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अनुक्रमणिका 

तनवेदन 
 

एकोणिसाव्या शतकात केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सबंध भारतात सावगजणनक जीवनात 
असामान्य कतृगत्त्व र्ाजविाऱ्या णियाचंी संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येण्याजोर्ी होती. या मोजक्या 
णियामंध्येही पंणडता रमाबाईनंा अग्रस्थान णदले जाते. वयाच्या अवघ्या णवसाव्या वर्षी संस्कृत भारे्षवरील 
प्रभतु्वामुळे, पाणंडत्यामुळे आणि अस्िणलत वािीमुळे रमाबाईंना “सरस्वती” हे णबरूद देण्यात आले. त्यानंी 
केलेला आतंरजातीय णववाह, त्यानंतर लवकरच वैधव्य वाट्याला आल्यावरही महाराष्ट्रात येऊन त्यानंी 
आयग मणहला समाजाची स्थापना करून सुरू केलेले लोकजार्तृीचे प्रयत्न, त्यानंतरचा त्याचंा इंग्लंड व 
अमेणरका या देशाचंा प्रवास, परदेशातील वास्तव्यात त्यानंी केलेला णिस्ती धमाचा स्वीकार, मायदेशी 
परतल्यानंतर त्यानंी केलेली शारदासनाची स्थापना वर्ैरेमुळे रमाबाईनंा वारंवार कुत्त्सत टीकेला व 
ननदेला तोंड द्याव ेलार्ले. रमाबाईंनी इंग्रजीत तसेच मराठीत णलणहलेल्या पुस्तकामुंळेही वाद उसळले. 
 

समाजसुधारिेच्या के्षत्रातील पंणडता रमाबाईचें वैणशष्ट्ट्यपूिग स्थान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य 
साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाने आज दुर्ममळ असलेल्या रमाबाईंच्या पुस्तकाचें पुनमुर्द्गि करण्याचा णनिगय 
घेतला. १९७७ साली पंणडता रमाबाईचंा पत्रव्यवहार प्रकाणशत केल्यानंतर मंडळाने रमाबाईंचे “द हाय 
कास्ट नहदू वमून” हे इंग्रजी पुस्तक तसेच त्याचें इंग्लंडच्या प्रवासासंबधंीचे मराठी पुस्तक याचें पुनमुगर्द्ि 
केले. आता त्याचंा “युनाईटेड स्टेट्सची लोकत्स्थती आणि प्रवासवृत्त” हा गं्रथ पुनमुगणर्द्त करून वाचकानंा 
उपलब्ध करून णदला जात आहे. 
 

१७ फेबु्रवारी, १८८६ रोजी रमाबाई आपल्या कन्येला बरोबर घेऊन णलव्हरपूलहून बोटीने 
अमेणरकेत णनघाल्या त्या ६ माचगला णफलाडेत्ल्फयास पोचल्या. ११ माचग १८८६ रोजी डॉ. आनंदीबाई 
जोशींना पदवी देण्याचा समारंभ होता. त्याला हजर राहण्यासाठी अमेणरकेत रे्लेल्या रमाबाई त्यानंतर 
नोव्हेंबर, १८८८ पयगन्त तेथेच राणहल्या. अमेणरकेतील अडीच वर्षाच्या वास्तव्यात त्यानंी शासन पध्दती, 
लोकत्स्थती, र्ृहत्स्थती, णियाचंी त्स्थती, उद्योर् व व्यापार, णवद्याव्यासंर्, धमगमते, दानधमग, वर्ैरेंचे 
बारकाईने णनरीक्षि करून त्यानंी आपल्या प्रणतणक्रया नोंदवल्या आहेत. शभंर वर्षापूवी एका संवदेनक्षम 
बुणिमान िीने अमेणरका नावाच्या नव्या जर्ाचे जे दशगन भारतीयानंा घडवले ते आजही वाचकाचें णचत्त वधूेन 
घेते. 
 
 
 य. तद. फिके 

मंुबई, भतूपूर्व अध्यक्ष 

तदनाकं : १६ सप्टेंबर, १९९६ महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्िावना 
 

युनायटेड् स्टेट्स् नकवा ‘अमेणरकेतील संयुक्त संस्थाने’ हे नाव पुष्ट्कळास ऐकून ठाऊक असेल 
आणि पुष्ट्कळानंी भरू्ोल णशकताना त्या देशाचा नकाशा पाणहला असेल. परंतु त्या संयुक्त संस्थानाचंी िरी 
योग्यता केवढी आहे, तेथील मनुष्ट्ये काय करतात, त्याचंी सामाणजक त्स्थती आणि राज्यव्यवस्था कशी आहे 
इत्यादी र्ोष्टींची माणहती ज्यास असेल, अशी मनुष्ट्ये आमच्या देशात फारच थोडी असतील. मी इ.स. १८८६ 
च्या आरंभी इंग्लंडहून युनाइटेड् स्टेट्स्ला रे्ले; त्या वळेी त्या देशाच्या नावावाचनू त्याणवर्षयी दुसऱ्या 
कोित्याच र्ोष्टीची मला माणहती नव्हती. पि तेथे रे्ल्यानंतर काहंी णदवसानंी त्या राष्ट्राची योग्यता थोडी 
थोडी समजू लार्ली, तेव्हा मला काही काळपयंत णतकडेच राहून, त्याचंी चारं्ली माणहती करुन घेण्याची 
इच्छा उत्पन्न झाली. त्याप्रमािे मी १८८६ च्या माचग मणहन्यापासून १८८८ च्या नोव्हेंबर मणहन्याच्या 
अिेरीपयंत तेथे राहून त्या देशात सुमारे ३०,००० मलैाइंतका प्रवास करुन, काहंी र्ोष्टींची माणहती 
णमळणवली. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये असताना मला णतकडच्या अद्भतू र्ोष्टी पाहून जो आनंद झाला, त्याचा 
थोडाबहुत तरी वाटा माझ्या णप्रय देशबंधुभणर्नींना न णदल्यास, तो अपूिग राहील, म्हिून मी हे लहानसे 
पुस्तक प्रणसध्द करीत आहे. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये असतानाच ह्याचा पुष्ट्कळ भार् णलहून ठेवला होता; बाकी 
इकडे आल्यानंतर णलणहला आहे. 
 

थोड्या णदवसापूंवी मी ‘युनाइटेड् स्टेट्स्ची लोकत्स्थती’ या णवर्षयावर मंुबई व पुण्यात णमळून आठ 
नऊ व्याख्याने णदली होती. ती ऐकून, काहीकासं मी बोलले त्यातं अणतशयोणक्त आहे असे वाटले असेल, मी 
काय बोलले त्यात अणतशयोक्ती नव्हती, हे मी िात्रीपूवगक सारं्ते. व्यापारधंदे, णवद्यािाते इत्यादीकामंध्ये 
ज्या अचाट संख्या साणंर्तलेल्या आहेत, त्याचं्या िरेपिाणवर्षयी कोिास शकंा आल्यास त्यानंी इ. स. 
१८८० सालच्या यु. स्टे. च्या िानेसुमारीचे आकडे पहाव.े मी णलणहले ह्यात काही िोटे असल्यास ज्यास 
मराठी भार्षा येते, असे णवद्वान अमेणरकन् र्ृहस्थ व णिया ह्या मंुबई शहरात पुष्ट्कळ आहेत, त्यानंी माझ्या 
चुका दुरुस्त कराव्या अशी माझी त्यास णवनंती आहे. 
 

आििी एक पक्षाच्या मंडळीने, मी युनाइटेड् स्टेट्स्चे चारं्ले तेवढे साणंर्तले; वाईटाचा उल्लेिच 
केला नाही असा दोर्ष मला णदला आहे. त्यासं माझे एवढेच सारं्िे आहे की, ज्या फार वाईट र्ोष्टी सवांच्या 
नजरेस येण्यासारख्या आहेत, त्याचंा ह्या पुस्तकात णठकणठकािी उल्लेि केलेला आपल्या वाचण्यात येईल. 
परंतु मी एवढे कबूल करते की मी युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकाचें णजतके दोर्ष काढाव े म्हिून णकत्येकासं 
वाटते, णततके ते काढले नाहीत. माझ्या पूवी त्या देशात रे्लेल्या आमच्या एका धार्ममक देशबंधूने अमेणरकन् 
समाजाचे दोर्ष काढून ठेवले आहेत. (दोर्षावाचनू त्यास अमेणरकेत दुसरे काहंीच णमळाले नाही असे वाटते; 
नाही म्हिायला त्या देशात णफरुन नहदुस्थानात येऊन पोहोचेतोपयंत हवा णततका प्रवासाचा िचग त्यास 
णमळाला होता, एवढे बरीक िरे!) न्य ूयॉर्कग संस्थानात प्रवास करीत असता एका र्ृहस्थाने मला णवचारले 
की “आमच्या देशामध्ये अणतननद्य असे तुमच्या पाहाण्यात काय आले!” मी म्हटले, ‘णमत्रा, मी तुमच्या 
देशातील दोर्ष पाहायला आले नाही; तुमचे रु्ि तेवढे मला हव ेआहेत, मी त्याचं्या शोधात आहे, तेच मला 
णमळतात’ चारं्ल्या णवशाल व प्रशस्त रस्त्यात चालत असता अवणचत् जसा एिादा धोंडा नकवा काटा 
पायास लार्ावा, त्याचप्रमािे अमेणरकन् लोकाचें दोर्ष क्वणचत् माझ्या दृष्टीस पडले; ह्यास्तव णनरुपायाने 
त्याचंा उल्लेि इथे केला आहे. चारं्ले वाईट लोक सवगत्र आहेत; रु्ि आणि दोर्ष सवांमध्ये आहेत; आपि 
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रु्िाचं्या शोधात असलो तर रु्िच आपल्यास सापडतील आणि त्याच्या उलट असलो तर णवपरीत फळ 
णमळेल, हे कोिास नव्याने सारं्ायाला नको. 
 

ह्या पुस्तकाची पु्रफे शोधण्यात फार काळजी घेतली असूनही कोठे कोठे चुका राहून रे्ल्या आहेत, 
ह्यास माझा नाइलाज आहे. 
 

ह्या पुस्तकाच्या वाचनाने माझ्या णप्रय देशबंधुभणर्नींच्या हृदयात उद्योर्णप्रयता आणि आमच्या 
भारतमातेची सेवा करण्याबद्दल सणदच्छा आता आहे त्यापेक्षा थोडीतरी अणधक उत्पन्न झाल्यास. माझा हा 
अल्प प्रयत्न साथगक झाला असे मी समजेन. 
 
 
शारदासदन, मंुबई. रमाबाई 
माहे णडसेंबर,  
स. १८८९ इ.  
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मूळ पुस्तकातील प्रथम पृष्ठ 
 
 

युनाइटेड् स्टेट स ची लोकस्स्िति 
आणि 

प्रवासवृत्त 
 
 

हा गं्रि, 
पंतििा रमाबाई 

 
यािंीं केला. 

 
 

 
 
 

मंुबई, 

 
तनिुयसागर छापखान्याि छापला. 

 
सन् १८८९ इसवी. 
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तलव्हर्पूल्पासून तफलािेस्फफयापयंि प्रवास 
 

इ. स. १८८५ च्या जानुआरी मणहन्यात डाक्तर रेचेल् बाड्ले – णफलाडेलण्फया येथील णियाचं्या 
वैद्यणवद्यालयाच्या “डीन्” – ह्यानंी मला एक पत्र णलणहले, त्यात १८८६ च्या माचग मणहन्यात सौ. आनंदीबाई 
जोशी यानंा वैद्यकीची पदवी देण्याचा समारंभ होिार त्या वळेी मी णफलाडेलण्फयात येऊन तो समारंभ 
पाहावा म्हिून मला त्यानंी आग्रहपूवगक बोलाविे केले होते. त्या वळेी मी इंग्लंडातील चल्टन्हम् शहराच्या 
िीणवद्यालयात अध्ययन आणि अध्यापन करीत होते. प्रथमतः मी काही णवशरे्ष कारिामुळे त्याचें बोलाविे 
स्वीकारले नाही, परंतु त्यानंी पुनः स्वतः आणि सौ. आनंदीबाई जोशी आणि रा. र्ोपाळराव जोशी ह्याकंडून 
पते्र णलहवूनं मला अमेणरकेस जाण्याचा आग्रह केला. तेव्हा मला णकती अडचिी असल्या तरी माझ्याने 
त्याचें बोलाविे नाकारवनेा. कारि एक तर बाड्लेबाई परजातीय आणि परधमी असूनही त्या 
नहदुणियाणंवर्षयी इतका कळवळा बाळर्तात हे त्याचें आम्हावंर मोठे उपकार आहेत. दुसरे असे की, 
वैद्यकीसारिा कठीि णवर्षय णशकून पदवी णमळणवली असे साऱ्या नहदुणियापंैकी आनंदीबाई जोशी याचें हेच 
पणहले उदाहरि आहे. तेव्हा त्यास पदवी णमळण्याचा आनंदकारक समारंभ पाहाण्याची मला उत्कट इच्छा 
होती; म्हिून मला इकडे येण्यास पुष्ट्कळ अडचिी होत्या तरी सवगशणक्तमान् परमेश्वरावर सवग भार टाकून मी 
माझ्या कन्येसह इ. स. १८८६ सालातील फेबु्रआरी मणहन्याच्या सतरा तारिेस “णब्रणटश णप्रन्सेस्” नावाच्या 
तारवात बसून, इंग्लंडातील णलव्हर्पूलचे् बंदराहून अमेणरकेकडे प्रयाि केले. माझा इंग्रजी णमत्रमंडळींच्या 
मनातून मी ह्या देशी याव ेअसे मुळीच नव्हते; तेव्हा माझे इकडे येिे त्यानंा पसंत पडले नाही, हे सारं्ायला 
नको. त्यापैकी णकत्येक मणैत्रिींनी तर, आम्ही तारू फुटून समुर्द्ात बुडून मरून जाऊ असे भाकीत करून 
ठेवले होते. कारि फेबु्रआरी मणहना समुर्द् यानास फारसा अनुकूल नसतो. तशात ह्या वर्षी त्या मणहन्यात 
फारच तुफाने झाली, आणि अमेणरकेच्या णकनाऱ्यानजीक पुष्ट्कळ तारव ेफटली. न्यूयॉकग  शहरानजीक आणि 
आसपास पंचवीस तीस मलै समुर्द्ात कडक थंडीमुळे पािी णथजून अमेणरकािंडाला बफाचे वषे्टि पडले 
होते. असो. आमचे तारू णलव्हर्पूल ्बंदरातून णनघाल्यावर तीन णदवस तुफानाचे काही णचन्ह णदसले नाही ; 
परंतु चवथ्या णदवशी, इंग्लंड आणि अमेणरका ह्या दोन देशाचं्या मध्ये आट्लाणंटक समुर्द्ात एक सैतानाचा 
णकवा भतुाचंा हाडंा (Devil’s Pot) नावाचा भार् आहे, त्याच्या जवळ आमचे तारू आले. तेव्हा भयंकर 
तुफानास आरंभ झाला आणि समुर्द्ाचे भयाि स्वरूप आमच्या पाहण्यात येऊ लार्ले. 
 

ही वळे समुर्द्प्रवासाला अनुकूल नव्हती, म्हिून आमच्या नाववेर फारसे उतारू नव्हते. पणहल्या 
वर्ात चार पुरुर्ष आणि तीन बायका आणि णतसऱ्या वर्ात बायका, पुरुर्ष, मुलेबाळे णमळून सुमारे १९० 
मािसे होती. ही एकश े नव्वद मािसे यूरोपातील णनरणनराळ्या प्रदेशातून अमेणरकेत वसाहत करायला 
आलेली होती. (पुढे एके णठकािी इकडे वसाहत करण्याकणरता जे लोक येतात त्याचं्या त्स्थतीबद्दल संणक्षप्त 
माणहती णदली आहे ती पाहा.) 
 

ह्या एकश े नव्वद उतारू लोकापंकैी काही धार्ममक लोकानंी आणदत्यवारी नावचे्या मधल्या 
मजल्यावर उघड्या भार्ात जमून संर्ीत र्ाऊन ईश्वरोपासना केली. त्या रात्री फारच कडाक्याचे तुफान 
झाले. ह्या प्रसंर्ी मी एका बाईच्या तोंडून एक चमत्काणरक र्ोष्ट ऐणकली, ती येथे णलणहल्यावाचून राहवत 
नाही. सदरील बाई आमच्या शजेारी पणहल्या वर्ातील एका िोलीत राहत असे, तेव्हा जलप्रवासात 
णतच्याशी माझे णवशरे्ष संघट्टि होते. ही बाई रोमन कॅथोणलक मताची होती. णतने मला साणंर्तले की, सदरी 
साणंर्तलेले उतारू संर्ीत र्ात होते, तेव्हा नावतेील एका मनुष्ट्याला ते सहन न होऊन त्याने “आज रात्री 
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िणचत तुफान होईल” असे भाकीत करून उतारू लोकाचं्या वतगनाणवर्षयी कुरकुर केली. तो म्हिाला की, 
हे लोक ईश्वराची उपासना करून सैतानाला कोपवीत आहेत, तो आज तुफान आिून आमच्याशी युि 
केल्यावाचून राहिार नाही. कमगधमगसयंोर्ाने त्या रात्री तुफान होऊन त्याचें भाकीत िरे झाले. पुढे आििी 
एके णदवशी रात्री ते लोक काही पदे र्ाऊ लार्ले तेव्हा तर त्या मनुष्ट्याला फारच रार् आला. त्याने 
पूवीप्रमािेच तुफान होईल असे भाकीत केले; आणि ते िरेही झाले. पुढे दुसऱ्या रणववारी काहंी मुले तो 
णदवस प्रसन्न असून फारसे तुफान नव्हते म्हिून नावचे्या वरच्या बाजूस येऊन “हालेलुया, हालेलुया” – 
(ह्या णहब्र ूशब्दाचा अथग ‘ईश्वराची स्तुती करा ‘ असा आहे) – असे र्ाऊ लार्ली, तेव्हा आमच्या किगधाराचा 
रार् त्याच्या पोटात मावनेा. त्याने लार्लीच बाहेर जाऊन त्या अणवचारी मुलाचंी तोंडे बंद केली. परंतु त्या 
णदवशी िरोिरच सैतानाने ह्या किगधाराची पाठ पुरणवली म्हिण्यास काही हरकत नाही. त्या णदवशी 
आमची नाव समुर्द्ास्तृप्यतुं होण्याच्या बेतात होती. ही ह्या किगधाराची र्ोष्ट िरी असल्यास इंग्लंडमधील 
सुणशणक्षत आणि सुधारलेल्या लोकापंैकी णकत्येक अद्याणप भतूपे्रतणपशाच्चबाधेणवर्षयी दृढ णवश्वास बाळर्तात 
असे म्हटले पाणहजे! असो. 
 

ह्या तुफानामुळे आम्हाला फारच त्रास झाला. क्षिोक्षिी समुर्द्ाच्या ं मोठ्या लाटा आमच्या 
णिडक्यावंर येऊन आदळत असत, तेव्हा ही नाव आता बुडते की घटकेने बुडते असा संशय येई. तीन चार 
णदवसात आमच्याच्याने नुसते डोकेसुिा वर करवनेा; मर् उठून चालण्या णफरण्याची र्ोष्ट तर लाबंच 
राणहली. शवेटी आमच्या िोलीतील वारा इतका अशुि झाला की तेथे राहून श्वासोच्छ्वास करिे फारच 
अवघड वाटू लार्ले; तेव्हा आता काय पाणहजे ते होवो पि एकदा नावचे्या वरच्या मजल्यावर जायचेच असा 
णनश्चय करून आमची स्वारी जि ूकाय जीव मुठीत धरून िोलीच्या बाहेर पडली. पि पुढे चालून वरती 
जाव े कसे.नावचे्या हलण्यामुळे नावचे्या तळावर माझा पाय ठरेना. शवेटी कसे तरी करून एकदाची वर 
जाऊन एका िुचीवर बसले. तेथे रे्ल्यावर सुमारे पावतासाच्या आत समुर्द्ाची स्वच्छ हवा लार्नू माझ्या 
शरीरात जि ू काय नवीन जीवनशक्तीचा प्रवशे झाला. एका घटकेच्या पूवी समुर्द्ाची लाट णिडकीवर 
आदळत असता काही चमत्काणरक भीतीमुळे माझ्याने णतकडे पाहावत सुिा नसून पोटात धस्स होत असे. 
पि घटकेत काय अद्भतू चमत्कार झाला तो पाहा. आता वरच्या मजल्यावर उभी राहून नाव बुडू बुडू होत 
असता ते समुर्द्ाचे अफाट आणि भयंकर रूप पाहूनही मला काडी इतके देिील भय वाटले नाही; उलट 
उत्साह, आनंद आणि शातंी माझ्या हृदयात उणदत होऊ लार्ली. ह्या वळेी ह्या स्वाभाणवक घटनेपासून मी 
जो धडा णशकले तो कधी णवसरिार नाही.मनुष्ट्य जोपयंत धैयाने णवपत्ती आणि शत्र ू याचंा सामना करीत 
नाही तोपयंत त्याला त्याचंा मोठा बाऊ वाटतो. णभते्र मनुष्ट्य जसजसे भेकडपिाने घरात नकवा अंथरुिात 
डोके िुपसून बसण्याकडे वळते तसतसे त्याचे भय वाढून णनराशमुेळे त्याच्या दहा णदशा अंधकारमय होऊन 
जातात. पि र्ड्या, एकदा “कायग वा साधयेय,ं देहं वा पातयेय”ं (एक तर कायग साधीन, नाही तर शरींर 
टाकीन) असा णनश्चय करून तुझ्या शत्रूंचा आणि णनराशादी णवपत्तींचा सामना कर, म्हिजे भय हा शब्द 
तुझ्या स्मरिातून नाहीसा होईल, आणि तू जीवन्मुक्ताप्रमािे णनभगय होऊन सारे जर् तुझ्या णवरुि असले 
तरी सत्यावर आणि सत्साहसावर अवलंबून आपली काये साधशील. ह्या अर्ाध संसारसमुर्द्ात आमच्या 
वाताहत नावानंा णकती तुफानाचंा सामना करावा लार्त नाही? त्या वळेी धैयग धरून भयंकर 
समुर्द्कल्लोलाशी झुंजलो तर िणचतच आम्हाला जयश्री णमळेल आणि मनाला शातंीही प्राप्त होईल. पंरतु 
पाल पसरण्याच्या नकवा रंु्डाळण्याच्या उदे्दशाने डोलकाठीवर चढत नकवा उतरत असताना जर करता 
णमथ्याभयरूपी भतुाने आमच्या हृदयात संचार केला आणि आमचे हातपाय थरथरा कापू लार्ले तर मात्र 
आमची दशा कुत्र्यालाही नकोशी होईल. 
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आमची नाव पाच सहा णदवस “भतुाच्या हाडं्यात” नपर्ा घालीत होती. ह्या हाडं्यामध्ये आल्यावर 
णतच्यातील वाफेचे यंत्र काहीसे णबघडले. ते दुरुस्त केल्यावाचून नाव वरे्ाने चालणवली असती तर ती 
समुर्द्ापगि होण्याला काही उशीर लार्ला नसता आणि यतं्र दुरुस्त कराव ेम्हटले तर समुर्द्कल्लोलापुढे नाव 
एका णठकािी उभी करता येईना. णबचाऱ्या नावाध्यक्षाला ह्या वळेी मोठे संकट पडले; पंरतु शेंवटी हळूहळू 
यंत्र दुरुस्त करून पुनः पणहल्याप्रमािे नाव चालू लार्ली. “भतुाच्या हाडं्या”तून णनघाल्यावरही समुर्द्ात 
तुफानाची काही कमताई णदसून आली नाही. समुर्द्ाच्या पवगतप्राय लाटाचं्या जोराने आमची नाव एकदा 
आकाशात आणि एकदा पाताळात जाई तेव्हा ती आता बुडते की क्षिात बुडते असा संशय सहज मनात येई. 
त्या आफाट पारावारशून्य समुर्द्ात वरच्या बाजूस कधी स्वच्छ, कधी अभ्राच्छाणदत अशा आकाशाचा र्ोल 
चादंवा, िाली णहमालयाच्या लहान लहान टेकड्याएंवढाले कल्लोल आणि त्यावंर आपटत असलेली 
आमची नाव – भोवतालच्या देिाव्याशी तुलना करून पाणहल्यास आमची नाव पाण्यावर तरंर्त असलेल्या 
लहानशा उडत्या माशासारिी णदसत होती, म्हटल्यासं नचता नाही – हा मनोरम, भयाि व णवणचत्र देिावा 
पाहून पे्रक्षकाचं्या मनात कसकसे णवचाराचें तरंर् येतात ह्याचे विगन करता येते नाही. तुफानाच्या वळेेस र्ल 
नावाचे समुर्द्पक्षी चोहोकडे समुर्द्ात तरंर्त असलेले णदसतात. हे पक्षी िरोिरच तुफानाचे अग्रदूत आहेत. 
तुफान व्हायचे असले म्हिजे ते मोठ्या वरे्ाने समुर्द्ावर उडत णफरू लार्तात. आणि तुफानाच्या वळेेस 
समुर्द्कल्लोलावंर बसून मोठ्या हर्षाने जलणक्रडा करू लार्तात. चोहोकडून मोठमोठाल्या लाटा उसळून 
येऊन एकमेकावंर आपटत आहेत, वारा मोठा सोसाट्याचा वाहात आहे, समुर्द्ाच्या वरच्या भार्ावर 
पराकाष्ठचेे धुके पडले आहे आणि समुर्द्ाच्या व मेघाचं्या र्जगनेने लोकाचं्या कानठळ्या बसत चालल्या आहेत 
तरी ह्या आनंदी पक्षयानंा त्याचे काही वाटत नाही. ते िुशाल मजा करीत असतात. एकादा आरब जसा 
आपल्या तरुि तेजस्वी घोड्याला वायुवरे्ाने दामटीत जातो त्याप्रमािे ते मोठमोठाल्या कल्लोलाचं्या 
पाठीवर बसून जसे काय शयगत िेळत असतात. केव्हा केव्हा मेघाचंी पटले फोडून सूयगनारायि णवजयी 
वीराप्रमािे आकाशात प्रकाशमान होई तेव्हा र्र्नमंडळात सबधं ‘इंर्द्धनुष्ट्याचा देिावा मोठा विगनीय व 
आनंदकारक असा होत असे. कधी कधी दीड णकवा दोन इंर्द्धनुष्ट्ये पाहाण्यात येत. केव्हा केव्हा 
समुर्द्कल्लोल नाववेर नकवा एकमेकावंर आदळल्यानंतर वाऱ्याच्या जोराने काही दूरपयंत तुर्षार उडत जाई 
तेव्हा त्यावर सूयगप्रकाश पडून इंर्द्धनुष्ट्य उत्पन्न होत असे. अहाहा! त्या वळेची समुर्द्ाची व आकाशाची शोभा 
तरी णकती विावी! ती शोभा पाहात असता डोळ्याचं्या पापण्या णमटिेही बरे वाटत नसे, इतकी ती 
णचत्तवधेक आणि दृणष्टरंजक होती. तुफानाचा काहीसा उपशम झाल्यावर आमची नाव अमेणरकािंडापासून 
तीन णदवसाचं्या रस्त्यावर येऊन पोहोचली तेव्हा णकत्येक उडते मासे समुर्द्ावर उडत असता आमच्या 
दृष्टीस पडले. 
 

माचग मणहन्याच्या णतसऱ्या तारिेस संध्याकाळचे सुमारे साडेचार वाजताना, इ.स.१४९२ त ज्या 
भिंूडाला पाहून णिस्तोफर कोलंबसाने आपि भरू्ोलाभोवतालून जलयात्रा करून नहदुस्थानास येऊन 
पोहोचलो असा णसिातं केला, त्या पणश्चमर्ोलाधातील अमेणरकािंडाचा णकनारा आमच्या दृष्टीस पडला. 
ह्या वळेी मला जो काय आनंद झाला तो वर्मिता येत नाही. मी मनात म्हटले, आमच्या नहदुस्थानी णमत्रानंो, 
आता आमच्या पायाचें तळव ेतुमच्या तळपायाकंडे वळलेले आहेत. एथे ढवळा णदवस असून तुमच्याकडील 
भार्ावर रात्रीचे पाघंरूि पडले आहे. आता आम्ही एथे नाववेर शतपावल्या करीत र्ोष्टी सारं्त आहोत 
आणि तुम्ही णतकडे अंथरुिावंर घोरत पडला आहा! हा पाहा काय चमत्कार आहे तो. 
 

अणतशय थंडीमुळे जणमनीच्या काठाशी समुर्द्ाचे पािी णथजून अमेणरकािंडाला बफाचे वषे्टि पडले 
होते, असे वर साणंर्तलेच आहे. त्यावर सूयगणकरिे प्रणतनबणबत झाली असून त्याचं्याकडे पाणहल्यावर डोळे 
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णदपल्यासारिे होत. संध्याकाळच्या वळेेला आमची नाव डेलवयेर नदीच्या मुिापाशी येऊन पोहोचली, 
तेव्हा त्या णठकािची आणि डेलवयेर नदीच्या अंतभार्ाची ज्यास चारं्ली माणहती आहे असा एक नािुदा 
नाववेर आला. ह्या नंतर आमच्या नावचे्या अध्यक्षाने आपली नाव पुढे चालणवण्याचे काम त्या नािुद्याच्या 
हवाली केले. 
 

मनुष्ट्य कोित्याही कामात केवढा माणहतर्ार असला तरी एकादवळे त्याच्याकडून चुकी 
झाल्यावाचून राहात नाही. तेव्हा ह्या नािुद्याच्या हातून ह्या वळेी चुकी झाली यात काही नवल नाही. त्याने 
झोपेच्या नाही तर कशाच्या तरी रंु्र्ीत येऊन आमची नाव जी धूम सपाट्याने पुढे चालणवली ती 
णफलाडेत्ल्फया शहरापासून सुमारे साठ पासष्ट मलैावंर डेलवयेर नदीमध्ये णचिलात णिळून टाणकली ती 
दोन तीन णदवसापंयंत जार्ची हाललीच नाही. आज सोळा सत्रा णदवसापंासून आम्हाला जणमनीचे दशगन 
झाले नव्हते. बारा णदवसाचंा रस्ता काढायला सतरा णदवस लार्ले. शवेटी एकदाचे भणूमदशगन झाले; पि 
आता आपली इत्च्छत जार्ा इतकी जवळ असूनही तेथे जाण्यास हे एक णवघ्न उपत्स्थत झाले. त्या णदवशी 
रात्री आमची जलयात्रा संपून दुसऱ्या णदवशी मोठ्या पहाटेस णफलाडेत्ल्फया नर्रीत जाऊन उतरण्याचा 
आमचा बेत होता, तो असा एकाएकी िंुटला, हे पाहून आमचा जो काही णहरमोड झाला तो सारं्ता येत 
नाही. परंतु परमेश्वराने, आमच्या नावलेा भयंकर तुफानातूंन व यंत्राची अव्यवस्था झाल्यामुळे ती समुर्द्ात 
भटकू लार्ण्याचे जे भय पडले होते, त्यातून णतचा बचाव करून आम्हाला सुरणक्षतपिे ह्या र्ोलाधात आिनू 
पोहोचणवले ह्याबद्दल आम्ही त्याचे फार फार आभार मानले. 
 

दुसऱ्या णदवशी सकाळी उठून पाहातो तो आमच्या नावभेोवताली बफाचे वषे्टि पडले होते. त्या 
णदवशी आणि दुसऱ्या णदवशी चार पाच लहान लहान वाफेच्या तारवानंी तेथे येऊन आमच्या नावभेोवती 
णफरून आपल्या अिीदार अग्रभार्ानंी बफाच्या जाड फळ्याचें तुकडे तुकडे करून आमचा रस्ता मोकळा 
केला, तरी आमची नाव जार्ची हलेना. तेव्हा भरतीच्या वळेी तीन चार तारवानंी णमळून णतला अडकणवलेले 
मोठमोठाले दोर ओढून णतला णचिलातून वर काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोही व्यथग होऊन, नाव 
जार्ची हालली नाही. तेव्हा माचगच्या सहाव्या तारिेस सकाळी आमच्या वर्ातील उतारू लोकास दुसऱ्या 
एका नावते घालून णफलाडेत्ल्फयाकडे रवाना केले. दुसऱ्या वर्ातील उतारंूस पुरण्याइतकी जार्ा त्या 
नावते नव्हती, म्हिून आम्ही णनघून येताना ते णबचारे णहरमुसली तोंडे करून आमच्याकडे पाहात राणहले. 
आम्हाला त्याबद्दल फार वाईट वाटले, पि कराव ेकाय? दुसरा उपायच नव्हता, तेव्हा आम्ही त्यानंा त्या 
मोठ्या नावते राहू देऊन णनघून आलो. दुसऱ्या णदवशी इतर सवग उतारू लोकानंा णफलाडेत्ल्फयात 
पोहोचणवण्याची तजवीज करण्यात आली. सहा तारिेस रात्री आठ वाजता आम्ही णफलाडेत्ल्फयात येऊन 
पोहोचलो. रा. र्ोपाळराव आणि सौ. आनंदीबाई जोशी ही उभयताही आम्हाला नदीच्या धक्क्यावर येऊन 
भेटली. त्यानंी प्रीणतपूवगक आमचे आर्तस्वार्त करून आम्हाला णबऱ्हाडी नेले. तेव्हा रात्री आम्ही अणतशय 
थकून रे्लो होते, म्हिून णबऱ्हाडी रे्ल्यावर लार्लीच अंथरुिाची वाट धरली. 
 

इ.स.१८८६ तील माचग मणहन्याच्या ११ तारिेस सकाळी अकरा वाजता आम्ही णफलाडेत्ल्फया 
शहरातील ‘अकॅडेमी ऑफ सायन्स्’ नावाच्या सभार्ृहात रे्लो. तेथे वैद्यणवद्यालयात णशकून परीक्षोत्तीिग 
झालेल्या णवद्यार्मथनीस पदवी देण्याचा समारंभ पाहाण्याकरता िीपुरुर्ष णमळून सुमारे ३०००/३५०० मंडळी 
जमली होती. ह्याच णदवशी आमची देशभणर्नी सौ. आनंदीबाई जोशी यानंा वैद्यकीची पदवी णमळाली. ह्या 
समारंभाचा देिावा फारच मनोरंजक होता.आम्हाला हा णदवस फारच आनंदकारक वाटला, कारि 
आनंदीबाई ही पणहली नहदू िी वैद्यकी णशकून पदवी पावली आहे. तशात ही बाई आमच्या आप्तापंैकी आहे 
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म्हिून आम्हाला णतचा फार अणभमान वाटतो. आज सुमारे चार वर्षांपूवी नहदुस्थानात एक मर्द्ासे वाचून 
दुसरे कुठेही णियानंा वैद्यकी णशकण्याची सोय नव्हती. आणि मर्द्ासेतही फार वणरष्ठ प्रतीचे णशक्षि 
णमळण्याची सोय नव्हती. लोकमत साधारि िीणशक्षिास सुिा अनुकूल असे नव्हते; ते णियासं वैद्यकीचे 
णशक्षि देण्याणवरुि फारच कडाक्याचे होते हे सारं्ायला नको. इ. स. १८८३ या सालात पुण्यास 
‘एज्युकेशन कणमशन’ नावाच्या मंडळीपुढे, - चालू असलेल्या िीणशक्षिात कोिकोिते फेरफार आणि 
सुधारिा करिे उणचत आहे ह्याणंवर्षयी माझे मत देण्यास सदरील कणमशनने मला बोलावले तेव्हा – मी 
णियासं वैद्यकीचे णशक्षि अवश्य णमळाव ेम्हिून सूचना केली. त्यानंतर त्या मंडळीचे अध्यक्ष डॉ. हंटर यानंी 
मला साणंर्तले की वैद्यकी हा णवर्षय साधारि णवद्याणशक्षिात मोडत नसल्यामुळे त्याणवर्षयी सरकारास ह्या 
मंडळीकडून आमच्याने सूचना करविार नाही; परंतु मी घररु्ती रीतीने ही र्ोष्ट वणरष्ठ सरकारापढेु आिीन. 
पुढे पुष्ट्कळ सज्जनाचं्या उद्योर्ाने णवलायतेहून िीवैद्य आिणवण्याकरता एक मोठी वर्गिी जमा झाली. आणि 
सरकारानेही हा णवर्षय णशकिाऱ्या बायकाकंरता काही नेमिुका करून देऊन बायकाकंरता पुरुर्षाचं्या 
वैद्यकशाळामंधून वर्ग काढले. पि रीतीप्रमािे त्यानंी आधी मोठ्या मोठ्या णवद्वानाचें ह्याणवर्षयी काय मत 
आहे असे णवचारले. तेव्हा जसे णत्रणवध जन असतात तशीच णत्रणवध उत्तरे सरकारला णमळाली हे एथे नव्याने 
सारं्ायाला नको. ह्यात आश्चयग मानण्याची र्ोष्ट एवढीच की, काही सुधारक आणि िीजनोन्नतीच्छु 
म्हिणविाऱ्या मंडळींचे मतही णियासं वैद्यक णशकव ू नये असे पडले. बंर्ाल देशातील भारतवर्षीय 
ब्राह्मसमाजाचे पुढारी केशवचंर्द्सेन ह्याचें मत असे पडले की णियासं णवश्वणवद्यालया (युणनवर्मसटी) मधून 
परीक्षा देण्याची सुिा मोकळीक नसावी; आणि वैद्यक णशकल्याने णियाचें िीत्व राहिार नाही. आणि त्या 
असला कठीि णवर्षय णशकण्यास उपयुक्त नाहीत. इ.तरी णकत्येक णवद्वान र्ृहस्थाचंी अशी िात्री होती की 
णियास हा णवर्षय णशकता येईल. तो णशकण्याला त्याचं्या शरीराचा बाधंा आणि मेंदूचा कमीपिा याजंकडून 
काही अडथळा होिार नाही. ह्या णशवाय हा णवर्षय णशकल्याने णियाचें िीत्व जािार नाही. ह्या र्ृहस्थाचंी 
अनुकूल मते घेऊन सरकाराने वैद्यणवद्यालयाची द्वारे णियासं उघडून णदली, तरी अद्याणप कोंिी फारशा नहदू 
णिया वैद्यकी णशकण्यास पुढे सरसावल्या नाहीत. दोन मुली मर्द्ासेत आणि एक बाई बंर्ल्यात णशकत होती 
परंतु ह्या बायका परीक्षोत्तीिग झाल्याचे वतगमान मला अजून कळले नाही. नहदुस्थानात िीवैद्याचंी फार जरूर 
आहे. पषु्ट्कळ प्रकारचे िीरोर्ात आणि णवशरेे्षकरून प्रसूतीच्या समयी पुरुर्षास आपली त्स्थती कळणवण्याला 
आमच्या लज्जावती नहदुणियासं फार संकोच वाटतो. पुष्ट्कळ प्रसंर्ी त्या प्राि रे्ला तरी पुरुर्ष वैद्यास आपली 
त्स्थती कळणविार नाहीत. अशा त्स्थतीत िीवैद्याचंी जरुरी आहे हे कोिालाही सहज कळून येिार आहे. 
परंतु दुराग्रहाने कोित्याही देशातील मनुष्ट्यास वर्ळले नाही. कोिी अज्ञानाने, कोिी आपस्वाथीपिाने 
णियानंा वैद्यणवद्या णशकू देण्याच्या णवरुि आहेत. 
 

सौ. आनंदीबाई ही जशी पणहलीच वैद्यशाि णशकून तयार झालेली नहदू िी आहे, तसेच ती ज्या 
णवद्यालयात णशकली तेही सवग पृथ्वीत िीयाकंरता म्हिून स्थाणपलेले असे पणहलेच वैद्यणवद्यालाय आहे. इ. 
स. १८५० त ह्याची प्रथम प्रािप्रणतष्ठा झाली. आंरभी लोकमत ह्याच्या णवरुि होते. ह्या णवद्यालयाच्या 
स्थापकासं आणि णशक्षकासं र्णरबी, लोकाचं्या तोंडची ननदा इत्यादीक पुष्ट्कळ त्रास भोर्ाव े लार्ले.परंतु 
ईश्वरकृपेने आज हे णवद्यालय चारं्ल्या भरभराटीस आले आहे. पुष्ट्कळ लोकाकंडून ह्याला पैशाची वर्रेै 
मदत णमळते. ह्या णवद्यालयाची “डीन” राचेल एल.् बाड्ले ही बाई मनोभावाने रातं्रणदवस पणरश्रम करून 
सवग प्रकारे त्याची भरभराट होण्याकरता झटते. णतच्याच कारकीदीत त्याला एवढे मोठे रूप आले. परमेश्वर 
णतला ह्या कामात उत्तरोत्तर िूप यश देवो अशी त्यापाशी आमची प्राथगना आहे.”फ्रें ड्स्” नकवा के्वकर 
मताच्या लोकाचें ह्या कामास फार साहाय्य आहे. ह्या मताचे लोक बहुतकरून उदार मनाचे असून दुराग्रही 
नसतात हे मी दुसऱ्या एका णठकािी साणंर्तलेच आहे. 
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ह्या देशात, णवशरेे्षकरून णफलाडेत्ल्फयातील वैद्यणवद्यालयात णशकून तयार झालेल्या वैणदिी 
पुरुर्षवैद्यापं्रमािेच वैद्यणक्रया करू लार्ल्या, तेव्हा “णफलाडेत्ल्फया काउंटी मेणडकल ्सोसाइटी” नावाच्या 
पुरुर्षवैद्याचं्या सभेने, णियानंी णशकणविे हे आपल्यास पसंत नाही असे म्हिून, आपल्या सभासदानंी 
िीवैद्याचंा सल्ला घेऊ नये आणि णियासं वैद्यकी णशकण्याकणरता कोित्याही प्रकारचे उते्तजन देऊ नये, 
असा णनयम केला. [परंतु १८८८ च्या जून मणहन्यात ह्याच काउंटी मेणडकल सोसाय्टीने एथील बायकाचं्या वैद्यणवद्यालयातील व्यवस्थाणपका 
महाणवदुर्षी डीन् बाड्ले हीस णतची पायधरिी व णवनवण्या करून णतला आपल्या मंडळीची सदस्या केली. ह्यानंतर दोनतीन णदवसानंी ह्या बाईला 
एकाएकी देवाज्ञा झाल्याचे वतगमान ऐकले. डीन् बाड्ले ही माझी अत्यंत णप्रय मैणत्रि होती. डॉ. आनंदीबाईवर आणि माझ्यावर णतचे णनष्ट्कपट पे्रम 
होते. ती आमच्या देशभणर्नींणवर्षयी जो कळवळा बाळर्ीत असे, त्याबद्दल आणि आम्हा दोघीस आमच्या प्रयत्नामंध्ये णतने जी मदत केली त्याबद्दल 
मी णतची फार उपकारी आहे. 
 
 डीन् बाड्ले ह्या मत्त्यगशरीर सोडून इहलोकातून रे्ल्या. ह्याचंा णवरह आम्हास फार जड जातो; तरी त्याचें पुण्यकीर्मतमय शरीर ह्या 
पृथ्वीवर णचरकालपयंत राहील; ह्याचे आम्हास मोठे समाधान आहे. त्याचं्या सारख्या सद्रु्िी पुण्यणियानंा पृथ्वीवर धाडून त्याचं्याकरवी परमेश्वराने 

आमच्या हीन दीन िीजातीचा उिार करावा हेच त्या दयाणनधीपाशी आमचे मार्िे आहे.] परंतु त्याचं्या त्या णनयमाने कालर्तीला 
आणि णियाचं्या उन्नतीला काहीएक अडथळा आला नाही. काळ णफरावयाचा तो णफरला आणि णियाचंी 
उन्नती व्हावयाची ती झालीच.  
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पािाळ ककवा अमेतरकाखंि 
 

अमेणरकेच्या संयुक्त संस्थानात येऊन पोहचल्यानंतर म्या ंएथे काय पाणहले व एथली लोकत्स्थती 
कशी आहे हे सारं्ण्याच्या पूवी ह्या देशाचा इणतहास संके्षपाने सारं्िे अवश्य आहे. माझ्या णशणक्षत 
देशबंधुभणर्नींना बहुतकरून त्या अपूवग इणतहासाची माणहती असेलच; परंतु ज्यानंी अमेणरकेचा शोध 
लार्ल्याचा व पुढे तेथे झालेल्या पाश्चात्य लोकाचं्या वसाहतींचा इणतहास वाचला नसेल अशा काही लोकानंी 
हे पुस्तक वाचायला घेतल्यास त्यासं ह्यातील युनाइटेड् स्टेट्स्ची राज्यव्यवस्था व लोकत्स्थती याचंा पाया 
कसा पडला हे समजिार नाही.म्हिून एथे अमेणरकेच्या शोधाची, तेथील मूळच्या रणहवाशाचंी व युनाइटेड् 
स्टेट्स् ह्या राष्ट्राच्या उत्पत्तीची संणक्षप्त हकीकत णदली आहे. 
 

शकेडो वर्षामारे् जेव्हा लोकानंा आपल्या पृथ्वीची आकृती कशी आहे हे पुरेसे माहीत नव्हते तेव्हा ते 
आपल्या मनाला वाटेल तशी पृथ्वीच्या आकाराची कल्पना करीत असत. आपल्या नहदंूचे आणि इतर 
जातीच्या लोकाचें आजे पिजे पृथ्वी सपाट आहे असे समजत होते, आणि म्हिूनच जसे शहरातील 
मोठमोठाल्या घरानंा मजले असतात तसेच ह्या जर्ाला मजले असून भलूोक हा मधला मजला आहे अशी 
त्याचंी कल्पना झाली होती. नहदुपुरािाचं्या मते हे जर् चौदा मजली वाड्यासारिे असून पृथ्वीलोकावर 
सहामजले नकवा सहा लोक, आणि पृथ्वीच्या तळास म्हिजे िालच्या बाजूला सात मजले नकवा लोक 
आहेत. त्यापंैकी सर्ळ्यातंील िालच्या मजल्याला ‘पाताळ’ असे नाव णदले आहे. आता शोधाअंती ह्या र्ोष्टी 
िोट्या ठरल्या आहेत. जर् हे, चवदामजली वाड्यासारिे नाही आणि पृथ्वी सपाट नाही असे सवांस समजू 
लार्ले आहे.  
 

इ. स. १४३५ ह्या साली युरोपिंडातील इटाली देशच्या जेनोआ नावाच्या र्ावी कोिी णिस्तोफर 
कोलंबस नावाचा मुलर्ा जन्मला. तो लहान असताना त्याची योग्यता कोिाला माहीत नव्हती. त्याचा बाप 
र्रीब असून लोकर नपजरण्याचे काम करीत असे. परंतु णिस्तोफराला थोडेसे कळू लार्ल्यापासून त्याने 
आपि नावाडी होऊन समुर्द्ावर सफर करण्याची इच्छा दशगणवली. आपल्याला चारं्ला नावाडी होता याव े
म्हिून णिस्तोफराने भरू्ोल, र्णित आणि नौकाशाि याचंा चारं्ला अभ्यास केला. तो चवदा वर्षाचा होता 
तेव्हा त्याने प्रथम समुर्द्ावर सफर केली. 
 

सुमारे सात आठश े वर्षािाली यूरोपिंडातील णिस्ती लोकानंी तुकी वर्ैरे मुसलमान लोकाशंी 
धमगसंबधंी लढाया केल्या, त्यासं ‘कू्रसेडस्’ असे म्हितात. ह्या लढायाचं्या संबंधाने यूरोणपयन लोकाचें 
मुसलमानाशंी दळिवळि पडले. मुसलमानापंासून यूरोणपयनासं पुष्ट्कळ र्ोष्टींची माणहती झाली. त्यानंी 
मुसलमानाचं्या तोंडून, आपल्या म्हिजे नहदुस्थान देशाचे विगन ऐणकले. पूवगकाळच्या सवग लोकाचंी, 
णवशरेे्षकरून मुसलमानाचंी अशी चाल होती की त्यानंी एिाद्या पदाथाचे विगन करावयाचे असले म्हिजे 
त्याचे चारं्ले नकवा वाईटपि शतपट वाढवनू सारं्ाव.े तेव्हा तुकी लोकानंी यूरोणपयनानंा नहदुस्थानाणवर्षयी 
र्ोष्टी सारं्ताना पराचा कावळा आणि मोहरीचा डोंर्र करून साणंर्तला ह्यात मोठेसे नवल नाही त्यानी 
थोडक्यात नहदुस्थानाचे विगन करावयाचे असले म्हिजे ‘नहदुस्थान हे सोन्याचे पािरू आहे.’ असे म्हिून 
दािवाव.े ह्याचा अथग असा की नहदुस्थानातं णजकडे णतकडे सोने भरलेले आहे, तो देश इतका श्रीमतं आहे. 
णिस्ती शकाच्या दहाव्या शतकाच्या शवेटच्या भार्ापासून मुसलमानानंी नहदुस्थानावर स्वाऱ्या करून 
तेथील लोकापंाशी असलेले सोने, रुपे, जवाहीर वर्ैरे लुटून नेण्याचा क्रम चालणवला होता. मुसलमानाचं्या 
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तोंडून ह्या मोठमोठाल्या लुटींच्या र्ोष्टी ऐकून नहदुस्थानातील संपत्तीच्या लालचीने यूरोणपयन् लोकाचं्या 
तोंडाला पािी सुटले. तेव्हा ते सुलभ रीतीने नहदुस्थानास जाण्याचा रस्ता पाहू लार्ले. उत्तरेकडून 
अफर्ाणिस्थानातून िुष्ट्की रस्त्याने नहदुस्थानात याव,े तर त्यातं पुष्ट्कळ अडचिी होत्या; म्हिून ते एक 
स्वतंत्र जलमार्ग शोधू लार्ले. आणफ्रका िंडाला प्रदणक्षिा घालून जलमार्ाने नहदुस्थानाला येता येईल 
अशी कल्पना काहीकाचं्या मनात आली होती. परंतु णिस्तोफर् मोठा झाला तेव्हा तो र्णित, भरू्ोल आणि 
नौकाशािात मोठा ज्ञाता झाला होता. तो म्हिाला पृथ्वी र्ोल आहे, ह्यास्तव पणश्चमेकडून नाव चालवनू 
पृथ्वीर्ोलाला प्रदणक्षिा घालीत घालीत, मी आपली नाव थेट नहदुस्थानाला नेऊन पोहोचवीन.  
 

णिस्तोफरने, मी आपली कल्पना िरी करून दािवीन अशी प्रणतज्ञा करून, इटाली, पोतुगर्ाल,् 
इंग्लंड् आणि फ्रान्स् ह्या देशाचं्या राजापंाशी मदत माणर्तली; पि त्या त्या देशातंील लोकानंी त्याला वडेा 
ठरवनू मदत देण्याचे नाकारले! असा णहरमोड झाल्यावरही त्याने प्रयत्न करायचा सोडला नाही. तो स्पेन 
देशाच्या राजाला भेटला आणि म्हिाला मी तुम्हाला नहदुस्थानासारख्या श्रीमंत देशाला सुलभ रीतीने 
जाण्याचा रस्ता काढून देतो, तुम्ही मला ह्या कामात मदत करा. राजाने त्याचे काही ऐकले नाही; तेव्हा 
स्पेनची रािी इसाबलेा णहला त्याची दया आली. णतने त्याला बोलावनू आपले डाणर्ने णवकून त्याच्या 
कामाला लार्िारा पैसा देण्याचे वचन णदले. तेव्हा तीन तारव,े काही होतकरू मनुष्ट्ये आणि पुष्ट्कळ 
णदवसासं पुरण्याइतके िाण्याणपण्याचे सामान बरोबर घेऊन, णिस्तोफर कोलंबस पणश्चमेकडून जलमार्ाने 
प्रवास करीत “सोन्याचे पािरू” नहदुस्थान ह्याची पारध करण्यास णनघाला. 
 

पुष्ट्कळ णदवस प्रवास केल्यानंतर आणफ्रकािंडाच्या वायव्य णदशसे कनेरी नावाची द्वीपे आहेत तेथे 
कोलंबसाच्या नावा येऊन लार्ल्या. ती द्वीपे सोडून रे्ल्यावर जणमनीचा मार्मूस नाहीसा होऊन चोहोकडे 
अफाट समुर्द् णदसू लार्ला, तेव्हा कोलंबसाबरोबरच्या लोकाचंी पाचावर धारि आली. पि कोलंबस 
म्हिाला, “काही नचता नाही, घाबरू नका, चला, पुढे चला” स्वदेशातून णनघाल्यावर णतसऱ्या मणहन्यात 
म्हिजे इ. स. १४९२ तील ऑक्टोबरच्या १२ तारिेस एक बेट कोलंबसाच्या दृष्टीस पडले. त्या बेटात 
चोहोकडे रान वाढलेले असून त्यावर पुष्ट्कळ रानटी मनुष्ट्ये णफरत होती. सकाळचे चारं्ले णदसू लार्ल्यावर 
कोलंबसाने स्वतः स्पेनचे णनशाि हातात घेऊन प्रथम त्या बेटावर पाय ठेवला. मर् एका हातात नार्वी 
तरवार आणि दुसऱ्या हातात स्पेन्चे णनशाि घेऊन कोलंबसाने स्पेनच्या राजाच्या नावाने या बेटाची मालकी 
घेतली. हे बेट नहदुस्थानाच्या जवळच कोठे तरी आहे असे समजून त्याने तेथल्या लोकासं ‘इंणडयन’ म्हिजे 
नहदुस्थान असे म्हिण्याचा पणरपाठ घातला, ह्यानंतर काही दूर पुढे रे्ल्यावर त्याने ‘हेणत’ नावाचे बेट 
पाणहले. कोलंबसाने चारदा ह्या नव्या देशाची सफर केली. त्याने आििी पुढे जाऊन दणक्षि अमेणरकेचा 
शोध लावला. आपि जो देश शोधून काढला तो नहदुस्थान देश होय असा कोलंबसाचा पक्का समज झाला 
होता, म्हिून त्याने त्या देशाला ‘इंडीज्’ म्हिजे नहदुस्थान म्हिण्याचा प्रघात पाडला.पुढे शोधाअंती तो देश 
नहदुस्थान नव्हे असे समजून आल्यावरून, यूरोणपयन लोकानंी त्याला ‘अमेणरका’ असे नाव णदले. ह्याचे 
कारि अमेणरर्ो पेस्प्यूची नावाचा कोलंबसाचा एक णमत्र कोलंबसाच्या मरिानंतर, ह्या नवीन शोधून 
काढलेल्या देशात रे्ला. तेथून परत येताना त्याने णकत्येक पत्रामंध्ये आपि जो नवा देश पाणहला होता त्याचे 
विगन कले. ती पते्र एका जमगन भरू्ोलशािवते्त्याने छापून प्रणसि केली आणि ह्या अमेणरर्ोच्या नावाने तो 
नवा देश प्रणसिीस यावा अशी आपली इच्छा दशगणवली. तेव्हापासून अमेणरर्ो (नकवा अमेणरको असेही ह्या 
नावाचे उच्चारि होते) च्या नावाने अमेणरकािंडाची प्रख्याती झाली. िरे म्हटले असता कोलंबसाने ज्या 
भमूीचा शोध लावला णतला कोलंणबया असे नाव पडाव;े पि श्रम करतो एक आणि त्याचे यश णमळते 
दुसऱ्याला, अशी जी जर्ातील पूवापार चाल आहे णतच्याच अनुरोधाने कोलंबसाच्या श्रमाने लोकाचं्या 
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माणहतीत आलेली भमूी अमेणरकोच्या नावाने प्रणसिीस आली असावी. मेत्क्सको आणि मध्यअमेणरका याचं्या 
पूवेकडे काही बेटे आहेत त्यानंा अद्याणप ‘वसे्ट इंडीज्’ म्हिजे पणश्चम नहदी बेटे असे म्हिण्याची चाल आहे. 
अमेणरकेतील मूळच्या लोकानंा ‘इंणडयन्’ म्हिजे नहदुस्थानी असे म्हिण्याची जी चाल पडून रे्ली आहे, ती 
अद्याणप बदलली नाही. आमच्या देशी लोकातं आणि त्याचं्यात असलेला फरक ध्यानात यावा म्हिून त्याचं्या 
नावाला ‘ताबंडे’ असे टोपि लावतात. ह्याप्रकारे ही आमची ‘ताबंडी’ भावडें आणि त्याचंा देश पाताळलोक 
ह्याचंा शोध इ. शकाच्या पंधराव्या शतकात लार्ला. 
 

हलवायाच्या दुकानावर ब्रह्मापुि 
 

हा णशरोलेि वाचून वाचकानंा थोडेसे नवल वाटेल. कोिी र्प्पीदास, सोदे, आणि णचकू मनुष्ट्ये 
आपल्या जवळची कवडी सुिा िची न घालता, केवळ शब्दानंीच नकवा लोकाचंा माल लुटून, परोपकार 
आणि दानधमग करीत असतात. असल्या मनुष्ट्याचं्या कृत्याचें विगन करावयाचे असले म्हिजे ‘हलवायाच्या 
दुकानावर ब्रह्मापगि’ असे म्हिण्याची आपल्याकडची चाल आहे. ह्या ब्रह्मापगिाच्या अप्रणतम मासल्याची एक 
मोठीच र्ोष्ट यूरोपाच्या इणतहासात घडून आली आहे. त्या र्ोष्टीचा आमच्याशी आणि आमच्या पाताळवासी 
ताबंड्या बणहिभावडंाशंी फार णनकट संबंध आहे, म्हिून ती तुम्हास साणंर्तलीच पाणहजे. ती अशी:- 
 

युरोपिंडातं इटाली नावाचा एक देश आहे. त्या देशाची राजधानी रोम ही नर्री रोमन नकवा रूमी 
लोकाचं्या चढत्या काळात फार प्रख्यातीस आली. रूमी लोकाचं्या पडत्या काळात ‘पोपा’ं च्या संबंधाने ही 
नर्री मोठ्या पदवीस चढली, आता पोपाचंीही उतरती कळा आहे. त्याचें माहात्म्य फारसे उरले नाही, तरी 
ती नर्री फार जुनी असल्या कारिाने णवद्वान आणि जुन्या वस्तंूची आवड धारि करिारे पुष्ट्कळ लोक रोम 
पाहायला जातात. वर ज्या पोपाचंी र्ोष्ट साणंर्तली ते णिस्ती धमांतील ‘क्याथोणलक’ पंथाच्या लोकाचें 
मुख्य रु्रू होत. आमच्या देशात श्रीशकंराचायांच्या णशष्ट्यानंी आपल्या मुख्य रु्रूस जशी ‘जर्द्रु्रू’ अशी 
पदवी णदलेली आहे, तशीच क्याथोणलक पंथाच्या णिस्ती लोकानंी आपल्या मुख्य रु्रूस ‘पोप’ अशी पदवी 
णदली आहे. ‘पोप’ ह्या शब्दाचा अथग “बाबा,” ‘वडील,’ असा होतो. णिस्ती शकाच्या पाचव्या शतकापासून 
पंधराव्या शतकापयंत सुमारे एक हजार वर्ष ेह्या पोपाचें माहात्म्य सर्ळ्या यूरोपिंडातं फारच वाढले होते. 
प्रथम हे पोप र्रीब धमगपरायि अशा क्याथोणलक संन्यासी वैरार्ी लोकाचं्या मठाचे महंत होते. पैसा 
जमणवण्याशी आणि राज्यकारभाराशी त्याचंा काहीच संबंध नव्हता. णिस्ती शकाच्या चवथ्या शतकात 
रोमचा बादशाहा कॉन्स्टंटीन ह्याने णिस्ती धमग घेतला, तेव्हापासून त्या महंतजींचा राजकारस्थानात थोडा 
थोडा णशरकाव होत चालला. पुढे पोपजी इतके डोईजड होत चालले की, त्यानंी एकाचे राज्य त्याला 
णवचारल्यावाचूनच आपल्या मजीतील दुसऱ्या कोिाला तरी देऊन टाकाव.े मर् पोपजीना वाटू लार्ले की, 
‘आपिच काय ते जर्द्रु्रू आहो. नुस्ते जर्द्रु्रू नव्हे तर परमेश्वराच्या िालोिाल ह्या पृथ्वीचे आपि 
मालक आहो. आपल्याला वाटेल त्याला राजा नकवा रंक करण्याची शक्ती परमेश्वराने आपल्यास णदली 
आहे. आपल्याकडून कधी पाप णकवा चूक होत नाही. आपि पणश्चमेला पूवग म्हटले तर तेच िरे आहे.’ 
लक्षावधी भोळे लोक जर्द्रु्रू पोपजी’ ह्याचें मत अक्षरक्षः िरे आहे असे मानून त्याचंी पूजा आणि त्याचंी 
आज्ञा णशरसामान्य करू लार्ले. जरकरता कोिी हट्टी मनुष्ट्याने पोपजींचे सारं्िे ऐकले नाही तर, पोपजी 
त्याला वाळीत टाकीत असत. असा मनुष्ट्य ह्या लोकी णजवतं असता वाळीत टाकला जाई एवढेच नव्हे, तर 
परलोकी स्वर्ांत सुिा त्याला कोठे राहण्यास जार्ा णमळू नये असे करून टाकण्याचे सामथ्यग पोपात आहे 
म्हिून, भोळे लोक पोपाला फारच भीत असत. साधारि र्रीबरु्रीब लोकाचंी र्ोष्ट तर राहू द्या, पि 
मोठमोठाले सत्ताधारी राजे आणि णवद्वान लोक सुिा पोपाच्या भीतीने थरथरा कापत असत. सवगच राजे 
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म्हिजे धमगबुिीने पोपाला मान देत होते असे नाही. कोिी कोिी ढोंर्ी राजे पोपाची िुशामत करून आपले 
काम काढून घेत असत. 
 

कोलंबसासारिे दृढणनश्चयाचे आणि णवद्वान लोक जलमार्ाने भलूोकावर णजकडे णतकडे प्रवास 
करून नव े नव े संपणत्तमान् देश शोधून काढण्यास णसि झाले तेव्हा रोमच्या एका पोपजींनी हलवायाच्या 
दुकानावर एक िासे ब्रह्मापगि केले! पंधराव्या शतकात स्पेन आणि पोतुगर्ल देशाचें राजे पोपाच्या मजीतले 
णशष्ट्य होते. स. १४९३ त सहावा अलेग्जाडंर ह्या नावाच्या पोपमहंतजींनी अत्यतं प्रसन्न होऊन ह्या आपल्या 
णप्रय णशष्ट्यानंा दोन मोठ्या देिग्या णदल्या. पोपानंी ‘बुल’् नावाचा हुकुमनामा प्रणसि करून असे ठरणवले की, 
स्पेन आणि पोतुगर्ल ह्या दोन्ही संस्थानाचं्या मदतीने णजतकी म्हिून नवी राष्ट्र ेनकवा बेटे शोधून काढण्यात 
येतील ती सवग त्या संस्थानाचं्या मालकानंी घ्यावी. ह्या दोघाचें भाडंि होऊ नये म्हिून आटलाणंतक 
समुर्द्ाच्या मध्ये उत्तरेपासून दणक्षिेपयंत एक कत्ल्पत रेघ ओढून त्यानंा साणंर्तले की, नवी म्हिजे अमेणरका 
वर्ैरे महाद्वीपे आणि द्वीपे पणश्चमर्ोलाधात सापडली आहेत नकवा पुढे सापडतील ता सर्ळी स्पेनच्या राजाने 
घ्यावी; आणि सदरी साणंर्तलेल्या रेघेच्या उजव्या बाजूस पूवग र्ोलाधात असलेली आणफ्रका, नहदुस्थान 
आणि त्याचं्या आसपासची बेटे ही पोतुगर्लच्या राजाने घ्यावी. 
 

आणफ्रका, अमेणरका, नहदुस्थान आणि त्याचं्या आसपासची द्वीपे पोपाच्या बापाचे काय लार्त होती? 
ती स्पेन आणि पोतुगर्लच्या राजाला देण्याचा हक्क पोपाला कोठून णमळाला? पि ढोंर्ी आणि पािंडी मनुष्ट्ये 
केव्हा काय करतील ह्याचा नेम नाही. म्हिूनच ह्या पोपाच्या कृत्याला ‘हलवायाच्या दुकानावर बह्मापगि’ हे 
नाव शोभण्यासारिे आहे असे मला वाटते. 
 

सोने, सोने आिा सोने! 
 

इ. स. १४९२ त कोलंबस स्पेनच्या रािीच्या मदतीने पणश्चमेकडून अमेणरकेची (त्याच्या 
समजुतीप्रमािे नहदुस्थानाची) सफर करून आल्यावर, १४९७ त वास्कोणडर्ामा हा पोतुगर्ी सरकारच्या 
मदतीने आणफ्रकेला प्रदणक्षिा घालून नहदुस्थानाची सफर करून रे्ला. [रा. रा. णवनायक कोंडदेव ओक ह्यानंी आपल्या 
‘नहदुस्थानकथारस’ नावाच्या पसु्तकात ‘नहदुस्थानात पोतुगर्ीज लोकाचंा प्रवेश’ ह्या सदरािालीं वास्कोणडर्ामाच्या सफरीचे उत्तम विगन केले आहे, 
ते वाचून पाहा. 
 
ह्याच द्वीपावर प्रथम कोलंबसाने पाय ठेवला. पणश्चमनहदी नकवी वेस्ट इंडीज बेटापंैकी हे एक बेट असून बहामा बेटामंध्ये मोडते. ह्याचे मूळचे नाव 

ग्वानाहानी असे होते. त्याला सानसल्वाडोर हे नाव कोलंबसानेच णदले. ह्याचा अथग ‘पणवत्र तारिारा’ असा आहे.] स्पेन आणि पोतुगर्ाल 
देशाच्या लोकानंी नव े देश शोधून काढले ते केवळ ‘सोन्याकरता’ नवीन सापडलेले देश जर बळकट 
लोकाचं्या हाती असले, तर तेथे वारा णजकडून येईल णतकडे पाठ णफरवावयाची अशा प्रकारची नीती 
अवलंबून त्या प्रबळ लोकाशंी आपल्याला ह्या देशात व्यापार करण्याची मोकणळक असावी म्हिून णवनंती 
करायची. परंतु तेथले लोक जर अज्ञान, रानटी आणि आपल्याशी झुंजण्यास असमथग असे असले, तर 
त्याचंा देश आपल्या राज्याला एकदम जोडावयचा. आणि त्या लोकानंा बळाने नाही तर छळाने रु्लाम 
करून रु्राढंोरापं्रमािे बाजारात नेऊन णवकायचे, असा त्या यूरोणपयन लोकाचंा मतलब होता. हे त्याचं्या 
आचरिावरूनच स्पष्ट णदसून येते. कोलंबस ह्या नव्या देशात आला तेव्हा, त्याचा आणि त्याच्या बरोबरच्या 
लोकाचंा रंर्,आकृती, त्याचंी णवणचत्र नाव वर्ैरे पाहून सान सलव्ाडोर१ र्टातील मूळच्या रणहवासी 
लोकानंा वाटले की, हे कोिी देव आहेत. म्हिून ते मोठ्या भणक्तभावाने ह्या र्ोऱ्या देवाचंी सेवा करू लार्ले. 
र्ोऱ्या देवानंी त्या बेटावर आपल्या ताबंड्या भक्ताचंा हक्क आहे नकवा नाही ह्याची णवचारपूस केल्यावाचून 
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स्पेनचा राजा फर्मडनंद आणि रािी इसाबेला ह्याचं्या नावाने ते बेट एकदम आपल्या राज्यास जोडले! ते 
इतकेच करून राणहले नाहीत तर, पुढे कोलंबसाच्या दुसऱ्या सफरीच्या वळेेपासून आििी पुष्ट्कळ 
स्पाणनयादग (स्पेन देशचे लोक) इकडे येऊ लार्ले, तेव्हा त्यानंी णबचाऱ्या पाताळवासी णनरुपर्द्वी लोकासं 
धरून रु्लाम करून णवकण्याकणरता स्पेन देशास नेले. आणि पुष्ट्कळासं तेथल्या तेथेच रु्लाम करून 
सोन्याच्या िािी ििण्यास लावले. त्यामुळे शकेडो ताबंडे लोक अणतशय पणरश्रम आणि र्ाजंिूक यानी 
पटापट मरून रे्ले. जर कोिी हट्ट धरून रु्लामाप्रमािे काम करण्याचे नाकारले तर, स्पाणनयादग देवानंी 
त्याला धरून िूप माराव.े इतकेही करून त्याचा हट्ट नरमावला नाही तर त्याचे हालहाल करून त्याच्या 
स्वजातीचे लोकापंुढे त्याचा जीव घ्यावा.म्हिजे हट्ट केल्यास आपलीही अशीच दुदगशा होईल अशा दराऱ्याने 
र्ोऱ्या णपशाच्चाचें ताबंडे भक्त आपले प्रभ ूसारं्तील त्याप्रमािे हंू का चू ंन करता काम करीत. पि असे सतत 
श्रम करण्याची त्याचंी सवय नसल्यामुळे ते लवकर मरून जात. पाताळवासी ताबंडे लोक जन्मापासून 
स्वतंत्र असून त्यानंा कोिाची रु्लामणर्री करण्याची सवय नसे. स्पाणनयादग आणि दुसरे पुष्ट्कळ यरूोणपयन 
लोक त्यास जबरीने रु्लाम करू लार्ले तेव्हा ते उपास करून नकवा र्ळ्यास फास लावनू आपल्याच 
हातानी आपल्याला मारून घेत असत. स्पाणनयादासारख्या अधाशी आणि कू्रर मनुष्ट्याचें रु्लाम होऊन 
जन्मभर जाच सोसण्यापेक्षा, त्यानंा मरि पतकरत असे. एकदा असे झाले की, पुष्ट्कळ ताबंड्या लोकानंी 
कू्रर परदेशी प्रभूचं्या हातून आपली सुटका करून घेण्याकणरता सवांनी णमळून एकदम फाशी टारं्ून 
घेण्याकणरता म्हिून एक णदवस नेमला. त्याचंी ही मसलत त्याचं्याकडून रु्लामणर्रीचे काम करणविाऱ्या 
एका र्ोऱ्या मनुष्ट्याला समजली. तो स्वभावाचा अणतशय कू्रर असून जबरीने रु्लाम केलेल्या ताबंड्या 
मनुष्ट्यासं णनत्य मारहाि करून र्ाजंीत असे. वर साणंर्तल्याप्रमािे नेमलेल्या णदवशी आपापल्यास फाशी 
देण्याच्या दोऱ्या घेऊन फाशी लावनू घेण्याकरता ते एका रु्प्त णठकािी जमले; तेव्हा हा कू्रर मनुष्ट्य आपल्या 
हातात एक दोरी घेऊन त्याच्यामध्ये जाऊन थडकला. त्याला तेथे आलेला पाहून त्या णबचाऱ्यानंा केवढे भय 
आणि आश्चयग वाटले असेल ते सारं्ता पुरवत नाही. मर् तो त्यास म्हिाला – “रु्लामानंो, तुमची मसलत 
मला कळिार नाही असे तुम्हाला वाटले होते काय? मला तुमच्या मनातील र्ोष्टी देिील समजतात.आता 
तुम्ही आपल्याला फाशी लावनू घेऊन मरा तर िरे, मी ही एक दोरी हातात आिली आहे ही पाणहलीत ना? 
तुम्ही फाशी जाऊ लार्ा. मीही आपल्या नरड्याला हा फास लावनू तुम्हाला परलोकी इथल्यापेक्षा शतपट 
जास्ती र्ाजंायला तुमच्याबरोबरच मरून जातो पाहा!” त्या णबचाऱ्या भोळ्या मािसानंा त्याचे म्हििे िरे 
वाटले. मर् हा िरोिरच आपल्याबरोबर मेला तर परलोकी आपल्याला इथल्यापेक्षा जास्ती दुःि देईल 
अशा भीतीने त्यानंी आपला फाशी जाण्याचा बेत सोडून णदला आणि ते पणहल्याप्रमािे र्ोऱ्या मालकाचें 
अंणकत होऊन मरेमरेतो काम करू लार्ले.ह्या र्ोष्टीवरून जेथे जबरीने आपले काम णनघाले नाही, तेथे 
लबाडीच्या युक्तीने भोळ्या लोकावंर आपली छाप बसणवण्याची णवद्या र्ोऱ्यानंा कशी साधली होता हे चारं्ले 
णदसून येते.  
 

कोलंबसासारिे थोर मनुष्ट्यसुिा अशी लबाडी करायला चुकले नाहीत. कोलंबसाला आपल्या 
प्रवासाच्या आवाढव्य िचामुळे पुष्ट्कळ ऋि झाले होते. हे ऋि फेडण्यास त्याने अशी युक्ती काढली की, 
त्याने पणश्चम नहदीबटेावंरील सुमारे पाचश े ताबंड्या लोकानंा णनरणनराळ्या वळेी फसवनू नकवा जबरीने 
धरून, आपल्या तारवावंर लादून स्पेनात रु्लाम करून णवकण्याकरता पाठणवले. त्यानंा णवकून जो पैसा 
णमळाला तो घेऊन त्याने आपले काहीसे ऋि फेडून टाकले! ह्यात णवशरे्ष ध्यानात ठेवण्यासारिी र्ोष्ट अशी 
की, कोलंबस आणि त्याच्या मार्ून इकडे आलेले लोक यानंा, आपि करतो हे परमेश्वराच्या इच्छेस 
अनुसरूनच आहे असे वाटत असे. ज्या र्रीब णनरपराधी मनुष्ट्यानंा त्याचं्या मुलामंािसापंासून, आणि 
घरेदारे, स्वातंत्र्याचे सुि, स्वदेश इत्यादी अमोणलक वस्तूस (ज्या असल्याने मनुष्ट्याला वाचावसेे वाटते 
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त्यास) व सुिाच्या आशसे मुकवनू स्पेनात रु्लाम करून णवकले, आणि तेथे त्यानंा रु्लामणर्रीच्या 
अविगनीय यातना भोर्ायाला लावले, हे त्यावर आपले मोठे उपकार झाले असे कोलंबसाला वाटले. कारि 
ते होते मूर्मतपूजक. त्यानंा स्पेनासारख्या णिस्तीदेशात पाठवनू तेथे णिस्ती क्याथोणलकपंथाची दीक्षा 
देवणवण्याची आपि सोय करू णदली ह्यात आपि शक्त्यनुसार ईश्वराची सेवा केली असा त्याचा समज 
होता! थोर मनुष्ट्याच्या आचरिावर अशा णवलक्षि राक्षशी कृत्याचा काणलमा लार्ावा ही र्ोष्ट णकती वाईट 
आहे बरे? 
 

मनुष्ट्याच्या अंतःकरिात बरे वाईट समजण्याची जी बुिी असते णतला णववके म्हितात. वाईट कृत्य 
करताना नकवा केल्यावर मनुष्ट्याचे मन त्याला िात असते. तेव्हा ह्या मनातील यातना कमी व्हाव्या म्हिून 
आपल्या कृत्याला चारं्लेपि आिण्याकरता त्याला काहीना काहीतरी उपाय शोधून काढाव े लार्तात. 
धमाची ग्वाही देिे हा एक अशा प्रकारचा उपाय आहे. स्पेनच्या राजाने जेव्हा कोलबंसाला आणि त्याच्या 
मार्ून रे्लेल्या मािसानंा पुष्ट्कळ मदत देऊन पुनः पाताळाकडे पाठणवले, तेव्हा त्याने व अशी मािसे 
पाठणविाऱ्या इतर राजानंी त्याचं्यापासून तीन करार करून घेतले होते. त्यापैकी पणहला, आणि सवांत 
जास्ती महत्त्वाचा हा की, त्यानंी सोने धंुडाळून आिाव;े दुसरा, ताबंड्या इंणडयनानंा णिस्ती कराव;े णतसरा, 
नव े देश शोधून काढाव ेव साधल्यास ते काबीज करून आपल्या राज्यास जोडाव.े परदेशी जाऊन तेथली 
संपत्ती लुटिे हाच त्याचंा मुख्य उदे्दश, परंतु त्याने त्याचं्या णववकेाचे समाधान होिारे नव्हते, म्हिून 
स्वधमाचा प्रसार करिे ह्या दुसऱ्या उदे्दशाचे घोडे पुढे घातले. ह्या सोन्याच्या शोधाला रे्लेल्या लोकाबंरोबर 
णकत्येक चारं्ले परोपकारी लोक मनोभावाने स्वधमाचा प्रसार करण्याकरता पाताळास रे्ले. त्यानंी 
मनापासून ताबंड्या लोकाचें णहत केले. पुष्ट्कळ प्रसंर्ी त्यानंी सोन्याचे अधाशी यूरोणपयन याचं्या आणि त्या 
र्रीबलोकाचं्या मध्ये पडून त्याचं्यावर होिारे जुलूम न व्हाव ेअसे केले. अशा सज्जनासं आम्हीच काय पि 
सवग देशातील सवग जातीचे लोक चारं्ले म्हितील, आणि त्याचंी स्तुती करतील. 
 

आमची िाबंिी भावंिे आति त्याचं्या चालीरीिी 
 

पाताळातील लोकानंा ‘ताबंडे’ असे टोपि नाव णदलेले आहे हे मी वर साणंर्तलेच आहे. आता हे 
टोपि नाव त्याना कसे णमळाले व त्याचं्या चालीणरती कशा होत्या आणि णनरणनराळ्या णठकािी त्याचंी त्स्थती 
कशी होती ह्या र्ोष्टीची संणक्षप्त माणहती देण्याचा माझा उदे्दश आहे. कोित्याही देशातील लोकाचं्या नकवा 
पदाथांच्या र्ोष्टी ऐकण्यापूवी ते लोक नकवा पदाथग कसे असतात, त्याचं्या आंर्चे रु्ि आणि अवरु्ि 
कोिकोिते आहेत ते कळून घेतल्यावर, त्या र्ोष्टी समजून घेऊन ध्यानात ठेवण्याला बरीच मदत 
णमळाल्यासारिी होती. 
 

आम्ही आपल्या देशात मनुष्ट्याच्या कातडीचे णनरणनराळे रंर् रोज पाहात असतो. आमच्या देशी 
मािसापंैकी काही र्ोरी, काही काळी कुळकुळीत, काही सावळीं, काही णफकट रंर्ाची, काही घारीभरुी, 
आणि काही ‘न धड र्ाढव न धड ब्रह्मचारी’ ह्या म्हिीप्रमािे कोित्याच रंर्ात न मोडिारी अशी असतात हे 
सवांना ठाऊक आहे. 
 

वर साणंर्तल्याप्रमािे स्पाणनयादग लोकानंी जेव्हा पाताळ शोधून काढले तेव्हा तेथे त्यासं जी मनुष्ट्ये 
णदसली त्याचंा रंर् काहीसा रे्रूसारिा ताबंडा आहे असे त्याचं्या दृष्टीस पडले. त्यानंी प्रथम न जािनू त्या 
ताबंड्या लोकासं ‘नहदुस्थानी’ असे नाव णदले, पि पुढे त्याचंी चूक कळून आल्यावर पाताळच्या मूळ 
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रणहवाशासं त्याचं्या रंर्ावरून “ताबंडे लोक” नकवा “ताबंडे इंणडयन्’ असे म्हिण्याची चाल पडली. हे लोक 
उत्तर अमेणरकेत कधी आणि कोठून आले हे कोिाला माहीत नाही. उत्तर अमेणरकेत ह्या लोकाचंी वसाहत 
होण्यापूवी तेथे दुसऱ्या कोित्या तरी जातीचे लोक राणहले असावते असे पुष्ट्कळाचें अनुमान आहे. कारि ह्या 
देशाच्या णनरणनराळ्या भार्ात जुन्या इमारतींच्या पडीव नभती, डोंर्रात कोरून काढलेल्या रु्हा, 
मोठमोठाले बंधारे, आणि जमीन फार िोल ििीत असता णमळालेली मडकी, भाडंी, डाणर्ने, बािाचंी अगे्र 
वर्ैरे पाणहली असता ती ह्या ताबंड्या लोकाचं्या काळात झालेली नाहीत असे समजून येते. 
 

‘ताबंडे इंणडयन्’ अंर्ानपडाचे मोठे णधप्पाड, उंच, सशक्त, चपळ आणि नाकाडोळ्यानंी बरे असे 
आहेत. बायका पुरुर्षापेंक्षा काहीशा ठेंर्ण्या, आणि त्यापंकैी णकत्येक चारं्ल्या सुरेि असतात. ह्या लोकाचंा 
स्वभाव इतर देशीलोकापेंक्षा णनराळ्या तऱ्हेचा आहे असे नाही. कोिी त्याचं्या वाटेला रे्ले नाही तर ते 
णवनाकारि कोिाला उपर्द्व देत नाहीत, परंतु कोिी त्याचंी िोडी केली तर त्याचा सूड उर्वावा कसा हे 
त्यासं चारं्ले समजते. आणि ते समजत नाही कोिाला? काही र्ोरेलोक म्हितात की ताबंडेलोक सोदे, 
लबाड, णवश्वासघातक, िुनशी आणि कू्रर आहेत, पि ते िरं नाही. पुष्ट्कळ चारं्ल्या स्वभावाच्या र्ोऱ्या 
मनुष्ट्यानंी ‘ताबंड्या’ं च्या सहवासात राहून त्याचंी परीक्षा करून पाणहली आहे. ते सारं्तात की ‘ताबंडे 
इंणडयन्’ मोठे संभाणवत, उपकार स्मरिारे, कोिी नविा त्यासं भेटायला आला तर उत्तमप्रकारे त्याचें 
आदराणतथ्य करिारे, मायाळू स्वभावाचे असे आहेत. आता त्यापंैकी सर्ळेच चारं्ले आहेत असे नाही. 
आणि र्ोऱ्यामंध्ये तरी कोठे सर्ळेच लोक चारं्ले आहेत? साराशं लोक चारं्ले आणि वाईट असिे हे 
एिाद्या जातीवर नकवा देशावर अवलंबून नाही . सवग जातीत आणि सवग देशात चारं्ले वाईट लोक 
सापडतात, तसेच ते ‘ताबंड्या इंणडयना’ं मध्येही सापडतात. इसवी शकाच्या पंधराव्या शतकात ताबंडे लोक 
बहुतकरून सर्ळे रानटी त्स्थतीत होते. ते अंर्ाला तऱ्हेतऱ्हेचे रंर् लावीत. पारधीत मारलेल्या जनावराचंी 
कातडी कमावनू त्याचंी आंर्डी आणि पाघंरुिे करीत आणि पािराचंी रंर्ीत णपसे लावनू त्यानंा शोभा 
आिीत असत. अद्याणप ही चाल त्याचं्यामध्ये चालू आहे. अलीकडे यूरोणपयन लोकाचं्या सहवासाने त्यास 
सुताची आणि लोकरीची विे वापरण्याची आणि सुधारलेल्या जातीतील मािसाचं्या दुसऱ्या पुष्ट्कळ सवयी 
लार्ल्या आहेत. पूवी त्यास लोिंडाचा उपयोर् कसा करावा हे माहीत नव्हते. र्ारा कापून त्याचंी बािागे्र 
(बािाचंी डोकी, नकवा टोके) भाले, बच्या, वर्ैरेची टोके इ. करून ते आपले काम चालवीत. ते मोठे चतुर 
णतरंदाज होते. सोडर्ी नकवा सोटे िेळण्यात ते वस्ताद होते. त्यानंा दारूर्ोळा, तलवारी, बंदुका, तोफा 
वर्ैरेचा उपयोर् मुळीच माहीत नव्हता. दर्डाणवटाचंी घरे चुना लावनू बाधंण्याचे त्यासं माहीत नव्हते. ते 
फारशी शतेीभाती करीत नव्हते. काही काही णठकािी मक्याचे धान्य बहुत श्रम केल्यावाचनू पुष्ट्कळ उत्पन्न 
होते असे. ते रानातील फळे आणि णशकारीत मारलेल्या जनावराचें मासं, मासे इत्यादी पदाथांवर त्याचंा 
चणरताथग चालत असे. त्याचं्यात पते्र पुस्तके वर्ैरे णलणहण्यास णलपी नव्हती.त्याचं्या पुष्ट्कळ जाती असून 
प्रत्येक जातीची भार्षा णनराळी होती; तरी काही अंशी त्या भार्षाचें एकमेकाशंी साम्य होते. उत्तर अमेणरकेच्या 
दणक्षि टोकावर ‘मेत्क्सको’ म्हिून एक भार् आहे, तेथील लोकाचंी त्स्थती अर्दीच रानटी नसून बरीच 
सुधारलेली होती. 
 

ह्या रानटी लोकाचंी घरे म्हिजे लहान लहान झोपड्या होत. दहा पाच लाबं लाबं सरळ काठ्याचें 
बुंधे एकमेकापंासून दूर दूर वतुगळाकार भईुत पुरून त्याचंी टोके एकवट करून बाधंायची आणि जनावराचंी 
कातडी, झाडाचं्या साली नकवा चटया त्याच्यावर घालून लहान तंब ू करायचे. त्याच्या वरच्या बाजूस 
मधोमध धुराला णनघण्याकरता लहानसे भोक ओणि समोर छोटेसे दार असायचे. हे दार लाकडाचे नसून 
एक लहानसा पडदा घातलेला असतो.घरात जातायेताना हा पडदा उचलला म्हिजे झाले. त्याचं्या 
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(पुरुर्षाचं्या) णनत्य कृत्यामंध्ये पारध करिे, मासे धरिे, झाडाचं्या सालीच्या होड्या करिे, र्ारा आणि 
माशाचंी हाडके वर्ैरे घेऊन त्याचंी हत्यारे करिे, कातडी कमाविे, ही मुख्य होत. बायकानाच बहुतकरून 
इतर सर्ळी कामे करावी लार्त असतात. ह्यापंकैी जमीन नारं्रिे, शतेीची रिवाली करिे, पेरिे, स्वैंपाक 
करिे, इत्यादी कामे मुख्य आहेत. त्याचं्या शतेात बहुतकरून मका, तंबािू, भोपळे, मुर्व ेभोपळे, घेवड्या 
वर्ैरे उत्पन्न होतात. त्या लोकानंा तंबािू ओढण्याची मोठी आवड असते. तंबािू हा पदाथग चारश ेवर्षापूवी 
पूवग र्ोलाधातील लोकासं मुळीच माहीत नव्हता. हे रत्न प्रथम पाताळातून युरोपात आले, तेव्हापासून 
भरू्ोलावरील बहुतेक सवग देशामंध्ये लोकानंा तंबािू ओढण्याचे दुव्यगसन लार्ले. 
 

ताबंड्या रानटी मनुष्ट्यामंध्ये व्यापाराचे फारसे माहात्म्य नव्हते, तरी पूवेकडचे लोक ‘वाम्पम्’ 
नावाच्या माळा करून आणि पणश्चमेचे लोक िािीतून ताबं े काढून णवकीत असत. ‘वाम्पम्’ म्हिजे काही 
जातीच्या काळ्या, पाढंऱ्या नकवा जाभंळ्या रंर्ाच्या कवड्या दोऱ्यात र्ोवनू केलेल्या माळा असत. ह्या माळा 
रूपये, पैसे, मोहरा इत्यादी नाण्याचं्या ऐवजी चालत होत्या इतकेच नव्हे; तर दोन राजाचंा नकवा जातीचा 
तह व्हायचा असला म्हिजे त्याचे कंबरपटे्ट करून णदल्यास ते तहनाम्याच्या ऐवजी चालत होते. ह्याणशवाय 
घारीची णपसे देऊन आणि एका प्रकारच्या णचणलमीमधून तंबािू ओढून तह करण्याचीही णकत्येक जातीची 
चाल होती. 
 

त्याचंी राज्यव्यवस्थाही फारच साधी होती. एिाद्या बळकट मनुष्ट्याला सवानुमते राजा ठरवनू त्या 
जातीतील सवग मनुष्ट्यानंी त्याच्या आजे्ञत वार्ायचे असे होते. त्याचं्यात वशंपरंपरेनेच राज्यपदवी णमळत 
असे.शजेारच्या एिाद्या जातीशी लढाई करण्याची वळे आली म्हिजे राजा कमकुवत असला तर आपल्या 
जातीतील एिाद्या शूर आणि चतुर अशा पुरुर्षाला सवांनुमते पसंत करून सेनापतीची पदवी देई. आणि 
राजा स्वतः शूर असला तर तोच सेनापती होई. त्याचं्या पुष्ट्कळ जाती होत्या. त्याचें परस्पराशंी तंटेबिेडे 
पुष्ट्कळ होत असत. 
 

त्याचंा धमग (थोडक्यात सारं् ूरे्ले असता) असा होता की, कोिी मोठा परमात्मा सवांचा सृणष्टकता 
आणि संरक्षिकता आहे. त्याची सत्ता सवांवर आहे. त्याचं्या हातािाली पुष्ट्कळ लहान सहान देवता आणि 
भतेु आहेत, त्यापंकैी कोिी चारं्ल्या आणि कोिी वाईट स्वभावाचे आहेत. चारं्ले सुि देतात आणि वाईट 
दुःि देतात. वाईट स्वभावाच्या भतुानंी उपर्द्व देऊ नये म्हिून त्यानंा बळी देऊन त्याचंी पूजा केली 
पाणहजे. स्वप्ने आणि शकुन ह्याचं्या व्दारे पुढे होिाऱ्या र्ोष्टी कळून येतात. मरिानंतर पुण्यवान् लोक अमर 
होऊन अनंतकाळ सुिाने णशकारी िेळत असतात. णशकार िेळिे हे त्याचं्या मते सवोत्तम सुि आहे. 
 

लढाईत पाडावा करून आिलेल्या मनुष्ट्यास एक तर देवळात नेऊन बळी द्यायाचे नाही तर त्याचें 
हाल हाल करून मारायचे अशी त्याचंी चाल होती. जो णजतके हाल सोशील त्या मानाने तो कमी नकवा 
जास्ती धाडसाचा मनुष्ट्य आहे असे समजावयाचे. लोकाचें हाल हाल करून मारिे ही त्याचं्या जातीतली 
चाल होती. ह्यावरून ते लोक जात्याच कू्रर आहेत असे नाही.रानटी आणि अज्ञानत्स्थतीत असताना 
लोकसमाजात पुष्ट्कळ वडे्या वाकड्या चाली असतात. इंग्लंडातील लोक रानटी त्स्थतीत असताना मनुष्ट्य 
बळी देत होते. पुढे सवग युरोपातं णिस्ती धमाचा णजकडे णतकडे प्रसार होऊन लोक सुधारत आले, तरी 
त्याचं्यात धमगसंबधंात नकवा राज्यकारस्थानात पडून अपराधी ठरलेल्या मनुष्ट्यास णजवतं जाळून नकवा इतर 
प्रकारानंी त्याचे हाल हाल करून मारण्याची चाल होती.परवा ब्रह्मदेश िालसा केल्यावर तेथील 
‘बंडवाल्याचें’ मनस्वी हाल केल्याबद्दल चोहोकडे पुकारा झाला होता आणि होत आहे. 
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णकत्येक जातीतील ‘ताबंडे इणंडयन’ मनुष्ट्याना देवापुढे बळी देऊन त्याचें प्रसादी मासं िात असत. 
जलचरप्राण्यावाचून इतर कोितेही सृष्टीतील प्रािी बहुतकरून स्वजातीच्या प्राण्याचे मासं िात नाहीत 
असे अनुभवास येते; परंतु मनुष्ट्य एवढा उत्तम प्रािी असून तो आपल्या जातीच्या प्राण्याचे मासं िातो ही 
मोठी दुःिाची र्ोष्ट आहे. सुधारलेली मनुष्ट्ये बहुत करून इतर मनुष्ट्याचें प्रत्यक्ष मास िात नाहीत, हे िरे 
आहे; परंतु मासं िाल्ल्यावाचून इतर पुष्ट्कळ प्रकारानंी स्वजातीच्या प्राण्यास िाण्याची णवद्या सुधारलेल्या 
लोकानंा उत्तम रीतीने साधलेली आहे! प्रत्येक देशाच्या आणि जातीच्या इणतहासाची पाने ह्या 
मनुष्ट्यभक्षिाच्या विगनाने भरलेली आहेत. आजकाल यूरोपात मनुष्ट्यभक्षिाच्या पुष्ट्कळ नव्या नव्या युक्ती 
णनघत आहेत. कोिी आपल्या शजेाऱ्याला धरून तो णहरवा कच्चा असतानाच िाऊन टाकतो, आणि कोिी 
त्याला भाजून, तळून नकवा त्याची चटिी वाटून िातो एवढाच काय तो फरक. बाकी मनुष्ट्य िाण्याची चाल 
अद्याणप कोित्याही देशात नाहीशी झाली आहे असे नाही. पाहाहो सावध राहा, तुम्ही मात्र एकमेकासं िाऊ 
नका, म्हिजे मोठेच णमळणवलेत असे समजा!  
 

िाबंड्या लोकाचें स्वािंत्र्य जाऊन त्याचंा नाश होण्याची कारिे 
 

एथपयंत थोडक्यात आमच्या ताबंड्या भावडंाचं्या चालीरीती कशा होत्या हे साणंर्तले. आता त्याचे 
स्वातंत्र्य जाऊन त्याचंा बहुतेक नाश होण्याची कारिे संके्षपाने सारं्ून हा भार् पुरा कणरत्ये. 
 

यूरोणपयन लोकानंी पाताळात जाऊन तेथले सोने ििून आणि मनुष्ट्यासं धरून आिण्याची सुरुवात 
केली, तेव्हा ताबंडे लोक कसे अज्ञानी आणि रानटी त्स्थतीत होते हे वर साणंर्तलेच आहे. त्यानंा 
दारूर्ोळा, तोफा, बंदुका वर्ैरे प्रािीघातक शिािाचंा उपयोर् कसा करावा, आणि ती काय आहेत हे 
मुळीच माहीत नव्हते. ह्याणशवाय अमेणरकेत घोडे मुळीच नव्हते. ही णवलक्षि तेजस्वी, चपळ आणि बणलष्ठ 
जनावरे ज्या मनुष्ट्याच्या अध्या वचनात वार्तात ते साधारि नसून कोिी तरी देवाशंी आहेत, अशा त्या 
रानटी लोकाचंा समज झाला. आपि पुरािामंधून अग्न्यि, वज्राि, वायव्याि वर्ैरे अदु्भत आणि अनजक्य 
अिाचं्या र्ोष्टी ऐकतो. ती अिे काय आहेत, कशी आहेत, त्याचंा उपयोर् कसा करावा, हे आम्हाला माहीत 
नाही. अशा त्स्थतीत ती अिे आििारा असा एिादा मनुष्ट्य आमच्या देशात आला आणि आम्हाला णभववनू 
नजकण्याचे त्याच्या मनातं आले तर, तो ते सहज करू शकेल. त्याच्या पुढे ती अिे न जाििाऱ्या लक्षावधी 
लोकाचं्यानेही णटकाव धरविार नाही; इतकेच नव्हे तर त्याला ह्या अद्भतु णवद्या माहीत असल्याने तो 
आपल्यापेक्षा उत्तम आणि देवाचा अंश आहे असा अज्ञ लोकाचंा समज होऊन जातो, त्यामुळे ते त्याला 
णवनाकारि णभऊ लार्तात. ह्या णबचाऱ्या ताबंड्या इंणडयनाचंी हीच अवस्था झाली. ते म्हिजे 
यूरोणपयनापेंक्षा कमकुवत होते, नकवा त्यानंा स्वातंत्र्याची आवड नव्हती आणि यरूोणपयन लोक त्याचं्या 
स्वातंत्र्यात हात घालू लार्ले तेव्हा त्यानंा ताबंड्या लोकानंी अटकाव केला नाही असे नाही. परंतु ते 
अज्ञानी, भोळे, आणि काकें्षिोर होते. शकुनानंा आणि दुर्मनणमत्तानंा णभऊन कधी कधी त्यानंी आपल्या शत्रूस 
अटकाव केला नाही. कधी शत्रूंच्या बंदुका, तोफा वर्ैरे अग्न्यिे आणि घोडे पाहून त्यानंा ते भ्याले. णबचारे 
करतील काय? तुम्ही जरी हजारो मनुष्ट्ये णमळून शत्रचूा सामना करण्यास णसद्घ असला तरी, तुमच्या 
एकट्या शत्रूने तुम्हावर णवस्तवाचा आणि तापलेल्या र्ोळ्याचंा पाऊस पाडला तर तुमच्याने त्याच्या पुढे उभे 
राहविार नाही; कारि त्याच्याशी झुंजण्याला उपयुक्त अशी शिे तुम्हापाशी नाहीत. अशा त्स्थतीत दहा 
पाच हजार यूरोणपयनानंी लक्षावधी इंणडयनाचंा संहार केला ह्यात मोठेस नवल नाही. हे त्याचें करिे केवळ 
एिाद्या बणलष्ठ शिधारी पुरुर्षाने, अनाथ, अज्ञान, णनःशि अशा लक्षावधी तान्ह्याबाळाचंी डोकी 
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कापल्यासारिे होते. ह्या कृत्याला कोिी िरे शौयाचे कृत्य म्हििार नाही. ह्याच यूरोणपयनानंी आपली 
अग्न्यिे टाकून ताबंड्या इंणडयनाशंी कुस्ती िेळून नकवा त्याचं्याच सारिे तीरकमठे, र्ाराचं्या सुऱ्या, 
हाडकाचें भाले वर्ैरे घेऊन त्याच्याशी युि करून त्यानंा नजकले असते तर िरोिरच ते शूर ठरले असते. 
परंतु सारं्ण्यास परमावधी दुःि वाटते की, जे आपल्याला धार्ममक म्हिवनू अज्ञान्याना ज्ञान द्यायाला, 
नरकात पडत असलेल्या लोकासं स्वर्ाची वाट दािवायला म्हिून रे्ले, त्यानंी अथपासून इणतपयंत कपट, 
छलयुि, कू्ररपिा आणि िोटे भार्षि करिे, अशी दुष्टनीती अवलंबून णबचाऱ्या णनरपराधी इंणडयनासं 
धुळीला णमळणवले. आता ताबंडे इंणडयन म्हिजे पणहल्यापासून शवेटपयंत णनरपराधीच होते असे माझे 
म्हििे नाही, परंतु ते होऊन कधी यूरोणपयनाचं्या वाटेला रे्ले नाहीत. त्यानंी होऊन कधी फसविूक 
करण्याचे आरंणभले नाही. ह्याच्या उलट त्यानंी यूरोणपयन लोक आपल्या देशात प्रथम आले तेव्हा, ते सूयाचे 
पुत्र आहेत असे समजून मोठ्या आदराने त्याचें आर्त स्वार्त केले. आपल्या शक्तीनुसार त्यानंा सोने, फळे 
वर्ैरे नजरािे देऊन संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. असे असूनही ह्या र्ोऱ्या देवतानंी संतुष्ट न होता, उलट 
इंणडयनाचंा ऊस र्ोड लार्ला म्हिून तो मुळासकट िाण्यास आरंभ केला. तेव्हा अशा सवग भक्षक देवास 
अटकाव न करील असा कोि मनुष्ट्य पृथ्वीवर आहे? त्यानंी आपले हक्क रािण्याच्या हरतऱ्हेने प्रयत्न केला 
ह्याबद्दल त्यास माझ्याने दोर्ष देववत नाही. त्याचें अज्ञान हे त्याचें दुदैव होय. ते अज्ञान नाहीसे करण्याची 
काही साधने त्यावळेेस त्याचं्या आटोक्यात नव्हती. जो मनुष्ट्य आपले अज्ञान घालणवण्याची साधने जवळ 
असूनही ते घालणवण्याचा प्रयत्न करीत नाही, तो त्याबद्दल दोर्षी आहे ह्यात संशय नाही. परंतु साधने 
नसल्यामुळे त्याने तसे न केले तर त्यात त्या णबचाऱ्याचा दोर्ष काय? इंणडयनाचंा इणतहास वाचला म्हिजे हे 
अज्ञान–(भोळेपिा, काकें्षिोरपिा, शकुनापशकुनाचंी भीती, भतूपे्रतणपशाचाचंी भीती, इत्यादीक ह्याचे 
पोटभार् आहेत.) – त्याचं्या नाशाच्या मुख्य कारिापंैकी एक आहे असे स्पष्ट णदसून येते. 
 

“दोघाचें भाडंि आणि णतसऱ्याला लाभ,” अशी एक म्हि आहे. एकमेकाणंवर्षयी मत्सरबुिी असिे 
हे लहान मोठ्या कुटंुबास, समाजास आणि देशास मोठे घातक आहे. िरोिर म्हटले असता अज्ञान हेच 
मत्सराचे मूळ होय. एकमेकाणंवर्षयी काही हलक्यासलक्या कारिाने वाईट समज झाल्यावरून मनुष्ट्याच्या 
मनात मत्सर उत्पन्न होतो. एकदा मत्सर उत्पन्न झाला की, भाडंिाचा सुकाळ. भाडंिामुळे मनुष्ट्ये 
एकमेकाला शत्र ूसमजतात आणि हरप्रयत्नाने आपल्या शत्रूचा मोड करू पाहातात. शत्र ूप्रबल असला तर 
त्याचा मोड करण्याला एिाद्या णतऱ्हाइताची मदत घेिे अवश्य आहे असे वाटते.आणि दोघाचं्या भाडंिात 
णतऱ्हाइताचा एकदा प्रवशे झाला, म्हिजे तो त्या दोन्ही भाडंिोरपक्षातंील लोकानंा आपल्या हातात 
बाहुल्यासारिी करून घेऊन आपले काम साधून घेतो. मर् ‘न तुला न मला न् घाल कुत्र्याला,’अशी त्स्थती 
होिारच. कोित्याही कुटंुबातील नकवा देशातील मािसाचे आपसात भाडंि होिे फार वाईट आहे. आमच्या 
देशीलोकाचं्या आपसातंील तंट्याबिेड्यामुंळे परदेशीलोकाचंा आमच्यात णशरकाव होऊन आम्हाला 
परस्वाधीन व्हाव े लार्ले, हे नहदुस्थानचा इणतहास वाचिाऱ्या प्रत्येक मनुष्ट्याला ठाऊक आहे. आमच्या 
ताबंड्या भावडंाचंीही अशीच र्त झाली. ते आपसात भाडंिे करीत असता र्ोऱ्या लोकाचंा पाताळात प्रवशे 
झाला. त्याचं्यापैकी ज्या कमकुवत लोकाचें प्रबल जातीशी पटेनासे झाले होते, त्यानंी ह्या बाहेरून आलेल्या 
र्ोऱ्याचंी मदत घेऊन स्वजातीतील प्रबल शत्रूंचा नाश करण्याचे मनात आिले. त्यानंी र्ोऱ्यानंा आपल्या 
देशात घेऊन जाऊन त्यानंा लारे्ल तशी मदत णदली. ह्यामुळे र्ोऱ्याकंडून त्याचं्या स्वजातीतील शत्रूंचा 
नाश तर झालाच, परंतु त्यानंा स्वतःला त्यापासून काही फायदा न होता उलट त्याचें मोठे नुकसान झाले. 
र्ोऱ्यानंी त्याचं्या शत्रूंचा नाश केल्यावर त्यानंा र्चाडंी देऊन त्या देशातून हाकून णदले; आणि र्ोरे प्रभ ुस्वतः 
त्या देशाचे एकछत्री राजे होऊन बसले! ह्यावरुन स्वजातीतील शत्रूचा मोड करण्यास र्ोऱ्यानंा मदत देिारे 
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कमकुवत इंणडयन, आणि आमच्या देशातील तशाच प्रकारचे नीच लोक,‘कुऱ्हाडीचे दाडें र्ोताला काळ’ 
झाले हे उघड आहे.  

 
स्पाणनयादग, पोतुगर्ी, फ्रें च, इंत्ग्लश, डच इत्यादी यूरोणपयन जातींनी वर साणंर्तलेल्या प्रकारच्या 

संधी पाहून, णनरणनराळे उपाय योजून, इंणडयनाचंी जन्मभमूी त्याचं्यापासून णहसकावनू घेतली व तेथे नव्या 
वसाहती करून आपली राज्ये स्थाणपली. आता इंणडयन लोक सर्ळ्या अमेणरकेभर फुटलेल्या काचेच्या 
पात्राप्रमािे णछत्रणभन्न होऊन, णविरून पडले आहेत.त्याचं्या देशावर राज्य करिाऱ्या त्याचं्या र्ोऱ्या शत्रूंनी 
जे णदले ते िाऊन, त्याचं्या ओंजळीने पािी णपऊन, जन्मास आले तसे काही काळ पृथ्वीवर राहून, र्ोऱ्या 
लोकाचं्या णशकारीत बळी पडून, रानातील पशुपक्षयापं्रमािे मरून जािे एवढेच इंणडयन लोकाचं्या जन्माचे 
साथगक्य बनून राणहले आहे. असो. 
 

युनाइटेड् स्टेटसचा संतिप्त इतिहास 
 

कोलंबसानंतर सातव हेन्री र्ादीवर असता क्याबट् नावाचा एक मनुष्ट्य इ.स.१४९४ त अमेणरकेत 
जाऊन आला. त्याच्या मार्नू फ्रें च, स्पाणनयादग, पोतुगर्ीज आणि डच इत्यादी पुष्ट्कळ लोकानंी अमेणरकेत 
जाऊन वसाहती केल्या. ह्या पुस्तकाच्या प्रणतपाद्य णवर्षयाशी इंत्ग्लश वसाहतीवाचून दुसऱ्या कोिाचा संबंध 
नसल्यामुळे, त्याचंा उल्लेि एथे करीत नाही. सर वॉल्टर राले नावाच्या मनुष्ट्याने इ.स. १५८५ त अमेणरकेस 
जाऊन वसाहत करण्याचा उद्योर् केला. त्या वळेेस त्याच्याबरोबर जे मनुष्ट्य रे्ले होते, त्यानंी आपि 
वसाहत केली तेथली जमीन नारं्रून लार्वडीस आिनू सभ्य मनुष्ट्याप्रमािे तेथे राहण्याचे सोडून, सोने 
शोधण्याचा व इंणडयन लोकावंर जुलूम करण्याचा झपाटा चालणवला. तेव्हा त्या नव्या भमूीवरची त्याचंी 
वस्ती त्यास सुिावह झाली नाही हे सारं्ावयास नको. पढेु कोिी जॉन् त्स्मथ् नावाचा मनुष्ट्य रालेने शोधून 
काढलेल्या वर्मजनीया प्रातंात जाऊन वसाहत करण्याच्या उद्योर्ास लार्ला. त्यावळेी त्याच्याबरोबर जी 
मािसे होती त्यामंध्ये पुष्ट्कळ बायका असल्यामुळे, अमेणरकेत वसाहत करावयास रे्लेली मािसे 
कुटंुबव्यवस्थेने राहू लार्ली. जॉन् त्स्मथ् या मनुष्ट्यालाच अमेणरकेत इंत्ग्लशाचंी पणहली वसाहत स्थापन 
केल्याचे यश णमळाले. त्यानंतर णपयोणरटन् पंथातंील काही लोकानंी अमेणरकेस जाऊन न्य ूइंग्लंड नावाच्या 
वसाहती केल्या. याप्रमािे उत्तर अमेणरकेत एकामार्ून एक इंत्ग्लश वसाहती अत्स्तत्वात येऊ लार्ल्या. त्या 
वसाहतीतून राहिाऱ्या लोकानंी नानाप्रकारची संकटे आणि णवपत्ती भोर्ून आपला दृढ णनश्चय न सोणडता 
अमेणरकेची जमीन लार्वडीस आिून तेथील अरण्याचं्या जार्ी मोठाली शहरे आणि र्ाव े वसणवली. 
कलाकौशल्याची णजकडे णतकडे समृिी केली. त्याचें साहस, पराक्रम, दृढ णनश्चय आणि दीघोद्योर्ीपिा हे 
रु्ि फार विगनीय होते. 
 

अठराव्या शतकाच्या शवेटच्या भार्ात उत्तर अमेणरकेतील इंत्ग्लश वसाहती एकंदर १३ होत्या. त्या 
वसाहतीतील स्वजातीय लोकाचंी समृिी पाहून, इंग्लडातंील इंत्ग्लश लोक त्याचंा हेवा करू लार्ले.त्यानंा 
वाटू लार्ले की, अमेणरकेतल्या वसाहतीपासून आपल्याला पुष्ट्कळ फायदा झाला पाणहजे. आपि शोधून 
काढलेल्या देशातील उत्पन्नाने इंग्लंड सधन झाले नाही तर, तो देश इंग्रजानंी शोधून काढल्याचे साथगक्य 
काय झाले? असे णवचार मनात आिनू, त्यानंी या वसाहतीतून पुष्ट्कळ पैसा णमळणवण्याचे णनरणनराळे उपाय 
योणजले. त्यापकैी, पालगमेंटात ठराव करून, अमेणरकेतील वसाहतीच्या व्यापारास व त्याचं्या उन्नतीस जे 
अडथळे आणिले ते मुख्य होते. पालगमेंटचा ठराव असा होता की, या इंत्ग्लश वसाहतीमधून राहिाऱ्या 
लोकानंी अमेणरकेतील सोने, रुपे, ताबं,े लोिंड इत्यादी धातू िािीतून ििून काढाव;े परंतु त्यानंी त्याचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

काही पदाथग घडू नयेत. िािीतून णजतके कचे्च धातू णनघतील, णततके सर्ळे इंग्लडास पाठवाव.े दुसऱ्या 
कोित्याही देशात पाठव ू नयेत. या वसाहतींनी इंग्लडावाचनू दुसऱ्या कोित्याही देशाशी प्रत्यक्ष रीतीने 
व्यापार करू नये. या आणि अशाच दुसऱ्या जुलमी कायद्यामुंळे अमेणरकेत वसाहत करून राणहलेल्या 
लोकानंा इंग्लाडाचा फार त्रास होऊ लार्ला होता. परंतु असले कायदे करूनही इंत्ग्लशाचं्या लोभाची तृप्ती 
झाली नाही. त्यानंी फ्रें च आणि इंणडयन लोकाशंी लढाई करण्याकणरता जे कजग केले होते ते फेडण्याच्या 
उदे्दशाने अमेणरकेतील वसाहतीमध्ये “स्टापं् आक्ट्” नावाचा कायदा अमलात आिण्याचा णनश्चय केला. या 
कायद्याच्या योर्ाने असे झाले की, प्रत्येक अमेणरकन मनुष्ट्याला पावत्या, करारनामे इत्यादी दस्तैवज, िरे 
आणि कायदेशीर ठरण्याकणरता त्यावर इंग्लडात छापलेली णटणकटे णवकत घेऊन लाविे भार् पडू लार्ले. 
इंग्लंडडात छापलेला स्टामं्पचा कार्द णवकत घेतल्यावाचून, एिादा दस्तैवज णलणहण्याचा उपाय नाहीसा 
झाला. तेव्हा अमेणरकेतील वसाहतदारानंी म्हटले की, हा कायदा फार जुलमाचा आहे. तो अमलात 
आििाऱ्या इंत्ग्लश अणधकाऱ्याचंी त्यानंी पुष्ट्कळ पूजा केली. शवेटी हे प्रकरि फारच णवकोपास जाऊन, 
स्टापं् आक्टाच्यापायी त्या वसाहतीमधली शातंी नाहीशी होत आहे, हे इंत्ग्लश सरकारास कळून आले. हा 
कायदा सरासरी वर्षगभर अमेणरकेस चालू होता. णततक्या काळात स्टापं णवकून सोळा हजार पौंड इंत्ग्लश 
सरकारला णमळाले आणि णततकेच पौंड अमेणरकन लोकाकंरवी बळजबरीने स्टापं घेवणवण्यात िचग झाले. 
आणि तेथे इंत्ग्लश अमल रािण्याकरता जे सैन्य ठेवाव े लार्ले त्याचा िचग चालणवण्यासाठी इंत्ग्लश 
सरकारास वर्षाकाठी त्याच्या पाचपट म्हिजे ८० हजार पौड िचग येऊ लार्ला. 
 

त्यावळेी अमेणरकेतील लोकामंध्ये दोन पक्ष होते. पैकी टोरी पक्षातल्या लोकाचें मत इंग्लंडास 
अनुकूल होते. पि त्व्हग् नावाच्या पक्षातील लोकाचें मत पालगमेंटच्या कायद्याणवरुि होते. स्टापं 
आक्टापासून आपल्याला काही फायदा होत नाही असे पाहून, इंत्ग्लश सरकारने तो कायदा रद्द करून, 
चहा वर्ैरे णकत्येक अत्यावश्यकीय पदाथांवर कर बसणवला. तो देिील अमेणरकन लोकासं आवडला नाही. 
इंत्ग्लश पालगमेंटमध्ये इंत्ग्लश लोकाचें प्रणतणनधी असत, तसे प्रणतणनधी पाठणवण्याचा अणधकार अमेणरकेत 
वसाहत करून राणहलेल्या लोकासं नव्हता. इंग्लंडच्या लोकानंी आपल्यास वाटतील तसे कायदे कराव ेव 
आपि ते णनमूटपिे मानाव ेहे आपल्यास मोठे लाछंन आहे, असे अमेणरकन लोकासं वाटू लार्ले.ते म्हिाले 
की, ज्या पदाथांवर कर आहे असले पदाथग आम्ही मुळीच घेिार नाही. स्टापं आक्ट झाल्यापासून बहुतेक 
सर्ळ्या अमेणरकन लोकाचंा असा णनश्चय झाला होता की, इंग्लंडात उत्पन्न झालेले जे पदाथग घेतल्यापासून 
आपल्या देशाच्या व्यापाराला धक्का पोचतो ते आपि उपयोर्ात आिावयाचे नाहीत. या त्याचं्या णनश्चयामुळे 
इंत्ग्लश व्यापारास मोठाच धक्का बसला. तेव्हा त्याचं्या णवनंतीवरून इंत्ग्लश सरकारने बहुतेक सर्ळ्या 
पदाथांवरचे कर काढून टाकून चहावर बसणवलेला कर तेवढा राहू णदला. हा कर फारसा फायद्याचा नसून 
केवळ इंग्लंडच्या वचगस्वाचा दशगक होता. तरी तेवढा देिील अमेणरकन लोकानंा सहन झाला नाही. इंत्ग्लश 
सरकारने अमेणरकन लोकावंर आपले वचगस्व णकतपत आहे, हे पाहण्याकणरता ईस्ट् इंणडया कंपनीकडून 
चहाने भरलेली काही र्लबते अमेणरकेस पाठणवली. ती इ. स. १७७३ या साली णफलाडेत्ल्फया सारख्या 
मुख्य बंदरामध्ये येऊन पोहोचली. त्याचं्या नायकानंी न्ययूाकग  आणि णफलाडेत्ल्फया एथे आपला माल कोिी 
घेत नाही असे पाहून, इंग्लंडची वाट धरली. चाल्स्गटन् या शहरात र्लबतातील चहा उतरला िरा, परंतु 
तेथील लोकानंी तो णवकतच घेतला नाही. तो कोठ्यामंधून साठवनू ठेणवला होता, तेथेच कुजून नासून 
रे्ला. बोस्टन शहरामध्ये इंत्ग्लश चहा तीन र्लबतात भरून आला तेव्हा, बोस्टनच्या णकत्येक तरुि 
पुरुर्षानंी र्लबतावंर जाऊन त्यातील चहाच्या तीनश े पेट्या फोडून, त्यातला चहा समुर्द्ात फेकून णदला. 
ह्या टोळीला अद्यापपयगतच युनाइटेड स्टेटस्चे लोक “बोस्टन टीपाटी” म्हिजे चहा घेण्यास रे्लेली 
बोस्टनची मंडळी, असे णवनोदाने म्हितात. 
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ह्या बोस्टन् शहरात घडलेल्या बंडाळीचे वतगमान इंग्लंडास पोहोचले तेव्हा, इंत्ग्लश सरकारला 

बोस्टनकराचंा फारच रार् आला. तेव्हा त्याने “बोस्टन् पोटग णबल”् नावाचा कायदा अमलात आिून, 
कोित्याही इंत्ग्लश व्यापाऱ्याने बोस्टन् शहराशी व्यापारसंबधं ठेव ू नये असा हुकूम केला. त्यामुळे त्या 
शहरच्या रणहवाशासं बरेच कष्ट सोसाव ेलार्ले. परंतु इतर णठकािच्या लोकानंी बोस्टन्करासं आवश्यकीय 
पदाथांचा पुरवठा करून पुष्ट्कळ मदत केली. त्यानंतर अमेणरकेतल्या वसाहतीमधून णजकडे णतकडे इंत्ग्लश 
सरकारच्या जुलमीपिाबद्दल र्वर्वा झाला. इ. स. १७७४ त बोस्टन्करासं णशक्षा करण्याकणरता इंत्ग्लशाचें 
सैन्य मासच्युसेट्स् संस्थानात येऊन राणहले. पुढे हे प्रकरि फारच णवकोपास रे्ले. अमेणरकेतील 
वसाहतीतले लोक म्हिू लार्ले की, इंत्ग्लश पालगमेंटमध्ये आमचे प्रणतणनधी कोिी नाहीत. ज्याचं्यामुळे 
आमचे बरे वाईट होिार, असले कायदे करण्यात आमचे मत अवश्य घेतले पाणहजे. आमचे मत 
घेतल्यावाचून आमच्यावर मनमानते कर बसणवल्यास, ते इंत्ग्लश सरकारचे करिे न्याय्य होिार नाही. हे 
त्याचें युणक्तयुक्त आणि कायदेशीर म्हििे इंत्ग्लश सरकारने मान्य केले नाही एवढेच नव्हे; तर त्यासं 
आपल्या दाबात ठेवण्याकणरता सैन्य पाठवनू, ते त्याचं्याच िचाने तेथे राहाव े अशी व्यवस्था केली. हे 
अमेणरकन लोकासं बरे वाटले नाही . या प्रसंर्ी अमेणरकन लोकानंी एकणचत्त होऊन, आपला हक्क 
रािण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंी णनरणनराळ्या वसाहतीतून आपले प्रणतणनधी णनवडून णफलाडेत्ल्फया शहरास 
पाठणवले. ह्या णठकािी अमेणरकन् लोकाचंी राष्ट्रीयसभा स्थापन झाली. त्या सभेतील प्रमुि प्रमुि 
कामदाराकंडून अमेणरकन लोकानंी आपल्या राष्ट्राच्या शासनाचे आणि व्यवस्थेचे काम चालणवले. यानंतर 
इंत्ग्लश आणि अमेणरकन लोकाचं्या पुष्ट्कळ लढाया झाल्या. इ. स. १७७५ च्या शवेटल्या भार्ात अमेणरकन 
काँगे्रसने जॉज्ग वानशग्टन यास आपल्या सैन्याचा अणधनायक नेणमला. तेव्हापासून इंत्ग्लशाशंी लढून आपला 
णनभाव लारे्ल अशी उमेद अमेणरकन लोकासं येऊ लार्ली. सन १७७६ च्या जुलै मणहन्याच्या ४ तारिेस 
अमेणरकन लोकानंी इंत्ग्लश सरकारशी आपला संबंध अर्दी तोडून टाकून, आपि आता स्वतंत्र झालो असे 
जर्ास जाहीर केले. त्यावळेी अमेणरकन संस्थानामंध्ये पुरुर्ष, बायका आणि मुले णमळून सरासरी तीस लक्ष 
मनुष्ट्ये होती. त्याचं्याजवळ फारसा पैसा नव्हता आणि इतं्ग्लश सरकारच्या हाती असलेली लढाईची उत्तम 
साधनेही नव्हती. परंतु त्याचंी स्वातंत्र्येच्छा इतकी प्रबळ होती की, णतच्या योर्ाने त्याचं्यासमोर जी पवगतप्राय 
संकटे वारंवार उभी राहत होती ती त्यासं तीळप्राय वाटू लार्ली. त्यानंी आठ वर्षांपयंत एकसारिे इंत्ग्लश 
लोकाशंी युि केले. शवेटी इ. स. १७८१ त इंत्ग्लशावंर जय णमळणवला. आणि आपले युनाइटेड् स्टेटस्चे 
राष्ट्र स्वतंत्र करून सोडले. १७८३ पावतेो इंत्ग्लश सरकार मधूनमधून त्याचं्याशी लढाई करीत होते, परंतु 
अमेणरकेच्या स्वतंत्र संस्थानात त्याचंी डाळ णशजली नाही. 
 

या लढाईमुळे त्याचं्या राष्ट्रास पुष्ट्कळ दाणरद्य आले होते. आणि नवीनच स्थाणपत झालेल्या राष्ट्रास 
ज्या अडचिी येिे स्वाभाणवक आहे, त्या सर्ळ्या आल्या होत्या. परंतु वॉनशग्टन, फ्राकंणलन, जेफसगन 
इत्यादी णवद्वान, दूरदशी व देशणहतैर्षी मनुष्ट्याचं्या बुिीच्या आणि राजनीतीच्या बळाने त्याचं्या सर्ळ्या 
अडचिी नाहीशा झाल्या. इ. स. १७८७ त युनाइटेड् स्टेटस्च्या राष्ट्रीय सभेने एक राष्ट्रीय शासनपिती 
तयार करून ती आपल्या राष्ट्रात चालू केली. णतच्या योर्ाने युनाइटेड् स्टेटस्मध्ये राज्यव्यवस्था उत्तम 
रीतीने चालून चोहोकडे स्वस्थता झाली. णजच्या योर्ाने ह्या स्वतंत्र संस्थानामधले लोक परमसुिी असून, 
त्याचें राष्ट्र पृथ्वीतील सर्ळ्या राष्ट्रापेंक्षा अणधक संपणत्तमान् आणि उन्नत झाले आहे, त्या युनाइटेड् स्टेटस्
च्या राष्ट्रीय शासनपितीणवर्षयी आता थोडासा णवचार करू. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

शासनपध्दिी 
 

आमच्या देशातील जुन्या राजनीतीत सात राज्यारें् होती; ती:-स्वामी, अमात्य, णमत्र, कोर्ष, राष्ट्र, 
णकल्ल ेआणि सेना ही होत. राज्य म्हिजे राजाच्या सते्तत असलेला देश, आणि राज्याचे मुख्य अंर् म्हटले. 
म्हिजे स्वामी-राजा-असे मानलेले आहे. ह्यावरून राष्ट्र, कोर्ष म्हिजे राज्याचे धन, प्रजा इत्यादी वस्तू, 
राजाच्या सोईकणरता आणि सुिाकरताच णनर्ममलेल्या असा सवांचा समज झालेला आहे. प्राचीन 
काळापासून चालत आलेल्या “बळी तो कान णपळी” ह्या म्हिीत प्रणतपाणदलेल्या रानटी चालीप्रमािे, राजा 
देव आणि राजाच्याच हातात प्रजाचंी अदृष्टसूते्र असावयाची. “यथा राजा तथा प्रजा” आणि “राजा कालस्य 
कारि”ं ह्या वाक्यातूंन राजाचे प्रजावंर एकाणधपत्य आणि मनास वाटेल ते करण्याचे स्वातंत्र्य लोकाचं्या 
मनात कसे नबबनू रे्ले आहे हे चारं्ले णदसून येते. राजाणशवाय म्हिजे एिाद्या बणलष्ठ शासनकत्यावाचून 
एिादा देश चारं्ल्या त्स्थतीत असू शकेल अशी नुसती कल्पना देिील प्राचीन काळच्या लोकाचं्या मनात 
आली नाही. म्हिूनच त्यानंी ‘अंधाधंुदी’ नकवा “झोनटर्पाच्छाई” यासं “अराजक” (म्हिजे राजशून्य, नकवा 
राजाचा दाब जेथे नाही, असा देश), असे नाव णदले असाव.े 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या प्रजासत्ताक राष्ट्रात असा समज मुळीच नाही. एथे राजा नाही, प्रजा नाही, 
तरी ह्या राष्ट्राची शासनपिती सवोत्कृष्ट असून, एथे ‘झोनटर्पाच्छाई’ नकवा ‘अंधाधंुदी’ ही नाही. ह्याचे 
मुख्य कारि काय ते सारं्िे हा ह्या अध्यायाचा उदे्दश आहे. ज्या उत्तम नीतीच्या दृढ पायावर ती अद्भतु 
लोकसत्ताक राष्ट्ररूपी इमारत बाधंलेली आहे णतचा साराशं पुढे उतरून घेतलेल्या वाक्यातं सापडतो. 
 

“सवग मानवप्रािी स्वतंत्र आणि समान करून सृणजलेले असून, सृणष्टकत्याने त्यास णजिे, स्वातंत्र्य 
आणि सुि प्राप्त करून घेण्याचा यत्न इत्यादी णकत्येक अनपहरिीय [अपहरि करण्यास अयोग्य] देिग्या णदल्या 
आहेत; ही सत्ये स्वतःप्रमाि [ज्याची सत्यता णसि करायाला दुसरे प्रमाि नको ते, आपिच जे आपले प्रमाि ते.] आहेत असे 
आम्ही मानतो.” 
 

ह्या सवग र्ोष्टींच्या आधारभतू णनयमात ह्या राष्ट्रातील रणहवासी मनुष्ट्यमात्राचे एकमेकाशंी साम्य 
प्रणतपाणदले आहे. येथील सवग कायदे, सवग चालीरीती आणि कल्पना ह्या सनातन सत्यास अवलंबून आहेत. 
ह्यातूंन अमुक एकास अमुक हक्क आहे आणि अमुकास तो नाही असा अथग काढण्यास जार्ाच मुळी ठेणवलेली 
नाही; म्हिून उच्चनीच जाती आणि कुलभेद संभवत नाही. ही अमेणरकन जाती एक आहे. आमच्या देशामध्ये 
कृतयुर्ात जसा एक शुक्लविग होता आणि म्हिूनच सवग लोक एक मताने वार्त – आणि ह्याच कारिाने 
कृतयुर्ात सवग लोक सुिी आणि समान होते – त्याचप्रमािे ह्या देशात ह्याचंी एक जात असल्याने ह्यास 
एकीपासून उद्भविारे सवोत्कृष्ट सुि प्राप्त झाले आहे. एथे कोिी आपली अमुक जात आणि आपले अमुक 
कुळ म्हिून, आपली बढाई करील तर, तो अमेणरकन ह्या महाजातीचा अपमान करतो असे समजतात. 
अमेणरकनाचंी कुलदेवता स्वातंत्र्यदेवी आपल्या राष्ट्रात आलेल्या प्रत्येक (णचनी मनुष्ट्याणशवाय) 
मानवप्राण्याच्या कपाळावर “अमेणरकेचा जानपद” [American citizen ह्याचें भार्षातंर अमेणरकेचा जानपद असे केले. णसणटझन् 
(Citizen) ह्या शब्दाचा साधारि अथग शहरवासी असा आहे. परंतु अमेणरकेच्या सयुंक्त राष्ट्रात ह्या शब्दाचा अथग सदरील अथापेक्षा फार र्हन आणि 
महत्त्वाचा असा होतो. तेथे णसणटझन् म्हिजे जो त्या राष्ट्राच्या रणहवासी आणि ज्यास त्याचे शासन करण्याचा अणधकार आहे तो मनुष्ट्य, असा 
समजला जातो. आमच्या भारे्षत ह्या शब्दाचा अथगबोध करून देिारा एकही शब्द नाही. “जानपद” हा ससं्कृत शब्द अमेणरकेतील णसणटझन् शब्दाच्या 
काहीसा जवळ जवळ येतो. जानपद म्हिजे देश नकवा राष्ट्र ह्यात राहािारा तो जानपद. असा ह्याचा अथग आहे. तो थोडासा बदलून जनपद म्हिजे 
देश ज्याचा, ज्याच्या सते्तत आहे तो, असा बहुव्रीही केल्यास “जानपद” हा शब्द अमेणरकन णसणटझन् या शब्दाचा प्रणतशब्द केल्यास काही नचता 

नाही.] असे नाव णलणहते. हे नाव ज्या भाग्यशाली मानवाच्या कपाळावर चमकत आहे, त्याला रत्नभणूर्षत 
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मुकुट धारि करिाऱ्या हजारो मानवापेंक्षा अणधक मयादा आणि अणधक भरू्षि आपल्यास आहे, असे वाटते. 
रत्नणकरीटी राजराजानंा सुिा त्याचा हेवा वाटेल तर नवल नाही. 
 

“हें राष्ट्र लोकाचें लोकाकंरताच अत्स्तत्त्वात आलेले आणि लोकानंी शाणसलेले आहे,” हा 
अमेणरकन जानपदाचा मूलमंत्र आहे. येथे वॉनशग्ट्न, नलकन,ग्राटं, अशा देशाध्यक्षाचें नकवा फ्राकंणलन. 
जेफसगन, आणि एमसगन् ह्यासारख्या णवद्वानाचें मत एिाद्या यःकणश्चत् णनग्रो जानपदाच्या मतापेक्षा रंु्जभर 
देिील अणधक भरत नसून, ह्या देशाचे ‘जानपद’ ह्या नात्याने त्या प्रणसि पुरुर्षास जे जे हक्क होते त्यापंैकी 
एक तरी हक्क ज्यास लभ्य नाही, असा एकही जानपद येथे नाही. 
 

युनाइटेड् स्टेटस्च्या णनरणनराळ्या संस्थानाचं्या शासनपितीत पुष्ट्कळ भेद आहे व त्याचें कायदेही 
वरे्ळाल्या प्रकारचे आहेत. हे राष्ट्र लोकाचं्या सते्तत आले तेव्हा, येथे इंग्रजी कायदे चालू होते, तेच थोडेसे 
बदलून कायम ठेवण्यात आले. परंतु, लोकाचंी सुधारिा होऊन मते बदलत चालली, तसतसा जुन्या 
कायद्यातूंनही फेरबदल होत चालला. अलीकडे चाळीसएक वर्षांत जी संस्थाने ह्या राष्ट्रास जोडण्यात 
आली, ती मात्र अर्दी अमेणरकन तऱ्हेची असून, त्यातील कायदे सोपे आहेत. आणि जुनी संस्थानेही 
णदवसेंणदवस आपल्या नव्या भावडंाचें अनुकरि करीत आहेत. 
 

स्िातनक राज्यव्यवस्िा 
 

राष्ट्रीयशासन हे केवळ स्थाणनक व प्राणंतक राज्यव्यवस्थेचे मोठे रूप आहे. स्थाणनक राज्यव्यवस्था 
ही बीजासारिी असून तीपासून उत्पन्न होिारा जो राष्ट्रीयशासनरूपी वृक्ष तो बीजाच्याच जातीता असून, 
त्याची योग्यता व फलोत्पादनशक्ती ही त्या बीजाच्या योग्यतेवरच अवलंबून असावयाची; हे सत्य स्वतःणसि 
आहे.म्हिून ह्या लोकसत्ताक राष्ट्रीय शासनपितीचा णवचार करण्यापूवी णतच्या मूळकारिाचे स्वरूप काय 
आहे हे पाहू. 
 

आयोवा हे संस्थान नव्या अमेणरकन तऱ्हेचे असून ते ह्या राष्ट्रातील मासलेवाईक संस्थान आहे असे 
म्हटल्यास चालेल. एकेकाळी ते संस्थान रानावनानंी भरलेले होते. काही काळापूवी मी आयोवा संस्थानात 
असताना, तेथे जाऊन ज्यानंी प्रथम वसाहत केली अशा णकत्येक लोकाचंी व माझी ओळि पडली. त्यानंी 
कोित्या प्रकारे वसाहत केली आणि स्थाणनक राज्यव्यवस्था स्थाणपली ह्याची माणहती पुढे देत आहे. 
 

प्रथम एक साहसी उद्योर्ी मनुष्ट्य अदृष्टपरीक्षा पाहाण्याकरीता म्हिून बायकोला बरोबर घेऊन 
नकवा एकटाच घरून णनघनू, नव्या व जंर्ली प्रदेशात जातो. त्याच्या जवळ एक कुऱ्हाड, काही हत्यारे, 
आउते, एक घोड्याची जोडी, थोडी णबये, इतके सामान असते. तो आपल्या पसतंीचा जाग्यातं जाऊन 
पोहोचला म्हिजे स्वतः झाडे तोडून एक िोपट बाधंतो; मर् रान तोडून जमीन नारं्रतो आणि 
आपल्याबरोबर आणिलेली णबये पेरून एक लहानसे शते तयार करतो, आणि फळझाडे लावतो. काही 
णदवसानंी आििी दहापाच लोक त्याचा णकत्ता णर्रवनू, तेथे येऊन त्याच्या शजेारी थोड्याथोड्या अंतरावर 
आपापल्या जणमनीच्या तुकड्यावर झोपड्या नकवा घरे बाधूंन राहू लार्तात. ह्याप्रमािे दहापधंरा कुटंुब ेएका 
णठकािी सुिवस्तू राहू लार्ली म्हिजे, लवकरच दोन अर्त्याच्या र्ोष्टीकडे त्याचें लक्ष लार्ते. ह्यापैकी 
पणहली, एका घराहून नकवा पेठेपासून दुसऱ्या णठकािी जाण्यायेण्यास सोईस्कर रस्ते बाधंिे; आणि दुसरी, 
मुलाकंरता शाळा स्थापिे, ही होय. आता ह्या सोई करून देण्याला तेथे सरकार नाही, तेव्हा त्या णचमुकल्या 
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वसाहतीतील मंडळी आपल्या उणिवा नाहीशा करण्यास आपिच प्रयत्न करते. काही णदवसानंी तेथे 
पाचपचंवीस जिाचंी सभा भरते. सभासद आपि ह्या कामाकरता अमुक इतका कर देऊ असा आपसात 
करार करतात. आता हा कर णकती असावा हे सारं्िारा, तो जमा करिारा, त्याची योग्य व्यवस्था 
लाविारा, आणि त्याचा जमािचग णलहून ठेविारा, अशी णनरणनराळी कामे पाहिाऱ्या मनुष्ट्याचंी आवश्यकता 
प्राप्त झाली तेव्हा, कर बसणविारा, जमाबंदी करिारा, र्ावकीची देिरेि करिारा, कुळकरिी, इत्यादी 
कामदाराचें णनमाि होते. ह्यानंतर चौकीदार आणि कणनष्ठप्रतीचे न्यायाधीश ह्याचंी योजना होते. 
 

र्ावातंील रणहवाशाचं्या सोईकरता अशा कामाचंी आणि कामदाराचंी सृष्टी होते. ती सर्ळ्याचें मत 
घेऊन होते. जमलेल्या सवग रणहवाशापंैकी कोिी तरी अमुक एक मनुष्ट्य अमक्या कामावर योजावा आणि 
अमुक इतका पैसा अमक्या कामास लावावा अशी सूचना करतो; त्यावर सवांचे मत णवचारण्यात येते. (ह्या 
मताला “व्होट्” म्हितात.) यानंतर बहुत लोकाचें मत ज्या मनुष्ट्यास नकवा र्ोष्टीस अनुकूल असे पडेल 
त्याप्रमािे त्या मनुष्ट्याची इत्च्छत कामर्ार योजना इत्यादी र्ोष्टी करण्यात येतात. ह्याप्रमािे सवग र्ोष्टीत 
लोकमत घेताना कोिी कोिाला कुलाच्या उच्चनीचतेबद्दल, जातीबद्दल आणि योग्यतेबद्दल प्रश्न करीत 
नाही. मनुष्ट्य कोित्याही जातीचा असो, तो त्या र्ावचा रणहवासी संभाणवत (कायदेशीर) वतगिुकीचा आहे, 
तो अपराधी नाही, वडेा नकवा भ्रणमष्ठ नाही, त्याचे वय एकवीस वर्षािाली नाही, तो पुरुर्ष आहे (बायकासं 
अद्याणप कायदेशीर हक्क णमळाले नाहीत; बायोनमग् व क्यान्स्स् ह्या णठकािी त्यास हे हक्क आहेत) इतक्या 
र्ोष्टी त्यास अनुकूल असल्या म्हिजे पुरेत.मर् तो र्रीब असो, श्रीमतं असो, णवद्वान नकवा अणवद्वान असो, 
काळा असो, र्ोरा असो, त्याच्या मताचे वजन देशाध्यक्षाच्या मताच्या वजनापेक्षा रंु्जभारसुिा कमी नकवा 
जास्ती भरत नाही. 
 

ह्या राष्ट्रीय शासनपितीत र्ावकीची म्हिजे स्थाणनक राज्यव्यवस्था ही फार महत्त्वाची आहे. 
प्रत्येक र्ावाच्या राज्यव्यवस्थेत, राष्ट्रीय राज्यव्यवस्थेची बहुतेक सर्ळी मूलतत्त्व ेआहेत. प्रत्येक र्ावकी 
आपापल्या णठकािी एक स्वतंत्र राष्ट्रच आहे म्हटले तरी चालेल. आमच्या देशातील स्थाणनक 
राज्यव्यवस्थेला कमकुवत करिाऱ्या उणिवा व अल्पस्वातंत्र्य आणि हेल्लास म्हिजे ग्रीस देशाच्या 
स्वातंत्र्यनाशास कारिीभतू झालेले अणतस्वातंत्र्य, ही दोन्ही युनाइटेड स्टेट्स्च्या स्थाणनक राज्यव्यवस्थेत 
नाहीत, हे फार चारं्ले आहे. आमच्या देशातील स्थाणनक राज्यव्यवस्थेत स्वराज्याची णकत्येक मूलतत्त्व े
आहेत. आमचे लोक णजला “पंचायत” म्हितात, ही एकप्रकारची लोकप्रणतणनधींची मंडळीच आहे म्हटले 
तरी चालेल. परंतु लोकसत्ताक राज्यातील लोकणनयुक्त मंडळीप्रमािे णहच्या अंर्ी कतृत्वशक्ती नाही, ह्याचे 
कारि, ही मंडळी र्ावातील दाहापाच प्रमुि लोकानंी पसंत केलेली असते. सवग लोकानंी णवचारपूवगक 
प्रणसिपिे आपले मत देऊन णनवडलेल्या मंडळीत आणि हीत पुष्ट्कळ अंतर आहे. णहला सवगसाधारि 
लोकमताचे पाठबळ नसते; कायदेशीर रीतीने व सुव्यवस्थेने केलेल्या र्ोष्टीला णजतके महत्त्व व कतुगत्वशक्ती 
असते, णततकी ती ह्या मंडळीत येण्याचा संभव नाही. ह्याणशवाय पंच णनवडिे हे कधी कधी ज्या दोन पक्षाचें 
भाडंि असेल त्याचं्याच हाती असते त्यात सावगजणनकता मुळीच नाही. ज्या र्ोष्टीत सावगजणनकता नाही तीत 
सावगजनीनत्व (सवग लोकासं णहतावहत्व) संभवत नाही, म्हिूनच आमच्या देशात पंचायती होत्या तरी 
स्थाणनक स्वराज्याचे ज्ञान व त्यापासून होिारे सुि व त्याच्याच योर्ाने मनुष्ट्यसमाजात येिारी एकी, 
ह्यापंैकी एक देिील आमच्या लोकासं पाहावयास णमळाले नाही.(“क” हे पणरणशष्ट पाहा.) 
 

हेल्लास देशात ज्या वळेी लोकसत्ताक राज्य होते तेव्हा हेल्लेिी लोकासं स्थाणनक स्वातंत्र्य फार 
महत्त्वाचे वाटत असे. त्या देशात युनाइटेड् स्टेट्ससारिे संयुक्त लोकसत्ताक राज्य कधीच स्थाणपत झाले 
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नाही. ग्रीक लोकानंी आपले स्वराज्य णचरस्थायी करील, अशी बळकट न दूरवर णवचार करून केलेली 
साधारि राज्यशासनपिती णनमूगन, ती सवग देशातं चालू केली नव्हती. ग्रीसचे लोकसत्ताक राज्य म्हिजे 
प्रत्येक शहर स्वतंत्र व पूिग राजसत्ताधारी असिे, हे होते. अशी पुष्ट्कळ पूिग सत्ताधारी शहरे जवळ जवळ 
असली म्हिजे एिाद्या सामान्य नकवा णवशरे्ष कारिावरून ह्याचें भाडंि कधीना कधी तरी उपत्स्थत 
होिारच. मर् एका लहानशा शहराने दुसऱ्या शहराशी युि करण्याचे आरंणभले म्हिजे उभय पक्षातून 
कोित्या तरी एका पक्षाचा जय व्हावयाचाच. त्यामुळे त्याचं्यामध्ये उद्भवलेला वैरात्ग्न सतत धुमसत 
असावयाचा. अशा परस्पराशंी भाडंि असिाऱ्या लहान लहान शहराचं्याने एिाद्या प्रबल राष्ट्राशी युि 
करून णटकाव धरवतो कसा? त्यानंी एकमेकाशंी सलर्ीने वार्ून एकी करावी तर, त्या सवांस ऐक्य पाशात 
रंु्फिारी एिादी सवगमान्य सामान्य राष्ट्रीय नीती मुळीच नव्हती. जो तो आपापल्या णठकािी स्वतंत्र, 
ज्याला जसे वाटेल तसे त्याने कराव.े अशा प्रत्येक स्वतंत्र शहरामध्ये असिाऱ्या अव्यवत्स्थतपिामुळे, 
एकमेकापंासून तुटून असलेल्या हेल्लासच्या अनेक लोकसत्ताक राज्यास परचक्राचा जबर धक्का बसला, 
तेव्हा ती एकामार्ून एक मोडून लयास रे्ली. हेल्लास देशातील अणट्टका नावाच्या प्रदेशात एके समयी पुष्ट्कळ 
शहरे णमळून एक राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो सफल झाला नाही. ह्यास कारि, संयुक्त राष्ट्र 
होण्याला णनरणनराळ्या स्वतंत्र शहरानंी णजतके आपले महत्त्वाचे अणधकार स्वसंतोर्षाने राष्ट्राच्या हवाली 
करून, राष्ट्राला बळकटी आििे अवश्य होते. णततके ते णदले नव्हते, हे एक; आणि दुसरे कारि असे की , 
ही एकी करण्याची बुिी त्यास उत्पन्न होऊन, तीप्रमािे कायग करून फलरू्द्प होण्यास त्यास णजतका वळे 
णमळावा णततका णमळाला नाही. माणसडोणनया आणि रोम या दोन शत्रूंनी अणट्टकाच्या भमूीवर एकीची 
अमृतवल्ली उर्वनू बिमलू होण्याच्या पूवीच णतच्यावर घाला घातला. प्रत्येक शहरातील आणि र्ावातील 
रणहवाशानंी प्रणतणनधी णनवडून, त्यास आपले मोहोरप्ये होऊन आपल्या वतीने बोलण्याचा व कायग करण्याचा 
पूिग अणधकार देऊन, एका साधारि संस्थाणनक नकवा राष्ट्रीय कायदे करिाऱ्या सभेस पाठवनू, तेथे 
बहुमताने पंसत ठरलेले कायदे आपापल्या शहरात चालू करण्याची कल्पना देिील हेल्लेिी नकवा रोमन 
लोकाचं्या मनात आली नाही. दुसऱ्या एका शहरात केलेले कायदे आपल्या शहरात चालू करिे म्हिजे, 
आपल्या स्वतंत्र राज्यसत्ताधारी शहराचा अपमान करिे होय, असे त्यास वाटले असल्यास काही नवल 
नाही. र्ावाच्या नकवा परर्ण्याच्या स्वातंत्र्याणवर्षयीच्या कल्पना ग्रीक आणि रोमन लोकामंध्ये बहुताशंी 
सारख्याच होत्या. 
 

युनाइटेड्् स्टेट्स्च्या स्थाणनक राज्यव्यवस्थेत वर साणंर्तल्या प्रकारचे अल्प स्वातंत्र्य आणि अणत 
स्वातंत्र्य नाही, ही र्ोष्ट ह्या देशातील शासनपिती कशी आहे ती समजून घेतल्यावर सहज कळून येईल. 
या शासनपितीत स्थाणनक, प्राणंतक आणि संस्थाणनक राज्यव्यवस्थेत णजतके स्वातंत्र्य असल्यावाचून 
राज्यव्यवस्थेच्या अंर्ी स्थैयग आणि कायगकाणरत्व येिार नाही, णततके ते णतच्या ठायी वसत आहे. आणि जे 
स्वातंत्र्य णतच्यात असल्याने, र्ाव,े परर्िे आणि संस्थाने याचं्यात णवरोध उत्पन्न होऊन, अनैक्यामुळे 
राष्ट्रास अपाय होण्याचा संभव आहे, ते स्वातंत्र्य णतच्या ठायी मुळीच नाही. 
 

सहा मलै चौरस जणमनीचा भार् टाऊनणशप् म्हिजे र्ावकी म्हिणवला जातो. ह्याचप्रमािे सरकारी 
मोजिीदाराकंडून जमीन मोजवनू सुभे संस्थाने इत्यादी देशाचे णवभार् करतात. वर साणंर्तलेल्या 
र्ावाप्रमािे णजकडे णतकडे नवी र्ाव ेवसू लार्ली म्हिजे बारा नकवा पंधरा र्ावक्या णमळून एक सुभा बनतो. 
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सुभे 
 

सुभ्यातील सर्ळे कामदार र्ावातील कामदारासंारिेच लोकनुमताने णनवडून आपापल्या कामावर 
नेमले जातात. ते बहुतकरून दोन वर्षांपयंत आपल्या अणधकारावर असतात. णकत्येक संस्थानातूंन दरवर्षी 
अशा कामदाराचंी णनवड होत असते. कामदारास त्या त्या णठकािच्या ठरावाप्रमािे दरमहा पर्ार णमळतो, 
पि तो फारच बेताचा असतो. सुभ्याचे मुख्य र्ाव कोिते, हे सुभ्यातील सर्ळ्या लोकाचें अनुमत घेऊन 
ठरणवण्यात येते. थोड्या थोड्या काळाच्या अंतराने णनवडिूक होऊन सुभ्यातील नाजर, फौजदार, 
रस्त्याचंी पहािी करिारे आणि णवद्यािात्याची देिरेि करिारे इत्यादी पदस्थ व इतर अणधकाऱ्याचंी 
लोकानुमते नेमिूक होते इतकेच नाही; तर त्या त्या णठकािचे कणनष्ठ प्रतीचे न्यायाधीश देिील लोकाचं्या 
पसंतीने णनवडून घेण्यात येतात. न्यायाधीशाचंीही योजना लोकानुमते व्हावी हे ठीकच आहे. कारि 
न्यायासारख्या सावगजणनक र्ोष्टींशी सवग लोकाचंा फार णनकट संबंध असतो. र्रीबरु्रीब काबाडकष्ट करून 
णनवाह करिाऱ्या अशा कटंुबवत्सल लोकाचंी भाग्यसूते्र बहुतकरून न्यायाधीशासारख्या अणधकाऱ्याचं्या 
हाती असतात. ते अणधकारी जर णनष्ट्काळजी, कठोरमनाचे, उिट आणि जुलमी असेल तर र्रीब, 
अणधकारशनू्य लोकाचें प्राि, धन आणि अब्र ूणकती धोक्यात असते, हे कोिाला सारं्ायला नको. राजशाणसत 
राज्यातं, तशातून अज्ञानी व आपल्या मजीतल्या अणधकाऱ्याचें हाती सवग कामे संपवनू केवळ ऐर्षआरामात 
णनमग्न असिाऱ्या राजाचं्या राज्यात ह्या र्ोष्टीची उदाहरिे पदोपदी णदसून येतात.एका मनुष्ट्याच्या नकवा 
एिाद्या कल्पनाजन्य थोर पदवीच्या णनवडक वर्ाच्या हाती, सवग लोकाचं्या सुिदुःिाचा ज्याशंी णनकट 
संबंध आहे, असे अणधकार असून, ते त्यापासून काढून घेण्याची सत्ता लोकासं नसिे हे फार वाईट आहे. 
अशाने र्रीबरु्रीबासं योग्य न्याय णमळत नाही. श्रीमंत, जोरदार व पदस्थ लोकाचंाच बहुतकरून जय होतो 
आणि तेथे णनत्यशः अन्यायाच्या पायी न्यायदेवतेचा बळी पडतो. 
 

संस्िाने 
 

वर साणंर्तल्याप्रकारचे पुष्ट्कळ सुभे णमळून एक संस्थान बनते. सुभ्याची राज्याव्यवस्था जशी 
स्थाणनक राज्यव्यवस्थेचे मोठे रूप आहे, तशीच संस्थानाची राज्यव्यवस्था हे सुभ्याच्या राज्यव्यवस्थेचे 
थोरले रूप आहे. प्रत्येक संस्थानावर एक मुख्य अणधकारी असतो, त्यास र्व्हनगर म्हितात. तो त्या 
संस्थानातील सवग लोकाचं्या संमतीने णनवडला जातो. युनाइटेड स्टेट्स्च्या पे्रणसडेन्ट याचे सवग राष्ट्राशंी जे 
नाते आहे, तेच संस्थानाशी र्व्हनगरचे नाते आहे. स्थाणनक आणि सुभ्याच्या राज्यव्यवस्थेपेक्षा संस्थाणनक 
राज्यव्यवस्थेमध्ये एक दोन अंरे् अणधक आहेत ती फार महत्त्वाची आहेत. प्रत्येक संस्थानाला आपापले 
कायदे करण्याचा अणधकार आहे. संस्थानाच्या मुख्य शहरात म्हिजे राजधानीत एक संस्थाणनक सभार्ृह 
असते. त्यात संस्थानाचे कायदे करिाऱ्याचंी सभा, र्व्हनगरचे कायालय आणि संस्थानातील वणरष्ठ 
न्यायसभा, संस्थाणनक णवद्यािात्यावरच्या मुख्य अणधकाऱ्याचे कायालय ही असतात. प्रत्येक संस्थानातील 
कायदे करण्याऱ्या मंडळींमध्ये दोन भार् असतात. त्यापकैी एका भार्ाला लोकप्रणतणनधींची सभा म्हितात, 
आणि दुसऱ्या भार्ाला कारभाऱ्याचंी सभा म्हिातात. लोक प्रणतणनधी आणि कारभारी हे संस्थानातील 
सवगसाधारि लोकानंी णनवडीलेले असतात. ह्या दोन्ही मंडळ्या णमळून संस्थानास लार्िारे सर्ळे कायदे 
करतात. युनाइटेड् स्टेटस्च्या राष्ट्रीय शासनपितीस णवरोध आििार नाहीत, असलेच कायदे करण्याचा 
संस्थाणनक सरकाराला अणधकार आहे. संस्थानातले कायदे अंमलात आििे हे र्व्हनगरचे काम 
आहे.संस्थानाच्या वणरष्ठ न्यायसभेत न्यायाधीश असतात, ते राष्ट्रीय सभेचे अनुमत घेऊन देशाध्यक्षाने 
नेमलेले असतात व ते संस्थाणनक शासनपितीप्रमािे आपल्यासमोर आलेल्या िटल्याचंा णनवाडा 
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करीतात.संस्थाणनक णवद्यािात्याचा वणरष्ठ अणधकारी सर्ळ्या संस्थानातील शाळाचंी देिरेि करीतो. 
प्रत्येक संस्थानाचा िणजना णनराळा असतो. संस्थानाची जमाबंदी वर्ैरे संस्थाणनक सरकारच करीते. 
ह्याचप्रमािे प्रत्येक संस्थानाचे सेनािातेही णनराळेच असते; मात्र ह्या िात्याचा उपयोर् राष्ट्रातील 
णनरणनराळी संस्थाने आपसात भाडंण्यामध्ये करीत नाहीत. आणि युनाइटेड् स्टेटस्च्या एकाच संस्थानाला 
कोित्याही परराष्ट्राशंी युि नकवा तह करण्याचा अणधकार नाही. तो अणधकार राष्ट्रीय सरकाराकडे आहे. 
संस्थाणनक सेनािात्याचा व णवद्यािात्याचा वर्ैरे िचग संस्थाणनक सरकारानेच पुरवावा असा णनयम आहे. 
साराशं एिाद्या स्वतंत्र राज्याला नकवा राष्ट्राला णजतके अणधकार नकवा अंरे् असावी, णततकी ती संस्थाणनक 
राज्यव्यवस्थेत असलेली णदसून येतात. परराष्ट्राशंी तह करिे इत्यादी महत्वाचे अणधकार सवांच्या 
सोईकणरता आणि संस्थानातं एकी राहावी म्हिून, संस्थाणनक सरकाराने स्वसंतोर्षाने राष्ट्रीय सरकाराकडे 
सोपून णदले आहेत. ह्याणशवाय इतर सवग र्ोष्टीत प्रत्येक संस्थान आपआपल्या णठकािी स्वतंत्र राष्ट्र आहे. 
 

उपसंस्िाने 
 

संस्थानाचं्या िालोिाल महत्त्वाचा णवभार् म्हटला म्हिजे उपसंस्थान होय. उपसंस्थानातील 
लोकानंा स्वतः आपला र्व्हनगर णनवडून घेण्याचा अणधकार नाही. कारि उपससं्थान म्हिजे सर्ळ्या 
राष्ट्राची सामान्य स्थावर संपत्ती आहे. संस्थानाला णजतके लोक हव े असतात णततक्याचंी वस्ती 
उपसंस्थानात झाली म्हिजे त्याला संस्थानाचे रूप येते. त्यानंतर युनाइटेड् स्टेट्स्च्या शासनपितीप्रमािे 
राष्ट्रीयसभेमध्ये ते उपसंस्थान संस्थानवर्ात घ्यावयाचे असा ठराव झाला म्हिजे, त्याला संस्थानास आहेत 
णततके सर्ळे अणधकार णमळतात. उपसंस्थानामध्ये स्थाणनक आणि सुभ्याची राज्यव्यवस्था संस्थानाप्रमािेच 
स्वतंत्र रीतीने चालतात. उपसंस्थानामंध्येही एक र्व्हनगर आणि वणरष्ठ न्यायसभा असते. त्यातील 
अणधकाऱ्याचें अणधकार संस्थानातील अणधकाऱ्यासंारिेच असतात. ते अणधकारी राष्ट्राध्यक्षाने राष्ट्रीयसभेचे 
अनुमत घेऊन त्या त्या हुद्यावंर नेमून उपसंस्थानात पाठणवलेले असतात. उपसंस्थानास आपल्या वतीने 
प्रणतणनधी आणि कारभारी राष्ट्रीयसभेस पाठणवण्याचा अणधकार नाही; तरी प्रत्येक उपसंस्थानाचा डेणलरे्ट 
म्हिजे मुक्त्यार, वॉनशग्टन एथे जाऊन राहात असतो. तेथे जरी राष्ट्रीयसभेत त्याचा प्रवशे होत नाही तरी 
उपसंस्थानासंबधंी ठराव आणि कायदे करीत असताना राष्ट्रीयसभेतील सदस्यासं हा मुक्त्यार महत्त्वाच्या 
सूचना करू शकतो. उपसंस्थानास आपले प्रणतणनधी पाठणवण्याचा अणधकार नाही, यामुळे राष्ट्राचा अध्यक्ष 
आणि उपाध्यक्ष णनवडण्यात त्याचे अंर् नसते. 
 

राष्ट्र 
 

ह्या प्रकारची अडतीस संस्थाने आणि बारा उपसंस्थाने णमळून युनाइटेड् स्टेटस् म्हिजे संयुक्त 
संस्थाने या नावाचे हे थोरले लोकसत्ताक राष्ट्र बनलेले आहे. ह्यात अमुक इतकीच संस्थाने असावयाची, 
अशी काही इयत्ता केलेली नसल्याने त्यातं पाणहजे णततकी नवी संस्थाने सामील करता येतील. ही संस्थाने 
नुसती लहान लहान णजल्ह्यासारिी नसून स्वतंत्र राष्ट्र ेआहेत हे मारे् साणंर्तलेच आहे. प्रत्येक संस्थानात 
एक प्रणतणनधींची व कारभाऱ्याचंी कायदे करिारी सभा, संस्थानाचा अध्यक्ष (र्वनगर), वणरष्ठ न्यायाधीश, 
सेना, कोर्ष, शासनपिती, ही सर्ळी राज्यारें् णनरणनराळी असल्याने सर्ळी संस्थाने आपल्या णठकािी 
स्वतंत्र राजसत्ताधारी आहेत. ही संस्थाने एकेक णनरणनराळी होऊन राणहल्याने परचक्रापुढे ह्याचं्याने णटकाव 
धरविार नाही आणि व्यापाराला व देशाच्या उन्नतीला मोठा जबर धक्का पोचेल, म्हिून आपसातं काही 
णनबधं करून त्या णनयमासं अनुसरून एक णवचाराने वार्तात. आणि आपली ही एकी दृढ व्हावी व आपल्या 
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राज्यव्यवस्थेस बळकटी यावी, म्हिून त्यानंी स्वसंतोर्षाने णकत्येक एकाणधपत्याचे अणधकार देऊन एक 
संयुक्त राज्यव्यवस्था णनर्ममली आहे. ह्या संयुक्त राज्यव्यवस्थेची सुते्र देशाध्यक्षाच्या हाती आहेत. पि, तो 
स्वातंत्र नाही. त्याला देशातील सवग जानपदाचं्या प्रणतणनधींचे व कारभाऱ्याचें णवचार घेऊन राजव्यवस्था 
पाहावी लार्ते. ह्या संयुक्त राज्यव्यवस्थेचे मुख्य स्थान वानशग्टन नर्री ही अमेणरकेच्या संयुक्त संस्थानाचंी 
राजधानी असून ती णडत्स्रक्ट ऑफ कोलंणबया ह्या महालात आहे. हा महाल एक णवशरे्ष संस्थान नसून 
तेथील संयुक्त राज्यव्यवस्थेप्रमािेच युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सवग संस्थानाचंी साधारि संपत्ती आहे. राष्ट्रीय 
कोर्ष वर्ैरे सर्ळ्या संस्थानाचंा ज्यावर सारिा हक्क आहे असे पदाथग, न्यायसभा, णवद्यािाते, शािीय 
णवचारालये, वर्ैरे वानशग्टन शहरात आहेत. 
 

राष्ट्रीय न्यायसभा 
 

ह्या संयुक्त राज्याला स्थैयग आणि बळकटी आििारे एक थोरले अत्युत्कृष्ट साधन आहे, ते युनाइटेड् 
स्टेटस्ची वणरष्ठ न्यायसभा (The Supreme Court of United States) ही होय. संस्थाणनक आणि राष्ट्रीय 
ह्या दोन सरकारामंध्ये कोिास कोिते अणधकार आहेत आणि ते कोिी कोठवर चालवाव े ह्याणवर्षयी व 
दुसऱ्या राष्ट्रीय र्ोष्टींबद्दल वाद उपत्स्थत झाल्यास, राष्ट्रीय न्यायसभा त्याचा णनवाडा करीते. सवग 
संस्थानाचें मत घेऊन राष्ट्रीय सरकार एिादा नवा कायदा करीतोपयंत, संस्थाणनक आणि राष्ट्रीय अशा 
दोन्ही सरकारानंी ह्या वणरष्ठ न्यायसभेने केलेल्या णनवाड्याप्रमािे वार्लेच पाणहजे. हे लोकसत्ताक राज्य 
स्थापन होताच जी राष्ट्रीय नीती सवग संस्थानाच्या अनुमताने मंजूर करून घेण्यात आली, णतच्या णवरुि जर 
एिादा नवा कायदा करून युनाइटेड् स्टेट्स्ची राष्ट्रीय सभा तो अंमलात आि ूपाहील, तर सदरील वणरष्ठ 
न्यायसभा त्या कायद्याच्या युक्तायुक्ततेबद्दल णवचार करून तो रद्द करण्याचा हुकूम देते. ह्यावरून राष्ट्रीय 
न्यायसभेची शक्ती अपणरणमत आहे असे कोिी समजू नये. काँगे्रस पे्रणसडेंट् इत्यादी युनाइटेड् स्टेट्स्ची 
शासक मंडळी सुिा ह्या सभेची आज्ञा णशरसामान्य करून घेते िरी, पि ह्या सभेला राष्ट्रीय नीतीला 
अनुसरून िटल्याचंा णनवाडा करिे, ह्यावाचनू इतर कोित्या र्ोष्टी आपल्या मजीस वाटतील तशा 
करण्याचा अणधकार नाही. नव ेकायदे करिे नकवा चालू असलेले कायदे अंमलात आििे, हेही णतच्या हाती 
नाही. जेव्हा एिादी र्ोष्ट रीतीप्रमािे णतच्यापुढे आिली जाईल, तेव्हा ती राष्ट्रीय नीतीस अनुकूल आहे की 
नाही याचा णवचार करून, वणरष्ठ न्यायसभा त्या र्ोष्टीस अनुकूल नकवा प्रणतकूल असे आपले मत देते. 
ह्याप्रकारे रीतीप्रमािे एिादी र्ोष्ट आपल्यापुढे येण्याच्या अर्ोदर संस्थाणनक, व स्थाणनक सरकार नकवा 
पे्रणसडेंड् याचं्या कारभारात हात घालून ढवळाढवळ करण्याचा हक्क सदरील सभेला नाही. आणि आपि 
केलेले णनवाडे कोिते व ते तसे करण्याची कारिे काय हेही णतने सवग लोकास कळणवले पाणहजे. अशा 
रीतीने राष्ट्रीय न्यायसभेची शक्ती समयाद केलेली आहे. अशा णनयमातं राहून आपल्या राष्ट्राने आपिास 
णदलेल्या अणधकाराचं्या बळाने राष्ट्रीय नीतीला अनुसरून ही सभा कोित्याही र्ोष्टीचे युक्तायुक्ततेणवर्षयी जे 
मत देईल ते अन्यथा करण्याची शक्ती (कायदेशीर रीतीने) ह्या राष्ट्रात कोिासच नाही. 
 

णनरणनराळ्या संस्थानातंील कायदे करिाऱ्या सभा आपापल्या णठकािी हव ेतसे कायदे करण्यास 
स्वतंत्र आहेत; तरी ते कायदे कोित्या तरी र्ोष्टीत राष्ट्रीय नीतीच्या णवरुि असतील, तर ते रद्द करण्याचा 
अणधकार राष्ट्रीय न्यायसभेस आहे, असे सवांस ठाऊक असल्याने, त्या सभा नव ेकायदे करण्याच्या वळेी ते 
राष्ट्रीय नीतीस णवरोधी होिार नाहीत ह्याणवर्षयी फार काळजी घेतात. राष्ट्रीय नीतीच्या णवरुि कायदे 
करण्याचे मुळी कारिच नाही; कारि सर्ळ्या संस्थानानंी आपल्या संरक्षिाकरीता म्हिून स्वसंतोर्षाने जे 
काही हक्क देऊन संयुक्त राष्ट्राला आपल्या शासकाच्या जार्ी नेमले आहे, त्याच्या नीतीस प्रणतकूल असे 
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कायदे करण्यास आधी संस्थानातील रणहवासीच आपले मत देिार नाहीत. परंतु कदाणचत् असा प्रसंर् 
आलाच आणि एिाद्या संस्थानाने राष्ट्रीय नीतीच्या बाहेर काही कायग केलेच, तर त्याचें करिे बरोबर नाही 
म्हिून सारं्ण्याचा अणधकार कोिास तरी असावा, तो राष्ट्रीय न्यायसभेला आहे हे ठीकच आहे. युनाइटेड् 
स्टेट्स्ची स्थापना झाल्यापासून आजपयंत कायतो एकदाच अशा प्रकारचा िटला ह्या सभेपुढे आला होता. 
सुमारे पंचवीस वर्षांपूवी काही दाणक्षिात्य संस्थानानंी हबशी लोकासं रु्लामणर्रीत ठेवनू, आपली तंुबडी 
भरण्याच्या उदे्दशाने आपि युनाइटेड् स्टेटस्च्या राष्ट्रातूंन वरे्ळी होिार, व तसे करण्याचा अणधकार 
आपल्यास आहे, म्हिून ह्या संयुक्त राष्ट्रातूंन णवभक्त होण्याचा प्रयत्न केली होता. त्यावळेी ती र्ोष्ट राष्ट्रीय 
नीतीच्या बाहेर आहे, संस्थानास राष्ट्रातून णवभक्त होण्याचा अणधकार नाही, असे राष्ट्रीय न्यायसभेने आपले 
मत णदले. दाणक्षिात्य संस्थानानंी णतचा हुकूम न मानून बंड केले; पि उत्तरेच्या व राष्ट्रीय ऐक्य इत्च्छिाऱ्या 
संस्थानानंी णमळून ते बंड मोडले. 
 

संस्थानाचं्या अणधकाराचं्या मयादेणवर्षयीचे िटले फारच थोडे असतात, त्यावर आपले मत देण्याचे 
प्रसंर् ह्या सभेस फारसे येत नाहीत, तरी णनरणनराळ्या संस्थानाचं्या रणहवाशाचें मोठ्या रकमेबद्दल नकवा 
फार महत्त्वाच्या र्ोष्टींणवर्षयी आपसात तंटे झाल्यास, ते णनवाड्याकरता ह्या राष्ट्रीय न्यायसभेपुढे नेता 
येतात; म्हिून ह्या सभेला हातपाय जोडून स्वस्थ बसण्यास सवड सापडत नाही. 
 

ह्या सभेत नऊ न्यायाधीश असतात. इतर सरकारी (म्हिजे पे्रणसडेंट व त्याचे प्रधान इ.) 
कामदारापं्रमािेच थोड्या थोड्या वर्षांनी ह्याचं्या णठकािी दुसऱ्या सभासदाचंी नेमिूक होत नाही. एकदा ह्या 
सभेत त्याची नेमिूक झाली, म्हिजे एक तर आपले काम बजावण्यास ते समथग नाहीत असे णदसून 
आल्यास, नकवा राष्ट्रीय सभेने त्यावर काही ठपका आिनू तो शाबीत झाल्यास मात्र, त्यास राष्ट्रीय सरकार 
कामावरून काढते. एरवी त्यास आपापले कतगव्य करण्याची शक्ती असेतोपयंत आपल्या हुद्यावर राहण्याची 
व्यवस्था केलेली आहे. त्यापंैकी एिादा इसम मरून वर्ैरे त्याची जार्ा णरकामी झाल्यास पे्रणसडेंट योग्य 
मनुष्ट्यास पसंत करून त्याची त्या णठकािी योजना करतो; परंतु योजना करण्यापूवी पे्रणसडेंटाने णसनेट 
सभेला ह्या र्ोष्टीस रुकार देण्याची णवनंती केली पाणहजे. णसनेट सभेचा णवचार घेतल्यावाचून नकवा णतच्या 
मजीणवरुि राष्ट्रीय न्यायसभेत नव्या सभासदाचंी नेमिूक करण्याचा अणधकार पे्रणसडेंटाला नाही. ह्या 
सभेच्या सभासदासं (प्रत्येकी) दरवर्षी दहा हजार डालर पर्ार णमळतो; आणि त्यापकैी मुख्य न्यायाधीशास 
पाचश ेडालर अणधक म्हिजे साडेदहा हजार डालर णमळतात. त्यापंैकी ज्याचें वय सत्तर वर्षांचे झाले असेल 
त्याने आपल्या कामाचा राजीनामा देऊन घरी बसाव;े त्यानंतर तो णजवतं असेतोपयंत त्याला आपल्या 
हुद्यावर असताना णमळत होता णततका पर्ार दरवर्षास णमळत जातो. 
 

युनाइटेड्् स्टेटस्मध्ये दुसऱ्या पुष्ट्कळ कामदारासं आणि वणकलासं ह्या पेक्षा दहापट अणधक पैसा 
णमळत असेल. धनलाभाच्या मानाने पाणहले असता राष्ट्रीय न्यायसभेच्या सभासदाचंी पदवी मोठी स्पृहिीय 
आहे असे नाही. एकाद्या वणकलाला नकवा णशक्षकास देिील त्याचं्या णतप्पट चौपट पर्ार णमळतो. परंतु 
त्याचं्या पदाची योग्यता पैशाच्या योर्ाने णमळिारी नव्हे. त्याचंी थोर पदवी हीच त्याचं्या अनन्यसाधारि 
योग्यतेस कारि आहे. ह्या राष्ट्रातील सवग जानपद त्यास बहुमान देतात. संस्थानाचे आणि राष्ट्राचे अध्यक्ष 
व राष्ट्रीय सभेसारिी थोरलाली प्रकरिे, त्याचंी आज्ञा णशरसामान्य करतात. ते न्यायदेवतेचे प्रणतणनधी 
असून राष्ट्रीय न्यायासनासारख्या अत्युत्तम पदावर आहेत; त्या पदाच्या बरोबरीचे पद ह्या जर्ात दुसरे 
कोठे नसेल, असल्या पदावर चढण्याला पैशाची लालूच जर कारि होईल, तर मर् न्यायदेवतेचा मान 
राहील कसा? म्हिून त्या पदावर चढण्याची इच्छा करण्यास धनासारिे जबरदस्त प्रलोभन नाही, हे फार 
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चारं्ले आहे. राष्ट्रीय न्यायसभेचे सभासद बहुतकरून सुशील, वजनदार, णवद्वान, व्यवहारशािवतेे्त आणि 
अनुभवी र्ृहस्थ असतात. त्याचंी राहण्याची आणि पोशाि वर्ैरे करण्याची रीती अर्दी साधी असते, ह्यामुळे 
त्याचं्या योग्यतेस अणधकच इभ्रत येते. 
 

ह्या राष्ट्रीय वणरष्ठ न्यायसभेचे मुख्य णठकाि वानशग्टन शहरात आहे. तेथे नेहमी णतचे काम चालते. 
परंतु णतच्या सभासदापंैकी प्रत्येक असामी पाळीपाळीने दरवर्षी नेमलेल्या वळेी ह्या राष्ट्रातील सवग प्रातंात 
जाऊन तेथील िटल्याचंा वैर्रे तपास करण्यात त्या त्या णठकािच्या न्यायाधीशासं मदत देतात. न्याय 
करण्याच्या कामी सोईचे पडाव ेम्हिून, राष्ट्रीय सरकाराने ह्या राष्ट्राचे नऊ भार् केलेले आहेत, आणि त्या 
भार्ाचें णवभार् करून णनरणनराळे महाल केलेले आहेत. ह्या सर्ळ्या महालातूंन न्यायर्ृहे आणि न्यायाधीश 
आहेत. ही न्यायर्ृहे राष्ट्रीय असल्या कारिाने त्यातूंन न्यायाधीशाचं्या नेमिकुा व्हावयाच्या त्या 
पे्रणसडेंटाच्या सूचनेवरून णसनेट सभेच्या अनुमतानेच होत असतात. ह्या पदावर नेमलेल्या न्यायाधीशाचंी 
चाकरी (त्या कामास त्याचं्या नालायकीबद्दल नकवा र्ैर वतगिुकीबद्दल पुरावा णमळून, दोर्ष शाबीत झाला 
नाही तर) जन्मभर कायम असते. 
 

राष्ट्रीयसभा-काँगे्रस (The Congress). 
 

ज्या कायद्याचं्या अन्वये न्यायाधीशानंी लोकाचं्या तंट्याचें उलर्डे करायचे आणि देशात सामाणजक 
व्यावहाणरक, आणि राष्ट्रीय नीतीची सुव्यवस्था ठेवायची, ते कायदे करिारी मंडळी कोिती, ह्याचा आता 
णवचार करू. राष्ट्रीय णनयम करिाऱ्या मंडळीच्या (काँगे्रसच्या) दोन शािा आहेत, पैकी एक 
लोकप्रणतणनधींची सभा (House of Representatives) आणि दुसरी कारभाऱ्याचंी सभा (The Senate). 
ह्या दोन्ही सभा वॉनशग्टन शहरी असून आपापली कामे करतात. त्या दरवर्षी माचग आणि णडसेंबर ह्या 
मणहन्यातूंन नेमलेल्या तारिासं जमून आपल्या कामास सुरुवात करतात. प्रणतणनधींच्या सभेत हल्ली तीनश े
पंचवीस सभासद आहेत. प्रत्येक संस्थानात णजतके रणहवासी असतील त्या मानाने त्या संस्थानातून रे्लेल्या 
प्रणतणनधींची संख्या लहान नकवा मोठी असते. राष्ट्रीय सरकार दहा दहा वर्षांच्या अंतराने िानेसुमारी करून 
संस्थानाची लोकसंख्या कळल्यावर त्यातून णकती प्रणतणनधी राष्ट्रीय सभेस पाठणवण्याचा हक्क आहे हे सारं्नू 
देते. ह्या देशाची लोकसंख्या वाढत जाते त्याप्रमािे प्रणतणनधी णनवडिाराचंी संख्याही मोठी केली जाते. 
१८७० त एक लक्ष अडतीस हजार रणहवाशानंी एक प्रणतणनधी पाठवावा असा ठराव झाला होता. १८८० त 
तो बदलून एक लक्ष चौपन्न हजार रणहवाशासं एक प्रणतणनधी पाठणवण्याचा हक्क आहे असे ठरले. ह्या 
तरतुदीने सर्ळ्या संस्थानास आपापल्या लोकसखं्येप्रमािे प्रणतणनधी णनवडण्याचा समान अणधकार णमळून, 
कोिाशी कोिाचे भाडंि राहत नाही.   
 

लोकप्रणतणनधी दोन वर्ष े आपल्या कामावर राहातात. माचग मणहन्याच्या चौथ्या तारिेस काँगे्रसचे 
काम बंद होते, त्याबरोबर प्रणतणनधींच्या अणधकाराची मुदतही सरते; परंतु ते जर आपल्या कामात हुशार व 
लोकणप्रय असले, तर पुनः त्याचंी णनवडिूक होऊन त्यासं आििी दोन वर्ष ेराष्ट्रीय सभेत काम करण्याचा 
अणधकार णमळतो. ह्यामुळे नव्याने ह्या महत्त्वाच्या पदावर आलेली मंडळी चारं्ल्या अनुभवी, जुन्या 
मुत्सद्याचं्या देिरेिीिाली असते. एकेका प्रणतणनधीस वर्षास पाचहजार डालर पर्ार व वाटिचास काही 
पैसा णमळत असतो. राष्ट्रीय सरकारच्या कामदारासं पर्ार णमळावयाचे ते राष्ट्रीय नीतीच्या णनयमानुसार 
त्या सरकारच्या िणजन्यातून णमळतात. 
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कारभाऱयाचंी सभा  
 

ह्या सभेस प्रत्येक संस्थानातून दोन दोन सभासद णनवडून पाठणवण्यात येतात. दर संस्थानात 
लोकाचं्या पसंतीने स्थाणपत झालेली संस्थानची कायदे करिारी मंडळी कारभारी णनवडून, आपल्या 
संस्थानाच्या वतीने काम करण्यास पाठणवते. कारभाऱ्याचं्या कामाची मुदत सहा वर्ष े असून त्यालाही दर 
वर्षास पाच हजार डालर पर्ार व वाटिचग णमळतो. सर्ळ्याच कारभाऱ्याचं्या कामाची मुदत एके वळेीच 
सरू नये अशी तजवीज केलेली आहे. दर दोन वर्षांनी कारभाऱ्याचं्या मंडळीपैकी एकतृतीयाशं सभासद 
आपल्या कामाचा राजीनामा देतात; परंतु ते हुशार व लोकणप्रय असल्यास पुनः णनवडले जाऊन, आििी 
सहा वर्ष े आपल्या कामावर रुजू होतात. कारभाऱ्याचं्या मंडळींतल्या सभासदास आपापल्या संस्थानातून 
ज्या तटाचे वचगस्व झाले असेल त्याचेच पक्ष समथगन कराव े लार्ते िरे; परंतु प्रणतणनधीमंडळीप्रमािे ह्या 
मंडळीचा झोक लोकमताबरोबर एकाएकी बदलत नाही. कारभाऱ्याचं्या मंडळीला फारच महत्त्वाचे आणि 
मोठे अणधकार आहेत. ह्यामुळे राष्ट्रीय सभेचे हे अंर् फारच शक्तीमान आहे. नव्या कायद्याचें मसुदे 
प्रणतणनधींच्या मंडळीने पसंत केल्यावर कारभाऱ्याचं्या मंडळीपुढे नेतात. ह्या मंडळीने त्यास आपली मंजुरी 
णदली नाही तर कोिताच कायदा अंमलात यावयाचा नाही. परराष्ट्राशंी केलेले तह, कारभारी मंडळीतील 
दोनतृतीयाशं सभासदाचें मत अनुकूल नसल्यास कायम होत नाहीत. 
 

युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या सरकारकडून परराष्ट्रास जािारे वकील आणि रु्मास्ते, ह्या मंडळीने पसंत 
केले पाणहजेत. पे्रणसडेंटाला आपल्या पसंतीचे बरेच कामदार णनरणनराळ्या कामावर नेमता येतात िरे, परंतु 
त्यास कारभारी मंडळीची मंजुरी णमळाली नाहीतर, एकच नाही पि दहा पे्रणसडेंटाच्यानेही आपल्या 
मजीतील लोकासं कामे देवविार नाहीत. प्रणतणनधींच्या सभेत काम केल्यावर त्या सभासदाचंी बढती होऊन 
कारभाऱ्याचं्या मंडळीत त्याचंा प्रवशे होिे, हे अमेणरकन लोकसमाजात फारच मोठे मान्यतेचे लक्षि असे 
मानलेले आहे. ह्या राष्ट्राला आपल्या कारभारी मंडळीचा मोठा अणभमान आहे, तो पोकळ नाही. राष्ट्रीय 
वणरष्ठन्याय सभेप्रमािेच ह्या मंडळीच्या समान योग्यतेच्या व इतक्या प्रतापशाली मंडळ्या कोठेच नाहीत. 
इंत्ग्लश पालगमेंट सभेत सुिा ह्या मंडळींची बरोबरी करिारी दुसरी मंडळी नाही. इंत्ग्लश पालगमेंटात “हौ 
ऑफ कॉमन्स” म्हिजे साधारि लोकाचंी व “हौ ऑफ् लाड्ग स्” म्हिजे अमीराचंी मंडळी असे दोन भार् 
आहेत. हाऊस ऑफ कामन्समध्येच केवळ सवगसाधारि लोकमताचा काहीसा मान आहे, अमीराचं्या 
मंडळीत लोकमत म्हिजे कस्पटासारिे असून तेथे केवळ बड्या लोकाचंा प्रवशे होतो; मर् ती बडी धेंडे 
साधारि लोकासं आवडोत नकवा न आवडोत. इंत्ग्लश रािीचे हल्लीचे मुख्य प्रधान लाड्ग सालस््बरी ह्याचें 
म्हििे आहे की - “अमेणरकन लोकामंध्ये राष्ट्रीयन्यायसभा आहे णतची मला मोठी ईर्षा वाटते. अमेणरकन 
लोकामंध्ये कारभाऱ्याचंी मंडळी आहे हे तुम्हास ठाऊकच आहे. आमच्या देशातही असली एिादी मंडळी 
असावी अशी मला उत्कट इच्छा आहे. त्या मंडळींची रु्िाकाणरता आणि शक्ती ह्या काही णवलक्षि आहेत.” 
ह्या णवलक्षि शक्तीच्या आणि रु्िाकाणरतेच्या पाठीशी लोकमताचे जबरदस्त टेकि आहे ही र्ोष्ट ध्यानात 
ठेवली पाणहजे. सवगसाधारि लोकासं आपल्या भावी, णहताणहताचा णवचार करून राष्ट्राचे कारभार 
चालणवण्यात आपले मत देण्याचा अणधकार असिे हे राष्ट्राचे मुख्य बळ होय. अशा वीयगवान् मुळापासून 
णजची उत्पणत्त व लोकमतरूपी रसाच्या पानानेच णजची वाढ होते, त्या कारभारी मंडळीरूपी वल्लीच्या अंर्ी 
णवलक्षि शक्ती आणि रु्िाकाणरता का असिार नाही? 
 

कारभारी मंडळीच्या संमतीवाचून परराष्ट्राशंी तह नकवा लढाई करण्याचा अणधकार ह्या राष्ट्रात 
कोिाला नाही ; ही व णहच्याच सारख्या दुसऱ्या णकत्येक र्ोष्टी ह्या राष्ट्राच्या मोठेपिास कारि झाल्या 
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आहेत. कारभारी मंडळीच्या णवचारी वतगनामुळे, पुष्ट्कळ अणवचाराच्या र्ोष्टी केल्यापासून होिारे भयंकर 
पणरिाम ह्या राष्ट्राला भोर्ाव ेलार्ले नाहीत, ज्या राज्यातून एका नकवा दहा पाच मािसाचं्या हाती काही 
वळेपयंत राज्याची अदृष्ट्यसूते्र असतात, तेथे त्या पदस्थ मनुष्ट्यानंा आपली महत्त्वाकाकं्षा तृप्त करून, 
लोकाकंडून शाबासकी णमळणवण्याकणरता, क्षिभर चारं्ल्याशा वाटिाऱ्या व बाहेरून भपकेदार पि 
पणरिामी सवग राष्ट्रास तोंडघशी घालिाऱ्या भयंकर र्ोष्टी करण्याची उत्कट इच्छा उत्पन्न होऊन, ती सफल 
होण्याचा पुष्ट्कळ संभव आहे. ती मनुष्ट्ये पणरिामी कोिती र्ोष्ट राष्ट्राला णहतावह होईल ह्याचा णवचार न 
करता, सद्यः काय केले असता लोकाचें डोळे णदपून जनातं आपली वाहवा होईल, ह्याचाच आधी णवचार 
करतात. राजसते्ततील प्रधानाचं्या नकवा सेनापतींच्या हातात ज्याची अदृष्ट्यसूते्र आहेत. अशा देशावंर 
पडिाऱ्या ह्या आकाशाच्या कुऱ्हाडीचा घाव प्रजासत्ताक राष्ट्राच्या र्ळ्यावर पडण्याचा संभव नाही. एथे 
अमुक एक अदूरदशीपिाचे कृत्य केल्याने अमुक व्यक्तीणवशरे्षाचें वैभव वाढेल, व ते न केल्याने त्याला 
कोपऱ्यात बसून कालके्षप करावा लारे्ल असे मुळीच नाही. व्यक्तीणवशरे्षाचा ज्या र्ोष्टीशी संबंध नाही ती 
केल्याने नकवा न केल्याने कोिाचा मान नकवा अपमान होत नसून, ती झालीच पाणहजे असा हट्ट धरण्याचे 
कोिासच कारि नाही. कारभाऱ्याचंी म्हिजे सवग राष्ट्राचं्या प्रणतणनधींची मंडळी िोल णवचार करून ज्या 
र्ोष्टीस अनुकूल नकवा प्रणतकूल असे आपले मत देईल, ती सवग मान्य होते. जेिेकरून पणरिामी राष्ट्राचे 
णहत होईल तेच कृत्य कराव;े तेच सवगमान्य असाव.े राष्ट्राच्या णहताणहताकडे लक्ष न देता जेिेकरून अमुक 
एका मनुष्ट्याची प्रधानकी कायम राहील नकवा अमुक मनुष्ट्याची वाहवा होईल, असल्या कृत्याला एथे कोिी 
णवचारीत नाही. परराष्ट्राशी लढाई करण्याचा प्रसंर् आलाच तर त्याची कारिे काय, ती लढाई करून 
मनुष्ट्य रक्ताचा पात करण्यापयंत ठेप नेण्यापुरती ती सबळ आहेत की नाहीत, लढाईपासून आपला नफा 
नकवा नुकसान काय होिार, ह्या र्ोष्टींची वाटाघाट व णवचार करून, प्रणतणनधी, कारभारी व पे्रणसडेन्ट ह्याचें 
मत एकसारिे पडून बहुमताने लढाई करण्याचे ठरल्यावाचून, युनाइटेड् स्टेट्सस्चे सरकार असल्या राक्षसी 
कृत्यात हात घालीत नाही. सदरील र्ोष्टींची वाटाघाट होऊन णनिगय होण्यास पुष्ट्कळ वळे लार्तो. 
णततक्या अवकाशात राष्ट्रातील सवग रणहवाशासं सरकारच्या कृत्यावर आपापले मत देण्यास संधी सापडते, 
आणि कधी कधी कालक्रमेकरून परराष्ट्राशंी भाडंि करण्याची कारिेही नाहीशी होतात. मर् युिाची 
जरूरच राहत नाही आणि युि करण्याचा ठरावच झाला तर राष्ट्राचे सर्ळे प्रणतणनधी, कारभारी आणि 
अध्यक्ष त्याची जबाबदारी घेतात. अमुक साहेबाचंा अमक्याने अपमान केला म्हिून त्या साहेबाने मनःपूत 
कृत्य करून सूड उर्णवण्याकरता लढाई केली, आणि मर् णनदोर्षी मनुष्ट्यासं णतचे पणरिाम भोर्ाव ेलार्ले, 
असे काही मुळीच घडून येत नाही. णब्रटीश राज्यव्यवस्थेतील णकत्येक णनयमाशंी ह्या लोकसत्ताक राष्ट्रातील 
काही णनयमाचंी तुलना करून पाणहल्यास ह्याचें उत्तमत्व तेव्हाच कळून येईल. णब्रटीश राज्यात काही 
सावगजणनक लोकोपयोर्ी कृत्य करण्याचे झाल्यास सर्ळ्या पालगमेंट सभेचे अनुकूल मत पडून त्याणवर्षयी 
कायदा करावा लार्तो. इणजप्त, ब्रम्हदेश, अफर्ाणिस्थान वर्ैरे देशाशंी लढाई करून समराग्नीत हजारो 
लक्षावधी मनुष्ट्य प्राण्याचें बळी देऊन, नहदुस्थानासारख्या र्रीब देशाला अतोनात कजाच्या भारािाली 
दडपून रु्दमरायला एक दोन नकवा सहा सात प्रधान मंडळींनी मान हलवनू हो म्हटले म्हिजे पुरते. ह्यात 
कोिी पालगमेंटचा सल्ला घेत नाही. पाच सहा स्वाथी मनुष्ट्यानंी रािीच्या नावाने - (आणि रािी नकवा राजा 
ह्या काही सत्ताधारी व्यक्ती नसून त्या पदस्थ प्रधानाचं्या हातात बाहुल्यासंारिी ते नाचणवतील तशी 
नाचिारी र्रीब मनुष्ट्ये आहेत, ही र्ोष्ट ध्यानात ठेणवली पाणहजे.) – 
 

सर्ळ्या राष्ट्राला आर् लावनू द्यावी, नकवा परराष्ट्राशंी अणवचाराचा तह करून आपल्या व आणश्रत 
राष्ट्राचं्या माना कसायाच्या सुरीिाली िुशाल द्याव्या. हे काय तर म्हिे एका सुधारलेल्या राष्ट्राची 
सुधारलेली राजनीती. 
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ह्या लोकसत्ताक राष्ट्राचा णकत्ता वळवनू णब्रटीश सरकार जर बहुत णवचारी लोकाचं्या णवचाराने 
वार्ते आणि दहा पाच मनुष्ट्यासं परराष्ट्राचं्या घररु्ती र्ोष्टीत णरकामा हात घालून लुडबूड करू न देते, तर 
णकती बरे झाले असते! युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या सरकाराची ठरीव नीती अशी आहे की, आपि परराष्ट्राचं्या 
र्ोष्टीत हात घालावयाचा नाही आणि कोिाला आपल्या घररु्ती प्रकरिात णरकामे कारभार करू द्यावयाचे 
नाहीत. ह्या राष्ट्रात दोन प्रबळ तट आहेत. त्यापंकैी पाणहजे त्याची चलती असो, परराष्ट्राशंी भाडंि 
करण्याची सबळ कारिे असली, तरी त्यानंी लोकाशंी एकदम हातघाईवर न येता आधी णतऱ्हाईताच्या 
मध्यस्थानंी त्या कारिाचंा पूिग णवचार करून शातंपिे ह्या र्ोष्टीचा णनकाल लावण्याचा प्रयत्न केलाच 
पाणहजे; अशी त्याचंी प्रणतज्ञा आहे. थोडक्या काळापूवी युनाइटेड् स्टेट्सस् आणि इंग्लंड या दोन्ही 
सरकारामंध्ये असा तह झाला आहे की, आपसात तंटे उपत्स्थत झाल्यास त्यानंी परस्परास शिप्रहार न 
करीता णतऱ्हाईत राष्ट्राच्या मध्यस्थीने त्या तंट्याचं्या णनकाल करून घ्यावा. ही र्ोष्ट त्याचं्या सभ्यतेस मोठी 
भरू्षिास्पद आहे. युनाइटेड स्टेटस् सरकार इतर राष्ट्राशंीही असा करार करण्यास णसि आहे. त्याशंी 
भाडंि होण्याचा प्रसंर् आल्यास मध्यस्थीने आपसातील तंट्याचा णनकाल लावावा असे युनाइटेड् स्टेटस्
च्या सरकारने सारं्नू धाडल्यावरही जर प्रणतपक्ष त्या सारं्ण्याचा अनादर करून “युि देणह” म्हिेल, तर 
मात्र हे सरकार णनरुपायास्तव त्याचं्याशी युि करण्यास पुढे होईल. 
 

राष्ट्राध्यि 
 

एथपयंत ह्या राष्ट्राच्या शासक मंडळ्याणंवर्षयी आपि णवचार केला. आता ह्या मंडळ्याचं्या मोहोरप्या 
होऊन त्यानंी चारं्ले व देशात चालू करण्यास योग्य म्हिून ठरणवलेले कायदे अंमलात आििारा त्याचंा 
एक मुख्त्यार आहे, त्याणवर्षयी थोडा णवचार करू. ह्या मुख्त्यारास युनाइटेड् स्टेट्स्चा अध्यक्ष (पे्रणसडेंट 
President) म्हितात. तो राष्ट्रीयसभेच्या संमतीने ह्या राष्ट्राने आपल्यास णदलेले अणधकार हाती घेऊन 
राष्ट्राच्या वतीने सर्ळी कामे करतो. त्याच्या कामाची मुदत चार वर्ष ेअसते, मुदत भरल्यानंतर तो फारच 
लोकणप्रय असल्यास युनाइटेड् स्टेट्स्चे लोक पुनः रीतीप्रमािे त्याला णनवडून आििी चार वर्षापयंत 
पे्रणसडेंटाच्या पदावर त्याची योजना करतात. जॉजग वानशग्ट्सन, टामस् जेफसगन, जेम्स म्याणडसन, जेम्स 
मन्रो, आंड्र्यू  जॅकसन आणि युणलसेस् ग्राटं् ह्यानंी दोन दोन वळेा युनाइटेड स्टेस्टस्चे पे्रणसडेंट होऊन आठ 
आठ वर्ष ेत्या पदाचा उपभोर् घेतला. आठ वर्षांहून अणधक काळ कोिालाच पे्रणसडेंट नेमीत नाहीत. जॉजग 
वानशग्टन्ने ज्याप्रमािे राजपद घेण्याचे नाकारून आपली कीती अजरामर केली, त्याचप्रमािे त्याने 
आपल्या देशाच्या भावी णहताणहताकडे लक्षय देऊन लोकाचंी इच्छा होती तरी णतसऱ्यादंा पे्रणसडेंट होण्याचे 
नाकारले. एकाच मनुष्ट्याला तीन चारदा पे्रणसडेंटाचे पद णमळाल्यास युनाइटेड स्टेटस्च्या स्वातंत्र्याला 
मोठा धक्का बसिार आहे असे समजून त्याने णतसऱ्या वळेी पे्रणसडेंटपद न घेऊन आपल्या देशभक्तीचे उत्तम 
स्मारक करून ठेवले व पुढील युनाइटेड् स्टेट्स्च्या पे्रणसडेंटास चारं्ला णकत्ता घालून णदला. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्चा पे्रणसडेंट म्हिजे प्रधानानंी नाचणवले तसे नाचिारे नावापुरते नसहासनावर 
बसवनू ठेवलेले बाहुले नाही. तो सर्ळ्या राष्ट्राचा अध्यक्ष आहे तसाच राष्ट्रातील वणरष्ठ फौजदार व 
जणमनीवर लढिाऱ्या आणि नाणवक सैन्याचंा मुख्य सेनापती आहे. तो आपल्या पदावर असता त्याची 
राज्यसत्ता णनस्सीम आहे. राष्ट्रातील न्याय, मुलकी, सेना इत्यादी िात्यात त्याच्या हुकुमावाचून काही 
फेरबदल व्हावयाचा नाही व काही णवशरे्ष काम चालावयाचे नाही. त्याने हुकुम केल्याबरोबर तो अंमलात 
आिायला सवग लोक णसि असतात. सवग संस्थानातंील सेनािाती णमळून युनाइटेड् स्टेट्स्ची िडी फौज 
२५ नकवा २६ हजारावंर नाही; परंतु पे्रणसडेंट्चा हुकूम णमळाल्याबरोबर आज काही नाही तरी साठ सत्तर 
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लक्षाहूंन अणधक बणलष्ठ पुरुर्ष तो सारें्ल त्याच्याशी देशसंरक्षिाथग युि करण्यास तयार होतील. ह्या सर्ळ्या 
णशपायानंा जन्मभर राष्ट्राच्या िणजन्यातून पर्ार द्यावा लार्त नाही. ते कामावर असेतोपयंत त्याचंा णनवाह 
चालणविे हे राष्ट्राचे काम आहे. ते लढतात ह्याचा राष्ट्रावर उपकार नसून ते आपल्या देशाच्या 
संरक्षिाकरता लढतात, ते कोिा एका मािसाच्या र्ौरवाकरता लढत नसून, आपल्या देशाच्या 
संरक्षािाकरता फुकट प्राि देण्यास नेहमी णसि असतात. पे्रणसडेंट हा सेनेतील पाणहजे त्या अणधकाऱ्याला 
योग्य कारि णमळाल्यास पदच्युत करू शकतो. लोकानंी त्याला आपला प्रणतणनधी केला आहे म्हिून त्याच्या 
णनस्सीम शक्तीला कोिी सीमा घालू इत्च्छत नाही. पे्रणसडेंटचे करिे लोकालंा आवडले नाही तर 
त्याचं्याबद्दल आपले मत द्यायचे ते ते पुढील अध्यक्षाच्या णनवडिकुीचा काळ येईंतोपयंत रािून ठेवतात. 
पे्रणसडेंट आपली णनस्सीम शक्ती अंमलात आितो ह्याचा लोकासं मत्सर वाटण्याचे काही कारि नाही; 
कारि, ह्या लोकणनयुक्त वणरष्ठ अणधकाऱ्याने अयोग्य काम केले तर त्यास पदच्युत करिे हे लोकाचं्या 
शक्तीपलीकडे नाही. पे्रणसडेंट अणधकारावर असेतोपयंत त्याला दरवर्षास ५०,००० डालर पर्ार णमळतो; 
आणि वानशग्टन शहरात राष्ट्रीय सभार्ृहाच्या जवळ त्याला राहायला एक मोठा वाडा आणि कधी कधी 
बाहेरर्ावी जाऊन णवश्रातंी घ्यायाला म्हिून शहरापासून थोड्या मलैावरील एक उद्यानर्ृह त्याच्या स्वाधीन 
केलेले असते. प्रणत आठवड्यात नेमलेल्या वळेी काही तासापंयंत पे्रणसडेंट लोकाचंी भेट घेतो. पे्रणसडेंटावर 
त्या राष्ट्रात राहािाऱ्या धनकुबेरापासून तो णनष्ट्काचंन मजुरापयंत सर्ळ्याचा हक्क सारिा आहे; ज्याने 
पाणहजे त्याने ह्या नेमलेल्या वळेी पे्रणसडेंट्सला भेटून याव;े पे्रणसडेंट्सने सर्ळ्याचंा योग्य मान रािला पाणहजे. 
ह्या आणि अशाच दुसऱ्या पुष्ट्कळ चालींच्या योर्ाने त्या राष्ट्राची सत्ता एका व्यक्तीत नसून सवग जानपदामंध्ये 
सारख्या पणरमािाने ती वसत आहे; ह्या र्ोष्टीचे पे्रणसडेंटाला वारंवार स्मरि होते. लोकानंी णनवडलेला 
मनुष्ट्य देशाध्यक्षाच्या पदावर बसताना आपले मंणत्रमंडळ [हे मंत्री एकंदर सात असतात त्याचंा अनुक्रम असा :- सेके्रटरी ऑफ् 
स्टेट, सेके्रटरी ऑफ रजेरी, सेके्रटरी ऑफ् वार, अटनी जनरल, पोस्टमास्तर जनरल, सेके्रटरी ऑफ् णद नेवी , आणि सेके्रटरी ऑफ् णद इंटीणरयर.् 
 
राष्ट्राध्यक्ष णनवडण्याच्या वेळीच एक उपाध्यक्ष णनवडला जातो. त्याच्या कामाची मुदत पे्रणसडेंटच्या मुदतीइतकीच असते. त्याला दरवर्षी नऊ हजार 
डालर पर्ार णमळतो. पे्रणसडेंट आपल्या पदावर असताना मरि पावल्यास नकवा पदच्युत झाल्यास ह्या उपाध्यक्षालाच त्याची मुदत सरेतोपयंत 
पे्रणसडेंट करतात. जातीने कायदे आणि उपाध्यक्षही मयत नकवा पदच्युत झाल्यास सदरी साणंर्तलेल्या अनुक्रमाने मंणत्रमंडळीपैकी एिाद्या व्यक्तीस 

मुदत सपेंतोपयंत पे्रणसडेंटाचे अणधकार णमळतात.] आपिच नेमनू घेतो. पे्रणसडेंट हा स्वतःच आपला प्रधान 
असल्याकारिाने त्याच्या मंत्र्याचं्या पदव्यातं लहान मोठी असे तारतम्य नसून, सर्ळ्या एकाच योग्यतेच्या 
असतात; ह्या मंत्र्यानंा “णचटिीस” असे म्हितात. जसे लढाईिात्याचा णचटिीस, जामदारिान्याचा 
णचटिीस इ. इ. हे मंत्री कायमचे नसतात. ते अयोग्य ठरल्यास त्याचं्या णठकािी दुसऱ्याची योजना 
करण्यास काही अडचि नसते. मंणत्रमंडळी जातीने कायदे करिाऱ्या मंडळीपुढे जात नाहीत. आपल्यास 
काय सूचना करावयाच्या असतील त्या  
 

णलहून कळणवते.पूवी कागें्रसच्या प्रत्येक बैठकीचे वळेी पे्रणसडेंट स्वतः राष्ट्रीयसभेत हजर असून 
आरंभीचे भार्षि करीत असे; परंतु कायदे करताना ते अंमलात आििारी व्यक्ती तेथे नसिे अणधक महत्त्वाचे 
आहे असे कळून आल्यावरून, ही चाल मोडून टाकण्यात आली आहे. आता काँगे्रसला काही सूचना 
करावयाच्या त्या पे्रणसडेंट णलहून धाडतो. एिादी अणधक उिी र्ोष्ट करिे राष्ट्राच्या णहताला कारिीभतू 
होिार आहे असे वाटल्यास ती र्ोष्ट कागें्रसला कळणवण्याचीही मोकणळक त्याला आहे. ह्या देशाध्यक्षाची 
शक्ती फार मोठी आहे असे म्हटले आहे. ह्याच्या णजतक्या म्हिून िुिा आहेत, णततक्या त्याचंी 
प्रणतरे्षधाणधकारशक्तीही फार मोठी आहे. प्रणतरे्षधाणधकार म्हिजे मुक्त्याराचं्या व कारभाऱ्याचं्या पसंतीस 
पडून जो कायद्याचा िरडा अध्यक्षाच्या मंजुरीकणरता त्याचं्याकडे येईल तो, आपल्यास पसंत नसल्यास 
योग्य कारि दािवनू पे्रणसडेंटाने त्याचा प्रणतरे्षध करिे म्हिजे तो कायदा करण्यास आपले अनुमोदन न 
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देिे हा अणधकार. पे्रणसडेंटाने नापसंत केलेला िरडा कायदा होत नाही. अध्यक्षाने साणंर्तलेली कारिे 
योग्य नाहीत असे वाटल्यास राष्ट्रीय सभेच्या दोन्ही भार्ातंील दोनतृतीयाशं सभासदाचें मत त्यास अनुकूल 
असे पडल्यास, पुनः त्याचा णवचार करून तो कायम करण्यात येतो. ह्याप्रमािे एकाअथी अध्यक्षाची शक्ती 
णनस्सीम असूनही णतला सीमाबि करिे राष्ट्रीयशासक सभेच्या आटोक्यात आहे. 
 

आपले देशाध्यक्ष णनवडून काढण्यात अमेणरकन लोकाचं्या हातून फारशा चुका होत नाहीत. 
आजपयंत जे पे्रणसडेंट होऊन रे्ले ते बहुतेक चारं्लेच झाले. वानशग्टन, आडम्स्, जेफसगन, नलकन, 
र्ाफील्ड ह्यासंारिे णकत्येक अध्यक्ष तर अप्रणतम सदाचरिी आणि राज्यकायगज्ञता इत्यादी रु्िाहंी सवग 
प्रकारे लोकणप्रय देशाध्यक्ष होण्यास योग्य होते. नलकन आणि र्ाफील्ड हे लक्षाधीश नव्हते व मोठ्या 
ऋर्षींच्या नकवा राजाचं्या कुलातूंन उत्पन्न झालेलेही नव्हते. त्याचंी मूळची र्णरबी, णवद्याभ्यासाची अडचि व 
णनष्ट्काचंनत्व, आणि ह्या सर्ळ्या णवघ्नातूंन उद्योर्ाच्या व सदाचरिाच्या बळाने पार पडून ते यःकणश्चत र्रीब 
शतेकऱ्याचं्या मुलाचें णवद्वान, णशक्षक, वकील, युनाइटेड् स्टेट्स्चे देशाध्यक्ष आणि आपल्या अंर्च्या 
सौजन्यादी रु्िानंी अमर झाले; ह्या र्ोष्टी मनात आिल्या म्हिजे आमचे मन सानंदाश्चयाने थक्क होऊन 
युनाइटेड स्टेटस्मधील सवगसाधारि लोकासं जाती, कुल, धन ह्या तीन प्रबल शक्तींचा आश्रय 
घेतल्यावाचूनच आपापल्या योग्यतेनुसार उन्नत पदावर आरूढ होता येते, हे समजून णतच्याणवर्षयी आमच्या 
हृदयात पूज्यबिुी उत्पन्न होते. देशाध्यक्ष णनवडण्यात जेथे म्हिून चुकी झाली असे अमेणरकन लोकासं 
णदसून येते, तेथे ती दुरुस्त करण्याचे उपाय त्यासं सुसाध्य आहेत. अध्यक्षाच्या आचरिाकडे आणि 
कायगपितीकडे सर्ळ्याचंी नजर लार्लेली असते. लोकासं न आवडिारी अशी एकदोन कृत्ये त्याच्या 
हातून झाली की पुरते; देशभर वतगमानपत्रातूंन त्याचंा र्वर्वा होता. प्रणसि णठकािी व्याख्यानातूंन त्याचंा 
उल्लेि होता. पुढच्या वळेी अध्यक्ष नेमावयाचा तो आताच्या अध्यक्षापेंक्षा अणधक नीणतमान् आणि कायगदक्ष 
असलाच पाणहजे असे सवग लोक म्हिू लार्तात. हे ऐकून अनीतीकडे ज्याचा कला आहे असला देशाध्यक्ष 
बहुतकरून सावध होता. नाहीच झाला तर त्याची मुदत सरल्यानंतर त्याच्या जार्ी दुसऱ्याला नेमण्याचे 
प्रयत्न चाललेलेच असतात. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय कायद्याणंवरुि त्याचे वतगन असल्यास साधारि 
मनुष्ट्याप्रमािेच राष्ट्रीय न्यायसभेपुढे त्याचा तपास होऊन त्याला पदच्युत करता येते. अध्यक्षाची काम 
करण्याची मुदत सरल्यावर तो इतर साधारि जानपदापं्रमािे आपल्यास इष्ट वाटेल ते काम करू लार्तो. 
कोिी वणकलीचा व कोिी शतेकीचा धंदा करतो. कोिी आपल्या मूळच्या संस्थानाचा लोकणनयुक्त प्रणतणनधी 
होऊन राष्ट्रीय सभेत राहून देशाची चाकरी करतो. माजी पे्रणसडेंटाला “पेन्शन्” म्हिजे बैठा पर्ार णमळत 
नाही. तो पे्रणसडेंट असताही अमेणरकन जानपद असतो आणि त्या वळेेस त्याच्या संस्थानाचा र्व्हनगर 
णनवडण्याची वळे आली म्हिजे साधारि जानपदापं्रमािे त्या संस्थानातंील आपल्या मूळच्या णठकािी 
जाऊन ह्या णनवडिुकीत आपले मत देऊन येतो. तो पे्रणसडेंट म्हिून त्याच्या मताचे वजन जेम्स 
शतेकऱ्याच्या नकवा समॅ्युएल कोळसेणवक्याच्या मतापेक्षा रंु्जभर देिील अणधक भरत नाही. तो आपल्या 
शहरात आला म्हिून काही णवशरे्ष कारि असल्यावाचनू शहराची म्युणनणसपाणलटी मोठा समारंभ करून, 
र्रीब लोकाकंडून घेतलेल्या पैशाचा अपव्यय करीत नाही; परंतु त्याचा योग्य मान रािण्यास सवग लोक 
फार उत्सुक असतात. हा मान त्या व्यक्तीचा नव्हे, तर त्याच्यात जी लोकसत्ता णवराजमान आहे णतचा मान 
असे समजायचे. तो मारे् पे्रणसडेंट होता म्हिून त्याला कोिी बेतापेक्षा जास्ती मान देत नाही. आपिास 
अध्यक्ष करून अमेणरकन जानपदानंी सवोत्कृष्ट मान णदला म्हिून तोच त्याचंा आभारी असतो. 
 

पे्रणसडेंटाची णनवड करायची ती सवग लोक णमळूनच करतात, परंतु ती प्रत्यक्ष रीतीने करीत नाहीत. 
दर संस्थानाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमािाने कमी नकवा जास्ती “इलेक्ट्सग” म्हिजे णनवडिारे नेमता 
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येतात. ह्या णनवडिारानंी आपापल्या संस्थानातंील लोकमत घेऊन वानशग्टन् शहरास जायचे आणि तेथे 
अमुक मनुष्ट्यास अमुक इतकी मते णमळाली असे सारं्ून यायचे, मर् ज्यास अणधक मते णमळाली असतील 
त्याला अध्यक्ष नेमतात. दर चार वर्षांनी एकदा नवेंबर मणहन्याच्या सहा तारिेस पे्रणसडेंटाची णनवडिकू 
होते. आणि त्यानंतर चार मणहन्यानंी म्हिजे माचग मणहन्याच्या चार तारिेस जुना पे्रणसडेंट नव्या 
पे्रणसडेंटाच्या हाती आपले काम सोपून देतो. त्यावळेेस नवा पे्रणसडेंट मी इमाने इतबारे युनाइटेड् स्टेटस्चे 
कायदे अमलातं आिीन व प्रामाणिकपिाने देशाची सेवा करीन, अशी शपथ घेतो. पे्रणसडेंट णनवडण्याकरता 
दरवळेेस सहा लक्ष डालर म्हिजे सरासरी अठरा लक्ष रुपये िचग येतो; परंतु हा सर्ळाच िचग 
पे्रणसडेंटाप्रीत्यथग होते असे म्हिता येत नाही. लोकप्रणतणनधी णनवडण्याच्या वळेी प्रत्येक संस्थानात पे्रणसडेंट 
णनवडिारे देिील णनवडून काढाव ेलार्तात; तेव्हा एकाच्या पोटात दुसऱ्याचा िचग भार्ून जातो. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये इंग्लंडप्रमािेच कोित्या तरी दोन राजकारिी मंडळ्या प्रबळ असतात. अशा 
प्रकारच्या मंडळ्या आजपयंत पुष्ट्कळ होऊन रे्ल्या. कोिती तरी एिादी महत्त्वाची र्ोष्ट घेऊन णतच्या 
णसिीकरता झटिे हे ह्या मंडळ्याचें काम आहे. पंचवीस तीस वर्षांमारे् णरपत्ब्लकन मंडळी अत्स्तत्वात 
आली; णहचा उदे्दश आणफ्रकन मनुष्ट्यानंा दास्यमुक्त करिे हा होता. डेमोकॅ्रणटक मंडळींचा मूळचा उदे्दश 
व्यक्तीमात्राचे स्वातंत्र्य राििे, हा फार चारं्ला होता; परंतु ह्या मंडळीला आता साठी आली तेव्हा णतची 
बुिी नाठी होत चालली आहे ह्यात मोठेसे आश्चयग नाही. णरपत्ब्लकन मंडळीसही आता चाळशी येत चालली 
आहे. हल्ली आििी तीन नव्या मंडळ्या णनघाल्या आहेत. त्यात प्रोणहणबशन म्हिजे मद्यणनरे्षधक मंडळी ही 
फार महत्त्वाची आहे. ह्या मंडळीस उत्पन्न होऊन फार वर्ष ेझाली नाहीत, तरी ही युनाइटेड् स्टेटस्मधील 
नीणतमान् िीपरुूर्षाचं्या साहाय्याने प्रबल होत चालली आहे. मारे् जसा डेमोकॅ्रणटक मंडळींचा चालता काल 
होता, आणि आता णरपत्ब्लकन मंडळींचा जय झाला आहे, त्याचप्रमािे पुढे ह्या प्रोणहणबशन मंडळीच्या 
यत्नास यश येऊन युनाइटेड स्टेटस्चे राष्ट्र मद्यरूपी भयंकर शत्रूच्या कचाट्यातून सुटेल अशी आशा 
पुष्ट्कळ लोकासं आहे. णवचारस्वातंत्र्य व मतस्वातंत्र्य सर्ळ्यासं हव े असल्यामुळे कोिी आपल्याणवरुि 
पक्षातंील मंडळींशी वैर धरीत नाही. प्रत्येक मंडळीचे अनुयायी उघड रीतीने साधक बाधक प्रमािे देऊन 
आपल्या मंडळीच्या पक्षाने समथगन करतात; आणि तशा प्रसंर्ी काही कमीजास्त बोलले तरी कोिी त्याचा 
रार् धरीत नाही. एका कुटंुबातील मािसे, म्हिजे भाऊ-भाऊ, बापलेक हे स्वतंत्रपिे दोन णवरुि 
मंडळ्याचें अनुयायी असूनही परस्पराणंवर्षयी त्याचें पे्रम व पूज्यबिुी कमी होत नाही. पे्रणसडेंट इत्यादी 
राष्ट्रीय संस्थाणनक नकवा स्थाणनक अणधकारी नेमावयाचे ते कोित्या तरी णवशरे्ष मंडळीने पसंत केलेले 
उमेदवार असतात; मर् सावगजणनक मत घेऊन जो बहुमताने पसंत ठरेल तो कोित्याही पक्षाचा असला तरी 
णनर्मदष्ट अणधकारावर नेमला जातो. 
 

युनाइटेड्  स्टेट स  सरकाराचे उत्पन्न  
 

युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये जी राज्यव्यवस्था सुरू आहे णतच्या णनयमापं्रमािे र्ावाचा िचग र्ाव, 
परर्ण्याचा िचग परर्िा आणि संस्थानाचा िचग संस्थान भार्णवते. या देशाला ह्याच्या मोठेपिाच्या मानाने 
जे ऋि आहे ते फारच थोडे आहे. पुष्ट्कळ संस्थानासं मुळीच कजग नसून संस्थाणनक उत्पन्न, संस्थानाचा 
राज्यकारभार चालणवण्यास पुरेसे आहे. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या एकंदर शहर म्युणनणसपाणलट्याचें कजग 
सत्तावन्न कोट पन्नास लक्ष डालर आहे. आणि लोकसंख्येच्या मानाने पाहू रे्ले असता दर मनुष्ट्याच्या मारे् 
तीस डालर म्हिजे एक अब्ज पन्नास कोट डालर राष्ट्रीय कजग आहे. इ. स. १८३५ त ह्या युनाइटेड् स्टेट्स्
च्या राष्ट्राला कजग नव्हते इतकेच नाही, तर िणजन्यातं जमून राणहलेल्या पैशाचे काय कराव ेहेच त्याच्या 
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चालकासं सुचत नव्हते. १८६१ पासून १८६५ पयंत अमेणरकन लोकामंध्ये जी भयंकर यादवी माजली होती, 
णतच्या योर्ाने युनाइटेड स्टेट्स्च्या िादं्यावर मोठाच ऋिभार लादला रे्ला. १८६६त ह्या राष्ट्राला तीन 
अब्ज डालरावंर कजग झाले होते. त्याचे व्याज १४ कोट ६० लक्ष डालर दरवर्षी भराव ेलार्त असे. इ. स. 
१८८५ पयंत ह्यातून अध्याहून अणधक कजग वाटण्यात आले. आििी दहाबारा वर्षांनी बहुतकरून सर्ळे 
कजग वारले जाईल असा रंर् णदसत आहे. अलीकडे दोन वर्षांत सत्तावीस कोट डालर कजग वारले जात 
आहे, हे पाहून पुष्ट्कळ कर अणजबात काढून टाकण्यात आले आहेत. त्याचप्रमािे अमेणरकन यादवीत 
सरकारकडून लढलेल्या णशपायासं व त्याचं्या णवधवासं शकेडा पंचवीस टके्कप्रमािे बैठा पर्ार वाढवनू 
देण्यात आला आहे. णब्रणटश सरकार णजतक्या जलदीने आपले कजग वारते त्याच्या आठपट जलदीने 
युनाइटेड् स्टेट्स्चे सरकार आपले ऋि फेडीत आहे, हे पाहून णम. ग्लॅडस्टोन एके णठकािी म्हितात की, 
शहािपि, स्वाथगत्यार्, आत्मसंयमन आणि दूरदशीपिाहे रु्ि णब्रणटश सरकारच्या अंर्ी णजतके आहेत 
त्याच्या आठपट युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकारात वसत आहेत. वर साणंर्तलेल्या र्ृहस्थासंारख्या 
राज्यकायग धुरंधरानंी या लोकणनयुक्त सरकारबद्दल ह्या प्रकारचे आपले अणभप्राय देिे ही काही लहानसहान 
स्तुती नव्हे. 
 

इ. स. १८३० ह्या साली यु. स्टे. सरकारचे सालीना उत्पन्न दर मनुष्ट्यामारे् सव्वा डालर होते आणि 
१८६० त दर मनुष्ट्यामारे् पाविे दोन डालर म्हिजे एकंदर पाच कोट ६० लक्ष डालर उत्पन्न होते. हे उत्पन्न 
बहुतकरून णवदेशातूंन आलेल्या मालावरती जकात आणि सावगजणनक जणमनीची णवक्री यापासून होत असे. 
१८६१ पासून १८६५ पयंत दासाचं्या व्यापाराच्या णनणमत्ताने अमेणरकन लोकाचें आपसातं भाडंि झाले, 
त्यासंबधंाने झालेले तीन अब्ज डालर ऋि फेडण्याकणरता त्या काळापासून पुढे बऱ्याच वर्षांपयंत यु. स्टेट्स्
च्या लोकावंर पुष्ट्कळ कर बसले. सन १८६६ त कराचा वसूल व जणमनीचे उत्पन्न णमळून ५५ कोट ८० लक्ष 
डालर उत्पन्न झाले. १८६१ पासून १८६७ पयंत दरवर्षी ४० कोटपासून ५० कोट डालरपयंत केवळ कराच्या 
वसुलाचे उत्पन्न होत होते. त्या काळापूवी दर मनुष्ट्यामारे् पाविे दोन डालर कर होता तो ह्या कजामुळे १७ 
डालरापंयंत वाढणविे भार् पडले. अलीकडे राष्ट्रीय ऋि जसजसे कमी होत जात आहे, तसतसे 
णनरणनराळे करही माफ होत आहेत. इ. स. १८३३ त यु. स्टे. सरकारचे उत्पन्न ४० कोट डालराइंतके होते. 
ह्यातून राष्ट्रीय ऋिाचे व्याज पाच कोट डॉलर; अमेणरकन यादवीत सरकारच्या तफे लढलेल्या णशपायाचंा 
बैठा पर्ार ६ कोट ६० लक्ष डालर; सेनािात्याचा व नाणवक सैन्याचा िचग ६ कोट ४० लक्ष डॉलर (ह्यापैकी 
एक कोट डालर बंदराचंी दुरुस्ती व इतर जलमार्ांची सुधारिा करण्यात िचग झाले); व ६० लक्ष डालर 
अमेणरकन इंणडयन लोकाचं्या णनवाहाथग देण्यात आले; (यु. स्टे. सरकार इंणडयन लोकासं दरवर्षी ६० लक्ष 
डालर धमाथग देत आहे असे कोिी समजू नये. त्याचं्याकडून बळजबरीने नकवा छळाने णहसकावनू घेतलेल्या 
अतोनात जणमनींच्या नकमतीबदली जो अर्दी थोडा पसैा त्यासं णदलेला म्हिून यु. स्टे. च्या राष्ट्रीय 
िणजन्यात ठेवला आहे, त्याचे व्याज ६० लक्ष डालराहूंन अणधक येते. तेच त्याचं्या चणरताथाकणरता त्याचं्या 
णनरणनराळ्या जातींस थोडेथोडे वाटून णदले जाते. ते त्यासं पुरण्यासारिे नाही.) ६ कोट ८० लक्ष डालर 
लोकोपयोर्ी सावगजणनक कामाकंरता िची पडतात. (ही कामे कोिती हे पुढे सारं्ायचे आहे.) राष्ट्राचा 
सर्ळा कारभार चालणविारी मंडळी म्हिजे युनाइटेड स्टेट्स्चा अध्यक्ष, राष्ट्रीयसभेचे दोन भार् 
(मुित्याराचंी व कारभाऱ्याचंी मंडळी) आणि उपाध्यक्ष याचंा पर्ार एकंदर २० लक्ष ५४ हजार डालराइंतका 
झाला. हे ठळक ठळक िचाचे आकडे आहेत. ह्यातून अवातंर िचग आििी पुष्ट्कळ आहेत. 
 

ह्याप्रमािे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या शासनपितीची संणक्षप्त माणहती आहे. एथे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या 
नक्षत्राकं पताकेचे णचत्र णदले आहे ते पहा. ह्या राष्ट्राचा पणहला देशाध्यक्ष जॉजग वॉनशग्टन याची ढाल नक्षते्र 
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आणि ताबंडे व पाढंरे पटे्ट यानंी णचणत्रत होते. ती फार सुरेि होती. आपली राष्ट्रीय पताका त्या ढालीसारिी 
असावी असे वाटून, अमेणरकन लोकानंी वानशग्टनाच्या सन्मानाथग त्याच्या ढालीवरील णचते्र आपल्या राष्ट्रीय 
पताकेवर घातली. ही पताका णकती सुंदर आहे म्हिून सारं्!ू आकाशासारख्या घननील पटावर पाढंरी 
नक्षते्र व त्यापंुढे ताबंडे व पाढंरे पटे्ट असतात. इतकी सुदंर पताका कोित्याच राष्ट्राची नाही - आणि इतके 
सुंदर सुव्यवस्थेने चाललेले जानपदसुिधाम राष्ट्र तरी दुसरे कोिाचे आहे? स्वच्छ नील नभोमंडलातं 
आनंदी तारे जसे स्वतंत्रपिे चोहोकडे णफरत असून आम्हा पृथ्वीस्थ लोकाचें नयनमनोरंजन करतात 
त्याचप्रमािे, पृथ्वीवर अट्सलाणंटक व प्रशातं महासार्राचं्या स्वच्छ नील जलाचं्या मध्यभार्ी राहून ही 
अमेणरकेची स्वतंत्र संस्थाने आपल्या भव्य शातं तेजाने सवग सहृदय मनुष्ट्याचं्या हृदयास आनंद देत आहेत. 
युनाइटेड् स्टेट्स्ची पताका पाणहल्याबरोबर राष्ट्राच्या शासनपितीचे स्वरूप ध्यानात येते. णहच्या योर्ाने 
संस्थाने व उपसंस्थाने णमळून णनरणनराळी पन्नास राज्ये आपापल्या णठकािी स्वतंत्र असूनही - पृथ्वी, बुध, 
शुक्र इत्यादी ग्रहमंडळे जशी स्वतंत्र र्णतत्स्थती णवणशष्ट असूनही एक सूयगमंडळाच्या अनुरोधाने चालतात 
त्याचप्रमािे - ती एक वॉनशग्टनच्या राष्ट्रीय सरकारच्या अनुरोधाने चालतात. ह्या सर्ळ्या संस्थानाचें 
के्षत्रफळ आमच्या नहदुस्थानच्या अडीचपट असून त्याचंी संपत्ती तर फार मोठी आहे. एवढे थोरले राष्ट्र 
इतक्या थोड्या काळातं सवग प्रकारची णवघ्ने व णवपत्तीयाचंा सामना करून ज्या शासन पितीच्या जोरावर 
पृथ्वीतील सवग राष्ट्रापेंक्षा अणधक उन्नत व संपन्न होऊन सुरळीतपिाने चालू लार्ले आहे, त्या महाशक्तीची 
योग्यता केवढी म्हिून सारं्ावी! त्या शासनपितीची उत्पादक सवग सुिाचंी िाि, मनुष्ट्यजातीची िरी 
जीवनीशक्ती जी स्वतंत्रता, णतची मूती युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णदल्लीदरवाज्यासारख्या न्यूयॉकग  बंदरात उभी 
राहून आपल्या शातं, पणवत्र मनोहर तेजाने सवग जर्ाचे मन मोहून टाकीत असून, सवग जर्तावर स्वातंत्र्याचा 
प्रकाश पाडण्याकरता एका हातात मशाल व ज्ञान देऊन मनुष्ट्यजातीचे अज्ञान घालणवण्याकरता दुसऱ्या 
हातात पुस्तक घेऊन उभी आहे णतचे आणि स्वातंत्र्यदेवतेचे नसहासन व ज्ञानाची आणि उन्नतीची णवहारभमूी 
जी युनाइटेड् स्टेट्सस्, णतचेही दशगन करून दास्यदुःिदग्ध मानी मनुष्ट्याचे मन आनंदभणरत होते आणि तेथे 
असताना ते मनुष्ट्य घणटकाभर आपली दुःत्स्थती णवसरून स्वर्ीय स्वातंत्र्यसुिात तल्लीन होऊन जाते, 
आणि जर्ातील सवग देशास सवग मनुष्ट्यजातीस असली शासनपिती, असले स्वातंत्र्य, असली एकता आणि 
बंधुप्रीती णमळावी म्हिून, मनापासून इत्च्छते, ह्यातं काही नवल नाही. 
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लोकस्स्ििी 
 

एिाद्या णचत्रशाळेत णशकिाऱ्या मािसाचं्या अभ्यासाकरता एक मनुष्ट्य नकवा पदाथग एके णठकािी 
ठेवनू, त्यासभोवती णवद्यार्मथवर्ांस बसवनू, त्या पदाथांचे नकवा मनुष्ट्याचे णचत्र काढायला सारं्तात. त्यावळेी 
कोिी पुढे, कोिी बाजूस, कोिी पाठीमारे्, कोिी णतरकस कोनातं बसून, त्या वस्तूचे णचत्र काढतात, तेव्हा 
ती वस्तू ज्या णठकािाहून जशी णदसली तसे णतचे णचत्र काढण्यात येते. आम्हाला जर त्या वस्तूच्या उजव्या 
बाजूचे णचत्र णदसले तर णतला डावी बाजू नाही; नकवा पुढच्या भार्ाचे णचत्र णदसले तर णतला पाठ नाही असे 
होत नाही. आम्हालंा णचत्रात ज्या पदाथांची जी बाजू णदसते तीच णचत्रकाराच्या पाहाण्यात आली, इतर 
बाजू त्याला णदसल्या नाहीत इतकेच त्यावरून समजावयाचे. एका मनुष्ट्याने एकेकाळी सवग बाजू पाहून 
कोित्याही पदाथांचे णचत्र काढिे असंभवनीय आहे; ह्याचप्रमािे एिाद्या देशातील लोकत्स्थतीच्या विगनाची 
र्ोष्ट होय. एका मनुष्ट्याला लोकत्स्थतीची सवग अंरे् णदसून येत नाहीत, म्हिून त्या र्ोष्टींणवर्षयी एकाचे मत 
अचूक आहे असे र्ृहीत धरून चालता येिार नाही. 
 

इंग्रज आणि अमेणरकन मनुष्ट्यानंी नहदुस्थानात पयगटन करून आमच्या चालीरीतीचा आणि 
लोकत्स्थतीची विगने केली आहेत. ती वाचली म्हिजे, णवदेशी मनुष्ट्याला तो रे्ला असेल त्या देशातंील 
मनुष्ट्ये णकती णनराळ्या तऱ्हेची णदसून येतात, हे चारं्ल्या रीतीने कळून येण्यासारिे आहे. म्हिून अमेणरकन 
लोकत्स्थती अशाच प्रकारची आहे, आणि णतचे अमुक इतकेच प्रकार आहेत असा अचल णसिातं करून न 
सारं्ता, मला ती कशी आहे असे वाटले हेच सारं्ण्याचा ह्या अध्यायाचा आणि सवग गं्रथाचंा उदे्दश आहे. 
 

अमेणरकन लोकत्स्थतीचे जे अंर् सवगत्र स्पष्ट णदसून येते त्या लोकाचं्या णवचाराचा, राज्यशासनाचा 
आणि इतर ठळक ठळक र्ोष्टींचा सावगजनीनपिा (सवग जनास णहतावहत्व) हे होय. नहदुस्थान, इंग्लंड 
नकवा इतर जुन्या राष्ट्रामंध्ये एिाद्या णनवडक वर्ाकरता सवग सोई आणि सवग र्ोष्टी केलेल्या असून, त्या 
साधारि मनुष्ट्यसमुदायास लभ्य नसतात. असा प्रकार युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये फारच णवरळा. इकडच्या 
राज्यशासनपितीचा सावगजणनकपिा हा ह्या बहुतेक सर्ळ्या र्ोष्टींच्या सावगजनीनपिाचे मुख्य कारि आहे. 
येथे राजा म्हिजे प्रजाचंा पालक आणि मालक असून, प्रज्ञा आणि इतर सवग र्ोष्टी राजाच्या सुिाकरताच 
पृथ्वीवर सृष्ट झाल्या आहेत, असे कोिी समजतच नाही; कारि येथे प्रजाच राजा, आणि जे सवग प्रजास 
णहतवाह तेच राज्य शासनपितीत असिे योग्य आहे असा सर्ळ्याचंा समज आहे. ह्या “लोकाचं्या, 
लोकानंी शाणसलेल्या, आणि लोकाकंरताच अत्स्तत्वात आलेल्या” राष्ट्रातं सवग लोकाचें मत घेऊन 
बहुमताने जे चारं्ले ठरेल तेच अमलातं आिले जाते. लोक आपल्याला पाणहजे तो देशाच्या संस्थानाचा 
आणि र्ावाचा अध्यक्ष णनवडून त्याची योग्य णठकािी योजना करतात. लोकच आपल्याला पाणहजे तो 
कायदा करून घेतात. राजाच्या मजीप्रमािे प्रजावंर हव ेतसे कारभार घालून चैन मारिाऱ्या लोकासं ह्या 
देशात मनमानते पराक्रम करायला सवड सापडत नाही. 
 

येथे उत्तम, मध्यम आणि कणनष्ठ असे वर्ग लोकसमाजात मुळीच नाहीत. जाणतभेद आणि 
जाणतमत्सर हा जरी थोडाबहुत सवगत्र आहे, तरी तो आमच्या देशातील नकवा इतर जुन्या राजशाणसत 
राष्ट्रातंील जाणतभेदासारिा कडक आणि राष्ट्रास अपायकारक असा नाही. हल्ली असलेला जाणतभेद दूर 
करण्यास जे पुष्ट्कळ उपाय योजले आहेत, त्यात सवगसाधारि मुलासं शाळातूंन फुकट णमळिारे णवद्याणशक्षि 
हा मुख्य होय. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सर्ळ्या रणहवाशाचं्या मुलासं शाळातूंन फुकट णशक्षि णमळते. तेथे सवग 
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मुले एकाच जातीची, आणि एकाच राष्ट्रातील रणहवाशी ह्या नात्याने परस्पराशंी सलर्ीने व सभ्यतेने 
वार्ायला णशकतात. त्यासं आपल्या समाजात अमुक एक जातीने मोठा आणि अमुक एक जात्या नीच, असे 
णशक्षि णमळत नसून आपि सर्ळी मािसे आहो, आपल्यास परस्पराशंी मनुष्ट्यपिाचे वतगन केले पाणहजे 
अशी याची समजूत होईलसे णशक्षि णमळते. आपि आज अर्दी र्रीब नादार अवस्थेत असलो तरी प्रयत्न 
केल्याने उद्या आपल्याला ह्या देशाचे अध्यक्षत्व प्राप्त होिे संभवनीय आहे; अशी प्रत्येक मुलाची िात्री आहे. 
त्याला आपल्या योग्यतेनुरूप आपल्या समाजात उत्तम नकवा अधम पद णमळेल असे पके्क ठाऊक आहे. 
कोित्याही प्रकारच्या त्स्थतीस आणि पदास जाती हे कारि नसून, मनुष्ट्यमात्राची योग्यता हेच उत्तमत्व 
नकवा अधमत्व प्राप्त करून घेण्याचे मुख्य साधन आहे. 
 

शहरातूंन आणि िेडे र्ावातूंन सुिा रस्ते, सभार्ृहे, वस्तीर्ृहे पदाथांचे भाव, इ. सवग जनाचं्या 
सोईकरता केलेले असतात. शहरातंील मोठाले रस्ते बहुतकरून र्ोल नकवा चौकोनी दर्डानंी नाहीतर 
णवटानंी फरसबंदी केलेले असून त्यावरून लोिंडाच्या काबंीचे रस्ते करून घोडे, र्ाड्या स्वस्त दराने 
णजकडे णतकडे जायला सोईवार केलेल्या असतात. श्रीमतंी थाटाने पाच डालर दराच्या बग्यातं बसून ह्या 
रस्त्यावरून जािाऱ्या लोकासं चारं्ले धके्क िाव ेलार्तात. दोन आिे भाडे देऊन चारचार पाचपाच मलैावंर 
णफरिाऱ्या र्रीबासं तसे धके्क िाव ेलार्त नाहीत. हे एक इकडील बहुत लोकाचं्या सोईकडे लक्ष देऊन 
केलेल्या र्ोष्टींचे उदाहरि आहे. मनुष्ट्याला रस्त्यातूंन जाण्यायेण्यास काही अडथळा नसून मार्ग चारं्ला 
प्रशस्त असिे हे फार अवश्य आहे, म्हिून या देशातं प्रत्येक शहरातंले रस्ते चारं्ले मोठाले केलेले असतात. 
रस्त्यात दुतफा णचरेबंदी वाटा असतात. त्या पायवाटािंालून नकवा रस्त्याचं्या मधोमध आतील बाजूस नाले 
बाधूंन र्ावातंील मोऱ्याचें पािी जाण्यास मार्ग केलेले असतात. पायवाटा असल्याकारिाने रस्त्याचं्या मधून 
जेथे र्ाड्याचें येिेजािे आहे, तेथून मनुष्ट्याला चालण्याची जरूर नाही. यामुळे त्याचें जािेयेिे अबाणधत 
असते. अथांतच घरातून कामावर जाण्याच्या व येण्याच्या वळेी, फारसा वळे मोडत नाही. त्याचप्रमािे 
शहरातील र्टारे िुली नसल्याने मोऱ्याचं्या दुर्ंधीपासून त्यासं त्रास होत नाही. [आपल्या देशात जसे पुरुर्ष पाणहजे 
तेथे रस्त्यावर बसून घाि करतात, तसे इकडे कोिी करीत नाही. सदरील अत्यंत णनलगज्जपिाचा प्रकार बंद करण्याची िटपट कोिी करीत नाही 
ह्याचे मोठे आश्चयग वाटते. इतर सर्ळ्या सामाणजक सुधारिापं्रमािेच ही सुधारिा होिे फार इष्ट आहे. सभंाणवत बायका व लहान मुले रस्त्यातूंन जात 
असता असले घािेरडे आणि णनलगज्जपिाचे प्रकार त्याचं्या दृष्टीस पडिे फारच भयंकर व अपायकारक आहे. आमच्या देशातंील म्युणनणसपाणलट्यानंी 

अशा जार्ा पाहून पुष्ट्कळ मोऱ्या बाधंल्याच पाणहजेत, असा लोकाचंा आग्रह पडला तर हे काम सहज होण्यासारिे आहे.] इकडच्या 
म्युणनणसपाणलट्या आमच्या देशातंल्या स्वराज्यसंपन्न णवद्याचारयुक्त म्युणनणसपाणलट्यासंारख्या शहाण्या 
आणि कतगव्यदक्ष नाहीत, हे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकाचें महद्भाग्यच समजले पाणहजे. कारि, आमच्या 
णतकडले म्युणनणसपाणलट्याचें णवद्वान् व्यवस्थापक कोिी साहेब आले म्हिजे शहर शृरं्ारण्यात आणि 
रोर्षिाई करण्यात, त्याचप्रमािे साहेब असतील तेथे एिादे सवगरु्िसंपन्न सवगतोभर्द् वन सृष्ट करण्यात 
पुष्ट्कळ पैसा िची घालतात, म्हिून शहरातं स्वच्छता ठेवण्याच्या आणि सवगसाधारि लोक जेथे फार 
जातात येतात अशा णठकािी णदवणेबव े लावण्याच्या कामी िचग करण्यापुरता पैसा त्याचं्या हाती नसतो. 
अथांतच साधारिप्रतीच्या मनुष्ट्यास स्वच्छतेचे सुि आणि आरोग्यसुि व सोई णमळाव्या णततक्या णमळत 
नाहीत. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये असला प्रकार घडून येण्याचा संभवच नाही. एथे शहरवासी लोक घरपट्टी 
देतात ती आपल्याच सोईकणरता देतात. ती सोय जर त्यानंा णमळाली नाही, तर ते म्युणनणसपाणलटीच्या 
हयर्यीबद्दल नुसता र्वर्वा करूनच राहत नाहीत, तर एकदा दोनदा सूचना करूनही जर 
व्यवस्थापकमंडळी कतगव्यतत्पर झाली नाही, तर लार्लीच णतची उचलबारं्डी करीतात. युनाइटेड् स्टेट्स्
मध्ये कोिी पाणहजे ते साहेब आले तरी त्याचं्याप्रीत्यथग म्युणनणसपाणलटीच्या िचाने शहर शृरं्ारण्याची चाल 
मुळीच नाही. म्हिून सावगजणनक रस्त्यावंर णदव ेलावण्याकणरता व मोऱ्या वर्ैरे साफ करण्याकणरता णदलेले 
पैसे, साहेबाचं्या सन्मानाथग कमानी बाधंण्यात आणि णनशािे उभारण्यात व्यथग िचूगन जात नाहीत. 
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म्युणनणसपाणलट्यानंा लार्नू एक आरोग्यरक्षक मंडळी असते, ती कोिी साणंर्तल्यावाचून चोहोकडे जाऊन 
शहराच्या आरोग्याची देिरेि करीते. बाजारात णवक्रीस ठेणवलेले भाजीपाले, मासे, दूध, लोिी इत्यादी 
पदाथग णनरोर् आणि िाण्याजोरे् आहेत की नाहीत हे तपासून पाहण्याकडे त्याचें णवशरे्ष लक्ष असते. 
त्याचप्रमािे शहराच्या ज्या भार्ातं कोिाला काही णवशरे्ष रोर् उद्भवला असेल त्यातंील मोऱ्या णबऱ्या साफ 
आहेत नकवा नाहीत, व ते रोर् उद्भवण्याची कारिे याचंा शोध करून, ती नाहीशी होतील असा प्रयत्न 
करण्याची फार काळजी घेतात. शहरामंधून णठकणठकािी सावगजणनक उद्याने आणि हवा िाण्याच्या जार्ा 
केलेल्या असतात. ही उद्याने म्हिजे अमुक एका णवशरे्ष वर्ाच्या घराभोवतालीच असली पाणहजेत असे 
नाही. जेथे जािे सवग लोकानंा सोईचे पडेल, अशा णठकािी ती केलेली असतात. श्रीमंत लोक आपल्याला 
पाणहजे तर स्वतःचा पैसा िचग करून पाणहजे तसे घररु्ती बर्ीचे नकवा दुसरी सुिाची साधने करून घेवोत; 
परंतु म्युणनणसपाणलट्या र्रीब लोकाचंा पैसा िचग करून श्रीमंताचं्या घराभोवती शोभा आिनू सवगसाधारि 
लोकाचंी र्ैरसोय करिार नाहीत. कोित्याही प्रकारची माणहती णमळणवण्यास फार श्रम नकवा िचग करावा 
लार्त नाही. शहरामंध्ये आणि र्ावातूंन पोणलसाचंा बंदोबस्त फार चारं्ला असतो. आमच्या देशातील 
पोणलसापं्रमािे घरात चोरी नकवा रस्त्यात मारामारी होऊन अपराध्याला पळून जाण्याचा अवकाश 
णदल्यानंतर हळूच र्डबड झालेल्या णठकािी येऊन शेंदाडणशपायणर्री करण्याची णवद्या युनाइटेड् स्टेट्स्
च्या पोलीस णशपायासं अजून साधली नाही. कोिा अनोळिी मनुष्ट्याला शहराच्या रस्त्याचंी माणहती वर्ैरे 
णवचारिे झाल्यास ती पोलीसच्या णशपायास णवचारली म्हिजे तो मोठ्या अदबीने सारं्तो. दर चौकातं 
चवाठ्यावर व फार र्दीच्या रस्त्यावर, र्ल्ल्या कुच्यातूंन आणि रस्त्याचं्या वळिावंरून पोलीसचे णशपाई 
एकमेकापंासून थोडथोड्या अंतरावर पाहारा देत उभे राणहलेले असतात. सावगजणनक घोडेर्ाड्या 
चालणविारे, आर्र्ाड्याचें चालक, णतणकटे र्ोळा करिारे वर्ैरे लोक, उतारू लोकाशंी फार अदबीने 
वार्तात. (आर्र्ाड्याचं्या व्यवस्थेणवर्षयी मला आििी काही बोलावयाचे आहे, ते पुढे आर्र्ाड्याचंी 
माणहती देताना बोलेन.) शहरातल्या णजतक्या व्यवस्था आहेत, त्याचं्यामध्ये नळाच्या पाण्याची व्यवस्था 
फारच महत्त्वाची आणि उत्तम असते. शहरापासून थोड्या अंतरावर नकवा शहराजवळच दररोज उपयोर्ास 
लार्िाऱ्या पाण्याचा साठा केलेला असतो. इकडे र्ोडे पािी णवपुल आहे म्हिून कधी पाण्याचा दुष्ट्काळ 
पडत नाही. जेथे पािी साठवनू ठेवतात, त्याला “वॉटर णरझव्हायर” म्हितात. त्यातून वाफेच्या यंत्राच्या 
जोराने पािी शहरातल्या नळात जाते. णदवसाच्या नकवा रात्रीच्या कोित्याही भार्ातं नळातूंन पािी येण्याच ं
बंद होत नाही. शहरातूंन णठकणठकािी जनावरासं आणि जािाऱ्या येिाऱ्या मनुष्ट्यास पािी प्यावयास णमळाव े
म्हिून हौद आणि नळ बाधंलेले असतात. कोठे घराला नकवा विारींना आर् लार्ल्यास ती णवझणवण्याला 
पािी जवळ असाव े म्हिून थोडथोड्या अंतरावर रस्त्याचं्या कोपऱ्यावरून पाण्याचे बंब बाधूंन ठेवलेले 
असतात. घरास आर् लार्ली म्हिजे ती णवझणवण्याच्या ज्या सोई आहेत, त्या फार उत्तम व लक्षात 
ठेवण्यासारख्या आहेत. थोडथोड्या अंतरावर “फायरस्टेशन्स्” म्हिजे आर्ीची ठािी बाधंलेली असतात 
त्यामधून आर्ी णवझणवण्याच्या कामात फार कुशल आणि मोठ्या धाडसाचे लोक त्याच कामाकणरता 
ठेणवलेले असतात. त्यानंा पर्ार मोठमोठाले असतात. आपले सरकार जसे लढाई नावाच्या वधस्थानी 
मनुष्ट्याचें प्रािबळी द्यावयास आपल्या ऐपतीच्या बाहेर पैसा िचग करून जंर्ी सैन्य ठेवीत असते, त्याचप्रमािे 
युनाइटेड स्टेटस्चे स्थाणनक सरकार लोकाचें प्राि वाचणवण्याकणरता हे अग्नीशी लढिारे सैन्य तयार 
करून ठेवीत असते. त्याची कवाईत, काम करण्याची चपळाई आणि व्यवस्थेशीरपिा ही फार आश्चयगकारक 
आणि उत्तम असतात. त्याचं्या घोड्यानंासुिा आपले काम उत्तम रीतीने कणरता याव ेअसे णशकणवण्यात येते. 
आर् णवझणवण्याच्या कामी लार्िाऱ्या णशड्या, रबराचे बंब, िोरी, कुदळी, कुऱ्हाडी आणि बंबातून पािी वर 
चढणवण्याकणरता अवश्य लार्िारे वाफेचे यंत्र इत्यादी पदाथग उचलून नेण्यास घोडे हव े लार्तात. त्या 
घोड्याचें सामान अशा काही व्यवस्थेने जार्च्या जार्ी तयार करून ठेणवलेले असते की, ते घोड्यावंर 
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घालण्यास अर्दी उशीर लार्त नाही इतकेच नव्हे तर इकडे इमारतीच्या घंटेचे ठोके ऐणकल्याबरोबर स्वतः 
घोडेच त्या सामानापाशी जाऊन, ते हलवनू आपल्या पाठीवर उतरून घेतात; इतके ते णशकलेले असतात. 
त्याचंी बुिी पाणहली म्हिजे मनाला मोठाच चमत्कार वाटतो. र्ावातंील णनरणनराळ्या णठकािी थोड्या 
थोड्या अंतरावर आर्ीच्या ठाण्यास इशारा देण्याकणरता यंत्राचं्या मुठी लावनू ठेणवलेल्या असतात. त्यानंा 
तारा जोडून णवजेच्या योर्ाने तारायंत्रासारिी उपयोणर्ता त्याचं्यात आिलेली असते. त्या कोठे आहेत, हे 
प्रत्येक घराच्या मालकास माहीत असते. णठकणठकािी कोनाड्यातं नकवा पेटीत लावनू ठेणवलेल्या छापील 
णनयमापं्रमािे ती मूठ णफरवावी नकवा दाबावी म्हिजे णतला लार्नू असलेल्या तारेच्या हलण्याने जवळील 
आर्ीच्या ठाण्यात घंटा वाजते. त्या घंटेच्या ठोक्याचं्या संख्येवरून जेथे आर् लार्ली असेल, ते घर 
कोित्या मोहल्ल्यात व कोित्या रस्त्यावर आहे हे कळून येते. मर् त्या रस्त्यास नजीक असलेल्या 
ठाण्यावरचे लोक पाच सेकंदाचं्या आत सवग तयारी करून, आर्ीशी युि करण्यास लार्िाऱ्या शिािानंी 
आणि कवचानंी सज्ज होऊन मोठ्या वरे्ाने संकटात पडलेल्या मनुष्ट्याचें साहाय्य करावयास जातात. ज्या 
घरास आर् लार्लेली असते ते घर णकती उंच असेल आणि आर् णकती भयंकर असली तरी त्यानंा वर चढून 
आर् णवझणवण्याचे काम करण्यास भय नकवा आळस मुळीच वाटत नाही. 
 

इकडचे लोक कोिी संकटातं पडले असता त्याच्या साहाय्यास जाण्यास आळस करीत नाहीत. 
रस्त्यातं र्ाड्या णबड्या अडल्या असल्या तर चारं्ले उंची पोशाि घातलेले पुरुर्ष देिील णचिलात नकवा 
र्टारातं जाऊन र्ाडी बाहेर काढण्यास साहाय्य करतील. आमच्या देशातील सभंणवत र्ृहस्थ असल्या 
प्रसंर्ी हे काम आपल्या जातीस आणि पदास योग्य नाही असा णवचार करून शातंपिे पुढे णनघनू जातील. 
 

कोित्याही देशातील लोकत्स्थतीचे िरे स्वरूप पाहािे असल्यास मंुबई कलकत्त्यासारख्या 
मोठाल्या शहरातूंन णतचा मासला न घेता िेड्यार्ावातून लोकाचंी अवस्था कशी आहे हे पाहािे उणचत 
आहे. मला इकडे आल्यापासून शहरात राहूनच पुष्ट्कळ काळ घालवावा लार्ला, परंतु िेड्यार्ावाचंी 
माणहती णमळवनू घेण्यासही बरीच संधी सापडली. पेन्णसल्वणेनया, न्यूयाकग , न्यजूसी , कनेणटकट व 
मासचसेुट्सस् ही संस्थाने जुन्या, आणि इणलनोइस, आयोवा, णनब्रास्का, कॉलराडो व कॅणलफोर्मनया ही 
संस्थाने नव्या तऱ्हेच्या लोकत्स्थतीची दशगक आहेत, असे म्हटल्यास नचता नाही. 
 

लहान र्ावातूंन आणि िेड्यापाड्यामंधून बहुतेक सवग कुटंुब ेआपापल्या घरातूंन राहतात, आणि ती 
घरे जीवर बाधंलेली आहेत ती जार्ाही त्याचंीच असते. जमीनदार आणि कूळ व त्याचंा परस्पराशंी 
असिारा संबंध हे जरी ह्या देशात अर्दी नाहीसे नाहीत, तरी ते फारच णवरळा. एिादा मनुष्ट्य पुष्ट्कळ 
जणमनीचा मालक नकवा मोठा धणनक असल्यानेच समाजात त्याला थोरवी णमळत नाही, तो हजारासंारिा 
एक अमेणरकन; एवढीच कायती त्याची प्रणतष्ठा. स्थावर नकवा जंर्म मालाच्या देण्याघेण्याणवर्षयीचे कायदे 
फारच सोपे आणि सोईवार आहेत. ह्यास्तव प्रत्येक घराचा नकवा जणमनीचा मालक जरी आपल्या मालाचा 
स्वतंत्र धनी आहे तरी तो जाहाणर्रदार नकवा जमीनदार म्हिणवला जात नाही. कारि इंग्लंड, स्कॉट्लंड 
वर्ैरे जुन्या देशातूंन जमीनदारावंर सदोणदत अवलंबनू असिारा जसा कुळाचंा एक णनराळाच वर्ग आहे, 
तसा तो ह्या देशातं कोठे नाही. मोठ्या णवस्तृत जणमनीचा धनी देिील स्वतः शतेकी करतो. त्याचे मुलरे् 
नाही तर मोलकरी त्याला काम करू लार्तात. लहान लहान शतेाचें मालक आपल्या शतेातं आणि घरातं 
काम करून, उरलेल्या वळेातं दुसऱ्या मोठ्या शतेाच्या मालकाला काम करू लार्ून चार पैसे णमळणवतात. 
अशाने म्हिजे मोलकरी त्या श्रीमंत शतेकऱ्यापेक्षा योग्यतेने कमी ठरतो असे नाही. म्हिूनच संभाणवत र्रीब 
र्ृहस्थानंा मोलाने ते काम करून पैसा णमळणवण्यास ओशाळर्त वाटत नाही. 
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घरातून ह्या र्ृहस्थाचं्या बायका आणि मुलीच सर्ळे काम करतात. शतेकापिीच्या णदवसातूंन 
कामाची र्दी असते तेव्हा एिाददुसरी मोलकरीि दोनएक मणहने काम करू लार्ते. त्यानंा आमच्या देशात 
अणतणनकृष्ट अशा मानलेल्या भगं्याच्या कामापासून तो सर्ळ्यातं श्रेष्ठ अशा णशक्षकाच्या आणि उपदेशकाच्या 
कामापयंत ज्या ज्या वळेी जी जी कृत्ये करावी लार्तील, ती यथात्स्थत करण्याची मोकळीक असून अमुक 
एक काम केल्याने कोिाची मयादा कमी होते असे वाटत नाही. मात्र ते काम कोिाच्या अब्रलूा धक्का न 
लाविारे असे असले पाणहजे. 
 

अशी सवगत्र सवग प्रकारची कामे करण्याची चाल आहे. तरी इकडचे र्ावकरी र्ावंढेकरासंारिे र्ंवार 
असलेले णदसून येत नाहीत. दणरर्द्ी आणि णभकारड्यासारिे णदसिारे फाटकी विे नेसलेले असे लोक 
फार णवरळा. र्ावात कोिी मोठे डौलदार पोशाि करून णमरवत प्रणतष्ठा दािवीन म्हिेल, तर त्याकडे 
कोिी फारसे लक्ष देत नाहीत. एिादा मनुष्ट्य कामाच्या वळेी साधारि मळकट पोशाि घालून वाटेने जात 
असल्यास, कोिी नविा तो र्रीब म्हिून दया येऊन त्याला अधेली रुपया द्यावयास काढील, तर ही मोठी 
बेअदबी आहे असे समजतात. 
 

लहान र्ावातूंन फारसे रु्न्हे, आणि दारू णपिे, तंबािू ओढिे ह्यावाचून इतर दुव्यगसने असलेली 
णदसून येत नाहीत. चोरीचे भय फारच कमी. कधी कधी लोक घराचं्या दारासं आतून कड्या कोयंडे 
लावल्यावाचून णनजतात आणि बाहेर जाताना कुलूपही लावीत नाहीत. एक हजार मनुष्ट्याचंी जेथे वस्ती 
आहे, अशा लहानशा र्ावातं बहुतकरून एक णभकारी घर नकवा छत्र असते. तेथे फार झाल्यास पाचसहा 
म्हातारी कोतारी नकवा काही रोर्ामुळे काम करण्यास असक्त अशी अनाथ मनुष्ट्ये, त्या र्ावातंील 
रणहवाशाचं्या िचाने पोसली जातात. र्ावकऱ्यामंध्ये जशी सवगप्रकारची काम करण्याची चाल आहे तशीच 
त्यास णवद्याव्यासंर्ाची फाच चाड असलेली णदसून येते. हजार मनुष्ट्ये जेथे राहतात अशा र्ावातं बहुतकरून 
एक सावगजणनक पुस्तकालय असते. तेथे हलकीसलकी पुस्तके नसून, हक्सलेसारख्या महाणवद्वानानंी 
रचलेले, शािीय, ऐणतहाणसक, कायद्याचें, धमगनीणतणवर्षयक गं्रथ, काव्ये (र्द्यपद्यमय), णशल्प, णचत्रकला, 
र्ायन, वैद्यक, उत्तम कादंबऱ्या, युरोपातील व ह्या देशातील प्रणसि आणि लोकणप्रय दोनचार माणसक 
पुस्तके, साप्ताणहक आणि रोज णनघिारी वतगमानपतं्र वर्ैरे सवांस वाचायला णमळण्याची सोय असते. अशा 
र्ावात णनदान एक तरी वणरष्ठ शाळा आणि लहान मुलाकंणरता पाचसहा प्राथणमक णशक्षिाच्या शाळा 
असतात. ज्यास णलणहता वाचता येत नाही असं मनुष्ट्य फारच णवरळा. सकाळी आपि ज्या मनुष्ट्याला अंर्ात 
मळके कपडे घालून िादं्यावर आउते घेऊन शते नारं्रायला, ित घालायला नकवा लाकडे फोडायला 
जाताना पाणहले, तोच संध्याकाळी स्वच्छ कपडे नेसून आपल्या घरात सुिाने शरे्डी तापत, बायकोशी 
आणि मुलाशंी आनंदाने र्ोष्टी सारं्त बसलेला आहे; नकवा “सेंचुरी” अटलाणंटर्क मंथ्ली” नाही तर “नॉथग 
अमेणरकन णरव्ह्य”ू सारिे माणसकपुस्तक, नकवा दुसरे एिादे पुस्तक वाचीत बसलेला आहे; असे आपल्या 
पाहाण्यात येईल. त्याच्या घरात बसण्याच्या िोलीमध्ये एक वाद्ययंत्र आहे; मेजावर एकदोन वतगमानपते्र 
आणि पोथ्या ठेवण्याच्या फळीवर णमल्टन, टेणनसन्, लॉंर्फेलो, णर्बन्, मेकॉले आणि इतर प्रणसि णवद्वानाचें 
व कवींचे गं्रथ ठेवलेले “आहेत.” ते नुसते शोभेकणरता नव्हे, तर त्या कुटंुबात त्याचंा चारं्ला व्यासंर् होत 
असतो. नभतीवर णनदान पाचसहा तरी णचते्र टारं्लेली आहेत. कुटंुबातील मािसासं आपल्या व दुसऱ्या 
देशातं काय काय र्ोष्टी घडत आहेत, ह्याचीही बरीच माणहती आहे. त्याची घरधनीि व मुली सकाळी 
स्वैंपाक, धुिे, भाडंी घासिे वर्ैरे घराचे काम करीत होत्या हे आपि पाणहले आहे. दुपारून नककेवा 
संध्याकाळी जेवि आटोपल्यावर त्यापंैकी एक मोजे णविीत नकवा कणशदा काढीत आहे. कोिी मधुर वाद्य 
वाजवीत आहे, नाही तर णचनी मातीच्या पेल्यावंर नकवा पटावंर सुंदर पुष्ट्पाचंी वर्ैरे णचते्र काढीत आहे, 
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कोिी लॅणटन व्याकरिाचे पुस्तक घेऊन (एिाद्या मोठ्या णवद्यालयात प्रवशेपरीक्षा देऊन तेथे अध्ययन 
करण्याच्या उदे्दशाने) रोजचे धडे णशकत आहे असे आपल्या पाहण्यात येईल. णनत्य सकाळी आणि 
संध्याकाळी, घरधनी नकवा घरधनीि धमगगं्रथाचे एकदोन अध्याय वाचून देवाची प्राथगना करतात; आणि आई 
आपल्या लहानग्या मुलासं धमगगं्रथातील नकवा इणतहासातील आणि इतर पुस्तकातंील र्ोष्टी वाचून त्याचे 
मनोरंजन करते. आपल्या शूर पूवगजानंी णकती दुःिे भोर्नू कष्ट साहून आपल्याला हे स्वतंत्र राष्ट्र णमळवनू 
णदले, आणि त्याचें पराक्रम केवढे होते; अमुक एक नलकन लहान असताना णकती र्रीब होता परंतु तो 
उद्योर्ाच्या आणि उत्तम स्वभावाच्या योर्ाने कसा ह्या देशाचा अध्यक्ष झाला; इत्यादी ऐणतहाणसक र्ोष्टी 
आईच्या तोंडून ऐकून लहान मुलाचं्या हृदयात देशभक्ती, महत्त्व प्राप्त करून घेण्याची इच्छा आणि आपि 
उद्योर् केल्यास वानशग्टन, नलकन्, र्ाफील्ड ह्यासंारिे आपल्यासही यश आणि उत्तमत्व णमळेल, अशी 
आशा अंकुणरत होते. मुलींना म्हिजे णनराश व्हाव ेलार्ते असे नाही. त्याही उत्तम व प्रणसि णियाचंी चणरते्र 
ऐकून आपल्याला कधीना कधी त्याचं्यासारिे होता येईल अशी आशा धरीतात. वळे णमळेल तेव्हा आपली 
आई णवद्याव्यासंर्ाच्या उदे्दशाने नकवा परोपकाराथग नकवा धमगप्रसाराथग स्थाणपलेल्या एिाद्या सभेस जायला 
णनघाली, म्हिजे णतच्याबरोबर जाऊन तेथे काय काय चालले आहे हे पाहतात. त्यामुळे त्यासं णवद्याणभरुची 
व परोपकारेच्छा उत्पन्न होते. त्यासं आमच्या णतकडच्याप्रमािे सामाणजक बालणववाह रीतीच्या जुलुमामुळे 
होिारा मातृणवयोर् आणि सासुरवास भोर्ावा लार्त नाही. आपि बायको मािसू म्हिून आपल्याच्याने 
काही होिार नाही, आपल्याला पराधीनतेत सारा जन्म घालणवला पाणहजे; स्वातंत्र्यसुि आपल्या कपाळी 
नाही; उद्या आपला नवरा मेला तर लोक आपल्याला बालणवधवा म्हिून आपला अपमान करतील, 
र्ाजंतील, उपास घालतील आणि आपल्याला इच्छेणवरुि काबाडकष्ट करायला लावतील, णशव्याशाप 
देतील, न्हाव्याकडून आपले केस काढवनू टाकतील नकवा आपि णनराणश्रत म्हिून आपला णतरस्कार 
करतील; इहपरलोकी आपला वाली कोिी नाही; अशी णनराशचेी आणि दुःिाची ज्वाला अमेणरकन मुलीच्या 
हृदयातील आशाकुंराला जाळून टाकीत नाही! ती बायको नकवा पराधीन मुलर्ी आहे, असे म्हिून णतचा 
कोिी पािउतारा करीत नाही. ती आपल्या भावाप्रमािेच आईबापाचं्या लाडास आणि प्रीतीस पात्र असते. 
णतला आपल्या भावाप्रमािेच णवद्या, कला आणि णशल्पे णशकण्याच्या सोई आहेत. आणि कधीनाकधी तरी ती 
आपली मालकीि, आपल्या घराची धनीि, आणि आपल्यावर अवलंबून राहिारी स्वतंत्र अमेणरकन जानपद 
होऊ शकेल, अशी आशा णतला असते. हे आनंदकारक अमेणरकन कुटंुबाचे विगन करता मी त्या देशात जी 
पुष्ट्कळ कुटंुब े पाणहली, ती माझ्या डोळ्यापंुढे मूर्मतमान उभी आहेत. उदाहरिाथग त्यापकैी एका कुटंुबाची 
र्ोष्ट साणंर्तल्यास पुरे आहे. 
 

न्यूयाकग  संस्थानातं णर्ल्बटगणवल् नावाचे एक लहानसे आव आहे. एक वर्षांपूवी मी त्या र्ावात रे्ले 
होते. १८८७ च्या मे मणहन्यात कोनेल युणनव्हर्मसटीतील पुष्ट्कळ णवद्यार्मथवर्ाची माझी ओळि झाली; 
त्यापंैकी एका णवद्याथांने मला, आपल्या र्ावात येऊन तेथे भार्षि करा, म्हिून आमंत्रि केले. सुट्टीच्या वळेी 
त्याने घरी जाऊन सवग तयारी केल्यावर त्याच्या आईने मला आमंत्रिपत्र पाठणवले. मी णर्ल्बटगणवल ् येथे 
जाऊन पोहोचल्याबरोबर जॉजग (हे त्या मुलाचे नाव) आपली र्ाडी घेऊन आर्र्ाडीपाशी येऊन, मला 
आपल्या घरी घेऊन रे्ला. त्याचे घर र्ावापासून सुमारे अधग कोसावर होते. जॉजगची आई आणि बहीि ह्या 
पुढच्या दारावर उभ्या होत्या. त्या आम्ही तेथे पोहोचल्यावर र्ाडीजवळ येऊन मोठ्या आदराने माझे स्वार्त 
करून, मला घरात घेऊन रे्ल्या. इकडे जॉजग घोड्यानंा घेऊन जवळच शतेावर चरायला सोडून आला. 
संध्याकाळी त्याचा बाप आणि भाऊ शतेावरून काम करून घरी आले. त्याचें कपडे अर्दी मणलन होते. 
त्याची आई स्वैंपाक करू लार्ली, आणि बहीि मेजावर ताटे, वाट्या, चमचे वर्ैरे माडूंन जेविाची तयारी 
करू लार्ली. मर् सवग णसिता झाल्यावर कुटंुबातील सर्ळी मािसे हाततोंड धुऊन स्वच्छ कपडे नेसून 
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मेजाभोवती िुच्यांवर बसून जेवली. इकडच्या लोकासं पुरुर्षानंी आधी आणि बायकानंी मार्ून जेवण्याची 
चाल माहीत नाही! घरधनी, घरधनीि आणि मुले सर्ळी एकाच वळेी जेवतात. मुलर्ी, मुलर्ा नकवा दुसरे 
कोिीतरी उठून मध्ये लार्िारे पदाथग आईच्या हाताशी आिून देते. जेवििाि व घरातील काम संपल्यावर 
कुटंुबातील सर्ळी मािसे बसण्याच्या िोलीत आली. आई णलणहण्याच्या मेजापाशी जाऊन पते्र णलणहत 
बसली. बाप आणि भाऊ मुलर्ी वाद्य वाजवीत होती णतच्या मारे् उभे राहून णतच्या मधुर स्वराशी सूर णमळवनू 
र्ािे र्ाऊ लार्ले. मर् काही वळेाने आम्ही चार इकडच्या णतकडच्या र्ोष्टी सारं्त मोठ्या आनंदाने काळ 
घालणवला. 
 

दुसऱ्या णदवशी सकाळी घरधनी, जॉजग आणि त्याचा भाऊ मळ्यात जाऊन काम करू लार्ले. 
जॉजगची आई आणि बहीि र्ृहकृत्यात णनमग्न झाल्या. जेविानंतर दोन वाजता आमची सभा भरायची होती. 
जॉजगची आई ह्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी बसावयाची होती. ती येथील धमगप्रसाराथग व परोपकाराथग स्थापन 
झालेल्या मंडळीची अध्यक्ष आहे. तेथे णतने चारं्ले भार्षि करून सभेचे काम उत्तम रीतीने चालणवले. घरी 
णतला स्वैंपाक करताना पाहिारास णतने जन्मात कधी स्वैंपाकावाचनू दुसरे काही काम केले नसाव,े असे 
वाटले असते. सभेत ती उत्तम णशक्षि पावलेली असून णशष्टाचार आणि लोकरीती णतला णवणदत आहेत, असे 
णदसून आले. णतचा नवरा शते नारं्रतो, रु्रे चारतो, र्ाड्या जंुपतो, ित घालतो, लाकडे फोडतो, र्वत 
कापतो, व मळ्याची देिरेि करतो. शतेात काम करीत असताना त्याला ह्याच कामाची उत्तम माणहती 
असून दुसऱ्या कोित्याही णवर्षयात त्याची र्ती नसेल असे वाटिार. परंतु दुपारून घरी आल्यावर तोच 
शतेकरी तत्त्वज्ञानाच्या र्ोष्टी सारं्तो. ग्रीक शब्दाचंी उच्चारिे, लॅणटन व्याकरिाशी ग्रीक व्याकरिाचा णनकट 
संबंध, आनोल््कृत “लाईट् आफ् एणशया” काव्यात आणि णिस्तचणरत्रातं णकती साम्य आहे, णथयासफी व 
णतच्या प्रसारकाणंवर्षयी माझे काय मत, इंग्रजी आणि एतदे्दशीय राज्यशासनपितीत काय भेद आहे, इत्यादी 
र्ोष्टींचा ऊहापोह करीत आहे. मुलर्ा घरी असताना पक्का शतेकरी; पि तोच सुट्टीचे णदवस संपल्यावर 
णवश्वणवद्यालयात णशकायास जािार आणि चवथ्या वर्षाच्या शवेटी परीक्षा देऊन, पुढे एक तर धमोपदेशक 
नाही तर व्यापारी होिार. दुसरा एक मुलर्ा णवद्याभ्यास संपवनू, न्ययूाकग  शहरात एका महत्त्वाच्या कामावर 
आहे. णतसरा मुलर्ा घरीच राहून शतेकी करिारा. एक मुलर्ी णवद्याध्ययन संपवनू आपल्या पसंतीच्या 
मनुष्ट्याशी लग्न करून, स्वतंत्रपिे आपला संसार चालवीत आहे. “माझी धाकटी मुलर्ी भावाबरोबर 
कोनेल युणनवर्मसटीत जाऊन णशकेल, तर बरं होईल. माझा जोजी काही णदवस काम करून िचापुरता पैसा 
णमळवनू, पुनः युणनवर्मसटीत जाऊन णवद्याभ्यास करील. माझ्या मुलीनेही तसेच कराव ेअशी मला मोठी हौस 
आहे. णतला जोजीबरोबर तेथे जाऊन पढण्याची मोठी हौस आहे.” हे बोलताना त्या पे्रमळ आईला आपल्या 
दोन्ही मुलाबंद्दल केवढा अणभमान वाटला असेल! आणि अहाहा, णतथे आपली मुलर्ी ही मुलासारिीच 
णवश्वणवद्यालयात णशकायला जावी म्हटलेले ऐकत असता मला केवढा आनंद वाटला म्हिून सारं्!ू आमच्या 
देशातील मुलाचें आईबाप असे केव्हा म्हिू लार्तील? मुलापेंक्षा मुलीची योग्यता नकवा सामथ्यग कमी आहे 
हा त्याचंा वाईट समज केव्हा नाहीसा होईल! 
 

णतसऱ्या णदवशी जोजाला णवद्यालयात जाण्याची वळे आली. आईने त्याला पुष्ट्कळ फळे, मोदक 
वैर्रेची णशदोरी बाधूंन णदली. बहीि भावाबरोबर र्ाडीत बसून त्याला आर्र्ाडीपयंत पोहोचवायला आली. 
वाटेत जाताना बहीिभावडें आनंदाने र्ाऊ लार्ली. त्या णनष्ट्कलंक, शुि आनंदर्ीत र्ात, जंर्लातूंन 
आर्र्ाडीकडे जात असलेल्या सुिी बहीिभावडंासं पाहून आमच्या देशातील प्राचीन काळच्या 
ऋणर्षबालकाचंी र्ोष्ट माझ्या मनात आली. ती दोघे णकती सुिी, णकती आनंदी होती म्हिून सारं्!ू दोघासंही 
आपल्या जन्माचे साथगक होईल अशी आशा, दोघासंही सारिे हक्क, सारिी योग्यता असून, उन्नतीचे सर्ळे 
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रस्त मोकळे आहेत. त्यापंकैी एक जातीने मुलर्ी म्हिून णतला अस्वातंत्र्यापासून उद्भविारी णनराशा 
स्वप्नीही ठाऊक नाही. दुसरा पुरुर्ष म्हिून उिटपिाने वार्ून, बोलाने नकवा कृतीने आपल्या बणहिीचा 
पािउतारा करीत नाही. दोघेही उद्योर्ी आणि महत्त्व इत्च्छिारी आहेत. दोघासंही समान स्वातंत्र्य 
असल्यामुळे, कष्ट नकवा दीघग उद्योर् करून का होईना, पि सरस्वतीची आणि लक्षमीची कृपा संपादून घेता 
येईल. ज्या राष्ट्रात असे िीपुरुर्षाचें व सवग मनुष्ट्यजातीचे साम्य आहे व ज्यात सवग लोक आपल्या णजण्याचे, 
धनाचे, स्वातंत्र्याचे आणि णववकेबुिीचे मालक आहेत, ते राष्ट्र उन्नत, आणि त्यातील रणहवासी सुिी असाव े
ह्यात मोठेसे नवल नाही. सर्ळीच अमेणरकन कुटंुब ेसदरी साणंर्तलेल्या कुटंुबासारिी असतात असे नाही. 
“र्ाव आहे तेथे म्हारवाडा आहे,” ही म्हि अमेरीकेसही लार् ूआहे. अमेणरकन िेड्यातूंनही उत्तम, मध्यम 
आणि कणनष्ठ प्रकारची मंडळी आहेत. कोिी हलक्या ऐर्षआरामीत णनमग्न असून वृथा कल्पना करिारे, 
कोिी र्ंभीर स्वभावाचे उद्योर्ी व आत्मसयंमी, कोिी समाजाचे चालक, कोिी र्तानुर्णतक, कोिी 
अहंकारी, कोिी णनरणभमानी, कोिी शुठंमूिग, कोिी चािक्ष, नकवा कपटी, असे सर्ळे प्रकार अमेणरकन 
समाजात असलेले पाहाण्यात येतात. तरी एकंदरीत अमेणरकन समाज स्वतंत्र असून केवळ स्वातंत्र्याच्या 
योर्ानेच जी उन्नती लोकसमाजातं असिे संभवते, णतची णचन्हे त्यात सवगत्र असलेली णदसून येतात. 
 

समुर्द्ाच्या नकवा नदीच्या प्रत्येक नबदूच्या अंर्ी जसे समुर्द्ात नकवा नदीत असिारे सवग रु्ि 
णवद्यमान असतात, तसेच युनाइटेड् स्टेट्स्सारिे स्वतंत्र राष्ट्र उत्पन्न करिारे सवग रु्ि प्रत्येक अमेणरकन 
र्ावातं, आणि मंडळींत णवद्यमान आहेत. जी उत्तम राज्यव्यवस्था ह्या राष्ट्राच्या उन्नतीस कारिीभतू झाली 
आहे, ती ह्याचं्या र्ावातूंन व समाजातं णवद्यमान असलेल्या आत्मशासनाचे [आत्मशासन=आपिावर आपली सत्ता ठेवनू 

लोकाचें हक्कासं जेिेकरून धक्का लार्िार नाही, अशा प्रकारचे णवचापूवगक आचरि.] फळ आहे. अमेणरकन जानपदाला 
आत्मशासनाची आणि राज्यव्यवस्थेची रीत जशी काय बाळघुटीबरोबरच पाजलेली असावी, असे णदसून 
येते. लहानशा र्ावातूंन नकवा मोठ्या शहरातूंन पाणहजे तेथे जा, ह्याचंी एकी व व्यवस्थेशीर काम करण्याची 
रीत आपल्या पाहाण्यात येईल. अमुक एक काम करावयाचे असे कोिाच्या मनात आले की, आपल्या 
माणहतीच्या चारचौघासं बोलावनू आपला उदे्दश कळवावयाचा, आणि बहुमताने जे योग्य ठरेल ते 
करावयाचे. मर् ते काम णकतीका लहान असेना, ते करायला एक मंडळी पाणहजे; आणि ती मंडळी णकतीका 
लहान असेना, णतची व्यवस्था ठेवण्याला णनदान तीन तरी अणधकारी असले पाणहजेत; ते अध्यक्ष, णचटिीस 
आणि िणजनदार हे होत. दोन तीन मनुष्ट्ये णमळून सुिा अशा प्रकारची मंडळी होते; आणि ह्या मंडळीचे काम 
कोित्या रीतीने करावयाचे ते एका णनयमावलीत प्रणतपाणदलेले असते. ह्याप्रमािे बहुतेक सवग महत्त्वाची 
कामे करण्यास मंडळ्या, मंडळ्यासं आपापल्या कामी योग्य रीतीने तत्पर ठेवण्यास णनयम, ते णनयम 
करण्यात मंडळींतील सवग मनुष्ट्याचें मत णवचारिे, आणि ते णनयम एकदाचे बहुमताने स्वीकारल्यावर त्यास 
अनुसरून चालिे, ही जी आत्मशासनाची मुख्य बीजे ती येथे बहुतेक सवगत्र असून त्याच बीजास अंकुर 
येऊन स्थाणनक राज्यरूपी रोप उपजले; त्या रोपास सुभ्याचं्या राज्यव्यवस्थारूपी पुष्ट्कळ फादं्या फुटल्या; 
त्यास संस्थानव्यवस्थेच्या रूपाने उत्तम फुले आली, आणि त्याच फुलापंासून युनाइटेड् स्टेट्सस्ची राष्ट्रीय 
शासनपिती हे णदव्य फळ उत्पन्न झाले आहे. मुलासं कुटंुबातूंन आणि शाळामंधून ह्या प्रकारच्या 
आत्मशासनाचे णशक्षि णमळते. घरात त्याचे आईबाप नेमल्या रीतीने सवग कामे करतात. शाळातूंन मुलास 
िेळाच्या वळेी कोिता िेळ िेळावयाचा, तो बहुमताने ठरणवण्याची आणि व्यवस्थेशीर रीतीने वार्ण्याची 
सवय लावण्यात येते. होईल तसे करून शक्यतेनुसार आपल्यास लार्िारे सवग काम आपि करून घ्याव,े 
आणि लहानसहान र्ोष्टींकरता लोकासं भीड घालू नये व लोकाचंी मदत मार् ूनये, असा समज मुलाचं्या 
मनातं पके्कपिी नबबवनू देण्याचा प्रयत्न करतात. 
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युनाइटेड् स्टेट्सस्ची राज्यव्यवस्था अशा प्रकारची आहे की, वानशग्टन शहरातील वणरष्ठ सरकार 
संस्थाणनक सरकारच्याने करवले अशा कामातं मुळीच हात घालीत नाही. आणि सुभ्याच्या हातून 
होण्याजोग्या कामातं संस्थानचे सरकार मदत देत नाही. आणि जे काम स्थाणनक व्यवस्थेच्या योर्ाने पार 
पडण्यासारिे आहे  
 

त्यात सुभा हात घालून णचवडाणचवड करीत नाही. ही उत्तम व्यवस्था अमेणरकन लोकासं 
आत्मशासनात तरबेज करते. आणि ह्यामुळे ते लोक स्वावलंबी झाले आहेत. ह्या स्वावलंबनाचे बीज प्रत्येक 
कुटंुबात असले पाणहजे, आणि ते तेथे असेल तरच सहस्रावधी लक्षावधी कुटंुब े णमळून झालेल्या राष्ट्राच्या 
अंर्ी स्वावलंबनासारिा उत्तम रु्ि असिार. अमेणरकन कुटंुबव्यवस्था राष्ट्रव्यवस्थेसारिीच आहे. 
बायकोच्याने करवले अशा कामातं नवरा आपले घोडे पढेु घालीत नाही. आणि मुलाचं्या हातून होण्याजोरे् 
काम आईबाप आपि पुढे होऊन करीत नाहीत. 
 

ह्याचं्या स्वदेशभक्तीत आणि देशाणभमानात अहंपिाचे बरेच णमश्रि आहे. इंग्रजी लोक आपल्यास 
सवग जातीत श्रेष्ठ असे म्हित असतात. अमेणरकनाचें पूवगज इंग्रजी जातीचेच असल्याकारिाने ह्याचं्या अंर्ी 
इंग्रजी पूवगजाचंा अहंपिा असावा हे ठीकच आहे; परंतु हा देश नवा, आणि नव्या जणमनीवर सवग काही 
लवकर वाढते, ह्या णनयमाप्रमािे याचं्या अंर्चा अहंकार ह्या णपकाऊ जणमनीत रुजल्यापासून फारच वाढत 
रे्ला आहे; आणि हे लोक “बापसे बेटा सवाई” झाले आहेत. आपल्या देशातंील काही र्ोष्टींचे विगन 
करावयाचे झाले म्हिजे ह्यानंा इतर देशातंील र्ोष्टींशी त्याचें तारतम्य करून आपि व आपले ते सवांपेक्षा 
उत्तम, असे म्हिण्याची सवयच लार्ून रे्ली आहे. “आमचा कारिाना सर्ळ्यातं मोठा, आमचा देश 
सवोत्तम, आमचे राष्ट्र सवगश्रषे्ठ, आमच्या ज्ञानतंतूची रचना, आमचे मेंदू सवांपासून अणधक नाजूक व सुरेि 
आहेत; असे एक का दोन? आमचे तेवढे सवोत्तम म्हिण्याची ह्याचंी िोड सवग प्रणसि आहे. भजनमंणदरात 
उपदेश ऐकायला जा, तेथे उपदेशक म्हितो, आपचा धमग, आमचा समाज नकवा आमची सामाणजक रीती 
हीच सवोत्तम. एिाद्या जनरल गँ्रटसारख्या सेनापतीने णलणहलेले पुस्तक वाचा, तो म्हितो, आमची सेना 
पृथ्वीतील सवग राष्ट्रातंील सेनेपेक्षा आणधक युिकुशल. एिाद्या सभेस जा, तेथे वके्त आपले आपल्या 
देशातील आणि जातीतील चालीरीतीचे पोवाडे र्ात आहेत. ह्यास आपल्या तेजापुढे लोकाचें काहीच वाटत 
नाही. सवगसाधारि लोकामंध्ये नम्रतेची णवशरे्ष उिीव असलेली णदसून येते. तरी एकंदरीत अमेणरकन लोक 
लोकासं योग्य मान देण्यास कमी करीत नाहीत; कारि आत्मशासनाचे धडे लहानपिापासून णशकल्यामुळे 
आत्मसन्मान ह्या उत्कृष्ट रु्िाचा त्याचं्या अंर्ी णवकास झालेला आहे; ज्या मनुष्ट्याला आपल्या अब्रचूी नकमत 
कळून ती रािता येते, त्याला लोकाचं्या अब्रचूीही णवशरे्ष काळजी असते.  
 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

गृहस्स्ििी 
 

ही सवगसाधारि लोकत्स्थती झाली. शहरातूंन आणि िेड्यार्ावातूंन वर्ैरे र्ृहत्स्थती कशी असते 
ह्याबद्दल आता दोन शब्द साणंर्तले पाणहजेत. र्ृहामध्ये र्ृणहिी ही मुख्य आहे असे जरी साधारितः सवगत्र 
मानतात, तरी अमेणरकन र्ृहातं र्ृणहिी ही णवशरे्षकरून मुख्य माणनली जाते. अमेणरकन र्ृणहिी ही 
िरोिरच र्ृहश्री असते. (ह्या णनयमाला अपवादही आहेत.) र्ृणहिीला राहायला र्ृह हे अवश्य असले 
पाणहजे, तेव्हा णतचे विगन करण्यापूवी इकडील घराबंद्दल एकदोन शब्द बोलल्यास अप्रासणंर्क होिार नाही. 
र्ावढ्ातंील आणि शहरातंील घराचं्या आतल्या भार्ाची रचना बहुशः सारिीच असते; परंतु बाहेरच्या 
बाजूची रचना णनराळ्या प्रकारची असते. शहरात बहुतकरून दर्ड आणि णवटाचं्या नभतीची घरे असतात. 
िेड्यातूंन आणि लहान शहरामंधून लाकडाच्या फळ्याचंी घरे फार असतात. इकडे जळिाबद्दल सवगत्र 
कोळशाचंा उपयोर् होत असून णजकडे णतकडे झाडाचंी णवपुलता असल्यामुळे, लाकडाचंा िप घर 
बाधंण्यातच फार होतो. घरचा पाया णवटा नाही तर दर्ड घालून बाधंलेला असतो; वरची इमारत 
लाकडाच्या फळ्या, तुळया आणि िाबं े णमळून बाधंलेली असते. बाहेरून घराच्या नभती णझळणमळ्याचं्या 
णिडक्याचं्या दारासंारख्या णदसतात. आतून त्यानंा जाड फळ्या नकवा कार्द लावनू णर्लावा नाही तर र्च्ची 
केलेली असून, त्या णचत्रणवणचत्र रंर्ारंर्ाच्या कार्दानंी मढणवतात. ही कार्दाचंी आच्छादने चारं्ली णटकाऊ 
असून त्यातं ढेकिानंा वर्ैरे राहाण्यास जार्ा नसते. घरानंा पुष्ट्कळ णिडक्या असतात त्यातूंन पुष्ट्कळ उजेड 
आणि णवपुल स्वच्छ हवा घरात येऊन चोहोकडे िेळत असते. णिडक्यानंा मोठाली काचेची तावदाने 
लावलेली असतात; त्यामुळे थंडीच्या णदवसातं णिडक्या बंद कराव्या लार्ल्या तरी घरात अंधार पडत 
नाही. उन्हाळ्याच्या णदवसातं माशा, णचलटे इत्याणदकाचंी समृिी असते म्हिून काही अंशी तरी त्याचंा 
उपर्द्व नाहीसा करण्यास्तव, बारीक तारेच्या जाळीची दारे लावतात, म्हिजे घरात हवा येण्याला अटकाव 
न होऊन माशाचंा उपर्द्वही कमी होतो. णिडक्यासं शोभा आिण्याला व अणतशय उजेड घरात न पडावा 
म्हिून, णनरणनराळ्या प्रकारचे जाळीदार नकवा साध्याच कापडाचे पडदे लावलेले असतात, ते पाणहजे तेव्हा 
एकीकडे सारायची वर्ैरे उत्तम सोय केलेली असते. स्वैंपाकघर आणि दरवाज्याच्या पायऱ्या ह्यावंाचून 
घरात सवगत्र जणमनीवरून व णजन्यावंरून र्ालीचे नकवा चटया णबछावलेल्या असतात. त्यािाली भईु 
लाकडाच्या फळ्या घालून कडीपाट केलेली असते. वर्षांतून एक दोनदा र्ालीचे आणि चटया काढून 
झाडवनू स्वच्छ करण्यात येतात. साधारि घरात एक बसण्या उठण्याची िोली, जेविाची िोली, 
स्वैंपाकघर, पाहुण्याची िोली, व प्रत्येक मािसाला णनजायला णनरणनराळी िोली असते. पोशाि टारं्नू 
ठेवण्याला फडताळे, पुस्तके ठेवण्याला फळ्या, मेजे, िुच्या इत्यादी पुष्ट्कळ सोई केलेल्या असतात. 
तळघरात सपगि, भाजीपाला, दूध इत्यादी पदाथग ठेवण्यात येतात. शहरातंील घरातून एक न्हािी असते, 
त्या न्हािीत जस्ताच्या पत्र्याने मढणवलेले मोठे लाबंट हौदासारिे पातेले असते, त्यास स्नानाचा “टब्” 
म्हितात. त्यात एक थंड्या व दुसरा र्रम पाण्याचा असे दोन नळ आिलेले असतात.र्रम पाण्याचा नळ 
स्वैंपाकघरातील चुलीजवळील नळाकृती हाडं्याला लार्लेला असतो; ह्यामुळे वर पािी वाहून नेण्याचे श्रम 
व पािी तापवायला णनराळी चूल करावी लार्त नाही. िेड्यातंील बहुतेक घरातूंन न्हािी नसते. ह्यामुळे 
ज्यास दररोज स्नान करण्याची सवय आहे त्यास मोठी अडचि सोसावी लार्ते. बहुतकरून इकडचे सवग 
लोक रोज स्नानच करीत नाहीत; ताबं्याभर पािी हात धुण्याच्या घंर्ाळात घालून फडके ओले करून अंर् 
पुसतात; आणि कधी कधी स्नान करतात. िेड्यातंील लोक मणहनोर्िती “विस्नान” करूनच तृप्त 
राहतात. थंडीच्या णदवसातूंन तळघरात एक मोठी आर्टी पेटणवतात, आणि णतचा उष्ट्मा सवग घरात जावा 
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म्हिून त्या शरे्डीला लोिंडाचे नळ लावनू प्रत्येक िोलीत नेलेले असतात; ते स्वचे्छेनुरूप उघडण्याची 
नकवा बंद करण्याची सोय केलेली असते, ह्यास “रेणजस्ट्र्स्” म्हितात. 
 

इकडच्या बहुतेक शहरातूंन आणि लहान र्ावामंधूनही घरामंध्ये आणि रस्त्यावंरून धुराचे णदव े
लावतात. ह्या देशातं जाळण्याच्या उपयोर्ी िणनजवात नकवा “र्सॅ” णवपुल आहे. णपट्सस्बर्ग नावाच्या 
शहरात आणि दुसऱ्या णकत्येक र्ावामंधून तर ह्या ज्वालाग्राही वाताच्या योर्ानेच राधंिे, यंते्र चालणविे, 
घरात शके आििे, घरातील आणि रस्त्यावरची रोशिी, इत्यादीक सर्ळी कामे होतात. ज्या लहानसहान 
र्ावामंधून ज्वालाग्राही वात तयार करण्याचे कारिाने नाहीत, तेथे िणनज तेलाचा उपयोर् करतात. 
पणश्चमेकडच्या नवीन वसलेल्या शहरातूंन एकंदर णवजेचे णदव े लावतात. पूवेकडच्या आणि बऱ्याच जुन्या 
शहरामंधून कोठे कोठे णवजेचे णदव ेलावलेले पाहाण्यात येतात. 
 

घरातंील जेविािािाची व्यवस्था यूरोणपयनासंारिीच असते. जेवायच्या मेजावर घालण्याची 
पाढंरी विे, जेवताना हाततोंड पुसण्याचे पाढंरे रुमाल, प्रत्येक िोलीत तेथे राहिाऱ्या मनुष्ट्यास हातपाय 
आणि अंर् पुसण्यास लार्िारी विे म्हिजे पंचे, णबछान्यावरच्या चादरी आणि उशाचें अभे्र इत्यादी विे 
घरातच धुण्याची चाल आहे. स्वैंपाकीि नकवा पणरचाणरकीि, कधी कधी स्वतः घरधणनिी सुिा आपिच 
धोणबिी बनून ती विे धुतात, व त्यावंर इिी करतात. स्वैंपाकीि बहुतकरून णनग्रो नकवा आयणरश जातीची 
असते. पुष्ट्कळ र्रीब अमेणरकन बायकाही लोकाचं्या घरी स्वैंपाणकिी होऊन राहातात. आमच्या 
णतकडल्याप्रमािेच इकडेही चाकर ज्यासं धार्मजिे आहेत, अशी मनुष्ट्ये फार थोडी. बुणिवान्, णवचारी 
घरधनीि स्वतः सवग कामे करायला णशकते; ती चाकरिीला काम करण्यात मदतही करते. परंतु अणवचारी 
घरधणनिी इकडे बऱ्याच आहेत. पुष्ट्कळानंा स्वैंपाक करता येत नाही; म्हिून इकडे स्वैंपाक णशकवण्याच्या 
शाळा घातलेल्या आहेत. शहरातूंन घर करून राहाण्याला फार िचग पडतो, म्हिून पुष्ट्कळ लोक णबऱ्हाड 
करून राहातात. मणहन्याचे पंचवीस नकवा तीस डालर (एका डालरची नकमत सरासरी ३ रुपये आहे.) 
णदल्यास एक मनुष्ट्याला साधारि चारं्ले णबऱ्हाड णमळते. णबऱ्हाडकऱ्याला घरात एक स्वतंत्र िोली णदलेली 
असून इतर कुटंुबातील मािसाबंरोबरच त्याच्या जेविािाण्याची व्यवस्था केली जाते. संभाणवत मनुष्ट्यासं 
कुलीन सुस्वभावाच्या कुटंुबातं णबऱ्हाडास राहाता येते. इकडे पुष्ट्कळ चारं्ल्या बाया र्णरबीमुळे घरात 
णबऱ्हाडकऱ्यासं राहून घेऊन, आपला चणरताथग चालणवतात. मध्यम प्रतीच्या बऱ्याच सधन अशा कुटंुबातूंनही 
णबऱ्हाडकरी घेण्याची चाल आहे. िािावळींतून नकवा मोठाल्या वस्तीर्ृहातूंन राहण्यास णवशरे्ष िचग लार्तो 
इतकेच नव्हे; तर तेथे र्ृहसुि मुळीच णमळत नाही. 
 

सुमारे दोन वर्षांपयंत मी णफलाडेत्ल्फयात एका बाईच्या घरी णबऱ्हाडास राणहले होते. ही बाई 
स्वभावाने फार चारं्ली आहे. सवगच म्हिजे बाया अशा चारं्ल्या सुग्रिी, आणि उत्तम स्वभावाच्या व 
र्ृहकायगदक्ष असतात, असे नाही. तरी ह्या बाईच्या संसार करण्याच्या रीतीवरून इकडील बहुतेक 
र्ृणहिींच्या णनत्य कृत्याची माणहती होण्याजोर्ी आहे. ही बाई सकाळी साडेपाच नकवा सहा वाजता उठून 
स्नान (अंर् पुसिे नकवा सचलै) करून, विेी घालून पोशाि करून िाली येते. (शहरात घराना तीनचार 
मजले असतात, िालच्या मजल्यावर स्वैंपाकघर, जेविघर आणि बसण्याउठण्याची िोली असते.) 
त्यानंतर स्वैंपाकघरात जाऊन न्याहारीला काय काय पदाथग करावयाचे हे स्वैंपाणकिीला सारं्ते, आणि 
जेविघर झाडून मेजावर सुऱ्या, काटे, चमचे, रुमाल, बशा, चहाचे पेले, पािी णपण्याचे काचेचे पेले इत्याणद 
जेथल्या तेथे माडूंन, मर् एक कानटोपी घालून अंर्ावर शाल नकवा काबंळे आणि हातात परडी घेऊन 
मंडईत जाते; तेथून णनत्य घरात लार्िारा भाजीपाला, फळफळावळ णवकत घेऊन घरी आिते. सात 
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वाजता ती स्वतः नाही तर स्वैंपाकीि एक घंटा वाजणवते. घंटेचा शब्द ऐकला म्हिजे घरातील सवग मािसे 
अंथरुिावरून उठून, तोंडबींड धुऊन स्नान करून पोशाि घालून तयार होतात. साडेसात वाजता दुसरी 
एक घंटा वाजते; ती ऐकून सर्ळी मािसे न्याहारी करायला िाली येतात. आठ वाजता न्याहारी उरकली 
म्हिजे स्वैंपाकीि माडीवर जाऊन सर्ळ्याचं्या णनजायच्या िोल्या झाडून अंथरुिे झाडून पुनः पलंर्ावर 
घालून येते. बायका बहुतकरून आपापली अंथरूिे झाडून णबछावनू घेतात, आणि िोलीची नीट व्यवस्था 
ठेणवतात. घरात णबऱ्हाडाला असलेले पुरुर्ष कामाच्या र्दीमुळे म्हिा, नकवा आळसामुळे म्हिा, हे काम 
चाकणरिीवर टाकून जातात. ह्या अवकाशात बाई उष्टी ताटे (णचनी मातीची) वाट्या, पेले, चमचे, सुऱ्या 
वर्ैरे साबिाने व उन्ह पाण्याने धुऊन पुसून ठेवते. मर् दुपारच्या स्वैंपाकाकरता भाजी णचरून झाली 
म्हिजे, बाई जमािचाचा णहशोब तपासते. त्यानंतर थोडा वळे वतगमानपते्र वाचते, आणि दुसरे काही काम 
करावयाचे असल्यास ते वळेच्या वळेी करते. मर् बाजारातून काही आिावयाचे असल्यास बाहेर जाऊन 
सौदा करून येते. ती स्वैंपाणकिीला बरीच मदत करते. स्वैंपाकीि घरातील धुिे, झाडिे, िरकटी घासिे, 
केर काढिे, दाराच्या पायऱ्या आणि अंर्ि धुऊन स्वच्छ करिे, आर्ट्या, चुली वर्ैरे पेटविे इत्याणद 
सर्ळी कामे करते. णतला दरमहा १६ डालर म्हिजे ४८ रुपये पर्ार आणि पोटर्ी देण्यात येते. 
सोमवारपासून मंर्ळवारपयंत घरात धुण्याचा सपाटा चाललेला असतो. परसामध्ये मोठाले 'टब' ठेवनू 
त्यात आधि आलेले पािी घालून साबि लावनू काही वळे विे णभजवनू मर् धुतात. इकडे धुिी दर्डावर 
आपटीत नाहीत; एका लाकडी फळीवर (णतला बोटाबोटाच्या अंतराने समातंरावर लहान लहान 
तरंर्ासंारख्या उंचसिल रेघा पाडलेल्या असून, ती णटनाच्या पत्र्याने मढणवलेली असते, तीवर) साबि 
लावनू विे घासून धुतात. मर् ती णनळीच्या पाण्यात णभजवनू णपळून वाळणवतात. विानंा िळ 
लावल्यावाचूनच इिी करून त्याचं्या घड्या करतात. ह्याप्रमािे प्रत्येक घरात एक एक धोबीिाना असतो. 
 

दुपारून बारावर एक वाजता दुपारचे जेवि होते. ह्या वळेीही घरातील मािसानंा जेवायला 
बोलावण्यास घंटा वाजते. स्वैंपाक इकडच्या रीतीप्रमािे चारं्लाच असतो. उकडलेले बटाटे, कोबी, 
सलर्म, बीट नकवा दुसऱ्या ज्या भाज्या ज्या वळेी णमळत असतील त्या, मासं नकवा मासे, अंडी, कोनशणबरी 
दािल ‘लेट्सस्ʼ नावाचा पाला नाही तर ताबंडे मुळे, टुमाटो म्हिजे णवलायती वारं्ी, णिऱ्याच्या णदवसात 
णिरे णचरून जेवायच्या मेजावर आिनू ठेवतात. आमच्या णतकडल्याप्रमािे भाज्यास मसाला घालून फोडिी 
देिे ह्यास ठाऊक नाही. मेजावर मीठ आणि णमऱ्याचंी व णमरचाची पूड असते, ती ज्याला जशी लारे्ल त्याने 
तशी घ्यावी. कोनशणबरीकरता णशरक्याची कुपी असते तीतून पाणहजे णततका णशरका घ्यावा. कधी कधी, 
वारं्ी नकवा बटाटे चरबीत तळतात. ह्याणशवाय “केक” नावाचे एक पक्कान्न केलेले असते; ते व णकत्येक 
प्रकारच्या णिरी जेविाच्या शवेटी वाढतात. फळाचं्या णदवसातून फळे वाढतात. ज्या मािसाला मत्स्य, 
मासं नकवा अंडी आणि चरबी घालून केलेले पदाथग िाण्याचा कंटाळा असेल, त्याचे जेवििाण्याचे इकडे 
पुष्ट्कळ हाल होतात. अशा मािसानंा बहुतेक दूध भाकरी आणि फळे ह्यावरच णनवाह करावा लार्िार. 
 

दुपारून नकवा सकाळी न्याहारी झाल्यावर बाई फाटकी विे णशवते, णठर्ळे लावते, नकवा नवी विे 
णशवनू तयार करते. प्रत्येक घरात बहुतकरून एक णशवण्याचे यंत्र असते. ह्या थंडीच्या देशात त्याचा फार 
उपयोर् आहे. सकाळच्या प्रहरी नकवा दुपारून लोक भेटायला येतात. घरचे काम आटपल्यानंतर णमळेल 
त्या वळेात बाई पुस्तके व वतगमानपते्र वाचते, आणि व्याख्याने ऐकायला जाते, ह्याणशवाय ती णकत्येक 
परोपकारी कृत्यास मदत देते. एथे एक पणतत बायकाचंा आश्रम आहे, ही बाई त्या आश्रमाचे पोर्षि 
करिाऱ्या मंडळींची णचटणिशीि आहे. ह्याणशवाय ती दुसऱ्या पुष्ट्कळ धमाच्या आणि परोपकाराच्या कृत्यासं 
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यथाशक्ती पैशाने व अंर्मेहनतीने मदत करीत असते. कधी कधी दवािान्यात जाऊन दुििाईताचंा 
समाचार घेते. 
 

ज्या कुटंुबामंधून मुलेबाळे असतात तेथे आया उत्तम प्रकारे मुलाचंी जोर्वि करतात. जेथे आईबाप 
व मुले चारं्ल्या रीतीने वार्ून आपापल्या कतगव्यकमात तत्पर असतात, असले अमेणरकन् र्ृह सुिाचे 
माहेरघर असते. संध्याकाळच्या वळेी जेवििाि आटपले म्हिजे मुलाना घेऊन आईबाप बसण्याच्या 
िोलीत शरे्डीपाशी तापत बसून, सुिाच्या आणि मौजेच्या र्ोष्टी सारं्तात आणि मधुर शब्दानंी बोलतात. 
हा त्याचंा समय फार सुिाचा असतो. मुले “णप्रय आई” “णप्रय बाबा” म्हिून हाक मारतात. आईबाप मुलास 
“माझ्या लाडक्या” नकवा “बाळा”, असे मधुर संबोधन करतात. त्याचं्या बोलण्यात अपत्यपे्रम हे सवगदा 
व्यक्त होत असते. नवराबायको एकमेकाशंी बोलताना “माझ्या णप्रया, “ नकवा “णप्रये”असे संबोधन 
केल्यावाचून राहात नाहीत. संभाणवत घराण्यातून कधी कोिी वाईट शब्द नकवा णशवी तोंडी आिीत नाही. 
शपथा वहािे, णशव्या देिे, नकवा वाईट उिटपिाचे बोलिे हे पाप असून, असभ्यतेचे लक्षि आहे असे 
समजतात. साधारि कोिाला काही मार्ावयाचे नकवा काम करावयास सारं्ावयाचे असेल तर, “आपि 
कृपा करून एवढे कराल काय?” “कृपा करून अमुक अमुक करा,” आणि कोिी साणंर्तलेले काम 
केल्यावर काही णनरोप साणंर्तल्यावर नकवा पदाथग आिनू णदल्यावर आणि अशाच दुसऱ्या प्रसंर्ी “मी तुमचे 
उपकार मानते,” असे मोठ्या अदबीने म्हितात. दोन मनुष्ट्ये बसलेली नकवा उभी असता त्याचं्यामधून नकवा 
एिाद्याच्या समोरून जात नाहीत, तसे करण्याचा प्रसंर् आलाच तर मला “माफी करा”असे म्हितात. 
घरात चार मंडळी जेवायला बसली असता तेथून उठून जािे अवश्यच असल्यास घरधणनिीची नकवा 
धन्याची परवानर्ी मार्तात. कोिी काही बोलले ते आपल्यास ऐकू आले नाही तर पुनः णवचारून घेताना 
“माफी मार्तो, आपि काय म्हटले?” असे म्हितात. मुलास लहानपिापासून असे णशष्टाचारचे णशक्षि 
णमळते, ह्यामुळे त्याचें मोठे णहत होते.  
 

संभाणवत लोक कुटंुबामध्ये आणि समाजामध्ये बायकापरुुर्षाचंा यथोयोग्य सन्मान ठेवतात. पुरुर्ष 
बायकासं पुष्ट्कळ रीतीने बहुमान देतात. ते कोिा बाईशी-मर् ती कोिीही असो-बोलावयाचे झाले म्हिजे 
टोपी उतरतात, आणि ‘बाईसाहेबʼ म्हिून संबोधन करतात. घरात नकवा सभेत बायकानंा प्रथम आसने 
बसावयाला णमळतात. आर्र्ाड्यातूंन आणि सावगजणनक घोडेर्ाड्यातूंन फार भीड असली आणि तेथे कोिी 
बाया आल्या तर पुरुर्ष जार्चे उठून बायकानंा सोय करून देतात-(सर्ळेच पुरुर्ष असे णशष्टसंप्रदायाचे 
अनुसरि करतात असे नाही.)-तरुि आणि सशक्त बायका वृि नकवा अशक्त मनुष्ट्यास ह्याच रीतीने बहुमान 
देतात. 
 

समजदार आणि संभाणवत बायका कोिाशी भाडंत नाहीत. वर साणंर्तलेल्या “र्ाव आहे तेथे 
म्हारवाडा आहेच” ह्या म्हिीप्रमािे इकडे भाडंिे आहेतच; पि ती आमच्या णतकडल्यासारिी 
ओरडाओरडीची व णशव्यार्ाळ्याचं्या सुकाळाची नसतात. कोिाला कोिाचा रार् आला, म्हिजे त्याशी 
फारसे दळिवळि ठेवले नाही म्हिजे झाले. साधारि भाडंिाच्या वळेी बोलण्याचा सूर बदलला म्हिजे 
झाले. मी तुमचे उपकार मानतो असे हळूच र्ोड स्वराने म्हिायच्या बदली बरे, मी तुमचे उपकार मानतो, 
असे अंमळशा कठोर व रार्ीट स्वराने म्हिायचे. अणशष्ट व अज्ञलोकाचं्या भाडंिात अवाच्य शब्दाचंा भणडमार 
होतो इतकेच नव्हे; तर ते कधीकधी हातघाईवरही येतात. 
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कोिी भेटले म्हिजे एकमेकाचंा उजवा हात धरून हालणवतात, आणि त्यावळेी जो कुशल प्रश्न 
करावयाचा त्याचे शब्दशः भार्षातंर केल्यास “तुम्ही कसे काय करता?” असे होतो. ह्याचा अथग “तुमची 
प्रकृती कशी काय आहे? “प्रत्येक वळेी एकमेकाचंी भेट होताकं्षिी असा प्रश्न करावयाची चाल 
असल्यावरून, त्यास उपयुक्त उत्तर “मी बरा आहे, माझी प्रकृती फार उत्तम आहे” हे होय. हे उत्तर म्हिजे 
सवगकाळ िरे असते असे नाही, परंतु भार्षारूढी अशी काही णवलक्षि आहे की, तीत िऱ्यािोट्याची णनवड 
करण्यास थोडीच सवड असते. 
 

कोिाची भेट झाली म्हिजे काही तरी बोलले पाणहजे म्हिून इकडची मािसे प्रथम सापं्रतच्या 
णदनचयेवर टीका करण्यास आरंभ करतात. णदवस चारं्ला प्रसन्न व आकाश णनरभ्र असेल, तर “अहाहा हा 
णदवस णकती चारं्ला आहे?” म्हिून स्तुती करावयाची. परंतु असले सवांस संतोर्षणविारे णदवस फार थोडे. 
तेव्हा सवगकाळी सर्ळ्याचंी मजी संभाळिे हे णदनचयेला साधत नाही. कोिाला पाऊस आवडत नाही, 
कोिाला थंडी सोसवत नाही; कोिाला उकाड्याचा मोठा णतटकारा; कोिाला पाऊस कधी येईल अशी 
उत्कंठा लार्लेली असते, कोिाला तुर्षारवृष्टी कधी होईल, नद्या णथजतील केव्हा आणि आम्ही स्केटायला 
जाऊ कधी, असे झालेले असते. साराशं णबचाऱ्या णदनचयेला कोिाची मजी म्हिून रािवत नाही. बहुतेक 
प्रसंर्ी णदनचयेबद्दल नाके मुरडण्याची जरी या लोकास संवयच लार्ून रे्ली आहे, तरी स्वाभाणवक शोभेची 
रु्िग्राहकता ह्यासं उत्तम साधली आहे. सवगच लोक म्हिजे ह्या र्ोष्टीचे मार्ममक आणि रसज्ञ आहेत असे 
नाही, परंतु एिादी चारं्ली वस्तू पाहून णतची स्तुती करिार नाहीत, अशी मनुष्ट्ये इकडे फार थोडीच 
आढळतात. 
 

कोिा णवदेशी व नवख्या मनुष्ट्याची भेट झाली म्हिजे त्यास पुष्ट्कळ र्ोष्टी णवचारिे हे स्वाभाणवक 
आहे. त्या मोठ्या संभाणवतपिाने णवचारतात. इकडील व दुसऱ्या पाश्चात्य बायका आमच्या इकडे आल्या 
म्हिजे आम्ही त्यास पुष्ट्कळ णवलक्षि तऱ्हेचे प्रश्न करीत असतो, तसेच आम्ही इकडे आलो म्हिजे 
इकडच्या बायकाही ते करण्यास चुकत नाहीत. 
 

नखरे 
 

न िरे म्हिजे िरे नव्हते ते, असा जर ह्या शब्दाचा मूळचा अथग असेल, तर इकडच्या बायकाचं्या 
पोर्षािात आणि श्रृंर्ारात पुष्ट्कळच निरे असलेले णदसून येतात. इकडच्या णिया बहुतकरून चारं्ल्या 
देिण्या, आणि णकत्येक तर जात्या परम सुंदर आहेत. त्यास स्वाभाणवक सौंदयाची केवढी आवड आहे हे 
त्याचं्या घरादाराचंी रचना वर्ैरे पाणहल्यास सहज कळून येते.प्राचीन काळच्या हेल्लेिी लोकाचंी 
स्वभावसौंदयगप्रीणत त्याचें अनुकरि करिाऱ्या रोमकरानंी घेऊन, ती इंग्रजी आणि इतर यूरोपातील लोकासं 
णशकणवली. ह्या देशाच्या लोकानंी णतचेच सवगत्र अनुकरि केले आहे; हे ह्याचं्या शहराचं्या, साधारि 
घराचं्या, मोठाल्या इमारतींच्या आणि देवळाचं्या वर्ैरे रचनेवरून स्पष्ट णदसून येते. तरी बायकाचं्या 
पोर्षािात व दुसऱ्या णकत्येक र्ोष्टीत फारसे सौंदयग नसून त्यात दरवर्षी पुष्ट्कळ फेरबदल होत असतात. 
फ्रान्स देश राजसते्तत असता, पॅणरसची महारािी सवग यरूोपातील व अमेणरकेतील बायकासं णनरणनराळ्या 
तऱ्हेचे पोर्षाि आणि श्रृंर्ार करण्याचा णकत्ता घालून देत असे. पॅणरसच्या महारािीने व तेथील इतर श्रीमतं 
निरेबाज बायानंी जे कराव ेते सवांस वदं्य असून, सवांनी त्याचें अनुकरि कराव,े अशी चाल होती. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पंचवीस वर्षांपूवी माझी माताणपतरे सपणरवार कुमठ्याहून नावते बसून मंुबईस जात असता, त्यासं 
सदाणशवर्डात दोन तीन णदवस थाबंून दुसऱ्या नावचेी वाट पाहावी लार्ली.आम्ही जेथे उतरलो होतो ते 
णठकाि तेथे नवीनच झालेल्या लोिंडी रस्त्याजवळ असून, त्याच्या पलीकडच्या बाजूस आर्र्ाडीचा टप्पा 
होता. आम्ही तेथे उतरलो त्या णदवशी दुपारून णतघी इंग्रजी बायका त्या टप्प्यात एका बाकावर येऊन 
बसल्या, त्याचें लहंरे् इतके फुर्ीर होते की, त्यापंैकी एक बाई उभी राणहली नकवा बसली असल्यास णतच्या 
लहंग्याने णनदान दीड दोन वार व्यासाच्या वतुगळाएवढी जार्ा व्यापून टाकली असती. ह्या प्रकारचा णवणचत्र 
पोर्षाि व तो धारि करिाऱ्या ताम्रमुिी बाया, त्यापूवी कधीच माझ्या दृष्टीस पडल्या नव्हत्या. त्यासं पाहून 
मला आधीच भय वाटू लार्ले होते, इतक्यात एका मनुष्ट्याने काही पदाथांने भरलेली एक लहानशी टोपली 
त्या बायापंाशी आिली; तेव्हा त्यापंकैी एक बाई पटकन् उठून ती टोपली घेऊन आपि बसली होती त्या 
बाकािाली ठेवनू, पुनः बाकावर बसली. हे पाहून मला जे काय भय वाटले, आणि पोटात कसे धस्स झाले, 
ते आठवल्यास आता मला हसू येते; पि तेव्हा माझ्या मनाची पक्की िात्री झाली की, ह्या बायका कोिी तरी 
कैकाणडिी, नाही तर राक्षणशिी असाव्यात. ह्या लोकाचंी पोरे आणि दुसरे पदाथग चोरून आपल्या फुर्ीर 
लहंग्यामध्ये लपवनू घेऊन जात असतील, आणि कदाणचत् एिादे णदवशी मी आईच्या नकवा बाबाचं्या 
डोळ्याआंड झाले तर त्या मला देिील उचलून आपल्या लहंग्याच्या आतील णपशवीत घालून नेतील, 
ह्याणवर्षयी मला अर्दी संशय राणहला नाही! 
 

अशा प्रकारे लहानपिी मला ज्या फुर्ीर लहंग्याचें अतोनात भय वाटत असे, ते पॅणरसच्या 
महारािीच्या कल्पनेने सृष्ट झालेले असून, काही वर्षापयंत सवग युरोपातील लहान, मोठ्या, र्रीब, श्रीमंत, 
णवद्वान्, अणवद्वान्, बायका ते फार सुरेि आहेत असे समजून नेशीत होत्या. पाणरसची सम्राज्ञी र्रोदर असता 
णतने आपल्या आकृतीत फेरफार झालेला लोकाचं्या पाहण्यात न यावा, म्हिून फुर्ीर लहंरे् नेसण्यास 
सुरुवात केली. ते पाहून ही काही तरी नवीन छानदार रीती आहे, म्हिून णतच्या मूळ कारिाचा पुरता शोध 
न करता सर्ळ्या निरेबाज बायकानंी स्वतः तशा प्रकारचे लहंरे् नेसण्याची सुरुवात केली इतकेच नव्हे; 
तर लहान मुलींनासुिा तशाच आकृतीचे परकर नेसणवले. हे पाहून पाणरसची रािी मनातल्या मनात णकती 
हसली असेल! दुसरी एक सुंदरी अमळशी ठेंर्िी होती, णतने आपल्या जोड्याचं्या टाचा दोन तीन 
बोटाइंतक्या उंच करवनू आपले ठेंर्िेपि झाकण्याचा प्रयत्न केला. हे पाहून इतर बायकानंी त्या रीतीचे 
मूळ कारि न जािून आपल्याही जोड्याचं्या टाचा उंच करणवल्या. ही उंच टाचाचें जोडे घालण्याची चाल 
अद्याणपही चालू आहे. सोन्यारुप्याची नकवा इतर प्रकारची भरू्षिे लेऊन नकवा तऱ्हेवाईक, पोर्षाक घालून 
आपले सौंदयग वाढव ू पाहिारी मािसे कधी कधी सुरूपाचे कुरूप करून टाकतात, हा णनयम आमच्याच 
देशाला लार् ू आहे असे नाही; तर तो सुधारिेच्या णशिरास जाऊन पोहोचलेल्या इंग्लंडास आणि 
अमेणरकेच्या संयुक्त संस्थानासंही लार् ू आहे. चीनच्या बायकाचें पाय बाधूंन ते लहान करण्याचे प्रयत्न 
करताना णचनी बायकासं णकती दुःि भोर्ाव े लार्ते म्हिून इकडच्या बायकासं त्याचंी फारच कीव येते. 
कोिी म्हितात ही णचनी लोकाचंी चाल बायकाचं्या दास्याची िूि आहे; कोिाच्या मते णचनी लोकावंर बौि 
आणि कनफ्यूशी धमाचा पणरिाम कसा वाईट झाला, ह्याचे हे प्रमाि होय. इतर जातीच्या वाईटसाईट 
चालींवर टीका करताना ह्याचं्या मनात पुष्ट्कळ णवलक्षि तकग  येतात. परंतु इसापाच्या नीणतकथातं 
साणंर्तलेल्या पडशीवाल्या मनुष्ट्याप्रमािे ह्यास आपल्या पडशीच्या पुढच्या णपशवीतील पदाथग सर्ळे उत्तम 
प्रकारे णदसतात, पाठीकडच्या णपशवीत असलेले पदाथग न णदसिे हे स्वाभाणवकच आहे. इकडच्या बायकानंा 
बारीक कंबर हे मोठे सौंदयाचे लक्षि आहे असे वाटून, त्या “कोसेट्” नावाच्या देवमाशाची हाडे आणि 
पोलाद याचं्या चापट काबंी घालून केलेल्या णबनबाह्याचं्या बंड्यासंारख्या मध्ये बारीक व वरच्या आणि 
िालच्या बाजूस बऱ्याच पोकळ, अशा कंचुक्या घालून आपली कंबर बारीक करतात. मध्यम उंचीच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

साधारि धष्टपुष्ट बायकाचं्या कंबरेचा मोज स्वभावतः एकुिचाळीस नकवा चाळीस बोटे असावा; तो इकडच्या 
बायका कंबर आवळून तीसापंासून चोवीस बोटावंर आितात. मुलर्ी बाराएक वर्षांची झाली म्हिजे णतला 
कोसेट् घालण्याची सवंय लावण्यात येते. ह्या चालीमुळे पुष्ट्कळ बायकानंा मोकळेपिे श्वासोच्छ् वास 
करायला सापडत नसल्याने त्याचें फुफ्फुस णबघडतात; पोटावर “कोसेट्” चा दाब बसल्यामुळे प्लीहा व 
अन्नाशय ओटीपोटात पडून र्भाशयावर त्याचा मनस्वी दाब पडतो. ह्यामुळे त्यास व्हाव ेतसे अन्नपचन होत 
नाही, लाबं श्वास घेता येत नाही, प्लीहाणवकार आणि फुफ्फुस णवकार होतात; बाळंतपिी बेतापेक्षा अणतशय 
अणधक यातना भोर्ाव्या लार्तात; आणि दुसरे णकती कष्ट व अडचिी सोसाव्या लार्तात हे ईश्वरच जािे! 
ह्याणशवाय आकृतीला आणि पोर्षािाला सुरेिपि आिण्याची दुसरी एक चीज आहे, णतला “बस्ल”् 
म्हितात. हे “बस्ल”् जाड तारा णविून केलेले असते. ह्याच्या दोन चार आकृती असतात. हे लहंग्याच्या 
आतून पाठीकडे कंबरेला बाधूंन लटकवनू त्यावर लहंर्ा नेसल्यास, तो पाठीकडे कंबरेकडे फुर्ीर णदसतो. 
ह्या “बस्ला” त काय सुरेिपिा आहे, हे सठवाईवाचनू दुसऱ्या कोिास ठाऊक नाही. ह्याची सृष्टी तरी 
र्षष्ठीदेवीनेच केलेली असावी असे णदसते; कारि सृणष्टदेवतेला जन्मताच युरोणपयन् व अमेणरकन् बायकाचं्या 
पाठीस एक स्वाभाणवक “बस्ल ्” लावण्याची कल्पना सुचली नाही. बस्लाभोवती लहंग्याच्या आतून 
दोनतीन जाडे परकर नेसतात त्याचंा व लहंग्याचा व बस्लाचा णमळून सहासात शरेाचंा भार पोटावर पडतो 
ह्याचा पणरमाि बरा होत नाही, हे सारं्ायला नकोच. ह्या थंड देशात पायाला जोड्याचे रक्षि असिे हे 
ठीकच आहे; परंतु हौशी बायकानंा आपले पाय लहान असाव ेअसे वाटून त्या फारच आवल जोडे घालतात. 
त्यामुळे पायाचंी आकृती णबघडून बोटावंर थोरलाले घटे्ट पडतात; आणि जोड्याचं्या टाचा उंच असल्यामुळे 
चालताना शरीराचा भार सवग पायावर सारिा न पडून, तो पायाच्या पुढच्या भार्ावर जास्ती पडतो; त्यामुळे 
आंर्ठ्याच्या व दुसऱ्या बोटाचं्या निानंा इजा होते. लहान र्ावापेक्षा शहरातूंन असल्या निऱ्याचंी आवड 
अणधक असते. श्रीमंताचंी छानछुकीची तऱ्हा पाहून र्रीब बायका त्याचें अनुकरि करतात. र्रीब आणि 
श्रीमंत बायका पोशािाचे पदाथग णवकत घेण्यात अतोनात पैसा िचग करतात. हातात घालायचे कातड्याचे 
हातमोजे इतके घट्ट केलेले असतात की, ते हातात चढणवण्यास बराच वळे लार्नू, ते हातात असत तोपयंत 
बायकाचें हात वाटोळ्या वळकट्यासंारिे णदसतात. त्या कोठे जेवायला, णफरायला नकवा कोिास 
भेटायला बाहेर जाऊ लार्ल्या, म्हिजे उन्हाळ्यात अणतशय उकडत असते तेव्हा देिील अंर् घामाघूम 
होत असले तरी हातमोजे हे त्याचं्या हातात असलेच पाणहजेत. 
 

अलीकडे इकडे एक “डे्रस णरफॉमग” म्हिजे पोशाि सुधारिा सुरू झाली आहे. पुष्ट्कळ जाित्या 
आणि शरीरशािज्ञ बायका आपल्या पोशािाचं्या धाटिीची सुधारिा करीत आहेत. हा सुधारलेल्या तऱ्हेचा 
पोशाि शािीयणरत्या तयार केलेला असून, शरीरास सुिदायक व स्वास्थ्यकारक असा आहे इतकेच नव्हे; 
तर तो अंर्ावर घालून पाणहजे ते काम करता येते; तो घातल्याने म्हिजे अमुक एक काम करता येिार 
नाही, असा अडथळा त्याकडून येत नाही. ह्या पोशािसुधारक बाया स्वदेशात आणि परदेशात णस्रयानंी 
वाईट निरेदार पोशाि घालून शरीराची स्वाभाणवक आकृती आणि प्रकृती णबघडवनू घेऊ नये, म्हिून 
मनापासून प्रयत्न करीत आहेत. जपानच्या उन्नणतशील रणहवाशानंी युरोणपयनाचं्या सद्रु्िाबंरोबर 
दुरु्गिाचेंही अनुकरि करण्याचा झपाटा चालणवला आहे. णतकडच्या बायकानंी आपला ओबडधोबड पोशाि 
टाकून युरोणपयन बायकासंारिे कपडे घालण्याचे आरंणभले आहे. फ्रान्सेस् बाई णवलडग ह्याचंा णनरोप 
घ्यायला मी त्याचं्या घरी रे्ले, तेव्हा त्यानंी मला साणंर्तले की, “तुम्ही जेथे जाल तेथे, णवशरे्षेंकरून 
जपानात, बायानंा निरेदान नादान पोशाि घालून प्रकृती णबघडवनू घेऊ नका, असा आग्रह करा. हे 
तुम्हास माझे शवेटचे सारं्िे आहे. आम्ही लोकसमाजास उपयोर्ी पडाव े असा आमचा उदे्दश असल्यास 
आम्ही सवांनी आपल्या पोशािात सुधारिा केली पाणहजे.” थंडी नकवा कडक ऊन ह्यापंासून डोक्याचा 
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बचाव करून घेिे हा जो टोप्याचंा उपयोर् तो इकडच्या बहुतेक बायका णवसरून रे्ल्या आहेत. टोप्या हे 
आता एका प्रकारचे णशरोभरू्षिच बनून रे्ले आहे. रंर्ीत रेशमी कापड, रेशमी व मिमलीच्या नाड्या, 
कापडाची कृणत्रम फुले वर्ैरेंनी टोप्या शृरं्ारतात. ह्या णशवाय सुरेि पािराचें पंि नकवा मारलेली सर्ळीच 
पािरे त्याचं्या शरीरात पेंढा भरून, ती टोप्यावंर लावण्याची चाल आहे. थोड्या वर्षांपूवी पाणरस शहरातील 
एक बदनामी बायको लोकाचें लक्षय आपल्याकडे वळवून घेण्याकरता एक सबंध पािरू टोपीवर लावनू 
नाटकरृ्हात रे्ली, हे पाहून ही एक नवीच टूम णनघाली आहे, असे समजून संभाणवत बायकानंी देिील 
त्याच्या कारिाचा शोध न करता आपल्या टोप्यावंर सुरेि पािरे लावण्याची चाल पडली. ह्या दुष्ट 
चालीच्या पायी लक्षावधी कोट्यावधी सुंदर पािराचें प्राि बळी पडून दुष्ट पारधी त्या व्यापाराने आपली पोटे 
भरतात; आणि णशष्ट बायका आपि काय करीत आहो ह्याचा णवचार न करता ह्या व्यापाराला उते्तजन देतात. 
ह्यामुळे णबचाऱ्या पािराचंा जीव जातो इतकेच नव्हे; तर त्यास अणतशय यातना भोर्ाव्या लार्तात. त्याचं्या 
सुरेि पराचें रंर् णफके पडू नयेत, म्हिून ती अधी मुधी णजवतं असतानाच त्याचं्या अंर्ची कातडी सोलून 
काढावी लार्तात. ह्या कू्ररपिाचे व णबचाऱ्या पािराचं्या यातनेचे विगन कोिाच्याने करवले? दोन वर्षांपूवी 
लंडनच्या एका दुकानातून तीन मणहन्यातं ४०४४६४ पणश्चम नहदी बेटातल्या व ब्राझीलच्या पािराचंी कातडी 
आणि ३५६३८९ आमच्या नहदुस्थानी सुंदर पक्षयाचंी पे्रते णवकली रे्ली. अशा प्रकारची दुकाने युरोपात आणि 
अमेणरकेत हजारो असून, त्यात दरवर्षी णकती असंख्य कोटी पक्षयाचं्या शवाचंा व्यापार होतो ह्याचा अदमास 
कोिाच्याने करवले! ह्या णशवाय णकती असंख्य पािराचं्या णपल्लाचंा णनरथगक नाश झाला असेल तो 
णनराळाच. आईबाप िुराक आिण्यास रे्ली तोच कोिी दुष्टाने त्याचें प्राि घेतले; इकडे घरकुल्यातं 
दोनचार णपल्ल ेभकेुमुळे चोची वासून णचव णचव करून करुि स्वराने आईला हाका मारीत आहेत, पि त्यास 
उत्तर देण्यास आई णजवतं नाही; त्यास पुरते पंि फुटले नसल्यामुळे स्वतः बाहेर जाऊन िुराक शोधून 
िाता येत नाही. ती ओरडत ओरडत एक दोन णदवसानंी भकेुने मरून जातात! अरेरे! त्याचंी ती त्स्थती 
आठवनू ज्याच्या डोळ्यात पािी येिार नाही असा पार्षाि जर्ात असेल तर तो मनुष्ट्यजातीचा कलंक आहे, 
असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही! पािरे लावलेल्या टोप्या घालिाऱ्या बहुतेक बायकानंा त्या चालीपासून 
जर्ाची केवढी हानी होते व पािरानंा णकती दुःि भोर्ाव ेलार्ते हे ठाऊक असते, तर त्यानंी िणचतच ती 
चाल सोडून णदली असती. अलीकडे पाश्चात्य राष्ट्रामंधून “ओडुबोन्” नावाच्या मंडळ्या स्थापन झाल्या 
आहेत. पािराचें संरक्षि करिे हा ह्या मंडळ्याचंा उदे्दश आहे; त्याचं्या उद्योर्ास आशानुरूप यश येवो अशी 
आमची ईश्वरापाशी प्राथगना आहे. 
 

र्ालानंा आणि निानंा रु्लाबी रंर् चोळून, पाढंरी पूड लावनू शोभा आििे, हेही निऱ्याचे एक अंर् 
आहे. म्हातारपिी नकवा तरुिपिीही काही णवकारामुळे डोक्याचे केस रे्ल्यास िोट्या केसाचंा टोप आणि 
बुचडा घालून मस्तकास शोभा आििे, हे तर सवगत्र रीणतणसि आहे. केस कुरळे णदसाव े म्हिून रात्री 
णनजण्याच्या पूवी नशर्ाच्या काड्या, नकवा कार्दाच्या वळ्या घेऊन त्याभोवती केस रंु्डाळून पािी लावनू, 
णचमटे तापवनू त्यानंी केसाचं्या रंु्डाळ्या दाबून, केस कुरळे करतात. कोिी कोिी तेल आणि मद्याकग  लावनू 
कपाळावर उलट्या तुकी कमानीसारख्या केसाचं्या पट्सट्या बसणवतात. 
 

मध्यवयात दात पडू लार्ले म्हिजे त्याचं्या जार्ी िोटे दात बाधंायाची चाल आपल्या देशात सुिा 
कोठे कोठे चालू आहे. इकडे कृणत्रम दात तोंडात घालिे म्हिजे “वासाणंस जीिाणन यथा णवहाय नवाणन 
र्ृह्याणत नरोपराणि!” ह्यासारिे आहे. इकडच्या कुशल काराणर्रानंी कृणत्रम दातासं हुबेहूब िऱ्या 
दाताइंतकेच उत्तम बनवनू टाकले आहे. कोिी सुंदर तरुिीचे दात वाकडे णतकडे असल्यास ती 
दंतवैद्याकडे जाऊन आपले दात उपटून टाकून, त्याचं्या जार्ी सुरेि कृणत्रम दात घालून मुिाला शोभा 
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आिते. “तुमचे दात िरे आहेत काहो?” असा प्रश्न मला काही थोड्याथोडक्यानंी णवचारला नाही. 
णफलाडेत्ल्फयाच्या एका वृि बाईला तर माझे तोंड उघडून त्यातील टाळू आणि इतर भार्ाचंी परीक्षा करून 
पाहाण्यापूवी माझे दात “िरे” आहेत ह्या र्ोष्टीची िात्री येईना. हे लोक अणतशय मास िातात म्हिून की 
काय कोि जािे, ह्याचें दात जात्या बळकट नसून ते लवकरच पडतात. कृणत्रम दाताचंा ह्यास फार उपयोर् 
आहे; ते केवळ तोंडाला शोभा आितात इतकेच नव्हे तर, घट्ट आणि आणि णचवट पदाथग चावनू िाण्यात 
त्याचंा फार उपयोर् आहे. 
 

बायकापं्रमािेच पुरुर्षामंध्येही काही निरे असलेले पाहाण्यात येतात. पि, पुरुर्ष वरकातंी अर्दी 
साधे साळेभोळे णदसण्याचा प्रयत्न करीत असतात. निरे करिारे पुरुर्ष बहुतकरून अर्दी तरूि नकवा 
श्रीमंताचें मुलरे् हे होत. र्रीब मुलरे्देिील श्रीमतं व उधळे लोकाचें निरे व पोशािाची तऱ्हा पाहून, 
मोठ्या डौलाने त्याचें अनुकरि करतात. दररोज तीनचारदा पोशाि बदलायाचा, णनरणनराळ्या तऱ्हेचे 
पोशाि करायाचे, टोपी डोकीस घालायची ती अंमळशी वाकडी असायाची, णमशावंरून हात णफरवीत 
असायाचे; हातात बारीकशी छडी, ऐटबाजीचे चालिे, ऐटीने बोलिे, इत्यादी णकत्येक प्रकार पुरुर्षाचं्या 
निऱ्यात मोडतात. पुरुर्षाचंा पोशाि युरोणपयन तऱ्हेचा एकरंर्ी (बहुतकरून काळ्या नकवा भऱु्या रंर्ाचा, व 
त्याच रंर्ाची टोपी) आणि साधा असतो. तो नेसून काम करण्यास अडचि मुळीच पडत नाही. तो उद्योर्ी व 
अष्टौप्रहर सर्ळ्या प्रकारचे काम करिाऱ्या मनुष्ट्यास फार सोईस्कर असतो. धमाचायांचा पोशाि साधारि 
लोकाचं्या पोशािाहून थोडासा णनराळ्या तऱ्हेचा असतो; म्हिजे त्याचें अंर्रिे रु्डघ्यापंयंत पोहोचतील 
इतके लाबं असतात. मेजवानीला वर्ैरे जाण्याच्या वळेी घालायचे पोशाि उंची कापडाचे असून, काही 
पाहण्यास सुरेि व काही वाईट तऱ्हेचे असतात. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या पुरुर्षमंडळीत साधारितः दोन व्यसनाचंा अणतशय प्रसार झालेला आहे; 
त्यापंैकी एक दारू णपिे, व दुसरे णचरूट ओढिे. ज्या आगँ्लोसात्क्सन जातीपासून अमेणरकन लोकापंैकी 
बहुतेकाचंी उत्पत्ती झाली आहे त्याचें पूवगज फार प्राचीनकाळापासून ‘बीर’ नावाची दारू पीत असत. पुढे 
नवी नवी बहुतप्रकारची मदे्य णनमाि होऊ लार्ली, त्याबरोबर त्याचें मद्यपानाचे व्यसनही अणधक वाढू 
लार्ले. हे युनाइटेड् स्टेट्स्चे राष्ट्र स्वतंत्र झाल्यापासून आजपयंत एथे येऊन वसाहत करण्याकणरता 
म्हिून युरोपातील बहुतेक सर्ळ्या जातींचे लोक एकसारिे या स्वतंत्र राष्ट्राकडे येत आहेत. दरवर्षास 
लक्षावधी मनुष्ट्ये वसाहती करण्यास युनाइटेड स्टेट्स्मध्ये येत आहेत. ह्यामध्ये, जमगन, इटाणलयन आणि 
आयणरश ह्याचंी संख्या फार असते. हे लोक मद्यपानाच्या संबधंाने फार प्रणसिीस आले आहेत. युनाइटेड् 
स्टेट्स्मध्ये त्याचंा भरिा फार झाल्यामुळे, त्याचें पाहून मुळच्या अमेणरकन लोकाचं्या अंर्चे मद्यपानाचे 
दुव्यगसन फारच वाढले. त्याचप्रमािे तमािू णपण्याचेही व्यसन अणतशय वाढले आहे. ह्या दोन व्यसनाचें 
प्राबल्य केवढे आहे हे िाली णदलेल्या युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय वार्मर्षक िचाच्या आकारावरून सहज 
समजून येईल. हे लोक दरवर्षास िाली णलणहल्याप्रमािे िचग करतात:-  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 रु. कोटी लक्ष   रु. कोटी लक्ष 
धमगप्रसाराथग  १  ६५  जोडे मोजे वर्ैरे घेण्यात  ५९  १०  
धमाचायांच्या पर्ाराकणरता ३  ६०  लोिंड वर्ैरे धातू घेण्यात  ७८  ८०  
णवद्याप्रसाराथग  २८  ८०  मासं िाण्यात  ९०  ९०  
चहाकॉफी णपण्याकणरता  ४३  ५०  भाकरी िाण्यात  १६१  ५०  
सािरर्ूळ िाण्याकणरता  ४६  ५०  तमािू िाण्यात  १४७   
   मद्य णपण्यात  २७०   
 
 

मद्यपानापासून लोकाचं्या आरोग्याची आणि राष्ट्राची केवढी हानी होत आहे हे पाहून लक्षावधी 
अमेणरकन णस्रया आणि पुरुर्ष मद्यपानाचा णनरे्षध करीत आहेत. हल्ली अमेणरकन लोकामंध्ये नानाप्रकारच्या 
अनीतीचा जो प्रसार झालेला आहे तो बहुतेक वर साणंर्तलेल्या दोन व्यसनापंासून उद्भवलेला आहे, असे 
म्हटल्यास नचता नाही. 
 

जातिभेद आति जातिमत्सर 
 

“पळस कोठे रे्ला तरी त्याला तीनच पाने” असावयाची. मनुष्ट्यप्रािी पाणहजे तेथे आणि पाणहजे त्या 
त्स्थतीत असो, त्याच्या अंर्च्या रु्िदोर्षातं फारसा फेरफार झालेला णदसून येत नाही. अमेणरकेतील संयुक्त 
संस्थाने ही येथील संपत्ती, णवद्या, सुधारिा याणंवर्षयी प्रणसि आहेत, हे योग्यच आहे; परंतु जाणतभेद आणि 
जाणतमत्सर हे जे सवग सुधारिेचे व सौजन्याचे हाडवैरी ते ह्या देशात अर्दी नाहीत असे नाही. 
 

ह्या लोकाचें पूवगज जेव्हा इंग्लंडातूंन इकडे णनघून आले, तेव्हा त्यानंी सर्ळ्या जुन्यापुराण्या इंग्रजी 
चाली आपल्याबरोबर आिल्या. ह्याचंा देश स्वतंत्र झाल्यावर “सवग ईश्वरसृष्ट मनुष्ट्ये समान आहेत,” ह्या 
त्याचं्या स्वातंत्र्यनीणतसूत्रास अनुसरून त्यानंा प्राचीन इंग्रजी जाणतभेदाच्या चालीत पुष्ट्कळ फेरफार कराव े
लार्ले. तथाणप इ. स. १८६१ पयंत सदरील नीणतसूत्र सवांस लार् ू नव्हते. हबशी जातीच्या मनुष्ट्यास 
रु्रापं्रमािे णवकत घेण्यादेण्याचा जो त्याचंा संप्रदाय होता; त्यामुळे णनग्रो जात र्ोऱ्या जातीच्या मनुष्ट्यापेंक्षा 
जन्मतः नीच आहे, असा ह्याचंा समज होऊन रे्ला. णनग्रो दास्यातं असता, त्याचं्याबरोबर एका पकं्तीस बसून 
जेवििाि करिे, त्याचं्याशी लग्नसंबधं करिे वर्ैरे फार णनणर्षि मानले जात होते, ते अद्याणपही तसेच 
आहे. णनग्रो दास्यमुक्त झाला िरा परंतु त्याच्या जातीणवर्षयी र्ोऱ्याच्या मनात जो णतरस्कार उत्पन्न झाला 
होता, तो अद्याणप तसाच आहे. मी आजवर शकेडो णठकािी जेवायला वर्ैरे रे्ले, परंतु णनग्रो र्ोऱ्याच्या 
पंक्तीला बसून जेवीत असलेला कोठे माझ्या पाहाण्यात आला नाही. इतकेच नव्हे; तर देवाच्या परमपणवत्र 
मंणदरात उपासनेच्या वळेीही णनग्रो र्ोऱ्याच्या शजेारी बसलेला फारच णवरळा पाहण्यात आला. णनग्रो 
जातीची भजनमंणदरे णनराळीच असतात; आणि त्याचें उपदेशकही बहुतकरून तज्जातीय असून ते र्ोऱ्याचं्या 
समाजात असलेले फारसे कोठे दृष्टीस पडत नाहीत. 
 

णनग्रो जातीच्या मनुष्ट्यानंा दास्यमुक्त होऊन अजून पुरी पंचवीस वर्ष े झाली नाहीत, इतक्यातच 
त्यानंी आपल्या उद्योर्ाच्या बळाने आपल्या जातीची उन्नती करून घेतली आहे, ती पाणहली म्हिजे त्याचं्या 
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दीघगप्रयत्नाचंी व स्वावलंबनाची शाबास आहे, असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. पंचवीस वर्षािालील णनग्रो 
जातीच्या मनुष्ट्याला णलणहण्यावाचण्याची मनाई होती. ते जन्मले तसेच रु्रापं्रमािे वाढायाचे आणि 
रु्रापं्रमािेच णवकत घेईल त्या मािसाची णजवापाड सेवाचाकरी करून शवेटी रु्राप्रमािेच मरायाचे. 
कायद्याच्या दृष्टीने ते मनुष्ट्य नव्हते. मनुष्ट्याचे कोितेही हक्क त्याला नव्हते. मनुष्ट्यसमाजामध्ये 
सामाणजकबधंनाला दृढत्व आििारा सवांत पणवत्र जो णववाह, तो देिील कायदेशीर रीतीने करण्याचा हक्क 
त्याला नव्हता. पि धन्य असो णवल्यम् लाईड ग्याणरसन, इणलजाबेथ हेणरर्क, लुकेणशया माट, वेंडेल 
णफणलप्स, ह्यासंारख्या णकत्येक सज्जनाचंी! त्यानंी नानाप्रकारचे कष्ट, णवपत्ती आणि णवरुि लोकमत 
यापंासून उद्भविारी यातना भोर्ून युनाइटेड् स्टेट्सचे लोकमत णनग्रोजातीस दास्यमुक्त करण्यास अनुकूल 
करून, सवग मनुष्ट्यजातीवर जो उपकार केला आहे, तो कधी फेडविार नाही. इ.स.१८६५त दास्यमुक्त 
अमेणरकन यादवी संपल्यापासून आजपयंत सज्जनाचं्या मदतीने आणि स्वपराक्रमाने अमेणरकन णनग्रो 
पशुत्वातूंन णनघून मनुष्ट्यत्वाप्रत प्राप्त झाला आहे. त्याच्या जातींतील मनुष्ट्ये आता कोिी णशक्षक, कोिी 
उपदेशक, कोिी वकील, कोिी वैद्य, कोिी व्यापारी, आणि कोिी युनाइटेड् स्टेट्सच्या राष्ट्रीयसभेत 
कारभारी देिील झाले आहेत. आता युनाइटेड् स्टेट्स्च्या र्ोऱ्या जानपदाला जे जे हक्क आहेत त्यापैकी 
एक देिील हक्क काळ्याला नाही असे नाही, आणि ह्यापुढे काही काळाने आता जसा काळ्या र्ोऱ्या 
मािसाचंा पंणक्तभेद होत आहे, तसा तो होिार नाही अशी सुणचन्हे णदसून येत आहेत. 
 

साधारि अमेणरकन लोक अमेणरकेचे मुळचे रणहवासी ताबंडे इत्न्डयन ह्याचंा देिील फार दे्वर्ष 
करीतात. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकाराने णनरणनराळ्या इत्न्डयन जातीशी तह करून ठेणवलेल्या जणमनी 
तहातील प्रणतज्ञा मोडून त्याचं्यापासून णहसकावनू घेतल्या, आणि उलट आपि साव बनून इत्न्डयन 
लोकानंाच चोर बनणवले. आता काही सज्जन अमेणरकन ह्या आपल्या ताबंड्या देशबंधंूच्या उन्नतीकणरता 
पणरश्रम करून झटत आहेत. लोकलजे्जस्तव युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकारने आपल्या िणजन्यात जमा 
असलेल्या इत्न्डयन लोकाचं्या पैशाने इत्न्डयन मुलाकंणरता दोनचार उद्योर्शाळा स्थाणपल्या आहेत. 
त्यामध्ये वर्मजणनया संस्थानातंील “ह्याम्टन् इत्न्स्टटू्यट”, पेत्न्सल्वणेनयातील “कालायल ् इत्न्डयन्  स्कूल” 
आणि णफलाडेत्ल्फयातील “नलकन् इत्न्स्टटू्यट” ह्या उद्योर्शाळा फार चारं्ल्या चाललेल्या आहेत. 
इत्न्डयन लोकासं अमेणरकन जानपदाचे कोितेच हक्क नाहीत, इतकेच नव्हे; तर त्यासं युनाइटेड् स्टेटस्
च्या साधारि न्यायर्ृहात कोिावर णफयाद करण्याचा देिील हक्क नाही. णनरणनराळ्या जातींच्या इत्न्डयन् 
लोकानंी अमुक अमुक णठकािी राहाव े म्हिून युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकाराने काही जार्ा नेमून णदल्या 
आहेत, त्यास “इत्न्डयन् रेझ्र्वशेन” म्हितात. त्याच्या हद्दीच्या बाहेर कोिी इत्न्डयन आला की, तो एक 
तर अमेणरकन णशकारी मनुष्ट्याच्या बंदुकीच्या तोंडी प्रािास मुकतो, नाहीतर हुकुमावाचून आपल्या 
रेझवेशनच्या बाहेर आला म्हिून न्यायाधीशाच्या तावडीत सापडून णशक्षा भोर्तो. ह्या रेझवेशनातून 
युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकारकडून इत्न्डयन् लोकावंर देिरेि करण्याकणरता आलेला एकेक रु्मास्ता 
राहात असतो; त्याला “इंणडयन् एजन्ट्” म्हितात. हा ‘एजन्ट’ म्हिजे इत्न्डयन लोकावंर एकच्छत्र राज्य 
करिारा, सवगसत्ताधारी मनुष्ट्य असतो. युनाइटेड् स्टेट्स्चे सरकार त्या रेझवेशनवरच्या इत्न्डयन लोकासं 
िाण्याणपण्याला लार्िारे पदाथग पुरणवण्याचे काम त्याच्यावर सोपून देते. हा मनुष्ट्य करील ती पूवगणदशा, 
आणि म्हिेल ते वदेवाक्य. इत्न्डयन् एजन्टामंध्ये प्रामाणिक असे फारच थोडे असतात. त्याचं्या हातून णबचारे 
इंणडयनाचें फार हाल होतात. इत्न्डयन लोक त्याचं्या अज्ञानामुळे नकवा अंर्स्वभावामुळे म्हिा, फार 
सहनशील आहेत. ते सहसा आपली कारं्ाळी सरकारच्या कानापयंत जाऊ देत नाहीत; आणि ती रे्ली तरी 
सरकारातं त्याची दाद लार्ण्याचा संभव फार थोडा असतो. दयाळू लोकाचं्या सारं्ण्यावरून साधारि 
लोकमत कधी कधी इत्न्डयनासं अनुकूल असे झाले, म्हिजे लोकलजे्जस्तव सरकार त्याचंी िरी त्स्थती 



 

 

अनुक्रमणिका 

जािण्याकणरता “कणमशने” नेमीत असते. ह्या कणमशनामंध्ये चारं्ले णनष्ट्पक्षपाती िीपुरुर्ष असतात. त्यानंी 
आजपयंत इंणडयन लोकावंर केवढा जुलूम होत आहे तो अमेणरकन जानपदाचं्या लक्षात आिण्यास पुष्ट्कळ 
पणरश्रम केले आहेत, व ते काही अंशी सफळही झाले आहेत. णकत्येक दयाळू िीपरुुर्षानंी णमळून इत्न्डयन 
लोकाचं्या णहताथग एक सभा स्थापन केली आहे, णतच्या शािा युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये पुष्ट्कळ णठकािी आहेत. 
इत्न्डयन लोकाचें िरे णहत करिाऱ्या लोकामंध्ये हेलेन् हंट् नावाची बाई श्रेष्ठ होती, असे म्हटले पाणहजे. 
णतने ऐणतहाणसक प्रमािावंरून आणि प्रत्यक्ष अनुभवावरून, इत्न्डयन लोकाचंी िरी त्स्थती कशी आहे, हे 
अमेणरकन जानपदासं सारं्ण्यापूवी णतजणवर्षयी कोिाला पक्की माणहती नव्हती. हेलेन् हंट् ह्या बाईला 
युनाइटेड् स्टेटस्च्या सरकारने इत्न्डयन् कणमशनवर नेणमले होते. णतने पाच सहा वर्षांपयंत घोर अरण्यात 
त्या रानटी मनुष्ट्याचं्या सहवासात राहून, त्याचं्या िऱ्या त्स्थतीचे विगन करून “ए सेंच्युरी ऑफ णडस्ऑनर्” 
नावाचे पुस्तक णलणहले. ते वाचून युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकाचें डोळे उघडले. णहने कादंबरीरूपाने इंणडयन 
लोकाचं्या वाईट त्स्थतीचे विगन करून “रमोना” नावाचे एक पुस्तक णलणहले. णतने इत्न्डयन लोकाचं्या 
णहताकणरता जे पुष्ट्कळ श्रम घेतले, ते आता काही अंशी सफळ होत चालले आहेत. आणलस् फ्लेचर नावाची 
णतच्याच तोडीची आििी एक बाई “णवनेबेर्ो”आणि “ओमहा” नावाच्या दोन इंणडयन जातीच्या णहताकणरता 
अश्रातं श्रम करीत आहे. णतच्या आणि णतच्या णमत्राचं्या उद्योर्ास यश येऊन, ह्या दोन जातीस युनाइटेड् 
स्टेट्स्च्या सरकारने त्याचं्या “रेझवेशन” वरची जमीन लार्वडीस आिण्याचा हक्क णदला आहे. ते लोक 
आता चारं्ली शतेकी करू लार्ले असून दुसरेही धंदे णशकू लार्ले आहेत. आििी काही वर्षांनी त्यानंा 
णलणहिे वाचिे व साधारि धंदे येऊ लार्नू मनुष्ट्यसमाजामध्ये ज्या र्ोष्टी व णनयम अवश्य असले पाणहजेत, 
ते समजू लार्ले म्हिजे त्यास युनाइटेड् स्टेट्स्च्या जानपदाचें सर्ळे हक्क णमळाव े असा ठराव झालेला 
आहे. “इंणडयन टेणरटोरी”नावाच्या उपसंस्थानात “चेरोकी इंणडयन्” नावाची एक जात आहे. तीतील 
मनुष्ट्यानंी आपल्या बुिीच्या व उद्योर्ाच्या बळाने आपली जी उन्नती करून घेतली आहे, ती पाहून आश्चयग 
वाटते. त्यानी आपल्या “रेझवेशन”मध्ये युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राज्यशासनपितीच्या धतीवर एक 
शासनपध्दती स्थापून आपले लहानसे संस्थान युनाइटेड् स्टेट्स्च्या अमेणरकन संस्थानाच्या बरोबरीचे केले 
आहे. ह्या इंणडयन जातीतल्याच एका मनुष्ट्याने आपली भार्षा णलणहण्याकणरता मूळाक्षरे कल्पून 
भार्षालेिनाची पिती सुरू केली होती. ह्या उन्नतशील “चेरोकी” इंणडयनलोकानंी आपल्या जातीतील दास 
णवकत घेण्यादेण्याची चाल अणजबात बंद करून टाकली आहे. त्यानंी सर्ळ्या रानटी चाली सोडून णदल्या 
आहेत; व आपल्या लोकामंध्ये णवद्याप्रसार करण्याकडे णवशरे्ष लक्ष लाणवले आहे ह्या चेरोकी लोकापं्रमािेच 
इतर जातींच्या इंणडयन लोकानंी आपली उन्नती करून घेण्याचा उद्योर् केल्यास त्याचंी त्स्थती लवकरच 
सुधारेल. 
 

जपानी लोक आपल्या देशात येऊन राणहले आणि युनाइटेड् स्टेट्स्चे जानपद बनले तरी काही 
नचता नाही असे अमेणरकन लोकासं वाटते, तथाणप णचन्याचंा ह्यानंा मोठा णतटकारा आहे. णचनी लोक 
आपल्या देशात आले म्हिजे जपान्यासंारिे स्वदेशी पोशाि टाकून अमेणरकन तऱ्हेचा पोशाि करीत 
नाहीत; ते आपली शेंडी कापीत नाहीत, आपले लाकडी तळव्याचे जोडे टाकून अमेणरकन कातड्याचे जोडे 
घालीत नाहीत, अशाच काही क्षरु्द् कारिावंरून अमेणरकन लोक णचन्याचंा दे्वर्ष करीतात; हे ह्या सभ्य 
म्हिणविाऱ्या स्वातंत्र्यणप्रय जातीस मोठे लाछंन आहे. णचनी लोक जात्या मोठे उद्योर्ी असून ते दूरदूर 
परदेशी जाऊन कामधंदे करीत असतात. ते मोठे णमताचारी व णमतव्ययी असतात. त्यानंा युरोणपयनासंारिे 
अद्वातद्वा िचग करण्याचे वळि नसून ते एकपट कामास चौपट मजुरी घेत नाहीत. हलक्या मनाच्या पाश्चात्य 
लोकानंा ह्या कारिामुळे त्याचंा मत्सर वाटतो. ते म्हितात हे णचनी धंद्याचे मोल फार हलके करतात. हे 
फार हलक्या स्वभावाचे, मळीि, ह्याचंी नीती फार वाईट, हे इकडे येऊन आमची नीती णबघडणवतात, इ. इ. 



 

 

अनुक्रमणिका 

णचनी लोकातं काही सद्रु्ि नाहीत, ते केवळ दोर्षाचें ठेवचे असून त्याचंा स्पशग नकवा सहवास झाल्याने 
आपली नीती णबघडेल, असे पुष्ट्कळ पाश्चात लोकास वाटत असते. ह्यामुळे त्यापंैकी णकत्येक दुष्ट स्वभावाचे 
जन णचनी मनुष्ट्याचंा मनापासून दे्वर्ष करतात. ते आपल्याकडून होईल तसे करून णचन्यासं र्ाजंतात, कोिी 
त्याचंी घरे लुटतात, कोिी त्याचंी कत्तल करतात, कोिी त्याणंवर्षयी देशी लोकाचं्या मनात वाईट समज 
भरवनू देण्याच्या उद्योर्ात असतात. दोन वर्षांपूवी काही अदूरदशी लोकानंी उत्तर संस्थानात राहत 
असलेल्या णचन्याचंी फारच दुरवस्था करून, णकत्येकास तर णजव े मारले. तरी इकडे समजदार लोक 
नाहीत असे नाही. ते दुबगल णनरुपर्द्वी णचन्याचंा कैवार घेऊन आपल्याकडून होईल णततके त्याचें णहत 
करतात. णकत्येक शोधक अनुभवी गं्रथकारानंी पुस्तके व णनबंध णलहून, णचनी लोक अर्दीच वाईट नसून 
त्याचं्या अंर्ी काही रु्िही आहेत, असे णसि करून दािणवले आहे. कोिी णचन्याचं्या णहताकणरता मंडळ्या 
स्थापन केल्या आहेत. 
 

आयणरश्, जमगन्,स्काणंडनेणवयन्, इटाणलयन्, रणशयन्, इत्याणद जातींचे लोक आपल्या देशच्या 
राज्यसते्तला, जुलुमाला नकवा दणरर्द्ाला त्रासून इकडे येतात, त्याचंाही बहुतासं मोठा दे्वर्ष वाटतो; परंतु ते 
णचनी लोकासंारिे अर्दीच टाकाऊ आहेत असे समजले जात नाहीत, कारि त्याचं्या कातडीचा रंर् आणि 
मुिाकृती ह्या इंग्रजी ताम्रमुख्याच्या रंर्ाशी व आकृतीशी बहुतेक जुळतात. एकमेकावंर दोर्षारोप करण्याची 
सवयही ह्यास आहे. राज्यात काही दंर्ा झाला म्हिजे कोिी म्हितो ह्याचे मूळ कारि हे आयणरश ्लोक 
होत. राज्यात मद्याणदक मादक पदाथांचा मोठा कहर झालेला पाहून कोिी म्हितात, अहो हे जमगन जातीचे 
लोक ह्याचे कारि; ते की नाही जात्या अणतशय पानासक्त आहेत! अनीतीचा प्रसार झाला म्हिजे णबचाऱ्या 
णचन्याचं्या डोक्यावर सर्ळ्या दोर्षाचें िापर फुटायचे. वाईट स्वभावाचे अणधकारी णनवडले रे्ल्यास, णनग्रो 
जातीच्या लोकानंी लाच घेऊन आपली मते णदली त्यामुळे असले अणधकारी आमच्या वाट्यास आले म्हिून 
बोभाटा व्हायचा. असे एक का दोन, णनरणनराळ्या तऱ्हेचे पुष्ट्कळ जाणतमत्सर चोहोकडे असलेले पाहण्यात 
येतात. ह्याचे कारि एकमेकाणंशवाय अज्ञान व अज्ञानमलूक दुष्ट समजुती ह्यावाचून दुसरे काही नाही. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सवगसाधारि लोकातं असा जाणतभेद व जाणतमत्सर असलेला णदसून येतो तो 
ह्या देशातंील एकीला व सपंन्नतेला महाघातक आहे असे समजून, पुष्ट्कळ समजदार मनुष्ट्ये तो नाहीसा 
करण्यास झटत आहेत. पुष्ट्कळ सज्जन णनग्रो, इंणडयन, णचनी इत्यादी अणत णतरस्कृत मनुष्ट्यास ती 
आपल्यासारिीच मनुष्ट्ये आहेत असे समजतात. इतकेच नव्हे; तर आपल्यासारिी दैवानुकूलता त्यास 
असल्यास ती सवग र्ोष्टींत आपली बरोबरी करतील अशीही ह्या सुजनाचंी िात्री आहे. परंतु एकदा पडून 
रे्लेली चाल एकदम नाहीशी करिे हे सोपे नाही. णनग्रो वर्ैरे अर्ौर जाती कणनष्ठ प्रतीच्या आहेत असा 
समज जि ू काय सवांच्या अंर्ी णिळून रे्लेला आहे. तरी इकडच्या जाणतभेद आणि जाणतमत्सर 
नहदुस्थानातील जाणतभेदाच्या थराला जाऊन पोहोचण्याची मुळीच भीती नाही. णदवसेंणदवस जसजशी 
सुधारिेची वृिी होते, आणि लोकातं ज्ञान वाढत जाते, तसतसा त्या अज्ञानमलूक जाणतमत्सराचा ऱ्हास 
होत जात आहे. धमगनीतीचे आणि णवदे्यचे देशणहतैर्षी उपदेशक, लहान मुलानंा शाळातूंन व मोठ्या मनुष्ट्यानंा 
धमगसमाजातूंन वाक्यानंी आणि करिीने सदुपदेश देऊन, एकमेकाशंी सौजन्याने वार्ून सवांस समान 
जािण्यातच आपले व देशाचे णहत आहे, असे त्याचं्या मनात नबबवनू देत आहेत. ह्या योर्ाने णदवसेंणदवस 
जाणतभेद आणि जाणतमत्सर कमी होत जाऊन लोकातं परस्पराणंवर्षयीं प्रीती, सौजन्य आणि सन्मान वाढत 
जात आहे. दणक्षिससं्थानातूंन जेथे सवगसाधारि लोक णनग्रोला र्ाढवासारिा नकवा त्याहूनही नीचतर 
पशूसारिा मानीत होते, तेथे देिील कालमानाप्रमािे चालीरीती आणि समज बदलत चालले आहेत. 
पंचवीस वर्षांपूवी काळा आणि र्ोरा मनुष्ट्य एका पंक्तीस जेवायास बसत नव्हता इतकेच नव्हे; तर णनग्रोला 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ोऱ्याबरोबर एक डब्यात नकवा एका र्ाडीत देिील बसून जाण्याची परवानर्ी नव्हती. आता णनग्रो र्ोऱ्या 
मािसाबंरोबर घोड्याच्या नकवा आर्ीच्या र्ाडीत बसून प्रवास करू लार्ला आहे. र्ाडीत बहुत र्दी असून 
तेथे एिादी णनग्रो बाई आल्यास, कोिी णशष्ट र्ोरा मनुष्ट्य आपि उठून णतला बसायला जार्ा करून देण्यात 
आपला अपमान होतो असे समजत नाही. कधी कधी आर्र्ाडीच्या स्टेशनामधील भोजनर्हृात लोकाचंी 
फारच र्दी असून दुसरी कोठे जार्ा णरकामी नसल्यास, एिाद्या काळ्या मनुष्ट्याला देिील र्ोऱ्याच्या 
पंक्तीला बसणवण्यात येते. 
 

स्वभाव 
 

साधारितः अमेणरकन लोकाचं्या अंर्ी जे रु्ि असलेले णदसून येतात, ते एकंदरीत फार चारं्ले व 
अनुकरिीय आहेत. हे लोक बहुतकरून िरे बोलिारे व धमांचा सन्मान राििारे आहेत, परंतु अणत 
धार्ममक नकवा फार सत्यशील नाहीत. हे आपल्या मुलावर फार ममता करीतात, आििी आपल्या 
माताणपतरावंर त्याचंी फार प्रीती असते. मुलाचंी आईबापे आपल्या अपत्याचें णहत व उन्नती व्हावी म्हिून 
फार काळजी व मेहनत घेत असतात. मुलासं उपयुक्त णवद्याणशक्षि णमळण्याकणरता हे णकतीही पैशाचा िचग 
आणि पणरश्रम करण्यास मारे् सरत नाहीत. मुलावंर बेतापेक्षा अणधक सत्ता चालवनू त्याचं्या स्वातंत्र्याचे 
हरि करीत नाहीत. तरी मुले म्हिजे आईबापास योग्य सन्मान देण्यात कमी करतात असे नाही. मुलरे् 
आणि णवशरेे्षकरून मुली आपल्या आईबापाचंी सेवा करून त्याचंा अनुग्रह संपादण्यास फारच उत्सुक 
असतात. मी अशी पुष्ट्कळ उदाहरिे पाणहली आहेत की, जेथे मुलीस चारं्ल्या श्रीमतं व णवद्वान आणि योग्य 
वराचे मार्िे आले असून त्याचंी लग्न झाल्यावर आपल्या म्हाताऱ्या आईबापानंा सोडून जाव ेलारे्ल, व त्या 
वृि मनुष्ट्याचंी सेवा करण्यास कोिी राहिार नाही, ह्या भयाने णववाह करण्याचे नाकारीले, पुष्ट्कळानंी 
चारं्ल्या मोठ्या पर्ाराच्या जार्ा आणि मोठाले पर्ार णमळत असून ते घेण्याचे नाकारीले, अशी 
स्वाथगत्यार्ाची उदाहरिे बायकातंच फार णदसून येतात. पुरुर्ष कामाच्या णनणमत्ताने आपल्या आईबापाला 
सोडून दूर जाण्याचे राहत नाहीत; आणि त्यास जवळ ठेवनू घेिे, व आपल्या णहताकणरता मुलाच्या 
उन्नतीच्या आड येिे हे न्याय्य आहे, असे अमेणरकन आईबापास वाटत नाही. (णवलायतेस 
णवद्याभ्यासाकणरता नकवा इतर कामाकणरता दूरदेशी आपल्या मुलासं जाऊ न देिाऱ्या, नहदुस्थानातील 
आईबापानंी वरील र्ोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारिी आहे. ज्या अणत प्रीतीच्या योर्ाने त्यास आपली मुले 
आपल्यापासून दूर जाऊ नयेत असे वाटते, ती मुलाचं्या उन्नतीच्या आड येिारी प्रीती नव्हे; तर तो 
आपलपोटेपिाचा एक प्रकार आहे.) अमेणरकन आईबाप मुलाचं्या लहानपिी त्याचंा चारं्ला साभंाळ 
करीतात, व त्यास णवद्या देऊन काही तरी उद्योर्ाला लावतात. मुले उद्योर् करण्यासारिी झाली म्हिजे 
मर् मात्र त्याचें फाजील लाड करीत नाहीत. वीस वर्षांच्या पूवी अमेणरकन लोकामंध्ये मुलासं मालमत्ता 
वाटून देण्याचे प्रकार काहीसे रानटी लोकापं्रमािेच होते. त्या काळी मुलींना आईबापाच्या मालमते्तचा वाटा 
फारच थोडा णमळत असे. पि आता दायभार्ाच्या संबंधाने यु. स्टे. चे कायदे पुष्ट्कळ अंशी सुधारत चालले 
आहेत. मुलासं आणि मुलींस आपले धन सारख्या मानाने वाटून देण्याची चाल बरीच प्रचारात येऊ लार्ली 
आहे. मुलासं चारं्ले णवद्याणशक्षि देऊन त्यासं कोित्या तरी एका उद्योर्ास लाविे येथपयंतच बहुतकरून 
मुलाणंवर्षयी आईबापाचंी जबाबदारी असते. मुले मोठी होऊन आपला उद्योर् पाहण्यास समथग झाली म्हिजे 
आईबाप त्याणंवर्षयी फारशी नचता बाळर्ीत नाहीत. अलीकडे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकामंध्ये णियाणंवर्षयी 
पूज्यबिुी वाढत चालली आहे. ह्याचे प्रमाि हेच की, पूवी पुरुर्ष बायकानंा अर्दी अज्ञान व अयोग्य समजून 
मरतेवळेी आपल्या मालमते्तचे व लहान मुलाचें संरक्षि चारं्ल्या रीतीने व्हाव ेम्हिून कोित्या तरी पुरुर्षास 
त्याचें कायदेशीर पालक आणि रस्टी नेमीत असत. पि आता मोठाले श्रीमंत आणि मध्यप्रतीचे पुष्ट्कळ लोक 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या बायकानंा नकवा बणहिींना आपल्या मुलाचं्या व मालमते्तच्या संरक्षक नेम ूलार्ले आहेत. पुष्ट्कळ 
अनुभवी आणि माहीतर्ार अमेणरकन लोकाचं्या सारं्ण्यावरून असे कळते की, ह्याचं्यामध्ये पुरुर्षापेंक्षा 
बायका अणधक नीणतमान् आहेत. साधारितः णिया मयादशील, सद्रु्िी आणि पणतव्रता असतात. पि बहुत 
पुरुर्ष पत्नीव्रत पाळाव ेअसे पाळीत नाहीत असे ऐणकले. एकंदरीत अमेणरकन लोक दयावान, सभ्य, उदार, 
नीणतमान्, उद्योर्ी आणि उन्नणतशील आहेत, असा त्याचं्याणवर्षयी माझा अणभप्राय आहे. 
 

ऋिुमान  
 

अमेणरकन लोक आंग्लोसाक्सन जातीच्या चालीप्रमािे वर्षांत चारच ऋतु आहेत असे मानतात. 
माचग, एणप्रल आणि मे, हा वसंत; जून, जुलै आणि आर्स्ट, हा ग्रीष्ट्म; सपं्टबर, आक्टोबर, आणि नवेंबर हा 
हेमंत; आणि णडसेंबर, जानुआरी आणि फेबु्रआरी हा णशणशर्. ह्या चार ऋतंूमध्ये जणमनीच्या त्स्थतीची व 
उष्ट्िशीतादी कालरु्िाचंी जशी उलटापालट होते, त्याचप्रमािे ह्या लोकाचं्या पेहरावाचंा, उत्सवाचंा, 
घरातील सामानाचा आणि िाण्याणपण्याच्या पदाथांचा देिील फेरबदल झालेला णदसून येतो. प्रत्येक 
ऋतूच्या आरंभी त्या त्या ऋतूला शोभिाऱ्या व त्यात अवश्य लार्िाऱ्या पदाथांचा दुकानातूंन मोठा भरिा 
असतो. वतगमानपते्र, जुन्या घराचं्या पणडक नभती, चवाठ्याचें कोपरे आणि दुकानाचं्या काही णिडक्या, 
णनरणनराळ्या प्रकारच्या जाणहरातींनी भरलेल्या असतात, आर्र्ाडीचे टप्पे व रस्ते, र्ाड्याचं्या 
छताजवळच्या णिडक्याचें णशरोभार्, नानाप्रकारच्या जाणहरातींनी र्जबजलेले असतात. इकडच्या 
लोकानंा जाणहराती देण्याची शलैी आणि लोकाचं्या णपशव्यातूंन पैसा काढून घेण्याची युक्ती, ह्या उत्तम प्रकारे 
साधल्या आहेत. एिाद्या पदाथाकडे लोकाचें लक्ष वळणवण्यास त्याचं्याणवर्षयी कणवता करून छापतात, 
उत्तम र्ोष्टी णलणहतात, नकवा मोठाल्या भपकेदार रंर्ाच्या अक्षरानंी त्याचें नुसते नावच कार्दावर णलहून तो 
कार्द नभतीवर णचकटणवतात. कंुपिाच्या लाकडावंर, िडकावंर, घराचं्या कौलारावंर, आणि झाडावंरून 
वर्ैरे त्याचे नाव णलहून ठेवतात. जाणहराती द्यायाला अतोनात पैसा िचावा लार्तो तरी त्यापंासून 
फायदाही पुष्ट्कळ होतो. मी णफलाडेत्ल्फयास येऊन पोहोचले त्या रात्री प्रथम इकडच्या जाणहरातीचा 
मासला माझ्या दृष्टीस पडला. मी सावगजणनक घोडेर्ाडीत बसून चालले असता, माझ्यापुढे णिडकीच्या 
णशरोभार्ी मोठमोठ्या अक्षरानंी छापलेले एक पत्रक णचकटणवलेले होते. त्यावरचे पणहले वाक्य वाचून 
पाणहले ते येिेप्रमािे - “जे स्वतः आपल्याला मदत करतात त्यासं ईश्वर साहाय्य करतो” [“प्रयत्नी परमेश्वर” हे 

सदरील म्हिीचेच रूपातंर असाव.े] हे वाक्य वाचून मी आपल्या मनात म्हटले “अहाहा! ह्या देशचे लोक णकती 
नीणतमान असाव ेतरी! रस्त्यातूंन जाता येताना देिील लोकासं चारं्ल्या र्ोष्टींची आठवि होऊन नीतीची 
अणभरुची लार्ावी म्हिून हे असली नीणतवाक्ये णलहून सवगत्र लोकासं वाचण्यास णमळावी ह्या हेतूने असल्या 
जार्ी ठेवतात वाटते.” परंतु त्या पत्रकावरचे दुसरे वाक्य वाचले तेव्हा ह्या र्ोष्टीच्या तथ्यतेणवर्षयी मला 
थोडासा संशय उत्पन्न झाला. ते वाक्य असे - “सपोणलयो (ह्या नावाचा साबि) हे आपल्यास मदत करून 
घेण्याचे उत्तम साधन आहे!” वतगमानपत्राचं्या आणि माणसकपुस्तकाचं्या जाणहरातींमधून सपोणलयोसारख्या 
शकेडो पदाथांणवर्षयी फार चुटकेदार पदे, व पे्रणमकाचें संवाद आणि पुष्ट्कळ मौजेच्या र्ोष्टी णलणहलेल्या 
असतात.[ येथे एक र्ोष्ट ध्यानात ठेवण्याजोर्ी आहे ती अशी की इकडच्या वतगमानपत्रातूंन आणि प्रणसि णठकािातूंन र्चाळ व बीभत्स 
र्ोष्टींणवर्षयी जाणहराती लावण्याची कोिास मोकळीक नाही. आमच्या देशात असा काही बंदोबस्त नाही ही र्ोष्ट मोठी शोचनीय आहे. आमची 
वतगमानपते्र पुष्ट्कळ अवाच्य (उ. धातुपौणष्टक र्ोळ्याचंी जाणहरात पाहा) जाणहरातींनी भरलेली असतात ह्याची सवास लाज वाटावी. मोठाल्या प्रणसि 
वतगमानपत्राचें कते सभंाणवत र्ृहस्थ आपल्या पत्रातूंन अशा वाईट जाणहरातींस जार्ा देतात हे पाहून सिेदाश्चयग वाटते. ही वतगमानपते्र कुलीन 
णियाचं्या आणि कोवळ्या मनाच्या बालकाचं्या पाहण्यात आणि वाचण्यात येतात. णवशुि मनाच्या पुरुर्षानंाही त्या वाचण्याचा प्रसरं् येतो. ह्यामुळे 
णकती सज्जनाचंी मने णिन्न, व णकती बालकाचंी मने दूणर्षत होत असतील, ह्याचा अदमास करिे कठीि आहे. आमच्या देशातले नीणतमान् र्ृहस्थ ह्या 
र्ोष्टीचा बंदोबस्त का करीत नाहीत? आमच्या बड्याबड्या नावाच्या नीणतप्रसारक मंडळ्या काय करीत नाहीत? वतगमानपत्रकत्यांसारख्या लोकणहत 
करण्याचा बािा बाळर्िाऱ्या र्ृहस्थासं-तशातूनही परमधार्ममक व सभंाणवत म्हिणविाऱ्यानंा- असल्या जाणहरातींस आपल्या पत्रातूंन जार्ा देऊन, 
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अल्पज्ञ बालकाचं्या मनावर वाईट र्ोष्टींचा ठसा उमटणविे आणि आमच्या भावी वंशधुरंधरासं अनीतीच्या र्ोष्टींचे श्रवि, मनन, णनणदध्यास करू 
लार्ून त्याच्या नाशाचा मार्ग िुला करून देिे, हे केवढे लाछंनास्पद आहे बरे! त्यानंी एिादा सरकारी कायदा होऊन त्याचं्या बोकाडंी येऊन 
बसण्याच्या पूवी, आपि होऊनच आपल्या पत्रातं वाईट जाणहरातींस व अवाच्य शब्दासं जार्ा द्यावयाची नाही असा णनश्चय करून, त्याप्रमािे 
आचरून दािणवल्यास सरकारापाशी प्रत्येक र्ोष्टीणवर्षयी कायदा मार्ण्याणवरुि लोकासं उपदेश केल्याचे काही तरी साथगक होईल.] 

 
प्रत्येक ऋतूच्या प्रारंभी नव े पोशाि करण्याची, व घरातील चीजवस्तू उलटूनपालटून व्यवस्था 

लावण्याची एकच धूम चाललेली असते. लहानमोठ्या दुकानातूंन सामान णवकत घ्यायला आलेल्या 
बायकाचंी एकच र्दी असते. इकडच्या बायकाच घरातं लार्िारे सर्ळे सामान णवकत आितात. 
दुकानातूंन भाव करण्याची फारशी चाल नाही; बहुतेक सवग पदाथग ठरीव णकमतीस णवकले जातात. इकडे 
भाव करण्याच्या बदली दुसरे एक तशाच प्रकारचे अणरष्ट दुकानदारासं भोवते, ते कोिते म्हिाल तर, माल 
पसंत करिे होय. कोिताही माल चारं्ली परीक्षा केल्यावाचून घ्यावा असे जरी नाही, तरी एिाद्या 
लहानसहान पदाथाकरता माल णवकिाराकडून पन्नास फेऱ्या घालणविे, तेरा ठाण्याचं्या घड्या मोडणविे 
आणि सतरा णनरणनराळ्या दुकानी जािे, ह्यात दोन्ही पक्षास फायदा नाही इतकेच नव्हे; तर ते कंटाळवािे 
असून त्यात पुष्ट्कळ वळे व्यथग दवडण्यात येतो. ह्याणशवाय लोकासंही त्यापासून इजा होते. ह्या देशचे 
दुकानदार आणि त्याचें रु्मास्ते व रु्मात्स्तिी लोडाशंी नकवा नभतींशी टेकून बसून णजनसा णवकीत नाहीत. 
दुकानात मालाच्या कपाटाचं्या व कोनाड्याचं्या पुढील बाजंूस उंच ठािव्या असतात, त्याचं्यामारे् उभे राहून 
मालणवक्याला आपले काम कराव ेलार्ते. ज्या पुष्ट्कळ बायका दुकानातूंन चाकरीस राहातात, त्यासं कधी 
कधी दहा दहा तास बसायला णमळत नाही. अशा णठकािी जाऊन लहानसहान पदाथांकणरता त्या 
बायाकंडून पन्नास फेऱ्या घालणविे णकती वाईट आणि त्रासदायक आहे, हे पुष्ट्कळाचं्या ध्यानीमनीही येत 
नाही. सिावारी आणि जन्मणदवशी णमत्रासं आणि सोयऱ्यासं काही तरी पदाथग नजर करण्याची चाल आहे. 
सिावाराच्या णदवसातूंन सर्ळी दुकाने उत्तम उत्तम वस्तंूनी भरलेली असतात.  
 

उन्हाळा  
 

सवग ऋतंूमध्ये वसंत हा श्रेष्ठ मानलेला आहे. (ह्याचे संणक्षप्त विगन पुढे एके णठकािी णदले आहे.) 
इ.स. १८८६ च्या माचग मणहन्यात मी अमेणरकेच्या संयुक्त संस्थानात पोहोचले, तेव्हा णहवाळ्याची उतरती 
कळा असून वसंतास प्रारंभ झाला होता, त्यामुळे तेथील थंडीचे िरे रूप माझ्या पाहाण्यात आले नाही. माचग 
मणहन्याचा शवेटचा भार् आणि एणप्रल याचं्या दरम्यान पुष्ट्कळदा पाऊस येई, आणि केव्हा केव्हा बफाचा 
वर्षाव होई. मे मणहन्यापासून सपं्टबरपयंत इकडे अणतशय उकाडा असतो. कधी कधी तर पारा एकश ेदहा 
अंशापंयंत चढतो; पि असे णदवस फार थोडे. साधारि उन्हाळ्याच्या णदवसातं सुमारे ऐशी नकवा पंचाऐंशी 
अंशाइंतकी उष्ट्िता असते. इकडची घरे व त्यातंील सवग सोई णहवाळ्याकणरता योजलेल्या असल्यामुळे, 
आपल्या णतकडल्यापेक्षा इकडील उन्हाळा आपल्यास फार कठीि जातो. ह्याणशवाय ह्या लोकाचं्या 
चालीरीतीही आपल्यापेक्षा णनराळ्या असल्यामुळे आम्हास बरीच अडचि पडते. 
 

णफलाडेत्ल्फया शहरात मी ज्या बाईच्या घरी णबऱ्हाडास राणहले होते, तेथे एक मौजेची र्ोष्ट घडून 
आली. मी णतसऱ्या मजल्यावर माझ्या िोलीत असता काही केले तरी कोिी त्यास अडथळा आिीत नसे हे 
िरे; तथाणप जेवििािाच्या वळेी िाली चारचौघातं जाताना मला फार सावधणर्रीने वार्ाव े लारे्. एके 
णदवशी जून मणहन्यात अणतशय उष्ट्िता पडली असून वाऱ्याचे कोठे नावसुिा नव्हते. दोन प्रहरानंंतर घरात 
णजकडेणतकडे सामसूम झालेली असल्या कारिाने मी रोजच्यासारिी सावधणर्री न करता, स्वैंपाकघरातून 
पेलाभर णपण्याचे पािी आिायला म्हिून अनवािी पायानंीच िाली रे्ले. कमगधमगसंयोर्ाने जी र्ोष्ट न 
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घडावी ती त्या वळेी घडून आली. मी पािी घेऊन आता माडीवर जािार इतक्यात वृि डाक्तर ब-हे माझ्या 
समोर येऊन थडकले! मर् काय पसुाव!े माझे अनवािी पाय पाहून णबचाऱ्या म्हाताऱ्याच्या मनास काय 
वाटले असेल ते असो, त्याचे तोंड अर्दी उतरून जाऊन एिाद्या भयभीत झालेल्या नकवा काही 
णनलगज्जपिाचे आचरि पाहून सिेदाश्चयांने थक्क झालेल्या मनुष्ट्याप्रमािे त्याची मुिचया झालेली णदसून 
आली. म्हिून मी त्याच्या तोंडाकडे फार वळे न पाहता आपल्या िोलीकडे सू ंकेले! 
 

दोन तीन घटक नंतर मी काही वाचीत बसले होते, वर साणंर्तलेली र्ोष्ट माझ्या ध्यानातून नाहीशी 
होत चालली होती, इतक्यात कोिीसे माझ्या िोलीचे दर ठोठावले. 
 

“याहो या आि.” 
 

असे म्हिताक्षिीच एक बारा वर्षांचा मुलर्ा दार उघडून आत आला. हा मुलर्ा आमच्या वृि डा. 
ब-चा नातू होता. तो मला एक लहानशी णचठ्ठी देऊन णनघून रे्ला. मी ती णचठ्ठी उघडून वाचली त्यास असा 
मजकूर होता. –  
 

“तुमच्या देशात सवांना मोजे नकवा जोडे घातल्यावाचून णजकडे णतकडे अनवािी पायानंी 
जाण्यायेण्याची चाल आहे, हे मला माहीत आहे. तरी आमच्या देशात तसे करिे मयादशीलपिाचे मानले 
जात नाही. तुम्हाला अनवािी चालताना पाहून माझ्या कुटंुबातील मािसासं सिेदाश्चयग वाटते. तुम्ही िाली 
येताना पायातं मोजे आणि जोडे चढवनू येण्याची मेहरबानी करावी. 
 

तुमची मतै्रीि       णमसेस ब.[आता इकडे म्हिजे नहदुस्थानात 

आल्यानंतर णमसेस ब-ह्या बाईकडून एक पत्र आले. त्यात त्यानंी मला आता तुम्ही जोडे घालता की नाही म्हिून णवचारले आहे.] ह्यानंतर मी 
ह्या देशात असेतोवर कधी अनवािी पायानंी कोिसमोर जाण्याचा रु्न्हा करिार नाही, असा णनश्चय केला. 
 

उन्हाळ्यात इकडेही आपल्या णतकडल्या सारख्याच माशा, णचलटे, इत्यादीकाचं्या साथी येत 
असतात. न्य ूजसी संस्थानातील डास आमच्या णमरजापरुी व कलकत्त्याच्या डासापेंक्षा कोित्याही अंशानी 
कमी योग्यतेचे नसतील. णशकार्ो शहरानजीक णमणशर्न सरोवरावर “लेर्कब्लर्क” नावाचा ग्रीष्ट्मणवहार१ 
आहे. तेथे मला तीनचार णदवसरात्री काढाव्या लार्ल्या. णदवसास आणि रात्रीच्या पणहल्या तीन प्रहरातं 
उकाडा म्हिजे काय मी म्हित असून, त्या वळेी कोठे वारा येत नसे. तशात तेथे डासाचंा तर काय प्रलयच 
होता. सन १८८२ सालात आसाम प्रातं सोडल्यावर अंधकूप नरकाचे दशगन मला झाले नव्हते, ते १८८७ 
साली या णमणशर्न सरोवराच्या तीरावर पुनः झाले. श्रीमद्भार्वत पंचमस्कंधात ह्या नरकाचे विगन केलेले 
आहे ते असे - “जो कोिी मनुष्ट्य मशकादी कीटकाचंा र्द्ोह कणरतो, त्याला अंधकूप नरकात घालतात. - 
तेथे अंधारात पडून त्या मनुष्ट्याला कधी झोप लार्त नाही आणि णवश्रातंीही णमळत नाही; डास, उवा, माशा, 
ढेकूि इत्यादी ज्या प्राण्याचंा त्याने र्द्ोह केला असेल, ते त्याला सतत चावनू त्याचा सूड उर्णवतात.” ह्या 
नरकाचे दशगन घेण्याची ज्यास इच्छा असेल त्यानंी णमजापूर, कलकत्ता, आसाम इत्यादी प्रातंात जाव.े 
आपला महाराष्ट्र देश म्हिजे ह्या रु्िातं नहदुस्थानच्या इतर प्रातंापेंक्षा कमी आहे असे मुळीच नाही. फार 
णदवसानंंतर अमेणरकेसारख्या परक्या देशात ह्या आमच्या जुन्या आप्तणमत्राचंी भेट झाली, तेव्हा मला त्याचंी 
िरी योग्यता कळून आली. “रुणधरादानादणधकं दुनोणत किे क्किन् मशकः!” ह्या कव्युक्तीचा अथग मला 
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ह्यापूवी कधी इतका स्पष्ट कळून आला नव्हता. माशा वर्ैरेंचा ह्या देशात असा उत्पात आहे, तरी अमेणरकेचे 
शहािे लोक त्याचंा संहार करण्याचे उपाय व आििी पुष्ट्कळ युक्ती योजून, आपला बचाव करून घेतात. 
उन्हाळा येऊ लार्ला म्हिजे घराची दारे आणि णिडक्या यासं तारेच्या जाळ्याचंी दारे करून लावतात. 
त्यामुळे घरात णचलटाचंा प्रवशे होण्यास बराच प्रणतबधं असतो. मे मणहन्याच्या सुमारास घरातील व 
णजन्यावंरील सतरंज्या, चटया, र्ालीचे वर्ैरे काढून धुवनू झाडून नभतीस नव े कार्द लाविे इत्यादी 
र्ोष्टींची णजकडे णतकडे धामधूम चाललेली असते. 
 

जून, जुलई आणि आर्स्ट ह्या मणहन्यातं णवद्यािात्यातील सवग लोकासं सुट्टी णमळत असते. पुष्ट्कळ 
सरकारी कामदारासं उन्हाळ्यामध्ये काही णदवसाचंी सुट्टी णमळते. उद्योर्ी लोकही ह्या ऋतूत काही णदवस 
णवश्रातंी घेतात. र्भगश्रीमंत णनरुद्योर्ी मनुष्ट्यास वर्षगभर सुटीच असते, तरी त्यास देिील ह्या णदवसातं सुटी 
घेऊन घर सोडून कोठे तरी ग्रीष्ट्मणवहारास जावसेे वाटते. सुटीच्या वळेी ज्याचं्या हाती थोडाबहुत पैसा 
असतो ते लोक आपल्या कुटंुबासंह नकवा एकटेच आसपासच्या नकवा दूरच्या एिाद्या ग्रीष्ट्मणवहारास जाऊन 
चार णदवस तेथील मौज पाहतात. ह्या ग्रीष्ट्मणवहारात जाऊन राहाण्याचा मुख्य हेतु, काही णदवस कामकाज 
व संसारनचता एकीकडे रंु्डाळून ठेवनू, णवश्रातंी घेिे हा होय.परंतु दुसऱ्या णकत्येक चारं्ल्या हेतूने 
पाडलेल्या चालीप्रमािेच ही चालही एकप्रकारे जुलमीच आहे, असे म्हटल्यावाचनू राहवत नाही. ह्या 
णवहारस्थळामंध्ये णवश्रातंीचे नाव सुिा कोठे नसते. ते एका प्रकारचे मेळे आहेत असे म्हटल्यास अणधक 
शोभेल. सारटोर्ा, केपमे, णनयार्रा, शटोक्वा, लेकब्लफ् इत्यादी रमिीय व प्रख्यात स्थळामंधून ह्या 
उन्हाळ्याच्या तीन मणहन्यातं लोकाचंी फार र्दी असते. णजकडे णतकडे “बाल” र्ािी, तमासे, र्प्पा, 
मेजवान्या ह्याचंी एकच र्दी उडत असते. प्रत्येक णठकािी उतारंूच्या सोईकरता लहानमोठ्या िािावळी 
आहेत. [उन्हाळ्यातं हवा बदलण्याकरता नकवा णवश्रातंी घेण्याकरता जेथे लोक जातात ते णठकाि.] 
 

अमेणरकेतील िािावळींचा थाट पाहून कोिाला अचंबा वाटल्यावाचून राहािार नाही. णशकार्ो, 
न्यूयॉकग , णफलाडेत्ल्फया, बोस्टन इत्यादी शहरातंील िािावळी म्हिजे केवळ इंर्द्भवुनासारख्या असतात. 
णशकार्ोतील “पामर हौस्” नामक एक प्रणसि िािावळीची इमारत, व त्यातील सोन्यारुप्याचे व आरासीचे 
सामान याचंी नकमत साठ लक्ष रुपयाहूंन अणधक आहे. तेथे पंधरासोळाश ेमनुष्ट्ये णबऱ्हाडे करून राहातात 
आणि त्याचंी सेवाचाकरी करण्यास पाच सहाश े बायकापुरुर्ष चाकरीला आहेत ते णनराळेच. ह्या 
िािावळीला लार्नू एक र्ाडीिाना आहे. त्यात चारपाचश े घोडे, दोनअडीचश े र्ाड्या आणि बग्या, 
र्ाडीवान, सईस, णशपाई णकती आहेत त्याचंी संख्या व त्याचं्या पर्ाराचंी वर्ैरे मोजिी केल्यास, आश्चयाने 
थक्क व्हाव ेलार्ते. अशा प्रकारच्या िािावळी ह्या देशात पुष्ट्कळ आहेत. श्रीमंत आणि पुष्ट्कळ मधल्या प्रतीचे 
लोकसुिा ह्या िानावळीतून णबऱ्हाड करून राहतात. तेथे सतत राणहल्याने कोिाला सुि नकवा णवश्रातंी 
णमळते, असे मुळीच नाही. परंतु कसेतरी करून आपले नाव एकदाचे वतगमानपत्रात प्रणसि व्हाव,े एवढ्ा 
करताच पुष्ट्कळ लोक आपल्या ऐपतीबाहेर िचग करून णनदान एक आठवडा तरी एिाद्या प्रणसि 
िािावळीत जाऊन राहतात. धन्य मनुष्ट्याच्या महत्त्वाकाकें्षची ! वर साणंर्तलेल्या प्रकारच्या सरायातं 
राहाण्यास दररोज एका मनुष्ट्यास कमीत कमी म्हटला तरी तीन चार डालर िचग लार्तो. मध्यम प्रतीच्या 
िोलीचे भाडे पाच नकवा सहा डालर असून उत्तम दर दहा डालरावंर असतो. ह्याणशवाय कपडे धुण्याचा, 
र्ाड्याचंा वर्ैरे िचग लार्तो तो णनराळाच.  
 

णशकार्ो शहरात राहािाऱ्या एका माझ्या मणैत्रिीने मला सारर्ोटा येथे येऊन आठवडाभर 
आपल्याबरोबर राहाण्याचा आग्रह केला; त्याप्रमािे १८८७ तील आर्स्ट मणहन्यात मी णतच्याबरोबर त्या 
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णठकािी रे्ले. सारटोर्ा हे णठकाि िरोिरच फार रमिीय व त्याच्या आसपासचा देिावा अणत सुंदर आहे. 
तेथे पुष्ट्कळ श्रीमंत लोकाचें वाडे आणि रम्य उपवने आहेत. तेथे येऊन राणहलेल्या लोकाचं्या 
मनोरंजनाकरता दररोज दुपारून बार्ामंध्ये मधुर बाजे वाजणवतात. हजारो बायका, पुरुर्ष आणि 
र्ोणजरवािी मुले उत्तम शृरं्ार करून हवा िायला व मौज पाहाण्याला बाहेर जातात. सारटोर्ा येथे 
पाण्याचे णकत्येक चमत्काणरक झरे आहेत. त्याचं्या नाना धातुणमणश्रत पाण्याची रुची सोडावॉटरसारिी 
णवलक्षि आहे. त्या झऱ्यातंील पािी मोठे रु्िकारी असते असे म्हितात. अजीिग, क्षय, दमा इत्यादी 
कोितेही रोर् ह्या झऱ्याचं्या पाण्याने बरे झाले नाहीत असे नाहीच! आमच्या णतकडील एका श्रीमंत मनुष्ट्याने 
म्हिे दररोज र्ंरे्च्या पाण्यावाचून दुसरे पािी प्यायचे नाही असा नेम केला होता. तो आपल्या तैनातीत 
पुष्ट्कळ ब्राह्मि चाकर ठेवनू आपल्याला लार्िारे र्ंरे्चे पािी शकेडो कोसावंरून आिवनू घेत असे, असे 
ऐणकवात आहे. अमेणरकेतील श्रीमंत आणि निरेबाज मनुष्ट्ये सारटोर्ा वर्ैरे झऱ्याचे पािी शकेडो कोसावंर 
आिवनू त्याचा उपयोर् करतात. पि जसा र्ंर्ातीरी राहािारा मनुष्ट्य त्या नदीला हलकी समजून, दुसऱ्या 
एिाद्या पुण्यनदीचे स्नान घडाव ेम्हिून दूर याते्रस जातो, त्याचप्रमािे सारटोर्ाजवळ राहिाऱ्या निरेबाज 
लोकासं तेथील झऱ्याच्या पाण्याचे माहात्म्य मोठेसे न वाटून ते जमगनी इत्यादी दूर देशाचे नावाजलेले पािी 
आिवनू णपतात. सारटोर्ाचे पािी णपिाऱ्या मनुष्ट्यास म्हिजे अजीिग, क्षयरोर् नकवा रक्तणवकार होत नाही, 
असे मुळीच नाही; परंतु एिाद्या र्ोष्टीचे कोिी थोडेसे माहात्म्य र्ाऊ लार्तात. साराशं र्तानुर्णतकता ही 
सवगत्र आहे. 
 

सारटोर्ात असता एके णदवशी सकाळी फराळ करण्याच्या पूवीच माझी णशकार्ोकरीि मतै्रीि मला 
बारे्त हवा िायला म्हिून घेऊन रे्ली. तो णदवस फार शातं व प्रसन्न असून सकाळी थोडासा र्ारवा होता 
त्यामुळे बारे्त चाहोकडे आनंदी आनंद होता. बारे्त णफरता णफरता आम्ही एका झऱ्याच्या काठावर आलो. 
त्याच्या भोवती दीड हात उंच णवटाचंी नभत घातलेली असून फाटकाशी एक पोर बसला होता. त्याने प्रत्येकी 
तीन आिे भाडे घेऊन आम्हास त्या नभतीच्या आत सोडले. तेथे पुष्ट्कळ बायका, पुरुर्ष आणि मुले दर 
पंचपात्रीस दोन दोन आिे देऊन मोठ्या उत्सुकतेने झऱ्याचे पािी णपऊन ढेकरा देत होती. माझ्या मणैत्रिीने 
दोन पंचपात्र्या पािी णपऊन मलाही ते णपण्यास साणंर्तले. परंतु मी तसे करण्याचे नाकारले, तेव्हा ती 
आश्चयगचणकत होऊन म्हिाली :- “काय तुम्ही हे रु्िाकारी पािी पीत नाही का? हे प्याल्याने तुमची 
रक्तशुिी होऊन मोडशीणबडशी चट सारी नाहीशी होईल.” मी म्हटले, “हो बाई, ते िरे, पि ह्या शकेडो 
मािसानंी अध्या तोंडात घालून आपल्या लाळेने पणवत्र केलेल्या ह्या पंचपात्र्या, त्या स्वच्छ धुतल्यावाचूनच 
त्यातून लोक पािी पीत आहेत. आणि अशाच प्रकारचे पणवत्र पािी माझ्या वाट्यास येिार, हे नुसते मनात 
आल्याबरोबर माझी मोडशी णजरली. आता हे तीथग प्राशन करण्याची काही आवश्यकता नाही.” 
 

हेमंि  
 

युनाइटेड् स्टेट्सस हा देश इतका सुंदर आहे की, कोित्याही ऋतंूत त्याची शोभा कमी होत नाही. 
प्रत्येक ऋतु आपल्या स्वाभाणवक रु्िानंी सृष्टीला कोित्या तरी एिाद्या णवशरे्ष भरू्षिाने भणूर्षत कणरतो. परंतु 
ज्याच्यामध्ये णशणशर ऋतूचा प्रचंड शीतरु्ि आणि ग्रीष्ट्म ऋतूच्या अंर्ी असलेली अत्यंत उष्ट्िता नसून जो 
सवग मनुष्ट्यजातीस सुिावह तो हेमंतऋतु येतो, तेव्हा युनाइटेड स्टेट्सस्च्या सुविगभमूीचे सौंदयग फारच 
मनोहर आणि अपार्मथव शोभेने भरलेले असते. णजकडे णतकडे झाडाचं्या पानाचें रंर् बदलतात. णशणशर 
ऋतूच्या आरंभी झाडाचंी सर्ळी पाने पडून जातात. त्यापूवी हेमंत ऋतूच्या शवेटल्या भार्ात जर कोिी 
सृणष्टसौंदयांचा भोक्ता युनाइटे्ड रानावनातूंन णफरले, तर त्याला माझ्या म्हिण्याची प्रणचती येईल. इकडे 
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मेपल ्नावाच्या झाडाच्या पुष्ट्कळ जाती आहेत, त्यात णसल्वर् मेपल ्म्हिून एक जात आहे त्याची पाने हेमंत 
ऋतंूत ताबंडी जरद होतात. त्याप्रमािे दुसरीही पुष्ट्कळ झाडे आहेत. त्याचंी नाव ेमला ठाऊक नाहीत. ओक 
नावाच्या झाडाच्याही पुष्ट्कळ जाती आहेत. त्याच्या पानाला णनरणनराळे पुष्ट्कळ चारं्ले सुरेि रंर् येतात. 
न्यूयाकग  संस्थानातंील आणडरोंडाक पवगत व पेत्न्सल्वणनयातील अणलघेनी पवगताचंी रारं्, यावरील अरण्यास 
हेमंत ऋतूमध्ये जी शोभा येते ती अविगनीय आहे. पुष्ट्कळ हौशी लोक हेमंतशोभा पाहाण्याकणरता म्हिूनच 
मुद्दाम या पवगतावंरून प्रवास करीतात. मलाही काही कामाच्या णनणमत्ताने त्या सुंदर प्रदेशातून आर्र्ाडीत 
बसून जाण्याचा प्रसंर् आला होता. अणलघेनी पवगतातूंन सस्के्कहाना नावाची नदी वाहत आहे. या नदीचा मार्ग 
सपगर्तीसारिा असून, णहच्या दोन्ही तीरावंर मेपल ् सारिे वृक्ष पुष्ट्कळ आहेत. तेथे मनाकंचंकापासून 
[मनाकंचंक व वाटरग्याप ही दोन आर्र्ाडीची स्टेशने आहेत.] तो वाटरग्यापपयंत आणि त्याच्या पुढे काही कोस वनशोभेची 
परमावधी झालेली असते. फोटोग्राफाच्या युक्तीने मुनष्ट्याची आकृती हुबेहूब उठणवता येते, त्याचप्रमािे 
आकाशाचे व वनाचे रंर् उठणविारी अशी एिादी युक्ती असती, तर त्या भार्ाची हैमंणतक शोभा कशी असते 
णतची कल्पना, जे तेथे रे्ले नाहीत अशाचं्या मनात आिनू देिे काही अंशी तरी शक्य झाले असते. अशी 
कल्पना करा की, आपि एका राजवाड्या सारख्या र्ाडीत सुंदर मिमलीच्या र्ाद्यानंी मढणवलेल्या 
िुच्यांवर बसून, ह्या भार्ातून हळू हळू जात आहो, णदवस चारं्ला प्रसन्न आहे, आकाश णनरभ्र आहे, तरी 
मधून मधून एक दोन ढर् आकाशाच्या प्रातंी णफरत असलेली णदसत आहेत. समोर, आजूबाजूला आणि मारे् 
णजकडे पहाव ेणतकडे उंच उंच पवगतणशिरे आकाशाला डोकी णभडवनू उभी आहेत. त्यावंरील नाना जातींजे 
देवदारुवृक्ष इंर्द्नीलमण्यासंारख्या आपल्या पालवीच्या रंर्ाने पवगताला जसे काय नील मेघाचें आवरि 
घालून झाकीत आहेत; त्याचं्यामध्ये णजकडे णतकडे णविरलेल्या नाना रत्नासंारिे भजूग, मेपल, ओक आणि 
दुसरी पुष्ट्कळ झाडे नाना प्रकारच्या वलेी, लहान झुडपे आपल्या पानाचं्या ताबंड्या, णपवळ्या, णहरव्या, 
जाभंळ्या आणि नपर्ट अशा नानाप्रकारच्या रंर्ानंी त्या वनभमूीला णचत्र णवणचत्र करीत आहेत. बाजूने 
पवगतश्रेिींमधून डोंर्राचं्या पायथ्याजवळून स्फणटकासारख्या स्वच्छ पाण्याची नदी िळिळ वाहत आहे. 
तीत सूयगप्रकाश प्रणतनबबून त्या पाण्याला कोठे कोठे णवतळलेल्या रुप्याचे सादृश्य येत आहे. असा हा देिावा 
पाहात असताना, आपि पुरािातंरी वर्मिलेल्या मेरुपवगतावर असलेल्या नंदन नकवा चैत्ररथ वनात आलो 
आहोत, अशी कल्पना सहजीच मनात येते. युनाइटेड् स्टेट्सस्चे आबालवृि रणहवासी अशी ऋतुशोधा 
पाहाण्याकणरता फारच उत्सुक असतात. या ऋतुमध्ये वनाचंी शोभा िेरीज करून आििी एक र्ोष्ट 
लोकाचं्या आनंदात भर घालते. ती शतेाचंी कापिी आणि फळाचंी लािी ही होय. याप्रसंर्ी शतेकऱ्याचं्या 
घरातूंन चोहोकडे आनंदीआनंद असतो. आप्ल ् नावाच्या व दुसऱ्या पुष्ट्कळ जातींच्या फळाचं्या राशींच्या 
राशी चोहोकडे पडू लार्ल्या, म्हिजे मुलाचंा उल्हास णत्रभवुनात मावनेासा होतो. नवेंबर मणहन्याच्या शवेटी 
“थ्याकं्स् णर्नवग्” म्हिजे आभार मानण्याचा सि करीतात. त्या णदवशी नवीन कापून आिलेल्या शस्याचं्या 
किसानंी, भाजीपाल्यानंी आणि पुष्ट्पफलानंी भजनमणंदराचे सर्ळे भार् शृरं्ाणरतात आणि मधुर स्वराने र्ीते 
र्ाऊन लहान मोठी मािसे परमेश्वराची स्तुती करीतात व आपल्याला शस्यसमिृी त्याने णदली, म्हिून 
भणक्तपूवगक त्याचे आभार मानतात. तेव्हा तो देिावा फारच मनोरंजक व पाहाण्यासारिा असतो. हेमंताचा 
शवेटला म्हिजे नवेंबर आणि णशणशराचा पणहला म्हिजे णडसेंबर या दोन मणहन्यातं युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये 
पुष्ट्कळ पाऊस पडतो. हाच तेथील पावसाळा म्हटला तरी चालेल. ह्या णशवाय णहवाळ्यात, वसंत ऋतूत 
आणि उन्हाळ्यामध्ये देिील मधून मधून पावसाच्या सरी येतच असतात. 
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तहवाळा  
 

हं ह ह! हु हु! उ हु हु!! हातपाय काकडून रे्ले, दातणिळी वाजू लार्ली व बोलताना बोबडी वळू 
लार्ली. नद्याचं्या पाण्यावर मािसे िुशाल चालू लार्ली, उत्तम धारदार चाकूने लोिी कापण्याला बरेच 
बळ िचाव ेलार् ूलार्ले; दुध णपण्याचे सोडून कधी त्याचे िडे चावनू िाण्याचे भार् पडू लार्ले! हा सर्ळा 
थंडीचा प्रभाव. युनाइटेड् स्टेट्सस्सारख्या मोठ्या देशात सर्ळेच मोठे. उन्हाळ्याच्या णदवसातं आता काय 
उकाड्याने जीव कासावीस होतो, आता अंर्ाचा णतळपापड होतो, केव्हा केव्हा शरीरातून इतका काही घाम 
वाहतो की, आता आपले सवांर् णवतळून जाते की काय असे वाटू लार्ते. पि एकदा णहवाळा येऊंद्या, 
म्हिजे इकडे कोिाला उन्हाळा कसा आहे तो मुळीच माहीत नसावा असे णदसते. पाढंऱ्या साध्या णझरणझरीत 
कापडाचे पोर्षाि जसे काय स्वप्नातील असत्य कल्पनेसारिे कोठल्याकोठे नाहीसे होऊन त्याच्या जार्ी 
जाड लोकरीचे डर्ले व बडं्या, काबंळी, दुहेरी अस्तर घातलेले जाडे जाडे जोडे, कातड्याचे अस्तर 
घालून केलेले चोरे्, कानटोप्या, पायमोजे, हातमोजे इत्यादी शीतप्रावरिे सवगत्र णदसू लार्तात. ज्याने या 
देशात येऊन, उत्तरप्रदेशात राहून नहवाळ्याचा प्रभाव पाणहला नाही, त्याला इकडच्या थंडीची कल्पनासुिा 
करता येिार नाही. थंडीच्या णदवसातं कधी कधी उष्ट्ितामापक यंत्रातील पारा शून्यािाली दहा नकवा वीस 
अंशाइंतका िचून जातो; नद्या, झरे, तळी, एकंदर णथजून त्यातील पािी दर्डासारिे घट्ट होते. 
 

इकडील शहरवासी आणि णकत्येक िेड्यातंील लोकसुिा णपण्याच्या पाण्याचे ऐवजी बफाचा णकती 
उपयोर् करतात, ह्याचा सुमार करिे कठीि आहे. णहवाळ्यात नद्या आणि तळी णथजली म्हिजे उन्हाळ्यात 
लोकाचं्या उपयोर्ाकणरता बफग  साठवनू ठेवतात. प्रत्येक मोठाल्या नद्याचं्या व तळ्याचं्या तीरावर जेथे 
मािसाचंी फारशी वदगळ नसते अशा जार्ी बफाची कोठारे बाधंलेली असतात. ह्या कोठाराचंी आकृती 
चौकोनी बंर्ल्यासारिी असून त्यानंा दारेणबरे नसतात. मात्र त्याचं्या लाकडी नभतीच्या वरील बाजूस 
छताजवळ दोनचार लहान लहान णिडक्या असून त्या णिडक्याशंी, णशड्या लावनू ठेवलेल्या असतात. मर् 
योग्य वळेी नदीच्या णथजलेल्या पात्रातूंन सुमारे र्जभर औरसचौरस व हात दीड हात जाडे असे बफाचे तके्त 
कापून युक्तीने त्या कोठारात नेऊन साठणवतात. उन्हाच्या तापाने बफग  णवतळून जाऊ नये म्हिून ते तके्त 
उत्तम रीतीने लाकडाच्या भशुात पुरून त्यास उन्हाच्या ताप आणि वारा न लारे्ल अशी तजवीज करतात. 
मर् उन्हाळ्यात ह्या कोठारातून बफग  काढून शकेडो हजारो र्ाडे भरून शहरातील लोकासं णवकत देतात. 
दररोज सकाळी बफाचे व्यापारी आपला र्ाडा घेऊन घरोघर बफाचा रतीब घालून येतात. कोिाच्या घरी 
एक वडी, कोिाला दोन नकवा अणधक वड्या, कोिाला अधी, कोिाला चतकोर नकवा णनतकोरच वडी 
घ्यावी लार्ते. प्रत्येक घरात एक णपण्याच्या पाण्याचा हाडंा असतो, त्यात नळाचे स्वच्छ पािी अधगवट 
भरून, त्यात बफाचे मोठमोठाले तुकडे घालून ठेवतात; ह्या योरे् सवांस उन्हाळ्यात थंडर्ार पािी णपण्यास 
णमळते. हे पािी जरी तोंडाला फार र्ोड लार्ते तरी बेताने व सावधणर्रीने न प्याल्यास अत्यंत अपायकारक 
होते. उन्हातून तापून आलेली मनुष्ट्ये तान्हेच्या भरातं हे पािी र्टार्ट णपतात व त्याने पोट र्ार होते व 
तहान भार्ते िरी, तरी तापलेल्या आतड्यावंर ह्या अत्यतं र्ार बफाच्या र्द्वाचा पणरिाम फार वाईट होतो. 
ह्यास्तव होईल तसे करून बफाचे पािी न प्याव ेहेच उत्तम; आणि तसे करण्याचे कठीि रे्ल्यास णनदान ह्या 
पाण्याचा घोट घेऊन तो काही वळे तोंडात राहून त्याचा र्ारवा अंमळसा नाहीसा झाल्यावर मर् णर्ळावा. 
अशाने त्यापासून अपाय होण्याचे फारसे भय नाही. 
 

जानुआरी आणि फेबु्रआरी ह्या दोन मणहन्यात रस्त्यावंरून चालण्याची मोठी पंचाईत पडते. ज्याला 
ह्या र्ोष्टीची माणहती नाही असे एिादे मनुष्ट्य घरातून बाहेर पडताना, रस्त्याचे बाजूच्या पायवाटा णकती 



 

 

अनुक्रमणिका 

चकचकीत आणि स्वच्छ आहेत, म्हिून मनात आनंद मानीत एक दोन पाउले पुढे टाकते आहे तोच स्वारी 
एकाएकी घस्स करून िाली येते! ह्यावळेी जवळ कोिी असेल तर मोठ्या कळवळ्याने “अरेरे, तुम्ही चुकून 
िाली आला, काही दुिापतणबिापत झाली की काय?” म्हिून णवचारतेच. परंतु फरसावर आपटून अरं् 
चेचून बरेच दुित असेल, तरी ही स्वारी थोडीशी र्ोंधळून - जि ूकाय काहीच झाले नाही अशा चयेने - “छे 
छे अर्दी नाही” म्हिून म्हिायची! थंडीच्या णदवसातून रस्त्यामंध्ये अशा प्रकारचे पुष्ट्कळ चमत्कार णदसून 
येतात. णकत्येक लोकाचंी सवय अशी णवलक्षि असते की, त्यानंा घसरून पडल्याची मोठी लाज वाटते, - 
त्यातं लाज वाटण्यासारिे काही नाही, परंतु अंर्स्वभाव मोठा बळकट असतो. ते िाली पडताक्षिी 
तटकन उठून कोिीतरी आपल्याकडे बघून हसत असेल, म्हिून इकडे णतकडे न पाहाता, घाईघाईने तेथून 
णनघून जातात; तेव्हा त्याचंी मुिचया फार णवलक्षि झालेली णदसून येते.  
 

चालू वर्षाच्या (इ.स. १८८८च्या) माचग मणहन्यात मी णफलाडेत्ल्फयाहून न्ययूाकग  शहरास रे्ले; त्या 
वळेी आकाश णनरभ्र असून स्वच्छ ऊन पडले होते व उकाडा बराच भासत होता. आदल्या णदवशी हवा 
अंमळशी बदलून थोडा पाऊस पडू लार्ला. रेवरंड् डाक्तर हीवर न्यूटन यानंी बोलावल्यावरून, त्या णदवशी 
दुपारून मी त्याचं्या थोरल्या मंणदरातं भार्षि केले. तेथे िीपुरुर्षाचंी मनस्वी र्दी झाली होती. ह्याच शहरात 
आििी दोन णठकािी भार्षिे करून (मी आरंणभलेल्या कृत्याच्या साहाय्याथग) दोन मंडळ्या स्थापून, 
बुधवारी सकाळी काही जरुरीच्या कामाकणरता बोस्टन शहरी जाण्याचा माझा बेत होता. दुसऱ्या णदवशी 
सकाळी मी झोपेतून जार्ी होऊन पाहाते, तो माझ्या िोलीच्या णिडक्याचंी नभरे् णवलक्षिच णदसत होती. 
त्यावर काही पाढंरवट पदाथाचा जाड लेप लार्लेला असून, त्या लेपात कोिी अणत सुंदर वलेबटु्टीदार 
णचत्रणवणचत्र नक्षी काढली असल्यासारिे णदसून आले. हा चमत्कार काय आहे म्हिून मी पुढे जाऊन पाहाते 
तो रस्ता, घराचंी छते, णिडक्या, दारे वर्ैरे चादंण्यापेंक्षा पाढंऱ्या स्वच्छ तुर्षाराने आच्छाणदत झालेली 
णदसून आली. काल जे न्यूयाकग  माझ्या दृष्टीस पडले होते, ते आज अर्दी बदलून रे्ले; ही दोन शहरे एकच 
आहेत हे सहसा िरे वाटले नाही. म्याणडसन् अवने्य,ू णफफ्थ् अवने्य ूवर्ैरे सुंदर व रंुद रस्ते तुर्षाराने भरून 
अर्दी अरंुद झाल्यासारिे णदसून आले. ह्या तुर्षार वृष्टीचा वरे् वाढवावा म्हिूनच की काय कोि जािे, त्या 
णदवशी प्रचंड वारा वहात होता व उष्ट्ितामापक यंत्रातंील पारा चार अंशावंर आला होता. थंडी तर काय मी 
म्हित होती, नळातले पािी णथजून जाण्याच्या बेतात आले होते. सकाळी न्याहारीच्या वळेी स्वैपाणकिीने 
मला रोजच्याप्रमािे प्यायला पेलाभर दूध आिनू णदले, ते तोंडात घेऊन णर्ळण्यापूवी िडीसािरेच्या 
िड्याप्रमािे चावनू िाव े लार्ले! थंडीमुळे णवस्तवाची उष्ट्िता देिील नाहीशी झाल्यासारिी झाली. 
तुर्षारवर्षावामुळे रस्त्यातं लोकाचें जािे येिे बंद झाले. र्ावात कोठे दुकाने उघडलेली नव्हती. कोिी 
हतभार्ी मनुष्ट्य नकवा पश ूह्या भयंकर वृष्टीत सापडला तर तो णजवतं घरी पोहोचेल की नाही याचा संशयच 
वाटू लार्ला. रस्त्यात हमेशा जािाऱ्या रामर्ाड्या, बग्या, अधातं्रातंील आर्र्ाड्या सवग काही बंद झाल्या! 
तुर्षार पडताना शब्द मुळीच होत नाही. कोिी उभे राहून बारीक सपीठ चाळीत असता ते जसे हलकेच 
जणमनीवर पडते व ते िाली पडल्याचा शब्द कोिाला ऐकू येत नाही, त्याप्रमािेच तुर्षारही कोिाला 
नकळत पडतो. त्याचे कि आकाशातून िाली येतात, तेव्हा ते पाढंऱ्या जाईचे फुलाचं्या नाजूक 
पाकळ्यासंारिे नाचत बार्डत, उडत पडत, र्ोंधळत मोठ्या घाईने धावत येत असलेल्या अिुरेिू 
एवढाल्या आनंदी पऱ्यापं्रमािे सुरेि णदसतात. काळ्या नकवा काळसर रंर्ाच्या कापडावर काही तुर्षारकि 
धरून पाणहले असता, त्याच्या आकृती बहुत सुंदर व णवणचत्र असलेल्या णदसून येतात. अशा त्या पाढंऱ्या 
फटफटीत तुर्षाराने आच्छादून रे्लेली जमीन, झाडेझुडपे, मदैाने, रस्ते व घराची छते णकती सुरेि आणि 
चमत्काणरक णदसतात, हे ज्याने पाणहले नाही, त्याला सारं्ून कळावयाचे नाही. त्या सुंदर देिाव्याचे विगन 
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करायला एिादा काणलदास, शके्सणपअर नकवा साक्षात सरस्वतीदेवीच असती तर ते तीस साधले असते. 
माझ्या सारख्या अल्पमती मनुष्ट्याने त्याचे विगन करू लार्िे म्हिजे केवळ मुिगपिा आहे. 
 

हा तुर्षार जरी इतका पाढंरा सुंदर आणि अणतशय लाजाळू िीप्रमािे काही र्डबड नकवा शब्द 
केल्यावाचून लोकासं नकळत पृथ्वीवर येतो तरी ह्याचा पराक्रम केवढा भयंकर आहे तो ज्याने पाणहला 
त्याला त्याचा कधी णवसर पडिार नाही. तुर्षाराचा एक कि जर हातावर पडला तर तो अर्दी लहानशा 
मसूराच्या दाळीपेक्षा मोठा नसून, मोहोरीच्या फुलाच्या पातळ पाकळीच्या चतुथांशाएवढी देिील त्याची 
जाडी नसते. हा कि हातावर पडल्याबरोबर अंर्ातील उष्ट्ितेमुळे णवतळून तेव्हाच नाहीसा होतो त्याचा 
चूरमार करण्यास बोट हालणवण्याचीसुिा र्रज नाही. हा पदाथग णकती हलका व नाजूक आहे बरे? पि 
ह्याच अिुप्रमाि किाची वृष्टी पडूद्या म्हिजे यःकणश्चत लहानसहान पुष्ट्कळ कि णमळून काय करतात ते 
कळून यायला उशीर लार्िार नाही. यानंी न्ययूाकग शहरात आणि त्याच्या आसपास महाप्रलय करून 
सोडला. यानंी रस्त्यात णजकडेणतकडे पडून वाळवटंातंील वालुकापवगतासारिे ढीर् करून टाकले. यानंी 
अग्नी, वरुि, अशनी, वाय ूइत्यादीकाकंडून चाकरी करवनू घेिाऱ्या अमेणरकन मािसाची बुिी रंु्र् करून 
टाकली. आर्र्ाड्याचें ते महावरे्शाली अत्ग्नमय घोडे रस्त्यावर िंुटणवले; रस्त्यातं जािाऱ्या येिाऱ्या 
मािसावंर आणि घोड्याबैलावंर पडून त्यास िाली दडपून रु्दमरून मारले, आर्र्ाड्याचंा आणि पुलाचंा 
णवध्वसं केला. आििी णकती काय केले याचा सुमारच करवत नाही. शहरात इतका काही तुर्षाराचा प्रलय 
झाला की, त्यामुळे दूध, कोळसे वर्ैरे अत्यावश्यकीय पदाथगसुिा कोठे णमळण्याची सोय राणहली नाही. 
बोस्टन व न्यूयाकग  यामंधील आर्र्ाडीचा रस्ता बंद पडला. तारायंत्राचे िाबं ेपडून, तारा तुटून ह्या दोन 
शहरात काय वतगमान घडत आहे हे कोिाला कळेना. सोमवारी न्यूयाकात अशा प्रकारची तुर्षारवृष्टी झाली 
हे वतगमान समुर्द्ातंील तारयंत्राच्या द्वारे इंग्लंडास जाऊन, तेथून र्द्ाणवडी प्रािायाम करून परत तारेने 
बोस्टन शहरास येऊन पोहोचले! बोस्टन आणि न्ययूाकग  यामंधून जातयेत असलेल्या पन्नास आर्र्ाड्या दोन 
तीन णदवसापंयंत मार्ात िंुटून राणहल्या. कारि लोिंडी रस्त्यावंरील तुर्षाराच्या णढर्ावंरून इंणजनाचं्याने 
पुढे सरकवनेा. त्यापैकी णकत्येक र्ाड्या रस्त्यािाली पडून फुटून पुष्ट्कळ मनुष्ट्ये मेली. पेनणसल्वणेनया 
नावाच्या आर्र्ाडीच्या टप्प्यावरून न्ययूाकग  शहराच्या मध्यभार्ी येण्यास णकत्येक लोकानंी दर र्ाडीस 
पन्नास डालर (सरासरी १५० रुपये) भाडे णदले. बुधवारी मला एका सभेस जावयाचे होते. माझ्या 
णबऱ्हाडापासून ते णठकाि सुमारे पावकोसावर असेल; तेथे जायला मला दहा डॉलर (सरासरी ३० रुपये) 
र्ाडीभाडे द्याव ेलार्ले. बृहस्पतीवारी “ग्राडंसेंरल” नावाचे आर्र्ाडीच्या टप्यावर जाऊन णवचारपूस केली, 
तो बोस्टनचा रस्ता अद्याप िुला झाला नाही असे कळून आले. या णदवशी मला एका फार जरुरीच्या 
कामाकणरता आमच्या मंडळीचे व्यवस्थापकासं भेटायाला जायचे होते. र्ाडीने जाण्याची सोय नाही असे 
पाहून, समुर्द्ात जहाजे चालू आहेत की नाही, याचा शोध केला; परंतु, तोही मार्ग बंद असल्यावरून परत 
णफलाडेत्ल्फयास जाण्याचा णनश्चय केला. 
 

न्यूयाकग  आणि णफलाडेत्ल्फया यात शभंर मलैाचे अंतर असून जलदीच्या र्ाडीने तेथे पोहोचायला 
सव्वादोन तास लार्तात. परंतु सोमवारपासून बृहस्पतीवारी सकाळपावतेो तुर्षारवर्षामुळे तोही रस्ता बंद 
असून, त्यावर पुष्ट्कळ अपघात झाले होते. आमची र्ाडी सकाळी अकरा वाजता न्ययूाकग हून णनघाली. ती 
रात्री आठ वाजेतोपयंत णफलाडेत्ल्फयास येऊन पोहोचली नाही. आमच्यापढेु सवग रस्ता व आजूबाजूचा 
प्रदेश तुर्षाराच्छाणदत असून, त्यावर सूयगप्रकाश पडल्याने र्ाडीतील सर्ळ्या मािसाचें डोळे णदपत होते. 
र्ाडी पुढे चालण्याला फारच अडथळे होते. हजारो मनुष्ट्य रस्त्यावरून िोऱ्यानंी तुर्षार ििून पलीकडे 
टाकण्यात रंु्तले होते. आमच्या र्ाडीला दोन मोठमोठाली इंणजने लावली असून, आमच्या समोरून काही 
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नाही तरी अडकून राणहलेल्या तीस आर्र्ाड्या न्यूयाकग कडे रे्ल्या; त्यापंैकी प्रत्येकीस दोन नकवा तीन 
इंणजने लावली होती, तरी त्या महावाळवटंासारख्या तुर्षारातून र्ाडी ओढण्याचे सोपे नव्हते. रस्त्याच्या 
दोहो बाजूस तुर्षाराचे उंच ढीर् पडले होते. लोिंडी मार्ावरून पडलेला तुर्षार पलीकडे सारून जात 
असता केव्हा केव्हा आमची र्ाडी अधी एक तुर्षाराच्या णढर्ामंध्ये अदृश्य होत असे. कोठे कोठे जेथे वारा फार 
जोराचा वाहत होता त्याच्या आसपासचे प्रदेशातं दहा दहा फुटी उंच तुर्षाराचे ढीर् पडून त्या िाली घरे, 
शतेे, मळे वर्ैरे झाकून रे्ले होते. 

 
ह्या र्ोष्टीस दोन चार णदवस झाल्यानंतर मी णफलाडेत्ल्फयास येऊन पोहोचल्यावर माझ्या एका 

मणैत्रिीचे पत्र आले. त्यात णतने णलणहले होते की, पूवगप्रदेशात जरी अशा प्रकारचे तुफान फार णवरळा आहे, 
तरी पणश्चमेस आणि उत्तरेस जी तुर्षाराची वादळे येतात त्याचं्या मानाने हे तुफान काहीच नाही! णतकडे 
उष्ट्ितामापकयंत्रातील पारा शून्यािाली साठ अंशापंयंत उतरतो, आणि तुर्षाराचे ढीर् पंचवीस तीस 
फुटाइंतके उंच असतात. अशा उत्पाताच्या वळेी कोठे आश्रय घेण्यास जार्ा नसल्यामुळे, पणश्चमेस उघड्या 
मदैानात असलेली कोट्यावधी रु्रे भयंकर थंडीच्या तावडीत सापडून मरून जातात. रे्ल्या आणि त्याच्या 
मार्ल्या वर्षी ऐंशी लक्षावंर रु्रे अशा प्रकारे थंडीत कुडकुडून मरि पावली. त्या र्रीब प्राण्यानंा ज्या यातना 
सोसाव्या लार्ल्या असतील, त्याचें नुसते अनुमान केले तरी अंर्ावर शहारे उठतात. ह्या णशवाय दरवर्षी 
णतकडे णकती हजारो मनुष्ट्ये व इतर पशुपक्षी थंडीने मरत असतील, हे कोिाच्याने सारं्विार नाही. 
 

ह्याप्रमािे इकडचा णहवाळा जरी अणत भयंकर आहे, तरी त्यापासून लोकास फायदा करून घेता 
येतो. नद्या णनजून रे्ल्या म्हिजे काही लोक बफग  साठवनू ठेवनू त्याचा व्यापार करीतात. तसेच लक्षावधी 
स्रीपुरुर्षासं “स्केट”, [“स्केट्” म्हिजे स्केट् नावाच्या िडावा पायात चढवनू णथजलेल्या नदीचे नकवा तळ्याचे पात्रावर घसरत 
नानाप्रकारच्या र्ती धरून िेळिे. स्केट् िडवाचं्या तळव्यास िालून मधोमध टाचेपासून मधल्या बोटापयंत चापट धारदार लोिंडाच्या पट्सट्या 

असतात.स्केट्सिडावा पायात चढवनू एके णठकािी उभ ेराहवत नाही.] व “टोबार्न”, [टोबार्न - हा िेळ मूळचा इकडील इंणडयन लोकाचंा 
आहे. पुष्ट्कळ तुर्षार पडला म्हिजे एिाद्या उंच जाग्यावरून सपाट उतरिीवरून िाली घसरत येिे हे फार मौजेचे आहे. ह्या प्रकारच्या िेळास 
टोबार्नची घसरि असे म्हितात. टोबार्न हे वाहन लाकडाचे केलेले असते. त्याला चाके नसतात. ते सपाट बुडाच्या नावेसारिे असते.] 
नावाचे िेळ िेळण्यास सापडतात. णकत्येक अणतशय थंड प्रदेशात, मुख्यत्वकेरून कानड्यात, आनंदी 
लोक बफाचे मोठमोठाले तके्त आणि णवटा कापून त्याचें थोरलाले णकल्ल ेबाधंतात. एिाद्या नदीच्या नाहीतर 
सरोवराच्या तीरी चारं्ल्या जारे्त बफाच्या णवटा रचून नभती घालताना, कमावलेल्या चुन्याच्या णठकािी 
पाण्याचा उपयोर् करतात. म्हिजे नभती घालण्याच्या समयी एकावर एक बफाच्या णवटा रचून त्यावर पािी 
ओतले म्हिजे ते थंडीने घट्ट णथजून जाते,त्यामुळे बफाच्या णवटाचंी नभत फार मजबूत होते. ह्या प्रकारचे 
मोठाले बफाचे णकल्ल ेकरून त्यात उत्तम रोर्षिाई करण्यात येते. मर् काही लोक दोन णवरुि पक्षाकंडील 
णशपायाचंी सोंरे् घेऊन लटकी लढाई करतात. ह्या लढाईत दारूर्ोळ्याचं्या बदली उत्तम व चमत्काणरक 
दारूकामाचा उपयोर् करण्यात येतो. रात्रीचे समयी ह्या णहमप्रासादात रोर्षिाई करून त्यावर दारूकाम 
सोडताना त्याची शोभा अणत मनोहर आणि अविगनीय अशी णदसते. ही मौज पाहाण्याकणरता लाबंलाबंचे 
हजारो िीपुरुर्ष आणि मुले त्या णठकािी येऊन जमतात. सेन्टपाल व मान्टणरओल ही शहरे णहमप्रसादाचं्या 
संबंधाने प्रणसि आहेत. 
 

इ.स. १८८८ तील जानुआरीच्या शवेटल्या भार्ात मी णफलाडेत्ल्फयाहून इंणडयाना संस्थानाची 
राजधानी इंणडयनापोणलस येथे रे्ले. ते शहर णफलाडेत्ल्फयाहून सुमारे बारा तेराश ेमलैावंर पणश्चमेस आहे. 
णतकडे जाण्याचा मार्ग फारच रमिीय आहे. णफलाडेत्ल्फयाहून णनघाल्यावर शकेडो कोस अणलरे्नी नावाचे 
पवगतश्रेिीमधून जाव ेलार्ते. हा अणलरे्नी पवगत णहमालयाच्या पादपवगतासंारिा परम सुंदर आणि फार भव्य 
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आहे. ह्यावर उंच देवदार, ओक, भजूग आणि दुसरे पुष्ट्कळ वृक्ष आहेत. णजकडेणतकडे रानेवने आपल्या 
स्वाभाणवक शोभेच्या तारुण्यभरात असलेली णदसून येतात. सस्के्वहाना नावाची महानदी नार्मोडी चालीने 
ह्या पवगतामधून वाहात आहे. आर्र्ाडीचा रस्ता बहुतेक नदीच्याच तीरावरून रे्लेला आहे, त्यामुळे ह्या 
मार्ाने प्रवास करिाऱ्यास पृथ्वीची संपूिग शोभा पाहायला णमळते. मी दोनतीनदा ह्या मार्ाने पयगटन केले. 
पैकी एक वळे णहवाळा असल्यामुळे चोहोकडे तुर्षार पडून अणलरे्नी पवगताची णशिरे आणि पायथ्याजवळचा 
प्रदेश पाढंरा फटफटीत झालेला णदसून येत होता. हा चादंण्यापेक्षा पाढंरा व सूयगप्रकाशाने चकचकत 
असलेल्या णहमाच्छाणदत पवगताचा मनोरम देिावा ज्याने पाणहला, त्याला आपल्या डोळ्याचें साथगक्य झाले 
असे वाटल्यावाचून राहावयाचे नाही. 
 

फेबु्रआरी मणहन्याच्या प्रारंभी कनेर्कणटकट् संस्थानातील हाटगफटग नावाचे शहरा- नजीक फाणमंग्टन 
म्हिून एक िेडे आहे, तेथे मी एक मुलींची शाळा पाहण्यास रे्ले होते. हे र्ाव आर्र्ाडीच्या रस्त्यापासून 
बरेच दूर आहे. तेथे जायाला त्या वळेी चार चाकाचंी र्ाडी नसून, स्ले नावाचे एक णबनचाकी वाहन होते. 
त्यात बसून मी एका मणैत्रिीबरोबर फाणमंग्टनचा रस्ता धरला. जणमनीवर तुर्षार पडलेले असता, तो 
काहीसा वाळवटंासारिा असून, त्यावरून चाकाच्या र्ाड्या ओढण्यास घोड्यानंा फार कठीि जाते; परंतु 
णबनचाकी स्ले ओढिे बरेच सोपे पडते. ह्या स्लेवर बसून जािे फार मौजेचे आहे. इकडील आबालवृि 
मनुष्ट्ये स्लेवाहनाच्या उपभोर्ाची फार भकेुली असतात. फाणमंग्टनच्या रस्त्याने जाताना आसपास सवग 
जार्ा तुर्षारमय झालेली आमच्या दृष्टीस पडली. सभोवतीचे पवगत, झाडेझुडपे, घराचंी छते, एकंदर जि ू
काय शीतणनवारिाथगच पाढंरे तुर्षाराचे आवरि घेऊन रु्रर्टून णनजली आहेत, असे वाटत होते. 
 

राष्ट्रीय सि 
 

वर्षगप्रणतपदा, वानशग्टनचा वाढणदवस, णिस्ताची पुण्यणतथी; “डेकोरेशन् डे,” “इंणडपेन्डेन्स डे”, 
थ्याकं्स णर्नवग् डे, आणि णिस्तजयंती हे युनाइटेड् स्टेटस्चे राष्ट्रीय सि मानले जातात. ह्या सिाचं्या 
णदवशी सर्ळी दुकाने, कचेऱ्या, कारिाने, पाठशाळा इत्यादी बंद असून सवांस सुट्टी णमळते. वर्षगप्रणतपदा 
म्हिजे जानुआरीची पाणहली तारीि. हा सामाणजक सि फार जुना व ह्या लोकानंी आपल्या पूवगजापंासून 
घेतलेला आहे. णिस्ताची पुण्यणतथी म्हिजे ईस्टर आणि णिस्तजयंती हे णदवस णिस्तीधमगस्थापकाच्या 
सन्मानाथग पणवत्र मानले जातात.फेबु्रआरीची बाणवसावी तारीि हा जॉजग वानशग्टन्चा वाढणदवस होय. 
मार्ल्या शतकातं अमेणरकन लोकानंी आपि स्वतंत्र राष्ट्र आहो असे सवगत्रासं सारं्नू, इंग्लंडाशी आपला 
संबंध तोडला. तेव्हा अथातच ह्याचंी व इंग्रजाचंी लढाई झाली. तीत वानशग्टनने इंग्रजाचें पाणरपत्य करून, 
आपल्या राष्ट्राला जय णमळवनू णदला, ह्याबद्दल अमेणरकन लोकानंी िूर्ष होऊन त्याला आपल्या राष्ट्राचा 
अध्यक्ष केले, आणि तो ह्या राष्ट्राचा णपता आहे असे सवग मानू लार्ले. त्याच्या सन्मानाथग त्याच्या जन्मणदवशी 
सवग लोक आपापल्या मनास वाटेल त्याप्रमािे उत्सव करतात; व सभामंधून वानशग्टनच्या स्तुतीची भार्षिे 
होतात. डेकोरेशन् डे, म्हिजे थडर्ी शृरं्ारण्याचा णदवस, ह्या सिाचे विगन पुढे एका णठकािी केले आहे. 
 

“इंणडपेन्डस् डे” म्हिजे स्वातंत्र्याचा णदवस, जुलई मणहन्याच्या चौथ्या तारिेस येतो. इ. स. १७७६ 
सालातील जुलई मणहन्याच्या चौथ्या तारिेस अमेणरकेतील तेरा जुन्या वसाहतींनी तेरा स्वतंत्र संस्थाने 
बनून, इंग्रजी. राज्याशी आपला संबंध नाही असे म्हिनू दािणवले आणि ह्या णदवसापासून आमचे राष्ट्र 
स्वतंत्र आहे, असे नुस्ते लोकासं साणंर्तले इतकेच नव्हे; तर इंग्लंडासारख्या बलाढ् राष्ट्राशी झुंजून 
त्याला पराणजत करून आपले स्वातंत्र्य णमळणवले. हा राष्ट्रीय सिाचा णदवस फार महत्त्वाचा आहे. ह्या 
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देशातील प्रत्येक शहरातं र्ावातूंन आणि िेड्यामंधून सवग लोक मोठ्या अणभमानाने हा सि पाळतात. 
सावगजणनक सभार्ृहातूंन ह्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे माहात्म्य व देशाचे यश र्ाइले जाते, आणि देशाणभमानपर 
भार्षिे होतात. णजकडे णतकडे युनाइटेड् स्टेट्स्ची नक्षत्राकं पताका उभारलेली पाहाण्यात येते. प्रणसि 
णठकािी बाजारातून वर्ैरे रोर्षिाई करण्यात व आतर्षबाजी उडणवण्यात येते. मुलानंा िाऊची आणि 
फटाकडे उडणवण्याची चंर्ळ असते. जुलईची चौथी तारीि ही ह्या देशाची णदवाळी आहे म्हटल्यास 
चालेल. आमच्या देशच्या णदवाळीचा िरा अथग सवांस णवसरून रे्ल्यासारिा झाला आहे. कृष्ट्िाने कार्मतक 
वद्य चतुदगशीस नरकासुराचा वध करून, प्राग्ज्योणतर्षपुराचे राज्य नजकून पादाक्रातं केले, म्हिून तो एक 
राजकारिी सि मानला रे्ला होता. आता णदवाळी धमगसंबंधी सिात मोडते. णदवाळी हा जरी राजकारिी 
सि असे र्ृहीत केले, तरी त्यात आणि जुलईच्या चौथ्या तारिेत जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. णदवाळीच्या 
णदवशी एका स्वतंत्र राजाचा वध करून त्याच्या मुलाला करद राजाच्या माणलकेत र्ोवनू, त्याचे स्वातंत्र्याचे 
हरि केले आहे. जुलईच्या चौथ्या तारिेस एका जुलमी, लोभी राष्ट्राचे दास्य करावयाचे नाही असा णनश्चय 
करून, एका लहानशा राष्ट्राने आपले स्वातंत्र्य णमळवनू घेतले; व ह्या राष्ट्रात जो कोिी राहायला येईल 
त्याला – (णनदान शब्दानंी तरी) – ते स्वातंत्र्य देण्याची प्रणतज्ञा केली. 
 

मी णफलाडेत्ल्फया मुकामी असताना, तेथे ह्या सिाची धामधूम माझ्या पाहाण्यात आली. तेथील 
इंणडपेंडेन्स हॉल म्हिजे स्वातंत्र्य देवीचे जन्मरृ्ह. यात पुष्ट्कळ चारं्ल्या वक्त्यानंी, उत्तम देशभक्तीपर 
व्याख्याने णदली. शहरात सवगत्र नक्षत्राकं पताका उडत होत्या. मोठाल्या दुकानाचंी दारे व बड्या 
बाजारातील इमारतीच्या देवड्या ताबंड्या, णनळ्या आणि पाढंऱ्या अशा णमश्र रंर्ाचंी पताकासंारिी कापडे, 
तोरिे वर्ैरे लावनू शृरं्ारल्या होत्या. रात्री चोहोकडे रोर्षिाई केली असून, स्कुइलण्कल ्नदीच्या पुलावर 
नदीमध्ये णवणचत्र व उत्तम प्रकारची आतर्षबाजी उडणवण्यात आली. फेअर माउंट पाकग  नावाच्या सावगजणनक 
उद्यानात दूरदुरून बायकापरुुर्ष मुलानंा बरोबर घेऊन मौज पाहाण्यास आले होते. त्या हजारो मनुष्ट्याचं्या 
र्दीत सवगत्र आनंद, उत्सुकता आणि प्रसन्नता असलेली णदसण्यात येत होती. 
 

नवेंबर मणहन्यात “थ्याकं्स णर्नवर् डे” म्हिजे आभार मानण्याचा सि येतो. ह्या मणहन्यात सवग 
शस्याचंी कापिी होऊन, णजकडे णतकडे फळभाज्या आणि धान्ये ह्याचंी भरभराट असते. ह्या देशाचा अध्यक्ष 
नवेंबर मणहन्यातील एिादा सोईस्कर णदवस नेमून आपल्या देशी जानपदानंा “तुम्ही अमुक णदवशी आभार 
मानण्याचा सि करा आणि माझ्या संर्ती देवाची प्राथगना करून, त्याने ह्या वर्षांत आमच्या देशावर जे 
उपकार केले व आम्हासं जे णवपुल शस्यसपंत्ती णदली त्याबद्दल परम नम्रतेने परमेश्वराचे आभार माना,” 
असा “णनरोप” (हुकूम नव्हे !) – णलहून प्रणसि करतो. मर् देशाध्यक्षाने नेमलेल्या णदवशी सवग दुकाने, 
कचेऱ्या वर्ैरे बंद करण्यात येतात. प्रत्येक देवळात आणि उपासनामणंदरात आबालवृि िीपुरुर्ष परमेश्वराची 
आराधना करायाला जातात. त्या णदवशी र्रीबरु्रीबानंा पुष्ट्कळ दानधमग करण्यात येतो. ह्या सर्ळ्या 
सिावाराच्या णदवसातूंन कोिी फारसे लोकासं जेवायािायाला बोलावीत नाहीत. कधी कधी आपल्या 
सोयऱ्यासं नकवा णमत्रासं जेवायाचे आमंत्रि देतात. प्रत्येक कुटंुबाच्या मािसानंी आपल्या घरात र्ोड र्ोड 
करून िायाचे, बाहेर तमाशा पाहायाला जायाचे आणि तो णदवस आनंदात घालवायाचा, हा सि करण्याचा 
प्रकार आहे. 
 

ह्या सावगजणनक सिाणंशवाय आििी पुष्ट्कळ सि आहेत. णनरणनराळ्या मताचे लोक आपापल्या 
समजाप्रमािे आपले सि पाळतात. रोमन् क्याथणलर्क पंथाच्या लोकातं पुष्ट्कळ साधुसंताचं्या पुण्यणतथी 
आणि जयतं्या पणवत्र मानलेल्या आहेत. लक्षावधी आयणरश ्लोक इंग्रजाचं्या र्ाजंिकुीला त्रासून देशत्यार् 
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करून, ह्या स्वतंत्र देशात आले आहेत; ते स्वजातीच्या व आपल्या पंथाच्या सिावारी मोठा उत्सव करतात. 
त्याचंा कुलदेव संत प्याणरर्क ह्याच्या जन्मणदवशी ते आपल्या देशच्या णहरव्या पताका घरावंर उभारतात. 
जमगन, स्काणंडनेणवयन, इटाणलयन्, फ्रें च, रणशयन् इत्यादी ज्या युरोपातंील अठरापर्ड जाती इकडे येऊन 
वसाहत करून राणहल्या आहेत, त्या याचप्रमािे आपापले सि करतात. 
 

सिाच्या णदवसातूंन आपच्या णतकडे जशी लाडू, णजलब्या वर्ैरे पक्वाने्न करतात, तशी इकडेही 
ह्याचं्या चालीची पक्वाने्न करण्याची र्दी असते. पि ह्याचं्या सिावाराचं्या णदवशी अणतशय जीवनहसा होत 
असते. आम्ही जशा बार्ातूंन, मळ्यातूंन वर्ैरे भाज्या लावनू णवशरे्ष णदवसाकंरता रािून ठेवतो, तसे इकडले 
लोक तुकी कोंबड्याचंी व साध्या कोंबड्याचंी वर्ैरे “लार्वड” करतात. तुकी कोंबड्याचें मासं फारच उत्तम 
आहे, असा ह्याचंा समज आहे. कोिी पाहुिा घरी आल्यास त्याणदवशी एकदोन सबंध तुकी कोंबडी णशजवनू 
त्याला उत्तम मेजवानी देतात. [सुमारे दोन हजार वर्षांपूवी आमच्या देशात ब्राह्मिसुिा मासंभक्षि करीत होते. श्रोणत्रय ब्राह्मि, जावई 
नकवा राजा घरी पाहुिा आल्यास त्याच्या मेजवानीकणरता लठ्ठ, णनरोर् आणि कोवळ्या वयाची र्ाय, पाडी नकवा पाडा मारण्याची चाल होती. 
श्रािाच्या णदवशी मासे आणि इतर प्रकारचे मासं ब्राह्मिानंा िाऊ घातल्यास अमुक इतकी वरे्ष णपतराचंी तृप्ती होते, अशी स्तृणतवचने आहेत. उत्तर 
नहदुस्थानात पंचर्ौड जातीचे बहुतेक ब्राह्मि शळेी नकवा बकरा मारून आपल्या पाहुण्यानंा सत्कार करीतात. बंर्ाली ब्राह्मि मासे, बकरी व इतर 
अणनणर्षि मासं िातात. बुिाच्या उपदेशाने आमच्या देशात जीवनहसा बऱ्याच अंशी बंद झाली, तरी अद्याणप पुष्ट्कळ लोक णमळाल्यास मासं िाण्याला 

मारे् सरत नाहीत.] इकडे सवगत्रानंी मासं िाण्याची चाल असल्यामुळे अतोनात जीवनहसा होते. मध्यदेशात, 
म्हिजे इणलनोइस्, ओहायो आणि णमसूरी या संस्थानाचं्या पणश्चमेस मोठाली मदैाने असून तेथे फारशी 
लोकवस्ती नाही. तेथे काही होतकरू व्यापारी रु्राचें आणि डुकराचें थोरलाले “मळे” आणि “शतेे” करून 
हजारो कोसावंरील शहरानंा हा हालत्या चालत्या भाज्याचंा पुरवठा करतात. हे णनदगय कसाई आपल्या 
णपशव्या भरण्याच्या र्डबडीत रु्राचं्या सुिदुःिाकडे मुळीच लक्ष देत नाहीत. मध्यदेशाच्या मदैानातून 
लक्षावधी रु्रे, उन्हात तळमळत, पावसात णभजत आणि बफात णथजत अणतशय दुःि भोर्ून मरून जातात. 
त्यानंा कोठे णनवाऱ्यातं बसण्याची नकवा उभे राहण्याचीसुिा सोय केलेली नसते. न्ययूाकग  आणि मासचुसेट्
स् संस्थानातं “भतूदयेच्या” ज्या मुख्य मंडळ्या आहेत त्या आपापल्यापरी ह्या प्राण्यावंर होिारा जुलूम कमी 
व्हावा, म्हिून पुष्ट्कळ प्रयत्न करीत आहेत. त्यानंी णदलेल्या प्रमािणसि माणहतीवरून असे समजून येते की, 
रे्ल्या दोन वर्षांत ऐंशी लक्षावंर रु्रे पणश्चमेतील मदैानातून उघड्या जाग्यातं असल्यामुळे, थंडीच्या णदवसातं 
बफांत कुडकुडत हालहाल होऊन मेली. आयवा आणि णनब्रास्का या संस्थानातूंन पयगटन करीत असता मी 
उन्हाळ्याच्या णदवसात जे रु्राचें हाल पाणहले, ते नुस्ते आठवले तरी अंर्ावर शहारे येतात. मदैानातूंन कोठे 
एिादे झाड देिील नाही, अशा णठकािी शकेडो रु्रे चरत आहेत. दोन प्रहरी प्रचंड ऊन पडले आहे, आणि 
णबचाऱ्या रु्रानंा कोठे छायेत बसण्याची सोय नाही. एिाद्या णठकािी कोठे लहानसे डबके पावसाच्या 
पाण्याने भरलेले असल्यास, णकत्येक रु्रे त्यातं जाऊन उभे राणहली आहेत. लहान लहान कोवळी वासरे 
उन्हाचा ताप सोसवनेासा झाल्यामुळे कोठे वईपाशी जाऊन, णतच्या चार चार बोटे रंुद आडव्या पट्सट्याचं्या 
तुटक्या व अर्दी अपुऱ्या सावलीत डोकी िुपसून बसली आहेत. कोठे एका लहानशा झुडुपाभोवती 
दहावीस रु्रे त्या झुडपाच्या थोड्याशा छायेत आपली डोकी िुपसून उभी आहेत. कोठे वई, झाडझुडूप, 
नकवा पाण्याचे डबके नसल्यामुळे, णनरुपायास्तव णबचारी रु्रे उन्हाच्या तापाने र्वतावरच तळमळत पडली 
आहेत. परंतु पुढे त्याचंी जी दुदगशा होिार ती मनात आली, म्हिजे हा त्याचंा वनवास केवळ स्वर्गसुि आहे 
असे वाटल्यावाचून राहात नाही, ही शकेडो, हजारो, लक्षावधी रु्रे र्ायरानातं चरत आहेत ती केवळ 
मनुष्ट्याच्या पोटाचा जाळ शमणवण्याकरता! ही र्ायराने, हे अमेणरकन लोकाचं्या भाजीपाल्याचे मळे होत. 
येथे रु्राचंी, मेंढ्ाचंी आणि डुकराचंी वशंवृिी होते आणि नेमलेल्या वळेेस येथून ही णजवतं हालती चालती 
भाजी आर्र्ाड्याचं्या डब्यातून भरून हजारो कोसावंर पाठणवण्यात येते. कधी कधी पाच सहा णदवसापयंत 
ह्या बंदीत घातलेल्या प्राण्यानंा िायाला प्यायालंा णमळत नाही. मर् र्ाडीवरून उतरल्यावर थोडेसे 
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िायालंा घालून त्यास कसायाच्या स्वाधीन करतात. ही त्याची वधस्थाने मी कधी पाणहली नाहीत व मला 
ती पाहण्याची इच्छाही नाही. परंतु म्या जे त्याचें विगन वाचले आहे, त्यावरून ते प्रत्यक्ष नरक व तेथले 
कसाई आणि हा कू्रर व्यापार करून पोट भरिारे लोक मानुर्षराक्षसाहूंन णनराळ्या, म्हिजे “के ते न 
जानीमहे”[ते कोि हे आम्हास माहीत नाही.] ह्या वर्ांतील असाव ेअसे वाटते. 
 

ह्या देशाचे लोक एकंदरीने पाहू रे्ले असता मोठे ममताळू व दयाळू आहेत; परंतु ह्या मासंभक्षिाच्या 
सवयीमुळे म्हिा नकवा कोित्याही कारिाने म्हिा, त्यासं मनुष्ट्येतर प्राण्याचं्या सुिदुःिाची फारशी काळजी 
नाहीसे णदसते. एकदोन वर्षांपूवी मी “बालबोध मेवा” नावाच्या मंुबईतील अमेणरकन णमशन मंडळीने 
चालणवलेल्या माणसकपत्रात, एक सुंदर णनबधं वाचलेला मला आठवतो. त्या णनबंधाला जोडलेले एक णचत्र 
होते. त्या णचत्रात एक बाई आणि णतची मुले र्ाईला कुरवाळीत असून मूठभर चारा देत आहेत, असे 
दािणवले होते. त्या णनबधंात तो णलणहिाराने एक वाक्य मोठ्या अणभमानाने णलणहले होते. त्याचा र्ोर्षवारा 
असा की, नहदुस्थानात रु्रानंा व इतर जनावरानंा लोक फारच र्ाजंतात; पि अमेणरकेत त्यास फार ममतेने 
वार्णवतात. ह्यात थोडासा तथ्याशं आहे, पि ह्याचा िरेपिा सवगत्र णसि होिार नाही; आमच्या देशात 
र्रीब बैलानंा व घोड्यानंा फारच दुःि भोर्ाव ेलार्ते हे िरे; पि त्यावर कोिी ममता करीत नाही असे 
नाही. िेडेर्ावातं आणि कोठे कोठे शहरामंधून देिील ज्या कुटंुबवत्सल लोकाचं्या घरातं दुभत्याला र्ायी 
असतात, तेथे बायका आणि मुलेबाळे त्या रु्रावंर आणि वासरावंर आपल्या कुटंुबातील मािसापं्रमािे ममता 
करतात. व्यापारी, र्ौळी आणि कसाई रु्रावंर जुलूम करतात हे फार वाईट आहे म्हिून तो नाहीसा 
करण्यास सवांनी झटले पाणहजे. परंतु तशाप्रकारचा जुलूम अमेणरकेत नाही असे कोिी म्हिेल, तर ते िोटे 
आहे. इकडील शहरातंील बाजारातूंन आणि कारिान्याचं्या र्ावातूंन ज्याने कू्रर र्ाडीवाल्याचं्या घोड्याचंी 
दशा पाणहली असेल, त्याला तरी णनदान इकडे पशूवंर जुलूम करण्याची चाल नाही असे वाटिार नाही. 
 

पंचवीस वर्षांपूवी न्यूयाकग  शहरात हेन्री बर्ग नावाचा दयाळू र्ृहस्थ ह्या मुक्या जनावराचंा कैवार 
घेऊन लोकाशंी बोलू लार्ला. त्या काळी मुक्या जनावराचंी लोक जी छळिा करीत, णतचे विगन करिे हे 
कोिाला साधिार नाही. हेन्री बर्ग जनावराचंा पक्ष घेऊन बोलू लार्ला, तेव्हा बहुतेक सवग लोक त्याची 
थट्टा करू लार्ले. कोिी म्हिाले त्याला वडे लार्ले आहे. काही धार्ममक लोक म्हिाले, हा पािंडी 
धमगशािाणवरुि बोलत आहे. आमच्या धमगशािात असे साणंर्तले आहे की, परमेश्वराने मनुष्ट्याला सवग 
जनावरावंर अणधपत्य णदले, तेव्हा ती मनुष्ट्याच्या उपयोर्ाथगच सृष्ट केलेली आहेत. असे धमगशािाप्रमािे 
णमळाले तेव्हा मर् काय पसुता, सर्ळ्या लोकानंी पशूचंा कैवार घेिाऱ्या हेन्रीचा छळ माडंला ! तो 
न्यूयाकग च्या रस्त्यातून जात येत असता शकेडो वळे लोकानंी त्याला दर्डमार केला, त्याच्या अंर्ावर 
केरकचरा, णचिल वर्ैरे टाकून, आपल्या मताचे समथगन केले. पि हेन्री बर्ग मोठा सचोटीचा आणि 
दृढणनश्चयी मनुष्ट्य होता. त्याने हजारो णवघ्ने आली, तरी हाती घेतलेले हे मनुष्ट्यपिाचे काम सोडले नाही. 
काही वर्षांनी त्याने प्रयत्न करून पशूवंर जुलूम होऊ नये ह्या अथाचा कायदा करून घेतला. एके णदवशी 
संध्याकाळी न्ययूाकग  शहर जि ू काय झोपेतून जारे् झाल्यासारिे झाले. न्यूयाकग च्या रस्त्यातून जािाऱ्या 
येिाऱ्या पाचश ेर्ाड्या कोिीशा अटाकावनू धरल्या आणि त्यास जंुपलेल्या घोड्याचंी परीक्षा केली. त्यापैकी 
जे घोडे दुििाईत, लंर्डे नकवा अणतशय अशक्त आहेत असे कळून आले, ते त्याचं्या मालकाला 
णवचारल्यावाचूनच सोडून नेले. ह्यानंतर हेन्री बर्ग कोि आहे आणि मुक्या जनावरासं पाणहजे त्या रीतीने 
र्ाजंण्याचा मालकाला अणधकार नाही, हे सवांस कळून आले. हेन्री बर्गच्या श्रमाचे साथगक्य झाले. 
अलीकडे लोकमत पशूसं अनुकूल असे झाले आहे. मासचूसेटसची “भतूदयाप्रसारक” मंडळी ह्या कामात 
पुष्ट्कळ श्रम करीत आहे. ह्या मंडळीचे अध्यक्ष जोजग टी. एंजल ्हे बरेच वृि आहेत, तरी केवळ धमाथग मुक्या 
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जनावराचं्या णहताकरता रातं्रणदवस िपत आहेत. त्याचं्या व दुसऱ्या णकत्येक सज्जन णिपुरुर्षाचं्या उद्योर्ाने 
ह्या देशातील मुख्यमुख्य शहरामंधून “भतूदयाप्रसारक” मंडळ्या स्थापन झाल्या आहेत. पशूवंर आणि 
पक्षयावंर जुलूम होऊ नये, म्हिून पुष्ट्कळ कायदे झाले आहेत. मुलामंध्ये भतूदयेचा प्रसार व्हावा म्हिून 
“ब्याड्स् ओफ् मसी” म्हिजे दयेच्या जुटी स्थापन झाल्या आहेत. आजतार्ाईत सहा हजारावंर दयेच्या 
जुटी अत्स्तत्वात आल्या आहेत, आणि त्याचं्या हातून भतूदयाप्रसाराचे काम जारीने चालले आहे. आमच्या 
देशात अशा मंडळ्या असण्याची मोठी जरुरी आहे. मुलासं लहानपिापासून परोपकार, भतूदया आणि 
सर्ळ्या वस्तंूचा सदुपयोर् कसा करावा, हे णशकणविे अवश्य आहे. 
 

ह्याप्रमािे मुक्या जनावराचं्या णहताथग सज्जनाचंा प्रयत्न सवगत्र चाललेला आहे. तरी मनुष्ट्येत्तर 
प्राण्यावंर अद्याणप पुष्ट्कळ जुलूम होत आहेत. निरेबाज बायका आपल्या टोप्या शृरं्ारण्याकणरता वर्षांतून 
असंख्यात सुरेि पािराचें बळी देतात. “अहो, पशुपक्षी तर मनुष्ट्याच्या उपयोर्ाथग सृष्ट झालेले आहेत, मर् 
आम्ही पाणहजे तसा त्याचंा उपयोर् का न करावा?” म्हिून धमगशािाचे प्रमाि दािणविारे पुष्ट्कळ लोक ह्या 
देशात सापडतात. णजवतं कोंबडी णवकत घेऊन घरी भाजी करायला नेताना त्याचें पाय दोरीने बाधूंन त्याचंी 
डोकी िाली व पाय वरती करून लोंबकळीत नेत असतानंा, ह्या प्राण्यासं कशा यातना होतात हे मािसानंा 
मुळीच समजत नाही, असे णदसते. एके णदवशी मी णफलाडेत्ल्फयाच्या रस्त्यात उभी राहून र्ाडीची वाट 
पाहात असता, एक तेरा चवदा वर्षाचा मुलर्ा कोंबड्याचे पाय हातात धरून त्याचे डोके िाली करून 
लोंबकाळीत काही अंतरावर उभा राणहला होता तो मी पाणहला. मी त्याजपाशी जाऊन म्हटले, ‘भाऊ, तू ह्या 
कोंबड्याचे डोके वर करून का धरीत नाहीस?, तो नकणचत् हसून म्हिाला, “त्याचें पाय धरून नेिेच 
सोईस्कर आहे.” “हं असे काय ? मला वाटते की, कोिी तुमचे पाय वर करून तुम्हाला उलटे टारं्नू धरून 
नेले, तर ते तुम्हासं बरे वाटिार नाही. का हे माझे अनुमान िरे की िोटे!” हे ऐकून तो मुलर्ा हसला, 
आणि माझ्या मुरवतीकरता त्याने एक पळभर कोंबडीचे डोके वर करून धरले. त्या णदवशी संध्याकाळी मी 
णबऱ्हाडी जाऊन ही र्ोष्ट साणंर्तली, तेव्हा एक तरुि णशक्षकीि बाईने म्हटले :- ‘कोंबड्यास उलटे टारं्नू 
ठेवण्याची रीतच आहे, आणि तीच बरोबर आहे.” पि मला ह्या र्ोष्टीचा थोडा संशय आला; कारि त्यासं 
उलटे टारं्नू ठेविे बरे नकवा वाईट, ह्या णवर्षयी कोंबड्याचें मत काय आहे, हे आम्ही त्यास णवचारून पाणहले 
नाही. (आमच्या देशात देिील कोंबड्यानंा वर्ैरे उलटे टारं्ण्याची कू्रर चाल आहे, हे सारं्ायला नको.) 
जेविाच्या िोलीत कधी कधी नभतीवरून णचत्राचं्या बदली मेलेल्या मोराचंी नकवा िबुत्राचंी पे्रते पेंढा भरून 
उलटी टारं्ून ठेवलेली असतात. आणि नुक्त्याच धरून िंुटीला टारं्नू ठेवलेल्या रक्तबंबाळ माशाचंी आणि 
णशकारीत मारून आिलेल्या सशाचंी वर्ैरे णचते्र काढून, नभतीवर टारं्ण्याचीही चाल आहे. ही चाल बरी 
नाही हे सारं्ायला नाकोच. अशी कू्ररपिाची णचते्र पाणहल्याने मुलाचंी मने कू्रर होतात. कधी कधी मुलाचें व 
मोठ्या मािसाचें िेळही मोठ्या कू्ररपिाचे असतात. सुंदर तरुि णिया, कोवळी मुले, तरुि पुरुर्ष, 
मध्यवयाचे णवद्वान र्ृहस्थ देिील मनोरंजनाथग मासे धरायाला जातात. एका बारीक लाबं काठीला लाबं 
सुतळी बाधूंन णतच्या शवेटाला जी लोिंडाची आकडी असते, णतला मासाचे तुकडे टोचनू पाण्यात 
घालतात. मर् णबचारे भकेुले मासे ते मास िाण्याच्या आशनेे तेथे येऊन, आकडीसकट मासाचा तुकडा 
णर्ळीत असता, त्याच्या घशात ती आकडी रुतून त्याचं्या प्रािाचा अंत होतो आणि मर् “अहाहा माझ्या 
आकडीला मासा लार्ला!” म्हिून ती कू्रर मािसे माशाला पाण्यातून काढून त्याच्या मरियातना पाहून, 
आपल्या डोळ्याचंी पारिी फेडतात! ह्या त्याचं्या चाली पाणहल्या, म्हिजे इकडे एिाद्या दयाळू बुिदेवाचे 
णमशनरी येऊन त्याचें मनःपणरवतगन करतील तर बरे होईल, असे वाटल्यावाचनू राहिार नाही. [नहदुस्थान आणि 
अमेणरका, ह्या पृथ्वीच्या दोहोंबाजंूस एकमेकाचं्या उलट णदशसे आहेत; तेव्हा अमेणरकन लोकासं आम्ही उलटे म्हिजे िाली डोके व वरती पाय 
करून चालतोसे वाटिे, आणि त्याचप्रमािे अमेणरकन लोक उलटे चालतात असे आम्हास वाटिे, हे स्वाभाणवक आहे. आमच्या देशात भतूदयेचा 
प्रकार अमेणरकन लोकाचं्या उलट आहे. ते मनुष्ट्येतर प्राण्यानंा यातना देतात. आम्ही त्याचं्याकणरता पाजंरपोळ घालतो; र्ोशाला स्थापन करतो; 
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ढेकूि, उवा, णचलटे, मुंग्या यासं मोठ्या दयेने मनुष्ट्याचे रक्त देऊन त्याचें पोर्षि करतो; सापाला दूध पाजून त्याची पूजा करतो; पि मनुष्ट्याचं्या 
णजवाचे आम्हाला काही वाटत नाही. शजेारच्या घरी कोिी मेले तर आम्ही घराची दारे लावनू बसतो. कोठे महामारी वरै्रे रोर् उद्भवनू शजेारी 
णवपत्तीत पडले, म्हिजे त्याचंा समाचार घेिे आम्हास कठीि जाते. आमच्या बायका नानाप्रकारचे रोर् होऊन मरतात, पि इंग्रजानंी तंबी 
णदल्यावाचून आम्ही बायकाकंरता दवािाने घालीत नाही. आम्ही र्ाईला मातेसमान समजून णतच्या पाय पडतो, पि आमच्या बायकानंा, आमच्या 
मुलाचं्या आयानंा आम्ही मरे मरेतोपयंत मारतो. आमचे राजेलोक इंग्रजाचं्या िाऊन णपऊन सुिी असलेल्या मुलासं व इंग्रजी अणधकाऱ्यासं 
मेजवान्या देण्यात लक्षावधी रुपये िचग करतात, पि र्रीब अनाथ बालकाकंणरता अनाथर्ृहे व देशातील र्रीब लोकाचं्या मदतीकरता उद्योर्शाळा 
वरै्रे स्थापण्याच्या कल्पनाच त्याचं्या मनात येत नाहीत ! अमेणरकन लोकापेंक्षा आमच्यात अणधक भतूदया आहे िरी !] 
 

अमेणरकन लोकामंध्ये मनोरंजनाचे पुष्ट्कळ प्रकार आहेत. हे लोक बहुत करून मोठे उद्योर्ी व 
मेहेनती आहेत; तेव्हा काम करून झाल्यावर थोडेसे मनोरंजन करून घेिे ठीकच आहे. लॉन् टेणनस् नावाचा 
िेळ एतदे्दशीय िीपुरुर्षासं मोठा णप्रय आहे. थंडीच्या व वसंताच्या णदवसात ह्या िेळापासून लोकासं चारं्ला 
व्यायाम णमळतो. पुरर्ष बेज् बाल ् नावाचा िेळ िेळतात; कुस्त्या करतात आणि होड्या वल्हणवतात. 
बायकाही कधी कधी उन्हाळ्यात होड्या वल्हणवतात. थंडीच्या णदवसात णथजलेल्या नद्याचं्या पात्रावंरून 
आणि तळ्यावंरून स्केट नावाचा िेळ िेळण्याची चाल आहे. ह्याणशवाय उत्सवाच्या व इतर सुट्टीच्या समयी 
बायकापुरुर्ष णमळून नाचण्याची, र्ाण्याची वर्ैरे चाल आहे. बायकापुरुर्षानंी आपल्या र्ायनकलारूपी 
परमेश्वराच्या अमोणलक देिर्ीचा उत्तम उपयोर् करून, आनंद पाविे हे फार उत्तम आहे; परंतु त्याचंी 
नाचण्याची तऱ्हा चारं्ली नाही. शहरातूंन आणि लहानसहान र्ावातूंन सुिा सवगत्र नाटकरृ्हे असतात. ह्या 
लोकानंा नाटके पाहाण्याची मोठी हौस आहे. कधी कधी र्ायनर्ृहातूंन र्ायन समारंभ होतात. तेथे फार 
चारं्ली व्यवस्था असून, बहुत संभाणवत िीपुरुर्ष तेथे जाऊन र्ायन आणि वादे्य ऐकतात. संध्याकाळच्या 
वळेी नकवा फावले तेव्हा आबालवृि िीपुरुर्ष सावगजणनक उद्यानात जाऊन, स्वच्छ वायूचे सेवन करतात. 
अमेणरकन लोक नाटके व दुसरे िेळ पाहाण्यास फार उत्सुक असतात िरे; तरी ते आमच्या णतकडल्या 
णकत्येक णनरुद्योर्ी मनुष्ट्यापं्रमािे केवळ नाटकेच पाहाण्यात आपला पैसा व आयुष्ट्य िची घालीत नाहीत; 
त्याचें उद्योर्धंदे करून झाल्यावर णवश्रातंीच्या वळेी करमिुकीकणरता िेळ िेळतात, आणि कामाच्या वळेी 
अंर् मोडून काम करतात. 
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तवद्याव्यासगं 
 

चीन देशाचे स्वराज्य एणशआ, यूरोप, आणफ्रका, अमेणरका आणि अिेणलया ह्या पाचही भिंूडातंील 
सर्ळ्या राज्यापेंक्षा प्राचीन असून, ते आज चार हजार वर्षांपयंत णटकले आहे. णमश्री, हेल्लेिी, रोमन, 
नहदुस्थानी इत्यादी प्राचीन राज्ये लयास रे्ली. त्यापंैकी काही परदेशी शत्रूच्या पायािंाली चुरडत आहेत; 
काही बणलष्ठ परराज्याच्या अध्या वचनात वार्त आहेत; आणि काहीकाचें नावावाचून दुसरे काही णचन्ह 
राणहले नाही; पि चीन देश अद्याणप स्वतंत्र आहे, त्यात स्वराज्य आहे. एिादे वळेी प्रबल पाश्चात्य शत्रूपुढे 
जरी त्या राष्ट्राला मान झुकवावी लार्ते, तरी त्याला आपल्या प्रजाचंी व देशाची उन्नती करून पाश्चात्य 
राष्ट्राशंी टक्कर मारण्याचे सामथ्यग अंर्ी आिण्याची शक्ती आहे; त्याप्रमािे ते आपली सुधारिा करून घेतही 
आहे. अमेणरकन, इंग्रज आणि दुसरे युरोणपयन लोक णचन्याचंा पाणहजे णततका अनादर करोत, थट्टा करोत 
नकवा ननदा करोत, तरी ते णचन्यासं णभऊनच वार्तात. आजणमतीस चीनला परचक्रापासून भय बाळर्ण्याचे 
कारि नाही. आता नव्या कालमानाप्रमािे नव्या मनुष्ट्यत्स्थतीला उपयोर्ी पडिारे असे काही फेरबदल 
करून, चीन जर आपल्या राष्ट्राला आतून बळकटी आिील, तर बाहेरून येिाऱ्या अणनष्टानंी त्याचे काही 
अणहत होिार नाही, असे िास णदसते. त्या राष्ट्रास इतकी बळकटी, इतका स्थाणयकपिा व इतके महत्त्व 
येण्याचे कारि काय? “णवद्या असल्यास जाणतभेद राहािार नाही,” असे णचनी लोकाचंा रु्रू कङ फुट्झ 
ह्याचे म्हििे होते. त्याच्या उपदेशाप्रमािे णचनी लोकानंी अमुक एक जात श्रेष्ठ आहे असे न मानता, 
मनुष्ट्याची णवद्या व सुनीती हीच त्याच्या श्रेष्ठतेची िरी कारिे होत असे समजून, अमीरउमरावाचं्या आणि 
णवशरे्ष जातींच्या हाती राज्यकारभार न देता; ज्याची जशी णवद्या आणि वतगिूक असेल, त्याला तशा 
योग्यतेचा अणधकार देण्याची चाल पडली. ह्यामुळे णचनातील र्रीब अप्रणसि व नीच कुळात जन्मलेल्या 
मनुष्ट्याला सुिा णवद्या व नीणतमत्ता याचं्या योर्ाने मोठ्या योग्यतेला चढण्याची आशा असते. चीनातील 
पुरुर्षजातीत णवदे्यचे प्राधान्य आहे. तेथील साधारि मजूर मोलकऱ्यासं देिील णलणहता वाचता येते. ज्याला 
णलणहता नकवा वाचता येिार नाही, असा पुरुर्ष फार णवरळा. ह्याप्रमािे णवदे्यवर ज्या ंदेशाचा राज्यकारभार 
स्थापला आहे, तो बळकट का असिार नाही? ज्याचे रणहवासी सतत उद्योर्धंदा करण्यात तत्पर आहेत व 
जे कधी आळशी णभकाऱ्याचें लाड करीत नाहीत, जे णवदे्यची चाहा करतात, त्याचं्या देशात स्वराज्य 
असल्यास नवल नाही, ते नसिे हीच मोठी आश्चयाची र्ोष्ट होय. प्लुताकग  नावाच्या णवद्वानाने म्हटले आहे 
की, “नुमाने बाधंलेली न्यायरूपी सुरेि इमारत पडून रे्ली, कारि ती णवद्यारूपी पायावर बाधंलेली 
नव्हती.” ज्यात इतर सर्ळ्या र्ोष्टी चारं्ल्या आहेत, अशा राज्याची अवनती होण्याचे कारि दुसरे काय? 
त्याच्या राजनीतीला णवदे्यचा दृढ पाया आधारभतू नव्हता, ह्यापेक्षा त्याच्या पतनाचे बलवत्तर कारि दुसरे 
कोिते असाव?े ज्या राष्ट्रात थोडेसे लोक णवद्या णशकतात-आणि तेही एक दोन णनवडक जातींचे 
असावयाचे-व जेथे बाकी लक्षावधी, कोट्यवधी रणहवासी अज्ञानाधंकारात र्ढलेले असून, त्यासं वणरष्ठ पद 
णमळण्याची नुस्ती आशा बाळर्ण्यास देिील जार्ा नाही, अशा राष्ट्राचा मोड झाला नाही तरच मोठे नवल 
म्हिावयाचे. 
 

चीनप्रमािेच युनाइटेड् स्टेट्स् च्या राजकायगधुरंधरासं व नीत्युपदेशकासं णवदे्यची योग्यता कळून 
आली आहे. राष्ट्रातंील सर्ळ्या रणहवाशासं णनदान णलणहता वाचता तरी याव,े त्यावाचून आपले स्वराज्य 
णटकिार नाही; असे त्यासं चारं्ले माहीत आहे. आणि अलीकडे तर त्यानंा णियासंही पुरुर्षापं्रमािेच णवद्या 
णमळणवण्याचे मार्ग मोकळे करून देिे, अत्यावश्यक आहेसे वाटू लार्ले आहे. ह्या र्ोष्टींत ह्याचंी चीनवर 
तोड आहे. िीणशक्षिाचे महत्त्व केवढे आहे, हे हळूहळू चीनादीक सवग राष्ट्रासं कळून येईल. युनाइटेड् स्टेट्
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स्चे राष्ट्रीय बळ िड्या फौजेत, तोफातं आणि तरवारींत नाही; ते ह्या राष्ट्राच्या रणहवाशाचं्या णवद्यावते्तत 
आणि उद्योर्णप्रयतेत आहे. 
 

णपयोणरटन् पंथाचे लोक, आपल्या देशात स्वतंत्र णवचाराने धमाचरि करायला णमळत नाही असे 
पाहून, अटलाणंटक समुर्द् उतरून अमेणरकेत वसाहत करायला रे्ले; तेव्हापासूनच त्यानंी आपल्या मुलासं 
णवद्याणशक्षि अवश्य णमळाले पाणहजे असे समजून, शाळा स्थापल्या. चारश ेवर्षांपूवी मार्मटन लूथरने णिस्ती 
लोकासं रामन् क्याथणलर्क भटाचं्या दास्यातूंन मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला; तेव्हापासून युरोपात 
सवगसाधारि मनुष्ट्यास थोडीबहुत णवद्या असिे अवश्य आहे, ही र्ोष्ट मान्य होऊ लार्ली. कपटी भटानंी 
कोट्यवधी भोळ्या बापड्या मनुष्ट्यासं फसवनू, पािंडाच्या शृिंलेने जिडून ठेणवले, याचे कारि अज्ञान 
होय; असे समजून लूथरने सर्ळ्यासं समजिाऱ्या भारे्षत बाइबलाचे भार्षातंर करून, ते सवांनी वाचाव ेव 
स्वतंत्रपिे णवचारपूवगक धमाचरि कराव,े म्हिून उपदेश केला. धमोपदेशकापेंक्षा णशक्षकाचें पद अणधक 
महत्त्वाचे आहे असे समजून, लूथरने म्हटले होते की, “मी जर उपदेशक नसतो तर िणचत णशक्षक झालो 
असतो.” स्वतंत्र णवचाराने धमाचरि करण्यास लोकानंा धमगपुस्तक वाचण्याची शक्ती असली पाणहजे; आणि 
कायदेशीर वतगिूक ठेवण्यास देशाचे कायदे काय आणि कसे आहेत, ते वाचून समजून घेण्याची शक्ती 
असली पाणहजे. 
 

णपयोणरटन्पंथी लोकानंी अमेणरकेत वसाहत केल्यानंतर थोड्या वर्षांनी आपल्या वसाहतीत ज्या 
ज्या र्ावात म्हिून पन्नास नकवा अणधक कुटंुब ेअसतील, तेथे दर पन्नास कुटंुबानंा एक णशक्षक असावा, असा 
णनयम केला. त्या णशक्षकाने त्या कुटंुबातील मुलासं आणि चाकरमािसासं णलहायाला व वाचायाला 
णशकवाव,े आणि र्ावकऱ्यानंी त्याचा चणरताथग चालवावा, असा कायदा केला. त्यानंतर दुसऱ्या 
वसाहतदारानंी, मासचूसेट्सकरानंी घालून णदलेला णकत्ता वळवनू, आपापल्या वसाहतीतून असेच कायदे 
केले. इ. स. १६६५ त मासचूसेट्सकरानंी आपल्या संस्थानात शाळा स्थापून, तेथील सवग रणहवाशानंी 
आपल्या मुलाना शाळेतून णशकायाला धाडलेच पाणहजे, असा णनबधं केला. त्यानंतर इतर न्य ू इंग्लंडच्या 
वसाहतींतून असेच कायदे झाले. परंतु दणक्षिेतील वर्मजनीया संस्थानाची त्स्थती त्याहून फार णनराळी होती. 
तेथे फुकटच्या शाळा नव्हत्या आणि छापिानेही नव्हते. सवग लोकातं णवद्याहीनतेचा पणरिाम त्या आणि 
तशाच दुसऱ्या दणक्षिात्य संस्थानातूंन फार वाईट झाला, हे इणतहासप्रणसि आहे. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्चे णवद्यािाते जरी सरकारी आहे, तरी राष्ट्रीय सरकाराशी त्याचा काही संबंध 
नाही. प्रत्येक संस्थाणनक सरकार आपापल्या जानपदास व त्याचं्या मुलासं णवद्या देण्याची जबाबदारी घेते, 
आणि आपापल्या सोईस पडेल त्याप्रमािे शाळा, वणरष्ठ णवद्यालये वर्ैरे स्थापून, त्याचंा िचग चालणवते. 
ह्याप्रमािे सर्ळ्या संस्थानातूंन आणि उपसंस्थानातूंन णनरणनराळी णवद्यािाती आहेत. अडतीस 
संस्थानापंकैी अठ्ठावीस संस्थानातं णशक्षक तयार करण्याकरता मोठाली अठ्याण्िव णवद्यालये आहेत. तेथे 
णशकून तयार झालेले णशक्षक आणि णशक्षणकिी राष्ट्रातील सर्ळ्या सरकारी नकवा स्वतंत्र शाळातूंन मुलासं 
णवद्या णशकणवतात. आपल्या जानपदासं व त्याचं्या मुलासं णवद्या णमळिे अवश्य असून, णवद्यािात्याचा िचग 
भार्णविे हे सरकारचे काम आहे असे जािून, हे लोकसत्ताक राष्ट्र स्थापन होताच, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या, 
सरकाराने णवदे्यस उते्तजन देण्याचे णनयम केले. इ.स. १७८५त, म्हिजे स्वातंत्र्य णमळणवण्याकरता ह्या 
राष्ट्राचे इंग्रजाशंी चाललेले युध्द संपताच, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय शासकसभेने प्रत्येक संस्थानातंील 
सावगजणनक जणमनीचा सोळावा भार् णवद्यािात्याचा िचग पुरणवण्याकरता रािून ठेवायाचा असा णनबधं 
केला. इ. स. १८४८ त राष्ट्रीय सभेने नवा कायदा करून अणधक उते्तजन देण्याकरता आििी सहा कोटी 
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ऐंशी लक्ष एकर जमीन सत्तावीस संस्थानासं वाटून णदली. ह्याणशवाय पुष्ट्कळ संस्थाणनक णवश्वणवद्यालये 
स्थापण्याकरता सरकारने अतोनात जमीन णदली आहे, ती णनराळीच. इ. स. १८६२ त सर्ळ्या संस्थानातूंन 
शतेकी व उद्योर्धंदे णशकणवण्याच्या शाळा स्थापण्याकरता आििी पुष्ट्कळ जमीन देण्यात आली. इ. स. 
१८८६ पयंत राष्ट्रीय सरकाराने संस्थानातूंन व उपसंस्थानातून शाळािात्याच्या उपयोर्ाकरता णदलेली 
जमीन सात कोटी ऐंशी लक्ष (७,८०,००,०००) एकर, म्हिजे इंग्लंड, स्काट्लंड आणि ऐलंड हे तीन देश 
णमळून झालेल्या भभूार्ापेक्षाही अणधक होती. लोकासं णवद्या देण्याच्या कामी जमगनी युरोपातील सवग राष्ट्रातं 
प्रमुि आहे. तेथे दरवर्षी दहा कोटी पस्तीस लक्ष (१०,३५,००,०००) रुपये णवद्यादानात िची पडतात. 
णब्रटनच्या संयुक्त राज्याची योग्यता जमगनीच्या िालोिाल आहे. तेथे वर्षाकाठी दहा कोटी दोन लक्ष 
पंचाहत्तर हजार रुपये (१०,०२,७५,०००) णवदे्यकरता िर्मचले जातात. युनाइटेड् स्टेट्स्चे सरकार 
दरसाल सत्तावीस कोटी नव्वद लक्षापंासून अठ्ठावीस कोटी ऐंशी लक्ष (२८,८०,००,०००) रुपयापंयंत र्द्व्य 
िचग करून, आपल्या जानपदासं णवद्यादान करते. ह्याच सरकारच्या सेनािात्याचा वार्मर्षक िचग सरासरी 
चौदा कोटी दहा लक्ष (१४,१०,००,०००) रुपये आहे. णब्रटनच्या संयुक्त राज्याच्या सेनािात्याला दरवर्षी 
ते्रचाळीस कोटी पस्तीस लक्ष (४३,३५,००,०००) रुपये िचग लार्तो म्हितात. ह्यावरून णब्रणटश ्सरकार 
नुसत्या संयुक्त राज्याच्या सेनेकरता, युनाइटेड् स्टेट्स् सरकारला त्याच कामी लार्िाऱ्या र्द्व्याच्या 
णतपटीहून अणधक पैसे िचग करते; आणि युनाइटेड् स्टेट्स्चे सरकार गे्रटणब्रटन्च्या सरकारास 
णवद्यािात्यात लार्िाऱ्या र्द्व्याच्या अडीच नकवा पाविेतीनपट पैसा िचूगन लोकासं णवद्या णशकणवते, असे 
णदसून येईल. यूरोपातील राजसत्ताचंा जीव सेनेत आहे, आणि युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकसते्तचे बळ आणि 
प्राि णवदे्यत आहे, एवढेच ह्या आकाशपाताळ अंतराचे कारि होय. जेथे सेनािात्याच्या िचापेक्षा 
णवद्यािात्याचा िचग अणधक, असे एकच राष्ट्र सर्ळ्या पृथ्वीत आहे, ते हे लोकसत्ताक राष्ट्र होय. 
 

सावगजणनक सरकारी णवद्याशाळातूंन धमगणशक्षिाची म्हिजे णनरणनराळ्या पंथाचंी णवशरे्ष मते 
णशकणवण्याची मनाई आहे. दररोज सकाळी शाळेच्या कामास आरंभ होण्यापूवी शाळेतील मुख्य णशक्षक 
नकवा णशक्षकीि बाइबलाचा थोडासा भार् वाचते, पि त्यावर टीका णटप्पि करीत नाही. ही चाल सवांस 
पसंत आहे. कडव्या रोमन् क्याथणलक पंथाच्या लोकावंाचून इतर सवग लोक आपल्या मुलासं आणि साधारि 
लोकासं णवद्या णमळावी, असे इत्च्छतात. रोमन क्याथणलर्क पथाचें आचायग पूवीपासूनच णवदे्यला भीत आले 
आहेत. कारि णवद्यावान् लोक आधंळ्यासारिे आपल्या उपदेशाचे ग्रहि करिार नाहीत, असे त्यासं पके्क 
ठाऊक होते. पि युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या साधारि रोमन् क्याथणलर्कपंथी लोकासं देिील अलीकडे णवद्या 
आवडू लार्ली आहे. तेही आपली मुले सरकारी शाळातं पाठणवतात. तेथे कोिी त्याचें मत काय आहे म्हिून 
णवचारीत नाही. ह्या योर्ाने रोमन क्याथणलक पोपने आपल्या णशष्ट्यमंडळीस ह्या धमगबाह्य सावगजणनक 
णशक्षिाचे ग्रहि करू नका, म्हिून आज्ञापते्र पाठणवली तरी, ती णनष्ट्फळ होत चालली आहेत. णवदे्यसारिे 
अमृतमय पंचपक्वान्नानंी भरलेले ताट भकेुल्या मनुष्ट्यापढेु माडूंन ठेवले असता,”तू ह्यातील एकही पदाथग 
िाऊ नको,” असे त्याला जर कोिी सारें्ल, तर त्याचे सारं्िे भकेुल्या मािसास कसे मान्य होईल? 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्चे सरकार आपल्या पदरचा पैसा िचग करून लोकासं णवद्या देते असे वर 
साणंर्तले आहे, पि इकडील सरकार म्हिजे लोकणनयुक्त शासक मंडळी, आणि त्याने पदरचा िचग 
द्यावयाचा म्हिजे जानपदाकंडून णमळालेला कर ह्या कामी लावायचा. आमच्या इंग्रजराजशाणसत राष्ट्रातही 
प्रजा णवद्यािात्याचा िचग चालणवण्याकरता कर देतात. पि त्याचंा तो पैसा िचग करण्याणवर्षयी सरकार 
प्रजाचे मत घेत नाही इतकेच नव्हे; तर प्रजापासून कर घ्यायचा तो घेऊन आििी त्याचं्यापासून मुलास 
णवद्या णशकणवल्याबद्दल दरमहा रु्रुदणक्षिा (फी) ही घेते. इ.स. १८८०त युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या सरकारी 
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णवद्यािात्याचा जो िचग झाला, त्यापकैी चारपचंमाशं िचग कराच्या पैशाने भार्ला, आणि उरलेला 
एकपंचमाशं शाळासबंंधी जमीन णवकून नकवा भाड्याला देऊन णमळाला होता. ह्या देशाचे जानपद 
णवद्यािात्याच्या िचाकरता कर द्यावयाचा तो मोठ्या संतोर्षाने देतात. ह्यावरून त्याचंी णवद्याणभरुची केवढी 
आहे ती चारं्ली णदसून येते.  
 

सावगजणनक शाळाहूंन वरे्ळ्या आििी हजारो वणरष्ठ शाळा आहेत, त्या बहुतकरून स्वतंत्र 
लोकस्थाणपत आहेत. त्याचंा िचग णशष्ट्यानंी णदलेल्या दणक्षिेवर आणि उदार लोकाचं्या देिग्यावंर चालतो. 
णकत्येकासं सरकारकडून काही मदत णमळते. बहुतेक वणरष्ठ शाळासं सरकाराकडून अणधकार णमळालेला 
असल्यामुळे, त्याचं्या व्यवस्थापक मंडळ्या आपापल्या णवद्याथ्यांस योग्य पदव्या देतात. ह्या वणरष्ठ 
णवद्यालयाचं्या योग्यतेत पुष्ट्कळ तारतम्य आहे. एका णठकािी ज्या णवद्यालयास णवश्व णवद्यालय असे नाव 
णदलेले आहे, त्याच प्रकारचे णवद्यालय दुसऱ्या णठकािी वणरष्ठ शाळातं मोडते. हारबडग, कलंणबया, कोिेल, 
णप्रन्स्टन्, णमणशर्न्, ओबर्मलन् अशी णकत्येक णवद्यालये वणरष्ठ प्रतीची णवश्वणवद्यालये म्हिणवतात. इतर 
णवश्वणवद्यालयाचंी योग्यता ह्याचं्या इतकी नाही. ह्या देशात प्राथणमक णशक्षिाच्या सावगजणनक शाळाहूंन वणरष्ठ 
प्रतीच्या शाळा, णवद्यालये आणि णवश्वणवद्यालये णमळून तीन हजार पाचश ेपन्नास असून, त्यात सुमारे पाच 
लक्ष णवद्याथी णशक्षक असतात. ह्यापंैकी तीनश े चौसष्ट वणरष्ठ णवद्यालये व युणनवर्मसट्या आहेत, त्यातून 
णशकिाऱ्या िीपुरुर्षाचंी संख्या एकुिसाठ हजार पाचश ेचौऱ्याण्िव आहे.  
 

मार्च्या िानेसुमारीवरून असे कळते की इ.स. १८८०-८१त सरकारी आणि स्वतंत्र णवद्याशाळा 
णमळून युनाइटेड् स्टेट्ससमध्ये एक लक्ष ऐशी हजार सातश े पन्नास (१,८०,७५०) शाळा असून, त्यातून 
णवद्याणशक्षि देिाऱ्या णशक्षकाचंी संख्या दोन लक्ष त्र्याहत्तर हजाराइंतकी होती. ह्यापंैकी एक लक्ष चौपन्न 
हजार तीनश ेपंचाहत्तर (१,५४,३७५) णिया होत्या! (“णियाचंी त्स्थती” ह्या अध्यायात एतदे्दशीय णियाचं्या 
णवद्यावते्तणवर्षयी वर्ैरे माणहती णवस्ताराने णदली आहे.) युनाइटेड् स्टेट्ससची लढाऊ सेना पंचवीस नकवा तीस 
हजाराहूंन अणधक नाही; पि ही अज्ञानाशी युि करून त्याचा पाडाव करण्याच्या कामी रातं्रणदवस िपिारी 
णशक्षकसेना सुमारे पाविेतीन लक्षाइंतकी आहे; तेव्हा ह्या देशाचे भाग्य सदोणदत उर्मजत असिार नाही 
कसे? ही भव्य सेना ज्या देशाचे वैभव आणि ज्या जातीचे स्वातंत्र्य रक्षि करण्यास कंबर बाधूंन तयार आहे, 
तो देश आणि ती जात पृथ्वीतील सवग देशाचं्या माणलकेत सवोत्तम रत्नासंारिी चमकतील ह्यात नवल नाही. 
मी इ.स.१८८६ सालाच्या आरंभी णफलाडेत्ल्फया शहरी पोहोचले, तेव्हा सारे दोन तीन मणहने अमेणरकेत 
राहाण्याचा माझा बेत होता. परंतु प्रसंर्वशात् त्या शहरातील सावगजणनक शाळा पाहायला रे्ले, तेव्हा 
तेथील व्यवस्था, णशक्षिाची शलैी, णशक्षकाचंी योग्यता वर्ैरे पाहून मला इतका काही संतोर्ष वाटला की, ह्या 
देशात काही काळपयंत राहून येथील णवद्यािात्याची व णशक्षिसरिीची माणहती करून घ्यावी असा णनश्चय 
करून, पुढे मी येथेच राणहले. ह्या प्रकारे रे्ल्या पाविेतीन वर्षांत म्या जेथे म्हिून जाव े तेथील बहुतेक 
प्राथणमक आणि वणरष्ठ शाळा पाहून, णशक्षिसरिीची माणहती करून घेण्याचा क्रम चालू ठेवला. युरोपातील 
जमगनी, इंग्लंड वर्रेै थोरलाल्या राष्ट्रातं वणरष्ठ णशक्षिाची पित फार उत्तम असेल, परंतु सावगजणनक 
साधारि णशक्षिाच्या कामी युनाइटेड् स्टेट्सस्ची योग्यता सवांहून अणधक आहे, असे म्हटल्यास चालेल. 
अमेणरकन णशक्षकमंडळी एकंदरीत फार उत्तम आहे, असे मला वाटते. येथील णशक्षणकिी बहुतकरून 
मयादशील, णनरहंकार, आत्मसंयमी उद्योर्ी, णनग्रही पि ममताळू, आणि शाळातं उत्तम बंदोबस्त ठेविाऱ्या 
अशा आहेत. त्यानंा आपल्या पदवीचा आणि आपल्या शाळेचा अणभमान वाटतो; त्या आपल्या शाळेची 
योग्यता वाढणवण्यास रातं्रणदवस झटत असतात. आपल्या णशष्ट्यमंडळीस भय दािवनू णतजकडून जुलमाचा 
रामराम करून घेण्यापेक्षा मुलाचंी प्रीती संपादून त्यासं उत्तम णशक्षि देऊन, त्याचं्या आईबापाकंडून सन्मान 
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णमळणवण्यातच अणधक प्रणतष्ठा आहे, असे समजतात. बायकाचं्या हाती णशक्षिाचे काम आल्यापासून 
इकडच्या बहुतेक शाळातूंन मुलासं कडक णशक्षा देण्याचे बंद झाले. णशणक्षत बायकानंा मुलासं मार 
णदल्यावाचनूच त्याचं्याकडून उत्तम काम करणवता आणि आज्ञा पाळणवता येते. घोडीवर देिे, कोलदाडंी, 
छड्याचंा मार, ऊठबशा, णचमटे घेिे, काम णपळिे, चापट्या मारिे, “िुरची,” अशा कू्रर णशक्षा ह्या देशच्या 
णशक्षणकिीस मुळीच माहीत नाहीत. कोठे कोठे शाळा पाहायला रे्ले असता, तेथील एिाद दुसरे हट्टी मूल 
णशक्षा भोर्ीत असलेले माझ्या दृष्टीस पडले. त्याची णशक्षा म्हिजे, बहुतकरून एिाद्या उंच िुचीवर पाव 
नकवा अधा तास मुकाट्याने बसून राहािे ही असे. मोठ्यात मोठा शरीरदंड म्हिजे, मुलाला काही वळेपयंत 
एका कोपऱ्यात उभा करून ठेविे, हा होय. णशक्षकाचंी धडे णशकणवण्याची शलैी अशी काही उत्कृष्ट आणि 
मनोरंजक आहे की, मुले णशकण्यास फार उत्सुक असतात. सुट्टी संपून शाळा केव्हा सुरू होईल, असे उद्
र्ार पुष्ट्कळ मुलाचं्या तोंडून णनघालेले माझ्या ऐकण्यात आले. णशक्षकाचें णशक्षि णवद्याथ्यांस इतके 
आवडण्यासारिे असते, म्हिून मुलासं धडे णशकण्याचे सोडून एिाद्या उंच णठकािी हात पाय जोडून 
उर्ीच बसून राहिे म्हिजे मोठी जबर णशक्षा आहे असे वाटाव,े ह्यात नवल नाही. एकदा धडा णशकण्याचे 
सोडून उर्ाच बसाव े लारे्ल, मर् शाळेतील सर्ळी मुले आपल्याकडे बोटे दािवनू मनातल्या मनात 
हसतील, ह्या भयानेच बहुतेक सवग िोडकर मुले वठिीस येतात. पि अमेणरकेत देिील काही तुसडे 
स्वभावाचे णशक्षक आणि काही कोडर्ी मुले आहेतच, ही र्ोष्ट णवसरता कामा नये! 
 

साधारि प्राथणमक णशक्षिाच्या शाळातं, लेिन, वाचन, इंग्रजी व्याकरि, युनाइटेड् स्टेट्सस्चा 
इणतहास, अंकर्णित, भरू्ोल, नकाश ेव णचते्र काढिे, णशविकाम, व्यायाम, आरोग्यरक्षिणवद्या इतके णवर्षय 
णशकणवण्यात येतात. कोठे कोठे णशक्षकाचं्या मजीप्रमािे काही शािीय णवर्षयही णशकणवतात. वणरष्ठ 
शाळातंील अध्ययनाचे णवर्षय आमच्या णतकडील इंग्रजी हायस्कूल, कॉलेजे वर्ैरेंतील णवर्षयासंारिेच 
आहेत. मात्र णतकडच्या सारिी घोकंपट्टी इकडे नाही! णियाचं्या शाळातूंन साधारि इतर णवर्षयािेंरीज 
र्ायन, वाद्यवादन, णशविे, णचत्रलेिन व इतर उपयोर्ी कामे णशकणवतात. सावगजणनक प्राथणमक शाळातं 
मुली आणि मुले एकेच णठकािी णशकतात. वणरष्ठ शाळातंही बहुतकरून असाच णनयम आहे; पि कोठे कोठे 
मुलाचं्या आणि मुलींच्या शाळा णनरणनराळ्या आहेत. उत्तम प्रतीच्या णवश्वणवद्यालयातूंनही णियासं आणि 
पुरुर्षासं एकत्र व एकाच प्रकारचे णशक्षि देण्याची चाल पडत चालली आहे. ओबार्मलन्, णमणशर्न्, कोनेल 
आणि इतर पुष्ट्कळ णवश्वणवद्यालयातूंन णिया पुरुर्षाचं्या बरोबरीने णवद्या णशकतात; त्यामुळे णवद्याथ्यांचे पुष्ट्कळ 
णहत होत असून, समाजात नीणतमते्तचा प्रसार होत आहे. पूवी ज्या णवद्यालयातूंन केवल पुरुर्षासं णशक्षि 
णमळत असे, त्या णठकािी बायकाचंा प्रवशे झाल्यापासून णवद्यार्मथवर्ात मयादशीलपिा वाढून, अणशष्ट 
व्यवहार नाहीसे झाले आणि होत आहेत. एतदे्दशीय णशक्षकाग्रिी णवद्वत् णशरोमणि मोठाल्या णवद्यालयाचें 
अध्यक्ष यानंी, वर्षान्र्िती ह्या र्ोष्टीचा अनुभव घेऊन आता आपले मत णियासं अनुकूल असे णदले आहे. 
णमणशर्न्, कोनेल, ओबार्मलन वर्ैरे णवद्यालयाचें अध्यक्ष आणि अध्यापक ह्या र्ोष्टीचे पुरस्कते आहेत. इ.स. 
१८८४ सालात हवाई द्वीपाचंा ऐणतहाणसक वृत्तातं णलणहताना, ह्याम्टन्च्या उत्कृष्ट उद्योर्शाळेचे प्रणसि 
जनरल ्आमगस्राँर् असे म्हिाले की:- 
 

“नीणतमते्तत दुबगळाचं्या अंर्ी बळ आिण्याचा मार्ग हा की, अनुकूल अशा त्स्थतीत एिादी वस्तू 
पडताळून पाणहल्याप्रमािे, सतत त्याचंी परीक्षा करीत असाव.े दोन जातींच्या परस्पराशंी संबंधाणवर्षयी 
त्याचं्या मनातले वाईट ग्रह घालवनू, त्याचं्या णठकािी उत्तम समज भरवनू देऊन, त्यासं चारं्ले वळि 
लाविे अवश्य आहे. ते केवळ काल्पणनक र्ोष्टी सारं्नू तोंडचा उपदेश करून नव्हे, तर प्रत्यक्ष दृष्टातं 
दािवनू णशक्षि णदले, तरच त्याचा उपयोर् होतो. दोन जातींस (िीपुरुर्षासं) दूर दूर ठेवल्याने त्यास पुढे 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपसात दळिवळि ठेवण्याचा प्रसंर् आल्यास, त्याचं्या अंर्ी फारशी अक्कल असता नाही. तसे करिे 
म्हिजे एिाद्या मुलाला पाण्यावाचून दूर ठेवनू पोहायाला णशकणवण्यासारिे आहे. शाळातूंन चारं्ली 
व्यवस्था ठेवनूही एिाद्या जातीच्या मुलासं आणि मुलींस एकत्र णशक्षि देिे हे नीणतदृष्ट्ट्या बरे नाही, असे 
जर कोिाच्या अनुभवास आले, तर त्यानंी त्या जातीच्या उन्नतीची आशा सोडून द्यावी, हेच बरे. ती जात 
अनीणतमान् होिार व नाश पाविार; हेच णतच्या अदृष्टात णलणहले आहे असे समजाव.े िीपुरुर्षासं एकत्र 
णवद्या णशकणवण्यास णनग्रही, नीणतमान्, उत्तम णशक्षक आणि बहुमोली शाळार्ृहे असिे अवश्य आहे हे िरे; 
परंतु एिादी मनुष्ट्यजात शरीर, मन आणि नीणतमत्ता ह्या र्ोष्टींत बळकट होऊन अत्स्तत्वात राहावी असा 
जर आपला उदे्दश असेल, तर सभ्यपिा, धार्ममक आचरि आणि कुटंुबातंील मनुष्ट्याचें परस्पराशंी 
दळिवळि ही एकत्र केल्यानेच तो उदे्दश सफळ होण्याचा संभव आहे, एरवी नाही. ज्या णठकािी णियासं 
आणि पुरुर्षासं सारिे हक्क व आपापली योग्यता दािणवण्याचे सारिे प्रसंर् णमळतील, असे णठकाि म्हिजे 
मुलामुलींची शाळा हे आहे, आणि त्याणठकािी परस्पराचंी ओळि करून घेऊन परस्पराची योग्यता समजून 
घेण्याचे चारं्ले साधन असते. ह्याम्टन् येथील आमचा अनुभव भावी तरुि िीपुरुर्षाचं्या परस्पराशंी होिाऱ्या 
नानातऱ्हेच्या संबंधाणवर्षयी िोल णवचार करण्यास कारि होत असून, नीणतसपंन्न घराण्यात असल्याप्रमािे 
एकमेकाशंी दळिवळि ठेवनू िीपुरुर्षानंी एकाच णठकािी णवद्याभ्यास करावा, ही र्ोष्ट आम्हाला 
णदवसेंणदवस अणधक उत्तम वाटत आहे.” 
 

काही वर्षांपूवी सावगजणनक आणि स्वतंत्र शाळाचंी व्यवस्था पाहािाऱ्या मंडळ्यातं सर्ळे पुरुर्षच 
असत, परंतु मुलासं णशक्षि देण्याच्या कामी बायकाचंा फार उपयोर् आहे आणि आपल्या मुलासं नीतीचे 
वर्ैरे णशक्षि कसे काय णमळते, ते असाव ेतसे आहे की नाही, णशक्षक नीणतमान् आहेत की नाही इत्यादी 
र्ोष्टींची काळजी मुलाचं्या आयासं अणधक असिार, असे समजून समजदार दीघगदशी िीपुरुर्षानंी काही 
संस्थानातून णवद्वान बायकासं शाळाचं्या व्यवस्थापक आणि पणरदशगक केल्या आहेत; आणि ह्या व्यवस्थापक 
बाया णवद्यािात्याची फार सुधारिा करीत आहे. णियासं णवद्यािात्यातं आणि इतर सवग िात्यातूंन पुरुर्षाचं्या 
बरोबरीने काम करायाला व त्याचंी व्यवस्था कशी असावी ह्याबद्दल आपले मत द्यायला णमळाल्यास, त्या त्या 
िात्याच्या व्यवस्थेत सुधारिा होऊन सवग देशाचे णहत होईल, असा समज साधारि सवगत्र बळकट होत 
चालला असून, त्याप्रमािे लवकरच काये होऊ लार्तील, असा रंर् णदसत आहे. ईश्वर करो आणि तो 
प्रचारात येवो. कारि देशाचे कल्याि व्हायाचे ते समाजर्ाड्याचें एक चाक एकीकडे आणि दुसरे चाक 
भलतीकडे चालल्याने होत नसून दोन्ही चाके बरोबर आणि एका मार्ाने चालल्यास होिार हे उघड आहे. 
पुरुर्ष णततके ज्ञानी असलेल्यानंाच सर्ळ्या र्ोष्टीचे उत्तम ज्ञान आहे, असे समजिे बरोबर नाही. काही 
वर्षांमारे् अमेणरकेतील मूळ रणहवाशापंैकी एका कोनेस्टोर्ा नावाच्या जातीचे (म्हिजे ज्याचं्याशी महात्मा 
णवणलयम् पेन्ने आचरं्द्ाकग  त्स्थर राहिारा मतै्रीचा तह केला, ते) लोक आपल्या मोहोरप्या होऊन दरबारातून 
बोलण्याकणरता बायकाचंीही योजना करीत असत. ही चाल त्या वळेच्या इंग्रजी पुरुर्षासं मोठी चमत्काणरक 
आहेशी वाटली. “तुम्ही बायकासं सभातून बोलू का देता,” म्हिून त्यानंी कोनेस्टोर्ास णवचारले, तेव्हा ं
त्यानी उत्तर केले की; “काही बायका काही पुरुर्षापेंक्षा अणधक ज्ञानी असतात.” दोन तीनश ेवर्षांपूवी एका 
रानटी जातीला जे सत्य करतलामलकवत् माहीत होते, ते अमेणरकनासारख्या सभ्य णशरोमिी जातीला 
नुकते कोठे कळू लार्ले आहे. परंतु त्याचे महत्व अमेणरकन लोकाचं्या लक्षात अद्याणप पूिगपिे आले नाही. 
इकडच्या णवद्यािात्यात आणि दुसऱ्या अनेक र्ोष्टीत णदवसेंणदवस अणधक सुधारिा होत जाऊन त्यासं 
उत्तमत्व प्राप्त होत आहे. ह्याचे कारि मुख्यत्वकेरून त्या त्या र्ोष्टींची सुधारिा करण्यास णशणक्षत, णशष्ट 
णिया रातं्रणदवस मेहेनत करून मनापासून त्याचंी कळवळ बाळर्ीत आहेत, हे होय. इकडचे णनष्ट्पक्षपाती 
दूरदशी पुरुर्ष ह्या मताचे पोर्षक आहेत.  
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ह्या देशाच्या सर्ळ्या र्ोऱ्या रणहवाशातं ज्यास साधारि णलणहता वाचता येत नाही, अशा लोकाचंी 
संख्या फारच थोडी. शकेडा त्र्याण्िव पुरुर्षासं व शकेडा एकुिनव्वद बायकासं णलणहता वाचता येते. 
णलणहता वाचता येत असलेल्या बायकाचंी संख्या पुरुर्षापेंक्षा थोडीशी उिी आहे ह्याचे कारि बायकाचं्या 
बुिीचा नकवा मेंदूचा कमीपिा हे नव्हे, तर त्यास साधारि णवद्याणशक्षिाचे मार्ग िुले होऊन अद्याणप साठ वर्ष े
झाली नाहीत आणि वणरष्ठ णशक्षि णमळू लार्ून तर अद्याणप तीन तपेदेिील झाली नाहीत हे होय. आणि 
पुरुर्षासं णवद्याणशक्षि णमळण्याचे मार्ग तर हे राष्ट्र स्थापन होण्याच्या पूवी शकेडो वर्षांपासून िुले होते. 
इतक्या थोड्या (म्हिजे पन्नाससाठ वर्षांइतक्या) काळात बायकानंी नानाप्रकारच्या णवपत्ती भोर्नू, 
लोकापवाद आणि हजारो णवघ्ने याशंी झुंजून णवदे्यत पुरुर्षाचंी बरोबरी करण्यापयंत टप्पा आिून 
पोहोचणवला, ह्यावरून त्याचं्या बुिीचे तीव्रत्व, दीघोद्योर्ीपिा आणि अचल धैयग हे रु्ि णकती चोि आहेत हे 
चारं्ले णदसून येते. इ.स.१८७० साली णियासं मध्यम आणि वणरष्ठ णशक्षि णमळण्याकरता म्हिून 
स्थापलेल्या शाळाचंी संख्या एकश ेपंचाहत्तराइंतकी होती, ती. इ.स. १८८०त दोनश ेसत्तावीसावंर वाढली; 
आणि रे्ल्या आठ वर्षात आििी शकेडो वणरष्ठ णवद्यालये णियाकंरताच स्थापण्यात आली आहेत. ह्यावरून 
प्रसंर् णमळाल्यास णवद्या णशकण्याकरता बायका णकती उत्सुक असतात, हे समजून येईल. ह्या उत्तम 
िीणशक्षिाच्या वाढीने युनाइटेड स्टेट्सस्च्या लोकसत्ताक राष्ट्राला केवढे तेज आणि णकती दृढता आली व 
येईल, ह्याचा नुस्ता सुमार तरी कोिाच्याने करवले? इ.स.१८८० सालात शाळातूंन णवदे्यच्या णनरणनराळ्या 
शािा णशकिाऱ्या मनुष्ट्याचंा तपशील येिेप्रमािे :- 
 

देशातील समग्र रणहवाशापंकैी दर पाच मनुष्ट्यातं एक शाळेत जाऊन प्राथणमक नकवा साधारि 
णवद्याणशक्षि पावत आहे; दर चारश ेपंचावन्न मनुष्ट्यातं एकाला दुसऱ्या प्रतीचे णशक्षि णमळत आहे; दर आठश े
बेचाळीस मनुष्ट्यातं एकाला कॉलेज आणि युणनवर्मसटी, यातील वणरष्ठ णशक्षि णमळत आहे; दर एक हजार 
आठश े अठे्ठचाळीस मनुष्ट्यातं एकाला व्यापारधंद्याणवर्षयी णशक्षि देण्यात येत आहे; दर चार हजार तीनश े
एकणवसात एकाला शािीय णशक्षि णमळत आहे; दर नऊ हजार पाचश ेअडुसष्ट मनुष्ट्यातं एकाला धमगणवद्या 
णशकणवण्यात येत आहे. दर सोळा हजार एक मनुष्ट्यातं एकाला कायदेकानू पढणवण्यात येत आहेत. 
ह्यावरून अमेणरकन लोकासं णवदे्यची णकती र्ोडी आहे आणि णवदे्यच्या मानाप्रमािेच आपल्या देशाची उन्नती 
नकवा अवनती होिार हा समज ह्याचं्या मनात कसा दृढ झालेला आहे, हे चारं्ले कळून येते.  
 

काही वर्षांपासून णकत्येक दीघगदशी िीपुरुर्षानंी, मुलासं साक्षर केल्यानेच केवळ णवद्या 
णदल्यासारिी होत नाही; तर णवदे्यचे सुफळ उत्पन्न होण्यास णवद्याथ्यांना पुस्तकी णवदे्यबरोबर 
उद्योर्धंद्याचेंही णशक्षि णदले पाणहजे, तरच णवद्यािात्यातं िची पडिाऱ्या कोट्यवधी रुपयाचें व लक्षावधी 
मनुष्ट्याचं्या श्रमाचे साथगक्य होईल असे समजून, साधारि शाळातूंन उद्योर्णशक्षि देण्याची सुरुवात केली 
आहे. जमगनीतील मोठाले तत्त्ववतेे्त अध्यापक याचे असेच मत होते. फ्रोयबल ् नावाचा प्रणसि णशक्षक व 
“नकडर र्ाटगन्” णशक्षिपितीचा उत्पादक ह्याचे म्हििे असे आहे की, मनुष्ट्यास बाळपिापासूनच णशक्षि 
णमळाव,े ते असे असाव ेकी, त्याच्या योर्ाने मनुष्ट्याचे हात, पाय, बुिी, दृष्टी, कान आणि वाचा, नकबहुना 
सवांर् आणि मन ही सारिी उपयोर्ात येऊन, ती सारख्या पणरमािाने सबळ व्हावी. तान्हे बाळ वस्तू पाहून 
ओळिायला लार्ले, म्हिजे त्याच्याशी बोलताना, िेळताना वर्ैरे त्याला उत्तम वळि लावण्याकडे व 
शारीणरक आणि मानणसक णशक्षि देण्याकडे आईबापाचें लक्ष असाव.े आणि बाळपिापासून असे सवांर्सुंदर 
णशक्षि णमळाल्यासच मनुष्ट्याची िरी उन्नती होिार आहे, म्हिून फ्रोयबल ्म्हिे की, मुलाचें णशक्षि सवगस्वी 
त्याचं्या आयावंर अवलंबून आहे. आयासं णवद्याणशक्षि आणि नीणतज्ञान जोपयंत णमळिार नाही, तोपयंत 
त्याचं्या मुलाचंी सवगसाधारि समतोल, सुरेि उन्नती होईल, अशी अशा बाळर्िे व्यथग आहे. 
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मासचसेूट्सस् संस्थानातील प्रणसि णमस् इणलझबेथ् पीबडी ह्या महामान्य वृि बाईस एतदे्दशीय लोक 
“बालणशक्षिाची आई” असे म्हितात. ह्या सज्जन बाईने नानाप्रकारच्या णवपत्ती भोर्ून आणि णवघ्ने व 
प्रणतकूल लोकमत याशंी झुंजून, बहुत वर्षे दीघग प्रयत्न करून, ह्या देशात फ्रोयबलच््या “नकडर् र्ाटगन्” 
णशक्षिपितीचा प्रसार केला. सुमारे दोन वर्षांपूवी मला ह्या बाईची भेट झाली होती. णतचे वय हल्ली शायंशी 
वर्षां जवळजवळ असून, शरीर प्रकृती अर्दी अशक्त आहे. जरी णतचे शरीर जरेने णशणथल करून टाकले 
आहे, तरी णतचे मन आणि बुिी, तरुि आहेत. णवद्याणशक्षिाणवर्षयी बोलत असता णतचे मुि प्रसन्न होते. णतने 
मला आपल्या लहानपिचा अनुभव साणंर्तला. णतची आई मोठी सुशील, णवचारी आणि पे्रमळ बायको होती. 
णतने आपल्या मुलीला घरातच बहुतेक णशक्षि णदले. त्या पे्रमळ माउलीच्या अनुग्रहानेच इणलझबेथ आज 
मोठ्या योग्यतेला चढून, ह्या देशातील णवद्यारूपी इमारत बाधंिारापंैकी मुख्य मनुष्ट्यात णतची र्िना होत 
आहे. आपल्या आईणवर्षयी बोलत असता वृि पीबडीबाईचे तोंड आनंदाने प्रफुणल्लत झाले आणि ती क्षिभर 
आपले वाधगक्य णवसरून बाळपिात रे्ल्याप्रमािे सुरेि णदसू लार्ली. इणलझबेथ पंधरासोळा वर्षांची असता 
आपला चणरताथग चालवनू घेण्याचे काम णतच्या वाट्यास आले, तेव्हापासून ती मुलासं णवद्याणशक्षि देऊ 
लार्ली. पुढे काही वर्षांनी हाती थोडासा पैसा साचल्यावर णतने उत्तम णवद्याभ्यास केला, आणि युरोपात 
जाऊन णतकडच्या उत्तम णशक्षिपितींची माणहती णमळणवली. जमगनीत जाऊन णतने फ्रोयबलच््या पितीचे 
अध्ययन केले, तेव्हा णतची िात्री झाली की, ह्या पितीने मुलासं बाळपिापासून उत्तम वळि लावनू, त्याचंी 
नीती, णवद्याणशक्षि व त्यापंासून होिारी त्याचंी उन्नती ह्याचंा पाया दृढ करावा, हेच उणचत आहे. ह्या णशवाय 
पोकळ पुस्तकी णवदे्यपासून काही फायदा व्हावयाचा नाही. मन णतने स्वदेशी येऊन, शकेडो णठकािी ह्या 
णवर्षयावर भार्षिे केली. हजारो बायकासं “नकडर् र्ाटगन्” पितीचे णशक्षि णदले; व आपिही मुलासं णवद्या 
णशकणवली. आता णतच्या श्रमाचे साथगक्य होऊ लार्ले असून, ती णजवतं असताच आपल्या उद्योर्ाचे 
अमृतफळ स्वदेशी लोकासं िायला णमळत आहे हे पाहून णतला समाधान होत आहे; ह्याचा आम्हास मोठा 
आनंद वाटतो. आपल्या श्रमाचे साथगक्य झालेले ज्यासं पाहायला णमळते, अशी महद्भाग्यशाली मनुष्ट्ये 
जर्ात फार थोडी आहेत. सेंट लूइस, णफलाडेत्ल्फया, बोस्टन वर्ैरे प्रख्यात णवद्यापीठातूंन सावगजणनक 
णवद्यािात्यात, “नकडर् र्ाटगन्” णशक्षिपिती चालू झाली आहे. इतर शहरातूंनही ती लवकरच चालू होईल 
असा रंर् णदसत आहे. सेंट लूइसमध्ये आज बारा वर्ष ेही पित सावगजणनक णवद्यािात्यात घेतली असल्याने, 
तेथील सावगजणनक शाळा ह्या देशातील सर्ळ्या सावगजणनक शाळापेंक्षा वणरष्ठ प्रतीच्या झाल्या आहेत. 
इ.स.१८८७ त णशकार्ो शहरात आणि ह्या साली (म्हिजे १८८८त ) सान् फ्रात्न्सस्को शहरात भरलेल्या 
राष्ट्रीय णशक्षकसभेकडून शाळातंील िरडे, णचते्र, नकाश ेवर्ैरे शाळातूंन मुलानंी केलेल्या वस्तंूचे प्रदशगन 
झाले; त्यात सेंट लुइस्च्या शाळासं पणहले पद व बक्षीस णमळाले. ह्यावरून फ्रोयबलच्ी पित फार उत्तम 
आहे आणि ती सर्ळ्या णवद्याचं्या पायाच्या जार्ी आहे, हे सवांस समजून आले. लोकाचं्या स्वतंत्र शाळातं 
ह्या पितीचा जसा प्रसार झाला आहे, तसा तो सरकारी शाळातूंन झाला नाही, पि लवकरच होईल असे 
अनुमान आहे. णमस् पीबडीच्या मार्ून प्रोफेसर आ्लर् आणि कनगल ् पाकग र् वर्ैरे णशक्षक, 
पुस्तकीणवदे्यबरोबर उद्योर्णशक्षि देिे अवश्य आहे, हे तत्त्व प्रमािणसि करून दािव ू लार्ले. न्ययूाकग  
शहरात डाक्तर आ्लर यानंी एक उत्तम शाळा स्थाणपली आहे; तीत मुलासं दोन्ही प्रकारचे णशक्षि णमळत 
असून, ते त्यासं फार आवडते. कनगल ् पाकग र् हे णशकार्ो शहराजवळील ‘कुर्क काउंटी नामगल ् स्कूल’चे 
वणरष्ठाध्यापक आहेत; ते हजारो िीपुरुर्ष णशक्षकानंा, मुलासं उद्योर्णशक्षि कसे द्याव,े हे णशकवीत असतात. 
त्याचंी पिती फार प्रशसंनीय आहे.  
 

येथे उद्योर्णशक्षि म्हटले आहे ह्याचा अथग, सुतारकी, लोहारकी वर्ैरे धंद्याचे णशक्षि असा समजू 
नये. ह्याप्रकारचे धंदे णशकणवण्याला पुष्ट्कळ स्वतंत्र आणि सरकारी शाळा स्थाणपलेल्या आहेत. मुलानंा 
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णलणहिे वाचिे णशकणवतानाच त्यास हातानंी काम करण्यास, डोळ्यानंी आकृती वर्ैरे पाहून णतचे णचत्र 
काढण्यास नकवा मातीची प्रणतकृती करण्यास, हत्याराचंा उपयोर् करण्यास वर्ैरे णशकवनू, त्याचं्या 
मेंदूबरोबरच हातपायाचं्या वर्ैरे स्नायूसं बळकटी आििे, हाच ह्या उद्योर्णशक्षिाचा अथग होय. ह्या योर्ाने 
केवळ स्नायूसंच बळकटी येते असे नाही, तर मुलाचें मनोरंजन होते, आणि त्यासरशी त्यास कोित्या 
प्रकारच्या णशक्षिाची र्ोडी अणधक आहे हे समजल्याने, त्यासं योग्य णठकािी पाठवनू, त्यानंा हव्या तशा 
णवदे्यचे नकवा धंद्याचे णशक्षि देण्यास सोईचे पडते. ज्या मुलाला र्णितात र्ती नाही, त्याला कदाणचत 
णचत्रकला नकवा काराणर्री उत्तम प्रकारे णशकता येईल; आणि ज्यास णचत्र काढता येत नाही. त्याला 
कदाणचत उत्तम पुस्तके वाचता येतील वर्ैरे र्ोष्टी समजून येण्यास, असले णशक्षि फार उपयोर्ी आहे. 
बोस्टन, णफलाडेत्ल्फया, न्यूयाकग , णशकार्ो, सेंट्लूईस इत्यादी शहरातूंन असल्या प्रकाचे णशक्षि 
देण्याकरता स्वतंत्र शाळा स्थाणपलेल्या आहेत. मासचूसेट्सस् संस्थानातंील “णक्वन्सी” नावाच्या र्ावी एक 
थोरली शाळा आहे. तीतील णशक्षि पिती अशी काही उत्तम आहे की, णतच्या योर्ाने लहान मोठ्या मुलासं 
पुस्तकीणवदे्यबरोबर व्यावहाणरक ज्ञान होऊन, उद्योर्ाची अणभरुची लार्ते. त्या पितीस “णक्वन्सी मेथड्” 
असे नाव पडले आहे. वर्मजनीया संस्थानातील ह्याम्टन ह्या र्ावी जनरल आमगस्राँर् ह्याचं्या प्रयत्नाने एक 
शतेकीची शाळा स्थापन झाली आहे. तीत रानटी इंणडयन् व दास्यत्स्थतीतून नुके्तच मुक्त झालेले अधगवट 
रानटी णनग्रो, ह्या दोन जातींच्या मुलासं आणि मुलींस पसु्तकीणवदे्यबरोबर उद्योर्णशक्षि णमळते. ह्याम्टन्ची 
शाळा “शतेकी” ची शाळा आहे िरी, पि तीत दुसरेही उपयुक्त धंदे णशकणवले जातात. तेथे णशकून तयार 
झालेली मुले रानटी त्स्थतीतून णनघून, पुनजगन्माला आल्याप्रमािे णशष्टाचारसंपन्न व उद्योर्णप्रय होतात, 
आणि ती कोित्याही सभ्य समाजात जाऊन राहण्यास योग्य असतात. ह्यावरून पुस्तकीणवदे्यबरोबर 
उद्योर्णशक्षि असल्यास त्या दोन संयुक्त शक्तींचा प्रताप केवढा आहे, हे चारं्ले णदसून येते.  
 

मुले काही वर्षापयंत नुस्ती शाळेत जाऊन आल्यानेच ती संसाराच्या कामी तरबेज होतात असे 
नाही. शाळेतील णवद्या ही पढुील कतगव्याचे णदग्दशगन करून देते. पुढे तत्त्वज्ञान णशकिाराला धुळाक्षराचें धडे 
जशी अक्षरओळि करून देऊन, ज्ञानभाडंाराचा दरवाजा उघडून देतात, तशीच ती शाळेतील णवद्या 
व्यावहाणरक आणि शािीय ज्ञानाचा दरवाजा उघडते. त्या उघडलेल्या दरवाज्यात णशरून ज्ञानरत्ने शोधून 
घ्यायला मनुष्ट्याने सतत उदु्यक्त असले पाणहजे; ती रत्ने णमळवनू देिारी साधने णनराळीच आहेत. ह्या 
साधनातं मुख्य म्हटली म्हिजे दोन आहेत. ती वतगमानपत्राचें वाचन व प्राचीन आणि अवाचीन गं्रथाचें 
पणरशीलन, ही होत. इकडच्या लोकासं शाळातूंन णवद्या णमळण्याची जशी सोय आहे, तशीच शाळेतून 
णनघाल्यावर पुस्तकादी वाचनद्वारा बहुणवध उपयुक्त ज्ञान संपादण्याचीही साधने पुष्ट्कळ आहेत. णपयोणरटन् 
लोकानंी इकडे वसाहत केल्याबरोबर वतगमानपते्र वाचण्याचा प्रघात पाडला. ते स्वभावतः राजकारस्थानी 
होती, आणि राज्यात होत असलेल्या उलाढाली व नव्या र्ोष्टी समजून घेण्याची त्यासं उत्कट इच्छा असे. 
पुढे इकडे राज्यातंर होण्याची वळे आली, तेव्हा न्यूइंग्लंड प्रातंातील िीपुरुर्ष आणि मुलेदेिील आपल्या 
देशात कोिकोित्या र्ोष्टी घडून येत आहेत, व लढाईत कोिाचा जय नकवा पराजय झाला, 
णफलाडेत्ल्फयाच्या राष्ट्रीय सभेत कोिाची कशी भार्षिे झाली, इत्यादी र्ोष्टी समजण्याची मोठ्या 
उत्सुकतेने वाट पाहात असत. ह्या देशात प्रथमतः लेिी वतगमानपते्र णनघू लार्ली, त्यानंतर छापील पत्रके 
णनघण्यास सुरुवात झाली. लोकसत्ताक राष्ट्रात-जेथे प्रत्येक मनुष्ट्याला हे राष्ट्र आपले आहे, ह्याच्या 
णहताणहताशी आपला फार णनकट संबंध आहे, व ह्यात चालू असलेले कायदे कानू करण्यात आणि ह्याची 
उन्नती जेिेकरून होईल अशा नव्या र्ोष्टी करण्यात आपला हात आहे, असे पके्क ठाऊक असते - लोकाला 
राष्ट्रात घडत असलेल्या र्ोष्टी समजून घेऊन पुढे आपले काय कतगव्य आहे याचा णनश्चय करण्याची उत्कट 
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इच्छा असावी, हे ठीकच आहे. त्याला त्या आवश्यकीय र्ोष्टी कळवनू देण्यास वतगमानपत्रासंारिे उत्तम 
साधन दुसरे नाही.  
 

ह्या देशात-रणशयाचे झाराच्या नकवा नहदुस्थानातील णलटन्सारख्या साहेबाचं्या राज्यात असिारा- 
“पे्रस् आक्ट्,” म्हिजे वतगमानपत्रातूंन लोकासं आपले मत काय ते स्पष्ट बोलून दािणवण्याची बंदी, ही कधी 
नव्हती. आणि जोपयंत येथे लोकसत्ता असेल, तोपयंत तशी बंदी कधीही होिार नाही. सवग लोकाचं्या 
सुिदुःिाचा ज्या र्ोष्टींशी अत्यंत णनकट संबंध आहे, अशाणंवर्षयी जर लोकानंीच स्पष्ट बोलून आपले मत न 
द्याव,े तर ते द्याव े तरी कोिी? ज्यानंा लोकाकंडून जुलमाचा रामराम करून घ्यावयाचा आहे, ज्यानंा 
प्रजाचं्या पोटावर पाय देऊन आपली तंुबडी भरावयाची आहे, अशासंच “पे्रस आक्ट्” सारख्या कुत्त्सत 
कायद्याचंी आवश्यकता वाटते. ह्या देशात जो तो आपापले मत उघड करून सारं्तो. पे्रणसडेंट् क्लीव्लंड् 
यास आयात मालावरचा कर काढून टाकावा असे वाटले, पि ते जर एिाद्या रस्ता झाडिाराला नकवा 
मोचाला रुचले नाही. तर तो बेधडक पे्रणसडेंट् साहेबाचंी चुकी दुरुस्त करतो, आणि णम. क्लीव्लंड् पे्रणसडेंट् 
आहे, म्हिून त्याचे दोर्ष काढून दािणवण्याला मारे् सरत नाही. घरोघर, रस्त्यातं, दुकानातूंन, 
र्ल्ल्याकुच्यातूंन, श्रीमंताचं्या वाड्यातं आणि र्रीबाचं्या िोपटात, जेथे बघाव े तेथे लहानमोठी, दररोज 
णनघिारी, साप्ताणहक, पाणक्षक, माणसक पते्र लोकाचं्या हातात असलेली दृष्टीस पडतात. र्ाडीवाल्याला 
कोठे र्ाडी उभी ठेवनू कोिाची वाट पाहात बसावयाची झाली, म्हिजे तो लार्लीच णिशातून वतगमानपत्र 
काढून वाचू लार्तो. स्वैपाणकिी, मजुरिी, धोबी, नशपी, झाडूवाले, कोळसेणवक्ये, धुराडी झाडिारे, वर्ैरे 
सर्ळे लोक णमळाल्या वळेात वतगमानपते्र वाचतात. सकाळ संध्याकाळ मंडळी घरात जेवायला नकवा 
न्याहारी करायाला आली की, एका हातात वतगमानपत्र घेऊन वाचीत वाचीत जेवतात. जी र्ोष्ट सकाळी 
नकवा संध्याकाळी तीन हजार कोसावंर घडून आली, ती तारेच्या द्वारे ह्या महादेशाच्या एका काठावरून 
दुसऱ्या काठावर जाऊन पोहोचून, लार्लीच वतगमानपत्रातूंन छापून, बारा नकवा पंधरा तासाचं्या आत सवग 
लोकासं वाचायला णमळते. जेथे एिादे तरी स्थाणनक वतगमानपत्र नाही, असे र्ाव आणि िेडे इकडे 
असलेले सहसा सापडत नाही. ह्या वतगमानपत्राचंी नकमतही माफकच म्हिजे एक पैशापासून दोन 
आण्यापंयंत असते. इ.स. १८८०त ह्या देशी वतगमानपते्र व माणसकपुस्तके वर्ैरे णमळून अकरा हजार तीनश े
चौदा होती; पैकी चारपचंमाशं पते्र राजकारिी, सामाणजक व व्यावहाणरक र्ोष्टी प्रणसि करीत असून, 
एकपंचमाशं पते्र उद्योर्धंदे व शािीय णवर्षय याचं्या संबंधाने णनघिारी माणसक नकवा साप्ताणहक पते्र होती, 
असे समजते. त्यापुढे आठ वर्षांत आििी शकेडो वतगमानपते्र आणि पुस्तके णनघाली असतील.  
 

सदरील अकरा हजारावंर पत्रापंकैी दहा हजार पाचश े पंधरा पते्र आणि पुस्तके इंग्रजी भारे्षत 
णनघतात, ही र्ोष्ट लक्षात ठेवण्याजोर्ी आहे. देशात एकी राहून एका भार्ातील मनुष्ट्यासं दुसऱ्या भार्ातील 
लोकाचें णवचार समजायाला भारे्षचे ऐक्य असिे अवश्य आहे. फ्रें च, स्क्याणंडनेत्व्हयन, स्पेनी, डच्, 
इटाणलयन, वले्श्, बोहीणमयन, पोल, पोतुगर्ी इत्यादी बहुतेक सवग युरोणपयन जातींचे लोक ह्या देशात येऊन 
राहातात, ते आपापल्या कुटंुबात स्वदेश भार्षा बोलतात, आणि सर्ळे णमळून हजारएक पते्र आपल्या भार्षातं 
काढतात. परंतु त्यासं बहुतकरून सवगत्र इंग्रजी भार्षा बोलिाऱ्या लोकाशंी दळिवळि ठेवाव े लार्ते. 
सावगजणनक शाळातूंन इंग्रजीच णशकणवतात, राज्य कारभार इंग्रजीत चालतो, व्यापारधंद्याचें काम, 
णहशोबणठशोब वर्ैरे साऱ्या र्ोष्टी इंग्रजी भारे्षच्या मदतीने कराव्या लार्तात; तेव्हा त्यासं इंग्रजी भार्षा 
णशकल्यावाचून णनवाहच नाही. आणि जेथे चोहोकडे हीच भार्षा ऐकू येते, तेथे ती णशकण्यास फार प्रयास 
कराव ेलार्त नाहीत. पृथ्वीवर सवगत्र जाऊन वसाहत करिारे एकंदर दहा कोटी जवळजवळ लोक इंग्रजी 
कुलातूंन जन्मले असून, इंग्रजी भार्षा बोलतात. हे प्रमाि घेऊन त्या भारे्षचे अणभमानी लोक म्हि ूलार्ले 
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आहेत की, इंग्रजी भार्षाच पृथ्वीवरील सर्ळ्या लोकाचंी भार्षा होिार. ही र्ोष्ट णकतपत िरी होईल हे 
सारं्वत नाही; परंतु ह्या भारे्षची वाढ काही णवलक्षि आहे एवढे मात्र िरे. आता आमच्या लोकानंी या 
र्ोष्टीचा थोडासा णवचार का करू नये? आमची राष्ट्रीय सभा कलकत्त्यात, मर्द्ासेत, मंुबईत नकवा पंजाबात 
भरली, म्हिजे नहदुस्थानच्या एका भार्ातून रे्लेल्या वक्त्याचंी बोली दुसऱ्या भार्ातील लोकासं समजत 
नाही. मर् ते इंग्रजी भारे्षत थोरलाली व्याख्याने झोडतात. त्याचंा सवगसाधारि लोकासं काय उपयोर्? 
आमच्या देशात असलेल्या सवग भार्षा नाहीशा करून त्याचं्या जार्ी इंग्रजी भार्षा स्थापिे, म्हिजे 
नहदुस्थानला समुर्द्ात बुडवनू त्याच्या णठकािी णब्रणटश बेटे आिून ठेवण्यासारिे आहे. आमचे णवद्वान 
बुणिमान णवचारी लोक, स्वदेशाची व स्वजातीची उन्नती करू पाहतात तर, आपल्या देशात सर्ळ्यासं 
समजण्यासारिी एक भार्षा, व ती स्वदेशी भार्षाचा असिे अवश्य आहे, ही र्ोष्ट त्याचं्या ध्यानात कशी येत 
नाही? इंग्रजी भार्षा जशी आता दहा कोटी मनुष्ट्याचंी भार्षा झाली आहे, तशी आपल्याही देशात एक भार्षा 
आहे. नहदी भार्षा नहदुस्थानातील बहुतेक सवग लोकासं समजते. व्रज नकवा माथुरी, अवध, पंजाबी, 
मध्यदेशी, ह्या सर्ळ्या नहदी भारे्षच्या शािा असून, त्यात तो थोडासा फरक आहे, तो आमच्या पुण्यातील 
मराठीत व कोकिातील आणि देशावरच्या मराठीत असलेल्या फरकाहून अणधक नाही. सदरी साणंर्तलेल्या 
सर्ळ्या शािा णमळून नहदी भार्षा आजणमतीस नहदुस्थानच्या दहाबारा कोटी मनुष्ट्याचंी स्वभार्षा आहे. आमचे 
शजेारी रु्जगर, ह्याचंी भार्षा तरी अधी नहदी आणि अधी मराठी आहे. मर् नहदी सारख्या महान् भारे्षला 
राष्ट्रीय भारे्षचे रूप देण्यास काय बाध आहे? मुसलमानाचें राज्य होते तेव्हा त्यानंी उदूग भारे्षत सवग लोकाशंी 
बोलाचाल ठेवली होती. उदूग भार्षा म्हिजे एक णनराळी भार्षा नसून, तीत अधी नहदी व काही आरबी, 
फारशी, मराठी, कानडी वर्ैरे भार्षातंील शब्दाचें णमश्रि आहे. नहदी भार्षा णशकण्यासही फारसे श्रम घ्याव े
लार्त नाहीत. इंग्रजी प्रमािेच नहदीत पृथ्वीतील सर्ळ्या भार्षाचंा समावशे होऊ शकतो, म्हिून णतची वाढ 
होण्याला काही अडचि नाही. नहदी भारे्षचे व्याकरिही फार सोपे आहे. तीत आरबी, फारशी, संस्कृत, 
इंग्रजी आणि राक्षसी भारे्षचे देिील शब्द घेऊन, त्यास नहदीचे रूप देता येईल. असली अमोणलक, सुरेि 
भार्षा आपल्यास लभ्य असता, आणि ती राष्ट्रीय भार्षा करण्याचे इतके सुलभ असता, आमचे णवद्वान् बंधु 
नहदुस्थानातील सावगजणनक र्ोष्टींची वाटाघाट करण्याची ती सातासमुर्द्ापलीकडून आलेल्या, प्राचीन णमश्री 
णचत्रणलपीप्रमािे साधारि लोकासं न कळिाऱ्या इंग्रजी भारे्षत काय म्हिून करतात, ह्याचा उलर्डा ते 
करून देतील काय? आमच्या राष्ट्रीय आणि सावगजणनक सभानंी जर ही र्ोष्ट मनावर घेतली तर 
कन्याकुमारीपासून णहमालयापयंत, आणि नसधुसमुर्द्संर्मापासून मणिपूराच्या सरहद्दीपयंत, सर्ळे 
दीघगदशी देशणहतनचतक आपापल्यापरी नहदी भारे्षचा प्रसार करण्यास झटतील. वतगमानपत्रकारासं आणि 
गं्रथकत्यांस उते्तजन येईल. मर्द्ासी बाधंवाशंी पंजाबी बंधंूची र्ाठ पडली म्हिजे त्यास परस्पराशंी बोलण्याचे 
कठीि पडिार नाही आणि आमच्या देवनार्री ऊफग  बालबोध अक्षरानंी णलणहता येिार नाही, अशा भार्षा 
जर्ात णकती असतील? आपल्या राष्ट्रातील सर्ळ्या भार्षासं लार्िारी उच्चारिे ह्या विगमाणलकेत आहेत. 
तेव्हा आम्ही जर त्या सर्ळ्या भार्षातंील शब्द घेऊन, नहदी भारे्षचे एक अठरा धान्याचे कडबोळे केले, तरी 
ती देवनार्री विांनी णलणहता येईल. पुढील बैठकीत राष्ट्रीय सभेने ह्या र्ोष्टीचा णवचार अवश्य करावा, अशी 
तीस णवनयपूवगक सूचना आहे. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्ची सर्ळीच वतगमानपते्र चारं्ली आणि त्यात येिारे सर्ळेच णवर्षय उत्तम आहेत 
असे नाही. जेथे सवांना आपापले म्हििे लोकासं कळणवण्याची मोकणळक आहे, तेथे चारं्ल्या वाईट र्ोष्टींचे 
णमश्रि असावयाचेच. परंतु कोिी जर णवचारपूवगक ह्या र्ोष्टीचा तपास करील, तर त्यास चारं्ल्याचाच जय 
झालेला णदसून येईल. सवगसाधारि लोकासं धमगसबंंधी, व्यावहाणरक आणि शािीय णवर्षयाचें ज्ञान सोप्या 
रीतीने थोड्या िचांत करून द्यावयाचे हा जो वतगमानपत्रकाराच्या अत्स्तत्वाचा उदे्दश तो इकडे फलरू्द्प 
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झालेला आहे. मोठाले वजनदार वतगमानपत्रकार आपल्याच देशातील र्ोष्टी सारं्ून आपली तृप्ती करून घेत 
नाहीत. न्यूयाकग  हेरल्ड् नावंाच्या पत्राचे मालकाने, आणफ्रका िंडातील नाना प्रदेशाचंा शोध करून 
अजरामर कीती णमळवनू आलेला प्रणसि हेन्री स्टानले यास, त्या दूरच्या अज्ञात भिंूडातं प्रवास 
करण्यापुरता पैसा व इतर साहाय्य णदले. तेव्हापासून दुसऱ्याही पुष्ट्कळ वतगमानपत्रकारानंी आपले 
बातमीदारासं पुष्ट्कळ दूरदूरच्या देशी पाठवनू त्याकंडून नव्यानव्या र्ोष्टींचे शोध लाववनू, जर्ावर अतोनात 
उपकार केले आहेत. ‘सेंचुरी’ “हापगस्ग म्यार्जीन्” वर्ैरे अमेणरकन माणसकपसु्तकाचंी, णवर्षयबाहुल्य, 
र्हनता, णचत्रकला व छापण्याची उत्तम शलैी ह्या र्ोष्टींत, सर्ळ्या युरोपाच्या माणसकपुस्तकावंर तोड आहे. 
यूरोपातल्या आणिया देशात छापण्याची कला सवोत्कृष्ट आहे असे म्हितात; परंतु आणियाच्या उत्कृष्ट 
छापिान्याचें मालकानंी सेंचुरी नावाच्या अमेणरकन माणसकपुस्तकाच्या मालकास, त्याच्या छापील 
कामाच्या व णचत्रकलेच्या उत्तमतेबद्दल शाबासकी देऊन, आपल्यास तशी छापण्याची कला साधण्याची 
युक्ती सारं्ून द्या, म्हिून णवनंती केली होती. सेंचुरी वर्ैरे माणसकपुस्तकातूंन येिारे णनबधं फारच उत्तम 
असतात. ते णलणहिारासं त्या पुस्तकाचें मालक प्रत्येकी शभंर दोनशावंर डालर म्हिजे तीन तीन सहा 
सहाश े रुपये देतात. त्यात प्रणसि करण्याकरता तयार केलेल्या सुरेि उत्कृष्ट णचत्राचं्या कोरीव कामास 
प्रत्येकी शकेडो रुपये लार्तात. तेव्हा असली माणसकपुस्तके व साप्ताणहके पते्र चालवायला लक्षावधी 
रुपयाचें भाडंवल असले पाणहजे, हे उघड आहे. पि हा अवाढव्य िचग भार्ून त्याचं्या मालकानंा अतोनात 
नफा होतो; ह्याचे कारि काय म्हिाल तर लोकाश्रय होय. सेंचुरीसारख्या माणसकपुस्तकाचे ग्राहक एक 
नकवा सवालक्षापेक्षा उिे नाहीत. [सेंचुरीसारिी पुस्तके मोठ्या मािसाकंरता आहेत; पि इकडचे लोक महान मुलाचं्या उन्नतीची फार 
काळजी घेतात. “सेंट् णनकलस्” नावाचे प्रणसि माणसकपत्रक लहान मुलाकंरताच प्रणसि केले जाते. त्याची कत्री णमसेस् मेरी मेप्स् डाज् ही बाई 
उत्कृष्ट णवदुर्षी असून, आपल्या कतगबर्ारीने ह्या देशाच्या अत्युत्तम व थोरल्या योग्यतेचे णवद्वान् पत्रकाराचंी बरोबरी करीत आहे. सेंट् णनकलस् 
सारिे भव्य, सणचत्र, मनोरंजक, र्ूढ शािीयणवर्षय सोपे करून मुलासं बोध देिारे, उत्कृष्ट पत्रक इंग्लंडातसुिा नाही म्हितात. ह्याणशवाय “हापगसग 
यंर् पीप्ल” “यूथ्स् कम्पेणनयन्” इत्यादी पुष्ट्कळ लोकणप्रय पत्रके मुलाकंरता प्रणसि होत असतात. त्याचेंही वर्गिीदार एकेक लक्षावर आहेत. 
इकडचे वर्गिीदारही वेळच्यावेळी वतगमानपत्रासं आपली वर्गिी पाठणवतात. इकडे दरवर्षी वतगमानपते्र आणि पुस्तके छापायला लार्िाऱ्या कार्दाचें 
वजन सुमारे एकलक्ष सातहजार टन म्हिजे एकोितीस लक्ष शाण्िव हजार पके्क मि आहे. असा एका उद्योर्ी मनुष्ट्याने णहशोब करून दािणवला 

आहे. णब्रटनच्या सयुंक्त राज्यात ह्याच कामाला चौऱ्याण्िव हजार टन् कार्द लार्तात.] छापण्याचे काम वाफेच्या जोराने चालते. 
दर मणहन्याच्या आरंभी युनाइटेड् स्टेट्स्च्या प्रत्येक शहरात व यूरोपातील मोठाल्या शहरातून ही पुस्तके 
णवक्रीस तयार असतात. आर्र्ाडीतून जाताना आणि रस्त्यातील सावगजणनक र्ाड्यातं वर्ैरे बसल्या 
णठकािी पते्र णवकिारी मुले, ही पुस्तके व स्थाणनक वतगमानपते्र घेऊन येतात. न्ययूाकग सारख्या शहरात 
दररोज णनघिाऱ्या वतगमानपत्राचें ग्राहक लक्षावधी असतात, असा येथे लोकाश्रय णमळतो. भारै्षक्य असून 
बहुत करून सवांस णलणहता वाचता येते व सर्ळ्यासंच आपल्या देशाची कळकळ आहे. हीच ह्या 
लोकाश्रयाचं्या णवपुलतेची कारिे होत. येथे गं्रथकारासं आणि पत्रकारासं मोठे उते्तजन येऊन ते आपली 
कतगव्ये आस्थापूवगक करतात, ह्याच नवल नाही. आणि त्याचें चोि  
 

काम सवांस आवडून लोक त्यास उदार आश्रय देतात ह्यातही नवल नाही. पि ह्या सर्ळ्या र्ोष्टी 
घडून यायला लोकासं मतस्वातंत्र्य व ती मते उघड रीतीने बोलून दािणवण्याचे धैयग असून, त्याचं्या हृदयातं 
स्वदेशाणभमान जार्रूक असिे आवश्यक आहे.वतगमानपत्रापं्रमािेच इकडे णनत्य नव े गं्रथ प्रणसि होत 
आहेत. जुने इंग्रजी गं्रथ व अवाचीन लोकानंी रचलेली पुस्तके, णवदेशी भार्षातूंन असलेल्या उत्कृष्ट 
पुस्तकाचंी भार्षातंरे वर्ैरे गं्रथाचं्या णनरणनराळ्या आवृत्ती णनघत आहेत. त्याचंी नकमत लोकाचं्या शक्तीबाहेर 
नाही. एकाच गं्रथाच्या पुष्ट्कळ आवृत्ती णनघतात; पैकी काही बहुमोल व काही अर्दी स्वस्त्या, काही मोठ्या, 
काही लहान व काही मध्यम साचाच्या असतात. ह्यामुळे र्रीबरु्रीबापंासून तो कोट्याधीशापयंत सवग 
प्रकारच्या लोकासं ती पुस्तके वाचायला णमळतात. लहान गं्रथापं्रमािेच “एन्साय्क्लपीणडया णब्रटाणनका” 
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सारिे प्रचंड गं्रथसुिा त्याचं्या णवस्ताराच्या मानाने माफक नकमतीने छापून णवकण्यात येतात. “णब्रटाणनका” 
हा बृहत्कोश पृथ्वीतील सर्ळ्या बृहत्कोशातं मोठा आहे. ह्याची नकमत इंग्लंडात फारच आहे. पि तो 
अमेणरकत दोन सव्वादोनश े रुपयाला णवकत णमळतो. ह्यामुळे इकडे आजपयंत त्याच्या पुष्ट्कळ आवृत्ती 
णनघून त्याच्या पन्नास साठ हजार प्रती णवकून रे्ल्या आहेत. एका माणहतर्ार र्ृहस्थाचे असे म्हििे आहे 
की, इंग्लंडपेक्षा अमेणरकेत “णब्रटाणनका” च्या प्रती चारपट अणधक िपल्या. आपलट्न् नावाच्या 
पुस्तकणवक्यानंी “अमेणरकन् एन्सायक्लणपणडया” नावाच्या बृहत्कोश तयार करवनू, प्रणसि केला आहे. 
त्याचीच नकमत दोनश ेरुपयावंर आहे. त्याच्या सुमारे एक लक्ष प्रती णवकून रे्ल्या आहेत. 
 

इंग्लंडात रचून प्रथम प्रणसि झालेली पुस्तके अमेणरकेत आणि एथील पुस्तके इंग्लंडातं अणधक 
स्वस्त्या दराने णमळतात. ह्याच कारि ह्यापंैकी एका देशातील सरकारात नोंदलेली पसु्तके दुसऱ्या देशात 
रस्त्यावंर टाकलेल्या मालासारिी आहेत. त्या दोन्ही सरकारानंी अद्याणप आपापल्या देशातील गं्रथकारासं 
दुसऱ्या देशात आपला आश्रय देण्याचा व त्याचं्या मालाचे चोराचं्या हातून संरक्षि करण्याबद्दलचा तह केला 
नाही. ह्यामुळे इंग्लंडातील व युनाइटेड् स्टेट्समधील पुस्तकणवक्ये िुशाल भरणदवसा आपल्या शजेाऱ्याच्या 
ह्या गं्रथरूपी मालाची चोरी करून, आपली तंुबडी भरीत आहेत. ह्या दोन्ही देशातंील नीणतमान् मनुष्ट्ये अशा 
राजरोस लुटारूपिाच्या णवरुि पुष्ट्कळ वाटाघाट करीत आहेत, परंतु ह्याणवर्षयी काही कायदेशीर बंदोबस्त 
व्हावा, अशी दोन्ही देशातंील पुस्तकणवक्याचंी मजी नाही. 
 

इकडचे गं्रथकार आपल्या गं्रथाचें चीज व्हायला राजाश्रयावर अवलंबून राहात नसतात. इकडचा 
लोकाश्रय हजार राजाश्रयाहूंनही अणधक आहे. गं्रथकाराचंी जशी योग्यता असेल त्याप्रमािे त्याचं्या गं्रथाचें 
चीज होते. हे लोक गं्रथवाचनाचे फार भकेुले आहेत. येथे दरवर्षी नऊ कोटी (९०००००००) डालर, म्हिजे 
हल्लीच्या चादंीच्या भावाने सुमारे सत्तावीस कोटी रुपये, केवळ पुस्तके आणि पत्रके णवकत घेण्यात िचग 
होतात. प्रत्येक लहानमोठ्या कुटंुबात त्याच्या ऐपतीप्रमािे थोडी नकवा पुष्ट्कळ पुस्तके असतात. साधारि 
र्ाडीवान, शतेकरी, मजूर मोलकरीसुिा आपल्या घरातं पुस्तकाचंा संग्रह करतात. मध्यम प्रतीच्या आणि 
श्रीमंत लोकाचं्या घरातूंन तर एकेक छोटेिानी पुस्तकालयच असते. ह्याच प्रमािे सावगजणनक वाचनर्ृहाचंी 
आणि पुस्तकालयाचंी णजकडे णतकडे समृिी आहे. जेथे एिादे तरी लहानसे सावगजणनक पुस्तकालय नाही, 
असे िेडे धंुडाळून पाणहले तर और्षधापुरते कोठे सापडले तर सापडेल. मोठाल्या शहरातूंन तर पुष्ट्कळ 
थोरलाली पुस्तकालये असतात. प्रत्येक र्ावातील णवदे्यची चाहा असिाऱ्या णिया आणि पुरुर्ष मोठ्या 
आवशेाने व आस्थापूवगक आपापल्या र्ावातील पुस्तकालयाचंी वर्ैरे उन्नती करायला झटत असतात. आपले 
र्ाव म्हिजे आपल्या देशाप्रमािेच पृथ्वीतील सवोत्तम णठकाि आहे. असा त्यास मोठा अणभमान असतो. 
युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये आजणमतीस तेवीस हजार पुस्तकालये नुस्ती शाळामंधूनच असून, त्यात साडेचार 
कोट (४५००००००) पुस्तकाचं्या प्रती आहेत असे समजते. ह्या णशवाय वणरष्ठ णवद्यालयातूंन आििी पस्तीस 
लक्ष (३५०००००) पुस्तके आहेत. “णफलाडेत्ल्फया,” “बोस्टन णसटी,” “आस्टोर्” “कंगे्रशनल”् इत्यादी 
प्रचंड पुस्तकालयातून णमळून आििी कोट्यावधी पुस्तके आहेत ती णनराळीच; त्यातील पुस्तकाचंी संख्या 
पाच कोटींवर आहे, असे म्हितात. ह्या पुस्तकालयातून पुस्तके उसनी घेऊन वाचायला नेिाऱ्या 
िीपुरुर्षाचंी संख्याही फार मोठी आहे, हे सारं्ायला नको. परंतु चारं्ली आणि र्हन णवर्षयावंर णलणहलेली 
पुस्तके सवगच वाचतात असे नाही. णवदे्यच्या आणि स्वाभाणवक अणभरुचीच्या मानाने मनुष्ट्ये चारं्ली नकवा 
वाईट पुस्तके वाचतात. ज्यास णदवसभर काबाडकष्ट करून नकवा काही न करता आळसाने जाभंया देत 
कालके्षप करावा लार्तो, असल्या लोकासं कादंबऱ्या वाचायचा मनस्वी नाद आहे. त्याला कधी कधी 
दुव्यगसनाचेसुिा रूप येते. काही लोक उत्तम नकवा मध्यम प्रतीची पुस्तके वाचून आपली बुिी 
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ज्ञानभाडंारातील रत्नानंी भणूर्षत करतात. वाईट, बीभत्स गं्रथ नकवा मजकूर प्रणसि होऊ न देण्याणवर्षयी 
इकडे पुष्ट्कळ लोक फार मेहेनत घेतात; आणि त्याचें प्रयत्न पुष्ट्कळ अंशी सफलही होत आहेत. 
 

एकंदरीत अमेणरकन लोकासं णवदे्यची फार चाहा आहे, आणि जोपयंत युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये 
ज्ञानसूयग (मधून मधून अज्ञान नकवा अणरष्टज्ञान याचं्या ढर्ामंारे् झाकूनही पुनः दृश्य होऊन) आपल्या 
तेजोमय णकरिाचंा चोहोंकडे वर्षाव करीत, अज्ञानाधंकाराच्या नाशाला सतत उदु्यक्त राहील, तोपयंत 
लोकाचं्या मनावंर आणि शरीरावंर दास्याचा अंमल बसेल, असे भय बाळर्ायला नको. 
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धमुमिे आति दानधमु 
 

इंग्लंड देशातं “चचग आफ् इंग्लंड” नावाचे मत आणि राजाची सत्ता ही एकवट झालेली आहेत. 
इंग्लंडचा राजा नकवा रािी ही सदरील मताची असली पाणहजेत आणि त्या देशाच्या सवग प्रजानंी त्या मताचे 
महंताचंा वर्ैरे िचग चालणवलाच पाणहजे. मर् त्याचें मत सदरील मतास णमळत असो नकवा नसो; सरकार 
त्याकंडून चोपून कर घेते आणि “णद चचा”चे महंताचंी व चेल्याचंी धन करते. इंग्लंडासारख्या सुधारलेल्या 
देशात लोकाकंडून जबरदस्तीने रामराम करणवण्याचा हा प्रकार फार णवलक्षि आहे. सरकारची पुरोणहतकी 
करायाला आमच्या देशात रे्लेल्या णबशपादी इंत्ग्लश चचाच्या उपाध्यायानंादेिील नहदुस्थानच्या 
णतजोरीतून मोठमोठाले पर्ार णमळतात म्हिे, मर् िरे काय आहे ते मला ठाऊक नाही. िरे असल्यास 
हाही एक चमत्कारच आहे. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये धमगमताचे व लोकसते्तचे ऐक्य नसल्यामुळे येथे सवग लोक आपापल्या 
णवचारास योग्य णदसेल, त्याप्रमािे कोित्या तरी मताचे ग्रहि करून, त्या मताच्या आचायांचा, देऊळाचंा 
वर्ैरे िचग चालणवण्यास पैसा देतात, तो स्वसंतोर्षाने देतात. सरकार त्याकंडून धमगिात्याबद्दल म्हिून एक 
णनराळाच कर घेत नाही. तरी इकडे धमाचे प्राबल्य इंग्लंडाहून कोित्याही अंशी कमी नाही. इंग्लंडात फक्त 
“इंत्ग्लश ् चचग” मतालाच मोठा मान णमळतो; कारि ते राजमत पडले. त्या मताचे लोक इतर मताचं्या 
लोकानंा “णडसेंटस्ग” (म्हिजे णवरुि मताचे), म्हिून नाके मुरडतात. अमेणरकेच्या स्वतंत्र संस्थानात 
लौणककणरत्या कोिी एका मताला जास्ती व दुसऱ्या मताला कमी मान देत नाहीत; कारि इकडे कोितेच 
मत णवशरे्षकरून राजानुग्रहास पात्र असलेले कोिाच्या ऐणकवात नाही. 
 

इंग्लंडातील णकत्येक लोकाचें असे म्हििे आहे की, जर सरकारने धमाचा बंदोबस्त केला नाही तर 
सवग लोक अधमी होतील. परंतु इंग्लंडीयाचें हे म्हििे अर्दी िोटे आहे. कारि इंग्लंडामध्ये दर एक लक्ष 
मनुष्ट्यास एकश े चोवचेाळीस देवळे असून, युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये णततक्याच लोकसंख्येला १८१ देवळे 
आहेत. यावरून जेथे धमास सरकारचे पाठबळ नाही, अशा युनाइटेड् स्टेट्स् देशात धमगबिुी कमी आहे, हे 
म्हििे िरे ठरत नाही. 
 

इ. स. १८८० त युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये ९२,००० धमगमंणदरे होती. पैकी ८० हजाराहूंन काही अणधक 
मंणदरे प्रोटेस्टंट मताच्या अनुयायानंी बाधंलेली असून, बाकीची रोमन्क्याथोणलर्क पंथाच्या लोकाचंी होती. 
ह्या सर्ळ्या मंणदराचंी स्थावरजंर्म मालमत्ता णमळून पस्तीस कोटी डालर, म्हिजे सुमारे एक अब्ज 
रुपयाहूंन अणधक संपत्ती आहे. णनरणनराळ्या मताचें उपाध्याय एकंदर ७७,००० आहेत. शदेीडश ेवर्षापूवी ह्या 
देशात मनस्वी मतभेद होता. मासचूसेट्स्चे णपयोणरटन् पंथी लोक इतर मताचं्या अनुयायाचंा फार दे्वर्ष 
करीत असत. त्यानंी पुष्ट्कळ के्वकर मताच्या लोकाचंा फार छळ केला. पुष्ट्कळ णभन्न मताचं्या बायकावंर 
चेटणकिींचा आरोप आिून त्यास णजवतं जाळून टाकल्या; कोिाला फाशी णदले, कोिाला तुरंुर्ात घातले. 
कोिाला भररस्त्यात रु्रापं्रमािे चाबकाचंा मार णदला, व कोिाला त्याचंी मालमत्ता णहसकावनू घेऊन 
हद्दपार करून णदले. इ.स. १७०५त वर्मजणनया संस्थानाच्या शासकानंी असा ठराव केला की, जो कोिी एका 
परमेश्वरात तीन व्यक्ती असून त्याचें ऐक्य आहे, व बायबल हा ईश्वरप्रिीत गं्रथ आहे, ह्या र्ोष्टी कबूल 
करिार नाही, त्याला तीन वर्ष ेकैदेची णशक्षा णमळेल. आणि त्याच इसमाने णफरून त्या र्ोष्टी नाकारल्यास, 
त्याला सरकारी कामे वर्ैरे णमळण्यास पुष्ट्कळ अडथळे असाव.े 



 

 

अनुक्रमणिका 

अठराच्या शतकाच्या शवेटल्या भार्ात इंग्लंडाशी आपला राज्यकारिी संबधं तोडून टाकून स्वतंत्र 
होण्याच्या उद्योर्ात असता, अमेणरकन् लोकानंी आपसातील मतणवरोधाला एकीकडे रंु्डाळून ठेवनू एकी 
स्थाणपली. आपि ह्या वळेी एकणवचाराने वार्लो नाही, तर ह्या देशात इंत्ग्लश राज्यसते्तचा व “दी चच्ग” 
मताचा णशक्का बसून राहील, अशा भीतीने अमेणरकन लोक मतणवरोधाला मारे् टाकून, सर्ळे णमळून 
इंग्लंडाशी टक्कर मारून स्वतंत्र झाले. याच कारिाने आताही हे लोक मतणवरोध णवसरून एकीने वार्त 
आहेत आणि पुढेही वार्तील. या देशामध्ये मतसंबंधी दुराग्रह नाही, असे नाही. तरी येथे सवांस धमगसंबधंी 
णवचारामध्ये सारिे स्वातंत्र्य असल्यामुळे, कोिी एकमेकाचं्या मताणंवर्षयी फारसा शोध व वादणववाद न 
कणरता, परस्पराशंी बरेच दळिवळि ठेणवतात. ह्यामुळे धमगमतातं णवरोध असून व्यवहारात ज्याचंी मतै्री 
आहे, अशी उदाहरिे ह्या देशात णजतकी णमळतील, णततकी ती इंग्लंडात णमळिार नाहीत. कोठे एिादी 
धमगणवचाराकणरता स्थापलेली सभा भरिार असली, म्हिजे त्यातील सदस्य वर्ग आपल्या मताचा णवरोध 
करिाऱ्या णमत्रमंडळीसही बोलाणवतात. तेव्हा मतै्रीच्या अनुरोधाने त्यानंा ते बोलाविे नाकारवत नाही. अशा 
रीतीने परस्पर णवरुि मताचं्या लोकाचंा समार्म होऊन, एकमेकाचंी मते समजून घेण्याचा प्रसंर् सहज 
येतो, आणि णवरुि मताच्या लोकाणंवर्षयी जो केवळ अज्ञानमलूक दे्वर्ष असतो, तो बऱ्याच अंशी नाहीसा 
होतो. ही मोठ्या महत्त्वाची र्ोष्ट सवांनी ध्यानात ठेवण्यासारिी आहे. परस्पराणंवर्षयी अज्ञान, हे दोन 
मनुष्ट्यातं णवरोध आणि भाडंि उपत्स्थत करिाऱ्या कारिापंैकी एक मुख्य कारि आहे. दुसरे एक कारि 
दोर्षदशीपिा हे होय. इकडचे लोक स्वदेशातील आणि स्वधमातील णनरणनराळ्या लोकाचं्या मताचें दोर्ष 
शोधण्याचे, बऱ्याच अंशी सोडून देऊ लार्ले आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये बहुतेक सवग लोक णिस्ती असून, 
त्यात रोमन् क्याथणलक व प्रोटेस्टंट अशी दोन मुख्य मते, आणि णशवाय त्यात पोटभेद पुष्ट्कळ आहेत. 
त्याचं्यामध्ये मतभेद असला, तरी धमगभेद नाही. तो मतभेद देशणहताच्या कोित्याही कामी आड येत नाही. 
[आमच्या देशातील लोकानंी ह्या र्ोष्टीचा णवचार अवश्य करावा. आम्हा लोकाचंी मते आणि धमग णनरणनराळे असले, तरी देशणहताच्या आणि 
लोकणहताच्या कामी आम्हासा एक होता येईल, आणि होिे अवश्य आहे. कोित्यातरी धमाच्या नकवा मताच्या अवलंबनाने परलोकात आम्ही एका 
णवशरे्ष उत्तम णठकािी जाऊ, आणि आमच्या उलट मताचे व अन्यधमी शजेारी णनराळ्याच णठकािी जातील, असा आमचा समज असला, तरी तो 
परलोकापुरताच असावा. ह्या लोकी तरी णनदान आम्हास एका देशात व एकाच पृथ्वीवर राहायचे आहे. सूयगप्रकाश, पजगन्य, वारा, पृथ्वी इत्यादी 
उत्तम ईश्वरी देिग्या आम्हालाच तेवढ्ा णमळतात आणि अन्य मताच्या लोकासं णमळत नाहीत, असे णनदान ह्या लोकी तरी आपल्या अनुभवास येत 
नाही. तर ज्या आमच्या अन्य धमी व अन्य मतावलंबी बंधुभणर्नींवर, ईश्वराची दया आमच्यावर असते णतच्याहून कोित्याही अंशी कमी नाही असे 
आम्हास णदसून येते, त्याचं्याशी आम्ही सलर्ीने, सभ्यतेने आणि प्रीतीने का वार् ूनये? देशणहताच्या आणि लोकणहताच्या कामात आम्ही सवांनी एक 
का होऊ नये? नहदू, मुसलमान, णिस्ती, शवै, वैष्ट्िव, र्ािपत्य, णशया, सुन्नी, एणपस्कपल, पे्रत्स्बटीणरयन्, मेथणडस्ट, एकेश्वरवादी, त्र्येकेश्वरवादी 

आणि तेहेतीसकोणटदेववादी ह्या सवानी मतदे्वर्ष एकीकडे रु्ंडाळून ठेवनू, आपसातं एकी करून देशसेवा केली पाणहजे.] एका कुटंुबामध्ये 
नवराबायको नकवा मुले आणि त्याचें आईबाप ही णनरणनराळ्या मताचंी असलेली आढळून येतात; तरी 
त्याचं्यात परस्पराणंवर्षयी असलेल्या स्वाभाणवक पे्रमात काही अंतर असत नाही. 

 
युनाइटेड् स्टेट्स्चे राष्ट्र स्थापन झाल्यापासून आजपयंत कोित्याही धमगमताला राष्ट्रीय 

सरकारकडून णवशरे्ष आश्रय देण्यात आला नाही, व यापढेुही तो णदला जािार नाही. वैद्यकी, शतेकी नकवा 
साधारि व्यापारधंदा ह्याबंरोबर सरकारचा णजतका संबधं आहे, णततकाच तो धमगमताबंरोबर आहे; त्याहून 
अणधक नाही. एिाद्या मनुष्ट्याच्या नकवा समाजाच्या धमगमतामध्ये दुसरे लोक हात घालून ढवळाढवळ करू 
लार्ल्यास, त्या मनुष्ट्याला नकवा समाजाला काही त्रास नकवा नुकसान सोसाव ेलार्ल्यास मात्र, ते न होऊ 
देण्याबद्दल सरकार धमगसंबधंी र्ोष्टीत हात घालील. याचप्रमािे एिाद्या धमाची मते राष्ट्रीय कायद्याचं्या 
णवरुि असल्यास, सरकार लोकानंा त्या मतापं्रमािे आचरि करू देिार नाही. उदाहरिाथग, मोमगन् पंथाचे 
एक मत असे आहे की, एका पुरुर्षाने एकेकाळी पुष्ट्कळ बायकाशंी लग्ने करावी. हे युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या 
राष्ट्रीय कायद्याणवरुि आहे; म्हिून हे आणि याच्याच सारिी एकदोन मते चालव ू नयेत, असा राष्ट्रीय 
सरकारचा ठराव झाला आहे.  



 

 

अनुक्रमणिका 

इंग्लंडातील इंत्ग्लशमंडळी ह्या नावाच्या मतात अशी एक चाल आहे की, उपाध्यायाने 
धमाणधकाराचा व्यापार करावा. णतकडले लोक सेनािात्यातील व दुसरेही णकत्येक अणधकार ह्याच रीतीने 
णवकतात, असे ऐणकवात आहे. हा धमाणधकाराचा णललाव देशास व लोकाचं्या धमगबिुीस फार अपायकारक 
आहे. जो जास्त नकमत देईल, त्यास तो अणधकार णमळतो. मर् तो णललाव घेिारा कोित्या का योग्यतेचा 
मनुष्ट्य असेना? एिादा श्रीमंत मनुष्ट्य कोिती तरी मोठीशी उपाध्यायकी णवकायास काढलेली असली 
म्हिजे ती णवकत घेऊन, आपल्या हातािाली एकदोन उपाध्ये चाकरीला ठेवनू, आपि सुिाने काळ 
घालणवतो. हा प्रकार काहीसा आमच्या णतकडल्या देऊळाचं्या व मठाचं्या महंतपिासारिा आहे, असे 
म्हटल्यास चालेल. ह्यामुळे इंग्लंडीय मंडळींत अयोग्य पुरोणहत बरेच असतात; यावरून तेथील सवगच 
उपाध्याय असे असतात, असे मी म्हित नाही; तर तेथे पुरोणहतत्व णललावाने णवकत घेऊन चालणविारे 
लोक आहेत, एवढाच माझ्या सारं्ण्याचा आशय आहे. िेडेर्ावात जर धमोपदेशक चारं्ला णमळाला, तर 
तेथील लोकाचें महद्भाग्य समजले पाणहजे! 
 

अमेणरकेत असे उपाध्यायत्व णवकले जात नाही. तेथे उपाध्याय लोकमताने णनवडले जातात. 
ह्यामुळे येथील धमाणधकारी बहुधा णवद्वान, सदाचरिी, कतगव्यदक्ष, असेच पाहून णनवडले जातात. ह्यावरून 
येथील सवगच धमाणधकारी रु्िाचं्या िािी असतात, असे समजू नये. उपाध्याय वाईट आहे असे वाटल्यास, 
त्याला लोक काढून टाकतात. येथील धमाणधकारी णवद्वान आणि सज्जन असल्यामुळे लोकासं धमाणभरुची 
णवशरे्ष आहे. येथे देवळाचंी वर्ैरे व्यवस्था राष्ट्रातील इतर व्यवस्थेप्रमािेच सरळ रीतीने चालली आहे. 
प्रत्येक भजनालयाची व्यवस्थापक मंडळी असते. ती देवळाचा सर्ळा कारभार चालणवते. युनाइटेड् स्टेट्सस्
मध्ये कोठे जा व कसलेही काम पहा, तेथे लोकाचंी व्यवस्था लोकमताने होते. त्याप्रमािे धमगसंबधंाचीही 
व्यवस्था अशीच होते. इंग्लंडात दुसरा असा अनथग आहे की, तेथे प्रत्येक चचगची स्थावर णमळकत फार आहे; 
म्हिजे देवळाच्या नावाने जमीन तोडून णदलेली आहे. ती जमीन लोकाकंडे उत्पन्नासाठी णदलेली असते. 
मर् तो जमीन घेिारा त्या पणवत्र जणमनीत काय पाणहजे ते पापकमग करो. देवळाचे पैसे उत्पन्न झाले म्हिजे 
झाले. ह्या जणमनीत दारूचे कारिाने व णपठे पुष्ट्कळ आहेत. जो पैसा लोकाचं्या तारिासाठी म्हिून 
लावावयाचा, तो लोकमारिापासून णमळवावा, हे केवढे आश्चयग आहे! येथे देवळास लार्नू असलेली जमीन 
फार थोडी आहे. काही वर्षांपूवी ह्या देशात देिील इंग्लंडाप्रमािेच देवळाची जार्ा पाणहजे त्याला भाड्याने 
द्यायची चाल होती. एका मेथणडस्ट् मंणदरामध्ये वरच्या बाजूला लोक देवाचे भजन करीत असत, त्याच 
देवळाचे तळघरामध्ये दारू साठवनू ठेवण्याला जार्ा भाड्याने णदली होती. आििी एक चमत्काणरक र्ोष्ट 
अशी की, ह्या देशात आणफ्रकन्दासाचंा व्यापार चालू असता, या दासानंा णवकून णमळालेला पैसा घेऊन, 
देवळाचा िचग आणि धमगप्रसार इत्यादी सत्कृत्ये करायाला ह्यासं लाज वाटत नव्हती. ह्याचंा असा पक्का 
समज होता की, आणफ्रकेतील काळे लोक हे देवाने रु्राढंोरापं्रमािेच आमच्या मनसोक्त उपयोर्ासाठी 
उत्पन्न केले आहेत. तेव्हा त्याचं्या णवक्रीने उत्पन्न झालेला पैसा धमगकृत्यात लावला म्हिून काय झाले? 
आमच्या देशातील ब्राह्मिादी तीन विांचाही असा समज होता की, शूर्द्जातीचे मनुष्ट्ये आमच्या सेवकेणरताच 
ईश्वराने णनमाि केली आहेत, आणि आमची सेवा करिे हेच त्याचें मुणक्तसाधन आहे. मनुष्ट्ये रानटी त्स्थतीत 
असताना, त्याचे असेच वाईट समज असतात. लोकाकंडून मरेमरेतोपयंत आपली चाकरी करून घेऊन, 
त्याचं्या मेहनतीबद्दल त्यासं काही द्यावयाचे नाही इतकेच नव्हे; तर त्यानंा आपि आपली चाकरी करू देतो 
आणि तेिेकरून त्यासं मुणक्तमार्ग िुला करून देतो, हा आपला त्यावर मोठा उपकार आहे असे समजिे, हा 
रानटीपिा नव्हे तर काय? त्याचप्रमािे मनुष्ट्यरक्ताचा णवक्रय करून, त्यापासून उत्पन्न झालेल्या पैशाचा 
उपयोर् इतर लोकाचं्या तारिाथग, स्वधमोपदेश करण्याच्या कामी िचग करावयाचा, ही घोर राक्षसीपिाची 
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चाल तरी, रानटीच आहे. युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये आताशा ह्या चाली बंद झाल्या आहेत, ही मोठी आनंदाची 
र्ोष्ट आहे.  
 

येथे देवळाचं्या िचाप्रमािेच उपाध्याचंा िचगही लोकाचं्या दानधमावर चालतो. पाचश ेलोक जेथे 
उपासनेकणरता येतात, अशा देवळातील उपदेशकासं दरमहा सरासरी दोनश े डालर पर्ार णमळतो. 
याणशवाय देवळाची देिरेि ठेवण्याकणरता जी मनुष्ट्ये नेमलेली असतात, त्यानंाही बराच पर्ार द्यावा 
लार्तो. देवळामंध्ये िुच्या, बाके, णदव,े चटया, र्ालीचे वर्ैरे घालण्यालाही पुष्ट्कळ िचग लार्तो. 
(इकडची भजनमणंदरे फार चारं्ली सुशोणभत केलेली असतात.) हा सर्ळा िचग चालायला देवळात येिारे 
लोक काही वर्गिी देतात. दर रणववारी सकाळ संध्याकाळ उपासना संपल्यानंतर, देवळाच्या व्यवस्थापक 
मंडळीने नेमलेले मनुष्ट्य हातात तबकड्या घेऊन, देवळात आलेल्या लोकाचं्या समोर नेतात; तेव्हा ज्याला 
णजतकी शक्ती असेल, णततके र्द्व्य त्याने धमगकृत्याकडे लावण्याकणरता त्या तबकड्यात घालाव,े अशी चाल 
आहे. पैसा उत्पन्न करण्याचा दुसरा एक उपाय आहे, तो जरी मला पसंत नाही तरी साणंर्तला पाणहजे. 
देवळात जी बाके नकवा िुच्या पुढे असतात, त्यास भाडे असते. ते जो देईल त्याचं्यासाठी त्या रािून 
ठेणवलेल्या असतात. ईश्वरप्राथगनामणंदरात असा व्यापार व्हावा, आणि श्रीमंतासंच उपदेश अणधक सोईने 
ऐणकता यावा, हे बरोबर नाही. अशा रीतीने बरेच उत्पन्न होते. र्यादी के्षत्रामंधून पुरोणहतास जो अणधक पैसा 
देईल, त्याचेच णपतर अणधक उच्च पदास जातात, अशी वडेी समजूत आहे; तशातलाच हाही प्रकार आहे, 
असे म्हटले तरी चालेल. हे जार्ा णवकत घेऊन पुढे बसिारे लोक सवगच धार्ममक असतात, असे णबलकूल 
समजू नये. र्द्व्य िचूगन पुढे बसिारातंही पुष्ट्कळ ढोंर्ी असतात. दर आणदत्यवारी आपली मुलेमािसे घेऊन 
देवळात जािे, हे र्ृहस्थपिाचे अथात सभ्यतेचे लक्षि आहे, असे समजतात. म्हिून मनात भक्ती नसताही, 
देवळात जािारे लोक बरेच आहेत. येथे केवळ लौणककाकणरता दानधमग करिारे, असे लोकही पुष्ट्कळ 
आहेत. त्यानंा जरी आमच्या णतकडल्याप्रमािे सरकारच्या माफग त मोठा दानधमग केल्याने बारोनेट्, जी. सी. 
एस्. आय्., सी. एस्. आय., सी. आय्. इ. इत्यादी लाबंलचक पदव्या सरकारातून णमळत नाहीत, तरी 
वतगमानपत्रातून त्याचंी फार प्रणसिी होते. इतक्या उपयानंीही देवळाचा सर्ळा िचग भार्ण्यासारिा नसतो. 
म्हिून इकडच्या बायका नानाप्रकारचे उपाय योजून, धमगिचाकणरता पुष्ट्कळ पैसा र्ोळा कणरतात. देवळात 
येिाऱ्या लोकापंैकी दोन तृतीयाशं बायका असतात. देवळाच्या िचाला लार्िारा अधा अणधक पैसा ह्या 
बायकाकंडून णमळतो. मला वाटते की, बायका नसत्या तर ह्या धमगमंडळ्या चालत्या की नाही याचा संशयच 
आहे. पुराणिकाचं्या पोटाची काळजी बायकासं असते, णततकी ती पुरुर्षासं नसते. आमच्या देशातील बायका 
पुरािास आणि देवदशगनास वर्ैरे जातात, तेव्हा त्या कधी णरक्तहस्त असत नाहीत. पैसा, सुपारी, फूल, 
फळ, नाहीतर णनदार एक मूठभर तादूंळ तरी पुराणिकापंढेु नेऊन ठेणवतील. (पुरुर्ष मंडळी देवळात जातात 
तेव्हा बहुतकरून णरकाम्या हातानंी घंटा वाजवनूच, आपले समाधान करून घेतात.) याप्रमािे बहुतेक 
सर्ळ्या भटाचंा आणि पुराणिकाचंा चणरताथग बायकाचं्या दानधमावर चालत असूनही, वदेातंी, धार्ममक 
पुराणिक लोकासं सारं्त असतात की, ‘बायका स्वभावतः फार वाईट आहेत. सृष्टीमध्ये वाईट म्हिून णजतके 
काही आहे, णततके सवग घालून सृणष्टकत्याने त्यासं णनमाि केले आहे. ह्या पुरुर्षाचं्या पायातंील बेड्या आहेत, 
ह्या धमगनाशाचे कारि आहेत, मुक्ती प्राप्त करून घेऊन इत्च्छिाराने याचें तोंड पाहू नये, यानंा 
शािाध्ययनाचा अणधकार नसावा, यानंी वदे वाच ूनयेत, उपदेश करू नयेत, या जर्ामध्ये पुरुर्षाच्या नाशाचे 
कारि जर काही असेल, तर ते बायकाच.’ ह्या पुराणिकाचं्या आचरिात आणि उपदेशात कृतज्ञतेची कमाल 
आहे म्हिावयाची! पूवी या देशात देिील बायकाचं्या सबंंधाने पुरुर्षाचें समज असेच वाईट आणि णवलक्षि 
होते. ते म्हित असत की, बायकानंी कधी उपदेश करू नये. णकत्येक लोकाचंी समजूत तर एथवर रे्ली 
होती की, बायकानंी प्राथगनासंर्ीतेही र्ाऊ नयेत. ही समजूत अद्याणप अर्दी नाहीशी झाली नाही, तरी ती 
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बहुताशंी जात चालली आहे. युनाइटेड् स्टेट्सस्मधील एकंदर ७७,००० धमोपदेशकापंैकी १६५ बायका 
आहेत. वीस वर्षांपूवी ४/५ देिील नव्हत्या. त्या काळी, बायकानंी उपदेश करिे हा मोठा अनथग आहे, असे 
समजत असत.  
 

इतर सर्ळ्या देशातील णिस्तीलोकापं्रमािे हे लोकही आणदत्यवार हा पणवत्र णदवस आहे असे 
समजतात. आणदत्यवारी बहुतेक सवग णठकािातूंन व्यापारउदीम करण्याचे बंद असते. ज्या संस्थानातूंन 
आणदत्यवारी व्यापार बंद पडत नाही तेथे तो बंद व्हावा, म्हिून पुष्ट्कळ धार्ममक लोक िटपट करीत आहेत. 
आणदत्यवारी सवग सरकारी कचेऱ्या व सावगजणनक आणि स्वतंत्र शाळा, आणि कारिाने बंद असतात. त्या 
पणवत्र णदवशी धार्ममक िीपरुुर्ष देवळातूंन जाऊन, परमेश्वराची आराधना करतात आणि उपदेश ऐकतात. 
धमगप्रसार करिे हे आपल्या धमाचे अंर् आहे, असे माणनतात. आपल्या देवळात हे लोक सवांस बोलाणवतात. 
शाळातं जरी धमगणशक्षि नाही, तरी बहुतेक लोक आपल्या घरीच मुलासं दररोज धमगसंबंधी णशक्षि देतात. 
मुलासं देवळात जमवनू, बाय्बलातील काही वाक्ये वाचून धमोपदेश कणरतात. मुलासं आणि मोठ्या 
मािसासं धमोपदेश करण्याकणरता, दर रणववारी देवळातून वर्ैरे ज्या शाळा भरत असतात, त्यासं “सन्डे 
स्कूल्स्” म्हिजे आणदत्यवारच्या शाळा, असे म्हितात. ह्या देशात वसाहत करायास आलेल्या लोकासंही 
धमोपदेश करून, त्यास सन्मार्ी लावण्याकडे इकडील धार्ममक लोकाचें फार लक्ष आहे. ज्या मंडळ्या 
ह्याप्रकारे धमगप्रसार कणरतात, त्यास “होम णमशन्स्” म्हितात. ह्या कामी रातं्रणदवस िपून, मनःपूवगक 
धमगप्रसार करिाऱ्या िीपुरुर्षाचंी संख्या बरीच मोठी आहे. णिस्तीधमाणशवाय मनुष्ट्यास सद्गती प्राप्त होत 
नाही, असा ह्याचंा समज आहे. म्हिून हे लोक परदेशातूंन स्वधमाचा प्रसार करण्याकणरता पुष्ट्कळ पैसा िचग 
करीतात. ह्या देशातले शकेडो िीपुरुर्ष आपली घरेदारे, सुिसोई इत्याणद सोडून केवळ धमाकणरता 
परदेशातील लोकाचें णहत करायला दूर दूर रे्ले आहेत. सुमारे १०० वर्षापूवी अमेणरकेतील काही णमशनरी 
आमच्या देशात रे्ले. त्यावळेी कंपनीसरकार त्यानंा आपल्या राज्यात धमोपदेश करू देईना. बंर्ाल्यात 
आणि मर्द्ासेत त्याचंी दाद लार्ली नाही. त्यापंैकी णकत्येकाचं्या बायका मेल्या, आणि त्याचें फारच हाल 
झाले. मर् ते मंुबईस आले. येथे देिील त्यानंी राहाव ेअसे सरकारच्या मनातून नव्हते. तरी आपल्या धमाचा 
प्रसार करावयास आलेल्या णनरुपर्द्वी लोकानंा आपल्या राज्यातून घालवनू णदले तर, लोक आपिास काय 
म्हितील, या लाजेने शवेटी इंग्रज सरकारने त्यासं मंुबईत राहू णदले. मंुबईची हवा त्यासं मानवत नव्हती; 
सरकारही त्यासं फार अनुकूल नव्हते; आणि तेथील लोक तर त्याचंा दे्वर्ष आणि छळ करीत होते. त्या 
णवदेशात त्याचंा वाली कोिी नव्हता. आणि त्याचंा स्वदेश तर फार दूर पडला. स्वदेशी जाण्यायेण्याची 
साधनेही आता सारिी णवपुल आणि सुलभ नव्हती. इतक्या अडचिी असताहंी त्यानंी आपले काम 
चालणवले. सध्या नहदुस्थानात त्याचं्या ३०/३५ मंडळ्या आहेत. “पृथ्वीवरील सवग प्राण्यासं तुम्ही माझे 
शुभवतगमान सारं्ा.” असे णिस्ताचें सारं्िे आहे. त्यास अनुसरून हे त्याचें उद्योर् आहेत. अशा 
धमगप्रसाराच्या कामी र्द्व्यसाहाय्य करिारे सवग श्रीमानच आहेत, अशी कोिाची समजूत असेल, तरी ती 
णनव्वळ चुकीची आहे. ह्या कामी र्रीबाचंीच फार मदत आहे. इकडे श्रीमानासं धमाची आस्था णवशरे्ष नाही. 
त्यामंध्ये आस्थेवाईकही आहेत. परंतु थोडे. न्यूयाकग मध्ये “इटाणलयन आपरा हाऊस्” नावाचे एक टोलेजंर् 
नाटकरृ्ह आहे, ते तेथील ७० श्रीमानानंी बाधंले. त्यास एकंदर ९८लक्ष डालर िचग लार्ला असून, त्यास 
त्या सत्तर जिापंैकी प्रत्येकाने १,४०,००० डालर णदले! ते चैनीसाठी िचग करीतात. धमगप्रसाराथग साहाय्य 
होते ते र्रीबाकंडून.  
 

जे लोक णिस्ती नाहीत ते अनंतकाळच्या नरकात जािार अशी ह्या लोकाचंी दृढ समजूत असूनही 
ह्या कामाकणरता अवघे ५५ लक्ष डालर िचग करतात. युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये आज काही नाही तरी एक कोट 
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मनुष्ट्ये भजनमंणदरातून धमोपदेश ऐकत असून, ते सर्ळे कोित्याना कोित्यातरी णिस्तीसंप्रदायाचें 
अनुयायी आहेत. त्याचंी संपत्ती दर वर्षास सुमारे एकतीस कोटी डालर वाढत जात असून, ह्या राष्ट्रातील 
सर्ळ्या धनाचा एक पंचमाश म्हिजे ८,७२८,४००,००० डालरा ं (म्हिजे २६,१८,५२,००,००० रुपया)ं 
इतकी संपत्ती त्याचं्या हातात आहे. असे धनाढ् लोक दरवर्षी अवघे १,६५,००,००० रुपये धमगप्रसाराच्या 
कामी िचग करतात. हा धमगिचग त्याचं्या संपत्तीचा सुमारे एकश े एकुिसाठावा (१५९) अंश आहे. हा ह्या 
देशातील लोकाचं्या णवलक्षि संपत्तीच्या मानाने फारच कमी आहे, आणि ह्यात श्रीमान् लोकापेंक्षा र्रीबाचंा, 
त्यातही र्रीब णियाचंा अंश अणधक आहे. ही रकम जमणवण्याकणरता एथील णिया फारच मेहेनत घेतात. 
ह्या देशातली एक कोट मनुष्ट्ये दरवर्षी ९० कोट डालर म्हिजे २७० कोट रुपयाचंी दारू णपतात आणि १४७ 
कोटी रुपयाचंी तंबािू ओढतात. ह्यावरून धमापेक्षा तंबािूचे आणि दारूचे माहात्म्य ह्या देशात फारच आहे, 
असे णदसून येते. ही र्ोष्ट फारच वाईट व शोचनीय आहे. इकडच्या मद्यणनरे्षधक आणि नीणतप्रसारक 
मंडळ्या, सदरील दोन्ही व्यसने ह्या राष्ट्रातून नाहीतशी व्हावी, म्हिून फार पणरश्रम करीत आहेत. ईश्वर 
त्यासं यश देऊन सुराणपशाची, तंबािूराक्षसी आणि अनीती याचं्या तावडीतून ह्या सुंदर राष्ट्रास सोडवो, 
अशी देवापाशी माझी प्राथगना आहे.  
 

आमच्या देशातील धार्ममक मनुष्ट्ये जो मारे्ल त्याला देतात. अनाथाला देिे चारं्ले, पि पात्रपात्र 
पाणहले पाणहजे, तसे आमच्या देशी होत नाही; म्हिून णजकडे णतकडे फार णभकार माजले आहे. “अपात्री 
केलेले दान व्यथग होय, अशाने पाप लार्ते,” असे आमच्या नीणतमान् पूवगजाचें सारं्िे आहेच. परंतु णवचार 
करतो कोि? समजा एक लठ्ठ णनरंजन बैरार्ी आहे, त्याला कोिी पैसे णदले, तो तर जाऊन त्याचंा र्ाजंा 
ओढिार. र्ाजंाच्या व्यसनाने त्याचा स्वतःचा तर णबघाड झालाच आहे, परंतु त्यापासून मुलासं व दुसऱ्या 
मंडळीसही ते व्यसन जडते. कारि अशा साधुसतंाचंा णकत्ता णर्रणविारे फार ! तेव्हा अशा तऱ्हेने अपात्री 
झालेल्या दानधमापासून देशात आळस व दुव्यगसने माजून, देश णनकृष्टावस्थेप्रत पोचतो. मी स्वतः अनेक 
के्षते्र पाणहली आहेत, व तेथील दानधमाचा प्रकारही पाणहला आहे. तेथील पंड्यानंा वर्ैरे केलेला धमग अपात्री 
होतो. ते आपल्या यजमानासं णभकारी करून सोडतात. जो धमाचे वर्ैरे भय दािवनू आपल्या 
यजमानापासून अणधक हरि करील, तो तीथोपाध्याय णवद्वान्, त्याला मोठा “चलाक” व शहािा म्हितात. 
इकडच्या लोकाचंी दानधमग करण्याची रीणत तुमच्या णतकडल्यापेक्षा फार णनराळी आहे. इकडे कोिी 
रस्त्यातून भीक मार्त णफरत नाही. लोकमत आणि राष्ट्राचे कायदे प्रणसिपिे भीक मार्ण्याच्या णवरुि 
आहेत. कोिी दारावर णभक्षा मार्ायला आल्यास, त्याला भीक घालीत नाहीत. आंधळी-पारं्ळी अशक्त 
म्हातारी-कोतारी मािसे कधी कधी आर्पेट्या, सुतळ्या, आरशा वर्ैरे लहानसहान णजन्नस घेऊन रस्त्यावर 
बसलेली णदसतात. कोिी धमात्मा त्यापासून एिाददुसरा पदाथग घेऊन, दोनचार पैसे अणधक देतो. जो 
मारे्ल त्याला देत नाहीत, एवढ्ावरून हे लोक दयावान् नाहीत असे समजू नये. हे लोक पात्र पाहून दान 
करण्यास फार जपतात. िेडेर्ावातंील व मोठमोठ्या शहरातंील लोक आपापल्या र्ावच्या अनाथ, व्यंर् व 
काम करण्यास अशक्त अशा मनुष्ट्याचें प्रणतपालन करण्यास, लार्िारा पैसा वर्गिी करून जमणवतात; 
ह्याणशवाय दानधमाकरता र्ावच्या रणहवाशासं थोडासा करही द्यावा लार्तो, तो ते स्वसंतोर्षाने देतात. हा 
पैसा त्या त्या णठकािच्या दानधमगव्यवस्थापक मंडळीच्या हवाली केला जातो. ह्या मंडळ्यासं ‘बोड्गस् ऑफ् 
च्याणरटीज्’ असे नाव आहे. ह्या मंडळ्याचें व्यवस्थापक िीपुरुर्ष लोकमताने णनवडले जातात; ते फार 
संभाणवत, प्रामाणिक आणि धार्ममक असून, आपले काम लक्षयपूवगक आणि मोठ्या आस्थेने करिारे असतात. 
इतर सभाचंी व्यवस्था जशी असते, तशीच या दानसभाचंी असते. राष्ट्रात जो धमग होतो त्यातंील अधा पैसा 
लोकाकंडून णमळालेला असून, अधा सरकारकडून णमळतो. जे िरोिर व्यंर् असून, आपले पोट भरण्यास 
असमथग असतात, त्याचं्याचकणरता हा सवग पैसा िचग होतो. 
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आमच्या देशात पुष्ट्कळ लोक असे आहेत की, ते आपले घर सोडून कधीच जायचे नाहीत. 
इकडच्या लोकाचंा प्रकार ह्याहून फारच णनराळा आहे. हे लोक व्यापाराच्या व उद्योर्ाच्या शोधात पुष्ट्कळ 
प्रसंर्ी र्ावोर्ाव नहडत असतात. दुसऱ्या र्ावात नकवा प्रातंामध्ये रे्ल्यानंतर, त्यास कदाणचत् दाणरद्र्य येते. 
ह्याणशवाय यूरोपातून इकडे वसाहत करण्याला आलेल्या लोकामंध्येही पुष्ट्कळ दाणरद्र्य असते. त्यासं 
एकदम उद्योर्धंदे णमळत नाहीत. अशा प्रकारचे पुष्ट्कळ लोक दाणरद्यसंकटात पडून देशभर प्रवास करीत 
असतात. णभकारीही नानाप्रकारचे आहेत. हे लोक कोठे राहातात, काय करतात, त्याचंी त्स्थती कशी आहे, 
वर्ैरेंचा शोध करिारे पुष्ट्कळ धार्ममक जन इकडे आहेत, त्यातही णिया अणधक आहेत. ते सज्जन हे काम 
केवळ णनरपेक्ष बुिीने फुकट कणरतात; असे असूनही कधी कधी ह्या कामी अव्यवस्था होते. ह्यास उपाय 
नाही. कोितेही काम हाती घ्या, त्यात प्रारंभी नकवा मार्ून थोड्याबहुत चुका व्हावयाच्याच. भ्रम होिे हा 
मनुष्ट्यधमगच आहे. जो काम करील तो चुकेल. आमच्या देशातील बहुतेक लोक आपि काही करावयाचे 
नाहीत, कोिी एिादे काम आरंभले तर त्याच्या चुका पाहायला कसे डोळ्यात तेल घालून तयार. 
अमेणरकन् लोक असे दोर्ष काढून उर्ीच राहत नाहीत; कोठे काही अव्यवस्था झाली असल्यास ती नाहीशी 
करण्याचे उपाय योजून, लोकोपयोर्ी कृत्ये करिाऱ्या व्यक्तीस फार उते्तजन देतात. ह्या देशात दाणरद्यास 
आश्रय देण्याचे दोन प्रकार आहेत; पैकी पणहला-णनराणश्रताला आश्रय देिे-म्हिजे ज्यास विान्न वर्ैरे नसेल 
त्यासं ते देिे. दुसरा-काम करूनही ज्यास पोटभर अन्न व अंर्भर वि णमळत नाही, अशाचं्या त्स्थतीचा शोध 
करून, त्याचंी व्यवस्था लाविे. म्हिजे ह्याचं्यावर जुलूम कोिाचा होत आहे, ह्याचें हक्क काय आहेत, 
वर्ैरेंची चौकशी करून जुलमी लोकापंासून त्याचें संरक्षि करिे.  
 

र्ाजंा, तंबाकूच्या वर्ैरे व्यसनातं अर्दी आसक्त होऊन आळशी बनलेली बैरार्ी, व अशासंारिे 
शक्ती असून अनुद्योर्ी असे असिारे अनेक लोक ह्यास अणवचाराने धमग करण्याने, आमच्या देशात णभकारी 
फार वाढले आहे. तर अशानंा धमग करून म्हिजे दुव्यगसनास हस्तावलंब देऊन, पापप्राप्ती करून घेऊ नये. 
ज्याला म्हिून काम करण्याची थोडी अणधक शक्ती आहे, त्याला युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये धमाचे काही एक 
णमळावयाचे नाही. ह्याचं्या धमांतील एक मूलवाक्य “ज्याला िावयाचे आहे, त्याने काम केले पाणहजे,” असे 
आहे. आमच्या णतकडे आळस तर णवचारू नका, ज्याला त्याला फुकट बसून िायला णमळते. अंर्ाला भस्म 
लावले, जटा वाढणवल्या, माळा र्ळ्यात घातल्या नकवा भर्व े नेसले, म्हिजे झाले. तो साधुसंत म्हिून, 
लोक त्याला फुकट िायला घालतात. भीक मार्िे व मारे्ल त्याला ती घालिे, हे आमचे लोक धमांर् 
समजतात. एिादा मनुष्ट्य मोठा रोजर्ारी झाला की, त्याच्या घरी नाते उकरून काढून िायला, पुष्ट्कळ 
मािसे णमळतील. परंतु त्याच्या उलट काळ आला की पुरे, त्याच्यावर उलटून पडावयाला तेच लोक कमी 
करिार नाहीत ! इकडे तसे नाही, सवग लोक यथाशक्ती उद्योर् कणरतात र्रीब, लहान लहान मुले देिील 
वतगमानपते्र घेऊन, त्यात आज अमुक बातमी आहे म्हिून पुकारीत णवकतात. कोिी थंडीचे णदवसातं 
रस्त्यावरील बफग  काढतात. णनराणश्रत णवधवाही काम करून पोटाला णमळणवतात. त्याचंी लहान मुले अनेक 
कामे करून आपल्या आयानंा मदत करतात. इकडे णभकेला देिील उद्योर्ाचे रूप देतात. णजप्सी म्हिून 
लोक आहेत, ते आमच्या देशातील कैकाड्यासंारिे भीक मार्िारे आहेत. पि ते वादे्य वाजवनू वर्ैरे 
लोकासं िूर्ष करतात. णकत्येक णभकारी वानरे व णकत्येक अस्वले नाचवनू जनमनोरंजन करतात. इकडे 
धमगशाळा आहेत. त्यात अनाथ वृि मनुष्ट्यासं व मुलासं आश्रय देतात. त्यात देिील योग्य काम आहेच. 
इकडे क्षयरोर्ी फार आहेत. मद्यपान व तंबाकूचे सेवन, ही ह्या रोर्ाच्या मूळ कारिापंैकी आहेत; असे 
असूनही इकडील लोक ह्या व्यसनद्वयातूंन आपली सुटका करून घेत नाहीत! आमचे लोकही ह्या दोन 
व्यसनाचें झपाट्याने अनुकरि करीत असून, अर्दी क्षीिशक्ती होत आहेत. आमचे रावसाहेब नाजूक 
होण्याचे व ह्या वळेी रावसाहेब भेटावयाचे नाहीत, त्याचें कपाळ दुिते आहे म्हिून सारं्ण्याचे कारि, ही 
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दारू होय! ह्या व्यसनाने घरात अणतशय र्ोंधळ, बाहेर अप्रणतष्ठा आणि पैशाची िाक होते, आणि यमाजी 
भास्कराकडे लौकरच जाव े लार्ते. असे असूनही आमचे लोक ह्या दुव्यगसनात मग्न होत आहेत. धन्य 
आमची अनुकरिेच्छा! इकडे ह्या व्यसनद्वयाने अनेक लोक रोर्ी झाले आहेत. कोिी म्हितात, आमची 
प्लीहा णबघडली आहे! कोिी म्हितात, आम्हास अन्नपचन होत नाही! कोिी म्हितात, शक्ती नाही. अशा 
मद्य व तमािु व्यसनणनमग्न झालेल्या अनेक लोकाचंी शरीरे, पुष्ट्कळ रोर्ाचंी, णवशरे्षतः राजयक्षम्याचंी 
णनवासमंणदरे झाली आहेत. अशा रोग्यानंा धमगशाळातं पाठणवतात. येथे धमगशाळेत जािे म्हिजे अत्यंत 
शरमेची र्ोष्ट समजतात. “मी मरेन पि धमगशाळेत जािार नाही,” असे उद्गार काढिारे व त्याप्रमािे 
करिारे लोक ह्या देशात फार आहेत. णपस्तूल मारून घेतील, पि ह्या अनाथर्ृहात राहिार नाहीत; असे 
येथे काही लोक णमळतात. अशा रोग्यापंासूनही त्या णठकािी हलकेसलके, (कंुड्यातंील फुलझाडासं पािी 
घालण्यासारिे) काम करून घेतात. इकडे सवगत्र आत्मसम्मान नादंत आहे. लोकानंी णमळणवलेले आपि 
िाऊ नये असे ह्यासं मनापासून वाटते. इकडे उर्ाच कोिी कोिाला पैसा देिार नाही व कोिी 
घ्यावयाचाही नाही. आमच्या णतकडे आत्मसम्मान, व स्वाणभमान म्हिजे काय पदाथग आहेत, हे बहुतासं 
ठाऊक सुिा नाही. कोिी काही फुकट णदल्यास िुशाल घेतील व म्हितील की, एवढ्ावर चार मणहने 
रे्ले तेवढेच पदरी पडले! ते कजग काढतील. कजग न णफटले तर पुढील जन्मी फेडू म्हितील; परंतु कजग 
फेडण्यास पुनजगन्म घ्यावा लार्तो आहे, ह्याचंी त्यास णबलकूल पवा नाही ! 
 

युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये बाह्यदेशातून णभकार येते ते फार आहे; येथील रणहवाशापंैकी १/७ णवदेशी 
लोक असून, त्यातील रु्न्हेर्ारातं शकेडा ३० णवदेशी लोक आहेत. ह्यास जी कारिे आहेत, त्यातंील मुख्य 
हे होय की, परकीय लोकानंा लौकर उद्योर्धंदा न णमळाल्याने, त्याचं्या हातून णबनभाड्याच्या घरात 
जाण्याचे उद्योर् होतात. ज्यासं सवगसाधारि लोकानंी आश्रय णदलाच पाणहजे, असली णवकलारं् मनुष्ट्ये 
इकडे फार नाहीत. कारि, परदेशात वसाहत करायास येिारे सशक्त असतील, तरच आपला देश सोडून 
इकडे येतात. गे्रटणब्रटन् व ऐलंड्, या संयुक्त राज्यात दरहजारी ३३ जिासं लोकाश्रय द्यावा लार्तो. 
युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये तेवढ्ाच संख्येत ५ असामींस म्हिजे दर २०० मनुष्ट्यातं एकास; नकवा शकेडा अध्या 
मनुष्ट्याला लोकाश्रय द्यावा लार्त आहे. यावरून इकडे णभकार णकती कमी व उद्योर् कसा आहे, ह्याचे 
अनुमान तेव्हाच होते. मला वाटते आमच्या णतकडे तर णभकाऱ्याचें मान शकेडा दीडश ेअसेल! युनाइटेड् 
स्टेट्सस्मध्ये आता पुष्ट्कळ लोक बाहेरचे आहेत. म्हिजे येथे िरोिरच अठरापर्ड जाती आहेत. येथे रु्लाम 
म्हिून ज्यानंा णवकीत असत; त्या णनग्रो लोकाचंी वस्तीही बरीच आहे. ज्यानंा लोकाश्रय द्यावा लार्तो, असे 
लोक नकवा णभकारी त्या णनग्रोंमध्ये फारच थोडे आहेत. स्वातंत्र्य नसलेल्या लोकासं ते णमळाल्यावर, ते 
लोक कसे उद्योर्ी होतात, ह्याचे हे चारं्ले उदाहरि आहे. णनग्रो जातींत अनेक उद्योर्ी आहेत; कोिी 
वकील, कोिी बाणरस्टर्, कोिी व्यापारी, कोिी काही, कोिी काही, असे सवग उद्योर्णप्रय आहेत. रु्लामाचंी 
मुक्तता होऊन अजून पुरी २५ वर्षहेी झाली नाहीत, तो त्यानंी प्रत्येक कामातं इतर लोकाशंी बरोबरी करून 
सोणडली आहे. लोकासं स्वातंत्र्य णदल्याने काय काय फायदे होतात, ह्याचे हे मूर्मतमंत उदाहरि आहे. 
णनग्रोंस दास्यणवमुक्त केले असता देशात महान् अनथग होतील, ते देशाचा सत्यानाश उडणवतील, णभकार 
माजेल, चोऱ्या फार होतील, शातंता कमी होईल, असे रु्लामाचं्या व्यापारास अनुकूल असिारे लोक 
प्रणतपादन करीत; परंतु त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे इकडे काहीएक घडून आले नाही, हे पाहून फार आनंद 
होतो, सशक्त असून काम करता येत नाही; अशासं काम करावयास लाविे हे आपले काम आहे असे 
समजून, येथील धमगमंडळ्या त्यासं काही तरी णशक्षि देतात. इंग्लंडात जो णभकाऱ्याचं्या संबंधाने िचग होतो, 
त्याचा एक तृतीयाशं म्हिजे १ कोटी ८० लक्ष डालर, यु.स्टे. मध्ये णभकाऱ्याबंद्दल िचग होतो. येथे णभकारी 
फार कमी आहेत, हे सारं्िारी ही रक्कम आहे. यु.स्टे. मध्ये णभकारी कमी आहेत ह्याची काही कारिे आहेत; 
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ती अशी की, - नवीन देशात उद्योर् करिारे तेच लोक वसाहतीला येतात. येथे नवीन जमीन लार्वडीस 
आिण्यासारिी हवी णततकी आहे; त्यामुळे उद्योर् फार असून, उद्योर्ी कोठेही व कधीही उपाशी 
मरावयाचा नाही. एथे आळशाची प्रणतष्ठा नाही. “असेल माझा हरी तर देईल िाटल्यावरी.” असे म्हिून 
संतपिाचा आळस घेण्याऱ्या मनुष्ट्यास येथे िायाला णमळावयाचे नाही. 
 

पूवी आणिया, जमगनी व इंग्लंड् ह्या देशातंील अपराध्यासं र्लबतात घालून, युनाइटेड् स्टेट्सस्मध्ये 
पाठवीत असत, परंतु आता णभकाऱ्याचं्या व वसाहत करायाला येिाऱ्याचं्या संबधंाने येथील राष्ट्रीय 
सरकाराने बरेच कडक कायदे केलेले आहेत. त्यात अशा प्रकारच्या अपराधी, आळशी, णनरुद्योर्ी, णभकारी 
लोकासं देशात येऊ देऊ नये, असा णनबंध आहे. परकीय लोक इकडे वसाहती करायास येतात, त्याचं्या 
संबंधाने काय काय कायदे आहेत ह्याची चौकशी करीत असता, इकडील लोक मला म्हिाले की, त्या 
संबंधाची माणहती काढून तुम्हाला काय करावयाचे आहे? तुमच्या देशातील णभकारी णनरुद्योर्ी लोकानंी 
इकडे येिे आम्हाला इष्ट नाही. ह्यावरून आमच्या दाणरद्र्याचा व आळशीपिाचा डंका एथवर पोहचला आहे, 
असे णदसून येते! हे म्हितात तुमच्या णतकडली उद्योर्ी मािसे इकडे आल्यास नचता नाही. मीही त्यासं 
आश्वासन णदले की, तुम्ही म्हिता तसेच होईल. आळशी येतील कसे? कोिी आळशी मनुष्ट्य परदेशातूंन 
इकडे आला असून त्याला स्वतः काम करून आपला णनवाह चालणवण्याची शक्ती नाही व तो काम करू 
इत्च्छत नाही, असे समजल्यास, हे लोक त्याला लवकरच आपला र्ाशा रंु्डाळून स्वदेशी जायास 
लावतात. 
 

इकडे णवकलाकं मनुष्ट्ये, म्हिजे आधंळे, मुके, लंर्डे, लुळे इ. फार कमी आहेत; म्हिून वर 
साणंर्तले आहे. दर २,७२० मनुष्ट्यातं एक अंध, व दर २,०९४ त एक मुके मनुष्ट्य असलेले सापडते. 
आंधळ्यासं णभक्षा घालिे हे ठीकच आहे, परंतु त्यास काही णशक्षि णमळून ते यथाशक्ती उद्योर् करू 
लार्ल्यास, देशात णहत होऊन दाणरद्र्य कमी होते. इकडे आंधळ्याकंणरता अनेक शाळा आहेत. प्रत्येक 
संस्थानातं णनदान २/३ तरी अंधशाळा आहेत, त्याचंा िचग संस्थाणनक सरकार चालणवते. त्या शाळामंधून 
अंधळ्यासं स्पशेंणर्द्याच्या द्वाराने णवद्या णशकणवतात. अंधळ्याचे श्रोत्रेंणर्द्य व स्पशेंणर्द्य ही मोठी तीक्षि 
असतात, त्याचे सवग ज्ञान त्या इंणर्द्यातं आलेले असते. त्याची बुिी फार ग्राहक असते. अंधळे णवितात व 
दुसरी पुष्ट्कळ कामे करीतात. त्यानंी केलेल्या वस्तु मी काही आणिल्या आहेत. त्यास भरू्ोल णशकणवतात. 
त्यासं स्पशावरून भरू्ोलाचे ज्ञान होईल असे र्ोल आणि नकाश े केलेले असतात. त्यानंा र्णित 
णशकणवतात. नकडर् र्ाटगन्च्या णशक्षिपितीने तर अंधणशक्षिात कमाल करून सोणडली आहे ! अंधळ्यामंध्ये 
पुष्ट्कळ र्वय्ये आहेत आणि वादे्य वाजणविारेही अनेक आहेत. मी एका भजनालयात अंधळ्याने वाद्य 
वाजणवलेले ऐणकले, ते फारच मधुर लार्ले. इकडे आईबाप मुलाचं्या डोळ्याचंी वर्ैरे फार िबरदारी 
ठेणवतात. आमच्या णतकडच्या आया मुलाचं्या डोळ्यातं तेल सोडीत असतात, व काजळ फाशीत असतात, 
तसे इकडे करीत नाहीत. बणहऱ्या मुक्याचं्याही शाळा येथे बहुत आहेत. त्यानंा णशक्षि देण्याच्या कामातंही 
एथील कल्पक लोकानंी पराकाष्ठा करून सोणडली आहे ! न्यूयाकग मध्ये ह्याचंी एक शाळा आहे, तीत ५०० 
णवद्याथी आहेत. त्याचें णशक्षि पाहून मला फारच चमत्कार वाटला. त्या शाळेत एक बणहरा-मुका असून, 
अंधळा असा मुलर्ा होता. त्या णवकलारं् मुलास शाळा दािणविाराने मला दािणवले. त्याच्या हाताला 
बोटानंी स्पशग करून, ही कोिी एक नहदुस्थानातील बाई तुला पहावयास आली आहे, तेव्हा णहच्याशी काही 
बोलावयाचे असेल तर बोल, असे सारं्ताच त्याने क्षिात “टाइप् रायटर्” नामक यंत्रद्वारे मजसंबधंाने दोन 
चार वाक्ये कार्दावर णलहून आिली. तो कार्द त्या दशगकाने मला णदला, तो मी जपून ठेणवला आहे. त्यात 
त्या मुलाने माझे व माझ्या देशाचे नाव आणि माझा ह्या देशात येण्याचा उदे्दश हे सवग थोडक्यात णलहून, मी 
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एथे आल्याबद्दल आनंद प्रदर्मशत केला होता. हे पाहून मी आश्चयाने थक्क झाल्ये व जर्ात तर काही अदु्भत 
चमत्कार असेल, तर हा आहे असे तत्क्षिी मला वाटले ! ह्याणशवाय येथे अनाथ-बालकरृ्हे आणि 
उद्योर्शाळा पुष्ट्कळ आहेत. वडेसर मुलाकंणरताही शाळा आहेत. अशक्त, अनाथ वर्ैरे लोकाकंणरता 
णनरणनराळ्या प्रकारची र्ृहे व णशक्षिालये णमळून ४३० आहेत. अंधळे व मुके ह्याचं्या शाळा ५६ असून, वडेसर 
मुलाचं्या शाळा ३० आहेत. एकंदर शाळेतील णशक्षि फारच काळजीने, व अक्कल िचूगन आपल्या णशष्ट्यवर्ांस 
णशकणवतात. 
 

तुरंुर्ाची व्यवस्था नीट असण्याणवर्षयी झटिे, तेथील लोकाचंा समाचार घेिे, त्यासं उपदेश करिे 
वर्ैरे कामे धमगसंबधंीच होत, अशी येथील लोकाचंी समजूत आहे. आमच्या देशात तुरंुर्ातील मनुष्ट्याचंा व 
आपला काहीएक संबंध नाही असे समजतात एवढेच नाही तर, असा संबंध ठेणवला असता त्यात आपला 
हलकटपिा आहे अशीही लोकाचंी समजूत असवी असे वाटते. म्हिून त्याचंा समाचार घेण्याच्या बुिीने 
कधी कोिी कारार्ृहात जात नाहीत. तुरंुर्ात जािारे सवगच लोक अर्दी अपराधी असतील असे म्हिवत 
नाही. (आणि असले म्हिून काय झाले? आम्ही तुरंुर्ात जाऊन त्याचंा समाचार का घेऊ नये?) णनरपराधी 
मनुष्ट्यासही णतकडे जाण्याचा प्रसंर् येतो. आपल्यास तरी तुरंुर्ात जाव े लािार नाही, हे णनश्चयाने कोि 
सारं्िार आहे? मी अद्याणप नहदुस्थानातील तुरंुर् पाणहला नाही. मला तेथील तुरंुर्ाची पूवी काहीच कल्पना 
नव्हती, ती कोल्हापूर प्रकरि झाल्यानंतर रा. आर्रकराचं्या “डोंर्रीच्या तुरंुर्ात १०१ णदवसा”ं वरून 
आली. ५० वर्षांपूवी यु. स्टे मध्ये कैद्याचंी फार अव्यवस्था होती. बहुतेक णठकािी भयुारात नकवा िािीत 
त्यास कोंडून ठेवती असत. र्ळ्यानंा सािळ्या, व हातापायातं बेड्या घालून मुलानंा सुिा नानाप्रकारे त्रास 
देत असत. साराशं तेथे सवगत्र अव्यवस्था व यातना फार असत. पि आता धार्ममक व सज्जन िीपुरुर्ष तेथे 
जाऊ लार्ल्यापासून ते तुरंुर् आमच्या णतकडील “जनानिान्या” सारिे झाले आहेत. मी येथील तुरंुर् 
पाणहले आहेत. ते फार स्वच्छ असतात, तेथे आर्ीचे भय नाही असे केले आहे. कैद्यासं सदुपयोर्ी करतात. 
तुरंुर्ातून बाहेर आल्यास नीटपिे वार्ण्याणवर्षयी सारं्तात. तेथे त्याचं्याकणरता पुस्तकालये आहेत. तेथे 
फुलझाडाचं्या कंुड्या वर्ैरे असतात. दर रणववारी सुटी असून ते प्राथगना करीतात. आईबापाचें णशक्षि 
नसल्यामुळे त्यावंर असा तुरंुर्ात जाण्याचा प्रसंर् आला आहे, असे समजून सज्जन लोक त्याचं्यावर दया 
करीतात. अशा लोकाचं्या पुष्ट्कळ मंडळ्या आहेत. मुलाकंणरता पुष्ट्कळ सुधारिार्ृहे आहेत. अशा प्रकारचे 
पणहले र्ृह इ.स. १८२४त स्थापले. १८७४ त अशी ३४ र्ृहे असू त्याकंणरता ८० लक्ष डालर िचग होत असत. 
ह्या ५० वर्षांत एकंदर ९१,४०२ मुलाचंी सुधारि होऊन सुमारे ७०,००० मुले उद्योर्ी व संभाणवत णनघाली. 
ह्या र्ृहातं त्यासं नीणतणशक्षि देतात. एकमेकाचें दुरु्गि न लार्ाव े म्हिून फार जपतात. इकडे कैद्यानंा 
देहदंड फारसा नाही, णबडी मात्र असते. फाशी देण्याच्या बदली णकत्येक संस्थानातं णवजेच्या योर्ाने प्राि 
घेतात. णशके्षची मुदत संपून कैदी तुरंुर्ाबाहेर आला, म्हिजे जानपदाचे सवग हक्क त्याला प्राप्त होतात. 
 

एथे णनरणनराळ्या प्रकारच्या रोग्याकंणरता णनरणनराळे असे पुष्ट्कळ दवािाने असून, सामान्य 
रोग्यासंाठीही बरेच आहेत. ह्याचंा िचग सरकार चालणवते व लोकाचं्या िचाने चालिारेही पुष्ट्कळ दावािाने 
आहेत. धार्ममक लोक तेथे असलेल्या रोग्याचंा नानाप्रकारे समाचार घेतात. कोिी बायका रोणर्भवनात 
रोग्यासं मधुर र्ािी व धमगसरं्ीते र्ाऊन आणि धमगपुस्तक वाचून ऐकणवतात. कोिी र्ोष्टी व िबर सारं्तात, 
कोिी वृत्तपते्र वाणचतात, कोिी मधुर वादे्य ऐकणवतात, कोिी णमठाई देतात, कोिी सुवाणसक फुले देतात. 
इकडे फुले देण्याचा प्रघात फार पडला आहे. ह्या फुले देिाऱ्या मंडळीस “फ्लॉवर् णमशन्” म्हितात. फुले 
देण्याची कल्पना ज्या धार्ममक बाईने प्रथमतः काणढली णतला मी पाणहली आहे. ती आठ दहा वर्ष े अधांर् 
होऊन णबछान्यावर पडली आहे. तरी ती अशाप्रकारची पुष्ट्कळ धमगकृत्ये करीत असते. इकडे िरी दया 
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आहे. आमच्या देशात ही िरी दया अजून कोिाला ठाऊक नाही. तेथे रोर्ी पुष्ट्कळ आहेत, व त्याकंणरता 
रोणर्भवनेही होत आहेत. ह्यातंील रोग्याजंवळ जाऊन त्याचं्याशी र्ोड बोलण्याचे, त्याचंा समाचार घेण्याचे, 
त्याला फुले देण्याचे, वर्ैरे जर कोिी करील तर फार चारं्ले होईल. दारू णपण्यात, तंबािू ओढण्यात, 
नात्स्तकपिाची बोलिी बोलण्यात वर्ैरे आम्ही अमेणरकन व इतर पाश्चात्य लोकाचें अनुकरि फार आस्थेने 
कणरतो; त्याच्या ऐवजी जर आम्ही त्याचं्या चारं्ल्या रु्िाचें व चालींचे आस्थापूवगक अनुकरि केले, तर 
आमचे व देशाचे णकती बरे णहत होिार आहे ? 
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तियाचंी स्स्ििी 
 

मी लहान असताना, इतर मुलापं्रमािेच मलाही अदु्भत र्ोष्टी ऐकण्याची फार आवड होती. आमच्या 
देशात प्रचणलत असलेल्या दंतकथा, भारत, भार्वत, रामायि, अदु्भत रामायि, जैणमनी अश्वमेघ इत्याणद 
पुरािकाव्यातंील चमत्काणरक र्ोष्टी ऐकण्याची हौस कोिाला नाही ? ह्या र्ोष्टी ऐकून कोिाच्या अंर्ात 
स्फुरि आले नसेल? आणि आपल्यासही अशा प्रकारची महत्कृत्ये करण्याची शक्ती असावी असे कोिास 
वाटले नसेल? परंतु आपला दुबगळपिा, सवग र्ोष्टींणवर्षयी अज्ञान, उपायहीनता इत्यादी र्ोष्टी मनात येऊन, 
अशी महत्कृत्ये आपल्या हातून कधी घडून येिार नाहीत व ह्या र्ोष्टी केवळ कत्ल्पत कादंबऱ्या आहेत, असे 
समजून ज्याचंी णनराशा झाली नसेल, अशी मुले व मोठी मनुष्ट्ये फारच थोडी सापडतील. कत्ल्पत कादंबऱ्या 
आणि अदु्भत र्ोष्टी वाचायची जर आम्हाला इतकी आवड आणि उत्सुकता आहे तर िरोिर घडून आलेला 
वृत्तातं वाचण्याची उत्सुकता का नसावी? हैहयाजुगनतुल्य महानदीप्रवाहाचा रोध करिारे बल, व ते 
ज्याचं्यात आहे अशा, शतमुि, सहिमुि राविासंारख्या अजय्य राक्षसाचंा वध करिाऱ्या सीतादेवी 
िरोिरच माझ्या दृष्टीस पडतील, ही र्ोष्ट सात वर्षांपूवी माझ्या ध्यानीमनीही आली नव्हती. परंतु 
कालक्रमेंकरून ह्या अदु्भत र्ोष्टी माझ्या पाहण्यात आल्या, आणि त्याचंा वृत्तातं थोडक्यात तरी णलहून 
देशबंधुभणर्नींस सादर करण्याची ही संधी प्रथम माझ्या वाट्यास आली ह्याचा मला मोठा आनंद वाटतो. 
 

प्रणसि इंग्रजी णवदुर्षी ह्याणरएट् मार्मटनो णहने “अमेणरकन् समाज” ह्या णवर्षयावर रचलेले पुस्तक 
काही मणहन्यापूंवी माझ्या पाहण्यात आले. ह्याणरएट् मार्मटनो १८४० त अमेणरकेस येऊन इकडच्या समाजाची 
त्स्थती पाहून स्वदेशी परत रे्ल्यावर, णतने हे पुस्तक रणचले. त्यात ह्या इंग्रजी बाईने एतदे्दशीय णियाचंी 
त्स्थती सारं्ताना असे म्हटले आहे की, ‘त्यासं (ह्या देशातील णियासं) वणरष्ठ णशक्षि मुळीच णमळत नसून, 
ते णमळण्याचे मार्गही बंद आहेत. थोडेसे र्ािे, वादे्य वाजणविे, कामापुरते णलणहिे वाचिे, आणि णशविकाम 
हीच काय ती त्याचं्या णवद्वते्तची परमावधी आहे. त्यासं कोित्याही प्रकारचे सामाणजक नकवा राज्यकारिी 
स्वातंत्र्य नाही. त्यासं दैवयोर्ाने वैधव्य नकवा दाणरद्र्य प्राप्त झाले, तर उदरणनवाह चालणवण्यास 
णशविकाम; स्वैपाकीिपिा; हलक्या प्रतीची (र्ृहस्थाचं्या घरातूंन) चाकरी, आणि असेच काही तरी इतर 
काम नकवा पुनर्मववाह, व स्वचे्छेणवरुि णववाह करिे, यावाचून र्त्यंतर नाही. ह्या देशच्या कायद्यात णियाचें 
अत्स्तत्व मुळीच ओळिले जात नाही. त्या केवळ इतर णवकत घेतलेल्या दासापं्रमािे, पुरुर्षाचं्या बंद्या 
आहेत. राज्यकारिी र्ोष्टीत आणि कायद्याच्या नजरेत ह्या र्ोष्टीस अपवाद नाही. समाजात एिाद दुसरा 
अपवाद सापडेल, पि तोही फार णवरळा.’ ह्याणरएट् मार्मटनोने अशा पुष्ट्कळ र्ोष्टी आपल्या पुस्तकात णलहून 
ठेणवल्या आहेत, त्या सवग फार महत्त्वाच्या असूनही, स्थल आणि समय ह्याचं्या अभावामुळे येथे उतरून घेता 
येत नाहीत. “त्या केवळ णवकत घेतलेल्या दासापं्रमािे पुरुर्षाचं्या बंद्या आहेत,” ह्या एका वाक्यात पन्नास 
साठ वर्षांिाली एतदे्दशीय णियाचंी त्स्थती णकती शोचनीय आणि भयंकर होती हे चारं्ले नबबवले आहे. अशा 
त्स्थतींतून ज्यानंी आपला उिार करून घेण्याचा प्रयत्न केला त्याचें धैयग, श्रमसणहष्ट्ितुा, आणि दीघोद्योर् 
ह्याचें विगन करायाला एिादी सरस्वतीच पृथ्वीवर अवतरली पाणहजे; माझ्यासारख्या अल्पमती मनुष्ट्याच्याने 
त्याचे यथाथग विगन करविार नाही. आजपयंत परोपकारी दयाळू लोकानंी मोठाली संकटे सोसून, जी 
(दासाचें दास्यमोचन, मद्यपानणनरे्षधकमताचा प्रसार इत्यादी) मोठाली कृत्ये केली, त्या सवांपेक्षा हे 
णियाचं्या उिाराचे कृत्य फारच कठीि होते. कारि, दासासं रु्रापं्रमािे णवकत घेऊन, मजुरी णदल्यावाचून 
त्याकंडून काम करणविे व त्याचं्या ऐणहक पारलौणकक उन्नतीस णवघ्न आििे, हे फार ननद्य आणि कू्रर कमग 
आहे, ही र्ोष्ट उघड आहे. मद्यपानाणदक व्यसनानंी मनुष्ट्याच्या शारीणरक व मानणसक स्वास्थ्याची हानी होते, 
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हेही सवांस कळते. ह्या र्ोष्टींपासून होिारी अणनष्ट े सवांस प्रत्यक्ष णदसण्याजोर्ी आहेत; परंतु णियाचं्या 
दास्यापासून उद्भविारी अणनष्टे सहसा ध्यानात येत नाहीत. ती अंतरू्गढ हृर्द्ोर्ापं्रमािे वर न णदसता, 
आतल्या आत मनुष्ट्यजातीचे काळीज जाळून टाकीत आहेत. णिया दास्यातं नसून, त्याचंी त्स्थती जशी 
असावी तशीच आहे,असे बहुतकरून सवांस वाटते. णियावंर काही जुलूम होत नाहीत व त्याचंी त्स्थती 
आता आहे, ह्याहून णनराळी असू नये, हा समज सवांच्या मनात इतका दृढ होऊन रे्ला आहे की, याच्या 
वाईटपिाबद्दल नुसती कल्पना देिील कोिाला सुचिे असंभवनीय वाटते. फार तर कशाला, पि स्वतः 
णिया देिील आपली त्स्थती असावी तशीच आहे, असे समजतात. मारे् अमेणरकेमध्ये अणफ्रकेतील णसद्दी 
लोक दास्यात होते, तेव्हा त्यापंकैी पुष्ट्कळाचं्या मनाची त्स्थती अशीच होती. आपि दास्यात आहो, तरी 
ह्यातच आपिाला सुि आहे; आपि सवांशी हीनदीन आहो व आपि ज्याच्या आश्रयात असू तो आपल्यास 
मारो नकवा तारो, तरी त्याच्यावाचनू आपल्यास र्त्यंतर नाही. असा समज होऊन, त्याने णकती जरी आपला 
अपमान केला, तरी तो णनमूटपिे सोसून घ्यावयाचा. ह्या प्रकारची त्स्थती मनुष्ट्यास प्राप्त होिे, म्हिजे 
त्याच्या दास्याची परमावधी झाली म्हिावयाची. ज्याच्या योर्ाने योग्य स्वाणभमान आणि स्वातंत्र्येच्छा ह्या 
परमेश्वराने मनुष्ट्यजातीला णदलेल्या दोन अमोणलक देिग्याचंा असा नाश होतो, ते दास्य णकती वाईट आहे, 
ह्याचे नुसते अनुमान देिील करवत नाही ! 
 

“कोित्याही जातींतील नकवा धमांतील णियाचं्या त्स्थतीवरून त्या जातीच्या महत्त्वाची व त्या 
धमाच्या योग्यतेची परीक्षा करावी,” असे पुष्ट्कळ पाश्चात्य ज्ञानी णवद्वानाचें मत आहे ते िरे आहे. णिया ह्या 
जात्या पुरुर्षापेंक्षा दुबगल असून, स्वभावतः सहनशील असतात; त्यामुळे त्याचें नैसर्मर्क हक्क बळकावनू त्यास 
आपल्याला पाणहजे तशा त्स्थतीत ठेविे, पुरुर्षासं अणत सुलभ जाते, परंतु नीणतदृष्ट्ट्या पाणहले असता 
अंर्बळ हे िरे बळ नसून, आपला शजेारी दुबगळ आहे म्हिूनच त्याचे हक्क बळकाविे, हेही थोर स्वभावाचे 
लक्षि नव्हे. प्राचीन व अवाचीन काळच्या अधगवट रानटी नकवा पुरत्या रानटी मनुष्ट्यातूंन बहुशः अंर्बळाचेच 
प्राधान्य असलेले णदसून येते. “बळी ते काम णपळी” हीच त्याचंी नीती; आणि न्यायान्यायाचा णवचार न 
करीता णतला अनुसरून ज्याच्या मनर्टात जोर असेल त्याने एिाद्याचे राज्य बळकावले, म्हिजे तोच राजा 
बनतो. प्राचीन काळी शूर योद्ध्यासं देववत् मान देण्याची जी चाल होती आणि अजूनही आहे, णतचा उद्भव 
तरी ह्याच नीतीत झालेला आहे. ह्याच नीतीच्या उपासकासं शातंीपेक्षा युिाची र्ोडी जास्ती असते. 
शिाच्या व बाहुबलाच्या मदतीने जो णसि झाला, तोच णसिातं आणि तोच न्याय असे ते माणनतात; परंतु 
कोित्याही देशात ज्ञानाची व सौजन्याची जसजशी उन्नती होते, तसतशी पाशवबळाची थोरवी कमी होत 
जाऊन, लोक मनर्टाच्या जोरापेक्षा बुणिबळ श्रेष्ठ असे मानू लार्तात, व अरण्यपंणडताचं्या लठ्ठ 
शािीन्यायापेक्षा णशष्टाचारसमंत, युणक्तयुक्त र्ोष्टींस वणरष्ठ पद देतात. असे लोक, कोिी आपल्यापेक्षा 
कमकुवत आहेत म्हिूनच त्याचंी मालमत्ता व हक्क बळकावनू घेिे, यास न्याय म्हित नाहीत. दुबगलाचें रक्षि 
करिे, कोिी आपला अपराध केल्यास त्याचे वाईट न कणरता त्यास क्षमा करिे, अंर्ात पुष्ट्कळ बळ असले 
तरी उिटपिाने न चालता नम्रतेने वार्िे; ह्यास न्याय म्हिू लार्तात. ह्यावरून जसजसे ज्ञान वाढते व 
लोकाचंी उन्नती होत जाते; तसतसे त्याचं्या अंर्ी सौजन्य व सुनीती वाढत जाते, हे स्वाभाणवक आहे. ह्याच 
कारिाने णिया जात्या दुबगल म्हिून त्यावंर पाणहजे तसा अणधकार चालवावा, असा जो सापं्रदाय आहे तो 
रानटी असून, मनुष्ट्य जसजसे सज्ञान होऊन सुधारत जातात, तसतसे ते णियाचं्या शारीणरक दुबगलतेकडे न 
पाहता त्याचं्या रु्िासं अणधकाणधक मान देऊन, त्यास उच्च पदास चढणवतात. इतर र्ोष्टींप्रमािेच 
णियाणंवर्षयीही त्याचें णनकृष्टमत बदलून, त्याचं्या मनात पूज्यबिुी उत्पन्न होते. ह्यास्तव एिाद्या देशातंील 
णियाचं्या त्स्थतीवरून त्याच्या उन्नतीची परीक्षा सहज करीता येते. 
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इंग्लंडची आणि त्याच देशातून इकडे आलेल्या अमेणरकन् लोकाचंी सामाणजक त्स्थती सवोत्तम 
आहे; कारि त्याचं्या णियासं सवगत्र बहुमान णमळतो व त्याचं्यातं णियासं व पुरुर्षासं समान जाितात, असे 
एतदे्दशीय लोकाचें म्हििे आहे. आणि जे णिस्तीधमाचे अणभमानी आहेत, ते म्हितात की, णियासं उत्तमत्व 
प्राप्त झाले हे णिस्तीधमामुळे; कारि इतर धमी लोकामंध्ये णियासं अर्दीच मान णमळत नाही. एिाद्या 
जातीने णिस्ती धमाचे ग्रहि केले म्हिजे लार्लीच त्यातंील णियाचंी उन्नती होते. ह्या दोन्ही र्ोष्टींत बराच 
तथ्याशं आहे, तरी असत्याचा अंशही बराच आहे, असे णवचाराअंती कळून येईल. णिस्ती म्हिणविाऱ्या 
सर्ळ्या जातींच्या लोकामंध्ये णियाचंी त्स्थती एकाच प्रकारची आहे असे नाही; रणशयन्, इटाणलयन्, ग्रीर्क, 
फ्रें च, त्स्वस्, णफणनश,् इंत्ग्लश,् अमेणरकन् इत्यादी सवग लोक णिस्ती आहेत; त्या जातींच्या बायकाचं्या 
त्स्थतीत पुष्ट्कळ अंतर आहे. आपि एिाद्या धमाचे अनुयायी म्हिवनू घेिे आणि त्या धमाचे आचरि करिे 
ह्या दोन्ही र्ोष्टी अर्दी णनराळ्या आहेत. ह्या देशातील बहुतेक सवग लोक आपल्यास णिस्ती म्हिवनू घेतात, 
परंतु ते सर्ळे णिस्त्याच्या उपदेशाप्रमािे आचरि करीत नाहीत. णिस्ताने ज्या धमाचा उपदेश व ज्या 
चालींचा प्रसार केला, त्यात त्याने बायकासं एक व पुरुर्षासं दुसरा असा भेद मुळीच केला नाही; परंतु तो 
समदशीपिा इकडील सवग लोकासं ग्राह्य नाही. णियाचंी योग्यता जािण्यात व त्यास वार्णवण्यात कोिी 
णिस्त्याचे, कोिी पौलसाचे, कोिी मोशचेे आणि कोिी सैतानाचे मत आपल्यास ग्राह्य आहे असे आचरून 
दािणवतात, परंतु ते सर्ळेच आपल्यास णिस्तीमत ग्राह्य आहे असे म्हिून दािणवतात.स्वतः णिस्ताचा, व 
त्यास अनुसरून चालिाऱ्या पौलसाचा णिस्ती धमग म्हितो की, णिस्तातं पुरुर्ष आणि बायको असा भेद 
नाही, तर सवग लोक परमेश्वराची लेकरे आहेत; परंतु हल्ली ह्या देशी चालू असलेल्या बहुतेक मतातं, बायका 
पुरुर्षापेंक्षा अवर माणनल्या जातात. त्यासं धमासनावर चढून पुरुर्षापं्रमािे उपदेश करण्याचा अणधकार व 
संस्कारादी धमगकृत्ये करणवण्याचा अणधकार नाही; त्याचंा णववाह होताना “मी आपल्या भ्रताराची आज्ञा 
पालन करीन,” अशी शपथ घ्यावी लार्ते; नवरा बायकोच्या णशरःस्थानी आहे, असे धमोपदेशका ं(पुरुर्षा)ं 
चे सारं्िे आहे. ह्यास्तव आता इंग्लंडात आणि ह्या देशात णियास जे स्वातंत्र्य जे उच्चपद आणि जी प्रणतष्ठा 
प्राप्त झाली आहे ती आमच्या धमाच्या योर्ाने असे सवगच णिस्ती म्हिणविाऱ्या लोकाचें म्हििे आहे, ते िोटे 
आहे. ज्या धमाच्या योर्ाने णियासं हे श्रेष्ठ पद णमळाले, त्याला ह्या णनरणनराळ्या मताच्या लोकानंी 
“आमचा” असे णवशरे्षि न देता “सिमग” नकवा “णिस्ताचा धमग” (चालू असलेला णिस्ती धमग नव्हे) असे 
म्हटल्यास, अणधक शोभेल. चालू असलेला णिस्ती धमग हा वळेोवळेी लोकमताच्या कलाप्रमािे बदलत 
जातो. त्याला एिाद्या मेिाच्या र्ोळ्याप्रमािे चापूनचोपून आणि मळून, लोकमताला आणि आपल्याला 
पसंत पडेल तशी त्याची आकृती करण्याची णनरणनराळ्या मताचं्या धमाचायांची पूवापार चाल चालत आली 
आहे. ह्या भटानंी णिस्ती धमाच्या णकती णनरणनराळ्या आकृती केल्या आणि त्याचे अथग कसकसे बदलले, हे 
एतदे्दशीय दासाचं्या आणि णियाचं्या इणतहासात चारं्ले णदसून येते.  
 

सुमारे दोनश े वर्षांपूवी जो एक के्वकर् नावाचा सापं्रदाय णनघाला, त्यातील लोकामंध्ये णनदान 
धमाच्या र्ोष्टींत तरी असा भेद केलेला नाही. त्याचं्या मते बायका आणि पुरुर्ष यावंर परमेश्वराची सारिीच 
ममता आहे. बायका असोत नकवा पुरुर्ष असोत, ज्याचंी जशी योग्यता असेल, त्या मानाने परमेश्वर त्याचं्या 
हृदयात पे्ररिा करतो. म्हिनूच ज्यास ईश्वरी पे्ररिा झाली, त्याने नकवा णतने उपदेश करावा असे त्याचें मत 
आहे; परंतु इतर र्ोष्टीत के्वकर् सुिा णिया पुरुर्षापेंक्षा कमी योग्यतेच्या आहेत, असे मानीत होते. 
इ.स.१८४०त लंडन शहरामध्ये “पृथ्वीची दास्यणनरे्षधक सभा” जमली, तेथे अमेणरकेहून लुकेणशया माट् 
आणि दुसऱ्या णकत्येक प्रमुि णिया “अमेणरकन् दास्यणनरे्षध सभेच्या” प्रणतणनधी होऊन रे्ल्या होत्या. त्या 
सभेत पुष्ट्कळ के्वकर् मताचे लोक असून, कोिी जोसेफ् सृज्ग नावाचा प्रणसि के्वकर र्ृहस्थ अध्यक्षस्थानी 
होता. तरी त्याने अशा परोपकारी कृत्याच्या णवचाराथग जमलेल्या सभेत, ज्या णियानंी दास्य णनरे्षधक 
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सभेच्या चाकरीत तनमनधन समपूगन आपले प्रािसुिा धोक्यात घातले, त्यासं प्रणतणनधी पद देण्याचे 
नाकारले. ह्यास कारि काय, तर “णब्रणटशाचंी चाल” म्हिून उत्तर णमळाले. परवा (मे.इ.स.१८८८त) 
न्यूयाकग  शहरातं मेथणडस्ट् सापं्रदायाच्या आचायांची आणि र्ृहस्थाचंी सभा भरली होती. पुष्ट्कळ णठकािच्या 
मेथणडस्ट् मंडळ्यानंी आपापले प्रणतणनधी ह्या महासभेस पाठणवले होते; त्यात पाच प्रणसि णिया प्रणतणनधी 
होऊन आल्या होत्या. परंतु त्यासं ह्या सभेत योग्य स्थळ णमळाले नाही. ह्याचे कारि त्या बायका, ह्यावाचनू 
दुसरे काही नाही. येथे एक र्ोष्ट ध्यानात ठेवण्याजोर्ी आहे, ती अशी की, मेथणडस्ट् सापं्रदायी लोकातं दोन 
तृतीयाशं बायका असून, त्याचं्याच णजवावर ह्या मंडळींतील बहुतेक सवग आचायांचा चणरताथग आणि 
मंडळींची धमगकृत्ये चालत असतात. इतर सापं्रदायाचं्या मंडळ्यासंही हीच र्ोष्ट लार् ू आहे. धमग आणि 
परोपकाराची कृत्ये करावयाची झाली, म्हिजे त्याकंरता पैसा र्ोळा करण्याचे काम बहुतकरून 
बायाकाचं्याच अंर्ावर पडते. त्या आपले घरचे नकवा चणरताथग चालणवण्याकणरता धरलेले इतर काम करून, 
णमळेल त्या वळेात कापडे णशवनू, कणशदा काढून , चमत्काणरक सुंदर वस्तू णनमाि करून, घरोघर जाऊन 
लोकाचं्या मनधरण्या करून, असे करवतील णततके उपाय करून, दानधमाकणरता आणि परोपकाराथग पैसा 
आणि वस्तू याचंा संग्रह करून, कोट्यावधी रुपये जमा करतात. मर् त्या पैशाचा णवणनयोर् कसा व्हावा 
ह्याबद्दल मत द्यायाचे ते मात्र पुरुर्षानी, आणि त्या धमगकृत्याचं्या व्यवस्थेकरता योणजलेल्या मंडळ्याचें अध्यक्ष 
व उपाध्यक्ष वर्ैरे सर्ळे पुरुर्ष. णचटिीशी आणि दुसरी चेंर्ट कंटाळवािी कामे करिाऱ्या सर्ळ्या बायका 
असायाच्या. मेथणडस्ट् मंडळीचा हा न्याय, ह्या एकुणिसाव्या शतकातील सुधारिेच्या स्वच्छ सूयगप्रकाशात, 
णकती सुरेि णदसतो पि ! कंणग्ररे्शनल ्के्वकर्, युणनटेणरयन्, युणनवसगणलस्ट्, आणि मेथणडस्ट् संप्रदायाची 
एक उन्नणतशील शािा, अशा णकत्येक संप्रदायावंाचून इतर संप्रदायाचं्या णिस्ती मंडळ्यातूंन बायकानंा 
देवळात उपदेश करण्याची मोकळीक नाही; कारि काय म्हिाल तर त्या बायका! पौलसाने कनरथकरासं 
णलणहलेल्या पत्रात, एके णठकािी “तुमच्या बायका मंडळींत मौन रािोत,” असे णलणहले आहे; म्हिून 
बायकासं-मर् त्या पाणहजे तशा शुि असोत, णवद्वान् असोत, वकृ्तत्वसंपन्न आणि रु्िवती असोत, पुरुर्ष 
उपदेशकापेंक्षा शभंर पट उत्तम असोत, पि त्या बायका एवढाच त्याचंा दोर्ष; ह्यामुळे त्यानंा धमोपदेश 
करण्याची ईश्वरी पे्ररिा झाली, तरी –तुम्ही तोंड झाकून चूप बसा, म्हिून पुरुर्ष आज्ञा करीतात.  
 

एतदे्दशीय णियाचं्या सुदशचेा उदय होऊ लार्ून अद्याणप साठ वर्षें झाली नाहीत, पि इतक्या 
थोड्या अवकाशात त्याचं्या उद्योर्ाची व दीघगप्रयत्नाची पुष्ट्कळ उत्कृष्ट फळे त्यासं णमळू लार्ली आहेत. 
ह्याणरएट् मार्मटनोने ज्या काळी इकडील बायाणंवर्षयी असे णलणहले की, “त्या केवळ इतर णवकत घेतलेल्या 
दासापं्रमािे पुरुर्षाचं्या बंद्या आहेत. राजकारिी र्ोष्टीत आणि कायद्याच्या नजरेत ह्या णसिातंास अपवाद 
नाही.” तेव्हा सुिा एिाद दुसऱ्या बायकोने आपल्या जातीचा अपमान झालेला पाहून, हा अन्याय आहे, 
असे अमेणरकन् समाजास कळणवण्याचा प्रयत्न केला होता. शभंर वर्षांपूवी प्रणसि राबट्ग ली ह्याचं्या बणहिीने 
वर्मजणनया संस्थानात, आणि जान् आडम्स् ह्याचं्या पत्नीने मासचूसेट्सस् संस्थानात सरकारी कामदारासं 
असे स्पष्ट साणंर्तले की, णियानंा राजकारिी र्ोष्टींत आपले मत देण्याचा अणधकार नाही; तेव्हा आपि कर 
देिार नाही. परंतु तेव्हा त्या र्ोष्टींकडे फारसे कोिी लक्ष णदले नाही. पुढे १८३० त ह्या देशात दास्यणवरोधी 
मताचा प्रादुभाव होऊ लार्ला, तेव्हापंासून णियाचं्या त्स्थतीची सुधारिा ह्या र्ोष्टीस चारं्ले रूप येऊ 
लार्ले. इ.स.१८३२त णवणलयम् लाइड् ग्याणरसन् ह्याने प्रथम दास्य णवरोधी मंडळी स्थाणपली. त्याने व 
वेंडेल् णफणलपस् व दुसऱ्या णकत्येक मोठ्या प्रणसि वक्त्यानंी हबशी जातीच्या बायकापुरुर्षासं रु्लाम करिे 
उणचत नाही, ह्या णवर्षयावर शकेडो हजारो सभामंधून भार्षिे केली. त्यात त्यानंी अणफ्रकन् लोकाचं्या 
दास्यास णवरुि अशी जी प्रमािे साणंर्तली, तीच णियाचं्या दास्यत्स्थतीसही तशीच लार् ूहोती. हे जािून 
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काही शूर साहसी णियानंी हबशी दासाबंरोबर आपल्या जातीचाही कैवार घेऊन सभातूंन भार्षिे करायाचा 
क्रम चालणवला.  
 

इ.स. १८३२ हे वर्षग सोन्याचे वर्षग म्हटले पाणहजे. त्यातं दासाचं्या दास्यशृिंलेला मोठा धक्का बसून, 
ती तुटण्यास आरंभ झाला. त्याचप्रमािे णियाचं्या दास्याचे व नीच-त्स्थतीचे आणदकारि जे अज्ञान, 
त्यालाही क्षयरोर् लार्ला. त्याच सुवर्षांत ओहायो संस्थानातील ओबर्मलन् र्ावी “ओबर्मलन् कॉलेज्” म्हिून 
एका मोठ्या णवख्यात णवद्यालयाची स्थापना झाली. त्या णवद्यालयाच्या स्थापकानंी काळा, र्ोरा, णपवळा, 
इत्याणद कातडीचे रंर् आणि िीपुरुर्ष जाती ह्यावरून वणरष्ठणवद्याध्ययनाणवर्षयी मनुष्ट्याची योग्यायोग्यता 
ठरवनू तारतम्य न करता, ज्या कोिास णवद्या णशकण्याची हौस असेल, त्याला नकवा णतला ती उदारपिे 
णशकवावी असा णनयम केला. एतदे्दशीय णियाचं्या सुदशचेा उदय होऊ लार्ून अद्याप फार वर्षें झाली 
नाहीत, पि आता णदवसेंणदवस त्याचं्या भाग्यसूयास अणधकाणधक तेज येऊ लार्ले आहे. ह्यापुढे थोडक्याच 
वर्षांनी त्यासं पुरुर्षापं्रमािेच सवग हक्क णमळून, हे युनाइटेड् स्टेट्ससचे राष्ट्र पूिग लोकसत्ताक साम्राज्या होईल, 
अशी सुणचन्हे णदसू लार्ली आहेत. सामाणजक व राजकारिी र्ोष्टीत णदवसेंणदवस णियाचें पाऊल पुढे पुढे 
पडत चालले आहे. रे्ल्या पन्नास साठ वर्षात कोिकोित्या र्ोष्टींत त्याचें पाऊल पुढे पडले व त्यापासून 
समाजास कसकसे फायदे झाले, आणि हल्लींची त्याचंी त्स्थती कशी आहे ह्याची माणहती, हा ह्या अध्यायाचा 
प्रणतपाद्य णवर्षय आहे.  
 

तवद्या 
 

उन्नतीचे आणदकारि णवद्या. ही णवद्या एतदे्दशीय णियासं थोडी बहुत णमळू लार्ून साठ वर्षें झाली. 
मेरी वुल्सटन्क्राफ्ट ह्या इंत्ग्लश िीने इंग्लंडातील णियासं णवद्या णमळावी, असे प्रणसिपिे म्हिून 
दािणवल्यास नुक्ती शभंर वर्षें होत आली आहेत. इ.स.१७८९ त ह्या बाईने असे उघड म्हिून दािणवले की, 
ह्या काळी इंग्लंडातील णियाचं्या उन्नतीस जो मोठा अडथळा आहे, तो णवद्याभाव होय. त्यास णवद्याध्ययन 
करण्याचा प्रणतबधं असिे उणचत नाही. इ.स. १७९९ त ह्याना मोर ्ह्या बाईने बरेच गं्रथ णलहून, णियासं णवद्या 
णमळिे उणचत आहे, असे आपले मत प्रणसि केले. इ.स.१८०९त णसडनी त्स्मथ् ह्या र्ृहस्थाने िीणशक्षिास 
अनुकूल असे आपले मत गं्रथरुपाने लोकसमाजापुढे आणिले. इ.स.१७८९ पासून १८०९ पयंत ही णवशी 
पाश्चात्य िीणशक्षिाच्या इणतहासाची प्रस्तावना म्हटल्यास चालेल. ह्या वीस वर्षांत णकत्येक णियाचं्या आणि 
पुरुर्षाचं्या हृदयात िीणशक्षि चोहोकडे चालू व्हाव,े ह्या इच्छेचा अंकुर फुटून, त्याला त्याला णदवसेंणदवस 
बळकटी येऊ लार्ली. 
 

इ.स. १८१९ ह्या सालात एमा णवलड्ग ह्या अमेणरकन् बाईने प्रथम आपल्या देशभणर्नास णवद्याणशक्षि 
णमळवनू देण्याचा प्रयत्न केला. ह्या वर्षी णतने न्यूयाकग  संस्थानाच्या कायदेकानू करिाऱ्या मंडळीस अजग 
धाडून, सदरील मंडळीने णियाकंरता शाळा स्थापावी, म्हिून णवनंती केली. ह्या णमतीपासून अमेणरकन् 
णियाचं्या वणरष्ठ णशक्षिाच्या इणतहासास आरंभ झाला, असे म्हिता येईल. पि ह्या काळापासून णियासं 
वणरष्ठ णशक्षि णमळू लार्ले नव्हते. इ.स. १८३१ पयंत बहुतेक सवग िीणशक्षिाचे पक्षपाती. ‘णियासं साधारि 
णशक्षि णमळाव;े वणरष्ठ णशक्षिापासून त्यास फायदा होिार नाही इतकेच नव्हे; तर त्याच्या योर्ाने णियाचंी 
स्वाभाणवक नम्रता व सौंदयग आणि समाजामध्ये त्याचंी उपयोणर्ता जाऊन त्या उिट, णनष्ट्काळजी आणि 
णवचारशनू्य होतील,’ असेच म्हििारे होते. इ.स. १८३२ त ओहायो संस्थानच्या ओबर्मलन् णवद्यालयात 
णियासं पुरुर्षाचं्या बरोबरीने वणरष्ठ णशक्षि णमळण्याची सोय झाली. ओबर्मलन् णवद्यालयाच्या स्थापकानंी 
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णियाचं्या कमी योग्यतेणवर्षयींचे प्रचारात असलेले रानटी समज झुर्ारून देऊन, जर्ास उत्तम णकत्ता घालून 
णदला. मासाचूसेट्सस संस्थानची राजधानी बोस्टन् ही नर्री युनाइटेड् स्टेट्ससचे प्राचीन णवद्यापीठ, अशी 
णतची आख्या आहे. बोस्टन्चे णवद्वान् म्हिजे सर्ळ्यातं उत्तम, उन्नतीच्या, लोकणहताच्या वर्ैरे कामी त्याचें 
पाऊल सर्ळ्यापंुढे असावयाचे, असा लोकाचंा समज आहे. पि बोस्टन् शहरात इ.स.१८७८ पयंत 
मुलींकरता एक देिील वणरष्ठ शाळा स्थाणपली नव्हती. अमेणरकेतील सवोत्कृष्ट णवश्वणवद्यालयाचे मुकुटरत्न 
म्हिणविारे हॉवड्ग णवद्यालय (कें णब्रज् मासाचूसेटस् येथे) पुरुर्षाकंणरता स्थाणपत व उत्तम दशसे प्राप्त होऊन 
सव्वाश े वर्षें झाल्यावर, मासचूसेट्ससच्या मुलींना सर्ळ्यात णनकृष्ट अशा शाळार्हृातं प्रवशे करण्याची 
परवानर्ी णमळाली. ही र्ोष्ट ध्यानात् ठेवनू एतदे्दशीय िीणशक्षिाच्या (अर्दी अवाचीन काली प्रारंभ 
झालेल्या) इणतहासाचे णववचेन केले, म्हिजे णियानंी इतक्या थोडक्या काळात णवद्यार्िामंध्ये केवढाले 
पराक्रम केले हे पाहून मन थक्क होते. आता युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या िीणशक्षिात जी एवढी उन्नती झालेली 
आपल्या दृष्टीस पडते, ती म्हिजे अर्दी णनर्मवघ्नपिे झाली असे कोिी समजू नये. णियानंी एिादे नवीन 
पुस्तक वाचण्यास घेतले, नकवा एिादी नवी णवदे्यची शािा णशकण्याचा आपला मानस लोकासं कळणवला 
की, लार्लीच चोहोंकडे वतगमानपत्रातून, उपदेशकाचं्या वदेीतून, व्याख्यानकत्यांच्या मुिश्रीतून, 
धमगसभाचं्या जाहीरनाम्यातूंन, शजेाऱ्यापाजाऱ्याचं्या नाकाडोळ्यातूंन आणि णजह्वाग्रावरून, णशव्यार्ाळी, 
ननदा, टीका, नाक मुरडिे, कटाक्षणवके्षप, इत्यादीकाचंा भणडमार होत असे; आणि अद्याणप होत आहे. 
णजच्या अंर्ी स्वाभाणवक शुिता असून णजला सनातन सत्याचे पाठबळ आहे; अशाच र्ोष्टीला केवळ वर 
साणंर्तलेल्या वज्राश्मवृष्टीचा भणडमार साहून, आजपयंत वाचून राहण्याची आशा होती. ह्या पन्नास वर्षांत 
सर्ळ्या प्रकारच्या लहान थोर धमाचायांनी, वैद्यानंी, शािवते्त्यानंी, तत्त्वज्ञान्यानंी, पुरुर्षणशक्षकानंी, 
णवद्यालयाध्यक्षानंी वतगमानकत्यांनी व लोकमतप्रवतगकानंी, िीणशक्षि हे धमगशाि, शारीर, तत्त्वज्ञान, 
लोकरीती अथगशाि इत्याणदकासं अनुसरून आहे नकवा नाही; ते चालू झाल्यास राष्ट्राचे णहत होईल नकवा 
अणहत होईल; ह्या र्ोष्टींचा णनरणनराळ्या तऱ्हेने णवचार करून, त्यास कसोटीस लावनू पाणहले. आता त्यासं 
िऱ्याशी टक्कर देिे कठीि वाटू लार्ले, म्हिून मोठ्या नािुशीने णियासं थोडे बहुत णवद्याणशक्षि 
णमळाल्यास नचता नाही, असे म्हिून टाकले. 
 

युनाइटेड् स्टेट्ससच्या पणश्चम भार्ात कालराडो नावाचे ससं्थान आहे; त्यातं ‘राकी’ नावाच्या भरीव, 
शुि दर्डी, अचल पवगताचं्या उंच रारं्ा अनंतकाळापासून अमेणरका भमूीवर पडून राणहल्या आहेत. ह्या 
पवगताचं्या रारं्ा फोडून आरपार वाट ििनू त्यामधून जािे, हे असंभवनीय णदसते. एिाद्या लहानशा 
ओढ्ासारख्या नदीस पवगत फोडण्याची शक्ती कोठून असिार! पि पाहा हे केवढे आश्चयग आहे ते ? 
आक्यान्सस् नदी मुकाट्याने राकी पवगतातून वाट काढून, जाण्यास णनघाली. णतचा अचाट णनश्चय पाहून, 
समुर्द्ास, सरोवरासं आणि सपाट भमूीतून वाहिाऱ्या नदनद्यासं सिेदाश्चयग वाटले असेल, आणि त्या 
र्र्नचुंबी राकी पार्षािराशीस णतची कीव आली असेल. लहानसहान पवगतानंी णतचे दुस्साहस पाहून, णतची 
ननदा व णनभगत्सगना केली असेल. पि आक्यान्सस् नदीने कोिाच्या बोलण्याकडे लक्ष णदले नाही. ती लहान 
बारीक दुबगळ नदी होती, पि णतचा णनश्चय पवगतासंसुिा आपल्या पुढून उचलून पलीकडे झुर्ारून देण्यास 
समथग होता. णतने आपल्या दीघग प्रयत्नाने व णनश्चयबलाने रॉकी पवगतास सुिा हरणवले. त्या अभेद्य अिंड 
पार्षािराशीशी टक्कर मारून णचमुकल्या आक्यान्सस्ने राकी पवगताचंी रारं् आरपार फोडून आपल्यास पाणहजे 
तशी वाट करून घेतली ! शाबास आक्यान्सस्ची. आणि शाबास अमेणरकन् णियाचंी. त्यानंी ह्या लहानशा 
नदीप्रमािे आपि दुबगल असून, शािािाचें , पैशाचे, लोकमताचे, नकवा धमगसंप्रदायाचें पाठबळ आपल्यास 
नसताही, केवळ दीघगप्रयत्नाच्या व णनश्चयाच्या बळाने, रॉकी पवगताहूंन शभंरपट थोरलाल्या कठीि, 
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अलंघ्य, अभेद्य अशा हजारो णवघ्नाशंी टक्कर मारून, त्याचं्या आरपार बोर्दे पाडून, आपल्यास पाणहजे तशी 
वाट काढून घेतली; मी आििी एकवार म्हिते, शाबास अमेणरकन णियाचंी ! 
 

पंचवीस तर काय, पि दहा वर्षांमारे् सवगतोमुिी ऐकू येिाऱ्या व त्या काळी सवगसंमत असलेल्या 
िीणशक्षिणवरोधी वादासं, आता बरीच उतरती कळा येऊ लार्ली आहे. णवद्याणशक्षि णमळाल्यावर णिया 
उिट होतील; र्ृहकृत्याची व मुलाबंाळाचंी व्यवस्था करण्यात हयर्य करतील; मर् त्यासं स्वैपाक कणरता 
येिार नाही; उत्तम णवद्या णशकून णवद्यालयाचं्या परीक्षा उतरून, आरोग्य घेऊन अध्ययनसमुर्द्ातून पार 
पडण्यास पुरेल इतके शारीणरक, मानणसक आणि आध्यात्त्मक बळ त्याचं्या अंर्ी नाही; त्या णवद्यासंपन्न 
होऊन रोजर्ार धंदे करू लार्ल्यास, पुरुर्षासं घरात बसून राहाव ेलारे्ल; पुरुर्षाचें रोजर्ारधंदे बुडतील; 
जर्ात सवगत्र महाप्रलय होईल; इत्यादी आके्षप आता मरू लार्नू, त्याचंी पे्रते िोल थडग्यात पुरली जात 
आहेत. सदरील आके्षपापंैकी एिाददुसऱ्याचे भतू मधून मधून लोकसमाजापुढे येऊन, णभतऱ्या मािसासं 
भेदरून टाकते; पि त्याच्या अंर्ी अस्थी, मज्जा, मेंदू आणि जीणवत याचंा अत्यतंाभाव असल्यामुळे, ते 
लवकरच शून्यात णमसळून अदृश्य होते! 
 

हल्ली (१८८८ त) युनाइटेड् स्टेट् स् मध्ये णियासं वणरष्ठ व साधारि णशक्षि णमळण्याच्या ज्या सोई 
आहेत, त्यात णवद्यालये ही मुख्य व उत्तम प्रतीची सोय असून, ज्ञानवधगक सभा, णनयणमत व्याख्याने, 
पत्रव्यवहाराच्या द्वारे णशक्षि देिाऱ्या मंडळ्या, आणि काहीक णवश्वणवद्यालयातून नेमलेल्या परीक्षा, ह्या चार 
दुय्यम प्रतीच्या सोई आहेत. इ.स.१८८६ त ज्या णवद्यालयातूंन णियासं वणरष्ठ व उपयोर्ी णशक्षि णमळत होतं 
त्याचंा तपशील येिेप्रमािे :- 
 
केवळ णियाकंरताच स्थापलेली वणरष्ठ णवद्यालये (कॉलेजे) २६६ 
णियासं आणि पुरुर्षासं बरोबरीने जेथे एकाच प्रकारचे वणरष्ठ णशक्षि  
णमळते, असली वणरष्ठ णवद्यालये २०७ 
पुरुर्षाकंरता स्थापलेली पि जेथे णियासं अध्ययन करता येते,   
अशी यंत्रशािीय आणि  १७ 
शािीय णवद्यालये ३ 
वैद्यणवद्यालये ३६ 
एकंदर णवद्यालये ५२९ 
पैकी केवळ णियाकंरता स्थाणपलेल्या णवद्यालयातूंन णशकत असलेल्या २७१४३ 
पुरुर्षाबंरोबर णशकत असलेल्या णवद्यार्मथिी.  ८८३३ 
या दोन्ही णमळून वणरष्ठ णवद्या आणि शािीयज्ञान संपाणदत   
असलेल्या णवद्यार्मथिी  ३५९७६ 
ह्याणशवाय मध्यम प्रतीचे णशक्षि जेथे णमळते, अशा बहुतेक राष्ट्रीय पाठशाळातूंन   
मुलीस णवद्या णशकता येते. ह्यापंैकी, राष्ट्रीय णशक्षक-  
णवद्यालये.  ११७ 
स्वतंत्र (लोक स्थाणपत) णशक्षकणवद्यालये  ३६ 
ह्यातूंन णशकिाऱ्या णवद्यार्मथिी, एकंदर २७,१८५ आहेत.  
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प्राथणमक आणि साधारि प्रतीच्या सावगजणनक शाळा आणि बहुतेक सर्ळी राष्ट्रीयहाइस्कुले, यातूंन 
मुलासं आणि मुलींस बरोबरीने आणि एकाच प्रकारचे णशक्षि णमळते. [इ.स. १८१८ ह्या सालात युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये 
मुलापं्रमािेच मुलींकरता प्राथणमक णशक्षिाच्या शाळा स्थापन झाल्या. तेव्हापंासून आज सुमारे सत्तर वर्षांमध्ये एतदे्दशीय णियाचें पाऊल णशक्षिात पुढे 
पडत जाऊन, आता सहिावधी उत्तम णवद्याबुणिसपंन्न णिया ह्या देशात रत्नाप्रमािे आपल्या रु्िानंी चकाकत आहेत; परंतु एवढ्ाने इकडे सवगच 
णियासं (सवग) पुरुर्षापं्रमािे णवद्या णशकण्याच्या सोई आहेत, आणि पुरुर्षाकंणरता णनर्ममलेल्या णवद्यार्ृहासं वरै्रे णजतका उदार लोकाश्रय णमळतो, 
णततका तो णियाचं्या णवद्यालयासंही णमळतो, असे कोिी समजू नये. 

 
इ. स. १८८६ मध्ये अत्स्तत्वात असलेल्या पुरुर्षाचं्या वणरष्ठ णवद्यालयाचंा तपशील येिेप्रमािे. 
 

णवश्वणवद्यालये आणि वणरष्ठ णवद्यालये णमळून-  ३४६ 
शािीय णवद्यालये.  ९० 
धमगशािीय णवद्यालये (ब्रह्मणवद्यार्ृहे)-  १४२ 
कायद्याच्या शाळा.  ४९ 
वैद्यक, दंतवैद्यक, और्षधणक्रया इ. णशकणवण्याची णवद्यालये १७५ 
एकंदर  ८०२ 
ह्यातूंन णशकिाऱ्या णवद्याथांची सखं्या. ७८१८५ 

 
पुरुर्षाचंी शाळार्ृहे, त्याचंी जमीन, शाळातूंन लार्िारे साणहत्य इत्याणदकाचंी नकमत – ६,२३,५६,६३८ डालर, म्हिजे १८,७०,६९,९१४ 

रुपये असून, ह्या णवद्यालयाचं्या णनवाहाकणरता. व्याजी वरै्रे लावलेला पैसा ५७,७८२,३०३ डालर म्हिजे १७,३३,४६,९०९ रुपयाइंतका आहे. 
 
वार्मर्षक उत्पन्न ३,२७१,९९१ डालर म्हिजे ९,८१५,९७३ रुपये. 
 
ह्या अंकाशी णियाचं्या णशक्षिाकणरता िची घातलेल्या पैशाची तुलना करून पाणहली, म्हिजे ह्या दोहोंमध्ये केवढे अंतर आहे, ते णदसून 

येईल. 
 
ज्यामध्ये णियासं वणरष्ठ णवद्याणशक्षि णमळते अशी णवद्यालये एकंदर ५२९ आहेत. त्याचं्या इमारती, जणमनी, शाळोपयोर्ी साणहत्ये वरै्रेची 

नकमत ९६,३५,२८२ डालर (२,८९,०५,८४६ रुपये असून) त्या णवद्यालयाचंा िचग चालणवण्यास व्याजी लावलेला पसैा व स्थावर सपंत्तीची वरै्रेची 
नकमत णमळून २३,७६,६१९ डालर म्हिजे ७१,२९,८५७ रुपयाइंतके आहे आणि १,३६,८०१ डालर म्हिजे ४,१०,४०३ रुपये वार्मर्षक उत्पन्न आहे. 

 
इ.स. १८८६त युनाइटेड् स्टेटस्च्या स्थानीय, ससं्थानीय आणि राष्ट्रीय सरकारने पुरुर्षाचं्या वणरष्ठ णशक्षिास मदत देण्याकरता 

१६,९०,२७५ डालर म्हिजे ५०,७०,८२५ रुपये णदले; पि बायकाचं्या वणरष्ठ णशक्षिाच्या उत्तेजनाथग एक फुटकी कौडी सुिा णदली नाही !]सत्तर 
वर्षांपूवी मुलींकणरता प्राथणमक णशक्षिाच्या शाळा स्थाणपल्या नव्हत्या, पि पुरुर्षासं तर णवदे्यची चारही द्वारे 
मोकळी होती. पुरुर्षासं प्राथणमक शाळाच केवळ नव्हत, पि वणरष्ठणवद्यालये, णवश्वणवद्यालये आणि 
शािीयपाठशाळा, इत्याणदकामंधून उत्तम णवद्या आणि उद्योर्धंदे णशकण्याची सोय होती. िीणशक्षिास 
लोकमताचा णवरोध व दुसरे पुष्ट्कळ अडथळे असूनही आजणमतीस युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णिया णशक्षिात 
पुरुर्षाचंी बरोबरी करू पाहत आहेत. ही काही थोड्या थोडक्या आश्चयाची र्ोष्ट नव्हे. इ. स. १८८० च्या 
िानेसुमारीवरून असे कळते की, त्या साली युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये णनग्रोजात णशवाय करून सवग र्ोऱ्या 
अमेणरकन् पुरुर्षातं शकेडा आठजि णनरक्षर होते; आणि र्ोऱ्या विाच्या बायकापंैकी दर शकेडा 
अकराजिींस णलणहता वाचता येत नव्हते. ह्यावरून साधारि णशक्षिात णिया पुरुर्षापेंक्षा फारशा मारे् 
नाहीत, असे णसि होते. 
 

इ.स. १८२१ त स्थापलेल्या रोय सेणमनेरी नावाच्या मध्यमप्रतीच्या िीणवद्यालयाच्या मदतीकरता, 
थोडाबहुत पैसा द्यावा, म्हिून णमसेस् एमा णवलडग नावाच्या थोर मनाच्या बाईने न्ययूाकग च्या संस्थाणनक 
सरकारापाशी मार्िी केली; परंतु त्या सरकाराने त्या सत्कृत्याकरता पैसा देण्याचे नाकारले. तेव्हा णवलडग 
बाईने एक िेदसूचक णनबधं णलणहला, त्यात एके णठकािी णतने म्हटले आहे की, “ह्या (िीणशक्षिाच्या) 
कायासाठी मला (अत्ग्नकंुडात पडून) मरण्याचा सुप्रसंर् आला असता, तर मी त्या णचतेस आशीवाद णदला 
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असता; आणि त्या जळत्या काष्ठासं आनंदाने आनलणर्ले असते.” ह्या णवलडग बाईसारख्या शकेडो थोर 
मनाच्या, णवद्योत्साही बायकानंी, सरकार आणि लोकमत आपल्यास आश्रय देत नाही असे पाहून, ‘ह्या 
कायांत आपि मेलो तरी बेहेत्तर, असल्या कृत्यात मरिे हे अमरत्व आहे.’ असे म्हिून, स्वजातीच्या 
उन्नतीच्या कामी तनमनधन िचग केले. त्याचं्या दृढणनश्चयरूपी आक्यान्सस्नदीच्या प्रवाहाने राकी 
पवगतासारिे अभेद्य आणि अलंघ्य महाणवघ्नशापार्षािराशी भेदून िीणशक्षिाचा मार्ग िुला आणि णनरापद 
करून टाकला. हल्ली ओबर्मलन् कालेज, * व्यासर् कालेज, णमणशर्न् युणनवर्मसटी, * त्स्मथ् कालेज्, वलेस््
ले कालेज, हावगड्ग अनेक्स्, इंग्हम् युणनवर्मसटी, णब्रनमार् कालेज आणि कोिेल ्युणनवर्मसटी * वर्ैरे पुष्ट्कळ 
णवद्यालयातूंन णियासं पुरुर्षाचं्या बरोबरीचे अत्युत्तम णवद्याणशक्षि णमळत आहे. युनाइटेड् स्टेट्मध्ये णियाचं्या 
णशक्षिाची एवढी उन्नती झाली आहे, ती काही र्ोष्टीश्राि, फुकट मनोरथ आणि कोरडे वाद करून, नकवा 
मऊ र्ाद्यावंर पराचं्या तक्याशी टेकून बसल्याने झाली नाही. येथील णवद्योत्साही णियानंी व काही उदार 
मनाच्या पुरुर्षानंी, नाही नाही ते लोकापवाद ऐकून घेऊन, अपरंपार कष्ट सोसून आणि सतत पणरश्रम 
करून, एतदे्दशीय णियासं हा सोन्यासारिा काळ आिून णदला आहे. 
 

मारे् णियानंा पुरुर्षापं्रमािे णवद्याभ्यास करता येईल नकवा नाही, म्हिून पुष्ट्कळासं फार काळजी 
पडली होती. इ. स. १८५८ त माथ्यूव्यासर् ह्या अमेणरकन् र्ृहस्थाने णियाकंरता “व्यासर् कालेज्” 
स्थापण्याचे मनात आिून, स्काट्लंड देशातील एणडम्बरो येथील प्रणसि लोकणहतकते णवद्वान्, णवणलयम् 
चेंबस्ग याजंपाशी सदरील णवद्यालय स्थापण्याच्या कामी सल्लामसलत माणर्तली. तेव्हा णमस्तर् चेम्बस्गनी 
णमस्तर् व्यासर् याचं्या मनोदयाबद्दल सिेदाश्चयग मानून, अशी उत्तम सल्ला णदली की, ‘आपि मुलींकरता 
वणरष्ठणवद्यालय स्थापण्याच्या भरीस पडू नका. तसे कराल, तर तुम्हास िणचत लाजेने मान िाली घालावी 
लार्नू, तुमची फसर्त होईल. णियाकंरता वणरष्ठणवद्यालय स्थापण्याच्या बदली, तुम्ही अंधळ्या, बणहऱ्या, 
मुक्या लोकाकंरता शाळा, नकवा णवणक्षप्त व वडे्या मनुष्ट्याकंरता एिाददुसरी धमगशाळा स्थापाल, तर फार 
बरे होईल. अलीकडे णमस्तर चेंबस्गसारख्या संशयी णवद्वानाचंी संख्या बरीच कमी होत चालली आहे. 
णमणशर्न् युणनव्हर्मसटीत णियासं पुरुर्षाचं्या बरोबरीने फार कडक व अत्युत्तम प्रतीचे णवद्याणशक्षि णमळते, ही 
वाता ऐकून ह्या योजनेने नुकसान होते नकवा फायदा होतो, पुरुर्षाबंरोबर त्याचं्या बरोबरीचे णशक्षि घेिे 
बायकाचं्या प्रकृतीस मानवते नकवा नाही, आणि पुरुर्षाइंतके र्हन णशक्षि बायकाचं्या बुिीस र्म्य आहे की 
नाही, ह्या र्ोष्टींची स्वतः परीक्षा करून िोल तपास करून पाहाण्याकरता, यूरोपाच्या णनरणनराळ्या 
भार्ातूंन आणि दणक्षि अमेणरकेतून पुष्ट्कळ मंडळ्यानंी आपले दूत युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये पाठवनू, ह्याणवर्षयी 
आपली िात्री करून घेतली. आता ज्यानंी ह्या र्ोष्टींचा िोल णवचार करून पाणहला आहे, अशा बहुदशी 
िीपुरुर्षाचं्या मनात िीणशक्षिाच्या आणि णियाचं्या वणरष्ठणवद्याभ्यासाच्या णहतावहतेणवर्षयी अर्दी संशय 
राणहलेला नाही. िीणशक्षिापासून युनाइटेड् स्टेट्सला काय काय फायदे होत आहेत, व समाजाची केवढी 
उन्नती होत आहे ह्याचा णवचार पुढे केलेला आहे. हा भार् पुरा करण्यापूवी चाळीस वर्षांमारे् णियाचं्या 
णवद्याणशक्षिाणवर्षयी लोकमत काय होते आणि हल्ली त्यात केवढा फरक पडला आहे हे दािणवण्यास येथे 
दोन वाक्ये उतरून घेते. इ. स. १८५० त लोकमतप्रवतगक पुढारी पुरुर्ष म्हिाले की :- 

 
ज्याचं्या नावापुढे * अशी फुली आहे, त्या णवद्यालयातूंन िीपुरुर्षासं एकत्र णशक्षि णमळते. 
 

“णिणशक्षिाला कधी वणरष्ठणवद्यावते्तचे रूप येता कामा नये. केवळ दाडंग्या अस्वाभाणवक प्रकृतीच्या 
बायकाच णवद्वत्ता णमळणवण्याच्या महत्त्वाकाकें्षला आपल्या हृदयात जार्ा देतील. परंतु त्यानंी पाणहजे णततके 
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प्रयत्न केले तरी त्यापासून काही णनष्ट्पन्न होिार नाही; कारि णियासं पुरुर्षाइंतकी मानणसक शक्ती (बुिी) 
नाही, हे सवांस माहीत आहेच.” 
 

इ. स. १८८० तील लोकमतप्रवतगक म्हितात:- “ह्यापूवी ज्या णवद्यालयातूंन केवळ पुरुर्षासंच 
णशक्षि णमळत असे, तेथे आता णियासं पुरुर्षाचं्या बरोबरीने णवद्या णशकण्याची सोय होत आहे, ह्यावरून 
आमच्या समाजाच्या भावी त्स्थतीचे णदग्दशगन होते. णिया ह्या केवळ बाहुल्यासारख्या अचेतन व पुरुर्ष 
नाचणवतील तशा नाचिाऱ्या नसून, त्यास आपले णहताणहत कशाने होईल हे समजण्याची शक्ती आहे. 
आपल्याला काय पाणहजे हे त्याचें त्यानंीच सारं्ण्याची मोकणळक णियासं असावी, हे आमच्या चालीस 
अनुसरूनच आहे.” 
 

पन्नास वर्षांपूवी युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये णियाकंणरता स्थापन केलेल्या अशा चार पाचसुिा वणरष्ठ 
पाठशाळा अत्स्तत्वात आल्या नव्हत्या. हल्ली जेथे पुरुर्षाचं्या बरोबरीने णियासं णवद्याध्ययन करण्याची 
परवानर्ी नाही, अशी उत्कृष्ट वणरष्ठणवद्यालये आणि णवश्वणवद्यालये सर्ळ्या देशातं चार पाच तरी असतील 
नकवा नसतील, ह्याचा संशयच आहे. ‘िीणशक्षि हे फार भयंकर व अनथावह आहे; त्यापासून समाजाची 
हानी होईल; णिया अस्वाभाणवक व उिट होतील; मर् र्ृहसुि पृथ्वींतून नाहीसे होईल;’ अशा वडे्या 
समजुतीने ज्या काळी सवांच्या मनावर एकाणधपत्य स्थाणपले होते, तेव्हा काही दीघगदशी णनष्ट्पक्षपाती सुज्ञ 
िीपुरुर्षानंी लोकमताच्या महानदीप्रवाहातं स्वमताची लहानशी होडी टाकून, ती त्या प्रवाहाच्या उलट 
णदशसे चालणवण्याचे महासाहस करून म्हटले की, - “णमसेस् (मेरी) समर् णवल ्आणि णमसेस् (इणलजबेथ् 
ब्यारट्) ब्राउननग् ज्या काळात उत्पन्न झाल्या आहेत, त्या काळी अत्स्तत्वात आलेल्या मनुष्ट्यसमाजातील 
लोकानंा णियासं उत्कृष्ट णवद्या संपादण्याची शक्ती नाही, असे म्हििे बरेच कठीि जाईल. आमच्या 
वणरष्ठणवद्यालयातूंन तरुि पुरुर्षानंा जसे उदार, उते्तजक आणि चोि णशक्षि णमळते, तसे ते णियासंही 
णमळण्याची सोय झाल्यास त्यापासून लोकसमाजाला मोठाच फायदा होईल.” [णमणशर्न् णवश्वणवद्यालयाचे प्रणसि 
णवद्वान् अध्यक्ष पे्रणसडेंट् जेम्स्, बी. एंजल् यानंी पुष्ट्कळ वर्षांमारे् व साणंर्तल्याप्रमािे आपले मत लोकसमाजापुढे आिले होते.] 

 
अलीकडे णियासं उत्कृष्ट णवद्या संपादन करण्याचे पुष्ट्कळ मार्ग िुले झाल्यापासून, सदरील 

भाणकताचा िरेपिा लोकाचं्या प्रत्ययास येत आहे. णियाचंी बुणिशक्ती पुरुर्षाचं्या बरोबरीची नाही, असे 
म्हिण्याचे धाष्ट्ट्यग अिगपणढक नकवा अनुभवशून्य मनुष्ट्यावंाचून दुसऱ्या कोिाच्याने करवत नाही. 
अमेणरकेतील सवोत्तम णवश्वणवद्यालयापंैकी कालंणबया व जान्स् हाप्णकन्स् ह्या दोन णवश्वणवद्यालयानंी, जुन्या 
चालीच्या सीमा ओलाडूंन, णियासं आपल्या दाराचा उंबरठा चढून आत येऊ णदल्या. त्या णवश्वणवद्यालयानंी 
उदारपिे म्हिा नकवा णनरुपायास्तव म्हिा – दोन उत्तम परीक्षोत्तीिग णवदुर्षींस आपल्या भाडंारातंील 
सवोत्तम पदव्या देऊन, कधी ‘न भतूो न भणवष्ट्यती,’ असला अदु्भत चमत्कार करून दािणवला. जुन्या 
कें णब्रज्ने [काही वर्षांपूवी इंग्लंड्च्या कें णब्रज् युणनवर्मसटीत णियानंा णशक्षि णमळण्याची मुळीच सोय नव्हती. आता कें णब्रज् येथे णियाकंरता 
‘न्यूनहम्’ आणि ‘र्टगन्’ अशी दोन णवद्यालये स्थापन झालेली आहेत; त्यातूंन त्यासं उत्तम णशक्षि णमळते. आता णियासं कें णब्रज् युणनवर्मसटीत 
पुरुर्षाचं्या बरोबरीने अध्ययन करून परीक्षा देण्याची मात्र परवानर्ी आहे. त्या युणनवर्मसटीच्या चालकाचें अंर्ी अद्याणप त्याचं्या पूवगजाचं्या रानटी 
स्वभावाचा थोडासा शरे्ष उरला आहे. ते णियासं अध्ययन करून परीक्षा देण्याची परवानर्ी देतात, पि परीक्षोत्तीिग णियानंा त्यानंी वर्षान्र्िणत कष्ट 
करून णमळणवलेल्या हक्काच्या पदव्या देण्याचे नाकारतात! सुधारलेल्या इंत्ग्लश,् ‘तत्राणप कें णब्रज्च्या’ णवद्वानाचें औदायग व णशष्टपि अप्रणतम आहे िरे 

!] घालून णदलेला णकत्ता वळणविाऱ्या मासचूसेट्स संस्थानातील नव्या कें णब्रज्च्या हावगड्ग युणनवर्मसटीने 
आपल्या घरी सरस्वतीदेवीच्या अक्षय्य स्थालीतून काढून पुरुर्षापंुढे णनत्य ठेवण्यात येिारी, ज्ञानामतृफळे 
णियासं देण्याचे नाकारले; तेव्हा काही उद्योर्ी बायकानंी स्वतंत्र शाळा स्थापून हावगड्गच्या आत नाही तर 
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णतच्या दाराबाहेर बसूनच, पि त्याच अक्षय्य स्थालीतील अमृतफळे णमळणवण्याचा प्रयत्न करून, तो 
णसिीसही नेला. 
 

पूवेकडे णमणशर्न् आणि कोिेल ्ह्यासंारख्या सवोत्तम णवद्यालयात णियाचंा प्रवशे झाला आहे; व वले्
स्ले, त्स्मथ्, व्यासर्, णब्रन्मार् ह्यासारिी सदरील णवश्वणवद्यालयाशंी प्रणतस्पधा करिारी णियाचंी णवद्यालये 
स्थाणपत झाली व होत आहेत. पणश्चम संस्थानातूंन बहुतेक सवगच वणरष्ठशाळातं व णवश्वणवद्यालयातं णियानंा 
पुरुर्षाचं्या बरोबर अध्ययन करण्याची सोय आहे; म्हिनू णनराळी णवद्यालये स्थापण्याची र्रजच राणहली 
नाही. वणरष्ठ णवद्याणशक्षिाने णियाचं्या शरीरसंपत्तीची नकवा सौंदयाची हानी झालेली कोठे णदसून येत नाही. 
लहान व मध्यम प्रतीच्या णवद्यालयाचंी र्ोष्ट सारं्ायला नकोच; पि कोिेल,् व्यासर्, वले्सले, त्स्मथ्, 
णब्रन्मार इत्यादी णवद्यालयातूंन हजारों तरुि णिया वणरष्ठणवदे्यचे अध्ययन करीत आहेत. तेथे जाऊन प्रत्येक 
णठकािी काही णदवस राहून, मी ह्या व इतर र्ोष्टींचा तपास केला; त्यावरून मला िात्रीपूवगक समजले की, 
वणरष्ठणवद्याणशक्षि णियासं चारं्ले मानवते. त्यापासून त्याचं्या रूपलावण्याची हानी होत नाही. त्याचंा 
कोमल मयादशील स्वभाव बदलून, त्या अस्वाभाणवक होत नाहीत. ह्या णवद्यालयातूंन पदव्या णमळवनू 
रे्लेल्या पुष्ट्कळ णिया णववाणहत होऊन, उत्तम रीतीने संसार चालवीत आहेत. त्या णशणक्षत झाल्या म्हिनू 
मुलाबाळाचंा, र्ृहकृत्याचा वर्ैरे अव्हेर करीत नाहीत. बायका णशणक्षत असल्या कारिाने त्याचं्या नवऱ्यास 
दुःिे भोर्ून वैतार् घेण्याचा प्रसंर् आला नसून, त्याचं्या संसाराची वाताहातही झाली नाही ! सदरील 
णवद्यालयातूंन णशकून आलेल्या पुष्ट्कळ णियाचं्या घरी जाऊन मी त्याचं्या घरादाराचंी व्यवस्था पाणहली, व 
त्याचं्या नवऱ्याचा समाचार पुसून घेतला. तेव्हा त्याचं्या नवऱ्यानंी णियासं उत्तम णशक्षि असाव ेअसे वारंवार 
बोलून दािणवले, हे पाहून मला समाधान वाटले. दोन वर्षांपूवी णमस् आणलस् फ्रीमन् ही बाई वले्स्ले 
कॉलेजाची अध्यक्ष होती. ती त्या पदावर काम करू लार्ण्यापूवी वणरष्ठणवद्यालयाच्या तर नाहीच, पि 
लहानशा शाळेच्या देिील अध्यक्ष बनून तेथे चारं्ली व्यवस्था ठेविे, हे बायकानंा कधीच साधावयाचे नाही, 
असा जर्ाचा समज होता. पि आणलस् फ्रीमन्ने सहाश े तरुि होतकरू णवद्यार्मथनी ज्यात वणरष्ठ णवद्या 
णशकत होत्या, असल्या जंर्ी णवद्यालयाचे अध्यक्षपद घेऊन आपले काम फार उत्तम रीतीने चालवनू जर्ास 
आश्चयगचणकत केले. णतच्या णवद्वते्तला योग्य मान देऊन कालंणबया णवश्वणवद्यालयाच्या चालकानंी (णतची 
परीक्षा घेऊन) आलीस् फ्रीमन्ला PH.D. ची पदवी णदली. (ही पदवी णवश्वणवद्यालयाचं्या सर्ळ्या पदव्यातं 
श्रेष्ठ आहे.) णतजणवर्षयी कोिा संशयात्मक अशी काळजी पडली होती की, “ह्या जंर्ी णवद्यालयाच्या 
अध्यणक्षिीला णवद्याध्ययनात जन्म (तीस वर्ष)े घालवावा लार्ल्यामुळे, र्ृहकृत्य कसे कराव े ह्याचे ज्ञान 
मुळीच नसेल; णतला कोठे नवरा णमळेल की नाही, याचा संशयच आहे. णतला एिाद्या णवद्यालयाची व जंर्ी 
सभाचंी उत्तम व्यवस्था ठेवता ंयेते, णवद्या णशकणवता येते; शािीयणवर्षय घेऊन वादात मोठ्या र्जपणंडताशंी 
टक्कर मारता येते, ते सर्ळे िरे; पि त्याचा उपयोर् काय? ती बायको झाली तशी णतला नवऱ्याचा संसार 
चालणवता आला नाही, तर णवद्याध्ययनाचे फळ काय झाले?” पि बाबानंो, अंमळ दमािाली घ्या. आणलस् 
फ्रीमन्सारख्या णवदुर्षीलासुिा नवरा णमळेल आणि णमळाला, तोही सामान्य णवद्वान आहे असे नाही. आणलस् 
फ्रीमन् ही जंर्ी PH.D. आता उत्तम रीतीने संसार चालवीत आहे. णतला थोरल्या णवद्यालयासंबधंी 
र्ोष्टींप्रमािेच लहानशा घररु्ती प्रकरिाचंीही माणहती आहे. णतला सहाश ेणवद्यार्मथनींच्या णवद्यालयाप्रमािेच 
आपल्या घराचाही साभंाळ करता येतो, ह्या र्ोष्टीत आता णतळमात्र संशय नाही ! असो. आता आमच्या 
पुरोभार्ी (दोर्ष शोधून काढिारा) णमत्राचा शवेट काय झाला म्हिून णवचाराल तर, “सशयात्मा णवनश्यणत । 
नाय ंलोकोऽत्स्त न परो न सुिं संशयात्मनः ।।” इतके म्हिून हा भार् पुरा कणरते. 
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रोजगार 
 

इ. स. १८२८ पासून १८८८ पयंत घडून आलेला अधगशतकाचा िीणशक्षिासंबधंी इणतहास फार 
चमत्काणरक, णचत्तवधेक आणि बोधकारक, असा आहे. सुमारे साठ वर्षांिाली णमसेस् एमा णवलडगने 
णियाचं्या शाळासं सरकाराकडून मदत णमळावी अशी णवनंती करून, न्यूयाकग  संस्थानाच्या कायदे करिाऱ्या 
मंडळीकडे एक अजग पाठणवला होता, असे वर साणंर्तले आहे. त्यात णवलडग बाईंनी त्या काळच्या लोकाचं्या 
समजाप्रमािे, णियासं वणरष्ठणशक्षि देण्याची जरूर नाही, साधारि णशक्षि मात्र अवश्य असले पाणहजे; असे 
स्पष्ट करून साणंर्तले होते. ही त्या बाईची बेताबाताची मार्िी सुिा न्यूयाकग च्या णवद्वान् कायदे करिारासं 
पसंत पडली नाही. त्यानंी साधारि िीणशक्षिास देिील थोडेसे उते्तजन देण्याचे नाकारले. एका 
महाणवद्वान् राज्यकायगधंुरधराने तर पुढे उतरून घेतलेली ‘वाक्से मुक्सातूंन” काढून, आपली कीती 
अजरामर करून ठेवली. ते र्ोमाजी म्हिाले :- “णियासं णवद्या असिे हे फार भयंकर आहे. णवद्या 
णशकल्याबरोबर त्या र्ृहकृत्याचा अव्हेर करू लार्तील; म्हिून िीणशक्षि हे समाजास आणि राष्ट्रास मोठे 
अपायकारक आहे.” 
 

काहीकाचें मत असे होते की र्णित णवद्या आणि न्यायशािाच्या अध्ययनाने णियाचें मेंदू णबघडून, 
त्या रोर्ी होतील. शािीय णवर्षयाचं्या अभ्यासाने धमावरून त्याचंा णवश्वास उडून जाईल. ग्रीर्क भार्षा 
णशकल्या तर त्याचें िीत्व नाहीसे होऊन, त्या पुरुर्षासारख्या दाडंग्या होतील. कोिी म्हिाले, - ‘इतर 
सर्ळ्या र्ोष्टी कशाही असोत; पि णिया णवद्वान् झाल्या म्हिजे पुरुर्षाचें सर्ळे रोजर्ार बुडतील. त्यानंा 
घरात बसून, तान्ह्या बाळानंा माडंीवर घेऊन, “अंर्ाई” म्हिून डोलवीत नकवा स्वैपाकपािी करीत घरात 
बसून राहाव ेलारे्ल. कारि की, णशणक्षत बायका पुरुर्षाचें रोजर्ार धंदे बळकावनू बसतील, कोिी णवचारी 
र्ृहस्थ म्हिाले – ‘छे हो! त्या आपले रोजर्ार बळकावतील, अशी भीती बाळर्ायला नकोच. णवद्या णशकून 
शािीयज्ञान संपादून, ते उपयोर्ात आिायाला लार्िारी अक्कलच मुळी णियानंा नाही. डोके असेल तर ते 
डोकेदुिीची भीती. उत्तम णवद्या णशकण्याला पुरेलसा मेंदू बायकाचं्या मस्तकात असेल तर त्या णवद्वान् 
बनवण्याचे भय बाळर्ायाचे. पि आधी त्याचं्या डोक्यात मेंदू यावा कोठून! [हल्लींचे युनाइटेड् स्टेट्स्चे िीणशक्षि पन्नास 
वर्षांपूवी कोिाच्या ध्यानीमनीही आले नसेल. र्णित, न्याय, शािीयत्वे, ग्रीर्क इत्यादी णशकल्याने बायका रोर्ी, िुळ्या नकवा दाडंग्या होऊन, 
त्याचं्या िीस्वभावात पालट पडून णशणक्षत णियामंध्ये र्ृहप्रीतीचा आणि अपत्यपे्रमाचा वरै्रे अत्यंताभाव झालेला कोठे पाहाण्यात नकवा ऐकण्यात येत 
नाही. हे मार्च्या भार्ात साणंर्तलेच आहे. णिया णशणक्षत झाल्याने आता त्या शकेडो रोजर्ार धंदे करू लार्ल्या आहेत हे िरे, पि त्यामुळे पुरुर्षाचें 
रोजर्ार बुडाले नाहीत; उलट रे्ल्या पन्नास वर्षांत युनाइटेड् स्टेट्स्चे उद्योर्धंदे शतपट अणधक वाढून भरभराटीस आले आहेत, हे “उद्योर्धंदे” 

ह्या नावाच्या अध्यायात दशगणवल आहे.] इतर बुणिवान् अनुभवी र्ृहस्थ म्हिाले;- ‘अहो बायकानंा णवद्या णशकण्याला 
वळे तरी कोठून णमळेल? आणि बरे, तो णमळेल असे घटकाभर धरून चालले, तरी णवद्या णशकल्यावर 
बायका णतचा काय उपयोर् करिार?’ 
 

ह्या सर्ळ्या शकंा णकतपत िऱ्या नकवा काल्पणनक होत्या, हे सारं्त बसण्यात काही अथग नाही. 
शभंर वर्षांपूवी युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये णियानंा सरकारी शाळातूंन णशक्षणकिींचे काम करता येत नव्हते; 
कारि शाळेत दाडंग्या मुलानंा आजे्ञत ठेवनू चारं्ले वळि लावनू देण्यापुरते बळ णियाचं्या अंर्ी नाही, असे 
पुरुर्षासं वाटत होते. पि इ. स. १७८९ त मासचूसेट्स्च्या कायदे करिाऱ्या पुरुर्षमंडळीने – णियासं 
शाळातूंन णशकणवता येते की नाही ह्याची उर्ीच परीक्षा पाहण्याकरता म्हिा नकवा कमी पर्ार देऊन काम 
उरकून नेण्याकरता म्हिा, कसेही असो – एक नवीन कायदा करून बायकानंा संस्थाणनक सरकाराच्या 
सावगजणनक शाळातूंन साधारि णशक्षि देता याव,े असा णनयम केला. त्या काळी णियानंा “क, ि, र्” आणि 
“एक, एक, एक,” ह्या णशवाय दुसरे काही णशकवता येत नसे. कारि णवद्वान्, णवचारी, कनवाळू पुरुर्षानंा, 
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बायका फार णशकल्याने त्याचंी प्रकृतीणबकृती णबघडेल, असे भय वाटून, त्यानंी मोठ्या सावधणर्रीने एक 
“णियाचंा अभ्यासक्रम” तयार केला होता. ह्या पठिक्रमाचा ज्यानंी अभ्यास केला, त्यास व्याकरिशुि 
भारे्षत लहानसे पत्रसुिा णलणहता येत असेल नकवा नसेल, हे णनश्चये करून सारं्ता येत नाही. मर् त्यानंी 
मुलानंा वणरष्ठणवद्या णशकण्यास तयार करिे, नकवा स्वतः वणरष्ठ णशक्षि देिे, हे तर लाबंच राणहले. पुढे 
कालक्रमेकरून णियानंी पवगतप्रायणवघ्ने व णवरुिलोकमतरूपी उंची णचनी कोट आपल्या आड आला 
असताही, त्याच्या भीतीने हायहूय करून हातपाय रंु्डाळून न बसता, घरी राहूनच आपले ज्ञान वाढवनू 
घेतले. णशक्षणकिींची योग्यता, वजन आणि साधारि णशक्षि देण्यात त्याचंा केवढा उपयोर् आहे, हे लोकासं 
कळून येऊ लार्ले तेव्हा, ह्या णशक्षणकिीस आपले काम उत्तम रीतीने करता याव,े म्हिून त्यासं “णियाचं्या 
पठिक्रमा’पेक्षा काहीशी उंची प्रतीची णवद्या णमळावी, असे सुज्ञजनासं वाटू लार्ले. पुढे णियानंा वणरष्ठणशक्षि 
णमळू लार्ल्यावरही, त्यासं सवगत्र सवगप्रकारच्या वणरष्ठणवद्यालयातंील अध्यापकाचं्या पदावर आरूढ होण्याचा 
मार्ग िुला झाला नव्हता पि णमणशर्न् युणनवर्मसटीने आपल्या सरस्वतीमंणदराचे सुविगद्वार उघडून, णियासं 
पुरुर्षाचं्या बरोबरीने सरस्वतीदेवीच्या नसहासनाशी बसून णतची आराधना करण्यास बोलावले. तेव्हापासून 
बायकानंा आपल्या योग्यतेनुरूप णशक्षक, अध्यापक, णवद्यालयाध्यक्ष, इत्यादी (पूवी केवळ पुरुर्षाकंरता 
रािून ठेवलेल्या) पदावंर आरूढ होऊन, उत्तम रीतीने काम करून, आपली कतृगत्वशक्ती व बुणिशक्ती 
केवढी आहे, हे सप्रमाि णसि करून देण्याची संधी सापडू लार्ली. आता बायकासं शाळेची व्यवस्था ठेवता 
आणि मुलासं चारं्ले वळि लावनू देता येईल नकवा नाही, असा संशय कोिाच्या मनात येत नाही. 
युनाइटेड् स्टेटस्च्या स्थाणनक, संस्थाणनक आणि राष्ट्रीय ह्या सरकारणत्रकुटास णियाचें काम इतके काही 
पसंतीस आले आहे की, त्यानंी बहुतेक सर्ळ्या मुलाचें प्राथणमक व मध्यम णशक्षि णियाचं्या हाती सोपून 
णदले आहे. आता णशक्षणकिी वणरष्ठणशक्षिही आपल्या हाती घेऊ लार्ल्या आहेत. राष्ट्राच्या सावगजणनक 
(म्हिजे वणरष्ठ, मध्यम व िालच्या वर्ांतील शाळा आणि णवश्वणवद्यालये ह्या) णवद्याशाळातूंन एकंदर दोन 
लक्ष त्र्याहत्तर हजार णशक्षक णवज्ञादान करीत आहेत; ह्या णशक्षकापंैकी एक लक्ष चौपन्न हजार तीनश े
पंचाहत्तरजिी बायका आहेत. ह्याणशवाय पुष्ट्कळ वणरष्ठ प्रतीच्या स्वतंत्र व सावगजणनक शाळातून णिया 
र्णित, रसायन, वनस्पती, ज्योणतर्ष, शारीर, दशगनानुशासन, णसिपदाथगणवज्ञान, इत्यादी र्हन शािीय 
आणि तत्त्वज्ञानसबंंधी णवर्षयाचं्या अध्याणपका झाल्या असून, उत्तम रीतीने आपले काम करीत आहेत. कोिी 
णवद्यालयाचं्या अध्यक्ष, कोिी उपाध्यक्ष, कोिी सर्ळ्या शहरातील शाळाचं्या वणरष्ठ, कोिी वणरष्ठ णशक्षणकिी, 
कोिी “डीन्” आणि कोिी णनत्युपदेशक झाल्या आहेत. कोिी राजनीती, तत्त्वज्ञान, इणतहास, व्यवहार, 
शािीय इत्यादी र्हन णवर्षयावंर सुबोध्य गं्रथ णलहीत आहेत. कोिी णवदुर्षी केवल युनाइटेड् स्टेट्स् मध्येच 
नव्हे, तर युरोपाच्या प्राचीन णवद्यापीठातूंनही अध्ययन करून, तेथील णवद्याणदग्र्जाचंी शाबासकी णमळवीत 
आहेत. व्यासर् कालेज्ची ज्योणतर्षशािाध्याणपका प्रोफेसर् मेणरया णमचेल ्ह्या बाईने क्यारलाइन् हशले ्ह्या 
णवदुर्षीप्रमािे ज्योणतर्षशािात उत्तम प्रवीिता संपादून, नव्या नक्षत्रग्रहाचंा शोध लावनू, रणशया सरकारची 
शाबासकी व त्याजकडून उत्तम बक्षीस णमळणवले; आणि पाश्चात्य ज्योणतःशािज्ञ मंडळात आपले नाव 
अजरामर करून ठेवले. प्रोफेसर् जेन्. एम्. ब्याकं्राफ्ट् णहने “पालगमेंट्स् ऑफ् प्याणरस्” नामे फ्रान्स्च्या 
राजनीतीच्या विगनाचा गं्रथ णलणहला आहे. तो गं्रथ आज जान्स् हाप्णकन्स्, कोनेल ् इत्यादी 
णवश्वणवद्यालयातंील महापणंडताचं्या मते राजनीणतणवर्षयक अत्युत्तम गं्रथ ठरला आहे. णमणशर्न् युणनवर्मसटीची 
प्रोफेसर् लुईजा रीड् स्टोवले ्ह्या प्रख्यात बाईने सूक्षमदशगनणवदे्यत इतकी काही प्रवीिता संपाणदली आहे की, 
लंडन्च्या “रायल ् माइक्रस्कोणपकल ् सोसाइटी” नावाच्या महासभेच्या सदस्यानंी णतला आपल्या सभेची 
सदस्या केली. हल्ली अमेणरकेत णजतक्या म्हिून प्रणसि वजनदार शािाचं्या सभा आहेत, त्यातून णवदुर्षी 
णियासं पुरुर्षणवद्वानाचं्या बरोबरीने सदस्यपद णमळत आहे. साठ वर्षांिाली न्यूयाकग च्या णवद्वान्-पि काहीशा 
अधू दृष्टीच्या – कायदे करिाऱ्या मंडळीस ‘पुढील अध्या शतकात णिया णवद्यारं्िामध्ये येऊन एवढाले 
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पराक्रम करतील; युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लक्षावधी पुत्राचें णशक्षि व त्यास नीत्युपदेश देण्याचे काम अधे 
अणधक णियाचं्या हाती सोपवनू देण्यात येईल;’ इत्यादी र्ोष्टींचे भाणकत करून साणंर्तले असते तर, ते 
केवळ न्यूयाकग च्या राज्यकायगधुरंधुरासंच नव्हे; तर सवग जर्ास केवळ शशणवर्षािवत् असंभवनीय आहे, असे 
वाटले असते. णशणक्षत णियानंी णवद्यािात्यातं आल्यापासून युनाइडेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय णशक्षिाला णकती 
उन्नत दशसे आिले, ह्याचे विगन आणि प्रशसंा केली णततकी थोडी होिार आहे. आज ज्या नकडर र्ाटगन् 
ऊफग  बालोद्यानणशक्षिपितीच्या योर्ाने हजारो नकबहुना लक्षावधी मुलाचें णहत होत आहे, व ज्याच्या योर्ाने 
कोवळ्या लेकराचं्या पाठीवर, हातावर आणि तोंडावर मार बसण्याचे नाहीसे झाले, ते युनाइटेड् स्टेट्समध्ये 
महत्प्रयासाने चालू करण्याचे यश णियानंीच घेतले. इणलझबेथ् पीबडीने व णतच्या णशष्ट्यानंी नकडर् र्ाटगन् 
पिती हजारो णियानंा णशकणवली, आणि णमसेस् र्षो, व णमसेस् टाम्सन् ह्यासंारख्या धणनक णियानंी 
इणलझबेथ् पीबडीसारख्या णशक्षक बायासं धनाचें साहाय्य देऊन, नकडर् र्ाटगन् णशक्षिपिती प्रचारात 
आिण्यास योग्य साधने णमळवनू णदली. बोस्टन्चे स्थाणनक सरकार आपल्या सावगजणनक णवद्यािात्यास 
नकडर् र्ाटगन् णशक्षिाला जार्ा आणि िचगही देईना; तेव्हा बोस्टन्ची महापरोपकारी धणनक बाई णमसेस् 
णक्वन्सी र्षो, इिे आपल्या शहरात नकडर् र्ाटगन् णशक्षि प्रचारात आिण्यास मदत देण्याचा णनश्चय केला. णतने 
बोस्टन् मध्ये पुष्ट्कळ नकडर् र्ाटगन् शाळा धमाथग स्थापून, त्याचं्या उन्नतीकरता दरवर्षी छत्तीस हजार डालर 
(म्हिजे सुमारे एक लक्ष आठ हजार रुपये) िचग करण्याचा क्रम आज बारा वर्ष ेसतत चालू ठेवला. आता 
ह्या णशक्षिक्रमाची योग्यता केवढी आहे, ती सरकारास कळून, त्याने नकडर् र्ाटगन्पिती सावगजणनक 
शाळातं चालू करण्याची परवानर्ी णदली आहे. न्ययूाकग ची प्रणसि परोपकाणरिी णमसेस् इणलझबेथ् टाम्सन् 
ही दरवर्षी दीड दोन लक्ष रुपये बालणशक्षिाच्या व उद्योर्णशक्षिाच्या कामी िचग कणरते. णतचे उत्पन्न बहुतेक 
सर्ळे मुलाचं्या णशक्षिाकडे िचग होत असून, ती स्वतः अर्दी सन्याणसनीसारख्या साध्या रीतीने कालके्षप 
कणरते. इणलझ्बेथ् पीबडी, णमसेस् र्षो, णमसेस् टाम्सन् इत्यादी णशणक्षत बायानंी आपले तन मन धन ह्या 
सत्कमी िचग केले म्हिूनच युनाइटेड् स्टेट्स्चे णवद्यािाते इतके उन्नत दशसे आले आहे. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णशणक्षत णिया णशक्षणकिीचे काम दोन प्रकारे करीत आहेत. त्यातील एक 
प्रकार णवद्याशाळातूंन णशकविे, व दुसरा प्रकार वतगमानपत्राचं्या द्वारे लोकसमाजाला नीणतणशक्षि देऊन, 
त्याचंी बुिी सुधारिे, हा होय. सुमारे पंचवीस वर्षांपासून णियानंी वतगमानपत्रकाराचा धंदा पतकरला आहे. 
त्याच्या पूवी वतगमानपत्रातं ज्याला जे वाटेल त्याने ते णलहाव,े अशी बहुतेक चाल होती. वतगमानपत्रातूंन 
अश्लील भार्षा घालण्यास फारसा प्रणतबधं नव्हता. हे णशणक्षत णियासं आवडले नाही; कारि ती पते्र लहान 
मुलाचं्या आणि मुलींच्याही वाचण्यात येत असत, यास्तव त्यानंी हळूहळू वतगमानपत्रामंधील एकेक भार् 
आपल्याकडे घेण्याचे आरंणभले. ही चाल अद्याणप चालू असून, णतजपासून पुष्ट्कळ णहत होत आहे. ज्या ज्या 
वतगमानपत्रातूंन णियाचें भार् असतात, त्यात णियाचं्या णवरुि अन्याय्यर्ोष्टी, अथवा नीणतणवरुि लेि न 
याव,े म्हिून फार काळजी घेतली जाते. या णशवाय त्या पत्रानंा णियाचंी र्ोड भार्षा व लेिनसरिी, 
याचं्यामुळे फार मनोरंजकत्व प्रात्प होते. ‘न्यूयाकग  हेरल्ड्’ णफलाडेत्ल्फयालेजर’् ‘बोस्टन् रात्न्स्क्रप्ट’् ‘बोस्टन् 
हेरल्ड्’ आणि ‘णशकार्ो इंटर् ओशन’ अशा प्रकारच्या जंर्ी वतगमानपत्रानंा िीलेिकाचें पुष्ट्कळ पाठबळ 
आहे. प्रत्येक प्रणसि वतगमानपत्रानंा िी लेिकाचें पुष्ट्कळ पाठबळ आहे. प्रत्येक प्रणसि वतगमानपत्रात 
िीलेिकाचंा भार् असतोच. आता वतगमानपत्रातून अश्लील भार्षा बहुतकरून येत नाही. आपल्या आणि 
मुलाचं्या काय काय उणिवा आहेत, मुलाचं्या आणि समाजाच्या णहताकणरता काय केले पाणहजे, व कोिच्या 
चालीत फेरबदल झाला पाणहजे; पाठशाळातूंन णशक्षिक्रम कोित्या रीतीचा असावा व िीपुरुर्षासं सारिा 
न्याय णमळण्याकणरता कोित्या प्रकारचे कायदे असाव;े इत्यादी र्ोष्टींचे णववचेन णियासं वतगमानपत्रातूंन 
कणरता येते. सृष्टीच्या आरंभापासून जोरदार पुरुर्षानंी आपल्या शारीणरक बळाच्या घमंडीत कतगव्यज्ञानशनू्य 
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होऊन, णियाचंी तोंडे बंद करून ठेणवली होती, ती आता उघडली आहेत; ती लोकसमाजाच्या 
वाईटाकणरता नव्हे, तर णहताकणरता उघडली आहेत, अशी प्रतीणतही येत आहे. आता णिया एिाद्या मोठ्या 
वतगमानपत्राचा भार्च घेऊन संतुष्ट न राहता, त्या स्वतंत्र वतगमानपते्र काढू लार्ल्या आहेत. बायकानंीच 
ज्याचे सवग काम चालणवले आहे, अशी वतगमानपते्र शकेडो आहेत. ‘बोस्टन् वोमन्स जनगल’् ‘णशकार्ो 
जत्स्टणशया’ आणि ‘यूणनयन् णसग्नल’् ‘णबआणरस् वुइमेन्स् णरब्यून्’ ‘वुइमेन्स् वर्कग फार् वुइमेन्’ ‘णचल्ड्रन्स् वर्कग 
फार् णचल्ड्रन्’ ‘सेंट् णनकलस््’ ‘वुइमेन्स् म्यार्झीन्’ अशी पुष्ट्कळ पते्र आणि माणसकपसु्तके सामाणजक आणि 
राजकीयव्यवहार आणि सावगजणनकणशक्षि ह्याचं्या सुधारिेच्या कामात फार उपयोर्ी पडत आहेत. ‘यणूनयन् 
णसग्नल’् नावाच्या साप्ताणहक पत्राची वाढ फार चमत्काणरक रीतीने झाली. सहासात वर्षांपूवी पाच सहा 
बायकानंी अडीच हजार डालराचें भाडंवल घेऊन, हे पत्र काणढले. त्या वळेेस मद्यपानणनरे्षध हा णवर्षय 
लोकाचंा आवडता नव्हता, आणि आताही नाही. हे पत्र णियाचं्या मद्यणनरे्षधकमंडळीच्या चालकानंी 
काढलेले असून, हे चालेल की नाही याचा संशयच होता. तरी आता ते पत्र लोकणप्रय झाले आहे, असे 
णदसते. त्याचें भाडंवल आता पन्नास हजार डालराइंतके असून, त्याचे वर्गिीदार चाळीस हजारावंर आहेत. 
हे वतगमानपत्र चालणविाऱ्या बायकाचं्या मंडळीने मद्यणनरे्षधक मताच्या प्रसाराथग आििी चारपाच 
वतगमानपते्र काढली आहेत. सन १८८८त या मंडळीने पाच कोटी वीस लक्ष पृष्ठाइंतका छापील मजकूर 
प्रणसि करून, युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये मद्यणनरे्षधाच्या कामी फार साहाय्य केले. याच वर्षी छापील कामाबद्दल 
त्यास त्र्याण्िव हजार डालर णमळाले. ‘बोस्टन् वोमन्स जनगल’् हे पत्र सुिा चालण्याची पंचाईतच वाटत 
होती. कारि ते पुरुर्षापं्रमािेच णियासं राजकीय हक्क णमळाव,े या मताचे प्रणतपादक आहे. तीस वर्षांपूवी 
युनाइटेड् स्टेट्सचे लोक जसे िीणशक्षिाच्या णवरुि होते, तसेच ते आज णियासं राजकीय हक्क 
णमळण्याच्या णवरुि आहेत. परंतु णियानंी अणवश्रातं उद्योर् करून, जसे णशक्षिाच्या संबधंाने लोकमत 
णफरणवले, तसेच त्यानंी ह्या र्ोष्टीच्या संबंधानेही लोकमत णफरणवण्याचा णनश्चय केला आहे; आणि तो तडीस 
जाईल अशी णचन्हे णदसत आहेत. कोठे कोठे वतगमानपत्रकाराच्या धंद्यात णिया पुरुर्षाहूंनही अणधक योग्य 
आहेत, असे णदसून येते. आता णनमगळ मनाच्या िीपुरुर्षानंा आणि मुलानंा दुसरी वतगमानपते्र नाहीत, म्हिून 
णनरुपायास्तव, र्चाळ वतगमानपते्र वाचण्याची जरुरी राणहली नाही.  
 

णियानंी वरे्ळाले धंदे घेतल्यापासून जे उपयोर् होतात, त्यामंध्ये िीवैद्याचंा उपयोर् फार महत्त्वाचा 
आहे. अज्ञानी णियास आपल्या व मुलाबाळाचं्या प्रकृतीचा साभंाळ कणरता येत नाही. या त्याचं्या अज्ञानामुळे 
मनुष्ट्यजातीची फार हानी होते. ह्याकणरता णियासं वैद्यकीचे ज्ञान असिे अत्यावश्यक आहे. परंतु युनाइटेड् 
स्टेट्स्च्या लोकाचें समज या संबधंाने फार णवलक्षि होते. तीस पस्तीस वर्षांपूवी णफलाडेत्ल्फयामध्ये 
णियाकंणरता म्हिून एक वैद्यणवद्यालय स्थाणपत झाले. त्या वळेी लोकानंी त्याच्या स्थापकाचंा पुष्ट्कळ 
पाठलार् केला. लोकासं वाटत होते की, वैद्यक णशकल्याने णिया णबघडून जातील; त्याचं्या आंर्चा 
नाजूकपिा नाहीसा होईल; आणि मर् त्या र्ृहकृत्याच्या उपयोर्ी राहिार नाहीत. कोित्याही र्ोष्टीची 
माणहती नसली, म्हिजे णतजणवर्षयी मनुष्ट्याच्या मनात णवलक्षि तकग  येतात. जर्ातील अधेअणधक लोक 
कोित्यातरी र्ोष्टीची माणहती आधी करून घेतल्यावाचूनच, णतच्याणवर्षयी आपले मत देण्याची घाई 
करीतात. त्यामुळे राणहलेल्या लोकाचं्या मनातही णतजणवर्षयी शकंा उत्पन्न होते. परंतु तेच जर आधी त्या 
र्ोष्टींची माणहती करून घेऊन, त्यानंतर णतजणवर्षयी आपले बरेवाईट मत देतील, तर शकेडो नव्या चाली 
चालू न केल्याने आणि नव्या र्ोष्टी उपयोर्ात न आणिल्याने जर्ाची जी अतोनात हानी होत आहे, ती होिार 
नाही. णियाचें वैद्यणवद्यालय स्थाणपत होऊन तीस वर्षें झाल्यावर, आता युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकासं कळून 
येत आहे की, िीवैद्याचंा उपयोर् समाजाला फार आहे. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये आजणमतीस एक हजारावर 
बायका सनदी वैद्य आहेत. त्याचें उत्पन्न िचग वजा जाऊन, दरवर्षी शभंर डालरापंासून पन्नास हजार 
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डालरापंयंत आहे. आता णजकडे णतकडे िीवैद्याचंी चाहा होत आहे. रोग्याचंी शुश्रूर्षा करण्यामध्ये णिया 
णजतक्या कुशल आहेत णततके पुरुर्ष नाहीत, असा लोकासं पक्का अनुभव आला आहे. 
 

ह्या संबंधाने लोकमतात केवढा फेरबदल झाला आहे याचे एक उदाहरि एथे देत्ये. वीसएक 
वर्षांपूवी “णफलाडेत्ल्फया काउंटी मेणडकल ्असोणसएशन्” नावाच्या प्रख्यात पुरुर्षवैद्याचं्या सभेने िीवैद्यासं 
बणहष्ट्कार घालून, त्याचें मुिावलोकन करावयाचे नाही असा ठराव केला होता. ह्याचे कारि त्यानंी असे 
साणंर्तले होते की, णियाचंी पणवत्र मने वैद्यक णशकल्याने अपणवत्र होतील, आणि त्या अस्वाभाणवक वतगन 
करू लार्तील. णियाचं्या मेंदूचे वजन पुरुर्षाचं्या मेंदूच्या वजनापेक्षा कमी असल्याने, त्यासं वैद्यकासारख्या 
र्हन शािीयणवर्षयामध्ये असावी णततकी प्रवीिता नसिार, म्हिून त्याचं्या हातून पुष्ट्कळ प्राण्याचंा संहार 
होण्याचा संभव आहे. या आमच्या बंधंूनी वर साणंर्तलेल्या दुसऱ्या णनणमत्ताने णियासं बणहष्ट्कार घालण्याच्या 
पूवी, त्यास आपि यमराजाचे वडीलबंधू आहोत, या र्ोष्टीचा णवसर पडला असावा असे वाटते. या यमाच्या 
दादाचं्या हातून णजतके लोक मरतात, णततके यमीच्या हातून मेलेले कोिाच्या ऐणकवात नाहीत. इ.स. 
१८८८त या “काउंटीमेणडकल ् असोणसएशन्”चा र्ढूळ मेंदू बराच णनवळला असावा, अशी णचन्हे णदसून 
आली. त्यानंी िीवैद्यावंरचा बणहष्ट्कार काढून टाकला इतकेच नव्हे; तर त्याचं्या हाता पाया पडून आजगव े
करून, त्यासं आपल्या प्रख्यात सभेच्या सदस्या करून घेतल्या. पंचवीस वर्षांपूवी ज्यामध्ये िीवैद्य सदस्या 
होत्या, अशा प्रणसि वैद्यसभा एकदोन सुिा नव्हत्या. आता ज्यामंध्ये णिया सदस्या नाहीत, असे उत्तम 
वैद्यसमाज एकदोन सुिा सापडावयाचे नाहीत. वैद्यकासारख्या र्हन शािीय णवर्षयामध्ये कमी मेंदूच्या 
णियाचंी र्ती आहे नकवा नाही, हे पुढच्या र्ोष्टीवरून कळून येईल. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये एक फार 
वजनदार वैद्यसभा आहे. णतने नेमलेल्या णवर्षयावर उत्तम णनबधं णलणहिाऱ्या वैद्यासं मोठाली बणक्षसे णमळत 
असतात. एका प्रसंर्ी असे झाले की, “णियासं अस्पशगसमयी णवश्रातंी असण्याची अवश्यकता” ह्या त्या 
सभेने नेमलेल्या णवर्षयावर णनबंध णलहावयाचा होता. परीके्षच्या वळेेस उमेदवाराकंडून णलहून आलेल्या चार 
पाच णनबधंापंकैी एक णनबंध फार उत्तम ठरून, तो णलणहिारास पाचश ेडालर बक्षीस देण्याचा ठराव झाला. 
हा णनबंध णलणहिाराने अशा काही िुबी केली होती की, आपल्या णनबधंावर सहीच्या णठकािी आपले सर्ळे 
नाव न घालता, नावाच्या व आडनावाच्या आरंभीची अक्षरे मात्र घातली होती. िीवैद्यावंर या सभेचा मोठा 
कटाक्ष होता, आणि णियाकंडून असे र्हन णनबधं येतील अशी त्यासं कल्पना सुिा नव्हती. पि बक्षीस 
देण्याचा ठराव झाल्यानंतर त्यास कळून आले की, न्ययूाकग  शहरची रणहवासी प्रणसि डाक्तर मेरी पट्नम् 
यकोबी, या बाईने तो णनबधं णलणहला होता, हे कळल्यानंतर त्या णबचाऱ्या पक्षपाती वैद्यसभेला एका 
बायकोने असला णनबधं णलणहला आणि आपि णतला बक्षीस णदले, ही र्ोष्ट कबूल करिे फारच कठीि रे्ले, 
पि णबचारी करते काय? ठराव प्रणसि करून काम फसले होते, म्हिून णनरुपायास्तव डा. यकोबीला 
बक्षीस देिे प्राप्त झाले. 
 

न्यूयार्कग शहरामध्ये न्य ूयार्कग इन्फमगरी नावाचे वैद्यणवद्यालय आहे, ते युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकारी 
नकवा स्वतंत्र अशा उत्तम वैद्यणवद्यालयात फार प्रणतणष्ठत मानले जात आहे. याची स्थापक एक िीवैद्य असून, 
णतची र्िना युनाइटेड् स्टेट्सच्या उत्तम वैद्यामंध्ये आहे, हे सारं्ायला नको. न्यूयार्कग इन्फमगरीची स्थापणयत्री 
इणलझबेथ् ब्लार्कवले् ही इ.स. १८५० च्या सुमाराला वैद्यणवदे्यचे अध्ययन करून व फार अनुभव णमळवनू 
यूरोपातून स्वदेशी आली; तेव्हा णियाकंरता रोणर्भवने स्थापण्याची आवश्यकता फार आहे, असे णतच्या 
नजरेस आले. कारि मोठाल्या सावगजणनक व प्रणतणष्ठत पुरुर्षवैद्याचं्या देिरेिीिाली असलेल्या 
रोणर्भवनातूंन कमी मेंदूच्या अशा मानलेल्या णियानंा रोग्याचंी शुश्रूर्षा, व शिणक्रया वर्ैरे णशकायाला 
जाण्याची परवानर्ी नव्हती. इ.स. १८५७ त ह्या उद्योर्ी बाईने व णतच्या बणहिीने णमळून आपले प्रख्यात 
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रोणर्भवन; व त्याला लार्नू एक वैद्यणवद्यालय स्थाणपले. णतच्याचसारख्या उद्योर्ी व परोपकारपरायि 
णिया णतला साहाय्य करू लार्ल्या. णतचा णकत्ता घेऊन बोस्टन्च्या बायकानंी इ.स. १८६२ त “न्यूइंग्लंड् 
हात्स्पटल ्फार् वुईमेन् ॲन्ड् णचल्ड्रन्” नावाचे रोणर्भवन स्थाणपले. वैद्यकी णशकून नवीन तयार झालेल्या 
बायका येथेही न्य ूयार्कग इन्फमगरीप्रमािेच रोग्याचंी शुश्रूर्षा शिणक्रया इत्यादी र्ोष्टींचा प्रयोर् करून व केलेला 
पाहून, अमोणलक अनुभव णमळणवतात. आमची णप्रय देशभणर्नी डा. आनंदीबाई जोशी णफलाडेत्ल्फयात 
वैद्यकी णशकून तयार झाल्यावर, अनुभव णमळणवण्याकणरता ह्याच न्यूइंग्लंड् हात्स्पटलम्ध्ये णशकायला 
राणहली होती. बोस्टन्च्या मार्ून णफलाडेत्ल्फयाच्या णियानंी तेथील णियाचं्या वैद्यणवद्यालयास लार्नू एक 
णियाचें आणि मुलाचें रोणर्भवन स्थाणपले. तेथेही वैद्यकी णशकून तयार झालेल्या णियासं अनुभवणशक्षि 
देण्याची सोय केलेली आहे. ह्याचप्रमािे णशकार्ो शहरात ‘णशकार्ो हात्स्पटल ्फार् वुइमेन् एन्ड णचल्ड्रन’ 
सान् फ्रात्न्सस्को शहरात “पणसणफर्क हात्स्पटल फार वुइमेन एन्ड णचल्ड्रन” णसत्न्सनाटाइ शहरातील 
“ओहायो हात्स्पटल”् आणि णमनेआपोणलस् शहरात “नाथ्गवसे्टन्ग हात्स्पटल”् ही सात णियानंी स्थाणपलेली 
व णियानंीच चालणवलेली उत्कृष्ट रोणर्भवने व अनुभवणवद्यालये, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या उत्तरसंस्थानातूंन 
उत्तरकाशातं णवराजमान असलेल्या सप्तर्षींच्या तेजोमय सप्ततारकापं्रमािे, आपल्या असाधारि तेजाने 
णनरंतर प्रकाशमान होत असून, आपल्याकडे आशायुक्त उत्साहपूिग नजर लावनू असलेल्या 
िीपुरुर्षसमाजास आनंद देत आहेत. युनाइटेड् स्टेट्सच्या णियाचंा णकत्ता घेऊन इंग्लंड्च्या णियाही 
असल्या प्रकारची रोणर्भवने व अनुभवणवद्यालये स्थापन करीत आहेत; ही आनंदाची र्ोष्ट आहे. 
 

आजणमतीस ह्या देशामंध्ये छत्तीस वैद्यणवद्यालये केवळ णियाकंणरता स्थाणपलेली आहेत. त्यामध्ये 
णशक्षि देण्याचे काम बहुतेक सर्ळे णियाकंडेसच आहे. णमश्र णवद्यालयातूंन सुिा पुष्ट्कळ िीवैद्य णशक्षकाचें 
काम करीत आहेत. यावरून णिया वैद्यक णशकल्याने णबघडून जातील असा जो युनाइटेड् स्टेट्सच्या 
लोकाचंा समज होता, तो बदलला आहे असे णसि होते. णिया वैद्यक णशकू लार्ल्यापासून, तो णवर्षय 
जाििाऱ्या लोकासं मनुष्ट्य शरीर आणि शारीरणवद्या ह्या फार पणवत्र वस्तू आहेत, असे वाटू लार्ले आहे. 
णिया णशकावयास जाण्याच्यापूवी णवद्यालयातूंन शरीरशाि णशकणवताना, जे अचकट णवचकट प्रकार होत 
असत, ते आता अणजबात बंद झाले आहेत. णवद्यार्मथनींच्या मयादशील आणि फार स्तुत्य नीणतमते्तपुढे 
शरीरशािाचा णवचका करिाऱ्या पुरुर्षणशक्षकासं आणि णवद्याथ्यांस आपल्या कृतीची लाज वाटू लार्ली. 
आता णियाचं्या योर्ाने शरीर णशकणवण्याची सरिी आणि भार्षा इतकी चारं्ली झाली आहे की, आठ दहा 
वर्षांच्या लहान मुलासं सुिा ते णशकवाव,े अशी इच्छा लोकासं उत्पन्न होत आहे. 
 

आििी एक उपयुक्त धंदा णियानंी पत्करलेला आहे. तो न्यायसभातूंन वणकली करिे हा होय. 
इसवी सन १८६८ त सेंट्  लुइस् शहरातील “वानशर्ट्न् युणनवर्मसटी” ने णियासं कायदे णशकणवण्यास रुकार 
णदला. नंतर सन १८६९ त युनाइटेड् स्टेट्स्ची पणहली सनदी वकील आराबेला मान्स्फील्ड् ही बाई सनद 
णमळवनू, वणकली करू लार्ली. तेव्हापासून बहुतेक सर्ळ्या मोठाल्या युणनवर्मसट्यानंी आपल्या शाळातूंन 
णियासं कायदे णशकण्याची मोकळीक णदली आहे. कायद्यासारिा र्हन णवर्षय णियासं णशकता येईल नकवा 
नाही याणवर्षयी पुष्ट्कळ लोकासं संशय होता, पि तो आता नाहीसा होत आला आहे. न्यायरृ्हामंधून 
णिवणकलाचंी उत्कृष्ट कामे, त्याचंी णवशुि न्यायशािानुसार वाद करण्याची रीती; मोठमोठ्या 
पुरुर्षवणकलाचंी बरोबरी करण्याइतकी त्याचं्या आंर्ची योग्यता आणि या सवांहून उत्तम असे त्याचें 
मयादशील सद्वतगन पाहून, आता त्याचं्या योग्यतेणवर्षयी लोकाचं्या मनात संशय राणहला नाही. युनाइटेड् 
स्टेट्स्मध्ये शकेडो णिया सनदी वकील आहेत. त्या इकडील पुरुर्षापं्रमािेच लहान लहान मंडळ्या स्थापून 
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कम करीतात. अशा प्रकारच्या एकवीस मंडळ्या नवराबायकाचं्या आहेत. त्यामंध्ये नवराही वकील आणि 
बायकोही वकील आहे. 
 

न्यायर्ृहामंध्ये अनेक प्रकारचे चारं्ले वाईट िटले येिार, तेथे णिया वणकली करू लार्ल्यास 
त्याचंी मयादा व लज्जाशीलता कशी राहावी, असा संशय काढिारे पुष्ट्कळ लोक होते. परंतु संशय 
काढिारानंी ही र्ोष्ट ध्यानात आिावयाची होती की, न्यायसभातूंन केवळ पुरुर्षाचेंच िटले येत नाहीत; तर 
पुष्ट्कळ बायकाचेंही िटले येतात. िीजातीमध्ये पुरुर्षजातीइतक्या अपराध करिाऱ्या व्यक्ती जरी सापडत 
नाहीत – (ही र्ोष्ट फार अणभनंदनीय आणि िीजातीस फार भरू्षिप्रद आहे) – ती त्यापंकैी काही थोड्याशा 
तरी बायका असतातच. त्याचें सुिदुःि त्याचं्या स्वजातीय वणकलानंा जसे समजेल, तसे ते पुरुर्षानंा 
कळावयाचे नाही. जेथे चोहोकडे पुरुर्ष आहेत आणि एक सुिा बायको नाही, अशा णठकािी बायका रे्ल्या 
म्हिजे त्यानंा णकती अवघड पडते, ते प्रत्येक णवचारी मनुष्ट्यास कळण्यासारिे आहे. जेथे संभाणवत पुरुर्ष 
आहेत – आणि न्यायर्ृहातं न्यायाधीश, वकील इत्यादी पदस्थ पुरुर्ष संभाणवत असिे अवश्य आहे – तेथे 
संभाणवत णियानंा जाण्यास हरकत नसावी. णिया वकील असल्यापासून अपराधी बायकानंा योग्य न्याय 
णमळण्याचा पुष्ट्कळ संभव आहे. असो. अनुभवातंी असे कळून येते की, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या िीवणकलाचं्या 
स्वाभाणवक मयादशीलपिात आणि त्याचं्या मानपानात काही कमताई होत नाही. िीवकील जेथे आहेत, 
अशा न्यायसंभातूंन सवग पुरुर्षमंडळी त्याचंा मान योग्य रीतीने राितात इतकेच नव्हे; तर न्यायर्ृहातं तंबािू 
ओढिे, अश्लील भार्षि करिे, वर्ैरे अयोग्य वतगन कोिी करू नये असे जे साधारि णनयम आहेत, ते णिया 
न्यायर्ृहात रे्ल्यापासून अणधक उत्तम रीतीने पाळले जात आहेत. कायदेकानंूमध्ये णियाचें प्रवीित्व केवढे 
आहे हे कोिास पहावयाचे असल्यास, त्यानंी युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय न्यायसभेत आणि इतर 
न्यायसभातूंन त्याचें काम स्वतः पाणहल्यावाचून कळण्यासारिे नाही. युनाइटेड् स्टेट्समध्ये आज शकेडो 
वर्षांपासून पुरुर्ष वणकली करीत आहेत आणि णियानंा वणकलीची परीक्षा देण्याचा अणधकार णमळून नुक्ती 
कोठे वीस वर्षें झाली. इतक्यात त्या शूर बायकानंी शकेडो वर्षांपासून वणरष्ठ योग्यतेस चढलेल्या पुरुर्षवकील 
मंडळीची बरोबरी केली आहे. आता त्याचं्यात ओफानेल,् करन् . वबे्स्टर् आणि कोट्स् ह्यासंारिे प्रणसि 
वकील अजून झाले नाहीत. पि ते होिार नाहीत कशावरून? पुरुर्षामंध्ये तरी सर्ळेच तसे कोठे आहेत? 
 

णशकार्ो शहरामध्ये इ.स. १८६८ पासून ‘णलर्ल ् न्यूज्’ नावाचे कायदेकानंूसंबधंी एक 
माणसकपुस्तक णनघत असते. माइरा ब्राड्बेल ् ही त्याचंी कत्रीं आहे. ही बाई युनाइटेड् स्टेट्स्मधील 
कायदेकानंूणवर्षयींची पुस्तके प्रणसि करिाऱ्या अशा मंडळ्यामंध्ये, सर्ळ्यापेंक्षा मोठ्या मंडळीची अध्यक्ष 
आहे. या बाईच्या देिरेिीिाली तयार झालेल्या “ब्राड्वले्स् आपेलेट् कोट्ग णरपोटगस्” नावाच्या जंर्ी 
गं्रथाची सवगत्र प्रणसिी असून, बहुतेक सर्ळे वकील त्याचा उपयोर् करीतात. क्यारोलाइन् व्हाइट् नावाची 
आििी एक बाई ‘णशकार्ो ला टाइम्स्, नावाचे पाणक्षक पत्र प्रणसि करीत असते. तेही त्याच्या उत्तमत्वामुळे 
वकीलमंडळातं फार प्रणसि आहे. इ. स. १८८६ त णमणशर्न् युणनवर्मसटीमध्ये कायदेकानू णशकून तयार 
झालेल्या आणि णशकत असलेल्या बायकानंी णमळून, ‘एणक्वटी क्लब्’ नावाची एक सणमती स्थाणपली. णतचा 
उदे्दश केवळ युनाइटेड् स्टेट्स्मधील णियामंध्येच नव्हे, तर जेथे म्हिून णियानंा वणकली करण्याचा 
अणधकार णमळाला आहे अशा सवग राष्ट्रातंील णियामंध्ये मतै्रीसंबधं स्थापून, एकमेकींस साहाय्य करून 
िीजातीची उन्नती करिे, हा आहे. पुरुर्षजातीला वणकली करू लार्नू हजारो वर्ष ेझाली असतील, परंतु 
त्यानंी कोठे जाणतदेशभेद न माणनता, सवगसाधारि पुरुर्षजातीच्या णहताथग ‘एणक्वटी क्लब्’ सारख्या मंडळ्या 
स्थापन केलेल्या ऐणकवात नाहीत. सुणशणक्षत णियानंा कोितेही अणधकार णमळाल्यास त्या त्याचंा कसा 
सदुपयोर् करीतात, ह्याचे हे उत्तम उदाहरि आहे. 
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चौथा फार महत्त्वाचा धंदा णियानंी घेतला आहे. तो धमोपदेश ्करिे हा होय. णिस्ती धमगस्थापन 
झाल्यानंतर काही वर्षेंपयंत, णिस्ती णियानंा पुरुर्षापं्रमािेच धमोपदेश करण्याचा अणधकार होता. त्या काळी 
परमेश्वराने ज्याला आपली पणवत्र शक्ती देऊन धमोपदेश करण्याच्या कामी लावले, तो पुरुर्ष असो नकवा िी 
असो, अशा देवणनयुक्त व्यक्तीनेच धमोपदेश करावा, असा णनयम असे. णिस्ताने उपदेणशलेला णिस्तीधमग 
फार सोपा असून, त्याचे णनयम िीपुरुर्षानंा सारिे लार् ू आहेत. णिस्ताचा देव परमेश्वर णियासं आणि 
पुरुर्षासं त्याचंा जाणतभेद मनात न आणिता, सारख्या रीतीने आपला पणवत्र आत्मा देतो. तो मनुष्ट्यासारिा 
पक्षपाती नसून, धमोपदेश करण्याचे काम केवळ पुरुर्षाचं्याच हाती सोपून देत नाही. तो योग्य मनुष्ट्याला 
योग्य देिग्या देतो. णकत्येक णियासं आणि णकत्येक पुरुर्षासं णनरणनराळ्या रीतीने तो त्या देिग्या देत 
असतो. सौजन्यादी रु्ि, कलाकौशल्य, णवद्वत्ता, दैवीभाव, ह्या देिग्यापंकैी काही िीजातीस आणि काही 
पुरुर्षजातीसच णमळाव्या, असा काही णनयम नाही. परंतु णिस्ती धमग जेव्हा रोमन् लोकासंारख्या िीजातीस 
नीच मानिाऱ्या लोकाचं्या हातात रे्ला, तेव्हा त्यानंी आपले चारं्ले वाईट समज णिस्ती धमांत सामील 
केले. रोमन् क्याथणलर्क आचायग आणि संन्यासी हे णियासं सैतानाप्रमािे आपल्या शत्र ू समजत असत. 
त्यानंी व तशाच प्रकारच्या इतर लोकानंी उपदेशकपिाचा णियाचंा हक्क णहरावनू घेतला. धमोपदेश 
करण्याणवर्षयी त्यासं परमेश्वराची पे्ररिा होत असूनही, पक्षपाती पुरुर्षाचं्या णनबधंामुळे णियासं आजपयंत 
मौन धरून, पुरुर्ष सारं्तील ते मुकाट्याने ऐकून घ्याव ेलार्त असे. पि या एकुणिसाव्या शतकात ज्ञानाच्या 
प्रकाशामुळे पुरुर्षासं आपल्या चुक्या णदसू लार्ल्या आहेत. णियानंा धमोपदेश करण्याचा अणधकार असावा. 
असे बहुतेक णिस्ती राष्ट्रातंील पुष्ट्कळ णनष्ट्पक्षपाती धमाचायग म्हिून लार्ले आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये 
एकश ेपासष्ट णिया णनरणनराळ्या मताच्या सनदी धमोपदेशक आहेत. ह्या राष्ट्रातंील लोकासं असा अनुभव 
येत चालला आहे की, पुष्ट्कळ प्रसंर्ी िी उपदेशकाकंडून णजतक्या सोप्या रीतीने धमगप्रसाराचे काम होते, 
णततके ते पुरुर्ष उपदेशकाकंडून होत नाही. ह्या आणि दुसऱ्या कारिानंी, आपल्या देशात िी उपदेशक 
पुष्ट्कळ असाव्यात, ही इच्छा लोकसमूहात वृनिर्त होत चाललेली आहे. 
 

“स्टेनाग्रफी” म्हिजे लघुलेिन ह्या नावाचा आििी एक रोजर्ार णियानंी हाती घेतला आहे. 
त्याचं्यामध्ये त्या इतक्या कुशल झाल्या आहेत की, अलीकडे युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये मोठाले प्रख्यात 
वतगमानपत्रकार व वकील िीलघुलेिकासं अत्यादराने आपल्या कचेऱ्यातूंन मोठी जबाबदारीची कामे देत 
आहेत. हा रोजर्ार करिाऱ्या णियानंा साधारि णशक्षणकिींपेक्षा पुष्ट्कळ अणधक पैसा णमळतो. या णिया 
वर्षगदीडवर्षग लघुलेिनाची पिती णशकून थोडीशी उमेदवारी केल्यानंतर, राष्ट्रीय न्यायसभातूंन आणि जेथे 
मोठाल्या वक्त्याचंी भार्षिे होतात त्या णठकािी जाऊन, ती व्याख्याने अक्षरशः उतरून घेतात. त्यासं ह्या 
कामाबद्दल जर तासास पाचापासून वीस डालरापंयंत वतेन णमळते. 
 

सन १८४० त ह्याणरएट् मार्मटनो नावाची इंत्ग्लश ् णवदुर्षी युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये आली होती, तेव्हा 
येथील णियासं सात हलक्या प्रतीचे धंदे करण्याची मोकळीक होती. ते धंदे असे :- १) मुलासं मुळाक्षरे व 
उजळिी णशकणविे, २) णशविकाम; ३) िािावळी घालिे; ४) कोिाच्या तरी घरी चाकरीस राहिे; ५) 
छापिान्यात अक्षराचें णिळे जुळविे; (६) पुस्तके बाधंिाराचं्या कारिान्यापंासून पुस्तकाचंी पाने दुमडून 
टाके मारिे; ७) णर्रण्यातं णनकृष्टप्रतीचे काम करिे. पि आता तो मनू पालटला आहे. णिया णवद्यासंपन्न 
झालेल्या आहेत, तेव्हा ज्यास ह्यापेक्षा काही उत्तम प्रतीचे धंदे करण्याची शक्ती आहे, त्या एवढेच धंदे करून 
संतुष्ट राहत नाहीत. युनाइटेड् स्टेट्सच्या राष्ट्रीय सरकाराकडून आणि संस्थाणनक सरकाराकंडून जरी 
त्यास फारसे सहाय्य व उत्तजेन णमळत नाही; तरी त्या आपल्या तीक्षिबुिी, दृढणनश्चय आणि दीघोद्योर्ीपिा 
या रु्िाचं्या मदतीने परमेश्वराने त्यास णदलेल्या कल्पकशक्ती णवकासास आिीत आहेत. इ.स. १८८० च्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

िानेसुमारीवरून कळते की, युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये णिया णनरणनराळ्या प्रकारचे तीनश ेधंदे करीत होत्या. 
एका मॉसचसेूट्स् संस्थानातच दोन लक्ष एकावन्न हजार एकश ेएठ्ठावन्न णिया, दोनश ेचौऱ्यायशी वरे्ळाले 
धंदे करीत असून, त्याचं्या उत्पन्नाचे मान वर्षास एकश ेपन्नास डालरापंासून तीन हजार डालरापंयंत आहे. 
 

कोिाकोिाचे असे म्हििे पडते की, णिया कल्पक नाहीत; कारि त्याचा मेंदू कमी आहे. 
आजपयंत णजतक्या कल्पना णनघाल्या त्या सर्ळ्या पुरुर्षानंी काणढल्या, बायकानंा कल्पकशक्ती नव्हती, 
म्हिूनच असे झाले. आमचे म्हििे असे आहे की, बायकानंी कल्पना काढल्या नाहीत याचे कारि त्याचं्या 
मेंदूचा कमीपिा नव्हे, तर त्याचं्या कल्पकशक्ती णवकास पावण्यास त्यास कोिी अवसर व उते्तजन मुळीच 
णदले नव्हते. कोठे कोठे असेही घडून आले आहे की, बायकानंी स्वतः कल्पना काढून, आपल्या स्वाभाणवक 
उदारपिाने त्या पुरुर्षाचं्या नावंाने प्रणसि होऊ णदल्या. उदाहरिाथग प्रणसि युरोणपयन् र्ायक व वाद्यवादक 
बेथोव्हन्, याच्या बणहिीने पुष्ट्कळ उत्कृष्ट आणि लोकोत्तर माधुयगयुक्त असे रार् आणि राणर्ण्या रचून, 
आपल्या भावाच्या नावाने प्रणसि करू णदल्या. त्याचं्यायोर्ाने बेथोव्हन्ची कीती अजरामर झाली आहे, पि 
त्या रार्राणर्ण्या त्याच्या बणहिीने केल्या ते थोडक्यासंच ठाऊक असेल. त्याचप्रमािे ज्योणतर्षशािज्ञ 
णवल्यम् हशले ्याची बहीि क्यारोलईन् हशले ्इने पुष्ट्कळ ग्रह शोधून काढले. आपला भाऊ ज्योणतर्षशािाचे 
पणरशीलन करीत असता त्यास णतने स्वतःच्या अलौणकक र्णितशािपारंर्ततेने पुष्ट्कळ साहाय्य केले. परंतु 
णजच्या अश्रातं श्रमाच्या व णनःस्वाथग साहाय्याच्या योर्ाने णवल्यम हशलेची एवढी प्रणसध्दी झाली; त्या 
क्यारोलाईन् हशले्ला णतच्या भावाच्या यशाचा वाटा जर्ाने णदला नाही. बेथोव्हेन्च्या बणहिीसारख्या 
बायानंी आपल्या कल्पना व शोध आपल्या संबंधी नकवा ओळिीच्या पुरुर्षाचं्या नावाने प्रणसि होऊ णदले; 
याचे कारि एक तर त्याचें स्वाभाणवक औदायग; आणि दुसरे असे की, मार्ल्या काळात बायकानंी कोितीही 
कल्पना काढून नकवा इतर कृत्य करून, लौणककात प्रणसिीस येिे, हे फार लाणजरवािे आहे, असा रानटी 
समज बहुतेक सवग देशातंील लोकातं होता; आणि आमच्या देशात तर अजूनही आहे. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये 
आताशा कोठे णियानंी काढलेल्या कल्पनासं थोडे थोडे उते्तजन णमळू लार्ले आहे. इतक्यातच त्यानंी 
एकोिीसश े पस्तीस नवीन कल्पना व शोध काढून, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकारापासून णततक्याबंद्दलचा 
आपला हक्क नोंदवनू घेतला आहे. ह्या कल्पना म्हिजे लहानसान आहेत असे नाही; तर ज्यामध्ये त्या 
काढिाऱ्या णियाचें र्हन शािीयणवर्षयाचें ज्ञान स्पष्ट रीतीने णदसून येत आहे, अशा आहेत. उदाहरिाथग सन 
१८४५ त एका बाईने अंतजगलदूरदशगक यंत्र शोधून काढले. त्याचप्रमािे एकीने समुर्द्ात प्रवास करिाऱ्या 
लोकाकंणरता प्रािरक्षक कवचे आणि प्रािरक्षक ताफे बनणवले. आििी एकीने बाष्ट्पोत्पादक यंत्र णनमाि 
केले. दुसऱ्या एकीने आर्र्ाडीच्या वाफेच्या यतं्रात सुधारिा केली. एकीने शहरातून चालिाऱ्या 
आर्र्ाड्याचंा नाद कमी व्हावा, म्हिून एक युक्ती काणढली. दुसऱ्या एकीने पाण्याचा पूर येऊन शतेे वाहून 
जाऊ नयेत, म्हिून एक युक्ती काणढली, आििी एकीने अप्रवतगक णवजेचा शेंडा (Non-inductive electric 
cable) बनणवला. तारवावंर धान्य चढणवण्याचे यंत्र, दािा आणि सालपट पृथर्क करण्याचे यंत्र, शते 
कापण्याचे यंत्र इत्यादी पुष्ट्कळ फार उपयोर्ी यंते्र णियानंी णनमाि केलेली आहेत; ह्यावरून णिया कल्पक 
नाहीत असे म्हिण्यास जार्ा राहात नाही. 
 

चीनात आणि नहदुस्थानातील कोठे कोठे णिया नावाडी आहेत, हे पुष्ट्कळासं ठाऊक असेल. 
युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये साधारि णियानंी नावाडीपि करण्याची चाल नाही. तरी ह्यापुढे येथील णिया तो 
धंदा करू लार्तील असे वाटते. हड्सन् आणि णमणसणसपी नामक महानद्यावंर चालिाऱ्या ज्या पुष्ट्कळ 
आर्बोटी आहेत, त्यापंकैी णकत्येकावंर नौकाशािज्ञ णिया नौकानायक (क्याप्टन्) असून, त्या शािीय 
रीतीप्रमािे मोठ्या हुशारीने आपले काम चालवीत आहेत. आता णिया करीत नसतील असले धंदे युनाइटेड् 
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स्टेट्स्मध्ये फारसे सापडिार नाहीत. ह्या चाळीस वर्षांमध्ये त्यासं णनरणनराळे धंदे करण्याची मोकळीक 
णमळल्यापासून, त्याचें रोजर्ार धंदे वाढत चालले आहेत. आता युनाइटेड् स्टेटस्मध्ये णजतके शतेकरी 
आहेत, त्यात शकेडा सात बायका स्वतः आपली शतेे चालणविाऱ्या असून, णशल्पकलेवर णनवाह करिाऱ्या 
लोकापंकैी शकेडा सोळा णिया आहेत. सहालक्षाहूंन अणधक णिया णशल्पकलेवर आपला णनवाह चालवीत 
आहेत. ह्याणशवाय स्वतत्र व्यापार करिाऱ्या नकवा दुकानदाराचं्या रु्मात्स्तिी साठ हजारावंर आहेत. 
तारायंत्राचे काम करिाऱ्या, आर्र्ाडीची णतणकटे णवकिाऱ्या, आणि टपालिात्यात काम करिाऱ्या बायका 
हजारो आहेत. लोकाचं्या घरात स्वैपाकपािी व घरकाम करून राहािाऱ्या बायकाचंी संख्या तेरालक्ष 
साठहजाराइंतकी आहे. 
 

कायदेशीर हक्क 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये सवग र्ोष्टींची इतकी सुधारिा झालेली आहे, तरी कायद्याने णियासं फारच 
थोडे हक्क णदले आहेत; हे पाहून सिेदाश्चयग वाटते. युनाइटेड् स्टेट्स्चे सामाणजक णनबधं बहुतेक सर्ळे 
प्राचीन इंत्ग्लश ्कायद्याचं्या अन्वये केलेले आहेत. मोशचेे णनयम आणि रोमन् कायदे हे इंत्ग्लश कायद्याचं्या 
पायाचं्या जार्ी आहेत. ह्या र्ोष्टी ध्यानात आिल्या म्हिजे हल्लींच्या अमेणरकन्  कायद्याचं्या दृष्टीने पाहाता, 
बायका इतक्या नीच मानल्या जातात का, ह्या कोड्याचा उलर्डा होतो. पणश्चम प्रातंातील नूतन 
संस्थानातूंन, णियाकंरता केलेल्या कायद्यातूंन बरेच फेरफार झालेले आहेत, त्या संस्थानातूंन णववाणहत 
पुरुर्ष आपल्या पत्नीच्या समार्मे ज्या (स्वतःच्या) घरात राहात असतो, ते घर त्याचे नव्हे, तर त्याच्या 
बायकोचे असे समजाव,े म्हिून कायद्याचा णनयम आहे. पि पूवेकडील बहुतेक सर्ळ्या संस्थानातूंन 
बायकासं नवरा मेल्यावर, त्याच्या घरात चाळीस णदवसापेंक्षा अणधक णदवस भाडे णदल्यावाचून राहण्याची 
परवानर्ी नाही! मेइन् संस्थानात दयाळू णवद्वान् पुरुर्षानंी दुःिसार्रात बुडालेल्या णवधवचेी कीव येऊन 
णतला नव्वद णदवस (णबनभाड्याने) आपल्या मयत नवऱ्याच्या घरात राहाता याव,े अशी व्यवस्था केलेली 
आहे! अलीकडे णकत्येक संस्थानातूंन णववाणहत बायकानंा स्वतः णमळणवलेल्या मालमते्तचा पाणहजे तसा 
उपयोर् करण्याचा हक्क णमळालेला आहे. त्यानंी घरात राहून लोकाचें कपडे णशवनू, णचते्र काढून वर्ैरे पैसा 
णमळणवल्यास, त्यावर त्याचंा हक्क नाही; घराबाहेर जाऊन मोलमजुरी करून पैसा णमळणवला असल्यास मात्र 
तो पैसा त्याचंा, असे कायद्याचे सारं्िे आहे. णकतीएक संस्थानातूंन बापाने नकवा भावाने णदलेल्या 
स्थावरजंर्म मालमते्तवर, आणि नवरा मेल्यावर त्याच्या जंर्म मालाच्या तृतीयाशंावर णववाणहत बायकाचंा 
पूिग हक्क आहे. पि पुष्ट्कळ संस्थानातूंन त्यास बापाने णदलेल्या नकवा स्वतः णमळणवलेल्या मालावर त्याचंा 
हक्क नसून, नवऱ्याच्या मालमते्तचा वाटा त्यासं मुळीच णमळत नाही. 
 

न्यूयाकग  आणि इतर पुष्ट्कळ संस्थानातूंन आईला आपल्या अल्पवयी मुलावंर हक्क सारं्ता येत नाही. 
बाप णजवतं असता नकवा मरतेवळेी इच्छा पत्रक करून आपली मुले पाणहजे त्याच्या स्वाधीन करील, तर 
त्यास णशक्षा होिार नाही. आपल्या बायकोच्या इच्छेणवरुि णतच्या पोटची मुले लोकासं देऊन टाकण्याचा 
अणधकार नवऱ्याला आहे. तो वडेा असून त्याने मुलाणंवर्षयी काही इच्छापत्रक केले नसल्यास मात्र, आईस 
आपली अल्पवयी मुले आपल्यापाशी ठेवनू घेता येतात. प्रणतणष्ठतपिे कायदेशीर रीतीने णववाणहत झालेल्या 
िीपुरुर्षाचंी मुले कायद्याच्या दृष्टीने बापाची मुले म्हिणवतात, आईचा त्यावंर यत्त्कंणचत्ही हक्क नाही. 
अणववाणहत बायकाचंी नकवा कसणबिींची मुले तेवढी त्याचं्या आयाचंी समजली जातात. दोनतीन वर्षांपूवी 
एका संभाणवत बाईच्या कू्रर नवऱ्याने णतची कोवळी बाळे णतच्या इच्छेणवरुि लोकासं देऊन टाकण्याचा 
प्रयत्न केला. त्या णबचाऱ्या आईला पोटच्या मुलाचंा णवरह सहन होईना; तेव्हा णतने आपली बाळे 
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आपल्यापाशी राहून घेता यावी म्हिून णनरूपायास्तव मानमयादेला एकीकडे रंु्डाळून ठेवनू, सरकारी 
न्यायकचेरीत “ही मुले माझ्या लग्नाच्या नवऱ्याची नाहीत,” म्हिून िोटी शपथ घेतली, तेव्हा णतची मुले 
णतला णमळाली. सभ्य म्हिणविाऱ्या देशातंील कायदे बायकाचं्या मानमयादेची, मातृप्रीतीची आणि देवाने 
णदलेल्या नैसर्मर्क हक्काचंी कशी पायमल्ली करतात पाहा ! असले कायदे करिारे पुरुर्ष मानुर्षराक्षस नव्हते; 
पि “ते के न जानीमहे” ह्या वर्ांतील असाव े असे वाटते. क्यान्सस्, न्यजूसी आणि आयोवा ह्या तीन 
संस्थानातं मात्र आयासं आपल्या मुलावंर वारसा सारं्ता येतो. 
 

काही वर्षांपूवी मासचूसेट्स् व इतर संस्थानातूंन बायकाचंी पे्रते त्याचं्या नवऱ्याचं्या पे्रताजंवळ 
पुरण्याचा हक्क बायकासं नव्हता, आता हा कायदा बदलला आहे. बायाचें लग्न झाल्याबरोबर त्या 
नवऱ्याच्या बंद्या होतात. धमाचायग त्याकंडून ‘आम्ही आपल्या पतीची आज्ञा मानू,’ अशी प्रणतज्ञा करून घेतो; 
त्याचं्या बापाने नकवा भावाने त्यासं णदलेली स्थावरजंर्म मालमत्ता, त्याचं्या अंर्ावरचे डार्डाणर्ने वर्ैरे 
झाडून सारे त्याचं्या नवऱ्याचं्या हाती [अमेणरकन् लोकसमाजात त्याचं्या प्राचीन रानटी त्स्थतीच्या िािािुिा अद्याप णशलक आहेत, 
त्यातं णववाणहत बायकाचें अत्यंत पारतंत्र्य ही िूि श्रेष्ठ आहे, असे म्हटल्यास चालेल. अमेणरकन् पुरुर्ष आमच्या देशातील पुरुर्षासंारिेच णनलाजरे 
आहेत. ते म्हितात की, “आम्ही सारा णदवस काम करून, णनढळाचा घाम णजरवनू, ससंार चालणवतो; आणि आमच्या बायकासं िाऊ णपऊ 
घालतो.” पुरुर्ष दररोज आठ, दहा नकवा फार झाले तर बारा तास काम करतात, पि बायकानंा पुरुर्षाचंी सेवाचाकरी, मुलाचंी देिरेि, र्ृहकृत्य 
वरै्रे करण्यात दररोज सोळा सतरा तास अंर् मोडून काम करावे लार्ते. मोलमजुरी, शतेकी व दुसरे धंदे करिाऱ्या पुरुर्षाचं्या बायका र्ृहकृत्य व 
मुलेबाळे सभंाळून आपल्या नवऱ्याचं्या बरोबरीने काम करून, णनरणनराळे धंदे करण्यात पुरुर्षासं मदत देतात, ती णनराळीच. असे असूनही कुटंुबाच्या 
उत्पन्नावर बायकोचा हक्क नाही; णतला एकदोन पैसे िचास लार्ले, तर ते नवऱ्याची मनधरिी करून, त्याच्या हजार प्रश्नास समपगक उत्तरे देऊन 
त्याच्यापाशी भीक मार्ून घ्याव ेलार्तात. पि त्याने ते देण्याचे नाकारले, तर णतला कायद्यापुढे नकवा लोकसमाजात आपल्या बहुकष्टार्मजत मालावर 
हक्क सारं्ता येत नाही इतकेच नाही; तर उलट णतचा नवरा णतच्यावर आपि केवढे उपकार केले ते सारं्तो आणि लोकसमाज (पुरुर्षसमाज) 
म्हितो की, पुरुर्ष फार पणरश्रम करून, पैसा णमळवनू बायकासं अन्नवि देतात ! अहाहा ! पुरुर्षाचें बायकावंरं केवढे उपकार हे ! बायको घरातं 
नसल्यास, ती णजतके काम करते तेवढे काम करायाला णनदान दोन तीन तरी चाकर ठेवाव े लार्तील. त्यासं वेतन द्यावे लार्ते; चाकर काही 
मालकाचे फुकटचे िात नाहीत, मालकाने त्यावर उपकार केले असे म्हिता येत नाही; पि बायकोने दहा चाकराइंतके काम केले, तरी नवरा 

णतला िायाला घालतो हे त्याचे णतच्यावर उपकारच होतात !] जाते. काही वर्षांपूवी बायानंी नेसलेल्या विावंरसुध्दा त्यानंा 
हक्क नसे, पि आता कायद्याने नवऱ्यासं आपल्या बायकाचें पोर्षाक वर्ैरे णवकून नकवा र्हाि ठेवनू, आपली 
तंुबडी भरण्याची मनाई केली आहे. 
 

णववाह आणि णववाहसबंंध तोडिे, ह्या णवर्षयींचे कायदे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णनरणनराळ्या 
संस्थानातूंन णनरणनराळ्या प्रकारचे आहेत. ह्यामुळे सामाणजक व्यवस्थेत फार र्ोंधळ होतो. ह्या देशचे 
सज्जनानंी, णवशरे्षेंकरून णियाचं्या मद्यणनरे्षधक सभेने व णतच्या पक्षसमथगकानंी णववाहसंबंधी कायदे राष्ट्रातं 
सवगत्र एकाच प्रकारचे व न्यायसम्मत असे असाव,े म्हिून दीघगप्रयत्न चालणवला आहे. 
 

युनाईटेड् स्टेट्स्च्या जानपदासं अदालतीतून वर्ैरे आपल्या समान योग्यतेच्या बारा पंचाकंडून इन्
साफ णमळावा, असा णनयम आहे. परंतु णियासं त्याचं्या समान योग्यतेच्या सजातीय पंचाकंडून इन्साफ 
करून घेण्याचा हक्क नाही. पुरुर्ष-मर् ते बायकापेंक्षा शतपट मूिग, दुव्यगसनी नकवा कसेही असोत – राष्ट्रीय 
व संस्थाणनक कायदे करण्यात पुरुर्षाचें मत घेतल्यावाचनू, कायदे करिाऱ्या मंडळीला हंू का चू ंकरू देत 
नाहीत. पि बायका णकती णवद्वान्, बुणिमान्, णवचारी आणि नीणतसंपन्न असल्या, तरी त्यासं राष्ट्रीय व 
स्थाणनक राज्यव्यवस्थेणवर्षयी आपले मत देण्याचा अणधकार नाही. ह्यास्तव कायद्याच्या नजरेने पाणहल्यास, 
पुरुर्ष णियाहूंन फार उत्तम आहेत; म्हिून त्यानंी पंचाचं्या णठकािी बसून बायकाचं्या िटल्याचंा तपास 
केल्यास, तो इन्साफ णफयादी बायकोच्या समान योग्यतेच्या पंचानंी केल्यासारिा होत नाही. हल्ली एक 
णवयोनमर् उपसंस्थान णशवाय करून युनाईटेड् स्टेट्स्च्या इतर कोित्याही भार्ातं हा सवगसाधारि 
अमेणरकन् जानपदास असिारा मोठा महत्त्वाचा हक्क बायकासं त्या बायका, एवढ्ाच कारिावरून 
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णमळालेला नाही. तरी इकडच्या उद्योर्ी बायका, आपल्यास राजकीय हक्क णमळाव े म्हिून प्रयत्न करीत 
आहेत; त्याचंा तो प्रयत्न कालक्रमेंकरून सफलही होईल, अशी सुणचन्हे सवगत्र णदसून येत आहेत. 
 

संहि प्रयत्न, [पुष्ट्कळ मनुष्ट्यानंी एकत्र णमळून एकणचत्ताने केलेले प्रयत्न. सहंत = जुळलेले, सयुंक्त.] राष्ट्रीय समाज 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकसत्ताक राष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा बेंजाणमन् फँ्रकणलन् याने ह्या 
राष्ट्राच्या मुख्य णशक्क्यावर “ए प्लुणरबुस् उनुम्” म्हिजे “बहुत णमळून एक” हे वाक्य णलहाव,े म्हिून सूचना 
केली. आता आपि युनाईटेड् स्टेट्स्च्या ज्या भार्ात जाव े तेथे सदरील वाक्य राष्ट्रीय णशक्क्यावर 
णलणहलेले, आपल्या दृष्टीस पडते. इतकेच नाही; तर ह्या राष्ट्रातंील लोकाचं्या कृतीत पदोपदी हे वाक्य 
आपल्या पाहाण्यात, ऐकण्यात आणि अनुभवास येते. युनाईटेड् स्टेट्सच्या राष्ट्राचे बळ तोफिान्यात, 
णशलेिान्यातून नकवा अवाढव्य सैन्यात नाही. ते ह्या देशच्या लोकाचं्या णवद्यावते्तत आणि सदरील 
वाक्याप्रमािे “बहुत णमळून एक,” ह्या सत्यात आहे. णिया अणशणक्षत व साधारि लौणककानुभवशून्य होत्या, 
तेव्हा त्यास सदरील सत्याची माणहती नव्हती, म्हिूनच त्याचं्या हातून लोकणहताची महत्काये घडून येत 
नव्हती. त्या जसजशा णवद्यासंपन्न व बहुदशी होऊ लार्ल्या, तसतसे हे सनातन सत्य त्याचं्या हृदयात 
उणदत होऊन, णदवसेंणदवस अणधक प्रकाशमान होऊ लार्ले. 
 

आपल्या उन्नणतशीलतेबद्दल सवग पृथ्वीत प्रणसिीस आलेल्या युनाईटेड् स्टेट्स्मध्ये, पन्नास 
वर्षांिाली एकसुिा महत्त्वाची िीसभा नव्हती. णिया आपापल्या घरात बसून नकवा एिाद्या शजेारिीच्या 
घरी चारचौघी णमळून र्प्पा ठोकीत, नकवा देवळाचं्या, भटाचं्या नकवा र्रीबरु्रीबाचं्या मदतीकरता 
णशविकाम करीत असत. ह्याहून अणधक महत्त्वाचे काही काम णियासं करता येईल, असे कोिाच्या ध्यानी 
मनी सुिा आले नव्हते. पुरुर्षानंा तर काय पि णियानंा सुिा िीजातीची योग्यता, शक्ती आणि बुणिमत्ता 
केवढी आहे; हे मुळीच माहीत नव्हते. पन्नास वर्षांिाली इंग्लंडात साधारि णवद्योन्नतीच्या उदे्दशाने “ब्लू 
स्टानकग्स् क्लब” नावाची णवद्योत्साही णियाचंी मंडळी स्थापन झाली; तेव्हा णतचे उदे्दश ऐकून सवग जर्ास 
हसू आले, “ब्लू स्टानकग्स्” हे शब्द सवगत्र उपहासास्पद झाले. मयादशील म्हिणविाऱ्या णियासं िीसभेचे 
नाव आणि णिया सभेस जाऊन, णवद्योन्नतीच्या र्ोष्टी बोलत आहेत; हे ऐकून, दे माय धरिी ठाय, असे होत 
असे. णियानंी सभेस जािे व सभातूंन बोलिे ही मोठीच दुष्ट्कमें आहेत, असे सर्ळ्यासं वाटत असे. पि ह्या 
उन्नणतशील शतकाच्या तेजापुढे सदरील समाजाचा अंधकार फार णदवस णटकला नाही. फ्रान्सेस् णवलडग ह्या 
अमेणरकन् सरस्वतीने एके णठकािी म्हटले आहे की, - “ह्या बहुस्तुत एकुणिसाव्या शतकात पुष्ट्कळ अदु्भत 
(शािीय) शोध करण्यात आले; परंतु त्या सर्ळ्यात िीला स्वतःचा शोध लार्ला, तो फारच अदु्भत आहे.” 
अमेणरकन् णियानंी रे्ल्या चाळीस वर्षांत लहानमोठ्या जुटी करून आपल्या, समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या 
णहताकरता जे संहत प्रयत्न केले, त्याचं्या इणतहासाचे णववचेन केले, म्हिजे सदरील र्ोष्टीचे प्रत्यतंर येते. 
इ.स. १८४८ साली लुके्रणशयामाट्, इणलजबेथ केडी स्टाटंन् इत्यादी दहा पाच धैयगशाली, उन्नणतशील, 
णवदुर्षी णियानंी प्रथम एक महत्त्वाचा िीसमाज स्थापून, णियासं पुरुर्षाचं्या बरोबरीने णवद्याध्ययन, 
रोजर्ारधंदे वर्ैरे करण्याचे आणि राजकारिी हक्क णमळाव,े म्हिून प्रयत्न चालणवला. ह्या णमतीपासून 
अमेणरकन् णियाचं्या संहत प्रयत्नास आरंभ झाला म्हटल्यास चालेल. ह्या पुढे इ.स. १८६९ पयंत 
एकाददुसरा लहानसहान िीसमाज स्थाणपत झाला असेल, पि त्याने एिादे महत्त्वाचे कृत्य करून, 
राष्ट्रीय समाजाचे रूप धारि केलेले ऐणकवात नाही. इ.स. १८५८ सालापयंत केवळ युनाईटेड स्टेट्स्
मध्येच नव्हे, तर पृथ्वीवर कोठेही “णियाचंा राष्ट्रीय समाज,” अत्स्तत्वात आला नव्हता. ह्या णमतीपयंत 
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णियानंा राष्ट्रीय समाज स्थापन करून, सुरळीतपिाने सर्ळी कामे चालणवता येतील; ही कल्पना सुिा 
कोिाच्या मनात आली नव्हती. इ.स. १८६०च्या सुमारास युनाईटेड् स्टेट्स्मध्ये भयंकर युि माजण्याची 
णचन्हे णदसू लार्ली. हबशी लोकाचं्या दास्याणवर्षयी दाणक्षिात्य आणि औदीच्य (उत्तरेकडील) संस्थानाचं्या 
लोकामंध्ये वादणववाद उपत्स्थत झाला; त्यामुळे दोन्ही भार्ात वैरात्ग्न धुमसू लार्ला. इ. स. १८६० – ६१ 
त दाणक्षिात्य संस्थानानंी उत्तरेकडच्या आपल्या देशबाधंवासं ‘युिं देणह,’ म्हिून ललकारले, तेव्हापासून 
इ.स. १८६५ पयंत त्या दोहाभार्ातं जो युिात्ग्न भडकला, त्यामुळे अमेणरकन् कुटंुबामंधून सवगत्र एकच 
हाहाकार होऊन रे्ला. त्या यादवीपासून प्रथम दुःिदाणरद्र्ययातनारूपी हालाहल णवर्ष उत्पन्न झाले िरे, 
परंतु त्याच्या मार्ून लार्लीच अमृत आणि नचतामणि यासंारिी अदु्भत आणि तेजःपुजं अशी दोन महारत्ने 
उत्पन्न झाली. 
 

पे्रणसडेंट् नलकन्ने औदीच्य संस्थानाचंा मोहोरक्या होऊन, आणफ्रकन् दास्यास प्रािातं णशके्षचा दंड 
देऊन, दणक्षिेकडची बंडाळी मोडण्याकरता सशक्त युिक्षम अमेणरकन् पुरुर्षासं स्वच्छेने सेनेत णमळून, 
आपल्या देशाची अब्र ूरािण्यास बोलावले. तेव्हा उत्तरेकडच्या संस्थानातूंन युिाची तयारी केलेली नव्हती. 
पे्रणसडेंट् नलकन्च्या बोलावण्याला मान देऊन, औदीच्य शूर पुरुर्ष रिारं्िाकडे चालते झाले. तेव्हा त्यासं 
नेसायाची एकरंर्ी युिोपयोर्ी विे (पायजमे बंड्या मोजे वर्ैरे) नव्हती. ती व युिोपयोर्ी इतर सामान, 
याचंा पुरवठा करण्यास मंडळ्याही नव्हत्या. युिास प्रारंभ झाला, तेव्हा सैणनकासं नेसायला विे पाणहजेत, 
ते ऐकताकं्षिी उत्तर संस्थानातंील बहुतेक सर्ळ्या र्ावाचं्या बायका भजनालयातूंन जमून, विे णशव ू
लार्ल्या. त्यानंी प्रथम तीन मणहन्यापंयंत सैणनकासं लार्िाऱ्या णशवलेल्या विाचंा पुरवठा केला. ह्या प्रसंर्ी 
पुष्ट्कळानंी एकत्र जमून काम केल्यास त्याला केवढे रूप येते; व त्यापासून समाजास व राष्ट्रास केवढा 
फायदा होतो, हे णियासं कळू लार्ले. 
 

पुढे काही काळाने अमेणरकन् यादवीला भयंकर रूप येऊन णजकडे णतकडे युि माजले, तेव्हा 
उत्तरेकडील संस्थानातं एक ‘णक्रश्चन कणमशन्’ नावाची मंडळी स्थापण्यात आली. रिारं्िात लढत 
असलेल्या णशपायासं धमोपदेश करून, मरिसमयी त्याचं्या जीवाला मुणक्तमार्ी लावण्याकरता युिस्थळी 
काही धमाचायग पाठवनू, योद्ध्यासं पारलौणकक र्ोष्टींत साहाय्य करिे, हा ह्या मंडळीचा उदे्दश होता. ह्या 
मंडळीस िचाला लार्िारा पैसा र्ोळा करण्याचे काम बायकाचं्या वाटं्यास आले, व मंडळीचे अध्यक्ष 
उपाध्यक्षाचं्या वर्ैरे पदव्या पुरुर्षानंी घेतल्या. बायकानंी नानाप्रकारचे काबाडकष्ट करून, कोट्यावधी रुपये 
णमळवनू मंडळीच्या चरिी अर्मपले, ते घेऊन ह्या धार्ममक मंडळीने योद्ध्यासं धमोपदेश करण्याकरता शकेडो 
धमोपदेशकासं युिस्थळी पाठवनू णदले. मंडळीचा उदे्दश फारच स्तुत्य होता, ह्यातं संशय नाही; परंतु 
युिस्थळी जिमी झालेल्या, भकेुने व तहानेने मरत आणि यातना भोर्ीत असलेल्या योद्ध्यासं, धमोपदेश 
ऐकण्याची फारशी र्ोडी नव्हती. पि त्याचं्या जीवाचें पारलौणकक णहत करायाला रे्लेल्या धमाचायांस 
योद्ध्याचं्या ‘क्षिभरुं्र’ देहाचंी यातना कमी करून, त्याचें ऐणहक णहत करण्याचे ज्ञान नव्हते. आपला हात 
नकवा पाय जिमी झालेला असून, त्या कठीि प्रसंर्ी काही ऐणहक मदतीची जरुरी असता, ती देण्याच्या 
बदली धमोपदेश करीत सुटिाऱ्या भटाची बडबड णबचाऱ्या जिमी योद्ध्यास िपली नाही, तर त्यात 
त्याची मोठीशी चूक झाली, असे म्हिवत नाही. ही र्ोष्ट ध्यानात येऊन, दुःिी, कष्टी, जिमी णशपायासं 
ऐणहक साहाय्य देण्याकरता, एक स्वतंत्र मंडळी स्थापिे अवश्य आहे; व ह्या मंडळीने रिारं्िी जिमी 
मनुष्ट्याचंी सेवाचाकरी करून त्याचंा समाचार घेण्यास बायकाचंी योजना करावी; असे पुष्ट्कळ िीपुरुर्षासं 
वाटून, त्यानंी “स्याणनटरी कणमशन्” नावंाची मंडळी स्थाणपली. 
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ह्या मंडळीचे अत्स्तत्व आणि णतने प्रारंभनू तडीस नेलेली महत्कृत्ये, ही आश्चयगकारक होती िरीच; 
पि तीस पाठबळ देऊन, पणहल्यापासून शवेटपयंत णतला लार्िाऱ्या प्रत्येक सामग्रीचा सगं्रह करून, णतची 
व्यवस्था ठेविाऱ्या अमेणरकन् णियाचें पराक्रम पाहून तर जर् आश्चयाने थक्क झाले. ह्या मंडळीने शकेडोच 
काय, पि हजारो रोणर्शुश्रूर्षक बायकापुरुर्ष युिस्थळी पाठणवले. णमत्रसेनेंतील (आणि शत्रूकडल्याही काही 
अनाथ) जिमी योद्ध्यासं वळेेवर िाण्याणपण्याची योग्य व्यवस्था केली. रिारं्िात दवािाने घातले; 
मेलेल्या योद्ध्याचंी पे्रते पुरली; असहाय र्रीबरु्रीब मनुष्ट्यासं योग्य साहाय्य णदले. अशी एक का दोन, 
शकेडो कृत्ये करण्यास त्या मंडळीला अतोनात पैसा व इतर सामान पाणहजे होते; ते याव ेकोठून? सरकारी 
िणजन्यात पैसा नव्हता; व ह्या मंडळीचा अवाढव्य िचग चालणवण्यापुरता पैसा कोिा एकाच्या हाती नसून, 
तो असला तरी णततका एकदम देण्याएवढे उदारत्व कोिाच्या अंर्ी नव्हते. ह्या प्रसरं्ी सदरील मंडळीच्या 
कामकरी पोटमंडळींतील प्रमुि बायकासं पैसा र्ोळा करण्याची एक िाशी युक्ती सुचली. मेरी ए. णलवर्मोर ्
आणि दुसऱ्या एक दोघी बायानंी णमळून, ही युक्ती कामी लावण्याचा बेत ठरणवला. त्यानंी इणलनोइस् व 
दुसऱ्या संस्थानातूंन पुष्ट्कळ लोकानंा णवनंणतपते्र पाठवनू, आपला उदे्दश आणि तो तडीस नेण्याला काय 
उपाय योजावयाचे, ते कळणवले. थोडक्याच काळात उत्तर संस्थानातंील सर्ळ्या वतगमानपत्रातूंन अशी 
वाता प्रणसि झाली की, णशकार्ो शहरात काही उद्योर्ी बायका णमळून एक जते्रचा बाजार भरणविार आहेत. 
उपकारी लोकानंी पाठणवलेले पदाथग उंच दराने णवकून, त्यात णमळालेला पैसा ह्या बायका “स्याणनटरी 
कणमशन्” च्या िचास देिार. ज्या उपकारी िीपुरुर्षानंा ह्या सत्कृत्यास साहाय्य करण्याची इच्छा असेल, 
त्यानंी णशकार्ो शहरात अमुक बाईच्या पत्त्यावर, आपल्यास लभ्य असतील ते उपयोर्ी णजन्नस पाठवाव.े 
 

ह्या जते्रच्या उत्पादक बायानंी असे अनुमान केले होते की, आपि हे काम सुरळीतपिे तडीस 
नेल्यास ह्या जते्रच्या बाजारातून णनदान पंचवीस हजार डालराइंतका नफा होईल. हे ऐकून, णवद्वान् र्ृहस्थ 
आणि सभ्य वतगमानपत्रकार हसले. ते म्हिाले, ह्या बायकानंा पंचवीस हजार डालर णमळणवण्याची अक्कल 
असिे तर लाबंच राणहले, पि त्यानंी हा जते्रचा बाजार आरंणभला आहे त्याची घाि झाली नाही म्हिजे पुरे. 
कोिी अणत णतरस्कारसूचक मुरे्द्ने, हसून म्हिाले, अमक्या णदवशी णशकार्ोत ‘बटाट्याचंी वरात’ णनघिार 
आहे. पि त्या शूर, उद्योर्ी बायकानंी लोकाचं्या उपहासाकडे व ननदेकडे लक्ष णदले नाही. त्या आपापल्या 
णठकािी होतील णततके प्रयत्न करीत असून रातं्रणदवस मेहनत करून आपला उदे्दश णसिीस नेण्याच्या 
कामी लार्ल्या. इणलनोइस्च्या व दुसऱ्या पुष्ट्कळ संस्थानातंील बायकानंी णशवलेले कपडे, चमत्काणरक 
पदाथग, नानाप्रकारचे मुरंबे, लोिची, णमठाई, इत्यादी शकेडो णजनसा णशकार्ोत धाडून णदल्या. मर् 
नेमलेल्या णदवशी जते्रचा बाजार उघडला. णशकार्ोच्या आसपास राहिाऱ्या काही णशष्ट शतेकऱ्यानंी – ह्या 
परोपकारी बायकाचंा उपहास करिाऱ्या लोकाचं्या तोंडात सािर घालण्याकरताच की काय नकळे – 
आपल्या छकड्यातूंन भाजीपाला, फुले, बटाटे, वर्ैरे पदाथग लादून मोठ्या समारंभाने जते्रच्या बाजारातं 
नेऊन पोचते केले. बुणिमान् व्यवस्थापक णियानंी त्या बाजाराची व्यवस्था फार उत्तम ठेणवली. हजारो 
पे्रक्षक मंडळी णत्रणवध आशय मनात धरून, ह्या जते्रस रे्ली, परंतु तेथे रे्ल्याबरोबर बाजाराची सुव्यवस्था, 
त्याच्या उत्पादकाचें णशष्टपि, वर्ैरे पाहून सानंदाश्चयग पावनू, काहीना काही तरी पदाथग णवकत घेऊन रे्ली. 
ह्या जते्रच्या बाजाराची समाप्ती झाल्यावर लोकसमाजास असे कळून आले की, जत्रा भरणवण्यास लार्िारा 
सर्ळा िचग पुरून तेथे णवकलेल्या पदाथांपासून जे उत्पन्न झाले, ते सदरील बाजाराच्या उत्पादकाचं्या 
अनुमानाहून पाचपट अणधक होते. ह्या बाजारातूंन “स्याणनटरी कणमशन्” मंडळीच्या उद्योर्ी बायानंी सुमारे 
सव्वालक्ष डालर म्हिजे सरासरी पाविेचारलक्ष रुपये नफा करून घेऊन, तो पैसा ‘कणमशन्’च्या 
उपयोर्ाकणरता पाठवनू णदला. ह्यानंतर स्याणनटरी कणमशन्च्या मदतीकरता पुष्ट्कळ णठकािी असे बाजार 
भरणवण्यात आले. न्ययूाकग  आणि णफलाडेत्ल्फया ह्या शहरातूंन शवेटले दोन बाजार भरणवण्यात आले होते, 
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त्यातून पणहल्यात दहालक्ष डॉलर म्हिजे तीस लक्ष रुपये आणि दुसऱ्यात बारा लक्ष डालर म्हिजे छत्तीस 
लक्ष रुपये नफा झाला. बायकानंी ह्या बाजाराचंी कल्पना काढली. त्यानंीच अथपासून इणतपयंत त्याचंी 
सर्ळी व्यवस्था ठेवली; त्यात णवकलेले लहान मोठे बहुतेक सर्ळे पदाथग हजारो लक्षावधी बायानंीच तयार 
करून पाठणवले. ही बायकाचंी कतगबर्ारी, हा व्यवस्थेशीरपिा, ही राजकारिी िोलबुिी, दूरदृष्टी, आणि 
दीघगप्रयत्न पाहून, - आपल्याच आंर्ी हे सवग रु्ि आहेत म्हिून अहंकार मानून, बायकानंा व्यवहाणरक व 
लौणकक कामे करण्याची अक्कल नाही अशी वटवट करिाऱ्या – पुरुर्षानंी तोंडात बोटे घातली; आणि 
बायकाचंी िरी योग्यता ओळििाऱ्या सज्जनानंी त्यासं शाबासकी णदली. 
 

“स्याणनटरी कणमशन्” ही मंडळी एक प्रकारची राष्ट्रीय उपकारी मंडळी होती; तीत प्रथम बायकानंा 
लहानमोठ्या हुद्द्ावंर राहून पुरुर्षाचं्या बरोबरीने कामे करण्याचा प्रसंर् णमळाला. ह्या मंडळीच्या 
मदतीकरता जमणवलेल्या जत्रातूंन व बाजारातूंन जे अर्ण्य फायदे झाले, व अचाट कृत्ये आरंभनू तडीस 
रे्ली, त्याचं्या योर्ाने बहुतानंी थोडे थोडे काम करून एकणवचाराने सुरळीत, व्यवस्थेशीर कामे केल्यास 
केवढे महान् महान् उदे्दश साधता येथील, हे सत्य णियासं उत्तम रीतीने समजून आले. आणि णियानंा णवद्या, 
स्वातंत्र्य आणि काम करण्याची मोकळीक णमळाल्यास त्याचं्या हातून केवढाली कृत्ये णसिीस जातात, हे 
जर्ास कळून आले. इंग्लंडच्या प्रणसि परोपकारी फ्लोरन्स् नाइनटरे्ल ्नावाच्या बाईने इंत्ग्लश ् चालीचा 
पडदपोशीपिा एकीकडे ठेवनू, णक्रणमयाच्या लढाईत जाऊन, जिनी णशपायाचंी सेवाशुश्रूर्षा करून, 
युिस्थळी रोग्याचंी सुव्यवस्था ठेवनू, जर्ातील सवग दयाळू णियासं उत्तम णकत्ता चालून णदला. अमेणरकन् 
बायकानंी नाइनटरे्ल ्बाईचा णकत्ता णकती उत्तम रीतीने वळणवला ते इ.स. १८६० पासून १८६६ पयंत पाच 
सहा वर्षांचा अमेणरकन् इणतहास वाचल्याने, चारं्ले कळून येते. अमेणरकन् यादवी प्रारंभ झाल्यावर ती समाप्त 
होईतोपयंत उत्तर संस्थानातंील णियानंी आपली घरे संभाळून, पुरुर्षाचें रोजर्ार धंदे व इतर कामे 
संभाळली; “णक्रश्चन्” आणि “स्याणनटरी कणमशन्” ह्या परोपकारी सभासं लार्िारे असंख्यात पदाथग व 
कोट्यावधी रुपये जमा करून आिून णदले इतकेच नाही; तर शकेडो हजारो उपकारी णिया रिस्थळी 
जाऊन, थकल्या, भार्ल्या, जिमी व मरिोन्मुि झालेल्या योद्ध्याचंा समाचार घेऊन रातं्रणदवस त्याचं्या 
सेवते िपू लार्ल्या. त्यानंी उभ्या दुपारी नकवा मध्यरात्री वळे, अवळे, तहान, भकू, शारीणरक सुि इत्यादी 
सवग र्ोष्टींकडे दुलग क्षय करून, तंुबळ युि चालत असता आणि इतर समयी, जेथे म्हिून कोिाला काही 
साहाय्य देण्याची आवश्यकता असे तेथे स्वतः जाऊन, वळेेवर सवांस मदत केली. शकेडो कोट्याधीश 
धणनक णियानंी सुिसंपत्तीची माहेरघरे आपली घरे टाकून; रिारं्िात रे्लेल्या देशबाधंवाचं्या 
दुःिशमनाकणरता वनवास डोक्यावर घेतला, व तेथे आपला प्राि धोक्यात घालून, नानाप्रकारची सत्कृत्ये 
करण्यात शरीरसंपत्ती व स्थावरजंर्म मालमत्ता आणि आपले अमोणलक प्रािसुिा िची घातले. धन्य त्या 
साध्वी परोपकाणरिी माउल्याचंी ! 
 

इ. स. १८६५ पासून आजपावतेो युनाईटेड् स्टेटस्मध्ये पुष्ट्कळ णियाचें समाज स्थाणपत झाले आणि 
पुढे होतील. केवळ युनाईटेड् स्टेट्सस्मध्येच नव्हे, तर इंग्लंड, फ्रान्स्, जमगनी, णफन्लंड्, नावे, इटाली 
इत्यादी राष्ट्रातूंन णियाचें स्थाणनक आणि राष्ट्रीय समाज स्थाणपत झाले आहेत. त्याचें उदे्दशही पुष्ट्कळ 
प्रकारचे आहेत. हे णियाचें राष्ट्रीय समाज अत्स्तत्वात येण्यास कारि काय म्हिाल, तर युनाइटेड् 
स्टेट्सस्च्या यादवी युिाचेवळेी स्याणनटरी कणमशन् वर्ैरे मंडळ्याचं्या द्वारे बायकाचं्या अंर्ी असलेली 
कतगबर्ारी जर्ापुढे आली आणि बायकासं आपली योग्यता व शक्ती केवढी आहे, बहुतानंी णमळून एक 
णवचाराने एिादे कृत्य केल्यास त्या संहत प्रयत्नाच्या योर्ाने केवढाली आचाट कृत्ये करवतात, हे कळून 
आले, हे होय. तेव्हा णियानंी ह्या नवीनच लार्लेल्या शािीय शोधाचा चारं्ला उपयोर् करण्यास आरंभ 
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केला. ह्या वीस पंचवीस वर्षांच्या आत काही नाही तरी तीस, चाळीस णियाचें राष्ट्रीय समाज स्थाणपत झाले 
असून, त्याचंी कायें उत्तम व सुव्यवत्स्थतपिे चालली आहेत. अमेणरकन यादवी समाप्त होऊन स्याणनटरी 
कणमशनचे णवसजगन झाल्यावर, युनाईटेड् स्टेट्सस्मध्ये शकेडो नकबहुना हजारो णियाचं्या लहान मोठ्या सभा 
अत्स्तत्वात आल्या. पन्नास वर्षांपूवी ज्या शब्दाचे उच्चारि करिेसुिा लाणजरवािे आहे असे णियासं वाटत 
असे, तो शब्द आज सवगत्र सवगमान्य झाला आहे. हल्ला हजार बाराश ेरणहवाशी ज्यात राहातात अशा एिाद्या 
तरी र्ावी णियाचंी एिाददुसरी सभा नसेल, असा र्ाव णवरळा. लहान र्ावातूंन व मोठ्या शहरातूंन जेथे 
जाव े तेथे णियाचं्या “णवद्योते्तजक” “परस्पर सुधारक” “र्रीबाचं्या साहय्यकारक” “मद्यपानणनरे्षधक,” 
“नीणतप्रसारक,” “णमत्रत्ववधगक,” “अनाथरक्षक,” “बालरक्षक,” “कैद्याचं्या कैवारी,” “पणततबायकाचंा 
उिार करिाऱ्या,” “संर्ीतोते्तजक,” “परोपकारी,” “धमगसंरणश्रिी,” “क्रौयगणनवारक,” “णशक्षिसुधारक,” 
“प्रवाणसणमत्र,” “कामकरी बायकाचंी देिरेि करिाऱ्या,” “बालणशक्षिसुधारक,” “राज्यकारिी हक्क 
मार्िाऱ्या,” “सामाणजक उन्नणत करिाऱ्या,” “णियाचंी उन्नती करिाऱ्या,” “धमगप्रसार करिाऱ्या,” 
“णनदोर्षानंदवधगक,” अशा एक का दोन, शकेडो णनरणनराळ्या तऱ्हेच्या िीसभा कायावाचामनसा सत्कृत्ये 
करून, समाजाची आणि राष्ट्राची उन्नती करण्याच्या कामात तत्पर आहेत. पन्नासवर्षांिाली बायका अज्ञानी 
असल्याकारिाने, संहत प्रयत्नाची योग्यता केवढी आहे हे न जािून, आपापल्या णठकािी मनास वाटेल त्या 
रीतीने आलाणहदा राहून धमग, परोपकार इत्यादी कायें करीत होत्या; म्हिूनच त्याचं्या हातून काही मोठेसे 
काम घडले नाही. आता अज्ञानाचे राज्य जाऊन, ज्ञानाचे मन्वतंर सुरू झाले आहे. पुष्ट्कळानंी एकत्र जमनू 
एकमेकाचंा सल्ला घेऊन, एक णवचाराने संहत प्रयत्न केल्यास पुष्ट्कळ मोठाले फायदे होतील, हे बायकासं 
कळून आले आहे. आता बायका युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या राष्ट्रीय उन्नतीच्या सत्कृत्यातं पुरुर्षाच्यासमान 
भार्ीदार होत आहेत. स्थलसंकोचास्तव मला येथे फार िीसभाचें विगन करता येत नाही, तरी त्यापंैकी 
काहीकाचें स्वरूप व त्यानंी केलेल्या ठळक ढळक कृत्याचंा संके्षपाने णवचार करू. [ह्या णठकािी ज्याचंा सणंक्षप्त वृत्तातं 
साणंर्तला आहे, त्या सर्ळ्या सभा स्वतंत्र व णनरणनराळ्या उदे्दशाने स्थाणपलेल्या असूनही, त्याचंा एकमेकाशंी इतका णनकट सबंंध आहे की, एका 
सभेने हाती घेतलेले एिादे महत्त्वाचे काम णसिीस नेण्यात इतर िीसभानंी हस्ते परहस्ते सहाय्य केले नाही, असे उदाहरि णमळिे दुरापास्त आहे. 
ह्यामुळे अमुक एक सत्कृत्य केल्याचे पूिग यश अमक्यासच सर्ळे णमळाले, असे णनश्चयाने म्हिता येत नाही. अमेणरकन् िीसभा एिादे काम 
केल्याबद्दल सर्ळे यश आपल्यास णमळाले नाही, म्हिून इतर सभाणंवर्षयी मत्सरबुिी बाळर्ीत नाहीत, इतकेच नव्हे; तर त्या सवगदा एकमेकासं 
सहाय्य करण्यास तयार असून एकमेकाचं्या जयाबद्दल व कृताथगतेबद्दल परमानंद पावतात, हे त्यास भरू्षि आहे.] 
 

कोित्याही देशात जाऊन पाहा, णिया ह्या धमाच्या व नीतीच्या रिवालदारिी आहेत, असे 
आपल्या प्रत्ययास येईल. पणवत्र व धार्ममक आचरि, दानधमग, ईश्वरभक्ती, धमगसरंक्षिाकरता सवगत्यार् 
करिे, इत्यादी काही करून, सवग देशातंील, सवग जातींतील णिया स्वधमाचे संरक्षि करीत आहेत. 
अलीकडे चाळीस वर्षांत िीस्तधमी राष्ट्रातंील णियाचें हे अमोणलक सदु्गि उघडकीस येऊन, त्यासं 
स्वणववकेानुसार स्वतंत्रपिे धमगकृत्ये करिाची सवड सापंडली असल्यामुळे जर्ाचे मोठे णहत होत आहे. 
सुमारे पंचवीस वर्षांिाली ह्या देशात णियाचंी णमशनरी (धमगप्रसारक) मंडळी प्रथम स्थाणपत झाली. आता 
बहुतेक सर्ळ्या णिस्ती पंथाचं्या लोकातूंन बायकाचं्या धमगप्रसारक मंडळ्या स्थापलेल्या आहेत. त्या 
सर्ळ्यातं णमळून सुमारे पंधरालक्ष बायका त्या मंडळ्याचं्या सदस्या असून दरवर्षी वीस लक्ष डालराहूंन 
(म्हिजे ६० लक्ष रुपयाहूंन) अणधक वर्गिी देऊन, आपल्या प्रणतणनधींच्या व मंडळ्याचं्या अध्यक्षाचं्या द्वारे 
धमगप्रसाराकडे आणि णनराणश्रतासं मदत देण्याकडे त्या पैशाचा उपयोर् करतात. ह्या सर्ळ्या णियाचं्या 
णमशनमंडळ्या दरवर्षी धमोपदेशपर वतगमानपते्र व माणसक पुस्तके याचं्या सवालक्षावंर प्रती छापून, सवगत्र 
लोकासं वाचायाला देतात. ह्याणशवाय कोट्यावधी लहान लहान धमोपदेशपर पत्रके छापून चोहोकडे 
वाटतात. ह्या मंडळ्यातंील णिया वर्षांतून पाच लक्ष सभा भरवनू त्यातून धमगपर भार्षिे करतात, णनबधं 
वाचतात, व मोठाल्या णवद्वान् व प्रख्यात वक्त्याकंडून भार्षिे करणवतात. सदरील मंडळ्याचें व सभाचें काम 
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सर्ळे बायकाच चालणवतात. त्यातून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, णचटिीणशिी, व्यवस्थापक, वक्त्या, उपदेशक, 
िजीनदारिी, वतगमानपत्रकत्या, माणसक पुस्तकाचं्या कत्या, इत्यादी सर्ळ्या हुदे्ददार बायका असून, त्याच 
सवग प्रकारचे काम करीत आहेत. त्या केवळ आपिच धमगकृत्य करून उर्ीच बसत नाहीत; तर आपल्या 
लहानग्या मुलासं आणि मुलींस बाळपिापासून ह्या धमगप्रसाराथग उद्योर् करीत असलेल्या सभातून घेऊन 
जाऊन, व पुष्ट्कळ प्रसंर्ी केवळ मुलाकंरताच मुलाचं्या सभा भरवनू, त्यास धमगकृत्य व परोपकार करण्याची 
अणभरुची लावनू देतात. त्या बरोबर पुष्ट्कळानंी एकत्र णमळून एक णवचाराने काही केल्यास, त्या कामाला 
केवढी बळकटी येते, व अशा रीतीने एकमेकाशंी स्नेहाने वार्ून परस्पराचंा सन्मान रािल्यास आपल्याला 
केवढे सुि होते, ह्या सत्याचंा ठसा मुलाचं्या कोमल, णनमगल हृदयावंर चारं्ला उमटवनू देतात. णियाचं्या 
णमशनरी मंडळ्याचें विगन करीत असता एका परम प्रणतणष्ठत अमेणरकन् णवदुर्षीने असे म्हिून दािणवले की – 
 

“पंचवीस वर्षांमारे् आमच्या देशी णियासं सभातूंन भार्षिे करिे, णनबधं वाचिे, सभाध्यक्षाच्या 
पदावर बसिे, धमोपदेश करिे, वतगमानपते्र चालणविे इत्यादी कृत्ये करण्यापेक्षा चंर्द्लोकाचे पयगटन करून 
येिे हे अणधक सोपे वाटले असते.” 
 

हा णियाचंा प्रचंड धमगप्रसारक समाज अत्स्तत्वात आल्यापासून णियासं णदवसेंणदवस आपली 
योग्यता व शक्ती केवढी आहे हे अणधकाणधक समजून येऊ लार्ले. पूवी इतर देशातूंन धमगप्रसार करण्यास 
केवळ पुरुर्ष उपदेशकच णमशनमंडळ्याचें दूत बनून जात असत. ते णववाणहत असल्यास मात्र त्याचं्या 
बायकानंा आपल्या नवऱ्याबंरोबर जाता येत असे. पि, त्यास धमोपदेश करण्याची परवानर्ी व फुरसतही 
नसे. त्या काळात बायकानंा मुळी धमोपदेशच करता येिार नाही, असा सर्ळ्याचंा समज होता; मर् त्यानंी 
एकट्या दूर देशात जाऊन धमगप्रसार करण्याची र्ोष्ट तर लाबंच राणहली. हल्ली सर्ळ्या कडकडीत णिस्ती 
मंडळ्यातूंन जरी णियासं धमाचायाची दीक्षा देत नाहीत, तरी त्यामंधील शकेडो अणववाणहत आणि णवधवा 
णशणक्षत, धार्ममक बायका एकट्यादुकट्या देिील स्वदेशी नकवा दूरदेशी हजारो कोसावंर जाऊन, तेथील 
र्रीब आणि श्रीमंत घराण्यातील णियास असत्याच्या व अज्ञानाच्या कचाट्यातूंन सोडणवण्याच्या सत्कृत्यात 
एकणनष्ठेने तत्पर आहेत. त्याचं्या देशी णियाचं्या धमगप्रसारक मंडळ्या ह्या धमगप्रसारक बायकाचंा िचग 
चालणवतात. त्यानंी स्थापलेल्या मुलाचं्या व मुलींच्या शाळाचंा िचग चालवनू त्याचंा साभंाळ करतात, आणि 
त्यासं लार्िारी सवग प्रकारची सामग्री व मदत पाठणवतात. 
 

तियाचं्या जुटी 
 

ह्याप्रमािे धमगप्रसाराकरता णियाचें समाज स्थापन होऊ लार्ल्यावर, णकत्येक णवदुर्षी दूरदशी 
बायकानंा णियाचं्या “जुटी” अत्स्तत्वात आिण्याची उत्कट इच्छा उत्पन्न झाली. सभा आणि जुटी ह्या जरी 
बहुताशंी एकाच प्रकारच्या आहेत, तरी त्या दोहोत एक महत्त्वाचा भेद आहे. समाज नकवा सभा म्हिजे 
कोित्या तरी एका मुख्य उदे्दशाने स्थाणपलेली मंडळी; तो उदे्दश साधिे ज्यास इष्ट असेल अशा एक मताच्या 
व्यक्तीनाचं त्या मंडळीचे सभासद होता येते. जुटी स्थापण्यामध्ये असा एकच उदे्दश नसतो. णनरणनराळ्या 
प्रकारच्या नाना मताचं्या लोकाचंा समावशे जुटीत होत असून, एिाद्या जुटीला बहुत प्रकारची काये करता 
येतात. त्यातंील सभासदाचंी मते व णवचार करण्याच्या रीती णनरणनराळ्या असल्याने “जुटीत” ज्या र्ोष्टीचा 
ऊहापोह होतो, णतच्याबद्दल पुष्ट्कळाचंी पुष्ट्कळ मते ऐकून, प्रत्येक सभासदास बहुदशगन प्राप्त होते, णियास 
ह्या प्रकारचे बहुदशगन णमळिे अवश्य आहे, असे जािून काही उद्योर्ी अमेणरकन् बायकानंी वीस वर्षांिाली 
“सरोणसस्” नावाची पणहली अमेणरकन् णियाचंी “जूट” स्थापन केली. सरोणसस् हा शब्द हेल्लेिी (ग्रीक) 
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भारे्षतला असून त्याचा अथग समुदाय नकवा पुष्ट्कळाचें एकवटिे असा होतो. “सरोणसस्” जूट अत्स्तत्वात 
आली, तेव्हा बहुतास वाटले की णतचा उपयोर् काय? णियाचं्या णमशनरी सभा आहेतच, मर् जुटी कशाला 
पाणहजेत? ह्या जुटीने णजचा णकत्ता घ्यावा अशी एकही जूट त्यापूवीं कोठे नव्हती. “सरोणसस्”च्या 
उत्पादकानंी ह्या जुटीचा अमुक एकच उदे्दश आहे असे कोिास स्पष्ट साणंर्तले नाही, तरी त्याचं्या मनात ह्या 
जुटीच्या हातून एक महत्कायग करवावयाचे होते. त्या काळी णियासं पुरुर्षाप्रमािे व्यवहारज्ञान नसून, 
पुष्ट्कळ णनराळ्या णवचाराचं्या बायकाचें एकमेकींशी दळिवळि नसल्यामुळे, णिया आपापल्या णठकािी 
बसून कूपमंडूकासंारख्या कोत्या बुिीच्या, दूराग्रही आणि दोर्ष शोधून काढून लोकावंर टीका करण्यात 
तत्पर अशा होत्या. बहुसमार्मात बहुणवध मताचें ज्ञान झाल्यास, हा अज्ञानमलूक दुराग्रही नाहीसा होऊन, 
बायकानंा एकणवचाराने वार्नू सोप्या रीतीने पुष्ट्कळ प्रकारची मोठाली सत्कृत्ये करता येतील, हे सत्य 
सरोणसस्च्या सृणष्टकत्यांस माहीत होते. सरोणसस्ची स्थापना झाल्यावर जुटीपासून होिारे पुष्ट्कळ फायदे 
सवांच्या प्रत्ययास आले. सरोणसस्ने लवकरच ज्ञानवधगक, मतै्रीवधगक, परोपकारी, अनाथरणक्षिी, इत्यादी 
नानाप्रकारचे जंर्ी णवश्वरूप धारि केले. ह्या जुटीने न्ययूाकग  शहरातील अनाथ, टाकून णदलेल्या मुलाचं्या 
अवस्थेचा व त्याचं्याकरता स्थाणपलेल्या अनाथर्ृहाचं्या त्स्थतीचा तपास करून, त्याचंी माणहती णलहून 
प्रणसि केली. ह्याच जुटीने असलेल्या अनाथर्ृहाचंी सुधारिा करून दोन नूतन अनाथबालकरृ्हाचंी 
स्थापना करणवण्याचे श्रेय घेतले. णतनेच न्यूयाकग  शहरातील कारिान्यातूंन वर्ैरे कामास राणहलेल्या 
बायकाचं्या त्स्थतीचा तपास करून, कोित्या कारिान्याचे मालक आपल्या चाकणरिीस कशा रीतीने 
वार्णवतात व त्या कामकणरिी बायकाचं्या त्स्थतीत कोिकोित्या तऱ्हेची सुधारिा केली पाणहजे, हे 
लोकसमाजास णवणदत करून, सदरील बायकाचें मोठे णहत केले. ह्याच जुटीने प्रथम न्ययूाकग  
युणनवर्मसटीच्या व कालंणबया णवद्यालयाच्या चालकास अजग पाठवनू, त्या णवद्यालयातूंन णियासंही 
पुरुर्षापं्रमािे अध्ययन करण्याचा हक्क द्यावा, अशी णवनंती केली. ह्या जुटीने जी शकेडो फार महत्त्वाची व 
लोकणहताची कामे केली, त्याचें विगन स्थलसंकोचास्तव येथे करता येत नाही. “सरोणसस्” मध्ये धमगमते, 
राजकारिी र्ोष्टी व णियाचें राजकारिी हक्क ह्या तीन णवर्षयाचंी वाटाघाट करण्याची मनाई आहे. कारि ही 
जूट सर्ळ्या प्रकारच्या सभ्य णियासं ज्ञान देण्याच्या व परोपकार करण्याच्या उदे्दशाने स्थापण्यात आली 
आहे, तेव्हा धमगप्रकरिी वर्ैरे भार्षि करताना सदस्याचें एकमेकींशी णवतुष्ट पडू नये, म्हिून अशी व्यवस्था 
केलेली आहे. पि सरोणसस्च्या सदस्यासं सदरी साणंर्तलेल्या तीन णवर्षयाचंी र्ोडी नाही असे कोिी समजू 
नये. “न्य ू इंग्लंड् वोमन्स् क्लब” “न्य ू सेंचुरी क्लब्” वर्ैरे ज्या पुष्ट्कळ जुटी सरोणसस्च्या लेकी आहेत, 
त्यातूंन त्या णवर्षयाचंा ऊहापोह होत असतो इतकेच नाही; तर त्यानंी सवग मताचं्या णियासं आपल्या 
समाजातं बोलावनू णनःस्पृहपिे भार्षि करून आपली मते परस्परासं कळवनू, कोिाचे कोिाशी णवतुष्ट न 
आिता उन्नणतशील मताचंा सवगत्र प्रसार करण्याचे महाव्रत घेतले आहे. 
 

ह्या बायकाचं्या सभा आणि जुटी केवळ पुरुर्षाचं्या कृतीचे अनुकरि आहे, असे कोिी र्ोमाजी 
म्हितात, पि मी युनाईटेड् स्टेट्स्मध्ये पाणहलेल्या णकत्येक िीसमाजाशंी आणि जुटींशी पुरुर्षाचंा काही 
संबंध नाही. बायकाचं्या धमगप्रसारक, मद्यणनरे्षधक सभा, आणि जुटी ह्याचंी सृणष्टत्स्थती आणि वाढ, ह्या 
णियाचं्याच हातून झाल्या आणि होत आहेत. पुरुर्षाचं्या जुटी णततक्या केवळ राजकारिी णवर्षयाचंी 
वाटाघाट करण्यास, शुष्ट्क र्ोष्टीश्राि करिे नकवा आट्यापाट्याचंा नाही तर चेंडुफळीचा िेळ िेळून नकवा 
अशाच दुसऱ्या उपायानंी मनोरंजन करण्याच्या उदे्दशाने, स्थाणपलेल्या असतात. परोपकार, णवद्योन्नती, 
अनाथरक्षि, परदुःिपणरहार, वर्ैरे करण्याकडे त्याचंा फारसा कल नसतो. ह्या परुुर्षाचं्या जुटीतून सभ्य 
णियाचंा प्रवशे नसल्यामुळे, तेथे मद्यपान, अणशष्टरीतीचे भार्षि इत्यादी अपायकारक व्यसनाचंा सुकाळ 
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असतो, असे मी पुष्ट्कळाचं्या तोंडून ऐणकले आहे. हे िरे असल्यास णियाचं्या जुटीतून पुरुर्षाचं्या जुटीच्या 
अनुकरिाचा लेशही नाही, हे सारं्ण्यास मला फार संतोर्ष व अणभमान वाटतो. 
 

सरोणसस्ची स्थापना झाल्यावर लवकरच आििी एक फार महत्त्वाच्या प्रख्यात जुटीची स्थापना 
झाली. णतचे नाव “वोमन्स् कागे्रस्” असे आहे. ही जूट णियाचं्या णवद्यावृिीकरता पुष्ट्कळ श्रम घेते; म्हिून 
णतला “णियाचं्या उन्नत्यथग स्थाणपलेला समुदाय” असेही म्हितात. युनाइटेड् स्टेट्स्मधील अनेक 
णठकािच्या उत्तम णवदुर्षी, दूरदशी, अनुभवी व णवद्योत्साही णिया ह्या जुटीच्या सदस्या आहेत. पुष्ट्कळ 
णठकािी त्या जुटीच्या व्यवस्थापक मंडळ्या असून, दरवर्षी एकवार कोित्या तरी नेमलेल्या णठकािी हा 
समुदाय भरतो. त्या प्रसंर्ी णवदुर्षी बाया णनरणनराळ्या राजकारिी, सामाणजक सुधारिा, लोकत्स्थती, 
णवद्या, कला, शािीय णवर्षय, काव्ये, इणतहास इत्यादी र्हन णवर्षयावंर प्रौढ आणि णवचारपूिग णनबधं णलहून 
वाचतात; आणि भार्षिे करतात. णतच्या सदस्याचंा प्रणतणष्ठतपिा, णवद्वत्ता आणि थोरवी यामुंळे युनाइटेड् 
स्टेट्स्मध्ये ह्या जुटीचे प्राधान्य मोठेच आहे. “न्य ू इंग्लंड् वोमन्स् क्लब” नावाची आििी एक प्रख्यात 
बायकाचंी जूट बोस्टन् शहरात आहे. णतचाही उदे्दश “वोमन्स् कागे्रस्”प्रमािे णवद्यावृिी करण्याचाच आहे. 
ह्या णवद्यावधगक जुटी केवळ पुस्तकी णवदे्यचाच प्रसार करतात असे नाही; त्याचंी स्थापना झाल्याबरोबर 
सदस्यानंी िीजातीत आज कोिकोित्या र्ोष्टींची उिीव आहे, व ती दूर करण्यास काय उपाय कराव,े 
ह्याणवर्षयी परस्पराचंा णवचार घेऊन व्यावहाणरक कामे करण्याचे, णशकण्याचा णनश्चय केला. व्यवहारज्ञान 
आणि सभाचंी व समाजाचंी व्यवस्थापिती णशकून, त्याचंा उपयोर् त्यानंी स्वदेशी णनरणनराळ्या कामात 
राबत असलेल्या णियाचंी त्स्थती सुधारण्यात व त्याचें दुःि पणरहार करण्यात केला, व करण्याचा क्रम 
चालू ठेणवला आहे. णफलाडेत्ल्फया शहरातील “न्य ू सेंचरुी क्लब्” नावाची णियाचंी जूट उन्नणतशीलता व 
परणहतकाणरता ह्या णतच्या अमोणलक रु्िावंरून फार प्रख्यातीस आली आहे. ह्या जुटीच्या प्रयत्नाने एक 
“वणकंग् वोमन्स् णर्ल्ड्” नावाची मंडळी स्थाणपत झाली आहे, णनरणनराळे रोजर्ारधंदे करिाऱ्या सातशहूेन 
अणधक बायका ह्या मंडळीच्या सभासद आहेत. कारिान्यातूंन, दुकानातूंन वर्ैरे कामधंदे करून, आपि 
आपले पोर्षि करून घेिाऱ्या बायकासंच केवळ ह्या मंडळींच्या सदस्या होता येते. मंडळीच्या सभार्ृहात 
दररोज सायंकाळी एक दोन तास णनरणनराळ्या णवर्षयाचें णशक्षि देण्यात येते. रोज सहा नकवा सात वर्ांतून 
शकेडो णियानंा आपल्यास हव े ते णवर्षय णशकण्याची सोय आहे. पाकणक्रया, णशविकाम, कणशदा काढिे, 
णवििे, व्यायाम हे णवर्षय णशकण्याची आवड थोडीबहुत सवांसच आहे. पि ह्या मंडळीच्या सदस्यापंकैी 
पुष्ट्कळासं ज्याचंी णवशरे्ष र्ोडी आहे, ते णवर्षय म्हटले म्हिजे काव्ये, इणतहास आणि भार्षा हे होत. ह्या 
मंडळीत एक णवशरे्ष वर्ग आहे, त्यास “श्रविमननवर्ग” म्हितात. ह्या वर्ांतील बायका तत्त्वज्ञान 
आणदकरून सर्ळ्या र्हन णवर्षयाचें श्रवि व मनन करून, त्याचंी वाटाघाट करतात, तेव्हा णशणक्षत 
श्रोतृजनासं त्याचंी र्हन णवचारशक्ती व िोलबुिी पाहून, आश्चयग वाटते. “न्यू सेंचुरी क्लब्” सारख्या 
उद्योर्ी, उपकारी णियाचं्या जुटीने ह्या प्रकारची मंडळी स्थापण्याचे मनात आिले, म्हिूनच ह्या काबाड 
कष्ट करून आपले पोर्षि करून घेिाऱ्या बायकासं णवद्या, सत्समार्म व कठीि प्रसरं्ी आश्रय णमळण्याची 
सोय झाली. अलीकडे “न्य ू सेंचुरी क्लब्” ने घालून णदलेला णकत्ता वळवनू इतर पुष्ट्कळ णठकािच्या 
संभाणवत णशणक्षत णियानंी कामकरी बायकाचं्या उन्नत्यथग आणि अनाथ, र्ैरमाणहतर्ार तरुि णियाचं्या 
णहताथग व णनणतसंरक्षिाथग, “वणकंग् वोमन्स् णर्ल्ड्” ह्या मंडळी सारख्या पुष्ट्कळ मंडळ्या स्थाणपल्या आहेत. 
त्याचं्या योर्ाने कामकरी बायकाचें आणि लोकसमाजाचे णकती णहत होते, त्याची इयत्ता कोिाच्याने 
करविार नाही. 
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बोस्टन् शहरात “वोमन्स् एजुकेशनल ् एन्ड इंडत्स्रयल ् युणनअन्” म्हिजे णियाचंी णवद्यावधगक 
आणि उद्योर्वधगक सणमती नावाची एक सणमती आहे. सुणशणक्षत, अनुभवी व प्रणतणष्ठत घराण्याचं्या णिया ह्या 
सणमतीच्या व्यवस्थापक असून, त्या पाळीपाळीने सणमतीर्ृहात येऊन णतचे काम पाहतात. हल्ली ह्या 
सणमतीची चार िाती आहेत; पुढे अवश्य वाटल्यास आििी पाणहजे णततकी िाती जोडता येतील. 
 

“पाहुिचारिाते” ह्या नावाच्या िात्यात त्या मंडळीच्या व्यवस्थाणपका दर आठवड्यास एकदा 
णमत्रमंडळीस, सणमतीच्या सदस्यासं आणि णतच्या णहतेच्छंूस आपल्या सणमतीर्ृहात बोलावनू, त्याचें 
आदराणतथ्य करतात; ह्या प्रसंर्ी सवांस बोलावण्यावाचून तेथे जाण्याची मोकणळक आहे. णनयणमत 
व्यवस्थापकमंडळीणशवाय आििी णकत्येक माणहतर्ार सभ्य णिया, ह्या सणमतीचा आश्रय व मदत मार्ायला 
येिाऱ्या बायकाचं्या अडचिींचा वर्ैरे तपास करून, सणमतीस शक्त्यनुसार सहाय्य करतात. “धंदेिाते” 
ह्या नावाच्या िात्यात र्रीब व उद्योर्धंदे करू इत्च्छिाऱ्या बायकानंी केलेले पदाथग घेऊन ते चारं्ल्या दराने 
णवकून आलेला पैसा, ज्याचंा त्यास देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. त्यात सातशहूेन अणधक बायका 
काहीना काही पदाथग स्वतः तयार करून, आिनू देतात. र्तवर्षी ह्या िात्यातूंन सुमारे सव्वीस हजार डालर 
म्हिजे अठ्याहत्तर हजार रुपये नकमतीचा माल णवकण्यात आला. “कामधंदेिाते” ह्या नावाच्या िात्यात 
चाकरी नकवा मोलमजुरी करू इत्च्छिाऱ्या र्रीबरु्रीब बायकासं नकवा णशक्षकपद णमळव ू इत्च्छिाऱ्या 
णशणक्षत णियासं योग्य कामे हुडकून व चाकऱ्या लावनू देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. ह्या िात्यात 
“फराळाचे घर” म्हिून एक पोट िाते आहे. तेथे माफक दराने िाण्याणपण्याचे पदाथग िरेदी कणरता 
येतात. चाकणरिी, मजुरिी इत्याणदकाकंडून काम करून घेऊन काम करवनू घेिारानंी त्यासं योग्य मजुरी 
न णदल्यास, त्या मजूरिींनी ह्या मंडळीच्या “रक्षक िात्या” पुढे आपली र्ाऱ्हािी आिावी, म्हिजे हे िाते 
त्या बायकासं न्याय णमळवनू देते. ह्या सणमतीचे रक्षक िाते बोस्टन् शहरात सवगत्र प्रणसि आहे इतकेच 
नाही; तर अन्यायी लोकासं ह्या िात्याचा फार दरारा आहे. णवद्वान् व प्रख्यात परोपकारी वकील ह्या 
िात्याच्या तफे सरकारी न्यायर्ृहातूंन र्रीबरु्रीब बायकाचें मुकदमे फुकट चालणवतात. कोिी अन्यायी 
मनुष्ट्याने काम घेऊन मजुरी न णदल्यास त्याला बोस्टन्च्या ह्या णियाचं्या सणमतीच्या “रक्षक िात्या” पुढे 
णफयाद आिण्याचा आपला उदे्दश आहे असे साणंर्तले की पुरे; दाडंग्या व्यक्ती तेव्हाच ताळ्यावर येतात. 
 

ह्या मंडळीच्या धतीवर स्थाणपलेल्या आििी पुष्ट्कळ मंडळ्या युनाइटेड स्टेट्स्मध्ये शकेडो णठकािी 
आहेत, त्यासं “वुइमेन्स् एक्स्चेंजेस्” असे नाव आहे. त्या सर्ळ्या णियानंी चालणवलेल्या असून, णियानंी 
करून आिलेल्या वस्तू चारं्ल्या दराने णवकून, र्रीब, काम करून चणरताथग चालणविाऱ्या व णनराणश्रत अशा 
बायकासं मदत करिे हा त्याचंा उदे्दश आहे. कोठे कोठे अशा “एक्स्चेंज” ला लार्नू एक आश्रम असतो, 
त्यात परर्ावाहून शहरात कामाकाजाकरता येऊन राणहलेल्या णिया णबऱ्हाडास राहातात. ह्या घरावंर त्या 
र्ावातंील सभ्य, वजनदार णियाचंी देिरेि असते. त्याचंी व्यवस्था सर्ळी णियाचं्या मंडळ्याचं्या हाती 
असते. त्याकंडून युनाइटेड स्टेट्स्च्या रोजर्ारधंदे करिाऱ्या णियासं फार मदत होत आहे. 
 

“यंर् वुईमेन्स् णक्रश्चन् एसोणसएशन्” म्हिजे तरुि णियाचंी णिस्ती मंडळी नावाची एक उत्कृष्ट 
परोपकारी मंडळी ह्या देशात आहे. णतच्या शािा बहुतेक सवग शहरातूंन असून, लक्षावधी तरुि णिया ह्या 
मंडळीच्या सदस्या आहेत. तरुि णियामंध्ये णिस्ती धमाची चचा व प्रसार करिे; अज्ञ णियासं धमोपदेश 
करून सन्मार्ी लाविे; व कामधंदे करून णनवाह करिाऱ्या णियासं चारं्ल्या णठकािी माफक दराने 
णबऱ्हाडे वर्ैरे णमळतील अशी तजवीज करिे; व ज्यासं कोित्याही प्रकारचे भार्षाज्ञान, शािीय नकवा 
उद्योर्धंद्याणंवर्षयींची माणहती करून घेिे असेल, त्यासं णवद्याणशक्षिाची तजवीज करून देिे, असे णकत्येक 
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फार स्तुत्य आणि महत्त्वाचे उदे्दश साधण्याकणरता ही सभा अत्स्तत्वात आली आहे, आणि णतचे ते उदे्दश 
चारं्ले णसिीस जात आहेत. 
 

इ. स. १८४८ त न्यूयाकग  ससं्थानातंील सेनेका फाल ्नावाच्या णठकािी णकत्येक उद्योर्ी णियानंी 
णमळून णियाचें राजकारिी हक्क साभंाळिारी एक मंडळी स्थाणपली होती, हे मारे् साणंर्तले आहे. णियाचें 
हक्क रािण्याकरता म्हिून स्थापन झालेली अशा प्रकारची हीच पणहली मंडळी होय. णहच्याच अनुग्रहाने व 
णहचाच णकत्ता वळवनू इतर सर्ळ्या िीसभा अत्स्तत्वात आल्या आहेत. णहची स्थापना झाली तेव्हा सर्ळ्या 
जर्ाने णतच्या स्थापकाचंी णवडंबना केली. णतच्या वतीने बोलायाला रे्लेल्या णियासं सभ्य म्हिणविाऱ्या 
लोकानंी शिेमार केला; णशव्याशाप णदले; थटे्टिोर पत्रानंी त्याचंी अक्राळणवक्राळ णचते्र काढून जर्ाला 
हसणवले; समाजाच्या पुढाऱ्यानंी आणि लोकमताच्या प्रवतगकानंी त्याचंा णधक्कार करून, त्यासं वाळीत 
टाकले; धमोपदेशकानंी त्यासं धमगबाह्य, पािंडी, दुष्ट, चेटणकिी, सैतानाच्या दूती, दुःशील इत्यादी 
आपल्याच सभ्यतेला शोभिाऱ्या णशव्याशापानंी ह्या णियाचंी संभावना केली. पि काल आणि लोकमत ही 
इतकी प्रणतकूल होती, तरी त्या णियानंी अपला णनश्चय सोणडला नाही. आपले जन्माचे सुि आणि तन मन 
धन अपूगन ज्याचं्याकरता त्यानंी इतका स्वाथगत्यार् केला त्या णियाचंी देिील र्ाजंिकू णकत्येकींनी सोसून, 
िीजातीचे दास्यमोचन करण्याचा दीघग प्रयत्न चालणवला. आता ह्या मंडळीस राष्ट्रीय समाजाचे रूप आले 
असून, णतच्या शािा युनाइटेड स्टेट्स्मध्ये शकेडो णठकािी आहेत. णतचे मुख्य णठकाि बोस्टन् शहरात 
आहे. ह्या मंडळीच्या तफेने पुष्ट्कळ णठकािी साप्ताणहक, पाणक्षक व माणसक पते्र व पुस्तके चालत आहेत. 
णियाचं्या राजकारिी हक्काची राष्ट्रीय मंडळी इजकडून “वोमन्स् जनगल”् नावाचे एक प्रणसि साप्ताणहक पत्र 
बोस्टन् शहरात णनघत असते. ह्या मंडळीचे अनुकरि करून इंग्लंड्, क्यानडा, अिेणलया, फ्रान्स, डेन्मार्कग, 
णफन्लंड् इत्यादी देशातंील णियानंी ह्या प्रकारच्या मंडळ्या स्थाणपल्या आहेत. युनाइटेड्  स्टेट्सच्या 
णियाचं्या हक्काचं्या राष्ट्रीय मंडळींच्या प्रयत्नाने ह्या देशातील णियाचं्या संबंधाने असलेल्या णनरणनराळ्या 
कायद्यातूंन पुष्ट्कळ फेरबदल व उन्नती होत आहे. क्यान्सस् संस्थानामध्ये णियासं म्युणनणसपाणलटीसंबधंी 
सवग महत्त्वाचे राजकारिी हक्क णमळाले आहेत. वायोणमङ नावाच्या उपसंस्थानात णियासं पुरुर्षाचं्या 
बरोबरीने सवग राजकारिी हक्क णमळालेले असून, त्याचंा सुपणरिाम सवगत्र झालेला णदसून येतो. (क्यानडा, 
ऑस्रेणलयातंील इंत्ग्लश राज्य, आणि इंग्लंड् ह्या देशातूनही कुमारी आणि णवधवा णियासं 
म्युणनणसपाणलटीचे हक्क णमळाले आहेत.) ह्या मंडळ्याचें प्रयत्न पुष्ट्कळ अंशी सफल झाले असून, पुढे 
थोडक्याच काळात ते पूिगरीतीने फलरू्द्प होतील अशी सुणचन्हे णदसू लार्ली आहेत. चाळीस वर्षांपूवी 
सेनेका फालम्ध्ये स्थाणपत झालेल्या ह्या महत्त्वाच्या णिसभेने, णियाचं्या उन्नतीस पदोपदी आड येिारा असा 
जो दुभदे्य चालींचा णकल्ला लोक समाजाने िीसमाजाच्या भोवताली घालून णियासं बंदीत ठेवल्या होत्या, 
त्या णकल्ल्याचं्या नभताडाचा लहानसा भार् ििून पाडून णियासं ह्या भयंकर कोटाच्या बाहेर जाण्यास 
थोडीशी वाट काढून णदली. त्या वाटेने आता हजारो णिया जुटी जुटीने त्या कोटाच्या बाहेर पडून, 
दास्यमुक्त होत आहेत आणि पुढे होतील. ह्या सभेला आता सावगराष्ट्रीयत्व आले आहे. इ.स. १८८८ च्या 
माचग मणहन्याच्या शवेटल्या भार्ात “अमेणरकन् वोमन् सफे्रज्  एसोणसएशन्” च्या बोलावण्यावरून दहा बारा 
सभ्य राष्ट्रातंील णिया वानशग्टन् शहरात आल्या होत्या. त्या वळेी सदरील सभेने भरणवलेल्या सावगराष्ट्रीय 
णियाचं्या मंत्रसभेत प्रत्येक राष्ट्रात ह्या सभेच्या शािा स्थापन करण्याचा ठराव होऊन, काही काही 
णठकािी तो अमलातंही आला आहे. ही सावगराष्ट्रीय मंत्रसभा णियासं राजकारिी हक्क णमळवनू 
देण्याकरताच केवळ स्थाणपलेली नाही. कोित्याही कामाकरता कोठेही णियाचें समाज असोत, त्या सवांनी 
परस्पराशंी मतै्रीचा संबंध ठेवनू, एकमेकासं आपले णवचार कळवाव े व वळे पडल्यास एकमेकासं मदत 
करावी, परस्परासं उते्तजन द्याव ेव सवग राष्ट्रातंील णियातं मतै्रीसंबधं स्थापावा; असे फार महत्त्वाचे आणि 
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स्तुत्य उदे्दश साधण्याकणरता सावगराष्ट्रीय णियाचं्या मंत्रसभेचा अवतार झाला आहे. णहच्याणवर्षयी अणधक 
माणहती पुढे एके णठकािी णदली आहे; म्हिून येथे णहच्या संबंधाने आििी काही साणंर्तले नाही. ह्या देशात 
आििी पुष्ट्कळ िीसभा फार महत्त्वाच्या आहेत, त्या सवांची माणहती देऊ रे्ल्यास गं्रथणवस्तार पार होईल, 
म्हिून येथे त्याचंा उल्लेि करीत नाही. तरी ह्या देशातील णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीची थोडी तरी 
माणहती न णदल्यास हा णनबंध अपुरा राहील, म्हिून येथे त्या मंडळींची थोडी माणहती देत आहे. 
 

र्तवर्षाच्या (१८८७ च्या) नवेंबर मणहन्यात, टेनसी संस्थानातील न्यार्षणवल ् नावाच्या र्ावी, 
युनाइटेड्  स्टेट्स्च्या णियाचं्या राष्ट्रीय मद्यणनरे्षधक मंडळींचा चवदावा वार्मर्षक महोत्सव झाला. त्या प्रसंर्ी 
तेथे जाण्याकणरता मला ह्या मंडळीच्या अध्यक्षानंी णनमंत्रि केले होते. तो मोठा उत्सव आणि सवग 
संस्थानातंील प्रमुि णियाचंा समार्म पाहण्याकरता मी मुद्दाम दोन हजार मलैाइंतक्या लाबंनू न्यार्षणवल ्
मुक्कामी रे्ले. त्या र्ावात एक आठवड्यापयंत णियाचंी एकच र्दी झालेली होती. तेथे ह्या राष्ट्राच्या सवग 
संस्थानातंील णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळ्याचं्या प्रणतणनधी होऊन सुमारे तीनश ेप्रमुि णिया आल्या होत्या. 
त्या णशवाय तो समारंभ पाहण्याकरता इतर पुष्ट्कळ िीपुरुर्ष तेथे आले होते. 
 

टेनसी संस्थान हे ह्या राष्ट्राच्या दणक्षि भार्ात मोडत असून, त्या भार्ात उत्तरभार्ात आहे णततके 
स्वातंत्र्य, णवद्वत्त्व आणि उद्योर्ीपिा िीवर्ांत असलेला कोठे दृष्टीस पडत नाही. काही वर्षांपूवी त्या भार्ात 
णियानंी सभेत भार्षिे करिे कोिाला पसंत नव्हते, आणि णियाचं्या सभा हे शब्द कोिाच्या स्वप्नीही आलेले 
नव्हते. णतकडे अद्याणप असावा तसा िीजातीचा उत्कर्षग झालेला नसून, तीस वणरष्ठ प्रतीचे णशक्षि 
णमळण्याची साधनेही नाहीत. न्याष्णवलल्ा जाताना मध्ये कें टकी संस्थानातील लूडणवल ् नावाच्या शहरी 
राहून, तेथील लोकाचं्या आग्रहावरून मला एका सभेत भार्षि करण्याचा प्रसंर् आला; त्या प्रसंर्ी मी ज्या 
देवळात भार्षि करिार होते त्याच्या आचायांनी मला वदेीवर बसण्याचा आग्रह केला. मी तेथे बसिार तर, 
मजबरोबर त्या र्ावातील णकत्येक प्रमुि णियानंी वदेीवर येऊन बसाव ेअसा माझा मनोदय होता, परंतु त्या 
बाया म्हिाल्या, “अहो आम्ही जन्मात कधी असे कृत्य केले नाही, ते आता आमच्याने कसे करवले?” मी 
म्हटले, “बायानंो, ह्यापूवी कधी तुम्ही वदेीवर बसला नाही, तर आता, तसे करण्यास प्रारंभ करायाला काय 
बाध आहे? तुम्ही एकदा माझ्याबरोबर येऊन तेथे बसा तर िऱ्या; मर् त्यापासून तुम्हासं काही अपाय झाला 
तर पुढे तसे करू नका म्हिजे झाले.” तेव्हा होय नाही म्हिता, पाच सहा बाया वदेीवर बसण्यास कबूल 
झाल्या; आणि माझे भार्षि संपेतोपयंत त्या तेथेच बसल्या होत्या; तरी त्यासं काही अपाय झाला नाही हे 
सारं्ायाला नकोच, त्या दणक्षि भार्ात बायका जरी पडदपोशी नाहीत, तरी त्यापंकैी थोड्याचं्याच अंर्ी 
असाव ेतसे स्वातंत्र्य आणि सभाधृष्टपिा असलेला णदसून येतो. 
 

वर साणंर्तल्याप्रमािे न्याष्णवल ् मुक्कामी युनाइटेड स्टेट्स्च्या णियाचं्या राष्ट्रीय मद्यणनरे्षधक 
मंडळीचा वार्मर्षक महोत्सव होिार असे ऐकून, त्याणवर्षयी तेथील पुष्ट्कळ मनुष्ट्यानंी पुष्ट्कळ प्रकारचे तकग  
केले. ही मंडळी काय आणि कशी आहे, हे कोिास चारं्लेसे माहीत नव्हते. पुष्ट्कळासं असे वाटले की, हा 
काही तरी लुटुपुटीचा िेळ व अध्या वडे्या, अध्या शहाण्या अशा बायकाचं्या युणक्तशून्य कल्पनेचे हे एक सोंर् 
असेल. णकत्येक देवळाचें आचायग ‘हे काही तरी अधार्ममक कृत्य असून, ह्या बायका बायबलाची आज्ञा 
उल्लंघन करून िीजातीस न शोभिारी अशी कृत्ये करीत आहेत,’ म्हिून आपल्या देवळात त्यासं सभा 
भरणवण्याची परवानर्ी देईनात. शवेटी तेथील एका सावगजणनक पुस्तकालयाच्या सभामंडपात सदरील 
णियाचंी सभा भरणवण्याचा णनश्चय झाला. न्याष्णवलच्या स्थाणनक णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीने भर्ीरथ 
प्रयत्न करून, तेथील बायकासं ह्या महोत्सवात मदत करण्यास णरझवनू आिले. त्या उदार मनाच्या 
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बायानंी दुरून आलेल्या बायकासं आपल्या घरी उतरण्यास बोलावनू, उत्तम प्रकारे त्याचंा आदरसत्कार 
केला. 
 

नवेंबर मणहन्याच्या सोळाव्या तारिेस सकाळी त्या अदु्भत महोत्सवास प्रारंभ झाला. सभामंडपातं 
सातश े िुच्या अधगचरं्द्ाकार ओळीनी माडंलेल्या होत्या. अणधक िुच्या माडंायला त्या सभार्ृहात जार्ा 
नव्हती. मंडपाच्या सभोवती नभतीवर णनरणनराळ्या संस्थानाचं्या पताका, व प्रत्येक संस्थानातंील णियाचं्या 
मद्यणनरे्षधक मंडळीचे पालवपद णलहून कणशदा काढून णशवलेली, नानारंर्ाचंी णनशािे लावनू, आरास केली 
होती. जेथे अध्यक्ष आणि इतर प्रमुि णिया बसावयाच्या तेथे, व त्या भोवताली युनाइटेड स्टेट्स्ची नक्षत्राकं 
पताका, सुवाणसक पुष्ट्पे व नानाप्रकारच्या झाडाचं्या पानाचंी तोरिे लावनू, वदेी शृरं्ारण्यात आली होती. 
 

सकाळच्या नऊ वाजण्याच्या सुमारास सभामंडप णियाचं्या मंडळीने भरून रे्ला. तेथे पे्रक्षक 
समुदायात पुष्ट्कळ पुरुर्षही आले होते. मर् अध्यक्ष फ्रान्सेस् इ. णवलड्ग यानंी सवांस एकाग्र होण्याणवर्षयी 
इशारत देऊन, सभाकायास प्रारंभ केला. त्या प्रसंर्ी काही प्रमुि णियानंी ज्या उत्तम णचत्तवधेक प्राथगन 
केल्या, जी मधुर संर्ीते र्ाइली, जे हृदयर्द्ावक उपदेश केले, आणि फ्रान्सेस् बाईनी जे अप्रणतम, सारयुक्त, 
णचत्तवधेक, महाथगसंपन्न आणि सवांर्सुंदर असे भार्षि केले, त्या सवांचे योग्य विगन करण्यास एक महाकवी 
तेथे हजर असण्याचीं आवश्यकता होती. 
 

ही पणहल्या णदवसाची पणहली सभा णवसजगन होण्यापूवी त्या र्ावातील पुष्ट्कळ आचायांची मते 
णफरून, त्यानंी “आमच्या मंणदरात येऊन सभा भरवा, भार्षिे करा, आमच्यावर एवढी मेहेरबानर्ी कराच,” 
म्हिून आग्रह करून, ह्या अपूवग णियाचं्या मंडळीस आमतं्रिे धाडली. पे्रक्षकमंडळीत असलेल्या पुरुर्षानंी ह्या 
मंडळीची थट्टामस्करी करण्याचे सोडून, णतच्याणवर्षयी आपली पूज्यबिुी प्रदर्मशत करण्यास सुरुवात केली. 
पुढे तो आठवडा संपेतोपयंत त्या मंडळीतील प्रमुि णियानंी दररोज सहा सात णठकािी जाऊन सकाळी 
संध्याकाळी व दुपारून भार्षिे करावी, उपदेश कराव,े तरी तेथील लोकाचंी तृप्ती होईना. त्या आठवड्यात 
ह्या समाजात जे ठराव करण्यात आले; मार्च्या वर्षांत घडून आलेल्या कृत्याचें जे वृत्तातं वाचण्यात आले; व 
जी सवोत्कृष्ट सभाकायाची पित लोकाचं्या पाहाण्यात आली णतचे सवांर्सौंदयग व सवोत्तम व्यवस्था पाहून, 
इंग्रजी पालगमेंट् आणि युनाइटेड्  स्टेट्स्ची कागे्रस्  ह्यासं सुिा ह्या मद्यणनरे्षधक मंडळीचा हेवा वाटल्यावाचनू 
राणहला नसता. त्या प्रसंर्ी फ्रान्सेस् इ. णवलड्ग ह्या बाईंचे सभापाणंडत्य, नेतृत्वशक्ती, सभाचालकपिा, 
उत्कृष्ट व्यवस्था ठेवण्याचे शहािपि व पालगमेंटच्या प्राचीन णनयमाचें असाधारि ज्ञान, ही ज्याचं्या पाहण्यात 
आली, त्यास ही बाई सरस्वती, राजनीती आणि शासनशक्ती ह्या तीन देवींची एक मूती आहे, असे 
वाटल्यावाचून राणहले नसेल! 
 

णियासं व्यवस्थापूवगक कोितेही काम करता येत नाही, असे पुष्ट्कळ अहंकारी परुुर्षासं वाटत 
असेल; परंतु न्यार्षणवल ् मुक्कामी ह्या िीमंडळीचा समाज व त्याची व्यवस्थेशीर काये ज्यानंी पाणहली 
असतील, त्यानंा कागे्रस् नकवा पालगमेंटातील र्डबड व पुष्ट्कळ वळेा घडून येिारी अव्यवस्था ध्यानात 
आिून ह्या दोन जर्प्रणसि राजकारिी सभानंी सदरील मंडळीचा णकत्ता वळणवल्यास वाईट नाही, असेही 
वाटल्यावाचून राणहले नसेल. 
 

नवेंबरच्या चोणवसाव्या तारिेस सायंकाळी ह्या महोत्सवाची समाप्ती झाली. त्या प्रसंर्ी तेथे 
आलेल्या िीसमाजास णनरोप देतानंा न्याष्णवलच््या प्रमुि पुरुर्षानंी व आचायांनी णियाणंवर्षयी आपली मते 
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कशी पालटली, आणि ह्या मंडळीचे सभाकायग व उत्तम व्यवस्था, णतचे सदुदे्दश आणि सवोपकारी नीती पाहून 
आपल्यास केवढे सानंदाश्चयग वाटले, हे सारं्नू फार स्तुती करून, मोठ्या सन्मानाने ह्या युनाइटेड्  स्टेट्स्
च्या णियाचं्या राष्ट्रीय मद्यणनरे्षधक मंडळीस णनरोप णदला; व पुढच्या वर्षी पुनः ह्या मंडळीने तेथे याव ेम्हिून 
आग्रह केला. 
 

एकंदरीत हा उत्सव सवांस मोठा आनंदाचा झाला. असा अदु्भत, मनोरम आणि भव्य देिावा मी 
जन्मात कधी पाणहला नव्हता, तो पाहून माझ्या जन्माचे साथगक झाले, असे मला वाटले. रे्ल्या माचग 
मणहन्याच्या शवेटी वानशग्टन शहरी जमलेल्या सावगराष्ट्रीय णियाचं्या समाजावाचनू दुसऱ्या कोित्याही 
मंडळीच्याने नकवा उत्सवाच्याने ह्या महोत्सवाची व महत्समाजाची बरोबरी करविार नाही. 
 

तियाचंा कू्रसेड् 
 

सुराराक्षसी आणि णतचा भाऊ तंबािू यानंी लोकाचं्या घरात जबरीने प्रवशे करून, मोठा उत्पात 
माडंला होता. जो तो आपला “मी पुरुर्ष, मी काही केले तरी नचता नाही; मद्य प्याल्याने श्रमनाश होतो, 
तंबािू िाल्ल्याने आणि ओढल्याने मस्तकातील ज्ञानतंतंूना णवश्रातंी णमळते; और्षधाथग नकवा अन्नपचनाथग 
थोडेसे मद्य प्याल्यास काही नचता नाही, ह्याला शािाधार आहे वर्ैरे कपोलकत्ल्पत कारिे सारं्ून, हव े
णततके मद्य णपऊन नकवा मादक पदाथांचे सेवन करून, हातातंील पैसा उधळून टाकू लार्ला. नरकाची 
मुक्तद्वारे आणि मनुष्ट्याच्या सवग नाशाची कारिे जी शौणडकालये, ती चोहोकडे वाढू लार्ली. त्याचं्या रंर्ीत 
तावदानाचं्या णिडक्या व सुदंर सुशोणभत द्वारे पाहून, पुरुर्षाचंी मने भलूु लार्ली. लोकाचं्या माना मुरर्ळून 
आपली तंुबडी भरिाऱ्या रु्ते्तवाल्यानंी तरुि, वृि, अज्ञान आणि सज्ञान अशा लोकासं णनरणनराळ्या तऱ्हेने 
भरुळ घालून, आपला व्यापार वाढणवण्याचे हजारो उपाय शोधून काढले. त्याचं्या फंदात पडून णदवसेंणदवस 
अणधकाणधक पुरुर्ष सवगस्वास मुकून, सुिाला, संभाणवतपिाला नकबहुना आयुष्ट्यालाही आचव ू लार्ले. 
त्याचं्यापायी णबचाऱ्या बायकाचंी व त्याचं्या तान्ह्या, कोवळ्या लेकराचंी फारच दुदगशा होऊ लार्ली. णकती 
हजारो पणतव्रता बायका आपले नवरे ह्या दुव्यगसनाच्या पायी सवगस्वी बुडत आहेत असे पाहून, मनातल्या 
मनात कुढू लार्ल्या. आपल्या जीवापेक्षा णप्रयतर मुलरे् धमाला, नीतीला व इहपरलौणकक सुिाला 
जलाजंणल देऊन, सुरेच्या नादी लार्ून अनंत नरकात जात आहेत; हे पाहून णकती लक्षावधी आयाचंी 
काळजे दुःिाने जळू लार्ली. तरी त्या णबचाऱ्या मुकाट्याने सवग यातना भोर् ू लार्ल्या; धमगशाि आणि 
लोकरीती ह्या दोन लोकसमाजाच्या शासकानंी बायकानंा घरात राहून मुकाट्याने सवग र्ोष्टी ऐकून घेण्यास 
आज्ञा णदली आहे; ती णियानंी णशरसामान्य करून हंू का चू ंन करता, अनंत, असह्य यातना आणि मानणसक 
दुःिे आजपयंत सोसून घेतली. परंतु जर्ात सवग र्ोष्टीला इयत्ता आहे. आपल्यावर अणतशय जुलूम होत 
आहे, असे पाहून र्ाडूंळासारिा णकडादेिील एकादवळेी स्वसंरक्षिाथग शत्रूशी युि करायाला तयार होतो; 
तेव्हा मनुश्य प्राण्यासं, तशातून बायकासं णकती धीर धरून जुलूम सहन करण्याची संवय असली, तरी 
त्यावंर होिारे जुलूम अमुक एका सीमेला पोहोचल्यावर मर् त्याचं्याने त्या जुलमाचंा प्रणतकार केल्यावाचनू 
राहवत नाही अशी एिादी वळे येतेच, ह्यात मोठेसे नवल नाही. ओहायो संस्थानातील बायकाचं्या दारी 
असा एक प्रसंर् येऊन ठेपला, तेव्हा त्यानंी आपल्या पडदपोशीस आणि मुकेपिास एकीकडे रंु्डाळून ठेवनू, 
ज्या शौणडकानंी त्याचें नवरे आणि मुलरे् णनदगयपिे त्याचं्या कवटाळ्यातूंन ओढून नेले होते, त्याशंी झुंजून, 
आपल्या बाळाचे आणि णप्रयाचें संरक्षि करण्याचा णनश्चय केला. शकेडो कुलीन, सहनशील आणि रु्िवती 
णियानंी कंबरा बाधूंन, शौंणडकाचं्या णवरुि चालणवलेल्या कू्रसेडास आपले साहाय्य णदले; आणि शत्रूचा 
पराभव करून आपल्या मुलाचें आणि घराचें संरक्षि केल्यावाचनू रिारं्िातून परतायाचे नाही, अशी प्रणतज्ञा 
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केली. ह्या त्याचं्या युिात त्यानंी कोिाचे र्ळे कापले नाहीत; कोिाला फसवनू त्याचं्या तोंडचा घास काढून 
घेतला नाही; कोिाचा रक्तपात केला नाही, कठोर शब्द बोलून कोिाची हृदये णवदीिग केली नाहीत; 
बंदुका, तरवारी, तोफा वर्ैरे प्रािनाशक शिे घेऊन कोिाला भय दािणवले नाही; तरी त्याचें नाव 
ऐकल्याबरोबर अधमी परपीडक, परस्वापहारक, मद्यणवके त्याचंा व त्याचं्या पक्षपात्याचंा थरकाप होऊ 
लार्ला; त्याचंा शाणंतलक्षिध्वज पाहून सैतानाला कापरे सुटले; आणि त्याचें मधुर सयुणक्तक उपदेशपर 
शब्द ऐकून सैतानाच्या णकल्ल्याचे पाये डर्मर्ून णकल्ल ेपडू लार्ले. अकराव्या आणि बाराव्या शतकातील 
कू्रसेड [कूसेड = कू्रसाच्या नावाने झालेले युि. अकराव्या शतकाच्या शवेटी मुसलमानानंी यरूशालम् काबीज करून स्पेन इत्यादी णिस्ती राज्ये 
काबीज करण्याचा बेत केला, तेव्हा णिस्तीधमाणभमानी लोकानंी स्वधमगसरंक्षिाथग मुसलमानाशंी जी युिे केली, त्यास कू्रसेड्स् असे नाव आहे. ही 

इसवी सनाच्या तेराव्या शतकापयंत चालत होती.] युिे ह्या एकुिीसाव्या शतकातील अदु्भत अप्रणतम बायकाचं्या शाणंतमय 
कूसेडापढेु णफकी पडतात. ह्याची आणि त्याचंी बरोबरी कधीच होिार नाही. मार्च्या रानटीपिाच्या 
काळातील पुरुर्षाचं्या कू्रसेडाचंा उदे्दश लोकाचें र्ळे कापून, मनुष्ट्यरक्ताचा सडा सवग पृथ्वीवर पाडून, धमाच्या 
नावाला कलंक लावण्याचा होता. एकुणिसाव्या शतकातील बायकाचं्या कू्रसेडाचा उदे्दश लोकाचें प्राि 
वाचवनू, त्यानंा नरकातून ओढून काढून, त्याचं्या घरातून सवगत्र सुि, शातंी आणि आनंद याचंी स्थापना 
करिे, हा होता. इसवी सनाच्या अकराव्या व बाराव्या शतकातंील पुरुर्षाचं्या कू्रसेडानंी लक्षावधी मनुष्ट्याचंा 
संहार केला; एकुणिसाव्या शतकातील बायकाचं्या कू्रसेडाने कोट्यावधी मनुष्ट्यासं मृत्यूच्या जाभाडातूंन 
ओढून काढण्याचे उपाय योजले. त्या रानटी कू्रसेडानंी शाणंतराज णिस्त ह्याच्या धमास णवटाळले; ह्या 
अवाचीन कू्रसेडाने सोन्यासारख्या त्या पणवत्र धमास सोहार्ा लावनू उज्ज्वल केला. 
 

इ. स. १८७३ तील णडसेंबर मणहन्याच्या २४ व्या तारिेस ह्या अदु्भत “कू्रसेडा”चा प्रथम उद्भव 
झाला. ओहायो संस्थानातील णहल्स्बरा नावाच्या र्ावात कोिी डायो लुइस् नावाचा र्ृहस्थ व्याख्यान 
द्यायला आला होता. त्याने तेथील “वानशग्टन् कोटग हौस्”च्या वकृ्तत्व सभेपुढे २४ व्या तारिेस सायंकाळी 
“आमच्या मुली,” ह्या णवर्षयावर वकृ्तत्व केले. ह्या प्रसंर्ी त्याने मद्य व इतर मादक पेये, व तंबािू इत्यादी 
पदाथांचा उपयोर् केल्याने मनुष्ट्यजातीची केवढी हानी होते हे सारं्ून, आपल्या अनुभवास आलेली एक र्ोष्ट 
साणंर्तली. त्याची आई मोठी भाणवक व सिमाणभमानी होती. णतला दुव्यगसनापासून जर्ाची केवढी हानी 
होत आहे हे पाहून फारच दुःि वाटत असे. डायोचा बाप सुरेच्या नादी लार्नू सवगस्वास मुकला होता. 
णमसेस् लुईस्ने त्यामुळे आपल्या सुिाची व संसाराची माती झाली हे पाहून, आपल्या नवऱ्याचा उिार 
करण्याचे मनात आिले; आणि आपल्या र्ावातील मनुष्ट्याचंी ही दुव्यगसने सोडणवण्याचा एक नवीन उपाय 
णतने शोधून काढला. णतने स्वतः आपल्या काही मणैत्रिीस बरोबर घेऊन, दारू वर्ैरे मादक पदाथग 
णवकिाऱ्याचं्या दुकानी जाऊन, तेथे देवाची प्राथगना व उपदेश करून, असा नीच व नाशकारक व्यापार 
सोडून द्या असे त्या दुकानदारासं म्हिून त्याचं्या णवनवण्या केल्या. पुढे णतच्या ह्या सदुद्योर्ास यश आले; 
त्या र्ावातील रु्ते्तवाल्या लोकानंी आपली सर्ळी दुकाने बंद केली. ही र्ोष्ट सारं्ून डायो लुइस् सभेतील 
बायकासं उदे्दशून म्हिाला की, “बायानंो, तुम्ही जर असेच कराल, तर तुमच्या सदुद्योर्ास यश 
आल्यावाचनू राहिार नाही. मला वाटते की, एक आठवड्याच्या आत येथील शौणडकायले बंद होतील. 
आता तुम्हाला जर हे कृत्य करायचे आहे, तर ज्या बाया ह्यात पुढारीपिा घेतील, त्यानंी आपली संमती 
द्यावी.” लुइस्चे बोलिे ऐकल्याबरोबर सभेतील पन्नास बायका ह्या कामास आपली संमती आहे, असे 
दािणवण्यास उठून उभ्या राणहल्या. त्या नंतर आपल्या आजूबाजूस बसलेल्या मद्यपानणवरोधी पुरुर्षाकंडे 
वळून लुइस् म्हिाला – “आता ह्या णियानंी काम हे करण्याचे हाती घेतले, तर तुमच्यापैकी णकतीजि 
त्यासं मदत करतील ते सारं्ा पाहू?” त्यावर साठ सत्तर पुरुर्ष उठून उभे राणहले. ह्याप्रमािे हे कायग 
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करण्याचे ठरल्यावर णिस्तजयंतीस म्हिजे णडसेंबरच्या २५ व्या तारिेस ह्या महत्कृत्याकरता सकाळी एक 
सभा भरणवण्याचे ठरले. 
 

मार्ल्या रात्रीच्या ठरावाप्रमािे णिस्तजयंतीच्या णदवशी सकाळी दहा वाजता, तेथील पे्रस्
णबटीणरयन् पंथी लोकाचं्या भजनालयात मोठा लोकाचंा जमाव झाला, आणि एक पद र्ाऊन प्राथगना 
झाल्यावर, डायो लुईस् यानंी आपल्या आईची र्ोष्ट सारं्नू, बायकाचं्या अंर्ी केवढाली कामे करण्याची 
शक्ती आहे, आणि त्याचें सणहष्ट्िुत्व, दीघोद्योर् आणि पे्रमळ स्वभाव ही त्यासं अशा प्रकारची कामे पार 
नेण्यास केवढाली साधने आहेत, असे सारं्ून सुमारे एक तासपयंत भार्षि केले. त्याचें भार्षि झाल्यावर, 
तेथे जमलेल्या सवग मंडळीस डायो लुईस् याचंी सूचना फार पसंत पडली, आणि त्याच सकाळी “बायकाचं्या 
कू्रसेडा”चा प्रारंभ झाला. 
 

ह्या “कू्रसेड्” मंडळीत इतर मंडळ्यापं्रमािे णनयम करून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, णचटिीस आणि 
िजीनदार णनवडून योजण्यात आल्या; त्या सवग बायकाच होत्या हे सारं्ायला नको. त्या िीसमाजापकैी 
एक दळाला युिास पाठणवण्यात आले. ह्या दळात बावन्न बायकानंी योद्ध्याचें णवडे उचलून, एका नूतन 
संशप्तक [सशंप्तक = “आपि एक तर शत्रूंचा पराभव करू, नाही तर रिात पडू, परंतु युिातून णभऊन पळिार नाही;” अशी शपथ घेिारे योिे.] 
वर्ाची सृष्टी केली. ह्या संशप्तक वर्ाने प्रत्येक रु्ते्तवाल्याच्या दुकानी जाऊन, तेथे परमेश्वराची प्राथगना, 
उपदेश आणि णवनवण्या करून, त्याच्याकडून तो मद्यणवक्रयाचा दुष्ट धंदा सोडून, दुसरा एिादा चारं्ला 
धंदा धरण्यास प्रवृत्त कराव,े असा ठराव झाला. सदरील संशप्तक मंडळास मदत करायला म्हिून, एक 
“जबाबदाराचंी मंडळी” स्थापन झाली. ह्या वर्ांत सदतीस पुरुर्षानंी णमळून कू्रसेड्च्या बायकासं जी काही 
पैशाची वर्ैरे मदत लारे्ल, ती देण्याची जबाबदारी आपल्यावर घेतली. ह्या प्रमािे सवग तयारी झाल्यावर ह्या 
मंडळीने एक पोटमंडळी नेमून णतने एक णवनंणतपत्र णलहाव,े अशी सूचना केली. ते णवनंणतपत्र मद्य वर्ैरे 
मादक पदाथग णवकिाऱ्या लोकाकंडे पाठणवण्याचा णनश्चय झाला. 
 

सदरील संशप्तक मंडळीने णहल्सबराची णमसेस् इ. जे. टाम्सन् ह्या बाईस आपले सेनाणधपत्य 
देऊन, शत्रूवर हल्ला करण्याचा बेत ठरणवला. ह्या पणहल्या युिाचा वृत्तातं टाम्सन्बाईनंी स्वतः णलहून 
ठेवला आहे, तो असा:- 
 

“इ. स. १८७३ तील णडसेंबर मणहन्याच्या २५ व्या तारिेस सकाळी आमची “जूट” हळू हळू भीत 
भीत, राबटग वाड्ग नावाच्या रु्ते्तवाल्याच्या “पणहल्या प्रतीच्या” शौणडकालयाजवळ रे्ली. ह्या शौणडकालयाची 
आख्या र्ावात सवगत्र पसरलेली असून, ते पणहल्याबरोबर आम्हापंैकी काहीकाचंी तोंडे सुकून रे्ली; आणि 
णकत्येकजिी तर थरथरा कापू लार्ल्या. रॉबटग वाडग यास आम्ही त्याच्या दुकानी येिार हे वतगमान कळले 
असाव ेएवढेच नाही; तर आमचा तेथे येण्याचा उदे्दशही त्यास कळला असावा, असे वाटते. त्याने मोठ्या 
सभ्यतेने आपल्या दुकानाचे दार उघडून आमचे स्वार्त केले, आणि प्रसन्न वदनाने आम्ही सर्ळ्या आत 
जाईतोपयंत दार उघडून धरले; मर् दार लावनू तो आपल्या नेमक्या जारे्स “बार्” (दारू णवकायला 
ठेवण्याची ठािवी) मारे् जाऊन उभा राणहला. त्यानंतर आमच्या जुटीच्या प्रमुिाने (म्हिजे स्वतः टाम्सन्
बाईने) त्यास उदे्दशून म्हटले “बरे णमस्तर् वाड्ग, हा जमाव फार चमत्काणरक आहे, असे तुम्हाला वाटत 
असेल, नाही? ते कसेही असो, परंतु आमचा एथे येण्याचा उदे्दश काय तो तुम्हास माहीत असेलच.” इतक्या 
अवकाशात राबट्ग बराच घामाघूम होत चालला होता. तो म्हिाला, “मला डायो लुइस् याशंी एक दोन र्ोष्टी 
बोलावयाच्या आहेत.” णमसेस् टाम्सन् म्हिते – “छे, डायो लुईस् याचंा आमच्या उदे्दशाशी काही संबंध 
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नाही. आता एथे असलेल्या आम्हा बायकापंैकी णकत्येक बायकाचें दुःिाने व नचतेने सुकून रे्लेले चेहरे तुम्ही 
लक्ष लावनू पहाल, तर तुमच्या ह्या अपणवत्र व्यापाराचा पणरिाम काय झाला हे पाहून, आम्ही आज एथे 
आलो ह्याचे तुम्हास नवल वाटिार नाही. आमचा एथे येण्याचा उदे्दश तुम्हाला भय दािणविे नकवा तुमची 
णनभगत्सगना करिे हा नसून, आमची हृदये आणि घरे ज्याच्या योरे् फार नुकसान पावतात, असा हा आपला 
धंदा तुम्ही सोडाल तर, आम्ही आमच्या परधामस्थ णमत्राचं्या आणि तारकाच्या नावाने त्याच्या पे्ररिेप्रमािे 
तुम्हास क्षमा करायाला, व देव तुमच्या अपराधाचंी क्षमा करो म्हिून प्राथगना करायला, येथे आले आहो.” 
 

हे ऐकून णबचारा रॉबट्ग वाड्ग अर्दी र्ोंधळून रे्ला. ही चारं्ली संधी आहे असे पाहून टाम्सन् बाईनंी 
आपल्या मणैत्रिींकडे पाहून म्हटले “आपि प्राथगना करूया.” हे ऐकून सवग बायानंी तत्काळ रु्डघे टेकून 
प्राथगनेस सुरुवात केली. रॉबट्गही त्या पणवत्र जुटीबरोबर परमेश्वराची प्राथगना करू लार्ला. त्यानंतर त्या सवग 
बायानंी णमळून एक भजन र्ाइले. ज्या णबचाऱ्या बायकाचें नवरे व ज्या आयाचें मुलरे् ह्या शौणडकालयाच्या 
पायी धुळीस णमळून ज्याचं्या सुिाचा सत्यानाश झाला, व ह्या कारिास्तव ज्यासं ह्या दुकानाचे नुस्ते वारेही 
सोसत नव्हते, त्याच बाया आज पे्रमळ मनाने ह्या णठकािी येऊन, ह्या “चुकून दुमार्ी लार्लेल्या भावास” 
देवाने सन्मार्ी लावाव,े व ह्याने जर्ाच्या तारकास आपलेसे करून घ्याव,े म्हिून प्राथगना करीत आहेत. 
“देवप्रीती आहे” हे िोटे नव्हे. त्या अलौणकक प्रीतीचा मणहमा केवढा आणि क्षमेचे महत्त्व केवढे याचे विगन 
करून पुरे होिार नाही. डायो लुइस्चे भाणकत िरे झाले. ह्या अदु्भत संशप्तकाचं्या अव्याहत प्रयत्नाने एका 
आठवड्याच्या आत, णहल्सबरातील सर्ळी शौणडकालये बंद झाली ! 
 

णहल्सबरातील कू्रसेड्चा वृत्तातं ऐकून, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या इतर पुष्ट्कळ णठकािच्या बायकानंीही 
णहल्सबराच्या बायकाचें अनुकरि केले. परंतु असे कू्रसेड्स् सवग काळ णटकिारे नव्हते, म्हिून काही 
दूरदशी णियानंी णमळून सहंत प्रयत्न करण्याचे मनात आणिले. इ.स. १८७४ मध्ये शटोक्वा नावाच्या 
ग्रीष्ट्मणवहारात ह्या कू्रसेड्मधून जयी झालेल्या काही णिया जमल्या होत्या. त्यानंी मद्यपानाचे व्यसन नाहीसे 
करण्यास सतत प्रयत्न करण्याच्या उदे्दशाने, “णिस्ती णियाचंी मद्यणनरे्षधक मंडळी” स्थापन केली. ह्या 
देशातील उद्योर्ी, नीणतमान्, सत्त्ियाचं्या उद्योर्ाने णहला लवकरच राष्ट्रीय समाजाचे रूप येऊन, 
थोडक्याच णदवसानंी णतने युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णियाचंी राष्ट्रीय मद्यणनरे्षधक मंडळी असे नाम धारि केले. 
 

ह्या मंडळींची शासनपिती ही युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय शासन पितीचेच प्रणतरूप आहे. 
स्थाणनक मंडळी, सुभ्याचं्या मंडळ्या, संस्थाणनक मंडळ्या आणि राष्ट्रीय मंडळी अशी णहची चार रूपे आहेत; 
त्यातील शासनपितीही फार सुरेि आहे. स्थाणनक मंडळीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, णचटिीस, िजीनदार, व 
व्यवस्थापक मंडळी, आणि सभेसबंंधी णवशरे्ष कामे करण्याकरता नेमलेल्या पोटमंडळ्या, इतके भार् 
असतात. दरवर्षी स्थाणनक सभेचा वार्मर्षक समारंभ होतो, तेव्हा मंडळींतील अणधकाऱ्याचंी णनवडिकू 
होऊन, कामावर त्याचंी रुजुवात होते. ह्याचप्रमािे सुभ्याच्या संयुक्त मंडळ्याचंा वार्मर्षक समारंभ होतो, तेव्हा 
त्यातील अणधकाणरिी सवांचे मत घेऊन णनवडल्या जातात. ह्याच रीतीने संस्थाणनक आणि राष्ट्रीय 
मंडळ्याचं्या अणधकाणरिी दरवर्षी सवांचे मत घेऊन णनवडल्या जातात. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये ह्या मंडळींच्या 
शािा दहाहजारावंर असून, त्यात सुमारे अडीच लक्ष णिया सभासद आहेत. स्थाणनक मंडळी आपल्या 
णठकािी स्वतंत्र आहे, तरी णतच्या अंर्ी बळकटी यायाला व दुसऱ्या मंडळ्याशंी ऐक्य व मतै्री रािण्याकणरता 
णतला आपले काही महत्त्वाचे अणधकार सुभ्याच्या मुख्य मंडळीस द्याव े लार्तात; तसेच सुभ्याचं्या 
मंडळ्यानंा, आपले काही अणधकार संस्थाणनक मंडळीस, आणि संस्थाणनक मंडळ्यानंा आपले णकत्येक 
महत्त्वाचे हक्क राष्ट्रीय मंडळीस द्याव े लार्तात. ह्या योर्ाने त्याचं्यातं स्वातंत्र्य आणि एकी राहून, त्यासं 
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बळकटी येते. ह्या मंडळीची शासनपिती, सुरणळत आणि व्यवस्थेशीर काम करण्याची रीती, व 
कायदेशीरपिा फार प्रशसंनीय व युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय शासनपितीप्रमािेच अदु्भत आहे. िी 
जातीमध्ये असलेल्या नानाप्रकारच्या शक्ती णनरणनराळ्या व्यक्तींमध्ये आकाशातील वाफेप्रमािे णजकडे णतकडे 
णविरून पडून, अणनयणमत व कायगकाणरत्वशून्य अशा होत्या; त्या ह्या मंडळीत येऊन संहत झाल्यावर, 
बाष्ट्पयंत्रातं एकवटून संयणमत झालेल्या वाफेप्रमािे नानाकायगकाणरिी झाल्या आहेत. णहच्या योर्ाने णियासं 
कधीकाळी ठाऊक नसलेला योग्य स्वाणभमान व शासकपिा, कायगकाणरता आणि नेतृत्व, हे रु्ि युनाइटेड् 
स्टेट्स्च्या णियामंध्ये असाधारि व आश्चयगकारक रीतीने वृिी पावत आहेत. णहच्या प्रसादाने णनरणनराळ्या 
मताचं्या व नाना जातींच्या णियामंध्ये जे हाणनकारक मतभेद आणि जाणतदे्वर्ष होते ते नाहीसे होऊन, त्याचं्या 
जार्ी णनष्ट्कपट मतै्री व भणर्नीपे्रम ही वाढत जात आहेत. 
 

सवग सुधारलेल्या राष्ट्रातूंन णजतक्या म्हिून मंडळ्या आहेत, त्या सवांत ही मंडळी श्रेष्ठ आणि 
महत्तम आहे, असे म्हिण्यास मला अर्दी संकोच वाटत नाही. ह्या मंडळीने हातात घेतले नसेल असे 
सत्कृत्य जर्ात फार णवरळा; णहच्या आईसारख्या ममताळू हृदयात कोिाणवर्षयी दया नाही, असे उदाहरि 
कोठेच नसेल; आणि ह्या मंडळीच्या अंर्ी असलेले शौयग, र्ाभंीयग, धैयग, आणि क्षमा हे रु्ि एक 
परमेश्वरावाचनू, दुसऱ्या कोिाच्या अंर्ी इतके पूिगत्वास प्राप्त झाले नसतील. ह्या देशात व दुसऱ्या पुष्ट्कळ 
देशातूंन ज्या बायकाचं्या णमशनरी मंडळ्या आहेत त्या म्हिजे लहानसहान महत्त्वाच्या आहेत असे नाही, 
त्यानंी कोट्यावधी रुपये िचूगन, आणि सवग प्रकारे स्वाथगशून्य होऊन, परकीय लोकासं सिमगमार्ी 
लावण्याचा उद्योर् केला व चालणवला आहे. त्याचंी स्तुती करावी णततकी थोडीच; परंतु त्या मंडळ्यातं 
नानाप्रकारचे मतभेद असल्याने त्याच्यात असावी णततकी एकी नसून, त्याचं्या हातून ह्या मद्यणनरे्षधक 
मंडळीच्या हाती आहेत, णततकी सत्कृत्ये होत नाहीत. णियाचं्या णिस्ती सभेत केवळ “एवजंणलकल”् 
म्हिणविाऱ्या मताचंाच समावशे होतो. इतर मताचं्या मनुष्ट्यास त्याचं्याकडून मदत णमळत नाही. इतर 
णजतक्या ज्ञानवधगक व परोपकारी मंडळ्या आहेत, त्या आपापल्यापरी फार उत्तम व लोकोपयोर्ी असल्या, 
तरी त्याचं्या ह्या मंडळीशी तुलना करता येिार नाही; कारि त्याचंी संख्या थोडी व त्याचें उदे्दशही ससीम 
आहेत, परंतु णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीचे उदे्दश बहुत व फार महत्त्वाचे आहेत. हीत मतणवरोध नाही; सवग 
मताचं्या, सवग जातींच्या आणि सवग प्रकारच्या णिया हीत णमळून, एकीने काम करतात. णहच्या स्थाणनक, 
संस्थाणनक, राष्ट्रीय आणि सावगराष्ट्रीय अशा क्रणमक शािा; णहचे उत्तम सवगमान्य आणि सवांस पाळता 
येिारे असे सोपे पि दृढ णनयम; णहची अलौणकक, सवग प्रकारच्या राज्यव्यवस्थापेंक्षा उत्तम व सवगत्रासं 
एकवटून धरिारी, अशी असाधारि व्यवस्था; ह्याणंवर्षयी णवचार करून पाणहला म्हिजे, ही मंडळी ह्या 
युर्ाच्या ईश्वरी सृष्टीतील अदु्भत चमत्काराचें णशरोभरू्षि आहे, असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. हल्ली ह्या 
मंडळींची चाळीस पंचेचाळीस िाती असून, हीने जी णनरणनराळी कृत्ये करण्यास हाती घेतली आहेत, त्याचंी 
यादी येिे प्रमािे.- 
 

१ णनरणनराळ्या णठकािी आपल्या मंडळींतील प्रणतणनधी, वक्त्या बायका पाठवनू, मद्यपानणनरे्षधक 
मंडळ्या स्थापिे. 
 

२ सावगराष्ट्रीय णियाचं्या मद्यपानणनरे्षधक मंडळ्या स्थापण्याकरता, सवग राष्ट्रातूंन दूती पाठवनू, 
नकवा पत्रव्यवहाराद्वारा सदरील काम करिे. 
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३ युनाइटेड् स्टेट्समध्ये वसाहत करायला आलेल्या परदेशी लोकामंध्ये मद्यापानणनरे्षधक मताचा 
प्रसार करिे. 
 

४ दाणक्षिात्य आणि औदीच्या संस्थानातूंन असलेल्या, अल्प काळापूवी दास्यमुक्त झालेल्या हबशी 
जातीच्या लोकात, मद्यपानणनरे्षधक मताचा, णवदे्यचा व नीतीचा प्रसार करिे. 
 

५ तरुि णियामंध्ये नीणतमते्तचा व मद्यपानणनरे्षधक मताचा प्रसार करिे. 
 

६ लहान मुलासं नीती, व मद्यपानणनरे्षधक मत णशकवनू त्याचंी उन्नती करिे. 
 

७ मद्य व इतर मादक पदाथग याचें सेवन केल्याने ते करिाराच्या वशंजासं परंपरेने णकती अपाय 
होतात, हे लोकासं समजावनू देिे. 
 

८ आरोग्यरक्षिणवद्या णशकवनू आरोग्याशी व मद्यपानवजगनाशी णकती णनकट संबंध आहे, हे लोकासं 
समजावनू देिे. 
 

९ णवद्याणशक्षिातं कोिते फेरफार केले पाणहजेत, ह्याचा णवचार करून, सवग मुलासं राष्ट्रीय 
सावगजणनक शाळार्ृहातूंन मद्यपान व मादक पदाथांचे सेवन ह्यापंासून केवढाले अनथग होतात, ह्याणवर्षयी 
शािीय णशक्षि णमळाव,े असा प्रयत्न करिे. 
 

१० वणरष्ठ शाळातूंन आणि णवश्वणवद्यालयातूंन सदरी साणंर्तल्याप्रकारचे णशक्षि णमळाव ेअसा प्रयत्न 
करून, ह्या णवद्यालयातूंन णशकिाऱ्या तरुि िीपुरुर्षामंध्ये मद्यपानणनरे्षधक मताचा प्रसार करिे. 
 

११ लहान बालकाकंरता बालोद्यान नकवा “नकडर् र्ाटगन्” शाळा स्थापून, त्यास उत्तम बालणशक्षि 
देिे व चारं्ले वळि लाविे. 
 

१२ आणदत्यवारच्या, म्हिजे दर आणदत्यवारी मुलासं व मोठ्या मािसासं धमगणशक्षि देण्याकरता 
स्थाणपलेल्या ज्या शाळा आहेत, त्याचंी उन्नती आणि वृिी करून, त्यात मद्यपानणनरे्षधक मताचा प्रसार 
करिे. 
 

१३ मद्यपानवजगक मताचा प्रसार करिारे असे गं्रथ, वतगमानपते्र, माणसक पुस्तके, आणि लहान 
मोठी पत्रके छापून प्रणसि करिे. 
 

१४ वाईट, अश्लील अनीणतपर आणि मादकपदाथगसेवनास उते्तजन देिारे असे गं्रथ, पते्र, पुस्तके 
वर्ैरे प्रणसि होऊ नयेत, म्हिून प्रयत्न करिे. 
 

१५ काबाडकष्ट करून पोट भरिाऱ्या, मेहेनती आणि उद्योर्ी लोकासं मद्यपानवजगनापासून केवढे 
फायदे आहेत, हे समजावनू देिे. 
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१६ पालगमेंटच्या णनयमाचं्या धतीवर सभा, सणमती आणि मोठाल्या मंडळ्या स्थापण्याची, त्या 
चालणवण्याची वर्ैरे रीत णशकणविे, व सभाचें साधारि आणि णवशरे्ष णनयम काय आहेत, हे बायकासं व 
मुलासं समजावनू देिे. 
 

१७ णियाचं्या व पुरुर्षाचं्या मद्यपानवजगक मंडळ्या स्थापून, त्यामंध्ये व्यवस्था ठेवनू, त्याकंडून काम 
करणवण्याची रीती णशकणविे. 

 
१८ तंबािू, अफू, भारं् इत्यादी मादकपदाथगसेवन केल्याने केवढाले अनथग होतात, व 

मनुष्ट्यशरीरावर त्याचंा णकती वाईट पणरिाम होतो, हे लोकासं समजावनू देिे. 
 
१९ और्षधामंध्ये मद्याकग युक्त पातळ और्षधाचंा उपयोर् न व्हावा एतदथग प्रयत्न करिे, व मद्याकग युक्त 

और्षध देण्याची जरुरी नाही असे शािीय व रासायणनक प्रयोर् करून, प्रमािणसि करून दािणविे. 
 
२० सवगत्र सिमगप्रसारक करिे. 

 
२१ पुष्ट्कळ णठकािी लोकासं धमगपसु्तक वाचून ऐकवनू, धमगगं्रथातं मद्यपानाचा णनरे्षध केलेला आहे, 

अशी लोकाचंी समजूत घालून देिे. 
 
२२ लहानमोठ्या बंदीिान्यातूंन असलेल्या कैद्याचंा समाचार घेिे, त्यासं धमग, नीती आणि 

मद्यवजगनापासून होिारे फायदे, ह्याणंवर्षयी णशक्षि देिे; तुरंुर्ातील व पोलीस स्टेशनामंधील कैदी व 
अनाथर्ृहात राहिारी मािसे ह्याचंा समाचार घेऊन, त्यास साहाय्य करिे. 

 
२३ आर्र्ाड्यावंरून व आर्र्ाड्याचं्या स्टेशनातूंन वर्ैरे काम करीत असलेल्या मजुरासं, व 

कामदारासं भेटून, त्यासं मद्यपानवजगक मताची माणहती करून देिे; व त्यास धमग आणि नीती णशकवनू 
त्याचंी आत्त्मक उन्नती करिे. 
 

२४ नावाडी, आणि नौकासेनेत काम करिारे व जणमनीवर लढिाऱ्या सेनेतील सैणनक, यासं धमग 
आणि नीती णशकवनू, मद्यपानवजगनापासून होिाऱ्या फायद्याणवर्षयी त्याचंी समजूत घालून देिे. 

 
२५ धमगमंणदरातूंन “प्रभभुोजन” नामक संस्काराच्या वळेी मद्याकग युक्त र्द्ाक्षारसाचा उपयोर् होऊ 

नये, म्हिून प्रयत्न करिे. 
 
२६ णिस्ती मंडळ्यातूंन णवशरे्ष प्राथगनेकरता नेमलेल्या आठवड्यात एक णवशरे्ष णदवशी मद्यपानवजगक 

सभेच्या कामाच्या उत्कर्षाकरता सवग णिस्ती मंडळ्यानंी परमेश्वराची प्राथगन करावी, ह्याणवर्षयी प्रयत्न करिे. 
 
२७ नीणतसंबधंी शुिता लोकामंध्ये वाढेल, ह्याणवर्षयी प्रयत्न करिे. 
 
२८ मोमगनपंथी बायकामंध्ये नीती, धमग व मद्यपानणनरे्षधक मत याचंा प्रसार करिे. 
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२९ युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकानंी आणदत्यवारी व्यापार नकवा दुष्ट्कृत्ये न करता, तो णदवस पणवत्र 
मानून, त्या णदवशी ईश्वरभजन करण्यात काळ घालवावा, ह्याणवर्षयी प्रयत्न करिे. 

 
३० संभाणवत णियाचं्या घरोघर जाऊन, तेथे लहान लहान सणमतीतून मद्यपानणनरे्षधक मताचा 

प्रसार करिे. 
 
३१ दवािान्यातून, रोणर्भवनातून आणि इतर णठकािी जेथे रोर्ी, दुःिी, नकवा म्हातारी मािसे 

असतील त्यास फुले व इतर आनंदकारक पदाथग नेऊन देिे. 
 
३२ जेथे जत्रा नकवा मेळे भरत असतील त्या णठकािी मद्यपानणनरे्षधक मताचा प्रसार करिे; आणि 

हरतऱ्हेने तेथे मद्याचा क्रयणवक्रय होऊ न देण्याचा प्रयत्न करिे. 
 
३३ युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णनरणनराळ्या संस्थाणनक सरकारास अजग करून, राष्ट्रात मद्याचा व्यापार 

बंद करणवण्याचा प्रयत्न करिे. 
 

३४ नीणतप्रसाराच्या आणि मद्यपानणनरे्षधाच्या कामी साहाय्याथग, णियानंा कायदे करण्याची वर्ैरे 
राजकारिी हक्क णमळाव,े एतदथग प्रयत्न करिे. 

 
३५ पणतत णियाचं्या उिार करून, त्यास काहीतरी उद्योर्णशक्षि देऊन सन्मार्ी लाविे; अनाथ 

णनराणश्रत णिया कामाकाजाला राणहल्या असतील, तेथे कोिाकडून त्यावर जुलूम होत असल्यास नकवा 
त्याचंा जन्म णबघडण्याचा संभव असल्यास, त्याचें संरक्षि करिे; बीभत्स व अश्लील गं्रथ व णचते्र प्रणसि 
होऊ नयेत ह्याणवर्षयी प्रयत्न करिे; आणि सामाणजक शुितेचा जेिेकडून सवगत्र प्रसार होईल, असे 
नानातऱ्हेचे उपाय योजिे. 

 
३६ णशकार्ो शहरात युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णियाचं्या राष्ट्रीय मद्यपानणनरे्षधक मंडळीने स्थापन 

केलेल्या दवािान्याच्या व रोणर्भवनाच्या उन्नतीचे व त्याची उपयोणर्ता वाढण्याचे उपाय करून, तेथे 
मद्यपानवजगक मताचे वैद्यक णशकवनू, िीवैद्य तयार करिे. 
 

३७ सवग राष्ट्रामंध्ये शातंी स्थापन होऊन, कोिाच्यामध्ये वाद, णवतुष्ट पडल्यास त्यानंी परस्पराशंी 
युि न करता णतऱ्हाईत राष्ट्राचं्या णनवाड्याप्रमािे आपली भाडंिे णमटवावी; अशाणवर्षयी णनरणनराळ्या 
राष्ट्राध्यक्षाचंी मने वळवनू, युि करण्याची कू्रर व राक्षसी चाल बंद करण्याचा प्रयत्न करिे. 

 
३८ णनरणनराळ्या शहरातंील आणि र्ावातंील परोपकारी मंडळ्यासं साहाय्य करिे. 
 
ही अडतीस मुख्य कामे असून आििी पाच सहा अवातंर कामे णियाचं्या मद्यपानणनरे्षधक 

मंडळीच्या हातून होत आहेत, त्याचंी नाव ेयेथे साणंर्तली नाहीत. 
 

ह्या चाळीस पंचेचाळीस िात्याचंी कामे करायाला णठकणठकािी पोटमंडळ्या नेमलेल्या असून, त्या 
सवांवर देिरेि करिारी एकेक अणधकाणरिी असते. त्या अणधकाणरिीने दरवर्षी प्रत्येक संस्थानात व 
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उपसंस्थानात ह्या िात्याच्या संबंधाने कायकाय करण्यात आले, ह्याची माणहती थोडक्यात णलहून, 
णियाचं्या राष्ट्रीय मद्यपानणनरे्षधक मंडळीच्या मुख्यणधकाणरिीस द्यावी. अशी णनरणनराळ्या प्रकारची माणहती 
ह्या महासभेच्या वार्मर्षकवृत्तपुस्तकात छापून प्रणसि होते. णनरणनराळ्या णठकािी मंडळीचा िचग 
चालण्याकरता मंडळीच्या प्रत्येक सभासदाने अधा डालर – म्हिजे सरासरी दीड रुपया – वर्षाची वर्गिी 
द्यावी, असा ठराव आहे. ह्याणशवाय पुष्ट्कळ उदार णिया आणि र्ृहस्थ ह्या मंडळीला मोठाल्या देिग्याही 
बऱ्याच देतात. 
 

ह्या मंडळीने हाती घेतलेल्या सर्ळ्या कामाचंी व प्रत्येक शािेत त्यानंी काय काय केले आहे, ह्याची 
माणहती संके्षपाने देऊ रे्ल्यास देिील एक स्वतंत्र पुस्तक णलहाव ेलारे्ल; म्हिून मी तसे करण्याच्या भरीस 
पडत नाही. मंडळीची सर्ळीच कामे फार महत्त्वाची आहेत; परंतु त्या सवांत एक अणतशय महत्त्वाचे आहे 
त्याचा उल्लेि एथे केलाच पाणहजे. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये मोठ्या मािसापं्रमािेच लहान मुलानंाही बहुतानंी 
एकत्र णमळून, एकीने काम करण्याचे णशक्षि णमळते; असे मारे् साणंर्तलेच आहे. ह्या देशातील मोठ्या 
मािसापं्रमािेच लहान मुलामंध्येही सभा स्थापून सभेच्या द्वाराने काही तरी णवशरे्ष काम करण्याची चाल 
आहे. भतूदयेच्या, णवद्योन्नतीच्या, परोपकाराच्या, धमगप्रसाराच्या वर्ैरे हजारो लहान मुलाचं्या मंडळ्या ह्या 
देशात असून, त्यामधील लक्षावधी मुली आणि मुलरे् पुष्ट्कळ प्रकारची चारं्ली कामे करीत आहेत. ह्यापंैकी 
युनाईटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय णिस्ती णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीच्या प्रयत्नाने ज्या मुलाचं्या मद्यणनरे्षधक 
मंडळ्या स्थापण्यात आल्या, त्याचंी संख्या दीडहजारा ंजवळ जवळ असून, मुली आणि मुलरे् णमळून सुमारे 
दीडलक्ष बालके त्याचंी सभासद आहेत! ती सर्ळी आपापल्या आयाचं्या नकवा णशक्षणकिींच्या मदतीने ह्या 
उत्कृष्ट मंडळ्याचें काम चारं्ल्या रीतीने चालवीत असून, त्या सवग मुलानंी आम्ही कधी मद्य णपिार नाही, 
अशी प्रणतज्ञा केलेली आहे. ती रािण्यास शक्ती व दृढणनश्चय त्याचं्या हृदयात उत्पन्न व्हावा ह्या कणरता 
णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळ्या अजरामर उद्योर् करीत आहेत. आणदत्यवारच्या धमगणशक्षिाच्या शाळामंधून, 
ह्या णियाचं्या प्रयत्नाने मध्यणनरे्षधाच्या संबंधाचे णशक्षि मुलासं णदले जात असून, ह्या शाळातंील चौतीस 
हजार मुलानंी आम्ही मद्यास णशविार नाही, अशी शपथ घेतली आहे. ह्या असाधारि दीघोद्योर्ी बायानंी 
आज सात वर्ष ेसतत प्रयत्न करून, युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सदतीस संस्थानातंील सरकाराकंडून सावगजणनक 
शाळामंध्ये मुलासं मद्यणनरे्षधाच्या संबंधनाने शािीय णशक्षि णमळाव,े अशा अथाचे कायदे करून घेऊन, ते 
अमलातं आिणवले. ह्या सर्ळ्या संस्थानातंील सावगजणनक शाळातूंन ज्यास मद्यणनरे्षधाच्या संबंधाने शािीय 
णशक्षि णमळत आहे, अशा मुलाचं्या संख्या पासष्ट लक्षा ं(६५०००००) वर आहे. शािीयणरत्या णशक्षि देऊन, 
मद्य आणि इतर मादक पदाथांच्या सेवनाने मनुष्ट्यशरीरावर णकती वाईट पणरिाम होतात, ह्याणवर्षयींची 
सोदाहरि माणहती जी ह्या लक्षावधी मुलासं णमळत आहे, णतचा काहीनाकाही तरी स्थाणयक सुपणरिाम 
त्याचं्या मनावर होईलच. ज्या मोठाल्या व्यक्ती मद्यपानाच्या व्यसनात आकंठमग्न झाल्या आहेत, त्यासं 
उपदेश णदल्याने फारसा फायदा होिार नाही असे समजून, ह्या शहाण्या, दूरदशी णियानंी भाणववशंाची 
सुधारिा करण्याकरता, मुलाचें णशक्षि चारं्ले असाव ेम्हिून अश्रातं प्रयत्न चालणवले आहेत. 
 

मेइन् आणि आयोवा, ह्या संस्थानातं आज पुष्ट्कळ वर्षांपासून तेथील संस्थाणनक सरकारानंी 
मद्यणनरे्षधाचे कायदे करून, मद्यणनमािाची व मद्यणवक्रयाची मनाई केली आहे; परंतु मद्यणवके्रत्याचं्या 
कूटनीतीपुढे सरकाराचंा काही उपाय चालत नाही. रु्प्त रीतीने मद्याचा व्यापार तेथे चालतच आहे. सरासरी 
दोन वर्षांमारे् क्यान्सन्स् संस्थानातील बायकानंा म्युणनणसपाणलटीच्या संबंधाने फार महत्त्वाचे राजकारिी 
हक्क णमळाले. तेव्हा त्यानंी प्रथमतः ज्या महत्त्वाच्या कामात आपल्या हक्काचंा उपयोर् केला, ते त्या 
संस्थानातील मद्याचा व्यापार अणजबात बंद करिे, हे होय. त्यापकैी अध्या अणधक णिया मद्यणनरे्षधक 
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मंडळीच्या सभासद होत्या. त्यानंी रु्प्त रीतीने कोठे मद्याचा व्यापार होऊ नये, अशाबद्दल िटपट 
चालणवली. णियाचें पाठबळ नसल्यामुळे, मेईन् संस्थानातील पुरुर्षाचं्याने आज पंचवीस सव्वीस वर्षांत जे 
का करवले नाही, ते िीपुरुर्षाचं्या संयुक्त शक्तीच्या बळाने क्यान्सस् संस्थानातील लोकानंी दोन वर्षांच्या 
आत बहुतेक तडीस नेले. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय शासकसभेत क्यान्सस्च्या वतीने रे्लेले एक 
कारभारी (सेनेटर् इंर्लस््) असे म्हितो कीं, [PROHIBITION IN KANSAS – Senator Ingalls, in the Forum for August, 
thus speaks of “Prohibition in kansas” : “Kansas has abolished the saloon. The open dram-shop traffic is as extinct as the sale 
of indulgences. A drunkard is a phenomenon. The bar-keeper has joined the troubadour, the crusader, and the mound-builder. 
The brewery, the distillery, and the bonded warehouse are known only to the archaeologist. It seems incredible that among a 
population of 1,700,000 people, extending from the Missouri River to Colorado, and from Nebraska to Oklahoma, there is not a 
place which the thirsty or hilarious wayfarer can enter, and, laying down a coin, demand his glass of beer. This does not imply 
that absolute drouth prevails everywhere, or that ‘social irrigation’ has entirely disappeared. But the habit of drinking is dying out. 
Temptation being removed from the young and the infirm, they have been fortified and redeemed. The liquor-seler, being 
proscribed, is an outlaw, and his vocation disreputable. Drinking, being stigmatized is out of fashion, and the consumption of 
intoxicants has enormously decreased. Intelligent and conservative observers estimate the reduction at 90 per cent : it cannot be 

less then 75.”] क्यान्सस्मध्ये मद्यपानाने नझर्नू पडलेला मनुष्ट्य, म्हिजे एक कधीच न घडिारी अशी 
आश्चयाची र्ोष्ट बनून राणहली आहे. मद्याची दुकाने व लहान णपठे, हे केवळ पुरातन पणडक इमारतीचा शोध 
करिाऱ्या, अशा पुरातनतत्त्ववते्त्यासच ठाऊक असावते.’ क्यान्सस्च्या णियासं जेव्हा णकत्येक राजकारिी 
हक्क णमळाले, तेव्हा त्या संस्थानातील एका र्ावाच्या काही कुचेष्टेिोर परुुर्षानंी – (णियासं राजकारिी 
हक्क देिे बरोबर नाही; त्यासं राजकारिाची महत्त्वाची कामे करता येिार नाहीत, असे सोदारहरि णसि 
करून दािणवण्याकणरता) – आपल्या र्ावातील एका घरािदार लेकुरवाळ्या बाईला आपल्या र्ावची 
मेयर् (Mayor, म्हिजे एिाद्या शहरात संस्थानाचे कायदे अमलात आिून र्ावचा राज्यकारभार 
चालणविारा मुख्याणधकारी) केली. ह्या बाईला मेयर् करिाऱ्या मनुष्ट्यास ती बाई पदारूढ झाल्याच्या 
दुसऱ्याच णदवशी असे कळून आले की, णियासं राज्यकारभार चालणवता आणि कायदे अमलात आणिता 
येिार नाहीत, असे आपले अनुमान चुकीचे होते. त्या बाईने मेयर्चा अणधकार घेतल्याबरोबर, र्ावातली 
लहान मोठी मद्यणवक्रयाची णठकािे, जुर्ाराची ठािी व अशाच प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये करण्याची 
णठकािे शोधून, बंद करून टाकली. र्ावातील णियानंी आणि सज्जन पुरुर्षानंी णतला रु्प्त णठकािे शोधून 
काढण्यात पुष्ट्कळ मदत केली. णतचा कारभार त्या र्ावातील लोकासं फारच पसंत पडत असून, ती फार 
व्यवत्स्थत आणि उत्तम रीतीने आपला अणधकार चालवीत आहे. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय णिस्ती 
णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीच्या सभासदासं काही वर्षांपूवी णियास राजकारिी हक्क असण्याची र्रज 
नाही, असे वाटत होते. पि आता ह्या पंधरा वर्षांमध्ये त्यानंी केलेल्या अतोनात पणरश्रमापंासून जसे फल 
उत्पन्न व्हाव,े तसे ते झाले नाही. ह्यास कारि म्हटले म्हिजे केवळ राजकीय हक्काचंा अभाव होय, असे 
त्याचं्या अनुभवास आले आहे. मद्याचा व्यापार करिारे बहुतेक सर्ळे पुरुर्ष आहेत. त्यानंी कोट्यावधी 
डालर् ह्या व्यापारात घातले आहेत. त्याचें अनुयायीही पुष्ट्कळ पुरुर्ष आहेत. त्या सवांस राजकारिी  
 

हक्क असून, ते मद्यणनरे्षधक कायदे करण्याच्या संबंधाने चाललेला हा णियाचंा प्रयत्न णनष्ट्फळ 
व्हावा, अशा रीतीने आपले मत देतात. तेव्हा णजकडे बहुमत, णतकडेच कायद्याचे बळ असिार. कायदे 
करण्यात तर णियाचं्या पक्षाला शून्य, आणि पुरुर्षाचं्या, तशातून मद्यणवके्रत्या व मद्यपी पुरुर्षाचं्या पक्षास 
कायदे करण्याचे हक्क असून, त्यासं पैशाचेही पाठबळ आहे. त्यापंकैी काही हक्क णियासं णमळाल्यावाचनू, 
त्याचं्याने ह्या मद्यराक्षसाचा मोड करविार नाही; असे पुष्ट्कळ णियासं आणि पुरुर्षासं वाटू लार्ले आहे. 
म्हिून णियासं राजकारिी हक्क णमळाव ेह्या संबंधाने त्याचें अश्रातं प्रयत्न चालले आहेत. 
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युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीची महामान्य अध्यक्ष बाई णमस् फ्रान्सेस्  
इ. णवलडग णहच्या कल्पक कायगकाणरिी शक्तीच्या योर्ाने, व णतच्या मणैत्रिींच्या मदतीने, एक सावगराष्ट्रीय 
णियाचंी मद्यणनरे्षधक मंडळी स्थाणपत झाली आहे. इ.स. १८८३त णवलड्ग बाईच्या मनात ही कल्पना आली. 
पुढे ह्या मंडळीच्या संबंधाने सर्ळे बेत ठरून, णतचे काम कोित्या रीतीने करावयाचे, ह्याणवर्षयींच्या कल्पना 
पणरपक्व दशसे आल्या नंतर, इ.स. १८८४त ही सावगराष्ट्रीय णियाचंी मद्यणनरे्षधक मंडळी स्थाणपत झाली. 
णमसेस् मेरी क्लेमेंट् लेवटे् ही साहसी, पराक्रमी आणि दृढणनश्चयी बाई ह्या मंडळीची दूती होऊन, सवगत्र 
मद्यणनरे्षधक मंडळ्या स्थापण्याच्या उदे्दशाने, पृणथवीप्रदणक्षिा करायाला णनघाली. ती पणहल्याने हवाईद्वीपात 
रे्ली, मर् अिेणलया, जापान, चीन, नसहल, नहदुस्थान, मदर्स्कार आणि अणफ्रका इत्यादी देशात जाऊन 
णतने शकेडो मद्यणनरे्षधक मंडळ्या स्थापन केल्या. आता ती युरोपातील सर्ळ्या देशातं जािार आहे. ही 
एकटी णनराणश्रत, असहाय बाई ह्या महत्कृत्याकरता णनघाली, तेव्हा णतच्या हातात पैसा नव्हता, मनुष्ट्य 
कोिी बरोबर नव्हते, तरी णतचा देव परमेश्वर आणि णतचा सत्कमग कराण्याचा दृढणनश्चय, णतच्या बरोबर आहे. 
ती जेथे जाईल, तेथे णतला योग्य सहाय्य णमळते. आता बहुतेक सर्ळ्या सभ्य राष्ट्रातूंन णियाचं्या 
मद्यणनरे्षधक मंडळ्या स्थापन होऊ लार्ल्या आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णियाचंा उत्साह व कतगव्यदक्षता 
पाहून इंग्लंडच्या णियाचं्या आंर्ातंही आवशे आला. त्यानंी “णब्रणटश वोमन्स टेम्परेन्स एसोणसएशन” नावाची 
राष्ट्रीय णियाचंी मद्यणनरे्षधक मंडळी स्थापली असून, णतच्या हातून पुष्ट्कळ सत्कमे होत आहेत. 
क्यानडातही एक राष्ट्रीय णियाचंी मद्यणनरे्षधक मंडळी आहे; णतने त्या देशात मद्याचा क्रयणवक्रय होऊ नये, 
ह्याणवर्षयी फार णनकराचा प्रयत्न चालणवला आहे. अिेणलया, हवाईद्वीपे, मदर्स्कार आणि अणफ्रका ह्या 
देशातूंनही अशा सभा आहेत. माझ्या नहदुस्थानी बणहिींनो, तुम्ही का मारे् राणहला? आमच्या देशात अशी 
एक राष्ट्रीय मंडळी अवश्य असली पाणहजे. ह्या सावगराष्ट्रीय णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीकडून एक मोठा 
थोरला अजग सवग राष्ट्राचं्या शासकाकंडे जािार आहे. “तुम्ही आपापल्या देशातून मद्याचा व मादक 
पदाथांचा क्रयणवक्रय बंद करा,” म्हिून सर्ळ्या राष्ट्रातंील णिया राष्ट्रशासकासं णवनंती करिार आहेत. 
आमच्या नहदुस्थानच्या सर्ळ्या णियानंी ह्या अजावर सह्या केल्या पाणहजेत; तो अजग चोहोकडे पोचून सह्या 
घेण्याचा प्रयत्न सवांनी करावा. ह्या महत्कृत्यास हस्तेपरहस्ते सहाय्य करिार नाही, असा अवर स्वभावाचा 
मनुष्ट्य आमच्या नहदुस्थानात एक देिील न णनघो, अशी त्या जर्णन्नयंत्यापाशी आमची प्राथगना आहे. आता 
ह्या सावगराष्ट्रीय णियाचं्या मद्यणनरे्षधक मंडळीच्या अध्यक्षस्थानी णमस् फ्रान्सेस् इ. णवलड्ग ह्या बाई आहेत. 
ह्याचं्या अध्यक्षतेिाली आज काही नाही तरी, दहा लक्ष बायका सवग पृथ्वीवर मद्यणनरे्षधाच्या संबंधाने उद्योर् 
करीत आहेत. ही मद्यणनरे्षधक मंडळी म्हिजे, सवग देशातंील णियाचें संयुक्त लोकसत्ताक राष्ट्र होय. ह्या 
णिया आपल्या पाढंऱ्या णफतीच्या [यु. स्टे. च्या व सावगराष्ट्रीय णि. म. णन. मंडळीच्या णिया मंडळीची िूि पाढंरी फीत, ही वक्षस्थलावर 
धारि करतात; ह्याचा अथग त्या बाया ह्या मंडळीचे पणवत्र काम मनापासून व हृदयाची प्रीती देऊन करतात व सवग मनुष्ट्यावंर त्याचंी प्रीती आहे अशी 

आहे.] पणवत्र बंधनाने, ह्या शातंीच्या आणि प्रीतीच्या िुिेने सवग पृथ्वीला मतै्री बंधनात बाधूंन, एकवट करीत 
आहेत. सवग राष्ट्रातंील णियामंध्ये शातंी, प्रीती व मतै्री ह्या अमोणलक, सवगसुिधाम रु्ित्रयाचा प्रसार करीत 
आहेत. हजारो वर्षांपासून ज्याचं्या हातात हत्यारे आहेत, ज्याचं्या शरीरात बळ आहे, व जे समाजाचे चालक 
व शासक आहेत, अशा पुरुर्षाचं्याने, राजराजाचं्याने, णवद्यणदग्र्जाचं्याने, जे महत्कृत्य झाले नाही, ते ह्या 
अज्ञ अबला म्हिून णधक्कारलेल्या बायकानंी केले. हे परमेश्वरा, तू धन्य आहेस! तू अहंकाऱ्याचंा र्वग मोडून 
टाकायला, जर्ाने णधक्कारलेली अशीच मािसे साधनीभतू कणरतोस. तुझ्या हाती एिादे तृि देिील 
वज्रासारिे अपार शणक्तमान् होते ! 
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व्यापारधंदे 
 

युनाइटेड् स्टेट्सच्या राज्यव्यवस्थेच्या व णियाचं्या त्स्थतीच्या िालोिाल फार महत्त्वाचा व 
णवचारिीय णवर्षय म्हटला म्हिजे, येथील उद्योर्धंदे हा होय. युनाइटेड् स्टेट्स्ला आज जे इतके महत्त्व 
आलेले आहे, ते बहुताशंी त्यातील उद्योर्धंद्याचं्या संबंधानेच आलेले आहे. त्या उद्योर्धंद्याचें स्वरूप 
सारं्ण्यापूवी त्यासं उते्तजन देिाऱ्या ज्या णकत्येक र्ोष्टी आहेत, त्याचंा प्रथम णवचार करू. 
 

इकडच्या बहुतेक सवग र्ोष्टींचे सावगजनीनत्व हे ह्याचं्या उत्कर्षाचे मुख्य साधन आहे. र्ावातले रस्ते, 
जाण्यायेण्याची साधने म्हिजे र्ाड्या, दुकानातूंन पदाथग णवकण्याची रीती, णवद्यालये, वतगमानपते्र, 
पुस्तकालये माणहती णमळणवण्याची णठकािे इत्यादी आवश्यकीय र्ोष्टी णततक्या अर्दी सोप्या व सवांच्या 
उपयोर्ात येण्यासारख्या केलेल्या असतात. हे मारे् साणंर्तलेच आहे. 
 

सरकारी लोकोपयोगी कृत्ये 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय शासनपितीचे स्वरूप पाहता ती लोकाचं्या सोईकडे णकती लक्ष 
देऊन केलेली आहे, हे तेव्हाच कळून येते. राष्ट्राचे शासन सुरळीतपिे चालल्याने राज्यात शातंी राहून 
लोकासं सुि होते, आणि सवग व्यवहार चारं्ले चालतात, हे तर िरेच आहे. परंतु तेवढे राष्ट्राचे शासन 
केल्यानेच सरकाराचे कतगव्य केल्यासारिे झाले असे नाही. तर जेिेकरून सवग लोकासं अणधक सुिसोई 
प्राप्त होतील, असली लोकोपयोर्ी कृत्ये करिे हेही आपले कतगव्यच आहे; असे समजून युनाइटेड् स्टेट्
सच्या सरकारने तसली कामे करण्याचे हाती घेतले आहे. त्यापंकैी मुख्य मुख्य कामे कोिती हे एथे 
थोडक्यात सारं्त्ये. 
 

 कृतितवद्यातवभाग – ह्या िात्यात सरासरी दहा हजार मनुष्ट्ये काम करीत असून, त्यापंैकी बहुतेक 
लोक फुकट काम करीतात. ह्या िात्याचे वणरष्ठ कायालय वानशग्टन् शहरात आहे. ह्यात जे लोक फुकट 
काम करीतात त्याचें कतगव्य हेच की, ते राहातात तेथे व आसपासच्या भार्ात शतेाचंी त्स्थती कशी आहे; 
परर्ावी आणि इतर देशी मालाची रवानर्ी करण्यास भाडे काय लार्ते; आणि शतेावंर व मळ्यावंर पडून 
असलेल्या मालाची नकमत व तोच माल शहरात आल्यावर त्याचा भाव; त्या त्या णठकािी उपयोर्ात येिाऱ्या 
पदाथांचा तपशील व ते कोित्या णठकािाहून येतात इत्यादी र्ोष्टींची िबर देिे. ही िबर णमळाल्यानंतर 
कृणर्षणवद्याणवभार्ाच्या कायालयाकडून ती दर मणहन्यास वाक्याच्या रूपाने प्रणसि होऊन, मुख्य मुख्य 
णठकािच्या व्यापारी लोकाचं्या सभासं वतगमानपत्राचं्या चालकासं वर्ैरे वाटून देण्यात येते. त्यामुळे 
व्यापाऱ्याला व णवशरे्षेंकरून शतेकऱ्यासं फार मदत होते. (ह्या देशातले शतेकरी आमच्या नहदुस्थानातील 
शतेकऱ्यापं्रमािे अक्षरशत्र ूनसतात. त्याला णलहावयास येत असून आपल्या शतेाची उन्नती कशी करावी व 
त्यास कोिकोिती साधने अवश्य आहेत, हे त्यास पुस्तके, व वतगमानपते्र व सदरी णलणहल्या प्रकारचे वाके 
वाचून कळून घेता येते.) ही िबर समजल्यावर व्यापारी आणि शतेकरी आपापला माल णवकावयाचा तो 
णकती णकमतीचा आहे, व जो आपिास णवकत द्यावा लार्तो त्याचा भाव काय आहे, णनरणनराळ्या णठकािचे 
मजुरीचे दर काय आहेत इत्यादी र्ोष्टी समजून घेऊन, आपली कामे सुरळीतपिे करीत असतात. युनाइटेड् 
स्टेट्स्च्या शतेकी िात्यातून नानाप्रकारची णबये सर्ळ्या देशभर वाटली जातात. ती णजकडे णतकडे पेरून, 
कोित्या जणमनीत कोित्या प्रकारचे शस्य णकती व काय केल्याने जास्त उत्पन्न होईल. कोित्या जणमनीचा 
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रु्ि कसा आहे, इत्यादी माणहती फार बारकाईने णमळवनू छापून प्रणसि केली जाते. ह्याचप्रमािे 
णनरणनराळ्या प्रदेशातंील शस्यनाशक कीटक प्राण्याचंी आणि पक्षयाचंी उत्पत्ती, त्स्थती आणि लय हे कसे 
होतात, याचा शोध प्राणिशाि, कृणर्षणवद्या व रसायनशाि उत्तम रीतीने जाििाऱ्या लोकाकंडून करणवला 
जातो. त्याची माणहती छापून, प्रत्येक णठकािच्या स्थाणनक शतेकऱ्याचं्या मंडळ्यासं वाटून णदली जाते. 
वानशग्टन शहरात या िात्याच्या उपयोर्ाकणरता जी जमीन णदली आहे, तीत सर्ळ्या देशात व सवग 
प्रकारच्या हवते उत्पन्न होिाऱ्या शास्याचंी व फळामुंळाचंी णबये, कादें वर्ैरे लावनू ती ह्या देशात उर्वतात 
की नाही, याची परीक्षा पाहण्यात येते. मर् ती या देशाच्या कोित्या भार्ात चारं्ली होतील हे समजून 
घेऊन, त्या भार्ात त्याचंी लार्वड करीतात. याप्रकारे णवदेशातून या देशात आिलेली पुष्ट्कळ फळे, मुळे, 
फुले, आणि शस्ये एथे उत्पन्न होऊन, युनाइटेड् स्टेट्स्चे वैभव भरभराटीस आिीत आहेत. उदाहरिाथग 
बेणहयातून आिलेली नानररे्च घ्या. काही वर्षांपूवी ही नानररे् दणक्षि काणलफोर्मनयात आिनू लाणवली. ती 
आता णतकडच्या प्रातंातील फार उत्तम फळे माणनली जातात. त्याचं्या व्यापारापासून णतकडच्या बार्ाईती 
करिाऱ्या लोकासं अतोनात संपत्ती णमळत नाही. ऊस, चहा इत्यादी णवदेशी पदाथग या देशात उत्पन्न 
होतील, असे ह्याच िात्याकडून लोकासं समजले. आता त्याचं्या उत्पन्नापासून सवग देशास पुष्ट्कळ फायदा 
होत आहे. ह्या िात्यातील अणधकारी परदेशातून बी आिून ते आपल्या देशात लावनूच स्वस्थ बसतात असे 
नाही; तर त्यापंकैी प्रत्येक शस्याचे रु्ि काय आहेत, त्यात पुणष्टकाणरत्व णकतपत आहे, त्यास रोर् 
कोिकोित्या प्रकारचे होतात, व ते रोर् घालणवण्याचे उपाय काय आहेत, आपल्या देशात झाडे णकती 
प्रकारची आहेत, कोित्या झाडाचे लोकूड कोित्या कामाच्या उपयोर्ी पडते, इतक्या र्ोष्टींचा िोल शोध 
करून, त्याची माणहती छापून प्रणसि करीतात. त्याचप्रमािे रु्रे, घोडे, मेंढरे, डुकरे इत्यादी उपयोर्ी 
प्राण्याचें स्वभाव, णनरणनराळ्या जाती व त्या जातींच्या संयोर्ापासून कसकशी अवलाद उत्पन्न होत्ये, 
त्याचं्या रोर्ाचंी णनदाने व ते घालणवण्याचे उपाय, इत्यादी र्ोष्टींची सवग माणहती देशभर लोकासं सारं्ून, हे 
िाते राष्ट्राचे अतोनात णहत करीत आहे. 
 

अिंरीितवद्यातवभाग, – कृणर्षणवद्याणवभार्ाप्रमािेच युनाइटेड् स्टेट्सस् सरकाराने हा 
अंतरीक्षणवद्याणवभार् सवग लोकाचं्या आणि राष्ट्रीय व्यापाऱ्याच्या साहाय्याकणरता स्थाणपलेला आहे. ह्या तीन 
हजार मलै रंुदीच्या आणि दोन हजार मलै लाबंीच्या णवशाळ राष्ट्रात अतंरीक्षणवद्याणवभार्ाची दीडश ेठािी 
आहेत, आणि ह्याचें मुख्य णठकाि वानशग्टन् शहरात आहे. तेथे सदरील दीडश े णठकािाहूंन 
हवामानणवर्षयींच्या आणि अंतरीक्षातंील दुसऱ्या फेरफाराच्या बातम्या दररोज दोनदा येतात. येथे 
ज्योणतर्षणवदे्यत आणि अंतरीक्षणवदे्यत फार कुशल असे लोक युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या सरकाराने अंतरीक्षणवदे्यची 
माणहती करून देण्याकणरता नेमलेले आहेत; ते ह्या दीडश ेणठकािातल्या हवामानातील सर्ळ्या फेरफाराचें 
णटपि करून, त्याची व्यवहारोपयोर्ी माणहती राष्ट्रातील सवग णठकािासं पाठणवतात. ही माणहती 
तारायंत्राच्या द्वाराने पाठणवली जाते. लहानमोठ्या शहरातूंन आणि र्ावातूंन सर्ळ्या प्रकारच्या व्यापारी 
लोकाचं्या व शतेकऱ्याचं्या हजारो सभा आहेत; त्याचं्या लहानमोठ्या कायालयातून, आर्र्ाडीच्या 
स्टेशनातूंन, आणि सवग बंदरातंील नावाचं्या धक्क्यावंर ही माणहती यथात्स्थत रीतीने सवग लोकासं कळावी, 
अशी तजवीज केली आहे. णहच्या योर्ाने व्यापाऱ्यानंा, आर्र्ाड्या चालणविाऱ्यानंा, प्रवास करिाऱ्यासं, 
नावामंधील कामदारासं आणि शतेकरी, वािी, उदमी वर्ैरे लोकासं ह्या राष्ट्रातील कोित्या णठकािी 
कोिच्या वळेेस हवते कसकसा फेरफार होिार व त्या फेरफाराशी आपल्या कामाचा काय संबधं आहे, हे 
कळून येते. मर् त्या फेरफाराच्या योर्ाने आपल्या कामास धक्का पोहचिार नाही, असे उपाय योजण्यास 
अर्दी आळस नकवा उशीर होत नाही. समुर्द्णकनाऱ्यावरील आणि नदीतीरावरील मुख्य मुख्य बंदरातूंन 
अशाच प्रकारची णदनचयेची माणहती देिारी ठािी स्थाणपलेली आहेत. तेथून हवचे्या फेरफाराची माणहती 
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वानशग्टन् शहरात जाते; त्यानंतर त्या माणहतीला व्यवहारोपयोर्ी करून, युनाइटेड् स्टेट्सस्च्या सरकाराच्या 
नाणवकसैन्याचे मुख्य अणधकारी, सवग बंदरातूंन ती माणहती पाठवनू देतात. ह्याच प्रमािे समुर्द्णकनाऱ्यावरून 
महा सरोवराचं्या आणि नद्याचं्या तीरावंरून असलेऱ्या णबकट णठकािामध्ये जेथे नावावर्ैरे फुटून मनुष्ट्याचंी 
प्रािहानी होण्याचा संभव असतो, त्या णठकािी प्रािरक्षक ठािी स्थाणपलेली आहेत. तेथे लहान लहान 
प्रािरक्षक होड्या व पाण्यात बुडत असलेल्या मनुष्ट्यासं सहाय्य करण्याची सवग साधने ठेवलेली असतात; 
आणि भर तुफानाच्या वेळी समुर्द्ात उडी टाकायाला देिील न णभिारे, हुशार, साहसी आणि अनुभवीक 
असे पुरुर्ष मोठाले पर्ार देऊन बुडिाऱ्या मनुष्ट्याचें साहाय्य करण्याला ठेवलेले असतात. 

 
ज्याच्या योर्ाने तुफानात सापंडलेल्या लक्षावधी लोकाचें प्राि वाचले आहेत, त्या प्रािरक्षक 

िात्याप्रमािेच आििी एक फार उपयोर्ी िाते सरकारच्या िचाने चालत असून, फार उत्तम काम करीत 
आहे. त्याला दीपर्ृहणवभार् म्हितात. युनाइटेड् स्टेट्स् सरकाराने १८८० पयंत समुर्द्ातील भयंकर 
िडकावंरून ९०० दीपर्ृहे बाणंधली आणि नदीतीरावंरून एक हजार (१०००) आकाशदीप लावण्याची स्थळे 
बाणंधली, आणि त्याचंा िचग आपल्या णतजोरीतून चालणवला आहे. समुर्द्ामधील णनरणनराळ्या णठकािी जेथे 
रे्ल्याने तारू फुटण्याचे भय असेल, त्या प्रदेशातून दीपनौका नारं्रून ठेवलेल्या आहेत. ह्या सर्ळ्या 
नावातून रात्रीच्या वळेेस आणि धुके वर्ैरे पडून अंधार झाला असल्यास, णदव ेलावतात. त्याचंा प्रकाश फार 
दूरवर पोहचतो, तो पाहून ज्या णठकािी तो णदवा लाणवला आहे, तेथे एिादा भयकंर िडक आहे असे 
समजून, नावा चालणविारे लोक आपल्या नावा दुरून नेतात. ह्या योर्ाने हजारो नावा फुटून बुडायाच्या 
आणि लक्षावधी मनुष्ट्ये बुडून मरावयाची वाचतात. दररोज हवामानाची व अंतरीक्षाची परीक्षा करून कोठे 
तुफान होिार व कोठे होिार नाही, इत्यादी सवग माणहती दररोज प्रत्येक बंदरात व नावाचं्या धक्क्यावर 
णदली जाते. एिाद्या धक्क्याजवळ तुफान होऊन तेथे पोहचिाऱ्या नावा धोक्यात पडतील असे वाटल्यास, 
वादळाची णनशािे उभारून, नौकानायकानंा आपापल्या नावा त्या धक्क्यापासून नकवा बंदरापासून दूर 
ठेवण्याणवर्षयी सूचना केली जाते. ह्या सामुणर्द्क आणि नद्या व सरोवरे ह्यावंर घडून येिाऱ्या फेरफाराची 
हवामानाची वर्ैरे माणहती देण्याचे काम युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय नौकासेनाणधपतीकडे आहे. नद्यावंरून 
आकाशणदव्याचें स्तंभ बाधंिे, नदीमार्ग चारं्ले करून उन्नतीस आििे, सरोवरातंील व नद्यातंील नावाचें 
धके्क व समुर्द्ातील बंदरे सुधारून लोकोपयोर्ी करिे इत्यादी कामे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सेनािात्याकडे व 
नौकासेनाणवभार्ाकडे सोपवनू णदलेली आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स् सरकाराची जी थोडीशी िडी फौज आहे, 
णतजमधील णशपायासं आणि अणधकाऱ्यासं बसल्या बसल्या िायाला देण्याची त्या सरकाराची चाल नाही. ते 
जे अन्न िातात त्याबद्दल त्यानंी अंर् मोडून काम केलेच पाणहजे. ह्या सेनाद्वयाला कोठे कोिाशी लढून 
लोकाचंा प्रािनाश करण्याचे प्रसंर् फार थोडे येतात. म्हिून त्याचंा उपयोर् बहुतकरून लोकोपयोर्ी कृत्ये 
करण्यात आणि लोकाचें प्राि रक्षि करण्यात होतो, ही र्ोष्ट मोठी अणभनंदनीय आणि युनाइटेड् स्टेट्स्च्या 
प्रजासते्तस र्ौरवावह आहे. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकाराने स्थापलेले नदी, सरोवरे आणि समुर्द् ह्याचं्या णकनाऱ्याचंी वर्ैरे 
मोजिी करिारे िातेही व्यापाऱ्याच्या संबंधाने फार महत्त्वाचे आहे. ह्या िात्यातील अणधकारी आणि त्याचें 
मदतनीस समुर्द्तीरे, आिाते, उपसार्र, िाड्या, सरोवरे, नद्या, बंदरे इत्याणदकाचं्या रु्िावरु्िाचंा 
चारं्ला तपास करून, कोिती णठकािे व्यापारास अनुकूल आहेत, त्यात उत्तम, मध्यम आणि कणनष्ठ प्रतीची 
कोि कोिती आहेत, आणि कोिती प्रणतकूल आहेत, कोठे काय केल्याने ते बंदर नकवा णठकाि व्यापाराच्या 
कामी पडेल इत्यादी र्ोष्टींची सणवस्तर माणहती देतात. ह्या िात्यातील अणधकाऱ्यानंी अक्षाशं साधण्याची 
युक्ती शोधून काणढली; मेत्क्सकोच्या उपसार्रातील भरती ओहटीचे प्रकरि काय आहे. ह्याचा शोध करून, 
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तेथे ती एकदाच येण्याचे कारि शोधून काढले. समुर्द्ाच्या आतील महौघ आणि भोवरे ह्याचं्या तावडीतून 
नावा कशा सोडवाव्या आणि ते नौकायानास अनुकूल करून घ्याव ेकसे इत्याणदकाचें उपाय शोधून काढून, 
समुर्द्ावरील व्यापाराच्या उन्नतीस चारं्ली मदत णदली. 
 

वानशग्टन् शहरात राष्ट्रीय सरकाराची सनदा व णवशरे्षाणधकार देण्याची कचेरी आहे. तेथे हे राष्ट्र 
अत्स्तत्वात आल्यापासून आजपयंत जे नव ेशोध णनघाले, नव्या युक्ती णनघाल्या व नानातऱ्हेची णशल्पकला 
दािणविारे नव ेपदाथग आणि हत्यारे वर्ैरे घडण्यात आली, त्याचें नमुने व प्रणतकृती प्रदशगनाथग ठेवलेल्या 
असून, त्याचं्याबद्दल त्याचं्या णनमािकत्यांस ह्या कचेरीतून सनदा व णवशधेाणधकार देण्यात आले व येत 
आहेत. ह्या सनदा देण्यात सरकार आपली णपशवी भरण्याकडे नजर देत नसून, माफक दराने त्या देऊन, 
णशल्पी लोकाचं्या हक्काचें संरक्षि करते, आणि कलाकौशल्यास उते्तजन देते. वानशग्टन् शहरात जे 
सवोत्कृष्ट दशगनयोग्य स्थळ आहे, ते ही सनदा देण्याची कचेरी होय. एथे जाऊन वर साणंर्तलेल्या णनर्ममत 
वस्तंूच्या प्रणतकृतींचे नमुने पाणहले, म्हिजे युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकाचं्या कलाकौशल्याची व 
कल्पनाशक्तीची धन्य धन्य आहे, असे वाटल्यावाचनू राहािार नाही. ह्या राष्ट्राला स्वातंत्र्य आल्यानंतर 
सुमारे पन्नास वर्षे राष्ट्रात सुव्यवस्था लार्ण्यास आणि युिापासून वर्ैरे झालेले नुकसान भरून काढण्यासच 
लार्ली. णततक्या वर्षांत इकडील लोकाचं्या कल्पनाशक्तीचा फारसा णवकास झाल नाही; परंतु १८३६ 
पासून १८८० पयंत ह्याचंी कल्पकशक्ती फार वरे्ाने वाढत रे्ली. ह्या ४४ वर्षांमध्ये तीन लक्षाहूंन अणधक 
नवीन युक्त्या, कल्पना, यंते्र इत्याणदकाबंद्दल णवशरे्षाणधकार सनदा देण्याच्या कचेरीतून लोकासं णमळाले. 
चाळीस वर्षांपूवी ह्या कचेरीतून दरवर्षी पाच सहाशहूेन अणधक सनदा णमळत नव्हत्या. आता वर्षाकाठी 
चोवीस नकवा पंचवीस हजाराइंतक्या कल्पनाबंद्दल सनदा देण्यात येत आहेत. 
 

णनरणनराळ्या प्रकारचे शोध व अनेक तऱ्हेची माणहती यानंी भरलेली वृत्तपुस्तके सरकारी िचाने 
छापून जो मारे्ल त्याला फुकट देण्यात येतात, आणि राष्ट्रातील प्रत्येक वजनदार सभेस, पुस्तकालयास 
आणि कचेरीस धाडून णदली जातात. वानशग्टन्च्या सरकारी छापिान्यात काम करिाऱ्या लोकाचं्या 
वार्मर्षक वतेनाकरताच केवळ एकेचाळीस लक्ष चाळीस हजार रुपये िची पडतात. ह्या छापिान्यात चारश े
णिळे जुळिारे, पन्नासजि पु्रफे तपासिारे, आणि दीडश े छापिारे लोक, बारा मणहने रातं्रणदवस कारि 
करीत असतात. येथे छापण्यास एक लक्ष रीम कार्द लार्त असून, वर्षाकाठी कमीत कमी पंचाहत्तर कोटी 
पृष्ठाइंतका मजकूर छापून णनघतो. कृणर्षणवद्याणवभार्वृत्ताचे जे पुस्तक ह्या छापिान्यातून छापून णनघते, 
त्याच्या तीन लक्षावंर प्रती दरवर्षी फुकट वाटून णदल्या जातात. ह्याप्रमािे भरू्भगणवद्याणवभार्, मोजिीिाते, 
मनुजजाणतणवद्याणवभार्, मत्स्याणदजलचरप्राणिणवद्याणवभार्, राष्ट्रीयपदाथगसंग्रहालयाची माणहती देिारे 
इत्यादी पुष्ट्कळ िाती आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सरकाराच्या लोकोपयोर्ी कृत्याचें हे केवळ णदग्दशगन 
मात्र झाले. त्या कृत्याचंी नुसती नाव ेव त्याजंबद्दलची थोड थोडी माणहती णदल्यास देिील णकत्येक पुस्तके 
णलहावी लार्तील, म्हिून तसे करण्याच्या भरीस न पडाव ेहे बरे. 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्चे लोक व्यापारधंद्यामध्ये सवगश्रेष्ठ झाले आहेत, ह्यास ह्या देशातील 
राज्यशासनपिती आणि सरकारची लोकोपयोर्ी कृत्ये ही तर फारच साधनीभतू झाली आहेत, ह्यात शकंा 
नाही; परंतु ह्याचं्या श्रेष्ठतेची मुख्य साधने णनराळीच आहेत. उद्योर्णप्रयता, स्वावलंबन, आत्मशासन आणि 
संहतप्रयत्न ही जी सवगश्रेष्ठ व सवग प्रकारच्या वैभवाची व उन्नतीची आणदकारिे, ती ह्या लोकामंध्ये असलेली 
सवगत्र णदसून येतात. हीच त्याचं्या महत्त्वाची मुख्य साधने होत. ह्या राष्ट्रास स्वातंत्र्य णमळून ह्यातील स्वतंत्र 
जानपदशासनाच्या इणतहासास आरंभ झाला, तेव्हा युनाइटेड् स्टेट्स् म्हिजे बहुतेक सर्ळा अरण्यमय देश 
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होता. जी थोडीबहुत लोकवस्ती होती, ती अट्लाणंटर्क समुर्द्ाच्या णकनाऱ्यावर होती. आणि तीतही मनुष्ट्याचें 
दळिवळि असाव े तसे नव्हते. एका र्ावंाहून नकवा संस्थानातूंन दुसऱ्या णठकािी जायाला चारं्ले रस्ते 
नव्हते. प्रवास करिे म्हिजे सवग दुःिाचे मूळ असून, ज्याला कधी प्रवास करावा लार्त नाही तो सुिी, 
अशी आमच्या देशातील लोकाचंी समजूत होती [पंचमेऽहणन र्षषे्ठ वा शाकं पचणत स्वे र्ृहे । अनृिीचाप्रवासी च स वाणरचर मोदते ।। 

महाभारत, वनपवग.] णतची मुख्य कारिे म्हटली म्हिजे प्रवासाच्या र्ैरसोई ह्या होत. नद्यानंा पूल नाहीत तेव्हा 
ओढ्ानंा व नद्यानंा वर्ैरे पूर आले, म्हिजे आठ आठ दहा दहा णदवस अलीकडच्या काठी पावसात णभजत, 
थंडीत णथजत, आणि णचिलात कुजत पडून राणहले पाणहजे. रस्त्यावरून र्ाड्याचंीही अशीच र्त; कोठे 
र्ाडी णचिलात पुरायाची, कोठे धोड्यावंर आपटायाची कोठे वाळवटंात अडायाची इ. इ. त्यावर आििी 
जंर्ली श्वापदाचें, चोराचें आणि विव्याचे भय. बरे इतक्याही अडचिी सोसून र्ाडीवान आणि मोलकरी 
हमाल ह्याचंा जाच सोसून देिील मनुष्ट्याची सुटका व्हावयाची नाही. पुढे ज्या ज्या र्ावात जाव ेतेथे आत 
जाताना आणि बाहेर येताना र्ावच्या दारावर बसलेले जकातदार हटकून भेटावयाचेच ! मर् काय पुसता ? 
र्ाठोडी बाधंलेली सोडायाची, सोडलेली बाधंायाची, प्रत्येक नचधीची डबीची आणि पुरचुंडीची तलाशी 
द्यायची, र्ाठोडी अटकून पडायाची, माल हरवायाचा असे एक की दोन त्रास ! वाटसरूला णबचाऱ्याला 
वाटायाचे की एक वळे यमदूत भेटला तर पुरवला, पि हा जकातदार भेटायाला नको ! अशा सर्ळ्या 
प्रवासाच्या अडचिी जेथे असतील, तेथील लोकासं ‘अप्रवासी मनुष्ट्य सुिी हो,’ असे वाटण्यात मोठेसे 
नवल नाही. पि इकडच्या लोकानंी आपल्या असामान्य उद्योर्ीपिाच्या योर्ाने ह्या सर्ळ्या अडचिी दूर 
करून टाकल्या. ह्यानंा णजतक्या अडचिी आल्या णततक्यानंी ह्याचं्या उत्साहाचा भरं् न होता, तो शतरु्ि 
वाढला. इ. स. १८३३ पयंत ह्यानंी एक लक्ष पंधरा हजार मलै लाबं सडका बाधूंन, त्याकाळी लोकवस्ती 
झालेल्या भार्ातूंन सवग मनुष्ट्यानंा जाण्यायेण्याची व माल नेण्याआिण्याची सोय करून णदली, आणि दोन 
हजार मलै लाबंीचे कालव े िोदले. त्याकाळी इतका उद्योर् होता, तरी आताप्रमािे सवगत्र सवग सोई 
झालेल्या नव्हत्या. म्युणनणसपाणलट्याचंी त्स्थती फार नादान होती. अणधकाऱ्याने “नोटीस” णदल्यावर 
देिील णशपाई धाडल्यावाचनू घरपट्टी वसूल होत नसे. र्ावातंील मळ काढून रस्ते साफ करण्याचे काम 
बहुतेक डुकरावंर सोपून णदले असे. र्ावातंील रस्त्यावंर फारसे णदव ेलावण्याची चाल नव्हती. णपण्याच्या 
पाण्याची व्यवस्था बहुतेक आमच्या देशातील र्ावातूंन – मंुबई, कलकत्ता, मर्द्ास, पुिे इत्यादी शहरावंाचून 
इतर णठकािी – आहे तशीच होती. णवणहरी व तळी यातील पािी आणि घरात टाक्यातं साठवनू ठेवलेले 
पावसाचे पािी, ह्यावंर णनवाह चालत असे. अशी अर्दी साधारि व्यवस्था असण्याचे कारि उद्योर्ाची 
उिीव नव्हे; तर आमच्या णतकडल्यासारख्या सवगत्र वसाहत झालेल्या देशात ज्या अडचिी कधी कोिाला 
ठाऊक नाहीत त्या इकडे होत्या, हे होय. जमीन लार्वडीला आिायची होती, र्ाव ेवसवावयाची होती, 
समाजसंस्थापना करावयाची होती, जंर्ल कापायाचे होते, रस्ते करायाचे होते, जाण्यायेण्याला जलमार्ग 
आणि स्थलमार्ग शोधून काढायाचे होते, काम करण्यास मनुष्ट्ये थोडी तेव्हा ती उिीव नाहीशी करायाला यंते्र 
शोधून काढायाची होती; अशा सर्ळ्या अणनवायग अडचिींमुळे देशाच्या उन्नतीचे काम काही काळपयंत 
अर्दी मंदर्तीने चालले होते. 
 

इ.स. १८३० पासून वर साणंर्तलेल्या अडचिी थोड्या थोड्या दूर झाल्यानंतर, उन्नतीचे काम 
झपाट्याने चालू लार्ले. आता ह्या अडचिी सर्ळ्या दूर झाल्या असून, अमेणरकन् लोकाचं्या सवग 
उद्योर्धंद्यासं प्रचंड राक्षसी रूपे येऊ लार्ली आहेत. आता यंते्र मनुष्ट्याचंी व हत्ती, घोडे, बैल, उंट इत्यादी 
मेहनती जनावराचंी कामे करू लार्ली आहेत. आर् णवझणवण्याच्या कामी, पािी सवग शहरातंील नळातूंन 
नेण्याकरता, वतगमानपते्र छापण्यात, कापडे तयार करण्यात वर्ैरे जसा यंत्राचंा उपयोर् होतो, तसाच 
साधारि घरामंधून देिील पुष्ट्कळ यंत्राचंा उपयोर् आहे. हे लोक थोड्या काळात व थोड्या मनुष्ट्यानंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुष्ट्कळ काम करता येईल अशा प्रकारची यंते्र णनमाि करण्याच्या कामात फार प्रख्यातीस आलेले आहेत. 
ह्याचं्यात बहुतेक सर्ळी कामे यंत्राचं्या मदतीने करण्याची चाल पडून रे्लेली आहे. कपडे यंत्राने णशवायचे, 
जोडे व पुस्तके यंत्राने बाधंावयाची, णिळे, टाचण्या, भाडंी आणि हत्यारे, वैद्यकीत लार्िारी शिे इत्यादी 
पदाथग यंत्राने करायाचे, णदव े यंत्राने लावायाचे, कापड, मोजे, बंड्या इत्यादी यंत्राने णविावयाच्या. पीठ 
दळायाचे, शतेात पेरिी करायाची, धान्य कापायचे, र्वताच्या व धान्याच्या किसाचं्या जुड्या बाधंावयाच्या, 
भात, र्हू इत्यादी धान्य काडूंन, धान्य आणि फोल वरे्ळी करायाची, पीठ दळल्यानंतर ते चाळून सपीठ, 
रवा आणि कोंडा णनराळा करावयाचा, लाकडे तासावयाची व कापून त्याचं्या फळ्या करावयाच्या, इत्यादी 
सवग कामे यंत्राचं्या मदतीने करीतात. यंत्राने काम करण्याची ह्याचंी चाल कोठवर जाऊन पोचेल हे सारं्वत 
नाही. काही वर्षापूवी जी कामे मनुष्ट्याच्या हातावंाचनू दुसऱ्या कोित्याही साधनाने होिे असंभाव्य आहे असे 
सवांस वाटत होते, तीच कामे आज यंत्रानंी होत असलेली सवांच्या दृष्टीस पडत आहेत. फार तर काय पि 
मोठमोठ्या दुकानातूंन णवकलेल्या पदाथांची नकमत पोतणनसाजवळ नेऊन देण्यास देिील, यंते्र केलेली 
असतात. वाफेच्या यंत्राचं्या सहाय्याने कोंबड्याचंी वर्ैरे अंडी उबवनू त्याचंी णजवतं णपले करता येतात. ह्या 
उपायाने पुष्ट्कळ णठकािी कोंबड्याचंी “लार्वड” होत आहे. एका उद्योर्ी मनुष्ट्याने र्णित करून असे 
अनुमान काढले आहे की, युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये पदाथग णनमाि करण्यात ज्या याणंत्रकशक्तीचा उपयोर् होत 
आहे, ती चौतीस लक्ष दहा हजार आठश े शाण्िव (३४१०८९६) घोड्याचं्या शक्ती इतकी आहे. पैकी 
चौसष्टशताशं (६४/१००) वाफेची आणि छत्तीस शताशं (३६/१००) पाण्याची आहे. ह्या दोन मुख्य शक्तींनी 
युनाइटेड् स्टेट्स्च्या यंत्राचं्या प्रािस्थानी राहून कोट्यावधी मािसाचें काम चालणवले आहे. 
 

आपल्या देशातील पुरातनगं्रथामंध्ये ज्यास पंचमहाभतेू म्हटले आहे, ती पृथ्वी, जल, अग्नी, वाय ू
आणि आकाश अशी सर्ळी ह्या अमेणरकन् लोकाचंी चाकरी करीत आहेत, असे अनुभवास येते. येथे इतकी 
यंते्र आहेत तरी, मनुष्ट्याच्या मेहनतीची नकमत कमी नाही इतकेच नव्हे; तर णतला णदवसेंणदवस फारच तेजी 
येत चालली आहे. इकडे अर्दी साधारि प्रतीच्या मजुरास कमीतकमी म्हटले तरी दररोज दीड नकवा दोन 
रुपये णमळतात. एक धंदा करून आपला णनवाह चालत नाही, असे कळून आल्यास, त्या मनुष्ट्याला दुसरा 
कोिताही धंदा करण्याची मनाई नाही. ह्या देशामध्ये जाणतभेद आणि वर्गभेद नाही हे पूवी साणंर्तलेच आहे. 
भटाच्या मुलाने भट, सुताराच्या मुलाने सुतार आणि लोहाराच्या मुलाने लोहारचे झाले पाणहजे, असा णनयम 
नसल्याने प्रत्येक मनुष्ट्याला आपल्याला रुचेल तो धंदा करण्याची मोकळीक आहे; यामुळे असे होते की, जो 
मनुष्ट्य जे काम करण्यास योग्य आहे तोच ते करतो. अशाने भलत्याच्याच हाती भलते काम पडण्याचा संभव 
फार कमी आहे. पे्रणसडेंट् ग्राटं् युनाइटेड् स्टेट्स्चा सेनानायक होण्यापूवी कातडी कमावण्याचे काम करीत 
होता. पुढे तो प्रख्यात सेनाणधपती आणि ह्या देशचा राष्ट्राध्यक्ष झाला. पे्रणसडेंट् र्ाफील्ड् हा पूवी साधारि 
शाळेचा णशक्षक होता. पे्रणसडेंट् नलकन् शतेकऱ्याचा मुलर्ा असून त्याने अर्दी णनकृष्टत्स्थतीत असलेल्या 
लाकडे तोडिाऱ्या मजुराच्या कामापासून तो सवांत श्रेष्ठ अशा राष्ट्राध्यक्षाच्या कामापयंत सवग कामे केली. 
इकडे जो उठतो तो णशक्षक, कारकून, वकील नकवा सरकारचा नौकर होऊ पाहात नाही. आमच्या 
देशातील सोनार, सुतार, लोहार इत्यादी धंदे करिाऱ्या लोकातंले आणि ब्राह्मिाचें मुलरे् कोठे थोडेसे 
णलहायावाचायाला णशकले की, लार्लीच “चाकरी पाणहजे चाकरी,” म्हिू लार्तात मर् त्यानंा भाडंी 
ठोकावयाचे, जोडे णशवायाचे, लाकूड तासायाचे वर्ैरे काम नीच मनुष्ट्याचे आहे, असे वाटू लार्ते. इकडे 
अर्दी त्याच्या उलट प्रकार आहे. इकडच्या मोठमोठाल्या णवद्यालयातूंन लाबंलचक पदव्या घेऊन 
णनघालेले पुरुर्ष आणि णिया, हाती लारे्ल ते काम करायला मारे् सरत नाहीत. इकडे मनुष्ट्याच्या 
उद्योर्ाला आणि श्रमाला मान आहे, चाकरीला म्हिजे आमच्या णतकडच्या सारख्या श्ववृत्तीला मान नाही. 
इकडच्या रस्ते झाडिाऱ्याला व मोऱ्या उकरून काढिाऱ्याला णजतका मान आहे, णततका तो आमच्या 
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णतकडल्या पदवीधारी रावसाहेब, रावबहादर, राजासाहेब, नबाबसाहेब इ. इ. प्रस्थानंा देिील नाही. 
इंग्लंडामध्ये देिील साधारि उदीम करिाऱ्या नकवा मोलमजुरी करिाऱ्या मनुष्ट्याचा फार अनादर होतो; 
अशा मनुष्ट्याची भेट राजा नकवा रािी घेत नाही, असे ऐणकले आहे. नहदुस्थानात तर उदीमधंदे करिाऱ्या 
जातींना नीच मानले आहे. ज्याचं्या योर्ाने देशास संपन्नता व उन्नतत्स्थती यायची, त्याचंा व उद्योर्ाचा जेथे 
असा अनादर होतो, तेथे वैभव राहील कशाला? 
 

ज्या ज्या र्ावात यंते्र आणि कारिाने पुष्ट्कळ असतात अशा णठकािी णदवसेंणदवस जास्ती उद्योर्ी 
लोक राहात आहेत. तरी एकेच णठकािी सवग मनुष्ट्ये राहायाला येऊन, र्दी करून टाकीत आहेत असे 
नाही. एके णठकािी राहून आपला पणरिाम लार्त नसल्यास दुसऱ्या शकेडो णठकािी जाण्याचे रस्ते िुले 
आहेत. हा देश फार मोठा असून, एथे उद्योर्ही पुष्ट्कळ आहेत. ह्या णवस्तीिग देशात अद्याणप वसाहतही 
पुष्ट्कळ झालेली नाही. तेव्हा नव्या णठकािी जाऊन वसाहत करण्यालाही अडचि नाही. ह्या पुष्ट्कळ 
कारिानंी मनुष्ट्यास एथे एकेच णठकािी राहून एिाद्या शहरास दाणरद्य आिण्याचे, नकवा उपाशी मरण्याचे 
काही कारि पडत नाही. ज्या मनुष्ट्याच्या अंर्ात कोिते तरी काम करण्याची शक्ती आहे, तो युनाइटेड् स्टेट्
स्मध्ये कोठेही रे्ला, तरी उपाशी मरिार नाही. जे आळशी असून काम करण्याची हयर्य कणरतील, नकवा 
व्यथग अणभमान बाळर्ून, अमुक काम णमळाले तरच करीन नाहीतर करिारच नाही असे म्हितील, ते लोक 
उपाशी मरू लार्ले तर त्याचंी दया कोिास येत नाही. 
 

कामाकाजाच्या आणि व्यापाराच्या भरभराटीच्या संबंधाने मोठाल्या शहरामंधून मनुष्ट्यसंख्या, 
जाग्याची नकमत आणि घरे, दुकाने व कारिाने इत्याणदकाचंी संख्या जी वाढत चालली आहे, ती फारच 
आश्चयगकारक आहे. या शहराचं्या वाढीची एक दोन उदाहरिे देते. इ.स. १८८० मध्ये युनाइटेड् स्टेट्समध्ये 
जी पन्नास महानर्रे व्यापाराच्या आणि दुसऱ्या महत्त्वाच्या णवर्षयातं फार प्रख्यात होती, त्यापंैकी १५ नर्रे 
१८३० साली अत्स्तत्वातच आली नव्हती. ती बाधंण्याकणरता आिून ठेणवलेल्या बिळी मात्र होत्या, पि त्या 
जणमनीची नारं्रिी वर्ैरे काहीएक झाली नव्हती. आता ती नर्रे इतकी भरभराटीस आली आहेत की, 
त्याचं्यापैकी अर्दी लहान नर्रात देिील रणहवाशाचंी संख्या चाळीस हजारािंाली नाही. आता ज्या 
णशकार्ो शहरात सात लक्षावंर मनुष्ट्याचंी वस्ती आहे ते शहर १८३३त भणवष्ट्याच्या पोटात होते. तेथे शहर 
बाधंावयाचे याबद्दल णवचार मात्र चालला होता. इ.स. १८३४ सात त्या णठकािी बरीच वस्ती झाली होती. 
आता णजतक्या जाग्यावर सर्ळे णशकार्ो शहर वसले आहे, णततकी जार्ा णवकत घेण्यास त्या साली 
णजतका पैसा लार्ला असता, णततका आता मोठ्या रस्त्यावंरून सहा फूट जार्ा णवकत घेण्यास लारे्ल 
असे म्हितात. इतकी जाग्याची नकमत तेथे वाढली आहे. हा सर्ळा प्रताप मनुष्ट्यवस्तीच्या वाढीचा आणि 
व्यापाराच्या भरभराटीचा होय. त्या शहरात व्यापाराची भरभराट केवढी आहे याचे अनुमान पुढे णदलेल्या 
आकड्यावंरून थोडे तरी कणरता येईल. णशकार्ो शहरात तीन वस्तंूचे व्यापार फार मोठे आहेत. पैकी एक 
णचरीव लाकूड, दुसरी धान्य आणि णतसरी पशू. ह्यात दरवर्षी चार अब्ज फूट णचरीव लाकूड, नव्वद कोट 
फूट तके्त, एक अब्ज साठ कोटी मि धान्य, पन्नास लक्ष डुकरे, वीस लक्ष रु्रे आणि दहा लक्ष मेंढरे 
इतक्याचंी णवकरी होते. याणशवाय तेथील लोिंडाचे व पोलादाचे कारिाने म्हिजे कमी फायद्याचे आणि 
महत्त्वाचे असे नाही. णशकार्ो शहरात आणि तेथून तीस मलैावंरील एक असे णमळून आर्र्ाडीच्या रस्त्याच्या 
पोलादी काबंी तयार करण्याचे करिाने दोनचार आहेत. त्यातून पाच लक्ष टन् वजनाच्या पोलादाच्या काबंी 
दरवर्षास तयार होतात. या काबंी आमच्या सर्ळ्या पृथ्वीच्या भोवतालून आर्र्ाडीच्या रस्त्याचा एक वढेा 
घालण्यास पुरतीलशा असतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णशकार्ो शहराच्या िालोिाल सान्फ्रत्न्सस्को शहराचीही वाढ अशीच णवलक्षि रीतीची झालेली 
आहे. इ.स. १८४४ त जेथे आता सान्फ्रत्न्सस्को शहर आहे त्या णठकािी नुसती पन्नास मनुष्ट्ये जाऊन 
राणहली होती. आता तेथे अडीच लक्ष मनुष्ट्याचंी वस्ती आहे. १८४७ त ह्या णठकािी एक जंर्ी वाडा 
बाधंण्यास पुरेल इतकी जार्ा णवकत घेण्यास शभंर डालर लार्त होते. तेवढीच जार्ा घेण्यास आता बारा 
नकवा पंधरा हजार डालर लार्तात. त्या शहरात आता दहा कोट डालर म्हिजे ३० कोट रुपये णकमतीच्या 
मालाचा व्यापार होत असतो. न्यूयाकग  शहरासमोर हडसन् नदीच्या पलीकडच्या तीरावर जसी णसटी नावाचे 
शहर आहे. इ.स. १८४० त त्या शहरामध्ये तीन हजार सत्तर मनुष्ट्याचंी वस्ती होती, ती १८८० त एक लक्ष 
वीस हजार सातश े बाणवसापंयंत वाढली. त्याचप्रमािे बु्रकणलन् नावाचे शहर न्यूयाकग  शहरच्या दुसऱ्या 
बाजूस आहे तेही जसी णसटीप्रमािेच न्यूयाकग  शहराचे उपनर्र म्हिणवले जाते. इ.स. १८३० त या नर्राची 
लोकसंख्या बारा हजाराइंतकी होती, तीच १८८० त पाच लक्ष सासष्ट हजाराइंतकी झाली. ओहायो 
संस्थानात क्लीव््लँड् नावाचे शहर आहे, त्याची लोकसंख्या इ.स. १८३० त एक हजारावंर नव्हती, तीच 
१८८० त एक लक्ष साठ हजाराइंतकी झाली. णवस्कात्न्सन् संस्थानातील णमल्वोकी नावाचे शहर १८३४ त 
दोन झोपड्याचें होते, ते १८३५ त एक लहानसे िेडे झाले; आणि १८८० त ते एक लक्ष पंचवीस हजार 
लोकवस्तीचे शहर बनले. आज तेथे कोट्यावधी डालर णकमतीच्या मालाचा व्यापार होत आहे. इ.स. १८४० 
त आताचे णमनेसोटा नावाचे संस्थान केवळ णनजगन अरण्य होते. इ.स. १८४८ त त्या सर्ळ्या संस्थानात 
णमळून सारी ३००० मनुष्ट्ये राहात होती. आता तेथे दहा बारा लक्ष मनुष्ट्याचंी वस्ती झाली आहे. ह्या 
संस्थानातील सेंट् पाल ्आणि णमनेआपोणलस् ह्या दोन शहराचंी वाढ तर अत्यंत आश्चयगकारक आहे. इ.स. 
१८८० त सेंट्पॉल ् शहरात सरासरी एकेचाळीस हजार लोकाचंी वस्ती होती, आणि णमनेआपोणलस्मध्ये 
सते्तचाळीस हजार लोक राहात होते. १८८५ त सेंटपालची लोकवस्ती एक लक्ष अकरा हजारावंर, आणि 
णमनेआपोणलस्ची लोकसंख्या एक लक्ष तीस हजारावंर वाढली. णमनेआपोणलस् येथून दरवर्षी साडेबावन्न 
लक्ष नपपे र्व्हाचं्या मदै्याने भरून सवग पृथ्वीवर णवकण्याकरता रवाना केली जातात. णमनेआपोणलसमध्ये 
वर्षाकाठी जे पदाथग णनमाि होत आहेत, त्याचंी नकमत अठरा कोटी रुपयावंर आहे, असे म्हितात. एथे 
इ.स. १८८४ ह्या वशी दोन लक्ष शचेाळीस हजार नऊश ेपंचायशी आर्र्ाडीचे डबे मालाने भरून आले आणि 
त्याहून अणधक बाहेर रे्ले. सेंट् पॉल शहरामध्येही व्यापाराची भरभराट अशीच आहे. ह्याचप्रमािे ड्युलुथ, 
इंणडयानापोणलस्, क्यान्सस् णसटी, आणलघेनी णसटी इत्यादी अणत अवाचीनकाळी स्थाणपत झालेल्या 
शहराचंी र्ोष्ट आहे. आता युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये पाणहजे तेथे जा, अशा प्रकारची शहरे र्ंधवगनर्रासंारिी 
जरी एका रात्रीत उद्भवनू वृिी पावली, तरी ती णदवस उजाडल्यावर अदृश्य न होता जार्च्याजार्ी 
णचरस्थायी होऊन णदवसेंणदवस आििी वाढत आहेत. असे णदसून येईल. 
 

ही जी एवढी झापाट्याची वाढ होत आहे, हे इकडल्या लोकाचं्या उद्योर्ाचे फळ होय. इकडच्या 
लोकानंा आमच्या देशातील लोकासंारिे र्मत र्मत सावकाश रीतीने काम करण्याला वळे नाही, ह्यानंा 
वळेाची नकमत केवढी आहे हे उत्तम रीतीने कळते. आमच्या णतकडे दुकानदार दुकानामध्ये लोडाशी बसून, 
सावकाशपिे सवदा णवकतात. कोिी णर्ऱ्हाइक दुकानामध्ये रे्ले म्हिजे वाण्याला तराजू तयार 
करण्यालाच अधी घटका लार्ते. मर् तो हळूच जसा काही एिादा तत्त्वज्ञानी र्ूढ णवचारात णनमग्न 
असलेला एकदम ध्यानातून णनघून आपल्या या पार्मथव वस्तंूकडे दुलगक्ष करून इकडे णतकडे पाहू लार्तो. 
अशा मुरे्द्ने णर्ऱ्हाइकाला आपला सवदा देतो. त्या वळेी भाव ठरणवण्यात काही वळे मोडतो. अशा वळे 
मोडण्याची आणि लोडाशी टेकून काळ घालणवण्याची रीती युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकातं असती, तर 
आजला ह्या राष्ट्राचा मार्मूस पृथ्वीवर राणहला असता की नसता कोि जािे? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आििी एक र्ोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारिी आहे, ती अशी की, हे लोक प्रत्येक कामाकरता 
सरकारच्या तोंडाकडे पहात बसत नाहीत. ह्या देशातील सरकार जरी लोकणनयुक्त सरकार आहे आणि 
कायद्यास अनुसरून जी र्ोष्ट लोक करा म्हितील ती सरकारास केलीच पाणहजे, तरी लोकोपयोर्ी 
कामाकंणरता बहुतकरून सरकारापाशी णभक्षा मार्ण्याच्या भरीस कोिी पडत नाहीत. नवीन कारिाने 
काढायाचे, रस्ते बाधंायाचे, लोिंडी रस्ते करायाचे, कालव ेििावयाचे, नौका णनमाि करावयाच्या नकवा 
एिादे लहानसेच दुकान घालवयाचे झाले, तरी हे लोक पुष्ट्कळजि एकवट होऊन, काम करीतात. ह्या 
देशात प्रत्येक कामाला एकेक मंडळी आहे. णशविारी, जोडे करिारी, कापूस नपजिारी, मातीची भाडंी 
करिारी, काचं णनमाि करिारी, लेिण्या, सुया, टाचंण्या, दोरा वर्ैरे करिाऱ्या मंडळ्या, अशा सवग 
प्रकारच्या मंडळ्या आहेत. मला वाटते की “संभयू समुत्थान” [पुष्ट्कळ जिानंी एकत्र णमळून व्यापार इत्यादी व्यवहाणरक 

र्ोष्टी करिे, ह्यास ससं्कृत भारे्षत ‘सभंयू समुत्थान’ ह्मितात.] जे आमच्या देशात मन्वादी स्मृतींतून आणि कोशातूंन 
नाममात्रावणशष्ट असून, ज्याचे नावंदेिील आता बहुतेक सर्ळ्या लोकासं णवसरत आलेले आहे, ते ह्या 
देशात णजतक्या उन्नत आणि पूिग दशसे आले आहे, णततके ते कोठेच आले नसेल. असे लहान नकवा मोठे 
काम नाहीच की, ज्याची व्यवस्थापक एिाद दुसरीतरी मंडळी नाही. प्रत्येक कामाच्या जशा मंडळ्या 
आहेत, तशा एकेकप्रकारचा धंदा करिाऱ्या लोकाचं्याही मंडळ्या असून, त्या फार मोठाल्या आहेत. उ. 
शतेकऱ्याचंी, कापडाचा व्यापार करिाऱ्याचंी, सवगसाधारि पदाथांचा व्यापार करिाराचंी, जोडे णनमाि 
करिाराचंी, तयार केलेले कपडे णवकिाराचंी, पीठ णवकिाराचंी, मासे, भाजीपाला वर्ैरे णवकिाराचंी, 
मद्याचा व्यापार करिाराचंी, रु्रे, घोडे, मेंढरे, नकवा डुकरे णवकिाराचंी , हमालाचंी, लोहाराचंी, सुताराचंी, 
र्वडं्याचंी, पाथरवटाचंी, नशप्याचंी, सोनाराचंी – (एथे नशपी सोनार इत्यादी जाती नसून तीं 
व्यवसायानुरूप घेतलेली नाव े आहेत, ही र्ोष्ट ध्यानातं ठेवली पाणहजे) – इत्यादी हजारो प्रकारच्या 
मंडळ्या आहेत. त्यामंधून असिारे लोक आपल्या व्यवसायबंधंूस मदत करतात, एकमेकासं आपला अनुभव 
सारं्तात, आपले काम कोित्या रीतीने केल्यास उत्तम, लोकणप्रय व फायदेशीर होईल, आणि काय केल्याने 
आपल्यावर परकीयाचंी छाप बसिार नाही, इत्याणदक णवचारिीय णवर्षयाचंा उहापोह करून बहुमताने 
संमत ठरेल ते कायग करतात. ह्यामुळे त्यासं फार बळकटी येते. ह्या लोकानंा दोन मनुष्ट्याचं्या जुटीपासून तो 
लक्षावधी मनुष्ट्ये ज्याचंी सदस्य आहेत, असल्या मंडळ्याचंी देिील कामे काही र्डबड, आणि बडबड न 
कणरता सुरळीतपिे यथात्स्थत रीतीने चालणवता येतात. इकडील तारायंते्र, आर्र्ाड्या, जलयाने, डाक, 
इत्यादी बहुतेक सर्ळ्या र्ोष्टी स्वतंत्र लोकस्थाणपत मंडळ्यानंी केलेल्या आहेत. त्यास सरकारातूंन योग्य 
अणधकाराचे परवाने णमळाले आहेत. त्यास सरकारातूंन योग्य अणधकाराचे परवाने णमळाले आहेत. ह्या 
मंडळ्या ह्याचं्या स्वावलंबनाचे फळ असून, ह्यातूंन सवग लोकानंा आत्मशासनाचे णनत्यशः नव े नव े धडे 
णमळतात. उद्योर्णप्रयता, सहंत प्रयत्न, स्वावलंबन आणि आत्मशासन ह्या चार र्ोष्टी स्पशगमिी सारख्या 
आहेत. त्या ज्या राष्ट्रातील लोकामंध्ये उपलब्ध असतील, त्यानंी ज्या वस्तूला स्पशग केला की णतचे सोने 
होते. त्याचंा स्पशगच असा काही णवलक्षि, बळकट आणि कायगकारी असतो की, तो ज्या पदाथास होईल 
त्याचे सोने झाल्यावाचून हाती धरलेला पदाथग त्याचं्या हातून सुटतच नाही ! 
 

ह्या देशातील लोहमार्ग आणि जलमार्ग – (जे ह्या लोकाचं्या अश्रातं उद्योर्ाने आज 
राजमार्ासारिे सुर्म आणि सुिप्रवास झाले आहेत) – व्यापाराच्या कामी अत्यंत उपयोर्ी पडत आहेत. 
त्याचंा णवस्तार केवढा आहे ह्याची कल्पना देिील करिे सुलभ नाही. हा महादेश आमच्या नहदुस्थानाच्या 
दुपटीहून अणधक-सरासरी अडीच पट- आहे. इ.स. १८८० च्या िानेसुमारीवरून कळते की, ह्या देशाचा 
णवस्तार पस्तीस लक्ष सते्तचाळीस हजार तीनश ेनव्वद (३५४७३९०) चौरस मलै होता. ह्या राष्ट्राला ऐक्य 
आििारी जी पुष्ट्कळ साधने आहेत, त्यात देशाची स्वाभाणवक रचना ही काही कमी महत्त्वाची नाही. एक 
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अलास्का संस्थान णशवाय करून, बाकी २९७०००० चौरसमलै देशाचा भार् अिंड आहे. उत्तरेस णब्रणटश ्
अमेणरका नकवा कानडा, पूवेस अट्लाणंटर्क महासमुर्द्, दणक्षिेस मेत्क्सकोचा उपसार्र आणि मेत्क्सकोची 
स्वतंत्र संस्थाने, आणि पणश्चमेस प्रशातं (पणसणफर्क) महासार्र अशा ह्या अिंड देशाच्या चतुःसीमा आहेत. 
ह्याच्या पूवेस आणि पणश्चमेस मोठाले डोंर्र असून मध्य प्रदेश बहुतेक सपाट जमीन आहे. दोन्हीकडच्या 
डोंर्रातूंन व उत्तरेकडच्या उंच प्रदेशातून पुष्ट्कळ नद्या देशाच्या कें र्द्ाकडे वाहात येऊन बहुतेक दणक्षिेकडे 
मेत्क्सकोच्या उपसार्रात णमळाल्या आहेत. बहुतेक सर्ळ्या नद्या मध्य प्रदेशातून वाहात जात 
असल्याकारिाने णजकडे णतकडे जणमनीला र्ोड पाण्याचा णवपुल पुरवठा असून, ती फार णपकाऊ आहे. ह्या 
णशवाय ह्या नद्या म्हिजे व्यापाराचे राजमार्ग आहेत. त्याचं्या योर्ाने अंतदेश वाणिज्याला (देशाच्या आतील 
व्यापाराला) अतोनात मदत होते. इकडच्या नद्याही फार लाबं लाबं आहेत. ह्या देशातील सर्ळ्या नद्यातं 
मोठी नदी म्हटली म्हिजे (णमसूरी व णमणसणसपी णमळून झालेली) णमणसणसपी नदी होय. ही साडेचार हजार 
(४५००) मलै लाबं असून, णहचे पात्र सरासरी तीन हजार फूट रंुद असते. णहच्यात सरासरी तीन हजार 
नऊश े (३९००) मलैपयंत मोठाल्या वाफेच्या नावा जातात. णहच्या उपनद्या आणि शािा णमळून णहच्यावर 
नावा चालण्याच्या मार्ांची लाबंी पस्तीस हजार (३५,०००) मलै आहे असे म्हितात. णमणसणसपी ह्या (उत्तर 
अमेणरकेतील आमच्या ताबंड्या भावडंाचं्या भारे्षतील) शब्दाचा अथग, ‘जलाचंा बाप’ असा होतो. ह्या 
महानदाचा अवाढव्य णवस्तार पाणहला, म्हिजे त्याचे नाव अन्वथगक आहे, असे वाटल्यावाचून राहायचे नाही. 
कानीर्ी नावाच्या एका अमेणरकन् गं्रथकाराचे असे म्हििे आहे की, “यूरोपातील वोल्र्ा नावाची नदी णशवाय 
करून त्या िंडातंल्या सर्ळ्या नद्या एकवट केल्यास त्याचंा आकार व पाण्याचे मान णमसूरी णमणसणसपी 
एवढे होईल.” हा महानद आमच्या देशातील र्ंर्ा नदीच्या णतप्पट मोठा आहे. राकी पवगतश्रेिीच्या पूवेस 
ज्या नद्या वाहात आहेत. त्याचंी सर्ळ्याचंी णमळून लाबंी चाळीस हजार (४०,०००) मलैाहूंन अणधक असून, 
त्याचं्या दुप्पट म्हिजे ८०,००० इतका नदीतीर प्रदेश आहे. ह्या णशवाय राकीपवगताच्या पणश्चमेकडे ज्या 
कलंणबया, साक्रमेंटो, सान्व्हाकीन्, इत्यादी महा नद्या हजारो कोस देशातून वाहून समुर्द्ास णमळत आहेत 
त्या णनराळ्याच. आििी ह्या नद्याचंा परस्पराशंी मेळ करून व्यापाराची वृिी करण्यासाठी यु. स्टे. मध्ये 
इ.स. १८८० पयंत साडेचार हजार मलै लाबं कालव े िोदण्यात आले, त्यासं ७९५०००००० डालर िचग 
पडला. णफलाडेत्ल्फया, बात्ल्टमोर्, न्य ू आलीन्स् पोटगलंड्, इत्यादी णठकािे जी मोठमोठाली बंदरे 
म्हिणवली जातात, ती समुर्द्ापासून पुष्ट्कळ दूर नद्याचं्या तीरावंर आहेत. तेथे वर्षांतून हजारो आर्बोटी 
येतात जातात. तेथे मोठाले धके्क बाणंधलेले असून, ती जंर्ी व्यापाराची णठकािे आहेत. ह्या देशात नद्या 
मोठाल्या आहेत तशी सरोवरे [युनाइटेड् स्टेट्स्च्या मुख्य महासरोवराचंी लाबंी आणि णवस्तार :- 
 

केयूर्ा सरोवर लाबंी ३८ मैल, णवस्तार १०४ चौरस मैल. 

जोज्ग रसोवर लाबंी ३६ ,, ,, ११० ,, ,, 

साल्ट् लेर्क (िारे) सरोवर ७५ ,, ,, २४० ,, ,, 

ओंटेणरया सरोवर १९० ,, ,, ६३०० ,, ,, 

ईरी सरोवर २४० ,, ,, ९६०० ,, ,, 

हु्यरन् सरोवर २५० ,, ,, २१००० ,, ,, 

णमणशर्न् सरोवर ३४० ,, ,, २२०० ,, ,, 

सुपीणरयर् सरोवर ३६० ,, ,, ३२००० ,, ,, 
 

ह्याणशवाय सोळा सतरा मेल लाबंीची व दहा मेलाचं्या आंतील लाबंीची सरोवरे ह्या देशात पुष्ट्कळ आहेत. एक साल्ट लेर्क णशवाय करून 
बाकी सर्ळी सरोवरे र्ोड्या पाण्याची असून, त्यामंध्ये ह्या पृथ्वीवर असलेल्या सर्ळ्या र्ोड पाण्याच्या एकतृतीयाशंाचा साठा आहे असे म्हितात.] 

ही फार मोठी आहेत. अमेणरकेचे पंच महाऱ्हद (सुपीणरयर, हु्यरन्, णमणशर्न्, हगरी आणि ओटेंणरयो) हे एकेक 
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र्ोड पाण्याचे सार्रच आहेत, म्हटले तरी चालेल. त्यामध्ये पुष्ट्कळ आर्बोटींच्या आणि शकेडो नावाचं्या 
द्वारे अतोनात व्यापार होत आहे. 
 

ह्या सरोवराचं्या तीरावरची ड्यूलुथ्, टोणलडो, बफेलो, णशकार्ो इत्यादी मोठमोठाली शहरे 
न्यूयाकग , बोस्टन्, न्यआूलीन यासंारख्या भव्य बंदराचंी बरोबरी करीत आहेत. आर्बोटी ह्या अमेणरकन् 
लोकाचं्या कल्पनासंभतू आहेत; त्याचं्यापासून सर्ळ्या जर्ाला फायदा होत आहे. ज्या पणहल्या बाष्ट्पनौकेने 
अट्लाणंटर्क महासार्र उतरून वाफेच्या साहाय्यने नव्या आणि जुन्या भिंूडातंील मनुष्ट्याचंी र्ाठ घालून 
णदली, ती अमेणरकेहून रे्ली होती. ह्या बाष्ट्पनौकाचं्या द्वाराने ह्या देशाचा व्यापार इतर देशाशंी जरी फारसा 
चालत नाही, (कारि तो बहुतेक सर्ळा इंग्लंडाने पछाडून घेतला आहे) तरी देशातल्या देशात जो व्यापार 
होत आहे, तो फारच आश्चयगकारक आहे. एका ओहावो नदीवर आर्बोटींच्या व नावाचं्या योर्ाने दरवर्षी 
दोन अब्ज चाळीस कोटी (२,४०,००,००,०००) रुपये णकमतीच्या मालाचा व्यापार होतो, असे चारं्ल्या 
माणहतर्ार मनुष्ट्याकंडून समजते. ह्या देशातील अर्णित लोहमार्ग हे आििी एक व्यापाराचे मोठे साधन 
आहे. इ.स. १८५० पयंत इकडचे लोहमार्ग आणि आर्र्ाड्या फार वाईट होत्या; आणि त्यापासून 
प्रवाशानंाही पुष्ट्कळ त्रास होत होता. आता तो त्रास, त्या अडचिी, ते आर्र्ाड्याचं्या स्टेशनावंरून 
लार्िारे णवलंब, व तो आर्र्ाड्याचंा दीघगसूत्रीपिा सर्ळा नाहीसा झाला आहे. इ.स. १८३०त ह्या 
देशामध्ये सारा तेवीस मलै लोिंडी रस्ता घातलेला होता. इ.स. १८८७त (म्हिजे इकडे लोिंडी रस्ते 
णनमाि होऊ लार्नू पंचावन्न वर्षांच्या आत) ह्या देशात एक लक्ष बेचाळीस हजार सातशपेस्तीस (१४२७३५) 
मलै लाबं लोिंडी रस्ते सवगत्र बनले असून त्यावर आर्र्ाड्या चालू आहेत. ह्यापंैकी चौपन्न हजार 
दोनशऐेंशी (५४२८०) मलै लाबं लोहमार्ग इ.स. १८७३ पासून १८८३ पयंत ह्या दहा वर्षांत णनमाि झाले. 
सर्ळ्या युरोपातील लोहमार्ग णमळून देिील युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोहमार्ाइतके [चारं्ल्या आधारावरून समजते 
की इ.स. १८८० त सर्ळ्या युरोपातील लोहमार्ग एक लक्ष चौदा हजार दोनश ेबसष्ट मैल लाबं होते. तेव्हा युनाइटेड स्टेट्स्चे लोहमार्ग सर्ळ्या 

युरोपिंडातंल्या लोहमार्ांहून अठ्ठावीस हजार चारश ेत्र्याहत्तर मैल अणधक लाबं आहेत असे णसि होते.] लाबं नाहीत; इ.स. १८८७त 
युनाइटेड् स्टेट्स् णशवाय करून पृथ्वीच्या इतर सवग णठकािी णमळून कायते १,५०,०१२ मलै लाबं लोहमार्ग 
अत्स्तत्वात आले होते. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये लोहमार्ग णजतक्या जलदीने णनमाि केले जात आहेत, त्या 
मानाने पाहू रे्ले असता आििी दहा बारा वर्षांच्या आत ह्या देशामध्ये सर्ळ्या पृथ्वीतील लोिंडी 
रस्त्याहूंन अणधक लोहमार्ग णनमाि केले जातील, असा रंर् णदसत आहे. (इ.स. १८८०त सर्ळ्या 
नहदुस्थानात णमळून दोनश ेत्र्याहत्तर मलै लाबं लोिंडी रस्ते तयार झाले; त्याच्याच पुढच्या वर्षी ह्या देशात 
अकरा हजार पाचश ेमलै लोहमार्ग णनमाि झाले! ह्यावरून नहदुस्थान युनाइटेड् स्टेट्स्च्या णकती मारे् आहे 
हे सहज लक्षात येण्यासारिे आहे!) हे जलमार्ग आणि लोहमार्ग राष्ट्ररूपी देहातील रक्तवाणहन्यासंारिे 
आहेत. ह्यातून ह्या राष्ट्राच्या व्यापाररूपी जीवनरक्ताचा अव्याहत प्रवाह चाललेला आहे. ह्या दोन साधनानंी 
देशातंील व्यापाराला जी अतोनात मदत होत आहे णतचे नुस्ते अनुमान देिील करविार नाही. दरवर्षी 
मोठाल्या सरोवरातंील नावावरून आणि आर्बोटींवरून जो माल नेला जातो, त्याचे वजन दोन कोटी 
पंचावन्न लक्ष टन् म्हिजे एकाहत्तर कोटी चाळीस लक्ष (७१,४०,००,०००) मड; नद्यावंरील नावावंरून 
आणि आर्बोटींवरून जािाऱ्या मालाचे वजन तीन कोटी चाळीस लक्ष टन्, म्हिजे पंचाण्िव कोटी वीस 
लक्ष (९५,२०,००,०००) मि, आणि देशातल्या देशात आणि र्ाड्यावंरून सवगत्र जािाऱ्या मालाचे वजन 
एकुितीस कोटी दहा लक्ष टन् म्हिजे आठ अब्ज चौदा कोटी ऐशी लक्ष (८,१४,८०,००,०००) मिाइंतके 
असते ! हा जलमार्ांच्या आणि लोहमार्ाच्या योर्ाने देशातल्या देशात होिारा युनाइटेड् स्टेट्स्चा 
अवाढव्य व्यापार, गे्रट् णब्रटन्च्या सवग परदेशाशंी होिाऱ्या व्यापाराहून सहापट मोठा आहे! ह्यात परदेशी 
लोकाचंा वाटा णबलकुल नाही. 
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ह्या देशी व्यापारास आणि राष्ट्राच्या उत्कर्षास फारच साधनीभतू असा आििी एक आश्चयगकारक 
पदाथग युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये आहे; तो कोिता म्हिाल तर येथील तारायंत्र, आणि त्याचाच पोटभेद, 
टेणलफोन, हा होय. सात लक्ष साठ हजार (७,६०,०००) मलै लाबं टेलेग्राफ्च्या ताराचें अदु्भत जाळे ह्या 
देशात सवगत्र पसरलेले आहे! ते मानवशरीरातील ज्ञानतंतुजालाप्रमािे ह्या देशाच्या ज्ञानतंतुजालाच्या 
णठकािी असून, फार कायगकारी आणि महत्त्वाचे असे राष्ट्राचे अंर् आहे. बेंजाणमन् फ्रातं्क्लन्ने णवदु्यल्लतेचा 
शोध लावल्यापासून, एतदे्दशीय लोकानंी णवजेकडून असंख्य कामे करवनू घेण्याचा क्रम चालणवला आहे. ही 
वीज टेणलग्राफ्मधून ह्याचं्या जासुदाचे काम करते, टेणलफोन्मधून दूतीचे काम करते, र्ाड्या चालणवते, 
णदव ेलावते, यंते्र चालणवते, रोर् बरे करीते, आणि मुलामे लाणवते! ती करीत नाही अशी कामे फार थोडी 
असतील. प्रत्येक मोठ्या दुकानातं, विारींत, सावकाराचं्या व सरकारी कचेरीत आणि मोठ्या सभार्ृहातं 
तारायंत्र आिलेले असते. त्याच्या योर्ाने (अलीकडच्या बाजूस यंत्राच्याजवळ कोिी बसलेले नसता,) 
जर्ातील कोित्याही णठकािातून धाडलेले वतगमान छापून णनघते! कोित्या णठकािी हवा बदलली, 
धान्याचा, कापडाचा, धातंूचा व नाण्याचंा भाव कोठे कसा आहे, इत्यादी शकेडो प्रकारची उपयुक्त माणहती 
टेणलग्राफ्च्या आणि टेणलफोन्च्या योर्ाने णमळण्यास सोपे पडते. 
 

देशी व्यापारास उत्कर्षग आििारे आििी एक साधन आहे, ते हे की, ह्या महादेशात कोठला माल 
कोठे रे्ला, तरी त्यावर जकात मुळीच लार्त नाही. आर्र्ाड्या आणि नावा यावंरून माल फार स्वस्त 
दराने धाडता येतो; आणि णठकणठकािी तो उघडून दािणवण्याचा त्रास आणि जकात देण्याचा िचग 
नसल्यामुळे, सवांस माफक दराने सोईवार णमळून, णवकिारासंही त्यापासून पुष्ट्कळ फायदा होतो. बाह्य 
देशातूंन ह्या राष्ट्रात येिाऱ्या मालावर बरीच मोठी जकात आहे. ह्या देशातील णकत्येक लोकाचें म्हििे आहे 
की, ही आयात मालावरची जकात काढून टाकल्यास व्यापारास फार उते्तजन येईल. जोपयंत ह्या देशात 
णशल्पकला उत्तम दशसे येऊन देशातील उद्योर्धंद्याचंी भरभराट झाली नव्हती, तोपयंत आयात मालावर 
जकात असिे फार णहतावह होते; कारि जकात असल्यामुळे परदेशी माल देशात महार् णवकत असून, 
देशी माल स्वस्ता असल्या कारिाने बहुत लोक देशी मालच घेत असत. युनाइटेड् स्टेट्स्चे व्यापारधंदे 
आणि णशल्पकला आता फार भरभराटीस आल्या आहेत; आता आयात मालावर जकात असण्याचे फारसे 
कारि नाही. तरी इकडचे बहुतेक सर्ळे लोक ही जकात काढून टाकण्याच्या णवरुि आहेत. व्यापारात 
काय आणि कशात काय, परदेशाची छाप आपल्यावर बसू नये, व आपि कोिाचे बंदे होऊन राहू नये, 
म्हिून हे लोक फार जपतात. जो माल आपल्या देशात पुष्ट्कळ होत असून, व्यापाराकरता परदेशाला 
पाठणवण्यात येतो, त्याच जातीचा माल परदेशातून इकडे आला तर तो णवकत घेण्यास कोिी मारे्पुढे 
पाहात नाही. अशा पदाथाच्या णवणनमयाने काही नुकसान नसून, उलट फायदाच आहे. परंतु कोित्यातरी 
वस्तूच्या व्यापाराला नकवा उपयोर्ाला अजून उन्नत दशा आली नाही, तो बेतापेक्षा अणधक परदेशातून 
आिवनू घेऊन, हे लोक देशी उद्योर्ाला आणि व्यापाराला धक्का पोच ू देत नाहीत. प्रत्येक पदाथाकरता 
णवलायतेच्या तोंडाकडे पाहात बसिाऱ्या, णवलायतेच्या ओंजळीने पािी णपिाऱ्या. स्वदेशी उद्योर्ाची व 
व्यापाराची हानी करून, णवलायती माल वापरिाऱ्या आमच्या देशी लोकानंी ही र्ोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारिी 
आहे. णवलायतेहून आलेला चहा घेतल्याने व णतकडचे कपडे नेसल्याने माझ्या देशी उद्योर्धंद्यास धक्का 
पोचत आहे, म्हिून मी तसला चहा मुळीच णपिार नाही व णवलायती कपडेही नेसिार नाही; मोठेधोटे 
जसले देशी कापड णमळेल तसलेच नेसेन, असे अमेणरकन् मनुष्ट्याने म्हटले व तशी कृती करून दािणवली! 
म्हिून आज ह्या देशाला एवढी संपन्नता आली आहे. आणि आम्ही काय केले? आम्ही आपले सोने देऊन 
णवलायती जस्ताची भाडंी घेतली; आपले मार् बंद करून णवलायती स्वस्ते कापड नेसायाला लार्लो; 
आम्ही उत्तर अमेणरकेतल्या इंणडयन् लोकापं्रमािे काचेच्या चकाकिाऱ्या रंर्ीबेरंर्ी मण्याचं्या सौंदयाला 
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भलूुन, काचेचे मिी व मद्य भरून आलेल्या काचेच्या बाटल्या घेऊन, आपली रत्नभमूी परदेशी लोकासं 
णवकून टाकली. आणि आता त्या मद्याने आमचे प्राि जात आहेत आणि त्या फुटक्या काचा आमच्या पायानंा 
लार्नू आम्हास मोठाल्या जिमा होत आहेत, म्हिून हाका मारीत बसलो. म्हिून आमचा देश इतका हीन 
अवस्थेत आहे! युनाइटेड् स्टेट्स् आणि नहदुस्थान ही परस्पराचं्या उलट णदशसे आहेत, हे ह्यावरून चारं्ले 
लक्षात येते. 
 

एथपयंत ह्या देशातील व्यापारधंद्यासं उत्कर्षग आििाऱ्या साधनाचें थोडेसे णदग्दशगन केले. आता ह्या 
अध्यायाच्या प्रणतपाद्य णवर्षयाकडे वळू. शतेकी, णशल्पकाम, आणि िािी िििे असे ह्या देशातील 
व्यापारधंद्याचें साधारि तीन भार् करता येतील. 
 

शेिकी 
 

हा युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकाचंा मुख्य धंदा आहे. ह्या देशात इतर सर्ळ्या र्ोष्टींप्रमािे शतेकीही 
शािीय णरत्या करण्यात येत असून, णदवसेंणदवस णतच्यात अणधक उन्नती होत चालली आहे. याचे कारि ह्या 
देशातले शतेकरी लोक अक्षरशत्र ू नसून, त्यापंकैी बहुतेकासं णलणहता वाचता येते. ते शतेकीच्या संबंधाने 
णनघिारी पते्र, पुस्तके, वर्ैरे वाचतात; आणि णतच्या उन्नत्तीस साधनीभतू शािीयणक्रया आणि रासायणनक 
प्रयोर् उपयोर्ात आणितात. “E pluribus unum” (ए प्ल्यूणरबस् यूनम्) म्हिजे बहुत णमळून एक, ह्या 
नीणतवाक्याचा उपयोर् जसा इतर र्ोष्टींत आहे, तसाच तो शतेकीमध्येही आहे. ह्या देशात न्याशनल ्ग्राजं 
म्हिजे “राष्ट्रीय कृर्षकसणमती” नावाची एक सभा आहे. ही राष्ट्रीय कृर्षकसभा ज्या नीतीच्या दृढ आधारावर 
उभारलेली आहे, णतची मूलतत्त्व ेकाय आहेत, हे आम्हास सदरील सभेच्या प्रणतज्ञावाक्यावंरून समजते. ती 
अशी :- “मुख्य र्ोष्टीत ऐकमत्य; अवातंर व साधारि र्ोष्टींत णवचारस्वातंत्र्य आणि सवग र्ोष्टींत मतै्री असावी. 
आमच्या व्यवसायाची आणि व्यवसायबंधंूची उन्नती जेिे करून होईल, अशाणवर्षयी फार काळजी घेऊन, 
आणि आमच्यामध्ये सारख्या रीतीने श्रमणवभार् होऊन, सर्ळ्यानंा न्याय्यरीतीने आपापल्या श्रमाचे फळ 
णमळाव,े म्हिून आम्ही प्रयत्न करू.” या सभेच्या शािा या राष्ट्रात प्रत्येक र्ावी आहेत म्हटले तरी चालेल. 
या सणमतीमधून पुरुर्ष आणि बायका समान योग्यतेच्या माणनल्या जातात. सणमतीच्या संबधंाने पुरुर्षासं 
णजतके हक्क आहेत णततके सर्ळे बायकानंा णदलेले आहेत. या सणमतीचा इणतहास णलणहिारा र्ृहस्थ म्हितो 
की, - “आपल्या बायकोला नकवा बणहिीला जेथे जाता येईल, अशा णठकािी अपणवत्रतेचा आणि अनीतीचा 
प्रवशे होिार नाही.” ह्याच कारिावरून राष्ट्रीय कृर्षकसणमतीने संभाणवत णियानंा आपल्या सदस्या करून 
घेतल्या आहेत. िेडेर्ावातूंन आणि शतेावंरून राहिाऱ्या शतेकऱ्यासं कमगिुकीकणरता शहरातील नाटके, 
तमाश,े र्ानसभा, उत्तम व्याख्याने व इतर नानाप्रकारचे ज्ञानवधगनाचे उपाय लभ्य नसतात. सूयोदयापासून 
सूयास्तापयंत शतेकीच्या संबधंाची कामे करण्यात त्याचंा सर्ळा वळे जातो. त्यासं कमगिूक होऊन, त्याचं्या 
ज्ञानाचीही अणभवृिी व्हावी, हे फार इष्ट आहे. ह्याबद्दल कृर्षकसभेचे प्रयत्न णनरंतर चाललेले असतात. 
सभेच्या णनयमाला अनुसरून वर्षातून पुष्ट्कळ वळेा णनरणनराळ्या णवर्षयावंर प्रणसि णवद्वान वक्त्याकंडून 
व्याख्याने करणवतात व भार्षिे करणवतात. फावलेल्या वेळात णनरणनराळे णवर्षय णशकण्याची ज्या िीपुरुर्षाचंी 
इच्छा असेल, त्यास ते णशकण्याची सोय ह्या मंडळ्याकंडून करून णदली जाते. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या राष्ट्रीय 
कृणर्षणवद्याणवभार्ाकडून प्रणसि झालेली शतेकीसंबधंी माणहती व इतर पुस्तके वाचून प्राप्त झालेले व 
अनुभवजन्य ज्ञान, आणि सदरी साणंर्तलेल्या कृर्षकसणमतीच्या द्वारे उपलब्ध होिारे नानाणवर्षयाचें ज्ञान 
आणि ऐक्यसुि, याचं्या योर्ाने इकडील कृर्षकमंडळी णदवसेंणदवस फार उद्योर्ी, उन्नत, सुिी आणि धणनक 
होत चालली आहे. 
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हे राष्ट्र स्वतंत्र झाल्यापासून येथील जानपदानंी व राष्ट्राच्या शासकानंी शतेकीच्या उन्नतीची फार 
काळजी घेतली आहे. ह्या राष्ट्राचा पणहला अध्यक्ष जाजग वानशग्टन् हा बहुकायगव्यावृत असूनही, तो जातीने 
कृणर्षणवद्याणवभार्ावर देिरेि ठेवीत असे. जेफसगन, वबे्स्टर् , आडम्स्, क्ले, ह्यासंारिे तत्त्वज्ञानी, धुरंधर, 
राजकारिी पुरुर्ष स्वतः शतेकी करीत होते. अशी उत्कृष्ट उदाहरिे पाहून, लोकासं शतेकी हा धंदा 
प्रणतणष्ठतपिाचा आहे असे वाटून, तो करण्यास उत्साह उत्पन्न व्हावा, आणि त्यामुळे शतेकऱ्याचंी योग्य 
मान्यता सवगत्र असावी हे साहणजक आहे. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या एकंदर संपत्तीचा एकचतुथांश शतेकीच्या 
कामात घातलेला असून, देशाच्या वार्मर्षक उत्पन्नाचा चतुथांश शतेकीपासून होतो. 
 

एथे शतेकऱ्यामंध्ये काय आणि कोिामध्ये काय, बापाने केले तेच लेकाने करायाचे, अशी चाल 
नाही. एिाद्या मनुष्ट्याच्या वशंात उत्पन्न झालेल्या असंख्य पुरुर्षानंी आपल्या हजाराव्या पूवगजाने जशी 
कुऱ्हाड धरली होती, जसा पन्हळ नकवा नाला ििला होता, जसा नारं्र जणमनीत बसणवला होता, नकवा 
जसे मधाचे पोळे नाहीतर र्वताच्या काड्या णविून कोटे केले होते, नकवा वारूळ रचले होते, त्या 
“येनास्यणपतरो याता ये न याताः णपतामहाः,” सारख्या परंपरार्त क्रमाने एिादे काम करिे, ह्यासं अशक्य 
वाटते. ह्याचंी कल्पकशक्ती आणि शािीयज्ञान, ही प्रत्येक व्यावहाणरक र्ोष्टीमध्ये उपयोर्ात आलेली आहेत. 
येथे शतेकीत देिील यंत्राचंा उपयोर् कणरतात. मोठाल्या शतेातून नारं्रिारे आणि पेरिारे वाफेचे यंत्र 
एकदोन मनुष्ट्याचं्या मदतीने शकेडो मनुष्ट्याचें काम करते. बहुतेक सर्ळ्या लहानमोठ्या शतेावंर 
शतेकापिी करून पेंढ्ा बाधंिारे यंत्र एका मािसाच्या मदतीने पन्नास साठ मािसाचें काम करीत असते. 
अशा प्रकारची शकेडो यंते्र शतेकीच्या कामी उपयोर्ी पडत आहेत, त्याचंी नाव े देिील आमच्या देशात 
कोिाला ठाऊक नसून, केवळ पुस्तकातंील विगन वाचनू त्याचंा उपयोर् काय व कसा होतो, हे कोिास 
समजावयाचे नाही. इ.स. १८८० त जी सुधारलेली आउते आणि यंते्र एतदे्दशीय शतेकरी वापरीत होते, 
त्याचंी नकमत पंचेचाळीस कोटी डालर म्हिजे एक अब्ज पस्तीस (१,३५,००,००,०००) कोटी रुपयाइंतकी 
होती. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये जी अतोनात जमीन लार्वडीला आिण्यास उपयुक्त आहे, णतजवर काम 
करण्यास मािसाचंी णवपुलता नाही. म्हिून शतेकऱ्यानंा यंत्राचें साहाय्य अवश्य घ्याव े लार्ते. ह्या 
आवश्यकतेनेच अमेणरकन् लोकाचं्या कल्पक बुिीस मोठे उते्तजन येऊन, हजारो यंत्राचंी सृष्टी होत आहे; 
आणि शतेकी व दुसरे धंदे करिारे लोक मोठ्या उत्सुकतेने नवीनच अत्स्तत्वात आलेल्या यंत्राचंा उपयोर् 
करीत आहेत. 
 

इ.स. १८८० च्या िानेसुमारीवरून समजते की, युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये (आलास्का नावाच्या 
मोठ्या उपसंस्थानातील जमीन णशवाय करून) लार्वडीस आिण्याजोर्ी जमीन पंधरा लक्ष 
(१५,००,०००) चौरस मलै आहे. (आमच्या नहदुस्थानचा एकंदर णवस्तार तेरा लक्ष त्र्याऐंशी हजार पाचश े
चौरस मलै आहे; तेव्हा यु. स्टे.च्या लार्वडीस आिण्याजोग्या जणमनीचा णवस्तार आमच्या सर्ळ्या 
देशापेक्षा मोठा आहे, असे म्हिाव ेलार्ते.) ह्या देशामध्ये सर्ळी जमीन नवीन आहे; कारि इंत्ग्लश ्वर्ैरे 
यूरोणपयन् लोकाचंी वसाहत होण्यापूवी ही जमीन कोिी कधीच लार्वडीला आणिली नव्हती. 
णजकडेणतकडे जंर्ल आणि र्वत वाढून राणहलेले होते. अवाचीन लोकासं ह्या देशाच्या इणतहासाची णजतपत 
माणहती आहे णतजवरून कळते की, सृष्टीच्या प्रारंभापासून यूरोणपयन् लोक इकडे वसाहत करीत तोपयंत 
ह्या भमूीला कधी नारं्राचे दशगन झाले नव्हते. तेव्हा अनाणदकालापासून जंर्ले वाढून घट्ट झालेल्या 
जणमनीवरचे रान कापून, ती नारं्रून सवरून लार्वडीस आिायाची म्हिजे फार मेहनतीचे व अत्यंत 
कठीि काम आहे, हे कोिाला सारं्ायला नको. पि धन्य इकडल्या लोकाचं्या उद्योर्ाची आणि 
णनरलसतेची ! त्यानंी ह्या काळापयंत कमीतकमी म्हटली तरी दोन लक्ष सत्त्याण्िव हजार चौरस मलै 
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जमीन लार्वडीला आणिली आहे ! ह्या शतकाच्या प्रारंभी युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये सुमारे पासष्ट हजार चौरस 
मलै जमीन लार्वडीस आिलेली होती. त्यानंतर साठ वर्षांत आििी एक लक्ष पन्नास हजार चौरस मलै 
जमीन नारं्रून शस्योत्पादक करण्यात आली. इ.स. १८६० पासून १८८० पयंत ब्याऐंशी हजार चौरस मलै 
जमीन लार्वडीस आिली रे्ली! इकडे जमीनदार आणि कुळे फारशी नाहीत, असे मारे् एके णठकािी 
साणंर्तले आहे. दाणक्षिात्य संस्थानातूंन राहिाऱ्या लोकाचं्या जणमनी फार मोठाल्या होत्या; त्यावर इबशी 
दास काम करीत असत. आता ते काळे लोक दास्यमुक्त होऊन, पूवी होते त्याच णठकािी बहुतेक सर्ळे 
राणहले आहेत. ते मोठाल्या जणमनीच्या मालकापंासून शतेाचे लहान लहान तुकडे भाड्याने घेअन त्यावर 
शतेकी करतात. त्यास शतेे णवकत घेण्यापुरती शक्ती आली म्हिजे, मर् भाड्याने घेतलेल्या शतेाचंी नकमत 
त्याचं्या मालकास देऊन ती त्यापंासून घेतील असा संभव आहे. जमीन णवकत देण्याघेण्याणवर्षयींचे कायदे 
ह्या देशात फार सोपे आहेत. पणश्चमेतील संस्थानातूंनही बरीच मोठमोठाली शतेे पुष्ट्कळाचं्या ताब्यात आहेत. 
परंतु हा जमीनदारीपिा व कुळाचंा वर्ग देशात असू नये, अशी पुष्ट्कळाचंी इच्छा असलेली णदसते. आता 
बहुतेक शतेकरी स्वतःच्या णवकत घेतलेल्या लहान लहान शतेावंर काम करीत आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स्
मध्ये एकंदर चाळीस लक्ष शतेे आहेत, त्यापंकैी सरासरी तीन चतुथांशाइतकी शतेे स्वतंत्र लोकाचं्या स्वाधीन 
असून, त्याचें मालकच त्यावर काम करीत आहेत. इकडील चाळीस लक्ष पाच हजार नऊश े सात 
(४०,०५,९०७) शतेापंैकी ३,२२,३५० शतेे भडोत्री लावलेली आहेत; ६,९९,२४४ शतेे सरकतदाराचं्या 
मालकीत आहेत; आणि एकूितीस लक्ष चौऱ्याऐंशी हजार तीनश ेसहा (२९,८४,३०६) शतेे स्वतंत्र लोकाचं्या 
मालकीत आहेत. साधारि मानाने पाहू रे्ल्यास एकेक शते एकश ेचौतीस एकराचें असते. तरी हजार बाराश े
एकराहूंन अणधक मोठाली शतेे कमीत कमी तीसएक हजाराइंतकी णनघतील. इकडे शतेकीच्या उपयोर्ी 
जणमनीही बऱ्याच स्वस्त्या णमळतात. हल्ली काही संस्थानातूंन एक एकर जणमनीला सरासरी साठ रुपये 
पडतात. अट्लाणंटक समुर्द्ाजवळील णकत्येक औदीच्य संस्थानातूंन जणमनीची नकमत एकरामारे् २२ 
रुपयापंासून १०२ रुपयापंयंत आहे. णदवसेंणदवस जसजशी लोकसंख्या आणि वसाहतदाराचंी संख्या वाढत 
जात आहे, तसतशी जमीन महार् होत आहे. इ.स. १८५० पासून १८८० पयंत जणमनीची नकमत दुपटीहून 
अणधक झाली आहे. 
 

लार्वडीस आणिलेल्या आणि आिण्याजोग्या जणमनीपकैी बहुतेक सर्ळी जमीन सपाट असून 
शतेकीच्या कामात यंत्राचंा पुष्ट्कळ उपयोर् होतो. पाण्याचा पुरवठा चोहोकडे णवपुल आहे. शतेकरी लोक 
आपल्या उद्योर्ात मेहनत आणि यंत्राचंा उपयोर् करण्यात आळस करीत नाहीत. ते हरतऱ्हेने ही सुपीक 
जमीन अणधक णपकाऊ करण्यास झटतात. ह्या सवग अनुकूल कारिामुंळे युनाइटेट् स्टेट्स्ची शस्यसंपत्ती 
आताच फार मोठी आहे, आणि उत्तरोत्तर णतची अणभवृिी अणतशय होत जािार. इ.स. १८८० त अकरा 
कोटी ऐंशी लक्ष एकर जणमनीत सरासरी दोन अब्ज सत्तर कोटी (२,७०,००,००,०००) मि म्हिजे दर 
एकराला सरासरी तेवीस मि छत्तीस शरे (पके्क) धान्य उत्पन्न झाले! ह्यापैकी १,७५,००,००,००० मि मका, 
४६,००,००,००० मि र्हू, ४०,७०,००,००० ओट्स्  आणि बाकी इतर धान्ये होती. मका, कापूस, आणि र्हू, 
ही ह्या देशातील मुख्य शस्ये आहेत. डुकरे, रु्रे, आणि घोडे इत्यादी जनावरासं इकडे बहुत करून मकाच 
चारतात. डुकरे तर मक्यावाचून दुसरे काही िात नाहीत. मािसामंध्येही मक्याचा बराच िप होतो. इ.स. 
१८८० त सवग देशास पुरून उरलेला तीन कोटी रुपयाहूंन अणधक णकमतीचा मका बाह्य देशासं पाठणवण्यात 
आला. इ.स. १८६० पयंत ह्या देशातील लोकासं परदेशातून र्हू आिण्याची र्रज होती. आता एथे 
सर्ळ्या पृथ्वीत उत्पन्न होिाऱ्या ह्या शस्याचा एकचतुथांश उत्पन्न होतो. इ.स. १८६० त ह्या देशामध्ये 
१७,३०,००,००० मि र्हू उत्पन्न झाला होता; १८७०त तो २८,७०,००,००० मि झाला; पुढे १८८०त 
४५,९०,००,००० मि आणि १८८४त ५०,००,००,००० मि र्हू उत्पन्न झाला ! ह्यावरून र्हू वर्ैरे शस्याचें 
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उत्पन्न इकडे णकती जलदीने वाढत जात आहे ह्याचे थोडे बहुत अनुमान करता येईल. सत्तावीस वर्षांपूवी 
एतदे्दशीय लोकानंा बाहेरून र्हू आिावा लार्त होता. पि इ.स. १८८० त ह्या देशातील सर्ळ्या मािसासं 
पुरून उरलेला ५९,००,००,००० रुपये णकमतीचा र्हू परदेशात रवाना झाला. 
 

इ.स. १७७६ पासून ह्या देशातील लोक कापसाची लार्वड करू लार्ले. प्रथम इकडे कापसाची 
उत्पत्ती आणि त्यापासून काही फायदा होईल नकवा नाही, ह्याचा संशयच होता; तरी त्यानंा कापसाची 
लार्वड करायची म्हिून एकदा णनश्चय केला, ते अधगवट नव्हता. हा देश स्वतंत्र झाल्यावर लवकरच एली 
त्व्हट्नी नावाच्या एका मनुष्ट्याने कापूस व सरक्या णनराळ्या काढायाचे यंत्र णनर्ममले. तेव्हापासून कापसाच्या 
लार्वडीस भरभराट येऊ लार्ली. ह्या नवीनच उत्पन्न होत असलेल्या शस्याचा देशात उपयोर् होऊन देशी 
मालाचा िप व्हावा, म्हिून बाह्य देशातून येिाऱ्या कापडावर भारी जकात बसणवण्यात आली; तेव्हा 
अथातच देशी मार् पुष्ट्कळ होऊन सवगत्र देशी सुताचे कापड तयार होऊ लार्ले. इ.स. १८३० सालापूवी 
इकडील कापूस बहुतेक सर्ळा इकडेच िपत असे. तरी ह्या वर्षांत सरासरी नऊ कोटी रुपये णकमतीचा 
कापूस बाहेर पाठणवण्यात आला होता. इ.स. १८८०त ह्या देशात ५७५७३९७ र्ठे्ठ कापूस उत्पन्न झाला; पैकी 
६६,००,००,००० रुपये नकमतीचा कापूस अन्य देशासं धाडण्यात आला. ह्यापैकी दोन तृतीयाशं कापूस 
इंग्लंडात िपला. इंग्लंड जे कापड करून आमच्या देशात स्वस्त्या दराने णवकते, ते बहुतेक अमेणरकेच्या 
कापसाचे असते. इकडच्या कापसाचे सूत फार बारीक आणि उत्तम होते. राई नावाचे एक धान्य आहे, 
त्याच्या भाकरी करतात. तेही इकडे पुष्ट्कळ उत्पन्न होते. १८८० सालात हे धान्य २,००,००,००० मि उत्पन्न 
झाले. तसेच जव नकवा सातू ४,४०,००,००० मि उत्पन्न झाले. ओट्स् नावाचे धान्य ४०,७०,००,००० मि 
उत्पन्न झाले. तसेच बटाट्याचें उत्पन्न २०,३०,००,००० मि झाले. पूवेस आणि पणश्चमेच्या णवस्तीिग 
मदैानातून पुष्ट्कळ उत्कृष्ट र्वत उत्पन्न होते. इ.स. १८८० त १,००,८०,००,००० मि र्वत बाजारात णवकले 
रे्ले. तंबािूची लार्वड इकडे फारच होत आहे. सहा लक्ष अडतीस हजार एकर जणमनीवर ह्या अणरष्ट 
शस्याची पेरिी होत आहे. ह्या कारिाने इकडे पुष्ट्कळ तंबािू उत्पन्न होते. तीतून अधी ह्या देशात िपते 
आणि अथी तंबािू बाहेर पाठणवण्यात येते. ह्या देशात णजकडे णतकडे बहुत प्रकारच्या फळाचंी समृिी आहे. 
इ.स. १८८० त उत्पन्न झालेल्या फळाचंी नकमत सहा कोटी रुपयाहूंन अणधक होती. त्या सालात उत्पन्न 
झालेल्या एतदे्दशीय शस्याचंी नकमत एकंदर नऊ अब्ज सहा कोटी (९,०६,००,००,०००) रुपयावंर होती. 
आणि १८८४ त उत्पन्न झालेल्या शस्याचंी नकमत आठ अब्ज सोळा कोटी पंचेचाळीस लक्ष 
(८,१६,४५,००,०००) रुपयाइंतकी होती, असे चारं्ल्या आधारावरून समजते. 
 

डुकरे, रु्रे, कोंबडी इत्यादी प्रािी इकडे भाजीपाल्यासारिे समजले जात असून, इतर 
शस्यापं्रमािेच त्याचंीही “लार्वड” होते असे मारे् एके णठकािी साणंर्तले आहे. इ.स. १८८० मध्ये पाच 
कोटी सदुसष्ट लक्ष पन्नास हजार (५,६७,५०,०००) डुकरे; चार कोटी साठ लक्ष (४,६०,००,०००) रु्रे, 
पैकी एक कोटी ऐंशी लक्ष (१,८०,००,०००) दुभत्या र्ाई होत्या. (इकडच्या र्ाई आमच्या देशातील 
र्ाईसारख्या पावशरे अच्छेर दूध देिाऱ्या नाहीत. ह्यास िायाला पुष्ट्कळ णमळते; शािीयणरत्या ह्याचंी 
चारं्ली वाढ होईल व ह्याचंी त्स्थती आणि शरीरसंपत्ती उन्नतदशसे येईल असा प्रयत्न चाललेला असतो. 
ह्या र्ाई िरोिरच घटोघ्नी; म्हिजे घार्रभर दूध ज्याचं्या ओटीत असते, अशा आहेत.) चार कोटी पन्नास 
लक्ष (४,५०,००,०००) मेंढरे; आणि एक कोटी वीस लक्ष (१,२०,००,०००) घोडे, इतकी जनावरे ह्या देशात 
होती. आणि आता तर त्याचंी अणभवृिी फारच झाली असेल. ह्या सर्ळ्या जनावराचंा उपयोर् ह्या देशात 
तर आहेच. इकडील साडेपाच कोटी मासंणप्रय मनुष्ट्यासं ह्या जनावराचं्या मासंाचा पुरवठा होऊन, परदेशी 
धाडायालाही पुष्ट्कळ राहते. थोड्या वर्षांपासून डुकराचें वर्ैरे मासं वाळवनू परदेशात णवकण्यासाठी 



 

 

अनुक्रमणिका 

पाठणवण्याचा क्रम चालू झालेला आहे. डुकराचें, रु्राचें, मेंढराचें जे मासं दरवर्षी परदेशात पाठणवण्यात 
येते, त्याची नकमत सव्वापस्तीस कोटी (३५,२५,००,०००) रुपयाहूंन अणधक आहे. इ.स. १८८० त ह्या 
देशात तीस लक्ष मि लोकर उत्पन्न झाली. “लोिी-िवा-आंडी-सभा” – (नाव थोडेसे चमत्काणरक आहे, 
ह्यास उपाय नाही!) – नावाच्या मंडळीच्या वार्मर्षक वृत्तावरून कळते की, युनाइटेड् स्टेट्स्मधील लोिी, 
िवा वर्ैरे दुभत्याच्या पदाथांचे वार्मर्षक उत्पन्न तीस कोटी (३०,००,००,०००) रुपयाहूंन अणधक आहे. इ.स. 
१८८० सालात युनाइटेड् स्टेट्स्च्या शतेकऱ्याचंी णमळकत – (िचग वजा करून त्याचं्या पदरी पडलेला 
नफा) – एक अब्ज पासष्टी कोटी (१,६५,००,००,०००) रुपयाहूंन अणधक होती. मोठ्याचें सर्ळेच मोठे ! 
 

तशफपकला 
 

इ.स. १७७६ सालापूवी उत्तर अमेणरकेतील तेरा इंत्ग्लश वसाहती सवग प्रकारे परतंत्र होत्या. त्यावर 
इंत्ग्लश ् सरकारचे एकाणधपत्य असल्यामुळे, जेिेकरून इंग्लंडास व तेथे राहािाऱ्या लोकासं फायदा 
होईल, असल्याच प्रकारचे कडक कायदे त्या तेरा वसाहतीतून चालू केलेले होते. ही संस्थाने स्वतंत्र 
होण्याच्या सुमारास णतसरा जॉजग इंग्लंडचा राजा होता; त्याची कारकीदग तर ह्या लोकासं फारच असह्य 
झाली. ह्या देशात येिाऱ्या व येथून जािाऱ्या प्रत्येक पदाथांवर जकात होती. ह्यानंा स्वतंत्रपिे परराष्ट्राशंी 
व्यापार करण्याची मोकणळक नसून, केवळ इंग्रजी दराने इंग्रजी वाण्याबंरोबरच व्यापार करावा असा णनबधं 
होता. ह्यानंी लोिंड वर्ैरे धातू िािीतून काढून इंग्लंडास पाठवाव,े त्याचें पदाथग करू नयेत; फार तर 
काय, पि घोड्याच्या नालास लार्िारी एिाद दुसरी चूक देिील ह्या देशी तयार करून घेण्याचा 
अणधकार येथील वसाहतदारासं नसावा, असे पुष्ट्कळ इंग्रजाचें म्हििे होते. जे जे पदाथग येथून तयार होऊन 
इंग्लंडास जात असत, त्यावर फार जबर जकाती होत्या. पदाथग नेताना जकात, आिताना जकात, 
पदाथांच्या क्रयणवक्रयावर कर, असे उठता बसता कर देऊन ह्याचं्या “नाकात दम” आला. जणमनीपासून 
एक फूट उंचीवर ज्याच्या काडं्याचा व्यास दोन फुटाइंतका असेल असले झाड कापण्याचा अणधकार 
वसाहतदारासं नव्हता. ह्या आणि अशाच दुसऱ्या अनेक प्रकारच्या पारतंत्र्यसूचक णनयमानंी हे लोक अर्दी 
जिडून रे्ले होते. ह्याचं्या व्यापारधंद्यास उते्तजन नव्हते. करभाराने ह्याचं्या पाठी आणि डोकी वाकून रे्ली 
होती. शवेटी स्टाप्  ऑक्ट् आणि चहावरचा कर ह्याचं्या योर्ाने ह्या लोकाचंी स्वातंत्र्येच्छा बलवती होऊन, 
ह्यानंी आपल्या मानेवरून इंग्लंड्चे जंू काढून झुर्ारून णदले; व आपल्या हातापायातंील इंग्रजी कायद्याचं्या 
णबड्या तोडूनं टाकल्या. इ.स. १७८५ त स्वातंत्र्यसंग्रामाचा शवेट होऊन राष्ट्रात शातंता स्थाणपत झाली, व 
राष्ट्रशासन सुरळीतपिाने चालू लार्ले. देशाच्या व्यापारास जेिेकरून उते्तजन येईल असे कायदे 
एकामार्ून एक भराभर अत्स्तत्वात आले. तेव्हापासून ह्याचं्या ऊर्मजत दशसे आरंभ झाला. इ.स. १७९० 
पासून १८२० पयंत यूरोप िंडात जी णकत्येक युिे झाली, त्यामुळे त्या िंडातील व्यापारास धक्का बसून 
युनाइटेड् स्टेट्स्च्या व्यापारास उते्तजन णमळाले. ह्याच्यापुढे इ.स. १८६० पयंत एथील व्यापारधंद्यास काही 
प्रणतबधं नव्हता. पुढे पाच वर्षपेयंत ह्या राष्ट्रावर युिाची धाड आली, तेव्हा व्यापाराचे मोठे नुकसान झाले. 
त्यानंतर इ.स. १८६६ पासून आजपयंत एथील उद्योर्धंदे अव्याहत चालत असून ह्याचें सर्ळे नुकसान 
भरून आले आहे, इतकेच नव्हे, तर हे राष्ट्र सर्ळ्या पृथ्वीतील राष्ट्रातं धनवत्तर म्हिणविाऱ्या 
इंग्लंडाहूनही अणधक संपणत्तमान् झाले आहे. एथे वसाहत केल्यापासूनच अमेणरकन लोकानंी णशल्पकलेची 
उन्नती करण्यात मन घातले, ते इतके की, वसाहती झाल्यावर थोड्या वर्षांनीच इंग्रजासं ह्याचें भय वाटून, 
इकडे णशल्पकला मुळीच उदयास येऊ न देण्याच्या उदे्दशाने त्यास कडक कायदे कराव ेलार्ले. तरी इ.स. 
१८३० पयंत इकडे णशल्पकला फारशी भरभराटीस आली नव्हती. त्या काळापयंत राष्ट्रात शातंी स्थापन 
होऊन णशल्पकला व इतर उद्योर्धंदे ह्याचंा पाया दृढ करण्यातच सवग वळे रे्ला. आता ह्या देशात 



 

 

अनुक्रमणिका 

णशल्पकला णकती उन्नत दशसे येऊन पोहोचली आहे, हे ज्याने स्वतः पाणहले नाही, त्याला कळण्यासारिे 
नाही. 
 

ही कला णदवसें णदवस अणधक उन्नत होत चालली आहे. काही वर्षांपूवी णशल्पकलेत इंग्लंड् 
सर्ळ्या पृथ्वीत श्रेष्ठ होते. आता ह्या कामात युनाइटेड् स्टेट्स्ने त्याच्या श्रेष्ठतेचे हरि केले आहे. प्रत्येक 
कामामध्ये आता यंत्राचंा उपयोर् व्हावयाला लार्ल्याने प्रत्येक उद्योर्ाला राक्षसी रूप येत आहे. यंत्राचं्या 
साहाय्याने पीठ दळिे हा धंदा सर्ळ्यात मोठा आहे. ह्या देशात चोवीस हजार (२४,०००) पीठ दळण्याची 
यंते्र आहेत, त्यामंधून दररोज पन्नास लक्ष (५०,००,०००) पके्क मि पीठ दळून णनघते. इ.स. १८८० त ह्या 
धंद्यास लावलेले भाडंवल ते्रपन्न कोटी बावीस लक्ष (५३,२२,००,०००) रुपयाइंतके होते; आणि त्या वर्षांत 
तयार झालेल्या णपठाची नकमत दीड अब्ज (१,५०,००,००,०००) रुपयाइंतकी होती. हे पीठ अमेणरकन् 
लोकासंच काय, पि सर्ळ्या यूरोप िंडातंल्या लोकासं पुरून उरेलसे आहे. अमेणरकन् लोकानंी तयार 
केलेले पीठ, यूरोप, जापान, चीन, नहदुस्थान इत्यादी देशात पुष्ट्कळ िपत आहे. पीठ दळण्याच्या 
िालोिाल िाणटकाचा धंदा फार मोठा आहे. ह्यातही यंत्राचंा फार उपयोर् होतो. वधाथग आिलेल्या 
जनावरास यंत्राच्या अलीकडे आिनू उभे केले म्हिचे एका णमणनटाच्या आत त्याचा र्ळा कापून, त्याच्या 
अंर्ाचे चामडे, आतडी वर्ैरे काढून, मसाला भरून बाधूंन तयार होते. मर् पाच णमणनटाचं्या आत यंत्राच्या 
दुसऱ्या बाजूस उभा राणहलेल्या मनुष्ट्याच्या हातात पडते. णशकार्ो शहरात हा पशुवधाचा कारिाना फार 
मोठा आहे. इतर णठकािीही असले पुष्ट्कळ कारिाने आहेत. इ.स. १८८० तर णशकार्ोमध्ये ५२,५०,००० 
डुकरे व २५,००,००० रु्रे मारून त्याचं्या शरीरात मसाला भरून तयार करून णवकण्याकरता पाठणवण्यात 
आली. ह्या धंद्यास लावलेले भाडंवल सुमारे पंधरा कोटी (१५,००,००,०००) रुपयाइंतके असून, ह्या 
कामास लावलेल्या मनुष्ट्याचंा वर्षाचा पर्ार तीन कोटी पंधरा लक्ष रुपयाहूंन अणधक आहे. एका वर्षांत सतरा 
लक्ष रु्रे, बावीस लक्ष मेंढरे आणि एक कोटी साठ लक्ष डुकरे मारून मसाला घालून बाधूंन, मनुष्ट्याचं्या 
िाण्याकरता सवग पृथ्वीवरच्या भाजीबाजारातून पाठवनू देण्यात आली. 
 

लोिंडी आणि पोलाद ह्याचें पदाथग णनमाि करण्यामध्ये युनाइटेड् स्टेट्स्ची योग्यता इंग्लंडच्या 
िालोिाल आहे. पृथ्वीत सवगत्र लार्िाऱ्या लोिंडी पदाथांपकैी एकपचंमाशं, आणि पोलादी पदाथांपकैी 
एकचतुथांश पदाथग युनाइटेड् स्टेट्समध्ये तयार होतात. इ.स. १८८३ च्या साली ह्या देशात तयार झालेल्या 
लोिंडी आणि पोलादी पदाथांची नकमत एक अब्ज वीस कोटी (१,२०,००,००,०००) रुपयाइंतकी होती. 
ज्या अव्याहत वायुवरे्ाने ह्या धंद्याची उन्नती व वृिी होत आहे, त्याच्या मानाने पाहू रे्ले असता १८९० पयंत 
युनाइटेड् स्टेट्समध्ये लोिंडी व पोलादी पदाथग इंग्लंडाहून अणधक तयार होतील असा रंर् णदसत आहे. 
इ.स. १८७० त एथे दहा लक्ष वीस हजार (१०,२०,०००) पके्क मि पोलादाचे पदाथग बनणवण्यात आले; 
आणि त्याच्या पंधराव्या वर्षी म्हिजे इ.स. १८८५ त तीन कोटी चौऱ्याऐंशी लक्ष अठ्ठावन्न हजार तीनश ेचौसष्ट 
(३,८४,५८,३६४) पके्क मि पोलादाचे पदाथग णनमाि करण्यात आले! युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये लोिंडाच्या 
िािी पुष्ट्कळ आहेत, आणि येथील लोकाचं्या असाधारि उद्योर्ाने त्या िािींतील धातू जेथल्या तेथे पडून 
न राहाता, मनुष्ट्यजातीच्या उपयोर्ास येऊन, ह्या देशाची संपत्ती वाढणवतील. ताबं,े णपतळ, कासे इत्यादी 
धातंूचे पदाथग आणि यंते्र णनर्ममण्याचेही मोठाले कारिाने आहेत; त्यात पुष्ट्कळ भाडंवल घातले असून त्यातूंन 
तयार झालेल्या पदाथांची नकमत इ.स. १८८१ मध्ये चौसष्ठ कोटी वीस लक्ष (६४,२०,००,०००) रुपयाहूंन 
अणधक होती. लाकडे कापून घरे बाधंण्याच्या वर्ैरे उपयोर्ाकणरता णवकिे हा एक फार मोठा धंदा आहे. तो 
दुसऱ्या कोित्याही देशात आहे नकवा नाही ह्याची मला माणहती नाही. पि युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये णजतकी 
अरण्ये आहेत णततकी ती इतर देशातं नसतील असे अनुमान आहे; नकवा ती असली तरी इतर देशातंील 



 

 

अनुक्रमणिका 

लोकानंी लाकडाचं्या व्यापारात अजून पाऊल पुढे टाकले नाही एवढे िरे आहे. इ.स. १८८० त चाळीस 
हजार लोक ह्या धंद्यावर पोट भरीत होते. ह्या धंद्यात घातलेले भाडंवल सुमारे साठ कोटी 
(६०,००,००,०००) रुपयाइंतके असून, कापून तयार झालेल्या लाकंडाची नकमत एकूिसत्तर कोटी 
अठ्ठ्ठ्याण्िव लक्ष सहा हजार एकश े सत्त्याऐंशी (६९,९८,०६,१८७) रुपयाइंतकी होती. णमणशर्न्, 
णवस्कात्न्सन् , णमनेसोटा, आरेर्न् आणि उत्तर क्याणलफोर्मनया ह्या संस्थानातं आणि वॉनशग्टन टेणरटोरी 
नावाच्या उपसंस्थानात फारच मोठाली अरण्ये आहेत. काही भार् तर असे आहेत की जेथे अरण्यातल्या 
झाडावाचनू दुसरे काहीच उत्पन्न व्हावयाचे नाही. ह्या सर्ळ्या अरण्यातूंन उद्योर्ी लोक अतोनात लाकूड 
कापून आपल्या देशात व इतर देशातं णवकून धणनक होत आहेत. इकडें ओर्क, चेरी, मेपल,् मोहार्नी, 
अक्रोड, इत्यादी नाना जातींचे णटकाऊ, सुरेि आणि मोलवान् लाकूड फारच उत्पन्न होते; ते कापून तयार 
करून यूरोपात पाठणवतात. युनाइटेड् स्टेट्स्च्या सुविगभमूीत चारश ेणनरणनराळ्या प्रकारचे उपयोर्ी लाकूड 
उत्पन्न होत आहे! ह्याच्या िालोिाल मोठा व्यापार म्हटला म्हिजे कापसाचा. ह्यात घातलेले भाडंवल 
इ.स. १८८० मध्ये बासष्ट कोटी चाळीस लक्ष (६२,४०,००,०००) रुपये असून, देशात उत्पन्न झालेल्या 
कापसाच्या पदाथांची नकमत अडतीस कोटी वीस लक्ष (३८,२०,००,०००) रुपये होती. एथे णपकलेला 
अतोनात कापूस इंग्लंड आणि इतर देशातं णवकला जातो, म्हिून एथे कापड फार उत्पन्न होत नाही. तरी 
ह्या देशातील लोकासं पुरून उरेल, इतके कापड उत्पन्न करण्यात येते. ह्याच्या िालोिाल लोकरीचा 
व्यापार फार मोठा आहे. ह्यात घातलेले भाडंवल साडेशचेाळीच कोटी (४६,५०,००,०००) रुपये असून, 
देशात तयार झालेल्या लोकरीच्या पदाथांची नकमत सरासरी णततकीच असावी असे अनुमान आहे. शाऐंशी 
हजारावंर मनुष्ट्ये ह्या धंद्याने आपला चणरताथग चालवीत आहेत. लोकर, सूत इत्याणदकानंी णमश्र अशा देशी 
णविलेल्या पदाथांची नकमत इ.स. १८८० त एकूितीस कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष पन्नास हजार 
(१९,८७,५०,०००) रुपयाइंतकी होती. ह्याच सालात रेशमाच्या व्यापारात पाच कोटी सत्तर लक्ष 
(५,७०,००,०००) रुपयाचें भाडंवल घातलेले असून, देशी उत्पन्न झालेल्या रेशमी कापडाची वर्ैरे नकमत 
पाच कोटी पंचावन्न लक्ष (५,५५,००,०००)रुपयाहूंन अणधक होती. लोकरीचे, रेशमाचे व सूत, लोकर व 
रेशीम ह्याचें णविून केलेले पायमोजे, हातमोजे इत्यादी जे पदाथग त्या वर्षांत णनमाि झाले, त्याचंी नकमत 
अठरा कोटी साठ लक्ष (१८,६०,००,०००) रुपयाइंतकी होती. ह्या देशातील लोकास र्ालीचे णनमाि 
करावयाला लार्नू अजून पंचवीस वर्षे झाली नाहीत. इतक्याशा काळातच हा धंदा फार भरभराटीस आला 
आहे. इ.स. १८८० त ह्या देशात णनमाि झालेल्या र्ालीच्याचंी वर्ैर नकमत सहा कोटी बावन्न लक्ष पन्नास 
हजार (६,५२,५०,०००) रुपये होती. जोडे णशवण्याचा धंदाही फार महत्त्वाचा आहे. याणंत्रक साधनाने इतर 
धंद्याप्रमािेच ह्याचीही फार उन्नती झाली आहे. पन्नास वर्षांमारे् ह्या देशातील मोचाला आमच्या णतकडच्या 
मोच्याप्रमािेच जोडे णशवायला फार वळे आणि मेहेनत लार्त असे. त्या काळी रोज एक जोडा तयार केला, 
म्हिजे मोचाला मोठी कृतकृत्यता वाटत असे. आता यंत्राच्या साधनाने एक मनुष्ट्य एक णदवसात तीनश े
जोडे णशवनू तयार करतो! इ.स. १८८० मध्ये ह्या देशात जोडे करण्याच्या मोठमोठाल्या णर्रण्या तीन हजार 
होत्या. त्यात सरासरी ब्याण्िव लक्ष मनुष्ट्ये काम करीत होती. 
 

थोड्या वर्षांपूवी युनाइटेड् स्टेट्स्च्या लोकानंा लार्िारी सर्ळी घड्याळे यूरोपातून येत होती. 
आता युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये इतकी घड्याळे तयार होत आहेत की, ती येथील सर्ळ्या लोकानंा पुरतात 
इतकेच नाही, तर यूरोपातील बहुतेक देशातं आणि नहदुस्थानात त्याचंा िप फार होत आहे. इकडे दुसऱ्या 
सर्ळ्या उद्योर्ापं्रमािेच घड्याळे करण्याचे कारिाने फार मोठाले व अणतशय उन्नत त्स्थतीत आलेले 
आहेत. इ.स. १८५० च्या सुमाराला ह्या देशातील घड्याळे करण्याच्या उत्तम कारिान्यात रोजची चार पाच 
घड्याळे तयार झाली म्हिजे फार, असे समजत होते. आता तशाच कारिान्यातून रोजची बारा तेराश े
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घड्याळे तयार होत आहेत. रोजची इतकी घड्याळे तयार करिारे चार पाच मोठाले कारिाने आहेत. 
त्याचं्या कामाला िळ म्हिून कधीच नाही. एका कारिान्यातून दरमहा सहा हजार घड्याळे एका लंडन 
शहरासच पाठणवण्यात येतात. काही वर्षांनी ही स्वस्ती, सुरेि आणि सोईस्कर घड्याळे सवग पृथ्वीतील 
लोक आपल्यापाशी बाळर् ू लार्तील. ह्याचप्रमािे अमेणरकन् लोकानंी केलेली णशवण्याची यंते्र सवगत्र 
प्रचारात येतील. इ.स. १८८० तीन कोटी पंचावन्न लक्ष एकूिनव्वद हजार पाचश ेचौसष्ट (३,५५,८९,५६४) 
रुपये णकमतीची णशवण्याची यंते्र णनमाि झाली. तशीच रुप्याची भाडंी, सोन्याचे दाणर्ने व नर् इत्यादी 
नक्षीदार काम इकडे फार उत्तम होते. लाकडावर णचते्र िोदिे व कोरीव काम ह्यामंध्ये युनाइटेड् स्टेट्स्चे 
कारार्ीर फार कुशल आहेत. इकडे आििी शकेडो धंदे आहेत. ह्या लहानशा णनबधंात त्या सवांचे 
यथात्स्थत विगन करिे संभवत नाही. णशल्पकला णकती जलदीने उन्नतीस आली व येत आहे, ह्याचे अनुमान 
देिील करिे कठीि आहे. इ.स. १८५० त णशल्पकलेने णनर्ममलेल्या पदाथांची नकमत सहा अब्ज अठरा 
कोटी रुपयाइंतकी होती. इ.स. १८८० त एक िवग सहा अब्ज अडुसष्ट कोटी (१,६,६८,००,००,०००) रुपये 
णकमतीचे पदाथग ह्या देशात णनमाि झाले. ह्याच साली इंग्लंडामध्ये णशल्पकलेने णनर्ममत झालेल्या पदाथांची 
नकमत एक िवग दोन अब्ज पंधरा कोटी पन्नास लक्ष रुपयाइंतकी होती; ह्यावरून इंग्लंडापेक्षा युनाइटेड् 
स्टेट्स्मध्ये चार अब्ज अठ्ठावन्न कोटी पन्नास लक्ष रुपयाचंा माल, जास्त णनमाि होतो, असे णसि झाले. 
 

खािी 
 

युनाइटेड् स्टेट्स्ची सुविगभमूी केवल वरच्या णपकाऊपिानेच स्विगभमूी झालेली आहे, असे नाही. 
सृणष्टदेवीने ह्या स्वतंत्र राष्ट्राला बाहेरून जसे सर्ळ्या सुिसोईनी समृि केले आहे, तसेच जणमनीच्या 
िाली ह्या राष्ट्रातील असंख्य िणनरूपी तळघरातूंन रत्नाचें व मौल्यवान् धातंूचे अक्षय णनधी ठेणवलेले 
आहेत. सृणष्टदेवी ह्या असंख्य णवशाल तळघरातं बसून अमेणरकन् लोकाकंरता णकमया करून, मातीचे सोने 
करीत आहे. राष्ट्राच्या पूवग, पणश्चम, उत्तर आणि दणक्षि या चाऱ्ही सीमाचं्या मध्ये असलेल्या णहरव्या चार 
कुरिाचं्या, आनंददायक सुपीक समृि शस्यके्षत्राचं्या, र्र्नचुंणबत वृक्षराणजमंणडत अरण्याचं्या, सुिसमृध्द 
जनपूिग र्ावाचं्या आणि वरून शोभाहीन आणि ओसाड णदसिाऱ्या मदैानाच्या िाली पृथ्वीच्या िोल 
तळघरातूंन युनाइटेड् स्टेट्स्च्या भाग्यशाली लोकाकंरता सृणष्टदेवीने अनंत सोने, रुपे, णशसे, ताबं,े पारा 
णनकेल, णमठ, कोळसे, िणनज तेल ज्वालाग्राही िणनजवात, उत्तम प्रकारचे दर्ड, र्ंधक इत्यादी अनेक 
पदाथग साठवनू ठेवलेले आहेत. वासरू दूध णपताना जसे एक एकदा आपल्या मुसकटाने आईच्या ओटीला 
धक्का देते त्याबरोबर र्ाय अणधक दूध सोडते, त्याचप्रमािे अमेणरकन् मनुष्ट्यानंी एकेकदा आपल्या 
मातृभमूीची पाठ थोडीशी कोठे िाजणवली की पुरे, ती लार्लीच िूर्ष होऊन, आपल्या अनंत रत्नभाडंारातूंन 
असंख्य धातू आणि रत्ने काढून, आपल्या मुलाचं्या स्वाधीन करीते. हे अमेणरकन् लोक आपल्या उद्योर्ाच्या 
आणि शोधकपिाच्या योर्ाने इतके भाग्यशाली झाले आहेत की, त्यानंी हातात माती धणरली तरी णतचे सोने 
होते.  
 

ह्या देशातील िणनज पदाथांत दर्डी कोळसा मुख्य आहे. सर्ळ्या पृथ्वीतील कोळशाचं्या िािीचे 
के्षत्रफळ चार लक्ष चौरस मलै आहे, म्हितात. पैकी गे्रट्णब्रट्नच्या संयुक्त राज्यात बारा हजार चौरस सैल 
कोळशाचं्या िािी आहेत. युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये ज्या कोळशाचं्या िािी आहेत त्याचें के्षत्रफळ तीन लक्ष 
चौरस मलै आहे, असे चारं्ल्या आधारावरून समजते! पृथ्वीतील सवग कोळशाचं्या िािींपैकी तीनचतुथांश 
युनाइटेड् स्टेट्स्मध्ये आहेत, ही र्ोष्ट सहसा कल्पनेत येण्यासारिी नाही. तरी ती िरी आहे. कोळशाची 
णवपुलता ह्या देशातील सवग प्रकारच्या व्यापाराचंी व उद्योर्ाचंी भरभराट करण्यात पुष्ट्कळ अंशी कारिीभतू 



 

 

अनुक्रमणिका 

झाली आहे म्हटल्यास चालेल. ह्या देशात जरी पृथ्वीतील तीन चतुथांश कोळशाचं्या िािी आहेत, तरी एथे 
अजून इंग्लंडाइतके कोळसे िािीतून ििून काणढले जात नाहीत. ह्याचे कारि इकडे कोळशाचं्या िािी 
िि ू लार्नू अजून फार वर्ष े झाली नाहीत हे एक आणि सोने रुपे, ताबं े लोिंड, दर्डी तेल इत्यादी 
मोलवान् िणनज पदाथग अतोनात आहेत, ते ििनू काढण्याच्या र्डबडीत ह्या लोकानंा कोळशाची णततकी 
आवश्यकता वाटत नाही, हे दुसरे. तरी रे्ल्या साली ह्या देशात दोन अब्ज चोवचेाळीस कोटी अडुसष्ट लक्ष 
(२,४४,६८,००,०००) पके्क मि कोळसे ििून काढण्यात आले. 
 

सर्ळ्या पृथ्वीत णमळून दोन लक्ष एकूिनव्वद हजार नऊश ेचाळीस (२,८९,९४०) मि सोने आहे 
असे म्हितात. पेकी अधे अणधक सोने अमेणरका िंडातून णनघालेले आहे. इ.स. १८८० पासून युनाइटेड् 
स्टेट्स्मध्ये दरवर्षास सुमारे, नऊ कोटी सदतीस लक्ष पंचाहत्तर हजार (९,३७,७५,०००) रुपये नकमतीचे 
(म्हिजे दरवर्षी सवग पृथ्वीतून णनघिाऱ्या सोन्यापकैी एकतृतीयाशं) सोने णनघते. इतर सवग 
कारिान्यापं्रमािेच सोने ििण्याचा उद्योर्ही मोठ्या झपाट्याने चालत आहे. इ.स. १८५१ पासून १८६० 
पयंत दरवर्षी ििून काढलेल्या सोन्याची नकमत सरासरी दीड कोटी रुपयाइंतकी होत असे. त्याबदली 
आता वर्षाकाठी सवानऊ कोटी रुपयाहूंन अणधक णकमतीचे सोने णनघते. रुप्याचीही अशीच र्ोष्ट आहे. एथे 
दरवर्षी तेरा कोटी सत्त्यायशी लक्ष पन्नास हजार (१३,८७,५०,०००) रुपये णकमतीचे रुपे णनघते. णचली 
आणि युनाइटेड् स्टेट्स् ह्या दोन देशातं णमळून पृथ्वीतील अधे अणधक ताबं ेणनघते, असे म्हितात. 
 

इ.स. १८८० त ह्या देशामध्ये सात लक्ष छपन्न हजार मि ताबं े णनघाले, आणि पुढे चार वर्षांनी 
दरसाल त्याच्या दुप्पट णनघू लार्ले. १८८४ त सतरा लक्ष एकुिऐंशी हजार पाचश े चाळीस मळ ताबं े
िािीमधून काढण्यात आले! णशशाच्या िािीही इकडे पुष्ट्कळ आहेत. इ.स. १८३० च्या सुमारास दरवर्षी 
सरासरी सवा दोन लक्ष मि णशसे िािींतून णनघत होते. आता वर्षांकाठी कमीत कमी एकुिचाळीस लक्ष 
वीस हजार (३९,२०,०००) मि णशसे जणमनीतून काढले जाते. इ.स. १८७० पूवी ह्या देशातील िािींतून 
अर्दी थोडे जस्त णनघत असे. आता येथे वर्षाकाठी पाविेतेरा लक्ष मिाहूंन अणधक (१२,८०,००० मि) 
णशसे णनघते. 
 

िणनज तेल उफग  दर्डी तेल नकवा “राकेल” इकडे फारच णनघते. काही वर्षांपूवी इकडे कोळशाचे 
तेल तयार कारण्याचे कारिाने झाले होते. पि पेन्णसल्वणेनया संस्थानातील णकत्येक णठकािी ह्या िणनज 
तेलाचे झरे पुष्ट्कळ असून, तेल नदीच्या पाण्याबरोबर वाहून चाललेले आहे, असे लोकाचं्या लक्षात आले; 
तेव्हा त्यानंी णजकडे णतकडे मोठाल्या बावड्या ििनू, त्यामंधून हे तेल काढण्याचा क्रम सुरू केला. आता 
युनाइटेड् स्टेट्स्चे “राकेल” सवग पृथ्वीवर जाते. िणनज तेलाकरता िोल िािी व कुव ेििीत असताना 
ज्वालाग्राही िणनजवात उफग  “ग्यास” णमळाला. तो ह्या देशात पुष्ट्कळ आहे. पेत्न्सल्वणेनया संस्थानातील 
काही र्ावातूंन सर्ळ्या कारिान्यातंील वाफेची यंते्र, णर्रण्या इत्यादी ह्या ज्वालाग्राही वाताच्या योर्ाने 
चालतात. तेथे स्वैपाक करिे, थंडीच्या णदवसात घरामध्ये उष्ट्िता आििे, णदव ेलाविे वर्ैरे सर्ळे काम 
ग्यासाच्या योर्ानेच चालते. ह्याणशवाय रासायणनक प्रयोर्ातं ग्यासचा फार उपयोर् आहे, ह्याच्या योर्ाने 
काच, लोिंड आणि पोलाद ही देिील णनमगळ करण्यात येतात. णपट्स्बर्ग नावाच्या शहराजवळ ज्या 
शकेडो ग्यासच्या णवणहरी आहेत, त्यापंैकी एका णवणहरीतूनच दररोज तीन कोटी घनफुट ग्यास णनघतो 
म्हितात! 
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इ.स. १८४९ त क्याणलफोर्मनया संस्थानात सोने आहे असा शोध लार्ताकं्षिी, पूवेकडील 
संस्थानातंील लोकानंी पणसणफर्क महासार्राच्या तीराकडे धाव घेतली. तेव्हापासून जो उठतो तो आपला 
िािी ििण्यास पणश्चमेकडे जातो. कालराडो, नेवाडा, क्याणलफोर्मनया इत्यादी णनजगन अरण्यमय 
प्रदेशातूंन र्ंधवगनर्रापं्रमािे एकेका रात्रीत मोठाली नर्रे णनमाि झाली. राने होती तेथे नर्रे व मोठाल्या 
मदैानातूंन जेथे र्वत वाढत होते तेथे शस्यसमिृ शतेे झालेली णदसू लार्ली. कोठे कशाची तरी िाि 
सापडली नकवा एिाद्या णठकािी कोिता तरी उपयोर्ी पदाथग आहे नकवा उत्पन्न करता येईल असे कळले 
म्हिजे पुरे; ह्या लोकाचं्या अंर्ात जसे काय वारे णशरल्यासारिे होते. मर् सर्ळे णतकडे धावत सुटतात; 
आणि पवगतप्राय अडचिी पलीकडे सारून अभीष्टणसध्दी करून घेतात. ह्याचं्या उद्योर्ाचे आणि व्यापाराचे 
यथात्स्थत विगन करीत बसल्यास मोठाले गं्रथ णलहाव े लार्तील. उद्योर्धंद्याचं्या योर्ाने ह्या देशास 
(िचगवचे जाऊन) प्रणतवर्षी जे उत्पन्न त्याचा तपशील असा :- 
 
एक अब्ज पासष्ट कोटी (१,६५,००,००,०००) रुपये शतेकीचे उत्पन्न. 
सोळा कोटी साडेसत्याऐंशी लक्ष (१६,८७,५०,०००) रुपये िािींचे उत्पन्न. 
सहा कोटी पंधरा लक्ष (६,१५,००,०००) रुपये णशल्पकलेचे उत्पन्न. 
दोन कोटी साडेसतरा लक्ष (२,१७,५०,०००) रुपये माशाचें उत्पन्न. 
दोन कोटी साडेअकरा लक्ष (२,११,५०,०००) रुपये अरण्यातंील लाकडाचे उत्पन्न. 
दोन कोटी साडेसतरा लक्ष (२,१७,५०,०००) इतर पदाथांचे उत्पन्न. 
ह्याप्रमािे सवग उद्योर्धंद्यापंासून होत असलेले वार्मर्षक उत्पन्न एकंदर एक अब्ज चौऱ्याण्िव कोटी 
एकुिपन्नास लक्ष (१,९४,४९,००,०००) रुपयाइंतके आहे ! 
 

ह्या पृथ्वीत णजतकी राष्ट्र े आहेत त्यापंैकी सर्ळ्यातं णब्रणटश राष्ट्र फार श्रीमतं आहे, अशी त्याची 
ख्याती आहे. णब्रणटश ्राष्ट्र पुष्ट्कळ वर्षांचे जुने आहे. आजपयंत उद्योर्धंदे करून व दुसऱ्या उपायानंी त्याने 
आपल्या भाडंारात एक णनिवग तीन िवग ऐशी कोटी (१,३,८०,००,००,०००) रुपयाइंतकी संपत्ती साठवनू 
ठेणवलेली आहे. युनाइटेड् स्टेट्सचे लोकसत्ताक राष्ट्र सरासरी सवाश े वर्षांचे आहे. त्याने आपल्या 
लोकोत्तर उद्योर्ाच्या एकाच साधनाने इतक्याशा काळात एक णनिवग चार िवग सहा अब्ज पंचाऐंशी कोटी 
(१,४,६,८५,००,००,०००) रुपयाइंतके धन आपल्या भाडंारात साठणवले आहे! युनाइटेड् स्टेट्स् 
इंग्लंडाहूंन देिील संपणत्तमान् आहे, असे सहसा कोिाला वाटायाचे नाही, पि तसे आहे िरे. 
 

ह्या देशात वसाहत करायला आलेले लोक मुळचे धनी नव्हते; आणि जे अजून वसाहत करायाला 
येत आहेत. तेही धनी नाहीत. परंतु एथे आल्यावर त्या उद्योर्शील लोकानंी उद्योर्धंदे करून इतके धन 
णमळवनू ठेवले. आता ह्या धणनकाचें वशंज र्भगश्रीमत होिार. मर् आमच्या णतकडच्या र्भगश्रीमत लोकानंी 
जसे णदत्ग्वजय करून, “घटंणभत्वा पटं णछत्वा, कृत्वा रासभरोदनं । येन केन प्रकारेि,” कीती णमळणवली, 
तसेच इकडचे र्भगश्रीमतंही णदव े लावनू, घरादाराला आर् लावनू, त्याचंी रािरारं्ोळी करतील असे 
णकत्येकासं आजपासून भय पडल आहे. तरी हा देश अशा प्रकारच्या कुलदीपकाचं्या (कुल जाळिाराचं्या) 
पायी आमच्या देशाइतका णनकृष्टावस्थेस पोचेल, अशी भीती बाळर्ण्याचे बलवत्तर कारि काही णदसत 
नाही. युनाइटेड् स्टेट्स् हा देश महा मोहोळासारिा आहे. एथे काम करिाऱ्या मधमाशा तेवढ्ा णजवतं 
राहायाच्या, आळशी भोजनभाऊ नरमाशानंा एथे जार्ा नाही. जोपयंत त्याचें काम आहे तोपयंत उद्योर्ी 
मधमाशा त्या आळशास वाचू देतात. काम झाल्याबरोबर त्या अन्नाच्या काळानंा व भईुच्या भारानंा दंश करून 
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मारून टाणकतात. जे मुळचे दणरर्द् लोक उद्योर्ाच्या व णवदे्यच्या बळाने आज धनकुबेर होऊन बसले आहेत, 
ते आपल्या उन्नतीचे कारि काय, हे पके्क जाितात. ते आळशी, णनरुद्योर्ी लोकासं आश्रय देत नाहीत. 
आणि िबुत्राचंी, माजराचंी वर्ैरे लग्ने लावण्यात, णनकृष्ट प्रकारच्या ऐर्षआरामात, नकवा साहेबानंा 
मेजवान्या देऊन आतर्षबाजी उडणवण्यात आणि नाटक तमाश ेव नाच पाहाण्यात आपला बहुकष्टार्मजत पैसा 
उधळीत नाहीत. ते त्याचा सदुपयोर् करतात. आमच्या णतकडल्या ऐणतहाणसक नऊ कोटी नारायिालाच 
काय, पि मोठाली राज्ये णवकत घेण्यास पुरेल इतका पैसा ज्याचं्या हाती आहे असे धणनक इकडे पुष्ट्कळ 
आहेत. ते भाणववशंाच्या उन्नत्यथग आणि णवद्यावृद्ध्यथग आपल्या श्रीमतंीला शोभतील अशा पुष्ट्कळ चारं्ल्या 
संस्था करून जातात. रेवर व कारकोनग ह्या नावाच्या धणनकानंी प्रत्येकी तीनतीन लक्ष रुपये णवद्यालये 
स्थाणपण्याकणरता णदले. णवल्स्टन्, वॉकर् , णहचकॉर्क व नवक्ले ह्यानंी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये; कोलरे््ट्, 
आणि क्रोझर्, यानंी प्रत्येकी आठ लक्ष रुपये; णसने आणि बसी ह्यानंी प्रत्येकी दहा लक्ष रुपये; स्टोन् यानें 
बारा लक्ष रुपये, णफणनक्स् यानें चाळीस लक्ष,व्याडंर णबल्ट् आणि व्यासर् यानंी वीस वीस लक्ष, क्लार्कग याने 
पंचवीस लक्ष, ग्रीन् नावाच्या र्ृहस्थाने तीस लक्ष, णरच् नावाच्या मनुष्ट्याने चाळीस लक्ष, पाकग र् याने सत्तर 
लक्ष रुपये, स्टीवन्णजराडग आणि जान्स् हापणकन्स् यानंी एकेक कोटी रुपये णवद्यालयाचं्या स्थापनेकरता 
णदले. सदन्ग पणसणफर्क रेल्वचेा अध्यक्ष आणि क्याणलफोर्मनया संस्थानाच्या वतीने युनाइटेड् स्टेट्स्च्या 
राष्ट्रीय सभेत असलेला कारभारी लीलंड् स्टान्फड्ग याने आपल्या एकुलत्या मृत मुलाच्या स्मरिाथग नऊ 
कोटी रुपये िचग करून एक णवश्वणवद्यालय स्थापन केले आहे. हे त्या धनकुबेराचें महदौदायग परम स्तुत्य 
अशा णवद्यावृिीच्या कामी लार्त आहे. जोपयंत ह्या देशातील श्रीमतं लोक आपल्या पैशाचा असा सद्व्यय 
कणरतील, आणि जोपयंत एथे णवदे्यचे प्राधान्य राहून शाळेत णशकलेली णवद्या व्यवहारोपयोर्ी करण्याकडे 
लोकाचंा कल असेल, तोपयंत ह्या देशाला आमच्या णतकडल्यासारख्या णशरःशून्य केतुग्रहसम 
र्भगश्रीमंतापंासून भय बार्ळण्याचे काही कारि नाही!  
 
 
 
 


