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महाराजा सयाजीराव गायकवाड हे फक्त आधुणनक भारतातील सगळयात प्ागणतक 
राजे होते असे नाही तर भारतासारखया बहुसांसककृ णतक िेशाचे ‘बौणधिक नेतकृतव’च ते करत 
होते. धम्म, जात, तत्वज्ान, णशक्षि, िातकृत्व, सशंोधन, शेती, उद्ोग, आरोगय, क्रीडा, 
साणहतय, ससंककृ ती, लणलत कला, प्ाचयणवद्ा, पुरातत्व, आंतरराष्ट्ीय सबंंध, सवातंत्यलढा 
इ. मानवी समाजाचया सव्म अंगांना कवेत घेिाऱया के्षत्ात तयांनी णनमा्मि केलेले मानिडं 
आजही भारतासाठी आिश्म आहेत. तयामुळे ते आधुणनक भारताचे णनमा्मते आणि महिूनच 
खरेखुरे ‘महानायक’ सधुिा आहेत. 

महापुरुषांचे णचंतन हे फक्त इणतहासाचया सवपनरंजनासाठी णकंवा इणतहासाचा पोकळ 
अणभमान बाळगणयासाठी करायचे नसते. आपलया समकालीन जगणयातील समसयांची 
उत्तरे शोधणयासाठी, आपला जीवनसघंष्म सकारातमक करणयासाठीसधुिा या महापुरुषांचे 
पुनवा्मचन आवशयक असते. इणतहास णजतका वसतुणनष्ठपिे आपि वत्ममानाशी जोडू 
णततका आपलया समाजाचा भणवष्यवेध आपलयाला अचूकपिे घेता येईल.

महाराजा सयाजीरावांचा ‘उिोउिो’ करणयासाठी महाराजा सयाजीराव ज्ानमालेची 
णनणम्मती केलेली नाही. आजचया आपलया धाणम्मक आणि जातीय सघंषा्मवर, शेती-
उद्ोगातील सकंटांवर मात करणयासाठी तसेच समाज महिून आपलयातील ‘णवसवंाि’ 
कमी करून ‘ससुवंाि’ वाढवणयाचया वयापक भूणमकेतून ही महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला 
आकाराला आली. या णनणमत्ताने आपला तुटलेला इणतहास ‘जोडून’ वाचणयाची आणि 
तयातून सवंािाचे पूल उभारणयाची पे्रिा सवाांना णमळेल एवढे मात् नककरी.

पणहलया टपपयात साठ ई-बुक झाली आहेत. 

महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला 
णनणम्मतीमागील भूणमका
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‘भारताचा सवातंत्यलढा आणि सयाजीराव’ हा णवषय 

२०१६ पयांत पूि्मत: िुल्मणक्षत होता. बाबा भांड यांनी २०१६  

मधये ‘सवातंत्यलढ्याचे पाठीराखे महाराजा सयाजीराव’ हा 

गं्् णलहून हा णवषय पणहलयांिा चचचेत आिला. भारतातील 

५६५ ससं्ाणनकांमधये सयाजीराव हे एकटे साव्मभौम राजे होते. 

इगं्जांशी मैत्ीचा करार असलयाने तयांचा िजा्म सवतंत् राजाचा 

होता. सवातंत्यासाठीचया सशस्त्र क्ांतीचया प्यतनाचे कें द्र बडोिा 

होते. या चळवळीचे सतू्धार अरणवंि घोष हे महाराजांचे खाजगी  

सणचव होते. बाळ गंगाधर णटळक यांना महाराजांनी पुणयातील 

आपला गायकवाड वाडा इगं्जांचया डोळयात धूळ फेकणयासाठी 

कागिोपत्ी वयवहार िाखवून भेट णिला होता.

िािाभाई नौरोजी हे तर बडोद्ाचे णिवाि होते. लंडनमधील 

इणंडया हाऊस बांधणयासाठी शयामजी ककृ ष्ि वमा्म यांना 

महाराजांनी आण ््मक साहायय केले होते. गोपाळ ककृ ष्ि गोखले, 

महाराजा सयाजीराव 
आणि

महातमा गांधी
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िािाभाई नौरोजी, मािाम कामा, तारकना् िास, णबपीनचंद्र 
पाल, णिनशा वाच्ा, ब.ॅ णवनायक सावरकर, बाबाराव सावरकर 
इ. लोकांना सयाजीरावांनी आण ््मक मित केली होती. 

भगतणसगं बडोद्ात आश्रयाला आलयाचे पुरावे सापडतात. तर 
जवाहरलाल नेहरू लंडनमधये  णशकत असताना रात्ी १ वाजता 
गुप्तपिे सयाजीरावांना भेटलयाचे सिंभ्म नेहरू समग् वाड्मयात 
सापडतात. या पार््मभूमीवर महाराजा सयाजीराव आणि महातमा 
गांधी यांचे नाते तपासले असता भारताचया सवातंत्य चळवळीचा 
इणतहास ‘सयाजीकें द्री’ भूणमकेतून नवयाने णलणहणयाची गरज 
अधोरेणखत होते. 

सयाजीराव : गांधीजींचा आिश्म  
गुजरातमधये आिरिीय वयक्तींसाठी ‘बापू’ हे नामाणभधान 

प्चणलत आहे. सपूंि्म जग महातमा गांधींना ‘बापू’ या नावाने 
बोलवत होते. परंतु सवतः गांधीजी सयाजीरावांना आिराने ‘बापू’ 
महित. यातच या िोघांमधील नातयाचे ‘रहसय’ िडले आहे. 
गांधीजींना सयाजीराव वयाने मोठे असलयाने आिरा्थी  होते असे 
नाही तर सयाजीरावांनी आपलया कारकरीिथीत िाखणवलेली उतंु्तग 
झेप महातमा गांधींनाही आिश्मवत वाटत होती. महातमा फुले 
तयांचया वयाचया साठीत २०-२२ वषा्मचया सयाजीरावांचा फोटो 
आपला आिश्म महिून बैठकरीचया खोलीत लावत होते. असाच 
आिर महान णचत्कार राजा रवी वमा्म यांना महाराजांबद्दल वाटत 
होता. 
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तयाबाबत राजा रवी वमा्म बडोद्ाचे ततकालीन णिवाि टी. 
माधवराव यांना महितात, “वयानं लहान आणि अजाि असले 
तरी सयाजीराव महाराजांपुढं नतमसतक होताना णनभचेळ आनंि 
मला लाभला, तो इतर राजांपुढे लाभेल करी नाही याची मला 
िाट शंका आहे.” बडोद्ाहून राजा रवी वमा्म एक वेगळाच 
अनुभव घेऊन आले होते. ते सवाांना सांगत होते करी, “तो कुमार 
राजा, पि तयाचं तेज वय णवसरायला लावतं. आयुष्यात एक 
अनमोल सनेहबंध घेऊन आलयाचा आनंि मी उपभोगत आहे.” 
राजा रवी वमा्म यांचा हा अणभप्ाय १८-२० वषा्मचया तरुि 
सयाजीरावांबद्दलचा आहे. भारतात एखाद्ा राजयाला तयाची 
णवद्वत्ता आणि ससुसंककृ तपिा याबद्दल एवढा आिर अपवािानेच 
णमळाला असेल. जगभरातील णवणवध के्षत्ातील णवद्वान तसेच 
सामाणजक आणि राजकरीय के्षत्ातील नेते सयाजीरावांना 
जो आिर िेत होते तो श्रीमंत राजा महिून नवहता तर मानवी 
जीवनातील आिशाांचे मूणत्ममंत उिाहरि महिून होता.  

भारतीय राष्ट्ीय काँगे्सला पाठबळ  
१८९५ मधये सयाजीरावांनी पुिे ये्ील राष्ट्ीय काँगे्सचया 

अणधवेशनाला २,००० रु.ची मित केली होती. १९०२ मधये 
अहमिाबाि ये्ील राष्ट्ीय काँगे्सचया वाणष्मक अणधवेशनामधये 
आयोणजत करणयात आलेलया अणखल भारतीय औद्ोणगक 
प्िश्मनाचे उि् घाटन सयाजीरावांचया हसते झाले होते. 
अहमिाबािमधील राष्ट्ीय काँगे्सचया या वाणष्मक अणधवेशनाचे 
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अधयक्ष डॉ. रमेशचंद्र ित्त होते. ते पुढे १९०९ मधये बडोद्ाचे 
णिवाि झाले. १९०६ मधील राष्ट्ीय काँगे्सचया कलकत्ता 
ये्ील िुसऱया णहंिी औद्ोणगक पररषिेचे उि् घाटनिेखील 
सयाजीरावांनी केले होते. याच पररषिेचया मणहला णवभागाचे 
अधयक्षपि महारािी णचमिाबाई यांनी भूषवले होते व 
पररषिेतील भाषि इगं्जीमधये केले होते. या सव्म घटनांमधून 
राष्ट्ीय काँगे्सचया कामात सरुुवातीपासनू सयाजीरावांचा 
सहभाग टाळता न येणयाइतपत प्भावी होता हे लक्षात येते. 

‘भारतीय राष्ट्ीय काँगे्स’ या भारतीय सवातंत्यलढ्याचे 
णनिा्मयक नेतकृतव करिाऱया सघंटनेचया स्ापनेपासनू आण ््मक 
पाठबळाबरोबर सणक्य सहभाग घेिारे सयाजीराव भारतातील 
एकमेव राजे होते. इगं्ज सरकारचा रोष पतकरणयाचे काम १८८१ 
ला राजयाणधकार प्ाप्तीनंतर १८८३ पासनूच सयाजीराव करत होते. 
याचे उत्तम उिाहरि महिजे भारतातील ब्ाह्मिशाहीबरोबरच 
इगं्जांकडून भारतातील शेतकऱयांचया होिाऱया शोषिाबद्दल 
फुलयांनी तयांचया जया ‘शेतकऱयाचा आसडू’मधये इगं्ज 
सरकारवर जहरी टीका केली होती तया गं््ाचया प्काशनासाठी 
आण ््मक साहायय केले.  

गांधीजींना आणरिकेतील लढ्यासाठी मित 

१९०८ मधये गांधींनी िणक्षि आणरिकेतून पत् णलहून 
केलेलया णवनंतीवरून सयाजीरावांनी आणरिकेतील भारतीय 
कामगारांचया प्श्ामधये लक्ष घालणयाची णवनंती वहाईसरॉयांचया 
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माफ्म त इगंलंडमधील इणंडया हाऊसला णनवेिनाचया माधयमातून 
केली. याबरोबरच गांधींचया आणरिकेतील लढ्यासाठी तयांनी 
आण ््मक मितिेखील पाठवली. १९१५ मधये आणरिकेतून 
भारतात आलेलया महातमा गांधींनी पुढे काँगे्सचया माधयमातून 
असपकृशयता णनवारिासाठी महत्वपूि्म काय्म केले. तयांचया या 
प्यतनांना णवठ्ठल रामजी णशंिे यांचया ससं्ातमक काया्मची 
पार््मभूमी लाभली होती. राष्ट्ीय काँगे्सने असपकृशयता 
णनवारिाचा प्श् हाती घयावा यासाठी णवठ्ठल रामजी णशंिेंनी 
१९०७ पासनू राष्ट्ीय काँगे्सचया प्तयेक अणधवेशनात ठराव 
मांडणयाचा प्यतन केला होता. १९०७ ते १९१७ या िहा वषाांतील 
णशंिेंचया साततयपूि्म प्यतनानंतर १९१७ चया कलकत्ता ये्ील 
काँगे्सचया अणधवेशनात असपकृशयता णनवारिाचा ठराव पास 
करणयात आला. 

१९१५ मधये आणरिकेतून परतलयानंतर गांधींनी ततकालीन 
भारत समजून घेणयाचया उदे्दशाने रेलवेचया णतसऱया वगा्मचया 
डबयातून िेशभर प्वास केला. तयांचा हा प्वास महिजे 
राजयाणधकार प्ाप्तीनंतर १८८२-१८८४ िरमयान सयाजीरावांनी 
ससं्ानातील जनतेची णस्ती समजून घेणयाचया उदे्दशाने केलेलया 
बडोिा िौऱयाचे ३१ वषा्मनंतर योगायोगाने केलेले ‘अनुकरि’च 
होते.
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सयाजीराव : गांधीजींचया असपकृशयोधिाराचया काया्मची 
पे्रिा 

१९१७ मधये गांधींनी गोध्ा ये्ील पणहलया गुजरा्ी राजकरीय 
पररषिेचे अधयक्षस्ान भूषवले. या पररषिेत तयांनी शारिाबेन 
मेहता यांचया अधयक्षतेखाली पणहली गुजरा्ी सामाणजक 
पररषि घेणयाची सचूना केली. तयानुसार राजकरीय पररषिेचया 
िुसऱया णिवशी ही सामाणजक पररषि शारिाबेन मेहता यांचया 
अधयक्षतेखाली पार पडली. शेवटचया णिवशी गांधींनी गोध्ा 
शहरातील भंगी कॉलनीमधये असपकृशय पररषिेचे आयोजन केले. 
या पररषिेची ऐणतहाणसकता अचयुत याणगनक आणि सणुचत्ा 
शेठ यांनी तयांचया ‘The Shaping of Modern Gujarat – 
Plurality, Hindutva and Beyond’ या गं््ात मांडली आहे. 
ते महितात,“... And for the first time in Gujrat wealthy 
merchants, lawyers, traders and other elite mingled 
with dheds and bhangis on one platform … It was 
a mighty gathering impossible for even the Gods to 
achieve and not seen by anyone in Hindusthan for 
centuries or rather thousands of years.” 

सयाजीरावांनी राजयाणधकार प्ाप्तीनंतर १८८२ पासनू असपकृशय 
जातींना सरकारी खचा्मने णशक्षि उपलबध करून णिले. १९१३ 
पासनू सयाजीरावांनी धारा सभेवर असपकृशय प्णतणनधींचया 
णनयुक्तरीस सरुुवात केली, तर १९१७ मधयेच तयांनी असपकृशय 
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प्णतणनधींबरोबर धारा सभेत बसणयाची तयारी असिाऱया 
सव्मसाधारि सिसयांनाच धारा सभेची णनवडिूक लढणयाची 
परवानगी िेिारा णनयम केला. हा णनयम खास बाबासाहेबांना 
धारा सभेवर नेमणयासाठी केला होता हे णवशेष. गांधींनी 
आयोणजत केलेलया असपकृशय पररषिेचया यशाला सयाजीरावांचया 
या िीघ्मकालीन प्यतनांची मौणलक पार््मभूमी लाभली होती. 

गांधींचया या असपकृशयोधिाराचया काया्मबद्दल सयाजीरावांना 
आपुलकरी होती. १९२३ मधये बडोद्ात केलेलया भाषिात 
सयाजीराव महितात, “आमही असपकृशय बांधवांना समता आणि 
बंधुतव ही मानवी मूलये नाकारत आहोत. महातमा गांधी आणि 
तयांचया णवचारांची मािसे या सामाणजक प्श्ांसाठी फार मोठे 
काम करत आहेत. जर आमही महातमा गांधींचा सलला आणि 
माग्मिश्मन यांचे अनुकरि केले नाही, तर आपिास फार मोठ्या 
पश्ात्तापास सामोरे जावे लागेल.” जया काळात गांधींचे नाव 
उचचारिे हा गुनहा ठरत असे तया काळात सयाजीरावांनी जाहीर 
भाषिात गांधींचे अनुकरि करणयाचा सलला जनतेला णिला 
होता. ही बाब सवातंत्य चळवळीचया इणतहासातील क्ांणतकारक 
घटना महिून णवचारात घयावी लागते. या भाषिामुळे णब्णटश 
सरकारचया गोटात खळबळ उडालयानंतर गांधींचया असपकृशय 
उधिाराचया काया्मची आपि सतुती केलयाचा ‘खुलासा’ 
महाराजांनी केला.
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िांडी याते्ला सहकाय्म 
महातमा गांधी यांनी िांडी ये्े उचललेलया णमठामुळे 

णब्णटश साम्ाजयाचा ‘पाया’ खचला. माच्म १९३० मधये 
णमठाचया सतयाग्हासाठी काढणयात आलेलया िांडी याते्वेळी 
बडोिा ससं्ानचया हद्दीत गांधींना अटक करणयासाठी णब्णटश 
सरकारकडून बडोिा ससं्ानवर िबाव आिणयाचा प्यतन 
करणयात आला. बडोिा ससं्ानचया हद्दीत  गांधींना अटक 
करणयाचया बिलयात ‘रावबहादू्दर’ णकताब णमळवून िेणयाचे 
आणमष सरुतचे णब्णटश णजलहाणधकारी ग्ाहम यांनी बडोिा 
ससं्ानातील नवसारी णजलह्ाचे ततकालीन सभेु नाडकिथी 
यांना िाखवले. नाडकिथी यांनी ही बाब महाराजांचया कानावर 
घातली. तेवहा ‘आमचा तुमहाला नैणतक पाणठंबा आहे; पि आपि 
बडोिा मुलुखात ककृ पया काही सफोटक बोलू नका’ असा णनरोप 
सयाजीरावांनी गांधींना पाठवला. तयावर गांधींनी महाराजांना 
‘काळजी न करणयास’ सांणगतले. तयाचवेळी सयाजीरावांनी 
नाडकिथीनंा गुप्त आिेश िेऊन नवसारी णजलह्ाचया हद्दीत गांधींना 
अटक करून बडोद्ाचया प्णतषे्ठला कलंक न लावणयाची ताकरीि 
णिली. पेटलाि ये्े गांधीजी आले असता बडोिा ससं्ानचया 
हद्दीतील पेटलािचे तहसीलिार सतयव्रत मुखजथीनंी पुष्पहार घालून 
तयांचे सवागत केले. तयाचप्मािे बडोिा ससं्ानात इतर अनेक 
णठकािी नागररक आणि बडोिा सरकारातील अणधकाऱयांनी 
गांधींचे सवागत केले. महाराज आणि गांधी यांचयातील ‘योगय 
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समनवयामुळे’ गांधींची िांडी यात्ा बडोद्ातून णनणव्मघनपिे पुढे 
गेली. तयानंतर मणहनाभरातच गांधींना िांडी ये्े णब्णटश सरकारने 
अटक केली.

लक्मीणवलास पलेॅस भेट 

महाराज सयाजीराव आणि महातमा गांधी यांचयातील 
नातयाचे अचूक णवशे्षि करिारा प्सगं बाबा भांड यांनी 
तयांचया ‘लोकपाळ राजा सयाजीराव’ या पुसतकात उि् धकृत 
केला आहे. तो तयांचयाच शबिात समजून घेिे मननीय ठरेल. 
बाबा भांड णलणहतात, “एके णिवशी महातमा गांधींकडून 
महाराजांना णनरोप आला - “बापू आमही तुमहाला भेटायला 
लक्मीणवलास पलेॅसवर येतो.” महाराजांना आनंि झाला; 
पि तयाहून आश्य्मही वाटले. णब्णटश सरकार िोघांकडेही 
सशंयाने बघत असताना महातमा गांधींची बडोिा गुप्तभेट ठरली. 
महाराजांनी कन्मल अनंतराव सडेकर पवार यांना बोलावले. ते 
महाराजांचे एके काळचे णवर्ास ूए.डी.सी. होते. 

“महातमा गांधी भेटायला येत आहेत. णभंतीला कान असतात. 
तुमही साबरमतीपासनू इ्पयांत गांधींचया गुप्तप्वासाची 
आखिी करा.” महाराजांनी अनंतरावावर जबाबिारी सोपवली. 
णवर्ास ूमािस ंसाबरमतीला पाठवली. महातमा गांधी बडोद्ात 
आले. लक्मीणवलास पलेॅसचया प्वेशद्वारी महाराजांनी गांधींचे  
सवागत केले.

प्वेशद्वारासमोरील णजनयामधून महाराज गांधींना घेऊन ऐने 
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महालातील िालनात आले. महाराजांनी गांधींना समोरचया 
आसनावर बसणयाची णवनंती केली. महातमा गांधी महिाले, 
"बापू, तुमचयासमोर आमही खुचथीवर बसिं शोभत नाही" आणि 
गांधी ऐने महालातील भारतीय बैठकरीवर बसले. िोनही पाय 
उजवया बाजूनं मुडपून बसायची तयांची पधित होती.

महाराजांनी महातमा गांधींचं सवागत केलं. अनंतराव सडेकर 
पवारांना महाराज महिाले, “सेनापती, तुमही बैठकरीचया िारावर 
्ांबा. गांधीजी इ्ं आहेत तोपयांत कोिालाही लक्मीणवलास 
पलेॅसमधये प्वेश िेऊ नका.” अनंतराव सडेकर पवार ऐने 
महालातून बाहेर आले. िारातून मागे वळून बणघतलं. नेहमी 
आपलया खुचथीत बसिारे महाराज महातमा गांधींसमोर येऊन 
मांडी घालून बसले. अनंतरावांनी महाराजांस आपले णसहंासन 
सोडून अस ंजणमनीवर बसलेले महाराज कधीच पाणहले नवहते. 
सेनापती सडेकर पवारांनी ऐने महालाचा मुखय िरवाजा ओढून 
घेतला. आपला राजा महातमा गांधींचया समोर जणमनीवर 
बसला, हे िुसऱयाने बघू नये अस ंसेनापतींना वाटू लागलं.” 

लंडनमधील गोलमेज पररषि 
या िोन महापुरुषांची अशाच प्कारची आिखी एक 

ऐणतहाणसक भेट लंडनमधये झाली होती. १९३१ मधये लंडन 
ये्ील िुसऱया गोलमेज पररषिेिरमयान असपकृशयांसाठीचया 
सवतंत् मतिारसघंावरून भारतीयांमधयेच प्चंड गिारोळ 
माजला. यावेळी गिारोळ न करता पणहलया पररषिेवेळचे 
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सवंािी वातावरि पुनहा णनमा्मि करून बंि झालेली चचा्म 
सरुू करणयाची णवनंती १४ सपटेंबर १९३१ रोजी सयाजीरावांनी 
सभागकृहाला केली. परंतु तयावेळी कोिीही तयांचे ऐकणयाचया 
मन:णस्तीत नवहते. २१ सपटेंबर १९३१ रोजी सयाजीरावांनी 
सभागकृहाला सबंोणधत केले. तयानंतर ४ णिवसांनी २५ सपटेंबर 
रोजी लंडनचया डॉचचेसटर हॉटेलमधये महातमा गांधींनी महाराजांची 
भेट घेतली. या भेटीत गोलमेज पररषि व असपकृशयांसाठीचया 
सवतंत् मतिारसघंाचया जवलंत प्श्ावर िोघांमधये चचा्म झाली 
असावी. सयाजीरावांचया खंबीर आणि सणक्य पाणठंबयाची 
खात्ी असलयामुळेच गोलमेज पररषिेसारखया महत्वाचया प्सगंी 
गांधींनी तयांची सवतःहून भेट घेतली हे णनणश्त.

पुिे करार 
सवातंत्यपूव्मकालीन असपकृशयांचया राजकरीय अणधकारणवषयक 

चचचेत गांधी-आंबेडकर पुिे कराराचे महत्व अननयसाधारि आहे. 
महातमा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांचयातील असपकृशयांचया 
सवतंत् मतिारसघंाबाबतचया वािासिंभा्मत २२ सपटेंबर १९३२ 
रोजी टाटा सनस अँड कंपनीचया ए.डी. नौरोजी यांना णलणहलेलया 
पत्ात सयाजीराव महितात, “तुमची तार णमळाली. मला वाटते 
करी, त्ाकण्त उचच णहंिू तयांनी वागायला हवे, तसे वागत 
नाही. तयांनी असपकृशयता पूि्मपिे िूर केली पाणहजे. णहंिुतवामधये 
िुही टाळायची असेल तर सव्म जातीतील लोकांना समान सधंी 
द्ायला हवी. डॉ. आंबेडकरांची समजूत घालू शकलो नाही, 
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याचा खेि वाटतो. श्री. गांधी यांनी उपोषिाचा आग्ह धरू नये, 
तयांचया तयागामुळे काहीही साधय होिार नाही.” सयाजीरावांचया 
पत्ातून गांधी-आंबेडकर सघंषा्मत महाराजांची भूणमका णकती 
ससुपष्ट होती आणि जातीय णवषमता अंताबाबत तयांची भूणमका 
णकती वयापक होती हे सपष्ट होते. 

हररजन सेवक सघं
णवशेष महिजे सयाजीरावांचया या पत्ानंतर आठच 

णिवसांनंतर ३० सपटेंबर १९३२ रोजी पुिे कराराचया 
अंमलबजाविीचे पणहले पाऊल महिून मंुबई ये्े ‘अणखल 
भारतीय असपकृशयताणवरोधी लीग’ची स्ापना करणयात आली. 
पुढे या लीगचे ‘हररजन सेवक सघं’ असे नामकरि करून 
णिलली ये्े या ससं्ेचे मुखय काया्मलय स्ापन करणयात 
आले. या ससं्ेचया स्ापनेवेळी पुढील ३ मुखय उणद्दषे्ट णनणश्त 
करणयात आली होती. 

१) असपकृशयता णनवारिासाठी णहंिू समाजाचया सव्म 
घटकांमधये णशक्षिाचा प्सार करिे आणि णहंिू जातींचया 
मानणसकतेत आमूलाग् बिल घडवून आििे.

२) असपकृशय जातींचया शैक्षणिक, आण ््मक व सामाणजक 
उननतीसाठी रचनातमक काय्म करिे. 

३) शकय णततकया लवकर सव्म साव्मजणनक णवणहरी, 
धम्मशाळा, रसते, शाळा, समशानभूमी आणि मंणिरे असपकृशयांसाठी 
खुली करणयासाठी शकय ते सव्म प्यतन करिे. 
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सयाजीरावांनी १८७५ मधये बडोद्ाचया गािीवर आलयापासनू 
असपकृशयोधिारासाठी केलेले प्यतन लक्षात घेतलयास हररजन 
सेवक सघंाने णनणश्त केलेलया उणद्दष्टांची तयाचया स्ापनेआधीच 
बडोद्ामधये पूतथी झाली होती असा णनष्कष्म णनघतो. या सिंभा्मत 
सयाजीरावांचया असपकृशयणवषयक काया्मबद्दल महातमा गांधींनी 
महाराजांचे केलेले अणभनंिन हा याचा उत्तम पुरावा आहे. ८ माच्म 
१९३३ रोजी येरवडा सेंट्ल जेलमधून सयाजीरावांना पाठवलेलया 
पत्ात गांधी णलणहतात, “महाराज आपि बडोिा ससं्ानात 
हररजनांसाठी णशक्षिाची िार उघडली आणि असपकृशयतेचा 
कलंक कायद्ाने पुसनू या कामाची कायद्ाने अंमलबजाविी 
केली. आपलया या लोकोत्तर कामासाठीच आपि सवाांहून 
अणधक अणभनंिनास पात् आहात, हे कबूल करताना माझया 
मनात णतळमात् शंका नाही.” 

गांधीजींचे वरील णवधान भारतातील असपकृशय मुक्तरीचया 
इणतहासातील सयाजीरावांचे प्िश्मक स्ान सपष्ट करते. 
गांधीजी वरील पत्ात जेवहा महितात, ‘आपि सवाांहून 
अणधक अणभनंिनास पात् आहात’ तेवहा भारतातील गांधींसह 
असपकृशयोधिाराचे काम करिाऱया सव्मच समाजधुररिांना 
सयाजीरावांचया कामाने पे्रिा णिली होती हेच अधोरेणखत 
करतात. परंतु असपकृशय उधिाराचया अणधककृ त इणतहासात णवठ्ठल 
रामजी णशंिे वगळता एकाही इणतहासकाराने सयाजीरावांची 
िखल घेतलेली नाही. 



महाराजा सयाजीराव आणि महातमा गांधी  / 19

सयाजीराव बेिखल 
महातमा गांधी हे भारताचया आधुणनक इणतहासातील सवा्मत 

प्भावशाली नेते मानले जातात. या पार््मभूमीवर आपि जेवहा 
महाराजा सयाजीराव गायकवाड आणि महातमा गांधी यांचा 
जोडून णवचार करतो तेवहा महातमा फुलयांप्मािेच महातमा 
गांधीजींसाठीसधुिा सयाजीराव गुरुस्ानी होते हे सपष्ट होते. 
सयाजीरावांनी सवातंत्य चळवळ असो, असपकृशयता णनमू्मलन 
असो णकंवा भारताचे आधुणनकरीकरि असो, णनिा्मयक भूणमका 
बजावली असलयाचे अनेक पुरावे सापडतात. परंतु आधुणनक 
भारताचया इणतहासात सयाजीरावांना अदृशय ठेवणयाची णकमया 
आपलया इणतहासकारांनी जािते-अजाितेपिाने केलयाने 
आधुणनक भारताचा खरा नकाशा आजअखेर आपि तयार 
करू शकलो नाही.  आधुणनक भारताचया खऱया नकाशात 
सयाजीरावांचे स्ान एखाद्ा िेशाचया नकाशात जे स्ान 
राजधानीचे असते तसे आहे असा सपष्ट णनष्कष्म णनघतो. 

lll
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१) णशवसकृष्टीचे णनमा्मते - सागर मोणहते
२) ककृ तीशील सतयशोधक - णिनेश पाटील
३) राजषथी शाहू - णिनेश पाटील
४) एक ‘क्ांतीपव्म’ - आंबेडकर  
     - णिनेश पाटील
५) िानशूर महाराजा सयाजीराव 
      - डॉ. राजेंद्र मगर

६) िामोिर सावळाराम यंिे - राजश्री किम
७) खासेराव जाधव - णशवानी घोंगडे
८) ककृ ष्िराव अजु्मन केळूसकर  
     - सरुक्षा घोंगडे
९) साणवत्ीबाई फुले - णशवानी घोंगडे
१०) णवठ्ठल रामजी णशंिे - पवन साठे
११) गंगारामभाऊ महसके  - णिनेश पाटील
१२) ररयासतकार गो. स. सरिेसाई    
      - णिनेश पाटील
१३) योगी अरणवंि घोष - डॉ. राजेंद्र मगर
१४) महारािी णचमिाबाई सयाजीराव  
       गायकवाड - सरुक्षा घोंगडे
१५) कम्मवीर भाऊराव पाटील  
       - णशवानी घोंगडे
१६) बडोद्ातील वेिोक्त - राजश्री किम
१७) धम्म खाते - सरुक्षा घोंगडे
१८) णहंिू पुरोणहत कायिा - िेवित्त किम
१९) तुलनातमक धम्मणचंतक - िेवित्त किम
२०) जातणवषयक णचंतन - सरुक्षा घोंगडे
२१) इणंिराराजेंचा क्ांणतकारक णववाह   
       - िेवित्त किम

२२) णहंिू कोड णबल - िेवित्त किम
२३) िुसरी जागणतक सव्मधम्म पररषि  
       - डॉ. राजेंद्र मगर
२४) सक्तरीचा प्ा्णमक णशक्षि कायिा   
       - राजश्री किम
२५) स्त्रीणवषयक काय्म - णशवानी घोंगडे
२६) मराठी भाषा, साणहतय व ससंककृ ती  
       - णनलोफर मुजावर
२७) ससंककृ त णशक्षि - णनलोफर मुजावर
२८) धमा्मनंि कोसबंी - णनलोफर मुजावर
२९) बौधि धम्म - सौरभ गायकवाड
३०) मराठी पत्करीता - सौरभ गायकवाड
३१) नानासाहेब णशंिे - िेवित्त किम
३२) महातमा गांधी - णिनेश पाटील
३३) श्रीधर वयंकटेश केतकर    
       - सौरभ गायकवाड
३४) प्ाचयणवद्ा - सौरभ गायकवाड
३५) आरोगय आणि वयायामणवषयक    
       काय्म - णशवानी घोंगडे
३६) अणखल भारतीय मराठा णशक्षि   
       पररषि - सतयनारायि आरडे
३७) भारताचा सवातंत्यलढा  
       - राहुल विवे
३८) महाराजा सयाजीराव आणि 
      जगप्वास  - णिनेश पाटील
३९) णनवय्मसनी, चाररत्यवान, साव्मभौम  
       राजा - बाबा भांड
४०) लणलतकला - धारा भांड मालंुजकर

महाराजा सयाजीराव ज्ानमाला नामसचूी 
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४१) राजा रवी वमा्म - धारा भांड मालंुजकर
४२) बालगंधव्म - धारा भांड मालंुजकर
४३) िािासाहेब फाळके 
       - धारा भांड मालंुजकर
४४) बडोद्ातलया वासतू  
       - धारा भांड मालंुजकर
४५) सगंीत णशक्षि - धारा भांड मालंुजकर
४६) बडोद्ाचे कलाभवन 
       - सौरभ गायकवाड
४७) बकँ ऑफ बडोिा - िेवित्त किम
४८) िुष्काळ िौऱयाचया नोंिी 
       - णिनेश पाटील
४९) शेतीणवकास - िेवित्त किम
५०) उद्ोग णवकास - सौरभ गायकवाड
५१) सहकार णवकास - राहुल विवे
५२) जलणनयोजन (जलसंवध्मन) 
       - डॉ. राजेंद्र मगर
५३) पूरणनवारि - डॉ. राजेंद्र मगर
५४) सतयशोधक धामिसकर 
      - सतयनारायि आरडे

बाबा भांड - ९८८१७४५६०४,  णिनेश पाटील -९६२३८५८१०४,  

डॉ. राजेंद्र मगर -९४२०३७८८५०, धारा भांड मालंुजकर - ९८८१७४५६०८

 महेश मोधे - ८७८८२०८९९०

आपिास वरील पैकरी काही ई-बुक हवी असलयास सपंक्म  करावा

५५) बडोद्ाचा लक्मीणवलास पलेॅस 
       - पवन साठे
५६) लोकपाळ राजा सयाजीराव : चररत्  
       - बाबा भांड
५७) यशवंतराव चवहाि - णिनेश पाटील
५८) धम्म णवचार - बाबा भांड
५९) राजाराम शास्त्री भागवत - बाबा भांड
६०) ्त्पती शाहू - बाबा भांड
६१) महाराजा सयाजीराव  ‘प्जासत्ताक’  
       राजा - अणनल वकटे 
६२) महातमा फुले, मामा परमानंि आणि  
      सयाजीरावांना पते् - मामा परमानंि 
६३)  बहुजनांचया णशक्षिासाठी मित 
        - बाबा भांड
६४)  आरक्षि : सयाजीरावांचे आणि      
        शाहुंचे - णिनेश पाटील
६५)  िानशूर महाराजा सयाजीराव आणि   
        जमशेटजी टाटा - डॉ. राजेंद्र मगर
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cenejepee meÙeepeerjeJe ØekeâeefMele meeefnlÙe :

r ceneje°^ Meemeve : 25 Keb[eleerue 62 «ebLe = 26642 he=‰s
ceje"er :
l Yee<eCe meb«en : 2 «ebLe  l he$emeb«en : 3 «ebLe
l ieewjJeieeLee : 1 «ebLe  l meÙeepeerjeJe uesKeve : 2 «ebLe 
l megØeMeemeve : 2 «ebLe  l peieØeJeeme : 3 «ebLe
l efMe#eCe megOeejCee : 1 «ebLe  l Dee"JeCeer Je uesKe : 3 «ebLe
l meÙeepeerjeJe Ûeefj$es : 5 «ebLe  l megOeejCee : 10 «ebLe = SketâCe 32 «ebLe
English
l Spechess & Adresses : 2 Books l Letters : 4 Books

l Writings of Sayajirao : 2 Books l Administration : 1 Books

l World Tour Reports : 3 Books l Education Reforms : 3 Books

l Biographies : 5 Books  l Total English Books : 20

efnvoer :
l meÙeepeerjeJe keâe uesKeve : 1  l mJeleb$Ùe Ùegæ kesâ meceLe&keâ : 1
l meÙeepeerjeJe peerJeveer : 2  l Yee<eCe meb«en : 2 
l he$e meb«en : 3   l ieewjJeieeLee : 1 = 10 «ebLe
meeefnlÙe mebmke=âleer ceb[U DeeefCe Dekeâeoceer :  5 «ebLe
l cenejepee meÙeepeerjeJe š^mš :    30 «ebLe
l meekesâle ØekeâeMeve Øee. efue. Deewjbieeyeeo
 keâLee, keâeobyejer, Ûeefj$Ùe, Fefleneme, yeesOekeâLee, efkeâMeesj keâeobyejer, hegâues, Deebyes[keâj, 
 efueefKele - mebheeefole     13 «ebLe

l ceneje°^ Meemeve ØekeâeefMele «ebLe MeemekeâerÙe «ebLe ieej DeeefCe DeefOeke=âle efJe›esâles meekesâle ØekeâeMeve 
ÙeebÛeskeâ[s GheueyOe.
l meÙeepeerjeJe š̂mš, Meemeve Je meekesâle ØekeâeMeveeÛes cenejepee meÙeepeerjeJeebÛes Jejerue «ebLe GheueyOe :

meekesâle ØekeâeMeve Øee. efue.,115 cenelcee ieebOeerveiej, Deewjbieeyeeo 431005
cees. : 9881745605, 9881745604

lll
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