या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

आमु आह िं वाघा हिल
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन

सवदर करीत आहे
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शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा
करू िकतव.
• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यकआहे.
िे आर्श्यकेेआहे.

दिनानाथ मनोहर

वदनानाथ
मनोहर
वयाची
ऐशां ी
वर्षं
ओलािां लेले एक तरूण
लेखक आहेत. त्याांना पाहून
वा त्याांच्या लेखनाचा,
समाजकायााचा व इतर
कामाचा झपाटा बघनू
त्याच्ां या वयाचा पत्ता लागत
नाही.
यात जसा त्याच्ां या चष्मा न लावण्याचा भाग आहे, तेवढाच
त्याांनी आवदवासींबरोबर जगलेल्या मक्त
ु पयाावरणाचा आवण
त्याच्ां या कायम नाववन्याचा शोध घेणार्या उत्साही, तांत्स्नेही,
प्रागवतक ववचाराांचाही आहे.
तसे ते पन्नासहून अवधक वर्षे वलहीत आहेत. १९७५ साली
ग्रांथाली प्रकाशनावर रोबो ही कादबां री प्रकावशत करून ते सावहत्य
क्षेत्ात उभे रावहले. ते पन्नास वर्षे वलहीतच आहेत. अनेक

वनयतकावलके व सामावजक चळवळींसाठी त्याांचे सावहवत्यक
योगदान फ़ार मोठे आहे. वयाची आठ दशके उलटल्यावरही ते
तरूणाच्ां या ववववध उपक्रमाांत भाग घेत असतात.
कबीरा खिा बाजार में(लोकवाङ्मय गृह), मन्वांतर(राजहसां
प्रकाशन), प्रदेश साकल्याचा (मद्रु ा), आांदोलन, सीमाांत(ग्रांथाली).
रोबो(शब्द प्रकाशन), फत्ते तोरििवळ या कादबां र्याांसह त्याचां ी
िझनाहून अवधक पस्ु तके प्रकावशत झाली आहेत. मराठीतील
लेखकाांसाठीचा जीवनगौरव मानला जाणारा “भाऊ पाध्ये
परु स्कार” त्यानां ा लाभला आहे. त्याच्ां या अनेक पस्ु तकानां ा
मोठमोठ्या परु स्काराांनी गौरवले गेले आहे.
त्याांचा “जगावेगळ्या” हा ववज्ञानकथासग्रां ह लवकरच येत
आहे. समु ारे पन्नास वर्षांची त्याांची लेखणी आताही सातत्यपणु ा
नववनवमाती करत असते.
प्रस्ततु पस्ु तकातील लेखमावलका त्यानां ी १९८० साली
वलहीली व प्रवसद्ध के ली असनू ते ईपुस्तकरुपाने ई सावहत्यवर
प्रथमच येत आहे.

आमु आप िं वाघा पिल
पिनानाथ मनो र

प्रस्तावना
शप्रय र्वचक
आशदर्वसी जांगल पररषदेच्यव शनशित्तवने शलशहलेल्यव ह्यव
पशु ्तके त बऱ्यवच उशिर्व आहेत. ज्यव आशदर्वसी र्ीरवांचव येथे
उल्लेख झवलव आहे, त्यवच्ां यवबवबत आिखी बरीच िवशहती देतव
आली असती, ज्यवांचव उल्लेख झवलव नवही असे अनेक आशदर्वसी
र्ीर स्री-परुु ष होऊन गेले आहेत. ह्यवशिर्वय आशदर्वसी जिवतींनी
शदलेल्यव सघां षवांची बरीच िवशहती उपलब्ध असनू ही ह्यव पृश्तके त
आलेली नवही. पशु ्तके तील अिव दोषवांबद्दल मी शदलगीर आहे.
ही पशु ्तकव शलहीत असतवनां व अनेक लेखकवनां ी के लेल्यव
सांिोधनपर के लेल्यव लेखनवचव र् लेखवांचव िी उपयोग के लव आहे.
ह्यव सर्वांचव नविोल्लेख करिे कठीि आहे. परांतु हे सर्ा ह्यव पशु ्तकव
लेखनवत सहभवगी होते असे िी िवनतो.
ही पशु ्तकव एक सरुु वात आहे हे लिवत घेऊन आपि िलव
ििव करवल अिी खवत्ी आहे. ही एक सरुु र्वत आहे असां िी अिव
अथवाने म्हितो की, ह्यवपढु े अनेक सशु िशित आशदर्वसी यर्ु कयर्ु ती भतू कवळवच्यव जांगलवत दडलेलव आशदर्वसींचव इशतहवस
प्रकविवत आितील, एके कव आशदर्वसी र्ीरवच्यव सघां षवांच्यव

कहवण्यव शलहीतील, स्त्रीयवच्ां यव धवड्िीपिवच्यव कथव सवांगतील,
आशदर्वसींचव इशतहवस हव चिकदवर आहे. हे जगवलव दवखर्नू
देतील असव िला शर्श्ववस आहे. आशि हव शर्श्वास व्यक्त करूनच
ही पशु ्तकव िी आपिवस सोपर्त आहे.
शदनवनवथ िनोहर
मे- १९८०

आिण सवे आपिवासी
भवरत देिवतील एकूि लोक सांख्येच्यव ७. ८ टक्के लोक
आशदर्वसी आहेत. र्ेगळ्यव िब्दवत सवांगवयचे तर िांभर
भवरतीयवांतील आठ भवरतीय आशदर्वसी जिवतीचे आहेत.
भवरतवतील बहुतेक सर्ा रवज्यवत आशदर्वसी आढळतवत, पि सर्ा
सिवजवत हे सवरखे शर्खरु लेले नवहीत. भवरतवच्यव नकविवकडे
पवशहले तर आशदर्वसींची र््ती कवही भवगवतच के न्सद्रीत झवलेली
शदसते. भवरतवच्यव अश्यवच कोपऱ्यवपवसनू म्हिजे आसविपवसनू
र्वयव्येकडे कनवाटक पयान्सत एक पट्टवच असव आहे की जेथे
आशदर्वसी बहुसांख्येने आहेत. ह्यव पट्टयवत ज्यव कवही प्रिख
आशदर्वसी जिवती आहेत. त्यवतील एक प्रिख
ु जिवत आहे
आपली भील जिवत. िहवरवष्ट्र, गजु रवथ, िध्यप्रदेि आशि
रवज्थवन ह्यवांच्यव सीिव प्रदेिवत आज आपल्यवलव पवर्रव,
भीलोलव, दबु ळव, धवनकव, िांथर्वडी, कोंकिी, र्वरली, डवांगी
अश्यव अनेक आशदर्वसी जिवती शदसत असल्यव तरी ह्यव सर्े
जिवती एकवच मळ
ू जिवतीच्यव पोट जिवती आहेत. आशि ही िळ
ु
प्रिख
ू जिवत आहे भील जिवत.
आज ह्यव जिवती आपवपल्यव बोली भवषवां बोलतवत, ह्यव
भवषवांिध्ये थोडव थोडव फरकही आहे. ह्यव भवषवांिध्ये सां्कृ त िधनू

शनिवांि झवलेल्यव गजु रवथी, िरवठी, रवज्थवनी, शहन्सदी भवषेचे िब्द
आढळतवत, पि िळ
ु वत ह्यव सर्ा पोट भवषव एकवच िळ
ु भवषेतनू
जन्सिल्यव आहेत आशि ही िळ
ु िवयभवषव आहे शभलोरी,
शभलोरी भवषव िळ
ु वत कुठे जन्सिली हे सवगां िे फवर कठीि आहे.
शभलोरी भवषेत शबहवर, उत्तर प्रदेि ह्यव भवगवत असलेल्यव िांडु व
जिवतीच्यव िळ
ु िांडु ी. भवषेचे िब्द आढळतवत आशि ह्यव भवषेची
रचनव ही द्रशर्ड भवषवि
ु ती आहे. आतव ह्यव भवषेत
ां ी शिळती-जळ
सां्कृ त िधनू जन्सिलेल्यव भवषवांचे अनेक िब्द आढळत असले तरी
एक गोष्ट शनशित आहे; शभलोरी भवषव सां्कृ त िधनू जन्सिवलव
आलेली नवही. अनेक लोक; अनेक र्षवांपवसनू , अनेक
ितकवांपवसनू शभलोरी भवषव बोलत असले तरी ह्यव भवषेलव आपली
्र्तःची शलपी नवही. पि ह्यवत कवही आश्चया नवही. कोितीही
भवषव प्रथि बोली भवषवच असते कवलवन्सतरवने ही भवषव
बोलिवऱ््वांनव आपल्यव भवषेलव शलपी असवर्ी अिी गरज र्वटते.
आशि िग भवषेलव शलपी शनिवाि होते. भवषेलव शलपी असिे फवर
फवयद्यवचे असते, भवषेलव शलपी असली की ती भवषव बोलिवरे
लोक आपल्यव आठर्िी, आपले शर्चवर आपल्यव भवषेत शलहून
ठे र्तवत, ती भवषव बोलिवऱ्यवच
ां े जीर्न आपल्यवलव त्यवनां ी शलहून
ठे र्लेल्यव सवशहत्यवतनू कळते. ती भवषव बोलिवऱ्यव लोकवांनव
कुठल्यव अडचिींनव तोंड द्यवर्े लवगले त्यवनां ी ह्यव अडचिीिी कसव

सविनव शदलव, त्यवांच्यवतील िरू िविसवांनी किवप्रकवरे लढवयव
शदल्यव इत्यवदी गोष्टी िग शलशखत ्र्रुपवत जतन के ल्यव जवतवत;
थोडक्यवत ज्यव भवषेलव शलपी असेल ती भवषव बोलिवऱ्यवां लोंकवांचव
इशतहवस शलशहलव जवतो. पढु ील शपढ्यवांनव आपल्यव बवपजवद्यवांनी
कवय के ले हे सिजते. शभलोरी भवषेलव शलपी नसल्यवने आपलव
इशतहवस शलखीत ्र्रुपवत सवपडत नवही.
पि यवचव अथा सर्ा इशतहवस पसु लव गेलव आहे असे िवत् नवही.
आपल्यव लोककथवतनू दतां कथवतनू आपलव इशतहवस लपलेलव
आहे. कवही र्षवापर्ु ीपयेन्सत, रवज्थवन िेर्वड भवगवतनू भवट लोक
यवयचे यव लोकवनां व आपलव इशतहवस िवहीत असवयचव, गविी
आशि कहवण्यव यवतनू ते आपल्यव बवपजवद्यवांचव इशतहवस सवांगवयचे.
आपलव इशतहवस िोधण्यवचव आिखीही एक र्तव आहे. ज्यवांनव
शलपी होती त्यव भवषव बोलिवऱ्यवनां ी आपल्यव सबां धां ी कवय शलहून
ठे र्ले आहे ते पवहून त्यवतनू ही आपलव इशतहवस आपल्यवलव
सिजतो.
पि यवतही अडचि आहे. आपि आशदर्वसी पर्ू ीपवसनू इतर.
लोकवांपवसनू आपि दरू च रवह्यचो. डोंगर, दऱ्यव टेकडयव, दवट जांगले
यवनां ी व्यवपलेल्यव प्रदेिवत आपि रवह्यचो. आपली भवषव र्ेगळी,
आपली जीर्नपद्धती र्ेगळी त्यविळ
ु े आपलव शबगर आशदर्वसी
लोकवांिी सांबांध क्र्शचतच यवयचव. आशि जो सांबांध यवयचव तोही

फवर जर्ळचव नसवयचव. त्यविळ
ु े त्यवांनी आपल्यवबद्दल जे कवही
शलशहले आहे, आपल्यव बवपजवद्यवबां द्दल शलहीले आहे, ते अपऱ्ु यव
िवशहतीच्यव आधवरवर्र, गैरसिजृतीच्यव आधवरवर्र शलशहले आहे
. पि आपल्यवलव आपि कोि आहोत हे सिजण्यवसवठी आपलव
इशतहवस, आपल्यव बापजवद्यवांचव इशतहवस िवशहत असवयलवच
पवशहजे. एखवद्यव िविसवच्यव डोक्यवत त्यवच्यव लहवनपिवपवसनू च्यव
आठर्िी असतवत कीं नवही? लहवनपिी तो कुठे रवहत होतव,
आपल्यव आजोबवांबरोबर तो कुठल्यव यवत्ेलव गेळव होतव!
िवळेतील िव्तरवांनी त्यवलव कसां िवरलां होत, िवळेत त्यवचे कोि
दो्त होते, पशहल्यवदां ी रे ल्र्े किी पवशहली. आश्रि िवळेत कोि
कोि होते? िजरु ीसवठी, जगण्यवसवठी तो कुठे कुठे गेलव होतव
प्रत्येक िविसवच्यव डोक्यवत ह्यव आठर्िी असतवत. ह्यव आठांर्णी
आपि आपल्यव पोरवबवळवनां व सवगां तो ह्यव आठर्िी जपनू ठे र्तो .
त्यवच प्रिविे आपल्यव जिवतीलव; आपल्यव लोकवांनव आपलव
इशतहवस िवशहती पवशहजे.
आपि शभल आहोत म्हिजे कोि आहोत ते िवशहत
होण्यवसवठी आपल्यवलव आपलव इशतहवस िवशहत पवशहजे. आपलव
इशतहवस आपि िोधलव पवशहजे, जलव पवशहजे. स्ां कृ त सवशहत्यवत
आपल्यव भील जिवतीचव उल्लेख फवर परु वतन कवळी के लेलव
आढळतो. रविवयि, िहवभवरतवचव कवळ सवधवरितः चवर-पवच

हजवर र्षवापर्ू ीचव. आया भवरतवांत आले त्यवर्ेळी येथे पर्ू ीच र््ती
करून रवहिवऱ्यव जिवती त्यवनां व शदसल्यव ह्यव लोकवचां व त्यवनां ी ' द्य'ू
म्हिनू उल्लेख के लव आहे, हयव द्यांचू े र्िान आशदर्वसी लोकवांिी
शिळते-जळ
ु तें आहे. आशदर्वसी टोळ्यवांनव गि म्हित आशि हयव
गिवांचे जे पढु वरी होते; प्रिख
ु होते त्यवांनव गिपतीं शकर्व गिनवयक
म्हित, आजही आपि कोिवलव िवन द्यवयचव तर नवईक म्हितो.
यव आशदर्वसी गिवच
ां ी रवज्ये शहिवलयवच्यव पवयथ्यविी होती, इतर
भवगवतही होती. ही गिरवज्ये आपली गल
ु वि व्हवर्ीत म्हिनू
त्यवर्ेळच्यव सम्रवटवांनी खपु प्रयत्न के ले, यव गिरवज्यवांर्र ्र्वऱ्यव
करून ह्यव गिवच्ां यव नवयकवनां व ठवर िवरले, पि के र्ळ गिनवयकवनां व
ठवर करून हे गि गल
ु वि (िवांडशलक) व्हवयचे नवहीत. एक
गिनवयक िेलव तर दसु रव कुिीतरी िरू िविसू गिनवयक व्हवयचव.
ह्यव गिवनां व, आशदर्वसी टोळयवनां व लढवई करून गल
ु वि करिे फवर
कठीि होते. यवबवबत सम्रवट चांद्रगप्तु वचव िांत्ी कौशटल्य ह्यवने शलहून
ठे र्ले होते, गिनवयकवांची आपसवत भवांडिे लवर्नू , त्यवांनव दवरुचे
व्यसन लवर्नू , सांदु र शस्त्रयवांनव पवठर्नू ह्यव गिवांची िक्ती किी
करवर्ी, त्यवशिर्वय त्यवच्ां यवर्र शर्जय शिळर्तव येिवर नवहीं असें
त्यवने िवडां ले होते. पि हव कवळ फवर पढु चव. ”
ह्यवपर्ू ी देखील, हजवरो र्षवापर्ू ी ह्यव भवगवत िविसां रवहत होतीं
असे परु वर्े सवपडले आहेत. नवशिकलव गोदवर्री नदीच्यव

शकनवऱ्यवलव प्रकविवच्यव तवपीच्यव शकनवऱ्यवलव जशिनीत खोल
खिल्यवर्र हजवरो र्षवांपर्ू ी तेथे रवहिवऱ्यव िविसवच्ां यव गवडग्यव
िडक्यवचे, त्यवांच्यव हत्यवरवांचे अर्िेष सवपडले आहेत. त्यवर्ेळचे
लोकही गोफिीसवरखे सवधनां र्वपरत होते, हयव गोफिीतनू फे कून
िवरण्यवसवठी र्ेगर्ेगळे लहवन िोठयव आकवरवचे अनेक दगड त्यवांनी
जिव करून ठे र्ले होते असे आढळते. रविवयिवत गांगेच्यव
खोऱ्यवतनू उत्तर भवरतवतनू इकडे दडां कवरण्यवत आलेल्यव रविवलव
िबरी नवर्वची शभल्लीि भेटली होती अिी गोष्ट आहे.
िहवभवरतवत द्रोिवचवयवानी तीर िवरण्यवत पटवइत असलेल्यव
एकलव्य ह्यव शभल तरुिवचव अगां ठव दशििव म्हिनू िवशगतल्यवचां ी
कहविी आहे. दोन हजवर र्षवापर्ू ी ग्रीक देिवतील एक प्रर्वसी
भवरतवत येर्नू गेलव होतव. त्यवने शलशहलेल्यव प्रर्वस र्िानवत शर्ांध्य,
आरर्ली, सवतपडु व डोंगरवच्ां यव निदां व, तवपी नद्यां वच्ां यव जर्ळ शभलटे
र् गोंडवळी लोक रवहवत असल्यवचे म्हटले आहे. थोडक्यवत आपले
पर्ु ाज, आपले बवपजवदे हजवरो र्षवापर्ू ी पवसनु ह्यव भवगवत र््ती
करून रवहत होतीं. थेट िेर्वडपवसनू सहयवांद्रीपयांत आपली र््ती
पसरली होती.
भील यव िब्दवचव अथा कवय? हे नवर् कसे पडले, हे िवत्
शनशितपिे सवांगिे कठीि आहे. पि असव अांदवज आहे की, भील
हव िब्द शबल्लू ह्यव द्रशर्डी िब्दवतनू आलव असवर्व. शबल्लू ह्यव

िद्ववचव अथा धनष्ट्ु य असव आहे, आशि अगदी आतव पयान्सत
ज्यवच्यवजर्ळ धनष्ट्ु यबवि नवही असव भील सवपडवयचव नवही,
जेव्हव र्वयव्यें कडून पजां वबिध्ये अरब ि्ु लीि लोक आले, तेव्हव
तेथे रवहिवरे रजपतू दशििेकडे सरकले आशि त्यवांनी िेर्वड,
रवज्थवन, गजु रवथिध्ये रवहिवऱ्यव आशदर्वसींनवखवली दशििेकडे
लोटले, तेव्हवपवसनू भील जिवती सपवट, सपु ीक प्रदेिवतनू हटून
पर्ात, जगां लवच्ां यव प्रदेिवत जव्त सख्ां येने आले आजही सवतिवळव,
सवतपडु व, सह्यवांद्री, शर्ांध्य हयव पर्ातवांच्यव टेकडयवांनी व्यवपलेल्यव
भप्रू देिवत भील बहुसांख्येने आहेत, असे शदसते शर्िेषतः
खवन्सदि
े वत आज देखील आपली र््ती बहुसांख्य आहे. खरां
तर आपल्यव जिवतीचव इशतहवस बघतवांनव िेर्वडपवसनू ठवण्यवपयान्सत
पसरलेल्यव सर्ा पोटजिवतींचव इशतहवस आपि बघवयलव हर्व.
परन्सतु आपि यवशठकविी िख्ु यत्र्े खवन्सदि
े वतील शभलवांचव इशतहवस
बघिवर आहोत. आपल्यव बवपजवद्यवांनव कुठल्यव पररश्थतीलव तोंड
द्यवर्े लवगले ते पवहिवर आहोत. त्यवच्ां यव िौयवाच्यव शहितींच्यव
कहवण्यव ऐकिवर आहोत.

सातिुड्याच्या कुशीतील भील
खवनदेि हव डोंगरदऱ्यवनां ी, दवट जगां लवनां ी नद्यव नवल्यवनां ी
व्यवपलेलव भ-ू भवग. येथे भरपरु पवऊस पडत नसलव, येथील जिीन
शर्दभवातील जिीनीसवरखी कवळी नसली तरीही खवनदेिची ही
भिू ी सपु ीक म्हिनू ओळखली जवत असे, चवरिे र्षवांपर्ु ीही िहवदे,
तळोदे हे तवलक
ु े सांपन्सन म्हिनू प्रशसध्द होते. िहवदे तेव्हवां एक
लहवनसे खेडे होते. तवलक्ू यवचे शकर्व सब्ु यवचे िख्ु य ठविे होते.
सल
ु तवनपरु येथें शदल्लीच्यव बवदिहवचव सभु ेदवर रवहवत असे आशि
येथील होतकऱ्यवांकडून, येथनू बवहेर िवल पवठशर्िवऱ्यव
व्यवपवऱ्यवक
ू करीत असे. हल्लीच्यव तळोदव,
ां डून कर र्सल
अक्कलकर्व, धडगवर्, शनझर ह्यव भवगवत त्यवर्ेळी छोटी छोटीं
रवज्ये होती. ह्यव रवज्यवांचे रवजे आशदर्वसी होते शकांर्व रजपतू होते.
आपल्यवलव कवठी, पवटी, धरिपरू इत्यवदी रवज्यवचां ी नवर्ां े िवशहत
आहेत. येथील बहुतेक िेती आशदर्वसींच्यव हवतवत होती. निादच्े यव
सवतपडु ् यवच्यव दशििेलव र् तवपीच्यव उत्तरे लव असलेल्यव ह्यव पट्टींत
आशदर्वसी िेती करवयचे र् जगां लवतील कांदिळ
ु ें , फळां गोळव
करवयचे. एकूि ह्यव भवगवत – सबु त्तव होती, ह्यवत कवहीच सांिय
नव्हतव. खवनदेिवतील सर्ा सब्ु यवांिध्ये सल
ु तवनपरु सब्ू यवत सर्वात

जव्त कर र्सल
ू होई म्हिनू तर सल
ु तवनपरू लव शदल्लीच्यव
बवदिहवचव अत्यतां शर्श्ववसु िविसू येथे सभु ेदवर असे. बवदिहव
होण्यवपर्ू ी औरांगजेब कवही र्षे सळ
ु तवनपरु लव सबु ेदवर होतव.
औरांगजेब शदल्लीचव बवदिहव झवलव, त्यवने दशिि भवरतवर्र
आपले सवम्रवज्य पसरवर्यवचे ठरर्ले, प्रचांड सैन्सय घेऊन तो
िहवरवष्ट्रवत आलव आशि खवनदेिचे शदर्स पलटले.
उत्तरे कडून दशििेकडे येिवऱ्यवांना सर्वात िोठव अडथळव
म्हिजे नमादव नदी. निादव नदी गांगे, यिनु ेसवरखी िोठी नवही, शतचे
पवत् त्यवांच्यवसवरखे शर्िवल नवही. पि शर्ांध्य र् सवतपडु व ह्यवांच्यव
डोंगर टेंकडयवतां नू खळवखळव र्हवत जविवऱ्यव निांदचे व र्ेग असव
आहे की, यव नदीलव पवर करिे फवरच कठीि होते. र्ेगवने जविवरव
प्रर्वह, प्रर्वहवतील खडक, नदीच्यव दोन्सही शतरवर्र असलेली जगां ले
आशि ह्यव जांगलवत रवहिवरे आशदर्वांसी; हयव सर्वािळ
ु े उत्तरे कडून
येिवऱ्यवांनव िहवरवष्ट्रवत, दशििेकडे येिे फवरच अर्घड जवयचे.
खवनदेि म्हिजे दशिि भवरतवचे प्रर्ेिद्ववर होते असे म्हिव नव.
त्यविळ
ु े उत्तर भवरतवतील रवजवांनी बवदिहवांनी आपले रवज्य
दशििेकडे पसरवर्यवचव जेव्हवां जेव्हवां प्रयत्न के लव तेव्हवां त्यवांनव
शर्रोध के लव गेलव तो ह्यवच भवगवत. निादच्े यव उत्तरे कडील
रवजेिहवरवजे र् दशििेकडील रवजे ह्यवांच्यव लढवयवांचे यध्ु द्थळ होते
खवनदेि. हीच त्यवच
ां ी यध्ु दभिू ी होती आशि चवरिे र्षवांपर्ू ी

ओरांगजेबवने िहवरवष्ट्रवतील िरवठयवचां े ्र्रवज्य नष्ट करण्यवच्यव
इरवदयवने लढवई सरुु के ली तेव्हवपवसनू खवनदेिच्यव ह्यव भिू ीत सतत
अनेक र्षे लढवयव होत रवहील्यव.
िरवठव रवज्यवचव शर््तवर निादे पशलकडे थेट पजां वबपयांत झवलव,
पि शदल्लीपयांत पसरलेल्यव ह्यव रवज्यवची जेव्हव घसरगांडु ी सरुु
झवली तेव्हव िरवठव सरदवरवत ज्यव लढवयव झवल्यव त्यवही
खवनदेिवतच झवल्यव. बवहेरून आलेल्यव गोऱ्यव शिटीिवनां ी िरवठव
सरदवरवांच्यव आपसवतील लढवयवांचव फवयदव घेऊन आपली तवकद
र्वढर्ली. सिु वरे दोनिे र्षवांपर्ु ी तर ह्यव लढवयवांनी खवनदेिलव पवर
उध्र््त करून टवकले, इदां ोरचे होळकर, ग्र्वल्हेरचे शिदे, र् पण्ु यवचे
पेिर्े ह्यवांच्यव सततच्यव लढवयां वांनी ह्यव भववगवतील िवांततव नष्ट करून
लोकवनां व त््त करून सोडले. शिदे र् होळकर ह्यवच्ां यव लढवयव
चवलवयच्यव ह्यव आपल्यव खवनदेिच्यव भिू ीर्र. त्यवकवळी सैन्सय
जेव्हव एखवदयव भवगवतनू जवयचे तेव्हव सवा सैन्सयवलव जगर्ण्यवसवठी
हत्ती, घोडे इत्यवदी जनवर्रवनां व खवयलव घवलण्यवसवठी जे अन्सन धवन्सय
लवगवयचे, र्ैरिचवरव लवगवयचव ते त्यव भवगवतील िेतकऱ्यवांकडून,
व्यवपवऱ्यवक
ां डून जिव के ले जवयचे. िोठिोठयव िहरवतील
सधनवक
ु के ल्यव जवत.
ां डून लढवयव लढण्यवसवठी खडां ण्यव र्सल
त्यविळ
ु े प्रचांड नक
ु सवन व्हवयचे. अठरवव्यव ितकवच्यव सरु र्वतीस
तर खवनदेिच्यव भशू िर्र सर्ात् अदां वधदांु ी िवजली होती. कोिीही

उठवर्े चवर घोडे्र्वर आपल्यवभोर्ती जिव करवर्े आशि लटु वलटु
करवर्ी अिी श्थती होती. िरवठव सरदवरां वच्यव ह्यव लढवयवनां ी
खवनदेिवतील लोकवांनव जगिे िश्ु कील झवले होते.
त्यविध्ये १८०३ सवली िहवभयक
ां र दष्ट्ु कवळ पडलव, िविसवनां व
खवयलव अन्सन नवही, जनवर्रवांनव चवरव नवही, प्यवयलव पविी नवही
अिी पररश्थती झवली, अश्यव पररवस्थतीत िदत िवगवयलव जवयचें
कुिवकडे? आपलव रवजव कोि हेच लोकवनां व कळत नव्हते, आशि
रवजवांकडे जवऊन कवही उपयोगही नव्हतव, सरदवर रवजे हे
आपसवतील लढयवत गांतु ले होते. लोक हर्वलदील झवले. त्यवतनू
शनिवड भवगवतनू पेंढवऱ्यवांच्यव टोळयव खवनदेिवत शिरल्यव. र्वटेत
जी गवांर्े येतील, जे र्वटसरु सवांपडतील त्यवांची लटु करीत, िडु दे
पवडत, खनू करत हे पेंढवरां ी सरु तपयान्सत पशििेकडे सरकत गेले आशि
पढु ील सवली परत आले. सगळीकडे शजसकी लवठी ऊसीकी भैस
अिी श्थती झवली.
जे शबगर आशदर्वसी लोक होते त्यवांनी ह्यव परीश्थतीलव
कांटवळून ्थलवन्सतर करवयलव सरु र्वत के ली. खवनदेिवबवहेर
शर्दभवात िरवठर्वडयवत त्यवचां े जवतीसबां ध होते, ओळखीपवळखी
होत्यव. आपल्यव जशिनी, आपली घरे सोडून हजवरो िविसे खवनदेि
सोडून गेल.े शबगर आशदर्वसींचे खवनदेि बवहेर सांबांध होते, पि

आशदर्वसी कुठे जविवर? हव देि ही भिू ीच तर त्यवांची िवयभिू ी
होती. ह्यव परर्थीतीशर्रुध्द त्यवनां ी शर्रोध दवखर्वयचव प्रयत्न के लव,
िरवठव सरदवरवांशर्रुध्द कवही शठकविी शर्रोध दिाशर्लव. पररिवि
असव झवलव की ह्यव सांकटवत असलेल्यव रयतेलव िदत देण्यवऐर्जी
पेिव्यवच्ां यव प्रिख
ु कवरभवऱ्यवने, शत्बांकजी डेंगळे यवने “नवरोबव
पवटीलवच्यव िदतीने १५ िशहन्सयवांच्यव कवळवत १५००० शभल्लवांनव
कवपनू कवढले. बवळवजी लक्ष्िि यवने शभल्लवनां व भल
ु थापव िवरुन
जांगलवतनू बवहेर बोलवर्ले, आशि कोपरगवर्ां जर्ळ त्यवचां ी कत्तल
के ली.
ह्यव सततच्यव लढवयवांनी, पेंढवांऱ्यवांच्यव लटू िवरीने, दष्ट्ु कवळवने
शपडलेल्यव आशदर्वसीसिोर जगण्यवचव एकच र्तव होतव. ते परत
जगां लवकडे र्ळले. ते डोंगरदऱ्यवच्ां यव आश्रयवलव गेले. अनेक
ितकवांच्यव आपल्यव बवपजवदयवांच्यव अनभु र्वर्रुन त्यवांनव िवहीत
होते. पवऊस पडलव नवही, िेते शपकले नवहीत तरी जांगले िविसवांनव
उपविी िवरिवर नवहीत, जगां लवतील कांदिळ
ु वचां ी, फळवफुलवचां ी
त्यवांनव िवहीती होती. हे जांगल आपल्यवलव जगर्ेल, पेढवऱ्यवांच्यव
टोळयवांपवसनू , लढवयव करिवऱ्यव सैशनकवांपवसनू , डोंगरदऱ्यवच
आपले सरां िि करतील हे त्यवनां व िवहीत होते. छोटयव छोटयव
टोळयव करून आपल्यव टोळी नवयकवच्यव नेतत्ृ र्वखवली
टेकडयवच्ां यव िवथ्यवर्र झोपडयव बवधां नू ते रवहू लवगले. कधी कधी

आपले धनष्ट्ु यबवि घेऊन ह्यव डोंगर टेकडयवतनू बवहेर येत
जर्ळपवसच्यव गवर्ां वर्र हल्लव करत, शिळेल तेर्ढे धवन्सय घेऊन
हवती येतील ती गरु े ढोरे घेऊन ते परत आपल्यव र््तीकडे शनघनू
जवत. |
हे लिवत घेतले पवशहजे की, त्यवकवळीही कवही आशदर्वसींनी
िशु ्लि धिा श्र्कवरलव असेल, कवही आशदर्वसी िवरुती; गिपती
ह्यव शहन्सदू देर्तवनां व नर्स करत असतील, तरीं आशदर्वसींचे ्र्तःचे
देर् होते, देर्तव होत्यव. त्यवचां े लग्न शर्धी, िृत्यू शर्धी र्ेगळे होते.
आशदर्वसी देर्तवांनव बोकड, हेले बळी देत. त्यवांच्यव शर्धीिध्ये
दवरुलव एक शर्िेष िहत्र् होते. आशदर्वसी के र्ळ कोंबड्यवबकऱ्यवांचचे नव्हे तर, गवयी-बैलवांचे िवांस देखील भिि करत
असत, आशदर्वसी आपल्यव िृतवनां व परु त असत. जवळीत नसत.
थोडक्यवत आशदर्वसींची स्ां कृ ती शहन्सदपु ेिव बरीच र्ेगळी होती,
त्यवच्ां यव श्रद्धव र्ेगळ्यव होत्यव र् अांधश्रद्धवही र्ेगळ्यव होत्यव.
िरवठे िवहींच्यव िेर्टच्यव कवळवत कवही िरवठे सरदवरवांनी
शिटीिवांपवसनू िरवठी रवज्य र्वचर्ण्यवचे प्रयत्न के ले, िरवठी
सरदवरवनां ी आपसवतील भवडां िे थवबां र्नू एकजटू करवर्ीं, असे प्रयत्न
के ले, असे प्रयत्न करिवऱ्यवांिध्ये पेिव्यवांचव कवरभवरी शत्बकजी
डेंगळे हवही होतव. पि शिटीि अशधकवऱ्यवनी त्यवच्यवर्र खनू वचव

आरोप के लव आशि त्यवलव तवब्यवत घेऊन ठवण्यवलव कै देत ठे र्ले.
शिदे, होळकर, भोसले, गवयकर्वड हे सरदवर एकत् आले नवहीत.
शिटीिवांनी पेिव्यवांचे रवज्य खवलसव के ले. ह्यवच कवळवत शत्बकजी
डेंगळे ठवण्यवच्यव कै देतनू शनसटलव आशि ह्यव कवळवत शिटीि
सत्तेिी लढव द्यवयलव फक्त आशदर्वसीच उपयोगी येतील, अिी
खिु गवठ िनविी बवांधनू तो खवनदेिवत आलव. त्यवचव अदां वज खरव
होतव. शिटीिवि
ां ी लढवयलव कूिीही सरदवरवने त्यवलव िदत शदली
नवही, िदत शदली शभल्लवांनीं, कोळ्यवांनी. चवळीसगवर्जर्ळ ८०००
शभल्ल त्यवांच्यव िल
ु वच्यव, गोदवजीच्यव नेतत्ृ र्वखवली शिटीिवांिी
लढवयलव जिव झवले. १८१८ सवली शिटीिवनां ी िरवठे िवही नष्ट
के ली. बवजीरवर्वलव पेन्सिन देर्नू निादपे शलकडे पवठर्नू शदले. सर्ा
िरवठी सरदवरवांनव आपली सत्तव िवन्सय करवयलव लवर्ली,
खवनदेिवर्र शिटीिवच
ां ी सत्तव ्थवपन झवली. पि खवनदेिवर्र
प्रत्यि सत्तव ्थवपन करवयलव, खवनदेििधील छोटे िोठे शकल्ले
तवब्यवत घेर्नू आपलव अशधकवर सर्े प्रदेिवर्र प्र्थवशपत करण्यवस
त्यवांनव अनेक र्षे लवगली. असीरगड, थवळतेर, अिळनेर, िवलेगवर्
इत्यवदी खवनदेिवतील अनेक शठकाणी तेथल्यव लहवन लहवन
सरदवरवनां ी, शकल्लेदवरवनां ी शिटीि सत्तेलव हवर जवण्यवचे नवकवरले.
त्यवांनी शिटीि सैन्सयवलव शर्रोध करण्यवचव प्रयत्न के लव, हयव
सरदवरवांनव शभल्ल, कोळी, रविोिी ह्यव आशदर्वसींनी सवथ शदली.

खवनदेिवतील पेंढवरी लटु वरूांच्यव टोळयवांनव खवनदेिवतनू पळर्नू
लवर्ण्यवत शिटीि एक दोन र्षवातच यि्र्ी झवलें, पि शभल्लवनवां
परवभतू करिे, शभल्लवनवां आपली सत्तव िवन्सय करवयलव लवर्िे सोपे
नव्हते. १८१८ पवसनू पुढील ५० र्षे खवनदेिवत आशदर्वसी
शिटीिवांिी लढतच रवशहले. १८२५ पयान्सत म्हिजे तब्बल सवत
र्षेपयान्सत शिटीिवांनी आपल्यव सैन्सयवच्यव, बांदक
ु ींच्यव, तोफवच्ां यव
बळवर्र आशदर्वसींनव ने्ततवबतु करण्यवचवां प्रयत्न कें लवां; पि
त्यवांनव ते जिले नवही.

पिटीश राज्याची सुरुवात
गोऱ्यव शिटीिवनां वां खवनदेिवत िवतां तव प्र्थवशपत करिे फवर
िहत्र्वचे होते. एक तर उत्तर भवरत र् दशिि भवरतवच्यव सीिेर्र
असिवऱ्यव ह्यव भवगवतनू उत्तर र् दशिि ह्यवांनव जोडणारव िवगा जवत
होतव. तसेच आध्रां प्रदेि र् सरु त ह्यवनां वां जोडिवरव पर्ु ा पश्चीि िवगाही
ह्यवांच भवगवतनू जवत होतव, शिर्वय चोहोबवजनू ी डोंगर टेकडयवनी
र्ेढलेलव सपु ीक असव भवग ित्च्ू यव तवब्यवत असिे फवरच
धोक्यवचे होते. आशि सर्वांत िहत्र्वची गोष्ट म्हिजे येथे बहुसख्ां य
असलेलव आशदर्वसी. उत्तरे त आशदर्वसींचवां गोऱ्यवनवां अनभु र्
आलव होतव. म्हिनू ह्यव भवगवत लर्करवत ल़र्कर आपली सत्तव
्थवपन करवयची अिी त्यवांची धडपड होती. शिटीि
आशदर्वसीच्यव एखवदयव टोळीर्र ससु ज्ज सैन्सयवने हल्लव चढर्त.
अशतिय शचकवटीने ह्यव टोळीचव दयवाडोगरवत पवठलवग करून ते
टोळीलव गवठत, त्यवांच्यविी लढव देत त्यवांच्यव नेत्यवलव, नवयकवलव
पकडण्यवत शकर्व ठवर करण्यवत यि्र्ी होत. टोळीतील सर्ा
स्रीपरुु षवनां व शपटवळून लवर्ीत. िग शर्जयी झवल्यवच्यव आनदां वत
आतव ही टोळी आपल्यवलव परत त्वस देिवर नवही अिव शर्चवरवत
ते परत शनघत. आशि अध्यवा र्त्यवतच त्यवांनव िवशहती शिळे , नर्ीन

टोळीनवयकवच्यव नेतत्ृ र्व-खवली परत स्रीपरुु ष जिव झवले आहेत,
सतत सवत र्षे आपल्यव सैन्सयवच्यव बळवर्र त्यवनां ी आशदर्वसीनवां
हरर्ण्यवचव प्रयत्न के लव.
आशदर्वसी टोळीनवयकवनां व तनखे देण्यवची लवच देर्नू त्यवनां व
आपल्यव बवजल
ू व घेण्यवचव प्रयत्न के लव पि शिटीिवनवां ह्यवत यि
आले नवही, आशदर्वसी शिटीिव सत्तेलव शर्रोध करीतच रवहीले.
नदां रु बवरवच्यव शभल एजटां वने सवतपडु ् यवतील टेकड्यवतां र्व्तव्य
करिवऱ्यव, आशि सपवटीर्रील गवर्वत लटु वलटू करिवऱ्यव अनेक
टोळी नवयकविी सांधवन सवधले. त्यवांनव तनखे देण्यवचे आश्र्वसन
देर्नू िरि येण्यवस सवांशगतले. सवतपडु यवत सभु वन्सयव, रविजी,
ऊचीत इत्यवदी नवईकवांनी आपल्यव टोळयव जिर्ल्यव होत्यव, ह्यव
शतघवनां व पवचां िे रुपयवचव तनखव कबल
ू करूनही कवही उपयोग
झवलव नवही, सभु वन्सयवने नांदरु बवर र् िहवदव भवगवतील कवही
खेड्यवर्र हल्ले चढर्ले. सभु वन्सयव १८१९ िध्ये पकडलव गेलव, पि
तो तरुु ां गवतनू पळवलव. कवही शदर्सवनां ी सभु वन्सयवने परत २०० रुपये
तनखव घ्यवर्यवचे कबल
ू के ले, तसेच त्यवने रविजीचेही िन र्ळर्नू
त्यवलव िरि आिले, पि ऊशचतवने िवत् तनखव नवकवरलव १८२७
सवली ऊशचत बवडां वने एकव पटेलवलव ठवर के ले आशि तो पहवडवत
पळवलव सभु वन्सयव त्यवलव जवऊन शिळवलव, त्यव दोघवांनी परत

लटवलटू सरुु के ली ऊशचत बवांड पकडलव गेलव पढु े तो धुळयवच्यव
जेलिध्ये िरि पवर्लव.
सभु वन्सयवलव पकडून हदपवर के ले गेले. पि १८२४ सवली परत
आल्यवबर त्यवने सल
ु तवनपरू लटु ले. त्यवच्यवर्र पवठशर्ण्यवत
आलेल्यव सैशनकवांच्यव पळटिीतील २२ सैशनकवांनव सभु वन्सयवच्यव
लोकवांनी जखिी के ले; र् हव हल्लव परतनू लवर्लव. शिटीिवांनी
आिखी सैशनक आिले, कवही िशहन्सयवनां ी रविव नवईकवने
सभु वन्सयवलव पकडून शदले. सभु वन्सयव धळ
ु यवच्यव जेलिध्ये िरि
पवर्लव. ह्यवशिर्वय सल
ु तवनपरु , सेंधर्व, शिरपरू , चोपडव, जळगवर्,
थवळनेर
ह्यव भवगवतील शकतीतरी बवांड आपवपल्यव टोळ्यव घेऊन
शिटीिवनवां त्वस देत होते. कवन्सयव, दिरथ, देर्चांद, सयवजी
आशभिवन अिी शकती तरी जिवांची नवर्े सवांगतव येतील, शिटीिवांनी
त्यवनां वां देर्ू के लेले तनखे नवकवरुन रवनोिवळ ते लफ्त छपत शफरत
रवशहले. शिटीिवनवां िरि आले नवहीत. शकत्येक पकडले गेले,
शकत्येक लढतव लढतव िेले. जगण्यवसवठां ी ते गवांर्वर्ां र हल्ले करीत,
लटवलटू करीत, हे खरे असले तरी गल
ु विवचे जीर्न न जगतव
्र्तांत्पिे जगण्यवचव त्यवांनव दसु रव िवगाच नव्हतव. दिरथ बवांड
निादव पवर करून गेलव, त्यवर्ेळी शनिवड प्रदेिवत िेख दल्ु लव

नवर्वचव पेंढवरी गोंधळ घवलत होतव. दिरथ ह्यव दल्ु लवलव जवऊन
शिळवलव. यव दल्ु लवचव ह्यव भवगवत एर्ढव दरवरव होतव को,
त्यवच्यवबद्दळ र्िान करतवनवां शनचे जिीन, ऊप्पर अल्लव । शबचिे
शफरे िेख दल्ु लव ' असे म्हित असत. शचखलीचव नवईक, देर्जी
नवईक ह्यवलव शिटींि शभल एजांटने सव्र्वसहव रुपये तनखव
िशहन्सयवलव देर्ू के लव होतव. १८२५ पयान्सत सतत प्रयत्न करूनही
शिटीिवनां व यव भवगवत िवतां तव करतव आली नवही. नवयकवनव
तनख्यवची लवलचू देर्नू ही सवधले नवही, सैन्सयवच्यव सवह्यवने
दडां ू केबवजीने कवांही सवधले नवही. ह्यवनांतर शिटीि अशधकवऱ्यवांनी
आपली शनती बदलली. त्यवच्ां यव लिवत आले
आशदर्वसी लटू िवर करतवत, कवरि त्यवांचे जीर्न उध्र््त
झवले आहे, ह्यवच
ां े नीट पनू र्ासन के ल्यवशिर्वय, ह्यवचां े जीर्न सरु िीत
के ल्यवशिर्वय ह्यव लोकवांनव िवांत करिे िक्य नवही.
ह्यवर्ेळी धळ
ु े शजल्ह्यवचे तीन शर्भवग पवडून प्रत्येक शर्भवगवर्र
भील एजांटवांची शनयक्ु ती करण्यवत आली. ह्यव शभल्ल एजांटवनी
शभल्लवनवां जिीनी देर्नू िेतीत र्सर्वयलव सरु र्वत के ली. नवयकवांनव
तनखे देर्नू आपवपल्यव भवगवत िवतां तव रवखण्यवची जबवबदवरी
त्यवच्ां यवर्र सोपशर्ण्यवत आली, ह्यवशिर्वय शिटीिवनी आपल्यव
कूटशनतीचव अर्लांब के लव. कॅ प्टन औरि ह्यव अशधकवऱ्यवलव.

भील पलटि उभी करण्यवचव आदेि देण्यवत आलव. कॅ प्टन ओट्ांि
िरू र् धवडिी होतव. त्यवने शभल्लवर्ां र, शर्श्र्वस टवकलव, त्यवच्ां यव
शभलवट्वत जवऊन शनिस्र रवह्यलव त्यवनां सरुु र्वत के ली.
शभल्लवबां रोबर जांगलवत, पहवडवत शहडां ू न जांगली जनवर्रवांनव तोंड
देर्नू त्यवने आपल्यव िौयवांचव दवखलव शदलव. कवही शदर्सवत
िवलेगवर् येथे शभल्ल पलटिीचे शििि सरुु झवलें. ह्यव पलटिीच्यव
सवह्यवनेच शिटीिवनां ी डोंगर पहवडवतील शभल्ल बवडां वनां व िरि
आिले. येथल्यवच लोकवांनव पगवर, नोकऱ्यव, खवस सर्लती देर्नू
आपल्यव बवजल
ू व घ्यवयचे आशि त्यवांच्यव िदतीने येथील लोकवांर्र
सत्तव गवजां र्वयची ही तर गोऱ्यव शिटीिवचां ी कूटशनतीच होती.
शभल्लवनवां जिीनी देर्नू िेतीर्र र्सर्िे, तनखे देर्नू त्यवांनव
जवगल्यवांचे रखर्वलीचे कवि देिे, सेंधर्व सवरख्यव घवटवत
प्रर्वद्यवनां व-सरां िि देण्यवची जबवबदवरां ी देिे आशि र्ेळ पडली तर
शभल्ल पलटिीच्यव सवह्यवने त्यवांनव िरि आििे हयव िवगवांनी ह्यव
भवगवत कवहीिी श्यवांततव प्र्थवशपत करण्यवत शिटीि यि्र्ी
झवले. पि यवचव अथा आशदर्वसींनी शिटीि सत्तव िवन्सय के ली होती
असव नव्हतव. आशदर्वसी शभल गप्प झवले होते असवही नव्हतव.
१८५७ पयांत खवनदेिवत आशदवासीतील असतां ोष, आशदर्वसींनव
विटीिवांबद्दल असलेलव रवग खदखदतच रवहीलव आशि १८५७
सवली सांधी शिळतवच परत एकदव आशदर्वसी हवतवत तीर कविठव

घेऊन, ठवसिीच्यव बांदक
ु व घेर्नू अन्सयवय्य सत्तेशर्रुध्द उभे रवशहले.
उत्तर भवरतवत सत्तेशर्रुध्द उभव झवलेलव बडां वचव झेंडव निादच्े यव
दशििेलव फडकत ठे र्लव तो के र्ळ आशदर्वसींनी, शर्िेषतः
शभल्लवांनी, हे लिवत घेतले पवशहजे.

१८५७ च्या भारतीय स्वातिंत्र्य लढ्यातील पभललािंचा
स भाग
१८१८ ते १८२५ ह्यव सवत र्षवांत शबटीि अशधकवऱ्यवांनी
आपल्यव सैन्सयवच्यव सवह्यवने आशदर्वसी बडां खोरवनां वां र्ठिीर्र
आिण्यवचे प्रयत्न के ळे पि हयव प्रयत्नवनव यि आले नवही, हे
आपि पवशहले. एक लिवत घेतले पवशहजे, शिटीिवशर्रुद्ध लढण्यवत
शभल्लच पढु े होते असे नवही. कोळी, रविोिी, अजठां ् यवचे शभल्ल,
नगरचे शभल्ल सर्ाच शिटीिवांिी लढत होते. ह्यवतील कवही जिवचां े
एकिेकविी सांबांध होते. पि बहुतेक सर्ा आपल्यव ्र्त:च्यव
शहिां तीर्र एक एकटेच लढत होते. आशि तरीही शिटीि सैन्सयवलव
ह्यवांनव नवििेष करून, खवनदेिवत िवतां तव ्थवशपत करिे िक्य
झवले नवही. १८२५ नतां र, शभल्लवनां व जिीनी देबनू एकव जवगी
र्सर्िे, शभल नवयकवांनव तनखव देर्नू त्यवच्ां यवर्र र्त्यवच्यव
सांरििवची जबवबदवरी टवकिे, बवांड टोळी नवयकवांनव पेन्सिन देर्नू
िवतां करिे आशि शभल्लवच
ां ीच पलटि उभवरुन त्यवनां व आपल्यव
बवांधर्वांिी लढवयलव लवर्िे अिव िवगवानी शिटीिवांनी १८३० च्यव
सिु वरवस खवनदेिवत थोडी फवर िवांततव शनिवाि के ली. शभल्लवांर्र
होिवऱ्यव अन्सयवयवचे शनरवकरि करण्यवसवठी शभल्ल एजटां वनव
अशधकवर देण्यवत आले. त्यवचवांही थोडवफवर उपयोग झवलव. पि
तरीही शभल्ल पिु ापिे िवतां झवले नवहीत. ह्यवलव एक िहत्र्वचे

कवरि होते. ह्यवपर्ू ी शहदां ु र् ि्ु लीि रवजवांनी असे धोरि
अर्लबां लेले होते की डोंगर-टेकड्यवच
ां व जगां लवचां व भवग जेथे
आशदर्वसी बहुसांख्येने र््ती करून होते अिव भवगवांनव ते धक्कव
लवर्त नसत. त्यवांच्यव लढवयव चवलत पि त्यव सखल भवगवत.
आशदर्वसींच्यव जीर्नवत फवरिी ढर्ळवढर्ळ शहदां ु रवजे र् ि्ु लीि
बवदिहव करत नसत. पि शिटीिवांनी येथील सिवज व्यर््थेची
घडीच शर््कटवयलव सरुु र्वत के ली होती.
खेडयवतील िेतकऱ्यवांनी सरकवरलव भरण्यवचव सवरव पैिवतच
भरलव पवशहजे असव त्यवांनी शनयि के लव. िेतकऱ्यवलव त्यवच्यव
जशिनीचव िवलकी हक्क देर्नू त्यवने सरकवरलव सवरव भरवर्व असे
सवांगण्यवत आले. ह्यविळ
ु े गवर्वतील पर्ु ीचे सांबांधच बदलवयलव
लवगले, तसेच गवर्वच्यव आसपवस असिवरीं जगां ले तोडून ही जिीन
लवगर्डीखवली यवर्ी असे प्रयत्न शिटीिवांनी सरुु के ले, िोठ्यव
प्रिविवत जांगल तोडही सरुु झवली. ह्यविळ
ु े जगां लवतील कांदिळ
ु ां,
फळवर्ां र जगिवऱ्यव आशदर्वसींच्यव जीर्नवर्ां र पररिवि व्हवयलव
लवगलव. आशदर्वसींच्यव जगां लवर्रील आशधकवरवांर्रही ियवादव
यवर्यवस सरुु र्वत झवली. शिटीि सरकवरने सवर्कवरवनवां सवथ शदली
त्यविळ
ु े सवर्कवरवच
ां े अत्त्यवचवरही र्वढत चवलले. ह्यव सर्वाचव
पररिवि म्हिनू आशदर्वसीचे उठवर् होतच रवशहले. १८४५ िध्ये
नगर र् नवशसक शजल्ह्यवत रघोजी भवगां रे ह्यव कोळी नवईकवने बडां

पक
ु वरले. १८४७ िध्ये अक्रविी तवलक्ु यवतील अरोळे गवांर्वर्र
शभल्लवनां ी हल्लव के लव. शचखलीच्यव कांु र्र र्सवर्वने बडां पक
ु वरले.
नांदरु बवरच्यव शभल एजांटवर्र कांु र्र नवईक नवरवज होतव, आपल्यव
कवरभवरवत शभल एजांट ह्तिेप करतो हे त्यवलव शबलकुल पसांत
नव्हते. शिटीिवांनी त्यवलव िरि आल्यवस िवफी देण्यवत येईल
म्हिनू सवांशगतले पि कांु र्र र्सवर्व िवफी िवगण्यवस तयवर नव्हतवां
पण्ु यवहून घोडे्र्वरां वच
ां े दल, िवलेगवर्हून शभल पलटिीतले सैशनक
आिनू त्यवच्यवर्र हल्लव करण्यवत आलव, कांु र्र र्सवर्व पकडलव
गेलव पि त्यवने शिटीिवांिी जोरदवर टक्कर शदली, कांु र्र र्सवर्वलव
दहव र्षवांची सक्त िजरु ीची सजव देण्यवत आली. कांु र्र र्सवर्वचव
िल
ु गव रविशसांग र् पतु ण्यव सोनवजी ह्यवनवां शिटीिवांनी पण्ु यवलव
शिििवलव पवठशर्ले. पण्ु यवच्यव त्यवर्ेळच्यव कॉलेंजवत त्यवांनी प्रथि
तर चवगां लीच प्रगती दवखर्ली, पि त्यवनतां र ते दोघे कॉलेजच्यव
प्रिख
ू प्रवध्यवपक िेजर के न्सडीिीच भवांडले र् कवाँलेज सोडून पळून
ह्यव भवगवत परत आले. आपल्यव बांडखोर बवपवसवरखव पोरगवही
होर्ू नये म्हिनू शिटीिवांनी रविशसांगलव पण्ु यवसवरख्यव िहरवत
पवठर्ले होते. पि रविशसांगने आपल्यव बवपवचव कवरभवर हवती
घेतलव आशि तोहीं गप्प रवशहलव नवही. पढु े शिटीिवनां ी १८७८ िध्ये
रविशसांगलवही पकडले आशि जन्सिठे पेची सजव देर्नू देिवबवहेर
पवठर्ले.

१८४५ नांतर पढु ील दहव र्षे शभल्ल िवांत होते. जिु
एके कट्यवने लढून कवही फवयदव नवही ह्यवची त्यवनवां जविीर् झवली
असवर्ी, आशि योग्य सांधीची, योग्य परर्थीतीची तें र्वट पहवत
असवर्ेत. तिी पररश्थती लर्करच प्रवप्त झवली. शिटीिवनां ी येथील
रवजवांची सां्थवने खवलसव करवर्यवस सरु र्वत के ली, त्यवचे शनशित्त
झवले आशि शिठोिवांबहल ह्यव देिवतील लोकवच्ां यव िनवत
रवजेरजर्वडे, स्ां थवशनक ह्यवच्ां यव िनवत: जो रवग होतव तो ऊफवळून
आलव, १८५७ च्यव ्र्वतांतयालढयवलव सरू
ु र्वत झवली,
शिटीिवच्ां यव सेन्सयवत नोकरी करिवऱ्यव शहन्सदी शिपवयवनां ी बांड
पक
ु वरले आशि ही आग झपवटयवने पसरत गेली, ह्यव सधां ीचव फवयां दव
घेऊन खवनदेिवत, नगर, नवशिक, शनिवड, शनजवििवही
सगळीकडचे शभल नवयक बडां वचव झेंडव ऊांचवर्नू शब्र्ांटींिवांशर्रुध्द
उभे रवहीले. सरुु र्वत के ली कवजरशसगां नवईकवने, खवज्यव नवईकवने.

वीर खाज्या नाईक
खवज्यव नवईक हव १८२१ ते १८४१ पयान्सत र्ीस-र्षां
शिटीिवच्ां यव नोकरींत होतव. ऊत्तर दशिि जोडिवऱ्यव, हल्लीच्यव
िांबु ई आग्रवरोडर्रील सेंधर्व घवटवच्यव भवगवतनू प्रर्वस करिवऱ्यव
व्यवपवऱ्यवांनव, प्रर्विवांनव सांरिि देण्यवचे कवि तो करत होतव.
त्यवर्ेळी ह्यव िवगवाने िबांु ईकडें िवल नेलव जवई. शर्दभवातील कवपसू ,
गवांजव, अफू ही िेतीिवल शभर्ांडी पयान्सत बैलगवडीनां पोचर्ले जवत,
तेथनु . हव िवल पढु े यरु ोपवत, चीनलव पवठशर्ण्यवत येत असे. घनदवट
जांगलवतनू जविवऱ्यव ह्यव िेकडो बैलगवडयवांनव सांरिि देिवऱ्यव
पोलीस पथकवचव खवज्यव नवईक प्रिख
ु होतव. एक पकडलेलव
लटू वरु चौकिी करतवनव खवज्यव नवईकवच्यव हवतनू िवरलव गेलव
आशि खवज्यवलव दहव र्षवांची सजव झवली. पि १८५५ िध्ये त्यवची
सटु कव झवली. खवज्यवने आपल्यवलव परत नोकरीत घ्यवर्ां े अिी
शर्नतां ी के ली परन्सतु अशधकवऱ्यवनी शर्नतां ीकडे दल
ु ाि के ले. १८५७
सवली र्वतवर्रि तवपू लवगले, तिी शिटीिवनवां खवज्यव नवईकवांची
आठर्ि झवली, त्यवलव परत नोकरीस घेण्यवत शिटीि तयवर झवले,
पि आतव खवज्यवच तयवर नव्हतव. िधल्यव कवळवतां तो कवय झोपनू
रवशहलव नव्हतव. देिवत कवय होत आहे, ह्यवच्यव बवतम्यव त्यवलव

शिळत होत्यव. ऊत्तर भवरतवतां जे कवय घडत होते त्यविळ
ू े शिटीि
घवबरले आहेत हे त्यवच्यव लिवत आले होते. दोन र्षे र्वट पवह्यलव
लवर्ल्यवर्र आतवच शिटीि आपल्यवलव नोकरी द्यवर्यवस कव
तयवर झवले हे ही त्यवलव सिजत होते, त्यविळ
ु े शदल्लीहून -ईिवरव
शिळतवच खवज्यव नवईक, भीिव नवईक, िेर्वांिव नवईक ह्यवनां ी बांडवचव
झेंडव उभवरलव. भीिव नवईक, िेर्विव नवईक र् आनांदवनां आपल्यव
भोर्ती ७ -८ िे शभल्ल जिर्ले. आशि त्यवनां ी गवर्ां े लटु वयलव
सरु र्वत करून शिटीि सैन्सयवलव लढयवचे आव्हानच शदले.
हििांतरवर् हव शभल नवईक ही त्यवांनव येर्नू शिळवलव, त्यवांनी
दवतां ेर्वरवां गवर्ां वर्र हल्लव करून हे गवर् ऊध्र््त के ले. कवजरशसगां
ऊफ खवज्यव नवईकवने बांडवचे शनिवि ऊभवरल्यवबरोबर
खवनदेिवतील सगळयव भवगवतनू शभल येर्नू त्यवच्यव सैन्सयवत
दवखल होऊ लवगले, त्यवने जर्ळच्यव खेडयवत लटु वलटू के ली
आशि सेंधर्व घवट कब्जवत घेऊन येिवऱ्यव जविवऱ्यव
बैलगवड्यवांर्र, कर र्सल
ु ी करण्यवस सरू
ू र्वत के ली.
ह्यवच सिु वरवस होळकरवांच्यव रवज्यवतनू िांबु ईलव जविवरव
सरकवरी खजीनव खवज्यव नवईक आशि त्यवांच्यव सवथीदवरवांनी
लटु लव. खशजन्सयवचे रिि करण्यवसवठी तीनिे सैशनक होते. पि पि
त्यवांनी शभलवांनव शर्रोध न करतव खजीनव लटु ण्यवस िभु वच शदली,
ह्यव लटु ीत बडां खोरवनां व ७ लवख रुपयवचव ऐर्ज शिळवलव. ह्यव लटु ीने

शिटीिवांचे धवबेच दिविां ले. तसां पवशहले तर होळकर रवजे कवही
शिटीिवशर्रुध्द नव्हते. पि त्यवर्ेळचे र्वतवर्रिच असे होते की
होळकरवांच्यव सैशनकवांची शभलवनवां सहवनभु तीच होती. खवनदेि
पेटलव तर आपली सत्तव शटकर्िे अशतिय अर्घड होईल हे
शिटीिवांनव चवांगले कळत होते. त्यवांनी भरवभर र्ेगर्ेगळयव भवगवतनू
घोडदळ, पवयदळ सैन्सय खवनदेििध्ये पवठर्वयलव सरुु र्वत के ली.
खजीनव लटु ण्यवत आलेल्यव यिवने खवज्यव नवईकवची तवकदही
र्वढली. ४००-५०० लोक बरोबर घेऊन त्यवने पळवसनेर लटु ले,
िहवदेर् नवईक र् दौलू नवांईक हे आपल्यव लोकवांसह त्यवलव येऊन
शिळवले. खवज्यव नवईक भोरघवट शकल्ल्यवकडे र्ळलव.
चोहोकडून दरुु न दरुु न शभलवांच्यव टोळयव येऊन त्यवच्यव सैन्सयवत
दवखल होत होत्यव, अक्रविी िहवल भवगवत शिटीि सत्तेशर्रुध्द उभव
रहोलेलव कवळूबवबव खवज्यव नवईकवलव येऊन शिळवलव होतव.
होळकरवांच्यव धवर सां्थवनच्यव सैन्सयवतील रोहीले, िक्रविी, अरब
सैशनकही खवज्यव नवईकवच्ां यव सैन्सयवत दवखल होत होते. चोहोकडे
शभल शिटीिवांशर्रुद्ध उठले होते. सल
ु तवनपरू िधील अश्यवच शभल
बांडखोरवांनी सवरांगखेडव गवर्ां वर्र हल्लव चढर्लव, िांदवण्यवचव
रुिवल्यव नवईकही ्र््थ नव्हतव. िहवदव भवगवतील शभलवच्ां यव
र्वढत्यव हवलचवली पवहून सैन्सयवची एक पलटि तेथे पवठशर्ण्यवत
आली. ह्यवच कवळवत भीिव नवईकही खवज्यव नवईकवच्यव सवथीलव

आलव. खवज्यव नवईक र् भीिव नवईक ह्यवांनी आपल्यव १५००
सवथीदवरवसह ६० अफूच्यव गवड्यव लटु ल्यव पो्ट ऑशफसही
लटु ले.
भीिव नवईक हे ह्यव लढ्यवतां ील अत्यन्सत गढु असे व्यक्तीित्र्
आहे. शिटीिवशर्रूद्ध १८६८ पयान्सत सतत दहव र्षे एकवकी लढत
रवशहलेल्यव ह्यव कुिल सांघटकवचे खवनदेि, नवशिक, नगर, शनिवड
भवगवतील शभलवि
ां ी सबां धां होते. नवशसक, नगर भवगवत शिटीिवनवां
तांग करून सोडिवऱ्यव भवगोजी नवईकवनेही खवज्यव नवईकवलव येऊन
शिळण्यवचव प्रयत्न के लव. तो शनजविवच्यव रवज्यवतनू खवनदेिकडे
शनघवलव पि शिटीि सैन्सयवने त्यवलव र्वटेतच अडर्नू परतवयलव
लवर्ले. भीिव नवईकवने असे घोशषत के ले होते की, शदल्लीच्यव
बवदिहवने खवनदेि िक्त
ु करण्यवचव त्यवलव आदेि शदलव आहां .े
आपलव लढवां हव ह्यव देिवलव गोऱ्यवांपवसनू ्र्तांत् करण्यवसवठी आहे
आशि म्हिनू शिटीिवच्ां यव पदरी असिवऱ्यव ह्यव देिवांच्यव
पोलीसवनां ी, सैशनकवनां ी बडां खोर शभल्लवनां व सविील व्हवर्े असे
आर्वहन त्यवने के ले होते. िवत् ह्यव िरू सेनवनीची, भीिव नवईकवची
इशतहवसवलव कवहीच िवशहती नवही. तो कुठल्यव भवगवतील होतव,
कोित्यव गवर्ां चव होतव ह्यवची, कवहीही िवशहती ऊपलब्ध नवही.
भीभव नवईक, िेर्वश्यव नवईक, खवज्यव नवईक, कवळू बवबव; दौलू
नवईक अश्यव अनेक टोळी नवयक
ां वच्ां यव नेतत्ृ र्वखवली शिटीि सत्तेचे

जोखड तोडून फे कवयलव िेकडो आशदर्वसी स्त्री परुु ष तयवर झवले
होते. ह्यव शभल लढर्य्यवनवां बडर्वनी, होळकर सां्थवनवचां ी
सहवनभु तू ी होतीच पि जनतेचीही सहवनभु ती होती.
शिटीिवनी शभलवचां व उठवर् दडपनू टवकण्यवसवठी सर्ा प्रकवरचे
उपवय अिांलवत आिले. शजल्ह्यवतील सैशनकवांची ठविी
र्वढशर्ण्यवत आली. अनेक शिटीि अशधकवऱ्यवच्ां यव ह्यव भवगवत
नेििक
ू ी करण्यवत आल्यव. त्यवनां व कडक कवरर्वई करण्यवचां े
अशधकवर देण्यवत आले. धरिगवांर् र् िवलेगवांर् येथे शभलवांच्यव
पलटिी उभवरण्यवत आल्यव. एर्ढेच नवही तर शभलवांिी
लढण्यवसवठी कोळी आशदर्वसींच्यव पलटिी नगर शजल्ह्यवत उभ्यव
के ल्यव गेल्यव. जवगोजवगी शभलवांनव र्ेढून त्यवांची तवकद खत्ि
करण्यवचे प्रयत्न सरुु झवले.
कवजोशिांग आशि त्यवच्यव सवथीदवरवांनव अखेर बडर्वनी जर्ळ
गवठां ण्यवत शिटीि सैन्सय यि्र्ी झवले, िेजर इव्हवन्सस जेव्हव बडर्वनी
जर्ळ पोहचलव तेव्हव बडर्वनीचव कोतर्वल त्यवलव सविोरव गेलव,
िेजर इव्हवन्ससने, खवज्यव नवईक, भीिव नवईक ह्यवच्ां यवबवबत र्वरांर्वर
शर्चवरुनही कोतर्वलवने त्यवलवां कवही पत्तव लवगू शदलव नवही. तरी
पि शिटीिवांनव खबर लवगली की, जर्ळच्यवच जांगलवत,
अांबवपविीच्यव डोंगरवच्यव आश्रयवने ३००० भील; िकरविी,

रोशहले बांडखोर लपले आहेत. शिटीि सैन्सयवने तवबडतोब हवांलचवल
के ली. आपल्यव ससु ज्ज िस्त्रवस्त्रवसह त्यवनां ी शभल बडां खोरवनां व
चोहोबवजां नू ी र्ेढले, शभल बांडखोर डोंगरवर्र चढले, शिटीि सैन्सयवने
त्यवांनव कोंडीत पकडले होते, पि झवडवझडू पवांच्यव,
दगडवधोंड्यवच्यव आधवरवने शभलवांनी शिटीि सैन्सयविी लढवयलव
सरुु र्वत के ली. शभल बांडखोरवांची सख्ां यव बरीच होती, पि
त्यवच्ां यवकडे परु े िव बदां क
ु व नव्हत्यव. परु े सव दवरुगोळव नव्हतव. पि
तरीही बांडखोरवांनी िोठ्व िौयवांने शहितीने शिटीि सैन्सयविी सविनव
शदलव. बांडखोरवांबरोबर आशदर्वसी शभल शस्त्रयवही होत्यव, त्यवही
परुु षवच्ां यव खवद्यां वलव खवदां व लवर्नू लढत होत्यव. घिवसवन लढवई
झवली, िकरविी, रोहीले िोठ्यव शजहीने लढले.
शिटीिवच
ां े दोन अशधकवरी िवरले गेले, १६ सैशनक िवरले गेले,
शकत्येक सैशनक जखिी झवले. पि बांडखोरवांची फवरच हवनी झवली.
अनेक स्री परुु ष शिटीिवांच्यव बांदक
ु वांच्यव गोळयवांनव बळी पडले.
दगडवधोंड्यविां ध्ये, नवल्यवच्ां यव घळयविां ध्ये, गर्तवर्र, सर्ा डोंगरवर्र
बांडखोरवांची प्रेते पडलेली होती. शिटीिवांनी ४६० बांडखोर स्रीपरुु षवांनव कै द के ले. ह्यवत खवज्यव नवईक, िेर्विव नवईक, भवऊ रवर्ळ
ह्यवच्ां यव बवयकव होत्यव, भीिव नवयकवची पतु िी होती. खवज्यव
नवईकवांचव िल
ु गव पोलवदशसांग िवरलव गेलव होतव. बांडखोरवांचे प्रचांड
नक
ु सवन झवले होते, पि खवज्यव नवईक, भीिव नवईक र् त्यवचां े कवही

सवथीदवर जीर्तां शनसटले होते. िकरवण्यवनी शभल नवयकवांचे रिि
करण्यवसवठी शिटीि सैन्सयविी िोठ्यव शजद्दीने सविनव शदलव,
पकडलेल्यव कै द्यवांतील ५५ कै द्यवांनव शिटीि सैशनकवांनी तेथल्यव तेथे
गोळ्यव घवलनू ठवर के ले. आशदर्वसी स्त्रीयवांनव अटक करून तरू
ु ां गवत
डवांबले. इतर र्ेळी आपल्यव न्सयवयशनष्ठतेचव डांकव शपटिवऱ्यव
शिटीिवांनी शभल्लवांचे बांड िोडून कवढण्यवसवठी सर्ा िवगा अर्लांबले.
आशदर्वसी शस्रयवनां व कै दी करण्यविवगे त्यवचां व उद्देि ्पष्ट होतव,
त्यवांनव िवशहत होते, आशदर्वसी आपल्यव शस्त्रयवांनवां फवर िवन देतवत,
फवर इज्जत करतवत. आपल्यव आयवबशहिींनव, आपल्यव बवयकवांनव
त्वस होर्ू नये म्हिनू शभल्ल परुु ष कवहीही करवयलव तयवर होतवत,
हे त्यवांनव िवशहत होते. आशदर्वसी शस्रयवांनव तरुु ां गवत डवबां ले तर
आशदर्वसी बडखोर िरि येतील अिी शिटीिवांची अटकळ होती.
पि के र्ळ तेर्ढेच कवरि नव्हते. आशदर्वसी शस्त्रयव आशदर्वसीं
परू
ु षवांइतक्यवच ह्यव लढ्यवत पढु े होत्यव हेही त्यवचे एक कवरि होते.
आपल्यव परुु ष िांडळी बरोबर डोंगर-दऱ्यव, पहवडवत तर ह्यव
जवयच्यवच पि लढवईच्यव िैदवनवतही त्यव िवगे रहवत नसत.
ह्यवशिर्वय ित्क
ू डच्यव बवतम्यव शिळशर्ण्यवचे, शनरोप पोचर्ण्यवचे
कविही त्यव हुिवरीने र् धवडसवने करत असत. आशदर्वसींिध्ये
शस्त्रयवांनी घरविध्ये रवह्यचे आशि परुु षवांनी बवहेरच्यव जगवत र्वर्रवयचे
अिी र्वटिी नव्हती.

आपल्यव असख्ां य सवथीदवरवांचव िृत्य,ू आपल्यव कुटुांबवची
झवलेली र्वतवहवत अनभु र्नही खवज्यव नवईकवची शहिां त खचली
नव्हती. शिटीिवांिी सविनव देण्यवची त्यवांची तयवरी होती आशि तसव
तो लढतही रवशहलव. पि िधल्यव कवळवत देिवची पररश्थती
बदलली होती. उत्तर भवरतवतील बांडवचव शबिोड करण्यवत शिटीि
यि्र्ी झवले होते. तवत्यव टोपे निादपे यान्सत येर्नू परत गेलव होतव.
झविीची रविी बलीदवन झवली होती. पि शभल्लवचां व शर्रोध िोडून
कवढण्यवत शिटीि यि्र्ी झवले नव्हते. खवज्यव नवईक िोकळव
होतव, भीिव नवईक लढत होतव. भवगोजी नवईक शिटीिवि
ां ी टकरत
होतव.
शिटीिवांनी आपल्यव कूटशनतीचव डवर् टवकलव, थकलेल्यव
दबु ळयव झवलेल्यव एकवकी पडलेल्यव खवज्यव नवईकवलव शनरोप
पवठशर्लव. खवज्यव नवईकवने आपल्यव सर्ा सवथीदवरवांनव त्यवच्ां यव
त्यवच्ां यव गवर्वांकडे परत पवठर्वर्े र् धळ
ु यवच्यव कलेक्टरलव िरि
यवर्े, दयवळू िवयबवप सरकवर खवज्यव नवईकवलव ठवर िवरिवर नवही,
फविी देिवर नवही, जीर्ांत ठे र्नू जन्सिठे पेच्यव शििेर्र पवठर्ेल.
देिवतील र्वतवर्रि बदलले होते, शठकशठकविी बडां खोरवांचव
परवजय झवलव होतव. ्र्वतत्र्ां य लढयवतील धरु ां धर सेनवनी एक तर
िरि पवर्ले शकांर्व भिू ीगत झवले होते. जर्ळपवसचे स्ां थवशनक
आतव घवबरुन गप्प झवले होते. गवर्वतां ील लोक आतव भील

बडां खोरवांनव सवथ देण्यवस तयवर नव्हते. सवतपडु ्वच्यव सह्यवद्रीच्यव
जगां लवत खवज्यव नवईकवलव, शकत्येक र्षे शिटीि सैन्सयवलव न
सवपडतव जीर्ांत रवहतव आले असते, लढतही रवहतव आले असते.
पि असे एकवकी लढत रवहण्यवने शिटीि सत्तव जविवर नव्हती हे
त्यवलव िवहीत होते.
आपल्यवर्र शर्श्ववस ठें र्नू लढयवत उतरलेल्यव असख्ां य
आशदर्वसी बधां भू गीनींचे जीर्न उध्र््त होिवर हे त्यवलव शदसत
होते. तरी पि सिता िरि जवण्यवस त्यवने नकवर शदलव, त्यवनां
सवांशगतले, जर शिटीि सरकवर त्यवलव शर्नविता सांपिू ा िवफी द्यवयलव
तयवर असेल तरच तो लढव थवांबर्वयलव तयवर आहे. खवज्यव नवईक
खरोखरच िरि आलव कव? िरि आल्यवर्र त्यवचे कवय के ले?
ह्यवबद्दल शनशित िवशहती नवही. असे सवगां ण्यवत येते की, निादव पवर
करून तो शनिवड भवगवत गेलव आशि तेथे लढवईत िवरलव गेलव.
दसु री आख्यवशयकव अिी आहे की, शिटीिवांनी त्यवलव जीर्ांत तर
सोडले, पि त्यवनतां र त्यवच्यव िरीर रिकवलव शफतर्नू त्यवच्यवकरर्ी खवज्यव नवईकवचव खनू करण्यवत आलव.

भागोजी नाईक
खवज्यव नवईकवलव हरर्ले तरी शभल्लवांचे बांड ििले नवही.
भीिव नवईक तर िोकळव होतवच, पि नगर-नवशसक भवगवत भवगोजी
नवईकही लढत होतव. भवगोजी नवईक हव अहिदनगर येथील पोलीस
दलवत चवांगल्यव हुद्दयवर्र होतव, इग्रां जी सत्तेलव शर्रोध करिे म्हिजे
कवय? ह्यवची त्यवलव चवगां लीच कल्पनव होती. भवगोजीने पिु -े
नवशसक हिर्त्यवर्रील सांगिनेर जर्ळील टेकड्यवांचव आश्रय
घेऊन लढ्यवस सरुु र्वत के ली आशि त्यवच्यव कवयािेत्वचव लौकरच
शर््तवर होऊन चवांदर्ड, शदडोरी, सरु गविव, िनिवड, येर्लव आशि
शसन्सनर भवगवत सवम्रवज्यिवही सरकवरलव एक जबरद्त आव्हवन
त्यवने शनिवाि के ले, १८५७ च्यव ऑक्टोबर िशहन्सयवत लेफ्टनट हेन्री
यव शिटीिवच्ां यव प्रिख
ु सेनवांशधकवऱ्यवांिी भवगोजीची सलविी
झडली. १८५८-५९ यव कवळवत इग्रां जवचां े सैन्सय सतत भवगोजीच्यव
िवगवार्र होते. भवगोजींचव भवऊ िशहपत नवईक आशि कॅ प्टन नटल
यवांची सिोरव सिोर गवठ पडली. घनघोर लढवई झवली. त्यवत
शभल्लवांनी आपल्यव अशद्वतीय िौयवाचव पररचय इग्रां जवांनव करून
शदलव, िशहपत यव यद्ध
ु वत कविी आलव. अनेक िविसे कविी आली.

पि भवगोजी आशि त्यवचव भवऊ शहरां ोजी यवांची तवकद किी झवली
नवही. दरु दरु चे शभल्ल, ठवकूर, कोळी त्यवलव येर्नू शिळू लवगले.
दोन र्षवांच्यव कवळवत अहिदनगर, अजांठव, नवशतरशहरव अश्यव
अनेक शठकविी शिटीि सैन्सयवने भवगोजीलव गवठून त्यवच्यवर्र हल्ले
के ले, पि जांगजांग पछवडूनही शिटीि भवगोजीलव निर्ू िकले
नवहीत, ५९ च्यव उन्सहवळयवत देखील भवगोजी ब शहरोजी लढतच
होते. अखेर जल
ु ैिध्ये सगां िनेर जर्ळ अिां ोरव दवरव येथे कॅ प्टन नटल
भवगोजीलव गवठण्यवत यि्र्ी झवलव. भवगोजी र् शहरोजी खरां तर
िोक्यवच्यव जवगी होते. पि आपल्यव कोळी सैशनकवांच्यव सवह्यवांने
नटल त्यवांनव त्यवांची जवगां व सोडवयलव लवर्ण्यवतां यि्र्ी झवलव. यव
लढवईत भवगोजीचव िल
ु गव यिांर्त िवरलव गेलव. दहव लोक िवरले
गेले, अनेक जखिी झवले कवही पकडले गेले. पकडले गेलेल्यवत
शहरोजी नवईकही होतव.
पि एर्ढी हवती होऊनही शभलवच
ां व शर्रोध किी झवलव नवही.
उलट शनजविवच्यव रवज्यवतनू भवगोजीलव िदत करवयलव अनेक
शभल येत आहेत, अिी बवतिी शिटीिवांनव सिजली, शिटीिवनी
शनजविवच्ां यव सरहहीर्र पन्सु हव घोडे्र्वर पलटिीची सतत ग्त सरुु
के लीं. ऑक्टोबरिध्ये भवगोजीने कोपरगवर् जर्ळील एकव गवर्वर्र
छवपव िवरलव. कॅ प्टन नटलने त्यवचव पवठलवग के लव तेव्हव भवगोजी

सह्यवद्रीच्यव कवठवने कोकिवकडे र्ळलव पि अध्यवा र्त्यवनेंच तो
परत नगरकडे शनघवलव. शिटीि त्यवच्यव िवगवर्र होतेच. १५०
घोडे्र्वर सैशनक असलेल्यव पांलटिीने भवगोजीलव सांगिनेर
जर्ळील शिठवसवगर जर्ळ गवठले येथे पांचवळव गवर्वच्यव पवटलवने
खबर आिली की, भवगोजी आशि त्यवांचे सवथीदवर तेथनू पवांच िैल
अांतरवर्रील एकव नवल्यवजर्ळ शर्श्रवांती घेत आहेत. शिटीि
अशधकवऱ्यवनां ी भवगोजीलव उत्तरे कडून गवठवयचे ठरर्ले. ह्यवशठकविी
तीरवर्र दवट जांगल होते, टेकड्यव होत्यव, नदीत पविी खोल होते.
शभलवांनव ढकलत-ढकलत िोकळयव िैदवनवत कवढवयचे असे
शिटीिवनां ी ठरर्ले, भवगोजीलव चवहूल लवगू न देतव घोडे्र्वर र्
पवयदळ सेन्सय घेऊन भवगोजीलव गवठण्यवत शिटीिवांनव यि आले.
बांडखोर नजरे स पडतवच घोडे्र्वरवांनी एकवएकी त्यवांच्यवर्र हल्लव
चढर्लव. ह्यव अक्िवत झवलेल्यव हल्ल्यवने शभल बडां खोर बेसवर्ध
सवपडले, शकत्येक बांडखोर तर आपल्यव ठवसिीच्यव बांदक
ु व
सवर्रण्यवच्यव आतच सैन्सयवच्यव गोळ्यवांनव बळी पडले. पि कवही
ििवतच ते सवर्रले. पवठीिवगे नदीचव उभव तट, भोर्ती दवट जांगल
ह्यवांचव आधवर घेत त्यवांनी ्र्त:चव बचवर् करीत शिटीिवांच्यव
गोळयवनां व प्रत्यत्तु र देण्यवस सरुु र्वत के ली. त्यवनां व तेथनू िोकळयव
जवगेर्र आिण्यवत अपयि आलेले पवहून शिटीि अशधकवऱ्यवने
कवही शनर्डक शनिविबवजवांनव बरोबर घेऊन गोळयव झवडत

शभलवांच्यवजर्ळ जवण्यवस सरु र्वत के ली. िळ
ु वतच शभल
बडां खोरवचां ी सख्ां यव फवर किी होती. शिर्वय तें बेसवर्ध होते,
त्यवच्ां यवजर्ळ घोडे नव्हते आशि शकत्येक जि पशहल्यव फे रीतच
जखिी झवले होते. ह्यव उलट शिटीिवांजर्ळ ससु ज्ज घोडदळ र्
पवयदळही होते. पि भवगोजी लढत रवहीलव. जेव्हवां बांडखोर के र्ळ
पांधरव जिच शिल्लक रवशहले तेव्हव भवगोजी र् त्यवचे सवथीदवर
नदीच्यव कवठवने खवली सरकु लवगले. सर्ा बवजनांू ी शिटीि
घोडे्र्वरवांनी त्यवनव र्ेढले होते, गोळयवांचव पवऊस पडत होतव
शिर्वय ते नदीच्यव पवत्वत खड्ड्यवत होतें. शिटीि
आशधकवऱ्यवक
ां डून त्यवनां व र्वरांर्वर िरि येण्यवबद्दल सचू नव शदल्यव
गेल्यव, पि एक एक सवथीदवर िृत्यिू ख
ु ी पडत असनू ही भवगोजी
िरि आलव नवही. अखेर जेव्हव ते ५-६ शभल्ल शिल्लक रवशहले
तेव्हव त्यवनां व नदीच्यव पवत्वतनू िोकळयवर्ां र येण्यवशिर्वय पयवाय
रवशहलव नवही. आिखी एक पयवाय. होतव िरिवगती
श्र्कवरण्यवचव.
पि जांगलवतील हे र्वघवचे बच्चे जीर्वच्यव भीतीने शिटीिवांनव
िरि जवण्यवसवठी ह्यव ्र्वतत्र्ां ययद्ध
ु वत पडले नव्हते. ते पवच-सहव
जि बवहेर आल्यवबरोबर घोडे्र्वरवनां ी त्यवच्ां यवर्र चोहोबवजनू ी
हल्लव के लव. भवगोजी र् त्यवचे सवथीदवर िेर्ट पयान्सत लढत रवशहले.
४९ शभल्ल बडां खोरवपां ैकी ४५ जिवनां ी आपल्यव नेत्यवबरोबर

भवगोजीबरोबर शिटीि सवम्रवज्यर्वदी सत्तेिी लढतवांनव प्रवि ठे र्ले
होते. ४९ िधील रवशहलेले तीघे जबर जखिी होऊन पडले होते.
भवगोंजी िेलव आशि १८५७ च्यव ्र्वांतांत्र्य यद्ध
ु वची खऱ्यव अथवाने
इशतश्री झवली. १८५७ च्यव उज्र्ल लढयवचव िेर्ट सांगिनेर
जर्ळील जांगलवत भवगोजी र् त्यवच्यव सवथीदवर शभल्लवनां ी के लव.
त्यव कवळवचव इशतहवस पवशहलव तर असां र्वटतां की, उत्तर
भवरतवत भडकलेली ्र्वतत्र्ां य लढयवची आग निादच्े यव
शकनवऱ्यवर्रच अडली, दशििेकडे पसरलीच नवही. पिु े िवतां
रवशहले, िहवरवष्ट्र, कनवाटक िवांत रवशहलव, पि हे खरे नवही. ही
्र्वतांत्र्य लढयवची आग निादच्े यव दशििेलव पेटती ठे र्ली
आशदर्वसी जिवतींनी, असख्ां य आशदर्वसीं स्री, परुु षवांनी आपल्यव
प्रविवचां े बलीदवन करून हे शसध्द के ले की अडविी, भोळसट, गरीब
र्वटिवऱ्यव आशदर्वसींिध्ये िक्तींिवन ित्ि
ु ी लढण्यवची शहित
आहे, िौया, शचकवटी आहे आशि हुिवरीही आहे.
१८५७ च्यव ्र्वतांत्र्य यद्ध
ु वनांतर १८५८ िध्ये अांबवपविीच्यव
लढवईत खवज्यव नवईकची हवर झवली. त्यवच्यव पढु ील र्षी भवगोजी
नवईक िवरलव गेलव. भीिव नवईकवलव ही शिटीिवनां ी १८५९ िध्ये
गवठले, त्यवचे बरे च सवथीदवर िवरले गेले, पि भीिव नवईक
शनसटलव; १८६७ पयान्सत तो शिटीिवांनव त्वस देत रवशहलव. १८६७

िध्ये त्यवांलव शिटीिवनी पकडले आशि देिवबवहेर जन्सिठे पेर्र
पवठर्ले.
१८१८ सवलवपवसनू शकर्व खरां तर त्यवआधीपवसनू च
आशदर्वसीनी शिटीि सत्तेलव शर्रोध करवर्यवस सरु र्वत के ली होती.
कवही उच्च जवतीच्यव सरदवरवच्ां यव रवजवांच्यव नेतत्ृ र्वखवली ते लढले.
पि बहुतेक र्ेळव ते ्र्तःच्यवच तवकदीर्र शर्सांबनू रवशहले. सतत
चवळीस र्षा ते शिटीि सत्तेलव शर्रोध करीत रवशहले. १८६० नतां र
िवत् शिटीि सत्तेलव असलेलव त्यवांचव शर्रोध किी झवलेलव शदसांतो.
आशदर्वसींनी शिटीि सत्तेलव शर्रोध कव के लव आशि हव शर्रोध पढु े
किी कव झवलव, ह्यवची कवरिे शिटीि रवजर्ट आल्यवनांतर येथील
रवजकीय सविवशजक पररश्थतीत जे बदल झवले त्यवत शिळते.
आपि पवशहले आहे की, शिटीि येण्यवपर्ू ी जे शहन्सदू शकर्व ि्ु लीि
रवजे होते त्यवांनी डोंगरदऱ्यवांत, दवट जांगलवत रवहिवांऱ्यव आशदर्वसी
जीर्न पध्दतीलव धक्कव लवर्लव नव्हतव. ह्यवचव अथा असव नव्हतव
की आशदर्वसीच्यव भवगवत इतर लोक जवतच नव्हते. शबगर
आशदर्वसीं खवनदेिवत र््ती करून होते, पि हे लोक सपवटीर्र
िेती करून गवर्े र्सर्नू होते. ह्यव गवर्वांभोर्ती गवर्वचां ी जांगले
असवयची. ह्यवच्ां यवतनू लोकवनां व गरजेपरु तव चवरव र् लवकडे
शिळवयची, त्यविळ
ू े िोठवल्यव घनदवट जगां लविी त्यवचां व सांबांध
क्र्शचतच येथे असे. जगां लविधे औषधी, र्न्पती, फळे , इिवरती

लवकूड इत्यवदी र््तू ते आशदर्वसीं कडूनच शिळर्त असत.
थोडक्यवत शिटीि येईपयांत डोंगर दऱ्यवत, जगां लवत रवहिवऱ्यव
आशदर्वसीनव त्यवांचे जीर्न त्यवांच्यव रीतीरीर्वजवप्रिविे, रुढीप्रिविे
जगतव येत होते. शिटीि आल्यवर्र पररश्थती बदलवयलव लवगली.
१८१८ सवली शिटीिवांनी खवनदेिचव तवबव घेतलव तेव्हव
खवनदेििध्ये सर्ात् अिवांततव होती, सर्ांत् अांदवधांदु ी होती हे आपि
पवशहले. ही अदां वधदांु ी किी होर्नू कवही र्षवांत थोडीफवर िवतां तव
प्र्थवशपत झवली. पि खवनदेिची एकूि लोकर््ती फवरच शर्रळ
झवली होती. अनेक र्षे ती तिीच रवशहली. एकदव जी जिीन
िेतीखवली होती, अिी हजवरो एकर जशिन पडीत होती. शतच्यवर्र
झडु पे र्वढली होती. थोडीिी िवांततव प्र्थवशपत झवल्यवबरोबर
शिटीिवनां ी ही सर्ा जशिन लवगर्डी खवली यवर्ी यवसवठी प्रयत्न सरुु
के ले. खवनदेिवबवहेरुन लोक येथे यवर्ेत म्हिनू त्यवांनी प्रयत्न के ले,
येथे येर्नू िेती करिवऱ्यवनां व जिीन, िेतीच्यव अर्जवरवांसवठी,
बैलवसवठी पैिवची िदत देण्यवच्यव योजनव त्यवनां ीं सरुु के ल्यव.
शिटींिवनव त्यवांच्यव देिवत चवलिवऱ्यव कवपड शगरण्यवांसवठी
कवपसवची गरज होती, िेती िेत् र्वढवर्े, िेतीतनू शनिवाि होिवरव
कच्चव िवल आपल्यव उद्योग-धद्यां वनां व नेतव यवर्व. हवच त्यवचां व उद्देि
होतव. त्यवांनी र्ते सधु वरवयलव सरु र्वत के ली. नर्ीन र्ते टवकले,
रे ल्र्े लवईन टवकली ह्यव देिवत जे जे शिळिे िक्य होते, त्यवचव

व्यवपवर करून सांपत्ती शिळर्वयलव सरुु र्वत के ली. त्यवसवठी अफू
सवरख्यव िवदक द्रव्यवचवही त्यवनां ी व्यवपवर के लव. ह्यवचसवठी त्यवनां ी
जांगले तोडवयलव सरुु र्वत के ली. १८५० नांतर खवनदेिवतील
र््तीही र्वढवयलव लवगली. बवहेरील लोक ह्यव भवांगवत यवयलव
लवगले. झपवट्यवने गवर्वजर्ळील जांगले नवहीिी व्हवयलव लवगली,
रे ल्र्ेसवठीही जगां लवांची तोड सरुु झवली, ह्यव सर्वांचव पररिवि
आशदर्वसींच्यव जीर्नवर्र होत होतव. अगोदरच शिदां ,े होळकर,
पेिर्े ह्यवांच्यव आपसवतील लढवयवांनी र् दष्ट्ु कवळवने आशदर्वसींचे
जीर्न उध्र््त झवले होते. ती जीर्नवची घडी आशदर्वसी परत
बसर्चू िकले नवहीत. र्वढत्यव िेती शर््तवरविळ
ु े , जगां लवच्ां यव
नविविळ
ु े, सरकवरने जांगले तवब्यवत घेऊन आशदर्वसींचव
जांगलोत्पवदनवर्रील अशधकवर नवकवरल्यवने आशदर्वसींनव जीर्न
जगिे कठीि होऊ लवगले.
त्यवांची जीर्नपद्धती तटु त होती, शबगर आशदर्वसी लोक
त्यवच्ां यव भवगवत, त्यवच्ां यव गवर्ां वत शिरत होते. येथल्यव जशिनी
तवब्यवत घेत होते. सरकवर त्यवांनव जांगलवतनू बवहेर ढकलत होते. ह्यव
अिव पररश्थतीत आशदर्वसीनी शिटीिवांनव शर्रोध के लव ह्यवत
कवही आिया नव्हते. खवनदेिवतील लोकर््ती र्वढत गेली तिी
शभलवांची पररश्थती झपवट्यवनां बदलत गेली. १८६० च्यव सिु वरवस
िहवदे, तळोदे भवगवत गजु र पवटील आले. त्यवनां ीं येथे ररकवम्यव

पडलेल्यव जशिनी तवब्यवत घेण्यवस सरु र्वत के ली. आशदर्वसी िेती
करत. पि त्यवनां व जशिनीची भक
ू नव्हती, जशिनीतनू , िेतीतनू त्यवनां व
पैसव किर्वयचव नव्हतव. पोरवबवळवांचे पोट भरण्यव इतपत अन्सनधवन्सय
शनघवले की त्यवांचे सिवधवन होई. पि सरकवरलव असले िेतकरी
कवही कविवचे नव्हते. जे जव्तीत जव्त िेती शपकर्तील,
कवपसवरखे शपक कवढतील, पैश्यवसवठी िेतीतील िवल व्यवपवऱ्यवांनव
शर्कतील असे िेतकरी सरकवरलव पवशहजे होते. गजु र पवटीलवनां ी
शबगर आशदर्वसी िवहूनी जशिनी तर घेतल्यव पि ह्यव जशिनी
कसण्यवसवठी त्यवांच्यव जर्ळ परु े िी िनष्ट्ु य िक्ती कठे होती? िग
त्यवनां ी शभलवनां व िेतीर्र सवलदवर म्हिनू ठे र्वयलव सरुु र्वत के ली.
पि त्यवर्ेळी सवलदवरी करिवरे , िजरु ी करिवरे आशदर्वसीही
सांख्येने किी होते.
िवलकवच्यव जवचवलव कांटवळून सवलदवर पळून जवत. अिी
नोकरी करण्यवपेिव ्र्तःच कूठे तरी िेती करवर्ी असां
आशदर्वसींनव र्वटिे सवहशजकच होते. ह्यव सवलदवरवनां ीं,
आशदर्वसींनी िवहु िवलकवच्ां यव िेतवर्र रवबवर्े म्हिनू शिटीि
सरकवरने कवयदे के ले, सवलदवरीचव करवर के लेल्यव सवलदवरवने करवर
िोडलव तर त्यवची सपां त्ती िवलकवलव जप्त करतव येत असे. जविीन
रवशहलेल्यव िविसवनवां अटकव होत असत. शिटीिवांनी के लेलव
कवयदव हव िवहां ू िवलकवच्ां यव बवजचू व होतवच. पि सरकवरी

अशधकवरीही त्यवच्ां यवच बवजचू े होते. ह्यविळ
ु े ह्यव कवयद्यवचां व आधवर
घेऊन सवलदवरी करिवऱ्यव आशदर्वसीर्र सवरख्यव के सेस करून
त्यवांनव त्वस शदलव जवत असें िळ
ु विध्ये सवलदवरी करिवऱ्यव
आशदर्वसीची सांख्यव किी असल्यवने हव झगडव चवलचू रवशहलव.
पढु े पररश्थती बदलली सरकवरने हजवरो एकर जांगल सरकवरी
िवलकीचे रवखीर् म्हिनू जवहीर के ले, पहवडवत, जांगलवच्यव
सवशनध्यवत रवहिवऱ्यव हजवरो शभल्लवनां व आपली िळ
ु ची गवर्ां े सोडून
खवली यवर्े लवगले. पि येथे तरी कवय पररश्थती होती. बहूतेक
चवांगली सपु ीक जशिन शबगर आशदर्वसींच्यव तवब्यवत होती. कवही
आशदर्वसींनी रवशहलेल्यव किी प्रशतच्यव जशिनी घेऊन िेती
करवयलव सरु र्वत के ली. पि बवकीच्यव आशदर्वसींनव सवलदवरी
करांण्यव शिर्वय जगण्यवचव कवही िवगाच रवशहलव नवही. िेतवर्र
रवबवयलव, कष्ट करवयलव हर्े तेर्ढे आशदर्वसां ी िजरू , िवहू लोकवनवां
शिळू लवांगले. ज्यव भवगवत सपु ीक जशिनी िवहू लोकवच्ां यव तवांब्यवत
होत्यव र् जेथे भशू िहीन आशदर्वसी िेतिजरू जव्त सांख्येने होते,
तेथे पवटील िेतिवलक भरपर पैसव किवर्ू लवगले, पोलीसवांच्यव
िदतीने आशदर्वसीर्र जरब ठे र्नू त्यवांनव गल
ु विवसवरखां रवबर्ू
लवगले. कवही भवगवतील जशिनी चवगां ल्यव होत्यव आशि
आशदर्वसींच्यव तवब्यवांत होत्यव अिव शठकविी सवर्कवरवनां ी आपले
पवि आशदर्वसी िेतकऱ्यवभोर्ती आर्ळवयलव सरुु र्वत के ली.

भोळयव आशदर्वसीनवां फसर्नू , कवगदपत्वर्र त्यवांचे अांगठे घेर्नू ,
कवयदयवची र् पोलीसवच
ां ी शभती दवखर्नू ह्यव सवर्कवरवनां ी त्यवनां व
शपळवयलव सरु र्वत के ली.
एक िवत् झवले की ज्यव भवगवत आशदर्वसीच रवजे होते, अश्यव
िेर्विी सां्थवांनवत सवांर्कवरवचां ी दवदवशगरी शिटींि कवळवत तरी फवर
र्वढली नवहीं, कवठी, रवयशसगां परू , गांगथव, तवलव इत्यवदी आशदर्वसी
रवज्यवच्ां यव स्ां थवनवत आशदर्वसीं िेतकऱ्यवनां व थोडेफवर सरां िि
शिळत रवशहले, िवत् जेथे आशदर्वसी सां्थवने नव्हती. अिव भवगवत
सवर्कवरवांची तवकद एर्ढी र्वढली की त्यवांनी आशदर्वसीर्रच नव्हे
तर इतर जवतीच्यव िवहू िेतकऱ्यवर्ां र देखील अन्सयवय करवयलव
सरुु र्वत के ली. आशि ह्यव सर्ा शठकविी शिटीिवांचव कवयदव र् िवसन
नेहिीच सवर्कवरवच्ां यव बवजनू े रवशहले. िेतकरी नवगर्लव जवऊ
लवगलव, ह्यव पररश्थतीर्र प्रशतशक्रयव होिां अटळ होतां. १८८०
सवलवच्यव आसपवस सवर्कवरी शर्रुध्द लढे उिे रवहीले, चळर्ळी
उभ्यव रवशहल्यव. ह्यवतील एक अत्यन्सत तेज्र्ी लढव म्हिजे तांटयव
शभलवांचव उठवर्.

तिंट्या भील
तांटयव शभल िध्यप्रदेिवतींल
खवडां व्यवजर्ळील पोखरव गवर्चव
सवधव भोळव आशदर्वसी, आपले
तवरुण्य त्यवने इतर आशदर्वसी
बवधां र्वसां वरखेच कवढले. ह्यव भवगवतील
िवहू सवर्कवरवनी शभल िेतकऱ्यवर्ां र
फवर अन्सयवय अत्यवचवर चवलर्ले होते.
लवांि्या लबवड्यव करून खोटे
कवगदपत् करून पोलीसवचां ी िदत
घेऊन, भोळयव आशदर्वसींची जवगोजवगी अडर्िक
ु करून
त्यवच्ां यवकडून भरिसवठ व्यवज घ्यवयचे, आपल्यव िेतवर्ां र, घरी
त्यवच्ां यवकडून िोफत कष्ट करर्नू घ्यवयचे, त्यवांच्यव जशिनी
लवटवयच्यव, त्यवच्ां यव स्रीयवर्ां र अत्यवचवर करवयचें हेच ह्यव
सवर्कवरवांचे धांदे होते. सवर्कवरवांच्यव ह्यव व्यर्हवांरविळ
ु े सर्ाच गरीब
जनतव हर्वलदील झवली होती, परांतू गरीबवांचव कोिीच र्वली
नव्हतव. पोलीस, सरकवरी अशधकवरी, शिकलेली उच्च जवतीय
िविसे कोिवलव ह्यवच्ां यव यवतनवांकडे लि द्यवयलव र्ेळ नव्हतव.

तांटयव देखील इतरवप्रिविे ह्यव पररश्थतीचव शिकवर झवलव,
आशि जेव्हव हव अन्सयवय सहन करिे असह्य झवले तेव्हव तटां ् यव शभल
दरोडेखोर झवलव, आपल्यव सवथीदवरवांसह त्यवने सवर्कवरवर्र,
अत्त्यवचवरी सेठवांर्र दरोडे घवलवयलव सरु र्वत के ली. तांट्यव दोन र्ेळव
पकडलव गेलव पि दोन्सही र्ेळी आपल्यव सवथीदवरवसह त्यवने
तरुु ां गवतनू पळ कवढलव, सतत अकरव र्षे त्यवलव पकडण्यवसवठी
उभवरण्यवत आलेल्यव पोलीस दलवने, सरकवरी शिटीि
अशधकवऱ्यवने त्यवलव पकडण्यवसवठी जगां जांग पछवडले, पि िरू ,
हुषवर तांटयव पोलीसवांच्यव हवतवर्र तऱ्ु यव देत रवशहलव. आशि ह्यवचे
प्रिख
ु कवरि म्हिजे तो गररबवसां वठी देर् होतव, अडचिीत
सवपडलेल्यवांनव िदत करिे हव त्यवचव धांदव होतव. गररबवांच्यव िल
ु ींची
लग्ने लवर्नू देण्यवत त्यवलव सिवधवन शिळत होते.
अनेकवांच्यव सवर्कवरवांकडे गेलेल्यव जशिनी त्यवने परत शिळर्नू
शदल्यव होत्यव. स्त्रीयवांची तो फवर इज्जत करत असे. शस्त्रयवांनव त्वस
देिवऱ्यवची त्यवलव भयां कर शचड होती, तसेच आपल्यव सवथींदवरवर्र
त्यवने खरे प्रेि के ले, सांकटवत सवपडलेल्यव सवथीदवरवांनव सोडर्नू
आिण्यवसवठी ्र्तःचव प्रवि त्यवने अनेकदव धोक्यवत घवतलव. एक
लगां ोटी लवर्िवरव अडविी, दरोडेखोर त्यवकवळवत शनिवड-िवळर्व
भवगवतील गरीब जनतेच्यव गळयवतील तवांईत झवलव होतव. तांट्यव
शदलदवर होतव. सडू बृद्धीने, कपटबृद्धीने र्वगिे त्यवलव िवहीत नव्हते.

११ र्षवाच्यव दरोडेखोरीच्यव जीर्नवत त्यवलव अनेकवनां ी धोकव
शदलव, पि िविसवच्यव चवगां ल
ु पिवर्र, िब्दवर्र शर्श्ववस
टवकण्यवचव त्यवचव आशदर्वसींचव ्र्भवर् बदललव नवही. अखेर
त्यवचव शित् म्हिर्िवऱ्यव गिपत रजपतू ह्यवने त्यवलव धोक्यवनां
पकडून शदले आशि शिटीि सरकवरने त्यवलव जबलपरू च्यव जेलिध्ये
फवांिी शदले. तांट्यव शबरसव िांडु वसवरखव आपल्यव िवगे आशदर्वसीची
तवकद उभी करु िकलव नवही. परांतु ह्यव शभल दरोडेखोरवने आपल्यव
शदलदवरपिवने शनिवड आशि िवळव्यवतील जनतेचे असे प्रेि
सांपवदन के ले की तो िेल्यवनांतर, अगदी आतवपयान्सत ह्यव भवगवतील
लोक त्यवच्यव िोयवांच्यव कहवण्यव सवगां त रवशहले, त्यवच्यव औदवयवाचे
दवखले देत रवशहले. त्यवच्यव जीर्नवर्र पर्वडे, गविी गवत रवशहले.
१८८० ते १९०० च्यव कवळवत सवर्कवरवच्यव जल
ू िवशर्रुध्द
जवगोजवग जो आर्वज उठर्लव गेलव त्यवांची दखल सरकवरवांलव
शनशितच घ्यवर्ी लवगली. १९०२ सवली शिटीिसरकवरने कवयदव
करून शबगर आशदर्वसीनवां आशदर्वसींची जशिन घेण्यवस बदां ी
के ली. पण्ु यविांबु ईच्यव ऊच्च र्गीय र्ताि॑ वनपत्र्वल्यवांनीं, ह्यवर्र
सरकवर आशदर्वसी र् िवहु असव भेद करून ह्यव देिवच्यव लोकवत
फूट पवडत आहे असव कवगां वर्व के लव. शभलवनां व आपल्यव
िवलित्तेची किवही प्रकवरे शर्ल्हेर्वट लवर्ण्यवचे ्र्वतांत्र्य असवर्े
असव त्यवनां ी यक्ु तीर्वद के लव. ह्यव यक्ु तीर्वदवचव अथा असव होतव

की, सरकवरने िवहु सवर्कवरवांनव, सधनवनवां आशदर्वसींच्यव जशिनी
लबु वडण्यवचव अशधकवर द्यवर्व. ज्यव भवगवत के र्ळ िवहू सवर्कवर र्
आशदर्वसी िेतकरी असे सबां ांध होते, तेथे ह्यव कवयद्यविळ
ु े फवरसव
फरक पडलव नवही. कवरि सवर्कवरवांनव जिीनी तवब्यवत घेऊन
्र्तः कसण्यवत कवही रस नव्हतव. त्यवांच्यवसवठी तर जिीनी
आशदर्वसींच्यवच तवब्यवत असिे सोयीचे होते.
आशदर्वसीनी शदर्स रवत् घवि गवळून, जिीनीतनू पीक कवढवर्े
आशि सवर्कवरवांची कोठवरे भरवर्ी हेच त्यवांनव हर्े होते. िवत्
ज्यवशठकविी पैसव किशर्ण्यवसवठी िेती करिवरे िेतकरी होते, ज्यव
िेतकऱ्यवांनव जव्तीत जव्त जिीनीर्र िेती करर्नू जव्तीत जव्त
पैसव किशर्ण्यवची हवर् होती. अश्यव शठकविी ह्यव कवयद्यवने
आशदर्वसीं िेतकऱ्यवनां व थोडे फवर सरां िि शिळवले. िहवदे, तळोदे
भवगवत १८६० च्यव सिु वरवस आलेल्यव गजु र पवटलविध्ये ही प्रर्ृत्ती
होती. ह्यव भवगवत कवपसवची उत्ति िेती होत होती. भरपरू जिीन
तवब्ां यवत घ्यवयची आशदर्वसींनव सवलदवर म्हिनू अल्प िोबदल्यवत
लवर्नू त्यवच्यव श्रिवच्यव बळवर्र भरपरु पीक कवढून भरपरू पैसव
किवर्यवचव, हीच त्यवांची सतत धडपड होती. आशदर्वसींनव आधीं
पैसे देर्नू त्यवनां व बवधां नू घ्यवयचे. शहिेबवत गडबड करून त्यवच्ां यव
डोक्यवर्र कजवांचव बोजव दवखर्नू त्यवांनव बांधनवत अडकर्नू
ठे र्वयचे, ही त्यवच
ां ी नेहिीचीच पध्दत होती. हयव भवगवतील

बहुसांख्य भिु ीहीन आशदर्वसींच्यव असहवय्यतेचव फवयदव घेर्नू
सदू र पवटलवनां ी आशदर्वसींनव गल
ु विवसवरखेच र्वगर्ले. र्वटेल तिी
शिर्ीगवळ, अपिवन, िवरहवि करून, आशदर्वसीं शस्त्रयवांर्र
अत्यवचवर करून त्यवांनी आशदर्वसीची पररश्थती फवर दयशनय
के ली. शिटीिवांशर्रूद्ध लढिवऱ्यव शिटीिवच्ां यव अन्सयवयवशर्रुध्द बोंब
िवरिवऱ्यव, िवनर्तेचव, ्र्वतत्र्ां यवचव घोष करिवऱ्यव उच्च जवतीच्यव
शर्द्ववनवनां व, पढु वऱ्यवनां व, नेत्यवनां व हव अन्सयवय शदसलवच नवही.
शिटीिवच्ां यव गल
ु विीतनू देिवलव िक्ु त करण्यवसवठी धडपडिवऱ्यव
ह्यव लोकवांनव आशदर्वसींची ही गल
ु विी शदसलीच नवही. पि तो
त्यवचां व दोष नव्हतव. हे कवही तेव्हवच घडत नव्हते, त्यव आधी
ितकवनि
ु तके तेच घडत आले होते.
भवरतवच्यव गेल्यव दोन हजवर र्षवांच्यव इशतहवसवकडे पवशां हले तर
असे शदसते की जवतीय प्रथेर्र, शर्षितेर्र आधवरलेलव नवगरी
सिवज जसजसव पसरत गेलव, तसतसव कवही आशदर्वसी जिवती
डोंगर दऱ्यवकडे सरकल्यव, नवगरी सिवजवपवसनू दरू रवहून त्यवनां ी
आपले र्ेगळे अश्तत्र् शटकर्ण्यवचे प्रयत्न के ले. पि हे होत
असतवनवच आशदर्वसींच्यव लहवन लहवन जिवती ह्यव नवगरी
सिवजवत सिवर्ेि होण्यवची प्रशक्रयवही चवलचू होती. शहन्सदु नवगरी
सिवजवने आशदर्वसी जिवतीलव सविवर्नू घेतवांनव सिवनतेच्यव
पवयवर्र आपले म्हटले नवही, आपल्यव सिवज रचनेत ह्यव जिवतींनव

खवलच्यव जवतीचव दजवा त्यवनां ी शदलव. आजही अश्यव खवलच्यव
थरवतील जवतीसिहू शदसतवत की जे सिहु कवही र्षवापर्ू ीपयान्सत
जिवती होत्यव. उच्च जवतीय नवांगरी सिवजवने ह्यव जिवतींनव
गवर्वच्यव र्ेिीबवहेर ्थवन शदले. खरां तर नवगरी सिवजवने
आशदर्वसींच्यव सां्कृ तीपवसनू भरपरु कवही घेतले, आशदर्वसींच्यव
देर्तव, आशदर्वांसींच्यव कलवां, आशदर्वसींची र्वर, आशदर्वसींच्यव
कथव, पद्धती, आचवर त्यवनां ी आपलेसे के ले. िवत् आशदर्वसीच्यवां
िविसवनवां त्यवांनी नीच जवतीचे ्थवन देर्नू दरू च ठे र्ले, शिर्वय यव
जवती गवयी खवतवत, हे अपशर्त् आहेत, ह्यवांच्यव सर्यी घविेरड्यव
आहेत, हे आळिी आहेत, रवनटी आहेत, चोर आहेत, ह्यवचां े जीर्न
पिसु िवन आहे, अिव तऱ्हेने त्यवांनव शहिर्नू त्यवांनी नवगरी
सिवजवजर्ळ आलेल्यव र् येर्ू पवहिवऱ्यव जिवतीनवां नेहिीच तच्ु छ
लेखले. हयवचव पररिवि ह्यव जिवतीच्यव व्यक्तींर्र सद्ध
ु व झवलव. ह्यव
जवती-जिवतीही ्र्तःलव हलक्यव सिजू लवगल्यव. एकीकडे ही
अिी पररशथती र् त्यवच र्ेळीं, शबगर आशदर्वसी सधन
िेतकऱ्यवांचव, सरकवरी अशधकवऱ्यवचां व र्वढतव जवच ह्यव श्थतीत
रांजनपरु च्यव गल
ु व िहवरवजवचव उदय झवलव.

गुला म ाराज व रामिास म ाराज
गल
ु व िहवरवजवांचव जन्सि तळोदे तवलक्ु यवतील रांजनपरु ह्यव
गवर्वतील एकव गरीब िजरू आशदर्वसां ींच्यव घरी झवलव. घरी
कोिवलव शलशहतवां र्वचतवां येत नव्हते, गल्ु यवलव देखील कुिी
िवळेत पवठशर्ले नवही. हजवरो आशदर्वसींनव आरती चळर्ळीत
खेचिवरव गल्ु यव अखेरपयांत अशिशितच होतव, गल्ु यवचे लग्न
झवल्यवर्र कवही र्षे त्यवने शर्हीरी खिण्यवचे, ढोरक्यवचे,
जवगल्यवचे कवि करून कवढले. कवही र्षे िोरवांबव ह्यवां गवर्ी
सवलदवरी करून कवढली ह्यव कवळवत ह्यव पतीपत्नीनव झवलेल्यव
आठ िल
ु वतील सवत िल
ु े िरि पवर्ली. िहवदव तळोद्यवतील इतर
भिू ीहींन िेतिजरु आशदर्वसीनव जीर्नवत जे अनभु र् येतवत ते सर्ा
गल्ु यव घेत होतव, परन्सतु दवरीद्रयवने गवांजलेलव गल्ु यव हव शजद्दीही
होतव. एखवदीं गोष्ट त्यवांच्यव िनवने घेतली की त्यवसवठी र्वटेल ते
करण्यवची त्यवची तयवरी होती. कुकरिडांु यवच्यव सतां ोजी
िहवरवजवकडे त्यवचे येिे जविे होते. सांतोजी िहवरवज पढां रपरू च्यव
यवत्ेलव शनघवले तेव्हव त्यवांने बरोबर जवण्यवची इच्छव व्यक्त के ली.
पि सतां ोजी िहवरवजवनां ी नकवर शदलव. गल्ु यव िहवरवज एकटेच
पांढपरू लव जवऊन आले, एकदव नव्हे तर तीनदव.

गल्ु यव िहवरवजवने जे जीर्न अनभु र्ले होते त्यवत सिवजवतील
उच्चशनचतेच्यव भवर्नेची, शर्षितेची झळ त्यवलव ्र्तःलव
लवगली होती. िवहू लोक आशदर्वसींनव कसां र्वगर्तवत हे त्यवने
पवशहले होते, िविसव िविसविध्ये सिवनतेचे सांबांध असवर्े, भेदवभेद
नसवर्व, एकिेकवांनव त्यवांनी सन्सिवन द्यवर्व, अिी इच्छव गल्ु यवच्यव
िनवत होती. आपल्यव बवांधर्वांनव िवहू लोक योग्य िवन देत नवहीत
आशि तो सन्सिवन शिळर्वयचव असेल तर आशदर्वसींनी आपल्यव
सर्यीं सोडल्यव पवशहजे, जांगलवत रवहतवनवां जे जीर्न जगवर्े लवगत
होते त्यवपेिव हे जीर्न र्ेगळे असल्यवने त्यवप्रिविे आपल्यवलव
बदलले पवशहजे असां त्यवलव र्वटत असे, आपल्यव आपिल
ु धिवांत
त्यवने आशदर्वसींनव हेच शिकर्ण्यवचव प्रयत्न के लव. आपिल
ु
धिवात भक्ती िवगवालव िहत्र् होतेच. तरी पि गल्ु यव िहवरवजवनी
एखवद्यव शर्शिष्ट देर्वची पजू व करवयलव सवशां गतले नवही. त्यवच्ां यव
धिवांत ितू ी नव्हती, पजु वरी नव्हते. आशदर्वसीनवां इतर सिवांजवकडून
िवन पवशहजे असेल त्यवांनी प्रथि एकिेकवलव िवन शदलव पवशहजे,
्र्त:लवही िवन शदलव पवशहजे. ह्यव जविीर्ेतनू च जिू िहवरवजवनी
आपल्यव लोकवांनव एकिेकवतां अशभर्वदन करण्यवची नर्ी पद्धत
शदली. आजही आपिल
ु धिार्वसी लोक एकिेकवनां व भेटतवत तेव्हव
आपले दोन्सही हवत र्र ऊांचवर्नू 'आपकी जय 'असव पक
ु वरव करतवत.
िग सिोरचव िविसू स्री असो र्व परुु ष असो. कुठल्यव तरी

भतू कवळवत होर्नू गेलेल्यव परुु षवच्यव शकांर्व देर्देर्तवच्यव नवर्वने
एकिेकवलव अशभर्वदन करण्यवऐर्जी एकिेकवची जय करण्यवच्यव
पद्धतीने आशदर्वसींच्यव िवनशसकतेर्र शनशश्चतच पररिवि के लव
असेल. ह्यवशिर्वय गल
ु विहवरवजवनी आशदर्वसीनव ्र्च्छतेने
रवहण्यवचे सतत आर्वहन के ले. दवरु, चोरी ह्यवशर्रुद्ध िहवरवज सतत
शिकर्ि देत रवशहले. आशदर्वसींिध्ये स्रीपरुु षवांचे नवते हे इतर िवहु
सिवजां वतील नवत्यवपेिव खपू च सिवतेनचे होते, शस्रयव ह्यवां ्र्तत्ां पिे
घरवबवहेर र्वर्ां रत असत. रुढीर्वदीं िवहु सिवजवचे लोक एकीकडे
ह्यव बवबत आशदर्वसींनव दषु िे देत असत आशि दसु ऱ्यव बवजनू े
आशदर्वसी स्रीयवर्ां र र्वईट नजरही ठे र्त असत. गल्ु यव िहवरवजने
सवांशगतले की शस्त्रयवनी घरवतील परुु षवलव िवन शदलव पवशहजे, त्यवची
पजु व के ली पवशहजे; त्यवलव ईश्र्रवच्यव जवगी पवशहले पवशहजे.
घरवघरवत शस्त्रयवनां ी आपल्यव पतीची रोज भवरती करवर्ी असे त्यवने
सवांशगतले, पि िेतकरी असलेली कवही कुटुांबे सोडली तर ह्यव
पध्दतीचव आशदर्वसींनी अगां ीकवर के लव नवही. िवत् ह्यवतनू च
सविदु वयीक आरती सरुु झवलो, हजवरो आशदर्वसी एकत् येर्नू
सविशु हक प्रवथानव करत असत. गल्ु यव िहवरवज त्यवांनव उपदेि करत
असे. हजवरो लोक ठरवशर्क शदर्सवनी आपले रोजचे कवि सोडून
जवतपवत लींगभेद न िवनतव एकत् येत असत, एकिेकवची जय
करून सन्सिवनवने र्वगर्त असत. आरतीचव फवर झपवट्यवने प्रसवर

झवलव. ही सविशू हक आरती सरुु होण्यवपर्ू ी नळगव्हविच्यव एकव
कवाँग्रेस कवयाकत्यवाजर्ळ गल
ु विहवरवजवनां ी फै जपरु कोंग्रेस
आशधर्ेिनवस जवयची इच्छव व्यक्त के ली होती. ह्यव कवाँग्रेस
कवयवाकत्यवाने गल्ु यव िहवरवजवनव बरोबर नेण्यवस नकवर शदलव तरीही
गल्ु यव िहवरवज फै जपरू कवाँग्रसे लव जवर्नू आलेच. येथें एक लिवत
घेतले पवशहजे, देिवत त्यवर्ेळी जनतेच्यव ्र्वतांत्र्य लढ्यवलव गती
आली होती. १९३५-४० चव हव कवळ होतव. कॉग्रेस अथवांतच ह्यव
सांघषवात अग्रभवगी होती, परन्सतु कवाँग्रेसच्यव नेतत्ृ र्वने, सतरवव्यव
ितकवत सतत पन्सनवस र्षे ज्यव आशदर्वसीं जिवतीनी शिटीिवांिी
सिस्त्र लढव शदलव होतव. त्यव आशदर्वसीनवां ्र्वतत्र्ां यलढयवत
सहभवगी करण्यवचव प्रयत्न के लव नवहीं. सिवजविध्ये ज्यवांचे ्थवन
खवलच्यव पवतळीर्र होते, अिव जवतीनवां आशदर्वसी जिवतीनव
्र्वतत्र्ां यलढयवत खऱ्यव अथवाने सहभवगी करून घेिे हे उच्च
जवतीच्यव नेत्यवांनव जिलेच नवही. १९३८ सवली गल्ु यव िहवरवजवांचव
िृत्यू झवलव.
िरण्यवपर्ू ी त्यवांनी आपली ही चळर्ळ चवलर्ण्यवचे
आशधकवर आपल्यव भवर्वच्यव रविदवसिहवरवजवांच्यव हवती सोपर्ले.
गल्ु यव िहवरवजवच्ां यव िृत्यनू तां र सविहु ीक आरतीलव येिवऱ्यवचां ी
सां्थव र्वढू लवगली. १९४० च्यव सिु वरवस तर ह्यव सविहु ीक
आरत्यविध्ये खवनदेिवतील दरू दरु च्यव भवगवतनू हजवरो लोक येत

असत. १९४० च्यव सिु वरवस गल्ु यव िहवरवजवच्ां यव ह्यव चळर्ळीचे
दृश्य पररिवि शदसवयलव लवगले. हजवरोच्यव सख
ां ेने एकत् येिवऱ्यव
ह्यव सवलदवर िेतभजरू आपल्यव िक्तीची जवशिर् व्हवयलव लवगली.
त्यवच्ां यवतील आत्िसन्सिवनवची भवर्नव र्वढीस लवगली. सधन
िेतकऱ्यवांनव हे जविर्ू लवगले. र्वटेल तो आत्यवचवर सहन करून
शदर्स रवत् रवबिवऱ्यव आशदर्वसींत जवगृती होत आहे, हे त्यवनवां कस
आर्डिवर होते? त्यवनी आरतीलव शर्रोध करवर्यवस सरु र्वत के ली.
जो आरतीलव जवईल त्यवल
ां व पन्सनवस रुपये दडां र् त्यवचां े िांडु न
करण्यवची सजव शदली जवईल अिव धिक्यव कवही गवर्वत शदल्यव
गेल्यव. ह्यवतनू च सधन गजु र िेतकऱ्यवतील र् आशदर्वसीं शभल
िजरू वतील सांघषा पढु े आलव, गल्ु यव िहवरवजवांपेिव रविदवस िहवरवज
जव्त रवजशकय आशि लढवर्ू प्रर्ृत्तीचव होते. कोंग्रेस पिवतील एक
र्रीष्ठ नेते िक
ां ररवर् दर्े आरती कवयाक्रिवत येर्नू गेले, ्थवनीक
सधन िेतकऱ्यवांच्यव तक्रवरी येर्ू लवगल्यव आशि आरतीलव दरू द्रचे
लोक येर्ू लवगले, तेव्हव शिटीि सरकवरलवही आरती चळर्ळीत
असलेल्यव धोक्यवची जवशिर् व्हवयलव लवगली.
ह्यव अिव पररश्थतीत एक असव प्रसांग असव झवलव की
ज्यविां ळ
ु े आशदर्वसी र् िवसन ह्यवच्ां यवत सघां षा आलव. आरतीलव
जविवऱ्यव कवही आशदर्वसीं शस्रयवांपक
ै ी एकीलव, कट्यवरे नवर्वच्यव
फॉरे ्ट गवडाने घोडयवर्रुन जवतवनां व धक्कव देर्नू जखिी के ले.

रविदवस िहवरवज त्यवर्ेळी शचचवळे येथे होते. खबर लवगतवच,
बेहोि आशि रक्तबबां वळ झवलेल्यव बवईलव उपचवर करून रविदवस
िहवरवज अनेक स्रीपरुु षवांसह कट्यवरे कडे गेले. कट्यवरे ने आपली
चक
ू कबल
ू करून िवफी िवगण्यवांचे तर सोडलेच उलट त्यवने
आशदर्वसींर्रच के स करण्यवची धिकी शदली. रविदवस िहवरवज
पोलीस अशधकवऱ्यवकडे गेले पि नेहिीप्रिविे पोलीसवांनी कवहीही
के ले नवही. िधल्यव कवळवतां जखिी झवलेली शगरजवबवई िरि
पवर्ली. ह्यवनांतर िवत् सांतप्त आशदर्वसी वियव कट्यवरेच्यव घरी
गेल्यव, त्यवांनी फवाँरे्ट गवडालव घरवबवहेर खेचले आशि त्यवांची
चवगां ली शपटवई के ली. कट्यवरे ने यवबां वबत आशदर्वसीं शस्रयवर्ां र
पोलीसवत के स दवखल के ली. ह्यव के सर्र िवत् पोलीसवांनी
तवबडतोब हवलचवल के ली, कलेक्टरने कट्यवरे र् रविदवस िहवरवज
दोघवनां व बोलवर्नू घेतले. रविदवस िहवरवजवनां ी आपली के स िवगे
घ्यवर्ी, कटयवरे ही के स िवगे घेईल हे प्रकरि शिटर्वर्े, अिी
कलेक्टरने िहवरवजवांनव गळ घवतली. िहवरवजवांनी ते िवन्सय के लें.
त्यवांनी के स िवगे घेतली. पि कवही शदर्सवांनी कलेक्टरचे त्यवांनव पत्
आले की“ पोलीस अशधकवरी आशदर्वसींर्रील के स िवगे घेण्यवस
तयवर नवहीत. १८ शस्रयव ६ परुु षवनां व अटक झवली. कलेक्टरने सरळ
सरळ आशदर्वसींनव शर्श्र्वसवत घेर्नू धोकव शदलव होतव. पि त्यवत
कवही आश्चया नव्हते. सरकवरी अशधकारीं, पोलीस अशधकवरी हे

नेहिीच आशदर्वसींर्र अत्यवचवर करिवऱ्यव िवहुच्ां यव सवह्यवलव
धवर्नू येतवत. आपल्यव अशधकवरवचव उपयोंग सधनवसां वठी करतवत
हव आशदर्वसींचव अनभु र् होतव आशि आजही आहे. व्यवरव येथे ह्यव
आशदर्वसी शस्रयवांर्रील के स सरुु झवांली, तेव्हवां िेकडो आशदर्वसी
स्री परुु ष तवरखवांच्यव शदर्िी कोटवात यवर्यवस सरु र्वत झवली. २३
एप्रील १९४१ लव नर्वपरू कोटवातही के स चवलिवर होती. त्यवर्ेळी
िेकडो आशदर्वसी तेथे जिव झवले. पोलीसही प्रचडां सख्ां येने हज॒ र
होते. सर्ा आर्वर पोलीसवांनी भरुन गेले होते. कलेक्टर ्र्त:
जीपिध्ये कोटवाच्यव आर्वरवत शफरत होतव, पोलीसवांनी नेहिीच्यव
सर्ां यीप्रिविे दडां ु केबवजी, शिर्ीगवळ यवच
ां व उपयोग के लव, आशि
आशदर्वसीच्यवां िनवत खदखदत असलेलव सांतवप ऊफवळून आलव
आशि गिपांतशसांग नवांर्वच्यव आशदर्वसीने एक दगड कलेक्टरच्यव
शदिेने शफरकवर्ां लव. दगड कलेक्टरलव र्िी बसलव. पोलीसवचां ी
धविधिू सरुु झवली, ते गिपतलव पकडवयलव धवर्ले पि गिपत
भोर्ती आशदर्वसीनी र्ेढव घवतलव. पोलीसवांनव त्यवर्ेळी गिपतलव
अटक करतवां आली नवही. कवही शदर्सवनांतर गिपतशसांग र्
रांजनपरू चे गजवनन दर्े ह्यवनवां अटक झवलीं, के स चवलली, न्सयवय
झवलव आशि दोघवनवहां ी शििव ठोठवर्ण्यवत आली. कट्यवरे ने
फॉरे ्ट गवडाने के लेल्यव के सिध्येही आशदर्वसींनवच शििव झवली.

प्रतवांपपरु च्यव रविवचव आरती चळर्ळीलव शर्रोध होतव.
आशदर्वसीत जवगृत होिवरव ्र्वभीिवन र् र्वढती तवकद त्यवलव
सहन होत नव्हती. शिर्वय पोलीसवांिी त्यवांचे आतनू सांबांधही होते.
रविदवस िहवरवजवांनव घरी बोलवर्नू त्यवने ह्यवचव पररिवि योग्य
होिवर नवही अिी धिकी शदली, नोव्हे. ४१ िध्ये आरतीलव बांदी
घवलण्यवत आली. रांजनपरू लव बांदक
ु धवरी पोलीस ठे र्ण्यवत आले.
जो कोिी आरतीलव येईल त्यवलव एक र्षवांची शििव ठोठवर्ण्यवत
येईल अिी अफर्व पसरशर्ण्यवत आली. गल्ु यव िहवरवजवांच्यव
सिवधीजर्ळ जो येईल त्यवलव गोळी घवलव, असव हुकूि पोलीसवांनव
देण्यवत आलव आहे अिी बवतिी पसरशर्ण्यवत आली. शभतीचे
र्वतवर्रि पसरर्ण्यवत अथवातच प्रतवपपरू च्यव रवजवसोबतच
खेड्यवखेडयवतील सधन िवहू िेतिवलक पढु े होते.
१९४२ च्यव िे िशहन्सयवत रविदवस िहवरवजवनवां हद्दपवर करण्यवत
आले. रविदवस िहवरवज सवतपडु ् यवपशलकडील होळकरवांच्यव
रवज्यवत गेले. तेव्हव त्यवांच्यवबरोबर आशदर्वसींची चौतीस कुटुांबे
आपल्यव जशिनी घरे सोडून बरोबर गेली. आरती बांद पडली.
रविदवस िहवरवज हद्दपवर झवले. सधन गजु र िेंतिवलक खृष झवले
पि ते गप्प बसले नवहीत. रविदवस िहवरवजवांर्र अनेक खरे खोटे

आरोप करून त्यवांनी िहवरवजवनव बदनवि करण्यवची िोहींि चवलू
ठे र्ली. चले जवर्ां चळर्ळ ह्यवर्ेळी जोरवत होती. कवाँग्रेसच्यव कवही
कवयाकत्यवानी रविदवस िहवरवजवांनी पिवत यवर्े म्हिनू प्रयत्न
चवलर्ले होते परन्सतु नांदरु बवरचे कवही सधन िेतिवलकवचां े
प्रशतशनधी, सतत रविदवस िहवरवजवची बदनविी करत होते. रविदवस
िहवरवज आशि त्यवचबरोबर लढवर्ू प्रर्ृत्तीचे आशदर्वसी ्र्वतांत्र्य
लढ्यवपवसनू दरू च रवहवर्ेत असां ह्यव सधन िेतिवलकवनां व र्वटत
होते. पि आतव रविदवस िहवरवज शिटीि िवसनवच्यव शर्रोधवत गेले
होते. त्यवांच्यविवगे आशदर्वसी सिवज उभव होतव. धळ
ु यवचे कवाँग्रेस
पिवचे एक कवयेकतां श्री. िक
ां र शर्नवयक ठवकर हे होळकर रवज्यवत
जवऊन रविदवस िहवरवजवनवां भेटले. हृहपवरीची िदु त परु ी व्हवयची
र्वट न पहवतव रविदवस िहवरवजवांनी आपल्यव भवगवत परतवर्े आशि
सवम्रवज्यर्वद शर्रोधी सघां षवात सविील व्हवर्े असे त्यवनां ी रविदवस
िहवरवजवांनव सवांशगतले.
कवही शदर्सवनां ी. रविदवस िहवरवज आपल्या अनयु वयवसह
निादव पवर करून अक्रविी भवगवतनू खवनदेिवत यवर्यवस शनघवले.
येतवनवां गवर्ां ोगवर्च्यव आशदर्वसींिी ते बोलत होते, त्यवांनव
रवजकवरि सवगां त होते. कुिवतरी सधन िेतिवलकवने रविदवस
िहवरवज येत असल्यवची बवतिी पोलीस अशधकवऱ्यवनवां शदली,
सिस्र पोलीसवनां ी रवत्ीच्यव अधां वरवत सवतपडु ् यवतील आबां वपविी-

रवर्ळपविी हयव गवांर्ी िक्ु कवि के लेल्यव रविदवस िहवरवजवच्ां यव
िविसवनां व चोहो बवजनू ी घेरलां. जेव्हव सयू ा उगर्लव, रविदवस
िहवरवज र् त्यवांचे सवथीदवर उठून पढु च्यव प्रर्वसवच्यव तयवरीलव
लवगले. पोलीसवांनी चोहोबवजनू ी गोळ्यवांचव र्षवांर् के लव. िवत्
रविदवस िहवरवजवांनव इजव होऊ नये अिीं कवळजी त्यवांनी घेतली.
जखिी झवलेले स्री परुु ष दर्वखवन्सयवपयान्सत पोचण्यवआधीच र्वटेत
िृत्यू पवर्ले. रविदवस िहवरवज र् इतर चवळीस जिवर्ां र धळ्
ु यवलव
के स चवलली, ह्यव लोकवांनव एक र्षे कै देची शििव झवली. रविदवस
िहवराजवांनव सोडण्यवत आले तरी आशदर्वसी र्रील दडपिवही
तिीच चवलू रवशहली आरती र्रील बदां ी चवलू रवशहली. रांजनपरु लव
गल्ु यव िहवरवजवांच्यव सिवधीर्र बांदक
ु धवरी पोलीसवचां व पहवरव कवयि
रवशहलव. पोलीसवच्ां यव िदतीने सधन िेतिवलक आशदर्वसींनव सतत
जरबेत ठे र्त रवशहले, जी ३६ कुटुांबे रविदवस िहवरवजवबां रोबर गेली
होती त्यवच्ां यव जशिनीर्र र्नखवत्यवने कब्जव के लव. िधल्यव कवळवत
दसु रे िहवयद्ध
ु सांपले होते, शिटीिवांची आपल्यव सवस्रवज्यवर्रील
पकड शढली पडली होती. सवम्रवज्यर्वदवशर्रोधी सघां षा तीव्र होर्नू ,
गल
ु वि देि ्र्तांत् होत होते.
भवरतवर्रील शिटीि सत्तव आतव कवही कवळवपरु तीच अिी
जवशिर् शिटीिवांनव आशि भवरतीयवांनव व्हवयलव लवगली होती.
रविदवस िहवरवज र् त्यवच
ां े गजु रवत िधील गरुु बधां ु के सरशसगां

िहवरवज हे दोघे एकत् आले. शिटीि सत्तेशर्रोधी त्यवांनी सांयक्ु त
प्रयत्न सरुु के ले. हे त्यवच
ां े सांबधां ्र्वतत्र्ां यप्रवप्तीनतां र कवयि रवशहले,
१९४६ िध्ये आरतीर्रींल बांदी उठर्ण्यवत आली. पि आरतीलव
पर्ु ीचव जोर परत कधी आलव नवही, जवतीभेद र् शर्षितव ह्यवर्र
आधवरीत ह्यव देिवच्यव सिवजवतील तथवकथीत खवलच्यव
जवतीच्यव नेत्यवसिोर जी सि्यव आली होती, तीच रविदवस
िहवरवज र् के सरशसगां ह्यवांनवही सतवर्त होती असे शदसते.
सिवजवतील खवलच्यव ्तरवतील लोकवांनव सविशजक आशि
आशथाक दृष्ट्यव अर्िवनवचे जीर्न जगवर्े लवगत होते. ह्यवबद्दल
त्यवच्ां यव िनवत असतां ोष होतवच. सिवजवतील र्ररष्ठ जवती रोजच्यव
व्यर्हवरवत हयव जवतीनव सवतत्यवने त्यवच्ां यव कशनष्ठत्र्वची जवशिर्
करून देत होत्यवच शिर्वय उच्चशनचतेचे नवते कवयि ठे र्ण्यवचवही
सतत जवगरुकपिे प्रयत्न करीत होत्यव. ह्यव र्ररष्ठ जवतीचे
सविवशजक आशथाक र्चा्र् झगु वरुन देिे ही आपल्यव सिवजवची
गरज जिी ह्यव नेत्यवांनव जविर्त होती. त्यवचप्रिविे देिवलव
रवजकीय गल
ु विशगरीतनू ्र्तांत् के ले पवशहजे, ही भवर्नवही
तथवकशथत कशनष्ठ जवतीजिवतीच्यव नेत्यवांच्यव िनवत होती. रविदवस
िहवरवज र् के सरशसगां िहवरवज यवनां ी शिटीि सत्तेलव शर्रोध के लवच
पि

त्यवचर्ेळी आशदर्वसींनव, शबगर आशदर्वसीं सिवजवत
सन्सिवनवने जगतव येिवर नवही, त्यवसवठां ी ह्यव भिू ींर्र त्यवचां व िळ
ु वतनू
हक्क आहे अश्यव आशदर्वसींनव ्र्तांत् रवज्य शदले पवशहजे. अिी
त्यवांनी िवांडिी के ली. १९५४ िधील एकव घटनेत पोलींसवांनी
आशदर्वसींर्र गोळीबवर कें लव, के सरशसांग र् रविदवस िहवरवज यवांनव
अटक करण्यवत आली, के सचव शनकवल लवगेपयान्सत जर्ळ जर्ळ
एक र्षां त्यवनां व जळगवर् येथे जेलिध्ये ठे र्ण्यवत आले. रविदवस
िहवरवज परत आले तेव्हव िहवरवष्ट्रवत सांयक्ु त िहवरवष्ट्रवच्यव
चळर्ळीने जोर धरलव होतव. ह्यव भवगवत त्यवर्ेळी उकवई
धरिवखवली ज्यव हजवरो आशदर्वसींच्यव जशिनी जविवर होत्यव त्यव
आशदर्वसींच्यव प्रश्तवर्र आांदोलन िळ
ू धरत होते. रविदवध
िहवरवजवांनी ह्यव आांदोलतवत कम्यशू नष्टवांनव सवथ शदली. आशि
िबांु ईलव शर्धवन सभेर्रील िोच्यवांत िोठ्यव सख्ां येने आशदर्वसींनव
घेऊन सविील झवले. १८६० िध्ये रविदवस िहवरवज अधवांगर्वयचू व
झटकव येर्नू िरि पवर्ले.
१९४७ लव भवरत देि ्र्तांत् झवलव. शिटीि परत गेले.
भवरतवतील रवजेरजर्वड्यवांची सत्तव सांपष्टु वत आली, सां्थवने
खवलसव झवल
ां ी, देिवत प्रजवसत्तवक रवज्य आले. आशदर्वसींनव
िैिशिक सर्लती देर्नू , आशथाक सहवय्य देर्नू , त्यवच्ां यवसवठी
खवस योजनव आखनू त्यवचां े ्थवन ऊांचवर्ण्यवचे प्रयत्न िवसशकय

यांत्िेिवफे त सरुु झवले खरे , पि सिवजवतील उच्च जवतीतील
लोकवनां व तथवकशथत खवलच्यव जवतींच्यव लोकवनां व सन्सिवनवने
र्वांगर्िे, सिवनतेने र्वगर्िे पटत नव्हते. ितकवनि
ु तके
उच्चशनचतेचे जे सां्कवर येथील िविसवांच्यव िनवांर्र झवले होते ते
सहजपिे सवफ होिे कठीि होते. हे शर्षितेचे सांबांध आपल्यव
देिवच्यव धवशिाक आचवरवशर्चवरवत, सविवशजक चवलीरीतीत घट्ट
बवधां ले गेले होते. शिर्वय परत ह्यव देिवत तिीच जवती प्रथेर्रील
आधवरींत सिवज रचनव उभी करण्यवचे ्र्प्न कवही उच्च जवतीचे
र् रुढीर्वदी लोक पहवत होते. भवरतवच्यव लोकिवही रवजकौय
यत्ां िेतही कवही कवळ अिव जनु वट रुढीर्वदी शर्चवरवच्ां यव लोकवचां व
प्रभवर् होतव. ह्यव सर्ा पररश्थतीिळ
ु े आशदर्वसींनव रवजकीय दृष्ट्यव
इतरवप्रिविेच नवगरीकत्र्वचव हक्क शिळवलव असलव तरी
सिवजवतील त्यवच
ां े ्थवन फवरसे बदलले नवही. येथील सधन
िेतिवलकवांनी नर्ीन िवसन यांत्िेिी सांबांध जळ
ु र्ले, पोलीस
यांत्िेचव उपयोग करवयचे तांत् त्यवांनी आत्िसवत के ले आशि
आशदर्वसींचव सविवजीक दजवा उांचवर्ू नये, त्यवांची आशथाक श्थती
सधु वरु नये, असेच प्रयत्न ते करत रवशहले. कवरि ्पष्ट होते,
आशदर्वसींची पररश्थती सधु वरली, तो सन्सिवनवने जगण्यवचां ी
कोिीि करु लवगलव तर आपल्यव ्थवनवलव धक्कव पोचेल हे
त्यवांनव िवशहत होते. नोकरिवहीत देखील त्यवर्ेळी प्रविख्ु यवने

आशधकवरी र् नोकरर्गां उच्च जवतीचवच असल्यवने खवलच्यव
जवतीर्रील र्चा्र् कवयि ठे र्िे त्यवनवां अर्घड नव्हते. आशि
आशदर्वसी जिवती तर सिवजवच्यव कवठां वांर्रील सिहू होते.
शिटीिवांनी आशदर्वसींनव गन्सु हगे वर जिवतीचव शकतवब शदलव होतव;
सिवजवतील शर्द्ववनवांनी आशदर्वसींनव आळिी, चोरटे ठरर्ले होते.
आशि आशदर्वसी अजनू ही, अडविी, अशिशित, भोळयव
्र्भवर्वचे होते. भवरत ्र्तत्ां झवल्यवर्रही आशदर्वसी सिवजवचे
िोषि किी झवले नवही, कवयद्यवतील पळर्वटवांचव उपयोग करून
आशदर्वसींच्यव जशिनी घश्यवत घवलिवऱ्यव सवर्कवर-सधन
िेतिवलकवच्ां यव उद्योगवतही खडां पडलव नवही.

अिंबरिािा सुरतविंती
गल्ु यव िहवरवज, रविदवस िहवरवज, के सरशसांग ह्यवांच्यव
चळर्ळीिळ
ु े देिवतील एकूि बदललेल्यव र्वतवर्रिविळ
ु े
आशदर्वसी सिहू ह्यव शबगरआशदर्वसींच्यव अन्सयवय्य पररश्थती
शर्रुद्ध हलू लवगले होते. सधन िेतिवलकवांनी पीक सांरिि
सोसवयट्यव ्थवपन करून खवजगी फौजेच्यव सवह्यवने
आशदर्वसींच्यव असतां ोषवलव दडपनू ठे र्ण्यवचे प्रयत्न चवलर्ले
होते, कवयदव र् पोलीस यांत्िव तर सधनवांनव सवथ द्यवयलव सज्जच
होती. ह्यव अिव कवळवत अबां रशसांग िोठव होत होतव, अबां रशसांगवचव
जन्सि १९४० चव. म्हिजे उकवई धरिग्र्तवांच्यव आांदोलनवच्यव
र्ेळीस तो तवरुण्यवच्यव सीिेर्र उभव होतव. अबां रशसगां पवडळद्यवच्यव
र्न्सयवबवबव ह्यव आशदर्वसी िेतिजरु वचव िल
ु गव. र्न्सयवबवबवने गल्ु यव
िहवरवजवचे शिष्ट्यत्र् कधी पत्करले नवही, पि गल्ु यव िहवरवज र्
रविदवस िहवरवज ह्यवच
ां व प्रभवर् पवडळदे गवर्ां वर्र शनशश्चतच होतव.
आपल्यव िल
ु वलव शििि द्यवयचव शनिाय र्नवबवबवने घेतलव.
रविदवस िहवरवज िरण्यवच्यव आधीच कवांही कवळ ह्यव भवगवत श्री.
सौन्सदिकरवनी आशि रीपब्लीकन पिवने जी जिीन बळकवर्ां ची
चळर्ळ के ली होती. त्यवतही अनेक आशदर्वसीं सहभवगी झवले

होते, ह्यव चळर्ळीतनू फवरसे कवही सवधले नवही. सौन्सदिकरवांनी
र्ैयक्तीक सत्तेच्यव अशभलवषेपोटी चळर्ळ िधेच थवबर्ली. पि
आशदर्वसींनी ह्यव लढ्यवत िहवरवष्ट्रवतील इतर श्रशिक दशलत
लोकवांच्यव सघां षवात भवग घेतलव ही गोष्ट िहत्र्वची आहे.
धरु खेड्यवलव ह्यव जिीन बळकवांर् आांदोलनवत कवही आशदर्वसी
गजु र िेतिवलकवच्यव तवब्यवत असलेल्यव िेतवत घसु ले. त्यवांनी
कवपसू र्ेचवयलव सरु र्वत के ली. ह्यवर्ेळी कवही गजु र लोक हवतवत
बांदक
ु व घेऊन घोड्यवर्रुन तेथे आले र् त्यवांनी आशदर्वसींर्र
गोळीबवर के लव.
असां सवांगतवत की दहव आशदर्वसी ह्यवत िरि पवर्ले. त्यवनांतर
आशदर्वसीनीही प्रत्यत्तु र द्यवयचव प्रयत्न के लव. दगां ल झवांली, के सेस
झवल्यव. कवही गजु र िेतिवलकवनां व शििवही झवली. आशदर्वसी र्
शबगर आशदर्वसी ह्यवांच्यवतील तवितिवर् िख्ु यतः हव सधन गजु र
िेतकरी र् आशदर्वसी सवलदवर र् िेतिजरू ह्यव सांबांधवतील होतव.
ह्यवर्ेळी अबां रशसगां शिकत होतव. १९६२ िध्ये शििि झवल्यवर्र
त्यवांने सर्ोदय िांडळवत कवही र्षे नोकरी के लीं. पि आजूबवजल
ू व
घडिवऱ्यव घटनवांची त्यवलव जविीर् होती, आशदर्वसी स्री परुु षवांर्र
होिवऱ्यव अत्यवचवरवने त्यवचे िन जळत होते. सर्ोदयिी
असलेल्यव सांबांधविळ
ु े ह्यव देिवत कवय होत आहे ह्यवचे ज्ञवन त्यवलव
होत होतेच, पि िवहू सिवजवतील र्ेगर्ेगळयव नेत्यवनां वही तो

जर्ळून पहवत होतव. देिवतील र्ेगर्ेगळयव रवजकीय शर्चवर
प्रर्वहवि
ां ी त्यवलव ओळख होत होतो. पढु े सहव र्षे तो सर्ोदय
िांडळवबरोबर होतव. पि सधन िेतिवलक र् िवसकीय यत्ां िव ह्यव
दोन्सहीिध्ये भरडल्यव जविवऱ्यव आशदर्वसींच्यव यवतनव त्यवलव सतत
टोचत होत्यव. १९६८ सवली सर्ोदय िांडळवतनू तो बवहेर पडलव.
िहवदव येथे त्यवने भील सेर्व िांडळ ्थवपन के ले. भजने म्हित,
लोकवनां व सघां टीत हेण्यवचव, तवठ िवनेने जगण्यवचव, अन्सयवयवपढु े िवन
न झक
े देत तो शफरु लवगलव. त्यवचर्ेळी
ु र्ण्यवचव सांदि
आशदर्वांसींच्यव तक्रवरी िवसनवकडे नेर्नू त्यवांचे शनरवकरि करण्यवचे
प्रयत्नही त्यवने सरुु के ले. पोलीसवनां ी त्यवच्यवर्र खोटयव के सेस
दवखल के ल्यव. सधन िेतिवलकवांनी त्यवलव बदनवि करण्यवचे
प्रयत्न के ले. त्यवलव शर्कत घ्यवयचेही प्रयत्न के ले, दडपण्यवचेही
प्रयत्न के ले. परांतु अबां रशसगां लव आपल्यव लोकवचां ी श्थती िवशहत
होती, आपल्यव लोकवांर्र होिवरे अत्यवचवर िवशहत होते आशि
आपल्यव लोकवांची िक्तीही त्यवलव िवहीत होती. आपल्यवलव कवय
सवधवयचे आहे ह्यवची त्यवलव ्पष्ट जविीर् होती. पशहल्यव कवही
र्षवात िहवरवज म्हिनू आशदर्वसी स्री परुु ष त्यवलव भक्तीभवर्वने
ओर्वळत असत, त्यवच्यव पवयव पडत असत. त्यवर्ेळी त्यवने ह्यवलव
कवही शर्रोध के लव नवही. पि पवटीलर्वडीची घटनव झवल्यवर्र
त्यवच्यवभोर्ती

जेव्हवां आशदर्वसी तरुि जिव होऊ लवगले, जेव्हवां बवहेरुन
आलेल्यव शिकलेल्यव तरुिवनां ी त्यवलव सवथ द्यवयलव सरु र्वत के ली,
जेव्हव लोकवचां ी चळर्ळ उभी रवह्यलव लवगली, त्यवने लोकवांकडून
ओर्वळून घेण्यवची पद्धत बांद के ली. अांबरशसांग िहवरवजवचे लोकवनवां
शप्रय असलेल्यव अबां रदवदवचे नेतत्ृ र् ददु र्ै वने आशदर्वसींनव जव्त
शदर्स लवभले नवही. शकडनीच्यव रोगवने अांबरशसग पण्ु यवच्यव
हॉ्पीटलिध्ये तरुि र्यवतच िरि पवर्लव. अबां रशसगां असतवनां व
ग्रवि ्र्रवज्य सशिती आशि नांतर श्रशिक सांघटनवनी अांबरशसांगच्यव
नेतत्ृ र्वत आशि तों गेल्यवर्र श्रशिक सांघटनेच्यव झेंडयवखवली
आशदर्वसींनी अन्सयवय अत्यवचवरवशर्रुध्द शदलेल्यव सघां षवांचव
इशतहवस अजनू ही तवजव आहे. अांबरशसांगवचे चरीत् र् हव इशतहवस
्र्तांत्पिे सशर््तर शलशहण्यवची गरज आहे.
हे िवत् शनशित की अांबरशसांग हवां खवज्यव नवईकवपवसनू सरुु
झवलेल्यव आशदर्वसींनव प्रभवर्ी नेतत्ृ र् देिवऱ्यव नेत्यवांच्यव
िवशलके तील िेर्टचव शहरव होतव. आशदर्वसीं, खवनदेिवतील
शभलवांचव इशतहवस हव असव दैशदप्यिवन आहे. आपल्यव जिवतीत
ज्यवांच्यव आठर्िींनी छवती भरुन यवर्ी, िवन गर्वाने तवठ व्हवर्ी
ज्यवच्ां यवपढु े आदरवने ि्तक झक
ु वर्े, असे दैशदप्यिवन तवरे होऊन
गेले आहेत. िवहू लोकवांनी ह्यव इशतहवसवकडे दल
ु ांि करण्यवची
कोशिि के ली. | हव इशतहवस पसु ण्यवचव प्रयत्न के लव तरी हे िक्य

झवले नवहीं, होिवांर नवही. भवरतीय इशतहवसवत जवतीभेद,
उच्चशनचतव ह्यव पवयवर्र उभ्यव रवशहलेल्यव सिवजवत सशम्िलीत
होतवांनव जिवतीनवां कशनष्ठ जवतीचे रूप घ्यवर्े लवगत होते. आज
िवनर्तेच्यव र् सिवनतेच्यव पवयवर्र नर्ीन आकवर घेिवऱ्यव
भवरतीय सिवजवत सिवन पवतळीर्र, सन्सिवनवने आशदर्वसी
जिवतीनवां सहभवगी होतव येईल अिी पररश्थती शनिवाि होत आहे.
आत्िसन्सिवन ठे र्नू , उन्सनत ि्तकवनेच, आशदर्वसी जिवतींनी
भवरतीय सिवजवत सहभवगी झवले पवशहजे. कुठल्यवही तऱ्हेचे कशनष्ठ
्थवन अिवन्सय करून सन्सिवनवने ह्यव सिवजवत सहभवगी होण्यवचे
ठरर्नू च आशदर्वसी नर्ीन भवरतीय सिवज घडर्ण्यवत हवतभवर
लवर् िकतील. आपि आशदर्वसी शभल जिवतींचे आहोत, असव
अशभिवन प्रत्येकवने ठे र्लवच पवशहजे. पि ह्यव जिवतीलव असव
अशभिवन र्वटवर्व म्हिनू आपल्यव सिवजवसवठां ी शन्र्वथी, शनडर,
त्यवगी असे जीर्न जगण्यवची, प्रसांगी शर्रोधी िक्ती शर्रुद्ध
टक्करण्यवची तयवरी ठे र्िवरे यर्ु कही शनिवाि झवले पवशहजेत.
आशदर्वसीं शभलवांचव इशतहवस तेज्र्ी आहे. भशर्ष्ट्यही तसेच
तेज्र्ी करवयचे असेल तर आजच सरुु र्वत करवयलव पवशहजे.

वदनानाथ मनोहर याांची ई सावहत्यतफ़े प्रकावशत पस्ु तके
कृ पया कवरवर एकदाच वललक/टॅप करा. पस्ु तक उघिेल.

ई साप त्य प्रपतष्ठानचे े तेरावे वर्ष.
दिनानाथ मनोहर यािंचे े दिसरे िुस्तक.
वदनानाथ मनोहर हे मराठी सावहत्यातील एक सप्रु वसद्द नाव.
१९७५ साली त्याांची पवहली कादबां री प्रकावशत झाली त्याआधीपासनू
ते वलहीत आहेत. त्याांची अनेक पस्ु तके ववववध भारदस्त
प्रकाशनगृहाांतफ़े प्रकावशत झाली आहेत. नवीन लेखकाांना ते मागादशान
करतात. तसेच सातपिु ् यातील आवदवासी भागात त्याांचे काया गेली
पन्नासेक वर्षे सरू
ु आहे. त्याांच्या पस्ु तकाांना ववववध प्रकाशकाांकिून
मागणी असते. परांतु तरूण वाचकाांपयंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने ते काही
पस्ु तके ई सावहत्यकिे प्रकाशनासाठी देतात.
वदनानाथ मनोहर याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवनां व लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(३ प्ु तके ), िांभू
गिपल
ु े (९ प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जवर्डेकर (९ प्ु तके ), डॉ. र्सतां
बवगल
ु (१८ प्ु तके ), िुभवांगी पवसेबांद (९ प्ु तके ), अशर्नवि नगरकर
( चवर प्ु तके ), डॉ. श्ितव दविले (सवत प्ु तके ), डॉ. शनतीन िोरे (२८
प्ु तके ), अनील र्वकिकर (९), अनतां पवर्सकर(४ ), िधू शिरगवर्ां कर

(७), अिोक कोठवरे (बवरव हजवर पवनवचां े िहवभवरत), श्री. शर्जय पवढां रे
(ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक),
सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६ प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७)
उल्हवस हरी जोिी(७), नशां दनी देििख
ु (५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८),
डॉ. र्ृषवली जोिी(१९), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि
सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(८), आनांद
देिपवडां े(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि
फडके (३) ्र्वती पवचपवांडे(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ(भगर्दगीतव)
असे
्
अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली
प्ु तके लवखो लोकवांपयांत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वांचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

