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जडिघडि माणलकेणर्वषयी... 
 
‘अवार्ीन महाराष्रार्ी जर्णघर्ण’ या पु्तकमालमालेर्ी आखणी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने 

एक त्रवत्रशष्ट उत्रिष्ट र्ोळयाांपढेु ठेवनू केली आहे. ज्याांच्या कतृचत्वातून, प्रयत्नाांतून आत्रण प्रर्ावाांतून आजर्ा 
महाराष्र सामात्रजक, साा्ं कृत्रतक सांदर्ात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती, सां्था आत्रण त्रवर्ारप्रवाह 
याांर्ा पत्ररर्य या मालेतून सवचसामान्सय त्रशत्रित वार्काांना करून त्रदला जाईल. त्यासाठी त्रनत्रित केलेफया 
त्रवषयाांवर मान्सयवर लेखकाांकरू्न जसजशी पु् तके त्रलहून हाती येतील तसतशी ती प्रत्रसद्ध केली जातील. 

 
‘माले’ तील त्रतसरे पु्तक आज आम्ही प्रकात्रशत करीत आहोत. पत्रहले पु्तक ‘महाराष्र सात्रहत्य 

पत्ररषद’ या त्रवख्यात सां्थेच्या वाङ्मयिेिातील कायात्रवषयी असून ते म. श्री. दीत्रित याांनी त्रलत्रहले आहे. ते 
‘पत्ररषदे’ च्या नव्वदाव्या वाढत्रदवशी आम्ही समारांर्पूवचक प्रकात्रशत केले. दुसरे पु् तक मान्सयवर वैयाकरण 
प्रा. कृष्ण श्री. अजुचनवार्कर याांनी त्रलत्रहलेले ‘मोरो केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायच’ असे आहे. मराठी 
त्रवषयार्ा अभ्यास करणारे त्रवद्याथी, त्रशिक आत्रण प्राध्यापक कै. दामले याांनी त्रलत्रहलेफया’ शास्त्रीय मराठी 
व्याकरण’ या बहृद ग्रांथार्ा अभ्यासासाठी नेहेमी उपयोर् करीत असतात. त्यारे् प्रर्ांर् आकारमान पाहून 
त्रबर्कूनही जातात. परांतु या अभ्यासकाांना आत्रण इतराांनाही सवचसाधारणपणे दामले याांच्या जीवनार्ी आत्रण 
त्याांनी व्याकरणिेिात केलेफया कायार्ी नेमकी कफपना नसते. प्रा. अजुचनवार्कर याांनी दामफयाांच्या 
र्त्ररिार्ी आत्रण वाङ्मयीन कायार्ी ओळख या पु्तकात करून त्रदली आहे. 

 
र्ॉ. हेमांत त्रवष्णू इनामदार याांनी आमच्या त्रवनांतीला मान देऊन’ र्ांर्ाधर बाळकृष्ण सरदार : व्यक्ती 

आत्रण कायच’ (जन्सम : १९०८ मृत्यू : १९८८) हे, या मात्रलकेतील त्रतसरे पु्तक त्रलहून त्रदले आहे. ते आज 
प्रकात्रशत करत आहोत. र्ॉ. इनामदार याांर्ा प्रा. सरदाराांशी दीघचकाळ व्यल्क्तर्त पत्ररर्य होता. 
सांतवाङ्मयारे् अध्ययन हा या दोघाांना जोर्णारा आणखी एक दुवा. सामात्रजक प्रबोधनाला प्रा. सरदाराांच्या 
जीवनात व लेखनात जे केन्सद्रवती ्थान होते त्यार्ी र्ॉ. इनामदाराांना फार जवळून ओळख होती. आम्ही 
त्याांच्या या अनुर्वार्ा लार् इतराांनाही व्हावा या हेतूने हे पु् तक त्रलत्रहण्यार्ी जबाबदारी त्याांच्यावर सोपवली 
आत्रण त्याांनीही ती आनांदाने मान्सय केली. या आत्मीयतेने केलेफया सहकायाबिल राज्य मराठी त्रवकास 
सां्थेच्या वतीने मी त्याांरे् आर्ार मानते. 

 
महाराष्राच्या शिैत्रणक आत्रण सात्रहल्त्यक त्रवश्वावर प्र. र्ां. बा. सरदार याांरे् असणारे ऋण 

त्रवत्रवधप्रसांर्ी जाणवत असते. त्या ऋणारे् कृतज्ञतापूवचक ्मरण कराव ेही, हे पु्तक त्रलहून घेण्यामार्ील 
एक पे्ररणा आहे. सामात्रजक र्रजाांरे् अनुसांधान ठेवनू र्ालणारे राज्य मराठी त्रवकास सां्थेरे् र्ात्रषक उपक्रम 
पाहून आज प्रा. सरदार याांना खत्रर्तर् आनांद झाला असता असेही वाटते. 

 
‘जर्णघर्ण’ मात्रलकेतील सवच पु्तकाांरे् बाह्याांर् सारखेर् राहणार आहे. तथात्रप, या पु् तकाांरे् 

व्यक्ती, सां्था आत्रण त्रवर्ारप्रवाह असे तीन र्ट असतील आत्रण त्याांनुसार मुखपृष्ाांरे् तीन वरे्वरे्ळे रांर् 
राहतील. 

 
सरोणजनी रै्वद्य 

र्वसंत आबाजी डहाके 
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गंगाधर बाळकृष्ट्ि सरदार 
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‘अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि’ या मालेतील पु् तके 
 

१) महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद : म. श्री. दीत्रित  
 पृष्े११४, मूफय ५० रुपये. 
२) मोरो केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायच : कृष्ण. श्री. अजुचनवार्कर  
 पृष्े १०३, मूफय ५० रुपये. 
३) र्ांर्ाधर बाळकृष्ण सरदार : व्यक्ती आत्रण कायच : हेमांत त्रव. इनामदार  
 पृष्े १०८, मूफय ६० रुपये. 
४) आर्ायच काका कालेलकर : व्यक्ती आत्रण कायच : मृणात्रलनी जोर्ळेकर  
 पृष्े १८०, मूफय १५० रुपये. 
आगामी  
५) बालर्ांधवच : व्यक्ती आत्रण कायच : मोत्रहनी वदे  
 मूफय ६० रुपये. 
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लेखकाचे मनोगत 

 
पुणे येथील श्री. ना. दा. ठाकरसी मत्रहला महात्रवद्यालयात एकतीस वष ेमी मराठीरे् काम अध्यापन 

केले(१९५४ ते १९८५). प्रा. र्ांर्ाधर बाळकृष्ण ऊफच  अण्णासाहेब सरदार हे त्या सां्थेत १९४१ ते १९६८या 
कालावधीत मराठीरे् प्राध्यापक म्हणून काम करीत होते. त्याांपैकी १४ वष े त्याांच्या मार्चदशचनाखाली काम 
करण्यार्ी सांधी मला त्रमळाली(१९५४ ते १९६८). माझी पत्नी र्ॉ. सौ. अलका इनामदार ही एफ. वाय. पासून 
एम. ए. पयंत सरदाराांर्ी त्रवध्यार्थथनी होती. एखादी त्रशकवणी लावनू ज्या र्ोष्टी समजफया नसत्या, अशा 
अनेक र्ोष्टी सरदाराांच्या सहवासातून व त्याांर्ाशी केलेफया त्रवर्ारत्रवत्रनमयातून आम्हाांला त्रशकता आफया. 
शिैत्रणक मूफयाांत्रवषयीर्ी तळमळ आत्रण वैर्ात्ररक सर्ोटी या रु्णाांर्ा प्रत्यय त्याांच्या वतचनातून आमच्या मनावर 
उमटला. 

 
या सांदर्ातील दोन आठवणी नमूद करण्याजोग्या आहेत. 
 
महामांर्ळाच्या शुद्धलेखनत्रवषयक नव्या त्रनयमाांना सप्टेंबर १९६२ मध्ये शासनाने मान्सयता त्रदली होती. 

या त्रनयमाांप्रमाणेर् लेखन कराव,े असा आदेश सवच त्रशिणसां्थाांना जारी करण्यात आला होता. 
 
जानेवारी १९६३ मध्येमहात्रवद्यालयारे् त्रनयतकात्रलक प्रत्रसद्ध व्हायरे् होते. त्यासाठी ‘त्रतर्ी कुिी’ या 

नावार्ी, एका त्रवद्यार्थथनीने त्रलत्रहलेली र्ोष्ट छापायर्ी होती. सरदार मुख्य सांपादक होते. मी त्याांर्ा मदतनीस 
होतो. र्ोष्ट कुत्रयाांच्या अनेक त्रपलाांत्रवषयी होती. लेत्रखकेला एक ‘कुिी’ (स्त्रीसलर्ी) अत्रर्पे्रत नव्हती. अनेक 
‘कुिी’ (नपुांसकसलर्ी) र्ोष्टीमध्ये त्रतने वर्थणली होती. (ते कुिें, ती कुिीं.) महामांर्ळाच्या नव्या त्रनयमाप्रमाणे 
अनु्वार न द्यावते, तर र्ोष्टीच्या मथळयावरून एका स्त्रीसलर्ी कुिीर्ी ती र्ोष्ट ठरत होती. त्यामुळे त्या 
र्ोष्टीर्ा आशय बदलत होता. सरदाराांनी व मी र्र्ा केली. छापलेफया पु्रफाांमध्ये मथळयाच्या त्रठकाणी व 
मजकुरातील योग्य जार्ी अनु्वार त्रदले. मुद्रणादेश देऊन तो फॉमच मुद्रणालयाकरे् पाठत्रवला. 

 
त्या त्रदवशी रािी दहा वाजता सरदार माझ्या घरी आले. रा. श्री. जोर् आत्रण व. दा. र्ोखले याांच्याशी 

र्र्ा करून ते आले होते. नव्या त्रनयमाप्रमाणे अनु्वार देता येत नाहीत. एकदोन पत्ररच्छेद वार्ून झाफयावर 
वार्काला योग्य तो सांदर्च समजेल, असा त्रनणचय त्या दोघाांनीही त्रदला होता. 

 
सरदाराांच्या इच्छेप्रमाणे ते आत्रण मी असे दोघेही छापखान्सयात रे्लो. मालकाांना जारे् केले. त्याांनी 

मशीनवरून तो फॉमच काढून आमच्या हाती त्रदला. अनु्वार काढून टाकून आम्ही दुरु्ती केली. सरदाराांना 
त्याांच्या घरी पोहोंर्वनू मी रािी बाराला माझ्या घरी परत आलो. 

 
दुसऱ्या त्रदवशी दुपारी महात्रवद्यालयात आमर्ी रे्ट झाली. काहीतरी त्रनत्रमत्ताने बोलणे त्रनघाले. मी 

म्हणालो, ‘अण्णासाहेब, काल रािी आपण त्रवनाकारण िास घेतला. र्ोष्ट एका त्रवद्यार्थथनीर्ी होती. 
अनु्वारार्ी र्ूक राहून रे्ली असती तर काय त्रबघर्लां  असत?’ त्यावर सरदार म्हणाले, “खरां आहे. तुम्हाला 
उर्ीर्र् िास झाला.” 

सरदार वर्ावर रे्ले. मी ग्रांथालयात रे्लो. आपण त्याांना असां बोलायला नको होतां, हे माझ्या मनात 
आलां . पण त्या तरुण वयातली माझी अल््मता मोठी होती. मी र्प्प रात्रहलो. दुसऱ्या त्रदवशी सकाळी सरदार 
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माझ्या घरी आले. त्याांनी र्हा घेतला. र्प्पार्ोष्टी झाफया. शुद्धलेखनार्ा त्रवषय त्रनघाला नाही. तासार्रानां ते 
घरी रे्ले. 

 
र्ार त्रदवसाांनी मी त्याांना म्हणालो, ‘तुम्ही माझ्याकर्ां र्हा घेऊन रे्लात. त्यामार्र्ी ‘सामात्रजक 

फलश्रुती’ माझ्या ध्यानात आली!’ 
 
त्यावर सरदार मोकळेपणानां हसले. ते म्हणाले, “अहो, मी महात्रवद्यालयात नव्यानां लार्लो, तेव्हा 

मीही तात्याांना(वामन मफहाराांना) काही त्रकरकोळ मुद्यावरून छेर्ल होतां. तात्याांनी त्रदलत्रर्री व्यक्त केली 
होती. दुसऱ्या त्रदवशी सकाळी ते माझ्याकर्ां र्हाला आले होते. तेव्हा त्याांनी घालून त्रदलेला पाठ मी त्रर्रवला, 
इतकां र् काय ते! आता शुद्धलेखनाच्या मुद्याकरे् वळू या. ‘र्ोष्टीत कसलां  आलांय शुद्धलेखन,’ असा तुमर्ा 
मुिा होता. आपण असां धरून र्ालू की, तो अांक छापून झाला नाही; सकवा वर्ात त्याच्या प्रती वाटफयार् 
नाहीत. तरीही आपफया सहीनां आपण जे मांजूर करतो, ते आपफया कफपनेप्रमाण त्रनदोष असलां  पात्रहजे. 
त्यातूनही त्यात र्ूक राहू शकेल, करण आपण ्वतःर् अपूणच असतो. पण आपण जे मान्सय करतो, ते पत्ररपूणच 
होण्यासाठी आपण प्रयत्न केलार् पात्रहजे. एक कफपनात्रनर्थमत तज्ज्ञ सतत आपफया र्ोळयाांसमोर असला 
पात्रहजे. त्यार्ा नैत्रतक धाक आपफयाला वाटला पात्रहजे,” अनुर्व लहानसा पण लिात राहून रे्ला. 

 
दुसरी आठवण जा्त हृदय्पशी आहे. सरदाराांर्ा एक कत्रनष् सहकारी म्हणनू र्ोपन्न साली 

नव्यानेर् माझे काम सुरु झाले होते. बी. ए. च्या वर्ाला ज्ञानदेवाांच्या त्रर्द त्रवलासवादार्ा त्रवषय मी माझ्या 
परीने समजावनू साांत्रर्तला होता. पण त्रवद्यार्थथनींरे् समाधान झाले नसावे. काही त्रवद्यार्थथनी सरदाराांकरे् 
रे्फया. ‘आपणर् हा त्रवषय आम्हाांला समजावनू साांर्ा’ , अशी त्याांनी सरदाराांना त्रवनांती केली. त्यावर सरदार 
त्याांना लरे्र् म्हणाले, “महात्रवद्यालयाने हा त्रवषय इनामदार सराांकरे् सोपत्रवला आहे. मी त्यात ह्तिेप 
करणार नाही. इनामदारर् तुम्हाांला त्रर्द त्रवलासवाद पुन्सहा ्पष्ट करून साांर्तील. त्याांना काही अर्ले, तर 
मी त्याांच्याशी र्र्ा करू शकेन. पण त्याांच्या अपरोि त्याांच्या त्रवषयात मी हात घालणार नाही. तुम्ही त्याांना 
उद्या वर्ात रे्टा आत्रण त्रवनांती करा. ते तुमरे् समाधान नक्कीर् करतील.” 

 
त्रवद्यार्थथनींना एवढर्ां साांर्ून सरदार थाांबले नाहीत. त्यार् त्रदवशी ते सांध्याकाळी माझ्या घरी आले, 

घर्लेला प्रसांर् त्याांनी सौम्यपणे माझ्या कानावर घातला. शांकरार्ायांर्ा मायावाद आत्रण ज्ञानदेवाांर्ा 
त्रर्द त्रवलासवाद या सांकफपनेत्रवषयी ते र्रर्रून बोलले. ते दोन्सही त्रसद्धाांत त्याांनी साधार ्पष्ट करून मला 
साांत्रर्तले. दुसऱ्या त्रदवशी वर्ात तो त्रवषय मी पुन्सहा माांर्ला. त्रवद्यार्थथनींनी मला समाधानार्ी पावती त्रदली. 

 
सरदाराांच्या वृत्तीतील ही उदारमन्कता पाहून मी थक्क झालो. त्याांच्यात्रवषयीच्या कृतज्ञतेने माझे 

मन र्रून आले. जेष् अध्यापकाने आपफया सहकाऱ्याशी कसे वार्ावे, यार्ा एक व्तुपाठर् या प्रसांर्ातून 
माझ्या मनावर ठसला. 

 
सरदाराांच्या बरोबर काम करताना अशा अनेक र्ोष्टी मला त्रशकता आफया. वा. दा. र्ोखले आत्रण र्. 

बा. सरदार हे महात्रवद्यालयातले र्ालते -बोलते ज्ञानकोश होते. कुठलाही सांदर्च अर्ला, तर ते अर्ूक अथच 
व नेमका तपशील साांर्त असत. त्यामुळे आपणही आपला व्यासांर् वाढवीत रात्रहलां  पात्रहजे, अशी मनाला 
सतत बोर्णी असे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

१९६८मध्ये सरदार सेवात्रनवतृ्त झाले. मला ते र्मतीने म्हणाले, “आपण दोघे सरदार, इनामदार, 
सरांजामशाहीरे्, नाममाि का होईना, वारसदार होतो. आता मी त्रनवृत्त होत आहे. तुमच्या रुपानां 
सरांजामशाहीर्ा एकर् अवशषे इथां उरणार आहे!” 

 
सरदाराांच्या त्या र्मतीच्या बोलण्यार्ी नस पकरू्न मी म्हणालो,’ अण्णासाहेब, योर्ायोर्ानां मी 

एकटा राहणार नाही. आपण त्रनवृत्त होत आहात; पण प्रा. वसांत त्रमरासदार नुकतेर् आले आहेत. आजवर 
‘सरदार -इनामदार’ अशी जोर्ी काम करीत होती. इथून पुढे ‘इनामदार-त्रमरासदार’ ही जोर्ी काम करणार 
आहे. नाममाि का होईना, पण सरांजामशाही इथां र्ालू राहणार आहे!’ 

 
सरदार त्रनवृत्त झाफयामुळे १९६८नांतर महात्रवद्यालयात त्याांरे् येणे बरेर् कमी झाले. त्याांच्या रे्टीर्ी 

मला ओढ वाटे. त्यामुळे मी अधूनमधून त्याांच्या घरी जाऊ लार्लो. प्रासांत्रर्क सकवा सामात्रजक घटना, ग्रांथर्त 
एखादा मुिा, वृत्तपिातील एखादी राजकीय वाता, यावरून आमरे् बोलणे सुरु होई. सरदाराांनी त्या त्रवषयारे् 
सूक्ष्म सर्तन केलेले असे. त्या त्रवषयीर्ी बल्थाने व शबल्थानेही त्याांच्या बोलण्यातून ्पष्ट होत जात. 
कोणत्याही र्ोष्टीर्ा सुटेपणाने त्रवर्ार करण्याऐवजी समग्र समाजजीवनाच्या र्व्य ‘कॅनव्हास’ वर सरदार त्या 
र्ोष्टीर्ा परामशच घेत असत. 

 
‘प्रबोधनातील पाऊलखुणा’ हे पु्तक १९७८ मध्ये सरदाराांनी मला रे्ट म्हणनू त्रदले. ते ग्रांथोपायन 

मला आवर्ले. र्ॉ. त्रनमचलकुमार फर्कुले याांनी त्यात सरदाराांरे् दहा ्फुट लेख सांपात्रदत केले होते आत्रण 
त्याांनी त्या सांग्रहाला त्रववरे्क प्र्तावना त्रदली होती. 

 
त्यातील लेखाांत्रशवाय त्याांरे् अन्सय अनेक त्रनबांध त्रवत्रवध त्रनयतकात्रलकाांतून त्रवखुरलेले होते. मी ते 

वार्ले होते. हे सवच ्फुट लेखन ग्रांथरूपाने एकत्रित यायला हव,े असे मला जाणवले. यार् जाणीवतूेन र्ॉ. 
प्र. सर्. शजेवलकर, र्ॉ. ल. रा. नत्रसराबादकर आत्रण प्रा. त्रव. शां. र्ौघुले या माझ्या तीन त्रमिाांरे् सहकायच मी 
त्रमळवले. त्यातूनर् १९८२, १९८७ व १९८८ या तीन वषी त्या त्रतघाांनी सांपात्रदलेले सरदाराांरे् तीन लेखसांग्रह 
प्रकात्रशत झाले आहेत. 

 
सरदाराांच्या सहवासातून आत्रण त्याांच्याशी वळेोवळेी झालेफया र्र्ांमधून त्याांच्या वैर्ात्ररक 

वाटर्ालीर्ा आलेख रेखाटता येतो. ‘महाराष्रारे् उपेत्रित मानकरी’ हे त्याांरे् पु् तक १९४१ मध्ये प्रकात्रशत 
झाले. तो काळ महाराष्राच्या वैर्ात्ररक जीवनात माक्सचवादी त्रवर्ारप्रवाहाांर्ा होता. पण मुळामध्ये सरदाराांच्या 
मनार्ी मशार्त महात्मा र्ाांधींच्या त्वज्ञानातून झालेली होती. सरदाराांरे् र्ाांधीजींच्या त्रवर्ाराांवरील हे पे्रम 
त्याांच्या ‘र्ाांधी आत्रण महाराष्र’ तसेर् ‘र्ाांधी आत्रण आांबेर्कर’ या दीघच त्रनबांधाांतून प्रतीत होते. 
सांतसात्रहत्यातील ‘आध्याल्त्मक मानवतावादा’ रे् त्याांना आकषचण वाटले. या आकषचणार्ीर् ‘फलश्रतुी’ पुढे 
पु्तकाच्या रूपाने साकार झाली. १९४२ च्या र्ळवळीने जो धक्का त्रदला, त्यातून सरदार र्ौत्रतकवादाकरे् 
वळले. माक्सचवाद, र्ाांधीवाद, अध्यात्मवाद व र्ौत्रतकवाद या र्ारही त्रनष्ाांरे् अपूवच त्रवलयन (‘फ्यूजन’) 
सरदाराांच्या त्रवर्ारप्रणालीत, आत्रण म्हणूनर् त्याांच्या वाङ्मयातही झाले. 

 
प्रा. र्ां. बा. सरदार याांच्यात्रवषयीच्या या पु्तकार्ी रर्ना पुढीलप्रमाणे : 
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आरांर्ी सरदाराांर्ा जीवनवृतान्सत सांिेपाने त्रदला आहे. त्याांच्या व्यल्क्तमत्वार्ी जर्णघर्ण कशी होत 
रे्ली, यार्ा मार्ोवा त्यानांतर घेतला आहे. त्यापुढील एकेका प्रकरणात, अव्वल इांग्रजीतील मराठी र्द्य, 
सांपात्रदत ग्रांथ, प्रार्ीन मराठीतील सांतसात्रहत्य, समाजप्रबोधन आत्रण दत्रलत सात्रहत्य या त्रवषयाांर्ी सरदाराांनी 
जी मीमाांसा केली आहे, त्रतर्ा पत्ररर्य करून त्रदला आहे आत्रण शक्य तेथे त्या मीमाांसेर्ा परामशचही घेतला 
आहे. शवेटच्या समारोपाच्या प्रकरणात येथवर केलेफया त्रववनेर्नातून हाती आलेले त्रनष्कषच त्रदलेले आहेत. 
तसेर् सांतसात्रहत्यार्ी सरदाराांनी केलेली समीिा आत्रण समाजप्रबोधनाच्या कायाला त्याांनी केलेले योर्दान 
याांरे् महत्व त्यार् सांदर्ात त्रवशद केले आहे. 

 
शवेटी सरदाराांर्ी कौटुांत्रबक मात्रहती व जीवनपट. सात्रहत्यसूर्ी, सांपात्रदत ग्रांथ, सांदर्चसूर्ी, अशी र्ार 

पत्ररत्रशषे्ट त्रदली आहेत. 
 
सरदाराांच्या समाजसर्तनाच्या सांदर्ात त्रमिवयच र्ॉ. ल. रा. नात्रसराबादकर याांच्याशी केलेली र्र्ा 

उपयुक्त ठरली. सरदाराांच्या र्त्रर्नी र्ॉ. सौ. सुलोर्ना नार्कणी याांनी सरदाराांत्रवषयीर्ी कौटुांत्रबक मात्रहती 
पुरवली. माझे आप्त श्री. अशोक आर्ायच याांनी मुद्रणप्रत तयार करण्यासाठी मदत केली. त्या त्रतघाांना हार्थदक 
धन्सयवाद. 

 
या पु्तकार्ा त्रनत्रमत्ताने प्रा. र्ां. बा. सरदार याांर्ा व्यल्क्तम्वार्ा आत्रण त्रलखाणार्ा पत्ररर्य करून 

देण्यार्ी सांधी ‘राज्य मराठी त्रवकाससा्ं थे’ च्या सौजन्सयामुळे मला त्रमळाली. या सां्थेच्या सांर्ालक, र्ॉ. सौ. 
सरोत्रजनी वैद्य आत्रण सां्थेरे् उपसांर्ालक प्रा. वसांत आबाजी र्हाके या दोघाांर्ा मी मनोमन आर्ारी आहे. 
 

सांतोष, र्ारती त्रनवास कॉलनी, हेमंत णर्वष्ट्िू इनामदार 
६०/१५ एरांर्वणे पुणे ४११ ००४  
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गंगाधर बाळकृष्ट्ि सरदार याचें हस्ताक्षर 
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१. 
जीर्वनरृ्वत्त आणि व्यक्क्तमत्त्र्व 
 
जीर्वनरृ्वत्त 

प्रा. र्ांर्ाधर बाळकृष्ण उफच  अण्णासाहेब सरदार याांर्ा जन्सम ठाणे त्रजफह्यातील जव्हार या र्ावी त्रद. 
२ ऑक्टोबर १९०८ रोजी झाला. बाळकृष्ण महादेव सरदार हे त्याांरे् वर्ील. आईरे् नाव रुल्क्मणी. या 
दाांपत्यास पार् मुली व र्ांर्ाधर हा एकर् मुलर्ा होता. सरदारपत्ररवारारे् मूळ र्ाव ‘र्ालावळी’ हे होते. 
सरदाराांरे् पूवचज’ तेंरू्लकर-र्ालावळकर’ असे नाव लावीत. जव्हार हे छोटेसे सां्थान होते. सह्याद्रीच्या 
र्ोंर्रपठारावरील या र्ावात र्रपूर पाऊस पर्त असे. सामात्रजक कायासाठी प्रत्रसद्ध असलेले र्ॉ. सुधीर 
फर्के हेही जव्हाररे्र्. सरदाराांरे् ते बालत्रमि होते. ते त्रलहतात, ‘सह्याद्रीच्या या रमणीय प्रदेशातील 
कड्याकपारीत खेळण्याबार्र्ण्यात सरदाराांरे् व माझे बालपण रे्फयामुळे आमर्ी शरीरे काटक झाली. 
त्रनसर्ाच्या औदायार्ा व उदात्ततेर्ा सािात्कार आमच्या वाढत्या शरीराला व मनाला सतत होत रात्रहफयामुळे 
आमरे् ्वर्ाव पण त्रनरोर्ी व मनमोकळे झाले. यार् वळेी दुसरी एक र्ोष्ट आम्हाांला त्रवर्ारप्रवण करीत होती. 
त्रतथली प्रजा आत्रदवासी होती. वारली, कोळी, ठाकुर, कातकरी इत्यादी जमातींर्ा त्यात समावशे असे. 
राजसेवकाांना करर्ार द्यावा, अधचपोटी रु्जराण करावी व कमरेला एखादे सुर्के असावे, अशा अव्थेत या 
जमाती राहत होत्या. आमच्या बालमनावर या पत्ररल््थतीर्ा खोल ठसा उमटला.’ 

 
सरदाराांरे् वर्ील कष्टाळू, करारी आत्रण त्वत्रनष् होते. आई शाांत आत्रण सोत्रशक होती. सरदाराांना 

एक काकू होती, त्रतरे् तीन मुलरे्, एक मुलर्ी, वत्रर्लाांर्ी आत्या, मावशी, ्वतः सरदार व त्याांच्या पार् 
बत्रहणी एवढ्ाांरे् हे एकि कुटुांब होते. बालवर्ापासून व्हनाक्युलर फायनलपयंतरे्सर दाराांरे् त्रशिण 
जव्हारच्या ‘कृष्ण त्रवद्यालया’ त झाले. 

 
इांग्रजी त्रशिणासाठी सरदार मुांबईस आपफया र्ुलत्याकरे् रात्रहले. दादरच्या छत्रबलदास 

हाय्कूलमधून १९२४ मध्ये मुांबई त्रवद्यापीठार्ी मतॅ्ररक्युलेशन परीिा ते उतीणच झाले. 
 
त्यानांतर सरदाराांनी एकदोन वष ेकाही सामात्रजक कामे करण्यात वरे्ली. आपले जुने ्नेही र्ॉ. 

सुधीर फर्के याांच्या मदतीने त्याांनी पांर्वीस साली जव्हारला ‘त्रशवमांर्ळ’ ्थापन केले. त्रशवजयांतीर्ा 
उत्सव, र्णेशोत्सव, अ्पृश्यतात्रनवारण, नाट्य्पधा, क्रीर्ा्पधा, र्ीतापठण असे अनेक उपक्रम या 
मांर्ळाने सुरु केले. मांर्ळाच्या कामात सशपी, मराठा, र्ाांर्ार, मुसलमान अशा अनेक जात्रतधमांच्या मुलाांच्या 
सहवासात ते असत. त्यामुळे सामात्रजक समतेर्ा व्तुपाठ त्याांनी सहजपणानेर् त्रर्रवला. 

 
महात्रवद्यालयीन त्रशिणासाठी सरदार पुण्याला आले. सर परशुरामर्ाऊ महात्रवद्यालयातील पत्रहफया 

वर्ात त्याांनी नाव नोंदत्रवले. १९२५ च्या आसपासर्ा, राष्रीय र्ळवळीर्ा तो काळ होता. सरदार महात्मा 
र्ाांधींच्या त्रवर्ाराांनी प्रर्ात्रवत झाले. त्याांनी र्ाांधीवादार्ा ्वीकार केला. खार्ीरे् कुर्ते, पांजेवजा धोतर व 
अनवाणी र्ाल अशी त्याांर्ी राहणी होती. तीस सालच्या त्रमठाच्या सत्याग्रहात ते सहर्ार्ी झाले. बेळर्ावच्या 
तुरुां र्ातून इतर सत्याग्रहींबरोबर सरदाराांर्ी सुटका झाली. त्या वषी त्याांर्ी बी. ए. र्ी परीिा हुकली. 
ब्रह्मर्ारी राहून समाजसेवा करावी, अशी त्याांर्ी इच्छा होती. पण आपफया मुलाने ल््थरपणारे् जीवन जर्ाव,े 
असे त्याांच्या आई-वत्रर्लाांना वाटत होते. शवेटी अांतमुचख होऊन सरदाराांनी एक त्रनणचय घेतला. र्ळवळीतफया 
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धावपळीपेिा शाांततेतील सर्तन हेर् आपफया प्रकृतीला मानवले, असे त्याांना जाणवले. राजकारणाच्या 
धुमाळीत आत्रण समाजसेवचे्या र्ळवळीत प्रत्यि सहर्ार्ी होणे आपफयाला मानवणार नाही, त्यापेिा वैर्ात्ररक 
र्तू्रमकेवरून सामात्रजक प्रबोधन हेर् आपले जीत्रवतकायच असाव,े हे त्याांनी ठरत्रवले. 

 
१९३२मध्ये सरदार बी. ए. झाले. फेबु्रवारी १९३३मध्ये मुलुांर् येथे कु. रु्लाब लोटलीकर याांच्याबरोबर 

त्याांर्ा त्रववाह झाला. लग्नानांतर त्या सौ. सुमती सरदार झाफया. 
 
र्ौतीस साली सरदाराांनी एम. ए. र्ी पदवी त्रमळत्रवली. त्या काळात नोकऱ्याांर्ी वानवा होती. त्यामुळे 

पुढील सहा वष ेसरदार मोकळेर् होते. माि या काळात मराठी सांताांरे् वाङ्मय, महात्मा र्ाांधींरे् सात्रहत्य, 
कालच  माक्सच याांर्ा ‘कॅत्रपटल’ हा ग्रांथ, तसेर् अन्सय वैर्ात्ररक वाङ्मय या सवांरे् वार्न आत्रण सर्तन त्याांनी 
र्रपूर केले. 

 
१९४१मध्ये पुण्याच्या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मत्रहला महात्रवद्यालयात मराठीरे् व्याख्याते 

म्हणून सरदाराांना नोकरी त्रमळाली. त्रतथूनर् मराठीरे् प्रपाठक म्हणून १९६८मध्ये ते रीतसर सेवात्रनवृत्त झाले. 
या महात्रवद्यालयातील अठ्ठावीस वषार्ा त्याांर्ा सेवकाल र्ाांर्फया प्रकारे व्यतीत झाला. आयुष्यात सरदाराांनी 
एवढी एकर् नोकरी केली. महषी कवे, वामन मफहार जोशी, रा. कृ. लार्,ू वा. दा. र्ोखले, कमलाबाई 
देशपाांरे्, त्रर्िकार स. कृ. सपपळखरे अशा ख्यातनाम व जेष् प्राध्यापकाांबरोबर सरदाराांनी काम केले. या 
महात्रवद्यालयाच्या मराठी त्रवर्ार्ात मुक्ताबाई दीत्रित, सरोत्रजनी सशदे, मालती त्रकलो्कर हे. त्रव. इनामदार 
हे सरदाराांरे् कत्रनष् सरकारी म्हणून होते. 

 
पद्मा र्ोळे, सांजीवनी मराठे, मालती दाते, मांदा खाांर्रे्, सेवा र्ौहान, अलका इनामदार, वांदना 

अकोलकर, कुां ता जर्दाळे अशा रु्णी त्रवध्यार्थथनी सरदाराांच्या हाताखाली त्रशकफया. त्याांनी आपले 
अध्यापनकायच एक व्रत म्हणनू पार पार्ले. लेर्ी पे्रमलीला ठाकरसी, शारदाबेन त्रदवाण, ज्योत्रतबेन त्रिवदेी, 
कमत्रलनीबेन र्णसाळी, प्रार्ायच द. शां. फाटक अशा समथच, त्रशिणपे्रमी त्रवद्यापीठीय अत्रधकाऱ्याांना सरदाराांच्या 
व्यासांर्ात्रवषयी व कतचव्यत्रनष्ते्रवषयी आदर होता. 

 
सेवात्रनवृत्तीपयंतच्या काळात सरदाराांनी, लेखणी आत्रण वाणी याांच्या माध्यमाांतून 

अध्यापनाव्यत्रतत्ररक्तही र्रीव काम केले. ‘अवार्ीन मराठी र्द्यार्ी पूवचपीत्रठका’ (१९३७), ‘महाराष्रारे् 
उपेत्रित मानकरी’ (१९४१) आत्रण ‘सांतवाङ्मयार्ी सामात्रजक फलश्रुती’ (१९५०) ही त्याांर्ी तीन पु्तके यार् 
काळात प्रकात्रशत झाली. पुढे त्या पु् तकाांच्या अनेक आवृत्याही त्रनघाफया. 

 
काही वष ेसरदाराांनी आपफया घरी एक अनौपर्ात्ररक अभ्यासमांर्ळ र्ालत्रवले. द. रा. कानेर्ावकर, 

मु. र्. पानसे, पु. ल. देशपाांरे्, ह. श्री. शणेोलीकर, नत्रलनी पांत्रर्त प्रर्तृी अभ्यासक यार् मांर्ळात येत असत. 
 
त्रवत्रवध व्यासपीठाांवरून सरदाराांनी या काळात व्याख्याने त्रदली. १९५८ व १९६३ या दोन वषी 

आकाशवाणी लार् ्मारक व्याख्यानमालेत सांतसात्रहत्यावर त्याांनी आपले त्रवर्ार माांर्ले. एक समाजमन्क 
त्रवर्ारवांत आत्रण प्रर्ावी वक्ता अशी त्याांर्ी प्रत्रतमा त्याांतून लोकाांसमोर उर्ी रात्रहली. 
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सेवात्रनवृत्तीनांतर सरदाराांच्या लेखनाला आत्रण प्रबोधनकायाला वरे् आला. नोकरीरे् बांधन 
नसफयामुळे त्याांना शारीत्ररक ्वा््य व मानत्रसक मोकळीकही त्रमळाली. सांत ज्ञानेश्वर, न्सयायमूती रानरे्, 
र्ोपाळ र्णेश आर्रकर व महात्मा फुले याांच्यावरील सरदाराांच्या व्याख्यानमालाांच्या सांत्रहता ग्रांथरूपाने 
प्रत्रसद्ध झाफया. मुांबई व उपनर्र मराठी सात्रहत्य सांमेलन (१९७५), दत्रलत सात्रहत्य सांमेलन (१९७८) आत्रण 
बाशी येथे र्रलेले अत्रखल र्ारतीय मराठी सात्रहत्य सांमेलन (१९८०) याांर्ी अध्यिपदे त्याांना लार्ली. 
यात्रशवाय त्रवत्रवध अभ्यासवर्च आत्रण प्रबोधन-त्रशत्रबरे याांतून उभ्या महाराष्रातील युवा त्रपढीला व 
तळार्ाळातफया बाांधवाांना सरदाराांनी मार्चदशचन केले. 

 
त्रवत्रवध त्रनयतकात्रलकाांतून सरदाराांरे् जे ्फुट लेख वळेोवळेी प्रत्रसद्ध होत रे्ले, त्या लेखाांरे् र्ार 

सांग्रह सांपात्रदत ्वरूपात अभ्यासकाांनी त्रसद्ध केले. ‘प्रबोधनातील पाऊलखुणा’ (त्रनमचलकुमार फर्कुले, 
१९७८), ‘नव्या युर्ार्ी ्पांदने’ (प्र. सर्. शजेवलकर, १९८२), ‘नव्या ऊमी, नवी त्रित्रतजे, ‘(ल. रा. 
नत्रसराबादकर, १९८७) आत्रण ‘परांपरा आत्रण पत्ररवतचन’ (त्रव. शां. र्ौघुले व मो. स. र्ोसावी, १९८८) या र्ार 
लेखसांग्रहाांतून सरदाराांरे् बरेर् त्रवर्ारधन सामावलेले आहे. 

 
‘परांपरा आत्रण पत्ररवतचन’ हा सरदाराांर्ा लेखसांग्रह त्रद. २ ऑक्टोबर १९८८ रोजी पुण्यात थाटाने 

प्रकात्रशत झाला. त्या त्रदवशी त्याांर्ा ऐांशीवा वाढत्रदवस होता. “्फुट ्वरुपात आजवर मी काही वळेोवळेी जे 
काही त्रलहीत आलो, त्यातील एकही लेख आता सांग्रहीत करायर्ा रात्रहला नाही!” असे समाधानारे् उद्र्ार 
त्या समारांर्ात सरदाराांनी काढले. त्यानांतर मत्रहनार्राने ते बरेर् आजारी पर्ले. काही त्रदवस ते घरीर् त्रनजून 
होते. औषधोपर्ार र्ालू केले होते. पण आजारपण वाढत रे्ले. दम्यार्ा जुना त्रवकार बरार् बळावला. शवेटी 
पुण्यातील अलका तो टॅाकीजजवळच्या ‘पूना हॉल््पटल’ मध्ये त्याांना ठेवण्यात आले. त्रतथे ते आठवर्ार्र 
होते. वैद्यकीय उपर्ाराांर्ी त्रशक्त करण्यात आली. पण त्या उपर्ाराांर्ा उपयोर् झाला नाही. 

 
त्रद. १ त्रर्सेंबर १९८८ रोजी पुणे मुक्कामी सरदाराांरे् दुःखद त्रनधन झाले. 

 
व्यक्क्तमत्त्र्व 

अनुवांश, त्रनसर्च, काळ आत्रण पत्ररल््थती या र्ार घटकाांच्या प्रर्ावाांतून माणसारे् व्यल्क्तम्व घर्त 
असते. सरदाराांच्या व्यल्क्तम्वाच्या घर्णीत या घटकाांर्ा कसा व त्रकतपत प्रर्ाव पर्ला, यार्ा शोध घेता 
येईल. 

 
बालपणी सरदाराांच्या मनावर त्याांच्या त्रपत्याच्या व्यावसात्रयक नीत्रतमते्तर्ा सा्ं कार झाला. त्याांरे् 

वर्ील ठाणे त्रजफह्यातील ‘जव्हार’ या सां्थानाच्या छोट्या र्ावी सावकारी व दुकानदारी करीत असत. त्याांनी 
दुकानदारीर्ा व्यवसाय सर्ोटीने केला. माणसुकी साांर्ाळून सावकारी केली. कुळाांना नाममाि व्याजात पसेै 
पुरवनू त्याांच्या जत्रमनी सोर्वनू त्रदफया. आत्रदवासी त्रवद्याथी वसत्रतर्ृह र्ालवले. धमचशाळा बाांधली. आत्रदवासी 
बाांधव व्यसनमुक्त व्हावते, यासाठी प्रयत्न केले. ते ्वर्ावाने त्रश्तत्रप्रय व तर्फदार होते. त्याांरे् वतचन सरळ 
होते आत्रण मन त्रनमचळ होते. वत्रर्लाांच्या या वृत्तीरे् सा्ं कार सरदाराांच्या बालमनावर त्रनत्रितर् झाले. 

 
‘त्रनसर्च’ हा व्यल्क्तम्वाला आकार देणारा दुसरा घटक होय. सरदाराांच्या ्वर्ावारे् काही पलूै 

मूळरे्र्, म्हणजे नैसर्थर्क होते. ते वृत्तीने सांवदेनिम व सर्तनशील होते. “दास डोंगरी राहतो। यात्रा देवाची 
पहातो।” हे रामदासाांरे् वर्न त्याांना पूणचपणे लार्ू होते. शरीराने लोकान्सतात असूनही मनाने ते बऱ्यार् वळेा 
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एकान्सतात असत. आजचव व सत्रहष्णुता हे रु्णत्रवशषे तर त्याांच्या त्रठकाणी जन्समजातर् असावते. वादाच्या 
धुमाळीतही त्याांर्ा आवाज र्ढत नसे सकवा त्याांच्या मनार्ा तोल ढळत नसे. अपत्ररग्रह हाही त्याांर्ा अांर्र्तू 
रु्ण होता. कोणत्याही सन्समानार्ी, पदार्ी, सत्कारार्ी सकवा धनलार्ार्ी अपेिा त्याांनी ्वप्नात सुद्धा 
बाळर्ली नाही. ‘साधी राहणी आत्रण उच्च त्रवर्ारसरणी’ त्याांच्या रक्तातर् होती. 

 
काळ’ या त्रतसऱ्या घटकार्ाही पत्ररणाम सरदाराांच्या व्यल्क्तम्वावर झाला असला पात्रहजे. आपफया 

सां्कारिम वयोदशते त्याांनी देशारे् पारांतत्रय पात्रहले होते आत्रण त्याांरे् र्टके अनुर्वले होते. पुण्यात 
महात्रवद्यालयीन त्रशिण घेताना सरदार आर्ार-त्रवर्ाराांनी र्ाांधीवादी बनले होते. १९२५ च्या सुमारार्ा तो 
काळ र्ाांधीजींच्या त्रवर्ारधारेने प्रर्ात्रवत झाला होता. सामात्रजक सुधारणाांच्या दृष्टीने त्रवर्ार करता तेव्हार्ी 
तरुण त्रपढी फुले, आर्रकर व रानरे् याांच्या त्रवर्ाराांनी र्ारलेली होती. ्पशृ्य आत्रण अ्पृश्य याांरे् दसऱ्यारे् 
एकत्रित सीमोल्लांघन, तात्र्वक त्रवर्ाराांना वळण देणारे र्ीतामांर्ळ, तसेर् समाजार्ी सेवा करणारे त्रशवमांर्ळ 
याांर्ी वैर्ात्ररक बैठक व कायचपद्धती सरदाराांनी आखली होती. १९३४ मध्ये एम. ए. होऊनही पुढील सहा वष े
नोकरीच्या अर्ावी त्याांना घरी बसून काढावी लार्ली. तो काळर् बेकारीर्ा होता. त्या त्ररकामपणाच्या काळात 
सरदाराांनी र्रपूर वार्न व सखोल सर्तन केले. व्यासांर्ाच्या दृष्टीने ते त्ररकामपण वरदान ठरले. सरदार ज्या 
कालखांर्ात वाढले आत्रण वावरले, त्या कालखांर्ार्ा ठसा त्याांच्या व्यल्क्तमत्वावर पर्ला. 

 
‘पत्ररल््थती’ हा घटकही मह्वार्ा आहे. सरदाराच्या व्यल्क्तमत्वाला आकार देण्यात पत्ररल््थतीने 

सुद्धा हातर्ार लावला. जव्हारला त्याांच्या घरर्ी आर्थथक ल््थती र्ाांर्ली होती ; पण आपली सुबत्ता आत्रण 
आसपासच्या आत्रदवासी बाांधवाांर्ी हलाखी याांतील अांतर त्याांच्या मनाला बोर्त असे. 

 
सरदाराांनी आपले प्राथत्रमक त्रशिण जव्हारला घेतले. त्याांरे् माध्यत्रमक त्रशिण मुांबईत झाले. 

महात्रवद्यालयीन त्रशिणासाठी म्हणून सरदार पुण्यात आले. त्यानांतर ते पुण्यातर् ्थात्रयक झाले. पुण्यास 
येण्याऐवजी सरदार जव्हारला सकवा मुांबईस कायमरे् रात्रहले असते, तर वरे्ळया वातावरणात त्याांरे् जीवन 
व्यतीत झाले असते. पुण्यातील सामात्रजक वातावरण आत्रण व्यावसात्रयक जीवन मुांबईपेिा बरेर् वरे्ळे होते. 

 
महषी कवे याांनी ् थापन केलेफया मत्रहला महात्रवद्यालयात सरदाराांनी अठ्ठावीस वष ेकाम केले. महषी 

कवे याांर्ा स्त्रीत्रशिणत्रवषयक ध्येयवाद, वामन मफहाराांरे् अत्रर्जात सौजन्सय आत्रण उच्च त्रशिण घेणाऱ्या 
मत्रहलाांरे् मनोर्त, या सवच र्ोष्टींशी सरदाराांरे् मन सहजपणे समरस झाले. बालपणी जव्हारला आत्रदवासींरे् 
करुणा्पद जीवन त्याांनी जवळून पत्रहले होते. त्या बाांधवाांरे् दैन्सय आत्रण दुःख पाहून सरदार मानाने व्यत्रथत 
झाले होते. र्ॉ. सुधीर फर्के हे जव्हारमधील त्याांरे् बालत्रमि समवय्क व समत्रवर्ाराांरे् होते. सामात्रजक 
करुणाबदु्धीरे् बीज त्याांच्या व सरदाराांच्याही अांतःकरणात रुजले होते; सुप्ताव्थेत असलेले हे बीज 
सेवात्रनवृत्तीनांतर अांकुत्ररत झाले. त्यातूनर् दत्रलताांरे् जीवन आत्रण दत्रलत सात्रहत्य याांत्रवषयी सरदाराांनी 
आपफया आयुष्याच्या शवेटच्या दोन दशकाांत त्रवर्ारप्रवतचक लेखन केले. दत्रलत समाजातून पुढे आलेफया 
नव्या दमाच्या लेखकाांना व कवींना त्याांनी मादचशचन केले. दत्रलताांच्या त्रशत्रबराांतून सहर्ार्ी होऊन र्रीव 
्वरूपारे् वैर्ात्ररक योर्दान केले. सरदार ज्या पत्ररल््थतीत वाढले, त्रतर्ा ठसा त्याांर्ा व्यल्क्तमत्वावर कळत- 
नकळत उमटत रे्ला. 

 
समाजमन्कता हा सरदाराांच्या समग्र सात्रहत्यार्ा पृथर्ात्म रु्णत्रवशषे आहे. वत्रर्लाांर्ी व्यावसात्रयक 

नीती, र्ावर्ाड्यातफया त्रवत्रवध जात्रतजमातींमधला त्रमिपत्ररवार, ्वा. सावरकर, म. र्ाांधी आत्रण कालच  माक्सच 
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याांच्या वैर्ात्ररक वाङ्मयारे् वार्न, व्यासात्रयक ्थैयच आत्रण सांसारातील मनः्वा््य या सवांर्ा मेळ 
सरदाराांच्या जीवनात बसत रे्ला. 

 
या सवच घटकाांतून सरदाराांरे् व्यल्क्तम्व घर्त रे्ले. त्यातूनर् एक सहृदय, समाजसन्समुख, समतोल 

व सािेपी त्रवर्ारवांत अशी त्याांर्ी प्रत्रतमा त्रसद्ध झाली. 
 
सरदाराांरे् बालपण ठाणे त्रजफहयातील जव्हारसारख्या खेड्यात रे्ले होते. जव्हारच्या पांर्क्रोशीत 

आत्रदवासी बाांधव बहुसांख्येने आहेत. त्याांच्यातर् सरदार वार्ले-वावरले. तसेर् ब्राह्मण, मराठा, सशपी, 
कुणबी, र्ाांर्ार व मुल््लम अशी त्रवत्रवध जातींर्ी मुले त्याांच्या त्रमिपत्ररवारात होती. सरदाराांच्या घरात 
समतावादी त्रवर्ाराांरे् वातावरण असफयामुळे रे्दारे्दाांर्ा त्रवर्ार त्याांच्या मनात कधीर् आला नाही. 
्पृश्या्पशृ्यतेर्ा प्रश्न त्याांच्या मनाला त्रशवला नाही. त्याांरे् अनेक त्रमि होतकरू व हुशार होते. पण घरच्या 
र्त्ररबीमुळे त्या त्रमिाांर्ी होत असलेली कुर्ांबणा सरदाराांनी पत्रहली होती. आत्रदवासींच्या सम्याांवर त्रलत्रहणारे 
र्ॉ. सुधीर फर्के याांनीही सरदाराांप्रमाणे आत्रदवासींर्ी ही कुर्ांबणा जाणवत होती. शांकर लोखांरे्, र्ालर्ांद्र 
लोटलीकर, एकनाथ र्र्नेरकर अशा आपफया अत्रदवसी त्रमिाांर्ी दुःखे सरदाराांनी जवळून पात्रहली होती. 
आपफया या त्रमिाांना सरदार म्हणाले होते, “तुम्हाला मी कधीर् त्रवसरणार नाही. सांधी त्रमळेल तेव्हा तुमच्या 
र्ावना मी बोलून दाखवीन.” शांकर लोखांरे् हा त्याांर्ा आत्रदवासी त्रमि अकाली त्रनधन पावला. आपले एक 
पु्तक सरदाराांनी त्याांच्या ्मृतीला अपचण केले आहे. बालपणी जव्हारला जी सामात्रजक पत्ररल््थती 
सरदाराांनी पात्रहली, त्रतर्ा ठसा त्याांच्या मनावर उमटला. त्या त्रजवांत अनुर्वातून त्याांना सामात्रजक 
कतचव्यत्रनष्ेर्ी पे्ररणा त्रमळाली. 

 
शाळेत त्रशकत असताना सरदाराांनी ्वामी रामतीथच, रामकृष्ण परमहांस व त्रववकेानांद याांरे् वाङ्मय 

वार्ले होते. जव्हाररे् त्रदवाण त्रर्पळूणकर हे ् वातांत्रयवीर सावरकराांरे् सासरे होते. सावरकर जव्हारला जात 
असत. त्याांच्यासांबांधीच्या रोमाांर्कारी कथा सरदाराांनी बालपणी ऐकफया होत्या. सावरकराांच्या त्रवर्ाराांनी 
सरदार काही काळ र्ारलेले होते. ‘मी सहदू म्हणून जर्णार! या शीषचकार्ी सरदाराांर्ी कत्रवता ‘श्रद्धानांद’ 
साप्तात्रहकात प्रत्रसद्ध झाली होती. 

 
सावकाराांच्या सा्ं कृत्रतत्रनष् राष्रवाद व र्ाांधीजींर्ा लोकसन्समुख ध्येयवाद याांतील द्वांद्व तरुणपणी 

आरांर्काळात सरदाराांच्या मनात त्रनमाण झाले होते. पण त्याांर्ी मनःप्रवृत्ती र्ाांधीवादाला अत्रधक अनुकूल 
असफयामुळे ते अखेरीस त्रतकरे्र् वळले. महात्रवद्यालयात त्रशकत असताना कुर्ता व पांर्ा असा पोशाख करून 
ते अनवाणीसुद्धा जात असत. पुढे माक्सचवादारे् त्याांनी वार्न केले. देवाधमावरर्ी त्याांर्ी श्रद्धा नाहीसी झाली. 
हळूहळू सरदार र्ाांधीवादाकरू्न साम्यवादाकरे् वळत रे्ले. १९३० ते १९४२ या काळात त्याांच्या मनावर 
र्ाांधीवादार्ा मोठार् प्रर्ाव होता. ‘रणसशर् फुां त्रकले कुणी, ्वातांत्रय महायुद्धारे्?’ ही त्याांर्ी कत्रवता त्रद. ५ 
एत्रप्रल १९३० च्या ‘केसरी’ मध्ये प्रत्रसद्ध झाली होती. पण देशातील बदलत्या पत्ररल््थतीत र्ाांधीवाद कुठेतरी 
कमी पर्त आहे, असे त्याांना जाणव ूलार्ले. माक्सच व एांर्फस याांच्या त्रवर्ारधारा समजून घेण्यासाठी र्ॉ. 
सुधीर फर्के आत्रण प्रा. नत्रलनी पांत्रर्त याांच्याशी त्याांनी साम्यवादी त्वज्ञानावर अनेक र्र्ा केफया. 
साम्यवादी र्तू्रमकेतून सामात्रजक प्रश्नाांर्ा व धार्थमक दृत्रष्टकोनार्ा त्रवर्ार करायला त्याांनी आरांर् केला. 
सांतवाङ्मयाच्या सामात्रजक फलश्रतुीर्ा त्याांनी घेतलेला शोध या अभ्यासातून त्रसद्ध झाला आहे. माि 
‘महाराष्रातील सांतमांर्ळारे् ऐत्रतहात्रसक कायच’ त्रवशद करून माांर्णाऱ्या बा. रां. सुांठणकराांप्रमाणे सरदार 
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साम्यवादाच्या आहारी रे्ले नाहीत. माक्सचर्ी ऐत्रतहात्रसक व्तुवादी मीमाांसा माांर्ताना र्ारतीय पत्ररल््थतीरे् 
सांदर्च सरदाराांनी सतत र्ोळयापढेु ठेवले आहेत. 

 
तीस सालच्या सत्याग्रहात सरदार सहर्ार्ी झाले होते. पण सत्रक्रय राजकारण हा आपला सपर् 

नसफयारे् लवकरर् त्याांच्या ध्यानात आले. त्यामुळेर् त्याांनी वैर्ात्ररक व्यासपीठावरून समाजप्रबोधन 
करण्यारे् उत्रिष्ट हे आपले जीत्रवतकायच म्हणून ठेवले. 

 
१९०८ ते १९८८ असे ऐांशी वषारे् दीघायुष्य सरदाराांना लार्ले. १९४१ ते १९६८ अशी अठ्ठावीस वष े

पुण्यातील ठाकरसी मत्रहला महात्रवद्यालयात त्याांनी मराठीरे् अध्यापन केले. र्ॉ. पु. र्. सहस्रबुदे्ध, श्री. म. 
माटे. रा. श्री. जोर्. न. र. फाटक, वा. ल. कुळकणी व त्रव. त्रर्. कोलते हे व्यासांर्ी व ख्यातनाम असे मराठीरे् 
प्राध्यापक सरदाराांरे् साधारणपणे समकालीन होते. सरदाराांर्ा व्यासांर् व अत्रधकार या सवच प्राध्यापकाांच्या 
तोलामोलार्ा होता. मत्रहला महात्रवद्यालयातील वामन मफहार जोशी, कमलाबाई देशपाांरे्, रा. कृ. लार् ू
आत्रण र्ॉ. वा. दा. र्ोखले हे त्याांरे् सहकारी- प्राध्यापक नामवांत अभ्यासक व अध्यापक म्हणून प्रत्रसद्ध होते. 
त्या सवांरे् पे्रम व सहकायच सरदाराांना लार्ले. त्याांच्या काही थोड्या त्रवद्याथीनीनी पुढे सात्रहत्यिेिात 
नावलौत्रककही त्रमळवला. पण पु. र्. सहस्त्रबुदे्ध, रा. श्री. जोर् सकवा वा. ल. कुळकणी याांना आपफया 
त्रवद्या्यांर्ी परांपरा (सकवा ‘्कूफस’) जशी लार्ली, तशी ती सरदाराांच्या वाट्याला आली नाही. आपली ही 
खांत खाजर्ी सांर्ाषणात सरदार बोलूनही दाखवीत असत. रु्णी त्रवद्याथीनीसुद्धा पुढे प्रपांर्ात र्ढून जातात, 
आपली ‘कत्ररअर’ त्या त्रनमाण करू शकत नाहीत, हे सरदाराांना जाणवत अस. आपफया ्वतःच्या घरीर् 
हुशार त्रवद्या्यांर्ी व मह्वकाांिी युवकाांर्ी अनौपर्ात्ररक अभ्यासमांर्ळे र्ालवनू ही उणीव सरदाराांनी र्रून 
काढली. त्रद. के. बेरे्कर या समत्रवर्ारी प्रज्ञावांत सल्न्समिार्ा सहवास हा सरदाराांच्या त्रवर्ारत्रवश्वातला मोठार् 
त्रवरांरु्ळा होता. या सहवासार्ा सरदाराांच्या समाजसर्तनावर लिणीय प्रर्ाव पर्ला होता. 

 
सरदाराांनी केलेफया ज्ञानप्रसाराच्या कायारे् ्वरूप त्रद. के. बेरे्कर याांनी आपफया लेखातून त्रवशद 

केले आहे. [‘साणहत्यकार आणि समाजचचतन :’ संपादक : भा. शं. भिगे, १९६८, पृ. ४२८-४३३] लोकत्रहतवादी, रानरे्, त्रटळक व 
आर्रकर याांच्या कायचपद्धतीर्ा आदशच सरदाराांच्या पुढे होता. त्यार्बरोबर ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम अशा 
सांताांर्ा आदशचही त्याांनी अांर्ीकारला होता. र्ाांधीप्रणीत आांदोलनार्ा व त्वज्ञानार्ा प्रर्ाव त्याांर्ा मनावर 
होता. त्यामुळे केवळ आपफया आवर्त्या त्रवषयाांरे् सांशोधन करीत राहणे त्याांना मानवले नाही. ज्ञानारे् लोण 
सामत्रजक पत्ररल््थतीर्ा अनुबांध राखून लोकमानसापयंत पोर्त्रवणे मह्वारे् आहे, हे त्याांनी मनोमन मानले. 
ज्या लोकाांसाठी ज्ञानार्ा प्रसार करायर्ा, त्याांच्याबिल दृढ श्रद्धा हवी, अशी त्याांर्ी धारणा होती. त्यामुळे 
त्याांच्या लेखनात सात्र्वक सांयम आढळतो. 

 
आपले अध्यापनारे् कायच सरदाराांनी जबाबदारीने पर पार्ले. त्यात्रशवाय अभ्यास मांर्ळे व त्रशत्रबरे 

याांच्या माध्यमातून त्याांनी त्रवत्रवध मतप्रणालींर्ी जीज्ञासूांना ओळख करून त्रदली; ते करताना र्ारतीय 
पत्ररल््थतीर्ा सांदर्च त्याांनी सतत साांर्ाळला. महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषदेच्या कायातही त्याांनी र्ार् घेतला. 
त्यावळेी वाङ्मयेतीहासाच्या प्रश्नावर जो सांघषच झाला, त्या सरदाराांना त्वत्रनष्सेाठी वाईटपणा पत्करावा 
लार्ला. शासकीय पातळीवर र्ाललेफया र्ाषात्रवषयक कायात सरदाराांनी र्ार् घेतला. शासनाच्या ‘र्ाषा 
सल्लार्ार मांर्ळ’ रे्ही ते सर्ासद होते. र्ौत्रतक शासे्त्र, सामात्रजक शासे्त्र व मानव्य त्रवद्या याांच्या अभ्यासासाठी 
या मांर्ळाने पात्ररर्ात्रषक सांज्ञाांरे् कोश त्रसद्ध केले. त्या त्रसद्धीत सरदाराांर्ा मोठार् सहर्ार् होता. त्रवद्वते्तला 
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त्रवनयार्ी जोर् हवी, तसेर् त्रवद्वान हा त्रन्पृह असला पात्रहजे. सरदाराांच्या अांर्ी हे दोन्सही रु्ण होते. त्यामुळेर् 
‘ते ज्ञानप्रसारकाांपढुील एक आदशच होते’ हे बेरे्कराांरे् मत साथच ठरते. 

 
सां्कारिम वयात सरदाराांच्या व्यल्क्तम्वार्ी जर्णघर्ण कशी होत रे्ली, यार्ा आलेख त्याांरे् 

त्रमि र्ॉ. सुधीर फर्के याांनी सुरेख शब्दाांत्रकत केला आहे. फर्के त्रलत्रहतात, ‘देशात त्यावळेी र्ालू असलेफया 
घर्ामोर्ींकरे् आ्थेने पहाणाऱ्या सरदाराांच्या मनावर राष्रीय र्ळवळींरे् नेतृत्व करणाऱ्या महात्मा र्ाांधींच्या 
त्रवर्ाराांर्ा प्रर्ाव परू् लार्ला. १९२१ सालर्ा सत्रवनय कायदेर्ांर्ार्ा लढा ्थत्रर्त करून र्ाांधीनी खादी, 
ग्रामोद्योर्, अ्पृश्यतात्रनवारण इत्यादी कायचक्रमाांवर जनतेरे् लि कें त्रद्रत करण्यारे् कायच सुरु केले होते. 
जव्हारच्या सां्थाांनी प्रजेत कोणतीही राजकीय र्ळवळ करणे आम्हाांला शक्य नव्हते. अशा वळेी आमच्या 
तरुण उत्साहाला व सांतापाला सामात्रजक सुधारणाांच्या त्रवधायक र्ळवळीकरे् वळत्रवण्यारे् महत्वारे् कायच 
अण्णासाहेबाांनी त्यावळेी केले. सीमोल्लांघनाच्या त्रनत्रमत्ताने ्पृश्या्पृश्याांनी एकि येऊन सोने वाटणे, तसेर् 
मांत्रदरात नाही, तरी मांत्रदराच्या पर्वीत प्रवशे देणे, र्ीता-मांर्ळ व त्रशव-मांर्ळ र्ालत्रवणे, अशा र्ोष्टींरे् 
पुढारीपण जरी माझ्यासारख्या सांतप्त तरुणाकरे् होते, तरी त्याांच्या मार्र्ी खरी पे्ररक शक्ती व वैर्ात्ररक 
बैठक अण्णासाहेबाांर्ी होती. त्यामुळे कॉलेजला सुट्टी केव्हा होते व ते र्ावी परत केव्हा येतात, यार्ी आम्ही 
त्रमिमांर्ळी वाट पाहत असू. बाहेरच्या जीवनात त्रमळालेफया अनुर्वातून तयार झालेफया त्रवर्ाराांरे् लोण ते 
आमच्यापयंत आणनू पोर्त्रवत असत.... कॉलेजच्या जीवनात अण्णासाहेबाांनी र्ाांधीवादार्ा ्वीकार नुसत्या 
त्रवर्ारातर् केला असे नसून, तो आर्रणात पण आणायला सुरुवात केली होती. अांर्ात खादीर्ा एक कुर्ता, 
रु्र्घ्यापयंत पांरे्वजा धोतर व अनवाणी राहणे, इतक्या त्याांनी ्वतःच्या र्रजा कमी करून ठेवफया होत्या. 
त्याांनी पायात र्प्पल घालावी व पांर्ार्ी रुां दी र्ार बोटे वाढवनू त्याला धोतरार्ी प्रत्रतष्ा द्यावी म्हणून आम्हा 
त्रमिाांना त्याांच्यार् सत्याग्रहाच्या ह्यारार्ा उपयोर् करावा लार्त होता- वैयल्क्तक सांबांधात त्याांर्ा ्नेह हा 
एक दुर्थमळ ठेवा आहे.’ [‘साणहत्यकार आणि समाजचचतन’ , १९६८, पृ. ४१८-४२५] 

 
जर्ाच्या अज्ञात र्पू्रदेशारे् सांशोधन रानावनाांतून व दऱ्याखोऱ्याांतून वाट काढीत काढीत शवेटी 

एखाद्या प्रर्ांर् पवचतावरील त्रव्तृत पठारावर येऊन पोर्तात. त्रतथून त्याांना मानवी जीवनार्ा र्व्य पसारा 
पाहायला त्रमळतो. तसार् काहीसा अदर्तू अनुर्व व्यल्क्तम्वार्ा शोध घेणाऱ्या अभ्यासकाला येतो. 
व्यक्तीच्या दशचनी तऱ्हेतील व एकां दर वतचनातील सवच बाह्य आत्रवष्कार आत्रण त्रतच्या आांतत्ररक र्ावर्ावना याांर्ा 
समावशे व्यल्क्तम्वात होतो. हा त्रवर्ार दोन रीतींनी करता येतो. इतराांना ती व्यक्ती कशी त्रदसते, यार्ा 
त्रवर्ार पत्रहफया रीतीत येतो. शरीरयष्टी, वणच, वृत्ती, आवाज, अत्रवर्ाव, पोषाख इत्यादी र्ोष्टींवर समाजातील 
इतर माणसे त्या व्यक्तीला कसा प्रत्रतसाद देतील, हे काही अांशी ठरते. व्यल्क्तम्वाच्या दुसऱ्या बाजूर्ा सांबांध 
व्यक्तीच्या बौत्रद्धक, र्ावनात्मक व सामात्रजक त्रवकासाकरे् येतो. व्यक्तीरे् ्वतःकरे् व इतराांकरे् पाहण्यारे् 
दृत्रष्टकोन, जर्ात्रवषयीर्ी त्रतर्ी वृत्ती, जीवनदृष्टी, आकाांिा व अत्रर्रुर्ी या सवांर्ार् समावशे व्यक्तीम्वात 
होतो. 

 
सरदाराांरे् बाह्यरूपदशचन साधे व सत्वसांपन्न होते. उांर्ी सारे्पार् फूट, अांर्लट काहीशी ् थूल, रे्हरा 

वाटोळा, त्रजवणी सांर्ाषणास उत्सुक अशी वाटणारी, वणच ताांबसू-त्रनमर्ोरा, र्ोळे तेज्वी व बोलके, कपाळ 
रुां द व एकूण शरीरयष्टी र्ारद्त, असे त्याांरे् दशचन घरे्. त्याांर्ी वृत्ती कमालीर्ी शाांत व प्रसन्न असे. त्याांच्या 
आवाजाला एक त्रवलिण ताल व तोल होता. वयाने सकवा त्रवद्वते्तने लहान-मोठ्या अशा सवांशीर् ते समरस 
होऊन बोलत असत. त्या बोलण्यात आधी त्रवर्ार व मर् उच्चार असा क्रम आहे, हे जाणव.े खाजर्ी र्प्पार्ोष्टी 
सकवा सांर्ाषण करण्यात ते मनापासून एकरूप होत असे. मार्ीवरील त्याांर्ी बैठकीर्ी खोली साधारणपणे 
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दहा फूट रुां द व र्ौदा फूट लाांब अशी होती. त्या खोलीच्या र्त्याकर्ील बाजूला तीन फुट रुां द व पार् फुट 
लाांब अशी र्लॅरी होती. सरदार एकटेर् असले म्हणजे आरामखुर्ीत पहुर्त सकवा र्लॅरीच्या कठड्याला 
हात टेकून उरे् असत. त्याांच्या मनात अखांर् कोणते न कोणते सर्तन र्ालू आहे, हे आपण सहज त्याांच्याकरे् 
पात्रहले तरी ध्यानात येत असे. ‘तुका म्हणे होय मनाशी सांवाद। आपलुार्ी वाद आपणासी,’ या तोलारे् हे 
सर्तन असे. 

 
सरदाराांर्ी राहणी अर्दी साधी असे. बैठकीच्या खोलीत मधोमध एक छोटे पार्थटशन असे. त्याांच्या 

पलीकरे् सर्तीला लार्नू टेबल-खुर्ी, त्रनवर्क पु् तके व लेखन-सात्रहत्य असे. त्याांच्याकर्ील रे्ट लिात 
राही, ती त्याांच्याशी झालेफया सांर्ाषणामुळे. या सांर्ाषणात आपली र्तू्रमका अनेकदा त्रजज्ञासूर्ी सकवा 
प्रश्नकत्यार्ी असे. प्रश्नार्ा छोटाही धार्ा पुरेसा असे. तोर् उर्लून त्याच्याशी सुसांर्त व सत्रव्तर अशा 
त्रवणीने त्रवर्ारवस्त्र सरदार रु्ांफून टाकीत असत. त्याांरे् ते जणू प्रर्ट सर्तनर् असे. ढर्ाांरे् पर्दे दूर होऊन 
पूणच र्ांद्रारे् धवलदशचन व्हाव े तसे आपफया शांकाांरे् पटल नाहीसे होऊन, काही नवा र्ैतन्सयमय त्रवर्ार 
समजफयार्ा प्रत्यय आपफयाला येत असे. त्याांर्ा त्रवर्ारधारेत अशी ऊजा असे की बॅटरी र्ाजच करावी, तशी 
आपली प्रज्ञा पल्लत्रवत होत असे. 

 
सर्ा –सांमेलनाांतून र्र्ा असो सकवा व्याख्यान असो, सरदाराांर्ी रसवांती बहरून येई, खरोखरर् ते 

वार्ीश्वर होते. सांथ, शाांत व धीम्या लयीत ते बोलायला आरांर् करीत. हळूहळू त्याांच्या शब्दाांना एक त्रवलिण 
लय व तेज प्राप्त होई. त्रवर्ाराांच्या आवतात ते ्वतः त्रशरत व श्रोत्याांनाही आपफयाबरोबर घेऊन जात. 
काठाकाठाने पोहणाऱ्या नवत्रशक्या माणसाला त्याच्या त्रशिकाने आधार देऊन खोल पाण्यात न्सयाव,े तसा 
सरदाराांच्या व्याखानार्ा बाज असे. वक्ता व श्रोता याांच्यामध्ये एक अनाम, अबोध पण उत्कट नाते जुळून येई. 
‘हृदया हृदय मिळालें । ये हृदयींचे तें हृदयीं घातलें ,’ अशी त्याांर्ी वक्तृत्वशलैी होती. ‘सुज्ञेंही ऐकतामच डोलावें। 
ऐसेंमच बोलणें जमर, तमर िानुजानें दहाांत बोलावें। या उक्तीर्ी आठवण व्हावी, अशा वैर्ात्ररक उांर्ीवरून त्याांरे् 
व्याख्यान होत असे. 

 
सरदाराांच्या व्यल्क्तमत्वाच्या या बाह्य आत्रवष्काराशी सुसांर्त असेर् त्याांरे् आांतत्ररक जीवन होते. 

ज्ञानेश्वराांच्या तेराव्या अध्यायात अमात्रनत्व, शाांती, आजचव, शुत्रर्त्व ्थैयच, अनहांकार, असक्ती, समत्रर्त्तत्व, 
अ-रती इत्यादी ज्ञानार्ी अठरा लिणे ज्ञानदेवाांनी साांत्रर्तली आहेत. सरदाराांच्या त्रवर्ारात आत्रण आर्ारात 
त्यातील अनेक रु्णाांर्ा आढळ होत असे. 

 
सरदाराांच्या त्रनत्ररच्छ व त्रनः्पृह वृत्तीत्रवषयी एक घटना नमूद करण्याजोर्ी आहे. ‘महाराष्र जीवन 

‘या, सरदाराांनी सांपात्रदलेफया ग्रांथाच्या दोन्सही खांर्ाांरे् प्रकाशन, तेव्हारे् मुख्यमांिी नामदार यशवांतराव र्व्हाण 
याांच्या ह्ते १९६० मध्ये झाले. जोशी-लोखांरे् प्रकाशन सां्थेरे् सांर्ालक नानासाहेब जोशी याांनी समारांर्ाच्या 
आधी र्हापान ठेवले होते. आम्ही पार्-सहा त्रनवर्क मांर्ळी जमलो होतो. त्या वळेी यशवांतरावाांनी मोठे 
समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘सरदार, महाराष्राच्या ज्ञानकरणाला योग्य त्रदशा त्रमळावी, असे मला 
मनापासून वाटते. तकच तीथांच्या अध्यितेखाली ‘सात्रहत्य सां्कृत्रत मांर्ळ’ सुरु झाले आहे. अशा प्रकाररे् दुसरे 
एखादे कोणते उपयुक्त काम हाती घेता येईल का?’ त्यावर सरदार म्हणाले “राजकीय अांर्ाने महाराष्रार्ा 
इत्रतहास त्रलत्रहला रे्ला आहे. वाङ्मयेत्रतहासारे् ग्रांथही बरेर् आहेत. पण महाराष्रार्ा सामात्रजक इत्रतहास 
उपलब्ध नाही. त्या प्रकफपार्ी फार मोठी र्रज आहे.” 
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 यशवांतरावाांना सरदाराांर्ी त्रह सूर्ना एकदम पसांत पर्ली. ‘तुम्ही ते काम हाती घ्या. त्यासाठी ् वतांि 
त्रवर्ार् मी उघरू्न देतो. तुम्ही त्यारे् सांर्ालक व्हा. सरकारीही तुमरे् तुम्ही त्रनवर्ा, माझा पूणच पासठबा राहील’ 
, असे यशवांतांरावाांनी साांत्रर्तले. त्यावर एका िणार्ाही त्रवलां ब न लावता सरदार त्याांना म्हणाले, “कुणीतरी 
ही जबाबदारी घेतली पात्रहजे, हे तर खरांर् आहे. पण ही जोखीम मला पेलणार नाही. शासकीय र्ाकोरीत 
राहून काम करण्यार्ी मला सवय नाही. याला आणखी एक कारण आहे. र्तकाळर्ा सामात्रजक सांदर्च शोधात 
बसण्याऐवजी समाजाच्या र्त्रवष्यकालीन जर्ण-घर्णीत मला अत्रधक रस आहे. खेड्यापाड्यातफया आत्रण 
तळार्ाळातफया आपफया बाांधवाांर् र्त्रवष्य उजळलां  पात्रहजे, यार्ा मला ध्यास आहे. उत्तरायुष्यात त्या त्रदशनेां 
काही करावां, असा सांकफप मी केला आहे. आपण मला माफ करा!” 

 
शासकीय सन्समानार्ा हा राजयोर् सरदाराांनी सहजपणानां र्ावलला. त्यात त्याांर्ी त्रनत्ररच्छता जशी 

त्रदसून येते. तशीर् त्याांच्या प्रबोधनकायार्ी र्ाहूलही इथां लार्ते. पण यशवांतरावाांर्ा प्र्ताव त्याांनी 
नाकारला, त्याला त्रतसरेही एक कारण होते. त्याांच्या सौजन्सयापोटी त्रनमाण झालेले ते अांत्थ कारण होते. 
त्रद्वखांर्ात्मक ‘महाराष्र जीवन ‘हा ग्रांथ रीतसर प्रकात्रशत झाला. त्यानांतर दोनर् त्रदवसाांनी सरदार माझ्या 
घरी आले होते. ग्रांथात्रवषयी बोलणे त्रनघाले. ग्रांथाच्या दुसऱ्या र्ार्ात ‘प्रादेत्रशक बोली आत्रण लोकर्ाषा’ हा 
र्ॉ. र्ा. र्ो. कालेलकराांर्ा लेख आहे. त्यातील पृ. २०६ वरील पुढील मजकूर सरदाराांना मी वार्नू 
दाखत्रवला– 

 
‘केवळ पात्रणनीरे् व्याकरण मुखोद्र्त असले आत्रण सां्कृतवर प्रर्तु्व असले म्हणजे र्ाषाशास्त्र 

त्रलत्रहता येते, ही समजूत आता मारे् पर्ली आहे. पण राजवाड्याांच्या इतका व्यासांर् नसलेले आत्रण 
र्ाषाशास्रारे् मुळीर् ज्ञान नसता, र्ाषाशास्त्रज्ञ म्हणनू ख्यातनाम झालेले, त्याांच्यार् परांपरेतील श्री. कृ. पाां. 
कुलकणी याांनी पुष्कळ लेखन केलेले आहे. पण त्यातले कोणतेही, काहीही त्रकमतीरे् नाही, असे त्रनत्रितपणे 
म्हणता येते.’ 

 
त्यानांतर मी सरदाराांना म्हणालो, प्रा. श्री. कृ. पाां. कुलकणी याांनी ‘पुष्कळ लेखन’ केलेले आहे ही 

कालेलकराांनी केलेली ‘र्लावण’ बरोबरर् आहे. त्यापकैी ‘मराठी र्ाषा : उद्र्म आत्रण त्रवकास’ तसेर् 
‘मराठी व्युत्पत्तीकोश’ या दोन ग्रांथाांर्ी उपयुक्तता वादातीत आहे. ग्रांथाांच्या रु्णवते्तत्रवषयी कुणार्ाही साधार 
मतरे्द असायला हरकत नाही. पण र्ाषाशास्त्रीय अभ्यासातील त्याांरे् ऐत्रतहात्रसक मह्व तरी मान्सय करावरे् 
लारे्ल. ‘त्यातले कोणतेही काहीही त्रकमतीरे् नाही ‘ही कोपरखळी अकारण आहे; अनुदारपणार्ी आहे. त्यात 
औत्रर्त्यत्रववके नाही, असां मला वाटतां. ग्रांथारे् प्रमुख सांपादक या नात्यानां तुम्ही त्या, तेवढ्ा मजकुरार्ां 
सां्करण करायला हवां होत.’ सरदार त्यावर मनमोकळे म्हणाले, “तुम्ही साांर्ताय, ते अर्दी बरोबर आहे. 
मलाही ते अप्र्तुत मत खटकलां  होतां. पण कालेकराांना तसां साांर्ण्यात मला सांकोर् वाटला. या प्रसांर्ाने मी 
एक त्रनणचय मनाशी घेतला आहे. अनेकाांच्या लेखाांर्ां सांपादन करून, तसा लेखसांग्रह आपण यापढेु काढायर्ा 
नाही, असां मी ठरवलां  आहे.” - सरदाराांर्ां हे र्ाांरु्लपण म्हणजे एका अथाने दुबळेपण आहे, असे माि त्यावळेी 
माझे मत झाले. 

 
‘सेवाधमच र्हन असतो’ , असे म्हणतात. पण मत्रहला त्रवद्यापीठाच्या सेवते असताना सरदाराांच्या 

्वर्ावातील त्रनर्चयपणा आत्रण बाणेदारपणा या रु्णाांरे्ही दशचन झाले. मत्रहला त्रवद्यापीठारे् एक ‘जनचल’ 
काढण्यारे् त्रवद्यापीठीय अत्रधकाऱ्याांनी जानेवारी १९६५ मध्ये ठरत्रवले. प्रमुख सांपादक म्हणून सरदाराांकरे् 
त्रवद्यापीठाने ते काम सोपत्रवले. पण त्यानांतर त्यावळेच्या अत्रधष्ात्या बाईांच्या सूर्ना सरदाराांकरे् वररे्वर 
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जाऊ लार्फया. सरदाराांना तो ह्तिेप आवर्ला नाही. त्या सांदर्ात त्याांनी मुांबईतील मत्रहला 
महात्रवद्यालयारे् प्रार्ायच द. शां. फाटक याांना त्रद. २८-२-१९६५ रोजी पुढील पि पाठत्रवले ; “कायचकारी 
सांपादकाने तज्ज्ञाांच्या सहाय्याने लेखाांर्ी त्रनवर् करावी आत्रण याबाबतीत त्याांर्ा त्रनणचय अखेरर्ा राहावा, 
असा सांकेत आहे. एकदा धोरण ठरवनू त्रदफयानांतर त्रवद्यापीठातील वत्ररष्ाांनी दैनांत्रदन कामात मुख्य 
सांपादकाला पूणच ्वातांि त्रदले पात्रहजे. तरर् काम त्रनट होऊ शकेल. अन्सयथा हे काम दुसऱ्या कोणाकरे्ही 
सोपत्रवण्यास माझी हरकत नाही. पेर्प्रसांर् टाळण्यार्ीर् माझी इच्छा आहे. पण हे कसे जमणार, तोर् प्रश्न 
आहे. समि बोलताना अत्रधकउणा शब्द जाऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे.” 

 
सरदाराांच्या या पिार्ा उपयोर् झाला. प्रार्ायच फाटक सरदाराांर्ा मोठेपणा जाणनू होते. त्याांनी 

अत्रधष्ाता बाईांना सरदाराांरे् म्हणणे पटवनू त्रदले. सरदाराांना पूणच ्वातांत्रय त्रमळाले. 
 
दुसरी आठवण ‘लेर्ी पे्रमलीला ठाकरसी र्ौरव ग्रांथा’ च्या सांदर्ातील आहे. लेर्ी ठाकरसी 

याांच्यात्रवषयी सरदाराांनी लेख त्रलहावा, अशी त्याांना त्रवनांती करण्यास प्रार्ायच फाटकाांना सुर्त्रवण्यात आले 
होते. त्याप्रमाणे फाटकाांनी सरदाराांना त्रवनांती केली. त्यावर त्रद ७ जून १९६६ रोजी फाटकाांना पाठत्रवलेफया 
पिोत्तरात सरदार त्रलत्रहतात, “रे्ली वीस-पांर्वीस वष,े र्ाांधी-नेहरूां सारखे युर्प्रवतचक लोक सोर्फयास, 
कोणत्याही र्ौरव–ग्रांथात मी लेखन केलेले नाही. मी सावचजत्रनक जीवनात काही त्रवर्ार सुसांर्तपणे माांर्ीत 
आलो आहे. त्या माझा त्रवर्ाराांना खांबीर नैत्रतक अत्रधष्ान हव,े म्हणून मी प्य कसोशीने पाळले आहे. सां्था, 
आांदोलने व त्वप्रणाली याांवर मी त्रलत्रहतो ;पण व्यक्तींवर त्रलत्रहत नाही. तेव्हा आपण या बाबतीत मला िमा 
करावी. जीवनात त्रकतीही त्रकमांत द्यावी लार्ली, तरी त्वच्युती न पत्करण्यार्ी माझी प्रवृत्ती आहे. आपण 
कुलसत्रर्वाांना माझी र्तू्रमका समजावनू द्याल अशी मला खािी आहे. माझी आपणाांस तशी त्रवनांती आहे.” 

 
त्रतसऱ्या पांर्वार्थषक योजनेत मत्रहला त्रवद्यापीठाला मराठीच्या प्रपाठकार्ी एक जार्ा ‘त्रवद्यापीठ 

अनुदान आयोर्ा’ ने त्रदली होती. सरदार १९४१ मध्ये पुण्यातील मत्रहला महात्रवद्यालयात मराठीरे् व्याख्याते 
म्हणून नोकरीस लार्ले होते. त्याांर्ी पांर्वीस वषार्ी दीघच सेवा व सात्रहत्यत्रनर्थमती त्रवर्ारात घेऊन, जात्रहरात 
न देता, मराठीरे् प्रपाठक म्हणून त्रवद्यापीठाने १९६५ मध्ये त्याांर्ी त्रनयुक्ती केली होती. आठवड्यातील पार् 
त्रदवस पुण्यातील महात्रवद्यालय आत्रण एक त्रदवस मुांबईस मत्रहला त्रवद्यापीठात, असे सरदार काम पाहू लार्ले 

 
‘मोरे्न पण वाकणार नाही,’ हा मराठी बाणा सरदाराांनी सेवचे्या अखेरच्या पवातही कायम ठेवला 

होता. त्रद २ ऑक्टोबर १९०८ हा त्याांर्ा जन्समत्रदनाांक होता. २ ऑक्टोबर १९६८ रोजी त्याांच्या वयाला साठ वष े
पूणच होणार होती. तोपयंत रीतसरर् मत्रहला त्रवद्यापीठाच्या पुण्यातील (घटक) महात्रवद्यालयात ते काम करू 
शकत होते. पण त्यानांतरही एकेक वषार्ी मुदतवाढ त्रमळून वयाच्या पासष्टाव्या वषाच्या अखेरपयंत काम 
करता येण्यार्ी त्या काळात सोय व सवलत होती. 

 
र्ौ्या पांर्वार्थषक योजनेत त्रवद्यापीठ अनुदान आयोर्ाने मत्रहला त्रवद्यापीठाला मराठीच्या 

प्राध्यापकार्ी एक जार्ा त्रदली. त्या वळेी जात्रहरात देऊन प्राध्यापकार्ी जार्ा र्रण्यार्ा त्रनणचय त्रवद्यापीठाने 
घेतला. तेव्हा सरदाराांनी प्रपाठक पदार्ाही राजीनामा त्रदला. मुांबईस त्रद. २ एत्रप्रल १९६८ रोजी प्रार्ायच द. 
शां. फाटक याांना पाठत्रवलेफया पिात सरदार त्रलत्रहतात, “आजर् मी तीन मत्रहन्सयाांच्या पूवचसूर्नेसह माझे 
त्यार्पि महात्रवद्यालयाकरे् त्रदले आहे. सेवात्रनवृत्त प्राध्यापकाांसाठी त्रवद्यापीठ अनुदान आयोर्ारे् काही 
प्रकफप आहेत, असे आपण मला कळत्रवले आहे. मी त्याबिल आपला फार आर्ारी आहे. माझ्यापुढे कामार्ी 
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काही योजना आहे. त्रतच्यावर सवच लि व शक्ती कें त्रद्रत करण्यार्ा माझा त्रवर्ार आहे. तेव्हा त्रवद्यात्रपठ अनुदान 
आयोर्ाकरू्न त्रनवृत्त प्राध्यापकाला त्रमळणारे मानधन घेण्यार्ी माझी इच्छा नाही. आपण ते कार्दपि मजेकरे् 
धारू् नयेत. माि अर्त्यपूवचक केलेफया त्रवर्ारणेबिल मी पनु्सहा आपले आर्ार मानतो.” 

 
सरदाराांरे् हे पि त्याांच्या बाणेदार व ् वात्रर्मानी वृत्तीरे् द्योतक आहे. वा्तत्रवक अरु्सष्ट साली त्याांर्ी 

आर्थथक ल््थती फार र्ाांर्ली होती, असे नव्हे. त्याांर्ा र्ृहपत्ररवार मोठा होता. पैशार्ी र्रज होती. 
त्रवद्यापीठाच्या जात्रहरातीनुसार त्याांनी अजच केला असता, तर त्रनवर् त्याांर्ीर् झाली असती, यात सांदेह नाही. 
त्याांना होणारा पावसाळयातला दम्यार्ा थोर्ा िास वजा केला तर त्याांर्ी प्रकृती तशी र्ाांर्ली होती. 
प्राध्यापक म्हणून पार् वष े ते सुखाने काम करू शकले असते. त्यानांतरही त्रवद्यापीठ अनुदान आयोर्ारे् 
मानधन त्याांना त्रमळत रात्रहले असते. पण उभ्या आयुष्यात नोकरीसाठी सकवा नोकरीतील पदोन्नतीसाठी 
त्याांनी कुठेही अजच केलेला नाही. एक उमेदवार म्हणून कुणापढेुही मुलाखतीसाठी ते उरे् रात्रहले नाहीत. ज्या 
त्वत्रनष्ेसाठी त्याांनी हयातर्र आपली वाणी आत्रण लेखणी त्रझजवली, त्या त्वत्रनष्ेरे् उपयोजन आपफया 
आयुष्यात प्रत्येक कसोटीच्या प्रसांर्ी त्याांनी खांबीरपणे केले. ‘बोले तैसा र्ाले’ ही तुकोबाांर्ी उक्ती त्याांना 
पूणचपणे लार्ू होती. 

 
[टीप १ : (कै.) प्रार्ायच द. श. फाटकाांरे् पि, तसेर् सरदाराांर्ी तीन पिे प्र्तुत लेखकाच्या सांग्रही 

आहेत. ] 
  



 
 अनुक्रमणिका 

२. 
अव्र्वल इगं्रजीतील गद्याचे मूल्याकंन 
 

‘अवार्ीन मराठी र्द्यार्ी पूवचपीठीका’ (१९३७), हा सरदाराांर्ा पत्रहलार् ग्रांथ. तसेर् त्याांर्ा 
सांशोधनपर असा हा एकमेव ग्रांथ आहे. 

 
सांशोधन दोन प्रकाररे् असते. पूवचज्ञात नसलेली एखादी सांत्रहता प्रथमर् प्रकाशात आणणे व लोकाांना 

ती नव्याने उपलब्ध करून देणे, हा सांशोधनार्ा एक प्रकार होय. ‘त्रक्र्ताांरे् यातनार्ीत’ हे बार् प्रा. अ. का. 
त्रप्रयोळकराांनी प्रयत्नपूवचक त्रमळत्रवले व ते सािेपाने सांपादून प्रकात्रशत केले. हे त्याांरे् सांशोधनकायच आहे. तसेर् 
तुकाराम महाराजाांच्या मुत्रद्रत, साांप्रदात्रयक र्ाथेत नसलेले काही अर्ांर् कोणाला एखाद्या जुन्सया बार्ात 
आढळले व त्याांर्ी सांत्रहता – त्रनत्रिती करून ते त्याने प्रत्रसद्ध केले, तर तेही सांशोधनर् होय. 

 
सांशोधनार्ा दुसराही एक प्रकार आहे तो म्हणजे, आधीर् उपलब्ध असलेफया ग्रांथातील वा लेखातील 

आशयार्ा व त्यातील त्रवर्ारसरणीर्ा काही नवा अन्सवयाथच लावनू दाखत्रवणे; त्यारे् ्वतांि ‘इांटरत्रप्रटेशन’ 
करणे हा होय. ‘ज्ञानेश्वरी ही केवळ त्वत्रववरे्ानासाठी त्रलत्रहलेली नसून हा ग्रांथ म्हणजे ज्ञानेश्वराांच्या त्रवदग्ध 
रसवृत्तीर्ा त्रवलास आहे’ . हा दृत्रष्टकोन सांशोधनात्मकर् म्हटला पात्रहजे. 

 
इसवी सन १८०० ते १८७४ या अव्वल इांग्रजीच्या कालखांर्ात मराठी वाङ्मयामध्ये जे त्रवत्रवध ग्रांथ 

प्रत्रसद्ध झाले, त्याांर्ा परामशच सरदाराांनी येथे घेतलेला आहे. अव्वल इांग्रजीतील दुर्थमळ पु्तकाांर्ा व 
अपत्ररत्रर्त लेखकाांर्ा शोध घ्यावा आत्रण त्यातून हाती आलेली मात्रहती सांकत्रलत व सुसांर्त ्वरुपात 
वार्काांपुढे ठेवावी, अशी सरदाराांर्ी र्तू्रमका आहे. कथात्मक सात्रहत्य, नाटक, त्रनबांध, समाजसर्तन, 
इत्रतहास, र्त्ररि इत्यादी प्रकाराांबरोबर अन्सय िेिाांतील सात्रहत्यार्ाही पत्ररर्य यात करून त्रदलेला आहे. त्यात 
धमच, नीती, त्वज्ञान, शास्त्र, व्यवसाय, कला तसेर् त्रि्ती वाङ्मय, सांकीणच वाङ्मय व त्रनयतकात्रलके 
याांर्ाही आढावा सरदाराांनी घेतला आहे. शवेटी कोशसूर्ी, ग्रांथसूर्ी, लेखसूर्ी, व्यल्क्तनाम –सूर्ी व सा्ं था 
–सूर्ी अशा उपयुक्त सूर्ी त्रदलेफया आहेत. 

 
पूवचपीठीकेर्ा त्रवर्ार करताना देशातील मुद्रणकलेर्ा इत्रतहास लिात घ्यायला हवा, हे सरदाराांनी 

आवजूचन साांत्रर्तले आहे. एका त्रख्ती धमचप्रसारक मांर्ळीने श्रीरामपूर येथे इ. स. १८०० मध्ये ्वतःर्ा 
छापखाना काढला. त्यानांतर मुद्रणकलेर्ा प्रसार हळूहळू होत रे्ला. त्यामुळे पद्यरर्नेर्ी प्रथा मारे् परू्न 
र्द्यरर्नेर्ी प्रवृत्ती वाढली. त्रख्ती धमचप्रसारकाांनी इथफया पांत्रर्ताांर्ी मदत घेऊन र्ाळीस र्ाषाांत बायबलर्ी 
र्ाषान्सतरे प्रत्रसद्ध केली. त्यात्रशवाय मराठी र्ाषेरे् व्याकरण, त्रसहासन-बत्तीशी, पांर्तांि, त्रहतोपदेश इत्यादी 
बारा ग्रांथ श्रीरामपूर, त्रमशनतफे प्रत्रसद्ध करण्यात आले. र्ॉ. केरी, कनचल केनेर्ी व काही महाराष्रीय पांर्ीत 
याांच्या प्रयत्नाांतून महाराष्र र्ाषेर्ा कोश प्रत्रसद्ध झाला. सां्कृत ग्रांथ व इांग्रजी ग्रांथ याांर्ी मराठी र्ाषान्सतरे होऊ 
लार्ली. या सांदर्ात बॉम्बे बकु अँर् राक सोसायटी, ज्ञानप्रसारक सर्ा, दत्रिणा प्रैज कत्रमटी अशा सां्थाांरे् 
प्रयत्न उल्लखेनीय आहेत. ज्योत्रतष, वैद्यक, त्रशफप, रसायन, नौकानयन इत्यादी शास्त्राांतील त्रवषयाांवर 
र्ाषान्सतरवजा पु्तके प्रकात्रशत झाली. वृत्तपिसषृ्टीत ज्ञानोदय, ज्ञानप्रकाश व इांदुप्रकाश या 
त्रनयतकात्रलकाांनी र्ारद्त लेख प्रत्रसद्ध करून मराठी र्द्याला वळण लावले. 
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१८५७ ते १८७४ हा दुसरा टप्पा आहे. मार्ील एकवीस वषाच्या काळात मराठी र्ाषेमध्ये मुख्यतः 
शालोपोयोर्ी व शास्त्रीय ग्रांथ प्रत्रसद्ध झाले. या सतरा वषांच्या काळात कथा, कादांबरी, नाटक अशा लत्रलत 
वाङ्मयाच्या त्रनर्थमतीला आरांर् झाला. इत्रतहास, व्याकरण, कोश, धमच, नीती, त्वज्ञान व शास्त्र या 
त्रवषयाांवरील ग्रांथही अफप्वफप त्रनघाले. त्रवत्रवधज्ञानत्रव्तार, दांर्हारक, ज्ञानसांग्रह व पुणे पाठशाला पिक 
या मात्रसकाांनी, तसेर् ‘ज्ञानोदय’ , ‘ज्ञानप्रकाश’ व ‘इांदुप्रकाश’ या वृत्तपिाांनी र्द्याच्या त्रवकासाला मदत 
केली. 

 
एकोणीसाव्या शतकाच्या पूवाधात र्ाषान्सतरासाठी त्रनवर्लेले इांग्रजी सात्रहत्य सामान्सय प्रतीरे् होते. 

“वात्रघणीरे् दूध पर्त्रवण्यार्ी शक्ती आमच्या अांर्ी तेव्हा नव्हती, म्हणून हे घर्ले असाव.े”, असे सरदार 
साांर्तात. माि “बाफयाव्थेतील हे मराठी र्द्य सदोष असले तरी ते त्रनराशाजनक नाही”, असाही त्रवर्ार 
त्याांनी माांर्ला आहे. 

 
यानांतर सरदाराांनी कथात्मक वाङ्मयार्ा पत्ररर्य करून त्रदला आहे. याबाबतीत कृष्णशास्त्री 

त्रर्पळूणकर, र्वानी त्रवश्वनाथ कानसवदे, र्ोसवद शांकर शास्त्री बापट, लक्ष्मण मोरेश्वर शास्त्री हळबे, मोरोबा 
कान्सहोबा त्रवजयकर इत्यादी ग्रांथकार तसेर् रासेलस, यमुनापयचटन, मुक्तामाला, राजा मदन, मोर्नर्र् 
इत्यादी सात्रहत्यकृती या सवांर्ी ओळख त्याांनी करून त्रदली आहे. शवेटी एकशआेठ कथात्मक 
सात्रहत्यकृतींरे् पत्ररत्रशष् त्याांनी जोर्ले आहेत. या कालखांर्ात ्वतांि कादांबऱ्याांर्ी परांपरा त्रनमाण झाली 
आहे, यार्ी नोंद सरदाराांनी केली आहे. 

 
यापढुील एकेका प्रकरणातून नाटके, त्रनबांध, सामात्रजक वाङ्मय, इत्रतहास व र्त्ररिे या प्रकाराांत 

त्रनमाण झालेफया सात्रहत्यार्ा सुसूि पत्ररर्य सरदाराांनी करून त्रदला आहे त्या प्रत्येक प्रकरणाला ्वतांि 
पत्ररत्रशष्ट जोर्लेले असून त्यामध्ये त्या त्या वाङ्मय प्रकारातील सात्रहत्यकृतींच्या व्यवल््थत नोंदी केलेफया 
आहेत. हे सवचर् लेखन सांशोधन पद्धतीला अनुसरून झालेले आहे. आधुत्रनक सांशोधनशास्त्र सहा दशकाांपूवी 
फारसे ल््थरपद झालेले नव्हते. त्या काळात सरदाराांनी सादर केलेला सांशोधनपद्धतीर्ा हा व्तुपाठ 
्पृहणीय आहे. 

 
मालापूवच मराठी वाङ्मयाच्या दुर्थमळ इत्रतहाससाधनाांर्ी सुसांर्त जुळणी सरदाराांनी केली आहे. 

मुद्रणकलेर्ा आरांर्, पाठशाळाांर्ी ् थापना, मराठी पांत्रर्ताांच्या मदतीने त्रमशनरी मांर्ळीने केलेले ग्रांथत्रनर्थमतीरे् 
प्रयत्न व त्रशिणप्रसारारे् कायच या सवांमुळे मराठी र्द्य वाङ्मयारे् पाऊल पुढे पर्ायला मदत झाली. 
त्रमशनऱ्याांरे् छापखाने, र्ावोर्ावी सुरु झालेफया शाळा, मुांबई त्रवद्यापीठार्ी ् थापना, त्रवत्रवध त्रनयतकात्रलकाांर्ी 
त्रनर्थमती अशा प्रयत्नाांतून वाङ्मयत्रवकासाला अनुकूल वातावरण त्रनमाण झाले, हे सरदाराांनी नोंदत्रवले आहे. 
अव्वल इांग्रजीत त्रनबांध, कादांबरी, नाटक हे वाङ्मयप्रकार मराठीत प्रथमर् आले माि हा कालखांर् 
र्ाषान्सतरवजा लेखनार्ा कालखांर् होता. त्यात ् वतांि ग्रांथलेखनार्ी प्रवृत्ती अर्ावानेर् आहे. इांग्रजी, सां्कृत 
व बांर्ाली नाटकाांर्ी मराठी र्ाषाांतरे झाली, त्यामुळे मराठीत अत्रर्नव र्द्यशलैी अवतरली, हे सरदाराांनी 
लिात आणून त्रदले आहे. या काळातील त्रनबांधलेखन बाांधेसूद नसले तरी ते सत्रव्तर व प्रर्ावी होते. त्यामुळे 
सात्रहत्यिेिात नवा मनू येण्यास मदत झाली. नव ेलेखक पुढे आले. 

 
लोकत्रहतवादी, त्रवष्णुशास्त्री पांत्रर्त व महात्मा फुले याांनी जात्रतरे्द, अ्पृश्यता, त्रवधवा-त्रववाह व 

स्त्रीत्रशिण याांत्रवषयी आपली पुरोर्ामी मते समाजापढेु त्रनर्चयपणे माांर्ली. धमचशास्त्र, यांिशास्त्र, शतेकी, 
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पदाथचत्रवज्ञान, वैद्यक अशा त्रवषयाांर्ी मात्रहती देणारे ग्रांथ त्रलहून त्याांच्या लेखकाांनी शास्त्रीय ग्रांथलेखनार्ी 
पायार्रणी केली. या कालखांर्ातील र्द्य ग्रांथार्ी वाङ्मयीन रु्णवत्ता बेतार्ी असली, तरी त्याांरे् ऐत्रतहात्रसक 
महत्व लिणीय आहे, असा सरदाराांर्ा त्रनष्कषच आहे. 

 
सरदाराांच्या प्र्तुत ग्रांथाच्या सांदर्ात काही र्ोष्टी नमूद करणे जरुरीरे् आहे. त्याांर्ा हा ग्रांथ प्रकात्रशत 

होण्याच्या अर्ोदर पांधरा वष,े म्हणजे १९२२ मध्ये, दत्तो वामन पोतदार याांच्या ‘मराठी र्द्यार्ा इांग्रजी अवतार 
अथवा इांग्रजी अमलातील मराठी र्द्य वाङ्मयार्ा त्रनबांधमालेपूवीर्ा इत्रतहास : इ. स. १८१० ते १८७४ ‘या 
ग्रांथार्ी पत्रहली आवृत्ती प्रकात्रशत झाली होती. पोतदार हे सरदाराांरे् प्राध्यापक होते. त्याांच्या आत्रण 
सरदाराांच्या ग्रांथाांर्ा त्रवषय एकर् आहे. पण पोतदाराांच्या ग्रांथार्ा उल्लखे करण्यारे् सरदाराांकरू्न राहून रे्ले 
आहे. पोतदाराांच्या ग्रांथार्ी दुसरी आवृत्ती १९५६ मध्ये त्रनघाली. या अवृत्तीत पोतदाराांनी सरदाराांच्या ग्रांथार्ी 
र्लावन केलेली आहे. ‘सरदाराांर्ा ग्रांथ आम्ही त्रलत्रहलेफया काळातील वाङ्मयावरर् आहे, अभ्यासकाांनी हा 
अवश्य पहावा,’ असे पोतदाराांनी म्हटले आहे. 

 
पोतदाराांच्या ग्रांथार्ी प्रमुख वैत्रशष्टे्य अशी आहेत; ्वराज्यातले र्द्य (इ. स. १८१०), छिे आत्रण 

मांर्ळी (१८१० ते १८३६), दादोकृत व्याकरण ते नवनीत (१८३६ ते १८५७), आत्रण लत्रलत वाङ्मयार्ा प्रारांर् 
(१८५७ते १८७४) असे आपफया त्रववरे्नाांरे् र्ार र्ार् त्याांनी माांर्ले आहेत. या र्ार्ाांतील त्रनवर्क लेखकाांच्या 
वाङ्मयातील उतारे ग्रांथाच्या उत्तराधात त्याांनी त्रदले आहेत. स. का. छिे, ्टीव्हन्ससन, बाळशास्त्री जाांरे्कर, 
हरी केशवजी, र्ो. ना. मार्र्ावकर, त्रवष्णुबाबा ब्रम्हर्ारी, मोरोबा कान्सहोबा, दादोबा पाांरु्रांर्, बाबा पद मनजी 
व लोकत्रहतवादी याांरे् उतारे त्रदफयामुळे अव्वल इांग्रजीतील र्द्यार्ा त्रवकासपट र्ोळयाांसमोर उर्ा राहतो. 

 
या र्द्य त्रलखनाांर्ी र्ार वळणे पोतदाराांनी त्रदली आहेत. पेशवाई र्ृह्थी वळण, शास्त्री सां्कृती 

वळण, इांग्रजी र्ाषान्सतरी वळण व सांत्रमश्र वळण अशी या र्द्य शलैीर्ी वळणे त्याांनी नोंदत्रवली आहेत. तसेर् 
ज्ञानप्रसार, इांग्रजी सुधारणाांर्ी र्रुळ व धमचप्रसार हे या र्द्य सार्वताांच्या लेखनामार्ील हेतू असफयारे् त्याांनी 
म्हटले आहे. 

 
इांग्रजी अवतार घेतलेफया या मराठी र्द्यारे् मूफयमापन पोतदाराांनी पुढील शब्दाांत परखर्पणे केले 

आहे : ‘१८०० ते १८७५ या पाऊणश ेवषांत एकही अलौत्रकक सकवा अजरामर ग्रांथ मराठीत झाला नाही. 
लहानसहान सटरफटर ग्रांथ र्ारार्र आले. ‘तारार्ण’ पषु्कळ उर्वला, पण तामोनाशक र्ांद्र माि कोठेर् 
आढळला नाही !’ __ 

 
पोतदाराांर्ा हा अत्रर्प्राय र्ांर्ीर ्वरूपार्ा आहे. सरदाराांच्या ग्रांथात या अत्रर्प्रायात्रवषयीर्ी प्रत्रतत्रक्रया 

अपेत्रित होती, पण त्याांनी ते केलेले नाही. वा्तत्रवक लोकत्रहतवादींच्या ‘शतपिाां’ त्रवषयी सरदाराांनी र्ौरवाने 
त्रलत्रहले आहे. त्या ग्रांथाच्या आधारे त्याांना पोतदाराांच्या मतार्ा परामशच घेता आला असता. पण सरदाराांनी ते 
केलेले नाही. 

 
अव्वल इांग्रजीतील र्द्यात्रवषयी र्ां. दे. खानोलकर, तकच तीथच लक्ष्मणशास्त्री जोशी, त्रयां. शां. 

शजेवलकर, श्री. के. िीरसार्र प्रर्तृी समीिकाांनी मौत्रलक त्रवर्ार प्रर्ट केले आहेत. वानर्ीदाखल त्याांपकैी 
काही मताांर्ा उल्लखे करता येईल. ‘अवार्ीन मराठी वाङ्मयसेवक’ , या ग्रांथमालेच्या त्रतसऱ्या र्ार्ात 
खानोलकर त्रलत्रहतात, ‘त्रवष्णुशास्त्री पांत्रर्त याांनी ‘इांदुप्रकाश’ या पिात लेखन केले आहे. ते वार्ले म्हणजे 
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समाजार्ी प्रर्ती कशी घर्ले, याखेरीज त्याांना अन्सय ध्यास नव्हता हे लिात येते.’ तसेर् ‘ज्योत्रत-त्रनबांध’ या 
पुल््तकेत तकच तीथच जोशी याांनी ज्योत्रतबा फुले याांच्या लेखनार्ा ममच त्रवशद केले आहे. तकच तीथांनी ज्योतीबाांर्ी 
त्रवर्ारसरणी व त्याांर्ी र्ळवळ ‘सहानुर्ावी अांतःकारणाने समजून घेऊन’ त्याांनी शुद्ध त्रववकेवाद्याच्या 
र्तू्रमकेवरून मार्थमक त्रर्त्रकत्सा केली आहे. 

 
वरील सवचर् समीिक व्यासांर्ी त्रवर्ारवांत होते. त्याांच्या लेखनातून सरदाराांच्या ग्रांथाला पूरक व 

त्याच्याशी समान्सतर असे त्रवर्ार आलेले आहेत. सरदाराांच्या ग्रांथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत या सवच मौत्रलक 
लेखनार्ी नोंद अपेत्रित होती. पण ही अपेिा पूणच झालेली नाही. आपफया ग्रांथाच्या पत्रहफया व दुसऱ्या आवृत्तीत 
सरदाराांनी प्र्तावनेत माांर्लेली ग्रांथलेखनामार्र्ी र्तू्रमका वार्काच्या मनात र्ोंधळ उत्पन्न करणारी आहे. 
“मराठी र्द्य वाङ्मयाच्या बाफयाव्थेत अनेक व्यक्तींनी त्याांरे् पत्ररश्रमपूवचक सांवधचन केले. त्याांर्ी 
्मृती...जार्ृत ठेवावी अशा र्ावनेने हा ग्रांथ त्रलत्रहण्यास मी प्रवृत्त झालो”. असे पत्रहफया आवृत्तीत ते साांर्तात 
(१९३७). दुसऱ्या आवृत्तीत ते म्हणतात, “आता पुष्कळर् नव ेसात्रहत्य उपलब्ध झालेले आहे. रे्फया पांधरा-
वीस वषात माझ्या त्रवर्ाराांर्ी बैठक बदललेली आहे...त्यावळेर्ा ‘मी’ जणू काही आज मला दुरावफयासारखा 
झालो आहे. म्हणून या ग्रांथारे् सां्करण करण्यार्ा मी प्रयत्न करणे हे दुसऱ्याच्या लेखनात अनत्रधकृतपणे 
ह्तिेप करण्याइतकेर् अप्रयोजकपणारे् होईल, असे वाटते.”(१९५६). 

 
सरदाराांरे् हे त्रनवदेन त्याांच्यापुरते सोयीरे् असले, तरी वार्काांच्या दृष्टीने ते अर्र्णीरे् आहे. 

सरदाराांनी ग्रांथात माांर्लेफया मताांशी वार्क सहमत नसले तर, ‘आता माझी र्तू्रमका बदललेली आहे’ , असे 
सरदार म्हणू शकतात. तसेर् ‘आता पुष्कळर् नव ेसात्रहत्य उपलब्ध झालेले आहे’ , हे लिात घेऊनही त्यार्ा 
परामशच माि ते घेत नाहीत. केवळ आपफया ्वतःच्या समालोर्नात समाधान मानून ते ्व्थ राहतात. 

 
आणखी असे की, ‘दुसरी आवृत्ती (पुनमुद्रचण) ही ग्रांथातील नोंद सदोष वाटते. आवृत्ती पुढर्ी असेल, 

तर त्रतरे् सां्करण अपेत्रित असते. केवळ ते पुनमुद्रचणर् असेल, तर ती अपेिा नसते. १९५६ मध्ये प्रकात्रशत 
झालेले या ग्रांथारे् हे केवळ ‘पुनमुद्रचण’ आहे, ही दुसरी ‘आवृत्ती’ नव्हे. 

 
माि सरदाराांच्या ग्रांथातील या उणीवा मान्सय करूनही त्यातील त्रववरे्नार्ी व्याप्ती मोठी आहे, असे 

त्रनःसांत्रदग्धपणे म्हणता येईल. अव्वल इांग्रजीतील र्द्यार्ी मीमाांसा आज करताना सरदाराांच्या ग्रांथारे् मह्व 
त्रवशषे जाणवते. १८८५ ते १९२० या कालखांर्ात मराठी र्द्य वाङ्मयाला ्वतःरे् ‘रूप’ सापर्त रे्ले. त्यारे् 
कलामफूय ल््थरपद होत रे्ले, त्या र्द्याला एक प्रकारर्ा र्ौल प्राप्त झाला. हत्ररर्ाऊ आपटे, त्रर्पळूणकर, 
त्रटळक, आर्रकर कोफहटकर प्रर्तृी लेखकाांनी या कालखांर्ात मराठी र्द्याला प्रौढता, प्रर्फर्ता व प्रत्रतष्ा 
प्राप्त करून त्रदली. या ‘सुप्रत्रतत्रष्त’ र्द्यार्ी पाश्वचर्मूी अव्वल इांग्रजीतील र्द्याने तयार केली. या 
कालखांर्ातील र्द्यलेखकाांनी नाांर्रणी व पेरणी करून ठेवली, पीक पतु्रढलाांनी काढले. अव्वल इांग्रजीत त्रह 
जी पूवचपीत्रठका तयार झाली, त्रतरे् साधार, सत्रव्तर व सुसूि त्रववरे्न सरदाराांनी केले आहे. कथा, कादांबरी, 
नाटक, त्रनबांध व र्त्ररि या त्रवत्रवध वाङ्मयप्रकाराांर्ा उपन्सयास अव्वल इांग्रजीत झाला. तसेर् ज्ञानोपासना व 
लोकत्रशिण या लेखनहेतूांरे् शुर्ारांर्ही आरांर्काळातील या र्द्याने कसे केले, यार्ी मार्थमक र्र्ा सरदाराांनी 
केली आहे. आपफया या र्रे्ला आधारर्तू होणाऱ्या सात्रहत्यकृतींरे् पत्ररत्रशष्ट त्याांनी ग्रांथात प्रत्येक प्रकरणाला 
जोर्ले आहे. मराठी वाङ्मयाच्या इत्रतहास-लेखकाला सरदाराांरे् हे सांशोधनकायच उपयुक्त वाटेल. 
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३. 
सपंाणदत गं्रथाचंा पणरचय 
 

शिैत्रणक हेतूने केलेली सांपादने आत्रण सामात्रजक र्तू्रमकेवरून केलेली सांपादने, असे सरदाराांच्या 
सांपादनकायारे् दोन प्रकार आहेत. त्या कायार्ा तपशील असा आहे : 

 
शैक्षणिक संपादने 
१. तुकारामदशचन अथात् अर्ांर्वाणी प्रत्रसद्ध तुकयार्ी (१९६८) 
२. रामदासदशचन (१९७२) 
३. एकनाथदशचन अथात् एकनाथदशचन एकनाथाांच्या समग्र वाङ्मयारे् सार-तत्व (१९७८) 
४. मराठी पद्य-र्द्य वरेे् (त्रवद्यापीठपूवच वर्ासाठी, १९७८) 
५. एस. एन र्ी. टी. त्रवमेन्सस युत्रनवर्थसटी रीसर्च जनचल (१९६६) 
६. एस, एन. र्ी. टी त्रवमेन्सस युत्रनव्हर्थसटी कॉमेमोरेशन व्हॅाफयुम (१९६८) 
(पत्रहली तीन सांपादने वाङ्मयीन ्वरुपार्ी असली, तरी त्रवद्यापीठीय परीिाांसाठी अभ्यासावयार्ी 
पाठ्यपु्तके असेर् त्याांरे् शिैत्रणक उत्रिष्ट आहे.) 

 
सामाणजक संपादने 
१. महाराष्र जीवन : परांपरा, प्रर्ती आत्रण सम्या, खांर् पत्रहला, (१९६०) 
२. महाराष्र जीवन : परांपरा, प्रर्ती आत्रण सम्या, खांर् दुसरा, (१९६०) 
३. सांक्रमणकाळारे् आव्हान (१९६६) (र्ारतीय जीवनातील प्रमुख प्रश्न) 
वरील दोन्सही प्रकाराच्या सांपादनाांर्ी वैत्रशष्ठे्य लिणीय आहेत. त्याांर्ा पत्ररर्य करून घेणे उपयुक्त ठरेल. 

 
शैक्षणिक संपादने 

तुकाराम, रामदास, एकनाथ या सांतकवींच्या समग्र काव्यसांपदेतून प्रात्रतत्रनत्रधक ्वरूपारे् वरेे् 
त्रनवरू्न सरदाराांनी त्याांरे् सांपादन केले आहे. सरदाराांर्ी त्रववरे्क प्र्तावना व शब्दाथच कोश याांमुळे या 
वचे्याांर्ा रसा्वाद घेणे सुलर् झाले आहे. या प्र्तावनाांतून सरदाराांनी त्या त्या सांताांच्या काळातील 
पत्ररल््थतीच्या पाश्वचर्मूीवरून त्यारे् त्वसर्तन व कायच याांर्ा मार्ोवा घेतला आहे. तसेर् सांतार्ा र्त्ररिपट, 
त्याच्या व्यल्क्तम्वार्ी घर्ण, अर्ांर्वाणीर्ा त्रवकासक्रम आत्रण त्रनवर्लेफया अर्ांर्ाांरे् त्रवषयावर वर्ीकरण व 
सूर्क शीषचके या वैत्रशष्ट्याांमुळे हे सांपादन उपयुक्त व उद बोधक झाले आहे. 

 
‘तुकारामदशचन’ मध्ये तुकोबाांच्या सारे्र्ार हजार अर्ांर्ाांतून आठश ेअर्ांर्ाांरे् वरे्क सांकलन केलेले 

आहे. तीव्र सांवदेनिमता व सखोल सर्तनशीलता याांमुळे तुकोबाांच्या अर्ांर्वाणीला जे वरे्ळे पत्ररमाण लार्ले 
आहे आत्रण त्याांच्या पारमार्थथक प्रवासात रसरशीत अनुर्तूीर्ा जो अकच  आहे, त्याांरे् त्रर्िण सरदाराांनी 
नेमकेपणाने केले आहे. माणसाच्या आयुष्यातील सुखदुःखे, आशात्रनराशा, त्रववकेत्रनष्ा-त्रवकार व ऱ्हास या 
साऱ्या द्वांद्वाांरे् दशचन तुकोबाांच्या अर्ांकत्रवतेतून कसे घर्ते ते सरदाराांनी सुसूिपणे साांत्रर्तले आहे. 

 
‘रामदासदशचन’ हा समथांच्या समग्र सात्रहत्यातील वचे्याांच्या सांग्रह आहे. समथांरे् व्यल्क्तम्व, 

वाङ्मय, तत्वज्ञान आत्रण जीत्रवतकायच असे र्ार त्रवर्ार् सरदाराांनी पार्ले आहेत. दासबोध, र्ाथा. 
करुणाष्टके, मनारे् श्लोक, लघु रामायण, आनांदवनर्वुन, ्फुट कत्रवता, पदे, र्ारुरे्, ्तोिे, र्पूाळया, 
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आरत्या, अशा लहानमोठ्या सवच रर्नाांर्ा सरदाराांनी सािेपाने त्रवर्ार केला आहे. सूक्ती-शतकार्ाही त्यात 
त्याांनी समावशे केला आहे. 

 
‘एकनाथ दशचन’ या सांपादनासाठी वरेे् त्रनवर्ताना सरदाराांनी नाथाांच्या समग्र वाङ्मयार्ा त्रवर्ार 

र्ोळयाांसमोर ठेवला आहे. नाथ- र्ार्वत, रुल्क्मणी्वयांवर, र्ावाथचरामायण, र्तुःश्लोकी र्ार्वत, ्फुट 
प्रकरणे, र्ौळणी, पदे, र्ारुरे्, अर्ांर्... याांमधून तेहतीस वरेे् येथे त्रनवर्लेले आहेत. त्याद्वारे सोळाव्या 
शतकातील धार्थमक व सामात्रजक प्रवृत्ती व अपप्रवृत्ती याांर्ा अांदाज करता येतो. सरदाराांर्ी प्र्तावना 
सवच्पशी आहे. नाथपूवचकालीन धार्थमक ल््थतीच्या पाश्वचर्मूीवर नाथाांच्या कायारे् मह्व ते त्रवशद करतात. 
ज्ञानेश्वराांच्या कायार्ी खांत्रर्त झालेली परांपरा नाथाांनी पुन्सहा सुरु केली आत्रण र्ार्वत धमाच्या त्रवकासाला 
र्ती त्रदली हे साांर्नू नाथाांच्या समन्सवयशील व समाजसन्समुख वृत्तीरे् मोल सरदार ्पष्ट करतात. 

 
सांतसात्रहत्यत्रवषयक ही त्रतन्सही सांपादने सरदाराांच्या सांपादकीय सािेपार्ी ओळख करून देतात. 

वचे्याांर्ी त्याांनी केलेली त्रनवर् सूिबद्ध आहे. सांताांरे् व्यल्क्तम्व आत्रण वाङ्मयसांपदा याांरे् दशचन घर्त्रवणाऱ्या 
त्याांच्या प्र्तावना मार्थमक आहेत. सांताांरे् मूळ र्ाव, जन्सम्थळ, जन्समकाळ, त्रनवाणशक अशा मुद्याांच्या वादात 
सरदार पर्त नाहीत. सांतकालीन पत्ररल््थतीच्या पाश्वचर्मूीवर सांताांरे् काव्य, त्वसर्तन व कायच याांरे् 
मूफयमापन ते करतात. आपफया या र्तू्रमकेस पोषक ठरतील अशा वचे्याांर्ी त्रनवर् ते करतात. त्यामुळे त्याांर्ी 
ही सांपादने सांतकाव्याच्या अभ्यासाला उपयुक्त आत्रण उद बोधक ठरणारी आहेत. 

 
यानांतरर्ी तीन सांपादने महात्रवद्यालयीन आत्रण त्रवद्यापीठीय ्तराांवरील कतचव्यार्ा र्ार् म्हणून 

सरदाराांनी केलेली आहेत. तेव्हाच्या त्रवद्यापीठपूवच वर्ासाठी एक पाठ्यपु्तक म्हणून ‘मराठी र्द्य-पद्य वरेे्’ 
सरदाराांनी त्रवद्यापीठाच्या सूर्नेवरून सांपात्रदत केले. र्ा्करर्ट्ट बोरींकर ते इांत्रदरा सांत आत्रण लोकत्रहतवादी 
ते त्रद. के. बेरे्कर याांच्या काव्यारे् / लेखाांरे् उतारे यात त्रनवर्लेले आहेत. ग्रांथकाराांर्ा सांत्रिप्त पत्ररर्य व 
उताऱ्यार्ा सांदर्च देऊन उताऱ्यार्ी सासहता ते देतात. महात्रवद्यालयात नव्याने प्रवशे घेणाऱ्या त्रवध्यार्थथनीला 
मराठी सात्रहत्यार्ा त्रवकासपट अभ्यासता यावा, अशी दृष्टी या सांपादनाच्या मारे् ठेवलेली आहे. 

 
‘एस. एन. र्ी. टी. त्रवमेन्सस युत्रनव्हर्थसटी त्ररसर्च जनचल’ र्ा शुर्ारांर् सरदाराांच्या सांपादने १९६६मध्ये 

झाला. दोनश-ेऐांशी पृष्ाांच्या या त्रनयतकात्रलकात एकां दर एकवीस शोधत्रनबांध समत्रवष्ट केलेले आहेत. इांग्रजी 
(१३), सहदी (०२), रु्जराती (०२) व मराठी (०४) अशी त्याांर्ी र्ाषात्रनहाय त्रवर्ार्णी आहे. शिैत्रणक, 
वाङ्मयीन, ग्रांथालयीन, र्ात्रषक व लत्रलत कलात्रवषयक त्रनबांध येथे वार्ायला त्रमळतात. धमचशास्त्र. कवी 
र्षूण. क्लात्रसत्रसझम, नार्ानांद हे नाटक, शालेय ग्रांथालये, र्ाांर्वलशाहीरे् अथचकारण, त्रर्िकलेर्ी 
अध्यात्मत्रनष्ा असे मह्वारे् त्रवषय त्यात आले आहेत. ‘ज्ञानेश्वराांर्ी धमचकफपना’ हा ् वतः सांपादक सरदाराांर्ा 
त्रनबांधही या अांकात समात्रवष्ट केलेला आहे. 

 
‘कॉमेमोरेशन व्हॅाफयूम’ हा श्री. ना. दा. ठाकरसी मत्रहला त्रवद्यापीठार्ा सुवणच महोत्सवी सां्मरण 

ग्रांथ१९६८ मध्ये प्रकात्रशत झाला. प्रार्ायच शकुां तला मेहता व र्ॉ. नीरा देसाई या दोघींच्या सहकायाने 
सरदाराांनी त्यारे् सांपादन केले. इांग्रजी त्रवर्ार् (२०३ पृष्)े, मराठी त्रवर्ार् (३८ पृष्)े, त्रवद्यापीठीय त्रवत्रवध 
त्रवर्ार्ाांर्ा तपशील (३२ पषृ्े) व ग्रांथसूर्ी (११५ पृष्)े असे या ग्रांथारे् ्वरूप आहे. ग्रांथातील सूर्ी 
स्त्रीत्रशिणात्रवषयक सांदर्च सात्रहत्यार्ी ओळख करून देणारी आहे. न्सया. छार्ला. र्ॉ. कोठारी, दुर्ा देशमुख, 
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जे. पी. नाईक. दत्तो वामन पोतदार, सुलर्ा पाणांदीकर, माधुरी शाह. द. शां. फाटक, हे. त्रव. इनामदार 
प्रर्तृींरे् त्रशिणत्रवषयक शोधत्रनबांध या ग्रांथात आहेत. 

 
महात्रवद्यालयीन सेवाकालात सरदाराांनी व्यावसात्रयक कतचव्यबदु्धीने केलेफया या पार्ही सांपादनात 

त्याांर्ी त्रववरे्न वृत्ती व व्यापक दृष्टी याांर्ा प्रत्यय येतो. 
 
सामाणजक संपादने 

या त्रवर्ार्ातील त्रतन्सही ग्रांथ सरदाराांनी एक त्रवत्रशष्ट त्रवर्ारसूि साांर्ाळून सांपात्रदले आहेत. १९५६मध्ये 
‘महाराष्र दशचन’ या त्रवषयावरील सरदाराांर्ी व्याख्यानमाला र्ाजली. त्यातूनर् सर् र्. कवे व दा. न. त्रशखरे 
याांच्या मदतीने ‘महाराष्र जीवन’ ही त्रद्वखांर्ात्मक ग्रांथ-योजना त्रसद्धीस नेली. लत्रलत वाङ्मय आत्रण वैर्ात्ररक 
वाङ्मय अशा दोन र्ार्ाांत हे दोन खांर् त्याांनी सांपात्रदले आहेत. परांपरा, प्रर्ती व सम्या या त्रित्रवध 
दृत्रष्टकोनातून महाराष्र जीवनार्ी त्रर्त्रकत्सा इथे केलेली आहे. पत्रहफया खांर्ात ध. रा. र्ार्र्ीळ, मु. र्. 
पानसे, रा. त्रव. ओतुरकर, ज. स. करांदीकर, दा. न. त्रशखरे, त्रद. के. बेरे्कर, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, प.ु र्. 
सहस्रबदेु्ध, सर्. र्. कवे, ना. र. देशपाांरे् व नी. त्रव. सोवनी याांनी आांग्लपूवच काळ व आधुत्रनक काळ याांतील 
इत्रतहास, परांपरा, धमचसां्था, त्वमीमाांसा, समाजकारण, राजकारण व अथचकारण या त्रवषयाांरे् त्रववरे्न केले 
आहे. 

 
सात्रहत्य व कला याांतील उपत्रवषय दुसऱ्या खांर्ात आले आहेत. यातही आांग्लपूवच व आधुत्रनक असे 

दोन कालखांर् कल्फपलेले आहेत. त्रशिण, सांशोधन, लत्रलत वाङ्मय, लोकत्रशिण व लत्रलतकला (नृत्य, 
त्रर्ि, त्रशफपव र्ायन) या त्रवषयाांरे् समालोर्न इथे वार्ायला त्रमळते. म. दा. साठे, ना. त्रव. पाटणकर, मो. 
वा. त्रर्पळूणकर, इरावती कवे, त्रव. म. बेरे्कर, र्. ह. खरे, दुर्ा र्ार्वत, श्री. ना. बनहट्टी, रा. शां. वासळब,े 
के. नारायण काळे, रोत्रहणी र्ाटे, र्. ह. रानरे्, र्. प्र. प्रधान, शां. र्. दाते इ. लेखकाांबरोबर ्वतः 
सरदाराांनीही या खांर्ासाठी लेखन साहाय्य केले आहे. 

 
सरदाराांनी हे सांपादनकायच त्रनः्पृह वृत्तीने केले आहे, “तुम्ही या कामासाठी मला मानधन देणार 

असाल, तर सांपादन –सत्रमतीरे् काम मी करणार नाही” हे त्याांरे् उद्र्ार ‘महाराष्र जीवन’ च्या पत्रहफया 
र्ार्ातील प्रकाशकीय त्रनवदेनात उद धृत आहेत. 

 
दुसऱ्या र्ार्ात ‘नव्या महाराष्रारे् र्त्रवतव्य’ हा ्वतः सरदाराांर्ा प्रदीघच लेख आहे. त्यात त्याांनी 

त्रवज्ञानार्ी पे्ररणा, लोकशाही जीवनपद्धती, उच्चवणीयाांरे् कतचव्य इत्यादी त्रवषयाांर्ा ऊहापोह केला आहे. 
 
नवसमाजत्रनर्थमतीर्ा पल्ला लाांबर्ा आहे. माि तात्कात्रलक यशापयशार्ी तमा न बाळर्ता योग्य त्रदशनेे 

वाटर्ाल करीत राहण्यासाठी कायचकत्यांच्या ठायी आत्मप्रत्यय असावा लार्तो. तो नुसत्या ग्रांथाध्ययनाने 
त्रनमाण होत नाही. त्यासाठी ‘र्िुव ै सत्यम’ या न्सयायाने सवचसामान्सय जनतेच्या उदांर् साम्यार्ी सािात 
प्रर्ीती यावी लार्ते, असा ‘त्रहतोपदेश’ सरदाराांनी केला आहे. 

 
‘महाराष्र जीवन’ या ग्रांथात सरदाराांनी महाराष्रातील सम्याांरे् नेमके ्वरूप काय आहे, यारे् 

त्रदग्दशचन केले आहे. इांग्रजाांर्ी राजनीती, औद्योत्रर्क पत्ररवतचन व पािात्य त्रवदे्यर्ा प्रर्ाव याांच्या द्वारा 
आपफयाकर्ील मध्ययुर्ीन समाजव्यव्थेवर आघात झाले. रे्फया दीर्श ेवषात ज्या क्रमाने व ज्या पद्धतीने 
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आपफया मध्ययुर्ीन समाजव्यव्थेवर आघात झाले. रे्फया दीर्श ेवषात ज्या क्रमाने व ज्या पद्धतीने आपफया 
समाजार्ा कायापालट घरू्न आला, त्यामधून आजरे् आपले बहुतेक प्रश्न त्रनमाण झाले आहेत. अपुरी व 
कमी उत्पादक शतेी, सामात्रजक त्रवषमता, जातीत्रनष्रेे् प्राबफय, अज्ञान व मार्ासलेपणा याांर्ा जार् 
र्ारतातील सवचर् जनतेला सहन करावा लार्त असला, तरी प्रत्येक प्रदेशार्ी र्ौत्रतक पाश्वचर्मूी व 
साा्ं कृत्रतक परांपरा याांच्या अनुषांर्ाने तेथील प्रश्नाांना त्रवत्रशष्ट रूप आले आहे. महाराष्रापुरते बोलायरे् झाले 
तर शहरातील मूठर्र पाांढरपेशा मध्यमवर्च आत्रण र्ावोर्ाव त्रवखुरलेला बहुजनसमाज याांच्यामध्ये त्रनमाण 
झालेला दुजार्ाव दूर करून समाजजीवन एकसांध बनावे, यासाठी उच्चवणीयाांकरू्न र्ाांधीयुर्ापयंत तरी 
कोणतेर् लिणीय प्रयत्न झाले नाहीत. 

 
महाराष्र जीवनार्ी सरदारकृत ही मीमाांसा त्रवर्ारप्रवतचक आहे, हे मान्सय होण्यासारखे आहे. 
 
‘महाराष्र जीवन’ रे् दोन्सही खांर् १९६० मध्ये प्रकात्रशत झाले. त्या काळाला धरून सरदाराांनी नव्या 

महाराष्र राज्यार्ी प्रत्रतष्ा र्ारतात वाढत्रवण्याच्या दृष्टीने काही सूर्ना केफया आहेत. अशी प्रत्रतष्ा 
त्रमळत्रवण्यासाठी इतर प्राांताच्या बरोबरीने र्ारताच्या आर्थथक, राजकीयव सामात्रजक जीवनावर आपला प्रर्ाव 
पर्ला पात्रहजे. तशी मह्वाकाांिा आपण बाळर्ली पात्रहजे. त्यासाठी सत्ताधारी पिातील नेत्याांनी 
आत्मपरीिण करायला हव.े सत्ताकाांिेला ज्ञानत्रनष्ेर्ी, त्यार्ार्ी व कतचव्यबुद्धीर्ी जोर् द्यायला हवी. 
राजकीय िेिात ज्या वर्ांनी पुढारीपण त्रमळत्रवले आहे, त्याांनी साा्ं कृत्रतक िेिातही पदापचण केले पात्रहजे. 
आज महाराष्रातील साा्ं कृत्रतक धन बव्हांशी ब्राह्मण व तत्सम जातींतर् सामावलेले आहे. ही ल््थती बदलली 
पात्रहजे. 

 
सरदाराांरे् हे त्रनरीिण एकतर काहीसे कालसापेि आहे. दुसरे असे की, त्याांना अपेत्रित असलेला 

बदल१९६० ते १९९७ या तीन तपाांच्या कालावधीत हळूहळू होत आहे. त्याांनी केलेली सामात्रजक सम्याांर्ी 
मीमाांसा सवचर् त्रवर्ारवांताांना मानवले असे नाही, पण त्याांर्ी त्रर्त्रकत्सा मूलर्ामी व ्वयांत्रसद्ध आहे, हे 
कुणालाही मान्सय होईल. 

 
महाराष्रार्ा सामात्रजक इत्रतहास अभ्यासण्यासाठी ‘महाराष्र जीवन’ रे् दोन्सही खांर् उपयुक्त आहेत. 

हे खांर् प्रत्रसद्ध झाफयानांतर महाराष्रीय समाजजीवनाच्या त्रवत्रवध िेिाांत बरेर् बदल झाले आहेत. त्या 
बदलाांर्ी दखल घेऊन नव्या त्रपढीतील त्रवर्ारवांतानी पढेु आले पात्रहजे. आजच्या पत्ररल््थतीरे् त्रवश्लेषण 
करणाऱ्या नव्या खांर्ाांरे् सांपादन होण्यार्ी र्रज आहे. 

 
‘सांक्रमण काळारे् आव्हान’ या आपफया सांपात्रदत ग्रांथातील प्र्तावनेत सरदार त्रलत्रहतात, 

“अलीकर्च्या काळात काही प्रश्नाांनी ्फोटक रूपे धारण केफयारे् त्रदसून येत आहे. त्रदवसेंत्रदवस 
जीवनकलह कठीण होत र्ालफयामुळे सवचसामान्सय लोक त्रदड्मूढ होऊन प्रवाहपत्रतत बनत आहेत. त्याांच्या 
अपेिा वाढत्या आहेत. पण आपफया मनाप्रमाणे जीवनाला आकार देण्यार्ी त्रजि त्याांच्या त्रठकाणी रात्रहलेली 
नाही. त्यामुळे आपफयाला काही र्ाांर्ले त्रदवस येतील, हा त्रवश्वासर् त्याांच्यामधून लुप्त झाला आहे.’ ‘ 

 
वा्तत्रवक हे त्रर्िण १९६६ मधील आहे, पण ते आजच्याही पत्ररल््थतीरे् दशचन आहे असे वाटले. 

आता तर समाजातील पत्ररल््थती अत्रधकर् त्रबकट झाली आहे. अशा ल््थतीत प्र्तुत ग्रांथातीत्ल समाजसर्तन 
त्रनत्रितर् उद बोधक ठरेल. 
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अन्नप्रश्न (स. ह. देशपाांरे्), अथचत्रवकास (काांता रणत्रदव)े, त्रनयोजन (र्ा. शां. र्णरे्), राजकीय प्रश्न 
(व. मां. त्रसरसीकर), नेतृत्व (नत्रलनी पांत्रर्त), त्रशिण िेिातील प्रश्न अ. के. र्ार्वत), ऐत्रहक त्रनष्ा (मे. पुां. 
रेरे्.), ज्ञानत्रनष्ा व समाजपत्ररवतचन (र्ां. बा. सरदार) इत्यादी िेिाांतील आव्हानाांर्ी त्रर्त्रकत्सा या ग्रांथात 
केलेली आहे. ज्या समाजाने आपफयाला घर्त्रवले, त्यारे् आपण काही देणे लार्तो, या जबाबदारीच्या 
जात्रणवनेे त्रवत्रवध लेखकाांनी सामात्रजक सम्याांर्ी मीमाांसा येथे केली आहे. 

 
त्रवर्ारवांताांर्ी उदासीनता सरदाराांना खटकते. ज्ञान हे जीवनातील प्रर्ांर् साम्यच आहे. ज्ञानवांताांनी 

उदासीन राहून र्ालणार नाही, हे ्पष्ट करताना सरदार त्रलत्रहतात, “र्ारतीय त्रवर्ाराांत समाज-धारणेर्ी 
आ्था आहे, पण समाज-पत्ररवतचनार्ी दृष्टी नाही. अनासक्त बुद्धीने आपापले लहान- मोठे कतचव्य करीत 
राहण्यातर् व्यक्तीरे् त्रहत आहे, अशी आपफया धमचपांथाांर्ी त्रशकवण आहे. त्यामुळे सामान्सय लोकात प्राप्त 
पत्ररल््थतीशी जुळते घेण्यार्ी वृत्ती त्रनमाण झाली. आत्मपषु्टी व औदासीन्सय, नैष्कम्यच व त्रनल्ष्क्रयता याांर्ी र्ल्लत 
होऊ लार्ली. बहुश्रुतपणा तरी शास्त्रशुद्ध ज्ञानार्ी प्रत्रतष्ा लार्ली नाही. त्यामुळे सतृ्रष्टत्रवज्ञान व समाजत्रवज्ञान 
ही काही मयादेपयंत प्रर्त होऊन पढेु त्याांर्ा त्रवकास खुांटला,” 

 
अलीकर्ील त्रवद्यावांताांर्ी र्तू्रमका सरदाराांना आिेपाहच वाटते. सुखसोयींर्ा पाठलार् करणारा उच्च 

मध्यमवर्च देशात त्रनमाण झाला आहे. पैसा व प्रत्रतष्ा ही त्याांर्ी दैवते बनली आहेत. कत्रनष् मध्यम वर्च माि 
जीवनकलहात त्रपर्नू जात आहे. सध्यारे् बहुतेक राजकीय कायचकते लोकाांच्या र्ावनेला आवाहन करतात; 
पण त्याांच्या त्रववकेबुद्धीरे् सांर्ोपन करण्यासाठी झटत नाहीत. 

 
हे त्रर्ि सर्ताजनक ्वरूपारे् असले तरी सरदार त्रनराशावादी नाहीत. त्रवर्ारवांताांना समाजात जे 

त्रवत्रशष्ट ्थान आहे, ते र्त्रवष्यातले आशा्थान आहे. कोणाच्यार् रार्लोर्ार्ी त्रिती न बाळर्ता त्रवर्ारवांताांनी 
आपली बदु्धी त्रनमचळ ठेवली तर अजूनही ते समाजाला मार्चदशचन करू शकतील. माि त्यासाठी त्याांनी बौत्रद्धक 
कायचिेिाच्या खोट्या प्रत्रतष्रे्ी व सोवळेपणार्ी कफपना सोर्ली पात्रहजे आत्रण बहुजनसमाजाशी त्याांनी 
कतचव्यर्ावनेने समरस झाले पात्रहजे, असा इशारा सरदाराांनी त्रदला आहे. सुजाण लोकमत आत्रण त्रववकेत्रनष् 
नेतृत्व याांवर लोकशाहीरे् र्त्रवतव्य अवलां बनू असफयारे् त्याांनी लिात आणून त्रदले आहे. 

 
सांपत्रदत ्वरूपाच्या ग्रांथाांतूनही सरदाराांर्ी समाज-सन्समुख वृत्ती लोककफयाणाच्या सर्तनात 

रमलेली त्रदसते. त्रवद्यानांद हा अलौत्रकक व आत्मत्रनष् असतो, पण त्रवदे्यच्या अत्रर्वृद्धीर्ा सामात्रजक सांदर्च 
सुटता कामा नये आत्रण त्रवद्यावांताांनी आपले सामात्रजक दात्रयत्व पार पार्ले पात्रहजे हे आपले आवाहन 
सरदाराांनी सांपात्रदत सात्रहत्याांतूनही आवजूचन साांत्रर्तले आहे. 
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४. 
सतंसाणहत्याचा परामशय 

 
सांताच्या सामत्रजक कामत्रर्रीर्ा शोध त्याांच्या काव्यासांपदेच्या आधारे सरदाराांनी घेतला आहे. 

सरदाराांनी केलेली मीमाांसा अजमावताना दोन अर्र्णींना तोंर् द्याव ेलार्ते. एक तर मध्ययुर्ीन महाराष्रार्ा 
सामात्रजक इत्रतहास ् वतांिपणे व सलर् रीतीने उपलब्ध नाही. सांतकाव्य हे मध्ययुर्ीन महाराष्रारे् सामात्रजक 
इत्रतहास ्वतांिपणे व सलर् रीतीने उपलब्ध नाही. सांतकाव्य हे मध्ययुर्ीन महाराष्रारे् साा्ं कृत्रतक सांत्रर्त 
आहे. तेव्हा काव्यात समाजजीवनारे् त्रर्ि उमटत का, व तसे असेल तर ते प्रमाण मानाव ेकाय, असे प्रश्न 
पर्तात. 

 
काही सामत्रजक हेतूांनी पे्रत्ररत होऊन सांताांनी आपले काव्यलेखन केले नव्हते, हे तर उघर् आहे. 

तरीपण धार्थमक व अध्याल्त्मक उिेशाांनी अांत्रकत होऊन त्रलत्रहलेफया सांतकाव्यात सामात्रजक पत्ररल््थतीरे् 
प्रसांर्ोपात्त उल्लखे येतात. व्यल्क्तजीवनातील त्रवत्रवध अनुर्तूींर्ा अत्रवष्कार करण्याच्या ओघात आत्रण 
मनोत्रवकाराांरे् त्रर्िण करण्याच्या अनुषांर्ाने आपफया अवतीर्ोवतींर्ी माणसे, पत्ररल््थती, काळ, व एकूण 
वातावरण या सवांरे् त्रनदेश सांताांनी सहजपणे केले आहेत. या र्ोष्टींर्ा त्याांच्या व्यल्क्तम्वाशी सांबांध असतो, 
म्हणूनर् त्याांर्ी वणचने ते करतात. 

 
सांत सात्रहत्यार्ा अभ्यास पार् प्रमुख र्तू्रमकाांवरून केलेला आढळतो. सांशोधकीय, ऐत्रतहात्रसक, 

पारमार्थथक, वाङ्मयीन आत्रण सामात्रजक अशा पांर्त्रवध पातळयाांवरून आजवर सांत वाङ्मयारे् समालोर्न 
करण्यात आले आहे. पाांरु्रांर् शमा, अ. का. त्रप्रयोळकर, रा. सर्. ढेरे प्रर्तृी सांशोधकाांनी र्त्ररित्रर्त्रकत्सा व 
सासहतात्रनत्रिती ही प्रधान उत्रिष्टे ठेवनू आपला सांतत्रवषयक अभ्यास माांर्ला आहे. त्रव. ल. र्ाव,े ल. रा. 
पाांर्ारकर, ह. श्री. शणेोलीकर इत्यादी ग्रांथकाराांनी वाङ्मयेत्रतहास-लेखनाच्या सांदर्ात सांतकाव्यार्ा 
परामशच घेतला आहे. सांतकाव्यातील परमाथचत्रवर्ारला प्राधान्सय देऊन रा. द. रानरे्, शां. वा. दाांरे्कर, शां. दा. 
पेंर्से प्रर्तृी पांत्रर्ताांनी सांतसात्रहत्याच्या अन्सवयाथच त्रवशद केला आहे. श्री. व्यां. केतकर, वा. ब. पटवधचन. रा. 
शां. वासळबे इत्यादी समीिकाांनी शुद्ध वाङ्मयीन र्तू्रमकेतून सांतकाव्यारे् समालोर्न केले आहे. पार्वा 
दृत्रष्टकोन सामत्रजक ्वरूपार्ा आहे. त्यातही त्रनषेधपर आत्रण त्रवधायक अशा दोन पर्परत्रवरुद्ध बाजू आहेत. 
त्रव. का. राजवारे्, आर्ायच स. ज. र्ार्वत आत्रण पु. र्. सहस्त्रबदेु्ध याांना सांतत्रवर्ार हा समाजप्रर्तीच्या 
मार्ातील अर्सर वाटतो. म. र्ो. रानरे्, श्री. म. माटे. त्रव. त्रर्. कोलते इत्यादी त्रवर्ारवांत सांतकाव्यातील 
सामात्रजक फत्रलतार्ा शोध घेतात. र्ां. बा. सरदार याांनीही सांतवाङ्मयाच्या सामात्रजक फलश्रुतीर्ा र्ौरव 
केला आहे. या अभ्यासाच्या पांर्धाराांतील अांत्रतम धारेर्ा त्रवधायक पलूै त्याांनी पुर्कात्ररला आहे. 

 
सांशोधकीय, ऐत्रतहात्रसक, पारमार्थथक आत्रण वाङ्मयीन या पत्रहफया र्ार दृष्टीकोनाांरे् मह्व 

सरदाराांना मान्सय असले, तरी त्याांनी ्वतः माि सामात्रजक दृत्रष्टकोनालार् प्राधान्सय त्रदले आहे. सांताांच्या 
समाजसन्समुखतेवर सरदाराांच्या त्रववरे्नार्ा र्र आहे. सांतकाव्याच्या सांदर्ात सांशोधकीय आत्रण 
वाङ्मयेत्रतहासत्रवषयक या दोन अभ्यासपद्धतींच्या वाटाांना ते कधीर् वळले नाहीत. पारमार्थथक दृत्रष्टकोनार्ा 
पाठपुरावा त्याांनी प्रसांर्ोपात्त केला आहे. ‘ज्ञानेश्वर हे केवळ मतानेर् नव्हे तर मनानेही सािात्कारवादी होते’ 
, असे ते म्हणतात. [‘ज्ञानेश्वरांची जीर्वनणनष्ठा’ ए, पृ. २५] तसेर् सांतकाव्याच्या वाङ्मयीन वैर्वावरही ते लुब्ध होतात. 
‘ज्ञानेश्वराांच्या वाङ्मयातील वातावरण काव्यात्मतेरे् आहे यात मुळीर् सांशय नाही हे त्याांनी आवजूचन साांत्रर्तले 
आहे. [ततै्रर्व] माि सांताांर्ी परमाथचप्रवणता अथवा त्याांर्ा वाङ्मयत्रवलास याांरे् त्रववरे्न सरदाराांनी कारणवशात 
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सकवा अन्सय त्रवषयमीमाांसेच्या अनुषांर्ाने केले आहे. त्याांच्या मनार्ी ओढ सांतकाव्यातील सामात्रजक आशयार्ा 
शोध घेण्याकरे् आहे. 
 
‘संतर्वाङ्मयाची सामणजक फलश्रुती’ 
 

सरदाराांर्ा हा छोटा लेखसांग्रह खूप र्ाजला. या पु्तकाने त्याांना सांतसात्रहत्यार्ा अभ्यासकाांत 
्वतांि आत्रण श्रेष् ्थान त्रमळवनू त्रदले. ‘र्ल्क्तसांप्रदायाच्या सामात्रजक फलश्रतुीरे् हे दशचन सांतवाङ्मयाच्या 
अभ्यासकाांस उद बोधक वाटफयावार्ून राहणार नाही,’ अशी पत्रहफया आवृत्तीर्ी रा्त र्लावण पत्ररषदेरे् 
तेव्हारे् कायाध्यि प्रा. रा. श्री. जोर् याांनी केली आहे. 

 
सरदाराांच्या सांत-मीमाांसेर्ा कस कोणत्याही अांर्ाने पारखला तरी त्यार्ा अ्सलपणार् पनुःपुन्सहा 

जाणवतो. एकतर सांत मांर्ळ म्हणजे ज्ञानेश्वर व त्याांर्ी प्रर्ावळ अशा सीत्रमत र्तू्रमकेतून सरदार या त्रवषयार्ा 
परामशच घेत नाहीत. वारकरी सांप्रदायावर त्याांनी र्र त्रदलेला असला तरी त्याांच्या अनुषांर्ाने ज्ञानदेवाांर्ा 
मूळर्ा नाथ पांथ आत्रण एकनाथाांर्ा आरांर्ीर्ा दत्त सांप्रदाय याांर्ाही प्रसांर्ोपात्त मार्ोवा ते घेतात. त्यात्रशवाय 
जैनाांर्ी कामत्रर्री, महानुर्ावाांर्ी वाङ्मयसांपदा, रामदासाांर्ा महाराष्र धमच इत्यादी त्रवषयाांर्ी साधार आत्रण 
तौलत्रनक त्रर्त्रकत्सा करून महाराष्र सां्कृतीच्या सांवधचनातील सांताांर्ा वाटा ते त्रनत्रित करतात. त्यामुळे 
त्याांरे् सांत-समालोर्न बरेर् व्यापक असफयारे् प्रत्ययास येते. 

 
व्तुवादी इत्रतहासमीमाांसा करून मर्र् सरदाराांनी सांत र्ळवळीरे् समालोर्न केले आहे. 

‘फलश्रुती’ तील प्रत्येक त्रनबांधात त्याांच्या या र्तू्रमकेर्ा पर्ताळा येतो. 
 
सामात्रजक इत्रतहासाकरे् पाहण्यार्ा जो एक त्रवत्रशष्ट दृत्रष्टकोन आहे, त्याला कालच  माक्सच याांनी 

‘व्तुवादी इत्रतहासमीमाांसा’ असे म्हटले आहे. पण ‘व्तु म्हणजे केवळ जर्सृष्टी’ एवढा मयात्रदत अथच नसून, 
र्ौत्रतक पत्ररल््थतीशी सुसांर्ती राखून, जनमनार्ी पकर् घेणाऱ्या त्रवर्ारप्रवाहाांर्ाही त्यात अांतर्ाव होतो. 
इत्रतहासाच्या शास्त्रशुद्ध अध्ययनार्ी हीर् त्रदशा आहे, असे सरदाराांना वाटते. ऐत्रतहात्रसक सां्थाांरे् मुफयमापन 
करताना त्याांरे् प्रवाही ्वरूप ध्यानात घ्याव;े आत्रण त्याांच्या त्रवत्रवध अव्थाांरे् समाजावर काय पत्ररणाम झाले, 
ते ्पष्ट कराव े; इत्रतहासकारारे् हे आद्य कतचव्य आहे, असे सरदार साांर्तात. 

 
सांताांच्या र्ळवळीर्ी व्तुवादी इत्रतहासमीमाांसा करण्यासाठी साधन म्हणून सांताांरे् सात्रहत्य एवढेर् 

आपफयासमोर आहे. इतर प्रमाणर्तू साधन उपलब्ध नाहीत. सांतसात्रहत्याच्या अनुरोधाने र्ौत्रतक पत्ररल््थतीरे् 
त्रर्िण कराव ेलार्ते. हे सात्रहत्य परमाथचपर आहे. उपमा-दृष्टाांत याांच्या द्वारेर् लौत्रकक बाबींर्ा अांदाज बाांधावा 
लार्तो. त्यामुळे सांत सात्रहत्यावरून तत्कालीन सामात्रजक वातावरणात्रवषयी जे त्रनष्कषच काढायरे्, ते जपून 
काढले पात्रहजेत अशी मौत्रलक सूर्ना सरदाराांनी केली आहे. 

 
सांत मांर्ळारे् ऐत्रतहात्रसक कायच त्रवशद करताना, सांतकालीन महाराष्र कसा होता, यार्ा मार्ोवा 

सरदाराांनी घेतला आहे. 
 
र्ल्क्तपांथाांने जीवनार्ी व्यापक, सांग्राहक व समतोल अशी जी जीवनदृष्टी त्रदली, त्रतरे् 

अनन्सयसाधारणत्व सरदाराांनी महाराष्र समाजाच्या र्ौत्रतक पाश्वचर्मूीवर तपासून पात्रहले आहे. महानुर्ावाांर्ा 
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आत्यांत्रतक त्रनवृत्रतवाद आत्रण त्याांर्ी त्रनषेधनीती याांर्ा परामशच त्याांनी तेराव्या शतकाांतील समाजल््थतीच्या 
सांदर्ात घेतला आहे. बहामनी काळातील पीछेहाट ध्यानात घेऊन, मर्र् एकनाथकृत साा्ं कृत्रतक 
पुनरुज्जीवनारे् मह्व सरदाराांनी साांत्रर्तले आहे. त्रशवकालीन समाजाच्या ल््थतीर्तीच्या सांदर्ात त्याांनी 
तुकाराम-रामदासाांच्या कामत्रर्रीतील साम्य-रे्द त्रवशद केला आहे. अशा रीतीने सांतकायार्ा वधे घेताना 
काळार्ा सांदर्च ते कोठेही सोर्त नाहीत. त्यामुळेर् त्याांनी केलेले सांतकायच-त्रववरे्न तकच सांर्त, व्तुत्रनष् व 
प्रत्ययकारी झाले आहे. 

 
सांतकायारे् तुलनात्मक त्रववरे्न सरदाराांच्या लेखणीस त्रवशषे मानवते. उदाहरणाथच, ‘नामदेवाांच्या 

सरु्णोपासनेत आत्मसमपचणार्ी ओढ आहे, तर तुकारामाांच्या र्ल्क्तर्ावनेत आत्मत्रवकासार्ी पे्ररणा आहे’ . 
सकवा ‘एकनाथाांच्या वाणीत प्रबोधक शक्ती आहे, तर रामदासाांच्या वाक्प्रवाहत प्रिोर्क तेज आहे’ . 

 
मोजक्या पण मार्थमक शब्दाांत आपला मुिा माांर्ण्यारे् र्ातुयच सरदाराांच्या लेखणीत आहे. अनेक 

फुलाांर्ा अकच  अत्तराच्या र्ार-दोन थेंबात साठावा, त्याप्रमाणे त्याांनी उपयोत्रजलेफया मोजक्या शब्दकळेतून 
अथारे् अनेक सांघात सूत्रर्त होत जातात. उदाहरणाथच, ‘त्रनवृत्ती हवी, पण त्रनल्ष्क्रयता नको; वैराग्य हव,े पण 
करांटेपणा नको;उपासना हवी, पण एकदेशीयपणा नको, असा रामदासाांच्या त्रशकवणकुीर्ा रोख होता.’ सकवा 
‘सांताांनी कमचठपणारे् बांर् मोर्ले, पण कमचप्रवृत्तीर्ा नाश केला नाही. त्याांनी पत्रढकतेर्ा त्रनषेध केला, पण 
र्ोळसपणार्ा आग्रह सोर्ला नाही. मनुष्यार्ा मोठेपणा हा त्याच्या सामात्रजक प्रत्रतष्वेर नसून वैयल्क्तक 
र्ात्ररत्रयावर आहे, ही र्ोष्ट त्याांनी पुनःपुन्सहा आवजूचन साांत्रर्तली.’ 

 
सांताांनी साधलेले साा्ं कृत्रतक प्रबोधन मोठे आहे, हे सरदाराांच्या त्रवर्ारसरणीरे् सार्वत आहे, ते 

म्हणतात, “सांतर्ळवळीतून उत्पन्न झालेले मराठी समाजातील नवर्तैन्सय महाराष्रार्ा सवच िेिाांतील 
इत्रतहास घर्त्रवण्यास कारणीर्तू झाले आहे. या इत्रतहासारे् राजकीय व सामात्रजक ्वरूप तर मोठे आहेर्; 
पण यापेिाही महाराष्रातील र्ल्क्तपांथारे् कायच साा्ं कृत्रतक दृष्ट्या जा्त व्यापक व मूलर्ामी आहे.... 
ज्ञानेश्वराांनी रूढीपेिा मानवतेला, शब्द-प्रामाण्यापेिा अांतः्फूतीला आत्रण उपर्ारापेिा अत्मत्रवकासाला 
प्राधान्सय त्रदले.” 

 
‘सांतसात्रहत्यार्ी सामत्रजक आत्रण राष्रीय कामत्रर्री’ या आपफया पलु््तकेतही सरदाराांनी सांताांच्या 

समाजमन्स्कतेर्ार् मार्ोवा घेतला आहे. “मराठी सांत हेर् मध्ययुर्ीन महाराष्राच्या सामत्रजक अल््मतेरे् व 
साा्ं कृत्रतक ऐक्यर्ावारे् खरे त्रशफपकार होत. त्रि्तोत्तर तेराव्या सामात्रजक अल््मतेरे् व साा्ं कृत्रतक 
ऐक्यर्ावारे् खरे त्रशफपकार होत. त्रि्तोत्तर तेराव्या शतकाच्या उत्तराधात र्क्रधराांनी महानुर्ाव पांथार्ी 
्थापना करून आत्रण ज्ञानेश्वराांनी वारकरी पांथार्ा कायापालट घरू्न आणून, महाराष्रात धार्थमक व 
सामात्रजक प्रबोधनार्ी मुहूतचमेढ रोवली. नामदेवाांनी आपफया र्ावोत्कटतेने, श्रद्धाबळाने व समपचणशीलतेने 
त्रनरत्रनराळया जातींतील त्रवठ्ठलर्क्ताांर्ी मने वधूेन घेतली; आत्रण तत्कालीन धार्थमक आांदोलनात सामील 
होण्यास त्याांना प्रवृत्त केले... पुढे एकनाथाांनी एकां दर कालमान लिात घेऊन दूरदशीपणाने, त्रनधाराने, 
कफपकतेने पण सावधानतेने र्ार्वत धमाच्या र्ळवळीस र्ालना त्रदली. तुकाराम-रामदासाांनी एकनाथाांच्या 
जीवनत्रनष्तेील एकेका प्रवृतीर्ा ्वतांिपणे व साकफयाने पाठपुरावा करून त्रतर्ा उत्कषचसबदू र्ाठला, आत्रण 
धमचसुधारणेरे् व लोकजार्ृतीरे् कायच त्या काळापुरते पूणचतेस नेले.” 

सांताांच्या सामात्रजक कामत्रर्रीर्ा सरदाराांनी रेखाटलेला हा आलेख असाधारण आहे. आपफया यार् 
मताांर्ा पाठपुरावा त्याांनी दोन्सही व्याख्यानाांतून त्रव्ताराने आत्रण नेटकेपणाने केला आहे. जीवनातील जर्तेर्ी 
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व रे्दर्ावनेर्ी पाळेमुळे खणून काढण्यार्ी ्फूती सांतसात्रहत्यातून सवांना त्रमळावी, अशी सत्रदच्छा त्याांनी 
व्यक्त केली आहे. 

 
‘ज्ञानेश्वराांर्ी जीवनत्रनष्ा’ हे सरदाराांरे् पु्तक १९७१ मध्ये प्रत्रसद्ध झाले. पुण्यास कौत्रशक 

व्याख्यानमालेत त्याांनी त्रदलेफया तीन व्याख्यानाांर्ी सांत्रहता या पु्तकात समात्रवष्ट केलेली आहे. ज्ञानदेवाांरे् 
व्यल्क्तमत्व, त्याांरे् तत्वसर्तन आत्रण त्याांर्ी कामत्रर्री याांरे् समालोर्न सरदाराांनी या पु्तकाांत केले आहे. 
आत्मानुर्वी सांत, क्राांतदशी त्वज्ञ आत्रण अत्रर्जात सात्रहल्त्यक अशी ज्ञानदेवाांर्ी र्तू्रमका असफयाने 
सरदाराांनी इथे साांत्रर्तले आहे. महाराष्रातील तळार्ाळातफया बाांधवाांना र्ीतेतील र्त्रतशील त्वज्ञानार्ा 
ठेवा उपलब्ध करून द्यावा या हेतूने ज्ञानदेवाांनी ‘र्ावाथचदीत्रपका’ त्रलत्रहली. मुक्तीपेिा र्क्तीला त्याांनी श्रेष् 
मानले आहे, हे सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. ‘तरी झर्झर्ोत्रन वत्रहला त्रनघ। इयें र्ल्क्तत्रर्ये मार्ा लार्।। असा 
ज्ञानदेवाांर्ा सांदेश आहे. ज्ञानदेवाांच्या सात्रहत्यारे् त्रजतक्या समरसतेने आत्रण साकफयाने पत्ररशीलन केले 
जाईल, त्रततक्या प्रमाणात त्याांच्या जीवनदृष्टीरे् ममच उकलता येईल, अशी सरदाराांर्ी त्रवर्ारसरणी आहे. 

 
र्ीतात्व आत्रण आत्मत्रवद्या ही एकर् आहेत, अशी ज्ञानदेवाांर्ी धारणा होती. म्हणूनर् त्याांनी र्ीतेवर 

मराठी र्ाष्य त्रलत्रहले. त्याांच्या मनावर पूवचसूरींरे् सां्कार असले, तरी त्याांर्ी र्तू्रमका ्वतांि आहे. 
 
ज्ञानेश्वरी, अनुर्वामृत व र्ाांर्देव पासष्टी या त्रतन्सही ग्रांथाांर्ा आशय पत्रहला म्हणजे ज्ञानदेव हे 

सािात्कारी कवी होते हे लिात येते. ज्ञानदेवाांच्या काव्यसृष्टीत सत्य आत्रण सौंदयच तसेर् ज्ञानोपासना आत्रण 
रसा्वाद याांरे् अदै्वत आहे असे सरदार साांर्तात. ज्ञानदेवाांर्ा सािात्कारवाद पोथीत्रनष् नाही. ती एक 
जीवनदृष्टी आहे. लौत्रकक जीवनात जे ज्ञान त्रमळते त्याने माणसार्ी र्कू शमत नाही. त्याांर्ी दृष्टी प्रत्यिाकरू्न 
परोिाकरे् वळते. वा्तवारे् पाश झुर्ारून देऊन आदशाकरे् झेप घालणाऱ्या मानवी मनोधमात अध्यात्मत्रनष् 
सािात्कारवादार्ा उर्म आहे असे सरदाराांना वाटते.. सािात्कारारे् अनुर्व हे िणारे् असतात, पण ते 
अनांताला र्वसणी घालतात; आत्रण शाश्वतारे् दशचन घर्वनू आणतात. त्रवश्वाच्या ऐक्यर्ावार्ी जाण आत्रण 
शाश्वतार्ी र्ाहूल याांर्ी अनुर्तूी एकरस आहे, अशी ज्ञानदेवाांर्ी धारणा असफयारे् सरदार साांर्तात. 

 
ज्ञानदेवाांना र्ीतात्वार्ा सर्तनात आपफया जीवनदृष्टीर्ा सािात्कार झाला. ज्ञानेश्वरीच्या 

श्रोत्याांमध्ये ज्ञानी पुरुषाांपासून आतच र्क्ताांपयंत सवच प्रकाररे् लोक होते. त्यामुळे त्याांरे् त्रववरे्न श्रोतुसापेि 
आहे. श्रोत्याांच्या मनाांवर आपले म्हणणे कसे ठसेल हे ज्ञानदेवाांनी पात्रहले आहे. ज्ञानदेवाांना आत्मानांदात रांर्ून 
जाणे रुर्ले नाही. त्याांना लोकोद्धारार्ी तळमळ होती. ‘िागाधारे वतावें। मवश्व हे िोहरे लावावे।’ ही 
ज्ञानदेवाांर्ी र्तू्रमका सरदाराांनी त्रवशद केली आहे. 

 
ज्ञानदेवाांरे् त्रर्द त्रवलासमत सरदाराांनी उलर्रू्न दाखवले आहे. र्ैतन्सयत्व हे ्फूर्थतमय आहे आत्रण 

त्रवश्व हा त्या तत्वार्ा त्रवलास आहे, अशी प्रर्ीती ज्ञानदेवाांना येत होती. परमात्मा जर्ातील नानात्रवध 
नामरूपाांनी नटला तरी त्यारे् एकमेवात्रद्वतीयत्व र्ांर् पावत नाही. र्ांद्र आत्रण र्ांत्रद्रका, र्ूळ आत्रण र्ोर्ी सकवा 
अग्नी आत्रण ज्वाला जशी अत्रर्न्न आहेत, तसे परमात्मा आत्रण जर् अत्रर्न्न आहेत. परमेश्वराच्या दशचनासाठी 
जर् बाजूला सारण्यार्ी र्रज नाही. त्रवश्वामध्येर् त्रवश्वात्म्यार्ा शोध घेता येईल. हा ज्ञानदेवाांर्ा त्रवर्ार 
सरदाराांनी मार्थमकपणे ्पष्ट केला आहे. 
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र्ल्क्तमार्च सवांना खुला आहे म्हणून त्यार्ी रु्णवत्ता त्रतळमािही कमी नाही, हे ज्ञानदेवाांनी अनेकदा 
साांत्रर्तफयार्ी आठवण सरदार करून देतात. र्ल्क्तपांथात बाह्य उपर्ारापेिा त्रनखळ र्क्तीर्ाव हे प्रमाण 
असफयारे् सरदार साांर्तात. माणसारे् मन आत्रण बदु्धी ही ईश्वराकरे् वळली की, सर्ळे जीवनर् र्ल्क्तमय 
होते. मन उपा्य दैवताशी समरस होऊ लार्ले, म्हणजे हळूहळू रे्दबुद्धी लयाला जाते. देव आत्रण र्क्त 
असा वरे्ळेपणा उरत नाही. र्क्त अदै्वताच्या आनांदात रांर्नू जातो. त्यार्ी प्रत्येक कृती ही परमेश्वरार्ी पूजा 
बनते. त्यामुळे त्याला र्क्तीसाठी वरे्ळे असे काही कराव ेलार्त नाही. त्याच्या जीवनात ज्ञान, कमच व र्क्ती 
ही ियी एकजीव होऊन जाते. 

 
त्रवज्ञानपूवच काळात सवच िेिाांतील व्यवहार धमावर अत्रधत्रष्त होता. धमच आत्रण सा्ं कृती, तसेर् 

अध्यात्मत्रवद्या आत्रण त्वमीमाांसा एकमेकाांशी त्रनर्त्रर्त होती. म्हणनूर् समाजजीवनाला नव ेवळण लावणाऱ्या 
या तत्वसर्तकारे् लोकत्रहतासाठी धमचसुधारणेरे् कायच हाती घेतले. आपफया त्वज्ञानात समाजार्ी 
ल््थतीप्रणवता कशी प्रत्रतसबत्रबत झाली आहे, हे सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. आपले र्ैतन्सयत्व त्रनत्य व 
त्रनर्थवकार आहे. त्याला त्रवकार नाही. ते न बदलणारे आहे. बदल म्हणजे त्रवकृती आत्रण शबलता अशी आपफया 
त्वसर्तकाांर्ी कफपना असफयामुळे आपफया त्रवर्ारधारणेत धारण व रिण या कफपना रुजफया. पण पत्ररवतचन 
व प्रर्ती या कफपनाांना वाव त्रमळाला नाही. समाजात बदलाबिल एक प्रकाररे् र्य उत्पन्न झाले. त्यामुळे 
आपफया त्वप्रणेत्याांना ्वतःरे् त्रवर्ार जुन्सया परांपरेला सोरू्न नाहीत हे साांर्ावे लार्ले. ज्ञानदेव हे त्याांपैकी 
एक आहेत. त्याांनी आपले त्वज्ञान अदै्वतार्ा आधार न सोर्ता त्रनर्थवकारतेच्या व नैष्कम्याच्या र्ौकटीतर् 
माांर्ले, असे सरदाराांनी म्हटले आहे. 

 
प्रपांर्ापेिा परमाथात जीवनार्ी कृताथचता आहे, अशी सांताांर्ी त्रशकवण असफयारे् म्हटले जाते. ही 

समजूत त्रकती फोल आहे हे ज्ञानदेवाांच्या सात्रहत्यार्ा आधारे सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. ज्ञानदेवाांच्या 
जीत्रवतकायारे् मूफयमापन तत्कालीन सामात्रजक पत्ररल््थतीर्ा त्रवर्ार करूनर् केले पात्रहजे असे सरदाराांरे् 
साांर्णे आहे. त्या काळच्या पत्ररल््थतीर्ा त्रवर्ार करून ज्ञानदेवाांनी आध्यात्मत्रनष् र्ल्क्तयोर्ार्ा पुर्कार 
केला आहे. सांसार साांर्ळून परमाथचप्राप्ती करून घेता येईल असा आत्मत्रवश्वास समाजात त्रनमाण केला. 
आत्मोद्धारासाठी सवच जातींच्या लोकाांना त्याांनी र्ार्वत धमार्ी दीिा त्रदली. सवचसामान्सय लोक हे सांसारातर् 
राहणारे असफयामुळे लोकसां्थेरे् रिण केले पात्रहजे ही र्ावना लोकमानसात रुजवली. ज्ञानी पुरुषाांनी 
लोकसांग्रहासाठी व इतराांनी त्रर्त्तशुद्धीसाठी ्वधमारे् पालन केले पात्रहजे असे साांत्रर्तले. ज्ञानदेवाांच्या 
र्ल्क्तयोर्ात पलायनवाद नाही. पत्ररल््थती बदलण्यार्ी पे्ररणा त्यात नसली, तरी प्राप्त जीवनक्रम सकस व 
अथचपूणच बनत्रवण्यार्ी त्रशकवण आहे. असे सरदाराांनी साराांशरूपाने साांत्रर्तले आहे. 

 
या पु् तकात सरदाराांनी ज्ञानदेवाांच्या त्वज्ञानारे् आत्रण कायारे् समालोर्न तत्कालीन 

पत्ररल््थतीच्या प्रकाशात केले आहे. सरदाराांनी काढलेले त्रनष्कषच लिणीय आहेत. ते म्हणतात, त्यावळेच्या 
सामात्रजक व धार्थमक पत्ररल््थतीतही त्रमळते-जुळते घेऊन ज्ञानेश्वराांनी सामात्रजक जीवनातील सांकुत्रर्तपणा, 
रे्दर्ावना, र्ोर्परायणता, उच्चवणीयाांर्ा अहांकारव शूद्रात्रतशूद्राांर्ा न्सयूनर्ांर् या र्ोष्टींर्ा त्रनषेध केला आहे. 
र्तूदया, त्रवश्वबांधुत्व, समता, स्वत्रनष्ा इत्यादी नीतीतत्व ेलोकाांच्या जीवनात रुजत्रवण्यार्ा त्याांनी प्रयत्न 
केला. शूद्रात्रतशूद्राांच्या धमचजीवनाला त्रवशुद्ध व व्यापक ्वरूप त्रदले. त्यातील अज्ञान व र्ीती नाहीशी करून 
त्याला त्वज्ञान र्क्ती व नीती याांरे् अत्रधष्ान त्रमळवनू त्रदले. ज्ञानदेवाांच्या समतेच्या त्वामुळे सवच थराांतील 
लोकाांत र्ार्वतधमाबिल आत्मीयता त्रनमाण झाली. सर्ळेजण दैनांत्रदन जीवनातील रे्दर्ाव त्रवसरून, 
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त्रवठ्ठलारे् र्क्त या एकार् नात्याने एकि येऊ लार्ले यावरून ज्ञानेश्वराांर्ी र्तू्रमका व्यापक व सवचसांग्राहक 
होती हे त्रदसून येईल. 

 
सरदाराांर्ी ही पु् तके वार्फयानांतर काही शांका मनात र्ोकावतात. एक तर त्याांरे् हे सारे त्रववरे्न 

मराठी सांत आत्रण महाराष्र याांच्यापुरतेर् मयात्रदत रात्रहले आहे. त्याांरे् र्ृहीतकृत्यर् मयात्रदत आहे, असे 
यात्रवषयीरे् समथचन सुर्ण्यासारखे आहे. त्रि्ती सांत तर राहू द्या, पण नरसी मेहता, कबीर, नानक, 
पुरांदरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, प्रर्तृी त्रवत्रवध प्राांतीय आत्रण त्रवत्रवध र्ात्रषक सांताांच्या तुलनात्मक 
अभ्यासातून महाराष्रीय सांताांच्या सामात्रजक कायार्ी फलश्रुती पारखून पाहणे अत्रधक प्रत्ययकारी ठरले 
असते. ‘साधू त्रदसती वरे्ळाले। परी ते ्वरूपीं त्रमळाले।’ या उक्तीर्ा सुखद प्रत्ययही या तौलत्रनक 
परामशातून आला असता. र्ारतीय सांत सात्रहत्याच्या र्व्य ‘कॅनव्हास’ वर हे त्रववरे्न अत्रधक उठून त्रदसले 
असते. पण त्या त्रदशनेे थोर्ाही प्रयत्न या पु्तकाांत केलेला आढळत नाही. 

 
सांताांनी जातीयतेरे् बांर् मोरू्न काढले, पढीकतेर्ा त्रनषेध केला, िुद्र दैवताांच्या उपासनेवर प्रहार 

केले व नैत्रतक रु्णाांरे् श्रेष् आदशच उरे् केले, अशा आशयारे् सांतसांकीतचन या दोन्सही ग्रांथातून सरदारानी केले 
आहे. प्रश्न पर्तो तो असा त्रक, सांताांना प्रबोधन-कायात खरोखर घवघवीत यश त्रमळाले का? त्रमळाले असे 
मानले तर, आजही सात शतकाांनांतर जातीयता, पत्रढकता, िुद्र दैवतोपासना, र्ात्ररत्रयशून्सयता इत्यादी 
दुरु्चणाांरे् जे अमाप पीक समाजात माजलेले त्रदसते, त्यार्ा खुलासा कसा करता येईल? की सांताांच्या पदरात 
यशारे् अत्रधक झुकते माप आपण कळत-नकळत टाकत आहोत? 

 
त्रवधायक दृष्टीकोनातून सांतकायारे् पत्रहलेवत्रहले समालोर्न न्सया. म. र्ो. रानरे् याांनी केले. 

[‘मराठ्ाचं्या सत्तचेा उत्कषय’ , मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुर्वाद, आरृ्वत्ती णतसरी, पुिे, १९२५] ‘महाराष्रातील साधुसांताां’ नी 
पुढील र्ोष्टी साधफया, असे न्सया. रानरे् याांरे् मत आहे : 

 
१. साधुसांताांस र्ृह्थाश्रमार्ी पत्रविता फार उत्तम तऱ्हेने अवर्त होती. सांसारत्यार् केला म्हणजे मर् जर्ात 

काळजी सकवा दुःख काही नाही, असा जो सवच लोकाांर्ा र्ैरसमज होऊन रे्ला होता, त्यास र्ाांर्ले वळण 
लावण्यास सांतमांर्ळींनी आपफया हातून होतील त्रततके प्रयत्न केले...र्ृह्थाश्रमारे् पात्रवत्रय त्याांनी लोकाांच्या 
नजरेस उत्तम तऱ्हेने आणून त्रदले. पुरातन काळापासून र्ालत आलेफया वैराग्यावर नीतीत्वार्ा झालेला हा 
त्रवजय साधारण नव्हे. 

२. साधुसांताांनी सां्कृत र्ाषेस बाजूस सारून मातृर्ाषेर्ी वाढ व सुधारणा करण्यात आपले सवच श्रम खर्ी घातले. 
३. आपण पूजीत असलेली ही ईश्वरार्ी नानात्रवध रूपे जाऊन शवेटी एकर् देवात्रधदेव सकवा ब्रह्म आहे, असे सांत 

मानीत. 
४. सांताांर्ा देव मायबाप, बांधुराय व त्रजवार्ा सखा आहे. तो न्सयायाधीश, शा्ता सकवा सत्ताधीश नाही. त्याच्या 

त्रठकाणी आईबापाांरे् पे्रम असते. 
५. ईश्वरात्रवषयी ज्ञान सांपादन करण्यास र्क्तीसारखे दुसरे साधन नाही असे त्रसद्ध होऊन, वैष्णव पांथातील 

लोकाांर्ी, र्क्ती हीर् धमार्ी मुख्य बाब होऊन बसली. बाह्य पूजा व त्रवधी-उपर्ार या साधनाांपेिा र्ल्क्तर्ावारे् 
मह्व जा्त आहे! 

६. शुद्र वर्ाला पारमार्थथक त्रशिण देऊन, समाजामध्ये त्याांरे् मह्व वाढवनू, ब्राह्मणाांच्या तोर्ीस, सांताांच्या 
र्ळवळीनेर् आणून बसत्रवले. 

७. कुटुांब-सांबांधाने पात्रवत्रय प्राप्त होऊन त्रस्त्रयाांर्ी योग्यता वाढली. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

सांतानी जात्रतरे्द त्रशत्रथल केले या न्सया. रानरे् त्रवर्ारधारेशी सरदार सुरुवातीला समरस झाले होते. 
‘सांत वाङ्मयार्ी सामत्रजक फलश्रुती’ र्रीव असफयार्ा सुखद प्रत्यय तेव्हा त्याांना आला होता. पण आपले 
हे मत दुरु्त केले पात्रहजे, असे कालान्सतराने त्याांना जाणवले. १९७५ मध्ये ‘मुांबई ब उपनर्र मराठी सात्रहत्य 
समेंलना’ तील अध्यिीय र्ाषणात ते म्हणाले, “दुदैवाने ज्ञानेश्वरादी सांताांच्या ग्रांथातील त्वज्ञान आत्रण 
आर्ारधमच याांरे् त्रनरुपण शब्दशः प्रमाण मानण्यार्ी प्रवृत्ती काही प्रमाणात आजही दृष्टीस पर्ते. या प्रवृत्तीला 
त्रवद्यापीठीय अध्ययन-अध्यापनात थारा त्रमळता कामा नये.” 

 
सरदाराांरे् हे मतान्सतर सर्तनीय आहे. ज्ञानेश्वराांनी मायावाद काहीसा बाजूला सारून माांर्लेले 

त्रर्द त्रवलासारे् त्वज्ञान प्रवृत्रत्तपर जीवनदृष्टीला पोषकर् आहे. कमचठपणा व कमचकाांर् दूर सारून त्याांनी 
आर्ारधमातील स्वाांशार्ार् पुर्कार केला आहे. ही जमेर्ी बाजू ध्यानात न घेता, ‘या प्रवृतीला अध्यापनात 
थारा त्रमळता कामा नये’ असे सरदाराांनी सरधोपटणे साांत्रर्तले आहे. त्याांरे् हे साांर्णे सवाथाने मान्सय 
होण्यासारखे नाही. तसेर् र्ॉ. त्रनमचलकुमार फर्कुले याांना त्रदलेफया मुलाखतीत सरदार म्हणतात, “सांताांना 
मी पूवी झुकतां माप त्रदलां  होतां. आता माि मी तसां करीत नाही.” [प्रबोधनातील पाऊलखुिा, १९७८, पृ. १३९] समाजारे् 
साा्ं कृत्रतक नेतृत्व ब्राह्मण-ित्रियाांच्या बरोबरीने शुद्रात्रतशदू्राांकरे्ही जाव ेही सांताांर्ी दाद्पद अयश्वी झाली, 
असे सरदार मानतात. त्याांच्या मतातील हा बदल, ते पुढे माक्सचवादी त्रवर्ारसरणीच्या अत्रधक प्रमाणात 
आहारी रे्फयारे्र् द्योतक आहे. 

 
‘फलश्रुती’ हा ग्रांथ सरदाराांनी पन्नास साली प्रत्रसद्ध केला. अरु्सष्ट साली ते सेवात्रनवृत्त झाले. नांतरर् 

ते दत्रलत सात्रहत्याकरे् व दत्रलताांच्या र्ळवळीकरे् वळले. सांतकायारे् फत्रलत हे मयात्रदत ्वरूपारे् आहे, 
असे मतान्सतर त्याांनी ऐांशी सालच्या आसपास त्रहत्रररीने माांर्ले. त्याांच्यातील हे मतपत्ररवतचन त्याांच्या 
दत्रलताभ्यासारे् कळत-नकळत उमटलेले प्रत्रतसबब असाव,े असे जाणवते. 

 
ज्ञानेश्वराांच्या त्रनरूपणार्ा र्ार्ा ‘अध्यात्मत्रनष् मानवतावाद’ हा आहे, असा सरदाराांर्ा आवर्ता 

त्रसद्धाांत आहे. [‘ज्ञानेश्वराचंी जीर्वनणनष्ठा’ , १९७१ पृ. ८५] मानवतावादार्ा उर्म अलीकर्र्ा आहे. माणसू त्रनसर्ारे् 
अपत्य आहे, असे मानवतावादारे् साांर्णे आहे. त्यात ईश्वराला ्थान नाही. त्यारे् ्वरूप त्रवज्ञानत्रनष् आहे. 
ज्ञानेश्वर हे एकार् वळेी अध्यात्मत्रनष् व त्रवज्ञानत्रनष्ही होते, असे म्हणणे अवघर् आहे. 

 
यार् पु् तकात सरदार पढेु त्रलत्रहतात, “ज्ञानेश्वराांच्या त्रवर्ारातील नीतीर्र्च अशा सामत्रजक 

आशयामुळे यादवकालीन महाराष्रातील समाजाला एक सांजीवनी प्राप्त झाली. धमचग्लानीरे् दुष्पत्ररणाम 
ज्ञानेश्वराांना र्ोवताली सवचि त्रदसत होते. ते नाहीसे करून महाराष्रातील धमचजीवनात त्याांनी नवर्ैतन्सय 
ओतले.” [‘ज्ञानेश्वरांची जीर्वनणनष्ठा’ , १९७१ पृ. ९७] इथे सरदाराांना एका ऐत्रतहात्रसक सत्याबिल साांर्ायरे् आहे. पण 
आपले मत त्याांनी मोघमपणाने माांर्ले आहे. त्यासाठी पुरावा त्रदलेला नाही. ज्ञानेश्वरी ही र्ीतेवरील काव्यात्म 
टीका आहे. ज्ञानेश्वरीतील नैत्रतक बोध सकवा सामात्रजक आशय र्ीतेप्रमाणेर् साधारण ्वरूपार्ा आहे. त्या 
आशयाने सामात्रजक दुत्ररते अजूनही दूर झालेली नाहीत. 

 
“रामदास हे त्या वळेच्या ब्राह्मण-ित्रियाांरे् प्रत्रतत्रनधी होत”, हे आपले मत सरदाराांनी आग्रहाने 

माांर्ले आहे. ‘ब्राम्हण्थाने भ्रष्ट झाली।’ आत्रण ‘राज्य नेंलें  म्लें ल्च्छां िेिीं।’ ही रामदासाांर्ी वर्ने उद धृत करून 
सरदार म्हणतात, “वत्ररष् वर्ार्ी ही त्रवटांबना पाहून रामदासाांरे् मन उत्रद्वग्न झाले आत्रण या दीनवाण्या 
ल््थतीतून त्याला मुक्त करण्यार्ा त्याांनी उद्योर् आरांत्रर्ला. तत्कालीन पत्ररल््थतीत ज्याांना ्वतःर्ी प्रर्ती 
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करून घेण्यार्ी सांधी होती, त्या ब्राह्मण-ित्रियाांनार् समथांर्ा प्रपांर्बोध मानवला.” [‘संतर्वाङ्मयाची सामाणजक 
फलश्रुती’ १९८२ पृ. ११४-११५] 

 
सरदाराांरे् हे मत केवळ व्तूल््थतीत्रनदशचक आहे, असे वाटत नाही. त्याांर्ा समग्र लेख बारकाईने 

वार्फयावर त्यातील तक्रारीर्ा सूर जाणवतो. या प्रश्नार्ी दुसरी बाजू माांर्ताना त्रयां. शां. शजेवलकर 
त्रलत्रहतात, ‘रामदासाांच्या वळेी खरा सहदुधमच फक्त ब्राह्मणाांत मरत-झुरत अवत्रशष्ट होता. त्यारे् पुनरुज्जीवन 
करून त्याला पूवचपदावर आणायरे् तर ् वकमचच्युत पत्रतत ब्राह्मणाांर्ा उद्धार अवश्य होता. त्यामुळे रामदासाांनी 
आपले त्रलखाण मुख्यतः ब्राह्मणाांना उिेशून त्रलत्रहले आहे. [‘णनर्वडक लेखसंग्रह’ , त्र्य.ं शं. शेजर्वलकर, १९७७, पृ. ३०] 

 
सरदार आत्रण शजेवलकर याांर्ी ही मते दोन टोकाांर्ी आहे. रामदासाांच्या लेखनात ब्राह्मण व ित्रिय 

याांच्या ल््थतीवर र्र त्रदलेला आहे, हे खरे आहे, पण ‘सकळ पृ्वी आांदोळली। धमच रे्ला।’ यारे् रामदासाांना 
दुःख आहे. तीथचयािेच्या त्रनत्रमत्ताने रामदासाांनी जेव्हा सर्ळा देश पायाखाली घातला, तेव्हा र्ोरर्त्ररबाांर्ी 
दैन्सयाव्था त्याांनी पात्रहली होती. ती ल््थती दूर करण्यारे् कतचव्य ब्राह्मण-ित्रियाांनीर् बजावले पात्रहजे अशी 
रामदासाांर्ी धारणा होती. रामदासाांनी त्याांना केलेला कतचव्यबोध हार् त्याांच्या दासबोधातून पुनरुक्त झाला 
आहे. 

 
सांतसात्रहत्यारे् सां्कृत्रतसांवधचनासाठी केलेले योर्दान ्पष्ट करून साांर्ताना सरदाराांनी जैन पांथ 

आत्रण महानुर्ाव पांथ याांच्या कामत्रर्रीरे्ही समालोर्न केले आहे. दत्रिण र्ारताच्या साा्ं कृत्रतक 
इत्रतहासातील जैन पांथार्ी कामत्रर्री र्ौरवा्पद आहे. वैत्रदक परांपरेतील कमचठपणा या पांथात नाही. जैनाांनी 
धमचसाधनेत अांतःशुद्धीला व आत्मत्रवकासाला अग्र्थान त्रदले. सवच जातींच्या लोकाांना त्याांनी आपफया पांथात 
सारखार् वाव त्रदला. सनातनी पांत्रर्ताांच्या बरोबरीने सां्कृत र्ाषेत ग्रांथरर्ना करून त्याांनी आपफया पांथार्ी 
प्रत्रतष्ा वाढत्रवली, त्याबरोबरर् प्राकृत र्ाषाांरे्ही आत्मीयतेने सांर्ोपन करून बहुजनसमाजात आपफया 
धमचत्वाांर्ा प्रर्ार केला. माि सवचसामान्सय साधकाच्या दृष्टीने जैनाांच्या त्रवर्ारप्रणालीत एकर् मोठी उणीव 
होती. माणसू त्रकतीही आशावादी व प्रयत्नशील असला, तरी केव्हा ना केव्हा तरी आपफया कमकुवतपणार्ी 
जाणीव त्याला होतेर्. मर् त्यार्ा धीर खर्ू लार्तो व त्याला एखाद्या र्ूढ शक्तीर्ा आधार घ्यावासा वाटतो. 
मध्ययुर्ातील त्वसर्तकाांनी अशा वळेी. परमेश्वरी शक्तीर्ी कास धरली. पण जैन त्रर्िूांनी परमेश्वरारे् 
अल््तत्व नाकारफयामुळे तो पांथ एकाकी रात्रहला. तेराव्या शतकात रु्जरातमध्ये जैन पांथारे् कें द्र होते. 
हेमर्ांद्राच्या काळापासून त्रतथे श्वेताांबर जैनाांरे् प्राबफय होते. आांध्र-कनाटकात त्रदर्ांबर जैनाांर्ी व सलर्ायताांर्ी 
्पधा होती. महाराष्रारे् कायचिेि माि पर्ीतर् होते. 

 
या पाश्वचर्मूीवर र्क्रधराांनी महाराष्र ही आपली कमचर्मूी मानली आत्रण मराठीला धमचर्ाषेर्ा मान 

त्रमळवनू त्रदला. जैनाांच्या मानाने महानुर्ाव हे वैत्रदक धमाला खत्रर्तर् जवळरे् होते, हा मुिा सरदाराांनी ्पष्ट 
केला आहे. आपफया पांर्कृष्णाांत महानुर्वाांनी दत्त आत्रण कृष्ण याांना सामावनू घेतले, त्यामुळे त्याांरे् वाङ्मय 
पौरात्रणक परांपरेशी त्रनर्र्ीत आहे. माि महानुर्वाांच्या आर्ार-धमावर जैन पांथार्ी छाप आहे. 

 
आत्यांत्रतक त्रनवृत्रतवाद हे जैन व महानुर्ाव या दोन्सही पांथाांच्या अपयशारे् मह्वारे् कारण असफयारे् 

सरदाराांनी साांत्रर्तले आहे. जैनाांनी समाजधारणेच्या प्रश्नाांकरे् दुलचि केले. केवळ व्यक्तीच्या मोिार्ी 
काळजी वात्रहली. सांन्सयासावर अवा्तव र्र त्रदला. त्यामुळे त्याांना समाजजीवन सुधारता आले नाही. 
महानुर्ावाांनी त्रनवृत्रत्तपरतेला प्राधान्सय त्रदले. या दोन्सही पांथाांर्ी नीती समाजसन्समुख नव्हती. जर्ापासून 
फटकून राहून त्याांनी महांत त्रनमाण केले. पण लोकजीवनाशी समरस होणारे त्रक्रयाशील सांत त्यातून पुढे आले 
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नाहीत. जैन श्रमणाांनी सांन्सयास घेतला, पण श्रावकाांना व्यापारात व व्यवहारात पर्फयावर आपफया एकाांत्रतक 
धमचत्वाांना बरीर् मुरर् घालावी लार्ली. त्यामुळे त्याांच्या आर्ारात आत्रण त्रवर्ारात त्रवसांर्ती त्रनमाण झाली. 
ऐत्रहक व्यवहाराला तुच्छ लेखणाऱ्या त्रनषेधपर नीतीर्ा हा पत्ररणाम असफयाने सरदाराांनी अर्ूकपणे नोंदत्रवले 
आहे. 

 
जैन व महानुर्ाव याांच्या मठ-सां्थेर्ी युरोपातील मठ-सां्थेशी सरदाराांनी तुलना केली आहे. 

युरोपात त्रि्ती मठाांनी मोठार् धमचप्रर्ार साधला. पण त्रतथफया मठात्रधकाऱ्याांनी केवळ त्वज्ञान माांर्ले 
नाही. ते समाजारे् नेते झाले. शतेीकरे् व इतर उद्योर्ाांकरे् त्याांनी लि त्रदले. त्यामुळे धमचजीवनातले ऐक्य 
राखूनही त्याांना जुनी समाजरर्ना बदलून टाकता आली. जैन व महानुर्ाव महांत परमाथचसाधनेतर् रु्ांतून 
पर्ले. असहसेच्या अत्रतरेकामुळे शतेीपासून ते दूर रात्रहले. त्याांना समाजाशी जवळीक साधता आली नाही. 
महांत आत्रण साधक याांरे् त्रवर्ारप्रवाह एका त्रदशनेे वाहू शकले नाहीत. सरदाराांर्ी ही मीमाांसा तकच सांर्त आहे. 

यापढेु सरदाराांनी महानुर्ाव व वारकरी पांथ याांच्या कायार्ी तुलना केली आहे, र्क्रधराांनी देशी 
र्ाषेवर र्र त्रदला. महानुर्ावाांर्ी त्ववर्ने सुटसुटीत आहेत. तरीपण त्याांच्या लेखनावर सां्कृत टीका 
पद्धतीर्ा पर्र्ा आहे, महानुर्ाव आत्रण वारकरी या दोन्सही पांथाांनी मराठीत लेखन केले आहे. माि 
महानुर्ावाांच्या धमचग्रांथातून कलात्रवलासर् अत्रधक प्रर्त होतो. त्याांनी पांर्महाकाव्याांर्ा जुनाट सार्ा 
पत्करला. त्यामुळे त्याांरे् सात्रहत्य सामान्सय लोकाांना रुर्ले नाही, असा त्रनष्कषच सरदाराांनी काढला आहे. 
वारकरी पांथातील कवींनी श्रोत्याांर्ा अत्रधकार व त्याांर्ी आवर्त्रनवर् लिात घेतली. व जुन्सया वाङ्मयारे् 
अनुकरण न करता आपफया पांथाच्या वाढीला साजेसे नव ेतांि त्याांनी ् वीकारले. त्या दृष्टीने ज्ञानेश्वर हे आदशच 
र्ाष्यकार होत. वारकरी सांताांर्ी र्तू्रमका पे्रमळ उपदेशकार्ी व ममताळू मातेर्ी आहे. त्याांर्ी त्रनरुपणे व कीतचने 
याांर्ा घाट वरे्ळा आहे. र्ांद्रर्ारे्च्या वाळवांटात हत्ररनामार्ा र्जर करीत सांत-कीतचनकाराांनी अध्यात्मारे् 
त्वज्ञान व्यवहारातले दाखले देऊन व अनुर्व साांर्ून सोपे करून माांर्ले. 

 
‘वारकरी पांथार्ा आधार म्हणजे र्ोळी र्क्ती होय, त्यामुळे अर्ाणी असलेले असांख्य लोक त्यात 

सामील झाले,’ हा समज बरोबर नसफयारे् सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. वारकरी पांथाने पाांत्रर्त्यारे् अवर्ांबर 
माजत्रवले नाही, तसेर् त्याने अांध र्क्तीलाही थारा त्रदला नाही. ज्ञानोत्तर कमचप्रधान र्क्ती, आत्मशुद्धी व 
सदार्ार याांवर या पांथाने र्र त्रदला. 

 
जैन व महानुर्ाव या दोन्सही पांथाांरे् त्वज्ञान आत्रण कायच याांर्ा मार्ोवा सरदाराांनी आरांर्ी घेतला 

आहे. त्या पांथाांच्या कायार्ी मयादाही त्याांनी साधार व सत्रव्तर ्पष्ट केली आहे. आपफया त्रववरे्नार्ा 
समारोप करताना सरदार म्हणतात, “महानुर्ाव पांथाांरे् अपयश हा केवळ दैवयोर् नव्हे;याच्या पाठीमारे् 
त्रनत्रित कारण-परांपरा आहे. महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक जीवनात महानुर्ाव आत्रण वारकरी या दोन्सही पांथाांर्ा 
काही त्रवत्रशष्ट कायचर्ार् आहे. माि वारकरी पांथारे् कायच सामात्रजक दृष्टीने त्रनःसांशय अत्रधक व्यापकव मौत्रलक 
्वरूपारे् आहे.” महाराष्रातील त्रवत्रवध धमचपांथाांर्ा इत्रतहास व पर्परसांबांध अभ्यासताना सरदाराांर्ा हा 
त्रवर्ारत्रवमशच त्रनत्रितर् उपयुक्त ठरेल. 

 
सांताांनी केलेफया धार्थमक प्रबोधनाांर्ी ‘फलश्रुती’ त्रवशद करताना सरदाराांनी आपफया सर्तनातून हाती 

आलेले काही मुिे सूिरूपाने माांर्ले आहेत. मराठी सांताांरे् कायच हे केवळ साांप्रदात्रयक ्वरूपारे् नसून, ती 
एक व्यापक र्ळवळ होती. वारकरी सांप्रदाय साधासुधा र्ल्क्तपांथ नव्हता. शवै, नाथ, दत्त, र्ैतन्सय आनांद, 
सुफी इत्यादी पांथाांतील सां्कारिम र्क्तजनाांना सामावनू घेणारे ते एक सवचसांग्राहक उपसनापीठ होते; 
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प्रर्ावी साा्ं कृत्रतक कें द्र होते. सांत मांर्ळाच्या कायार्ी पे्ररणा धार्थमक प्रबोधनार्ी होती. कत्रनष् जातीत 
जन्समलेला आत्रण त्रवदे्यला वांत्रर्त झालेला सामान्सय माणसू हार् सांताांच्या र्ळवळीर्ा कें द्रसबदू होता. या 
सांप्रदायारे् प्रवशेद्वार सवच जातींच्या व पांथाांच्या स्त्रीपुरुषाांना खुले होते. त्यात जन्समत्रसद्ध अत्रधकाररे्द व 
उच्चनीर् र्ाव याांना थारा नव्हता. 

 
सांतानी समाजव्यव्थेर्ी र्ौकट न बदलता जात्रतसां्थेतील त्रवषमता व न्सयूनर्ांर् कमी करण्याकरे् 

लि पुरत्रवले. नव ेकाही घर्वाव ेअशी त्याांर्ी आकाांिा नव्हतीर्. जे सामात्रजक सांबांध परांपरेने रूढ झालेले 
होते, त्यात सुसांवाद साधावा व त्याांना अथचपूणचता आणावी असा त्याांर्ा इरादा होता. 

 
सांताांरे् धोरण हे समन्सवयशीलतेरे् होते. त्याांनी आपफया त्वत्रनरुपणात अध्यात्मत्रनष्ा व मानवतावाद, 

त्रनरु्चणोपासना व सरु्ण र्क्ती, रु्रुबोध व आत्मप्रतीती इत्यादी र्ोष्टींर्ा समन्सवय साधला. त्याांर्ी दृष्टी मुख्यतः 
त्रवधायक होती. 

 
िुद्र देवता-र्क्तीर्ा त्रनषेद करून सांतानी एकेश्वरवादार्ा पुर्कार केला;पण कुळधमच, जात्रतधमच व 

ग्रामदेवता-पूजन र्ालू ठेवण्यार्ी मोकळीक त्रदली. त्यामुळे परमाथचत्रसद्धीसाठी त्रवठ्ठलर्क्ती आत्रण 
कामनापुतीसाठी िदु्र देवताांर्ी आराधना असा दुटप्पीपणा धमचजीवनात आला. 

 
महाराष्रातील जनसामान्सयाांच्या मायबोलीला सांताांनी वाङ्मयीन माध्यमार्ी प्रत्रतष्ा त्रमळवनू त्रदली. 

मराठी र्ाषा, सात्रहत्य व सां्कृती याांत्रवषयी ्वत्वर्ावना त्रनमाण केली. जातपात व र्ावर्ार्ा याांच्या किा 
ओलाांरू्न जाणाऱ्या प्रादेत्रशक एकात्मतेर्ी जाणीव त्याांनी करून त्रदली. त्रतच्यातून महाराष्रमांर्ळ व 
महाराष्रधमच या सांकफपना उदयास आफया. 

 
सांताांच्या यशापयशार्ा त्रनणचय करताना आजरे् त्रनकष लावण्यात अथच नाही. सांत र्ळवळीमुळे 

जात्रतरे्द, अांधश्रद्धा व रुढींरे् दा्य याांरे् प्र्थ कमी झाले काय, अशा प्रश्नाांरे् उत्तर नकारात्मकर् द्याव े
लारे्ल. पण त्यामुळे सांताांरे् कायच सवच्वी वाया रे्ले, असे आपण म्हणू शकत नाही. हा लाांब पफफयार्ा मार्च 
आहे. त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरील अपयशात र्ावी यशार्ी बीजे दर्ली आहेत. वळेोवळेी अशी अपयश ेपर्वनू 
आपफयाला यशारे् त्रशखर र्ाठता येणार आहे, असा आशावाद सरदाराांनी व्यक्त केला आहे. त्याांर्ा हा 
दृत्रष्टकोन खरोखरर् ्पृहणीय आहे. 

 
सरदाराांच्या या दृष्टीकोनारे् मह्वमापन अन्सय समीिकाांनी माांर्लेफया मताांच्या पाश्वचर्मूीवर करून 

उपयुक्त ठरेल. न. र. फाटक, बा. र. सुांठणकर, र्ो. म. कुलकणी आत्रण स. मा. र्रे् हे सवचजन सरदाराांच्या 
त्रपढीच्या आरे्मारे् असलेले त्रवमशचकार होत. सदानांद मोरे आत्रण र. बा. मांर्रकर हे दोघेजण आजच्या 
त्रपढीतील अभ्यासक आहेत. जुन्सया –नव्या त्रपढ्ाांरे् प्रत्रतत्रनधी म्हणून या सवांर्ी सांतकाव्यत्रवषयक समीिा 
कोणत्या ्वरुपार्ी आहे, यार्ा इथे मार्ोवा घ्यायर्ा आहे. त्या समीिेच्या सांदर्ात सरदाराांच्या 
सांतसात्रहत्यत्रममाांसेरे् योर्दान अजमावणे सुलर् होईल. 

 
सांत त्रनवतृ्रत्तवादी होते, हे त्रव. का. राजवारे् याांरे् मत न. र. फाटक, बा. र. सुांठणकर व र्. बा. 

सरदार या त्रतन्सही त्रवर्ारवांताांना मान्सय नाही. माि त्याांच्या र्तू्रमकेच्या माांर्णीत थोर्ीफार त्रर्न्सन्सताही आहे. ती 
समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. सरदाराांरे् प्रत्रतपाद्य त्यामुळे अत्रधक ्पष्ट होऊ शकेल. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
इ्लामी आक्रमकपणाला तोंर् देण्यासाठीर् र्ार्वतधमार्ा उदय झाला; आत्रण त्या सांकटातून 

महाराष्राला सोर्त्रवण्यासाठी ज्ञानेश्वराांनी आपले र्ीतार्ाष्य त्रलत्रहले, असे फाटक ठासून साांर्तात. 
[‘श्रीज्ञानेश्वर : र्वाङ्मय आणि कायय’ , न. र. फाटक, १९७४, पृ. २२-२६] त्रवठ्ठलर्क्तीच्या रूपाने एकेश्वरमतारे् प्रवतचन, 
परमाथाच्या प्राांतातील जात्रतत्रनरपेि समतेर्ा मांिजार्र आत्रण सद्रु्णाांरे् सांवधचन याांच्या बळावर सांताांनी 
सांघटना उर्ी केली, असा फाटकाांच्या त्रववरे्नार्ा रोख आहे. फाटकाांरे् सांतपे्रम बलवत्तर असफयामुळे त्याांच्या 
एकूण त्रववरे्नात, ‘इत्रतहास –त्रर्त्रकत्सेपेिा एक नवी बौत्रद्धक सकच सर्’ अत्रधक आहे, हे पु. र्. सहस्रबदेु्ध 
याांनी सत्रव्तर ्पष्ट केले आहे. [‘माझे चचतन’ , पू. ग. सहस्त्राबुदे्ध १९५५, पृ. ५०-५५] 

 
बा. र. सुांठणकराांनी साम्यवादी र्तू्रमकेतून सांतकायार्ी पाठराखण केली आहे. [‘महाराष्ट्रीय संतमंडळांचे 

ऐणतहाणसक कायय’ , बा. रं. सुंठिकर १९४८, पृ. ३४-३८] कारार्ीर, व्यापारी, स्त्री, शुद्र इत्यादी कत्रनष् र्णलेफया वर्ांतून व 
जातींतून सांत र्ळवळ उदयास आली. हा वर्च दीन, दत्ररद्री व त्रनराशाग्र्त होता. राजे लोक व ब्राह्मण 
सरांजामदार या वर्ाला त्रपळून काढीत होते. त्या वर्ाला जीवन असह्य झाले होते. त्यातून र्ल्क्तमार्च ही 
पळवाट सांताांनी त्रनमाण केली. सांताांर्ी र्ळवळ हे पुरोहीतशाहीत्रवरुद्ध बांर् होते, असे सुांठणकर साांर्तात. 
माि या कायात सांताांना अपयश आले. तो दोष पत्ररल््थतीर्ा आहे;सांताांर्ा नाही, असे सुांठणकराांरे् म्हणणे 
आहे. नामदेव सशपी, नरहरी सोनार, र्ोरा कुां र्ार वर्ैरे सांत अलुतेदार –बलुतेदार वर्ातले होते. या वर्ारे् 
जीवन रूढ समाजव्यव्थेवर अवलां बून होते. त्यामुळे त्या व्यव्थेत्रवरुद्ध बांर् करण्यार्ी मनोवृत्ती या वर्ात 
त्रनमाण होणे शक्य नव्हते. ती व्यव्था उलथून पार्णे म्हणजे आत्मनाश करून घेण्यासारखे झाले असते. ही 
व्यव्था सोर्ली तर ्वतःच्या र्त्ररताथार्ी हमी हा वर्च र्मावनू बसला असता. म्हणूनर् सांताांनी त्रत 
समाजव्यव्था उद्ध्व्त केली नाही, असे सुांठणकराांरे् तकच शास्त्र आहे. म्हणजे सांताांनी क्राांती केली नाही, ती 
त्याांच्या पोटावर पाय आला असता म्हणून केली नाही, अशी सुांठणकराांर्ी (अजब) मीमाांसा आहे. 

 
सुांठणकराांच्या तुलनेने सरदाराांनी केलेली सांतकायार्ी त्रर्त्रकत्सा अत्रधक समतोल आहे. माि 

सरदाराांर्ीही दोन मते सहज ्वीकारता येण्याजोर्ी नाहीत. पत्रहले म्हणजे र्ौत्रतक दुरव्थेमुळे अर्त्रतक 
झालेफया जनतेला त्या ल््थतीतून मुक्त करण्यासाठी सांताांर्ी र्ळवळ जन्समाला आली होती, असे ते म्हणतात. 
पण र्ौत्रतक दुरव्था दूर करण्यार्ा प्रत्यिपणे प्रयत्न सांताांनी केला होता, असे त्रदसत नाही. सांताांनी एवढेर् 
साांत्रर्तले की, र्रीबीतही मन समाधानी ठेवाव,े त्रवठ्ठलार्ी र्क्ती करावी, सांकटे शाांतपणे सोसावीत; आत्रण 
आांतर जीवन समदृ्ध ठेवाव.े सांत साांसात्ररक सांकटाांवर मत करायला साांर्तात, ती या प्रकारे! 

 
सरदाराांरे् दुसरे मतही त्रर्न्सतनीय आहे. कारार्ीर आत्रण शतेकरी याांना प्रयत्नवादारे् पाठ देण्यार्ी 

मुळीर् र्रज नव्हती, कारण ते त्रदवसर्र खपतर् होते. आता ‘त्रदवसर्र खपणे’ म्हणजे प्रयत्नवाद नव्हे, हे 
उघर् आहे, शतेी समृद्ध करणे व व्यवसाय त्रजिीने वाढत्रवणे ही प्रयत्नवादार्ी लिणे या वर्ात आढळून येत 
नव्हती, हे मान्सय करायला हव.े 

 
आजच्या अत्रर्व्यल्क्तप्रवण नवसमीिेकरू्न सांतसात्रहत्यातील अध्याल्त्मक आशयाकरे् दुलचि 

होण्यार्ा धोका सांर्वतो, हे र्ो. म. कुलकणी याांनी नेमकेपणाने साांत्रर्तले आहे. [साणहत्यणर्वचार आणि समाजचचतन, 

गो. म. कुलकिी १९६८, पृ. ३०] आजर्ी रत्रसक दृष्टी शुद्ध कलावादाकरे् त्रवशषे झुकणारी असफयामुळे त्या 
र्तू्रमकेवरून सांतसात्रहत्यार्ी मीमाांसा होण्यार्ी शक्यता आहे. तसे झाले तर प्रर्ारपीर्ीत सांतत्रवषयक 
सात्रहत्यसृष्टीवर तो एक र्ाांर्लार् उतारा ठरेल, असे त्याांना वाटते. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
वा्तत्रवक श्रेष् सौंदयचमूफये व श्रेष् अध्यात्ममूफये याांत त्रवरोध असण्यारे् कारण नाही. ती मूफये 

पर्पराांना पोषकर् असतात. सत्यान्सवषेणाला सांतसात्रहत्यातील शुद्ध आध्याल्त्मक पातळीने कसे साह्य केले 
आहे, हे समजून घेणे जरुरीरे् आहे. अध्यात्म व काव्यसौंदयच हे अलर् करण्यासारखे घटक नाहीत. एखादे 
तत्वज्ञान साांर्णे हा काव्यार्ा प्रधान हेतू नसला, तरी जीवनर्ाष्यारे् तात्र्वक अत्रधष्ान असफयावार्ून 
काव्याला सौंदयचशोधारे् व आनांदबोधारे् आपले ईल्प्सत पूणच करता येत नाही. काव्यमयता व त्वपरता याांत 
व्तुतः त्रवरोध नसतो. त्या दोहाांतून त्रमळून कवीरे् समग्र व्यल्क्तम्व प्रर्त होत असते. ‘काव्य हा मानवी 
ज्ञानार्ा, र्ावनेर्ा व र्ाषेर्ा सुांर्ध आहे. असे कोलत्ररज् या कवीने म्हटले आहे. 

 
साा्ं कृत्रतक पत्ररवतचनाच्या सांदर्ात सांताांच्या कामत्रर्रीरे् यथोत्रर्त मूफयाांकन स. मा. र्रे् याांनी केले 

आहे. [‘इणतहासाचा सामाणजक रे्वध’ , स. मा. गगे १९९५, पृ. १६-१७] ज्ञानदेवाांच्या समत्रवर्ारी व्यक्ती सवच जातीपातींच्या 
होत्या. त्यात नामदेव, र्ोरोबा, त्रवसोबा, र्ोखोबा, नरहरी, रोत्रहदास, सावता माळी आशा अनेक प्रत्रतर्ाशाली 
र्क्तकवींर्ा समावशे होतो. ते सारख्यार् र्ल्क्तर्ावाने व समतेच्या तळमळीने पे्रत्ररत झालेले होते. समाजाच्या 
दत्रलत वर्च व स्त्रीवर्च या दोन्सही उपेत्रित वर्ांना धार्थमक ग्रांथाांरे् अध्ययन करण्यार्ी सांधी त्रमळाली. समाजमानस 
अनेक देवदेवताांकरू्न एक-देवत्वाकरे् वळले. पांढरीच्या वारीच्या त्रनत्रमत्ताने समाज सांघटीतपणे समान त्रदशनेे 
जाऊ लार्ला. सामान्सय माणसाला पारमार्थथक मार्च सुलर् झाला. धमच आत्रण त्वज्ञान याांरे् त्रववरे्न 
लोकर्ाषेत होऊ लार्ले. ज्ञानदेवाांनी सांन्सयास मार्ार्ा पुर्कार केला नाही;मठ-्थापना केली नाही. 
लोकाांना सांसारात राहून व आपले उपजीत्रवकेरे् व्यवसाय साांर्ाळून र्क्तीर्ा सोपा, सुटसुटीत मार्च 
र्ोखाळता येऊ लार्ला. सवांनार् लोकर्ाषेत उपासना करता येऊ लार्ली. 

 
माि समाजाने वणच व जाती सोर्फया नव्हत्या. त्याांर्ा पीळ काही प्रमाणात सैल होऊ लार्ला, एवढे 

म्हणता येईल. हजारो लोक र्क्तीच्या कें द्राकरे् प्रवास करू लार्ले. समाज ढवळून त्रनघण्यार्ी प्रत्रक्रया सुरु 
झाली होती. पत्ररवतचनारे् हे मयात्रदत यश होय. पण साठ-सत्तर वषांतर् त्यार्ी समाप्ती झाली. पनु्सहा समाज 
जुन्सया मार्ाने जाऊ लार्ला. औषधयोजना त्रकतीही मूलर्ामी असली, तरी अनेक शतके समाजपुरुषाच्या 
शरीरात मुरलेला आजार र्ार दोन दशकाांतर् नाहीसा होणे शक्य नव्हते, असे त्रनदान र्रे् याांनी केले आहे. 

 
‘सांतसात्रहत्यारे् समाजशास्त्रीय अध्ययन’ करण्यार्ी र्रज सदानांद मोरे यांनी ्पष्ट केली आहे. 

[‘संतसाणहत्य, अभ्यासाच्या काही णदश’ , सपंादक : कल्याि काळे आणि रा. शं. नगरकर, १९९२, पृ. ६६ ते ७७] सांतसात्रहत्य हे मुख्यतः 
धार्थमक सात्रहत्य आहे. सांतानी व्यवहारात जात्रतरे्द का मोर्ले नाहीत, असा प्रश्न करणाऱ्याांना समाजशास्त्रर् 
कळलेले नसते. वारकरी सांप्रदायात सामील झालेले लोक या ना त्या मार्ाने उत्पादन प्रत्रक्रयेशी त्रनर्र्ीत 
असलेले आहेत. इतकेर् नव्हे तर या सांप्रदायाच्या कमचकाांर्ारे् वळेापिक उत्पादनाला बाधा येणार नाही, 
असेर् केलेले आहे. र्ौत्रतक उत्पादनाला धक्का न लावता श्रमाच्या अांज उत्पादनाच्या व्यवसायाांरे् उन्नयन 
करून धार्थमक वैर्ात्ररकतेच्या र्ौकटीत सवांना समानता देणारी सांताांर्ी र्ळवळ होती. त्यामुळे जे रे्दारे्द 
उरतात, ते केवळ एक व्यावहात्ररक सोय म्हणून. त्या मार्र्ा धार्थमक व अध्याल्त्मक बार्लबोवा केव्हार् अदृश्य 
होतो. पयायी उत्पादनव्यव्था आफयाबरोबर जातीव्यव्था पूणचपणे मोर्ण्यासाठी जी अनुकूल वैर्ात्ररकता 
हवी होती, ती सांतसात्रहत्याने व आांदोलनाने महाराष्रात अर्ोदरर् त्रनमाण केलेली होती. र्ारतातील इतर 
प्राांताांपेिा महाराष्रातर् समाजसर्तक अत्रधक त्रनमाण झाले, यार्ी कारणमीमाांसा करताना त्रकतीही हातरे् 
राखायरे् म्हटले, तरी सांताांना श्रेय द्यावरे् लार्ते. सांतकायार्ी ही जमेर्ी बाजू मोरे याांनी ्वायत्त 
दृष्टीकोनातून माांर्ली आहे. 
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सांत परत्वारे् उपासक असले तरी समाजात्रवषयी उदासीन नव्हते, हे प्रमेय र. बा. मांर्रकराांनी 

मार्थमकपणे त्रवशद केले आहे. [‘संतसाणहत्य, आभासाच्या काही णदशा’ , सपंादक : कल्याि काळे आणि रा. शं. नगरकर, १९९२, पृ. ५०] 
सांताांच्या काव्यदृष्टीत, तत्वदृष्टीत व काव्यसृष्टीत त्रवलर्ीकरणाला जार्ा नाही. आपफया जीवनात त्याांनी 
समाजत्रर्मुख त्रक्रयाशील नैत्रतक र्तू्रमका घेतली. जीवमािात्रवषयीच्या कळवळयाने ते ्वतःच्या व इतराांच्या 
सुखदुःखाशी समरस झाले. त्यातून आलेफया त्रवत्रवध सुखदुःखाांच्या तीव्र, तरल, राकट आत्रण कोमल 
अनुर्वाांर्ा त्याांनी आपफया सात्रहत्यातून आत्रवष्कार केला. जीवनाच्या समग्रतेने र्ान राखून आपले सबांध 
अल््तत्व त्याांनी आपफया लेखनात उमटवले. सांतसात्रहत्यातील सवचर्तूाांच्या त्रहतार्ी दृष्टी माणसाांच्या मनाांना 
बाांधते, असा त्रनष्कषच मांर्रकराांनी काढला आहे. 
 
‘फलश्रुती’ चा इगं्रजी अनुर्वाद 

सरदाराांच्या सांतकाव्य समालोर्न पत्ररर्य अ-मराठी र्ात्रषकाांनाही होणे जरुरीरे् होते. त्या हेतूने 
‘सांत वाङ्मयाांर्ी सामात्रजक फलश्रुती’ या सरदाराांच्या पु्तकार्ा इांग्रजी अनुवाद र्ॉ. कुमुद मेहता याांनी 
केला आहे. ‘त्रद सेन्सट-पोएट्स ऑफ महाराष्र : देअर इम्पॅक्ट ऑन सोसायटी’ या नावाने हा अनुवाद प्रकात्रशत 
झाला आहे अनुवाद १९६९ मध्ये प्रत्रसद्ध झाला. ‘फलश्रतुी’ र्ीत्रतसरी आवृत्ती वषचर्राने, म्हणजे १९७० मध्ये 
प्रत्रसद्ध झाली. त्यामुळे र्ॉ. मेहताांना १९६२ मधील ‘फलश्रतुी’ र्ी दुसरी आवृत्ती वापरावी लार्ली. त्रदल्लीहून’ 
ओरीएन्सट लॉांर्मन्सस’ या कां पनीने या अनुवात्रदत पु्तकारे् प्रकाशन केले. 

 
अनुवात्रदत इांग्रजी पु्तकात र्ॉ. मेहता याांनी अदै्वत, रु्ण, ओवी, समाधी, वतन, त्रवराणी, इत्यादी 

साठ सांज्ञाांर्ी तीन पानी ‘ग्लॅासरी’ त्रदली आहे, तेवढी पाने वजा केली, तर अनुवात्रदत इांग्रजी पु्तक रे्मी 
१५७ पानाांरे् आहे. ‘फलश्रुती’ क्राऊन १३२ पानी आहे. 

 
मध्ययुर्ीन मराठीतील, सांतपरांपरेतील व सांतकाव्यातील सांकफपना इांग्रजीत आणताना र्ॉ. मेहता 

याांनी आपले अनुवादकौशफय प्रर्ट केले आहे. ‘सरदाराांची सोडों नये सांगती। चालों नये आमणकें  पांथी।’ , हे 
प्य त्याांनी पाळले आहे. तरीपण मूळ मराठीतील र्ावाथच इांग्रजीत नेमकेपणाने व्यक्त व्हावा म्हणनू त्याांना 
जरूर तेथे त्रव्तार करावा लार्ला आहे. सरदाराांर्ी मुळातील अफपािर पण अथचबहुल असलेली र्द्य शलैी 
इांग्रजीत अवरताना थोड्याबहुत त्रव्तारार्ा अवलांब करते. त्यात्रशवाय ती शलैी यथाथच आत्मप्रर्टीकरण करू 
शकत नाही. त्यामुळे मुळापेिा काही पानाांर्ी वाढ समथचनीयर् म्हटली पात्रहजे. 

 
र्ॉ. मेहता याांनी केलेला हा अनुवाद मूळ मराठी ससहतेस समुत्रर्त न्सयाय देणारा आहे. या बाबतीत 

एखादे उदाहरणही पुरेसे ठरेल. 
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मराठी संणहता : 
“... तेव्हा सांत-र्ळवळ ही सामात्रजक लढ्ापासून लोकाांना परावृत्त करणारी प्रत्रतर्ामी शक्ती 

नसून, धार्थमक जीवनाच्या किेत त्याांच्या हक्कासाठी सनदशीरपणे झर्र्णारी सुधारणावादी र्ळवळ होती”. 
(फलश्रतुी आ. २ री, पृ. १९) 

 
इगं्रजी अनुर्वाद : 

“...The movement of the saints has, therefore, not a reactionary force seeking to 
divert people from the social struggle; it was a movement for reform which, within the 
sphere of religious life, fought in an orderly manner for their rights”. (-The saint –poets 
of Maharashtra, 1969, p. 21) 

 
अनुवात्रदत मजकूर हा परर्तृ नसून, अनुवाद-र्ाषेतील मळूर्ार् तो आशय आहे. असे जाणवाव,े हा 

जर अनुवाद –कौशफयार्ा त्रनकष मानला, तर र्ॉ. मेहताांर्ा समग्र अनुवाद –प्रकफप सफळ झाला आहे, 
असे म्हणता येईल. त्याांच्या या अनुवाद-कायामुळे सरदाराांर्ा सांत-त्रवर्ार इांग्रजी वार्काांनाही योग्य ् वरुपात 
उपलब्ध झाला आहे. 

 
सांतजनाांनी र्क्तीच्या िेिात उच्च-नीर्, स्त्री-पुरुष व लहान-थोर अशा सवांरे्र् ्वार्त केले, हे 

सरदाराांच्या सांत-समालोर्नारे् मध्यवती त्रवर्ारसूि त्याांच्या ग्रांथातून ्पष्ट झाले आहे. त्याांरे् हे प्रत्रतपाद्य 
बरोबरर् आहे, हे वरे्ळे साांर्ण्यार्ी र्रज नाही. ‘या लागी पापयोनीही अजुुना। काां वैश्य शूद्र अांगना। िातें 
भजांता सदना-। िामिये येती।।’ असा त्रदलासा ज्ञानेश्वरानीं र्र्वांताच्या मुखातून त्रदला आहे. हा दृत्रष्टकोन 
सरदाराांनी ‘अध्याल्त्मक मानवतावाद ‘या शब्दात माांर्ला आहे. 

 
-पण या उदारमतवादालाही एक महत्वार्ी मयादा होती. पारमार्थथक समतेरे् मुक्त वातावरण फक्त 

र्ांद्रर्ारे्च्या वाळवांटात होते. र्ावर्ाड्यातील र्ौत्रतक व्यवहार श्रेष्-कत्रनष्तेच्या त्रवळख्यातून सुटलेले नव्हते. 
सांत जसे परमाथी होते तसेर् ते प्रापांत्रर्कही होते. देवाच्या दरबारात घेतलेला त्याांर्ा मोकळा श्वास 
र्ावर्ाड्यातफया त्रशवात्रशवीच्या वातावरणाांत कोंर्ला जात होता. खालच्या वणातील सांताांना ईश्वरत्रनष्ाांच्या 
माांत्रदयाळीत मानारे् ्थान असले, तरी र्ावकीत त्याांर्ी जार्ा वतुचळाबाहेरर्ीर् होती. र्ोखोबाांर्ी 
कुसवाखालर्ी वठेत्रबर्ार सुटत नव्हती. सांतमेळा नामदेवाांच्या वाड्यात र्ोळा झाला, तेव्हा ‘बाहेर कामासी 
रु्ांतले’ असे म्हणनू जनाबाईांना अांर्णातर् थाांबाव ेलार्ले. त्याांरे् दासीपण सुटलेले नव्हते. देवदासीपणाच्या 
त्रशक्क्यामुळे व्रत्थ कान्सहोपािा जनसनदेर्ा त्रवषय झाली होती. 

 
सांताांरे् पाय ज्या र्मूीत रुतलेले होते, ती र्मूी सामात्रजक त्रवषमतेच्या कदचमाने र्रलेली होती. त्याांर्ी 

उपेिा कधी जात्रतव्यव्थेमुळे, तर कधी प्रत्रतष्ेच्या त्रवकृत कफपनाांमुळे होत रात्रहली. ‘मिजी वामळयेले। जगीं 
साांमडयेले। शखेीं अपेमिले।  आप्तवगी।।’ या दारूण अनुर्वामुळे ज्ञानदेवाांसारख्या शाांतीच्या सरोवरावरही 
वादळे उठली होती. म्हणनूर् मध्युर्ात ‘पारमार्थथक लोकशाही’ उदयाला आली ; आत्रण सांताांनी ‘अध्याल्त्मक 
मानवतावादा’ र्ी पायार्रणी केली, हे मत मयात्रदत अथानेर् ्वीकारले पात्रहजे. ‘चोखा डोंगा पमर भाव नव्हे 
डोंगा।’ मकवाां, ‘म्हणती या िहाराने देव बाटमवला। मजवें िारा त्याला, बैल जुांपा’। र्ोखोबाांच्या या उद्र्ाराांत 
आतचता आत्रण असहायता आहे पण त्याांनी मयादेर्ा उांबरठा ओलाांर्ला नाही. बांर्ार्ा झेंर्ा घेऊन वरे्ळी वाट 
र्ोखाळली नाही. त्यारे् दुःख महाद्वाराच्या पायरीपाशी ओथांबून रात्रहले. 
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लिावधी स्त्री-पुरुषाांच्या त्रनःसत्व जीवनक्रमाला अध्यात्मार्ी जोर् देण्यामार्ील वारकरी सांताांर्ा 

उदार दृत्रष्टकोन ्वार्ताहच होता. लोकसांख्या रिणीय मानून परांपरेच्या र्ौकटीत सांताांनी नवा प्रकाश आणला 
हे त्रजतके खरे आहे, त्रततकेर् र्ौत्रतक जीवनातील वणचव्यव्थेर्ी र्ौकट ते माांरू् शकले नाहीत, हेही खरे 
आहे, “सांताांना तत्कालीन समाजव्यव्थेत ढवळाढवळ करायर्ी नव्हती”, असे सरदार म्हणतात. 
[‘संतर्वाङ्मयाची सामाणजक फलश्रुती’ १९७०. पृ. १४] पण एवढे म्हणून हा प्रश्न सांपत नाही. त्याऐवजी, तत्कालीन 
समाजजीवन धमचप्रवाहापसून अत्रलप्त नव्हते, हे ध्यानात घेऊन सांतकायाच्या योर्दानाबरोबरर् त्याांर्ी 
मयादाही सरदाराांनी मोकळेपणाने मांर्ळी असती, तर त्याांरे् सांतत्रवषयक त्रववरे्न अत्रधक व्तुत्रनष् व 
प्रत्ययकारी झाले असते. 

 
र्क्तीपांथाने जीवनार्ी व्यापक आत्रण समतोल अशी दृष्टी त्रदली, या दृत्रष्टकोनारे् वरे्ळेपण समाजाच्या 

र्ौत्रतक पाश्वचर्मूीवर सरदाराांनी तपासले. सांत मध्ययुर्ीन महाराष्राच्या सामात्रजक अल््मतेरे् आत्रण 
साा्ं कृत्रतक ऐक्यर्ावारे् खरे त्रशफपकार होत, असा सरदाराांर्ा त्रनष्कषच आहे. जीवनातील जर्तेर्ी व 
रे्दर्ावार्ी पाळेमुळे खणनू काढण्यार्ी पे्ररणा सांतसात्रहत्यातून तुम्हा-आम्हाला त्रमळावी, अशी इच्छा 
सरदाराांनी व्यक्त केली. 

 
सात्रहत्यार्ा मूलाधार असलेफया समाजजीवनाकरे् आत्रण वैर्ात्ररक प्रबोधनाकरे् सरदाराांरे् अत्रधक 

लि होते. सामात्रजक वा्तवार्ा वधे घेणे त्याांना जरुरीरे् वाटे. दत्रलत आत्रण ग्रामीण जीवनात्रवषयी त्याांना 
त्रवलिण त्रजव्हाळा होता. अ्पृश्यता आजवर राहण्यारे् कारण केवळ दत्रलताांरे् मार्ासलेपण व र्त्ररबी हे 
नव्हे. आपफया धमचत्रवर्ारातील पापयोत्रनत्वार्ी व ्पशचजन्सय त्रवटाळार्ी कफपना हे त्यारे् खरे कारण आहे असे 
त्याांनी ्पष्ट केले आहे. आपली समाजव्यव्था जात्रतबद्ध असफयामुळे त्रतच्यातील एका थरातील वदेना 
दुसऱ्या थराला कळू शकत नाही. यासाठी ‘अमांर्ळ रे्दारे्द’ सांपले पात्रहजेत. पुरोर्ामी समाजजीवनासाठी 
त्रवज्ञानत्रनषे्र्ा अवलां ब केला पात्रहजे. आांधळी श्रद्धा सांपली पात्रहजे, असे ते साांर्तात. त्याांच्या त्रवर्ारधारेत 
आत्मीयता आहे. पण अत्रर्त्रनवशे नाही. ् वातांत्रयोत्तर काळात माणसाला र्ैतन्सयशील जीवनत्रनष्ा व मानवतेर्ी 
प्रत्रतष्ा देण्यारे् कायच त्याांच्या लेखणीने व वाणीने त्रनष्ापूवचक बजावले आहे. म्हणूनर् महाराष्राच्या सामात्रजक 
प्रबोधनाच्या इत्रतहासात सरदाराांच्या सांतमीमाांसेरे् ्थान अनन्सयसाधारण ्वरूपारे् आत्रण मह्वारे् आहे. 
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५. 
समाजप्रबोधनाची मीमासंा 
 

प्रबोधन ही सांकफपना आधुत्रनक आहे. युरोपीय त्रवर्ारवांताांकरू्न आपफयाकरे् ही सांकफपना आली 
आहे. एकोत्रणसाव्या शतकाच्या आरांर्काळात र्ारतामध्ये प्रबोधन-पवच सुरु झाले. राजा राममोहन रॉय हे 
‘र्ारतीय प्रबोधनारे् पत्रहले प्रणेते’ मानले जातात. ज्ञानोपासना, प्रर्त्रलत मफूयाांर्ी नवी माांर्णी व मानवतावाद 
अशी प्रबोधनार्ी तीन अांरे् आहेत. 

 
‘प्रबोधन’ (त्ररनेसान्सस) या सांकफपनेतील ज्ञानोपासनेरे् अांर् व्यापक आहे. परांपरेने र्ालत आलेले 

ज्ञान बाजूला सारणे व जीवनाकरे् बघण्यार्ी नवी दृष्टी देणे असे या ज्ञानोपासनेरे् ्वरूप आहे. 
 
प्रबोधनारे् दुसरे अांर् म्हणजे प्रर्त्रलत मूफयव्यव्थेर्ा पुनर्थवर्ार होय. मुफयत्रवषयक जुन्सया रूढ 

कफपना व वैर्ात्ररक धारणा बदलत्या पत्ररल््थतीत काहीशा त्रनरुपयोर्ी सकवा जार्क होण्यार्ी शक्यता असते. 
त्यासाठी त्रवर्ारवांताना नव्या मूफयव्यव्थेर्ी र्रज जाणवते. परांपरा आत्रण नवता याांच्यातील सांघषच 
प्रबोधनकाळात अपत्ररहायच असतो. ज्ञानदेवाांना, नाथाांना व तुकोबाांना अशा सांघषास सामोरे जाव ेलार्ते. 

 
मानवतावाद हा प्रबोधनार्ा मह्वार्ा घटक असतो. जुन्सया मफूयाांर्ी नवी माांर्णी केफयावर घर्णारे 

ते फत्रलत असते. त्यामुळे समाजात समता आत्रण बांधुता याांत्रवषयीर्ी ओढ त्रनमाण होते. 
 
प्रबोधनारे् हे त्रतन्सही घटक लक्ष्यात घेऊनर् सरदाराांनी प्रबोधनार्ी मीमाांसा केली आहे. त्याांच्या 

त्रनवर्क ग्रांथाांच्या आधारे या त्रममाांसेर्ा पत्ररर्य करून घ्यायर्ा आहे. त्याांच्या पुढील ग्रांथाांतून हे त्रववरे्न आले 
आहे : 

 
महाराष्रारे् उपेत्रित मानकरी (१९४१), रानरे्प्रणीत सामात्रजक सुधारणेर्ी त्वमीमाांसा (१९७३) 

आर्रकराांर्ा सामात्रजक त्वत्रवर्ार (१९७५), प्रबोधनातील पाऊलखुणा (१९७८), महात्मा फुले : त्रवर्ार 
आत्रण कायच(१९८१), नव्या युर्ार्ी ्पांदने (१९८४), नव्या उमी : नवी त्रित्रतजे (१९८७), परांपरा आत्रण 
पत्ररवतचन(१९८८). 

 
‘महाराष्रारे् उपेत्रित मानकरी (१९४१) या पु्तकात सरदाराांनी एक ्वायत्त त्रवर्ार माांर्ला आहे. 

रानरे्-त्रर्पळूणकराांनी महाराष्र देशाच्या थांर् र्ोळयाला प्रथम रे्तना त्रदली, हे प्रमेय सरदाराांना मान्सय नाही. 
अव्वल इांग्रजीतील र्ाऊ महाजन लोकत्रहतवादी, त्रवष्णूबावा ब्रह्मर्ारी जोतीराव फुले व त्रवष्णुशास्त्री पांत्रर्त या 
उपेत्रित मानकऱ्याांरे् कायच सरदाराांनी मार्थमकपणे त्रवशद केले आहे. या प्रत्येकारे् कायचिेि जरी वरे्वरे्ळे 
असले तरी प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीत समाजत्रहतासाठी त्या सवांनी कतचव्यबुद्धीने आपफया हार्ाांर्ी कारे् केली. 
त्याांच्या कायार्ा उर्म लहान असला तरी धैयच, त्यार् व त्रनष्ा या रु्णाांत रानरे् –त्रर्पळूणकराांर्ी बरोबरी या 
कायचकत्यांनी केली. त्याांर्ी उपेिा करणे इष्ट नाही. 

 
र्ाऊ महाजन-लोकत्रहतवादी-फुले प्रर्तृी त्रवर्ाराग्रणींनी लोकत्रशिणारे् कायच प्रथम हाती घेतले. 

आपफया समाजार्ी कुवत त्याांना कळून र्ुकली होती. पूवचजाांच्या र्तकालीन वैर्वारे् र्ोर्व ेर्ाऊन त्याांनी 
प्रत्रतर्ामी पाांढरपेशा वर्ार्ी खुशामत केली नाही. इांग्लर्सारख्या प्रर्त व बलाढ् देशासी आपली र्ाठ आहे, 
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यारे् त्याांना र्ान होते. समाज समथच व सुसांघटीत झाफयात्रशवाय ्वातांत्रय-सांपादनाच्या वफर्ना करण्यात 
हशील नाही ते जाणून होते. लोकसनदेर्ी परवा न करता, त्याांनी आपफया समाजातील दोषाांर्ी त्रनर्ीर्पणे 
त्रर्त्रकत्सा केली. सवांर् लोकत्रप्रयतेर्ा मोह न बाळर्ता त्याांनी जनतेला आत्मपरीिण करण्यास प्रवृत्त केले. 
परांपरार्त रूढ कफपनाांवर त्याांनी आघात केले. त्याांच्या त्वाांना समाजाने आता मान्सयता त्रदली आहे. या पार् 
समाजसुधारकाांच्या कायारे् सरदाराांनी केलेले समालोर्न त्या सुधारकाांना न्सयाय देणारे आहे. 

 
‘न्सया. रानरे्प्रणीत सामात्रजक सुधारणेर्ी त्वमीमाांसा’ (१९७३) हे सरदाराांरे् पु्तक पुणे 

त्रवद्यापीठाच्या ‘सेनापती बापट ्मारक व्याख्यानमाले’ तून त्रसद्ध झालेले आहे. एकोत्रणसाव्या शतकाच्या 
उत्तराधात महाराष्रात झालेफया सामाजप्रबोधनाला न्सया. रानरे् याांच्या कायातून र्ती त्रमळाली. ते 
महाराष्रातील उदारमतवादारे् श्रेष् प्रवक्ते होते. त्याांनी सां्थात्मक जीवनार्ा पाया घातला. त्याांच्या 
कायामार्ील तात्र्वक अत्रधष्ान व सामात्रजक र्ळवळीतील त्याांरे् ्थान सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. 
ज्ञानसमदृ्धीसाठी इांग्रजीर्ा व्यासांर् आत्रण र्ात्रषक प्रर्तीसाठी सां्कृतर्ा व्यासांर् असा समतोलपणा आपफया 
शिैत्रणक धोरणात रानरे् याांनी राखला. त्यार्ा योग्य पत्ररणाम त्याच्या सुधारणावादावर झाला. प्रार्त्रतक 
त्रवर्ारला कृत्रतशीलतेर्ी जोर् देऊन त्याांना समाजजीवनात पत्ररवतचन घर्वनू आणायरे् होते. त्याांर्ा सपर् 
त्रवर्ारवांतार्ा असला, तरी अमूतच त्वसर्तनात त्याांना रस नव्हता व र्ारतीय समाजाच्या पुनरुत्थानार्ी 
त्याांना उत्कां ठा होती, हे सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. रानरे् समाजजीवनारे् केवळ र्ाष्यकार नव्हते; ते त्याांरे् 
त्रशफपकार होते. त्याांनी देशातील सुत्रशत्रिताांरे् नेतृत्व ्वीकारले. आशावाद व प्रयत्नशीलता त्याांच्या ठायी 
उत्कट होती. मनुष्यामािाबिल खोल सहानुर्तूी हा त्याांच्या वृत्तीर्ा ्थात्रयर्ाव होता. त्रवधायक दृष्टी व 
समन्सवयशीलता त्रह त्याांच्या धोरणार्ी प्रमुख अांरे् होती. ते धमचत्रनष् होते, पण त्याांर्ी वृत्ती साांप्रदात्रयक नव्हती; 
जात, पांथ व देश याांच्या सीमाांपलीकर्ील एकेश्वरी धमचकफपनेर्ा प्रर्ाव त्याांच्या मनावर होता. 

 
रानरे् याांनी १८७० च्या सुमारास सामात्रजक प्रबोधनाच्या व सुधारणेच्या र्ळवळीर्ी सूिे हाती 

घेतली. जाांरे्कर, दादोबा पाांरु्रांर् व लोकत्रहतवादी याांच्या मताांतील ग्राह्याांश त्याांनी आपफया त्रवर्ारसरणीत 
सामावनू घेतला. त्याांर्ी राष्रीयत्वार्ी र्ावना व देशत्रहतार्ी कळकळ सरदाराांनी नेमकेपणाने ् पष्ट केले आहे. 
इांग्रजी राज्य हे ईश्वरी वरदान आहे, अशी रानरे् याांर्ी श्रद्धा होती. यावरून इांग्रजधार्थजणे होते, अशी टीका 
झाली. पण सरदाराांनी त्याांच्या राष्रात्रर्मानार्ी अनेक उदाहरणे त्रदली आहेत. त्रवत्रवध प्राांताांतील आत्रण 
जातींतील लोकाांना रानरे् याांनी सामात्रजक पत्ररषेदेच्या व्यासपीठावर एकि आणले. त्याांच्या सुधारणावादात 
सत्रहष्णुतेला त्रजतके ्थान आहे, त्रततके सांघषाला नाही. आधुत्रनक महाराष्रातील सामात्रजक त्वज्ञानारे् 
आद्य प्रणेते म्हणून सरदाराांनी रानरे् याांना आदराांजली वात्रहली आहे. 

 
आधी सामात्रजक की आधी राजकीय, हा वाद व्यथच आहे. सामात्रजक व राजकीय र्ळवळी एकदम 

र्ालू ठेवण्यात कोणतेही अत्रहत नाही. समाजजीवनार्ी सवच अांरे् एकात्म व पर्परपूरक होऊ शकतात, या 
रानरे् याांच्या मतारे् मोल सरदाराांनी त्रवशद केले आहे. जुन्सया परांपरार्त जीवनाच्या ठरीव र्ाकोरीतून 
लोकाांना बाहेर काढण्यासाठी रानरे् याांनी सामात्रजक प्रबोधनार्ी मुहूतचमेढ रोवली. आपले हे प्रमुख प्रत्रतपाद्य 
सरदाराांनी साधार ्पष्ट केले आहे. 

 
‘आर्रकराांरे् सामात्रजक त्वज्ञान’ या त्रवषयावर पणु्यास १९७३ मध्ये त्रदलेली तीन व्याख्याने आत्रण 

ऑर््ट १९५६ च्या ‘नवर्ारत’ मधील आपला एक लेख याांरे् सां्करण करून सरदाराांनी ‘आर्रकराांर्ा 
सामात्रजक त्वत्रवर्ार’ हा आपला ग्रांथ १९७५ मध्ये प्रत्रसद्ध केला आहे. धमचत्रर्त्रकत्सा, समाजपत्ररवतचनारे् 
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्वरूप व आर्थथक प्रश्न याांत्रवषयींर्ी आर्रकराांर्ी मते साांर्ून, त्याांर्ी त्रर्त्रकत्सा सरदाराांनी केली आहे. 
आर्रकराांच्या त्रवर्ारप्रणालीर्ा आशय क्राांत्रतकारकर् होता. सामात्रजक र्ळवळीतील त्याांर्ी कामत्रर्री ही 
त्याांच्या उज्ज्वल देशर्क्तीला व त्रववकेत्रनष् प्रर्तीपरतेला साजेशी होती. आपले र्ारतीयत्व त्रटकवनू 
समाजार्ी सुधारणा करण्यार्ी त्याांर्ी त्रजि होती. सामान्सय माणसू व उपेत्रित वर्च याांच्यात्रवषयी त्याांनी केलेले 
लेखन अफप असले, तरी त्यातून त्याांर्ी सामात्रजक करुणाबदु्धी उत्कटपणे प्रत्ययास येते. आर्रकराांच्या 
सामाजसर्तानात्रवषयी सरदाराांनी काढलेले हे सवच त्रनष्कषच आर्रकराांच्या क्राांतदर्थशत्वारे् द्योतक आहेत. 

 
‘प्रबोधनातील पाऊलखुणा’ (१९७८) या सरदाराांच्या लेखनसांग्रहात त्याांनी ‘काही मूफयाांच्या 

सांरिणासाठी आपफया वाणीर्ी, लेखणीर्ी व व्यल्क्तम्वार्ी शक्ती सतत पणाला लावली आहे’ असे 
सांपादकाांना जाणवते. ज्ञानोपासनेरे् िेि हे सदैव खुले आत्रण ्वयांशात्रसत असले पात्रहजे. कोणतीही 
त्रवर्ारसरणी त्रवत्रशष्ट वर्ांशी सकवा त्रहतसांबांधाांशी कायमर्ी जखर्ली रे्ली, साांप्रदात्रयक अत्रर्त्रनवशेाने अांध व 
असत्रहष्ण ूबनली, तर त्रतर्ा ्वतःर्ा त्रवकास तर खुांटतोर्, पण एकां दर ज्ञानाच्या वाढीलाही ती अपायकारक 
ठरते, असा इशारा सरदाराांनी त्रदला आहे. तसेर् सामात्रजक न्सयाय व समता याांवर आधारलेली नवी 
समाजरर्ना अल््तत्वात आली, आत्यांत्रतक व्यल्क्तवाद व आांधळा समूहवाद याांतील धोके लिात आले आत्रण 
व्यक्तीरे् ्वातांत्रय व सामात्रजक बांधने याने तारतम्य राखले, तर समाजजीवनातील तणाव कमी होतील. मर् 
अथात् र् व्यक्तीर्ी कुर्ांबणा होणार नाही व व्यल्क्त आपोआपर् समाजात्रर्मुख होईल असे त्रनदान सरदाराांनी 
केले आहे. 

 
यार् लेखसांग्रहात शाहू महाराज व महषी सशदे याांच्या त्रवर्ाराांर्ी त्रदशा सरदाराांनी ्पष्ट केली आहे. 

शाहू छिपतींनी आपफया सामात्रजक सुधारणेच्या कायात त्रशिणाला प्रमुख ्थान त्रदले होते. जात्रतरे्द नष्ट 
करायर्ा तर सवच जातींर्ी मुले एकार् वसत्रतर्ृहात, एकि रात्रहली पात्रहजेत, यार्ी महाराजाांना जाणीव होती. 
प्राथत्रमक त्रशिणाला जरी त्याांनी अग्रक्रम त्रदला होता, तरी माध्यत्रमक व उच्च त्रशिणारे् मह्व त्याांनी कमी 
लेखले नाही. जात्रतरे्द मोर्ण्यासाठी आपण प्रयत्नाांर्ी त्रशक्त केली पात्रहजे, याबिल त्याांच्या मनात सांदेह 
नव्हता. अ्पृश्यता दूर करून त्या बाांधवाांना ्पशृ्य समाजात सामावनू घेण्यासाठी व त्याांर्ा जीवनक्रम 
सुधारण्यासाठी महाराजाांनी जे कष्ट उपसले, त्याांर्ी नोंद सरदाराांनी केली आहे. 

 
महषी सशदे याांच्या जीत्रवतकायारे् व्तुत्रनष् समालोर्न सरदाराांनी केले आहे. त्रवश्वधमच व 

मानवतावाद हीर् सशदे याांच्या कायार्ी मुख्य बैठक होती. ब्राह्मधमच, अ्पृश्यतात्रनवारण व स्त्रीदा्यत्रवमोर्न 
या तीन िेिाांत त्याांनी काम केले. शतेकरी र्ळवळीतही त्याांनी त्रहत्रररीने र्ार् घेतला. शतेकऱ्याांनी व 
कामकऱ्याांनी आपले सांघटनात्मक साम्यच वाढत्रवले पात्रहजे. माि त्यामुळे राष्रत्रहताला व ्वातांत्रयसांग्रामाला 
बाधा येणार नाही यार्ा खबरदारी त्याांनी घेतली पात्रहजे, असे सशदे याांनी आवजूचन साांत्रर्तले आहे. 
महाराष्रातील सामात्रजक त्रवर्ारप्रवाहाशी त्याांर्ा जो अनुबांध होता, त्यार्ी नेमकी ओळख सरदाराांनी करून 
त्रदली आहे. 

 
‘महात्मा फुले : त्रवर्ार आत्रण कायच’ (१९८१) हे सरदाराांरे् पु्तक म्हणजे त्याांच्या तीन व्याख्यान-

सांत्रहताांर्ा सांग्रह आहे. महात्मा फुले हे एक श्रेष् कृत्रतशील समाजसर्तक होते. १८४८ ते १८६५ आत्रण १८६६ 
ते १८९० असे त्याांच्या कायारे् दोन कालखांर् सरदाराांनी मानले आहेत. पूवाधात फुले याांनी स्त्रीदा्यत्रवमोर्न 
व दत्रलतोद्धार या कामात लि घातले. उत्तराधात त्याांनी सत्यशोधक र्ळवळीत ्वतःला झोकून त्रदले. 
मानवतावाद, त्रवश्वबांधुत्व व कृत्रतशीलता ही त्याांच्या जीवनत्रनष्रे्ी तीन अांरे् होती. 
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महात्मा फुले याांच्या धार्थमक, सामात्रजक, राजकीय, आर्थथक व शिैत्रणक त्रवर्ाराांरे् समालोर्न 

सरदाराांनी केले आहे. फुले याांरे् व्यल्क्तत्व सर्तनशील होते व त्याांरे् नेतृत्व त्रक्रयाशील होते. सांघषचप्रवण 
मानवतावाद हे त्याांच्या त्रवर्ारसरणीरे् मुख्य सोि होते. सरदाराांनी फुले याांच्या कामत्रर्रीरे् ममच साधार ्पष्ट 
केले आहे. 

 
‘नव्या युर्ार्ी ्पांदने’ (१९८२) या सांपात्रदत ग्रांथात सरदाराांरे् अकरा लेख समात्रवष्ट झाले आहेत. 

समाजल््थतीरे् त्रवश्लेषण करताना सरदार वा्तवारे् र्ान सोर्त नाहीत, हे सांपादकाांरे् र्ाष्य यथाथच आहे. 
आपफया या लेखनसांग्रहाला ्वतः सरदाराांनी र्ार शब्द त्रलहून आपले मनोर्त व्यक्त केले आहे. “दत्रलत 
आत्रदवासी, र्टक्या त्रवमुक्त जाती, इतर असकर्न कष्टकरी वर्च आत्रण त्रस्त्रया याांच्या शोषण–मुक्तीसाठी जर 
कुठे लोकशाहीच्या त्वावर र्ळवळ सांघत्रटत होत असेल, तर त्रतला पासठबा देणे आत्रण त्रतच्याशी आपफया 
त्रवर्ाराांर्ा अनुबांध राखणे हे मी माझे कतचव्य समजतो. प्रबोधनार्ी हीर् खरी योग्य त्रदशा आहे असे मला 
वाटते.” 

 
‘र्ारतीय राष्रवाद आत्रण ऐत्रहक त्रनष्ा’ हा या सांग्रहातील पत्रहलार् लेख प्रदीघच आत्रण मौत्रलक आहे. 

आपफया देशात वाढत र्ाललेफया फुटीरपणाच्या प्रवृत्तीबिल सरदाराांनी खांत व्यक्त केली आहे. प्राांतीयता, 
जातीयता व सांकुत्रर्त धमचत्रनष्ा या जात्रणवाांच्या योरे् आपली लोकशाही धोक्यात येईल असा इशारा त्याांनी 
त्रदला आहे. राष्रीयत्वार्ी कफपना आपफयाकरे् पािात्य त्रवदे्यच्या सां्कारातून आली. त्याांच्या कायचपद्धतीतून 
समाजसेवरे्ी पे्ररणा आपफयाला त्रमळाली. माि त्याांर्ी त्रवज्ञानत्रनष्ा आपण आत्मसात करू शकलो नाही. 
तसेर् सामात्रजक व्यवहारातील धमचत्रनरपेिता इथे रुजली नाही. महात्मा र्ाांधींना जरी वैयल्क्तक लोकत्रप्रयता 
लार्ली, तरी त्याांच्या त्वज्ञानार्ा परार्व झाला आहे. आपफयाकरे् सत्तासांघषाच्या राजकारणातून 
जात्रतवादार्ी उत्पत्ती झाली. आजर्ा जात्रतवाद हा इांग्रजाांच्या रे्दनीतीर्ा पत्ररपाक आहे. सरदाराांनी केलेले 
हे त्रनदान अभ्यसनीय आहे. 

 
नव्या महाराष्रारे् र्त्रवतव्य कोणते, यात्रवषयी मलूर्ामी सर्तन सरदाराांनी केले आहे. र्ोवतालच्या 

पत्ररल््थतीरे् व्तुत्रनष् त्रवश्लषेण केफयात्रशवाय कोणत्याही सामात्रजक सम्येरे् नेमके आकलन होत नाही. 
त्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीर्ा अवलां ब केला पात्रहजे. अलीकरे् राज्यशास्त्र, अथचशास्त्र, र्ाषाशास्त्र इत्यादी िेिाांत 
बरेर्से सांशोधन झाले आहे. आज ज्ञानाच्या किा त्रव्तारफया आहेत. पण त्यातून र्रीव फलत्रनष्पत्ती 
होण्यासाठी त्रवत्रवध िेिाांतील उपक्रमाांरे् एकसूिीकरण झाले पात्रहजे. तसेर् त्रवर्ार व कृती ही दोन्सही िेिे 
पर्परपूरक ठरली पात्रहजेत. आपफया सामात्रजक प्रश्नाांर्ा ऊहापोह करताना आपण एकराष्रीयत्वार्ी 
र्तू्रमका ढळू न देण्यार्ी दिता घेतली पात्रहजे.व्यल्क्तत्रहत, पित्रहत व प्रदेशत्रहत याांर्ा त्रवर्ार करताना 
राष्रत्रनष्ेरे् अनुसांधान राखले पात्रहजे.. तसेर् आर्थथक त्रवकासार्ा वरे् वाढवनू शहरे व खेर्ी याांच्यातील अांतर 
कमी केफयात्रशवाय आपली सवांर्ीण प्रर्ती होणार नाही. आपफया समाजात श्रमशक्तीर्ी वाण नाही. पण ती 
सांघत्रटत व कायाल्न्सवत होईल अशी आांतत्ररक पे्ररणा बहुजनसमाजात त्रनमाण करणे हे आपफयापुढील त्रनकर्ीरे् 
काम आहे. अजूनही खेर्ोपार्ी रुढींरे्, दैववादारे् व जन्समत्रसद्ध उच्चनीर्र्ावारे् प्राबफय आहे. ते नाहीसे करून 
लोकजीवनात ऐत्रहक जीवनत्रनष्ेरे् व सामात्रजक कतचव्यबुद्धीरे् वातावरण फैलावले, अशी खटपट आपण 
केली पात्रहजे. न्सयाय्य मार्ाने व्यक्तीरे् व समाजारे् जीवन समृद्ध व सुखी करणे हार् खरा पुरुषाथच आहे, असे 
सरदार साांर्तात. माि ऐत्रहक जीवनत्रनष्ा म्हणजे र्ोर्वाद नव्हे, असेही ते बजावतात. पुष्कळदा आपफया 
सामात्रजक जीवनात वैराग्यारे् अवा्तव आकषचण आत्रण र्ोर्ार्ी अत्रनवार लालसा असा आांतत्ररक त्रवरोध 
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त्रदसून येतो. तो नाहीसा केला पात्रहजे. र्ोर् व त्यार्, ्वातांत्रय व सांयम आत्रण उद्योर्शीलता व त्रनलोर् वृत्ती 
याांर्ा आपण मेळ घातला पात्रहजे. सत्ताकाांिेला ज्ञानत्रनष्रे्ी त्यार्ार्ी व कतचव्यबुद्धीर्ी जोर् त्रदली पात्रहजे. 
यातूनर् उद्याच्या महाराष्रारे् उज्ज्वल र्त्रवतव्य घरे्ल, असा आशावाद सरदाराांनी व्यक्त केला आहे. 
साा्ं कृत्रतक पत्ररवतचनाला सामाजाकारू्न साद त्रमळेल असा त्रवश्वासही त्याांना मनोमन वाटतो. 

 
सरदाराांच्या त्रवर्ाराांवर प्रार्ीन सांतकवी आत्रण आधुत्रनक राष्रपुरुष याांच्या जीवनदृष्टीर्ा प्रर्ाव 

असफयारे् जाणवते. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, आत्रण तुकाराम या सांताांच्या कायारे् ममच त्याांनी जाणले आहे. र्ाांधीजी 
व कालच  माक्सच याांरे् सां्कार त्याांच्या मनावर झालेले आहेतर्. तसेर् लोकत्रहतवादी, रानरे्, फुले, त्रटळक व 
आर्रकर याांरे्ही आदशच त्याांच्यासमोर आहेत. या सवच थोर व्यक्तींच्या त्रवर्ारसांपदेरे् एक अदु्भत रसायन 
होऊन सरदाराांरे् समाजसर्तन आकाराला आले आहे. 

 
‘नव्या ऊमी, नवी त्रित्रतजे’ , (१९८७) या आपफया ग्रांथाच्या आरांर्ी सरदाराांरे् सांदेशवजा, पुढील 

त्रवर्ारदशचन त्रदलेले आहे : “नवत्रवर्ाराांच्या प्रणेत्याांना ्वतःच्या पूवचग्रहाांशी तर झर्र्ाव े लारे्लर्, पण 
त्याबरोबर प्र्थात्रपत त्रहतसांबांधार्ा कर्वा त्रवरोध वारांवार सहन करावा लार्तो. त्यावळेी त्रवर्ारवांताांर्ी खरी 
कसोटी असते. म्हणून आपफया र्तू्रमकेरे् पात्रवत्रय राखण्यासाठी परे्ल ती सकमत द्यायला तो तयार असेल, 
तो खरा नैत्रष्क त्रवर्ारवांत असे म्हटले पात्रहजे.” 

 
सां्कृत्रतसांवधचन आत्रण ज्ञानोपासना याांतील अनुबांध एका लेखात सरदाराांनी ्पष्ट केला आहे. जुन्सया 

जमान्सयात कुटुांब, जात व र्ाव हे समाजारे् प्रमुख घटक होते. आता व्यक्ती हा मूलर्तू घटक बनला आहे. 
व्यक्तीर्ी प्रत्रतष्ा, इहवाद, व्यवसाय्वातांत्रय व सांधीर्ी समानता ही त्व ेमान्सयता पावली आहेत. ्पधा हा 
उद्योर्प्रधान सा्ं कृतीर्ा मूलाधार आहे. आर्थथक िेिातील या ्पधा- त्वाने आता शिैत्रणक व साा्ं कृत्रतक 
िेिातही आपला जम बसवला आहे. पैसा हे दैवत समजून त्यार्ी आराधना सवचि र्ालू आहे.वैयल्क्तक 
मह्वाकाांिेपायी त्रकतीतरी कतचबर्ार त्रवद्यावांत लोक हे कौटुांत्रबक ऋणानुबांध, सामात्रजक जबाबदारी व 
राष्रत्रहतबदु्धी याांत्रवषयी र्क्क उदासीन होत असफयारे् आढळते. 

 
आपफयाकरे् आणखी एक वैरु्ण्य वाढू लार्ले आहे. एकीकरे् ऐत्रहक उत्कषार्ी ओढ व प्रयत्नवाद 

आढळून येतो, तर दुसरीकरे् धमचश्रद्धा व प्रारब्धवाद याांर्ा पर्र्ा त्रदसून येतो. अजूनही मनाने आपण 
सांन्सयासपूजकर् आहोत. धनाढ् व प्रत्रतत्रष्त वर्ातही प्रापांत्रर्कतेबिल व ऐत्रहकतेबिल अपराधार्ी र्ावना 
त्रदसून येते. आपफया आधुत्रनक जीवनपद्धतीत घरू्न आलेला बदल बरार्सा अनुकरणात्मक व वरवरर्ा 
आहे. त्यामुळे असांख्य युवक त्रववकेशून्सय उपर्ोर्वादात रु्ांतलेले आहेत. या सुखवादाच्या प्रसारारे् खापर 
त्रवज्ञानावर फोर्ण्यात हशील नाही. धमच नीती त्रशकवतो आत्रण त्रवज्ञानामुळे उपर्ोर्ार्ी वृत्ती बळावते असे 
मानणे बरोबर नाही. त्रवज्ञान जर्ाकरे् त्रर्त्रकत्सकपणे पाहण्यार्ी दृष्टी देते, पण ते मूफयत्रनणचय करू शकत 
नाही. त्याच्या प्रकाशात जे अनेक पयाय उपलब्ध होतात, त्याांपैकी कोणता पयाय घ्यायर्ा, यार्ा त्रनणचय 
माणसालार् करावा लार्तो. सां्कृतीच्या घर्णीत कोणता ना कोणता मूफयत्रववके अनु्यूत असतो. यासाठी 
त्रवर्ारवांताांनी आपले औदासीन्सस झटकून टाकून सामात्रजक र्ळवळीतफया कायचकत्यांशी सांवाद साधण्यार्ा 
प्रयत्न केला पात्रहजे. महाराष्राच्या र्मूीला एक परांपरा आहे. इथेर् आांबेर्कर झाले, फुले झाले, शाहू 
महाराज झाले, सशदे झाले, यालाही काही एक क्रम आहे. शांर्र वषांमध्ये त्रवद्यावांताांनी मोठे कायच केले आहे. 
यापढेुही त्रवर्ारवांताांच्या हातून काही त्रनष्पन्न होणार नाही, असे म्हणायला जार्ा नाही. कमचवीर र्ाऊराव 
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पाटील याांच्यासारखा द्रष्टा त्रशिणप्रसारक आत्रण समाजसुधारक केवढे मोठे कायच करून ठेवतो, यार्ा 
इत्रतहास ताजा आहे. 

 
समाजवादारे् ध्येय समोर ठेवनू समाजपत्ररवतचनासाठी करायच्या आांदोलनात साा्ं कृत्रतक अांर्ाला 

महत्व असते, यार्ी जाणीव सरदाराांनी करून त्रदली आहे. क्राांत्रतकारक आांदोलनात समाजवादी नैत्रतकतेर्ी 
जोपासना व्हायला हवी. र्ळवळीतले नेतृत्व जसे कायचिम हवे, तसेर् ते नैत्रतक उांर्ीरे्ही हव.े र्ौत्रतकवादी 
माणूस हाही ध्येयत्रनष् व नीत्रतमान असतो, यार्ा लोकाांना प्रत्यय आला पात्रहजे. नवी धमचत्रनरपेि, समाजवादी 
व त्रवज्ञानत्रनष् नैत्रतकता जोपासली पात्रहजे. त्याबरोबरर् पत्ररवतचनवादी शक्तींर्ी एकजूट झाली पात्रहजे. 
राजकीय पि, श्रत्रमक सांघटना व सामात्रजक सां्था याांच्या त्रनत्य-नैत्रमत्रत्तक कायात एकजूट असायला हवी. 
त्रवर्ाराांच्या पातळीवर ऐक्यार्ी ओढ, पण व्यवहारात फुटीरपणा असा त्रवसांवाद घातक आहे. पत्ररवतचनवादी 
र्ळवळीला प्रबोधनार्ी जोर् नसेल, तर ती र्ळवळ त्रदशाहीन बनू लार्ते. मध्ययुर्ीन जीवनसरणीतील 
रुढींरे् दा्य, शास्त्रप्रामाण्य व जन्समत्रसद्ध अत्रधकाररे्द यारे् पाश झुर्ारून त्रदले पात्रहजेत. त्याबरोबरर् 
र्ाांर्वलशाही युर्ातील सामात्रजक सा्ं था व त्रवर्ारप्रवाह याांच्यात्रवरुद्ध झर्र्ा केला पात्रहजे. या दुहेरी 
सांघषाला प्रबोधनारे् कायच उपकारक ठरले पात्रहजे. आपफया देशातील नाना जात्रतजमाती व त्याांत 
त्रवर्ार्लेला त्रवराट समाज प्रथमर् आधुत्रनक अथाने जार्ा होत आहे. ‘कौतुक तू पाहे सांमचताचें।’ अशी त्यार्ी 
मनोवृत्ती आता रात्रहली नाही. ऐत्रहक जीवनसमृद्धीर्ी आकाांिा त्याच्यात त्रनमाण झाली आहे. दत्रलत, 
आत्रदवासी त्रस्त्रया व र्टक्या त्रवमुक्त जमाती हे घटक आपफया न्सयाय्य हक्कासाठी झर्र्ण्यास पुढे येत आहेत. 
तळातफया थराांतील तरूण वर्ातून आज ना उद्या क्राांत्रतकारी नेतृत्व उदयास येईल. आपण त्यारे् मनापासून 
्वार्त केले पात्रहजे. त्याला पासठबा त्रदला पात्रहजे. त्याच्या हातूनर् आपफया सामात्रजक जीवनातील कोंर्ी 
फुटणार आहे. नेतृत्वाला जन्समतःर् पत्ररपक्वता व द्रष्टेपणा लारे्ल असा र्ाबर्ा आशावाद बाळर्ण्यात हशील 
नाही. त्यासाठी या कायचकत्यांना दीघचकाळ तप्या करावी लारे्ल. 

 
एका र्व्य कॅनव्हासवर सरदाराांनी सामात्रजक पत्ररवतचनाच्या प्रयत्नाांरे् मूफयाांकन व मार्चदशचन येथे 

केले आहे. 
 
‘परांपरा आत्रण पत्ररवतचन’ (१९८८) या ग्रांथात सरदाराांरे् एकां दर अकरा लेख समात्रवष्ट केलेले आहेत. 

ज्ञानत्रनष्ा व सामाजपत्ररवतचन, व्यल्क्त्वातांत्रय, सामात्रजक सा्ं थाांरे् दात्रयत्व, धमचकफपना, मराठी सांत, 
समाजवाद, ईश्वरत्रनष्ा, कमचकाांर्, ्वातांत्रयोत्तर सात्रहत्य, दत्रलत सात्रहत्य, उपेत्रिताांरे् जीवन अशा ज्वलांत 
त्रवषयाांरे् ्वरूप, व्याप्ती आत्रण प्रर्ाव याांत्रवषयीरे् मलूर्ामी सर्तन सरदाराांनी इथे केले आहे. 

 
दत्रलताांरे् त्रवर्ारपत्ररवतचन, महात्मा र्ाांधी व र्ॉ. आांबेर्कर याांरे् कायच, सां्थात्मक जीवन, आजरे् 

धमचजीवन, पत्ररवतचनवादी सांघटना, र्ारतीय लोकशाही, धमचजीवनार्ी व्तुल््थती, कलाव्यापारार्ी 
्वायत्तता अशा मह्वाच्या त्रवषयाांसांबांधीरे् सरदाराांरे् त्रवर्ार कोणते आहेत, ते ्पष्ट करून त्याांर्ी मौत्रलकता 
सांपादकाांनी दाखवनू त्रदली आहे. समाजप्रबोधन व धमचजीवन याांरे् त्रववरे्न करून सरदाराांनी आपला ्वतांि 
सात्रहत्यत्रवर्ारही माांर्ला आहे. त्याांर्ी र्तू्रमका समन्सवयशीलतेर्ी आहे. सात्रहत्य समाजापासून अलर् करता 
येणार नाही, असे सरदार साांर्तात. सामात्रजकता व कलात्मकता याांच्या समतोलार्ी अपेिा त्याांनी केली 
आहे. सामात्रजक प्रबोधनाच्या सांदर्ात, परांपरेच्या ्वीकृतीतून पत्ररवतचनार्ी अपेिा हे त्याांच्या त्रवर्ारारे् सूि 
सतत जाणवत राहते. माि त्याांच्या लेखनात अत्रर्त्रनवशे येत नाही. सत्रहष्णुता व समन्सवयशीलता हे त्याांच्या 
लेखनारे् त्रवशषे रु्ण आहेत. 
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व्यक्ती व सामात्रजक सां्था याांच्यातील अनुबांधार्ी त्रर्त्रकत्सा एका लेखात सरदाराांनी केली आहे. 

आज लिावधी लोकाांरे् व्यल्क्तजीवन त्रव्कळीत झाफयारे् त्रदसते. जीवनात्रवषयी नव्या जात्रणवा व आकाांिा 
त्रवत्रवध थराांतील व्यक्तींमध्ये त्रनमाण होत आहेत. पण त्याांर्ी कुर्ांबणा होत आहे. सवचसामान्सय माणसे वैफफयाने 
ग्रासली जात आहेत. बहुसांख्य जनतेला र्त्ररबी, अज्ञान, रूत्रढवादार्ा पर्र्ा व अर्त्रतकता याांच्यापासून मुक्त 
करायरे् आहे. दुसरीकरे् वत्ररष् वर्च व मध्यम वर्च याांमध्ये व्यल्क्तवाद व ्पधा याांर्ा प्रर्ाव आहे. ्वाथच, 
सांत्रधसाधूपणा, र्ोर्वाद व पलायनवाद याांच्यात या दोन्सही वर्ातील व्य क् ती बुर्ालेफया त्रदसतात. आपफया 
समाजात आमलूाग्र व सवकंष पत्ररवतचन घरू्न आफयात्रशवाय व्यल्क्तजीवनारे् हे प्रश्न सुटू शकणार नाही. 
सत्ताधारी पि हे प्रश्न सोर्व ू शकत नाही. पण आपणही तोकरे् पर्त असफयार्ी जाणीव पत्ररवतचनवादी 
शक्तींना झाली आहे. अशा पत्ररल््थतीत या सांघटना बलशाली होणे व त्याांर्ा प्रर्ाव वाढणे मह्वारे् आहे. 
प्र्थात्रपत व्यव्थेत राहून त्रतच्यातून या सांघटनाांना आपले बळ उरे् करायरे् असते. या व्यव्थेच्या पलीकरे् 
सकवा त्रतला समान्सतर असे वरे्ळे अल््तत्व पत्ररवतचनवादी सां्थेला असू शकत नाही. उदाहरणाथच, प्र्थात्रपत 
त्रशिणपद्धती सदोष असली, तरी त्रतच्यातून त्रशिण घेणे ही, पत्ररवतचनार्ा त्रवर्ार व्यक्तीमध्ये येण्यार्ी पूवच अट 
आहे. तसेर् व्यक्तीरे् जीवन, र्ालू कायद्यारे् राज्य मानून वार्फयात्रशवाय शक्यर् होणार नाही. कायद्याला 
आधी त्रकमान मान्सयता देऊन मर्र् तो योग्य तेव्हा पाळायर्ा व योग्य तेव्हा मोर्ायर्ा, असे कराव ेलार्ते. 

 
या सांदर्ात कुटुांबसां्थेरे् उदाहरण घेता येईल. जुन्सया काळात कुटुांब हार् मूलर्तू घटक होता. आज 

व्यक्ती असा घटक बनली आहे. त्यामुळे कुटुांबसां्थेर्ी काही बांधने जार्क ठरू लार्ली आहेत. पे्रमसांबांधाला 
समाधानकारक त्रटकाऊपणा येणे व साहर्यार्ी र्ावत्रनक र्कू पुरी होणे, यासाठी त्रववाह व कुटुांबसां्था 
आवश्यक असतात. उथळ ्वचे्छापूतीतून त्रवफलतार् पदरी पर्ते. स्त्रीमुक्तीर्ी र्ळवळ आता ल््थरपद होत 
आहे. हुांर्ाबळी व बलात्कार याांच्या वाता र्यानक आहेत. त्यामुळे स्त्रीला जार्क अशा रूढी, बांधने, पुरुषाांरे् 
वर्च्व या बाबतीत नव्या त्रपढीला जारे् केले पात्रहजे. पण त्यार्बरोबर अत्रनबंध ् वच्छांदपणार्ा पुर्कार केला 
जात नाही ना, यार्ी दिता घेतली पात्रहजे. 

 
सात्रहत्य, समाज, धमच व राजकारण हे सरदाराांच्या सर्तनारे् प्रमुख त्रवषय आहेत. सांकुत्रर्त 

धमचत्रवर्ारामुळे प्रबोधनाला पर्णाऱ्या मयादाांर्ी जाणीव आपफया त्रवत्रवध लेखाांतून त्याांनी करून त्रदली आहे. 
आजही आपफया समाजात अांधश्रद्धा, रूढी व परांपरात्रप्रयता फोफावताना त्रदसते. उलट पत्ररवतचनवादी 
कायचकते हे माि त्रवज्ञानत्रनष् व इहवादी र्तू्रमका घेऊन अांधश्रदे्धवर व रुत्रढत्रप्रयतेवर हल्ला करताना त्रदसतात. 
या त्रवसांवादी पत्ररल््थतीतून मार्च काढण्यार्ी फार र्रज आहे, असे सरदाराांना उत्कटपणे जाणवते. 
त्रवज्ञानोपासकाांच्या प्रयत्नाांतून जे ज्ञान हाती लार्ले आहे, ते आपफयाकर्ील लिावधी त्रनरिर लोकाांपयंत 
अजून जाऊन पोहोर्लेले नाही. त्याांच्या जीवनपद्धतीवर पुराणमतवादार्ा अजून पर्र्ा आहे. त्रवज्ञानत्रनष्ा, 
बुत्रद्धप्रामाण्य व मलूर्ामी पत्ररवतचन या र्ोष्टी आपण तोंर्ाने बोलतो, पण प्रत्यि व्यवहारात प्रवाहपत्रततता व 
धमचर्ोळेपणा याांर्ा सुळसुळाट त्रदसून येतो. नेत्याांनाही मुहूतच पाहावा लार्तो; साधुमहाराजाांर्ा आशीवाद 
त्याांना हवा असतो. ही त्रवसांर्ती रे्ली पात्रहजे. वा्तवारे् सम्यक ज्ञान व सांघत्रटत शक्ती याांच्या बळावर हे 
आव्हान पेलता येईल. त्यासाठी सवच आघाड्याांवर देशव्यापी सामात्रजक प्रबोधनाच्या र्ळवळीर्ी र्रज आहे. 
समाजाच्या प्रर्तीसाठी त्रवर्ार व कृती ही नेहमीर् पर्परपूरक ठरणे अर्त्यारे् आहे. त्रवर्ार हा कृतीला पे्ररक 
असला पात्रहजे. कृतीतून त्रवर्ारार्ा आशय समथच बनत रे्ला पात्रहजे. ह्यासाठी त्रवर्ारवांताांनी कायचकत्यांशी 
सांपकच  ठेवला पात्रहजे. त्याबरोबर कायचकत्यांनी आपफया कृतीला वैर्ात्ररक त्रश्त लार्ावी म्हणून प्रयत्नशील 
असले पात्रहजे. 
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हे सवच मार्चदशचन करताना सरदाराांना कठोर वा्तवारे् र्ान आहे. र्ारतातील मलूर्ामी पत्ररवतचनारे् 

कायच त्रबकट आहे व ते लाांब पफफयारे्ही आहे, असा इशारा त्याांनी त्रदला आहे. उदे्वर्जनक अनुर्वाांनी 
नामोहरम न होता, व्यापक दृष्टीने आपण समग्र पत्ररल््थतीरे् पत्ररशीलन केफयास आपफया देशात आशावादाला 
पुष्कळर् जार्ा आहे, अशी त्याांना खािी वाटते. 

 
 पत्ररवतचनार्ी मीमाांसा करताना सरदाराांनी महषी त्रवठ्ठल रामजी सशदे, महात्मा जोतीराव फुले, 

राजषी शाहू छिपती, महात्मा र्ाांधी, कमचवीर र्ाऊराव पाटील आत्रण र्ॉ. आांबरे्कर या कृत्रतशील 
त्रवर्ारवांताांच्या कामत्रर्रीर्ा समरसतेने परामशच घेतला आहे. त्याांपैकी महषी सशदे व महात्मा र्ाांधी याांच्या 
कामत्रर्रीर्ा पत्ररर्य या आधी करून घेतलेला आहे. शाहू छिपती, र्ाऊराव पाटील व र्ॉ. आांबेर्कर आत्रण 
कालच  माक्सच याांच्यात्रवषयीर्ी सरदाराांर्ी त्रवर्ारधारा समजून घ्यायर्ी आहे. 

 
‘अ्पृश्यता-त्रनमूचलन व राजषी शाहू छिपती’ या त्रवषयावरील सरदाराांरे् त्रववरे्न अभ्यसनीय आहे. 

[‘महाराष्ट्रातील समाजप्रबोधन आणि छत्रपती शाहू महाराजाचें कायय’ संपा - मा. प. मंगुडकर, पुिे णर्वद्यापीठ, प्रकाशन, १९७५, या गं्रथातील 

सरदारांचा लेख.’ ] अ्पृश्यता त्रनवारणाच्या बाबतीत शाहू महाराजाांरे् कायच कसे मह्वारे् ठरते, हे सरदाराांनी 
सत्रव्तर ्पष्ट केले आहे. सत्यशोधक समाजाच्या त्रवर्ारसरणीप्रमाणे आयच समाजाच्या त्वप्रणालीरे्ही 
महाराजाांच्या मनावर सा्ं कार झाले होते. मार्ासलेफया जातींर्ी उन्नतीर्ी पे्ररणा त्याांच्या त्रठकाणी प्रबळ होती. 
अ्पृश्य समाजातील मुलामुलींना त्रवदे्यर्ी र्ोर्ी लार्ावी म्हणून त्याांनी त्या मुलाांसाठी वसत्रतर्ृह ् थापन केले. 
त्यातून त्रशकून तयार झालेफया होतकरू तरुणाांना योग्य व्यवसाय देण्यार्ी त्याांनी तरतूद केली. ्वतांि धांदा 
करण्यार्ी ज्याांर्ी उमेद होती त्याांना महाराजाांनी र्ाांर्वल पुरत्रवले. अ्पृश्याला नार्त्ररक या नात्याने समान 
हक्क त्रमळाले पात्रहजेत अशी त्याांर्ी धारणा होती. सावचजत्रनक इमारती, धमचशाळा, वसत्रतर्ृह, सरकारी 
करे्ऱ्या, दवाखाने व अन्नछिे अशा त्रठकाणी ्पशृ्य व अ्पृश्य असा रे्दर्ाव होता कामा नये. शाळाांतून सवच 
जातींर्ी व धमांर्ी मुले एकि बसत्रवण्यात यावीत अशी आज्ञापिे त्याांनी काढली. अ्पशृ्याांच्या हातरे् 
खाद्यपदाथच ते त्रनःशांकपणे घेत असत. अ्पृश्याांच्या पत्ररषदाांत त्याांनी मोकळेपणाने र्ार् घेतला आत्रण त्याांना 
्वतःच्या पायावर उरे् राहण्यार्ा उपदेश केला. तुम्ही ्वतःर् सांघत्रटतपणे र्ळवळ केली पात्रहजे आत्रण र्ॉ. 
आांबेर्कराांसारख्या कतचबर्ार नेत्यारे् पुढारीपण ्वीकारले पात्रहजे,’ असा सल्ला महाराजाांनी त्रदला होता. 

 
‘कमचवीर र्ाऊराव पाटील हे द्रष्टे त्रशिणप्रसारक व समाजसुधारक होते,’ या शब्दाांत सरदाराांनी 

त्याांर्ी ओळख करून त्रदली आहे [‘हीरक महोत्सर्व स्मरणिका' १९८२, रयत णशक्षि संस्था, सातारा यात प्रणसद्ध झालेला लेख. 

(शबदांकन : प्रा. दीपा महानर्वर) ] महाराष्राच्या ग्रामीण जनतेस बहुजनसमाजास सुत्रशत्रित करण्यासाठी सांघत्रटत 
प्रयत्न करणारे कमचवीर र्ाऊराव पाटील हे राज्यातील अव्वल दजारे् महापुरुष होते. त्याांनी प्राथत्रमक, 
माध्यत्रमक व महात्रवद्यालयीन अशा त्रतन्सही पातळयाांवर शकेर्ो त्रवद्यालये उर्ारली. केवळ व्यल्क्तर्त प्रयत्न न 
करता र्ाऊरावाांनी त्रशिण प्रसारास सां्थात्मक अत्रधष्ान त्रदले. ‘रयत त्रशिण सां्था’ हे त्याांच्या प्रयत्नारे् व 
कतृचत्वारे् त्रर्र्थायी ्मारक होय. त्याांनी त्रशिणप्रसारारे् धरे् उभ्या महाराष्राला त्रदले. त्याांर्ा आदशच समोर 
ठेवनू त्यानांतरच्या काळात अहमदनर्र, अमरावती, धुळे, पुणे, कोफहापूर, इत्यादी त्रजफह्यात्रजफह्याांतून 
शिैत्रणक नेतृत्व उरे् रात्रहले. शिैत्रणक कायचकत्यांर्ी एक त्रपढीर् त्रनमाण झाली, बहुजनसमाजाच्या त्रशिणार्ा 
मन्वी ध्यास घेऊन, त्यासाठी अहोराि खपून, दूरदशीपणाने व झांझावती वरे्ाने ईल्प्सत साध्य करणारा असा 
अन्सय शिैत्रणक नेता आपफया पाहण्यात आला नाही, असे सरदाराांनी म्हटले आहे. 
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राजषी शाहू महाराज हे कमचवीर र्ाऊरावाांरे् एक पे्ररणा्थान होते. त्रशिणप्रसारारे् कायच करीत 
असताना कमचवीराांनी सां्थेर्ा व्यवहार साांर्ाळण्यासाठी अांर्ीकृत त्वाांशी तर्जोर् केली नाही, ‘माझ्या 
त्रशिणकायार्ा आधार सरकार नसून जनतेच्या देणग्या मह्वाच्या आहेत,’ असे ते म्हणत. खेड्यातील रयत 
हा त्याांच्या कायार्ा पाया होता. त्याांनी काळार्ी र्रज अर्ूकपणे ओळखली आत्रण केवळ त्रशिणकायाला 
सवच्वी वाहून घेतले. कमचवीराांनी श्रत्रमकाला सामात्रजक जीवनात मानारे् ्थान त्रमळाव ेम्हणून प्रयत्न केले. 
हे साांर्नू सरदाराांनी एक मह्वार्ी सूर्ना केली आहे. केवळ कमचवीर र्ाऊराव या व्यक्तीर्ा उदोउदो 
करण्यापेिा त्याांरे् त्रवर्ार आपण त्रकतपत आर्रणात आणतो, हे पाहणे जरुरीरे् आहे, असे ते म्हणतात. 

 
महात्मा र्ाांधी आत्रण र्ॉ. आांबेर्कर हे दोघेही महान राष्रपुरुष होते. र्ाांधीजी हे र्ारतारे् राष्रत्रपता 

म्हणून तर आांबेर्कर आधुत्रनक र्ारतारे् त्रशफपकार म्हणून ओळखले जातात, हे साांर्ून सरदार आांबेर्कराांच्या 
कायारे् मह्व ्पष्ट करतात. 

 
र्ॉ. आांबेर्कर हे दत्रलत समाजाच्या आत्मसन्समानारे् प्रतीक होते. र्ॉ. आांबेर्कराांच्या कायचपद्धतीरे् 

वैत्रशष्ट्य सरदाराांनी नेमकेपणाने साांत्रर्तले आहे. [‘ताजे र्वतयमान’ णदर्वाळी अकं, १९८५ (प्रकाशक : सौ. शलैजा जोशी, शाहू कॉलेज 

रस्ता, पुिे-९) या अकंातील सरदाराचंा लेख] अ्पशृ्याांनी यार्कधमच सोर्ला पात्रहजे असे आांबेर्कराांरे् मत होते. 
इतराांर्ी दया सकवा सहानुर्तूी आम्हाांला नको; आमर्ा लढा माणुसकीच्या प्रत्रतष्ेसाठी आहे ; दत्रलताांच्या 
्वत्वर्ावनेच्या पत्ररपोषासाठी आहे, अशी र्तू्रमका त्याांनी घेतली. एक र्ोष्ट माि खरी, आांबेर्कर पूणचपणे 
राष्रीय होते. अलर्तेला त्याांर्ा त्रवरोध होता. त्याांना सवणांच्या बरोबरीने हक्क त्रमळवायरे् होते. 

 
आांबेर्कराांनी त्रब्रत्रटशाांना त्रवरोध केला नाही, तसेर् ते ् वातांत्रयाच्या र्ळवळीत सहर्ार्ी झाले नाहीत, 

या दोन आिेपाांरे् सरदाराांनी त्रनराकरण केले आहे. आांबेर्कर त्रब्रत्रटशधार्थजणे नव्हते. कायद्यापुढे सवच समान 
ही त्रब्रत्रटशाांर्ी र्तू्रमका व त्याांर्ी धार्थमक तट्थता यार्ा दत्रलताांसाठी फायदा करून घेतला पात्रहजे एवढेर् 
त्याांच्या मनात होते. ्वातांत्रयाच्या र्ळवळीलाही त्याांर्ा त्रवरोध नव्हता. आपला देश ्वतांि होऊ नये असे 
कोणत्याही सुजाण माणसाला वाटणार नाही, हे त्याांनी ्पष्टपणे म्हटले आहे. परांतु देश म्हणजे केवळ र्पू्रदेश 
नव्हे, तर त्रनरत्रनराळया थराांतील लोक;त्याांनार् खऱ्या अथाने ्वाांत्रयार्ा लार् झाला पात्रहजे. उद्या ्वराज्य 
त्रमळाफयावर दत्रलताांना काय ्थान राहणार, हा प्रश्न त्याांच्यापढेु होता. िय्थ सत्ता असेपयंत आपफया 
समाजाला जा्तीत जा्त हक्क त्रमळत्रवणे सोपे जाईल असे त्याांना वाटत होते. 

 
र्ॉ. आांबेर्कराांना धमार्ी आवश्यकता वाटत होती. सहदू धमात आर्ार व त्रवर्ार याांच्यात जो 

त्रवसांवाद आहे तो दूर केला पात्रहजे असे त्याांरे् मत होते;सहदू राहूनर् या धमात सुधारणा करण्यार्ी त्याांर्ी 
र्तू्रमका होती. त्याांनी एकवीस वष ेवाट पात्रहली. काही सुधारणा होत नाहीत हे पात्रहफयावर धमांतरासाठी 
त्याांनी बौद्ध धमच त्रनवर्ला. हा धमच र्ारतीय आहे. राष्रीयत्वाच्या र्ावनेला तो पोषक आहे. तसेर् मानवतावाद, 
नैत्रतक अत्रधष्ान, त्रवर्ार ्वातांत्रय व समता याांना या धमात मह्व आहे. हे लिात घेऊन र्ॉ. आांबेर्कराांनी 
त्यार्ी पढेु फेरमाांर्णी केली. 

‘अफपसांख्याकाांनी फुटीरतेर्ी र्ावना बाळर्ता कामा नये’ या आांबेर्कराांच्या मतार्ा सरदाराांनी 
पाठपुरावा केला आहे. आपला देश खरोखर जाती आत्रण धमच याांनी त्रवर्ार्लेला आहे. अफपसांख्याकाांच्या 
सुरत्रिततेसाठी काही उपाय योजफयात्रशवाय देशाला एकात्म ्वरूप प्राप्त होणार नाही. माि 
अफपसांख्याकाांनी हे लिात ठेवले पात्रहजे की, मूळ ध्येय एकात्म र्ारत देश हेर् आहे. त्यामुळे त्याांच्या 
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सुरत्रिततेसाठी काही त्रवशषे सवलती त्रमळाफया तरी एकात्मतेच्या ध्येयाच्या आर् त्या येऊ नयेत असा इशारा 
आांबेर्कराांनी त्रदला आहे. त्यातून त्याांर्ी राष्रत्रनष्ा त्रदसून येते, हे सरदाराांनी आवजूचन साांत्रर्तले आहे. 

 
आांबेर्कराांच्या त्रवर्ारधारेरे् असाधारण मह्व साांर्ताना सरदाराांनी एक व्यापक त्रवर्ार माांर्ला 

आहे. शोत्रषत वर्ांना न्सयाय त्रमळवनू देण्यार्ा प्रयत्न अनेकजण करत असतात. कुणी दत्रलताांसाठी कायच 
करतो, तर कुणी शतेमजुराांना मुक्त करण्यार्ा प्रयत्न करतो; पण प्रत्येकाच्या कायचकिा त्या घटकापुरत्या 
मयात्रदत असफया तरी प्रत्येक घटकार्ा लढा हा सांपूणच समाजव्यव्था बदलण्यासाठी र्ाललेफया लढ्ार्ार् 
एक र्ार् आहे, ही व्यापक दृष्टी सवांना असणे आवश्यक आहे असे सरदाराांनी म्हटले आहे. 

 
समाजप्रबोधानात्रवषयी सरदाराांनी वळेोवळेी जे त्रवर्ार व्यक्त केले आहेत, त्याांर्ा मार्ोवा 

घेतफयानांतर या सांदर्ातील त्याांच्या त्रवर्ारधारेरे् काही त्रवशषे नोंदत्रवता येतात. माणूस हा त्याांच्या 
समाजसर्तनार्ा कें द्रसबदू आहे. व्यक्ती आत्रण समाज याांरे् नाते अतूट असते, एवढेर् नव्हे तर 
समाजजीवनातूनर् माणसारे् अनेकपदरी व्यल्क्तम्व साकार होत असते, अशी सरदाराांर्ी धारणा आहे. 
कोणतीही व्यक्ती ्वयांर् ूव ्वयांपूणच नसते. त्रकतीही मोठा प्रज्ञावांत व कतचबर्ार माणूस असला, तरी त्याच्या 
व्यल्क्तत्वार्ी घर्ण व त्यार्ा आत्रवष्कार हा सामात्रजक जीवनातूनर् होत असतो. समाजत्रनरपेि अशा त्रवमुक्त 
व्यक्तीर्ी आपण कफपना करू शकत नाही असे ते आवजूचन साांर्तात. 

 
समाजप्रबोधनारे् कायच वाटते त्रततके सोपे नाही, यार्ी जाणीव सरदाराांनी आवजूचन करून त्रदली 

आहे. ज्ञानसांवधचन व त्रवर्ारजार्तृी हा सामात्रजक जीवनार्ार् एक र्ार् असफयामुळे समाजातील बऱ्यावाईट 
प्रवृतींरे् व शल्क्तसांघषांरे् पर्साद या िेिातही उमटफयात्रशवाय राहत नाहीत. नवत्रवर्ाराांच्या प्रणेत्याांना 
्वतःच्या पूवचग्रहाांशी तर झर्र्ाव े लार्तेर्, पण त्याबरोबर प्र्थात्रपत त्रहतसांबांधार्ा कर्वा त्रवरोध त्याांना 
वारांवार सहन करावा लार्तो. त्यावळेी त्रवर्ारवांताांर्ी खरी कसोटी असते, असे सरदार साांर्तात. 

 
ज्ञानोपासना हा केवळ बौत्रद्धक व्यापार नसून समग्र मानवी जीवन उजळून टाकणारी ती एक दुदचम्य 

पे्ररणा आहे. आपफया र्तू्रमकेरे् पात्रवत्रय राखण्यासाठी परे्ल ती सकमत मोजायला जो तयार असेल, तो खरा 
नैत्रष्क त्रवर्ारवांत होय, अशी सरदाराांर्ी धारणा आहे. 

 
यार् सांदर्ात र्ारतीय बाांधवाांच्या मनोरर्नेर्ी त्रर्त्रकत्सा केली आहे. र्ारतीयाांच्या त्वत्रवर्ारात 

समाजधारणेर्ी आ्था आहे, पण समाजपत्ररवतचनार्ी दृष्टी नाही; त्रनसर्चरर्नेइतकीर् समाजव्यव्थाही 
्वयांत्रसद्ध व शाश्वत आहे, अशी आपफया शास्त्रकाराांर्ी दृढ समजूत होती. तात्कात्रलक लार्हानीर्ी त्रफकीर 
न करता अनासक्त बदु्धीने आपापली लहानमोठी कतचव्ये करीत राहण्यातर् व्यक्तीरे् अांत्रतम त्रहत आहे, अशी 
आपफया धमचग्रांथाांर्ी त्रशकवण आहे. जे अटळ व क्रमप्राप्त आहे, त्यार्ी सर्ता व शोक व्यथच आहे. पत्ररल््थतीरे् 
आघात शाांत त्रर्त्ताने सहन करणे हार् मार्च श्रेय्कर आहे, या धारणेमुळे लोकाांच्या जात्रणवाांत नैष्कम्यच व 
त्रनल्ष्क्रयता, तसेर् आत्मतुष्टी व औदासीन्सय याांर्ी र्ल्लत होऊ लार्ली. र्ौत्रतक सृष्टीच्या ज्ञानाकरे् समाजारे् 
दुलचि झाले. 

 
ही ल््थती बदलण्यार्ी त्रनकर् आहे, असे सरदाराांनी आग्रहाने प्रत्रतपादन केले आहे. लोकाांच्या 

जीवनदृष्टीत पत्ररवतचन घर्वनू आणले, तरर् हा बदल होणे शक्य आहे. त्यासाठी एक उपाय म्हणजे राजकीय 
कायचकत्यांनी वळेोवळेी त्रवद्यावांताांरे् सहकायच सांपादन करण्यार्ी अत्यांत आवश्यकता आहे. सुदैवाने ग्रामीण 



 
 अनुक्रमणिका 

र्ार्ातील जनतेला आता त्रशिणार्ी महती कळून आली आहे. उत्तरोत्तर त्रशिणप्रसारार्ा वरे् वाढत आहे. 
अशा वळेी ज्ञान हे केवळ त्रनवाहारे् साधन नसून आत्मत्रवकासार्ी ती एक उज्ज्वल व अमोघ साधना आहे 
आत्रण त्रवज्ञानशक्तीच्या सदुपयोर्ासाठी त्रवज्ञानदृष्टीर्ी जोपासना केफयात्रशवाय र्त्यांतर नाही यार्ी लोकाांना 
वळेीर् जाणीव करून त्रदली पात्रहजे. हे घरू्न येईल व त्यातूनर् त्रशिणात्रवषयीर्ा जनसामान्सयाांर्ा अर्तूपूवच 
उत्साह समाजपत्ररवतचनाला खत्रर्तर् उपकारक होईल, असा आशावाद सरदाराांनी व्यक्त केला आहे. 

 
यार् समाजसन्समुख दृष्टीकोनातून सरदाराांनी र्ाषा-व्यवहारार्ी तपासणी केली आहे. ते म्हणतात, 

“लोकशाही ही केवळ शासनव्यव्था नसून ती सवंकष जीवनपद्धती आहे. शासकीय कायचक्रमात तर लोकाांर्ा 
सहर्ार् हवार्, पण त्याबरोबरर् राजकीय सते्तवर अांकुश ठेवण्याइतके लोकमत हे जार्ृत व सांघत्रटतही हव.े 
त्यासाठी लोकाांरे् राजकीय व सामात्रजक प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. हे सवच घर्ायरे् तर सामात्रजक 
जीवनाच्या प्रशासन, त्रशिण, न्सयाय, उद्योर्, व्यापार इत्यादी सवच िेिातील व्यवहार हा लोकर्ाषेतून व्हायला 
हवा.   १९६० मध्ये महाराष्र राज्यार्ी ्थापना झाली. त्यानांतर मराठीला राजर्ाषेर्ी प्रत्रतष्ा लार्णे 
क्रमप्राप्तर् आहे. लोकशाहीत जनतेर्ी र्ाषा हीर् राजर्ाषा म्हणनू सवचमान्सय ठरली, तर आजरे् 
सात्रर्वालयीन कारर्ारारे् कें द्रीर्तू ्वरूप नष्ट होईल; आत्रण ग्रामीण ्तराांतील लोकाांमध्ये 
राज्यकारार्ारात्रवषयी आत्मीयतेर्ी व त्रवश्वासार्ी र्ावना त्रनमाण होऊ शकेल; 

 
लोकर्ाषा हे प्रबोधनारे् एक प्रर्ावी साधन आहे हे साांर्ताना सरदाराांनी एक मह्वार्ा इशारा त्रदला 

आहे. मराठीच्या अत्रर्मानापायी राष्रीय एकात्मतेला कोठेही बाधा येत कामा नये, असे त्याांनी बजावले आहे. 
र्ारत हे प्रजासत्ताक र्णराज्य आहे. त्यात असलेफया त्रवत्रवध प्रदेशाांन ्वतःर्ी हजारो वषांर्ी परांपरा आहे. 
त्यामुळे र्ारताच्या राष्रीय जीवनात एकत्रजनसीपण येणे शक्य नाही. पण एकात्मता त्रनमाण होण्यार्ी त्रनतान्सत 
आवश्यकता आहे. प्रादेत्रशकता व राष्रीयता या दोहोंमध्ये सुसांवाद नाांदेल अशी दिता नेहमीर् घेतली पात्रहजे, 
अशी त्याांर्ी मौत्रलक सूर्ना आहे. 

 
महाराष्रारे् समाजकारण, धमचकारण व राजकारण याांच्या ल््थत्रतर्तीर्ा शोध सरदाराांनी वळेोवळेी 

घेतला आहे. त्याबरोबरर् सात्रहत्यातील सामात्रजक आशयात्रवषयीरे् प्रकट सर्तन त्याांनी केले आहे. 
सात्रहत्यातील परांपरा, सांप्रदाय, पे्ररणा व पत्ररवतचन याांर्ाही अभ्यास त्याांनी केला आहे. परांपरा व नवता याांर्ी 
बल्थाने व शबल्थानेही त्याांनी दाखवनू त्रदली आहेत. तरीही नव्या वाड्मयीन वादाांरे् ्वार्त करण्यार्ीर् 
त्याांर्ी वृत्ती आहे. तशी िमता त्याांच्या त्रठकाणी आहे. त्यामुळे वाङ्मयत्रवश्वातील पत्ररवतचनात्रवषयी ते 
्वार्तशील आहेत. दत्रलत सात्रहत्यारे् ते मनापासून कौतुक करतात. तीव्र यातनाांतून त्रवद्रोहारे् त्रवर्ार घेऊन 
येणारे दत्रलत कथा-काव्य त्याांच्या मनःप्रवृत्तीला सवच्वी ्वार्ताहच वाटते. 

 
सांत सात्रहत्य असो, आधुत्रनक वाङ्मय असो, अथवा कोणतीही त्रवर्ारप्रणाली असो, त्याांनी माणसारे् 

प्रश्न माांर्ावते, त्या प्रश्नाांर्ी सोर्वणूक करावी व मानवी त्रवकासाच्या त्रदशा दाखवाव्यात, अशी अपेिा सरदार 
व्यक्त करतात. 

 
वदेान्सत व मानवी प्रत्रतष्ा याांरे् नाते सरदाराांनी त्रवशद केले आहे. वदेान्सतत्रवर्ारात पत्ररल््थतीवर मात 

करण्यार्ी त्रजि नाही. पण पत्ररल््थतीला शरण न जाता आपले मनोधैयच त्रटकवनू धराव ेआत्रण मनोवृत्ती त्रनकोप 
असाव्यात, अशी पे्ररणा अध्यात्मापासून त्रमळते. परोपकार, कतचव्यत्रनष्ा व नम्रता अशा रु्णाांर्ी जोपासना 
अध्यात्मावादाने केली, असा त्रनष्कषच सरदाराांनी काढला आहे. 
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साा्ं कृत्रतक त्रवषमता व आर्थथक दुरव्था नाहीशी झाफयात्रशवाय समाजारे् दुखणे दूर होणार नाही, 

असे सरदाराांरे् मत आहे. कार्दावररे् कोररे् कायदे करून दत्रलताांरे् प्रश्न सुटणार नाहीत. सामात्रजक 
अन्सयाय, त्रवषमता व रु्लामत्रर्री याांच्या मुळावर घाव घातला पात्रहजे; तसेर् जातीसांघटनारे् त्रवसजचन केले 
पात्रहजे असे सरदार ्पष्टपणे साांर्तात. 

 
ज्ञानार्ी मक्तेदारी सांपली पात्रहजे;जात सकवा सत्ता याांच्या बळावर ज्ञानार्ी कें दे्र मठूर्र व्यक्तींसाठी 

बांत्रद्त राहता कामा नयेत; अशी मक्तेदारी आजच्या युर्धमाशी त्रवसांर्त आहे, हे सरदाराांनी पुनःपुन्सहा 
साांत्रर्तले आहे. 

 
अ्पृश्यता आढळण्यारे् खरे कारण दत्रलताांरे् मार्ासलेपण हे नसून ्पृश्याांच्या सांकुत्रर्त कफपना हे 

आहे. आपफया धमचत्रवर्ारातील पापयोत्रनत्वाच्या व ्पशचजन्सय त्रवटाळाच्या कफपनेत अ्पृश्यतेरे् मूळ आहे. हे 
जायला हव ेअसेल तर समाजमन हे सांपन्न, सकस, प्रर्त व पुरोर्ामी बनले पात्रहजे. बाह्य जीवनपद्धतीपेिा 
समाजाच्या अांतमचनात पत्ररवतचन घर्वनू आणणे अत्रधक मह्वारे् आहे. 

 
सामात्रजक प्रश्नाांर्ा अभ्यास माांर्ताना सरदाराांर्ी र्तू्रमका श्रद्धाळू र्क्तार्ी सकवा आवशेी 

पुर्कत्यार्ी नसते. र्ोळसपणाने ते ग्राह्याग्राह्य त्रववके बाळर्ून कोणत्याही प्रश्नारे् त्रवश्लेषण करतात. 
आर्रकर, फुले व सशदे याांनी अ्पृश्यता त्रनवारणाकरे् र्तूदयेने पात्रहले नाही. सामात्रजक जीवनार्ी घर्ी 
समतेच्या त्वावर बसत्रवण्याच्या दृष्टीने त्या सवांनी या प्रश्नाकरे् पात्रहले. रानरे्, लोकत्रहतवादी, त्रवष्णुबावा 
ब्रह्मर्ारी प्रर्तृी त्रवर्ारवांताांच्या सर्तनार्ी बल्थाने व शबल्थानेही सरदाराांनी साधार ्पष्ट केली आहेत. 

 
सरदाराांच्या समाजप्रबोधनाच्या मीमाांसेरे् ्वरूप समांजस, समतोल व सवच्पशी आहे. त्याांर्ा 

दृत्रष्टकोन आर्रकराांच्या त्रवर्ारधारेला बरार् जवळर्ा आहे. ्वतांिता, ममता व बांधुता ही तीन तत्व ेत्याांना 
त्रवशषे त्रप्रय आहेत. रूढींरे् प्रामाण्य त्याांना मान्सय नाही. ते प्रखर बतु्रद्धवादी आहेत. त्याांर्ी त्रवज्ञानत्रनष्ा 
बावनकशी आहे. त्यार्ा दृत्रष्टकोन समतोल आहे. व्यक्तीच्या प्रत्रतष्रेे् त्याांना पूणच र्ान आहे. त्याांर्ी सहृदयता 
व्यापक आहे. प्रबोधनारे् प्रवक्ते म्हणून त्याांरे् ्थान मोठे आहे. समाजमन्कता हेर् सरदाराांच्या 
समाजसर्तनारे् प्राणत्व आहे. 
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६. 
दणलत साणहत्याचे समालोचन 
 

केशवसुताांच्या शब्दाांत साांर्ायरे् झाले तर सरदाराांर्ा वाड्मयीन प्रपांर् हा ‘साकफयार्ा प्रदेश’ आहे. 
‘मळयास माझ्या कुां पण पर्णे अर्दी न मला साहे,’ असा त्याांर्ा त्रवशाल दृत्रष्टकोन आहे. त्यामुळे 
शोत्रषताांत्रवषयीर्ी ‘कळवळयार्ी जाती’ ही त्याांच्या समग्र सात्रहत्यात सूक्ष्मपणे प्रत्ययास येते. पण अभ्यासाच्या 
सोयीसाठी थोर्ी त्रवर्ार्णी करून दत्रलत सात्रहत्यात्रवषयीर्ी त्याांनी केलेली मीमाांसा त्याांच्या लेखनातील 
त्रनवर्क र्ार्ाांतून शोधता येते. तो र्ार् प्राधान्सयाने पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

१) ‘प्रबोधनातील पाऊलखुणा :’ लेख आठवा : दत्रलत सात्रहल्त्यकाांशी त्रहतरु्ज : पृष्े ११४ ते १२३. 
२) ‘नव्या युर्ार्ी ्पांदने :’ लेख र्ौथा : दत्रलत मुक्तीर्ी सम्या : पृष्े ६५ ते ७५. 
३) ‘नव्या ऊमी, नवी त्रित्रतजे :’  
 अ) ‘सांक्रमणकाळारे् आव्हान’ या लेखातील पृष्े ५४ ते ५७ 
 आ) ‘दत्रलत सात्रहत्य :’ पे्ररणा, ्वरूप व त्रदशा :’ पृष्े ८७ ते ९४ 
 इ) ‘दत्रलत सात्रहत्य अत्रर्व्यक्तीच्या नव्या वाटा शोधणार का?’ : पृष्े ९५ ते ९९. 

 
वरील लेखनाच्या आधारे सरदाराांच्या दत्रलत सात्रहत्यात्रवषयीच्या त्रववरे्नार्ा परामशच घेता येईल. 
 
सामात्रजकतेच्या अांर्ाने सरदाराांनी दत्रलत सात्रहत्यारे् समालोर्न केले आहे. वाङ्मयीन रु्णवत्ता व 

सामात्रजक आशयघनता या दोन्सही कसोट्या लावनू वाङ्मयार्ा इत्रतहास त्रलत्रहला जावा, अशी त्याांर्ी र्तू्रमका 
आहे. केवळ वाङ मयीन प्रवृत्तीवर त्रर््त न ठेवता, समाजाच्या नवत्रनर्थमतीरे् दशचन सात्रहत्यात त्रकमान घर्ते, 
यार्ाही शोध घेणे अर्त्यारे् आहे, अशी त्याांर्ी धारणा आहे. सामात्रजक न्सयायबुद्धी व मानवतेर्ी प्रत्रतष्ा ही 
मूफये त्याांना मह्वार्ी वाटतात. त्यामुळे दत्रलत सात्रहत्यात्रवषयी त्याांना त्रवशषे आ्था वाटते. आपफया ज्वलांत 
जात्रणवाांना मराठी सात्रहत्यात ्थान नाही हे ओळखून दत्रलत लेखकाांनी त्रवद्रोहारे् त्रनशाण उर्ारले आत्रण 
आपफया वदेनेला अिररूप त्रदले. सरदाराांच्या मानवतावादी वृत्तीला हे बांर् ्वार्ताहच वाटले. 

 
दत्रलताांच्या मुक्ती आांदोलनार्ी साा्ं कृत्रतक आघार्ी, असे दत्रलत सात्रहत्यारे् ्थान आहे व त्यातर् 

त्यारे् खरे बळ आहे असे सरदाराांना जाणवते. र्ॉ. आांबेर्कराांच्या दत्रलत र्ळवळीतील त्वप्रणाली 
आधाराला घेऊन पदे, पोवारे्, कथा, आत्मत्रनवदेने या ्वरूपारे् दत्रलत सात्रहत्य त्रनमाण झाले. दत्रलत 
लेखकाांत कुठलाही न्सयूनर्ांर् नाही. त्याांच्या लेखनात त्रजवांतपणा आत्रण त्रजि आहे; दत्रलत सात्रहत्यारे् 
अवलोकन करून सरदाराांनी त्यारे् ्वरूप ्पष्ट केले आहे. दत्रलत लेखकाांना केवलकलावादार्ी उपपत्ती 
मानवण्यासारखी नाही. सात्रहत्याकरे् ते समाजपत्ररवतचनारे् एक प्रर्ावी साधन म्हणून पाहतात. आपले 
माणूसपण त्रहरावनू घेणाऱ्या प्र्थात्रपताांशी सांघषच ही दत्रलत सात्रहत्यार्ी पे्ररणा आहे. शोषणावर आधारलेली 
अथचव्यव्था व जन्समत्रसद्ध अत्रधकार साांर्णारी धमचसा्ं था याांच्यात्रवरुद्धर्ा दुहेरी झर्र्ा दत्रलताांसमोर आहे हे 
सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. आर्थथक आत्रण साा्ं कृत्रतक अशा दोन्सही आघाड्याांवर सांघषच करणे व नव्या जात्रणवा 
जनमनात रुजत्रवणे याांर्ी दत्रलत सात्रहत्याला त्रनकर् वाटते. 

 
दा्यवृत्तीरे् जोखर् झुर्ारून देऊन, समाजार्ा ् वतांि घटक म्हणनू जर्ण्यार्ी उमेद दत्रलत समाज 

बाळर्ू लार्ला आहे. ‘आज आम्हाांला या खोपटाखोपटाांतून पूणच सूयच त्रदसतोय!’ असा त्रनधार दत्रलत कवींच्या 
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शब्दातून प्रर्त होत आहे. काळोख व सूयच -प्रकाश ही प्रत्रतमाने दत्रलताांच्या काव्यात पुनःपनु्सहा का येतात, हे 
सरदाराांनी त्रवशद केले आहे. काळोखाने ग्रासलेफया मृतप्राय जीवनाला नकार आत्रण ज्वलां त प्रकाशमय 
जीवनाकरे् वाटर्ाल अशा उर्ारीने त्याांरे् लेखन र्ालू आहे असे सरदार म्हणतात. 

 
‘जळलेले आयुष्य पुन्सहा त्रनखाऱ्यासारखे फुलवायरे्; म्हणून प्रकाशार्ी पायवाट मी जवळ केली 

आहे,’ –हे मानत्रसक पत्ररवतचन सरदाराांच्या मते ऐत्रतहात्रसक दृष्ट्या मह्वारे् आहे. दत्रलत सात्रहत्यात 
सात्रहत्यरु्ण कमी अत्रधक असतील, पण नव्याने जार् आलेफया माणसार्ी तीव्र सांवदेनशीलता व मुक्त 
र्ावनोदे्रक त्यात काठोकाठ र्रून रात्रहला आहे. यात दुबळेपणाला थारा नाही. सरदार त्रलत्रहतात, 
‘दत्रलताांना आपफया पूवचपरांपरेर्ा इतका कर्वट व क्लेशदायक अनुर्व आला आहे की, त्रतच्यावर प्रहार 
करताना त्याांनी मारे्पुढे पाहण्यारे् काही कारण नाही. आपफया सामात्रजक सुधारणेच्या र्ळवळीत सवकंष 
क्राांतीर्ी उमी क्वत्रर्तर् आढळते. पावलोपावली सवांना साांर्ाळून घेण्यार्ी व जुन्सयानव्यार्ा समन्सवय 
साधण्यार्ी केत्रवलवाणी धर्पर्र् त्रदसून येते. या समन्सवयशीलतेमुळेर् आपण रे्फया त्रकत्येक शतकाांत 
कोणतार् मलूर्तू प्रश्न त्रनकालात काढू शकलो नाही.’ ‘  म्हणूनर् दत्रलत सात्रहत्यातील बांर्खोरपणाच्या 
वातावरणामुळे आपफया समाजपत्ररवतचनाच्या र्ळवळीला नवी त्रदशा लार्ण्यार्ी शक्यता त्याांना जाणवते. 

 
दत्रलत सात्रहत्याला महाराष्र सार्वताच्या वा्तूत ्वतांि दालन असले पात्रहजे, हे सरदाराांरे् मत 

मान्सय केलेर् पात्रहजे. पण सवणच सात्रहल्त्यकार्ी प्रत्रतर्ा दत्रलताांच्या दुःखाला उद्र्ार देऊ शकणार नाही या 
सरदाराांच्या मुद्याशी सहमत होणे अवघर् आहे. ‘अन्सत्यजाच्या मुलार्ा पत्रहला प्रश्न’ माांर्णारे आत्रण ‘मजुरावर 
उपासमारीर्ी पाळी’ आलेली पाहून अ्व्थ होणारे केशवसुत, सकवा ‘बन्ससीधर आता तू कुठे जाशील?’ या 
शांकेने ग्रासून रे्लेले व ‘तारळखोऱ्यातील त्रपऱ्या’ रे् मनोर्त साांर्णारे बापूसाहेब माटे; अथवा ‘बनर्रवार्ी’ 
तील धनर्राांर्ी जीवनर्ाथा उलर्रू्न दाखत्रवणारे व्यांकटेश मार्र्ूळकर या सवांनी ‘दत्रलताांच्या प्रत्यि 
अनुर्तूीर्ी जार्ा’ समथचपणे साांर्ाळली आहे यात शांका नाही. माि समाजाने त्रकत्येक शतकात ज्या दत्रलताांरे् 
‘मनुष्यत्वर् त्रहरावनू घेतले’ होते, त्याांच्या वदेना व त्रवद्रोह याांच्या आत्रवष्कारासाठी दत्रलत सात्रहत्यार्ा ‘सवता 
सुर्ा’ असला पात्रहजे, हे उघर्र् आहे. यार् सांदर्ात सरदाराांनी दत्रलत सात्रहत्यारे् उत्रिष्ट कोणते असाव ेहे 
साांत्रर्तले आहे. दत्रलताांरे् दत्रलतपण समूळ नष्ट करणे हे दत्रलत वाङ्मयारे् व दत्रलताांच्या र्ळवळीरे् अांत्रतम 
ध्येय असले पात्रहजे. त्यासाठी दत्रलत व श्रत्रमक लेखकाांना आपफया वाङ्मयीन तप्येच्या बळावर एकां दर 
मराठी सात्रहत्यार्ा कायापालट घर्वनू आणावा लारे्ल. सरदार (वामन मफहाराांप्रमाणे) आशावादी आहेत. 
पुढे कधी खऱ्या अथाने र्ारतीय समाज एकात्म बनला, तर मर् दत्रलत सात्रहत्याच्या ्वतांि अल््तत्वारे् 
प्रयोजन उरणार नाही, मराठी वाङ्मयाच्या मोठ्या प्रवाहात ते सहजपणे त्रवलीन होऊन जाईल, असा त्रवश्वास 
त्याांनी व्यक्त केला आहे. 

 
दत्रलत सात्रहत्यात नव्या समाजरर्नेर्ी प्रसादत्रर्न्सहे उमटू लार्ली आहेत असे सरदार साांर्तात. 

दत्रलताांर्ा लढा हा सामात्रजक जीवनातील रु्लामत्रर्री, शोषण व मनुष्यत्वार्ी त्रवटांबना या र्ोष्टी नाहीशा 
करण्यासाठी आहे. त्यामुळे या सात्रहत्यातील बांर्खोरपणाच्या वातावरणारे् महत्व त्याांना जाणवते. यातूनर् 
समाजात बदल घर्वनू आणण्याच्या र्ळवळीला नव ेवळण लार्ण्यार्ी शक्यता आहे असे त्याांना वाटते. 

 
या ्वार्ताबरोबरर् दत्रलत लेखकाांना व कवींना काही मह्वाच्या सूर्नाही सरदाराांनी ्पष्टपणे 

केफया आहेत. र्ावना उत्कट व त्रजवांत असफयात्रशवाय क्राांत्रतकारी आत्रण त्रवद्रोही वाङ्मय त्रनमाण होऊ 
शकणार नाही हे त्याांना अथात् र् मान्सय आहे. तरीपण र्ावानोत्कटतेला शास्त्रशुद्ध ज्ञानार्ी व व्तुत्रनष् 
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त्रवर्ाराांर्ी जोर् त्रदली जावी, असे त्याांना वाटते. दत्रलताांच्या आांदोलनाला र्क्कम वैर्ात्ररक अत्रधष्ान त्रमळाले, 
तरर् ते आांदोलन यश्वी होऊ शकेल. अन्सयायात्रवषयी केवळ र्ीर् आफयामुळे अन्सयायकारक पत्ररल््थती 
बदलता येत नाही. त्या पत्ररल््थतीर्ी घर्ण दत्रलत लेखकाांनी समजून घेतली पात्रहजे. ‘वा्तवाच्या 
र्त्रतत्वार्ा अर्ूक वधे घेता आफयाखेरीज त्यातील जीणांश त्रनपटून काढता येत नाही.’ असे ते बजावतात. 

 
नोव्हेंबर १९७९ मध्ये पुण्यास दत्रलत सात्रहत्य सांमेलन र्रले होते. त्रतथे ‘दत्रलत सात्रहत्यातील 

र्त्रतमानता कुां ठीत झाली आहे काय ? तसे असेल तर ती र्ती प्रवाही कशी करता येईल?’ या प्रश्नाांर्ी त्याांनी 
त्रर्त्रकत्सा केली. दत्रलत सात्रहत्यात एकसुरीपणा येत आहे. कथा व काव्य या प्रकाराांतून हे सात्रहत्य बाहेर परू् 
शकलेले नाही. कादांबरी, नाटक व लघुत्रनबांध याांच्या रर्नातांिार्ी मात्रहती करून घेऊन त्यातून त्रनर्थमती 
झाली पात्रहजे. सजचनशील दत्रलत लेखकाांनी अत्रर्व्यक्तीच्या नव्या वाटा शोधफया पात्रहजेत. तसे झाले तरर् 
ते मराठी सात्रहत्याला साम्यचशाली नव ेवळण देऊ शकतील. असे झाले नाही तर आजच्या प्र्थात्रपताांरे् 
सात्रहत्य दत्रलताांच्या त्रवद्रोही सात्रहत्याला पांर्ू करून टाकील, असा इशारा सरदाराांनी त्रदला आहे. मराठी 
र्ाषेच्या प्राांर्णात उसळलेला दत्रलत सात्रहत्यार्ा र्ैतन्सयशाली प्रवाह तुांबनू राहता कामा नये. नव ेबांर् त्रदसले 
की, त्याला आपफयात सामावनू घ्यायरे् व त्रन्तेज बनवायरे्, ही आजच्या समाजव्यव्थेर्ी रीत आहे. 
त्रतच्यात दत्रलत सात्रहल्त्यकाांनी अर्कू नये. त्याांनी आपली क्राांत्रतध्वजा फर्कतर् ठेवायला हवी, अशी अपेिा 
सरदाराांनी व्यक्त केली आहे. त्याबरोबर सवणांतूनही दत्रलत सात्रहत्यार्ा जाणकार व र्ाहता वार्कवर्च 
त्रनमाण झाला पात्रहजे असे सरदार साांर्तात. 

 
दत्रलत सात्रहत्याने नव्या अनुर्वाांरे् र्ाांर्ार खुले केले आहे. या सात्रहत्यात नकार आहे. मनाला 

बोर्णाऱ्या त्रवषमतेत्रवरुद्ध या लेखकाांनी आवाज उठवला आहे. त्याांच्या अत्रर्व्यक्तीतून त्वज्ञान प्रर्ट होत 
जाणार आहे. हे त्वज्ञान मानवाच्या प्रत्रतष्रेे्, सामात्रजक न्सयायारे् व सांधीसमानतेरे् त्वज्ञान आहे, हे सरदार 
साांर्तात, दत्रलत सात्रहत्यात केवळ ओजोरु्ण आत्रण नुसता र्ावनाांत्रकत त्रवद्रोह नाही. त्या उत्कट र्ावनेतूनर् 
सखोल त्वसर्तन मुखत्ररत होणार आहे, अशी रा्त अपेिा सरदाराांनी व्यक्त केली आहे. 

 
दत्रलत सात्रहत्यार्ी पुरेशी समीिा अजून झालेली नाही, यार्ीही नोंद सरदाराांनी केली आहे. या 

सात्रहत्याकरे् पाहणारे तीन वर्च आहेत. एक वर्च त्यार्ी सोयी्करपणे पूणच उपेिा करतो. दुसऱ्या वर्ाला या 
क्राांत्रतकारक प्रवाहार्ी व सामात्रजक उलथापालथीर्ी र्ीती वाटते. त्रतसरा वर्च माि या नव्या प्रवाहारे् ् वार्त 
करतो. तरीपण या सात्रहत्यार्ी व्तुत्रनष् मीमाांसा होत नाही. वत्रर्लकीच्या नात्याने या लेखकाांर्ी पाठ 
थोपटली जाते. कौतुक करण्यात येते. असे होता कामा नये. त्यार्ी समरसतेने व यथोत्रर्त ्वरूपात 
त्रर्त्रकत्सा झाली पात्रहजे, असे सरदाराांना उत्कटपणे वाटते. दत्रलताांमधूनर् जर समीिक पुढे आले तर या 
सात्रहत्याच्या मूफयमापनातील न्सयूनता दूर होईल. त्रवद्यापीठीय िेिात दत्रलताांर्ा वर्च येत आहे. त्याने ही 
समीिा केली पात्रहजे. 

 
या सात्रहत्यारे् मूफयमापन करताना सामात्रजकतेबरोबरर् कलात्मकतेलाही मह्व त्रदले जाते काय, 

या प्रश्नार्ा पाठपुरावा सरदाराांनी केला आहे. या सात्रहत्यातील सामात्रजक र्तू्रमका अपत्ररहायच आहे. त्याच्या 
अत्रर्व्यक्तीत अजून पुरेसे सौंदयच आलेले नाही. माि ्वार्ात्रवकतेरे् सौंदयच त्यात आहे, असे सरदार ्पष्ट 
करतात. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

त्रद. ११ नोव्हेंबर १९७९ रोजी पुण्यातील ‘रत्रववार सकाळ’ मध्ये, श्री. अरुण खोरे याांनी घेतलेफया 
सरदाराांच्या मुलाखतीत ही मते माांर्लेली आहेत. या मुलाखतीला सोळा वष ेहोऊन रे्ली. या अवधीत दत्रलत 
सात्रहत्याने बरीर् प्रर्ती केली आहे. दत्रलताांर्ी अनेक आत्मकथने यार्ी साि देतील. एक अत्रर्जात कलाकृती 
म्हणूनही हे सात्रहत्य प्रर्त झाले आहे. दत्रलत समाजातील काही लेखक समथचपणे पढेु आले आहेत. दत्रलत 
लेत्रखकाांनीही या सात्रहत्यसृष्टीत मोलारे् योर्दान केले आहे. 

 
‘मनुष्यत्वार्ी त्रवटांबना, मर् ती कुठेही व कोणाच्याही बाबतीत होवो, माणुसकीर्ी र्ार् असणाऱ्या 

प्रत्येकाला त्रतर्ी र्ीर् आली पात्रहजे.’ अशा व्यापक जात्रणवनेे सरदार दत्रलत सात्रहत्याकरे् पाहतात. केवळ 
सवणच आत्रण अ्पशृ्य असा हा सांघषच त्रदसत असला, तरी शोषक आत्रण शोत्रषत हेर् त्यारे् खरे ्वरूप आहे. हा 
सांघषच कालान्सतराने त्रमटला (आत्रण तसा तो त्रमटावा!), तरी त्यातली व्यथा ही काळाला पुरून उरणारी आहे. 
त्रतरे् त्रर्ि दत्रलत सात्रहत्यातून याव,े असे सरदाराांना अपेत्रित आहे. या वाङ्मयातले त्रवषय दत्रलताांत्रवषयीरे् 
आहेत. पण त्याांच्या त्रर्िणामार्ील पे्ररणा अत्रधक व्यापक व मूलर्ामी असफया पात्रहजेत, तरर् हे वाङ्मय 
समाजातफया सवच थराांतील लोकाांच्या अांतःकरणाांना जाऊन त्रर्रे्ल. अन्सयाय आत्रण अनीती याांनी ग्रासलेला 
समाज सवांच्यार् नसला कारणीर्तू होतो असे मार्थमक त्रवश्लेषण सरदाराांनी केले आहे. 

 
दत्रलताांच्या व्यथाांर्ी सोर्वणकू, कीव येऊन न करता, हक्काांच्या पातळीवरून व्हावी, त्याांरे् शोषण 

नष्ट व्हाव,े त्याांना न्सयाय त्रमळावा व आत्मत्रवकासासाठी त्याांना सांधी प्राप्त व्हावी, यावर सरदाराांर्ा र्र आहे. 
दत्रलत सात्रहत्याच्या अांतरांर्ार्ा वधे त्याांनी अशा व्यापक, समाजमन्क दृष्टीकोनातून घेतला आहे. 

 
दत्रलताांच्या जीवनार्ी वैर्ात्ररक समीिा र्ॉ. आांबेर्कराांनी सवचप्रथम केली. त्याांरे् हे ऋण सरदाराांनी 

जाणीवपूवचक नोंदत्रवले आहे. पण दत्रलत समाजातील अन्सय अभ्यासकाांनी तसेर् दत्रलतेतर समाजातील 
अभ्यासकाांनी दत्रलत सात्रहत्यार्ी जी समीिा केली आहे, त्रतर्ी पुरेशी दखल सरदाराांनी घेतलेली नाही हे 
नोंदत्रवणे जरुरीरे् आहे. 

 
र्ॉ. म. ना. वानखेरे् याांनी ‘आांबेर्करी पे्ररणेरे् सात्रहत्य म्हणजे दत्रलत सात्रहत्य’ ही व्याख्या सवचप्रथम 

नेमकेपणाने माांर्ली. समाजाच्या आधुत्रनकीकरणाच्या प्रत्रक्रयेत, एक साा्ं कृत्रतक पत्ररवतचनार्ी र्ळवळ म्हणनू 
दत्रलत सात्रहत्याच्या र्ळवळीला मह्वारे् ्थान आहे, हे त्याांनी आवजूचन साांत्रर्तले. ‘दत्रलताांरे् त्रवद्रोही 
सात्रहत्य’ )(१९८१) हा त्याांर्ा ग्रांथ दत्रलत सात्रहत्याला तात्र्वक अत्रधष्ान देणारा आहे. ‘दत्रलत सात्रहत्यार्ी 
नौका पत्रहफया वादळी लाटाांतून सुरत्रितपणे साांर्ाळणारा कप्तान’ असा त्याांर्ा समुत्रर्त उल्लेख रा. र्. जाधव 
याांनी केला आहे. बाबूराव बारु्ल याांनी ‘दत्रलत सात्रहत्य : आजरे् क्राांत्रतत्रवज्ञान’ (१९८१) या आपफया ग्रांथात, 
दत्रलत सात्रहत्य हे सूर्वाद्याांरे् सात्रहत्य नसून, जर् व जीवन नव्याने माांर्णारे ते सात्रहत्य आहे, असे म्हटले 
आहे. 

 
र्ांर्ाधर पानतावणे (मुफयवधे, १९७४), शांकरराव खरात (दत्रलत वाङ्मयः पे्ररणा व प्रवृत्ती, १९७८), 

अजुचन र्ाांर्ळे (दत्रलत सात्रहत्य : एक अभ्यास, १९७८) यशवांत मनोहर (दत्रलत सात्रहत्य : त्रसद्धाांत आत्रण 
्वरूप, १९७८) केशव मेश्राम (समन्सवय, १९७९) अशा मातबर दत्रलत अभ्यासकाांनी या सात्रहत्यार्ी केलेली 
मीमाांसा सरदाराांच्या समीिेला पोषक व पूरक ठरणारी आहे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

म. त्रर्. त्रर्टणीस, नरहर कुरुां दकर, रा. र्. जाधव, सदा कऱ्हारे्, वा. ल. कुळकणी, शरच्चांद्र 
मुल्क्तबोध, त्रव. स. जोर्, बाळकृष्ण कवठेकर, र्ालर्ांद्र फर्के, आरती कुलकणी या दत्रलततेर 
समीिकाांनीही सरदाराांच्या आरे्मारे् दत्रलत सात्रहत्यारे् अांतरांर् साधार त्रवशद केले आहे. सरदाराांनी केलेली 
दत्रलत सात्रहत्यार्ी त्रर्त्रकत्सा ्वायत्त व मलूर्ामी आहे. या सात्रहत्यार्ी बल्थाने त्याांनी मनःपूवचक र्ौरत्रवली 
आहेत. त्याबरोबरर् त्यार्ी शबल्थानेही हेरून ्पष्टपणाने दत्रलत लेखकाांना त्याांनी त्यात्रवषयी इशारा त्रदला 
आहे. एका व्यापक ्तरावरून दत्रलत सात्रहल्त्यकाांर्ा त्रनदेश ते करतात व त्याांच्या लेखनामार्ील पे्ररणाांर्ा व 
प्रवृत्तींर्ा शोध घेतात. पण ते करताना त्याांनी दत्रलत समीिक व दत्रलततेर समीिक याांनी केलेले दत्रलत 
सात्रहत्यारे् मफूयाांकन त्रवर्ारात घेतले असते, तर बरे झाले असते, त्याांच्या या सूक्ष्मदशी समीिेला सवच्पशी 
्वरूप प्राप्त झाले असते. 

 
इथेर् आणखी एक मुिा नोंदत्रवला पात्रहजे. जनाबाई-र्ोखोबाांसारखे उपेत्रित समाजातील सांतकवी 

आत्रण अजुचन र्ाांर्ळे-त्रयांबक सपकाळे याांच्यासारखे आजरे् दत्रलत कवी याांच्यामध्ये एक मूलर्तू फरक आहे. 
सां्काराांरे् दर्पण र्ोखोबा फेकून देऊ शकत नाहीत. त्याांर्ी पे्ररणा वदेनेला केवळ वार्ा फोर्ण्यार्ी होती. 
आजच्या दत्रलत सात्रहल्त्यकाांर्ी उमी नवा समाज घर्त्रवणारी आहे. सरदाराांच्या त्रववरे्नाला या एका 
त्रवर्ारार्ी जोर् देणे जरुरीरे् आहे. 

 
दत्रलत सात्रहत्यार्ी आत्रण दत्रलताांच्या र्ळवळीर्ी सरदाराांनी केलेली मीमाांसा ही मौत्रलक ्वरूपार्ी 

आहे. पण त्रततकीर् ती मीमाांसा त्याांच्यापुरती मयात्रदतही आहे. दत्रलत समीिक व दत्रलतेतर समीिक याांनी 
या प्रश्नाांर्ा वधे त्रवर्ारात घेणे हे या सांदर्ात उपयुक्त ठरेल. 

 
सरदाराांच्या आधीही श्री. म. माटे याांनी  ‘अ्पशृ्याांर्ा प्रश्न’ त्रववते्रर्ला आहे. आपफया या 

समाजबाांधवाांच्या उद्धारासाठी त्याांनी पांधरा वष ेप्रथम काम केले आत्रण मर्र् तो त्रवषय आपफया ग्रांथातून त्याांनी 
माांर्ला आहे. माटे याांरे् लेखन ‘हें तो प्रचीतीचें बोलणें’ आहे. ते म्हणतात, ‘जुन्सया सुधारकाांच्या मताप्रमाणे 
अ्पृश्यतेर्ा व एकां दर सहदूांच्या वणचव्यव्थेर्ा प्रश्न धार्थमक नसून तो वाांत्रशक आहे. िैवर्थणकाांनी येथील 
आत्रदद्रत्रवर्ाांना अ्पृश्य लेखून त्याांच्या उत्कषाच्या सवच सांधी नष्ट केफया, हा अत्यांत असा घोर अन्सयाय झाला 
आहे. जुनी शासे्त्र बाजूस सारून आपण या वर्ाला समसांधी त्रदली नाही, तर त्याांर्ी मानवता प्रर्फर् होणार 
नाही; व आपफया राष्रार्ा घात होईल.’ अ्पृश्यतेरे् मूळ कारण धार्थमक आहे, असा समज झाफयामुळे 
साहत्रजकर् धमांतर केफयाने ते नष्ट होईल - हा भ्रम आहे, असा सावधानतेर्ा इशारा माटे याांनी त्रदला आहे. 
पुढे र्ॉ. आांबेर्कराांनी अ्पृश्याांरे् सामुदात्रयक धमांतर घर्वनू आणले, पण त्यानांतरही नवबौद्धाांच्या प्रश्नाांर्ी 
व सामात्रजक त्रवषमतेच्या शफयार्ी बोर् बोथट झाली नाही, असा इत्रतहास आहे. त्यामुळे माटे याांरे् मत त्रवशषे 
त्रवर्ाराहच ठरते. 

 
दत्रलत वाङ्मयार्ा सवतासुर्ा कशासाठी, यारे् उत्तर देताना सरदाराांनी दत्रलत व दत्रलतेतर याांर्ी 

जरे्र् त्रर्न्न असफयार्ा खुलासा केला आहे. र्ावकुसाबाहेर त्रपढ्ानत्रपढ्ा जर्लेफया बाांधवाच्या व्यथाांर्ी जात 
वरे्ळी आहे. सवणच प्रत्रतर्ावांत लेखकाांर्ी कफपकता व सहानुर्तूी दत्रलताांच्या अनुर्वापयंत पोर्ू शकणार 
नाही. दत्रलताांच्या अांतःकरणातले कढ व्यक्त करण्यासाठी वरे्ळया व्यासपीठार्ी र्रज आहे, असे सरदाराांना 
जाणवते. पण त्याबरोबरर् ‘पुढे कधी खऱ्या अथाने र्ारतीय समाज एकात्म बनला, तर मर् दत्रलत 
वाङ्मयाच्या ्वतांि अल््तत्वारे् प्रयोजन उरणार नाही. मराठी सात्रहत्याच्या मोठ्या प्रवाहात ते वाङ्मय 
सहजपणे त्रवलीन होऊन जाईल. दत्रलत वाङ्मयारे् अांत्रतम उत्रिष्टर् मुळी दत्रलतपण समूळ नष्ट करणे, हे 
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आहे.’ [अध्यक्षीय भाषि, गं. बा. सरदार, दणलत साणहत्य संमेलन मंुबई, १९७८.] सरदाराांर्ा हा आशावाद लिणीय आहे. दत्रलत 
सात्रहल्त्यकाांनी व दत्रलत मुक्ती आांदोलनातील कायचकत्यांनी आपफया र्ळवळीसाठी सवच जात्रत्तराांतील 
कायचकत्यांर्ी मदत घ्यावी; आत्रण केवळ जन्समार्ी कसोटी न लावता, दत्रलताांनी आपली र्तू्रमका अत्रधक 
व्यापक व र्ोळस ठेवावी, अशी अपेिा त्याांनी व्यक्त केली आहे. माणसात्रवषयीच्या अथाांर् सहानुर्तूीच्या 
पायावर सरदाराांरे् दत्रलतत्रवषयक सर्तन साकार झाले आहे. 
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७. 
समारोप 
 

सरदाराांच्या समग्र सात्रहत्यसांपदेरे् समालोर्न केफयानांतर काही र्ोष्टींर्ा एकत्रितपणे त्रवर्ार 
करायर्ा आहे. 
 

१. एकेका लेखनिेिात सरदाराांनी घातलेली वैत्रशष्ट्यपूणच वैर्ात्ररक र्र. 
२. एक व्यक्ती म्हणून, तसेर् एक त्रवर्ारवांत म्हणून घर्णारे सरदाराांरे् दशचन. 
३. आज महाराष्रात र्ाललेले- 
 (अ) सांतवाङ्मयारे् सामात्रजक दृष्टीने त्रववेर्न, 
 (आ) एकोत्रणसाव्या शतकातील व्यल्क्तत्वाांर्ा अभ्यास, 
 (इ) दत्रलत सात्रहत्यारे् समालोर्न, 
 या त्रतन्सही अभ्यासाांत सरदाराांच्या र्तू्रमकेमुळे काही फरक जाणवतो,सकवा कसे, यार्ा शोध. 
४. र्ाषाशलैी आत्रण वक्तृत्वशलैी. 
५. सरदाराांर्ी सात्रहत्यदृष्टी. 
६. सरदाराांर्ी जीवनत्रनष्ावरील मुद्द्ाांना अनुलिनू सरदाराांत्रवषयीच्या या अभ्यासार्ा आढावा घेणे योग्य ठरेल. 

 
१. सरदाराचंी लेखनके्षते्र 

अव्वल इांग्रजीतील र्द्य, उपेत्रित समाजसर्तक, सांतसात्रहत्य, समाजप्रबोधन आत्रण दत्रलत सात्रहत्य 
या पार् प्रमुख िेिाांत सरदाराांनी लेखन केले आहे हे आपण पात्रहलेर् आहे. 

 
‘अवार्ीन मराठी र्द्यार्ी पूवचपीत्रठका’ या सरदाराांच्या ग्रांथत्रवषयाला समाांतर असा ग्रांथ दत्तो वामन 

पोतदाराांर्ा आहे, ‘मराठी र्द्यार्ा इांग्रजी अवतार’ हे पोतदाराांच्या ग्रांथारे् नाव आहे. पोतदाराांर्ी र्तू्रमका 
काहीशी नकारात्मक आहे. अव्वल इांग्रजीतील मराठी र्द्य काहीसे ‘शालोपयोर्ी’ ्वरूपारे् आहे, तसेर् 
त्यार्ी रु्णवत्ताही बेतार्ी आहे, असा पोतदाराांच्या त्रववरे्नार्ा सूर आहे. 

 
सरदार माि या र्द्यार्ी जमेर्ी बाजू प्राधान्सयाने पुढे करतात. ते या कालखांर्ाला ‘अवार्ीन’ (म्हणजे 

‘आजकालरे्’) हे त्रवशषेण जाणीवपूवचक वापरतात. ‘आधुत्रनक’ (अधुना : आता सकवा हल्ली) असे म्हणत 
नाहीत. त्याांर्ा हा बारकावाही लिणीय आहे. त्रवत्रवध वाङ्मयप्रकाराांर्ी त्रनर्थमती त्या त्या सामात्रजक 
पयावरणामध्ये होत असते. उदाहरणाथच, त्रनयतकात्रलकाांसारखा लेखनप्रकार सकवा त्रनबांधासारखा 
वाङ्मयप्रकार पुढील काळात त्रवकत्रसत होत रे्ला. या र्द्यारे् अवार्ीन मराठी वाङ्मयेत्रतहास-लेखनार्ी 
पायार्रणी केली, या र्द्याकरे् पाहण्यार्ा सरदाराांर्ा हा दृत्रष्टकोन मह्वार्ा आहे. 

 
‘महाराष्रारे् उपेत्रित मानकरी’ या ग्रांथात सरदाराांनी दुलच त्रित झालेफया समाजसर्तकाांकरे् लि 

वधेले आहे. के. नारायण काळे हे महाराष्र सात्रहत्य पत्रिकेरे् सांपादक झाफयानांतर त्याांनी एकोणीसाव्या 
शतकातील त्रवर्ारवांत व कायचकते याांर्ी र्त्ररिमाला रु्ांफण्यास सरदाराांना प्रवृत्त केले. त्रर्पळूणकराांच्या 
अर्ोदर महाराष्रात कतचबर्ार लेखक व त्रवर्ारवांत झालेर् नाहीत, या भ्रामक समजुतीमुळे मालापूवच 
काळातील लेखकाांर्ी उपेिा झाली होती. र्ाऊ महाजन, लोकत्रहतवादी, त्रवष्णुबावा ब्रह्मर्ारी, जोतीराव फुले 
व त्रवष्णुशास्त्री पांत्रर्त या मालापूवच त्रवर्ारवांताांच्या वाङ्मयाच्या आधारे सरदाराांनी आपफया या ग्रांथात त्याांच्या 
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कामत्रर्रीवर प्रकाश टाकला आहे. या उपेत्रित प्रबोधनकाराांच्या कायार्ी सरदाराांनी घेतलेली दखल 
लिणीय आहे. माि या श्रेय-नामावलीत बाळशास्त्री जाांरे्कर यार्ा समावशे करण्यारे् राहून रे्ले 
आहे;जाांरे्कराांरे् त्रवर्ारधन तेवढेर् मह्वारे् होते. 

 
सांतसात्रहत्य हे सरदाराांच्या त्रवशषे व्यासांर्ारे् व अत्रर्रुर्ीरे् अभ्यास िेि आहे. त्रनवृत्रत्तनाथाांपासून 

त्रनळोबाांपयंतरे् वारकरी सांत हेर् तेवढे ‘सांत’ या पदवीरे् मानकरी होते, या रूढ समजुतीला सरदाराांनी मुरर् 
घातली आत्रण सांत सात्रहत्यारे् व्यासपीठ यपेिा व्यापक असफयार्ी जाणीव त्याांनी करून त्रदली. 
‘सांतवाङ्मयार्ी सामात्रजक फलश्रुती’ या आपफया ग्रांथात ज्ञानदेव, नामदेव, र्ोखामेळा, एकनाथ व तुकाराम 
या वारकरी पांथातील अग्रणींच्या काव्यारे् समालोर्न तर त्याांनी केलेर्, पण त्याबरोबरर् महानुर्ाव, जैन 
आत्रण रामदासी या त्रतन्सही पांथाांतील प्रणेत्याांच्या कायार्ा परामशच त्याांनी घेतला. वारकरी सांताांरे् काव्य 
प्रात्रतत्रनत्रधक ्वरुपात अभ्यासकाांना उपलब्ध व्हाव,े या र्तू्रमकेतून एकनाथ, तुकाराम व रामदास याांच्या 
काव्यसांपदेरे् वरेे् सरदाराांनी सांपात्रदत केले. त्या सांग्रहाांना त्याांनी त्रलत्रहलेफया त्रववरे्क प्र्तावना उोोधक 
आहेत. 

 
माि सरदाराांच्या त्रववरे्नार्ा र्र वारकरी सांप्रदायाच्या कायावर अत्रधक आहे, तसेर् नाथपांथ व दत्त 

सांप्रदाय याांत्रवषयीरे् ्वतांि व सत्रव्तर त्रववरे्न त्याांच्या ग्रांथात समात्रवष्ट झाले असते, तर त्याांनी केलेफया 
त्रवमशाला समग्रता लार्ली असती. 

 
समाजसर्तन हेही सरदाराांच्या अभ्यासारे् मह्वारे् िेि आहे. सांतसात्रहत्यार्ा अभ्यास सरदाराांनी 

व्यापक अशा सामात्रजक र्ूत्रमकेतून माांर्ला. त्यार्प्रमाणे त्याांच्या समाजसर्तनाला सांतवाङ्मयाच्या 
साधुत्वार्ी व शुत्रर्तेर्ी जोर् त्रमळाली. 

 
सरदाराांरे् समाजसर्तन कटािाने सामात्रजक वा्तवावर आधारलेले आहे. एकोणीसाव्या 

शतकातील प्रबोधनार्ी मीमाांसा असो, सकवा त्रवसाव्या शतकातील लेखकाांच्या त्रवर्ारधनार्ी त्रर्त्रकत्सा असो, 
सरदार सामात्रजक ल््थत्यांतरार्ी कारणमीमाांसा सूक्ष्म दृष्टीने आत्रण त्रवश्लेषणात्मक पद्धतीने करतात. त्रवशषेतः 
एकोत्रणसाव ेशतक व ्वातांत्रयोत्तर कालखांर् याांत्रवषयीच्या त्याांच्या अभ्यासात हे वैत्रशष्ट्य जाणवते. इांग्रजी 
राजवट आफयानांतर झालेफया बदलाांर्ी त्रर्त्रकत्सा, तसेर् ्वातांत्रयोत्तर काळातील नवत्रवर्ाराांच्या प्रवाहाांर्ी 
मीमाांसा सरदाराांनी मार्थमकपणे केली आहे. माि सरदाराांच्या समाजसर्तनार्ी दृष्टी त्याच्या ्वतःपुरतीर् 
सीत्रमत राहते. आपफया समकालीन त्रवर्ारवांताांच्या आत्रण समीिकाांच्या लेखनारे् सांदर्च त्याांच्या त्रववरे्नात 
अर्ावानेर् आढळतात. 

 
दत्रलत सात्रहत्य व दत्रलत र्ळवळ याांत्रवषयी सरदाराांनी समरसतेने त्रलत्रहले आहे. दत्रलतत्रवषयक 

त्याांच्या त्रवर्ारत्रवमशात दत्रलताांत्रवषयीर्ी केवळ सहानुर्तूी नसून, त्यामध्ये आत्मीयतेर्ा प्रत्यय प्रकषाने येतो. 
दत्रलत लेखक व दत्रलत कवी याांच्या सात्रहत्यकृतींरे् सांदर्च देऊन, त्याांच्या सम्याांर्ी सरदाराांनी उकल केली 
आहे. माि ्वकालीन दत्रलतेतर सत्रमिकाांच्या त्रववरे्नारे् उल्लेख करण्यारे् अवधान त्याांनी ठेवलेले नाही. 
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२. सरदाराचें व्यक्क्तमत्र्व 
ठाणे त्रजफह्यातील जव्हार या सां्थाांनी र्ावात १९०८ मध्ये सरदाराांर्ा जन्सम झाला. त्रतथला त्रनसर्च 

सुांदर आत्रण सांपन्न; पण त्रतथला माणूस माि दुबळा आत्रण दत्ररद्री. वारली व ठाकर या आत्रदवासींर्ा तो मुलुख; 
त्याांच्या त्रपर्लेफया मनाशी सांवाद साधण्यार्ा प्रयत्न सरदाराांनी बालपणापासून केला. ‘उपेत्रिताांरे् अांतरांर्’ 
= अभ्यासण्यारे् बीजारोपण यातूनर् झाले असाव.े 

 
महषी कवे याांनी ्थापन केलेफया पुण्यातील मत्रहला महात्रवद्यालयात सरदाराांनी मराठीरे् अध्यापन 

केले. त्रतथे वामन मफहार जोशी, रा. कृ. लार्,ू वा. दा. र्ोखले, कमलाबाई देशपाांरे् असे व्यासांर्ी व त्रनष्ावांत 
प्राध्यापक-सहकारी त्याांना रे्टले. वामन मफहाराांर्ा दुदचम्य आशावाद आत्रण सत्यान्सवषेक दृत्रष्टकोन याांर्ा 
प्रर्ाव सरदाराांच्या मनावर पर्ला असावा, असे मानण्यास जार्ा आहे. एकीकरे् र्ाांधीवाद, तर दुसरीकरे् 
माक्सचवाद याांतून त्याांच्या व्यल्क्तत्वार्ी घर्ण होत रे्ली. तीस सालच्या त्रमठाच्या सत्याग्रहात ते सामील झाले 
होते. पण लवकरर् त्याांनी तट्थपणे ्वतःर्ार् शोध घेतला. आपले व्यल्क्तत्व कृत्रतशीलतेपेिा 
सर्तनशीलतेकरे् अत्रधक झुकणारे आहे, हे त्याांना उमर्ले. म्हणूनर् पुढे धकाधकीच्या प्रत्यि 
राजकारणाऐवजी वैर्ात्ररक जार्तृीतून समाजप्रबोधनाच्या कामाकरे् ते वळले. 

 
१९३४ ते १९४० अशी सहा-सात वष ेसरदार नोकरीत्रवना घरीर् बसून होते. त्या काळात त्याांनी मराठी 

सांत, महात्मा र्ाांधी व कालच  माक्सच यारे् ग्रांथ वार्ून काढले. या अभ्यासार्ी पुण्याई त्याांना पुढे फार उपयोर्ी 
पर्ली. त्याांच्यातील सश्रद्ध व आशावादी अशा र्ारतीय मनाने माक्सचवादार्ा ्वीकार केला होता, पण 
त्यातील आक्र्ताळेपणा त्याांच्या वृत्तीत आला नाही. त्याांच्या ् वर्ावात सत्रहष्णुता होती. र्ारतीय सा्ं कारातून 
व र्ाांधीवादाच्या प्रर्ावातून ती सत्रहष्णुता आली होती. 

 
मत्रहला महात्रवद्यालयात वामन मफहाराांरे् एक सहकारी म्हणून सरदाराांनी काम केले. वामन 

मफहाराांनी आपफया पार् कादांबऱ्याांतून इांग्रजी त्रशिणामुळे जार्तृ झालेफया ‘नव्या स्त्री’ रे् दशचन घर्त्रवले. त्या 
मानाने सरदाराांरे् स्त्रीजीवनत्रवषयक लेखन अफपमाि आहे. दत्रलत बाांधावाांप्रमाणे स्त्रीसुद्धा उपेत्रित व दुःखी 
आहे, असे खाजर्ी सांर्ाषणातून सरदार आ्थेने बोलत असत. स्त्रीच्या अर्त्रतक अव्थेला आपली 
सामात्रजक र्ौकटर् कारणीर्तू आहे, असे त्याांरे् मत होते. दत्रलताांच्या प्रश्नाांत्रवषयी सरदाराांनी पुरेसे लेखन 
केले. माि त्रस्त्रयाांच्या सम्याांना त्याांच्या सात्रहत्यत्रनर्थमतीत फारर् थोर्ी जार्ा त्रमळाली. 

 
सरदाराांच्या त्रवर्ारधनार्ा आज कोणत्या ्वरूपात प्रर्ाव पर्लेला त्रदसतो, यार्ाही मार्ोवा घेतला 

पात्रहजे. इथे एक र्ोष्ट जाणवते, त्याांच्या त्रपढीतील काही प्राध्यापकाांच्या वाट्याला जे एक त्रवशषे र्ाग्य आले, 
ते सरदाराांना पुरेसे लार्ले नाही. त्याांरे् ‘्कूल’ त्रनमाण होऊ शकले नाही. त्याांरे् समकालीन असलेले श्री. 
म. माटे, रा. श्री. जोर् सकवा वा. ल. कुलकणी याांना समथच छािाांर्ी एक परांपरा लार्ली. सरदाराांच्या 
बाबतीत ते घर्ले नाही. “त्रशिणार्ा उांबरठा ओलाांरू्न सांसाराच्या दरवाज्यात मुलींनी पाउल टाकले की, 
त्या रु्रू्प होतात. ज्ञान व सा्ं कार घेताना महात्रवद्यालयात त्रहत्रररी दाखत्रवणाऱ्या त्रकतीतरी मुलींर्ी नावसुेद्धा 
मार्ून ऐकू येत नाहीत” ही सरदाराांर्ी या सांदर्ातील प्रत्रतत्रक्रया बोलकी आहे. पद्मा र्ोळे, सांजीवनी मराठे, 
सेवा र्ौहान, अलका इनामदार, मांदा खाांर्रे् अशी हाताच्या बोटाांवर मोजता येतील, एवढीर् सरदाराांच्या 
नामवांत त्रवद्यार्थथनींर्ी नाव ेइथे नोंदत्रवता येतील. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

ही कसर सरदाराांनी वरे्ळया मार्ाने र्रून काढली, प.ु ल. देशपाांरे्, ह. श्री. शणेोलीकर, नत्रलनी 
पांत्रर्त, मु. र्. पानसे व मालती त्रकलो्कर हे पार् नामवांत अभ्यासक सरदाराांच्या घरी अनौपर्ात्ररक 
अभ्यासमांर्ळात येत असत. त्याांच्या अत्रर्रुर्ीर्ा सरदाराांच्या लेखनावर कमी अत्रधक प्रर्ाव त्रदसतो. 

 
या काळात कला आत्रण जीवन याांच्या सांबांधार्ी र्र्ा सात्रहत्यिेिात सतत र्ालत होती. सरदाराांनी 

त्यातील जीवनवादार्ा सांदर्च अत्रधक व्यापक आत्रण र्ोळस केला. 
 

३. (अ) संतसाणहत्याचे समाजसन्मुख णर्वर्वेचन 
आज सांतसात्रहत्यारे् त्रववरे्न सामात्रजक दृष्टीकोनातूनर् होत आहे. र्ो. म. कुलकणी, ह. श्री. 

शणेोलीकर, त्रनमचलकुमार फर्तुले, ल. रा. नात्रसराबादकर प्रर्तृी अभ्यासक सांतसात्रहत्यार्ा अभ्यास 
करताना त्रवधायक दृष्टीकोनातूनर् त्याच्या सामात्रजक व साा्ं कृत्रतक फत्रलतार्ा शोध घेत आहेत. ऐत्रतहात्रसक 
र्तू्रमकेतून व त्रवश्लेषणात्मक पद्धतीने त्रववरे्न करण्याकरे् या सवांर्ा कल आहे. त्याांर्ी ही अभ्यासदृष्टी 
सरदाराांच्या दृष्टीकोनाशी समाांतर आहे. सरदाराांच्यार् र्तू्रमकेर्ा पुर्कार हे लेखक ्वायत्त पद्धतीने करीत 
आहेत. 

 
सरदाराांना समकालीन असलेफया काही त्रवर्ारवांताांनी एकतर त्रनषेधपर र्तू्रमकेतून सांत वाङ्मयार्ा 

परामशच घेतला, तर दुसरीकरे् एखाद-दुसऱ्या समीिकाने सांतकाव्याच्या सामात्रजक फत्रलतारे् टोकारे् 
समथचन केले. पुढच्या त्रपढीतील अभ्यासकाांनी या दोन्सही अत्रतरेकी र्तू्रमका टाळफया आत्रण सरदाराांच्या 
समतोल व ऐत्रतहात्रसक दृष्टीर्ा ्वीकार केला. 
 
३. (आ) एकोणिसाव्या शतकातील मानकरी 

सरदाराांनी महाराष्रारे् जे उपेत्रित मानकरी अभ्यासले, ते एकोणीसाव्या शतकातील होते. 
सरदाराांच्या या अभ्यासारे् वरे्ळेपण त्रवशषे लिणीय आहे. आपफयाकरे् बरेर् अभ्यास-प्रकफप एकदेशीय 
असफयारे् जाणवते. एकीकरे् त्रर्पळूणकर व दुसरीकरे् फुले याांच्यात्रवषयीरे् काही अभ्यास-प्रकफप 
थोड्याफार जातीय अत्रधष्ानावरुन झाले आहेत. सरदाराांनी माि व्तुत्रनष् व साधार त्रवश्लेषण करून या 
दोघाांच्या त्रवर्ाराांरे् यथाथच ्वरूप समतोलपणे माांर्ण्यार्ी दृष्टी त्रदली. 

 
तीर् र्ोष्ट लोकत्रहतवादी याांच्यात्रवषयीच्या अभ्यासार्ी. लोकत्रहतवादींर्ी वैर्ात्ररक र्तू्रमका समजावनू 

घेण्यापेिा त्याांर्ा परखर्पणा व त्याांच्या व्यल्क्तर्त जीवनातील दुबळेपणा याांरे्र् अत्रधक र्ाांर्वल केले रे्ले. 
सरदाराांनी माि लोकत्रहतवादींर्ा बतु्रद्धवाद, समाजत्रहतार्ी कळकळ व त्रवर्ारसरणीर्ा र्ार्ा यथाथच 
्वरूपात त्रवशद केला. अव्वल इांग्रजीतील अन्सय उपेत्रित मान्सयकऱ्याांर्ीही त्याांनी अशीर् ओळख करून त्रदली. 

 
स. र्ां. मालश े (‘र्त शतक शोत्रधताना’) नत्रलनी पांत्रर्त (‘महाराष्रातील राष्रवादार्ा त्रवकास’) 

सरोत्रजनी वैद्य (‘र्ोपाळ हरी’ आत्रण काशीबाई कात्रनटकर’) अशा काही जाणकार समीिक –सांशोधकाांर्ी 
नाव ेइथे नमूद करता येतील. त्याांनी सरदाराांच्या समधात त्रवर्ारसरणीर्ी परांपरा जोपासली आहे. 
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३. (इ) दणलत सणहत्याचे समालोचन 
दत्रलत सात्रहत्यार्ी व दत्रलताांच्या र्ळवळीर्ी त्रदशा यासांबांधी सरदाराांनी केलेले लेखन समदृ्ध व 

सकस आहे. या र्तैन्सयशाली नव्या प्रवाहारे् सरदाराांनी मनापासून ्वार्त केले आहे. जखमेतून त्रठबकणाऱ्या 
रक्तसबदुांरे् र्तैन्सय घेऊन हे सात्रहत्य सर्वतीच्या प्राांर्णात अवतरले आहे. सवणच लेखकाांच्या सात्रहत्यात 
दत्रलताांत्रवषयी सहानुर्तूी आहे. (‘कसली रे मेफया सहानुर्तूी ?’ या खात्रर्लकराांच्या ‘बायकाांरे् बांर्’ या 
नाटकातील उद्र्ारार्ी आठवण श्री. म. माटे याांनी या सांदर्ात करून त्रदली आहे.) ही सहानुर्तूी दत्रलताांच्या 
प्रत्यि अनुर्तूीर्ी जार्ा घेऊ शकणार नाही. र्ावकुसाच्या आतफया कत्रवतेत आत्मसांतोष आहे, तर 
र्ावकुसाबाहेरच्या कत्रवतेत त्रवद्रोह आहे. दत्रलताांच्या वदेनेशी व त्रवद्रोहाशी समरस होऊन सरदाराांनी दत्रलत 
सात्रहत्यार्ी समीिा केली आहे. 

 
दत्रलत सात्रहत्य सांमेलनातील सरदाराांरे् अध्यिीय र्ाषण, दत्रलत व्यासपीठाांवरील त्याांर्ा वैर्ात्ररक 

सहर्ार् आत्रण अनेक दत्रलत सात्रहल्त्यकाांनी व सत्रमिकाांनी वळेोवळेी त्याांच्या घरी जाऊन घेतलेले मार्चदशचन 
यामुळे ते सात्रहल्त्यक व समीिक आज आत्मशोधास प्रवृत्त झालेले त्रदसतात. सरदार हे त्याांच्या दृष्टीने एक 
अत्यांत त्रवश्वासाहच व्यल्क्तमत्व होते, यार्ा प्रत्यि बाशी येथील सात्रहत्य सांमेलनारे् अध्यिपद प्रा. सरदाराांकरे् 
ज्या पद्धतीने आले त्यावरून सवांनार् आला (फेबु्रवारी १९८०) 
 
४. (अ) सरदाराचंी भाषाशलैी 

सरदाराांच्या सत्वसांपन्न व्यल्क्तमत्वार्ी त्रनशाणी म्हणनू त्याांच्या र्ाषाशलैीर्ा उल्लेख करता येईल. 
‘त्रमतलेप’ हे त्याांच्या लेखणीरे् वैत्रशष्ट्य आहे. या सांदर्ात एखादे उदाहरण पुरेसे होईल. सरदार त्रलत्रहतात, 
“सांताांरे् व आधुत्रनक सुधारकाांरे् कायच सवच् वी वाया रे्ले, असे आपण म्हण ूशकत नाही. हा लाांब पफफयार्ा 
मार्च आहे. त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरील अपयशात र्ावी यशार्ी बीजे दर्लेली आहेत. वळेोवळेी अशी अपयश े
पर्वनूर् आपफयाला यशारे् त्रशखर र्ाठता येणार आहे. वा्तत्रवक पाहता हे खरे अपयशही नव्हे. या बाबतीत 
पाांढरे शुभ्र आत्रण काळेकुट्ट अशी टोकार्ी त्रवर्ार्णी त्रनरथचक आहे. यशापयशाच्या कसोट्या कालसापेिर् 
ठेवाव्या लार्तात. सच्च्या सुधारकाच्या त्रठकाणी ही मलूर्ामी ऐत्रतहात्रसक दृष्टी असली, तर तात्कात्रलक 
अपयशाने त्यारे् मनोधैयच कधी खर्त नाही.” 

 
दोन सांताांच्या कायारे् तौलत्रनक त्रववरे्न करतानाही सरदाराांच्या लेखणीर्ा तोल ढळत नाही. उलट 

त्यातून त्याांर्ी ममचग्राही दृष्टी प्रत्ययास येते. ‘तुका झालासे कळस’ या उक्तीरे् ममच ् पष्ट करताना ते त्रलत्रहतात, 
“वारकरी सांतपरांपरेरे् मुकुटमणी तुकाराम याांनी एकनाथाांरे् लोकजार्तृीरे् व समाजसुधारणेरे् कायच अत्रधक 
उत्कटतेने व तेजल््वतेने पढेु र्ालू ठेवले. माि या दोघाांच्या प्रकृतीत व पत्ररल््थतीत खूपर् अांतर होते. त्यामुळे 
एकनाथाांनी वळेोवळेी तर्जोर्ीर्ा मार्च ्वीकारला, पण तुकारामाांरे् धोरण बहुधा आक्रमकर् रात्रहले. 
एकनाथाांच्या न्सयायत्रनष्ेरे् तुकारामाांच्या न्सयायत्रनष्ुरतेत रूपान्सतर झाले. आपफया त्रतखट व ममचरे्दी शब्दाांनी 
समाजातील अत्रनष्ट प्रवृत्तींवर तुकोबाांनी त्रनर्ीर्पणे हत्यार उपसले.” 

 
सरदाराांर्ी सर्ळीर् पु्तके आकाराने आटोपशीर आहेत. सांत आत्रण समाज हे दोन त्रवषय त्याांच्या 

सर्तनारे्, लेखनारे् आत्रण व्याख्यानाांरे् आहेत. आरांर्ी त्याांनी या त्रवषयाांवर त्रवत्रवध वैर्ात्ररक/वाङ्मयीन 
त्रनयतकात्रलकाांतून ्फुट लेख प्रत्रसद्ध केले. त्यार् लेखाांरे् सांग्रह यथावकाश पु्तकाांच्या रूपाने प्रकात्रशत 
झाले. ‘सांतवाङ्मयार्ी सामात्रजक फलश्रुती’ त्याांच्या पु्तकारे् उदाहरण, प्रात्रतत्रनत्रधक ् वरूपारे् म्हणून देता 
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येईल. १९५० पासून १९८२ पयंत या पु्तकाच्या र्ार आवृत्ती वळेोवळेी त्रनघाफया. मधफया काळात सरदाराांनी 
सांतत्रवषयक जे जे ्फुट लेख त्रलत्रहले, ते ते लेख प्रत्येक आवृत्तीत वळेोवळेी समात्रवष्ट करण्यात आले. 

 
सरदाराांनी वळेोवळेी रु्ांफलेफया व्याख्यानमालाांच्या बाबतीतही असेर् घर्ले. ‘ज्ञानेश्वराांर्ी 

जीवनत्रनष्ा’ (कौत्रशक व्याख्यानमाला, १९७१), ‘न्सया. रानरे्प्रणीत सामात्रजक सुधारणेर्ी त्वमीमाांसा’ 
(सेनापती बापट ्मारक व्याख्यानमाला, १९७३) आत्रण ‘आर्रकराांर्ा सामात्रजक त्वत्रवर्ार’ (व्हीनस 
प्रकाशन व्याख्यानमाला, १९७५) ही या सांदर्ातील ठळक उदाहरणे होत. यार् मालाांर्ी पुढे पु्तके त्रनघाली. 
सरदाराांनी आपफया व्यासांर्ाच्या व सर्तनाच्या त्रवषयाांवर सलर् ग्रांथ (रीटाइज) सकवा प्रबांध (थीत्रसस) 
त्रलत्रहलेला नाही. दीघचतेपेिाही अफपािरता त्याांच्या लेखणीला अत्रधक मानवते, हेर् त्यामार्ील कारण 
असाव.े 
 
४. (आ) सरदाराचंी र्वक् तृत्र्वशैली 

सरदाराांच्या सात्रहत्यसेवरेे् एक पृथर्ात्म वैत्रशष्ट्य नमूद करणे आवश्यक आहे. ते जसे थोर लेखक 
होते, तसेर् ते प्रर्ावी व क् तेही होते. लेखणी आत्रण वाणी या दोन्सही माध्यमाांवर त्याांरे् असाधारण प्रर्तु्व होते. 
त्याांच्या लेखणीतून कार्दावर उतरणारा प्रत्येक शब्द जसा र्ोळीबांद व आशयघन असे, तसेर् 
व्याख्यानसमयी त्याांच्या मुखातून बाहेर पर्णारे शब्द र्ैतन्सयमय असत. ‘शब्द जैसे कल्लोळ अमृतारे्,’ अशी 
त्याांर्ी वक्तृत्वशलैी होती. प्राजक्तार्ी फाांदी हलवफयावर फुलाांर्ा टपटपा वषाव व्हावा, तशी त्रवर्ारपुष्पे 
त्याांच्या बोलण्यातून बाहेर पर्त. श्रोत्याांर्ी मने त्यामुळे र्ांत्रधत आत्रण पल्लत्रवत होत असत. सरदाराांरे् व्याख्यान 
सांपफयानांतर त्रतथून परतताना श्रोत्याांच्या मनात त्रवर्ाराांरे् वादळ सुरु होई. सरदाराांच्या प्रत्रतपाद्य त्रवषयारे् व 
त्यातील मुद्द्ाांरे् आपण अांतमुचख होऊन सर्तन केले पात्रहजे, अशी ऊमी श्रोत्याांच्या मनात उमटत असे. 

 
सरदाराांरे् व्याख्यान रससांपन्न व प्रवाही असे. त्या मानाने त्यारे् लेखन तेवढे आकलनसुलर् नाही. 

ते काहीसे खव्यासारखे घट्ट आहे. वार्कार्ी बौत्रद्धक पूवचतयारी पुरेशी असेल, तरर् त्याांच्या लेखनातील 
आशय उलर्र्त जातो. हा आशय सूक्ष्म व सखोल असतो. त्याला अनेक पलूै असतात. र्ारवी या कवीच्या 
काव्याप्रमाणे अथचर्ौरव (‘टसचनेस’) हा सरदाराांच्याही लेखनशलैीर्ा रु्णत्रवशषे आहे. वार्ता वार्ता मध्येर् 
थबकाव,े मार्रे् वैर्ात्ररक धारे् ओळखून घ्यावते व मर् पढेु जावे, असा वार्नप्रवास केला तरर् सरदाराांरे् 
लेखन समजून घेता येते. त्यातील त्रवर्ाराांर्ी झेप पाहून वार्कारे् मन थक्क होते. (उदाहरण द्यायरे् झाले, 
तर प्रा. मे. पुां. रेरे् याांर्ी लेखनशलैी यार् जातकुळीतील आहे.) 

 
सरदाराांच्या व्याख्यान-शलैीरे् मार्थमक रसग्रहण त्रद. के. बेरे्कराांनी केले आहे. [‘साणहत्य णर्वचार समाज 

चचतन’ संपा. भा. शं. भिगे, १९६८ मधील ज्ञानप्रसारकांपुढील आदशय’ हा णद के. बेडेकराचंा लेख पृ. ४२९’ ] ते त्रलत्रहतात, ‘ज्या 
लोकाांसाठी ज्ञानप्रसार करायर्ा, त्याांच्याबिल आदरपूवचक श्रद्धा हवी. सरदाराांच्या व्याख्यानात व 
सांर्ाषणातही एक सात्र्वक सांयम आढळतो, त्याबरोबर र्ाषेत व प्रत्रतपादनात एक सरळपणा आढळतो. 
कोठेही आलां कात्ररक शब्दयोजना नाही, र्ावनाांर्ा रे्तत्रवण्यासाठी केलेला युल्क्तवाद नाही, प्रत्रतपिाला 
त्रर्मटे घेण्यारे् सकवा त्यार्ा तेजोर्ांर् करण्यारे् लढाऊ र्ावपेर् नाहीत, अशी त्याांर्ी प्रत्रतपादन-शलैी आहे. 
ही शलैी त्याांना जरी सहज साधलेली आहे, तरी या ‘साधण्या’ मध्ये त्याांर्ा सावधपणा, आत्मपरीिण व कष्ट 
याांरे् एक सातत्य आहे. ्फूती व सहजपणा याांवर त्रर््त ठेवनू शलैीदार लेखन सकवा र्ाषण करणारे लोक 
असतात. पण सरदाराांर्ी त्रर््त अशा सहजपणावर नाही, तर त्रवर्ारपूवचक प्रयत्नावर आहे. आपण ज्ञान 
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प्रसारारे् कायच करताना ‘अर्ाणी’ लोकाांना त्रशकवीत नसून, शहाण्याांनार् काही तरी जबाबदारीने साांर्त 
आहोत, अशी र्ावना ठेवनू सरदार बोलतात आत्रण त्रलत्रहतात.’ 

 
लेखणी आत्रण वाणी या दोन्सही माध्यमाांतून सारख्यार् समथचपणे समाजप्रबोधन करणारे थोर पुरुष 

मार्च्या त्रपढीत होऊन रे्ले. बाळशास्त्री हरदास, न. र. फाटक, शां. दा. पेंर्से, तकच तीथच लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
पु. र्. सहस्रबुदे्ध अशी काही त्रनवर्क नावे या सांदर्ात साांर्ता येतात. या प्रत्येकाच्या सात्रहत्यदृष्टीरे् व 
जीवनत्रनष्रेे् ् वरूप पृथर्ात्म आहे, पण अत्रर्जात समाजमन्कता हे त्याांच्यातील समान अत्रर्जात सूि आहे. 
या समाजत्रशिकाांच्या उज्ज्वल परांपरेत प्रा. र्ां. बा. सरदार या नाममुदे्ररे् महत्व असाधारण आहे. 

 
या सांदर्ात सरदाराांर्ी सात्रहत्यदृष्टी व त्याांर्ी जीवनत्रनष्ा याांर्ा पत्ररर्य करून घेणे उपयुक्त ठरेल. 

 
५. सरदाराचंी साणहत्यदृष्टी 

लेखकार्ी सात्रहत्यदृष्टी अजमावण्यासाठी त्रसद्धान्सत आत्रण व्यवहार या दोन्सही अांर्ाांनी त्याने केलेला 
वाङ्मय-त्रवमशच त्रवर्ारात घ्यावा लार्तो. सात्रहत्य-व्यवहाराच्या अांर्ोपाांर्ाांवार सरदाराांनी एक व्यापक 
र्तू्रमकेवरून र्र्ा केली आहे. या र्रे्च्या अनुषांर्ानेर् सात्रहत्यातील काही त्रसद्धान्सताांत्रवषयीरे् आपले मत 
प्रदशचन त्याांनी केले आहे, असे ध्यानात येते. 

 
्वातांत्रयोत्तर मराठी सात्रहत्यापुढील आव्हाने ्पष्ट करताना सरदाराांनी मानवी जीवनात कलात्मक 

सात्रहत्याला अत्यांत मह्वारे् ्थान असफयारे् साांत्रर्तले आहे. [‘मराठी साणहत्य : पे्ररिा र्व स्र्वरूप’ संपा. म. द. 

हातकिंगलेकर आणि गो. मा. पर्वार, १९८६] कोणत्याही प्रर्त मानवसमुहारे् जीवन हे प्रायः सलर् व प्रवाही असते. 
तत्वज्ञान, त्रवज्ञान व कला याांतून मनुष्याच्या सजचनशीलतेर्ा अत्रवष्कार होत असतो. समाजारे् ्थयैच व प्रर्ती 
याांसाठी तत्वज्ञान आत्रण त्रवज्ञान ही अत्यावश्यक आहेत. माि त्याांना कलेर्ी जोर् लार्फयाखेरीज मानवी 
जीवनाला पत्ररपूणचता येत नाही. कलेच्या प्राांतात त्रर्िसांर्ीतादी कलाांहून लत्रलत सात्रहत्यार्ी महती त्रवशषे 
आहे, असे सरदार साांर्तात. खरे कलात्मक सात्रहत्य हे ् वर्ावतःर् समग्रलक्ष्यी असते. मनुष्याच्या वैयल्क्तक 
व सामात्रजक जीवनातील अांतःप्रवाहाांर्ा साकफयाने वधे घेण्यारे् साम्यच सात्रहत्याच्या त्रठकाणी असते. 
सात्रहत्यारे् ्वरूप हे केवळ छायात्मक नाही, कोणत्याही समाजाच्या सात्रहत्यात त्यार्ी सां्कृती प्रत्रतसबत्रबत 
झालेली असते हे तर खरेर्; पण एवढ्ाने सात्रहत्यारे् कायच सांपत नाही. सा्ं कृतीच्या त्रनर्थमतीतही सात्रहत्यार्ा 
र्ार् असतो. प्रज्ञावांत आत्रण प्रत्रतर्ासांपन्न लेखक सां्कृतीरे् सांर्ोपन, सांवधचन, नवीकरण व प्रसार सात्रहत्याच्या 
माध्यमातून काही प्रमाणात करू शकतात. अशा प्रकारे सात्रहत्य व सां्कृती याांर्ा आांतत्ररक, सरे्तन व अतूट 
सांबांध असफयारे् सरदाराांनी आवजूचन म्हटले आहे. 

 
माि शुद्ध वाङ्मयीन कलावाद सरदाराांना मांजूर नाही. काहीशा सांकुत्रर्त व ्वयांमन्सयतेच्या वृत्तीतून 

केवलकलावादार्ा जन्सम झाला. सात्रहत्य ही एक जीवनत्रनष्ा आहे ही धारणा मलूतः प्रर्त्रतपरर् आहे. 
सात्रहत्यारे् त्रनर्थमतीकें द्र व्यक्ती हेर् राहणार आत्रण व्यक् तीरे् रांर्रूप घेऊनर् सात्रहत्यकृती त्रसद्ध होणार आहे. 
परांतु व्यक्ती आत्रण समाज याांर्ा अतूट सांबांध लिात घेता, त्याांर्ी कृत्रिमपणे फारकत करणे यासारखे र्यावह 
आत्रण अनथचकारक दुसरे काही नाही, असे सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. त्रनकोप मनार्ी व्यक्ती ही 
समाजपराङ्मुख कधीर् होऊ शकत नाही. सामात्रजक सांबांधातूनर् त्रतच्या प्रत्रतरे्रे् पोषण झालेले असते आत्रण 
त्रतच्या वाङ्मयत्रनर्थमतीला सातत्य लार्लेले असते. 
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या दृष्टीने पाहता सामात्रजक बाांत्रधलकी आत्रण केवलकलावाद हे द्वांद्व फार काळ त्रटकून राहील, असे 
सरदाराांना वाटले नाही. खेड्यापाड्यातील कष्टकरी वर्ातून नव े लेखक उदयास येत आहेत. दत्रलत 
सात्रहत्यार्ा प्रवाह र्ाांर्लार् ल््थरावला आहे. आत्रदवासी नवत्रशत्रिताांरे् सात्रहत्य प्रथमर् अांकुरत आहे. या 
सर्ळयाकरे् प्रत्रतत्रष्त सात्रहल्त्यकाांना फार काळ दुलचि करता येणार नाही. आतापयंत दर्पले रे्लेले व 
इत्ततः त्रवखुरलेले दत्रलत, आत्रदवासी, र्टके, ग्रामीण, स्रीमुक्तीवादी प्रवाह हे सारे दत्रलत, आत्रदवासी, 
ग्रामीण सात्रहत्यसांमेलनाांच्या द्वारे एकि येण्यार्ी प्रत्रक्रया सुरु झालेली आहे. उद्याच्या समाजार्ा व 
सात्रहत्यार्ा इत्रतहास खरे तर याांच्यार् हातून घर्णार आहे. त्या काळात ्वयांकें त्रद्रत वृत्तीच्या अ-सामात्रजक 
जात्रणवाांना कुठून पाठबळ त्रमळणार? अशा रीतीने सात्रहत्याच्या सामात्रजक दात्रयत्वार्ा मुिा सरदाराांनी 
ठाशीवपणाने माांर्ला आहे. 

 
सात्रहत्याच्या रु्णवते्तर्ी उांर्ी आत्रण त्याच्या प्रर्ाविेिार्ा त्रव्तार या एकार् नाण्याच्या दोन बाजू 

आहेत, असे यार् सांदर्ात सरदाराांनी म्हटले आहे. रु्णवत्ता आत्रण त्रव्तार याांरे् प्रमाण नेहमीर् व्य्त असते, 
हा समज त्याांना मान्सय नाही. ज्याांना सात्रहत्याच्या रु्णोत्कषार्ी उत्तुांर् त्रशखरे मानता येतील, असे लोकोत्तर 
सात्रहल्त्यक कुठेही झाले तरी मोजकेर् असतात. तसेर् ज्याांना अलौत्रकक प्रत्रतर्ा लार्लेली आहे, अशा 
सवांच्यार् अत्रर्व्यक्तीला सामात्रजक जीवनात नेहमीर् वाव त्रमळतो, असे नाही. 

 
आपण आधुत्रनक युर्ात सांत्रधसमानतेरे् त्व ्वीकारले आहे. त्रशिणार्ा सावचत्रिक प्रसार होऊ 

लार्फयावर नवत्रशत्रित वर्च उदयास आला. त्याने साहत्रजकर् त्रवषमतेवर आधारलेफया व्यव्थेवरुद्ध आपला 
असांतोष व्यक्त करण्यास आरांर् केला. त्यातले जे वार्क सांवदेनिम व सर्तनशील होते, त्याांना आपफया 
र्ाषेतील लत्रलत सात्रहत्यार्ा आपफया जीवनाशी अथाअथी काही सांबांध नाही, हे तीव्रतेने जाणव ूलार्ले. या 
असमाधानातूनर् आपफया र्ोवतालच्या लोकजीवनातील आतापयंत अप्रर्ट रात्रहलेले अनुर्व नव्याने 
शब्दाांत्रकत करण्यार्ी पे्ररणा त्याांना त्रमळाली. या िेिात त्याांनी प्रथमर् पदापण केले असफयामुळे त्याांना 
आपफया अनुर्वाांशी सुसांर्त असे लेखनतांि लवकर र्वसले नाही. तसेर्, जुन्सया रूढ त्रशिणपद्धतीमुळे 
त्याांच्या मनावर असलेले पूवचपरांपरेरे् दर्पण त्याांना पार झुर्ारून देता आले नाही. अशा ल््थतीत 
त्याांच्याकरू्न मोठ्या रु्णवते्तर्ी अपेिा करणे हे रा्त ठरणार नाही. रु्णवते्तर्ा आग्रह हवार्, पण त्यासाठी 
अधीर होऊन र्ालणार नाही. जसजशी पत्ररल््थती अनुकूल होत जाईल, तसतशी या लेखकाांच्या रु्णवते्तर्ी 
उांर्ीही वाढफयाखेरीज राहणार नाही. 

 
सात्रहत्याच्या सवांर्ीण त्रवकासाच्या दोन कसोट्या सरदाराांनी मानफया आहेत. मराठी सात्रहत्यार्ा 

उत्कषच व्हावा असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा आपफयाला नेमके काय अत्रर्पे्रत आहे, हे पात्रहले पात्रहजे. 
मराठीतील काही सात्रहत्यकृती तरी वाङ्मयीन रु्णवते्तच्या बाबतीत एवढ्ा उत्तुांर् असफया पात्रहजेत की, 
त्याांना त्रवश्वसात्रहत्यातील सवचश्रेष् कृतींर्ी बरोबरी करता आली पात्रहजे. ्वतांि राष्र म्हणून र्ारतार्ी प्रत्रतष्ा 
जर्ात ज्यामुळे उांर्ावले, असे अव्वल दजारे् ग्रांथ मराठीत त्रनमाण झाले पात्रहजेत. सात्रहत्याच्या अत्रर्वृद्धीर्ी 
ही एक मह्वार्ी कसोटी असफयारे् सरदाराांनी मानले आहे; पण त्याबरोबरर् दुसरीही एक कसोटी त्याांनी 
त्रवर्ारात घेतली आहे. ज्या समाजारे् सात्रहत्य अर्दी तळातफया माणसापयंत जाऊन पोर्ले असेल, त्याच्या 
जीवनार्ा ते एक र्ार् होऊन रात्रहले असेल, तो समाज प्रर्त व सुसां्कृत आहे असे ते मानतात. यापुढे एका 
बाजूला त्रदवाणखान्सयात बसून काव्यशास्त्रत्रवनोदात रममाण होणारे थोरे् प्रत्रतत्रष्त लोक, तर दुसऱ्या बाजूला 
उन्सहातान्सहात काबार्कष्ट करणारे त्रवद्यानांदाला व कलानांदाला वांत्रर्त झालेले लिावधी लोक ही ल््थती फार 
काळ र्ालू राहणे इष्ट नाही व शक्यही नाही. त्रवत्रवध थराांतील लोकाांच्या कफपकतेला आत्रण त्रनमाणिमतेला 
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र्ालना देण्याइतके सात्रहत्यारे् प्रर्ाविेि त्रवशाल व त्रवमुक्त असेल, तरर् त्रवत्रवध ्वरूपारे् श्रेष् सात्रहत्य 
मोठ्या प्रमाणात त्रनमाण होऊ शकेल. अन्सयथा मूठर्र पुढारलेफया लोकाांर्ी त्रमरास बनलेले सात्रहत्य 
र्बक्यासारखे सार्नू राहण्यार्ा धोका सांर्वतो, असा इशारा सरदाराांनी त्रदला आहे. 

 
सात्रहल्त्यकाांनी र्ोळसपणे या ल््थत्यांतरार्ा अथच समजून घेतला पात्रहजे. राजकारण, अथचकारण व 

समाजकारण याांच्याप्रमाणे सात्रहत्यकारणही र्ोवतालच्या वातावरणापासून अलर् राहू शकत नाही, हे 
सरदाराांनी नेमकेपणाने त्रवशद केले आहे. आपला उच्चवणीय मध्यमवर्च जेव्हा जन-आांदोलनापासून दूर रे्ला, 
तेव्हापासून सात्रहत्यत्रवर्ारात तांिवादारे् तुणतुणे सुरु झाले. पुढे १९५२ पासून इथफया राजकीय नेतृत्वात 
बदल घरू्न येण्याच्या प्रत्रक्रयेस प्रारांर् झाला. त्यार् वळेी इथे आत्यांत्रतक व्यल्क्तवाद व त्रनखळ कलावाद याांर्ा 
पि त्रहत्रररीने पुढे आला. आज ग्रामीण पत्ररसरातून वा मोठमोठ्या औद्योत्रर्क शहराांतून उदयास आलेला 
नवोत्रदत लेखक ्वर्ावतः र् कलावादी होऊ शकत नाही. कलावादी र्तू्रमका पत्करण्यासाठी सर्ोवार शाांत 
सुल््थर वातावरण असाव े लार्ते. जीवनाकरे् तट्थ वृत्तीने पाहता येण्यासाठी लेखकाला त्रकमान 
सुख्वा््य लार्ाव े लार्ते. दुदैवाने या र्ोष्टी त्याच्या वाट्याला आलेफया नसतात. त्यारे् जीवन हे 
असुरत्रितता, अन्सयाय, प्रिोर्, वदेना व सांघषच याांनी ग्रासलेले असते. अथात् र् त्याच्या सात्रहत्यात वदेना व 
त्रवद्रोह याांरे्र् प्रकषाने दशचन घर्ते. सात्रहत्याच्या अांतरांर्ातील पत्ररल््थतीसापेि पत्ररवतचनार्ी सरदाराांनी 
केलेली ही मीमाांसा प्रत्ययकारी आहे. 

 
मराठी वाङ्मयार्ा उत्तरोत्तर उत्कषच आत्रण सावचत्रिक प्रसार व्हावयार्ा असेल, तर ते लोकात्रर्मुख 

होण्यार्ी त्रनकर् असफयारे् सरदार साांर्तात - समाजाच्या त्रवत्रवध थराांतील नवत्रशत्रिताांपयंत आपले सात्रहत्य 
जाऊन पोर्ले पात्रहजे. त्यासाठी आधी आपला सवचसामान्सय माणसाच्या सहृदयतेवर, रत्रसकतेवर व सारासार 
त्रववकेिमतेवर त्रवश्वास असला पात्रहजे. त्याच्या त्रठकाणी वाङ्मयात्रर्रुर्ी त्रनमाण करता येईल, या त्रवषयी 
आपफया मनात सांदेह असता कामा नये. सवच थराांतील लोकाांना हे सात्रहत्य आपले आहे, असे मनोमन वाटले 
पात्रहजे. त्यासाठी त्रर्न्न-त्रर्न्न थराांतील लोक आपापले अनुर्व सात्रहत्याच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यास 
उिुक्त झाले पात्रहजेत. ते जे सात्रहत्य त्रनमाण करतील, त्यारे् पत्ररशीलन व रसग्रहण आपण इहवादी, 
सामात्रजक व धमचत्रनरपेि र्तू्रमकेतून करण्यार्ा सांकफप केला पात्रहजे, असे सरदाराांरे् आग्रहपूवचक साांर्णे 
आहे. 

 
सात्रहत्यार्ी ् वायत्तता आढळ रात्रहली पात्रहजे, असा सरदाराांर्ा आग्रह आहे. [‘परंपरा आणि पणरर्वतयन’ संपा. 

मो. स. गोसार्वी आणि र्वी. श. चौघुले, १९८८, पृ. ९४-९८] अलीकरे् सात्रहत्याच्या िेिात सरकारीकरणार्ी प्रवृत्ती वाढत 
आहे. सात्रहत्यिेिार्ी ् वायत्तता व सात्रहत्याच्या माध्यमार्ी प्रत्रतष्ा त्रटकवण्यासाठी या प्रवृत्तीला आवर घालणे 
जरुरीरे् आहे. केवळ सात्रहत्याच्यार् दृष्टीने नव्हे, तर एकां दर लोकशाही जीवनपद्धतीच्या दृष्टीनेही हे 
आवश्यक आहे. सात्रहत्यसांमेलने, सांशोधनप्रकफप, ग्रांथ-पत्ररतोत्रषके अशा उपक्रमाांसाठी अनुदान घेतफयामुळे 
सरकारला त्यात ह्तिेप करता येतो आत्रण म्हणून शासकीय मदतीवर बत्रहष्कार घालावा, ही र्तू्रमका 
सरदाराांना मांजूर नाही. सात्रहत्य सां्थाांरे् त्रनत्यारे् कायच आपफयासारख्या र्रीब देशात अनुदानात्रशवाय र्ालणे 
शक्य नाही. तेव्हा सात्रहत्यिेिाच्या प्रत्रतष्ेला बाधा येऊ न देता अनुदान घेण्यात काहीही र्ैर नाही, असे ते 
म्हणतात. कफयाणकारी राज्यात लोकोपयोर्ी उपक्रमाांना सहाय्य करणे हे शासनारे् कतचव्यर् आहे. 
समधेपणाने नव्हे तर हक्काने आपण असे अनुदान घेतले पात्रहजे व शासनाने ते कतचव्यबुद्धीने त्रदले पात्रहजे. 
वाङ्मयीन उपक्रमाांना अनुदान त्रदफयाबिल पिाद्वारे सकवा समारांर्ात औपर्ात्ररकपणे शासनारे् आर्ार 
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मानण्यात काही वावरे् नाही. परांतु त्यासाठी खास आर्ारारे् ठराव पास करणे हे र्ाटत्रर्री करण्यासारखे 
आहे. कोणाही जात्रतवांत सात्रहल्त्यकाला ते न शोर्ण्यासारखे आहे. 

 
इथेर् सरदाराांनी सात्रहत्यिेि व शासनसां्था याांच्या सांबांधात एक मुिा माांर्ला आहे. त्रशिण व 

अथचकारण अशा िेिाांप्रमाणे सत्रहत्यिेिासांबांधीही शासनारे् काही अत्रधकृत धोरण असणे ्वार्ात्रवक आहे. 
माि ते लोकशाही जीवनदृष्टीशी सुसांर्त असले पात्रहजे. त्यार्बरोबर सात्रहत्याच्या अत्रर्वृद्धीला ते पोषक 
असायला हव.े शासन हे सवच समाजाला जबाबदार असते हे लिात घेऊन, शासनार्ी व्यापक जबाबदारी व 
तात्कात्रलक पित्रहत याांत फरक केला पात्रहजे. जेव्हा या धारणेशी त्रवसांर्त असा प्रमाद शासनाकरू्न घरे्ल, 
तेव्हा तत्परतेने त्यार्ा त्रनषेध केला पात्रहजे. क्वत्रर्त्प्रसांर्ी शासकीय समारांर्ावर बत्रहष्कारही घालावा लारे्ल. 
पण सदासवचकाळ बत्रहष्कारार्ी र्तू्रमका घेणे बरोबर नाही. शक्य व इष्ट असेल त्रतथे शासनाशी सहकायच व 
जरूर त्रतथे असहकार, असे धोरण ठेवले तरर् ते सात्रहत्याला त्रहतकारक ठरेल. त्या िेिातील जाणकाराांर्ा 
योग्य तो मान राखला रे्ला पात्रहजे व त्याांरे् त्रनणचय्वातांत्रय अबात्रधत रात्रहले पात्रहजे. अशा तऱ्हेर्ी सम्यक 
र्तू्रमका घेऊन जर आपण शासनाशी सहकायच केले नाही, तर सांत्रधसाधू लोकाांना रान मोकळे त्रमळेल आत्रण 
सात्रहत्यार्ी व एकां दर समाजार्ी हानी होईल. 

 
सात्रहत्यातील लहानमोठ्या उपक्रमाांसाठी शासनारे् साहाय्य आवश्यक असफयारे् सरदाराांना मान्सय 

आहे. पण त्याबरोबरर् शासनत्रनरपेि अशी सात्रहत्यार्ी काही शक्तीकें दे्र हवीत, हेही त्याांनी आवजूचन म्हटले 
आहे. माि अशी कें दे्र आज सात्रहत्यिेिात आहेत सकवा कसे, तसेर् त्या कें द्राांरे् ्वरूप कसे अपेत्रित आहे, 
यार्ा खुलासा त्याांनी केलेला नाही. सात्रहत्यार्ा मुख्य व्यवहार शासन पुर्कृत रात्रहला तर त्यास सरदाराांर्ी 
हरकत नाही. ्वतांि शक्तीकें दे्र त्या व्यवहाराला पूरक ठरतील असा त्याांर्ा कयास आहे. जेव्हा लोकशाही 
खऱ्या अथाने जार्ृत व सांघत्रटत होईल, तेव्हा शासनाला आपोआपर् जबाबदारीने वार्ाव ेलारे्ल आत्रण मर् 
अशा शासनत्रनरपेि कें द्रार्ी र्रज उरणार नाही, अशी अपेिा त्याांनी व्यक्त केली आहे. माि त्याांर्ी ही कफपना 
काहीशी सांत्रदग्ध व वादग्र्तही रात्रहली आहे. 

 
सात्रहत्य सांमेलनारे् ्वरूप कसे असाव,े यात्रवषयी सरदाराांनी आपफया काही अपेिा व्यक्त केफया 

आहेत. [दै. केसरी पुिे, णद. २१ नोव्हेंबर १९८१. )शबदांकन : सुधीर बेडेकर ]. एक सात्रहत्यपे्रमी वार्क म्हणून मांिी सकवा कुणी 
राजकीय नेता सांमेलनास आफयास ते ्वार्ताहचर् ठराव.े तसेर् त्या व्यक्तीर्ा यथोत्रर्त मान राखावा; पण 
मांिी म्हणून त्याांना त्रवशषे ्थान असता कामा नये. मांत्रयाांना सांमेलनाच्या त्रनणचयप्रत्रक्रयेत ढवळाढवळ 
करण्यार्ी सांधी त्रमळू नये. या बाबतीतील अत्रनष्ट पत्ररल््थती केवळ मांत्रयाांमुळे त्रनमाण होते असे नाही, तर त्रतला 
काही सात्रहल्त्यकाांमधील सांत्रधसाधूपणा व न्सयूनर्ांर् कारणीर्तू असतो. 

 
सांमेलनातील र्र्ा - र्ाषणे - पत्ररसांवाद याांर्ी त्रदशा कोणती असावी, यात्रवषयी सरदाराांनी दोन अपेिा 

व्यक्त केफया आहेत. एकतर त्रनर्थमतीप्रत्रक्रया, सौंदयानुर्व व समीिापद्धती याांत्रवषयी काही मलूर्तू तात्र्वक 
्वरूपारे् व तांित्रवषयक प्रश्न असतात. त्याांर्ी र्र्ा होणे मह्वारे् आहे. पण त्याबरोबरर् दुसरी एक र्ोष्ट 
लिात घ्यायला हवी. सामान्सय माणसाांमध्ये वाङ्मयीन जन त्रनमाण करणे, सात्रहत्यारे् प्रर्ाविेि वाढत्रवणे व 
त्रवत्रवध थराांतील लेखक-वार्काांमध्ये सांवाद साधणे, याांसाठीरे् एक व्यापक व्यासपीठ या दृष्टीने सांमेलनाकरे् 
पाहायला हव.े आज फार मोठ्या सांख्येने व वरे्ळया पे्ररणा घेऊन नव ेलेखक सात्रहत्यिेिामध्ये उतरत आहेत. 
त्याांच्या वाङ्मयीन जात्रणवाांना वळण लावणे आत्रण सात्रहत्यार्ी ्वायत्तता, तसेर् समाजातील इतर अनुबांध 
याांत्रवषयी योग्य र्तू्रमका त्याांच्या मनात त्रनमाण करणे, अशी दोन कामे आपफयासमोर आहेत. नव्या लेखकाांर्ा 
सामात्रजक अनुबांध घट्ट आहे. त्याांच्या वाङ्मयीनत्रनर्थमतीतील अर्र्णींना एक त्रजवांत सामात्रजक सांदर्च आहे. 
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त्यामुळे सात्रहत्याच्या शुद्धतेरे् ्तोम माजत्रवणारी, कलेसाठी कला व ज्ञानासाठी ज्ञान अशी र्तू्रमका त्याांना 
्वयांकें त्रद्रततेर्ी व मतलबीपणार्ी वाटणे ्वार्ात्रवक आहे. 

 
सरदाराांनी वृत्तपिे आत्रण लोकत्रशिण याांच्यातील अनुबांधात्रवषयीही आपले मत ्पष्टपणे नोंदत्रवले 

आहे. ['युगान्तर’ (भारतीय) कम्पयुणनस्ट पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कौक्न्सलचे मुखपत्र), मंुबई, णद. २-१०-१९९२] दैनांत्रदन 
समाजजीवनाच्या प्रवाहाशी समान्सतर असणे हे वृत्तपिारे् वैत्रशष्ट्य असफयारे् साांर्नू सरदार म्हणतात, “माझे 
त्रवश्व केवढे, हे मी कोणती वतचमानपिे वार्तो त्यावर अवलां बून आहे.” मराठी वृत्तपिाांना प्रदीघच परांपरा आहे. 
अनेक त्रनष्ावांत पिकाराांनी ही परांपरा जोपासली आहे. लोकत्रशिण हे वृत्तपिारे् महत्वारे् कायच आहे. 
वृत्तपिाांरे् ्वातांत्रय, पात्रवत्रय आत्रण प्रत्रतष्ा याांरे् सांरिण केफयाखेरीज आपफया देशाला उज्ज्वल र्त्रवतव्य 
नाही, हे सरदार आवजूचन साांर्तात. कायचकत्यांना प्रत्रशत्रित करणे, अनुयायाांना मार्चदशचन करणे व 
त्रहतसर्तकाांना वळण लावणे हे पिकाराांनी करायला हवरे्; पण या सवांपलीकरे् जो सामान्सय जनसमूह आहे, 
त्याला कसे आकर्थषत करता येईल, यार्ाही त्रवर्ार झाला पात्रहजे. शोत्रषताांच्या असांतोषाला वळण देण्यार्ी 
र्रज आहे. पित्रनष् पिाांना प्रर्ार करणे र्ार्र् असते. पण त्यात एकाांर्ीपणा येऊ नये. शवेटी ्वतः त्रनणचय 
करायला लोकाांना त्रशकत्रवणे हे प्रबोधनारे् काम आहे. प्रर्ार आत्रण प्रबोधन याांतील फरक पिकाराांनी लिात 
घेतला पात्रहजे. वृत्तपि हे मुक्त त्रवर्ारारे् व्यासपीठ झाले पात्रहजे. 

 
फेबु्रवारी १९८० मध्ये बाशी येथे र्रलेफया अत्रखल र्ारतीय सात्रहत्य सांमेलनारे् अध्यि या नात्याने 

सरदाराांनी आपफया सात्रहत्यादृष्टीच्या सांदर्ात काही मह्वाच्या त्रवषयाांर्ा ऊहापोह केला. मराठी ग्रांथप्रसार, 
सात्रहत्यार्ा मुख्य त्रवषय, सात्रहत्यार्ी समाजसापेिता, लेखकाांरे् ्वातांत्रय, त्रवर्ारप्रवतचक वाङ्मय, 
त्रवज्ञानप्रसारक वाङ्मय, ग्रामीण सात्रहत्य, दत्रलतसात्रहत्य, सात्रहत्यारे् माध्यम अशा काही त्रवषयाांर्ी र्र्ा 
आपफया या र्ाषणात त्याांनी केली. 

 
मराठी ग्रांथप्रासाराकरे् सरदाराांनी श्रोत्याांरे् लि वधेले, “महाराष्रार्ी लोकसांख्या सहा कोटींच्या 

आसपास आहे. त्यापकैी सुमारे दोन कोटी लोक सािर आहेत. मराठी दैत्रनकाांर्ा खप दोन लाखाांच्या घरात 
आहे. मराठी समाजात त्रकमान साठ लाख लोक वतचमानपि वार्णारे आहेत.” सरदाराांनी त्रदलेली ही 
आकरे्वारी एकोणीश ेऐांशी सालर्ी आहे. 

 
आज ही वार्कसांख्या त्रनत्रितर् वाढलेली असेल. वार्काांर्ी सांख्या मोठी असण्यारे् कारण केवळ 

त्रशिणप्रसार हे नसून, राजकीय जार्ृतीमुळे ग्रामीण समाजातही देशातील घर्ामोर्ी जाणनू घेण्यार्ी 
उत्सुकता त्रनमाण झालेली आहे. माि ज्याांच्यापयंत वृत्तपिे जाऊन पोहोर्लेली नाहीत, असा मोठा 
लोकसमूह अजूनही आपफयाकरे् आहे. तसेर् त्रवर्ारप्रधान व कलात्मक वाङ्मयारे् िेिही त्रव्तारलेले नाही. 
अलीकरे् महाराष्रात जो नवा लेखक पुढे येण्यासाठी धर्पर्त आहे, त्याला प्रर्त्रलत सात्रहत्यिेिात पुरेसा 
वाव त्रमळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण सात्रहत्य, दत्रलत सात्रहत्य, त्रि्ती सात्रहत्य, स्त्रीवादी सात्रहत्य, नवोत्रदताांरे् 
सात्रहत्य या वाङ्मयीन प्रवाहाांनी आपापले त्रवर्क्त सांसार थाटले आहेत. ही काळार्ी र्रजही आहे. 

 
बहुसांख्य लोक मनोरांजनासाठी वार्तात. त्रनयतकात्रलकाांर्ा वार्कवर्च मोठा आहे. त्या मानाने 

ग्रांथाांर्ा वार्कवर्च कमी आहे. त्यातही कलात्मकतेर्ी जाण असणारे आत्रण त्रवर्ाराांर्ी मौत्रलकता पारखणारे 
वार्क अर्दीर् थोरे्. त्यामुळे सात्रहत्याच्या समाजत्रनरपेितेच्या र्तू्रमकेला बळकटी येते. 
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सात्रहत्यार्ा मुख्य त्रवषय बहुधा माणूस हार् असतो. सात्रहत्यात लेखकाच्या सौंदयचदृष्टीबरोबर त्याच्या 
सां्कात्ररत जीवनदृष्टीर्ा ठसा उमटफयाखेरीज राहत नाही, याकरे् सरदाराांनी लि वधेले आहे. लेखकाच्या 
पे्ररणा, र्ावना व आकाांिा याांरे् प्रत्ययकारी त्रर्िण त्याच्या सात्रहत्यकृतीत आले म्हणजे त्यात त्रजवांतपणा 
येतो. जर्ातील सवचश्रेष् सात्रहत्यकृती पात्रहफया, तर केवळ त्रनरामय आनांद देणे एवढेर् त्याांरे् कायच नव्हते. 
मानवी जीवनार्ा अथच शोधणे ही पे्ररणा देखील त्यात असावी लार्ते. जीवनार्ा अथच पूणचपणे कुणालार् 
कळलेला नाही. पण म्हणनू माणसार्ी पूणचतेर्ी ओढ थाांबली व त्यार्ा शोध सांपला असे कधी घर्त नाही. या 
शोधातून त्याला जे करू्र्ोर्, र्लेबुरे अनुर्व येतील, त्याांना कलात्मक रूप द्यायरे् असते. आशयार्ी 
अत्रर्व्यक्ती कलात्मक असली तरी त्याच्या अांतरांर्ात सामात्रजकता ओतप्रोत र्रून रात्रहलेली असेल तरर् ते 
सात्रहत्य ‘अिर’ रूप धारण करू शकते. 

 
सात्रहत्यत्रवर्ारातील मह्वार्ा प्रश्न म्हणून व्यल्क्त आत्रण समाज याांच्या सांबांधार्ी त्रर्त्रकत्सा 

सरदाराांनी केली आहे. सात्रहत्य हे व्यल्क्तत्रनष् की समाजसापेि, हा प्रश्न अनेकदा र्कुीच्या पद्धतीने माांर्ला 
जातो, असे ते साांर्तात. व्यल्क्त ही ्वतांि असली, तरी एकाकी असत नाही. समाजार्ा मूलर्तू घटक 
म्हणूनर् ती वावरत असते. व्यक् ती आत्रण समाज याांना एकमेकाांपासून अलर् करणे बरोबर नाही. माणसाच्या 
व्यल्क्तत्वार्ी घर्ण सामात्रजक जीवनातून होत असते. व्यक्तीर्ी प्रत्रतष्ा आत्रण सामात्रजक बाांत्रधलकी याांर्ा 
पुर्कार करताना सात्रहल्त्यकाांनी तारतम्य ठेवले पात्रहजे. 

 
अलीकरे् लेखकारे् ्वातांत्रय हाही अनेकाांर्ा आवर्ता त्रवषय झाला आहे. लेखकाच्या 

आत्रवष्कार्वातांत्रयावर बाह्य शक्तीकरू्न त्रनबंध लादले जाऊ नयेत, हे तर खरेर् आहे. पण त्याबरोबरर् 
्वातांत्रय हे साधन-मूफय आहे, ते अांत्रतम मूफय नव्हे, यारे् र्ान ठेवले पात्रहजे. बाह्य बांधने झुर्ारून त्रदली म्हणजे 
आपोआप त्रवकास होतो, हा समाज त्रदशार्लू करणारा आहे. या दृष्टीने पाहता, ्वातांत्रय म्हणजे ्वयांशासन 
होय. या बाबतीत आपले सात्रहल्त्यक पुरेसे प्रयत्नशील असतात असे त्रदसत नाही. मळलेफया वाटेने जाणे सोपे 
असते. ्वातांत्रय म्हटले की, आपला मार्च आपण शोधण्यार्ी जबाबदारी येऊन पर्ते. माणसाला पुष्कळदा 
ती जबाबदारी नकोशी वाटते. त्रकतीतरी लोक प्रवाहपत्रतत असतात. पण आपण ्वतांि आहोत अशा भ्रमात 
ते असतात. अशा ल््थतीत ्वातांत्रयपे्रमी लेखकाने सदैव जार्रूक राहण्यार्ी र्रज आहे. 

 
त्रवर्ारप्रवतचक वाङ्मय त्रवपलुतेने उपलब्ध असेल व समाजात त्रवर्ारमांथनाला पोषक वातावरण 

असेल, तर त्यार्ा लेखकाच्या प्रत्रतरे्वर योग्य तो सां्कार होऊ शकतो. लेखकाला सामात्रजक वा्तवारे् 
र्ान असेल व त्यासाठी आवश्यक तेवढ्ा शास्त्राांशी त्यार्ा पत्ररर्य असेल, तर त्याच्या प्रबोधनपर लेखनाला 
मह्व येते. ्वातांत्रय त्रमळून एवढी वष ेझाली, तरी आपफयाकर्ील ज्ञानोपासकाांर्ी परर्ृचतता रे्लेली नाही, 
या त्रवषयीर्ी खांत सरदाराांनी व्यक्त केलेली आहे. धमच, तत्वज्ञान, इत्रतहास, राजकारण इत्यादी िेिाांत 
मूलर्ामी सांशोधनार्ी र्रज आहे. आपफया जुन्सया सामात्रजक सां्थाांरे् ऐत्रतहात्रसक दृष्टीने फारसे सांशोधन झाले 
नाही. येथील वा्तवाला त्रर्र्णारे ्वतांि वृत्तीरे् त्रवर्ावांत थोरे् आहेत. ‘ज्ञान हीर् शक्ती आहे’ या वर्नार्ा 
उद्घोष र्ालू आहे. पण प्रत्यि सामात्रजक जीवनात त्यार्ा प्रत्यय येत नाही. 

 
त्रवज्ञानप्रसारक वाङ्मय हेही सरदाराांच्या सर्तनारे् मह्वारे् िेि आहे. सध्यारे् युर् हे त्रवज्ञानयुर् 

आहे. पण अांधश्रद्धा, रूढीदा्य व बुवाबाजी याांरे् प्राबफय आपफया समाजात कमी झालेले नाही. या घटनेर्ी 
नुसती कारणमीमाांसा करून र्ार्णार नाही, तर ही ल््थती कशी सुधारता येईल यार्ा शोध घेतला पात्रहजे. 
त्रवज्ञानत्रनष्ेरे् सां्कार जनमानसावर झाले पात्रहजेत. त्यासाठी त्रशिणसा्ं था, सात्रहत्यसां्था, प्रकाशनसां्था 
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व वृत्तपिसां्था याांनी सांघत्रटतपणे अत्रधक प्रयत्नशील होण्यार्ी र्रज आहे. लोकाांच्या मनावर त्रवज्ञानत्रनष् 
दृत्रष्टकोन कसा सबबवता येईल, याकरे् या सा्ं थाांनी लि त्रदले पात्रहजे. लोकाांच्या त्रनत्याच्या जीवनातील 
प्रसांर्ाांना धरून यासाठी प्रयत्न केफयास असे प्रयत्न फलदायी होतील. त्रवज्ञानप्रसाराला त्रवघातक ठरतील 
अशा अांधश्रद्धाांत्रवरुद्ध वळेप्रसांर्ी झर्र्ण्यार्ीही तयारी ठेवली पात्रहजे. त्रवज्ञानप्रसार मातृर्ाषेतून झाला, तरर् 
तो प्रर्ावी ठरेल. यासाठी मराठीतून लोकात्रर्मुख त्रवज्ञानसात्रहत्य त्रनमाण झाले पात्रहजे. 

 
ग्रामीण सात्रहत्य सादर करणाऱ्या लेखकाांर्ी एक नवी त्रपढी उदयाला आलेली त्रदसते. ् वतांि ग्रामीण 

सांमेलनही र्रत्रवले जाते. या सात्रहत्यारे् ्वरूप, त्यार्ी व्याप्ती आत्रण त्या त्रवषयीच्या अपेिा याांत्रवषयी 
सरदाराांनी आ्थेने प्रकट सर्तन केलेले आहे. ‘ग्रामीण’ ही सांज्ञा केवळ ्थलवार्क अथाने न घेता त्रतच्यात, 
शहरात राहूनही त्रवपन्नाव्थेत त्रदवस कां ठणाऱ्या कष्टकरी वर्ार्ाही समावशे केला पात्रहजे, असे सरदार 
साांर्त. खेड्यातील तसार्ा शहरातीलही समाज दुर्ांर्लेला आहे. खेड्यातील नवोत्रदत सधन वर्ारे् 
शहरातील प्र्थात्रपत वर्ाशी जवळरे् नाते आहे. तसेर् शहरात झोपर्पट्टीत राहणाऱ्या लोकाांर्ी अव्था 
मोलमजुरी करणाऱ्या ग्रामीण लोकाांप्रमाणेर् हलाखीर्ी आहे. आपली त्रनयतकात्रलके बव्हांशी शहरातून 
त्रनघतात व त्याांर्ा वार्कवर्च प्रामुख्याने शहरी असतो. त्यामुळे नव्याने जार्तृ झालेफया ग्रामीण लेखकाला 
आपले त्रवर्ार व्यक्त करण्याला, प्रश्न माांर्ायला व लत्रलत लेखनात ते प्रत्रसद्ध करायला अजूनही मुक्त 
व्यासपीठ त्रमळू शकलेले नाही. 

 
शहरातील दुबचल समाजाच्या व्यथा व आकाांिा त्रर्त्रित करणारा एक नवा लेखकवर्च पुढे येऊ लार्ला 

आहे. त्यारे् नाते ग्रामीण लेखकाशी त्रमळते-जुळते आहे. या दोन्सही प्रकारच्या लेखक वर्ारे् प्रश्न सारखेर् 
आहेत. १९३० पासून बहुजनसमाजातून मराठी सात्रहल्त्यकाांर्ा एक वर्च उदयाला आला. त्याला जुन्सया 
परांपरेतील काही र्ोष्टी बोर्त होत्या. आपफया मध्यमवर्ीय सात्रहत्यातील ग्रामीण जीवनारे् त्रनजीव व 
अत्रतरांत्रजत त्रर्िण त्याला खटकत होते. पण त्यार्ी कोंर्ी फुटत नव्हती. ल््थत्रतत्रप्रय समाजात त्याला 
समानधमी सोबती रे्टत नव्हते. अशा तऱ्हेने एकाकी पर्लेफया लेखकाला ्वतःच्या जीवनत्रनष्ेशी इमान 
राखणे कठीण जाते. ग्रामीण र्ार्ातील लेखकाला त्याच्यार् जर्ातील नवा, सहृदय व र्ोळस वार्क वर्च 
लार्फयाखेरीज त्यारे् वाङ्मय कसदार व समृद्ध होणार नाही. अजूनही या लेखकाांर्ी आत्रण वार्काांर्ी 
बौत्रद्धक उपासमारर् होत आहे. त्याांरे् त्रशिण व सां्करण याांसाठी त्रजतके सांघत्रटत प्रयत्न व्हावयास हवते, 
त्रततके होताना कुठे त्रदसत नाहीत. प्रर्त्रलत त्रशिणपद्धतीमुळे त्रवत्रशष्ट त्रवर्ारसरणी, सां्कार व र्ाषा याांरे् 
दर्पण ग्रामीण लेखकावरही पर्ते. तो पाांढरपेशा बनण्यास सुरुवात होते. ही ल््थती बदलून ग्रामीण 
सात्रहत्यात र्ैतन्सय त्रनमाण करणारी र्ळवळ झाली पात्रहजे. 

 
दत्रलत सात्रहत्याच्या र्ळवळीवर अलीकरे् बरेर् बोलले जाते. र्ॉ. आांबेर्कराांच्या र्ळवळीमुळे 

दत्रलत समाज खर्बरू्न जार्ा झाला. “नरकाच्या कोंर्वाड्यात त्रकती त्रदवस राहायर्ां आम्ही, श्वास 
घुसमटत?” या दत्रलत कत्रवतेतून त्या समाजाच्या नवजार्ृतीरे् दशचन घर्ते. सामात्रजक जीवनाच्या हरएक 
िेिात आमलूाग्र पत्ररवतचन घरू्न येण्यार्ी र्रज आहे; यात सवात जा्त र्रज दत्रलताांना आहे याकरे् 
सरदाराांनी लि वधेले आहे. शब्द हे शस्त्र म्हणनू वापरणाऱ्या सांघषचप्रवण मराठी सात्रहल्त्यकाांच्या वाङ्मयाशी 
दत्रलताांरे् जवळरे् नाते असफयारे् सरदाराांनी ्पष्ट केले आहे. ‘कठीण शब्द या धोंड्ाांनी, कमरतों हाणाहाण! 
केशवसुताांच्या या वाणीतील त्वषेारे् दत्रलत सात्रहल्त्यकाांना आकषचण आहे. शतकानुशतके अलत्रित रात्रहलेफया 
आपफया अनुर्वत्रवश्वार्ा आत्रवष्कार दत्रलताांनी प्रर्ावीपणे मराठी सात्रहत्यात आणला आहे. दत्रलत सात्रहत्य 
अत्रधक कसदार व कलात्मक व्हाव,े म्हणून सरदाराांनी एक मोलार्ी सूर्ना केली आहे. दत्रलत सात्रहत्याच्या 
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मुळाशी जी बांर्खोरपणार्ी पे्ररणा आहे, ते त्यारे् प्राणत्वर् आहे; पण तेवढ्ावर त्रवसांबून राहणे त्रहतावह 
होणार नाही, असा इशारा त्याांनी त्रदला आहे. तत्वसर्तन, त्रवद्याव्यासांर्, तांिसाधना व र्ाषाप्रर्तु्व या 
र्ोष्टींर्ीही दत्रलत सात्रहत्याच्या प्रर्तीला र्रज आहे. आपले सात्रहत्य ही एका मोठ्या व्यापक र्ळवळीर्ी 
आघार्ी आहे यार्ा दत्रलत लेखकाांनी ्वतःला त्रवसर परू् देऊ नये. त्याांनी सदैव जार्रूक रात्रहले पात्रहजे. 

 
सात्रहत्यारे् माध्यम जी र्ाषा, त्रतर्ी त्रनर्थमती आत्रण त्रवकास यात मनुष्याच्या प्रर्तीरे् रह्य साठत्रवलेले 

आहे, हा मुिाही सरदाराांनी आपफया अध्यिीय र्ाषणात मार्थमकपणे माांर्ला आहे. र्ाषा म्हणजे नुसते शब्द 
नव्हेत, तर शब्दाांच्या मदतीने आपफया मनातील आशय प्रकट करण्यार्ी धाटणी वा शलैी म्हणजे र्ाषा होय. 
र्ाषा ही माणसाच्या सुधारणेर्ी व सा्ं कृतीर्ी वाहक आहे. सात्रहल्त्यकार्ा तर सदोत्रदत र्ाषेशीर् सांबांध येतो 
‘शब्दमच आिुच्या जीवीचें जीवन’ ‘  असे तुकोबाांनी म्हटले आहे. ‘द्रौपदीचे सत्त्व लाभो िामिया भाषा -शरीरा।’ 
हा मढेकराांर्ा सात्रहत्यत्रवषयक दृत्रष्टकोन सदैव ध्यानात ठेवण्याजोर्ा आहे. त्रवर्ाराला र्ावनेर्ी जोर् हवी 
आत्रण र्ावनेला त्रवर्ारारे् पाठबळ हवे. आपफयाला ज्यार्ी मनोमन प्रर्ीती आली, त्याला छेद जाईल असा 
कोणतार् सूर आपफया सात्रहत्यातून त्रनघू नये म्हणनू प्रत्येक लेखकाने दिता घेतली पात्रहजे. आपफया 
अत्रर्व्यक्तीच्या ्वातांत्रयावर त्याने कुठलेही अांतचर्त व बाह्य दर्पण येऊ देता कामा नये. 

 
इथेर् सरदाराांनी एक मह्वार्ा त्रवर्ार माांर्ला आहे. सात्रहत्यार्ी त्रनर्थमती आत्रण त्यार्ा आ्वाद हा 

एक शोधर् आहे; जीवनसत्यार्ा व त्रवश्वत्रनयामक त्वार्ा तो शोध आहे आत्रण त्यार्ी मनुष्यमािाला 
्वर्ावतःर् ओढ असते. तेव्हा आपफया मराठी सात्रहत्यारे् िेि नेहमीर् जात्रतधमचत्रनरपेि रात्रहले पात्रहजे. त्यात 
त्रवत्रवध जातींच्या व धमांच्या लोकाांना मोकळेपणाने वापरता येईल असे खुले व ्वार्तशील वातावरण आपण 
त्रनमाण केले पात्रहजे असा सरदाराांर्ा रा्त आग्रह आहे. महानुर्ाव, वारकरी, दत्त व रामदासी या 
सांप्रदायाांप्रमाणेर् मुसलमान, त्रि्ती, जैन व सलर्ायत या पांथाांच्या उपासकाांनीही मराठी र्ाषेर्ी सेवा केली 
आहे. त्यादृष्टीने, ‘मी त्रि्ती झालो, पण मी इांग्रज झालो नाही; सकवा माझ्या मनातून ्वदेशात्रर्मान रे्ला 
नाही.’ हे बाबा पद्मनजी याांरे् उद्र्ार सरदाराांना अथचपूणच वाटतात. 

 
आपफया अध्यिीय र्ाषणार्ा समारोप करताना सरदाराांनी सात्रहत्यसांवादावर र्र त्रदला आहे. मराठी 

सात्रहत्यात वरे्वरे्ळे प्रवाह आहेत. त्याांच्यात सुसांवाद साधण्यार्ी आपण पराकाष्ा केली पात्रहजे. जोपयंत 
सामात्रजक जीवनात तणाव आहेत, तोपयंत सात्रहत्यात सुसांवाद त्रनमाण होतील, अशी अपेिा करणे व्यथच 
आहे. या दृष्टीने सामात्रजक घटकाांतील एकात्मतेच्या आर् येणाऱ्या शक्तींशी झर्र्ण्यार्ीही सात्रहल्त्यकाांर्ी 
तयारी असली पात्रहजे. सात्रहल्त्यकाांच्या सामात्रजक बाांत्रधलकीर्ा हा वा्तात्रवक अथच असफयारे् सरदाराांनी 
ठामपणे म्हटले आहे. 

 
 
६. सरदाराचंी जीर्वनणनष्ठा 

सरदार हे जुन्सया-नव्या मराठी सात्रहत्यारे् सहृदय व समतोल वृत्तीने मूफयमापन करणारे समीिक 
आत्रण त्रवर्ारवांत आहेत. धमचकारण, समाजकारण, सात्रहत्य व त्रशिण याांत्रवषयी प्रर्त झालेले त्याांरे् सर्तन 
म्हणजे समाजत्रवषयक नवत्रवर्ाराांरे् सृजन आहे. एका बाजूला सांतसात्रहत्य व र्ाांधीजींर्ी त्रवर्ारप्रणाली, तर 
दुसऱ्या बाजूला समाजवाद व साम्यवाद याांसारख्या पर्परत्रवरोधी त्रवर्ाराांच्या मांथनातून त्याांरे् व्यल्क्तमत्व 
सां्कात्ररत झालेले आहे. या र्ारही प्रणाली एकवटून एक नवी, त्रवधायक व सांपन्न जीवनत्रनष्ा त्याांच्या 
त्रठकाणी त्रसद्ध झालेली आहे. सरदाराांच्या व्यल्क्तत्वावर सांत सात्रहत्यार्ा खोल ठसा उमटलेला आहे. पण 
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आपफया सांत-प्रीतीला त्याांनी र्ावुकतेर्ा र्ाबरे्पणा येऊ त्रदलेला नाही. त्याांर्ी श्रद्धा र्ोळस आहे. 
मानवतावाद, आत्मपरीिण व समतोलवृत्ती हे त्याांरे् रु्णत्रवशषे म्हणजे सांतसात्रहत्यार्ार् वारसा आहे. 
र्ाांधीजींर्ी सवचधमचसमर्ावार्ी दृष्टी ही सरदाराांच्या व्यल्क्तत्वार्ी त्रवशषे बाजू आहे. माक्सचवादार्ा अभ्यास 
करूनही तकच ककच शता, रुिता व सांघषचवृत्ती त्याांनी आपफया जीवनदृष्टीत येऊ त्रदली नाही. शोत्रषताांना व 
दत्रलताांना न्सयाय त्रमळण्यासाठी सामात्रजक पत्ररवतचनार्ी र्रज असफयारे् सरदाराांना जाणवते. त्यासाठी 
र्ळवळी केफया पात्रहजेत, सांघषचही केला पात्रहजे, पण त्यारे् ्वरूप त्रवधायक असले पात्रहजे असे त्याांना वाटे. 

 
मानवतेर्ी ओढ ही सरदाराांच्या व्यल्क्तत्वाच्या कें द्र्थानी आहे. सांतसात्रहत्य, महाराष्रातील 

समाजसन्समुख त्रवर्ारवांत आत्रण दत्रलत सात्रहत्य हे सरदाराांच्या सर्तनारे् प्रमुख त्रवषय आहेत. त्याांत्रवषयी 
त्रलत्रहताना मानवतेर्ी प्रत्रतष्ा, मानवारे् ्वातांत्रय व दा्यामुक्ती याांर्ा शोध ते प्रथम घेतात. ते करताना 
घणाघाती टीका-प्रहार करून कोणत्याही व्यक्तीला सकवा समाजातील एखाद्या वर्ाला नामोहरम करणे हे 
सरदाराांच्या ्वर्ावात नाही. प्रत्येक र्ोष्टीला दोन बाजू असतात यारे्, वामन मफहाराांप्रमाणे सरदारानाांही 
र्ान आहे. ऐत्रतहात्रसकतेर्ा सांदर्च त्याांच्या मनात जार्ा असतो. व्यक्तीच्या सकवा वर्ाच्या र्ळवळीला 
काळाच्याही मयादा असतात हे लिात घेऊन ते त्रवर्ारत्रवमशच करतात. प्राथचनासमाज व सत्यशोधक समाज 
याांच्या त्वज्ञानाांत बरीर् साम्य्थळे असूनही त्याांच्यात दुरावा का, यार्ी सरदाराांनी समतोलपणे त्रर्त्रकत्सा 
केली आहे. ते त्रलत्रहतात, राम मोहन रॉय, देवने्सद्रनाथ आत्रण केशवर्ांद्र याांना आधुत्रनक जर्ारे् दशचन झाले 
होते. महात्मा फुले याांरे् त्रवर्ार हे त्याांच्या अनुर्वातून त्याांना सुर्लेले होते. त्याांनी ्वतःच्या अांतः्फूतीने 
सावचजत्रनक स्वधमारे् सह्य शोधून काढले. महाराष्रात शकेर्ो वष ेलोकत्रप्रय होऊन रात्रहलेफया र्ार्वत 
धमार्ा उदात्त आशय जोतीरावाांच्या लिात आला नाही. म्हणूनर् ज्ञानेश्वर-तुकाराम अशा सांताांवरही त्याांनी 
कठोर प्रहार केले. मर् त्याांना केशवर्ांद्र सकवा र्ाांर्ारकर कळले नाहीत, यात काहीर् नवल नाही. उलट 
समाजातील शोत्रषत व श्रत्रमक वर्ाशी तादात्म्य पावनू त्याांच्यावर होणाऱ्या अन्सयायात्रवरुद्ध ओरर् करणाऱ्या 
जोतीरावाांर्ी र्तू्रमकाही प्राथचनासमाजातील त्रवद्वज्जनाांना लि देण्याजोर्ी वाटली नाही. 

 
र्ाांधीवादार्ा सरदाराांनी र्ाांर्ला अभ्यास केला होता. र्ाांधीजींत्रवषयी त्याांना आदर होता. पण त्याांर्ी 

श्रद्धा र्ोळस असफयामुळे र्ाांधीजींच्या त्रवर्ारातील समन्सवय सरदाराांना पटला नाही. जोपयंत समाजात 
वर्चत्रवग्रह आहे, शोषक व शोत्रषत आहेत, तोपयंत आपण सवांना एकार् समान पातळीवर नैत्रतक दृष्टीने आण ू
शकत नाही, असे सरदाराांनी ्वच्छपणे म्हटले आहे. ‘असहसा परमो धमच :।’ म्हणून र्ाांधीजींनी माणसाच्या 
आत्म्याला साद घातली. पण आदशच आत्रण वा्तव याांतील प्रर्ांर् अांतर सरदाराांना जाणवले. त्यामुळे अधचपोटी 
जर्णाऱ्या आपफया बाांधवाांरे् प्रश्न सुटण्यासाठी अमूतच अशा त्वाच्या शोधार्ी र्रज नाही; सवांरे् त्रहत ही 
कफपना भ्रामक आहे; आपली समाजरर्ना पर्परत्रवरुद्ध त्रहतसांबांधावर आधारलेली आहे. त्यामुळे इथफया 
‘नाही-रे’ वर्ाने एकि येऊन मुक्तीर्ा लढा द्यावा, या माक्सचवादी त्रवर्ारार्ा सरदाराांनी पुर्कार केला आहे. 
अज्ञातार्ा शोध घेण्यासाठी धमाने काही कायच केले असेल, पण त्रहतसांबांधी र्टाांनी जेव्हा धमचसत्ता हातात 
घेऊन मूठर्र लोकाांच्या सुखासाठी सांपूणच समाज वठेीला धरला, त्यार् वळेी धमार्ी सामात्रजक र्रज सांपली, 
असे सरदाराांना जाणवले. माि त्याांरे् हे मत माक्सचवादाच्या अभ्यासातून व आग्रहातूनही पुढे आले आहे असे 
वाटते. कारण महाराष्रातर् काय, पण उभ्या र्ारतातही धमचसत्ता ही कधीर् राजसत्ता नव्हती. आपले आर्ायच 
व पुरोत्रहतवर्च याांच्या हातात समाजावर अांकुश र्ालत्रवण्यासारखी सत्ता व साम्यच कधी काळीही नव्हते. 
त्यामुळे समग्र समाजावर अांकुश र्ालत्रवण्यारे् बळ सकवा तसा दृत्रष्टकोन त्याांच्या त्रठकाणी नव्हता. 
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अनेक धमच, अनेक पांथ आत्रण अनेक जाती याांरे् अथचपूणच अल््तत्व र्ारतामध्ये आहे. तरीदेखील ‘धमच 
अनेक पण सा्ं कृती एक’ असे र्ारतारे् वैत्रशष्ट्य आहे. त्या सांदर्ात र्ारतीय सां्कृतीत्रवषयी सरदाराांनी 
केलेले त्रववरे्न लिणीय आहे. [‘परंपरा आणि पणरर्वतयन’ संपादक : मो. स. गोसार्वी आणि र्वी. रा. चौघुले, १९८८, पृ. ११७-११८] 
र्ारतीय सां्कृती एकत्रजनसी सकवा एकरांर्ी नसून ती बहुमुखी आत्रण सवचसमावशेक आहे. इथे सहदू, जैन, 
बौद्ध, पारशी, मुसलमान व शीख हे सवच धमच / धमचपांथ शतकानुशतके ्वतांिपाने नाांदत आले आहेत. याांपैकी 
प्रत्येकाने आपापफया परीने र्ारतीय सां्कृतीच्या त्रवकासाला हातर्ार लावला आहे. ‘सूिे मत्रणर्णा इव-’ या 
न्सयायाने र्ारतीयत्वाच्या एका धाग्यात ते सहजपणे रु्ांफले रे्ले आहेत. ‘जर्ा आत्रण जर् ूद्या’ हे धोरण इथफया 
समाजधुरीणाांनी पूवीपासून ्वीकारलेले आहे. वरे्वरे्ळया लोकसमुहाांना वैत्रदक धमाच्या छिाखाली 
आणण्यार्ा प्रयत्न सातत्याने झाला. बहुसांख्य लोकाांर्ा सहदू धमच घेतला तरी त्याच्या वैत्रदक परांपरेत न्सयाय, 
पूवचमीमाांसा, साांख्य, योर् इत्यादी अनेक दशचने आहेत. शवै, वैष्णव, सलर्ायत याांसारखे अनेक पांथोपपांथ 
आहेत. या सवच सांप्रदायाांत खांर्न-मांर्नार्ा अत्रर्त्रनवशे आहे, आपपरर्ाव आहे; परांतु त्याांच्यात दीघचकालीन 
वैमन्य त्रटकून रात्रहले आहे असे त्रदसत नाही. मुक्त त्रवर्ार आत्रण बांत्रद्त आर्ार हे इथफया जीवनसरणीरे् 
खास वैत्रशष्ट्य आहे. तुम्ही, ईश्वर नाही असे म्हटले, वदे प्रमाण मानले नाहीत, तर तुमच्यावर जुलूम होईल 
असे नाही; पण तुम्ही ्वतःच्या जातीच्या त्रनबधंारे् थोरे् जरी उल्लांघन केलेत, तर त्यारे् प्रायत्रित्त तुम्हाला 
र्ोर्ाव े लारे्ल. परमसत्रहष्णुता हा आपला रु्ण आहे असे साांर्तो. माि या सत्रहष्णुतेत इतराांत्रवषयीर्ी 
उदासीनता दर्लेली आहे, हे आपण ध्यानात घेत नाही. हीर् वृत्ती पुढील काळात फुटीरपणार्ी जननी ठरली 
आहे. यामुळेर् र्ारतीय समाज वरे्वरे्ळया घटकाांत त्रवर्ार्लेला व काही प्रमाणात त्रवखुरलेलाही रात्रहला. हे 
अनेकत्रवध घटक सामावनू घेतले यात शांका नाही. पण रे्फया दोनहजार वषांत ते घटक एकजीव होऊ शकले 
नाहीत. त्रनरांकुश सत्ता्पधेच्या आजच्या जमान्सयात आपफया उदासीनतेच्या वृत्तीला त्रकती कटू फळे आली 
आहेत हे आपण पाहतर् आहोत. 

 
सहदू आत्रण मुल््लम याांच्या पर्परसांबांधाांत्रवषयी सरदाराांनी केलेली मीमाांसा त्रवर्ारप्रवतचक आहे. 

सावरकराांच्या ‘सहदू’ या व्याख्येत बौद्ध, जैन व शीख हे सवच र्पखल बसतात. पण मुसलमान समाजात्रवषयी 
तसे म्हणता येणार नाही हे सरदाराांनी ्पष्टपणे नोंदत्रवले आहे. देशार्ी फाळणी आत्रण त्या आधीच्या व 
नांतरच्याही र्यानक दांर्ली याांमुळे या दोन समाजाांमध्ये पर्पराांत्रवषयी अढी त्रनमाण झाली. रे्फया हजार 
वषांच्या इत्रतहासात सहदू आत्रण मुल््लम राजकत्यांमध्ये अटीटीरे् सांघषच झाले. या दोन समाजाांत अनेकदा 
झालेफया कलहाांरे् बरेर् तपशील सरदाराांनी त्रदले आहेत पण त्या बरोबरर् सहदू-मुसलमानाांतील 
सामांज्यार्ीही नोंद ते करतात. सांर्ीत, वा्तुत्रशफप, क्रीर्ा, र्ल्क्तसाहीत्य अशा िेिाांतील र्ारतीय 
मुसलमानाांर्ी कामत्रर्री नाकारता येत नाही. अनेक मुसलमान र्ायकाांनी आपफया कलेर्ा वारसा अांतरीच्या 
उमाळयाने सहदू त्रशष्याांच्या हाती सुपूदच केला आहे. या सांदर्ात जव्हार या आपफया र्ावातील ्वतःच्या 
बाळपणातील अनुर्व सरदाराांनी नोंदत्रवला आहे. त्रतथे मराठी शाळेत अनेक मुल््लम त्रवद्याथी होते. 
सरदाराांच्या वर्ात त्याांरे् दोन मुसलमान त्रमि होते. शाळेत दोन मुसलमान त्रशिकही होते. शाळेत व 
सावचजत्रनक व्यवहारात त्या काळातील खेड्याांतून धमचत्रनरपेि अशी अरे्दर्ावार्ी दृष्टी होती. हे सारे नोंदवनू 
झाफयावर सरदाराांनी एक मह्वार्ी सूर्ना केली आहे. त्रनवर्णुकाांच्या राजकारणात न रु्ांतलेफया लोकाांनी, 
राजकीय प्रश्नाांच्या बाबतीत धमार्ा वापर करायर्ा नाही व करू द्यायर्ा नाही असा त्रनधार केला पात्रहजे 
आत्रण आपफया सामात्रजक जीवनात धमचत्रनरपेितेरे् वातावरण तयार केले पात्रहजे. 

 
आधुत्रनक र्ारत आत्रण र्ारतीय सां्कृती याांच्यातील अनुबांधार्ा सरदाराांनी सखोल त्रवर्ार माांर्ला 

आहे. आधुत्रनक र्ारताच्या जीवनसरणीवर युरोपीय इत्रतहासार्ा आत्रण पािा्य त्रवर्ारसांप्रदायार्ा प्रर्ाव 
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पर्लेला आहे. इांग्रजाांरे् राज्य ल््थरावत असताना त्रि्तप्रणीत मानवतावाद व त्रवज्ञानत्रनष् उदारतावाद असे 
दोन नव े प्रवाह नवत्रशत्रिताांच्या दृष्टीपथात आले. आपफया परांपरार्त जीवनक्रमात या प्रवाहाांनी मलूर्ामी 
पत्ररवतचनार्ी मुहूतचमेढ रोवली ही व्तुल््थती, कट्टर परांपरावादी लोक सोर्ले तर कोणीही नाकारणार 
नाहीत. 

 
‘त्रमशन’ र्ी कफपना आपण त्रि्ती धमोपदेशकाांकरू्न घेतली. परोपकार, दयाशीलता, रुग्णसेवा व 

त्रवद्यादान या र्ोष्टी आपफयाकरे् नव्हत्या असे नाही. त्या नसत्या तर अनेक शतके आपफया समाजारे् ्थयैच 
त्रटकून रात्रहले नसते. माि सां्थात्मक पद्धतीने व त्रश्तबद्ध रीतीने सेवाकायच करण्यार्ी पे्ररणा त्रमशनरी 
लोकाांकरू्न आपफयाला त्रमळाली. दादोबा पाांरु्रांर्ाांच्या सां्थेरे् नाव ‘मानवधमचसर्ा’ असे होते. 
त्रववकेानांदाांच्याही सां्थेरे् नाव ‘रामकृष्ण त्रमशन’ असे होते. महषी सशदे याांनी ‘त्रर्पे्र्र् क्लासेस त्रमशन’ सुरु 
केले. ‘त्रमशन’ म्हणजे केवळ ऐत्रहक कफयाणासाठी झटणारी मांर्ळी नव्हे. यशापयशाकरे् न पाहता पे्ररणेच्या 
प्रवाहावर यत्न करणारी मांर्ळी होय,’ असे सशदे याांनी म्हटले आहे. 

 
धमचत्रर्त्रकत्सेबरोबरर् त्रवज्ञानार्ी थोरवी व उदारमतवादार्ी मूलत्व े याांर्ी र्र्ा आपफया 

समाजसर्तकाांनी करायला आरांर् केला. राष्रीयत्व, व्यक्तीर्ी प्रत्रतष्ा, समात्रजक समता व लोकशाही ही त्व े
आपण पािा्याांकरू्न घेतली. ्वातांत्रय, समता आत्रण बांधुर्ाव ही त्व ेफ्रें र् राज्यक्राांतीच्या काळात उदयाला 
आली. आधुत्रनक काळात र्ारतीय सा्ं कृतीच्या मूलत्वाांशी या नव्या त्रवर्ाराांर्ा बरार् समन्सवय झाला. 

 
हे त्रवश्लेषण केफयानांतर सरदाराांनी आपफया त्रशिक बाांधवाांना मौत्रलक त्रहतसल्ला त्रदला आहे. जुन्सया 

ऋत्रषमुनींर्ी उदाहरणे देऊन त्रशिकाांनी त्रवद्या्यांच्या मनावर र्ाांर्ले सां्कार केले पात्रहजेत असे आपण 
वारांवार म्हणतो; पण रु्ांतारु्ांतीच्या पत्ररल््थतीत केवळ त्रशिकवर्ावर ही जबाबदारी सोपत्रवणे आत्रण ती पार 
पार्ली जात नाही म्हणनू त्याांना दोष देणे हे अन्सयायारे् होईल. आपफया त्रवकासप्रणव देशात सवचर् 
व्यवसायातील लोकाांनी अांतमुचख आत्रण कतचव्यत्रनष् होण्यार्ी वळे आली आहे. आपफया सांत्रवधानात आपण 
समाजवादी राष्रत्रनर्थमतीर्ा सांकफप केला आहे. त्या दृष्टीने पाहता सामात्रजक प्रर्तीशी त्रनर्त्रर्त असलेला 
प्रत्येक व्यवसाय हा पत्रविर् आहे. 

 
ही पाश्वचर्मूी ्पष्ट करून सरदार त्रशिणिेिाच्या ्वायत्ततेकरे् वळले आहेत. ते म्हणतात, “जुन्सया 

परांपरार्त व्यव्थेने त्रशिण आत्रण न्सयायदान याांना जी प्रत्रतष्ा त्रदलेली आहे, ती यथोत्रर्तर् आहे. पण आज 
त्रवद्याथी घर्त्रवण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरेसे त्रवर्ार्वातांत्रय त्रशिकाांना आहे का? सर्ळीकरे् सत्ता 
आत्रण सांपत्ती याांर्ी समाजजीवनावरील पकर् अत्रधकात्रधक बळकट होत असताना त्रशिक सत्ताधाऱ्याांपढेु 
आत्रण उद्योर्पतींपुढे ताठ मानेने उरे् राहू शकतात काय? ही एकां दरीत पत्ररल््थती लिात घेऊनर् आपफयाला 
पत्ररल््थती आत्रण त्रवर्ारारे् साम्यच याांर्ा पर्परसांबांध नव्याने समजून घ्यावा लारे्ल. ज्ञान ही एक शक्ती 
आहे आत्रण त्रवर्ार हे पत्ररल््थतीला वळण देण्यारे् एक प्रर्ावी साधन आहे, यात शांका नाही. परांतु त्रवर्ाराांर्ी 
पे्ररकता आत्रण नवत्रनमाणिमता ही कुठून आत्रण कशी उदयाला येते, यार्ा शोध घेतला पात्रहजे. समाजातील 
लिावधी सामान्सयजन जेव्हा नव्या त्रवर्ारला उत््फूतचपणे प्रत्रतसाद देतात, तेव्हार् त्यातून मूलर्ामी पत्ररवतचन 
घर्वनू आणणारी शक्ती साकारते.” [परंपरा आणि पणरर्वतयन, पृ. १२२-१२३] इथेर् सरदाराांनी त्रशिकाांच्या वतीने एक 
सूर्ना माांर्ली आहे. सवच िेिात जीवनमूफयाांर्ी घसरण होत असताना कोणीतरी त्या मूफयाांर्ी प्राणपणाने 
जपणूक करण्यार्ा प्रयत्न केला पात्रहजे यात शांका नाही. त्यासाठी त्रशिकाांनी पुढाकार घेतला तर ते त्याांना 
र्षूणावह होईल. माि त्रशिकाांरे् प्रयत्न यश्वी होण्यासाठी त्याांना पूणचपणे मत्वातांत्रय त्रदले रे्ले पात्रहजे. 
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इतकेर् नव्हे तर इतर सवच िेिाांतील लोकाांनी त्रवद्यािेिार्ी प्रत्रतष्ा आत्रण साम्यच याांच्या वाढीसाठी सतत 
झटले पात्रहजे. त्याबरोबरर् त्रशिकाांनीही एक र्ोष्ट ध्यानात घेतली पात्रहजे. ्वातांत्रय हे मार्ून त्रमळत नसते, 
ते त्रमळवाव ेलार्ते. त्यासाठी वळे पर्फयास पुरेशी सकमत देण्यार्ी तयारी ठेवावी लार्ते. 

 
त्रशिकाांप्रमाणेर् त्रशिणसा्ं थाांर्ीही काही नैत्रतक जबाबदारी असफयारे् सरदाराांनी आवजूचन साांत्रर्तले 

आहे. अजूनही आपफया देशात बरीर् त्रनरिरता आहे. शाळा-कॉलेजातून त्रदफया जाणाऱ्या औपर्ात्ररक 
त्रशिणार्ा त्रजतका प्रसार होईल त्रततका हवार् आहे. हे कायच त्रनदोषपणे पार पार्ण्यार्ी जबाबदारी प्रत्येक 
त्रशिणसां्थेने घेतलीर् पात्रहजे. पण एवढ्ावर समाधान मानून र्ालणार नाही. त्रवद्याव्यासांर्ाला नैत्रतकतेर्ी 
व त्रवधायक दृष्टीर्ी जोर् त्रदली पात्रहजे. ‘आपफया सावचजत्रनक जीवनारे् अध्याल्त्मकीकरण झाले पात्रहजे’ असा 
मांि ना. र्ोखले याांनी त्रदला होता. या मांिार्ी महती कधी नव्हती एवढी साांप्रतकाळी आहे. आपफयाकर्ील 
बरार् मोठा लोकसमूह दात्ररद्र्यरेषेखाली त्रखतपत पर्ला आहे. अशा ल््थतीतही वत्ररष् वर्ातील त्रकतीतरी 
लोक र्ोर्परतेने व सांत्रधसाधूपणाने पछार्लेले आहेत. तेव्हा मूलर्ामी समाजपत्ररवतचन ही खरी आपली र्रज 
आहे. 

 
त्रशिणिेिारे् उत्रिष्ट त्रवषद करताना सरदाराांनी पूवच परांपरेर्ी आठवण करून त्रदली आहे. 

महाराष्रातील शिैत्रणक र्ळवळीच्या मुळाशी एक व्यापक ध्येयवाद होता, असे ते साांर्तात. फुले - 
त्रर्पळूणकर - त्रटळक-आर्रकर - कवे - शाहू महाराज - र्ाऊराव पाटील - आांबेर्कर या सवांना नुसत्यार् 
शाळा काढायच्या नव्हत्या. त्रशिण हे समाजपत्ररवतचनारे् एक साधन आहे अशीर् त्याांर्ी धारणा होती. आता 
तर प्रौढ त्रशिण, त्रनरांतर त्रशिण, मुक्त त्रवद्यापीठ इत्यादी माध्यमाांतून आपफया त्रशिणात आशयघनता आत्रण 
पत्ररवतचनशीलता कशी आणता येईल, यार्ा त्रवर्ार सुरु झाला आहे. तेव्हा सावचजत्रनक जीवनातील नैत्रतकतेर्ी 
आवश्यकता त्रवद्या्यांना पटवनू देणे हे त्रशिणसां्थेरे् कतचव्य आहे. त्रवद्या्यांच्या मनोवृत्तीत असा बदल 
घर्वनू आणण्यारे् काम सध्याच्या र्ढूळलेफया पत्ररल््थतीत सोपे नाही, हे खरे; तरीपण शांर्रामध्ये एक 
त्रवद्याथी जरी सामात्रजक ध्येयवादाने र्ारला रे्ला, तरी अशा उपक्रमारे् र्ीज होईल, असे सरदाराांना वाटते. 
मुख्य प्रश्न सांख्येर्ा नसून, शिैत्रणक जीवनात र्ैतन्सयमय शीलसांवधचक वातावरण त्रनमाण करण्यार्ा आहे. 

 
समाजजीवनातील त्रवत्रवध िेिाांत काही अपप्रवृत्ती बोकाळलेफया असफया, तरी समाजाच्या उज्ज्वल 

र्त्रवतव्यात्रवषयी सरदार आशावादी आहेत. मनुष्य्वर्ाव मूलतः इथूनत्रतथून सवचि सारखार् आहे, असे ते 
मानतात. सामान्सय माणसाच्या सत्प्रवृत्तीवर आत्रण त्रनणचयशक्तीवर त्याांर्ा त्रवश्वास आहे. यार्ा अथच असा नव्हे 
की, प्रत्येक वळेी सामान्सयजनाांनी घेतलेला त्रनणचय हा बरोबरर् असतो. पण रु्ांतारु्ांतीच्या बाबी सोर्फया तर 
कोणत्याही प्रश्नाच्या सवच बाजू सामान्सय लोकाांपुढे नीट माांर्फया, तर त्या बाबतीत ्थूलमानाने बरोबर त्रनणचय 
घेण्यार्ी िमता लोकाांच्या त्रठकाणी असते, अशी त्याांर्ी धारणा आहे. 

प्रारब्धवादारे् जुने सा्ं कार साफ पुसले रे्ले आहेत असे म्हणता येणार नाही. परांतु पूवचक्रमानुसार 
जन्समर्र पर्तील ते काबार्कष्ट उपसून आपण हलाखीतर् रात्रहले पात्रहजे ही र्ावना नष्ट झालेली आहे. 
त्यामुळे सवच थराांतील लोक आता उत्कषाच्या त्रदशनेे वाटर्ाल करू लार्ले आहेत. आपफया मुलाांनी त्रशकाव,े 
शासकीय अत्रधकारी व्हाव,े असे त्याांना वाटू लार्ले आहे. उपेत्रित समाजातील लोकही आपला जुना 
परांपरार्त यार्कधमच सोरू्न आता हक्कार्ी र्ाषा बोलू लार्ले आहेत. 

 
त्रनवर्णुकाांच्या िेिातही घरू्न येत असलेला बदल सरदाराांनी नोंदत्रवला आहे. आपण प्रौढ 

मतात्रधकारारे् त्व ्वीकारले आहे. रे्फया र्ार-पार् दशकाांतील त्रनवर्णकुाांर्ी छाननी केली, तर आपला 
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मतदार जार्तृ व सुजाण होत र्ालला आहे, असे जाणवते. मतदाराांरे् राजकीय त्रशिण झालेले नाही, पण 
कोणत्या पिाला मते द्यावीत यारे् तारतम्य आपफया मतदाराांनी दाखत्रवले आहे. या त्रवश्वासावरर् सरदाराांर्ा 
आशावाद, अल््थर पत्ररल््थतीतही त्रटकून रात्रहला होता. 

 
महाराष्रातील सां्थात्मक जीवन समदृ्ध असफयारे् सरदार साांर्तात. आर्थथक, राजकीय, शिैत्रणक, 

साा्ं कृत्रतक व धार्थमक िेिाांत आपफयाकरे् सां्थात्मक जीवनार्ी प्रदीघच परांपरा आहे. त्यात ्वतःला झोकून 
देणारे कायचकते थोरे् का होईनात पण आज आहेत. ग्रामीण जीवनात एक नवा सधनवर्च उदयाला येत आहे. 
त्यार्ा सावचजत्रनक कतचव्यबदु्धीला वळेीर् वळण लावण्यार्ी र्रज आहे, असा इशारा सरदाराांनी त्रदला आहे. 

 
सात्रहत्य आत्रण समाज याांच्या मार्ील पे्ररणा, प्रवृत्ती आत्रण ध्येये याांत्रवषयी सरदाराांनी वळेोवळेी आपली 

मते माांर्ली आहेत. हे सर्तन एका समाजमन्क आत्रण सांवदेनशील अशा र्ारतीय त्रवर्ारवांतारे् आहे. सांताांर्ी 
सामात्रजक करुणाबदु्धी, र्ाांधीजींर्ा व्यापक मानवतावाद आत्रण माक्सचप्रणीत शोषणमुक्त समाजव्यव्था या 
सवांच्या सां्कारातून सरदाराांर्ी जीवनत्रनष्ा प्रर्ट झाली आहे. त्याांच्या त्रववरे्नात आत्मीयता आहे, पण 
अत्रर्त्रनवशे नाही; तकच सांर्ती आहे, पण तकच कठोरता नाही. समाजप्रबोधन घर्ण्याच्या दृष्टीने त्रवधायक 
त्रवर्ाराांच्या नव्या वाटा शोधण्याकरे् सरदाराांर्ा कल आहे. त्याांरे् त्रवर्ारदशचन जसे बदु्धीला पटते, तसेर् ते 
मनालाही त्रर्र्ते. त्याांच्या त्रवर्ारदशचनाला एक आांतत्ररक सौंदयच आहे आत्रण समाजकफयाणाच्या त्रहतबदु्धीरे् 
साम्यच आहे. 
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पणरणशष्ट : १ 
जीर्वनपट 
 
त्रद. २ ऑक्टोबर, १९०८  जव्हार, (त्रज. ठाणे) येथे जन्सम. 

वर्ील : कै. बाळकृष्ण महादेव सरदार, 
आई : अनसूया. बालवर्ापासून मराठी सातवीपयंतरे् त्रशिण जव्हार येथे.  

१९२४  मुांबई त्रवद्यापीठार्ी मतॅ्ररक्युलेशन परीिा मुांबईतील छत्रबलदास 
हाय्कूलमधून उत्तीणच.  

१९३०  ्वातांत्रय र्ळवळीत सत्रक्रय सहर्ार्.  
१९३२ पुण्याच्या सर परशुरामर्ाऊ महात्रवद्यालयातून मुांबई त्रवद्यापीठार्ी बी. ए. 

पदवी परीिा उत्तीणच.  
फेबु्रवारी १९३३  कु. रु्लाब शांकर लोटलीकर याांच्याबरोबर (मुलुां र्) मुांबई येथे त्रववाह. 

लग्नानांतर पत्नीरे् नाव ‘सुमती’ . महादेव, सौदात्रमनी, ्नेहलता, अर्य, 
कुमुत्रदनी. अत्रजत ही सहा अपत्ये. सवच पुणे येथे ्थात्रयक. 
पत्ता – १२४३/२, त्रशवाजीनर्र, आपटे र्ता, रे्क्कन त्रजमखाना, 
पुणे ४११ ००४.  

१९३४  पुण्याच्या सर परशुरामर्ाऊ महात्रवद्यालयातून एम. ए. पदवी परीिा उत्तीणच.  
१९३४-१९४०  बेकारी. या काळात मराठी सांत, महात्मा र्ाांधी, कालच  माक्सच प्रर्तृींच्या 

वाङ्मयारे् वार्न आत्रण सर्तन.  
१९४१-१९६८  पुण्याच्या श्री. ना. दा. ठाकरसी मत्रहला महात्रवद्यालयात मराठीरे् अध्यापन. 

तेव्हारे् प्रार्ायच वामन मफहार जोशी याांरे् सहकारी म्हणून मराठी त्रवर्ार्ात 
१९४१ मध्ये प्रारांर्. १९६८ मध्ये मत्रहला त्रवद्यापीठाच्या मराठी त्रवर्ार्ारे् प्रमुख 
म्हणून सेवात्रनवृत्त. या कालखांर्ाच्या पूवाधात घरी अनौपर्ात्ररक अभ्यास - 
मांर्ळारे् सांर्ालन. प्रा. ह. श्री. शणेोलीकर, कै. मु. र्ो. पानसे, श्री. द. रा. 
कानेर्ावकर प्रर्तृी अभ्यासक या मांर्ळात सहर्ार्ी होत असत.  

१९५८ ते १९६३ आकाशवाणीच्या कै. पु. मां. लार् ्मारक व्याख्यानमालेत सांत वाङ्मयावर 
व्याख्याने. १९७७ मध्ये यार् मालेरे् अध्यि्थान.  

१९६१ ते १९८०  महाराष्र राज्य र्ाषा सल्लार्ार मांर्ळारे् अध्य्ि.  
२ ऑक्टोबर १९६८  ना. यशवांतराव र्व्हाण याांच्या अध्यितेखाली पुण्यास षष्ट्यब्दीपूर्थतसमारांर्. 

तसेर् प्रा. र्ा. शां. र्णरे् सांपात्रदत, ‘सात्रहत्यत्रवर्ार आत्रण समाजसर्तन’ हा 
प्रा. सरदार र्ौरवग्रांथ प्रकात्रशत.  

१९६८ ते १९८०  कौत्रशक व्याख्यानमाला, स. प. महात्रवद्यालय, पुणे (१९७१), सेनापती बापट 
्मारक व्याख्यानमाला, पुणे त्रवद्यापीठ (१९७३), व्हीनस प्रकाशन 
व्याख्यानमाला, पुणे (१९७५), लालजी पेंर्से व्याख्यानमाला, मुांबई मराठी 
सात्रहत्य सांघ (१९७७), दामोदर धमानांद कोसांबी व्याख्यानमाला, मुांबई 
मराठी ग्रांथसांग्रहालय (१९७९), इत्यादी व्याख्यानमालाांतून व्याख्याने. 
याांपकैी बहुतेक व्याख्याने पुढे ग्रांथरूपाने प्रकात्रशत.  

२५ ऑक्टोबर १९७५  मुांबई व उपनर्र मराठी सात्रहत्य सांमेलन, २१ व्या अत्रधवशेनारे् अध्यिपद.  
१४ जानेवारी १९७८  दत्रलत सात्रहत्य सांमेलनारे् अध्यिपद (मुांबई).  
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१ फेबु्रवारी १९८०  अत्रखल र्ारतीय मराठी सात्रहत्य सांमेलन (बाशी, त्रज. सोलापूर) र्ोपन्नाव्या 
अत्रधवशेनारे् अध्यिपद.  

१९८०  नात्रशक येथे मराठी अन्सयायत्रनमूचलन पत्ररषदेरे् अध्यि.  
१९८०  त्रशवाजी त्रवद्यापीठाच्या किेत साांर्ली येथे मराठी अन्सयायत्रनमूचलन पत्ररषदेरे् 

अध्यि.  
१९८२  नात्रशक येथे मराठी अन्सयायत्रनमूचलन पत्ररषदेरे् अध्यि.  
१९८३  मानव त्रवज्ञान पत्ररषदेतफे (प्रा. सरदार याांच्या अमृत महोत्सवात्रनत्रमत्त), 

आत्रदवासी सात्रहल्त्यक आत्रण कायचकते याांच्या मेळाव्यात उद्घाटनपर र्ाषण.  
१९८४  जळर्ाव येथे मराठी अन्सयायत्रनमूचलन पत्ररषदेरे् अध्यि.  
१९८४  ‘रामशास्त्री प्रर्णेु सामात्रजक न्सयाय पुर्कार (माहुली)’ प्राप्त.  
१९८४  त्रशवाजी त्रवद्यापीठाच्या किेत कोफहापूर येथे मराठी अन्सयायत्रनमूचलन 

पत्ररषदेरे् अध्यि.  
१९८४  प्रवरानर्र येथे ग्रामीण सात्रहत्य सांमेलनारे् अध्यि.  
१९८५  मनोर (ता. पालघर) येथे जांर्ल बर्ाव आत्रदवासी पत्ररषदेरे् अध्यि.  
१९८५  जयससर्पूर येथे दत्रिण महाराष्र सात्रहत्य सांमेलनारे् उद्घाटक.  
१९८६  मुांबई येथे दुसऱ्या महात्रवद्यालयीन मराठी सात्रहत्य सांमेलनारे् उद्घाटक.  
१९८६-८८  त्रवत्रवध सर्ासांमेलनाांत अध्यि,वक्ते, उद्घाटक या नात्याांनी सहर्ार्ी.  
सां्थात्मक कायच :  महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद, पुणे (आजीव सद्य), र्ारत इत्रतहास सांशोधन 

मांर्ळ (आजीव सद्य), र्ोखले एज्युकेशन सोसायटी, नात्रशक (फेलो), 
महाराष्र मानव त्रवज्ञान पत्ररषद, पुणे (अध्यि), समाज प्रबोधन सां्था, पुणे 
(त्रवश्व्त), लोकायत प्रत्रतष्ान, पुणे (त्रवश्व्त).  

त्रद. १ त्रर्सेंबर १९८८  पुणे येथे त्रनधन.  
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पणरणशष्ट : २ 
साणहत्यसूची 
 
स्र्वतंत्र गं्रथ  

०१.  अर्वाचीन मराठी गद्याची पूर्वयपीठीका (इ. स. १८०० -१८७४) 
प्रकाशक : र्ां. बा. सरदार, पुणे, आवृत्ती पत्रहली, १९३७ आवृत्ती दुसरी, पुनमुचद्रण, १९५६ 
(मॉर्नच बुक रे्पो प्रकाशन, पुणे), आवृत्ती त्रतसरी १९७१ (मॉर्नच बुक रे्पो, प्रकाशन, 
पुणे.)  

०२.  महाराष्ट्राचे उपेणक्षत मानकरी, प्रकाशक : र्ां. बा. सरदार, पुणे, आवृत्ती पत्रहली, १९४१, 
आवृत्ती दुसरी, पुनमुचद्रण, १९६१, सुनांदा प्रकाशन, पुणे.  

०३.  जोतीरार्व फुले, स्र्वाध्यायमाला ४७, अ. वी. र्ृह प्रकाशन, पुणे १९४५.  
०४.  संतर्वाङ्मयाची सामाणजक फलश्रुती महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद प्रकाशन, पुणे. आवृत्ती 

पत्रहली, १९५०, आवृत्ती दुसरी, १९६२ (दोन लेखाांर्ी र्र) म. सा. प. प्रकाशन, पुणे, 
आवृत्ती त्रतसरी, १९७० (एका लेखार्ी र्र) म. सा. प. प्रकाशन, पुणे. आवृत्ती र्ौथी, 
१९७८ (एका लेखार्ी र्र) श्री त्रवद्या प्रकाशन, पुणे.  

०५.  Saint-Poets of Maharashtra : Their impact on 
Society: Translated by Dr. Smt. Kumud Mehta, Orient Longmans Ltd, Delhi, 
1969. (वरील क्रमाांक र्ारच्या पु्तकार्ा इांग्रजी अनुवाद)  

०६.  संत साणहत्याची सामाणजक आणि राष्ट्रीय कामणगरी (पु. मां. लार् ्मारक 
व्याख्यानमाला, १९६२ व १९६३, प्रकाशन त्रवर्ार्, र्ारत सरकार, त्रदल्ली, १९६५). पृष् े
प्तीस ते पांच्याऐांशी.  

०७. ज्ञानेश्वराचंी जीर्वनणनष्ठा. (कौत्रशक व्याख्यानमाला, स. प. महात्रवद्यालय, पुणे १९७१)  
०८. न्या. रानडेप्रिीत सामाणजक सुधारिेची तत्त्र्वमीमासंा, सेनापती बापट ्मारक 

व्याख्यानमाला, पुणे त्रवद्यापीठ, पुणे १९७३.  
०९. आगरकराचंा सामाणजक तत्त्र्वणर्वचार व्हीनस प्रकाशन, पुणे १९७५.  
१०. अध्यक्षीय भाषि (पुल््तका) मुांबई व उपनर्र मराठी सात्रहत्य सांमेलन, अत्रधवशेन २१ व,े 

२५ ऑक्टोबर १९७५.  
११. अध्यक्षीय भाषि (पलु््तका), अत्रखल र्ारतीय मराठी सात्रहत्य सांमेलन, अत्रधवशेन ५४ 

व,े बाशी, त्रजफहा सोलापूर, त्रद. १ फेबु्रवारी १९८०  
१२. महात्मा फुले : णर्वचार आणि कायय ग्रांथाली प्रकाशन, मुांबई, १९८१  
१३. धमय आणि समाज पणरर्वतयन, सुधीर बेरे्कर याांरे् मार्ोवा प्रकाशन, पुणे १९८२.  
१४. महाराष्ट्रातील सामाणजक प्रबोधनाची र्वाटचाल नवत्रनमाण प्रकाशन, पारर्ाव, त्रजफहा 

पुणे, १९८६.  
१५. गाधंी आणि आंबेडकर सुर्ावा प्रकाशन, पुणे, १९८७. 

.  
प्रा. सरदाराचं्या स्फुट लेखाचंी संपादने 

१६. प्रबोधनातील पाउलखुिा, सांपादक : र्ॉ. त्रनमचलकुमार फर्कुले, कॉल्न्सटनेन्सटल प्रकाशन, 
पुणे, १९७८  

१७. नव्या युगाची स्पंदने, सांपादक : र्ॉ. प्र. सर्. शजेवलकर, सांजय प्रकाशन, पुणे, १९८२.  
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१८. नव्या उमी, नर्वी णक्षणतजे, सांपादक : र्ॉ. ल. रा. नत्रसराबादकर, सांजय प्रकाशन, पणेु, 
१९८७.  

१९. परंपरा आणि पणरर्वतयन, सांपादक : र्ॉ. मो. स. र्ोसावी. प्रा. त्रव. शां. र्ौघुले, र्ोखले 
एज्युकेशन सोसायटी, नात्रशक, १९८८.  
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पणरणशष्ट : ३ 
प्रा. सरदार यानंी संपाणदत केलेले गं्रथ 
 
०१ ते ०२ महाराष्ट्र जीर्वन : परंपरा, प्रगणत आणि समस्या खांर् १ व खांर् २, मे. जोशी आत्रण लोखांरे् 

प्रकाशन, पुणे, १९६०. 
 

०३. संक्रमिकालाचे आव्हान मे. जोशी आत्रण लोखांरे् प्रकाशन, पुणे, १९६६. 
 

०४. Journal of SNDT Women’ s University, vol. I, 1966. 
 

०५. Golden Jubilee Commemmoration Volume (1916--1911) SNDT Women’ s 
University, Bombay, 1968. 
 

0६. तुकारामदशयन अथात अर्ांर्वाणी प्रत्रसद्ध तुकयार्ी, मॉर्नच बुक रे्पो प्रकाशन, पुणे, १९६८. 
 

०७. रामदासदशयन, मॉर्नच बुक रे्पो प्रकाशन, पुणे, १९७२. 
 

०८. एकनाथ दशयन, अथात् एकनाथाांच्या समग्र वाङ्मयारे् सारत्व, मॉर्नच बुक रे्पो, प्रकाशन, 
पुणे १९७८.  
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पणरणशष्ट : ४ 
सदंभय सूची 
 
०१. साणहत्यणर्वचार आणि समाजचचतन (प्राां. र्ां. बा. सरदार षष्ट्यब्दीपूती ग्रांथ) सांपादक : र्ॉ. र्ा. 

शां. र्णरे्, ओत्ररएन्सट लाँर्मन्सस त्रलत्रमटेर्, मुांबई, १९६८. 
 

०२. प्रा.ं गं. बा. सरदार साणहत्य -समालोचन सांपादक : हे त्रव. इनामदार आत्रण ल. रा. 
नत्रसराबादकर, मॉर्नच बुक रे्पो प्रकाशन, पुणे, १९८०. 
 

०३. प्रबोधनाचे प्रर्वक्ते : गं. बा. सरदार लेत्रखका र्ॉ. सौ. सुनांदा मोरेश्वर र्ोसावी, र्ोखले एज्युकेशन 
सोसायटी, नात्रशक, १९८६. 
 

०४. मराठी सत्तचेा उत्कषय (मराठी अनुवाद) न्सया. म. र्ो. रानरे्, आ. ३ री, १९२५. 
 

०५. मराठी गद्याचा इगं्रजी अर्वतार - दत्तो वामन पोतदार, आ. १ ली १९२२. 
 

०६. श्रीज्ञानेश्वर : र्वाङ्मय आणि कायय - न. रा. फाटक, आ. १ ली १९५४. 
 

०७. णनर्वडक लेखसगं्रह त्रयां. शां. शजेवलकर, आ. १ ली १९७७. 
 

०८. महाराष्ट्रीय संतमंडळाचे ऐणतहाणसक कायय बा. रां. सुांठणकर, आ. १ ली, १९४८. 
 

०९. महाराष्ट्र सारं्वत्सणरक श्री. म. माटे, आ. १ ली, १९३३. 
 

१०. अस्पृष्टाचंा प्रश्न श्री. म. माटे, आ. १ ली, १९३३. 
 

११. इणतहासाचा सामाणजक र्वेध स. मा. र्रे्, आ. १ ली, १९९५.  
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

अध्यात्मणनष्ठ मानर्वतार्वादाचे भाष्ट्यकार 
प्रा. गं. बा. सरदार 
 
सत्र्वसंपन्नता आणि समाजमनस्कता हे प्रा. गं. बा. सरदार 
याचं्या र्वाङ्मयीन व्यक्क्तमत्र्वाचे लक्षिीय गुिणर्वशेष आहेत. 
त्यामुळे सतंसाणहत्याच्या सामाणजक फलश्रुतीचा ते र्वेध 
घेतात; आणि समाजपणरर्वतयनाच्या णर्वणर्वध चळर्वळींना 
साधन-शुणचतेचे र्वळि लार्वण्याचा प्रयत्न करतात. 
 
सतं र्वाङ्मय, समाजप्रबोधन आणि दणलत साणहत्य 
याणंर्वषयीचे आपले प्रकट चचतन सरदारानंी लेखिी आणि 
र्वािी या दोन्ही माध्यमातूंन सातत्याने र्व समथयपिे व्यक्त 
केले. त्याचं्या या कामणगरीचा साधार परामशय येथे घेतला 
आहे. 
 

 


