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ई सादहत्य प्रदिष्ठान हे एक मक्त
ु दिचार व्यासपीठ आहे. या पस्ु िकाि माांडलेले
दिचार हे त्या लेखकाचे असनू सिवच दिचाराांशी/ मिाांशी/ सांशोधनाशी ई
सादहत्य प्रदिष्ठान सहमि असेलच असे नाही
•
क्षर्नार्ल्ू य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
•
हे ई पस्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी क्षकिंर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही
र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.
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कलामय ओळख
माझे दमत्र सादहदत्यक पत्रकार
अडॅ रुपेश बी पिार ठाण्याि गेल्या
िीस िर्ावपासनू िे सादहत्य,
पत्रकाररिा क्षेत्राि कायव करिाि. यानां ी
पाचशेहून अदधक लदलि लेखाचां े
िसेच चारशेहून अदधक कदििाचां े
लेखन के ले आहे. या लेखनािनू आत्तापयंि रुपेशजींनी पाच पस्ु िके
प्रकादशि के ली आहेि. त्याि िोन काव्यसांग्रह, एक लदलि सांग्रह, एक
कथासांग्रह आदि एक सांपािकीय लेखसांग्रह प्रकादशि के ले आहेि. एक
सामादजक, कौटुांदबक नाटक रुपेश पिार याांनी दलदहले आहे. त्याचप्रमािे
िे गेल्या पाच िर्ांपासनू दचत्रपट कथा, गीिलेखन करि आहेि. या अष्टपैलू
कायावमळ
ु े रुपेशजींना आिापयंि ३० परु स्कार लाभले आहेि. झी २४
िासने या कायावची िखल घेऊन रुपेश यानां ा मल
ु ाखिी करिा दनमदां त्रि के ले
होिे. िे अदस्थव्यगां या प्रकाराने अपगां आहेि. २०१३, १४ पासनू मी रुपेश
यानां ा ओळखि आहे. िे दिदिध सादहदत्यक कायवक्रमाचां े सयां ोजन करिाि,
अनेक कायवक्रमाि रुपेशजींचा सहभाग असिो.
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त्याच
ां ी पस्ु िके पढु ील प्रमािे नशा, अिां रांग काव्यसग्रां ह, िलयादां कि
लदलि सांग्रह, मनोगाथा कथासांग्रह, प्रदिभािांिाांच्या रांगसािल्या सांपािन
सांग्रह आदि आिा प्रकादशि झालेला दचांिनािील दिचार, अशा सहा
सादहत्य कलाकृिी रुपेश पिार याांच्या नािािर आहेि.
सादहदत्यक, समाजसेिक
राजेंद्र मधक
ु र सािांि
+918693012316
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अपवि पदत्रका
इदिहासाच्या पाऊलखिु ा
दचांिनािील दिचार हा
गिकाळािनू प्रेरिा घेऊया
मानििेने आज जगयू ा
स्िराज्याचा मल
ू मांत्र जपयू ा
राष्ट्र धमव हा िाढियू ा
हाच दिचार या मािीचा
िोच माडां ला आज इथे हा
प्रिाम करिो िाचक रदसका
हा अनमोल ठे िा आपि जािािा
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प्रस्तािना :- च िंतनशील लेखक
सादहदत्यक पत्रकार अडॅ . रुपेश पिार याांचे 'दचांिनािील दिचार' हे
पस्ु िक अत्यिां िाचनीय झाले आहे. या आधी लदलि, काव्य या सादहत्य
प्रकारानांिर श्री रुपेश पिार याांनी ऐदिहादसक चींिनािरील लेख या
पस्ु िकाि दलदहले आहेि. या लेखाि दचिां नािील दिचार िर दिसिािच पि
दिचारािील दचिां न ही दिसनू येि.े त्यामळ
ु े या लेखसग्रां हाला दिलेले शीर्वक
अगिी योग्य आहे.
ऐदिहादसक लेखमालेचे हे पस्ु िक अदिशय अभ्यासपिू व दलदहले
आहे. काही दठकािी लेखक ऐदिहादसक िाखले, परु ािे िेिाि. या
लेखाांमध्ये एकाच दिदशष्ट काळाचा दिचार न करिा दशिकाल, मघु लकाल,
मध्ययगु ीन इदिहास काल ही आहे, िर अलीकडचा गाधां ी दिचार ही
माांडलेला दिसिो. समथव रामिास स्िामींनी अपेदक्षलेले कल्याि कारी राज्य
दशिाजी महाराजाांनी उभारिानाचा त्याांचा दिलोभनीय जीिनपट लेखक
माांडिाि.
महाराष्ट्राला सिां ाचां ी परांपरा लाभली आहे. िारकरी सांप्रिायाने
समाजाला दिदिधिेि एकिा दशकििाना एकात्म ईश्वर सक
ां ल्पना सादां गिली
आहे. लेखक िीच सक
ां ल्पना िाचकापां यंि पोचििाि. आपल्या
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परु ािग्रथां ाच
ां े उिा. भगििगीिा याांचे पारायि न करिा िे जीिनाचा
अदिभाज्य भाग व्हािे. यािनू कमव दसद्ाांि जनसामानयाांसमोर पोचािा, हा
लेखकाचा हेिू आहे. लेखकािर सिगरुु िामनराि पै याांचा प्रभाि आहे.
म्हिनू जीिनदिद्या दमशनचा प्रिासही या पस्ु िकाि आिलेला दिसिो.
इदिहास ि सद्यदस्थिीची िल
ु ना शहाजी राजे दजजाऊ ि हल्लीचे आई
िडील या लेखाि लेखक माांडिाि. यािनू सध्याच्या आई िदडलाांसाठी िो
एक दचांिनशील दिचार ठरे ल. दिद्यार्थयांना दनबांध दलदहिाना या
पस्ु िकािील लेखाच
ां ा नक्कीच उपयोग होईल. त्याकरिा लेखक रुपेश पिार
यानां ा खपू सार्या शभु ेच्छा
दशक्षि िज्ञ
डॉ. सौ प्रदिक्षा बोडे
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इचतहास एक च िंतन
ई सादहत्य प्रदिष्ठानचे
प्रकाशक नामकाका हे प्रत्येक
किी, लेखकाला प्रोत्साहन
िेिाि. त्याांच्यामळ
ु े आपल्या
सादहत्य कलाकृिीचे सोने होिार
असे प्रत्येकाला दिश्वासाने िाटि
असिे. या िाटण्यािच नामकाका
दिजयी आहेि. असा लौदकक
नामकाकानां ी दमळिला आहे.
यामळ
ु े माझी िसु री सादहत्य कलाकृिी मी पनु हा नामकाका याांच्याकडे
सोपिली. मी िीस िर्ावपासनू सादहत्य, पत्रकाररिा क्षेत्राि कायव करिो आहे.
आत्तापयंि माझे दिदिधागां ी लेखन झाले आहे. िेगिेगळे सामादजक
भािदनक दिर्य मी हािाळले आहेि. 'अांिरांग' या काव्यसांग्रहािनू माझे
प्रकादशि सादहत्यक्षेत्राि पदहले पाऊल पडले. त्यानांिर मला 'िलयाांदकि'
लदलि लेखसांग्रहाचा सिां ेिनशील लेखक म्हिनू ओळख दमळाली. मग
माझा उल्लेखनीय सादहत्य प्रिास सरू
ु झाला. या सादहत्य प्रिासाि
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माझ्याकडून सहा पस्ु िकाचां े प्रकाशन झाले आहे. त्याि 'मनोगाथा' हा
कथासग्रां ह सादहत्य प्रदिष्ठानने प्रकादशि के ला. त्याचबरोबर आत्ताचा हा
'दचांिनािील दिचार' हा इदिहास दिर्यक लदलि सांग्रह सादहत्य
प्रदिष्ठानकडून प्रकादशि झाला आहे.
दमत्राांनो मला बालपिापासनू इदिहासाची आिड होिी. त्यामळ
ु े मी
कायम ऐदिहादसक घटनामां ध्ये रमि होिो. इदिहास हा माझ्यासाठी
मनोरांजनाचा दिर्य नव्हिा. िो माझ्या िैचाररक प्रदिभेचा दिर्य होिा.
म्हिजे त्या िेळेची समाज रचना कशी होिी,त्यािेळचे राजकीय, व्यापारी
धोरि कसे होिे, इदिहासाि आिशव राजिटी कोित्या होत्या, त्यानां ी
त्यािेळच्या समाज जीिनाि कसा ि कोििा बिल घडिनू आिला,
त्यािेळेचे कोििे सम्राट कायवसम्राट होिे, कोित्या सम्राटाांनी आपल्या
सत्तेचा कसा गैरिापर के ला. याबद्दल कायम मी दिचार करायचो. पढु े ही
आिड माझ्या दशक्षिाचा भाग बनली. म्हिजे महादिद्यालयाि असिाना
मला इदिहास हा अभ्यासाचा दिर्य होिा. म्हिनू मी इदिहास या
दिर्यािनू च बी, ए के ले. असा माझा िैचाररक प्रिास आहे.
या महादिद्यालयीन इदिहास दिर्याि दिदिध प्रकाराने इदिहासाचा
अभ्यास करािा लागिो. दिचारपिू वक ऐदिहादसक घटनानां ा माांडािे लागिे.
लेखक ज्या पद्िीने एखाद्या घटनेचा आढािा घेिो. त्याच पद्िीने
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दिद्यार्थयांना उत्तरािनू आढािा द्यािा लागिो. प्रश्न कोित्याही प्रकारे
दिचारले जाऊ शकिाि. एखािा प्रबधां दकांिा एखािे भार्ि जसे दलहािे
िसेच उत्तरला माांडािे लागिे. हे मी शालेय जीिनािच करि होिो. त्यामळ
ु े
मला हे पढु े सहज शक्य झाले. म्हिनू मी 'दचांिनािील दिचार' हा दिर्य
ठािेिैभि िैदनकाि दलदहला. त्यािनू मी माझ्या इदिहास दिर्यक प्रदिभेला
आजमािले. मी या आधी दलदहलेल्या प्रत्येक लेखाि इदिहासाचे िाखले
िेि आलो आहे. कारि प्रत्येकाने इदिहास िाचला पादहजे. त्या इदिहासाि
नसु िे रमनु न जािा, आिाच्या पररदस्थिीि आपि इदिहासािनू काय घ्यािे.
त्यािनू आपले सामादजक जीिन व्यदक्तगि जीिन कसे घडिािे, याचा
दिचार सिांनी करािा. या हेिनू े मी इदिहासाचा िापर करि असिो.
परांिु काही भािदनक लघक
ु था, अभांगाांचे भािाथव दलहीि असिाना.
एके दििशी माझ्या मनाि दिचार आला. आपि इदिहास दिर्यिर एक सिर
दलहूया. मग मी त्या सांिभावि दिचार करू लागलो. त्यािनू िहा दिदिधाांगी
दिर्य एकामागोमाग एक येऊ लागले. या लेखाांमध्ये मी गाांधीजींच्या
दिचाराांचा, त्याांच्या कमव दसद्ाांिाचा पररचय करुन दिला आहे. िसेच
दििेकानिां ाच्ां या ित्िप्रिालीचा दिचार करून, आयव सस्ां कृिीच्या
सांकल्पनाचां ा अभ्यास इथे माांडला आहे. त्याचबरोबर दलांगभेि, गल
ु ामदगरी,
जादिभेि, श्रद्ा-अांधश्रद्ा आदि मानिी जीिन याांनाही नव्याने माांडण्याचा
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प्रयत्न के ला आहे. या सग्रां हाचे दिशेर् म्हिजे दशिाजी महाराजाच्ां या
कल्यािकारी राज्याचा, त्याचप्रमािे स्िादभमानी मराठा शादहचा िेगिान
आढािा याि आलेला आहे. त्यामध्ये मी सिव पेशव्याांच्या कारदकिीचा
दिचार के ला आहे. या पस्ु िकाचा शेिट करिाना शहाजीराजे, दजजाऊ
आदि आिाचे पालक हा लेख दलदहला आहे. त्यािनू दशिाजी महाराजाांचे
जीिन िशवन िेगळ्या पद्िीने शब्िबद् झाले आहे.
म्हिनू सिांनी हा इदिहास दिर्यक लदलि लेखसांग्रह िाचािा. त्यािनू
इदिहासाची िेगळी प्रदिमा आपल्यासमोर उभी राहील. या माझ्या
दचिां नािनू निीन दिचार समाजाि रुजिले जािील. सािवजदनक जीिनाि
िसेच िैयदक्तक जीिनाि मािसाने कसे िागािे, कसे िागू नये याचा आरसा
म्हिजे हे पस्ु िक आहे, असे मला म्हिािेसे िाटिे. हे पस्ु िक जास्िीिजास्ि
प्रमािाि दिद्यार्थयांनी िाचािे. त्यािनू त्यानां ा एखािा दिर्य कसा माडां ािा
याचे दशक्षि दमळू शके ल. त्यामळ
ु े दशक्षकाांनी, प्राध्यापकाांनी दिद्यार्थयांना हे
पस्ु िक द्यािे. सादहत्य प्रदिष्ठानची सिव पस्ु िके ई-बक
ु स्िरूपाि दिनामल्ू य
उपलब्ध असिाि. त्याचा आपि जरूर फायिा घ्यािा आदि मला
अदभप्राय व्हाट्सअप िर दलहून पाठिा.

अडॅ .रुपेश पिार (9930852165)
इचतहास अभ्यासक
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च िंतनातील चि ार : अनुक्रमचिका
• गािंधी चि ार आचि भारत
• एकात्म ईश्वर आचि िारकरी सप्रिं दाय
• 'मध्ययुगीन गुलामचगरी ा इचतहास आचि आज ा काळ
• कमम चसद्ािंत आचि भारत
• चलगिं भेद आचि मानिी जीिन
• चशिाजी महाराजािं े कल्यािकारी राज्य
• चहदिं ू जीिनप्रिाली आचि चििेकानदिं चि ार'
• जीिनचिद्या एक सकारात्मक प्रिास
• 'स्िाचभमानी मराठीशाही आचि भारतीय इचतहास'
• 'शहाजीराजे, चजजाऊ आचि हल्ली े आई िडील'
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गाांधी विचार आवि भारत

१९२० साली भारतीय असतिं ोषाचे जनक लोकर्ान्य बाळ गगिं ाधर
क्षटळक यािंचा अचानक र्त्ृ यू झाला. त्याच काळात भारतात गािंधी पर्ावला
सरुु र्ात झाली. १९१५ साली रे ल्र्ेतनू प्रर्ास करत असताना दक्षिण
आक्षिके तील क्षिक्षटशानिं ी भारतीय कृष्णर्णी म्हणनू गाधिं ीजींचा अर्र्ान
के ला. त्यार्ेळी गािंधीजींनी त्या प्लॅटफॉर्वर्र सिंकल्प के ला ते म्हणाले, 'या
क्षिक्षटशािंना आता त्यािंची जागा दाखर्ायला हर्ी'. म्हणनू त्यािंनी दक्षिण
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आक्षिके त सत्याग्रहाला सरुु र्ात के ली. क्षतथनू च दक्षिण आक्षिके त
स्र्ातत्र्िं याच्या नव्या यगु ाला सरुु र्ात झाली. तो सत्याग्रह करून गाधिं ीजी
र्ायदेशात म्हणजे भारतात आले. गरुु गोपाळ कृष्ण गोखले यािंच्या
आदेशार्रून र्ोहनदास गािंधी सिंपणू व भारताचा दौरा करून आले. गरीबी,
बेकारी, लाचारी, धर्व, जाती, अधिं श्रद्धा आक्षण शोषण या सर्व भारतीय
पररक्षस्थतीला जाणनू गािंधीजींनी एका र्ेगळ्या लोक क्ािंतीला जन्र् क्षदला.
यात लोकािंनी फक्त एकजटू होऊन जल
ु र्ु ी सरकार क्षर्रुद्ध उभ रहायचिं आक्षण
आग्रहाने, क्षनग्रहाने असचिं पढु े चालत राहायच.िं कायदा र्ोडायचा पण
कायदा हातात घ्यायचा नाही. अक्षहसिं क राहून सत्य सर्ोर आणत, सत्याग्रह
करायचा अशीही लोक क्ािंती होती. कारण सार्ान्य लोक शस्त्रधारी क्ािंती
करू शकत नाहीत पण ते रस्त्यार्र येऊन जनप्रिोभ र्ाढू शकतात हे
गाधिं ीजींना ठाऊक होत.िं
ही लोक क्ािंती त्यार्ेळी काही लोकािंना रुचली नाही ते सर्व लोक
आपल्या परीने सशस्त्र क्ािंती करत गेले. म्हणनू त्यार्ेळी भारतात क्ािंतीचे
क्षर्क्षर्ध क्षर्चार होते, र्ागव होते. याच गोष्टीचा फायदा गाधिं ीजींनी करून
घेतला. या सत्याग्रह नीतीर्ळ
ु े क्षिक्षटश खरिंतर भ्रक्षर्त झाले. करण इतकी
र्ोठी लोकसेना चक
ु ू न क्षहसिं क झाली तर आपलिं काही खरिं नाही.म्हणनू
क्षिक्षटशानिं ी गाधिं ीजींना फारसे सतार्ले नाही. क्षिक्षटशानिं ी काही प्रर्ाणात
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थोडेफार आढेर्ेढे जरुर घेतले. पण शेर्टी क्षिक्षटशानिं ा गाधिं ीजींचे म्हणणे
र्ान्य करार्ेच लागले. हे असे कयर् गाधिं ी पर्ावत होतिं होते. असे होतिं
असले, तरी क्षिक्षटशािंनी पणू व स्र्ातिंत्र्याचा ठरार् सरुु र्ातीला र्ान्य के ला
नाही. म्हणनू गािंधीजींनी अखेरचा नारा क्षदला. 'करें गे या र्रें गे' असे म्हणत
क्षिक्षटशानिं ा चले जार् म्हटिं ले. त्यार्ेळी भारतात सर्व बाजनिंू ी क्ातिं ीच्या
र्शाली पेटल्या होत्या. त्यातच जगभरात दसु रे र्हायद्ध
ु सिंपनू क्षर्त्र देशािंची
आक्षथवक हानी झाली होती. ही सर्व पार्श्वभर्ू ी लिात घेता १९४२ चे शेर्टचे
आदिं ोलन यशस्र्ी झाले. ददु र्ै ाने अक्षत आशार्ादाने या भारताचे दोन तक
ु डे
झाले. त्यार्ळ
ु े आज भारताला पणू वपणे र्ोकळा र्श्ास घेता येत नाही पण तरी
हा भारत देश प्रबळ आहे. म्हणनू तर स्र्ातिंत्र्याच्या ७५ र्षावत या भारताने
सर्व िेत्रात प्रगती साधली आहे.
भारतातल्या सर्व क्ात्िं याचिं ा क्षर्चार करता क्षनणावयक क्ातिं ी र्हात्र्ा
गािंधीजींर्ळ
ु े घडून आली. हे भारतीयािंचे अहर् भाग्य आहे. कारण सत्य,
अक्षहसिं ा, क्षजद्द आक्षण गरज या बाळर्र गािंधीजींनी आपल्याला हे स्र्ातिंत्र्य
क्षर्ळर्नू . क्षदले. म्हणनू गाधिं ी क्षर्चार आक्षण भारत हा क्षर्षय र्ी घेतला आहे.
क्षिक्षटशािंच्या परकीय गल
ु ार्क्षगरीतनू भारत र्क्त
ु झाला. स्र्ातिंत्र्यानिंतर
भारताने खपू र्ोठी प्रगती साधनू क्षर्कास घडर्नू आणला. तरीही भारतात
आज गरीबी, बेकारी, र्ेटक्षबगारी, धर्व, जाती भेद अधिं श्रद्धा, भ्रष्टाचार,
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अक्षर्चार हे सर्व अक्षनष्ट प्रकार जैसे थे आहेत. अनेक सतिं , सधु ारक, र्हात्र्े
या देशात होऊन गेले. तरीसद्ध
ु ा भारत आत्र् र्नाने स्र्यप्रिं काक्षशत झाला
नाही. सर्ानता, कायद्याचे राज्य, क्षर्ज्ञानक्षनष्ठा याचे खरे खरु े ज्ञान भारतीय
जनतेने कधीच अिंगीकारले नाहीत.
म्हणनू भारताला या चालू र्तवर्ान काळात गाधिं ी क्षर्चाराचिं ी क्षनतातिं
गरज आहे. 'र्ाझे सत्याचे प्रयोग' हे र्हात्र्ा गािंधींचे पस्ु तक प्रत्येकाने
आपल्या घरात, र्नात, हातात ठे र्ले पाक्षहजे. कारण या पस्ु तकात र्ाणसाने
कसे असार्े, कसे नसार्े याबाबत क्षर्स्ततृ क्षर्चार र्ाडिं ू न ठे र्लेला आहे.
कोणताही र्ाणसू आपल्या चक
ु ा झाकून ठे र्तो आक्षण र्ग दसु ऱ्याला
िह्मज्ञान क्षशकर्तो. असिं गािंधीजींनी कधीच के लिं नाही. त्यािंच्या सत्याला
कृतीदशी आदशवर्ादी र्ास्तर्तेची जाण होती. म्हणनू या र्ाणसाने लोक
क्ातिं ी घडर्नू देशाला स्र्ातत्र्िं य क्षर्ळर्नू क्षदले. म्हणनू गाधिं ीजींचे सत्याचे
प्रयोग आपण आचरणात आणाले पाक्षहजेत.
सत्य, अक्षहसिं ा, त्याग, करूणा, क्षजद्द आक्षण र्ाणसाची गरज या सर्ाांचा
क्षर्चार गाधिं ी तत्र्ात येतो. र्ाणसाने जीर्नात कायर् सत्याने र्ागले पाक्षहजे.
हे सत्य अिंगी बाणर्ताना र्ास्तर्तेचा यथासािंग क्षर्चार करार्ा. म्हणजे
आपले सत्य फक्त आदशवर्ादी नसार्े. त्याला र्ास्तर्तेचा, सभोर्तालच्या
पररक्षस्थतीचा क्षर्चार असार्ा. असे जर आपण र्ागलो तर आपण प्रगती
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साधू शकतो. या भारत देशाला सार्वभौर् असे लोकराज्य क्षर्ळाले आहे.
राज्यघटनेने आपल्याला सर्व प्रकारचे स्र्ातत्र्िं य देऊ के ले आहे. त्यार्ळ
ु े
र्ानर्तार्ादी जीर्न जगण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. तो हक्क आपण
कायद्याने लढून, झगडून क्षर्ळू शकतो. त्याकरता आपल्याला सरकार,
प्रशासन न्यायपाक्षलका आक्षण पत्रकाररतेतील अक्षभव्यक्षक्तस्र्ातत्र्िं य क्षदलेले
आहे. याचा उपयोग प्रत्येकाने क्षर्चारपर्ू वक करार्ा. असे जर आपण र्ागलो,
तर क्षहसिं ा, र्ारार्ारी, दगिं ेधोपे यािंची र्ेळच येणार नाही. त्याचबरोबर प्रत्येक
र्ाणसाने सर्ाजाचा क्षर्चार करून सलोख्याने र्ागण्याचा प्रयत्न के ला
पाक्षहजे. त्यासाठी त्याग हा क्षर्चार र्हत्त्र्ाचा आहे. अशाप्रकारे सार्ाक्षजक
सलोख्याने जगत असताना. काही सर्ाज घटकािंक्षर्षयी आपल्या र्नात
करुणा उत्पन्न व्हायला हर्ी, तरच आपण सर्ाजातील शेर्टच्या स्तरापयांत
लोकराज्य म्हणजे जनतेचे राज्य पोहोचर्ू शकतो. त्याकरता र्नात
आग्रहपर्ू वक, क्षनग्रहपर्ू वक क्षजद्द असायला हर्ी, तरच आपण आपले र्
इतरािंचे कल्याण करू शकतो. हे सर्व करताना र्ाणसाने गरज ओळखनू
पार्ले टाकायला हर्ीत.
गाधिं ीजी म्हणतात आपली गरज भागर्ण्यासाठी क्षनसगावने,
आत्र्शक्तीने आपल्याला खपू काही क्षदले आहे पण आपली हार्
भागर्ण्यासाठी काहीच क्षदले नाही. म्हणजे जीर्न जगण्यासाठी जे काही
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आर्श्यक आहे ते आपण क्षर्ळर्ले पाक्षहजे पण ज्यातनू स्र्ाथव, अक्षर्चार,
भ्रष्टाचार, अक्षनती, अनैक्षतकता असे अर्गणु तयार होत असतील, तर
त्याच्या र्ागे लागू नये. याचा अथव कोणतीही हार् बाळगू नये. अशी हार्
बाळगली असता र्ाणसाचा दानर् होतो. क्षिक्षटशािंना आपल्या प्रगतीसाठी
साम्राज्य क्षर्स्ताराची, र्साहत र्ादाची हार् होती. ती त्याचिं ी हार् पणू व झाली
नाही. त्याही आधी र्ोगलशाहीने धर्ावचा र् साम्राज्याचा क्षर्स्तार करायचा
म्हणनू हार् धरली. त्यािंचा हा स्र्ाथव क्षनसगव देर्तेने हाणनू पाडला आक्षण ते
जगाच्या नकाशार्र दानर् ठरले. म्हणनू र्ानर्ता क्षटकर्ण्यासाठी
आपल्याला र्हात्र्ा गािंधीजींचे 'सत्याचे प्रयोग' आत्र्सात के ले पाक्षहजेत,
तरच र्ाणसाचे कल्याण होऊ शकते अन्यथा र्ाणसाचा क्षर्नाश अटळ
आहे.
म्हणनू प्रत्येक र्ाणसाने र्हात्र्ा गाधिं ीजींचे क्षर्चार र्नाच्या
कुठल्यातरी कोपऱ्यात, बिंक्षदस्त ग्रिंथालयात ठे र्ू नयेत, तर ते कृतीत आणनू
सत्यात उतरर्ार्ेत. त्यार्ेळी हे र्हात्र्ा गािंधीजींचे क्षर्चार सर्ाजाच्या
तळागाळापयांत पोचू शकतील तेव्हाच भारत खऱ्या अथावने शार्श्त गाधिं ी
क्षर्चारािंचा होईल. गािंधी क्षर्चार हे एक तत्र् आहे. र्ाणसू , आत्र्ा, परर्ात्र्ा
अनिंतात क्षर्क्षलन होऊन जातात पण त्यातल तत्र् हे अर्र राहतिं. म्हणनू
गाधिं ीजींचे क्षर्चार आजही लोककल्याणासाठी र्हत्त्र्ाचे आहेत.
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एकात्म ईश्वर आवि िारकरी सांप्रदाय

प्राचीन क्षहदिं ू धर्ावपासनू बौद्ध र् जैन धर्व उदयाला आले. त्यािंनी क्षहदिं ू
धर्ावतील काही तत्र्ानिं ा नव्याने लोकासिं र्ोर आणले. त्या क्षर्चाराचिं ा प्रसार
करण्यास सरुु र्ात के ली. कालािंतराने या दोन धर्ाांना क्षहदिं चू ेच पिंथ-घटक
र्ानले गेले.
क्षहदिं ू धर्ावप्रर्ाणे हे दोन धर्वही गण्ु यागोक्षर्दिं ाने नािंदू लागले. त्यार्ळ
ु े
भारतात सर्ाधानकारक अध्यात्र्ाचे र्ातार्रण तयार होत होते परिंतु क्षहदिं ू
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धर्ावच्या सनातनी, कर्वठ सर्जतु ींर्ळ
ु े भारतीय सर्ाज कर्वकाडिं ात, जतीय
भेदात अडकून पडला होता. या जाचातनू सपिं णु व भारतीय बहुजन सर्ाज
अिरशः क्षपचला गेला होता. ही अक्षर्चारािंची धक्षर्वक जळर्ट बाहेर काढून
क्षहदिं ू धर्ावला बौद्ध र् जैन धर्वप्रर्ाणे पनु जीक्षर्त करायचे होते. तसा प्रयत्न
त्या काळात अनेकानिं ी के ला.
पण बाराव्या शतकात आपल्या क्षहदिं ू धर्ावत नर्धाक्षर्वक क्ािंतीची
सरुु र्ात झाली. भारतात भक्षक्तसिंप्रदायाचे नर्े पर्व सरू
ु झाले. याच काळात
भारतार्र परकीय आक्र्णे झाली. परकीय सत्ता हळूहळू पाय पसरू
लागली. त्यािंची धर्व सिंस्कृती र्ेगळी होती. त्यािंना त्यािंच्या धर्ावचा प्रसार
करून, जगार्र त्यािंच्या धर्ावचे राज्य प्रस्थाक्षपत करायचे होते. त्यार्ळ
ु े त्यािंनी
भारतीय जनतेचे अतोनात हाल के ले. या लोकाचिं े धर्व पररर्तवन करून
त्याच्िं या धर्ावचे गल
ु ार् बनर्ले. असे पर धर्वचक् क्षफरत असताना दसु रीकडे
भक्षक्तसिंप्रदायाने आपले पाय र्जबतू के ले. भारताच्या उत्तर, दक्षिण भागात
अनेक सिंत होऊन गेले. त्यािंनी भक्षक्तसिंप्रदायाचा प्रकार सरू
ु ठे र्ला. भगर्िंत
एकच आहे, त्याचे नार् घेत जीर्नात चालत रहा. त्याकरता यज्ञयाग,
कर्वकािंड करू नका, सर्व क्षठकाणी एकात्र् ईर्श्र आहे. त्यार्ळ
ु े हररभजनात
तल्लीन व्हा, त्यातनू तम्ु हाला जीर्नाचा खरा र्ागव सापडेल. त्याकरता तम्ु ही
फक्त र्ख
ु ाने भगर्तिं ाचे नार्स्र्रण करा. त्यातनू तर्ु चे जीर्न सफल होईल.
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या भक्षक्तसप्रिं दायाचा प्रभार् र्हाराष्रात जास्त होता. क्षनर्त्तृ ी, ज्ञानदेर्,
सोपान, र्क्त
ु ाई आक्षण नार्देर् यानिं ी र्हाराष्रातील भक्षक्तसप्रिं दायाला नर्े
र्ळण क्षदले. त्यार्ळ
ु े र्हाराष्रात या भक्षक्तसिंप्रदायाला भागर्त सिंप्रदाय,
र्ारकरी सिंप्रदाय म्हणनू ओळखले जाऊ लागले. हळूहळू या सिंप्रदायाने
अक्षखल र्हाराष्राला र्ेड लार्ले. त्यातनू एके र्श्र र्ादाचा नार्जप सरू
ु
झाला. आपण सर्ाांनी कुठल्याही देर्ाला पजू ले, तरी भगर्िंत एकच असनू
तो सगळीकडे सारखाच आहे. या अक्षखल क्षर्र्श्ात तो सार्ार्लेला आहे.
त्यास आपण भजार्े, त्याचे नार्स्र्रण करार्े. कर्वठ धाक्षर्वक परिंपरािंचे
पालन आपण कधी करू नये. अिंधक्षर्र्श्ास, अिंधश्रद्धेला र्नातनू काढून
टाकार्े. हा या र्ारकरी सिंप्रदायाचा क्षर्चार होता. र्ारकरी सिंप्रदाय हा पणू वतः
"भगर्त गीतेर्र" आधारलेला आहे. या ग्रथिं ातील १८ अध्याय र्ानर्ी
र्नाला सस्िं काररत करतात परिंतु उच्च धाक्षर्वक र्डिं ळींनी सिंस्कृत भाषेतील
या ज्ञानाला लोकािंपयांत व्यर्क्षस्थत पोहोचर्ले नाही. म्हणजे या उपयोगी
सिंस्काररत ग्रिंथाला त्यार्ेळच्या लोकभाषेत आणले नाही. कारण धर्ावच्या
नार्ाखाली त्या उच्च धाक्षर्वक र्डिं ळींना, बहुजन सर्ाजाचे शोषण करायचे
होते. याकरता त्यािंनी र्षावनर्ु षव हे प्रयत्न चालू ठे र्ले होते. ही नीती र्ारकरी
सिंप्रदायाने परु े परू ओळखली र् कोणताही अट्टाहास न करता सर्िंजसपणे
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लोकानिं ा खरे िह्मज्ञान पटर्नू क्षदले. त्याकरता त्यानिं ी लोक भाषेचा आधार
घेतला.
म्हणनू या र्ारकरी सिंप्रदायाचा प्रसार र्ोठ्या प्रर्ाणात झाला. या
र्ारकरी सिंप्रदायाच श्रद्धा स्थान पिंढरपरु ातील क्षर्ठ्ठल हे होतिं. या देर्ाच्या
दशवनाला जाण्याकरता र्ारी हा पयावय र्ारकरी सप्रिं दायाने क्षनर्डला पण या
र्ारीत सार्ील होण्याकरता एकच अट होती. कोणताही भेद न करता सिंगती,
सिंगतीने टाळ, र्दृ गिंु र्ाजर्त, नाचत त्या क्षर्ठुरायाच्या दशवनाला जायचिं
आक्षण क्षशस्तबद्धतेने हा सोहळा पणू व करायचा असा सक
िं ल्प या र्ारकरी
सिंप्रदायाचा होता. हा सिंकल्प अजनू ही पाळला जातो. काळ बदलला,
राजर्टी बदलल्या, र्ाणसाच्या सख
ु सोयीत बदल झाला. तरीदेखील आज
आषाढीला प्रत्येक र्ारकरी पढिं रपरू ला जाण्यासाठी उत्सक
ु असतो. त्यार्ळ
ु े
र्ारकरी सप्रिं दायाला र्हाराष्राची सस्िं कृती असे म्हणतात. छत्रपती क्षशर्ाजी
र्हाराजािंनाही याच र्ारकरी सिंप्रदायाने सहकायव के ले. अनेक सदभार्ी
र्ार्ळे क्षशर्शाहीला भेटले, म्हणनू च हा र्हाराष्र घडला. अशा या र्ारकरी
सप्रिं दायार्ळ
ु े आपल्या र्हाराष्रात कीतवन करायची परिंपरा क्षनर्ावण झाली.
यार्ळ
ु े आज गार्ा गार्ात भागर्त हररनार् सप्ताह सिंपन्न होतात. त्यातनू
लोकर्नार्र सदभार्क सिंस्कार के ले जातात. अिंधश्रद्धा, अिंधक्षर्र्श्ास,
अक्षर्चार, व्यसनाधीनता याच्िं यार्र र्ाक्षर्वक शब्दात प्रहार के ले जातात
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आक्षण अध्याक्षत्र्क क्षर्चारातनू लोकानिं ा सहज र्ानर्तार्ादी तत्र्ज्ञान
पटर्नू क्षदले जाते. याकरता सतिं क्षशरोर्णी ज्ञानेर्श्र, तक
ु ारार्, एकनाथ,
नार्देर् या इतर सर्व सिंतािंचे अभिंग भार्ाथावतनू गायले जातात. त्यात
गर्ळण, अभिंग, भारुड, ओर्ी आक्षण जागर असे काव्यप्रकार प्रार्ख्ु याने
घेतले जातात.
र्ारकरी सिंप्रदायाच्या या सर्व अध्याक्षत्र्क क्षर्चारािंर्ळ
ु े क्षहदिं ू धर्व
सिंस्कृती क्षटकून आहे जेव्हा देशात परकीय आक्र्णाचा धर्ु ाकूळ सरू
ु होता
तेव्हा र्हाराष्रात र्ारीची परिंपरा र्ोठ्या प्रर्ाणात सरू
ु होती. या परिंपरे ने
अध्याक्षत्र्क चळर्ळीचे रूप घेतले होते. जातीधर्ाांच्या क्षभिंती तोडून
सर्ाजात र्ानर्तेचा क्षर्चार या सिंप्रदायाने रुजर्ला. र्ारकरी सिंप्रदायाच्या
सतिं नार्देर् र्हाराजानिं ी या भागर्त धर्ावची पतका पजिं ाबपयाांंिंत
पोचर्ली. म्हणनू क्षशखाच्िं या धर्व ग्रथिं ात नर्देर् र्हाराजाचिं े दोहे र्ाचार्यास
क्षर्ळतात. अशाप्रकारे भारताच्या इक्षतहासात र्ारकरी सिंप्रदायाचे र्हत्र्
अनन्यसाधारण असे आहे. कारण र्ारकरी सिंप्रदायाने क्षहदिं ू धर्व नसु ता
क्षटकर्ला नाही, तर त्यातील र्ानर्तेचा सदिं श
े खऱ्या आथावने प्रसाररत
के ला. हा र्ारकरी सिंप्रदायाबाबतचा र्ाझ्या र्नातील क्षर्चार आपल्यापयांत
पोचर्ार्ा याकरता 'एकात्र् ईर्श्र आक्षण र्ारकरी सिंप्रदाय' हा क्षर्षय र्ी
घेतला आहे.
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'मध्ययुगीन गुलामवगरीचा इवतहास आवि आजचा काळ'

जगभरात जेव्हा व्यापाराकररता, सिंपत्तीकरता, धर्वप्रसारकरता
सार्राज्य क्षर्स्तार होऊ लागला तेव्हा र्साहतर्ादाला प्रारिंभ झाला.
जगभरातील काही राज्यकते, सम्राट, किंपन्यान्िं या र्ेगर्ेगळ्या प्रदेशात
गेल्या. क्षतथे असलेल्या राजसत्तेला क्षकिंर्ा लोकसर्दु ायाला त्यािंनी पराभतू
के ले. र्ग या प्रदेशािंर्ध्ये त्यािंनी आपली र्साहत क्षनर्ावण के ली. क्षतथे
राहणाऱ्या आर्जनतेला त्यानिं ी गल
ु ार् के ले. अशा गल
ु ार्ाचिं ा व्यापारही
त्यािंनी सरू
ु के ला.
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त्या ऐक्षतहाक्षसक प्राचीन काळात तीन प्रकाराने गल
ु ार् तयार के ले जात
होते. त्यात सर्वप्रथर् एखाद्या परदेशी राजर्टीचा सम्राट दसु ऱ्या राजर्टीर्र
आक्र्ण करायचा. या यद्ध
ु ात तो सम्राट अक्षजिंक्य झाला, तर तो त्या पराक्षजत
सैक्षनकािंना गल
ु ार् करायचा. त्यार्ेळी तो त्या सर्व सैक्षनकािंना ठार करून,
त्याच्िं या बायका पोरानिं ा गल
ु ार् बनर्त असे. त्यानिं ा तो परदेशी सम्राट गरु ाढोरा प्रर्ाणे र्ागर्त असे. अशाप्रकारे क्षपढीजात गल
ु ार् तयार होत गेले.
त्याचप्रर्ाणे काही देशात गल
ु ार्ािंची खरे दी-क्षर्क्ी चालत होती. काही देश
यात अग्रेसर होते. त्याच्िं या देशात र्ाल क्षर्क्ीच्या बाजारात सरास गल
ु ार्ाचिं ी
क्षर्क्ी होत होती. जनार्र असल्याप्रर्ाणे र्ाणसािंची क्षर्क्ी या बाजारात
चालत होती. त्याचबरोबर या बाजारात क्षस्त्रयािंचीही क्षर्क्ी होत होती. या
गल
ु ार् स्त्री, परुु षानिं ा नबिं र टॅग लार्नू त्याच्िं या शरीराचे र्स्त्र क्षर्रक्षहत प्रदशवन
लोकासिं र्ोर के ले जात होते. असा व्यापारी बाजार काही यरु ोक्षपयन देशात
आक्षण अरबस्थानात चालू होता. त्याच पद्धतीने काही सर्ाजात पारिंपररक
गल
ु ार्क्षगरी प्रथा सरू
ु होत्या. या प्रथेनसु ार एखादी व्यक्ती जर कजवबाजारी
झाली, तर ती आक्षथवक बाबतीत कर्जोर ठरायची. अशार्ेळी सबिं िंक्षधत
जर्ीनदार, सार्कार त्या व्यक्तीची र्ालर्त्ता हस्तगत करून त्याला
क्षर्नार्ोबदला राबर्नू घेत असे. यातनू र्ेटक्षबगार, र्जरू कुळािंची गल
ु ार्क्षगरी
सर्व देशात सरू
ु होती.
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प्राचीन इक्षतहासात क्षकिंर्ा र्ध्ययगु ीन इक्षतहासात यत्रिं तत्रिं ाचिं ा क्षर्कास
झालेला नव्हता. त्यार्ळ
ु े र्नष्ु यबळाचा उपयोग करूनच उद्योग, व्यर्साय
चालर्ार्ा लागत होता. त्यार्ळ
ु े खाणकार् उद्योग, शेती उद्योग, साखर
उद्योग र् अशा प्रकारचे बरे च उद्योग त्या काळात सरू
ु होते. या उद्योगात
कार् करण्यासाठी अनेक र्जरू गल
ु ार् लागत होते. अशा या र्जरू गल
ु ार्ानिं ा
कोणत्याही प्रकारचे र्ेतन क्षदले जात नव्हते. त्यािंना एकदा क्षर्कत घेतल्यार्र
गरु ा ढोराप्रर्ाणे र्ागले जात होते. त्यािंना प्रत्येक क्षदर्शी जेर्णाचा खरु ाक
देर्न, क्षदर्स-रात्र कार्ाला झपिंु ले जात होते. र्ालक म्हणेल क्षततका र्ेळ
कार् करार्े लागत होते. त्या क्षठकाणी आरार्, क्षदरिंगाई, चक
ू या गोष्टीना
जागा नव्हती, िर्ा नव्हती. असे कृत्य
एखाद्या गल
ु ार्ाकडून झाले, तर त्याला चाबक
ू ाने र्ारले जात होते.
क्षकिंर्ा इतर प्रकारचे शोषण के ले जात होते. हे कार् करण्याकरता काही
गल
ु ार् क्षनकार्ी ठरले, तर त्यािंना ठार के ले जात होते. अशाप्रकारे ही
गल
ु ार्क्षगरी प्रथा प्राचीन, र्ध्ययगु ीन इक्षतहासात तयार के ली गेली. त्यार्र
कोणताही कायदेशीर र्चक नव्हता.
जगभरात अशी अन्यायकारक गल
ु ार्क्षगरी सरू
ु असताना, भारतात
र्ात्र र्ानर्ता जपली जात होती. आयाांनी आपल्या सर्ाज जीर्न पद्धतीत
गल
ु ार्क्षगरी प्रथा आणली नव्हती. र्ौयव साम्राज्यात गल
ु ार्ानिं ा क्षर्कणे क्षकिंर्ा
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क्षर्कत घेणे यार्र कायर्स्र्रूपी क्षनबांध होते. सोळाव्या शतकात छत्रपती
क्षशर्ाजी र्हाराजानिं ी जे स्र्राज्य उभारले ते स्र्राज्य गल
ु ार्क्षगरी प्रथे क्षर्रुद्ध
होते. लोकािंना गल
ु ार्क्षगरी र्क्त
ु आयष्ु य जगता यार्े, याकरता हा स्र्राज्य
यज्ञ त्यािंनी के ला होता. त्यािंनीही गल
ु ार्ािंच्या क्षर्क्ीर्र पणू वपणे क्षनबांध
आणले. परधर्ीय लोकानिं ाही क्षशर्ाजी र्हाराजानिं ी र्ाणसासारखी र्ागणक
ू
क्षदली. म्हणनू क्षशर्शाहीत गल
ु ार्क्षगरी प्रथेला कायर्चा आळा बसला.
गल
ु ार्क्षगरी प्रथेबाबत आपण जर र्हाभारताचा सिंदभव घेतला, तर
आपल्याला कळून येईल. कौरर्ानिं ी एका साध्या खेळात कुटील डार् रचनू
पािंडर्ािंना फसर्नू पराक्षजत के ले. त्यातनू त्यािंनी पािंडर्ािंना दास क्षकिंर्ा गल
ु ार्
के ले. त्यार्ेळी द्वारकाधीश कृष्णाने पािंडर्ािंना सहकायव के ले. कौरर्ािंच्या
अधर्ावक्षर्रुद्ध धर्ावचा लढा उभारला. त्यातनू या कृष्णाने पाडिं र्ानिं ा क्षर्जयश्री
क्षर्ळर्नू क्षदली. ते ही र्हाभारत यद्ध
ु गल
ु ार्क्षगरी क्षर्रोधात होते. आपल्या
भारतात परु ातन काळात राजदरबारी अनेक नोकरचाकर असायचे. त्यािंना
आपण दास, दाशी म्हणायचो परिंतु हे दास क्षकिंर्ा दाशी कोणत्याही
राजर्टीचे गल
ु ार् नसायचे. त्यानिं ा र्ाणसू म्हणनू र्ागर्ले जायचे. त्याचिं ा
र्ान सन्र्ान होत होता. आपल्या अध्यात्र्शास्त्रात सेर्ा देणाऱ्या लोकािंना
देर् सर्जले जाते. ही अशी सिंदु र र्ानर्तार्ादी सिंकल्पना भारताने जगाला
दाखर्ली आहे.
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परिंतु र्ध्ययगु ीन कालखडिं ात गल
ु ार्क्षगरी प्रथा र्ाढत गेली. क्षनग्रो
लोकानिं ा अर्ेररके ने गल
ु ार् के ले. र्घु ल राजर्टीने भारतातील जनतेला
गल
ु ार् के ले. परिंतु जगभरातील अनेक देशािंप्रर्ाणे भारतात त्या काळातही
र्ोठ्या प्रर्ाणात गल
ु ार्क्षगरी नव्हती. कारण त्याकाळी क्षशर्ाजी
र्हाराजासिं ारखे राजे भारताच्या कोणत्या ना कोणत्या प्रातिं ात होते. त्यात
राजपतू , क्षशख, र्राठे या प्रथे क्षर्रोधात होते, तरी सद्ध
ु ा भारताच्या काही
भभू ागात र्ेटक्षबकारी, पारिंपाररक कुळाचार आक्षण जातीय गल
ु ार्क्षगरी पाय
रोर्नू उभी होती पण या प्रकारच्या गल
ु ार्क्षगरीत र्ानर्ाची क्षर्क्ी नव्हती.
भारतात क्षिक्षटश काळात शेतीर्र आधाररत नगदी उद्योग सरू
ु झाले तेव्हा
आधक्षु नक कार्गार, र्धरु तयार होऊ लागले. त्यािंना जास्तीत जास्त श्रर्
के ल्यार्र र्ोबदला कर्ी रकर्ेचा क्षर्ळत होता. तो त्या श्रर्ाच्या प्रर्ाणात
नव्हता. म्हणनू १९२०च्या कालखडिं ात र्हात्र्ा गाधिं ींनी नीळ कार्गाराच्िं या
शोषणार्र सत्याग्रह सरू
ु के ला. अशा प्रकारचे र्ेगर्ेगळे र्जरू सत्याग्रह
गािंधीजींनी सरू
ु ठे र्ले. त्यात क्षर्ठाचा ही सत्याग्रह येता. याचा अथव असा
आहे. भारतात सर्व राज्यकत्याांनी, नेत्यानिं ी, सर्ाजसधु ारकानिं ी गल
ु ार्क्षगरी
प्रथेला क्षर्रोधच के ला. र्हात्र्ा ज्योक्षतरार् फुले, बाबासाहेब आिंबेडकर
यािंनी जातीय गल
ु ार्क्षगरीक्षर्रुद्ध र्ोठा लढा क्षदला आक्षण जातीय गल
ु ार्क्षगरी
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र्ोडून काढली. त्यातनू बहुजनािंना र्ानर्ी न्याय हक्क क्षर्ळर्नू क्षदला. या
सर्व प्रयत्नार्िं ळ
ु े भारतात सर्ाजर्ादाला प्रारिंभ झाला.
त्यातनू स्र्तिंत्र भारतात कार्गार क्षर्षयक कायदे क्षनर्ावण झाले.
कार्गारािंना कायदेशीर अक्षधकार क्षर्ळाले. त्यासाठी कार्गार नेत्यािंनी
र्ोठ्या प्रर्ाणात कायव के ले पण भाडिं र्लर्ादी आक्षथवक सत्तेने होत्याचे नव्हते
करुन, कार्गारािंचे सिंप घडर्नू आणले आक्षण चालू कारखाने
क्षदर्ाळखोरीच्या नार्ाखाली बिंद पाडले. कारण त्यािंना आधक्षु नक यिंत्राचिं ा
र्ापर करून कर्ीत कर्ी कार्गारात क्षकिंर्ा कार्गार क्षर्रक्षहत भािंडर्ली नफा
कर्र्ायचा होता. या अशा त्यािंच्या बनार्टी प्रयत्नािंर्ळ
ु े आज कार्गार
कायद्याची र्ाताहत झाली आहे. त्यातच हळूहळू आपल्या भारतात खाजगी
करणाने जोर धरला आहे. आपल्या िर्तेप्रर्ाणे, र्याप्रर्ाणे कार् कारा
जेव्हा कार् करणे शक्य नसेल तेव्हा घरी बसा. असिं हे आधक्षु नक कार्गाराचिं िं
जीन आहे. ते जनतेने र्ान्य के ले आहे. ही खेदाची गोष्ट आहे. त्यातच
शासनाने पेन्शन योजना बिंद के ल्या आहेत. खाजगी इन्शरु न्स किंपन्यािंना
आपला व्यर्साय करता यार्ा. हा हेतू सरकारला र्ान्य आहे पण यात
जनतेच्या पैशािंची शार्श्ती सरकार घेत नाही. म्हणजे इथे 'लहरी राजा प्रजा
आिंधळी' असा कारभार चालू झाला आहे. या सर्व गोष्टींचा राजकीय
पिानिं ी, सर्ाजसेर्ी सस्िं थानिं ी र् भारतीय म्हणनू प्रत्येक जनर्ानसाने याचा
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क्षर्चार के लाच पाक्षहजे. कारण आपल्या देशात जन्र्लेल्या प्रत्येक र्ाणसला
र्रे पयांत चागिं ले जीर्न जगता आले पाक्षहजे. हा प्रजासत्ताक लोकशाहीचा
पक्षहला अक्षधकार आहे. आज लोकसभेत क्षर्धानसभेत असणाऱ्या प्रत्येक
आर्दार, खासदारािंना अजीर्न पेन्शन क्षर्ळते. र्ग ती कायावलयीन
आर्जनतेला का क्षर्ळत नाही. याचा क्षर्चार आता सर्ाांनी के ला पाक्षहजे.
ही एक स्र्तिंत्र भारताची अघोक्षषत गल
ु ार्क्षगरी आहे. या आधक्षु नक अघोक्षषत
गल
ु ार्क्षगरीला आपल्यासारख्या सार्ान्य र्ाणसानीच सर्ाप्त के ले पाक्षहजे.
कारण भारतात कोणत्याही प्रकारच्या गल
ु ार्क्षगरीला कधीही थारा क्षदला
जात नव्हता. त्यार्ळ
ु े आपण आजही जातीय गल
ु ार्क्षगरीक्षर्रुद्धात लडतो
आहोत. त्यातनू बहुजन सर्ाजाला आपण त्यािंच्या न्याय हक्काचा
अधीकार क्षदला आहे. त्याकरता आपल्या देशाचे न्याक्षयक कायदे प्रबळ
के ले आहेत. याचपद्धतीने आपण कार्गाराचिं ा, कर्वचाऱ्याचिं ा क्षर्चार
करार्ा. म्हणनू र्ी 'र्ध्ययगु ीन गल
ु ार्क्षगरीचा इक्षतहास आक्षण आजचा काळ'
हा क्षर्षय घेतला आहे. या क्षर्चारातनू आपण नेर्के काय घ्यायचे, हे
आपणच ठरर्ाचे. म्हणनू या क्षर्षयाचा बारकाईने क्षर्चार करार्ा.
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कमम वसद्ाांत आवि भारत

भगर्तगीता हा ग्रिंथ पणू वतः कर्व क्षसद्धािंतार्र आधाररत आहे, असे
म्हटिं ले जाते. म्हणनू लोकर्ान्य क्षटळकानिं ी खास करुन गीतारहस्य हा ग्रथिं
रचला. तो ग्रथिं पणू वपणे कर्वयोगार्र म्हणजे कर्व क्षसद्धातिं ार्र आधारलेला
आहे. त्यार्र अनेक व्याख्याते व्याख्यान देत असतात. अशाच प्रकारचा
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एक र्ेगळा कर्व क्षसद्धातिं (म्हणजे कर्वयोग) र्हात्र्ा गाधिं ींनी आपणास
पटर्नू क्षदला होता. त्या कर्व क्षसद्धातिं ार्र कोणीच अजनू फारसा क्षर्चार
के लेला नाही, असे र्ला जाणर्ते. म्हणनू हा क्षर्षय सर्ाांसाठी र्हत्त्र्ाचा
आहे. भगर्तगीतेप्रर्ाणे तो आपल्याला सर्जनू घ्यायचा आहे.
प्रत्येक र्ाणसू जीर्न जगण्याकरता, जीर्नर्ान उिंचार्ण्याकरता
काहीना काही उद्योग, व्यर्साय, नोकरी करत असतो. त्या कायावच्या
बदल्यात त्याला ठराक्षर्क र्ोबदला क्षर्ळत असतो. त्यातनू प्रत्येक र्ाणसू
आपल्या क्षखशात येणारा पैसा खचव करत असतो. आजच्या जगण्याकरता
क्षकिंर्ा उद्याच्या भक्षर्ष्यकाळाकरता तो काहीना काही
गिंतु र्णक
ू करत असतो. ही गिंतु र्णक
ू जागेच्या स्र्रूपात, र्स्तच्ू या
स्र्रूपात, शेअरच्या स्र्रूपात आक्षण जक्षर्नीच्या स्र्रूपात असते. या सर्व
प्रकारच्या व्यर्हारात र्ाणसू काय करतो, तर तो आपल्याकडे असलेला
पैसा इतर व्यक्तींना देत असतो. त्या र्ोबदल्यात तो र्रील सर्व गोष्टी
क्षर्ळर्तो. याचा अथव र्ाणसाकडे आलेला पैसा त्याच्याकडे पणू क
व ाळ,
पणू वर्ेळ राहत नाही. तो पैसा बँक बॅलन्सर्धनू पाठर्ला गेला, तरी तो पैसा
खचव झाल्याक्षशर्ाय राहत नाही. असा हा पैसा सातत्याने र्ाहत असतो.
र्ाहणारा हा पैसा प्रार्ख्ु याने तीन पद्धतीने सर्ाज जीनात जात असतो.
त्यात र्ाणसाचा दैनक्षिं दन र् भक्षर्ष्यकालीन खचव, शासनाने आकारलेले कर
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आक्षण व्यक्षक्तगत, सार्वजक्षनक जीर्न जगत असताना र्ाणसाने के लेला
दानधर्व यासर्ावतनू र्ाणसाजर्ळ असलेला पैसा खचव होतिं असतो. म्हणनू
आपल्या क्षहदिं ू धर्वशास्त्रात म्हणतात. लक्ष्र्ी ही चिंचल आहे ती एका जागेर्र
थािंबत नाही. या न थािंबणाऱ्या चिंचल पैशातनू च या व्यर्हारी कर्व
क्षसद्धातिं ाला सरुु र्ात होते. या कर्व क्षसद्धातिं ातनू च सर्ाजाचा, राष्राचा,
जगाचा क्षर्कास होत असतो. म्हणनू या कर्व क्षसद्धािंताबाबत गािंधीजी
म्हणतात. 'र्ाणसाला जाणीर्पर्ू वक सर्ाजकायव करायची काहीच गरज
नाही. र्ाणसू आपले जीर्न जगण्यासाठी जे क्षनत्याचे कार् करतो. त्यातचू
तो सार्ाक्षजक क्षर्कासाला हातभार लार्तो. म्हणनू र्ाणसाने कोणतेही कार्
करताना प्रार्ाक्षणक राहून यथाशक्ती आपले कार् करार्े. असे र्हात्र्ा
गाधिं ींचे सरळ र्त होते आक्षण ते र्त व्यर्हाररक कर्व क्षसद्धातिं ाला धरून होते.
या कर्व क्षसद्धातिं ाबाबतीत आपण जर भारतीय सस्िं कृतीचा पणु वतः
अभ्यास के ला, तर असे जाणते. ही भारतीय सिंस्कृती कृषीप्रधान
अथवव्यर्स्थेर्र र्जबतू ररत्या उभी होती. त्यार्ळ
ु े भारतातील ग्रार्ीण जीर्न
त्याकाळी स्र्यर्पणू व होते. ही स्र्यर्पणू व नार्ाची सबु त्ता येण्याकरता
भारतातील सर्ाज जीर्नात व्यर्सायीक सर्हु घटकाची एक रचना
अक्षस्तत्र्ात होती. यार्ध्ये सतु ार, लोहार चािंभार, कुभर इत्यादी अनेक
कारागीर असायचे. हे सर्व लोक गार्ातील शेतकऱ्यानिं ा अर्जारे पर्ू वत. त्या
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अर्जाराच्िं या र्ोबदल्यात त्या व्यर्सायीक सर्ाज घटकाना अन्नधान्य र्
पशधु न क्षर्ळायचे. त्यार्ळ
ु े गार्ातल्या गार्ात प्रत्येक र्ाणसू सर्ाधान
कारक जीर्न जगायचा. हे स्र्यिंर्पणू व सर्ाधान त्यार्ेळच्या सार्ाक्षजक
जीर्नातील कर्व क्षसद्धािंतार्र आधारलेले होते. हा कर्व क्षसद्धािंत आयवकाळा
आधीही भारतात अक्षस्तत्र्ात होता.
परिंतु काळाच्या ओघात या व्यर्सायीक सर्हु घटकािंना हळूहळू
जातीय स्र्रुप क्षदले गेले. त्यातनू चार र्णाांची उतरण क्षनर्ावण झाली. त्या
काळातील उच्चर्णीय लोकानिं ी बहुजनार्िं र सत्ता प्रस्थाक्षपत करण्याकरता हे
जातीय सर्ीकरण जळ
ु र्नू आणले.
यात त्यािंनी सािंक्षगतले िह्मदेर्ाच्या पायातनू शद्रु आले, पोटातनू र्ैश्य
आले, हातातनू िक्षत्रय आले आक्षण तोंडातनू िाह्मण आले. असे सागिं त या
उच्चर्णीय लोकानिं ी भोळ्याभाबड्या आर्जनतेला धर्ावच्या नार्ाखाली
भ्रक्षर्त के ले. खरे पाहता ही अक्षखल सष्टृ ी र्ातीच्या कणातनू आक्षण जननातनू
उत्पन्न झाली आहे. लोक कल्याणाकरता देर्ािंनाही र्नष्ु य जन्र् घ्यार्ा
लागला. म्हणजे बहुजनानिं ा धाक्षर्वकबाबतीत गल
ु ार्क्षगरीच्या जोखाडात
अडकर्नू आपले जीर्न कायव सरु ळीत चालण्याकरता हा जातीय भेद
उच्चर्णीयािंनी क्षनर्ावण के ला. या सर्व गोष्टींची चचाव र्हात्र्ा ज्योक्षतरार् फुले
यानिं ी आपल्या 'गल
ु ार्क्षगरी' पस्ु तकात इत्थभिं तू र्ािंडली आहे.
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याचा अथव र्ठू भर धाक्षर्वक खोट्या प्रर्त्तृ ीच्या उच्चर्णीय लोकानिं ी.
सर्ाजार्र आपला कायर्स्र्रूपी र्चक बसर्ण्याकरता या जातीय
र्ादाला र्ाढर्ले. त्यातनू सर्ाजात सरु ळीतपणे चाललेला. व्यर्साक्षयक
सर्हू घटकािंचापारिंपररक उद्योग जातीच्या नार्ाने त्यािंनी पायदळी तडु र्ला.
या सगळ्यातनू र्र र्ाडिं लेला लोक कल्याणाचा कर्व क्षसद्धातिं र्ोडून पडला
पण आजच्या आधक्षु नक जगात सर्ानतेचे र्ातार्रण क्षनर्ावण झाले आहे.
कोणताही र्ाणसू कुठल्याही प्रकारचा व्यर्साय, धिंदा, उद्योग करू शकतो.
फक्त त्यात प्रार्ाक्षणकपणा असायला हर्ा. आपण जे काही कार् करतो. त्या
कार्ातनू सर्ाजाच भलिं झाल पाक्षहजे. याच क्षर्चारातनू सर्ाजाची, राष्राची,
क्षर्र्श्ाची भरभराट झाली पाक्षहजे. म्हणनू हा कर्व क्षसद्धािंत र्हत्त्र्ाचा र्ाटतो.
हा कर्व क्षसद्धातिं गाधिं ीजींच्या तत्त्र्प्रणालीत होता. तो र्ी प्रकाशात आणला
आहे.
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वलांगभेद आवि मानिी जीिन (वचांतनातील विचार)

या क्षर्र्श्ाच्या अफाट पसाऱ्यात सष्टृ ी क्षनर्ावण होत असताना. क्षनसगव
देर्तेने दोन घटक प्रार्ख्ु याने क्षनर्ावण के ले. हे दोन घटक प्रत्येक पशू पिात,
र्नष्ु यर्ात्रात आपल्याला क्षदसतात. या दोन घटकाक्षिं शर्ाय आपण सर्वजण
या सष्टृ ीची कल्पना करू शकत नाही. हे दोन घटक म्हणजे नर आक्षण र्ादी.
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या दोघाच्िं या क्षर्लनातनू च पथ्ृ र्ीर्र पनु रुत जीर्न उदयाला येते. इतके हे
घटक परस्परानिं ा परू क आहेत. त्यार्ळ
ु े सर्व पशू पिात, र्नष्ु यर्ात्रात भक
ू ,
क्षनद्रा, भय आक्षण र्ैथनू या चार नैसक्षगवक शरीरधर्व प्रक्षकया प्रत्येक जीर्ात
आढळतात. पशु पिािंर्ध्ये के र्ळ याच प्रक्षक्या अजनू ही चालू आहेत. यात
र्ाणसू र्ात्र आपलिं र्ेगळे पण क्षटकर्नू आहे. कारण र्ाणसाला क्षर्र्ेक
नार्ाची पाचर्ी प्रक्षक्या क्षनसगावने देऊ के ली आहे. सरुु र्ातीच्या काळात
र्ात्र र्ानर् जातीला या क्षर्र्ेक प्रक्षक्येची जाणीर् झाली नव्हती.
त्यार्ेळी र्ाणसू पशपु क्ष्याप्रिं र्ाणेच आपले जीर्न जगत होता.
हे पशिंचू े जीर्न जगत असताना तो जिंगलातील घर्ू ेर्ध्ये राहत होता.
त्यार्ेळी तो क्षलिंगाच्या बाबतीत कोणताही भेद करत नसे. या काळात तो
नर, र्ादी या नैसक्षगवक नात्यात परस्पर परू क राहून, एकर्ेकासिं ोबत
जगिं लातील जीर्न सार्ोपचाराने जगत होता. फक्त त्यात नैसक्षगवक देह
रचनेचा फरक होता. बाकी तो क्षलिंगभेद असा करत नव्हता. लैंक्षगक
जर्ळीक, स्र्सिंरिण आक्षण पोटाच्या भक
ु े साठी भिक इतक्याच र्ापक
गरजा र्ाणसू नार्ाच्या नर र्ादी च्या होत्या. पढु े जाऊन हा र्ाणसू सर्हू
बनर्नू राहू लागला. क्षशकारी पासनू शेतीपयांत त्याचा प्रर्ास झाला.
शेतीच्या काळात र्ात्र र्ाणसू घर, जर्ीन घेऊन कुटुिंबासक्षहत क्षस्थरतेचे
जीर्न जगू लागला. असे जीर्न जगत असताना, र्ाणसू हळूहळू
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सर्ाजशील होऊ लागला. त्यातनू सर्ाजातील अक्षलक्षखत क्षनयर् तयार होऊ
लागले.
या सर्ावतनू रूढी, परिंपरा, सिंस्कृती क्षनर्ावण होऊ लागली. सर्ाजातील स्त्रीपरुु ष या क्षनयर्ाने जीर्न जगू लागले.
भौगोक्षलक प्रदेशानसु ार प्रत्येक सर्ाज सर्हू ात र्ेगर्ेगळ्या सास्िं कृक्षतक
परिंपरा क्षनर्ावण झाल्या. या सर्ाज सिंस्कृतीत काळानसु ार हळूहळू स्त्री-परुु ष
सर्ानता नष्ट होऊ लागली. त्यार्ेळी स्त्रीला परुु षािंनी शरीर रचनेच्या दृष्टीने
कर्जोर सर्जनू रुढींच्या साखळीत अडकर्ले. क्षतथनू पढु े जगभरातील
क्षस्त्रयािंर्र अन्याय, अत्याचार होऊ लागले. स्त्रीच्या शारीररक पनू रुत जीर्न
प्रक्षक्येला म्हणजे गभावरपण रचनेच्या व्यर्स्थेला, सर्ाजातील परुु षािंनी
आपल्या भोगाचे साधन बनर्ले. त्यातनू बहुपत्नीत्र्, जनाना अशा
सक
िं ल्पना क्षनर्ावण झाल्या. या सक
िं ल्पनेनसु ार एक परुु ष अनेक क्षस्त्रयानिं ा
उपभोगू लागला. हे सर्ीकरण क्षपढीजात असेच सरू
ु राक्षहले. या भोगर्ादी
प्रर्त्तृ ीतनू सजात पढु े र्ेश्या व्यर्साय, गल
ु ार् क्षस्त्रयािंचा बाजार सरू
ु झाला.
या सर्व चक
ु ीच्या भोगी र्त्तृ ीर्ळ
ु े स्त्रीयार्िं र जनार्रासारखे अत्याचार होऊ
लागले. यातनू स्त्री सद्ध
ु ा परुु षािंची सपिं त्ती होऊन बसली. अशा प्रकारच्या
अक्षर्चारातनू जगातील सर्व क्षस्त्रया क्षपचल्या गेल्या. त्यािंना र्ाणसू म्हणनू
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जगण्याचा अक्षधकार सर्ाजाने क्षदलाच नाही. सगळीकडे परुु षाचिं े राज्य
प्रस्ताक्षपत झाले.
र्ध्ययगु ीन इक्षतहासाच्या काळात अनेक राजर्टींनी र्ेगर्ेगळ्या
प्रािंतार्र, प्रदेशािंर्र, देशािंर्र आक्र्णातनू आपल्या राजर्टीचा क्षर्स्तार
के ला. असे राज्य हस्तगत करताना, प्रत्येक सम्राटाने त्या प्रदेशातील
जनतेर्र अतोनात अत्याचार के ले. त्यार्ेळी त्या शासकािंनी हाती आलेल्या
शत्रिंच्ू या क्षस्त्रयािंर्र आपला र्ालकीहक्क सर्जनू त्यािंचे शारीररक शोषण
के ले. अशा प्रकारच्या बळजबरीर्ळ
ु े लाखो, करोडो क्षस्त्रया र्ाणसू पण
गर्ार्नू बसल्या. त्यािंना र्ान-सन्र्ानाने जगण्याकरता त्याकाळच्या जगात
कायद्याचे राज्य प्रस्थाक्षपत झाले नव्हते. हा सर्व अन्याय, अत्याचार
सर्ाजाच्या नसानसात क्षभनला होता. र्ग क्षस्त्रयार्िं र अनेक प्रकाराने अन्याय,
अत्याचार सरू
ु झाले. अि,ू इज्जत, क्षशलभगिं या नव्या शब्दाख
िं ाली स्त्री
र्गावला सर्ाजाने अगदी गािंजनू ठे र्ले. दाक्षगन्यािंची, पैशािंची लटु व्हार्ी.
त्याप्रर्ाणे क्षस्त्रयािंच्या इज्जतीची लटू झाली, असे शब्द प्रयोग सर्ाजात पढु े
रूढ झाले. त्यार्ळ
ु े क्षस्त्रयाचिं े जीर्नर्ान खालार्त गेले. काही प्रदेशार्िं ध्ये
क्षस्त्रयािंना क्षशिणातील सधिं ी क्षदली गेली नव्हती. अशा पररक्षस्थतीत स्त्री ही
पडद्याआड राक्षहली. अशी अर्स्था स्त्री शक्तीची होती.
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या अर्स्थेर्ळ
ु े क्षस्त्रयाचिं ा दय्ु यर् दजाव झाला. शोक्षषत, र्क्षिं चत घटक
म्हणनू त्या र्ोजल्या गेल्या. यातनू च नर्जात र्ल
ु ींना ठार र्ारणे क्षकिंर्ा
र्ल
ु ींचा बालक्षर्र्ाह करणे, क्षतचे शारीररक पोषण व्यर्क्षस्थत न करणे, क्षतला
जनार्रासारखे कार्ाला जिंपु णे, एखाद्या यिंत्राप्रर्ाणे र्ल
ु ीचे लैंक्षगक शोषण
करून, कर्ी र्यात अपत्य जन्र्ाला घालने. या सर्ावतनू क्षस्त्रयाचिं ी शारीररक
िर्ता कर्जोर करून टाकने. ती िर्ता कर्जोर झाल्यार्र बाई नाजक
ू
आहे या सदराखाली क्षतचा र्ानक्षसक सार्ाक्षजक छळ करणे. म्हणजे
र्क्षहलानिं ा र्ानक्षसक दृष्ट्या स्टारगेट करणे. या सर्व गोष्टी सर्ाजात कायर्
सरू
ु होत्या. त्यार्ळ
ु े क्षस्त्रयािंची र्ानक्षसकता हळूहळू दबु ळी होत गेली. चल
ू ,
र्ल
ु , चार क्षभिंती आक्षण पती इतके च क्षर्र्श् बाईचे झाले. या र्ानक्षसकतेतनू
स्त्रीला बाहेर येता आले नाही. सर्ाजाने क्षतला बाहेर येऊच क्षदले नाही.
एर्ढेच नव्हे तर पनु रुत जीर्न घडर्णाऱ्या, प्रक्षतशरीर क्षनर्ावण
करणाऱ्या, र्ाक्षसक पाळी नार्क स्त्री शरीर धर्ावच्या प्रक्षक्येलाही परुु ष
सत्ताक व्यर्स्थेने अशद्ध
ु र्ानले. त्यार्ेळी परू
ु षसत्ताक व्यर्स्थेने हे जणले
नाही. आपल्याला र्श
िं क्षर्ळण्याकराता याच प्रक्षक्येतनू सभिं ोग करार्ा
लागतो तेव्हा परुु षाचे शरीर अशद्ध
ु होत नाही का? याचा क्षर्चार सर्ाजातील
परुु षािंकडून त्यार्ेळी झालेला नव्हता. खरिं तर नर्जात बाळ सद्ध
ु ा या
प्रक्षक्येतनू कर्ळासारखे बाहेर येते. तरी स्त्रीला सर्ाजातील परुु षानिं ी
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जननग्रथिं ीबाबत अशद्ध
ु र्ानाले. आजच्या काळात काही यरु ोक्षपयन,
आक्षिकन आक्षण आक्षशयातील राष्रार्िं ध्ये कायद्याचे राज्य प्रस्थाक्षपत झाले
आहे. या देशािंर्ध्ये स्त्री-परुु ष सर्ानता आलेली आहे. तरीदेखील काही
देशािंर्ध्ये स्त्री-परुु ष सर्ानता असनू ही क्षदसत नाही. स्त्री शरीरधर्ावच्या
बाबतीत क्षकिंर्ा अन्य गोष्टींच्या बाबतीत क्षलगिं भेद हा के ला जातो.
र्ानर्ी इक्षतहासाची पाने इतकी पलटून गेली, तरी हा र्ैक्षर्श्क सर्ाज
अजनू त्याच जन्ु या काळात चाचपडतोय. हे पाहून जगाच्या इक्षतहासातील
सर्ाजसधु ारकाच
िं े आत्र्े क्षकती तळर्ळत असेल. याचिं ी गणती करायलाच
नको असे खेदाने म्हणार्ेसे र्ाटते. म्हणनू 'क्षलिंगभेद आक्षण र्ानर्ी जीर्न' हा
क्षर्षय र्ी घेतला आहे. यातनू क्षलिंगभेदाचा प्रश्न क्षकती खोलर्र रुजलेला
आहे. हे र्ाणसाला सर्जनू घेता येईल. याकरता हा क्षर्षय र्हत्त्र्ाचा आहे.
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वििाजी महाराजाांचे कल्यािकारी राज्य'

क्षशर्ाजी र्हाराजाच्िं या जन्र्ा आधी हा र्हाराष्र व्याकूळलेला होता.
आपल्या धर्ावर्र 'जीजीया' नार्ाचा जल
ु र्ी कर होता. सर्स्त भारत भर्ू ीर्र
िक्षत्रय असा कोणीच राक्षहला नव्हता. त्यार्ळ
ु े भारतीय असलेला बलाढ्य
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साम्राज्य सम्राट असा कुणी उरलाच नव्हता. यादर् साम्राज्याची देर्क्षगरी
पडली होती. त्यातच क्षर्जयनगरच बलशाली दक्षिणेतील साम्राज्य
नेस्तनाभतू झालिं होतिं. अशार्ेळी हा र्हाराष्र सद्ध
ु ा साडेतीनशे र्षव अिंधारात
क्षखतपत पडला होता. कुतबु शाही, क्षनजार्शाही, आक्षदलशाही आक्षण र्गु ल
यासिं ारख्या परकीय राजर्टींनी या देशात धर्ु ाकूळ र्ाजर्ला होता. भारतीय
जनता गल
ु ार् होत चालली होती. आपले नरर्ीर िक्षत्रय परकीय
राजर्टीच्या चाकरीत आपले प्राण गर्र्त होते. सरे आर् र्ाता-भक्षगनींर्र
बलात्कार होतिं होते. त्याच्िं या देहाचा बाजार र्ाडिं ला जात होता.
शेतकऱ्यािंच्या क्षपकािंर्र अिंदाधिंदु घोड्यािंच्या टापा दौडत होत्या. क्षपकािंची
नासदसू र्ोठ्या प्रर्ाणार्र होत होती. अधनू र्धनू दष्ु काळ अक्षतर्षाव या
सर्ाांच थैर्ान कायर् होत.िं त्यात खडिं अक्षजबात पडत नव्हता.
पण एके क्षदर्शी सह्याद्री क्षनयतीला दया आली. शहाजी राजाचिं ा आक्षण
क्षजजाऊिंचा क्षर्र्ाह सोहळा सिंपन्न झाला. या दोघािंनी स्र्राज्याचे एक
क्षजतेजागते स्र्प्न पाक्षहले. शहाजी राजािंनी त्यार्ेळी ठरर्ले, आपण काही
काळ परकीय राजर्टीर्ध्ये घालर्ार्ा. त्यातनू स्र्राज्याची र्शागत करार्ी.
स्र्राज्याकरता र्जबतू पार्श्वभर्ू ी क्षनर्ावण करार्ी. हे क्षर्चार र्नात क्षझरपत
असताना. क्षजजाऊिंच्या पोटी क्षशर्बािंचा गभव र्ाढत होता. क्षजजाऊिंना
स्र्राज्याचे डोहाळे लागले होते. र्ग छत्रपती क्षशर्ाजी राजाचिं ा
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आणीबाणीच्या यद्ध
ु जन्य पररक्षस्थतीत क्षशर्नेरीर्र जन्र् झाला. सन सोळाशे
३० हे साल उजाडले. यादर्ाचिं े तेजस्र्ी राज्य, क्षर्जयनगरची शौयव गाथा,
रार्ायण र्हाभारताच्या कथा या सर्व सिंस्कारातनू क्षशर्ाजी राजे र्ोठे होत
होते. यद्ध
ु प्रक्षशिण, सिंत, र्हात्म्यािंचे क्षर्चार यार्धनू बाल क्षशर्ाजींच्या
र्नात स्र्राज्याची र्शागत सरू
ु झाली. र्ग सोळा र्षावच्या क्षकशोर
क्षशर्ाजीने तोरणा गड क्षजिंकला. द्रव्याचे हािंडे हाती आले, सह्याद्रीचा
आशीर्ावद लाभला. कल्याणकारी राज्याची र्हु ूतवर्ेढ अशी रर्ली गेली.
कलेकलेने र्ग हे राज्य र्ाढत गेले. सोळाशे ७४ साली क्षशर्ाजी राजे
छत्रपती झाले. हा प्रर्ास र्ाटतो क्षततका सोपा नव्हता. राजािंनी आपल्या
रक्ताचा थेंब आक्षण थेंब या र्ातीत रुजर्ला. त्यातनू हा र्हाराष्रधर्व क्षनर्ावण
झाला, क्षहदिं र्ी स्र्राज्य स्थापन झाले.
हे क्षहदिं र्ी स्र्राज्य स्थापन होत असताना. क्षजजाऊिंना आक्षण क्षशर्ाजी
र्हाराजािंना अहोरात्र झटार्े लागले. कणाकणाने बद्ध
ु ीच्या बळार्र कल्पना
लढर्नू , र्ठु भर र्ार्ळ्यािंसह शत्रिंर्ू र चढाई करून, त्यातनू बलाढ्य
राजर्टींना नार्ोहरण करार्े लागले. या सर्व लढाया गर्ीनी कार्ा या तत्रिं ाने
लढाव्या लागल्या पण या लढायािंर्धला क्षर्जय एका क्षदर्सात कधीच
क्षर्ळर्ता आला नाही. प्रत्येक र्ेळी कष्टाने, प्रयत्नाने, क्षजद्दीने आक्षण सबरु ीने
हे सर्व यशस्र्ी क्षर्जय क्षशर्ाजी राजािंच्या हाती आले. म्हणनू आज सर्वजण
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म्हणतात. छत्रपती क्षशर्ाजी र्हाराज हे पद र्ारसाहक्काने सहज क्षशर्रायािंना
क्षर्ळालेले नव्हते. त्याकरता त्यानिं ा क्षजर्ाचे रान करार्े लागले. आपल्या
कुटुिंब, पररर्ारासक्षहत क्षशर्रायािंना झोकून द्यार्े लागले तेव्हा हा स्र्राज्य यज्ञ
सफल सिंपन्न झाला. कारण क्षशर्बािंना राजे म्हणनू के र्ळ फक्त रयतेर्र राज्य
करायचे नव्हते, तर त्यानिं ा रयतेचे पालकत्र् घ्यायचे होते. म्हणनू स्र्राज्य
हे देर्ाचे, जगदबिं ेचे, श्री गणेशाचे तेजस्र्ी राज्य होते. असे क्षशर्ाजी र्हाराज
नेहर्ी म्हणायचे. या म्हणण्यातनू हे स्र्राज्य भव्य क्षदव्यातेने सिंस्थाक्षपत
झाले.
त्याकरता क्षशर्ाजी र्हाराजािंनी तत्कालीन जनतेच्या र्नात
आपलेपणाची भार्ना क्षनर्ावण के ली. आपल्या र्ार्ळ्यािंना क्षशर्रायािंनी
साक्षिं गतले शेतकरी जनतेला त्रास होणार नाही असे आपण सर्ाांनी र्ागार्े.
र्ोक्षहर्ेच्या र्ेळी आपली सेना शेतकऱ्याच्िं या उभ्या क्षपकातनू घेऊन जाऊ
नका. र्ोहीर् सरू
ु असताना आपल्या सेनेला लागणारे अन्नधान्य
शेतकऱ्यािंकडून योग्य त्या भार्ाने उचला. शेतकऱ्यािंना सन्र्ानाची र्ागणक
ू
द्या. अशा प्रकारच्या आज्ञा स्र्राज्यात र्ार्ळ्यानिं ा क्षदल्या होत्या. क्षशर्ाजी
र्हाराजािंनी त्या काळात भक्षू र्हीनािंना जक्षर्नी क्षर्ळर्नू क्षदल्या होत्या. त्यार्र
शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन क्षदले होते. त्याकरता बी क्षबयाणे, खतपरु र्ठा
आक्षण जर्ीन र्हसल
ू काही क्षदर्स नव्या शेतकऱ्यासिं ाठी कर्ी ठे र्ला होता.
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दष्ु काळी हालाखीच्या पररक्षस्थतीत क्षशर्ाजी राजानिं ी आपली गोदार्े
शेतकऱ्यानिं ा खल
ु ी करून क्षदली होती. अठरापगड जाती, जर्ातीच्या
लोकािंना त्यािंच्या त्यािंच्या व्यर्सायाची सिंधी क्षर्ळर्नू क्षदली होती.
स्र्राज्यला लागणारे कारखाने क्षनर्ावण के ले होते. त्यात या सर्व र्िंडळींना
त्यानिं ी सार्ार्नू घेतले होते. र्ाणसाच्या कुर्तीप्रर्ाणे, त्याच्या शक्ती,
यक्त
ु ीप्रर्ाणे ज्याला त्याला आपली कार्े र्ाटून क्षदली होती. सर्ाजातील
भटक्या जर्ातींना आपल्या लष्करात भरती के ले होते. त्यािंच्यातील लोक
कलेचा उपयोग स्र्राज्याकरता करून घेतला. र्नोरिंजनातनू , प्रबोधन र्
प्रबोधनातनू राष्रक्षनष्ठा क्षशर्रायािंनी र्नार्नात जागतृ के ली. या त्यािंच्या
लोक कल्याणकारी प्रयत्नािंर्ळ
ु े क्षशर्राय अल्पार्धीत अक्षतशय लोकक्षप्रय
झाले.
परिंतु क्षशर्ाजी राजाचिं े हे रार्राज्य प्रार्ख्ु याने स्त्री सरिं िणासाठी होते.
परकीय राजर्टी आपल्या देशात आल्यानिंतर र्िंश क्षर्स्ताराकरता, हे लोक
आपल्या भारतीय स्त्रीयािंना बळी पाडत असतिं. त्यािंचे शारररीक शोषण करत
असत.िं त्यानिं ा सर्ाजापासनू दरू करत एकाकी पाडतिं असत.िं र्ग त्यानिं ा हे
लोक आपल्या जनान्यात घेत असतिं क्षकिंर्ा अरब देशात क्षर्कत असतिं. ही
क्षस्त्रयािंची क्षर्टिंबना रोखण्यासाठी क्षशर्रायािंनी र्ेळोर्ेळी प्रयत्न के ले. हे
अत्याचार रोखण्याच्या दृष्टीने स्र्राज्याच्या कायद्यातनू कठोर क्षशिा
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फरर्ार्ल्या. प्रत्येक क्षस्त्रला र्ाता सर्जनू त्याचिं ा यथोक्षचत सन्र्न के ला.
ित्रु पि पराभतु झाल्यार्र र्ार्ळे त्याच्िं या सैक्षनकानिं ा कै द करत असत.िं
त्यातील काहींना इच्छे प्रर्ाणे क्षशर्शाहीत घेतले जाई. त्यार्ेळी त्यािंच्या
क्षस्त्रयािंना
र्ानाची
र्ागणक
क्षदली
जात
होती.
ू
र्रण पार्लेल्या शत्रचिंू ा यथासागिं अत्िं यक्षर्धी के ला जात होता. कोणत्याही
र्क्षशदीला कधीही पाडले जात नव्हते. र्क्षशदीचाही जीणोद्धार स्र्राज्यात
होत होता. क्षशर्ाजी राजािंनी र्िंक्षदरा सोबत र्क्षशदींनाही सालाना अनदु ान
क्षदले होते. अशाप्रकारे सर्ाजाच्या जडणघडणीत क्षशर्ाजी र्हाराजानिं ी
बारकाईने लि परु र्ले होते. त्यार्ळ
ु े भारतातले सिंत, र्हात्र्े, राजे, र्हाराजे,
कर्ी, साक्षहक्षत्यक, कलाकार हे सर्व लोक क्षशर्रायािंना भेटण्याकरता त्यािंचा
आशीर्ावद क्षर्ळण्याकरता स्र्राज्यात येत असत.िं त्यात कोणताही जाती
धर्ावचा भेद नव्हता. सर्स्त रयतेला सर्ाधानाने, न्यायाने प्रेर्ाने जगता यार्े
हा क्षशर्रायािंचा हट्ट होता. हा क्षशर्रायािंचा हट्ट हळूहळू स्र्राज्य धर्व बनत
गेला. त्यार्ळ
ु े क्षशर्ाजी राजािंना कल्याणकारी राजा हा क्षकताब जनतेने
क्षदला....
आपल्या सर्ाांना ठाऊक आहे एकोणीसशे ४७ साली आपल्या
भारताला स्र्ातिंत्र्य क्षर्ळाले परिंतु या स्र्ातिंत्र्याची र्हु ूतवर्ेढ क्षशर्ाजी राजािंनी
रुजर्ली, र्ाढर्ली आक्षण सन सोळाशे ७४ सली भारतभर्ू ीला स्र्ातत्र्िं याचा
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के शरी सयू व दाखर्ला. त्यार्ेळी हा र्हाराष्र खऱ्या अथावने स्र्तत्रिं झाला
होता. क्षशर्ाजी र्हाराजानिं ी त्यार्ेळी या भव्य र्हाभारताला स्र्तत्रिं
करण्याचा क्षशर्धनष्ु य उचलला होता. याकरता भारतातील प्रत्येक छोट्या
छोट्या र्ळ
ू राजर्टींना क्षशर्रायािंनी आपलेपणाने सहकायव के ले होते.
ददु र्ै ाने तेव्हाच्या सार्वभौर् भारतीय जनतेला स्र्ातत्र्िं याचा अथव कळला
नाही. कारण त्यार्ेळी सर्व लोक प्रािंता-प्रािंतात क्षर्भागलेले होते. स्र्ाथावने
पार बरबटलेले होते. त्यािंना एकीचा आर्ाज सर्जनू येत नव्हता. त्यार्ळ
ु े
हळूहळू ही लोकसत्ता पराभतू झाली. र्ग क्षिक्षटशानिं ी आपल्या देशार्र राज्य
के ले. असे असले तरी शेर्टच्या र्श्ासापयांत क्षशर्छत्रपतींच्या क्षशर्शाहीने
भारताला स्र्ातिंत्र्य क्षर्ळर्नू देण्याचा कसोशीने प्रयत्न के ला. अशार्ेळी या
क्षशर्शाहीला भारतीयाचिं ी साथ क्षर्ळाली नाही. तशी साथ क्षर्ळाली असती,
तर सोळाव्या, सतराव्या शतकात भारताला स्र्ातत्र्िं य जरूर क्षर्ळाले असते.
अशा प्रकारचे लोकक्षहताचे स्र्ातिंत्र्य क्षशर्ाजी र्हाराजािंनी गभावत
असतानाच पाक्षहले होते. गल
ु ार्क्षगरीचे चक्व्यहू कसे तोडायचे याचा
सारासार अभ्यास क्षशर्बानिं ी क्षजजार्ातासिं ोबत के ला होता. त्या बळार्र
क्षशर्बािंनी अभतू पर्ू व सिंघषव करून, शत्रिंनू ा धळ
ू चारली, त्यािंचा पणू व पराभर्
के ला, त्यािंच्या र्नात स्र्राज्याक्षर्षयी दहशत क्षनर्ावण के ली. क्षशर्ाजी
र्हाराजाच
िं े सैन्य कसे येईल, कुठून येईल आक्षण आपल्याला कापनू जाईल
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हे शत्रनिंू ा सागिं ता येत नव्हते. कारण क्षशर्रायाच्िं या र्ार्ळ्यानिं ा र्रणाची भीती
नव्हती. ज्याला र्रणाची भीती नसते तो कसाही शत्रच्ू या छार्णीत घसु तो.
शत्रल
ू ा र्ारून पशार होतो. ही भीती स्र्राज्य शत्रिंच्ू या र्नात कायर् होती.
ती भीती क्षशर्रायािंनी क्षदर्सेन क्षदर्स र्ाढर्ली. क्षशर्ाजी र्हाराजािंचे हे
धाडस रयतेच्या कल्याणासाठी होते. रयतेकरता प्राण पणाला लार्ण्याची
ध्येयाशक्ती क्षशर्रायािंच्या र्नोबळत होती. जे काही करायचे ते जनतेच्या
भल्यासाठी करयचे .अशा प्रकारचे क्षर्चार क्षशर्बािंचे होते. या क्षर्चारािंर्ळ
ु े
रयतेच्या र्नात स्र्राज्याक्षर्षयी क्षर्र्श्ास क्षनर्ावण झाला. आपल्या
रिणासाठी, आपल्या सख
ु ासाठी हा क्षशर्ाजी राजा दऱ्याखोऱ्यातनू क्षहडिं तो
आहे. त्यार्ळ
ु े या राजाला बहुजन सर्ाजाचे प्रेर् क्षर्ळाले. त्या
क्षजव्हाळ्यातनू सर्व जनतेने स्र्राज्याला सहकायावचा हात क्षदला. यातनू च
नरर्ीर र्ार्ळे क्षशर्रायािंच्या रिणासाठी तयार झाले. त्या र्ार्ळ्याच्िं या
र्नात एकच क्षर्चार सिंचारत होता. लाख र्ार्ळे खपले तरी चालतील पण
लाखािंचा पोक्षशिंदा छत्रपती राजा जगला पाक्षहजे. असे क्षर्चार त्यार्ेळच्या
क्षशर्शाही सर्ाजाचे होते. हे चैतन्यदायी क्षर्चार र्ातीतनू उगर्ले.
सह्याद्रीच्या कुशीत भव्य क्षदव्य झाले आक्षण क्षहर्ालयाच्या कै लासापयांत
पोहोचले.
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असे हे छत्रपती क्षशर्ाजी र्हाराजाचिं े लोक कल्याणकारी राज्य होते.
या राज्यात र्ानर्धर्ावचा, सर्वधर्वसर्भार्ाचा, अठरापगड जातींचा सन्र्ान
के ला जात होता. सर्स्त स्त्रीशक्तीला र्ाता, भक्षगनींचा दजाव क्षदला जात
होता. शेतकऱ्यािंना आत्र्सन्र्ानाने र्ागर्ले जात होते. म्हणनू स्र्राज्याच्या
र्नार्नात सर्ाधान नादिं त होते. सर्व गार्ाचिं े जीर्न स्र्यपिं णू व होते. म्हणनू र्ी
'क्षशर्ाजी र्हाराजािंचे कल्याणकारी राज्य' हा क्षर्षय घेतला.
यातनू आपल्याला कल्याणकारी राज्य कसे असार्े याची कल्पना येईल.
या क्षर्चारािंची आजच्या सर्ाजाला गरज आहे. म्हणनू र्ी हा क्षर्षय
आपल्या सर्ोर आणला आहे.
जय भर्ानी जय क्षशर्ाजी
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वहांदू जीिनप्रिाली आवि वििेकानांद विचार'
जगातल्या अक्षतप्राचीन धर्ाांपैकी एक धर्व म्हणनू भारतातील क्षहदिं ू
धर्ावला ओळखले जाते. कदाक्षचत इतर धर्ाांची उत्पत्तीही त्यार्ेळी झाली
नसार्ी. इतका हा परु ातन भारतीय क्षहदिं ू धर्व आहे. या क्षहदिं ू धर्ावला त्या
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काळात धर्व म्हणनू सबिं ोधले जात नव्हते. र्ेदशास्त्र हा शब्दप्रयोग त्याकाळी
र्ापरला जात होता. प्रत्यि भगर्त गीतेच्या श्लोकार्िं ध्येही क्षहदिं ू धर्व आसा
उल्लेख सापडत नाही. र्ाणसाच्या के र्ळ आचरण बद्ध
ु ीला त्यार्ेळी धर्व
असे म्हटिं ले जाई. त्या काळात कुठे ही धर्व या शब्दा आधी क्षहदिं ू हा शब्द
जोडून र्ेदशास्त्राला सक
िं ु क्षचत के ले नव्हते. असा हा क्षहदिं ू धर्व खल्ु या र्नाचा
होता. अशीही क्षहदिं ू धर्ावची र्ळ
ु ातील सिंकल्पना आहे. यार्र अक्षधक
क्षर्स्ततृ पणे भाष्य के ले जाऊ शकते. इतका हा सखोल क्षहदिं ू धर्व आहे परिंतु
आजचा क्षर्षय क्षहदिं ू जीर्नप्रणाली असा आहे. म्हणनू आपण आज क्षहदिं ू
धर्ावच्या तत्र्शास्त्राची चचाव करणार नाही.
या क्षहदिं ू धर्ावची क्षकिंर्ा र्ेदशास्त्राची क्षनक्षर्वती आयाांनी के ली. भारताच्या
र्ायव्येकडील खैबर क्षखडिं ीतनू काही आयव टोळ्या भारतात आल्या. या
आधी त्याच
िं ा क्षनर्ास यरु ोपातील कॉके शस पर्वत भागात होता. आयव
भारतात आल्यार्र त्यािंचा सिंघषव अनायव लोकािंशी झाला. हे अनायव लोक
क्षसिंधू सिंस्कृतीचे क्षनर्ासी होते क्षकिंर्ा द्रक्षर्डीयन होते. आयव टोळ्या या
क्षनर्ासी सर्जापैिा प्रगत होत्या. आयव हे सभोर्तालच्या क्षनसगावचा
अभ्यास करत. त्या अभ्यासातनू आयाांनी क्षनसगावला पज्ू य देर्ता र्ानले. या
पजू नातनू आयाांनी क्षनसगव क्षर्ज्ञानाला र्ैक्षदक शास्त्राच्या चौकटीत आणले.
इथनू च पढु े र्ैक्षदक शास्त्र काळाला सरुु र्ात झाली. या र्ैक्षदक शास्त्रातनू
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आयाांनी पच
िं र्हाभतू ानिं ाच देर् र्ानले. आयव लोक हे अतीप्रगत असल्याने
त्यानिं ी भारतात सर्ोत्तर् सर्ाजव्यर्स्था क्षनर्ावण के ली. र्ाणसाने र्ाणसाशी
कसे र्ागार्े कसे र्ागू नये याची र्ागवदशवक तत्त्र्े तयार के ली गेली. जनतेर्र
अन्याय, अत्याचार होऊ नये. म्हणनू आयाांनी जनतेचा पालनहार राजा हे
पद स्थाक्षपत के ले. यातनू राज्यव्यर्स्था क्षनर्ावण झाली. इथनू पढु े भारतीय
र्िंशाच्या राजर्टी सरुु झाल्या. अशाप्रकारे सर्ाज जीर्नाला योग्य क्षदशा
क्षर्ळण्याकरता आयाांनी राज्यव्यर्स्था, अथवव्यर्स्था आक्षण
सर्ाजव्यर्स्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न के ला. त्यात आयव यशस्र्ी झाले.
अशा या सर्व गोष्टींसाठी आयाांनी र्ेदािंची क्षनक्षर्वती के ली. त्यातनू
ऋग्र्ेद, यजर्ु ेद, सार्र्ेद, अथर्वर्ेद अशा चार र्ेदािंची शिंख
ृ ला तयार होत
गेली. यातनू च पढु े उपक्षनषदे क्षलक्षहली गेली. या सर्व ग्रथिं ाचिं ा, क्षर्चारािंचा
अभ्यास सरू
ु झाला. त्यातनू आयव काळातील सर्ाज अक्षधक क्षर्कक्षसत होऊ
लागला. या ग्रिंथािंचे, र्ैचाररक बैठकीचे पढु ील क्षपढ्यािंसाठी जतन, सिंर्धवन
सरू
ु झाले. म्हणनू हे र्ैक्षदक शास्त्र आजपयांत क्षटकून आहे. हे र्ेद क्षकिंर्ा
उपक्षनषदे एका व्यक्तीकडून क्षलक्षहली गेली नाहीत. अनेक क्षर्द्वान, आचायव,
ऋक्षषर्नु ींनी हे क्षर्चार शब्दबद्ध के ले. म्हणनू हे र्ैक्षदक शास्त्र सिंकुक्षचत
दृक्षष्टकोनाचे बनले नाही ते खल्ु या क्षर्चारािंचे व्यासपीठ बनले. या र्ैक्षदक
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शास्त्राचे म्हणजे क्षहदिं ू धर्ावचे अनेक पथिं उदयास आले. अनेक क्षर्चारधारा
र्ैक्षदक शास्त्रात जोडल्या गेल्या. त्यातनू हा धर्व अक्षधक र्जबतू झाला.
या र्ेदशास्त्रातनू जनलोकािंना सािंगण्यात आले. आपण सर्व जण
क्षनसगावचे घटक आहोत. त्यार्ळ
ु े आपण क्षनसगव क्षर्ज्ञानानाप्रर्ाणे र्ागार्े.
क्षनसगावशी एकरूप होऊन आपले जीर्न जगार्े. म्हणनू आपल्या र्ेदशास्त्रात
ऋतनू सू ार जीर्न जगण्याची जीर्नशैली क्षनर्ावण झाली. यातनू आयर्ु ेदशस्त्र
पढु े आले. चक
ु ीच्या जीर्नशैलीने र्ागनू अनारोग्य आणण्यापेिा
आधीपासनू च उक्षचत जीर्नशैली ठे र्ा. म्हणजे क्षनसगव क्षर्ज्ञानानाप्रर्ाणे जगत
चला. असा हा र्ेदशास्त्राचा, आयर्ु ेदाचा क्षसद्धािंत होता.
त्याचप्रर्ाणे र्ाणसाने आपल्या र्ैयक्षक्तक जीर्नात, सार्वजक्षनक
जीर्नात कसे र्ागार्े. कुठली गोष्ट करार्ी, कुठली गोष्ट करू नये. याचाही
र्ापदडिं र्ैक्षदक शास्त्राने घालनू क्षदला होता. क्षर्चारसरणी आक्षण आरोग्य या
दोन घटकािंना र्ेदशास्त्राने फार र्हत्र् क्षदले होते. या सर्ावतनू आपला प्राचीन
क्षहदिं ू धर्व उदयाला आला. भारतीयािंनी तो चालर्ला, र्ाढर्ला त्यास
भारतीय सस्िं कृतीचा दजाव देला.
रार्ायण, र्हाभारत या काव्यग्रिंथातातही र्ाणसाने नेर्के कसे र्ागार्े.
हा क्षर्चार आपल्या सर्ाांना क्षदला आहे. रार्ाने आपल्या क्षपत्याची आज्ञा
पाळून अरण्य र्नर्ास भोगला. रार्ाच्या प्रेर्ापोटी लक्ष्र्णाने काही कारण
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नसताना र्नर्ास भोगला. त्याच र्ेळी भरताने रार्ाच्या नार्ाने आयोध्या
राज्य चालर्ले. हा सर्व त्यागाचा र्क्षहर्ा आहे. आयोध्येत असताना र् नतिं र
र्नर्ासात गेल्यार्र रार्ाने सर्व लोकािंना र्दतीचा हात क्षदला. त्यािं
सर्ाांकरता रार्ाने असरु ािंचा नाश के ला. तो एक रार्ाचा स्र्राज्यधर्व होता.
कोणत्याही पदार्र नसताना रार्ाने लोक कल्याणाकरता नेतत्ृ र् के ले.
जनतेत आदशव क्षनर्ावण होण्याकरता रार्ाने जनतेच्या र्नासारखे के ले.
त्यार्ळ
ु े सीतेला र्नर्ास भोगार्ा लागला पण निंतर जनता सीतेच्या
आदशावपढु े नतर्स्तक झाली, जनतेला त्याचिं ी चक
ू कळाली. हा रार्ाचा
आदशवर्ादी प्रयोग होता. अशी अनेक उदाहरणे रार्ायणात आहेत.
त्याचप्रर्ाणे र्हाभारतातही सार्ाक्षजक धर्ावची अनेक उदाहरणे आहेत. त्या
क्षसद्धातिं ार्धला हा एक र्हत्र्पणू व क्षसद्धातिं , यात साक्षिं गतले गेले आहे.
अक्षर्चार जेव्हा सर्ाजात र्ाढतो तेव्हा कधीना कधी त्या अक्षर्चाराचा
कडेलोट होतो. म्हणजे कोणी ना कोणीतरी देर् र्ाणसू त्या भर्ू ीर्र जन्र्ाला
येऊन अक्षर्चाराचा क्षर्नाश घडर्नू आणतो. हे र्ैक्षर्श्क सत्य र्हाभारताने
पटर्नू क्षदले आहे. म्हणनू आपण सर्वजण आजही भगर्ान श्रीकृष्णाच्या
गीतेचा आधार घेतो. त्याप्रर्ाणे जीर्न जगण्याचा प्रयत्न करतो. याचा अथव
असा क्षहदिं ू धर्व के र्ळ एक धर्व नसनू ती एक जीर्नप्रणाली आहे. हा क्षर्चार
येथे स्पष्ट होतो.
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स्र्ार्ी क्षर्र्ेकानदिं म्हणतात, क्षहदिं ू धर्व हा प्राचीन असला, तरी तो
अनेक क्षर्चाराच
िं ा सर्च्ु चय आहे. क्षर्क्षभन्न क्षर्चारसरणीतनू हा धर्व खऱ्या
अथावने बळकट झाला आहे. अनेक नद्या ज्याप्रर्ाणे एकाच सागराला
जाऊन क्षर्ळतात तसाच हा क्षहदिं ू धर्व आहे.
क्षहदिं ू धर्ावच्या पजू ा क्षर्धीतही अर्ल
ू ाग्र बदल झालेला आहे. आयव
तेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यािंची पजू ा क्षर्क्षध र्ेगळी होती. यज्ञयागाला
आयाांनी र्हत्त्र् क्षदले होते पण काळाच्या ओघात हळूहळू र्क्षू तवपजू ा र्ाढू
लागली. त्यानसु ार देर्ी-देर्ताचिं े र्ेगर्ेगळे उपासक, भक्त तयार होतिं गेले,
क्षर्क्षर्ध आचरण पद्धती क्षनर्ावण झाल्या. त्यातनू आजचा क्षहदिं ु धर्व
आपल्यासर्ोर आला आहे. म्हणजे काळानसु ार धाक्षर्वक पद्धतीही बदलत
गेल्या. लोकाच
िं े क्षर्चार ज्याप्रर्ाणे बदलले त्याचप्रर्ाणे या क्षहदिं ू धर्ावतही
काही बदल झाले पण त्यातील र्ल्ू याचा गाभा तोच राक्षहला. तो गाभा
कुणीही हालर्ला नाही. म्हणनू हा.धर्व काळाच्या ओघात अजनू ही क्षटकून
राक्षहला आहे.
म्हणनू आपल्या भारतीय सस्िं कृतीने अनेक परकीय धर्व, पथिं ानिं ा
स्र्ीकारले आहे. क्षर्र्ेकानिंद म्हणतात, या क्षहदिं ू धर्ावने कधीही परकीय
धर्ावचा क्षतरस्कार के ला नाही. त्या लोकािंचे धर्ाांतर (धर्वपररर्तवन) क्षहदिं ू
धर्ावत के ले नाही. कारण क्षहदिं ू धर्ावला र्ाक्षहत आहे प्रत्येक धर्ावच्या आचरण
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पद्धती र्ेगळ्या असल्या, तरी त्याचिं े अक्षिं तर् ध्येय परर्ेर्श्राला आळर्णे,
त्यात सर्रस होणे हेच आहे. शेर्टी परर्ेर्श्र हा एकाक्षत्र्क आहे आक्षण
त्याला प्राप्त करणे हा र्ाणसाचा स्र्भार्धर्व आहे. दसु ऱ्या शब्दात सािंगायचे
झाले, तर र्ैचाररक सर्न्र्य साधने म्हणजे क्षहदिं ू धर्व होय. अशाप्रकारचे
क्षर्धान स्र्ार्ी क्षर्र्ेकानिंदानिं ी जागक्षतक धर्वपररषदेत के ले होते. ज्ञानेर्श्र
र्ाऊलींनीही हेच आपल्याला सािंक्षगतले आहे. सर्व र्ाणसात, पशू पिात
आक्षण चराचरात एकच परर्ेर्श्राचा आत्र्ा आहे. त्यार्ळ
ु े त्यािंनी 'हे क्षर्र्श्ची
र्ाझे घर' असे म्हटिं ले आहे. या क्षर्चार क्षचतिं नातनू र्ी 'क्षहदिं ू जीर्नप्रणाली
आक्षण क्षर्र्ेकानिंद क्षर्चार' हा क्षर्षय आपल्यासर्ोर आणला आहे. आपण
सर्ाांनी या क्षर्षयातनू नर्ा ध्यास घ्यार्ा. आक्षण आपल्या या र्ानर्तार्ादी
धर्ावचा अभ्यास सरू
ु करार्ा. त्यातनू च स्र्ार्ी क्षर्र्ेकानदिं ाचिं े क्षर्चार
यर्ु कािंपयांत पोहोचतील.
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जीिनविद्या एक सकारात्मक प्रिास'

जीर्न हे क्षनत्य नर्ीन आहे. म्हणनू हे जीर्न सकारात्र्क आहे.
कालचा क्षदर्स रात्रीच्या अधिं ारात क्षर्टतो. र्ग दसु ऱ्या क्षदर्शी सकाळी
नर्ीन सयू व उगर्तो. त्या उगर्त्या सयू ावबरोबर आपले जीर्न सरू
ु होते.
भारतरत्न सक्षचन तेंडुलकर म्हणतात, काल र्ी शतक के ले पण तो क्षदर्स
कालचा होता. आजचा क्षदर्स पणू वपणे नर्ीन आहे. त्यार्ळ
ु े आज र्ी काय
करू शकतो, क्षकती धार्ा करू शकतो. यार्र र्ाझा खेळ अर्लिंबनू आहे!
याबाबतीत छत्रपती क्षशर्ाजी र्हाराज म्हणायचे, स्र्राज्यात कालच्या
पण्ु याईर्र आजचा क्षदर्स उजाडत नाही! म्हणनू नर्ीन उगर्णारा आजचा
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क्षदर्स र्हत्र्ाचा आहे. तो नव्याने सकारात्र्कतेने जगार्ा. याचा अथव
जीर्न हे क्षनत्य नर्ीन आहे आक्षण ते सकारात्र्क आहे. म्हणनू उत्साहाने
प्रत्येक क्षदर्शी जीर्नाला सरुु र्ात करार्ी. र्ागील क्षदर्साचा जास्त क्षर्चार
करू नये. आता काय करायचे याला खरिंतर र्हत्र् आहे पण र्ाणसू तसिं
करत नाही. तो र्ागील क्षदर्साचिं ा जास्त क्षर्चार करतो, र्तवर्ानात जगत
नाही आक्षण दरू दृष्टीने भक्षर्ष्याचा क्षर्चार करत नाही. उलट भक्षर्ष्याला
नकाराथी नजरे ने बघतो, काळजी करतो. र्तवर्ान जेव्हा चािंगले होत जाईल
तेव्हा भक्षर्ष्य उज्र्ल असेल. कारण एक एक क्षदर्साच्या र्तवर्ानातनू
भक्षर्ष्य घडत असते. असा क्षर्चार या भतू लार्र सार्ान्य र्ाणसू करत नाही.
हे या र्ाणसािंचे दःु ख आहे.
र्ाणसू जीर्न जगत असताना कायर् ओझ डोक्यार्र घेऊन क्षर्रर्त
असतो. उगाचच तो जीर्नाला धकाधकीच्या चक्ात ढकलत असतो. आज
जीर्न जगताना र्ोठा सिंघषव जरूर करार्ा लागत आहे परिंतु पर्ू ीच्या
काळीही असाच सिंघषव द्यार्ा लागत होता. म्हणनू र्ाणसू हा जीर्न
सघिं ष्यावपासनू र्ेगळा होऊ शकत नाही. काळ कुठलाही असो र्ाणसाला
सिंघषव अटळ आहे. तो कुणासाठीही चक
ु लेला नाही. आजचा र्ाणसू
पैशाच्या र्ागे धार्तो. कारण पैसा हा र्ाणसाला सख
ु ी करण्याचा एकर्ेर्
र्ागव आहे. ते एक न सपिं णार र्ास्तर् आहे. हा पैसा जरूर क्षर्ळर्ला पाक्षहजे
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पण तो कशासाठी क्षर्ळर्ायचा आहे हे र्ाणसाने सर्जनू घ्यायचे आहे.
र्ाणसू र्ल
ू भतू सख
ु ाच्या ही पलीकडे जाऊन पैसा कर्र्तो तेव्हा तो र्ाणसू
चक
ु ीच्या र्ागावने सिंपत्ती गोळा करतो. या सिंपत्तीतनू तो अक्षत जास्त श्रीर्िंत
होतो. त्यार्ेळी तो अक्षर्चार, भ्रष्टाचार करायलाही र्ागेपढु े पाहात नाही.
अशा अक्षनयिंक्षत्रत सख
ु ार्ागे कोणी लागू नये पण र्ाणसू अशा सख
ु ार्ागे
लागतो. र्ग तो जीर्नाचा खरा अथव क्षर्चारतो. अशािंती, असर्ाधान अशा
गोष्टी त्याच्या र्नात क्षफरत असतात. र्ग तो सख
ु ी होण्याऐर्जी अक्षतशय
दःु खी होऊन जातो. त्यातनू तो अध्याक्षत्र्क र्ागावला लागतो.
हा अध्याक्षत्र्क र्ागव त्याला सरळ र्ागावर्र आणत नाही. उलट हा
अध्याक्षत्र्क र्ागव त्या र्ाणसाला अधिं श्रद्धा, अिंधक्षर्र्श्ासाकडे घेऊन जातो.
त्याच्या र्नात असलेली र्ल
ू भतू दैर्ी श्रद्धा हे अध्याक्षत्र्क लोक नाहीशी
करतात. म्हणजे त्याच्या श्रद्धेला कर्वकािंडाचे तेल, र्ीठ लार्नू त्यास
अिंधश्रद्धेकडे र्ळर्तात. एकदा तो र्ाणसू अिंधश्रद्धत गरु फटला की त्या
र्ाणसाकडून पैसा कसा खेळर्ता येईल याचा क्षर्चार हे अध्याक्षत्र्क गरुु
करू लागतात. सख
ु , शातिं ी क्षर्ळर्ण्यासाठी लोक या बर्ु ा, बाबाच्िं या
आहारी जातात. आपल्या जर्ळील र्ेहने तीचा पैसा क्षकिंर्ा अक्षर्चाराने,
भ्रष्टाचाराने क्षर्ळर्लेला पैसा या ढोंगी आध्यात्र्ार्र खचव करतात. या सर्व
गोष्टीत कुठलाही बर्ु ा, बाबा लोकानिं ा हे सागिं त नाही की हे भल्या र्ाणसा
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तू फक्त आपल्या कष्टाच्या पैशाने जीर्न चालर्, चक
ु ीच्या र्ागावने ढोंगी
र्ागावने पैसा र्ाढर्ू नको पण आध्याक्षत्र्क बर्ु ा, बाबा तसिं करत नाहीत.
कारण त्यािंना आयत्या पैशार्र डल्ला र्ारायचा असतो. असे अध्याक्षत्र्क
लोक सर्ाजात सर्वदरू पसरले आहेत. त्यार्ळ
ु े बक्षु द्धजीर्ी, क्षर्ज्ञानक्षनष्ठ
र्ाणसाला कायर् एक भीती सतार्ते. कोण र्ाणसू कसा असेल सागिं ता येत
नाही.
यार्ळ
ु े त्या बक्षु द्धजीर्ी र्ाणसािंना अध्यात्र्ाचा खरा र्ागव सापडत
नाही. त्यार्ळ
ु े र्ाणसाचिं ा उन्नती, क्षर्कास, उत्कषव होऊ शकत नाही. आपले
जीर्न जगता जगता अध्याक्षत्र्क कसे व्हार्े. याची क्षनक्षित क्षदशा या
र्ाणसािंना सापडत नाही.
अशार्ेळी प्रत्येक र्ाणसाने ही पढु ील प्राथवना र्ाचायची.

हे ईश्वरा
सिाांना चाांगली बद्
ु ी दे, आरोग्य दे
सिाांना सुखात, आनांदात, ऐश्वयामत ठे ि
सिाांच भलकर, कल्यािकर, रक्षिकर
आवि तुझे गोड नाम मुखात अखांड राहू दे.
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या क्षर्र्श्प्राथवने खाली सद्गरुु श्री र्ार्नरार् पै यािंचे नार् आहे ते नार्
गगु लर्र जाऊन टाईप करायचे आक्षण जीर्नक्षर्द्या क्षर्शनचे क्षव्हक्षडओ
ऐकायचे. र्ग एखाद्या ऑनलाइन कायवक्र्ात जायचे, सद्गरुु िं चा
अनग्रु ह घ्यायचा. या जीर्नक्षर्द्येच्या तत्र्ज्ञानाचा आपण अभ्यास के ला,
तर आपल्या र्नातील अहक
िं ाराचा, अक्षर्चाराचिं ा, अधिं श्रद्धेचा,
अिंधक्षर्र्श्ासचा स्र्भार् गळून पडेल तेव्हा र्ाणसू खऱ्या अथावने प्रयत्नशील
होईल. र्ग आपल्या अिंग र्ेहने तीने, बद्ध
ु ीने, सद्भार्क जीर्नाने,
आत्र्क्षर्र्श्ासाने र्ाणसू यशस्र्ी होईल. त्यार्ेळी त्याला ढोंगी बर्ु ा,
बाबािंचा, गॉडफादरचा आधार घ्यार्ा लागणार नाही. कारण जीर्नक्षर्द्या
क्षर्शनचे कायव सार्ाक्षजक अध्यात्र्ातनू क्षनसगव क्षर्ज्ञानाकडे जाते. त्यार्ळ
ु े
र्ाणसाच्या जीर्नाला कायर्स्र्रूपी क्षदशा क्षर्ळते. ही क्षदशा र्ाणसाला
उत्कषावकडे घेऊन जाते. त्यार्ळ
ु े प्रत्येक र्ाणसाने आपल्या जगण्यात
जीर्नक्षर्द्येचा अर्लिंब करार्ा. ही जीर्नक्षर्द्या र्ाणसाला सक्षद्वचार देऊन
त्यािंच्यात आत्र्बळ क्षनर्ावण करून देते. त्यार्ेळी प्रत्येक र्ाणसू दसु ऱ्याला
सख
ु देत देत स्र्तः ही सख
ु ी सर्ाधानी होऊन जातो.
१९५२ साली सद्गरुु र्ार्नरार् पै यािंनी या जीर्नक्षर्द्येची र्हु ूतवर्ेढ
रर्ली. र्िंत्रालयात अथवसक्षचर् या पदार्र असताना देखील सद्गरुु श्री
र्ार्नरार् पै यानिं ी कीतवन, प्रर्चन, प्रबोधनाचे छोटे-र्ोठे कायवक्र् करत.
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सर्ाजाला क्षदशा देण्याचे प्रर्ख
ु असे कायव के ले. त्यातनू त्यानिं ी लाखो
नार्धारक म्हणजे साधकानिं ा जीर्क्षिं र्द्येशी जोडले. त्यातनू र्हाराष्र राज्यात
अनेक जीर्नक्षर्द्या क्षर्शनच्या शाखा तयार झाल्या. या शाखािंची हजारो कें द्रे
क्षनघाली. त्या कें द्रािंर्धनू हररपाठ पठण म्हणजे उपासना यज्ञ, बालसिंस्कार,
यर्ु ासार्कार असे कें द्र प्रक्षणत उपक्र् सरू
ु करण्यात आले. क्षनरक्षनराळ्या
क्षर्षयातनू सद्गरू
ु िं नी नार्धारकािंना प्रबोक्षधत के ले. त्यातनू नार्धारक
सदक्षशष्य प्रबोधक तयार होत गेले. या सर्ावतनू जीर्नक्षर्द्येचे क्षर्चार सर्वदरू
पसरले. सरकारी नोकरीत कार् करत असताना सद्गरू
ु र्ार्नरार् पै यािंना
आरार्दायक जीर्न क्षर्ळू शकत होते परिंतु त्यािंनी आपला सिंध्याकाळचा
र्ोकळा र्ेळ जीर्नक्षर्द्याच्या कायावला र्ाक्षहला. क्षर्ज्ञानक्षनष्ठ क्षर्चार
अध्यात्र्शास्त्राला जोडले. त्यातनू 'सार्ाक्षजक अध्यात्र् सिंस्था' म्हणनू
जीर्क्षिं र्द्येची ओळख क्षनर्ावण झाली. क्षर्ज्ञान आक्षण आध्यात्र् याचिं ा परु े परू
सिंयोग करून सद्गरुु र्ार्नरार् पै यािंनी हा जीर्न पररर्तवनाचा क्षर्चार घडर्नू
आणला. अक्षर्चार, अहक
िं ार, अिंधश्रद्धा यािंच्यार्र सद्गरुु नी प्रहार के ला.
र्ाणसाने र्ाणसाशी, कुटुिंबाशी अथर्ा सर्ाजाशी कसे र्ागार्े याची सदिंु र
क्षशकर्ण क्षदली. त्यार्ळ
ु े जीर्ना बाबतीत अज्ञानी लोक खऱ्या अथावने
सज्ञान झाले. कृताथव, यथाथव जीर्न जगू लागले. क्षनसगव क्षर्ज्ञानाचे तत्र्
सागिं नू सद्गरुु िं नी क्षनसगव क्षनयर् सर्जार्नू क्षदले. त्यातनू नार्धारकानिं ा 'पयावर्रण
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हाच नारायण' हा क्षसद्धातिं पटर्नू क्षदला. 'लर्र्कव ' या क्षसद्धातिं ातनू यशस्र्ी
उद्योग योग क्षशकर्ला. आपल्या प्रार्ाक्षणक कायावतनू राष्राची प्रगती र्
क्षर्कास होतो. हे सद्गरुु नी स्र्तःच्या कायावतनू क्षसद्ध के ले. सद्गरुु र्ार्नरार् पै
म्हणायचे जीर्नक्षर्द्येत क्षकती नार्धारक आहेत. यापेिा क्षकती लोकािंर्ध्ये
र्ैचाररक नकळत क्ातिं ी घडली याला र्ी र्हत्त्र् देतो. जगातील जनर्ाणसात
क्षर्ज्ञानक्षनष्ठ र्ैचाररक क्ातिं ी व्हार्ी. असे सद्गरू
ु िं ना कायर् र्ाटत होते.
आज सद्गरू
ु र्ार्नरार् पै आपल्यात नाहीत पण त्यािंची जीर्नक्षर्द्या या
क्षर्र्श्ात सर्वत्र सच
ू २९ ग्रथिं ातनू जीर्नक्षर्द्या
िं ार करते आहे. आपल्या र्ळ
सर्ाांच्या सर्ोर येते. गगु लर्र, यटु ् यबु र्र, फे सबक
ु र्र जीर्न क्षर्द्येचे हजारो
क्षव्हक्षडओ पहायला क्षर्ळतात. त्याचबरोबर अनेक ऑनलाइन कायवक्र् सरुु
असतात. कजवत येथील ज्ञानपीठ कें द्राद्वारे सद्गरू
ु िं नी जीर्नक्षर्द्येला अक्षतशय
भव्य स्र्रूप क्षदले आहे. त्यार्ळ
ु े जीर्न क्षर्द्येचे कायव अक्षधक गतीने सरू
ु
आहे. जीर्नक्षर्द्येने अनेक र्ानर् कल्याणकारी कोसेस क्षनर्ावण के ले आहेत.
र्याच्या, कार्ाच्या, जबाबदारीच्या क्षभन्नतेनसु ार हे कोसव इच्छुकािंना क्षदले
जातात. त्याकरता सर्ाांनी गगु लर्र जाऊन हे जीर्नक्षर्द्येचे दार उघडार्े
आक्षण आपल्या प्रगतीसाठी, क्षर्कासासाठी, उत्कषावसाठी जीर्नक्षर्द्येचे हे
तत्र्ज्ञान जाणनू घ्यार्े, आपल्या जीर्नात ते आत्र्सात करार्े, तरच
र्ाणसाला आपले जीर्न छान, सदिंु र, अप्रक्षतर् बनर्ता येईल. त्यातनू
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आपला भक्षर्ष्यकाळ प्रगत क्षर्चाराचा होईल. म्हणजे आपल्या र्ल
ु ाच्िं या
जीर्नात आर्ल
ू ाग्र बदल होईल. त्याकरता जीर्नक्षर्द्येचा दरर्ाजा
उघडायला हर्ा. सद्गरुु र्ार्नरार् पै यािंचे क्षचरिंजीर् प्रल्हाद दादा पै याकरता
अहोरात्र झटत आहेत. लोकािंचे जीर्न सकारात्र्क व्हार्े यासाठी प्रयत्न
करत आहेत. त्याच्िं या या प्रयत्नाला आपण सर्ाांनी गती द्यार्ी. यातच
आपले कल्याण आहे. म्हणनू र्ी 'जीर्नक्षर्द्या एक सकारात्र्क प्रर्ास' हा
क्षर्षय आपल्यासर्ोर आणला आहे. तो आपण लिात घेऊन जीर्नाला
सकारात्र्कतेकडे र्ळर्ार्े आक्षण क्षर्ज्ञानक्षनष्ठ अध्यात्र्ाचा हा क्षर्चार
आपल्या र्नात कृतीत आणार्ा.

तूच आहेस तुझ्या जीिनाचा विल्पकार
(सदगुरु िामनराि पै)
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'स्िावभमानी मराठीिाही आवि भारतीय इवतहास'

१६८० साली क्षशर्ाजी र्हाराजािंच्या र्त्ृ यनू तिं र स्र्राज्यात एक
पोकळी क्षनर्ावन झाली, असे औरिंगजेबाला र्ाटले. र्ग त्याने आपला र्ोचाव
दख्खनेत र्ळर्ला. त्याने एका अजगराप्रर्ाणे स्र्राज्याला क्षगळिंकृत
करण्याचा आत्र्क्षर्र्श्ासाने प्रयत्न के ला. हा त्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला.
कारण क्षशर्ाजी र्हाराज गेल्यार्र सिंभाजी राजािंनी
स्र्राज्याची सर्व सत्रू े आपल्या हाती घेऊन, पढु च्या नऊ र्षावत
औरिंगजेबाशी यशस्र्ीपणे लढा क्षदला. सभिं ाजीला हरर्णे औरिंगजेबाच्या
सरदारािंना कठीण जात होते. र्ात्र अखेरीस क्षफतरु ीर्ळ
ु े सिंभाजी र्हाराज
औरिंगजेबाच्या दरबारात कै द करून आणले गेले. र्याने थकलेल्या
औरिंगजेबाला र्ाटले.
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सभिं ाजीने क्षहदिं ू धर्व सोडून र्ाझ्या धर्ावचा स्र्ीकार के ला, तर र्ाझी
र्घु लसेना बळकट होईल. त्याच र्ेळेला औरिंगजेबाला असेही र्ाटत होते.
सिंभाजी सिंपल्यार्र स्र्राज्य आपल्या ताब्यात येईल. कारण त्याला हेही
र्ाक्षहती होते सिंभाजी कधीही र्ाझ्या धर्ावत येणार नाही. तेच झाले आक्षण
सभिं ाजीला हालहाल करून र्ारण्यात आले. औरिंगजेबाच्या र्नात आले
आता र्राठा सैन्य गभवगळीत होईल. आपण या र्राठ्यािंना गल
ु ार् बनर्.ू
औरिंगजेबाने तशा प्रकारचे प्रयत्न सरू
ु के ले. त्यार्ळ
ु े राजारार्
र्हाराजानिं ा स्र्राज्यापासनू दरू राहार्े लागले. राज्य चालर्ार्े की र्घु लार्िं र
र्ात करायची.
या जीर् घेण्या प्रसिंगात राजारार् र्हाराज पळापळीच्या सिंघषवत
अडकले होते. त्यार्ेळी राजारार्ाचिं ी पत्नी ताराराणी एक हाती स्र्राज्य
साभिं ाळत होती. अनेक र्राठा शरू सरदार ताराराणीच्या आदेशा खाली
जीर्ाची बाजी लार्त होते. त्या सर्ाांचे स्र्प्न एकच होते. औरिंगजेबाला या
र्हाराष्राच्या र्ातीत गाडायचे. हे स्र्प्न सहज साध्य होणारे नव्हते. अनेक
अडचणींर्र र्ात करत. र्राठ्याचिं े प्रयत्न सरू
ु होते. त्याचर्ेळी धतू व होऊन
औरिंगजेबाने रायगड क्षकल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. राजर्ाता येसबू ाई
आक्षण इतर कुटुिंबीयािंना औरिंगजेबाने ओलीस ठे र्ले. अशा पररक्षस्थतीतही
स्र्राज्य र्घु लाच्िं या हाती लागले नाही. र्ोघलाचिं ा पदोपदी पराभर् होतच
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राक्षहला. त्या काळात औरिंगजेब दबक्या पार्लाने आपली चाल खेळत
होता. र्ात्र त्या चालीत तो क्षशर्रायािंच्या कुटुिंबाला दगाफटका करू शकत
नव्हता. कारण सिंभाजीला र्ारल्यार्र र्राठे अक्षधकच उसळले होते, तसे
काही होऊ नये. अशा या सिंघषावत अडकून औरिंगजेब आपल्या र्श्ासाचे
शेर्टचे क्षदर्स र्ोजत होता. काळाने त्याला धरून र्हाराष्राच्या र्ातीत
गाडले. र्घु लािंचा रािसी कणा र्ोडला.
त्याकाळी स्र्राज्यात यादर्ी सिंघषव सरू
ु झाला, तरी सद्ध
ु ा र्राठ्यािंनी
स्र्राज्य शत्रनिंु ा नार्ोहरन के ले. पढु े छत्रपती शाहूच्िं या राज्यात
र्राठाशाहीची सर्व सत्रू े पेशव्यािंकडे आली. त्यानिंतर पेशर्ाईने आपले हे
स्र्राज्य राखले ते र्ाढर्ण्यास सरुु र्ात के ली. बाळाजी क्षर्र्श्नाथ हे या
स्र्राज्याचे पेशर्े झाले. त्याचिं ी ही कार्क्षगरी सरुु असताना अल्पार्धीत
बाळाजी क्षर्र्श्नाथ र्रण पार्ले. त्यानतिं र त्याचिं ा र्ीस र्षाांचा थोरला र्ल
ु गा
बाळाजी बाजीरार् बल्लाळ पेशर्ाईच्या पदार्र आला. त्यार्ेळी बाजीरार्
र् त्याचा भाऊ क्षचर्ाजी अप्पा या दोघािंनी र्ोठे रणकिंदन र्ाजर्ले.
भारतातील सर्व राजर्टीर्र या र्राठाशाहीने आपला अर्िं ल बसर्ला.
के र्ळ ४० र्षाांच्या आयष्ु यात बाजीरार्ाने ४० लढाया क्षजिंकल्या होत्या.
त्याने कधीच पराभर् पाक्षहला नव्हता. क्षनजार्, जाट, रोक्षहले, क्षशख, रजपतु
या सर्ाांना बाजीरार्ाने आपल्या अक्षधपत्याखाली आणले होते. डज,
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पोतवगु ीज, इग्रिं जानिं ाही त्याने शह क्षदला. असा हा शरू योद्धा १७४० ला
स्र्गवलोकी गेल्यार्र बाळाजी नानासाहेब पेशर्ाई पदार्र आले.
नानासाहेब पेशव्यािंनी फार कर्ी काळात र्राठा साम्राज्याचा पाया
र्जबतू करत, दक्षिणेतही क्षहदिं र्ी स्र्राज्याचा क्षर्स्तार के ला. नानासाहेबािंनी
थोरल्या बाजीरार्ाप्रिं र्ाणे साम्राज्यर्ादी धोरण स्र्ीकारले.
त्यार्ळ
ु े छत्रपती शाहू र्हाराजािंनी नानासाहेबािंना कायदेशीर आक्षण
प्रशासकीय अशी सर्व सत्रू े सोपर्ली. पढु े शाहू राजे कालर्श झाल्यार्र
र्राठ्याच
िं ी सार्वभौर् सत्ता नानानी चालर्ण्यास सरुु र्ात के ली. म्हणजे
छत्रपतींच्या नार्ाने स्र्राज्य दौलतीचा कारभार बाळाजी नानािंनी
सािंभाळला. नानासाहेबािंनी आपल्या कारक्षकदीत अध्यावहून अक्षधक
क्षहदिं स्ु थानार्र र्राठ्याचिं े राज्य प्रस्थाक्षपत के ले. त्यार्ेळी त्यानिं ी पणु े शहराचा
क्षर्कास घडर्नू आणला. त्यासर्ई उत्तरे त क्षशर्शाहीची जरब क्षनर्ावण झाली.
त्यार्ळ
ु े र्राठी सत्तेचा भगर्ा सर्वश्रेष्ठ होऊन भारतीय आसर्ानात फडकत
होता. बलाढ्य र्राठाशाही सत्ताधीश बनली होती परिंतु १७६१ र्ध्ये
जगप्रक्षसद्ध पाक्षनपताची तीसरी लढाई झाली. या र्हायद्ध
ु ात र्ोहम्र्द शहा
अब्दाली क्षदल्ली हस्तगत करण्यासाठी आला. त्यार्ेळी र्घु लािंच्या
र्दतीला शक्षक्तशाली र्राठासेना धाऊन आली. क्षर्जयश्री र्राठ्यािंकडे
झक
ु णार असा क्षर्र्श्ास सैन्याच्या र्नात तयार झालेला असताना,
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क्षर्र्श्ासरार् र्ारला गेला. र्ग पाक्षनपत यद्ध
ु ाचे पारडे र्ोहम्र्द शहाकडे
झक
ु ले आक्षण र्राठ्याचिं ा अभतू पर्ू व पराभर् झाला. यात २८ हजाराहून
जास्त लोक र्ारले गेले. सेनापती सदाक्षशर्रार् भाऊ र्ीरगतीस प्राप्त झाले.
भार्ाच्या र् र्ल
ु ािंच्या र्त्ृ यर्ू ळ
ु े नानासाहेब पेशर्े खचनू गेले. त्यािंना ही हार
सहन झाली नाही. त्यात ते र्त्ृ यर्ू ख
ु ी पडले. त्यानतिं र र्ाधर्रार्, पेशर्ाईच्या
गादीर्र आले.
१६ र्षाांचे र्ाधर्रार् पेशर्े जेव्हा राज्यसत्तेर्र आले तेव्हा
पाक्षनपताच्या पराभर्ार्ळ
ु े र्राठा साम्राज्याची फार र्ोठी हानी झाली होती.
बलशाली र्राठाशाही त्यार्ळ
ु े कर्जोर सर्जली जात होती. त्यार्ेळी
र्ाधर्रार् पेशर्े यािंनी क्षहदिं र्ी स्र्राज्याला र्जबतू करण्याचा यशस्र्ी प्रयत्न
के ला. सरुु र्ातीच्या काळात र्ाधर्रार् अल्पर्यीन असल्यार्ळ
ु े काका
राघोबादादानिं ा र्ाटत होते. आपल्याला पेशर्े पद क्षर्ळार्े पण तसे झाले
नाही. म्हणनू राघोबा नाराज झाले. या एका गोष्टीर्ळ
ु े काका-पतु ण्यात
र्ादाची क्षठणगी पडली, त्याचा पढु े क्षनखारा झाला. या दहु ीचा फायदा
क्षनजार्ाने घेतला. सेनापती राघोबा आक्षण क्षनजार् याच्िं यात रािसभर्ु न येथे
लढाई झाली. रघोबािंची हार होणार इतक्याच र्ाधर्सेना क्षनजार्सेनेर्र
चढाई करुन गेली, अशाप्रकारे र्राठ्यािंचा क्षर्जय झाला. क्षनजार्ाच्या काही
प्रदेशार्िं र र्राठ्यानिं ी र्ग कब्जा क्षर्ळर्ला. यानिंतर लगेचच र्ाधर्रार्ाने
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दक्षिणेत आपला शत्रू हैदर अली याला पराभतू के ला. त्याच्याकडे गेलेले
आपले सर्व प्रदेश पन्ु हा क्षर्ळक्षर्ले. उत्तरे त जाट, राजपतू ानिं ी थाबिं र्लेल्या
आक्षथवक व्यर्हाराची र्सल
ु ी करून, पाक्षनपत यद्ध
ु ात त्रास देणाऱ्या
रोहील्यािंर्र हल्ला चढर्नू रोक्षहलखिंड उदध्् र्स्त के ला. र्ाधर्रार्, क्षशिंद,े
होळकर या सयिं क्त
ु फळीने पाक्षनपताच्या र्ानहानीचा डाग पसु नू काढला.
त्यार्ेळी क्षदल्लीत र्घु ल बादशाहा शहा आलर् हा पदच्यतु झाला.
क्षनजार्ाचा नातू गजउू द्दीने र्जीर पद बळकार्नू दसु रा आलर्गीर याला त्या
तक्तार्र बसर्ले. अशार्ेळी क्षदल्ली रिक र्राठ्यानिं ी शहा आलर्ला पन्ु हा
क्षदल्लीच्या क्षसिंहासनार्र बसर्ले.
क्षदल्ली परत क्षहदिं र्ी स्र्राज्याला क्षर्ळाली. पढु े र्ोक्षहर्ेची तयारी करत
असताना, ियरोगाने अल्प आयष्ु यी र्ाधर्रार्ाचिं ा र्त्ृ यू ओढर्ला. यानतिं र
सर्ाई र्ाधर्रार् नाट्यर्यररत्या पेशर्े पदार्र क्षर्राजर्ान झाले.
र्ाधर्रार् पेशर्े र्त्ृ यू पार्ल्यार्र रघनु ाथरार्ािंनी म्हणजे राघोबािंनी
कपटाने र्ाधर्रार् यािंचा अल्पर्यीन भाऊ नारायणाचा खनू घडर्नू
आणला. त्यार्ळ
ु े राघोबा स्र्यघिं ोक्षषत पेशर्ा झाले पण बाराभाईच्या
कारस्थानात, नारायणरार्ाचा अगदी लहान र्ल
ु गा सर्ाई र्ाधर्रार् याला
र्ातेच्या र्ािंडीर्र बसर्नू पेशर्ा के ले. त्यार्ेळी रघनु ाथरार् यािंनी क्षिक्षटशािंशी
सधिं ान बाधिं ले. र्ग नाना फडणर्ीस आक्षण र्हादजी क्षशदिं े या बाराभाई
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कारभाऱ्यानिं ी क्षिक्षटशाचिं ा पणू व पराभर् के ला. रघनु ाथरार्ाला नजरकै देत के ले.
त्यानतिं र र्हादजी क्षशदिं े यानिं ी राजस्थान क्षजक
िं ू न, पजिं ाबात क्षशखाक
िं डून चौथाई
र्सल
ू के ली. हैदराबादेत क्षनजार्ाचा पराभर् के ला. दक्षिणेत क्षटपू सल
ु तानर्र
क्षर्जय क्षर्ळून, आपल्या राज्याच्या सर्व सीर्ा र्जबतू के ल्या. त्या काळात
क्षदल्लीच्या तक्तार्र प्रबळ र्राठा सैन्यसत्तेचा भगर्ा फडकत होता. या
कौतक
ु ास्पद कार्क्षगरीर्ळ
ु े सर्ाई र्ाधर्रार् यािंनी द ग्रेट र्राठा र्हादजी
क्षशिंदे यािंचा गौरर् के ला.
असा हा र्राठाशाहीचा स्र्ाक्षभर्ानाचा रोर्ाचिं क इक्षतहास आहे. जर
का 'लढर्य्ये पेशर्े सेनानायक' अल्प आयष्ु यी ठरले नसते, तर १८१८
साली र्राठाशाहीचा अस्त आक्षण क्षिक्षटशसत्तेचा उदय झाला नसता पण
क्षनयतीपढु े कुणाचे काही चालत नाही. म्हणनू या इक्षतहासातनू काय घ्यायचे
काय नाही हे आपण ठरर्ार्े. कारण र्राठ्याचिं ा हा स्र्ाक्षभर्ानी इक्षतहास
कुणी फारसा क्षर्चारात घेतलेला नाही. यार्ळ
ु े च र्ी हा छोटासा पण र्ेगर्ान
इक्षतहास आपल्यासर्ोर र्ािंडला आहे. हा इक्षतहास क्षर्स्तीणव आहे र्
क्षचतिं नात्र्क आहे. यातनू प्रत्येक र्राठी र्ाणसाचा स्र्ाक्षभर्ान जागतृ होऊ
शकतो. म्हणनू या लेखाचे शीषवक 'स्र्ाक्षभर्ानी र्राठीशाही आक्षण भारतीय
इक्षतहास' असा आहे.
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'िहाजीराजे, वजजाऊ आवि हल्लीचे आई िडील'

क्षहदिं र्ी स्र्राज्याचे क्षशल्पकार छत्रपती क्षशर्ाजी र्हाराज यािंनी र्ोठ्या
कष्टाने स्र्ातिंत्र्याचे, न्यायाचे राज्य क्षनर्ावण के ले. या सर्ावची प्रेरणा
शहाजीराजे आक्षण क्षजजाऊ याच्िं या क्षर्चारातनू क्षशर्ाजी राजानिं ा क्षर्ळाली.
परकीय राजर्टींच्या छायेत असताना शहाजींना एक क्षदर्शी स्र्राज्य
उभारण्याची कल्पना र्नात आली र् त्यािंनी त्याकरता प्रयत्न सरुु के ले. हे
प्रयत्न करत असताना त्याच्िं या लिात आले. आपण जर स्र्तत्रिं राज्याची
आता हालचाल के ली, तर ती या परकीय राजर्टींच्या डोळ्यात खपु ेल.
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त्यार्ळ
ु े एकाच र्ेळी या राजर्टींचे ित्रत्ू र् आपल्या अगिं ार्र येईल. र्ग
स्र्राज्याचे स्र्प्न आधरु े राक्षहल.िं हा क्षर्चार करुन क्षशर्ाजीराजाच्िं या र्नात
हे स्र्प्न यािंनी पेरले.
क्षजजाऊिंच्या बालपणी आपल्या जाधर् घराण्याचे राजकारण
पाहताना, स्र्तत्रिं राज्याचे स्र्प्न क्षजजाऊिंनी आपल्या उराशी बाळगले.
बालपणापासनू च त्यािंनी रयतेच्या कल्याणाचा क्षर्चार के ला. म्हणनू
क्षजजाऊिंनी आपल्या भार्िंडािंसोबत तलर्ारबाजीचे प्रक्षशिण घेतले, प्रसिंगी
तलर्ारही उचली. पढु े क्षजजाऊिंचा क्षर्र्ाह शहाजीराजाश
िं ी झाल्यार्र त्या
दोघािंच्याही र्नात स्र्राज्याचा एकच क्षर्चार र्रुु लागला होता. म्हणनू
म्हणतात गभावत असताना, क्षशर्ाजीराजािंर्र स्र्राज्याचे सिंस्कार झाले. र्ग
जन्र्ाला आल्यार्र पणु व बालपणात क्षशर्बार्िं र स्र्राज्याचेच सस्िं कार
क्षबबिं र्ले गेले, त्यातनू त्याचिं े व्यक्षक्तर्त्र् घडले. न्याय, शासन आक्षण
र्ाणसू की यािंचे धडे क्षशर्रायािंनी क्षगरर्ले. यातनू च त्यािंनी लोकक्षहताची कार्े
सरुु के ली. शत्रिंर्ू र आपला र्चक बसर्ला. गड क्षकल्ल्यािंना क्षजिंकत
क्षशर्रायानिं ी आपल्या राज्याला र्ाढर्ले. र्जबतू प्रशासन व्यर्स्था क्षनर्ावण
के ली. क्षजजाऊ र्ातेच्या र्दतीने, त्यािंच्या आशीर्ावदाने स्र्राज्य क्षर्स्तारीत
झाले. प्रत्येक र्ेळी क्षशर्ाजीराजािंनी क्षजजाऊ र्ातेचा आदेश र्हत्त्र्ाचा
र्ानत त्याच्िं याशी सल्ला र्सलत करुन, आपला सक
िं ल्प क्षसद्धीस नेला. हा
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क्षजजाऊिंचा स्र्राज्य धर्व स्त्रीशक्तीला सबळ करणारा होता. स्त्री
सबलीकरणाचा पाया त्यानिं ी रचला होता. आयष्ु यभर क्षशर्ाजीर्हाराज
त्याच र्ाटेने चालत होते. त्यातनू त्यािंनी क्षस्त्रयािंना खऱ्या अथावने न्याय क्षदला.
क्षशर्रायािंनी जसा क्षस्त्रयािंना न्याय क्षदला तसाच त्यािंनी प्रत्येक र्ेळी
जनकल्याणाचा क्षर्चार के ला. र्ोक्षहर्ेच्या र्ेळी, सघिं ष्यावच्या र्ेळी
क्षशर्ाजीराजानी जनतेला उगाच त्रास क्षदला नाही. सैक्षनकािंचीही त्यािंनी
काळजी घेतली, सैक्षनकािंच्या कुटुिंबाला क्षशर्बािंनी र्हत्त्र् क्षदले. त्यार्ळ
ु े
क्षशर्राय बहुजन सर्ाजाचे राजे झाले. हे सर्व सस्िं कार क्षजजाऊ आक्षण
शहाजीराजािंनी क्षशर्ाजी र्हाराजािंना क्षदले होते. र्ग त्यािंनी ते सिंस्कार
स्र्राज्याला बहाल के ले. सगळ्या सिंत, र्हात्म्यािंना आपले र्ानले. म्हणनू
हा स्र्राज्य धर्व उदयाला आला. क्षशर्रायानिं ी आपल्या प्रत्येक पार्लात
आई र्क्षडलाच
िं ा खऱ्या अथावने उद्धार के ला. अशाप्रकारे क्षशर्ाजीराजानिं ी
स्र्राज्यात जनक्षहताचे कायव के ले.
हे स्र्राज्य हळूहळू र्ाढर्त असताना आक्षदलशाहाने आपले र्ातब्बर
सरदार शहाजीराजे यानिं ा कपटाने अर्र्ानास्पद र्ागणक
ू देत कै द के ले.
अशा र्ेळी क्षशर्ाजीराजािंनी स्र्राज्याचे कार् थािंबर्नू , एक अचाट यक्त
ु ी
लढर्ली. त्यािंनी थेट र्घु ल बादशाहा शाहजहान याच्याशी सिंधान बािंधले
त्यानसु ार पत्रव्यर्हार सरू
ु झाले. या हालचालींर्ळ
ु े शाहजहान क्षर्जापरू र्र
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स्र्ारी करे ल अशी क्षभती आक्षदलशाहाच्या र्नात तयार झाली. र्ग
आक्षदलशाहाने दबार्ात येऊन शहाजीराजाचिं ी सटु का के ली. आपल्या आई
र्क्षडलािंसाठी पत्रु काय करु शकतो. त्याचे हे उत्तर् उदाहरण आहे.
त्याचप्रर्ाणे शहाजीराजे कालर्श झाल्यार्र क्षजजाऊ र्ाता सती जाण्याचा
क्षनिय करतात तेव्हा त्याचिं े पत्रु क्षशर्ाजी सती जाण्यापासनू आईला क्षर्रोध
करतात. हे स्र्राज्य आपल्या प्रेरणेतनू क्षनर्ावण झाले आहे. र्ग या
स्र्राज्यात क्षजजार्ाता नसतील, तर या स्र्राज्याला अथवच उरणार नाही.
असे म्हणत क्षशर्ाजीराजािंनी क्षजजाऊिंना रोखले. असा हा क्षशर्बाचिं ा आई
प्रक्षत भक्तीर्य प्रेर्भार् होता. म्हणनू क्षशर्छत्रपतींनी १६७४ ला स्र्राज्याचा
राज्याक्षभषेक घडर्नू आणला आक्षण र्ातोश्रींचा आशीर्ावद घेतला. म्हणनू
क्षशर्ाजी र्हाराज आदशव पत्रु ही आहेत.
क्षशर्ाजी र्हाराजाच्िं या या सस्िं कारातनू बऱ्याच गोष्टी आपल्याला
घेण्यासारख्या आहेत. आजच्या पालकािंनी र्ल
ु ािंना अशाप्रकारे र्ानर्तेचे,
कौटुिंक्षबक एकोप्याचे सिंस्कार द्यार्ेत. चािंगल्या गोष्टीसाठी त्यािंना र्ागवदशवन
करार्े. चक
ु ीची गोष्ट झाल्यस त्यानिं ा सर्ज द्यार्ी. त्याकरता पालक म्हणनू
कौटुिंक्षबक जीर्त तथा सार्वजक्षनक जीर्त आपले र्तवन चािंगले ठे र्ार्े. गरीब
श्रीर्िंत असा भेद न ठे र्ता प्रत्येकाशी सारखेपणाने र्ागार्े. र्ाईट गोष्टींचे
सर्थवन करु नये. तरच र्ल
ु ाच्िं या र्नार्र उत्तर् सस्िं कार होऊ शकतात.
पान | 78

च िंतनातील चि ार

अॅड. रुपेश पिार

त्यार्ळ
ु े आपलिं र्ल
ु िं पढु े जाऊन सर्ाजात र्ाईट कृत्य करणार नाही. आज
या सर्ाजाला अशाच सस्िं काराचिं ी फार गरज आहे. हा सस्िं काराचिं ा आदशव
आपण सर्ाांनी क्षशर्चररत्रातनू घ्यार्ा, तरच आपण आपल्याला क्षशर्ाजी
र्हाराजािंचे भक्त म्हणू शकतो. या आदशावचा क्षर्चार प्रत्येकाने करार्ा.
म्हणनू र्ी 'शहाजीराजे, क्षजजाऊ आक्षण हाल्लीचे आई र्डील' असा क्षर्षय
आपल्या पढु े ठे र्ाला आहे. याचा आपण जरुर क्षर्चार करार्ा.
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सादहत्य म्हिजे असिां काय?
जीिनाचे अनभु ि असिाि, कधी खरे िर कधी खोटे िाटिील
इिके खरे .
जीिनमल्ू याांचे आिशव असिाि, कधी सोपे, कधी अिघड. कधी
अशक्यप्राय.
जगण्याच्या चढ उिाराांचे आरसे असिाि. कधी अनभु िलेले.
कधी न ऐकलेले.
आपल्या मनाचा, आपल्या जीिनाचा आरसा असिो सादहत्य.
सादहत्याि रमू या. सादहत्याि रमिारा समाज अदधक ससु ांस्कृि,
अदधक प्रगिीशील असिो.
प्रगिी म्हिजे के िळ समद्
ृ ी नाही ना!
ई सादहत्य प्रदिष्ठान.
मराठी सादहत्यािील एक कोिळे पान.
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