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भारतीय आधणुिकतेचया पररपे्क्ात णवचार करता धाणममिक आणि सामाणजक 
सधुारिलेा सवामित काांणतकारक योगदाि दिेारे ततवज्ाि णिणममितीच े श्ेय महातमा 
फुलेंिा जाते. कारि जात आणि स्ती-दासय या भारतीय णवषमतेचया दोि 
आणवषकाराांचा णहांद ूधममि सांस्ेशी असिारा सांबांध कें द्रस्ािी ठेविू णहांद ूसमाजातील 
सामाणजक समतेचया णिणममितीसाठी महातमा फुलेंिी वैचाररक आणि कृणतशील 
योगदाि णदले होते. फुलेंच े ततवज्ाि आणि तयाांची सतयशोधक चळवळ याांिी 
आधणुिक भारतातील समतावादी चळवळींिा ऊजामि परुणवली होती. साांसकृणतक 
काांतीसाठी आवशयक असिारे वैचाररक अणधष्ाि ग्ां् लेखिाद्ारे फुलेंबरोबरच 
शकेडो सतयशोधकाांिी गेली १६५ वषषे अणवरतपि े परुवले आह.े सतयशोधक 
चळवळीचा समग् इणतहास जी. ए. उगले याांिी णलणहला. ह े तयाांच े आधणुिक 
महाराषट्ाचया इणतहासाला मौणलक योगदाि ठरेल. लातरूचया डॉ. श्ीराम गुांदकेर 
याांिी सतयशोधकी साणहतयाचा इणतहास दोि खांडात णलहूि ऐणतहाणसक कामणगरी 
केली आह.े उगले णकां वा गुांदकेराांच ेह ेलेखि फक्त चाळले तरी सतयशोधक चळवळ 
व साणहतयाची परांपरा केवढी मोठी आह ेयाचा उलघडा होतो. 

या पार्मिभमूीवर महाराजा सयाजीराव गायकवाड, महातमा फुले आणि तयाांची 
सतयशोधक चळवळ याांचा इणतहास फारच रोमहषमिक आह.े कारि सयाजीराव आणि 
महातमा फुले याांचयातील िाते फारच वेगळे होते. १८८३ ते १८९० या ७ वषामिचया 
काळात महातमा फुले आणि सयाजीराव याांचा प्तयक् सांपकमि  होता. या कालावधीत 
फुलेंच ेबडोद्ाला साततयािे जाि-ेयेि ेहोते. यादरमयाि एकदा फुले बडोद्ात ३ 

महाराजा सयाजीराव 
आणि 

सतयशोधक चळवळ
cc
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मणहिे राणहले होते. १८८४ मधये सयाजीरावाांिी धामिसकराांकरवी फुलेंिा बडोद्ात 
बोलाविू समाजसधुारिवेर तयाांची २-३ वयाखयािे आयोणजत केली. सयाजीराव 
फुलेंचया धाणममिक आणि सामाणजक पररवतमििाचया णवचारधारेवरूि पढेु गेलेले पणहले 
राजयकतषे आहते. फुलेंिी जया सामाणजक आणि धाणममिक काांतीचा आग्ह धरला 
होता तया काांतीला अिरुूप आणि प्सांगी अणधक वयापक करणयाची ऐणतहाणसक 
कामणगरी महाराजाांिी केली होती. परांत ुआजपययंत या अिषुांगािे सांशोधि-लेखि 
का झाले िसावे हा प्श्न पडतो. या लेखिाचया णिणमत्ािे सतयशोधक चळवळीतील 
‘सयाजीपवमि’ हा अज्ात परांत ुअणतशय रचिातमक इणतहास उजेडात येत आह.े या 
िवया प्काशात सतयशोधक चळवळीचा पिुणवमिचार आपलयाला मागमिदशमिक ठरेल.   

महातमा फुलेंचा पक्ाघाताचया पणहलया आजारपिात उजवा हात णिकामी 
झालयािे तयाांिी डावया हातािे ‘सावमिजणिक सतयधममि’ हा ग्ां् णलणहला. या 

महाराजा सयाजीराव गायकवाड
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आजारपिात सयाजीरावाांिी फुलेंिा आण म्िक मदत केली. या मदतीची िोंद 
फुलेंिी‘सावमिजणिक सतयधममि’ ग्ां्ाचया शवेटी कृतज्ता वयक्त करिाऱया अखांडात 
केली आह.े हा शवेटचा अखांड फुलेंिी तयाांचया आजारपिातील उपचारासाठी 
जयाांिी मदत केली तयाांचयाबद्दल कृतज्तापवूमिक णलणहला आह.े फुलेंिी या 
अखांडाची सरुुवातच सयाजीरावाांचया उललेखािे केली आह.े फुलेंची सवामित 
महतवाची लेखिकृती असिाऱया या ग्ां्ात सयाजीराव महाराजाांचा उललेख फुले 
‘सदस्दणवचारसांपनि’ असा करतात. यावरूि फुलयाांचया जीविात सयाजीरावाांच े
स्ाि णकती महतवाच ेहोते ह ेलक्ात येते. 

सयाजीरावाांच ेधाररष््य  
१८८३ मधये प्काणशत झालेलया ‘शतेकऱयाचा असडू’ या ग्ां्ाचया 

प्काशिाला सयाजीरावाांिी आण म्िक मदत केली. हा ग्ां् प्काणशत होणयाअगोदर 
दोि वषषे १८८१ मधये सयाजीरावाांिा राजयाणधकार प्ाप्त झाले. णवशषे बाब महिजे 
या ग्ां्ाच े पणहले दोि भाग िारायि मघेाजी लोखांडे सांपाणदत ‘दीिबांध’ू पत्ात 
कमशः प्काणशत झाले होते. या ग्ां्ात फुलेंिी भारतातील शतेकऱयाांचया दयिीय 
णस्तीसाठी ब्ाह्मिी वयवस्ेबरोबरच णब्टीश सरकारलादखेील जबाबदार ठरवले 
होते. णब्टीश सरकारचा रोष ओढव ू िये महििू सतयशोधक लोखांडेंिी कमशः 
प्काशि बांद केले. या पार्मिभमूीवर दोि वषषे आधी १८८१ मधये राजयकारभार 
हाती घतेलेलया सयाजीरावाांिी ग्ां्ाला उघडपि ेअ म्िसहायय करूि इांग्जाांशी ्ेट 
णभडणयाची ही कृती अणतशय महतवाची आह.े गेलया ६० वषामित फुलेंचया एकाही 
अभयासक-सांशोधकािे या कृतीच ेमोल लक्ात घतेले िाही.

१९ ऑकटोबर १८८२ रोजी हांटर कणमशिसमोर साक् दतेािा महातमा फुलेंिी 
बहुजिाांिा णशक्ि दणेयाची मागिी इांग्ज सरकारकडे केली होती. तयाच वषषी 
सयाजीरावाांिी असपशृय-आणदवासींिा मोफत णशक्ि, शकै्णिक साणहतय आणि 
णिवासाची सोय उपलबध करूि दवेिू फुलेंचया मागिीबरोबर कृतीच ेपाऊल टाकले. 
तयाच वषषी स्तीणशणक्का तयार करणयासाठी णस्तयाांच ेणशक्िशास्त महाणवद्ालय सरुु 
करूि सयाजीरावाांिी शदु्राणतशदु्राांबरोबर णस्तयाांिादखेील उनितीच े महाद्ार खलेु 
केले. पढेु १९०६ मधये भारतात सवमिप््म बडोदा सांस्ािात सक्तीचया मोफत 
प्ा्णमक णशक्िाचा कायदा लाग ूकरूि सयाजीरावाांिी फुलेंचयापढेु एक पावलू 
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टाकले. या कायद्ात तयाांिी १० वषषे वयापययंतची मलेु आणि ८ वषषे वयापययंतचया 
मलुींिा शाळेत ि पाठविाऱया पालकाांिा प्णतणदि एक रुपया दांडाची तरतदू केली 
होती. १९०६ चया १ रुपयाच ेआजच ेमलूय २५०० रु. भरते. ह ेवाचिू आज आपि 
यावर णवर्ास ठेविार िाही. परांत ुयातिू णशक्ि हचे पररवतमििाच ेसाधि आह ेही 
बाब महाराज णकती गांभीरपि ेघते होते याचा साक्ातकार होतो.

या तरतदुीचा ्ेट सांबांध १८८२ मधील फुलेंचया हांटर कणमशिसमोरील 
मागिीशी आह.े कारि ही हांटर कणमशिसमोर मागिी करतािा फुलेंिी पालकाांिा 
दांड करूि तयाांचयाकडूि जमा होिारा दांड बहुजिाांचया णशक्िावर खचमि 
करणयाचीदखेील मागिी केली होती. ही बाब सयाजीरावाांिी प्तयक्ात कृतीत 
आिली. फुलेंची मागिी आणि सयाजीरावाांची कृती याांची तलुिा केली असता 
फुलेंिा गरुु माििाऱया इतर सवमि समाजकाांणतकारकाांचया सयाजीराव णकती पढेु 
होते याचा परुावा णमळतो. इतकी कृणतशीलता सयाजीरावाांचया िांतर एकाही फुले 
अियुायाला प्तयक्ात आिता आली िाही. 

‘शतेकऱयाचा असडू’ ग्ां्ामधये महातमा फुलेंिी माांडलेली भणूमका आणि 
अपेक्ा सयाजीरावाांचया शतेीणवषयक कायामिशी जोडूि समजिू घतेली असता 

महातमा फुले
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सयाजीरावाांचया कृतीशीलतेच ेअिनयतव लक्ात येते. ११८५ मधये गिदवेी ये्े 
सांस्ाि आणि शतेकऱयाांचया सांयकु्त मालकीचा आणशयातील पणहला सहकारी 
साखर कारखािा सरुु करूि सयाजीरावाांिी भारतात कृषी-औद्ोणगक काांतीचा 
पाया घातला. १८९७ मधये बडोद्ात सवतांत् शतेी खाते सरुु केले. १८९८ मधये 
‘कृषीकममिणवद्ा’ हा ६०० पािाांचा ग्ां् प्काणशत केला. बँक ऑफ बडोदा आणि 
णवणवध सहकारी पतपेढ्याांचया माधयमातिू शतेकऱयाांिा कजमि उपलबध करूि णदले. 
शतेीसाठी पािी, अवजाराांबरोबरच कृणषणवषयक प्गत ज्ाि शतेकऱयाांिा उपलबध 
करूि णदले. सांस्ािाचया वतीिे १२,००० णवणहरी खोदलया. शतेीचया शार्त 
णवकासासाठी ४२ प्कारचया सहकारी सांस्ाांचया माधयमातिू ‘कृषी सहकारा’चा 
मािदांड सयाजीरावाांिी णिमामिि केला. सयाजीरावाांच ेह ेसवमि प्यति महिजे फुलेंिी 
माांडलेलया शतेकरी कलयाि कायमिकमाचा पररपिूमि णवकास आह.े 

असपशृयाांसह सवमि जातीचया लोकाांिा मोफत सांसकृत णशक्ि, धाणममिक णवधी, 
सांसकृत ग्ां्ाांच ेमराठी अिवुाद, सक्तीचया आणि मोफत णशक्िाबरोबरच लोकाांमधये 
अणधकार आणि कतमिवयाांबाबत साक्रता णिमामिि करि,े पाश्ातय सांसकृतीचा पररचय 
करूि दिेारे ग्ां् प्काशि, ग्ां्ालय चळवळ,  ग्ां् व वतमिमािपत्ाांच ेप्काशि आणि 
वयाखयािे या माधयमातिू सयाजीरावाांिी जिजागतृीच ेबहुमलूय कायमि साततयािे केले. 
सयाजीरावाांच ेह ेकायमि महिजे महातमा फुलेंिा अपेणक्त ‘प्बोधिा’चा सकारातमक 
णवसतारच आह.े

साणवत्ीबाई ांिा आण म्िक पाठबळ 

१८९० मधये फुलेंचया मतृयिूांतर साणवत्ीबाई आणि यशवांत याांिा अतयांत 
हलाखीत णदवस काढावे लागत होते. मामा परमािांदाांचया णविांतीवरूि महाराजाांिी 
साणवत्ीबाई ांचया मदतीसाठी धामिसकराांचया हसते एक हजार रूपयाांचा चके 
पाठविू णदला. मामाांच े सिेही तकुाराम तातया भागीदार असिाऱया एस. िारायि 
कां पिीत हा चके ठेऊि तया रकमचेया वयाजातिू दर णतमाहीस साणवत्ीबाई ांिा ५० 
रु. मदत णमळणयाची वयवस्ा करणयात आली. या ठेवीची पावती साणवत्ीबाई ांकडे 
ठेवणयाचया सयाजीरावाांचया हुकूमाप्माि ेही पावती रणजसटर पत्ािे साणवत्ीबाई ांकडे 
पाठवणयात आली. यासांदभामित महाद ूसहाद ूवाघोले याांची आठवि महतवपिूमि आह.े 
वाघोले महितात, “तातयाांचया मतृयिूांतर तयाांच ेकुटुांब साणवत्ीबाई व मलुगा यशवांता 
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याांिा फार वाईट णदवस आले. तयाांिा खाणयाकरता व यशवांताच े णशक्िाकररता 
णबलकुल पैसा िवहता. ही गोष्ट तातयाांचया णमत्ाांिी श्ीमांत सयाजीराव महाराज 
याांचया कािावर घातली. तेवहा महाराजाांिी काही रककम साणवत्ीबाई याांचकेडे 
पाठणवली होती तया रकमवेर बरेच णदवस तयाांिी जगुताईिे आपला उदरणिवामिह व 
यशवांताच ेणशक्ि चालणवले होते.” 

सयाजीरावाांिी केलेलया मदतीमळेुच फुलेंचया पश्ात तयाांचया पतिी साणवत्ीबाई 
आणि मलुगा यशवांत सनमािपवूमिक आयषुय जग ू शकले याची साक् वाघोलेंची 
ही आठवि दतेे. १८९७ मधील पलेगचया सा्ीत आपला जीव धोकयात टाकूि 
रुगिाांची सेवा करिाऱया डॉ. यशवांतच ेसरुुवातीच ेणशक्ि सयाजीरावाांचया आण म्िक 
पाठबळावरच झाले होते. महातमा फुलेंिा तयाांचया वैचाररक वाटचालीत सकीय 
पाणठांबा दिेाऱया ‘बडोद्ा’िे हीच भणूमका साणवत्ीबाई ांबाबतही णिभावली. १८९२ 
ला ‘बडोदावतसल’ पे्सिे साणवत्ीबाई ांचा भाषिसांग्ह प्काणशत केला. फुले 
दामपतयाचया वैचाररक आयषुयात ‘बडोद्ा’िे परुवलेलया खांबीर आधाराचा हा 
इणतहास आजवर ‘अांधारात’ राणहला.

साणवत्ीबाई फुले
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साणवत्ीबाई आणि महारािी णचमिाबाई (दसुऱया) 
जयाप्माि े महातमा फुलेंिी णिरक्र साणवत्ीबींिा णशक्ि दवेिू णशणक्का 

केले तयाचपद्धतीिे सयाजीरावाांिी णववाहाचयावेळी णिरक्र असिाऱया आपली 
पतिी णचमिाबाई (दसुऱया) याांिा णशक्ि दवेिू व आपलया जगप्वासात सोबत 
ठेविू तयाांचयातील णवद्ाि लेणखका घडणवली. सयाजीरावाांचया पे्रििेे महारािी 

महारािी णचमिाबाई (दसुऱया)
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णचमिाबाई ांिी १९११ मधये भारतीय णस्तयाांचया णस्तीची जगातील ७ खांडातील 
२९ दशेाांमधील णस्तयाांचया णस्तीशी तलुिा करिारा ‘The Position of Women 
in Indian Life’ हा महतवपिूमि ग्ां् णलणहला. हा ग्ां् भारतीय णस्तयाांिा अपमिि 
केला असिू तो लांडिमधिू प्काणशत झाला होता. या ग्ां्ाच ेलेखि णचमिाबाई ांिी 
एस.एम.णमत्ा याांचया सहकायामििे केले होते. णस्तयाांिा आतमसनमािासह सणकय 
सामाणजक सहभागासाठी काय करायला हवे याचा जागणतक पररपे्क्यात णवचार 
करिारा जगातील हा एकमवे ग्ां् आह.े तर जगातील णस्तयाांचया णस्तीशी भारतीय 
णस्तयाांचया णस्तीची तलुिा करूि णलणहलेला हा आजखरेचा एकमवे ग्ां् आह.े 
लांडि मधील फरगॉटि बकुसिे या पसुतकाची १९१२ ला दसुरी आवतृ्ी काढली 
आह.े फरगॉटि बकुसच े वैणशष््टय महिजे ते जगातील ऐणतहाणसक आणि दणुममिळ 
ग्ां्ाांच ेकोिताही बदल ि करता पिुमुमिद्रि करते. णचमिाबाई ांचया या पसुतकाला 
फरगॉटि बकुसिे classical reprint series मधये णिवडले आह.े यावरूि या 
पसुतकाचा ऐणतहाणसक दजामि लक्ात येतो.

सयाजीराव आणि सतयशोधक  गांगारामभाऊ महसके
गांगारामभाऊ महसके हा आधणुिक महाराषट्ातील पिूमितः अज्ात महािायक 

आह.े गांगारामभाऊ ह े सतयशोधक समाजाच े णहतणचांतक होते. फुलेंिी गयािोबा 
कृषिाजी ससाि े आणि काशीबाई िारायि णशांद े याांचा जो सतयशोधक णववाह 
घडविू आिला तया णववाहात सिातिी मांडळींिी गोंधळ घालणयाचा प्यति 
केला. तयावेळी बांदोबसताच े काम गांगारामभाऊ महसकें िी केले. १८७६ मधये 
सतयशोधक समाजाचया कामाला सहकायमि महििू २२ रुपये वगमििी महसकें िी णदली 
होती. २४ सपटेंबर १८७६ ला सतयशोधक समाजाचया णतसऱया वाणषमिक बैठकीत 
शदु्र णवद्ा्ायंसाठी वसणतगहृ स्ापि झालेलया सणमतीत महातमा फुलेंबरोबर 
गांगारामभाऊ महसकें चाही समावेश होता. पढेु फुलेंच ेआणि गांगारामभाऊां च ेसांबांध 
जरी णबघडले तरी महातमा फुलेंचया णशक्ि धोरिाचा परुसकार तयाांिी डेककि मराठा 
एजयकेुशि असोणसएशि स्ापि करूि केला. 

महसकें िी पणुयामधये मराठा जातीतील णवद्ारयायंिा णशक्िासाठी णशषयवतृ्ी 
दणेयाचया उद्दशेािे १८८३ मधये डेककि मराठा एजयकेुशि असोणसएशि ही 
सांस्ा स्ापि केली. मराठ्याांचया शैक्णिक उनितीचा णवकास तपासला असता 
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जवळ-जवळ सवमि ज्ािशाखाांतील मराठ्याांमधील पदवीधराांची पणहली णपढी 
गांगारामभाऊां चया णशषयवतृ्ीवर णशकलेली होती. इतकेच िवह ेतर बडोदा, गवालहरे, 
इांदोर, कोलहापरू या महतवाचया सांस्ािाांमधील प्शासिात महतवाचया जबाबदाऱया 
साांभाळिारे बहुतेक उचचणशणक्त मराठे ह ेगांगारामभाऊां च ेबौणद्धक ‘उतपादि’ होते. 

याच े उत्म उदाहरि महििू आपलयाला कोलहापरूचया शाहू महाराजाांचया 
सांस्ािचा णवचार करावा लागेल. शाहू महाराजाांचया परुोगामी धोरिाला कृतीत 
उतरणविाऱया काही वयक्तींचा या दृष्टीिे णवचार करता येईल. यामधये भासकरराव 
जाधव ह ेएक महतवाच ेिाव. भासकरराव जाधवाांिा १८८८ ते १८९२ अशी पाच 
वषषे गांगारामभाऊां ची णशषयवतृ्ी होती. या काळात ते मुांबई णवद्ापीठातिू पदवीधर 
झाले. तयाांिी कोलहापरुात सतयशोधक चळवळ रुजवणयामधये महतवाची भणूमका 
पार पाडली. १८९८ ते १९२१ अशी २३ वषषे तयाांिी कोलहापरुातील सवमि परुोगामी 
चळवळींिा बौणद्धक िेततृव णदले. कोलहापरू सांस्ािातील पणहले मराठा वकील 
खांडेराव बागल ह ेडेककि मराठा एजयकेुशि असोणसएशिचया णशषयवतृ्ीवर णशकले 

 गांगारामभाऊ महसके
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होते. शाहू महाराजाांिी तयाांिा नयायाधीशपदी िेमले होते. सयाजीरावाांच ेआण म्िक 
पाठबळ णमळालेलया डेककि मराठा एजयकेुशि असोणसएशिचया णशषयवतृ्ीवर 
णशकलेलया ३२ वयक्ती कोलहापरू सांस्ािात महतवाचया पदावर होतया.    

शाहू महाराजाांिी १९०१ मधये सरुु केलेलया मराठा बोणडयंग या पणहलया 
वसणतगहृाच े पणहले णवद्ा्षी पी.सी.पाटील, मराठा जातीतील पणहले इांणजणिअर 
दाजीराव अमतृराव णवचारे ह े कोलहापरू सांस्ािात एणकझकयणुटवह इांणजणिअर, 
शाहू महाराजाांचया मराठा बोणडयंगचया वयवस्ापिाची जबाबदारी साांभाळिारे 
णजवाजीराव सावांत, शाहू महाराजाांिी स्ापि केलेलया क्ात्जगद्रुूपीठाच ेपणहले 
जगद्रुू सदाणशवराव पाटील बेिाडीकर, कोलहापरू सांस्ािातील पणहले मराठा 
नयायाधीश खांडेराव बागल हसेदु्धा डेककि मराठाचया णशषयवतृ्ीवर णशकलेले होते. 
महतवाच ेमहिजे या सवमि लोकाांिी फक्त मराठा जातीसाठी िाही तर सवमि बहुजिाांचया 

 शाहू महाराज
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कलयािाच ेकाम केले. या उदाहरिावरूि गांगारामभाऊां च ेकाम णकती मलुभतू होते 
ह ेसपष्ट वहावे.       

सयाजीराव गायकवाड याांच े या सांस्ेला स्ापिेपासिूच सवामिणधक आण्मिक 
सहायय होते. या सांस्ेची स्ापिा करणयाच ेणिणश्त झालयाबरोबर गांगारामभाऊां िी 
आण म्िक सहाययासाठी सयाजीरावाांची मदत घणेयाच ेठरवले. १८८१ ला महाराजाांिी 
राजयकारभार हाती घतेला. पढेु लगेचच १८८५ ला महसकें िी आण म्िक मदतीसाठी 
सयाजीरावाांची भटे घतेली. यासांदभामित सीताराम तारकुां डे महितात, ‘श्ीमांत 
सयाजीराव महाराज गायकवाड याांची सवारी पिु ेमकुकामी आली होती. श्ीमांताकडे 
रा.ब. महादवे गोणवांद रािडे, रा.रा.गांगाराम महसके, वकील रा.रा.राजनिा णलांग ू व 
आिखी दोि तीि सभय गहृस् याांच े डेपयटेुशि गेले. रा.ब.रािड्याांिी गायकवाड 
सरकारास डेपयटेुशचा उद्दशे साांणगतला. डेपयटेुशिचा उद्दशे हा होता की, मराठे 
लोकाांची, तयाांस णवद्ा िसलयामळेु णकती शोचिीय णस्ती झाली आह ेह ेश्ीमांतास 
णवणदत आहचे. तरी मराठ्याांचया गरीब व होतकरु मलुाांस हायसकुलच े णशक्ि 
णमळणयाकररता तयाांस सकॉलरणशप णदलया पाणहजेत. या कामाकररता आमही एक 
फां ड काढला आह,े तयास श्ीमांताांिी हातभार लावावा.’

बडोद्ाच ेणदवाि : सतयशोधक धामिसकर
१८८४ मधये सयाजीराव महाराजाांिा बडोद्ाच े णदवाि काजी शहाबदु्दीि 

याांचयाकरवी अणिा णभवराव व मामा परमािांद याांिी धामिसकराांच ेिाव सचुवले. 
तयािांतर भाऊसाहबेाांिा १८८४ मधये बडोद ेसरकारातिू बोलावि ेआले व सयाजीराव 
महाराजाांिी तयाांची मलुाखत घऊेि दरमहा ४५० रु. पगार दऊेि बडोद्ामधये िोकरीत 
रुज ूकेले. बडोदा सांस्ािात प््मतः १८८४ मधये भाऊसाहबेाांची णियकु्ती अणससटांट 
सरसभु ेया पदावर झाली. १८८६ मधये तयाांिा अमरेली प्ाांताच ेसभुदेार िेमले. तयाांिी 
अवघ े१० मणहिे अमरेली प्ाांतात काम केले. महाराजाांचा ३१ म े१८८७ ते २० 
फेब्वुारी १८८८ असा ८ मणहिे २० णदवसाांचा पणहला परदशे प्वास होता. यावेळी 
महाराज इांगलांड दौऱयावर गेले होते. या प्वासावेळी मखुयाणधकारी महििू रामचांद्र 
धामिसकर याांची महाराजाांिी णिवड केली होती. या दौऱयाच ेमखुयाणधकारी महििू 
धामिसकर याांिी बजावलेलया उत्म कामणगरीवर खशु होऊि महाराजाांिी तयाांिा 
१५० रु. माणसक पगारवाढ णदली.
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भाऊसाहबे १८८८ ला णवलायतेतिू परत आलयावर सेटलमेंट ऑफीसर, 
िवसारी प्ाांताच ेसभु,े कडी प्ाांताच ेसभु ेअशा णियकुतया झालया. १८९१ मधये तयाांची 
तपासिी कामदार महििू िेमिकू करूि बडोद े सांस्ािातील बहुतेक खातयाची 
तपासिी तयाांचयाकडूि करूि घतेली. तया दरमयाि बडोद े सांस्ािातील एकां दर 
मलुखी खाती, सरकारी णसपिींग अडँ णवणवांग णमल, खाजगी खातयासांबांधीच ेहुजरू 
हुकूम, एकां दर कचऱेया आणि खचमि वेच, जवाहीरखािा इ. खातयाांच ेतपासिी ररपोटमि 
भाऊसाहबेाांिी महाराजाांिा सादर केले. सरसभुचेया हुद्ाच े काम भाऊसाहबेाांिी 
तीि वषमि केले एवढ्या अवकाशात तयाांिा एकदा णदवाि पदावर काम करणयाची 
सांधी णमळाली. पढेु णदवाि बहादरु श्ीणिवास राघव अयांगार ह ेकायमच ेणदवाि पद 
सोडूि गेलयावर भाऊसाहबेाांिा ऑकटोबर १९०१ ला णदवाि पद णमळाले. ते बडोदा 
सांस्ािच े७ वे णदवाि बिले. धामिसकराांिा णदवाि पद णमळालयामळेु सांस्ािातील 
व सांस्ािाबाहरेील इतर समांजस वयक्तींिा ही िेमिकू योगयच वाटली. परांत ुकाही 

रामचांद्र धामिसकर
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उचच जातीय लोकाांिा केवळ जातीमतसरासतव णकां वा खाजगी द्षेभावासतव वाईट 
वाटले.

दषुकाळ णिवारि अणधकारी 
१८९९ साली जिू, जलैु, ऑगसट पावसाणविा कोरडे गेले. दषुकाळाची 

चाहूल ओळखिू सयाजीरावाांिी चारही प्ाांतात दषुकाळ णिवारिा म्ि उपाययोजिा 
करणयासाठी धामिसकराांिा दषुकाळ णिवारि अणधकारी िेमले. दषुकाळाच ेसवरूप 
भीषि होते. सयाजीरावाांिी सवतः कडी, अमरेली, बडोदा आणि िवसारीचा 
दौरा केला. यावेळी शतेकी खातयाच ेप्मखु खासेराव जाधव व दषुकाळ णिवारि 
अणधकारी धामिसकर महाराजाांसोबत होते. या दषुकाळादरमयाि धामिसकराांिी 
दषुकाळ अणधकारी महििू बजावलेली भणूमका तयाांचयातील तळमळीचया 
सतयशोधक कायमिकतयामिची चिुकू दाखणविारी होती. 

खासेराव जाधव
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फुले-सयाजीराव भटे 
१८८२ मधये धामिसकराांिी पणुयात महाराजा सयाजीराव आणि महातमा 

फुले याांची भटे घडविू आिली. १८८३ मधये धामिसकराांचया मधयस्ीिे फुलेंिी 
बडोद्ाला भटे णदली. बडोदावतसलच े सांपादक रामजी सांतजूी आवटे आणि 
धामिसकर याांिी १८९६ मधये बडोद्ात मराठा जातीच ेपरुोणहत तयार करणयासाठी 
माधवराव पवार याांचया घरी परुोणहत पाठशाळा सरुु केली. पढेु २३ वषायंिी 
याच धतषीवर १९१९ मधये कोलहापरू ये्े श्ी णशवाजी वैणदक सकूलची स्ापिा 
सतयशोधक भासकरराव जाधव याांचया िेततृवाखाली झाली.  

केळूसकराांच ेमागमिदशमिक    
सयाजीरावाांिी जेवहा इांग्जीतील राषट्क्ामालेचया भाषाांतराच े काम हाती 

घतेले होते. तयावेळी धामिसकराांचया णशफारशीवरूिच महाराजाांिी कृषिराव 
अजुमिि केळूसकर याांिा या मालेतील ‘फ्ानसचा जिुा इणतहास’ या ग्ां्ाचया मराठी 
अिवुादाच ेकाम णदले. तयामळेुच केळूसकराांिी आपलया आतमचररत्ात तयाांचया 

केळूसकर
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ग्ां्लेखि वयवसायातील प्वेशाच ेश्ये धामिसकराांिा णदले आह.े महाराजाांिी पढेु 
केळूसकराांिा सात उपणिषदाांच ेभाषाांतर करणयाची सांधी णदली. ह ेकाम केळूसकराांिी 
१८९९ ला पिूमि केले. असे काम करिारे केळूसकर ह ेपणहले ब्ाहमिते्र आहते. 

११ ऑकटोबर १८८५ रोजी दामोदर सावळाराम यांद े आणि रामजी सांतजुी 
आवटे या सतयशोधकाांचया सा्ीदाराांिी ‘बडोदावतसल’ ह ेसतयशोधकी वतमिमािपत् 
बडोद्ात सरुू केले. पढेु ३१ िोवहेंबर १८९३ रोजी दामोदर सावळाराम यांद ेयाांिी 
‘श्ी सयाजीणवजय’ ह े िवे साप्ताणहक सवतांत्पि े सरुू केले. िामाांणकत कां त्ाटदार 
असिाऱया सवामी रामयया वयांकयया अययावारू या प्मखु सतयशोधक िेतयाला 
सयाजीरावाांिी आपलया लक्मीणवलास राजवाड्याचया बाांधकामास हातभार 
लावणयाची सांधी णदली. पिु े णजलह्ातील जनुिर भागात १८८५ मधये शटेजी-
भटजींचया णवरुद्ध सतयशोधकाांकडूि सभा घतेलया जात. यावेळी सतयशोधक 

दामोदर सावळाराम यांदे
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समाजातफषे  सयाजीरावाांचा सतकार झालयाची आठवि सतयशोधक िारो बाबाजी 
महागट याांिी िोंदवली आह.े 

यावेळीच सतयशोधकाांकडूि चालवणयात येिाऱया काही शाळाांिा 
सयाजीरावाांिी भटेी णदलया. सतयशोधक समाजाचयावतीिे सरुु करणयात आलेलया 
शाळेला सयाजीरावाांिी बरीच वषषे दरमहा १०० रुपये दिेगी णदली. १८९६ चया 
दरमयाि रामजी सांतजूी आवटे आणि धामिसकराांिी णमळूि बडोद्ातील माधवराव 
पवाराांचया घरी मराठा जातीच ेपजुारी तयार करणयाचा वगमि सरुु केला. १७ फेब्वुारी 
१९३० रोजी सयाजीरावाांिी लक्मीणवलास पॅलेसमधये जितेसाठी सतयशोधक 
कायमिकतयायंची वयाखयािे आयोणजत केली होती. या  वयाखयािाांिा महाराज सवतः 
उपणस्त होते. यावेळी सयाजीरावाांिी िारो बाबाजी महागट याांिा २०० रु. ची 
मदत केली होती. सतयशोधक वासदुवे णलांगोजी णबजषे ह े सयाजीरावाांचया पॅलेस 
लायब्रीच ेग्ां्पाल होते. तयाांचा ‘क्णत्य व तयाांच ेअणसततव’ हा ग्ां् सयाजीरावाांचया 
आश्यािेच प्काणशत झाला. 

सतयशोधक केळूसकर 
िारायि मघेाजी लोखांडे याांचया ‘दीिबांध’ू साप्ताणहकात केळूसकराांच े लेख 

साततयािे प्काणशत होत. तयाचबरोबर सतयशोधक समाजाचया सभाांमधये 
केळूसकराांिी केलेलया भाषिाांचा साराांशदखेील ‘दीिबांध’ूमधये प्काणशत होत 
असे. िीणतप्सारक मांडळीचया साप्ताणहक सभते केळूसकर णवणवध णवषयाांवर भाषि े
करत. िीणतप्सारक मांडळीत सलग १३ वषषे भाषि े केलयामळेु आकणसमतपि े
कोितयाही णवषयावर बोलणयाची आपली तयारी झालयाच ेकेळूसकराांिी आपलया 
आतमचररत्ात िमदू केले आह.े ‘दीिबांध’ूप्मािचे ‘सबुोधपणत्का’, ‘सबुोधप्काश’, 
‘शतेकऱयाांचा कैवारी’ इतयादी साप्ताणहकाांत केळूसकराांच ेणवचारप्वतमिक लेख प्णसद्ध 
होत होते. तयापैकी एक लेख ‘राजकीय ऋषी’ मामा परमािांद याांिी वाचला. तो लेख 
वामि मोडकाांिी णलणहलयाचा समज झालयामळेु मामा परमािांदाांिी केळूसकराांऐवजी 
मोडकाांच ेअणभिांदि केले.

१८८७ मधये मुांबईचया हमेांत वयाखयािमालेत रावबहादू्दर वामि आबाजी 
मोडक याांच ेवयाखयाि झाले. या वयाखयािावर केळूसकराांिी ‘इांदपू्काश’मधये लेख 
णलहूि मदु्दसेदू व सडेतोड टीका केली. केळूसकराांचा हा लेख प्णसधद झालयािांतर 
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दोि णदवसाांिी णविायक कोंडदवे ओक, पेठे, इांदपू्काशच े शांकर पाांडुरांग पांणडत 
इ. णमत्मांडळी बोलत बसली असता केळूसकर ते्े गेले. तेवहा केळूसकराांचया 
इांदपू्काशमधील लेखाची प्शांसा करतािा शांकर पांणडत महिाले, “मराठा असिू 
कसे चाांगले णलणहतो.”  पांणडताांिी केळूसकराांची केलेली ही प्शांसा णविायक ओक 
याांिा आवडली िसावी. णविायक ओक तोऱयात उत्रले, “जरी हा मराठा असला 
तरी ब्ाह्मिाांणशवाय इतराांिा शदु्ध मराठी णलणहता येिार िाही. धाणममिक णवषय तर 
तयाांिा समजिचे शकय िाही.”  

भारतीय ज्ािवयवस्ेत सांसकृत भाषचेया माधयमातिू ब्ाह्मिाांिी ज्ािवयवस्ा 
आपलया ताबयात ठेवलयामळेु दोि-अडीच हजार वषषे ते णहांद ूसमाजवयवस्ेवर सत्ा 
गाजवत आले. णब्टीश काळात तयाांचया या दीघमि परांपरेला हादरे बसणयास सरुुवात 
झाली. या कालखांडातील पणहलया टपपयातील हा अिभुव परांपरा पाहता सवाभाणवक 
महिावा लागेल. तयाचप्माि े ब्ाह्मिी अहांकार आणि तचु्छतावाद याचाही तो 
प्ाणतणिणधक हुांकार महििू णवचारात घयावा लागेल. आपलयाला णमळालेली ही 

मामा परमािांद 
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वागिकू पढेु १२ वषामििांतर १८९९ मधये मळू सांसकृत ग्ां्ाांवरूि उपणिषदाांच ेणिददोष 
भाषाांतर करूि कशी णिर्मिक आह ेह ेकेळूसकराांिी णसद्ध केले.  

कममिवीर भाऊराव पाटील   
१९०२ पासिू भासकरराव जाधव व गिपतराव वकील याांचया ‘दीिबांध’ू 

वतमिमािपत्ाचया माधयमातिू महातमा फुले आणि सतयशोधक समाजाचया 
णवचाराांचा प्भाव कममिवीर भाऊराव पाटलाांवर पडत होता. जािेवारी १९३६ 
मधील सयाजीरावाांचया राजयकारभाराचया णहरकमहोतसवी कायमिकमाच े रयत 
णशक्ि सांस्ेस आमांत्ि होते. या कायमिकमास रयत णशक्ि सांस्ेचया वतीिे 
भाऊराव पाटील, एम. बी. मु् ा, बी.एि. िलावडे आणि बी.एस. बारटकके याांच े
णशष्टमांडळ उपणस्त राणहले. यावेळी दरबारी ररवाजाप्माि ेभाऊरावाांचया डोकयावर 
पगडी िसलयामळेु तयाांिा मांडपाचया प्वेशद्ारावर अडवणयात आले. दरमयाि 
सयाजीरावाांिी वयासपीठावरूि प्वेशद्ारावरील डोकयावर पगडी िसिाऱया 

कममिवीर भाऊराव पाटील
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भाऊरावाांिा पाणहले. तेवहा भाऊरावाांिा सनमािािे मांडपात आिणयासाठी तयाांिी 
राजरति आर.एस. मािे-पाटील याांिा पाठवले. मािे-पाटलाांसोबत सनमािािे आत 
जाऊि भाऊरावाांिी सयाजीरावाांिा मािपत् अपमिि केले. 

सयाजीरावाांिी १९३७ मधये यरुोपचया दौऱयावरूि परतलयावर मुांबई ये्े 
सयाजीराव आणि भाऊराव याांची भटे झाली. या भटेीत भाऊरावाांिी सवावलांबी 
ततवावर शाळा व वसणतगहृ सरुू करूि मोफत णशक्िाची सोय करणयाची कलपिा 
माांडली. या कलपिेिसुार मलुाांिी रोज २ तास शारीररक श्म करूि तयाबदलयात 
माधयणमक णशक्ि मोफत घयावे अशी ती योजिा होती. महाराजाांिा ही योजिा 
आवडली. सयाजीरावाांिी ही शाळा व सांस्ेचया णवद्ारयायंसाठी णशषयवतृ्ी 
दणेयाचया उद्दशेािे ४,००० रु.ची मदत णदली. या मदतीतिू जमिाबाई गायकवाड 
णशषयवतृ्ी सरुू झाली. 

‘महाराजा सयाजीराव फ्ी अडँ रेणसडेणनशअल हायसकूल’  

रयत णशक्ि सांस्ेचा आतमा असिाऱया ‘कमवा आणि णशका’ योजिेचा आरांभ 
या शाळेचया स्ापिेबरोबरच झाला. ३ णडसेंबर १९३९ रोजी भाऊरावाांिी साताऱयात 
‘महाराजा सयाजीराव फ्ी अडँ रेणसडेणनशअल हायसकूल’ या णिवासी माधयणमक 
णवद्ालय आणि टे्णिांग कॉलेजचया इमारतीचा पायाभरिी समारांभ सयाजीरावाांच े
िात ूआणि उत्राणधकारी प्तापणसांह याांचया हसते केला. भाऊरावाांचया रयत णशक्ि 
सांस्ेच े‘सवावलांबी णशक्ि हचे आमच ेब्ीद’ ब्ीदवाकय असिारे ह ेपणहले णिवासी 
माधयणमक णवद्ालय २० जिू १९४० रोजी सरुू झाले. सयाजीरावाांिी केलेलया 
असपशृयोद्धार आणि शैक्णिक कामाच ेसमारक महििू भाऊरावाांिी या माधयणमक 
णवद्ालयाला ‘महाराजा सयाजीराव फ्ी अडँ रेणसडेणनशअल हायसकूल’ असे िाव 
णदले.  

सयाजीरावाांिी १८८२ मधये सोिगढ ये्े सरुू केलेलया आणदवासी वसणतगहृास 
१९०० मधये ३० एकर जमीि कसणयासाठी णदली होती. या जणमिीतिू भाजीपाला 
णपकविू वसणतगहृाच ेणवद्ा्षी तो णवकत असत. ्ोडकयात सांस्ािी खचामििे मोफत 
णशक्ि, राहणया-खाणयाची सोय केलयािांतरही णवद्ारयायंमधये सवावलांबिाची पे्रिा 
णिमामिि करणयासाठी सयाजीरावाांिी भारतात सवमिप््म ‘कमवा व णशका’ योजिेची 
सरुुवात केली. याच योजिेशी िाते साांगिारी योजिा कममिवीराांिी पढेु ४० वषायंिी 
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सयाजीरावाांचया िावािे सरुू केलेलया माधयणमक णवद्ालयाचया माधयमातिू १९४० 
मधये महाराषट्ात राबणवली.

सयाजीरावाांचा प्भाव 
भाऊरावाांचया वसतीगहृ चळवळीची पे्रिा शाहू महाराज होते तयामळेुच 

भाऊरावाांिी काढलेले पणहले हॉसटेल शाहू महाराजाांचया िावािे होते. सयाजीरावाांिी 
बडोद्ात सवमि जाती-धमामिचया णवद्ारयायंिा मोफत णशक्िाचा काांणतकारक उपकम 
१९३७ पययंत पिूमितवास िेला होता. भाऊरावाांचया शकै्णिक कायामिची पे्रिा 
सयाजीराव असलयामळेु पणहलया हायसकूलला तयाांिी सयाजीरावाांच े िाव णदले. 
कममिवीराांचया शकै्णिक कामाची पे्रिा सयाजीराव होते याचा आिखी एक परुावा 
महिजे १० ऑकटोबर १९४० रोजी भाऊरावाांिी मुांबई णवद्ापीठाच ेकुलगरुू आर. 
पी. मसािी याांचया हसते ‘सौ. लक्मीबाई पाटील णफरते वाचिालय व ग्ां्ालय’ 
सरुू केले. या णफरतया वाचिालयाचीही पे्रिा सयाजीरावाांिी १९१० मधये 
‘सयाजीवैभव’ या िावािे बडोद्ात सरुू केलेला णफरतया ग्ां्ालयाचा उपकम होता. 

शदु्राणतशदु्राांचया गलुामणगरीचा अांत करणयासाठी फुलयाांिी ज्ािाच े जे शस्त 
शोधिू काढले होते तयाचा ‘महाप्योग’ सयाजीरावाांिी बडोद्ात केला. या प्योगाची 
ऊजामि इतकी जबरदसत होती की णतिे महाराषट्ाचा आसमांत कायमचा ‘प्काशमाि’ 
केला. अ्ामित कममिवीराांची आणशया खांडातील सवामित मोठी णशक्ि सांस्ा ह ेणतच े
सवामित ददैीपयमाि यश होते. कममिवीर भाऊराव पाटील सवतःच सयाजीरावाांचया 
कामाचा तयाांचया शकै्णिक कायामितील प्भाव णि:सांणदगधपि ेसाांगतािा महितात, 
“१९०६ साली मी आपले अांतयजोद्धारासांबांधी भाषि वाचले व तया भाषिािे 
माझया मिामधये अणतशय खळबळ उडविू णदली. मी तेवहाच णिश्य केला की, 
श्ीमांत महाराजाांिी दशमिणवलेलया णवचाराप्माि ेव वयक्त  केलेलया धयेयास अिसुरूि 
आजनम प्यति करावयाचा. उपजीणवकेस साधि महििू िोकरी करूि जे काही पैसे 
णशललक राहतील ते हीि मािलेलया लोकाांस ज्ाि दऊेि तयाांिा पढेु आिणयामधये 
खचमि करावयाच.े या हतेिेू मी काही णदवस िोकरीही केली; परांत ुतया वयवसायामळेु 
माझ ेधयेय बरोबर मला गाठता येईिा, महििू िोकरीवरही मी णतलाांजली णदली व 
प्सततुच ेकायमि अांगावर घतेले.” 
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सयाजीरावाांचया कायामिबद्दल भाऊरावाांचया मिात आदर होता. तो आदर 
मखुयत: प्ा्णमक णशक्िाच ेसावमिणत्कीकरि आणि असपशृयता णिमूमिलि या दोि 
क्ेत्ातील सयाजीरावाांचया काांणतकारक यशाबद्दल होता. यासांदभामित कममिवीराांवर 
सांशोधि करिारे डॉ. आर. ए. कणडयाळ महितात, “In the case of Maharaja 
Sayajirao Gaikwad, Bhaurao appreciated his far-sighted 
democratic administration in his state; his experiment of universal 
and compulsory free primary education; his attempt at eradication 
of untouchability;”

फुले ततवज्ािाच ेणवकासक  
१३ िोवहेंबर १८८४ मधये महातमा फुलेंिी मुांबई सरकारकडे बालणववाह 

प्णतबांधक कायदा करणयाची मागिी केली होती. बालणववाह लाविाऱया वध-ु
वराांचया पालकाांकडूि दांड वसलू करूि तो बहुजिाांचया णशक्िासाठी खचमि करणयाची 
मागिीदखेील तयाांिी यावेळी केली होती. या पत्ात असा कायदा करणयाची दृष्टी फक्त 
सयाजीरावाांकडेच आह ेअसेही फुलेंिी िमदू केले होते. फुलेंचया मागिीिांतर अवघया 
दीड वषायंिी १४ जलैु १८८६ रोजी आपले गरुु सर इणलयट याांिा णलणहलेलया पत्ात 
बालणववाहाांिा प्णतबांध करणयासाठी उपाययोजिा करणयाचा णिश्य सयाजीरावाांिी 
वयक्त केला. पढेु १९०४ मधये महाराजाांिी बडोद्ात बालणववाह प्णतबांधक कायदा 
लाग ूकेला. हा कायदा लाग ूकरतािादखेील सयाजीरावाांिी फुलेंचया अपेक्ेचया पढेु 
एक पाऊल टाकत वध-ूवराांचया पालकाांबरोबरच लगि लाविाऱया भटजीलादखेील 
दांड आणि णशक्ेची तरतदू केली. पढेु १९३७ मधये दांडाची रककम ५० रु. वरूि 
१०० रु. झाली. ही दांडाची रककम आजचया रुपयाचया मलूयात १ लाख ५७ हजार 
रु.हूि अणधक भरते. फुले ह ेभारतातील परुोणहतशाहीच ेसवामित ‘कडवे’ णवरोधक 
होते. असे असिूसदु्धा फुलयाांची झपे वध-ूवराांचया माता-णपतयाांपलीकडे गेली िाही. 
सयाजीराव मात् लगि लाविाऱया भटजीला जेवहा कायद्ाचया चौकटीत दांड 
दणेयाची तरतदू करतात. 

महातमा फुलेंिी णहांद ू धममि णचणकतसा ह े आपले जीविधयेय मािले होते. णहांद ू
धमामितील ‘परुोणहतशाही’वर प्हार करतािाच या परुोणहतशाहीला पयामिय दणेयाचा 
प्यति फुलेंिी केला. तयािसुार १८८७ मधये फुलेंिी सतयशोधक समाजाचया 
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णहांद ूपरुोणहत कायदा
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सतयशोधक णवणधांसांबांधी मांगल अष्टकाांसह सवमि पजूा णवधींची ्छोटी पणुसतका 
प्काणशत केली होती. या पणुसतकेचया समारोपात फुले महितात, “हललीं धममिणवणध 
करताांिा िामधारी ब्ाह्मि जे मांत् णकां वा मांगळाष्टकें  महितात, तयाचा सांबांध प्सततुच े
णववाहास णकां वा वेळासही िसिू, तया मांगळाष्टकाांचा व मांत्ाांचा काय अ म्ि हेंही 
आमच ेलोकाांस समजत िसलयामळुें केवळ आांधळयाांच ेव बणहऱयाांच ेबाजाराप्मािें 
होत आह,े महििू सतयशोधक समाजाकडूि णववाह व इतर कायामिसांबांधाांच ेधममिणवणध 
चालणवणयास कोिासही अडचि पडूां िये, महििू ते प्ाकृत आणि सोपे असे तयार 
केले आहते, यासतव याचा लाभ सवायंिीं घयावा अशी आमची णविांतीपवूमिक सचूिा 
आह.े”

फुलेंचा हा उपकम सयाजीरावाांिी आपलया कारणकदषीत धममिणचणकतसेचया पढेु 
जाविू धममिसाक्रतेच ेमहाअणभयाि राबणवत धीरोदात्पि ेपढेु िेला. ‘णितीणववाह 
चांणद्रका’ (१८८७), ‘वधपूरीक्ा’ (१९०३), ‘लगिणवधी व सोहळे’ (१९०४), 
‘णववाह णवधीसार’ (१९१३), ‘उपियि णवधीसार’ (१९१६), ‘श्ाद्ध-णवधीसार’, 
‘अांतयेणष्णवणधसार’, ‘दत्कचांणद्रका’, ‘दािचांणद्रका’ इ. ग्ां् प्काणशत करूि फुलेंिी 
सरुू केलेली धममिणचणकतसा सयाजीरावाांिी धममिसाक्रता अणभयािाद्ारे सकारातमक, 
उतकाांत आणि पररपिूमि केली. १८८६ मधये ऐिेराजमहेले हा राजवाड्यातील 
वाणषमिक धाणममिक णवधींची शास्तोक्त माणहती दिेारा णवसततृ ग्ां् महाराजाांिी तयार 
करूि घतेला होता. धाणममिक खचामिवर णियांत्ि आिणयाचया उद्दशेािे १८९२ मधये 
राजवाड्याचया दवेघरातील धाणममिक णवधींचया खचामिच े१००० पािाांच ेतपशीलवार 
बजेट ्छापिू घतेले.

१८९६ मधये बडोद्ात घडलेलया वेदोक्त प्करिािांतर सयाजीरावाांिी सवमि 
वेदोक्त णवधींचया सांदभामितील १६ सांसकाराांचया णवधींच े मराठी भाषाांतर करूि 
्छापणयाच ेकाम ररयासतकार सरदसेाई ांकडूि करूि घतेले. १९०५ मधये बडोद्ात 
लाग ू केलेलया णहांद ू णववाह कायद्ात १९२८ साली सधुारिा केली. तयािसुार 
लगिणवषयक सवमि वैणदक मांत्ाांच े मराठी, गजुराती व णहांदी या भाषाांमधये भाषाांतर 
करूि ते सरकारमाफमि त प्णसद्ध करणयात यावे व ते भाषाांतर वध-ूवराांचया मात ृभाषते 
लगि लाविाऱया परुोणहतािे वाचिू समजाविू साांगावे व तसे ि केलयास तयाला ५० 
रु. दांड करणयाची तरतदू केली. ही दांडाची रककम आजचया रुपयाचया मलुयात १ 
लाख ३० हजार रु.हूि अणधक भरते. फुलेंिा अपेणक्त असलेली बहुजिाांची धाणममिक 
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गलुामणगरीतिू मकु्तता सयाजीरावाांिी धममिसाक्रतेतिू परमोचच टोकाला िेली. परांत ु
महाराषट् या काांतीबाबत ‘अिणभज्’ आह.े

१९१५ मधये सयाजीरावाांिी बडोद्ात णहांद ूधमामितील सवमि जातींिा धाणममिक णवधी 
करणयाचा अणधकार दिेारा णहांद ूपरुोणहत कायदा लाग ूकेला. हा जगातील अशा 
प्कारचा पणहला आणि आजअखचेा एकमवे कायदा आह.े धाणममिक क्ेत्ातील एका 
णवणशष्ट जातीचया वांशपरांपरागत वचमिसवामळेु होिारे धाणममिक आणि आण म्िक शोषि 
तसेच तयातिू णिमामिि होिारी गलुामणगरी याणवरुद्ध फुले सांघषमि करत आले. फुलेंचा 
हा सांघषमि आणि सयाजीरावाांिी णहांद ूपरुोणहत कायद्ाद्ारे प्स्ाणपत केलेली धाणममिक 
आणि साांसकृणतक समता याांचा तलुिातमक णवचार केला तर फुलेंिा अपेणक्त 
असिारी धाणममिक काांती सयाजीरावाांिी यशसवी केली असे महिता येईल.   

या कायद्ाचा मखुय उद्दशे धाणममिक णवधी योगय पद्धतीिे वहावयात आणि 
तयाांचा खरा अ म्ि यजमािाांिा कळूि यजमािाांचा पजूेमागील आधयाणतमक हते ू
साधय वहावा हा होता. या कायद्ािसुार णहांद ूपरुोणहत परीक्ा, याणज्क णवषयातील 
णकां वा श्ाविमास दणक्िा परीक्ा यापैकी कोितयाही परीक्ेत पास झालयास णकां वा 
सांस्ािाकडूि णवशषे बाब महििू मानयता णदलेलया वयक्तीस सांस्ािाकडूि परवािा 
णमळालयावरच पौरोणहतयाचा अणधकार प्ाप्त होत होता. या णिकषात ि बसिारा 
परुोणहत धाणममिक णवधी करत असलयास तयाला २५ रु. पययंत दांडाची तरतदू होती. 

सतयशोधक आांबेडकराांकडूि अिकुरि 

सयाजीरावाांचा णहांद ू परुोणहत कायदा भारतातील धममि चचषेचया इणतहासात 
आजअखरे पररघाबाहरे कसा काय राणहला याच ेआश्यमि वाटते. कारि हा कायदा 
फक्त कागदावर लाग ू झाला होता असे िाही तर तयाची प्तयक् अांमलबजाविी 
बडोद्ात १९१५ पासिू सरुु झाली होती. या कायद्ातील कलम,े या कायद्ाचा 
उललेख ि करता का असेिा, आपलया १९३६ चया जगप्णसद्ध ‘Annihilation 
of Caste’ या ि झालेलया प्काणशत भाषिात तयाांचा सवतःचा धममिसधुारिचेा 
कायमिकम महििू दते असतािा जशाचया तसा प््म चाांगला उपयोग बाबासाहबेाांिी 
केला. 

या कायद्ातील कलमाांचा तपशील साराांशरूपािे पढुीलप्माि े होता. 
पौरोणहतयाचा हकक प्ाप्त झालेलया परुोणहतास सहा वषामितिू एकदा परुोणहत परीक्ा 



महाराजा सयाजीराव आणि सतयशोधक चळवळ  / 30

पास होि ेबांधिकारक होते. िांतर ही मयामिदा ३ वषायंवर व शवेटी दरवषषी परीक्ा पास 
होऊि परवािा घिे े बांधिकारक करणयात आले. ही परीक्ा पास होिाऱया सवमि 
णहांदुांिा मग तयाांची जात कोितीही असो तयाला ही परीक्ा पास झालयावर पौरोणहतय 
करता येत होते. परुोणहताांिी पजुेवेळी केलया जािाऱया मांत्पठिातील मांत्ाचा अ म्ि 
यजमािाांिा समजिू साांगि ेबांधिकारक केले. मांत्ाांचा अ म्ि यजमािाांिा समजिू ि 
साांगिाऱया परुोणहताांिा णशक्ेची तरतदू या कायद्ात करणयात आली होती.     

फुले समारकाच ेउद्ाते 
७ णडसेंबर १८९० मधये महातमा फुलेंच े समग् वाड्मय प्काणशत करणयाची 

पणहली मागिी बडोद्ातील  ‘बडोदावतसल’ या सतयशोधकीय णवचाराचया 
साप्ताणहकातील मतृयलेुखात केली होती. यािांतर ७९ वषायंिी महाराषट् शासिािे 
१९६९ मधये महातमा फुलेंच े समग् वाड्मय प्काणशत केले. साणवत्ीबाई ांचा 
भाषिसांग्ह १८९२ मधये ‘बडोदावतसल’िे प्काणशत केला. फुलयाांचया मतृयिूांतर 
तयाांच े समारक झालयास तयाला आण म्िक मदत करणयाची सयाजीरावाांिी तयारी 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर
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दशमिवली होती. परांत ु तसे प्यति ि झालयािे तो णवषय ते्ेच ्ाांबला. पढेु 
‘सतयप्काश’ ह ेसतयशोधक समाजाच ेमखुपत् प्काणशत करणयाची योजिा समोर 
आलयािांतर तयाला मदत करणयाची भणूमका सयाजीरावाांिी घतेली होती.

सयाजीराव महाराज फुलेंचा उललेख िेहमी ‘महातमा’ असा करीत. १८८८ 
मधये सयाजीरावाांचया सचूिेिसुार मुांबईतील सतयशोधक समाजाचया कायमिकतयायंिी 
फुलेंिा ‘महातमा’ ही पदवी अपमिि केली. सयाजीरावाांबद्दल वाटिारा आदर फुलेंिी 
एक अखांड णलहूि वयक्त केला. हा अखांड तयावेळी ‘दीिबांध’ूमधये प्काणशत झाला 
होता. महातमा फुलेंिी पत्ाद्ारे मागिी करूि सयाजीरावाांचा फोटो हवा असलयाच े
कळवले. तयािसुार महाराजाांिी राजवेशातील फोटो तयाांिा पाठवला. परांत ुतयाऐवजी 
साधया वेशातील फोटो मागविू घवेिू फुलेंिी आपलया बैठकीचया खोलीत लावला 
होता. तयावेळी महाराजाांच ेवय अवघ े२५ वषमि होते तर फुलेंच ेवय ६१ वषमि होते. 
महातमा फुलयाांिी सयाजीरावाांचा फोटो आपलया बैठकीचया खोलीत लावि ेयातच 
परुोगामी महाराषट्ाचा ‘खरा’ इणतहास लपला आह.े

हा सवमि इणतहास जाििू घतेािा होिाऱया आिांदापेक्ा होिाऱया वेदिाच अणधक 
आहते. कारि गेली ६० वषषे आपि भारतीय समाजकाांतीच े जिक महििू फुले 
णवचाराांची चचामि करत आहोत. सयाजीराव एका अ्ामििे महातमा फुलेंच ेसमकालीि 
होते कारि फुलेंचया आयषुयाचया शवेटचया सात वषामित महातमा फुले आणि 
सयाजीराव याांचयात कृणतशील सांवाद होता. तयाच दरमयाि अिेक सतयशोधक 
सयाजीरावाांचया सांस्ािात कायमिरत होते. तयाचप्माि े१९३९ मधये सयाजीरावाांचा 
मतृय ू होईपययंत सतयशोधक चळवळीला णवणवध मागामििे सयाजीरावाांिी पाठबळ 
णदले होते. असे असिूसदु्धा फुले परांपरेचा कृणतशील वैचाररक णवकास करिारे 
सयाजीराव मात् सतयशोधक चळवळीचया अणधकृत इणतहासात ‘अदखलपात्’ 
ठरले. हा ‘अदखलपात्’ इणतहास ‘दखलपात्’ करणयाचा सांकलप हीच सतयशोधक 
चळवळ गणतमाि करणयाची िाांदी ठरावी. 

lll



महाराजा सयाजीराव ज्ानमालेवरील 
काही णनवडक अणिप्ाय

l महाराजा सयाजीराव ज्ािमालामधील पणहली माला दपुारी णमळाली. 
धनयवाद.  िकुतीच वाचिू झाली आह.े ... ्छत्पती णशवाजी महाराज व 
सयाजीराव महाराज गायकवाड याांचया कायामिची तौलणिक ओळख करूि 
दणेयात आपि यशसवी झाले आहात. अणभिांदि.  - परुुषोत्म खडेेकर 

l I have gone through the Sayajirao Gaikwad and Dr. 
Ambedkar.  It is a good reading.  I got you know many 
things which are new.  Look forward to read other books 
also which I got. - सखुदवे ्ोरात

l You’re doing a incredible work with Sayajirao Gaikwad. 
Ambedkar’s unfulfilled aspiration to write a biography of 
the Maharaja seems to be coming true. Shout out if I can be 
of any help. Well, done!! - सरूज येंगडे 

l स्तीसधुारिा व सांघटिबाबत महारािी णचमिाबाई ांचा बराच मोठा सहभाग 
होता ही आतापययंत दडलेली माणहती यामळेु उजेडात आली. यापढेु िोंद 
घिे ेजरुरीची राहील असे वाटते आणि ती घयायलाच हवी. ह ेसवमि काम 
अणतशय कलपक आणि महाराजाांचया कतृमितवाचा णवसताररत पररचय करूि 
दिेारे आह.े या पणुसतका मी अिेकाांिा पाठवतो. बऱयाच लोकाांिा धकका 
बसतो, ह ेवाचिू. ह ेकाम ऐणतहाणसक आह.े - िांदकुमार मोरे 

l तमुही फारच ्ोर काम करत आहात. मराठी जिता ऋिी राहील. बाबा , ह े
काम अतलुिीय आह.े - ज्ािेर्र मळेु 

l बाबा आपलां णकतीही अणभिांदि केलां तरी कमीच. सयाजी महाराजाांचया 
साठीच आपलां आयषुय आह े असांच महिाव लागेल. - नया. एम. जी. 
गायकवाड 

l ही फार चाांगली सांग्ाह् णसरीज होतेय. - णदलीप चवहाि, पिु े

l So very useful cultural documentation of a golden page in 
history. A lasting contribution. - गिशे दवेी



l सांपिूमि िवीि माणहती णमळाली. एवढे वषषे का सांशोधि झालां िाही याचांही 
आश्यमि वाटतां. णहरा बागेतील महसके समारकास मात् भटे घणेयाची इच्छा 
झाली. ्छाि काम झालां आह.े - बावीसकर

l गांगारामभाऊ महसके ई बकु णमळाले. महषषी णवठ्ठल रामजी णशांद े ई बकु 
वाचले. महाराषट्ातील समाजसधुारकाांिा महाराजा सयाजीराव याांिी 
केलेलया मदतीची माणहती आजवर कुठेही वाचिात आली िवहती. आपि 
अणतशय प्यतिपवूमिक ही माणहती प्काशात आिली. ्छोट्या ्छोट्या 
पसुतकरुपािे मराठी वाचकाांिा उपलबध करूि णदली ह ेफार मोठे काम केले 
आह.े - ज्ािेर्र घोटेकर, येवला

l अणतशय िवीि व उद्ोधक माणहती आह.े गायकवाड महाराजाांचया 
दरूदृष्टीला, परुोगामी णवचाराांिा मािावे लागेल. ह ेही खरे आह ेकी वेदाांिा व 
वेदोक्त पजूाांिा ब्ाह्मिमकु्त करावे लागेल. महाराजाांिी तयाबाबत आदशमिच 
घालिू णदला आह.े तयाकाळचया भारतातील सांस्ाणिकाांचया काळातील 
णवणवध धाणममिक सधुारिाांचा अभयास िवीि सांशोधकाांिी करायला हवा.  
- शयाम कोरे 

l धममि साक्रतेचा सांदशे दिेारे ्छाि णवशे्षि. - डॉ. पी. जे. जोशी  

l तमुही फारच मोठां  आणि मोलाचां काम करताय. तयाबाबत मला मिापासिू 
आदर आह.े - राजा दीणक्त 

l तमुही खरोखर ग्ेट आहात ! तमुचया णजद्दीला व पररश्माांिा सलाम !!  
- णकशोर दीणक्त, वाई 

l णदिेश पाटील याांच ेअणभिांदि. उत्म णलखाि. - अशोक चौसाळकर

l खपू ऐणतहाणसक महत्वाच े कायमि आपि केले आह,े ह े आधीच बातमया 
वाचिू कळले होते. त्ाणप टपपयाटपपयािे आपि PDF सवरूपात तो सारा 
खणजिा आमचयापययंत पोचवत आहात, याबद्दल धनयवाद द्ावेत तेवढे 
्ोडेच आहते. - आिांद हाडषीकर

l खरांच एक एक दवैी खणजिा सापडावा तयाप्माि े िविवी व अमलूय 
माणहती,  ज्ाि उलगडत आह.े  ह ेखरांच अभयासाला, सांशोधिाला चालिा 
दिेारे कायमि व उपकम णिणश्तच आह.े...!!! आपि महाराषट्ाला व दशेाला 
उपकृत केले आह.े - िविा् गोरे, औरांगाबाद
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cenejepee meÙeepeerjeJe %eeveceeuee efvee|celeerceeieerue Yetefcekeâe
cenejepee meÙeepeerjeJe ieeÙekeâJee[ ns Heâòeâ DeeOegefvekeâ Yeejleeleerue meieàÙeele 

øeeieeflekeâ jepes nesles Demes veener lej YeejleemeejKÙee yengmeebmke=âeflekeâ osçeeÛes ̀ yeewefækeâ 
vesle=lJe'Ûe les keâjle nesles. Oece&, peele, leòJe%eeve, efçe#eCe, oele=òJe, mebçeesOeve, çesleer, 
GÅeesie, DeejesiÙe, ›eâer[e, meeefnlÙe, mebmke=âleer, ueefuele keâuee, øeeÛÙeefJeÅee, hegjeleòJe, 
Deeblejje„^erÙe mebyebOe, mJeeleb$Ùeue{e F. ceeveJeer meceepeeÛÙee meJe& Debieebvee keâJesle 
IesCeeNÙee #es$eele lÙeebveer efvecee&Ce kesâuesues ceeveob[ Deepener Yeejleemee"er Deeoçe& 
Deensle. lÙeecegUs les DeeOegefvekeâ YeejleeÛes efvecee&les DeeefCe cnCetveÛe KejsKegjs 
`ceneveeÙekeâ' megæe Deensle. 

ceneheg®<eebÛes eEÛeleve ns Heâòeâ FeflenemeeÛÙee mJehvejbpeveemee"er eEkeâJee FeflenemeeÛee 
heeskeâU DeefYeceeve yeeUieCÙeemee"er keâjeÙeÛes vemeles. DeeheuÙee mecekeâeueerve 
peieCÙeeleerue mecemÙeebÛeer Gòejs çeesOeCÙeemee"er, Deeheuee peerJevemebIe<e& mekeâejelcekeâ 
keâjCÙeemee"ermegæe Ùee ceneheg®<eebÛes hegveJee&Ûeve DeeJeçÙekeâ Demeles. Fefleneme efpelekeâe 
Jemlegefve…heCes DeeheCe Jele&ceeveeçeer pees[t eflelekeâe DeeheuÙee meceepeeÛee YeefJe<ÙeJesOe 
DeeheuÙeeuee DeÛetkeâheCes Ieslee ÙesF&ue.

cenejepee meÙeepeerjeJeebÛee `GoesGoes' keâjCÙeemee"er cenejepee meÙeepeerjeJe 
%eeveceeuesÛeer efvee|celeer kesâuesueer veener. DeepeÛÙee DeeheuÙee Oeee|cekeâ DeeefCe peeleerÙe 
mebIe<ee&Jej, çesleer-GÅeesieeleerue mebkeâšebJej ceele keâjCÙeemee"er lemesÛe meceepe cnCetve 
DeeheuÙeeleerue `efJemebJeeo' keâceer keâ™ve `megmebJeeo' Jee{JeCÙeeÛÙee JÙeehekeâ Yetefcekesâletve 
ner cenejepee meÙeepeerjeJe %eeveceeuee Deekeâejeuee Deeueer. Ùee efveefceòeeves Deeheuee 
legšuesuee Fefleneme ̀ pees[tve' JeeÛeCÙeeÛeer DeeefCe lÙeeletve mebJeeoeÛes hetue GYeejCÙeeÛeer 
øesjCee meJeeËvee efceUsue SJe{s cee$e vekeäkeâer.

heefnuÙee šhhÙeele mee" F&-yegkeâ Peeues Deensle.

yeeyee Yeeb[ 
meefÛeJe

efovesçe heešerue 
mebheeokeâ 

cenejepee meÙeepeerjeJe %eeveceeuee 

cenejepee meÙeepeerjeJe ieeÙekeâJee[ mebMeesOeve Je ØeefMe#eCe mebmLee
115, ce. ieebOeerveiej, mšsçeve jes[, 
Deewjbieeyeeo - 431 005
cees. - 9881745604
F&-cesue : sayajiraogsps@gmail.com


