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 अनुक्रमणिका 

वनिेदन 
 

मराठी भाषेला व साणहत्याला ज्ञानणवज्ञानाच्या के्षत्रात पणिमी भाषािंा दर्जा प्राप्त व्हावा; इंग्रर्जी, 
फ्रें ि, र्जममन, रणशयन इत्यादी भाषानंा र्जसे णवद्यापीठीय स्तरावर स्वयंपूिम महत्त्व प्राप्त झाले आहे, तसे 
मराठी भाषेला व साणहत्याला प्राप्त व्हावे; इंग्रर्जी भाषेला व साणहत्याला आर्ज भारतीय णवद्यापीठामंध्ये र्जसे 
प्रमुख स्थान आहे तसे स्थान, महाराष्ट्रामधील णवद्यापीठातं मराठी भाषेला व साणहत्याला प्राप्त व्हावे या 
उदे्दशाने, साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाने वाङमयणनर्ममतीिा णवणवध कायमक्रम हाती घेतला आहे. णवश्वकोश, 
मराठी महाकोश, वाङमयकोश, णवज्ञानमाला, भाषातंरमाला इत्यादी योर्जना या कायमक्रमात अंतभूमत आहेत. 
 

संस्कृत व अन्य भारतीय भाषातंील आणि त्यािप्रमािे इंग्रर्जी, फ्रें ि, र्जममन, इटाणलयन, रणशयन, 
ग्रीक, लॅटीन इत्यादी पणिमी अणभर्जात गं्रथािंे व उच्च साणहत्यामधील णवशेष णनवडक पुस्तकािंे भाषातंर 
ककवा साराशं-अनुवाद अथवा णवणशष्ट णवस्तृत गं्रथािंा आवश्यक तेवढा पणरिय करून देिे, हा 
भाषातंरमालेिा उदे्दश आहे. 
 

भाषातंर योर्जनेतील पणहला कायमक्रम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्रम णदला पाणहर्जे अशी पािात्य 
व भारतीय भाषातंील सुमारे ३०० पुस्तके णनवडली आहेत. होमर, व्हर्मर्जल, एस्स्कलस्, ॲणरस्टोफेनीस्, 
युरीणपणडस्, प्लेटो, ॲणरस्टॉटल, थॉमस ॲक्वाइनस, न्यूटन, डार्मवन, रुसो, काटं, हेगल, र्जॉन स्टुअटम 
णमल, गटे, शेक्सपीअर, टॉलस्टाय, दोस्तएव स्की, स्ताणनस्लाव स्की, बन्रान्ड रसेल, रूथ बेनेणडक्ट, 
रायशेनबाख, व्हाइटहेड, क्रोिे, माणलनवस्की, काँसरेर्, गॉडमन व्ही. िाइल्ड इत्याणदकािंा या 
भाषातंरमालेत समावेश केला आहे. संस्कृतमधील वेद, उपणनषदे,महाभारत, रामायि, भरतािे 
नाट्यशास्त्र, संगीतरत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासत्पशती, णत्रपीटकातील णनवडक भाग 
इत्याणदकािंाही या भाषातंरमालेत समावेश केला आहे. 
 

भाषातंरमालेत मंडळाने आतापयंत तीस अणभर्जात गं्रथािंी भाषातंरे प्रकाणशत केली आहेत. र्जॉन 
स्टुअटम णमलिे “ऑन णलबटी”, गुन्नर णमरदालिे “एकानॉणमक थीअरी ॲन्ड अंडरडेवलप्् रीर्जन्स”, रसोिे 
“सोशल कॉन्टॅक्ट”, स्ताणनस्लाव स्की यािंे “ॲन ॲक्टर णप्रपेअसम”, एम्. एन्.रॉय यािंे “रीझन, 
रोमॅस्न्टसीझम् ॲन्ड णरव्हल्यूशन”, कै. पा.ं वा. कािे यािंे “णहस्टरी ऑफ धममशास्त्र” इत्यादी पुस्तकािंी 
भाषातंरे वा सारानुवाद प्रकाणशत झाले आहेत. 
 

५. प्रस्तुत पुस्तक हे सोशणॅलस्ट युणनयन, लंडन या संस्थेने संपाणदत व प्रकाणशत केलेल्या 
“Twentieth Century Socialism” या गं्रथािा अनुवाद असून तो प्रा. कृ. ना. वळसंगकर, मुंबई यानंी 
सुबोध मराठीत केला आहे. सदर अनुवाद मंडळाच्या भाषातंरमालेत “णवसावे शतक आणि समार्जवाद” 
याशीषमकानेप्रकाणशत करण्यास आनंद होत आहे. 

 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
वाई अध्यक्ष, 
कार्मतक १९ (शके १८९५) महाराष्ट्र राज्य साणहत्य-संस्कृती मंडळ 
णद. १० नोव्हेंबर, १९७३. सणिवालय, मुंबई ३२. 
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आरांभीचे चार शब्द 
 
णप्रय वािक, 
 

या पुस्तकात तुम्हाला र्जे सापडण्यार्जोगे नाही ते शोधण्यािा कृपया प्रयत्न करू नका. 
समार्जवादासंबंधी णवणवध प्रकारे णलणहता येईल. आम्ही त्यातील केवळ एकाि प्रकारािी णनवड केली आहे. 
आपल्या कल्पनेतील समार्जवादी समार्जाच्या र्जीवनािे कलाक्तक णित्र कल्पक लेखकानंी रंगणवले आहे. 
वास्तववादी इणतहासकारानंी समार्जवादी णविार आणि आिारातील प्रगतीच्या मागातील णनरणनराळ्या 
गटािंा मागोवा घेतला आहे. भणवष्ट्यातील समार्जवादी समार्जािी घटना रार्जकीय सैद्ाणंतकानंी तयार केली 
आहे. अथमशास्त्रज्ञानंी समार्जवादी अथमव्यवस्थेबाबत ििा केली आहे; एवढेि नव्हे तर सत्ता णमळाल्यास 
प्रत्यक्ष काय कृती केली र्जाईल यािी माणहती देिारे अनेक कायमक्रम समार्जवादी पक्षाने माडंले आहेत.  
 

आमिे पुस्तक यापैकी कुठल्याि प्रकारात बसत नाही. हे कथन म्हिडे भाणकत नव्हे अथवा 
इणतहासही नव्हे. रार्जकीय वा अथमशास्त्रीय णसद्ातं माडंिारा ह णनबंध नाही. आणि हा णनवडिूक 
र्जाहीरनामा असल्यािा तर आमिा मुळीि दावा नाही. खरे तर व्यावहाणरक नीणतशास्त्रािा हा एक अभ्यास 
आहे. समार्जवादी नीणतशास्त्राच्या भूणमकेतून आर्मथक व्यवस्थेच्या के्षत्रािा णविार या णठकािी अणभपे्रत आहे. 
“समार्जवाद हा मूलतः नैणतक प्रश्न आहे आणि मानव व त्यािे बाधंव याचं्यातील परस्पर संबंधाशी 
समार्जवाद प्रामुख्याने णनगडीत आहे.” या केर हाडीच्या णविाराशी आम्ही सहमत आहोत. िागंल्या 
समार्जाच्या आमच्या कल्पनेत अंतभूमत असलेला आदशमवाद आणि असा समार्ज प्रत्यक्षात आिण्यासाठी 
आवश्यक असलेला वास्तववाद या दोहोंिा समन्वय साधिाऱ्या उद्याच्या समार्जवादी अथमव्यवस्थेबाबत 
व्यापक णन तकम णनष्ठ भूणमका माडंिे हाि आमिा हेतू होय. 
 

आम्ही केवळ स्वदेशातील आर्मथक व्यवस्थेिाि णविार केला आहे, हे सत्यि आहे. व्यापार आणि 
साहाय्य या संबंधातील सवम आंतरराष्ट्रीय आर्मथक समस्यािंा णविार यात समाणवष्ट नाही. या अथम या 
प्रश्नानंा खास महत्त्व नाही असा नव्हे; णवशेषतः णिटनसारख्या छोट्या राष्ट्राच्या णशरावरील फार मोठ्या 
समुद्रपार र्जबाबदाऱ्या आणि आर्मथक कमकुवतपिा याचं्या संदभात तर नाहीि नाही. तसेि आमच्यापेक्षा 
अणधक संपन्न नसलेल्या र्जगातील अणवकणसत प्रदेशात लोकाचं्या बाबतीतील समार्जवाद्याचं्या र्जबाबदाऱ्यािंे 
महत्त्व कमी लेखण्यािाही आमिा उदे्दश नाही. कोित्याही एखाद्या राष्ट्राच्या अथमव्यवस्थेबाबत 
समार्जवादािा अथम काय होईल, हे शोधन काढिे एवढाि या गं्रथलेखनामागील प्रमुख हेतू होता. आम्ही 
उदाहरिादाखल म्हिून णिटनिा उल्लेख केला आहे. परंतु आम्ही माडंलेली तत्त्वे अणधक व्यापक आहेत; 
आणि आमिा असा णवश्वास आहे की र्जगातील कोठल्याही समार्जवाद्यानंा ती उपयुक्त ठरतील.  
 

आमच्या समूहातील सभासदामंध्ये झालेल्या ििांच्या आधारावर या गं्रथाच्या लेखनािा प्रारंभ 
झाला. पि प्रत्येक मसुद्यावर सवम सदस्यानंी र्जास्तीत र्जास्त सामंर्जस्य णनमाि करण्याच्या हेतूने ििा केली 
आहे. अनेक प्रणथतयश तज्ञानंी अमोल सल्ला णदला. आम्ही त्यािंे आभारी आहोत, हे नमूद करू इस्च्छतो. 
त्या सवम दृणष्टकोनािंे पणररमपमपूवमक तपशीलवार णन सुसंगत णववेिन तयार करिे व प्रत्यक्ष मसुदा तयार 
करिे ही कामणगरी ऑक्सफोडम णवद्यापीठातील औद्योणगक संबंध या णवषयािे ज्येष्ठ व्याख्याते ॲलन फ्लँडसम 
आणि “सोशणॅलस्ट कॉमेन्री”च्या संपणदका णरटा कहडेन यािंेवर सोपणवण्यात आली होती. 
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आम्हाला र्जे काही सागंायिे आहे ते या णवषयावरील णनिायक णववेिन नाही, यािंी आम्हा सवांना र्जािीव 
आहे. पि समार्जवादी रमपदे्च्या मूलभूत तत्त्वािंा नव्याने णविार करून आधुणनक र्जगाच्या संदभात या 
णविारािा मणतताथम समर्जून घेण्यािा एक प्रामाणिक प्रयत्न, म्हिून हे णववेिन आम्ही आमच्या समार्जवादी 
बंधूंना सादर करीत आहोत. भौणतक सुधारिा हेि केवळ आर्मथक प्रगतीिे गमक आहे, या आर्ज वैपुल्याने 
आढळिाऱ्या णविारास त्याज्य मानिाऱ्या सवम स्त्री-पुरुषानंा या णववेिनात रस वाटेल अशी आम्हाला आशा 
आहे.  
 
 सोशणॅलस्ट युणनयन  
 ४४७-स्टँड 
फेिुवारी १९५६ लंडन डब्लल्यू. सी. २. 
  
 ‘एखादे महान तत्त्वही हटवादी स्पष्टीकरिामुळे इतके दडपले र्जाते की 

त्यािी ओळखही पटेनाशी होते; इतकेि नव्हे तर कालातंराने मूळ 
तत्त्वाऐवर्जी कममठपिासि अणधक महत्त्व प्राप्त होते. म्हिूनि र्जी सूत्रे व 
शब्लदसंणहता मूळ तत्त्वाशंी अतूटपिे संबंणधत आहेत, एवढेि नव्हे तर 
त्यामुळे केवळ मूळ तत्त्वािंा खरा बोध होतो असे सागंण्यात येते, त्या 
सवांिी णिणकत्सा करिे उणित होय.’ 

 

  
 -जे. केर हाडी  

‘लेबर वलडर मधून १९०४  
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प्रस्तािना 
 

णिणटश सोशणॅलस्ट युणनयनने प्रणसद् केलेल्या ‘ट् वेंणटएथ सेंिरी सोशणॅलझम’ या पुस्ताकािा हा 
अनुवाद. मूळ पुस्तक सुमारे अठरा वषोपूवी प्रणसद् झाले असले तरी त्यात िर्मिलेले णवषय अर्जूनही तार्जे 
आणि महत्वािे आहेत. भारताच्या दृष्टीने तर ते प्रत्यही अणधकाणधक मोलािे ठरत आहेत. 
 

णवषयप्रणतपादनािी भूणमका स्पष्ट करताना णनत्याच्या पणरणित वगमवारीमध्ये हे पुस्तक बसू शकिार 
नाही असे पुस्तकाच्या आरंभीि म्हटले आहे. ही भणवष्ट्यवािी नाही वा हा इणतहासही नाही; णनवडिुकीिा 
र्जाहीरनामा असल्यािा दावाही येथेनाही. हा एक उपयोणर्जत नीणतशास्त्रीय (Applie Ethics) अभ्यास आहे. 
अथमरिनेच्या के्षत्रात समार्जवादी नीणतशास्त्रािी उपयोर्जना करण्यािा हा उपक्रम आहे, समार्जवाद हा मुळात 
नैणतक वा नीणतशास्त्रीय प्रश्न आहे. मािसामािसािंे परस्पराशंी संबंध कसे असावेत हा त्यातील मुख्य प्रश्न 
आहे. हे केर हाडींिे मत आम्हाला मान्य आहे. समार्जािे णहत या कल्पनेत ध्येयवादी भूणमका अणभपे्रत आहे; 
उलट ती प्रत्यक्षात आिता यावी यासाठी वास्तववादी दृष्टीिी गरर्ज आहे. या दोन कल्पना एकत्र आििारा 
उद्याच्या अथमव्यवस्थेणवषयी व्यापक आणि सुसंबद् दृणष्टकोि शोधण्यािा यात हेतू आहे. 
 

समार्जवादािा णविार या णवणशष्ट स्वरूपात आमच्याकडे फारसा झालाि नाही. समार्जवादािी 
कल्पना रणशयन राज्यक्रातंीनंतर आमच्याकडे हळूहळू येऊ लागली असली तरी ती लोकातं अणधकाणधक 
प्रसाणरत होण्यािे रमपेय पं. र्जवाहरलाल नेहरू याचं्याकडेि र्जाते. काँगे्रसच्या व्यासपीठावरून १९३० 
नंतरच्या कालात त्यानंी ती णवशेष उिलून धरली. र्जगातील अनेक राष्ट्रातंील बुणद्मंतामंध्ये रणशयन 
राज्यक्रातंीमुळे आणि त्यानंतर १९२८ साली सुरू झालेल्या सवमकष आर्मथक णनयोर्जनामुळे या कल्पनेिे 
णवलक्षि आकषमि णनमाि झाले होते. भारतातही त्यािे पडसाद उमटले. त्या काळातील र्जयप्रकाश 
नारायि, आिायम नरेंद्रदेव, अशोक मेहता, युसुफ मेहरअल्ली, णमनू मसानी, राममनोहर लोणहया, अच्युत 
पटवधमन इ. अनेक तरुि नेते या कल्पनेने भारावले होते. काँगे्रस समार्जवादी पक्षािी स्थापना १९३४ मध्ये 
झाली. काँगे्रसमधील डावे-उर्जवे हा वाद सुरू होण्यािाही हाि काळ. म. गाधंींच्या नेतृत्वाला तत्कालीन 
डाव्यानंी हळूहळू आव्हान देण्यासही आरंभ केला. इंग्रर्जी रार्जवटीत बेकायदा ठरणवल्या गेलेल्या साम्यवादी 
(कम्युणनस्ट) पक्षाने संयुक्त आघाडीच्या रार्जकारिािा आरमपय घेऊन काँगे्रस समार्जवादी पक्षात प्रवेश केला 
व अंतगमत वाद वाढणवण्यास सहाय्य केले. तथाणप तो णवकोपास र्जाऊशकला नाही. गाधंींनी आपल्या नैणतक 
अणधकारािा वापर केला. काँगे्रसच्या वणकंग कणमटीपासून अलग होऊन काँगे्रसमधील आपले 
एकमेवाणितीय स्थान कायम राखले. 
 

या ऐणतहाणसक पाश्वमभूमीच्या णवशेष तपणशलात र्जाण्यािे येथे कारि नाही. डाव्यानंा पडते घ्यावे 
लागण्यािे कारि डाव्यािंी भूणमका नैणतक दृष्ट्ट्या सकृद्दशमनी तोकडी पडली हे होय. गाधंींच्या नेतृत्वािे 
अणधष्ठान राष्ट्रसभेच्या संघटनेत रोवलेले होते असे नाही. संघटनेपासून बार्जूस र्जाऊनही ते ती आपल्या 
इच्छेनुरूप वाकवू शकत असत हे प्रणसद् आहे त्यािंे नेतृत्व धमाणधणष्ठत नैणतक अणधष्ठानावर उभारलेले होते; 
ते केवळ वा शुद् रार्जकीय स्वरूपािे नव्हते. धार्ममक रमपदे्िी मुळे खोलवर रूर्जलेली असल्यामुळे र्जनतेिा 
रार्जकीय उठाव करण्यािे सामर्थयम गाधंींना प्राप्त झाले होते. सवाना एकत्र राखण्याच्या सामर्थयािा भासही 
त्यात होत होता. यामुळे इंग्रर्जी रार्जवटीणवरुद् प्रभावी आंदोलन उभारण्यािी शक्यता त्यात णदसत होती. 
म्हिूनि १९२९-३९ या दहा वषोतील डाव्यािंा उठाव प्रभावी होऊ शकला नाही असे म्हिावे लागते. 
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गाधंींच्या धमाणधणष्ठत नैणतकतेला मूलभूत आव्हान फक्त एम्. एन्. रॉय याचं्या भूणमकेति होते. 
वैिाणरक क्रातंीवािून नवे णविार या णठकािी रुर्जू शकिार नाहीत; रार्जकीय क्रातंीसाठी प्रथम वैिाणरक 
प्रबोधन (रेनेसन्स) प्रभावी झाले पाहीर्जे, बुणद्वादािा स्वीकार केला पाणहर्जे, असे आग्रहाने सागंिारे नेते 
म्हिर्जे रॉय हे होत. प्रबोधनावािून व्यणक्तस्वातंत्र्य, लोकशाही, धममणनरपेक्षता, समार्जवाद, साम्यवाद इ. 
सारेि णविार र्जूर्जबी वा वरवरिे ठरतील त्यािंा प्रभाव पडिे अशक्य होईल. याबरोबरि भारतीय 
पणरस्स्थतीच्या संदभात समार्जवाद ही गैरलागू कल्पना आहे; आमच्यापुढील खरा प्रश्न समार्जवादी क्रातंीिा 
नसून सवम लोकशाही शक्तींना व्यापक स्वरूपाच्या र्जहाल कायमक्रमाच्या आधाराने एकत्र आिून राष्ट्रीय 
क्रातंी करण्यािा आहे, अशी भूणमका रॉय यानंी घेतल्याकारिाने ते समार्जवादी आंदोलनापासून बार्जूला 
पडले. उलट, राष्ट्रवादाशी रु्जळिारी त्यािंी भूणमका नव्हतीि. दुसऱ्या महायुद्ाला फॅणसझमणवरोधी युद्ािे 
स्वरूप प्राप्त होताि र्जगातील लोकशाहीच्या र्जीवनमरिािा प्रश्न णनमाि झाला आणि संयुक्त राष्ट्राचं्या 
युद्प्रयत्नाशंी सहकायम करिे अपणरहायम झाल्याने रॉय भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसमधून बाहेर पडले.रॉय यािंा 
णविार अशा प्रकारे एकाकी पडला, प्रभावी होऊ शकला नाही.  
 

प्रस्थाणपत वैिाणरक िौकटीतून घेतली र्जािारी समार्जवादािी भूणमका हीि काय ती राष्ट्रीय 
आंदोलनाच्या प्रवाहात णटकून राणहली. या भूणमकेिे सवात महत्त्वािे नेते पं. र्जवाहरलाल नेहरू हे होत. 
काँगे्रस समार्जवादी पक्षाच्या ते र्जवळ होते. माक्सम व लेणनन याचं्याणवषयी त्यानंा आदर होता. गाधंींच्या 
णविाराशंी त्यािंे मतभेद होते. र्जहाल णविारािंे तत्कालीन एक प्रमुख नेते बाबू सुभाषिंद्र बोस याचं्याशी 
त्यानंी काही काळ सहकायमही केले होते. तथाणप गाधंींच्या नेतृत्वाला णनिायक स्वरूपािे आव्हान देण्यािा 
बोस यािंा आग्रह मात्र त्यानंी मानला नाही. आपल्याला पाकठबा न णदल्याबद्दल र्जेव्हा बोस त्याचं्यावर 
रागावल्यासारखे णदसले तेव्हा गाधंींशी सरळ सरळ सामना करण्यािी कल्पना आत्मघातकींपिािी 
असल्यािा अणभप्राय त्यानंी व्यक्त केला. राष्ट्रीय आंदोलन उभारिी गाधंींवािून अशक्य आहे. डाव्या गटाने 
आततायीपिा केल्यास”देशात आधीि आढळिाऱ्या फुटीर प्रवृत्ती णनयंणत्रत करण्याऐवर्जी त्यात भर 
घातल्यािा आके्षप आमच्यावर येऊ शकेल. या सवािा पणरिाम म्हिर्जे राष्ट्रीय आंदोलनािे सामर्थयम 
वाढणवण्यािी आर्ज गरर्ज असताना ते आंदोलन दुबमल करण्यास आम्ही र्जबाबदार ठरू.” असा इषारा 
नेहरंूनी बोसना णदला होता.  
 

नेहरू हे डाव्या गटािे सवात बडे नेते. समार्जवादािी कल्पना भारतात लोकणप्रय करण्यात मोठा 
वाटा त्यािंाि. लाहोर येथील काँगे्रसच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यानंी संपूिम स्वातंत्र्यािी ध्येय म्हिून 
घोषिा केली आणि सरंर्जामशाही व भाडंवलशाहीवर र्जोरदार हल्ला िढणवला. त्यानंतर सुमारे दहा वषे 
समार्जवादािा सतत प्रिार केला. सोणवएट रणशयाप्रमािेि आर्मथक णनयोर्जनाच्या मागाने आपला आर्मथक 
प्रश्न सुटेल या कल्पनेिा पुरस्कार करिारेही नेहरूि. याि संदभात राष्ट्रीय णनयोर्जन सणमती (नॅसनल 
प्लॅकनग कणमटी) स्थापन करण्यात आली, ती याि काळात आणि नेहरंूच्या अध्यक्षतेखालीि तथाणप 
गाधंींच्या व्यक्तीमत्त्वािा त्याचं्या मनावर सतत प्रभाव राणहला. गाधंींच्या नेतृत्वावािून णिणटश सते्तणवरुद् 
र्जनतेिा ठाव करात येिार नाही; र्जहाल कायमक्रम ककवा डावा गट हा तदथम समथम नाही हा त्यािंा णनष्ट्कषम 
असल्याने हा उठाव करता यावा म्हिून समार्जवादी क्रातंीिी कल्पना ते तपासू लागले. तत्ताग्रह 
गेला;व्यवहारदृष्टी आली. आपि एका अथाने समार्जवादी णसद्ातं मानतो, तो दृणष्टकोि स्वीकारतो. 
आपिास साम्यवाद मात्र मुळीि मान्य नाही, पणवत्र णसद्ातं म्हिून आपि काहीही मानावयास तयार नाही, 
अमूक णविार करा वा तमूक कृती करा असे कोिीही साणंगतलेले आपिास आवडत नाही. णशवाय 
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साम्यवादी पद्तीत पुष्ट्कळि कहसा आढळते. रणशयािा अणलकडिा अनुभव हेि सागंतो, साध्य हे 
साधनापासून वेगळे करिे इष्ट नाही; अशा तऱ्हेिी भूणमका ते घेऊ लागले. 
 

नेहरंूिी ही णनवड लोकशाही समार्जवाद की साम्यवाद यातील णनवड होती हे म्हििे समथमनीय 
ठरिार नाही. रणशयन राज्यक्रातंीतून उद् भवलेल्या प्रयोगाच्या म्हिर्जे साम्यवादाच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून 
भ्रमणनरास होऊन नव्याने णविारमंथन सुरू होण्याला अर्जून बराि अवकाश होता. हे णविारमंथन बव्हंशाने 
दुसरे महायुद् संपल्यानंतरि सुरू झाले. हे पुस्तक त्या णविारमंथनािाि एक भाग आहे. उलट, नेहरंूिी 
सोस्व्हएट रणशयावरील टीका ही गाधंीवादाच्या दृणष्टकोिातून होती. नेहरंूच्या णनवडीिा अथम राष्ट्रवाद की 
समार्जवाद या िंिाच्या संदभात लावता येतो. त्यानंी राष्ट्रवाद णनवडला आणि आपि एका अथी समार्जवाद 
मानतो असे म्हिू लागले.  
 

येथे नेहरंूच्या वैयणक्तक थोरवीिा प्रश्न उद् भवत नाही. ते एक अत्यंत थोर नेते होते यात मुळीि 
संशय नाही. परंतु ते थोर होते, डाव्या गटात त्यािंे अणितीय स्थान होते यामुळेि त्यानंी केलेली णनवड भावी 
इणतहासाला वळि देिारी ठरली. येथे वस्तुणनष्ठ दृष्टीने त्या णनवडीिा अथम लावण्यािा प्रयत्न करावयािा 
आहे. आपली वैिाणरक भूणमका नेहरंूनी बदलली हे मान्य केले तरी तो टीकेिा मुद्दा होण्यािे कारि नाही. 
त्या काळात वैिाणरक भूणमकेवरून इणतहासाला वळि देण्यािा प्रयत्न करिारे गाधंी, रॉय यासंारखे नेते 
देखील आपल्या भूणमका बदलत होते, हे प्रणसद् आहे. नेहरंूच्या णनवडीिा अथम लावण्याच्या व णतिे 
पणरिाम तपासण्याच्या प्रयत्नािंी त्याचं्या वैयणत्त्कक थोरवीशी गल्लत करण्यािे कारि नाही; ककबहुना त्या 
थोरवीमुळेि हा प्रयत्न अथमपूिम ठरतो, असे म्हिता येईल. 
 

नेहरंूनी केलेली णनवड ही वास्तणवक पहाता लोकशाही समार्जवाद की साम्यवाद यातील णनवड 
नसून राष्ट्रवाद की समार्जवाद यातील णनवड होती. नेहरंूनी राष्ट्रवाद णनवडला. ही णनवड, एक स्स्वकारले 
की दुसरे सोडायिे अशा, अपवर्जमक (एक्स्क्लुणझव्ह) भूणमकेवरून करावयािी णनवड नव्हती. यात 
कालक्रमानुसार प्राथम्यािा प्रश्नही नव्हता. हे प्राथम्य राष्ट्रीय स्वातंत्र्यालाि होते हे सवोना मान्य होते. 
परंतु राष्ट्रीय स्वातंत्र्यप्राप्तीिे साधन म्हिून काँगे्रसिी उभारिी करताना काय करायिे हा खरा प्रश्न होता. 
णनणित साध्य म्हिून णवणशष्ट कायमक्रम पुढे ठेवून सामान्य र्जनतेिा प्रभावी र्जहालपक्ष म्हिून काँगे्रसिी 
उभारिी करायिी, की काहीही झाले तरी ऐक्य कायम राणहले पाणहर्जे यासाठी वेगवेगळी ऐक्याच्या 
गरर्जेनुसार कायमक्रमािी आखिी करावयािी यातील ती णनवड होती. नेहरंूनी केलेल्या णनवडीमुळे सामान्य 
दृष्टीने बोलायिे झाल्यास समार्जवादीसाठी रार्जकीय सत्ता हवी ही भूणमका बार्जूस पडली आणि रार्जकीय 
सत्ताप्राप्तीिे साधन म्हिर्जे त्यासाठी लढावयास सामान्य र्जनतेला उद्युक्त करण्यािे साधन म्हिून 
समार्जवाद पुढे माडंला र्जाऊ लागला. त्याला गरर्जेनुसार अथम देण्यात येऊ लागला. ती एक घोषिा 
बनली. घोषिा या केवळ प्रतीकात्मक असतात. त्यािंे आकषमि णकतीही असले तरी त्यािंा अथम 
तपासण्यािी फारशी गरर्ज राहत नाही. तात्पयम, सगळेि आपि समार्जवादी असल्यािे म्हिू लागले. माझा 
समार्जवादाला णवरोध नाही पि करिार काय, समार्जवादािे ८५णनरणनराळे अथम करण्यात येतात, असे 
सरदार पटेल एकदा म्हिाल्यािे प्रणसद् आहे. 
 

रार्जकीय सते्तिे साध्य म्हिून नव्हे तर रार्जकीय सत्ताप्राप्तीिे एक साधन हे स्वरूप समार्जवादाला 
प्राप्त झाल्यामुळे सते्तच्या आकषमिाला प्राधान्य आले हे स्वाभाणवक आहे. या आकषमिाने प्रसंगी अकहसेच्या 
मयादाही ओलाडंल्या आणि साध्य-साधन णववेकही सोडला. धमाणधणष्ठत नैणतकता सवांना एकत्र आिू 
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शकली नाही. सवम धममतत्त्वे एकि नीणतसंदेश देतात ही कल्पना सते्तच्या आकषमिामुळे प्रभावी ठरू शकली 
नाही. सवांना एकत्र आिू पाहिारा राष्ट्रवाद सत्ताप्राप्तीच्या वेळीि एका अथी पराभूत झाला. ‘धार्ममक’ 
राष्ट्रवादाच्या आधारे देशािी फाळिी झाली. गाधंीिे नेतृत्व बार्जूला गेले आणि काँगे्रसने सत्ताग्रहि केले.  
 

रार्जकीय सते्तिे साधन बनलेला समार्जवाद सत्ताप्राप्तीनंतर प्रत्यक्षात आिताना त्याच्या अथातील 
णवणवध छटा प्रकट होऊ लागल्या. को-ऑपरेणटव्ह कॉमनवेल्थ, सोशणॅलस्स्टक पॅटनम, स्रॅटेणर्जककंरोल्स, 
संणमरमप अथमव्यवस्था इ. णनरणनराळ्या कल्पना या संदभात येऊन गेल्या; अर्जूनही येत आहेत. आर्मथक 
णनयोर्जनािा क्रायमक्रम हाती घेण्यात आला आणि त्यायोगाने समार्जवाद येिार, आपले आर्मथक प्रश्न 
सुटिार अशी भोळी आशा सामान्य नागणरकाला वाटू लागली. वयात आलेल्या सवम स्त्रीपुरुषानंा मतदानािा 
हक्क आणि त्यावर आधारलेली बहुमतािी सत्ता ही रार्जकीय पद्ती. यामुळे सत्ता णटकवून धरण्यासाठी 
म्हिर्जेि मते णमळणवण्यासाठी समार्जवाद हा एक परवलीिा शब्लद बनला. रेनेदुमा ं या फ्रें ि लेखकाने 
भारतीय समार्जवादािा ‘शास्ब्लदक समार्जवाद’ (व्हबमल सोशणॅलझम) असा आपल्या ‘सोशणॅलझम्स अँड 
डेव्हलमेंट’ या गं्रथात उल्लेख केला आहे. तो म्हितो, भारतात समार्जवाद हे सरकारिे अणधकृत तत्त्व आहे. 
बहुतेक सवम रार्जकीय पक्षानंाही तेि तत्त्व अणधकृत रीत्या मान्य आहे. अनेक उद्योगपतीदेखील समार्जवादी 
अथमव्यवस्थेत आपि अनुकूल असल्यािे सागंतात, समार्जवादी समार्जरिना प्रस्थाणपत झाली पाणहर्जे हे 
आग्रहाने सागंताना सगळे एकमेकाशी स्पधा करतात; परंतु णतिी व्याख्या करण्याच्या खटाटोपात कोिीही 
पडत नाही. कोिी सामाणर्जक न्याय म्हिर्जे समार्जवाद म्हितात, तर इतर कोिी आर्मथक णनयोर्जन म्हिर्जे 
समार्जवाद समर्जतात. काहींच्या मते तर आधुणनकीकरिािी णविारप्रिाली इतकाि यािा अथम आहे. 
त्याबरोबरि प्रत्यक्ष काम करण्याणवषयी तुच्छतेिा दृणष्टकोि हेही भारतीय पणरस्स्थतीिे दुसरे वैणशष्ट्ट्य 
म्हिून साणंगतले आहे. 
 

ऐणतहाणसक पाश्वमभूमीिा णविार येथे नमूद करण्यािे कारि गेल्या पंिवीस वषात समार्जवादािे 
ताणत्त्वक आकषमि हळूहळू नाहीसे झाल्यासारखे णदसत आहे हे होय. समार्जवादी म्हिविारे पक्ष फारसे 
रूर्जू शकले नाहीत. त्यातंील मतभेद वाढत गेले. साम्यवादी शक्तीही दुभंगल्या. सत्तारूढ पक्षानेही 
समार्जवादाऐवर्जी ‘गणरबी हटाओ’ ही घोषिा स्वीकारून एकाथाने या संपुष्टात आलेल्या आकषमिािी 
कबुलीि णदली असे म्हिता येईल. युद्ोत्तर काळात हे पडले; आणि हा काळ म्हिर्जे समार्जवादासंबंधी 
सुरू झालेल्या णविारमंथनािा काळ आहे. या णविारमंथनाला अनेक कारिे आहेत. सोस्व्हएत 
प्रयोगाणवषयीिा भ्रमणनरास, समार्जवादी (साम्यवादी) म्हििणविाऱ्या राष्ट्रािंे आपसातील मतभेद व 
कलह, समार्जवादी रार्जवटीिा व राष्ट्रीयीकरिाच्या प्रयोगािा इंग्लडमधील अनुभव, यूरोपीय राष्ट्रातील 
डाव्या पक्षािंी खुंटलेली वाढ, युद्ोत्तरकाळात तंत्रणवद्येिा झपाट्याने झालेला णवकास आणि त्यातून णनमाि 
झालेली दुसऱ्या औद्योणगक क्रातंीिी शक्यता, भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेत झालेले महत्त्वािे बदल इ. अनेक 
कारिे थोडक्यात नमूद करता येण्यासारखी आहेत. युद्ोत्तर काळात सुरू झालेल्या समार्जवादाच्या ििेत 
प्रतुस्त पुस्तकाने अत्यंत मोलािी भर घातली आहे.  
 

परंपरागत णविार अपुरे पडले असल्याने सामाणर्जक बदल घडवून आिण्यािी इच्छा र्जागृत 
करावयािी असल्यास समार्जवादाने नवी दृष्टी दाखणवली पाणहर्जे. णवणशष्ट प्रकारिी आर्मथक व्यवस्था वा 
संस्था यािंा आग्रह सोडला पाणहर्जे. सवमत्र सवम पणरस्स्थतीत एकि आर्मथक तत्त्वप्रिाली लागू पडेल या 
भ्रामक समरु्जतीपासून मुक्त झाले पाहीर्जे. उलट, आपल्या उणद्दष्टािंाही णवसर पडू देता कामा नये. साधनांना 
साध्यािंे स्वरूप देता कामा नये, साध्याकंडे दुलमक्ष करताही उपयोगी नाही. आर्मथक सते्तवर सामाणर्जक 
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णनयंत्रि बसणविे हा समार्जवादािा आर्मथक संघटनेबाबत खरा मूलभूत प्रश्न आहे. या प्रश्नािा उकल 
सामाणर्जक णनयंत्रि म्हिर्जे रार्जसते्तिारा णनयंत्रि असे मानल्याने होऊ झकत नाही. राज्यसत्ता संसदीय 
लोकशाहीवर आधारलेली हवी, या भूणमकेतूनही तो पुरता सुटू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीच्या 
संस्थात्मक िौकटीतून सते्तिे कें द्रीकरि होऊ शकते आणि लोकशाही मागाने हुकूमसाही देखील प्रस्थाणपत 
करता येते असा दोन महायुद्ाचं्या दरम्यानच्या काळात अनुभव आलाआहे. तसे होऊ नये यासाठी 
नागणरकाचं्या मूलभूत हक्कािंी हमी लागते; आणि दोन णनवडिुकाचं्या मध्यंतरीच्या काळात सरकारवर 
लोकमतािा सतत दबाव राहावा यासाठी आपल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याणवषयी र्जागरूक असिारे सुबुद् नागणरक 
लागतात. तात्पयम, आर्मथक संघटनेिी उभारिी करताना राष्ट्रीयीकरि वा सरकारी मालकी अशा एखाद्या 
तत्त्वाच्या ससास आहारी न र्जाता संस्थात्मक र्जीवनािा व्यापक दृणष्टकोिातून णविार केला पाणहर्जे; आणि 
सामाणर्जक णनयंत्रिासाठी णवणवध स्वरूपाच्या पणरस्स्थतीनुसार णवणवध तंत्रािंा अवलंब केला पाणहर्जे.  
 

समार्जवादाच्या संदभात मानवी मूल्यािंा प्रश्न या पुस्तकात उपस्स्थत केला आहे. हा प्रश्न 
समार्जवादी णविारसरिीत प्रथमपासूनि होता. प्रारंभीच्या साम्यवाद्याचं्या णविार केला तरी तो प्रश्न त्याचं्या 
ििेत मूलभूत मानला र्जाई असे म्हिता येते. कालम  माक्समच्या लेखनािी पे्ररिादेखील त्याति आहे 
प्रत्येकािे स्वातंत्र्य ही सवांच्या स्वातंत्र्यािी शतम आहे (Freedom of each is the condition of the 
freedom of all). हे कम्युणनस्ट र्जाहीरनाम्यातील विन प्रणसद् आहे. फ्रें ि राज्यक्रातंीने मूलभूत म्हिून 
मानलेल्या मूल्यावंरि साम्यवादािी वैिाणरक उभारिी झाली होती; आणि तीि मूल्ये अणधक अथमपूिम 
व्हावीत यासाठी त्यािंा आर्मथक के्षत्रात अंमल झाला पाणहर्जे या भूणमकेतून समार्जवाद-साम्यवाद हे णविार 
पुढे आले. यामुळे सोणवएट राज्यक्रातंीनंतर र्जगातील णविारवंताचं्या आशा उंिावल्या आणि कालातंराने 
त्यािंा भ्रमणनरास झाला.साम्यवादािी पावले हुकूमशाहीच्या णदशेने पडू लागली 
 

तथाणप भारतात मात्र फ्रें ि राज्यक्रातंीला पे्ररिा देिारी मूल्ये णवशेष रूर्जलीि नाहीत. त्यावर 
आधारलेल्या रार्जकीय संस्था इंग्रर्जी रार्जवटीत आल्या हे खरे परंतु अनुकूल मनोभूणमकेच्या अभावामुळे त्या 
औपिाणरक राणहल्या, र्जीव धरू शकल्या नाहीत. ही मनोभूणमका तयार करण्यािे कायम हे भारतासारख्या 
बहुणर्जनसी, उच्चनीच्चतेच्या उतरंडीवर आधारलेल्या समार्जात आर्जही महात्त्वािे क्राणंतकायम म्हिता 
येईल.उदारमतवाद हा भारतीय समाणर्जक पणरस्स्थतीत पुरेसा नसला तरी क्राणंतकारक णविार आहे. 
रार्जकीय समतेला सावमणत्रक मताणधकारामुळे औपिाणरक प्रणतष्ठा प्राप्त झाली असली तरी र्जाणतभेद, धार्ममक 
भेद, इ. रु्जन्या कोंड्या अर्जून फोडावयाच्या आहेत; रमपीमंत-गरीब हा भेदही प्रत्यही अणधकाणधक उग्र स्वरूप 
धारि करीत आहेि. या पणरस्स्थतीत सामाणर्जक समता अभावाने तळपत असल्यास आियम नाही. केवळ 
आर्मथक समतेला आवाहन करिारा समार्जवदािा णविार हा णवकृतरूप धारि करतो. या पणरस्स्थतीत 
केवळ सत्तावाद ॲथॉटेणरयणनझम बनतो. म्हिून तो समता प्रस्थाणपत करू शकिार नाही हे णनराळे स्पष्ट 
करण्यािी गरर्ज नाही.  
 

वैिाणरक व सासं्कृणतक दृष्टीने मागासलेल्या भारतीय र्जीवनािे प्रश्न आणि अगदी अद्ययावत 
अनुभवातून पुढारलेल्या र्जगात सुरू झालेले णविारमंथन यािंा साधंा कसा रु्जळतो असा प्रश्न यावर णनमाि 
होिे स्वाभाणवक आहे. अशा णविारमंथनातून आर्मथक प्रश्नािंी माडंिी करण्यात आलेले हे पुस्तक आम्हाला 
उपयुक्त कसे ठरिार? यािे थोडक्यात उत्तर असे की, पुढारलेल्या र्जगाच्या आणि भारताच्या समस्यािंे 
आता एका अथाने सारखेि स्वरूप आले आहे. येथे रार्जकीय व सामाणर्जक. समतेिी मूल्ये रुर्जलीि 
नाहीत, आणि आर्मथक णवषमतेिा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. तेथे आर्मथक समता साध्य व्हावी यासाठी 
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रार्जकीय समतेिा व णतच्यावर आधारलेल्या लोकशाहीिा त्याग केला पाणहर्जे ही णविारसरिी पुढे येऊन 
केल्या गेलेल्या आर्मथक प्रयोगािंा कटु अनुभव आला आहे. र्जीवनाच्या णवणवध रमपेत्रातं समतोल णनमाि 
करून नवा लोकशाही र्जीवनदृष्टीवर आधारलेला समार्ज णनमाि करण्यािे येथील कायम आमच्या मानाने 
सकृद्दशमनी अणधक सोपे वाटण्यािा संभव आहे. परंतु णवज्ञान व तंत्रणवद्या याचं्या अत्यंत झपाट्याने होत 
असलेल्या णवकासमुळे तेथील प्रश्नािंे स्वरूप आमच्यामानाने अणधकाणधक गुंतागुंतीिे होत आहे. णवणवध 
राष्ट्रातंील वा णवणवध प्रकारच्या राष्ट्रसमूहातील समस्यािंे स्वरूप स्थूलमानाने सारखेि असले तरी त्यात 
णनरणनराळी वैणशष्ट्टे्य आहेत; णभन्नत्वाच्या छठा आहेत. आमिे प्रश्न बरेि णनराळे असून ते सोडणवण्यािे मागम 
आमिे आम्हालाि शोधून काढले पाणहर्जेत, हे सवम मान्य. परंतु आता दुसऱ्या आणि अणधक मूलभूत अथाने 
सवम र्जगि एकत्र येऊ लागले आहे, एक झाले आहे. त्यामुळेि हे पुस्तक आर्मथक प्रश्नाबंाबत णविार 
करताना उपयुक्त ठरेल असा णवश्वास वाटतो. मराठी वािकानंा ते उपलब्लध करून देण्यात महाराष्ट्र राज्य 
साणहत्य संस्कृणत मंडळाने अत्यंत मोलािे काम केले आहे असे म्हटले पाणहर्जे.  
 

मुंबई गोवधन पारीख 
२ ऑक्टोबर, ७४  
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ओळख 
 

१. पूिव पवरचय 
 

एकोणिसाव्या शतकातील भाडंवलशाही समार्जरिनेने णनमाि केलेल्य पणरस्स्थतीतून समार्जवादी 
िळवळ उदयास आली. अर्जोड भौणतक प्रगती आणि त्याि बरोबर अपरंपार मानवी दुःख ज्या आर्मथक 
रिनेतून णनमाि झाले णतच्या णवरुद् पुकारलेले हे बंड होते. त्या शतकाच्या शेवटी शेवटी इंस्ग्लश समार्जात 
णदसिारे दृश्य रॉबटम ब्ललॅिफोडम याने अणवस्मरिीय शब्लदातं रंगणवले आहे. 
 

“णमत्रा, कुठल्याही मोठ्या इंस्ग्लश शहरातंील रस्त्यावर र्जा आणि स्वतःच्या डोळ्यानंी येथील दृश्य 
पाहा. काय णदसते तुला? काही रमपीमंत आणि आळशी मंडळी अनार्मर्जत संपत्ती उधळताना आणि अशा प्रकारे 
स्वतःच्या व इतराचं्या शरमेस आणि अधःपातास कारिीभूत होताना णदसतात. कष्ट उपसिारे मर्जूर मात्र 
घािेरड्या रस्त्याच्या कडेस झोपडपट्टीमध्ये राहताहेत असे दृश्य तुला णदसते. रमपीमंती थाटाने सर्जणवलेल्या 
क्लबाचं्या बाहेर, दुकानाबाहेर वा उपहारगृह व णथएटराबाहेर भुकेली, अस्वच्छ व नागडी-उघडी मुलेसुद्ा 
तुला णदसतात. प्रमािाबाहेर काम करूनही पुरेसे वेतन ज्यानंा णमळत नाही असे स्त्री-पुरुष णदसतात. धमम, 
संस्कृती आणि संपत्ती याचं्या बार्जूलाि दुरािार, दाणरद्र्य आणि रोगराई .... णदसतात.  
 

हे अलंकाणरक बोलिे नव्हे, ही वस्तुस्स्थती आहे. अन्याय आणि दुःख याचं्या भाराखाली आपल्या 
आप्तर्जनािंे आयुष्ट्य भरडून िालले आहे. सवांच्या बरोबर तू सुद्ा या पणरस्स्थतीस कारिीभूत आहेस असा 
माझा दावा आहे. यावर उपाय शोधिे हे तुझे कतमव्य आहे आणि तसा प्रयत्न केल्यास तुला उपाय अवश्य 
सापडेल, असे माझे म्हििे आहे.”[रॉबटम ब्ललंिफोडम- मरी इंग्लंड, १९०८ आवृत्ती; पृ. २५१] 
 

हे व या प्रकारिी आवाहने फुकट गेली नाहीत. सभोवतालिी वस्तुस्स्थती ही अटळ वा अध्यादेणशत 
म्हिून मानण्यास नकार देिाऱ्या व स्वःला मोठ्या अणभमानाने समार्जवादी म्हिवून घेिाऱ्या लोकािंी 
संख्या वाढत होती. पणरस्स्थतीवर उपाय शोधण्यािी र्जबाबदारी त्यानंी पत्करली. भणवष्ट्यात नेमके बदल 
काय घडतील यावर र्जरी त्यािंे एकमत नव्हते तरी प्रस्थाणपत अथमव्यवस्था अन्याय्य आहे, त्या र्जागी दुसरी 
संपूिमपिे णनराळी अशी व्यवस्था स्थापिे आवश्यक आहे, या समार्जवादी णविारसरिीच्या मध्यवती 
कल्पनेबाबत एकवाक्यता होती. भाडंवलशाही पद्तीला बळी पडलेल्या लोकािंी दुःखे कमी करण्यासाठी 
काही सुधारिा करिे ठीक; परंतु कोिासही अन्यायकारक होऊ नये अशा प्रकारिी नवी अथमव्यवस्था ही 
खरी गरर्ज होती. या णवणशष्ट ध्येयामुळे समार्जवाद्यानंी इतर सवम सुधारिावादी िळवळीपेक्षा आपले वेगळेपि 
णसद् केले. 
 
दोन विरोधी व्यिस्था : 
 

प्रस्थाणपत व्यवस्थेिे समथमक व समार्जवादी यािंे केवळ एका मुद्द्यावर एकमत होते. तो असा की, 
भाडंवलशाही व समार्जवाद या दोन णभन्न प्रकृतीच्या, परस्परणवरोधी आणि एकमेकाशंी कधीही रु्जळते घेिार 
नाहीत अशा आर्मथक रिना आहेत. आपि एक स्वीकारू शकतो ककवा णतच्याऐवर्जी दुसरी; पि त्या दोहोंिा 
एकत्र मेळ मात्र घालता येिार नाही. प्रत्येक पक्षाने आपल्या पसंतीच्या रिनेिा ताणत्त्वक पाठपुरावा केला 
आणि तत्कालीन पद्तीनुसार ‘शास्त्रीय’ णसद्ातंही माडंण्यात आले. एका बार्जूने भाडंवलशाही णविारािे 
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गोडवे गाऊन त्यातील मूलभूत िागंल्या गोष्टी माडंल्या व भाडंवलशाही रिना कशी अटळ आहे हे 
साणंगतले. तर दुसऱ्या बारु्जने असाि दावा समार्जवादी रिनेच्या समथमनाथम केला.  
 

भाडंवलशाहीच्या समथमकानंी आपल्या म्हिण्यास बळकटी आिण्यासाठी नव्या आणि महत्व पावत 
असलेल्या अथमशास्त्रािा आधार घेतला. अथमशास्त्रीय प्रणक्रया ही सवमस्वी पुरवठा व मागिी याचं्या णनयमावंर 
आधारीत आहे, असा त्यािंा दावा होता. म्हिूनि केवळ खुली स्पधा िालू ठेवून या पुरवठा व मागिीच्या 
णनयमानंा पूिम मोकळीक द्यावी, हे सरकारिे कायम होय. मरु्जरी, ककमती, भाडे, व नफा या सवम गोष्टी 
हस्तके्षपाने न ठरणवता व्यक्तीणनरपेक्ष आणि म्हिून णनःपक्षपाती णनयमानंा ठरवू द्याव्यात. कायद्याच्या दृष्टीने 
सारे सारखेि हा णनयम रार्जकीय र्जीवनातल्याप्रमािेि आर्मथक र्जीवनातही असिे या सारखी दुसरी 
बहारीिी गोष्ट काय आहेॽ 
 

इतकेि नव्हे तर, ॲडॅम स्स्मथने म्हटल्याप्रमािे ही रिना असी आहे की, यात प्रत्येक व्यक्तीने 
आपिास कल्पना नसताना सवमसामान्यािंे णहत साधावे यासाठी काहीतरी अदृश्य शक्ती णतला पे्ररिा देत 
असते. स्वतःिा फायदा हा या रिनेिा गाभा असल्यामुळे मािूस साहसप्रवि होतो आणि भरपुर काम 
करतो. तथाणप स्पधेमुळे ककमती आपोआपि प्रामािात राहतात आणि प्रत्येकास वाढत्या उत्पादनािा 
लाभही णमळतो. ही गोष्ट खरी की, यातील काही भाग्यवान तर काही फुटक्या नणशबािे होते. कुठलेही 
कौशल्य अंगी नसताना काही रमपीमंतीत राहू शकले तर काही गणरबीने इतके पीडलेले होते की, त्यानंा काम 
करण्यािी साधी संधीसुद्ा उपलब्लध नव्हती, ही मोठी दुदैवी गोष्ट होती. पि त्यासाठी अथमशास्त्राच्या 
िौकटीबाहेर समाधान शोधण्यात येई. त्यामुळे रमपीमंताना दानधमम करण्यािी संधी लाभली तर गणरबानंा 
णवरक्तीिी. घवघवीत यश वा अणतरेकी अपयश हा मानवी आयष्ट्यािा एक स्वाभाणवक भाग बनला.  
 

भाडंवलशाहीबाबत र्जी णतरस्कारािी भावना होती तशीि भावना या असल्या णसद्ातंाबाबतही 
समार्जवाद्याचं्या मनात होती. अनुभवाने वाईट ठरलेल्या गोष्टी िागंल्या आहेत, असे णसद् करण्यािा हा एक 
प्रकार आहे;असे त्यािंे मत होते. यात गृहीत धरलेल्या सवम गोष्टींना त्यानंी सरळ सरळ आव्हान णदले. 
उत्पादनाचं्या साधनािंी मालकी खार्जगी का असावी? भयानक णवषमतेिा प्रसार करिारी खुली बार्जारपेठ 
पद्ती िालू का ठेवावी? व्यणक्तगत फायदा या एकाि कारिास्तव मानवाने अणधक प्रयत्न करून भौणतक 
प्रगती साधली आहे काय? या साऱ्याप्रश्नािंी उत्तरे त्यानंा समार्जवादाच्या कल्पनेत सापडली. या 
समार्जवादात खार्जगी मालकी नष्ट होऊन सावमर्जणनक मालकी येईल, खुल्या बार्जारपेठेच्या र्जागी णनयंणत्रत 
अथमव्यवस्था येईल आणि व्यणक्तगत फायद्यािी भावना नष्ट होऊन समार्जसेवेिी भावना वाढीस लागेल. 
म्हिर्जेि आगामी समार्जवादी रिना सध्याच्या णतरस्करिीय भाडंवलशाही रिनेिे अगदी णवरुद् टोक 
असेल. 
 

भाडंवलशाही णविाराप्रमािेि समार्जवादी णविारालाही सैद्ाणंतक पाकठबा आवश्यक होता आणि तो 
पूरातन अथमशास्त्राइतकाि बळकट हवा होता. मागिी व पुरवठ्याच्या कडक णनयमानंा णवरोध करण्यासाठी 
सामाणर्जक बदलािा णततकाि कडक णनयम सागंण्यात आला. आपल्या बार्जारयंत्रिेमुळेि शेवटी आपला 
घात होिार आणि त्यातूनि समार्जवादी रिनेिा उदय होिार आहे, हे मुळी भाडंवलशाहीच्या 
पुरस्कत्यांच्या ध्यानाति आलेले नाही, असे समार्जवाद्यािंे ठासून सागंिे होते. कारि वास्तवात खुली 
स्पधा ही खुली राहाति नाही. उलट भाडंवलदारानंा मके्तदारी पद्ती सुरू करण्यास उते्तर्जन णमळते. 
याउलट कामगारवगम मात्र स्वसंरक्षिाथम आपोआपि संघणटत केला र्जातो. मोठ्या प्रमािावर उद्योगधंदे 
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सुरू झाल्याने सावमर्जणनक मालकीिी पद्त अंमलात आिण्यास एक प्रकारे उते्तर्जनि णमळते. बार्जारपेठेत 
र्जरी आपोआप मागिी-पुरवठ्यामुळे रु्जळिी होत असली तरी अथमव्यवस्थेवर वरिेवर येिारी अणरषे्ट टळत 
नाहीत आणि णदवसेणदवस पणरस्स्थती अणधकि णबकट होउन शेवटी णखळणखळीत झालेली ही व्यवस्था पार 
कोलमडून र्जाते. भाडंवलशाही समार्जाच्या प्रगतीच्या मुळाशी असलेल्या गणतशील णनयमामंुळेि 
समार्जवादािा उदय अटळ आहे, हा णसद्ातं माक्सम व एंर्जल्स याचं्या णलखािात अणतशय पद्तशीरपिे 
माडंला आहे; हे खरे असले तरी प्रत्येक प्रकारच्या समार्जवादी णविारसरिीत या णसद्ातंास थोड्याफार 
प्रमािात स्थान णमळालेले आढळते. 
 

दोन परस्परणवरोधी अथमव्यवस्था या अथाने भाडंवलशाही व समार्जवाद यािंे रु्जळण्यासारखे नाही, 
हे मात्र या दोन्ही णविारसरिींच्या समथमकानंा िागंलेि पटले होते. समार्जवादी प्रिारािा पणरिाम झाला 
नसल्यास भाडंवलशहा वैयणक्तक साहस, खुला बार्जार व खार्जगी नफा या तत्त्वािंाि पुरस्कार करील.या 
प्रत्येक तत्त्वाला समार्जवाद्यािंा कडाडून णवरोध होता. अशा प्रकारे वैिाणरक भूणमकेतून पाहता या दोहोत 
तडर्जोडीस मुळीि वाव नव्हता. समार्जवाद म्हिर्जे मुक्त भाडंवलशाही व्यवस्थेिे णवरुद् टोक होते. 
एकेकाळी समार्जवादी णविारावंर प्रभुत्व गार्जणविारा हा साधा णविार आता कालमानाने णन:संशयपिे 
णनष्ट्प्रभ झाला आहे आणि अणलकडील काही घटनामंुळे या णविारास तडा गेला आहे, तरी सुद्ा या 
णविारािा पगडा सवमस्वी संपला आहे असे म्हिता येिार नाही. या णविारािे भूत अद्याप आपल्या 
मानगुटीवर बसले आहे. या णविारािे योग्य ते दफन करण्यािी वेळ येऊन ठेपली आहे.  
 
वसद्ाांत कोलमडला : 
 

वस्तुस्स्थती काय सागंते? अगदी ऐन भरभराटीच्या काळात, सरकारी अणधके्षपािे नावही नव्हते 
तेव्हा सुद्ा, रु्जन्या अथमशास्त्रीय आदशम कल्पनेिा आणिभाडंवलशाही अथमरिनेिा मेळ बसला नाही. खऱ्या 
अथान खुली स्पधा कधीि अस्स्तत्वात नव्हती आणि स्पधेमुळे सवांनाि सधन होण्यािी संधी कधीि लाभली 
नाही. उलट भाडंवलशाही अथमव्यवस्था र्जसर्जशी प्रगत झाली तसतशी णसद्ातं आणि व्यवहार यातील 
तफावत वाढति गेली. या रिनेतीलि अंतस्थ गणतशील स्वभावाने आणि लोकशाही दडपिामंुळे वैिाणरक 
भूणमकेत ओळख न पटण्याइतपत बदल घडवून आिला आहे. णनदान णिणटश भाडंवलशाही पद्तीत तरी 
असा बदल णनणितपिे झाला आहे. त्यातील प्रत्येक णनयमात काहीना काही तरी पणरवतमन घडून आले 
आहे. याउप्परही केवळ बरेिसे भाडंवल खार्जगी मालकीिे आहे म्हिून प्रस्थाणपत व्यवस्थेस भाडंवलशाही 
व्यवस्था असे संबोधायिे असेल तर मूळ व्यवस्थेतून बरेि गंमतीदार प्रकार णनमाि झाले आहेत, असेि 
म्हिावे लागेल. 
 

परंपरागतसमार्जवादी णसद्ातंािीही तीि गत झाली आहे. भाडंवलशाही व्यवस्था ही स्स्थर 
व्यवस्था नव्हे, हा स्स्थर व्यवस्था नव्हे, हा त्यािंा अंदार्ज खरा ठरला. पि भाडंवलशाही पद्तीच्या 
नाशाबाबतिे आणि समार्जवाद अटळ असल्यािे त्यािंे णवश्वासपूिम भणवष्ट्य, आर्जच्या पणरस्स्थतीत 
िमत्काणरक आणि असत्य भासत आहे. ज्या णठकािी क्रातंीच्या साह्याने रु्जन्या व्यवस्थेिा बीमोड करून नवी 
व्यवस्था लादण्यात आली, तेथे एक प्रकारिी दडपशाही र्जाऊन दुसरी प्रस्थाणपत होिे इतकाि पणरिाम 
घडला आहे. खार्जगी भाडंवलदार आणि र्जमीनदाराचं्या बरोबरि स्वतंत्र कामगार िळवळीिेही उच्चाटन 
झाले आहे. सावमर्जणनक साहस, णनयोणर्जत अथमव्यवस्था आणि समार्जकल्याि योर्जना या समार्जवादी 
णविारातील महत्वाच्या बाबी हे खरे, पि या सवांिा उपयोग व्यक्तीने राज्यावर अणधकाणधक अवलंबून 
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आपले व्यणक्तमत्त्व गमवावे, यासाठीि मुद्दाम होत आहे. साम्यवादी व्यवस्था हे र्जर भाडंवलशाही व्यवस्थेिे 
दुसरे टोक असेल तर समार्जवाद्यानंा पुनर्मविार करिे अगत्यािे आहे. 
 

पि या दोन्ही व्यवस्था परस्पर-णवरोधी आहेत, या रमपदे्ला खरा तडा गेला तो दरम्यानच्या काळात 
काही खंडशः झालेल्या सुधारिानंा णमळालेल्या यशामुळेि. वैिाणरक भूणमकेतून वाटेल ते म्हटलेले असले 
तरी भाडंवलशाही अथमरिनेत अंतगमत बदल करता येिार नाही, ही भूणमका णिणटश मर्जूर िळवळीस कधीि 
मान्य नव्हती. आपल्या सैद्ाणंतक कल्पनेपासून दूर र्जाऊन काही गोष्टी करिे हे र्जसे भाडंवलदारानंा 
सोईस्कर वाटले आहे तसेि केवळ भणवष्ट्याच्या गप्पा करण्याऐवर्जी काही तरी प्रत्यक्षात करून दाखवावे 
असे समार्जवाद्यानंाही वाटलेले आहे. म्हिूनि भाडंवलशाही रिनेिे संपूिम उच्चाटन होऊन समार्जवादी 
रिना अस्स्तत्वात येईल अशा णदवसािी वाट पाहत बसण्याऐवर्जी त्यानंी काही कृती केली आहे आणि 
हलके हलके भाडंवलशाही रिनेतील अत्यंत घृिास्पद अशा काही गोष्टीिे उच्चाटन केले आहे. मर्जूरीिे 
सामुणहक णनयमन, सामाणर्जक सुखसोयी, न्याय्य व णवषमता कमी करिाऱ्या कर-योर्जनेिे के्ष वाढणविे, 
सरकारी आणि नागरी मालकीच्या व्यापारी संघटनािंा प्रसार आणि आत्यंणतक महत्त्वािी गोष्ट म्हिर्जे 
सवांना रोर्जगार णमळवून देऊन लोकाचं्या राहिीमानातील सुधारिा, यामुळे कामगारािंे र्जीवन बदलून 
गेले आहे. ज्या समार्जाच्या अथमव्यवस्थेत अद्यापही खार्जगी भाडंवलाला अग्रस्थान आहे, अशा समार्जात हे 
सवम यश णमळाले आहे; ही णवशेष गोष्ट आहे. 
 

या खंडशः झालेल्या सुधारिा आपल्या समार्जरिनेत आता िपखल बसल्या आहेत. नेमके 
भाडंवलशाही नाही वा समार्जवादी नाही असे कल्यािकारी राज्य णनमाि झाले आहे. या णनर्ममतीसाठी 
कोिीही सैद्ाणंतक भूणमका घेऊन प्रयत्न केले नव्हते. भाडंवलशाहीच्या पुरस्कत्यांना या नव्याने णनमाि 
झालेल्या िालू स्स्थतीिा स्वीकार करिे आणि हा शोध आपिि लावला आहे असा दावा करिे कालप्राप्त 
वाटते. पि समार्जवादी मात्र काहीसे गोंधळलेले णदसताहेत. याबाबत त्याचं्यात एकवाक्यतासुद्ा आढळत 
नाही. त्यानंीि णमळणवलेल्या यशाने त्यािंे धाबे दिािले आहे. भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेखाली उत्तरोत्तर 
मरु्जराचं्या दुःखािा भार वाढति र्जािार, या त्याचं्या मूलभूत रमपदे्लाि सुरंुग लागला आहे. भौणतक 
सुखसोयींमुळे सुस्तावलेल्या समार्जात समार्जवादी िळवळीिी गती मंदावेल आणि अंणतम ध्येयािी ओढि 
नष्ट होईल, अशी एक नवीनि किता णनमाि झाली आहे. अथाति ब्ललॅिफोडमिे आवाहन र्जसे लोकाचं्या 
हृदयापयंत णभडू शकले तसे होिे आता शक्यि नाही. कारि त्याने दशमणवलेली दुःस्स्थती आता आढळाति 
नाही. 
 
आजचा पेच : 
 

अशा अनपेणक्षत आणि गोंधळात टाकिाऱ्या पणरस्स्थतीत णनरणनराळी मते ऐकावयास णमळतील हे 
उघडि होते. काहीर्जि अशा टोकाला गेलेत की, ते वस्तुस्स्थतीि मान्य करण्यास तयार नाहीत. आर्जच्या 
सुधारिा म्हिर्जे भाडंवलशाही रिनेला णठगळे लावण्यािा प्रयत्न आहे. अथाति शेवटी ही रिना 
कोलमडिार ही काळ्या दगडावरिी रेघ आहे, असे त्यािंे मत. हे अंणतम आर्मथक अणरष्ट अगदी नर्जीक 
येऊन ठेपले आहे, असे त्यानंा वाटते. सध्याच्या समार्जरिनेतही र्जे काही दोष राणहलेले आहेत ते सवम 
परंपरागत रमपदे्ने र्जोपासलेली समार्जवादी रिना प्रत्यक्षात आल्यानेि नष्ट होतील, असे त्यािंे ठाम मत 
आहे. म्हिून या काल्पणनक भाडंवलशाहीशी ते सतत झगडत असतात. हे झाले पके्क सैद्ाणंतक समार्जवादी. 
या उलट दुसऱ्या काहींिे म्हििे असे की, पाठ्यपुस्तकी पद्तीिा अवलंब केल्यामुळे समार्जवादी िळवळ 
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िुकीच्या मागावर गेली आहे. त्याचं्या मताने अथमरिनेबाबत आता अणधक ििा करण्यािी आवश्यकता 
नाही. समार्जवाद म्हिर्जे समार्जरिनेणवषयीच्या अणभयाणंत्रकीिा एक प्रकार होय, याहून अणधक काही 
नाही. र्जसर्जसे सामाणर्जक प्रश्न उपस्स्थत होतील तसतसे ते तात्काल सोडणवियािा प्रयत्न व्हावा, 
एवढ्यावरि त्यानंा समाधान आहे. पि याबाबतीत समार्जवादी मंडळींना सामाणर्जक अणभयाणंत्रकीत प्राधान्य 
णमळावे इतकाि त्यािंा आग्रह. अंणतम ध्येयाबाबत ििा करून वेळ घालणवण्यावर त्यािंा णवश्वास नाही. हे 
झाले पके्क व्यवहारी समार्जवादी. 
 

डाव्या आणि उर्जव्या गटाचं्या मर्जूर िळवळींतून हे अणतरेकी दृणष्टकोि ओळखिे आर्ज सोपे झाले 
आहे. पि या दोन्ही गटाचं्या भूणमकेने बहुताशंी समार्जवाद्यािंे समाधान झाल्यािे णदसत नाही. डाव्याचं्या 
भूणमकेने समाधान होत नाही तर उर्जव्याकंडून स्फूती णमळत नाही. प्रत्येकास दुसऱ्याच्या भूणमकेत दोष 
आढळतात. पि दोघािंाही तोल ढळला आहे. सैद्ाणंतक समार्जवादी कालाच्या प्रवाहात मागे पडलेल्या 
भूणमकेिा उपयोग करू पाहताहेत तर व्यवहारी समार्जवाद्यािंी अवस्था शीड नसलेल्या नावेसारखी झाली 
आहे. मध्यणवसाव्या शतकाच्या संदभात हवी असलेली पयायी ताणत्त्वक भूणमका न सापडल्यामुळे दोन्हीही 
गट आपली रु्जनी सािेबंद परस्पर णवरोधी भूणमका गडगडल्यािा अनुभव घेत आहेत.  
 

आता नव्या क्रातं दृष्टीिी गरर्ज आहे. आपल्याला नेमके काय साधायिे आहे, यािी पूिम कल्पना 
लोकाचं्या पुढे माडंल्याखेरीर्ज आता समार्जवादी िळवळीला भणवतव्य नाही. पि हा नवा दृणष्टकोि केवळ 
आदशम समार्जािा आलेख काढून शोधता येिार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोलमडलेल्या रु्जन्या 
णसद्ातंानंी हाि धडा णशकवला आहे की, सदासवमकाळ उपयोगी पडेल असे आदशम समार्जािे णित्र काढिे 
केवळ अशक्य आहे. आर्मथक णसद्ातंाच्या आधाराने रंगणवलेल्या एकाि सािेबंद रिनेस समार्जवादाशी 
र्जखडिे शक्य नाही. त्यायोगे तो अथमशून्य आणि भावी णपढीच्या दृष्टीने अप्रस्तुत बनेल. 
 

समार्जवादाच्या अंणतम ध्येयािा णवसर पडू लागल्यामुळेि आर्ज समार्जवाद्यामंधे गोंधळ आणि दुही 
णनमाि झाली आहे. ध्येयपूतीसाठी र्जी साधने इष्ट म्हिून वापरावयािे ठरणवले होते, त्यानंाि आर्ज 
सैद्ाणंतकानंी ध्येय म्हिून उिलून धरले आहे. त्याचं्या मते समार्जवाद म्हिर्जे केवळ अणधक सावमर्जणनक 
साहस, अणधक णनयोर्जन आणि सावमर्जणनक सेवेसाठी अणधक पैसा खिम करिे एवढाि ठरला आहे, मग 
त्यािे वाटेल ते पणरिाम होवोत. याउलट व्यवहारी समार्जवाद्यानंी साधनाबंाबत वास्तववादी दृणष्टकोि 
स्वीकारण्याच्या भरात आपली ध्येये तात्काणलक प्रश्न सोडणवण्यापुरती मयाणदत केली आहेत. ज्या 
ध्येयाचं्या वा आदशाच्या स्स्थर आधारावर समार्जवादी रमपद्ा णनमाि झाली ते आदशम मात्र दोहोपैकी 
कुठल्याि भूणमकेत आढळत नाहीत. 
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भाग पवहला 
 

दृविपथातील ध्येये 
 

२. मूलयाांबाबतचे मतभेद 
 

भाडंवलशाही व समार्जवाद याचं्यातील खरा झगडा हा नेहमीि मूल्याबंाबतिा आहे. सुधारिा 
खऱ्या अथाने भौणतक मूल्याचं्या आधारे र्जोखायिी असते, असा भाडंवलशहािंा दावा. तर अथमरिना ही 
समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या सवममान्य मानवी ध्येयानंा आत्मसात करिारी असावी, अशी 
समार्जवाद्यािंी इच्छा. ही ध्येये मािसाच्या व्यणक्तमत्त्वािे मूलभूत मोल णनरणनराळ्या दृष्टीने व्यक्त करतात. 
ती मािसाला िागंल्या समार्जरिनेिा मानदंड बनणवतात. त्यािी समता, त्यािे स्वातंत्र्य णन त्यािा बंधुभाव 
हे समार्जवादी िळवळीिे ध्येय झाले आहे. केवळ मािसाला आर्मथक लाभ हे नव्हे.[पाहा-‘सोशाणलझम्-अे न्यू 
स्टेटमेन्ट ऑफ णप्रस्न्सपल्स्.’ सोशाणलस्ट युणनयन, १९५२.] 
 

गेल्या शतकात वा त्याहूनही दीघम काळपयंत समार्जवादी प्रिारात महत्त्व णदले गेले ते केवळ सधन 
व गरीब याचं्यातील अंतर कमी करण्याला. कारि ती तातडीिी गरर्ज आहे. पि ज्या भौणतक तत्त्वज्ञानाच्या 
आधारे भाडंवलशाही समार्जाने प्रगती केली त्या तत्त्वज्ञानात या गरर्जेिी बीर्जें नाहीत. समार्जवाद्यानंी 
सुरूवातीपासून सातत्याने समार्ज आणि र्जीवन याचं्या ओंगळपिाणवरुद् कडाडून णवरोध दशमणवला आहे. 
कम्युणनस्ट मॅणनफेस्टोच्या शब्लदातंि सागंायिे झाल्यास हा ओंगळपिा म्हिर्जे उघड, उघड स्वाथाव्यणतणरक्त 
मािसामािसानंा र्जोडिारा दुसरा दुवाि उरला नव्हता अन्य सारे काही अहंतेच्या णहशोबाच्या णहमवत 
पाण्यात बुडून गेले होते. भाडंवलशाहीने पुरल्कारलेला, साऱ्या समार्जर्जीवनािी पातळीि खाली 
आििारा, ठोकळेबार्ज व हीन दर्जािा र्जडवादी दृणष्टकोि; णिटीश समार्जवादी आंदोलनाने नेहमीि नैणतक 
भूणमकेवरून णधक्कारला आहे. 
 

भाडंवलशाहीिा पणरिाम म्हिून मानवी मूल्ये नाकारली गेली, ही गोष्ट सुरुवातीच्या समार्जवाद्यािंे 
णविार र्जो वाितो त्याच्या लक्षात आल्याणशवाय राहिार नाहीत. यामुळेि त्याचं्या मनात आत्यंणतक िीड व 
किता णनमाि झाली. भाडंवलशाही अथमव्यवस्था भोंगळ आहे. यामुळे साधनसामुग्रीिा अपव्यय होऊन 
हलकेहलके या अथमव्यवस्थेिा ऱ्हास अपणरहायम ठरतो, अशीही टीका करीत असतील. परंतु त्याचं्या 
िळवळीला खरी िालना णमळाली ती पैशासाठी मािुसकीिा बळी देण्यािी आवश्यकता नसतानाही तसे 
घडले णन लोकाचं्या हालअपेष्टात व दुःखात णवनाकारि भर घालण्यात आली यामुळेि. आर्जही समार्जवादी 
आणि भाडंवलशाही मूल्यातंील कलह णनत्याप्रमािेि न णमटण्यार्जोगा आहे. परंतु दोन अथमव्यवस्थामंधील 
दुसऱ्या समकलहाशी त्यािी गुंतागुंत झाल्याने त्यािे स्वरूप काहीसे अस्पष्ट झाले आहे. या दुसऱ्या 
कलहाभोवती गुंफलेले सैद्ाणंतक णविारािंे र्जाळे तुटल्यामुळे समार्जवादी मूल्यातंील अंतस्थ सत्यही 
हरणवल्यासारखे वाटते आहे. भाडंवलदार व मर्जूर याचं्यातील झगडा हा केवळ उत्पन्नाच्या वाट्याबाबतिा 
आहे, असा समर्ज झाला आहे. वास्तणवक मानवी स्वभाव आणि णनयती या बाबतच्या दोन परस्पर णवरोधी 
णविारािंा हा झगडा आहे. अथमरिनेिे काय वाटेल ते होवो; सामाणर्जक तत्त्वज्ञान म्हिून समार्जवाद आणि 
भाडंवलशाही यािंे नाते अग्नी आणि र्जलािेि राहिार आहे. दोहोंिा समेट अशक्य आहे.  
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आपल्या तत्त्वज्ञानातील या सुरुवातीच्या णविारािा आर्जच्या समार्जवाद्यानंा णवसर पडण्यािा धोका 
णनमाि झाला आहे. अथमरिना ही आर्मथक पणरिामाचं्या आधाराने र्जोखावी, या भाडंवलशाही अणलणखत 
गृहीत कृत्यास संमती देण्याकडे त्यािंी प्रवृत्ती णदसते. बरे, आर्मथक पणरिाम म्हिर्जे कोिते? अथमशास्त्रज्ञानंा 
संख्याशास्त्राच्या आधाराने मोर्जता येतील असे संख्यात्मक पणरिाम म्हिर्जेि उत्पादन, व्यापार, ककमती, 
प्राप्ती आणि र्जे भौणतक अथवा पैशाचं्या ककमतीत मोर्जता येतील असे सवम पणरिाम होत. पि अथमरिनेिे र्जे 
इतर अप्रत्यक्ष व वरवर न णदसिारे पणरिाम असतात ते संदभात असंबद् तरी ठरवले र्जातात अथवा 
त्याकंडे पूिमपिे दुलमक्ष केले र्जाते. उदाहरिाथम, एखाद्या णवणशष्ट अथमरिनेमुळे मािसाच्या प्रणतषे्ठवर वा 
त्याच्या नैणतक र्जीवनावर काय पणरिाम होतो, या गोष्टींिे मोर्जमाप करिे त्यानंा शक्य नसल्यामुळे त्याकंडे 
दुलमक्ष केले र्जाते. 
 

अथमरिनेबाबतच्या या अपूिम णन काही अंशी णवकृत दृणष्टकोनािा पुरस्कार करताना र्जी कारिे आर्ज 
णदली र्जातात, ती एकोणिसाव्या शतकात णदल्या र्जािाऱ्या कारिाचं्या मानाने णकती तरी णदशाभूल करिारी 
आहेत. खार्जगी नफा आणि राष्ट्रािे कल्याि ही एकत्र असतात असे सागंण्यािा आता प्रयत्नसुद्घा केला 
र्जात नाही. या उलट उच्च प्रतीिी उत्पादनक्षमता, राष्ट्रािी पत, वाढते राहिीमान वगैरे सहर्जमान्य 
होिाऱ्या उणद्दष्टानंाि पणरणित संदभमसंज्ञा म्हिून मानण्यात येऊ लागले आहे. शुद्ीवर असलेला कुठलाही 
मािूस वरील उणद्दष्टािंी तातडी व त्यािंे महत्त्व नाकारिार नाही, ही गोष्ट उघडि आहे. मग साऱ्या राष्ट्राने 
एकमताने या ध्येयावरि नर्जर का ठेवू नये? एकमत नाही अशा प्रश्नावंर णनरथमक वाद घालून रमपम व्यथम का 
घालवावेत? आपली अथमव्यवस्था अणधक कायमक्षम आणि वधमनशील करण्यासाठी अर्जून खूप णविार करून 
संघटनेिी नवी नवी तंत्रे व प्रकार शोधिे आवश्यक आहे. हे सारे सोडून अथमशास्त्रात नैणतक णविार आिून 
गुंतागुंत वाढणवण्यात काय हंशील आहे? 
 

या साऱ्या गोष्टींिी णनष्ट्पत्ती काय? मानवी मूल्यािंी र्जागा एकदा का भौणतक गोष्टींना णदली की, एक 
उच्च दर्जािी अथमरिना म्हिून समार्जवादी रिनेिे रमपेष्ठत्व संशयास्पद ठरते. केवळ वाढीव उत्पादन हेि 
गमक ठरले तर समार्जवादी धोरिे ही आर्जच्या अमेणरकेतल्या भाडंवलशाही धोरिापंेक्षा प्रभावी ठरतील हे 
णसद् करिे आपल्याला खरोखरीि शक्य आहे का? आर्मथक यश संपादिाऱ्याला मणलदा देिाऱ्या आणि 
कामगाराने आपल्या हक्कासाठी भाडंत असताना उत्पादनाला खीळ घालू नये म्हिून त्याच्यावर बडगा 
उगारिाऱ्या अथमव्यवस्थेपेक्षा प्राप्तीच्या अणधक समतेवर ककवा औद्योणगक लोकशाहीच्या णवकासावर 
आधारलेली अथमव्यवस्था अणधक फलदायी ठरेल असे आपि खात्रीने प्रणतपादन करू शकू काय? 
समार्जवादी आपल्या णवरोधकाशंी या मुद्द्यावर स्पधा करू लागले की, त्यािी बार्जू काहीही झाले तरी 
अणनिायकि राहते. 
 

तेव्हा समार्जवाद्यानंी आपले म्हििे णनराळ्या आधारावंर माडंिे आवश्यक आहे. बेकारी कमी 
करिे, मरु्जरी वाढणविे, कामािे तास कमी करिे, णनवृत्ती वेतनात वाढ करिे आणि अणधकाणधक पैसा 
समार्जकल्यािासाठी खिम करिे या व अशासारख्या आर्जवर झालेल्या पणरिामात्मक सुधारिा आवश्यक 
आहेत. पि या साऱ्या सुरुवातीस करण्याच्या गोष्टी आहेत. परंतु प्रत्येक व्यक्तीिे संपन्न र्जीवन आणि अणधक 
उन्नत स्वरूपाच्या सहकाराने सवांिे एकत्र राहिे याचं्या णमलाफावर आधारलेल्या णभन्न आशयाच्या नव्या 
समार्जािी णनर्ममती करण्याच्या, गुिात्मक बदल घडवून आिण्याच्या लढ्यातील ही प्रारंणभक पावले होत. 
सध्या आपि या बाबतीत केवळ उंबरठ्यावरिे घोटाळत आहोत. अथवा भाडंवलशाही मूल्यािंे णवष आपल्या 
शरीरात इतके णभनले आहे की, आपल्याला गुिात्मक मूल्यािंे महत्त्व समर्जेनासे झाले आहे आणि आपल्या 
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समकाणलनाचं्या र्जीवनात अद्याप णकतीहीन आणि वैफल्यकारक गोष्टी आहेत, यािी ओळख पटेनाशी झाली 
आहे? सवांनाि उत्पादनािा मोठा वाटा णमळावा इतकाि आता समार्जवादाला अथम उरला आहे का? हे 
खरे असते तर भाडंवलशहानंी आिखी थोडा वाटा देऊन एक मोठाि णवर्जय णमळणवला असता.  
 

अथमरिनेबाबतिा एक गुिात्मक णविार म्हिून समार्जवादी णविार तगलाि पाणहर्जे. कारि हा 
णविार एखाद्या अथमव्यवस्थेखाली मािसाला कुठल्या प्रकारिे वा दर्जािे आयुष्ट्य र्जगिे शक्य होते ह्यावरून 
त्या व्यवस्थेिे यश मोर्जतो आणि यासाठी मािसािे सवागीि आयुष्ट्य तो ध्यानात घेतो. आर्मथक घडामोडींिा 
मानवी र्जीवनावर दोन णनरणनराळ्या प्रकारे पणरिाम होतो, हे समार्जवादी णविाराना मान्य आहे. एका अथी 
मािूस हा उपभोक्ता आहे. त्याला र्जगण्यासाठी अन्नग्रहि करण्यािी आवश्यकता आहे. र्जसर्जशी त्यािी 
सासं्कृणतक प्रगती होते तसतसशी त्याला इतर गरर्जा भागणवण्यािी आवश्यकता वाटायला लागते. दुसऱ्या 
अथी तो उत्पादक असतो. र्जीवनावश्यक गोष्टी त्याला काम करूनि णमळवाव्या लागतात. ॲडामला र्जेव्हा 
एडनच्या बागेतून हाकलून देण्यात आले तेव्हा देवाने त्याला साणंगतले की, ‘णनढळाच्या घामानेि तुला तुझी 
भाकरी णमळल’; हे बायबलमध्येि साणंगतले आहे. कुठल्याही अथमव्यवस्थेिा मानवावर होिारा पणरिाम या 
शब्लदातूंन िागंलाि ध्वणनत झाला आहे. 
 

उपभोक्ता या भूणमकेतून लोक र्जे र्जीवन र्जगतात त्या र्जीवनावर, ज्या प्रकारच्या वस्तू आणि सोयी 
उपलब्लध असतात, त्यानुसार पणरिाम होत असतो. ते ज्याप्रकारिे काम करतात आणि कामाच्या णठकािी 
त्यानंा ज्या प्रकारे वागणवले र्जाते, त्यािंा त्याचं्या उत्पादक म्हिून र्जीवनावर पणरिाम होतो. मानवप्रािी 
एक संपूिम व्यक्ती आहे आणि आर्मथक र्जीवनािे हे दोन्ही पैलू त्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािे आहेत. या 
दोहोंतही अद्याप समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या मूल्यानंा स्थान णमळावयािे आहे. 
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३. समान सांधी 
 
समतेचा अथव : 
 

‘समार्जवाद म्हिर्जे समतेच्या संबंधी णविार आहे’ असे म्हितात. ह्यावर कोिािेि दुमत होिार 
नाही. आपिास हव्या असलेल्या समार्जात सवम लोक समान असतील, या एका मुद्द्यावर समार्जवाद्यामंध्ये 
एकवाक्यता आहे. ककबहुना समता हे समार्जवादी रमपदे्िे खरे सार आहे. तरी सुद्ा सवम लोक समान कसे 
होऊ शकतील हे समर्जिे णततकेसे सोपे नाही. बऱ्यािशा बाबतीत असे स्पष्ट णदसते की, ते समान नाहीत. 
त्याचं्या कतृमत्वाच्या संदभात ते कमी-र्जास्त आहेत. काही इतरापंेक्षा अणधक हुशार आहेत. काही इतरापंेक्षा 
शरीराने, मनाने अथवा िाणरत्र्याने अणधक बळकट आहेत. ते ज्या पणरस्स्थतीत वाढतात त्यात अंतर आहे. 
काही एकाकी आहेत तर, काहींना मोठमोठ्या कुटंुबािी देखभाल करावी लागते. काही रोगर्जर्जमर आहेत. 
प्रत्येकािी रुिी णन प्रकृती सुद्ा णभन्न आहे. काही दीघायुष्ट्यािी अपेक्षा करतात. काहींना णवणवध गोष्टींत रुिी 
आहे, तर काही उत्साही असून त्यानंा साहसािी गोडी आहे. ककबहुना र्जसर्जशी संस्कृती प्रगत होते आणि 
मानवाणवषयीिे ज्ञान वाढते तसतशी अंगभूत णवषमता अणधकाणधक णदसू लागते. तर मग, या संदभात एक 
समार्जवादी ध्येय वा आदशम म्हिून समतेिा अथम काय होतो? 
 

याबाबतिा एक वरिेवर होिारा गैरसमर्ज तात्काल दूर करता येण्यासारखा आहे. समता म्हिर्जे 
एकरूपता नव्हे. दुसऱ्याशी समान असिे म्हिर्जे नेमके दुसऱ्यासारखेि असिे असे नव्हे. ज्या समार्जात 
व्यक्ती–व्यक्तीमधील णभन्नतेकडे दुलमक्ष करून सवांवर एकाि प्रकारिे र्जीवन र्जगण्यािा रु्जलूम केला र्जातो, 
त्या समार्जात समता आहे असे म्हिता येिार नाही. कारि यामुळे मुळात णभन्न प्रकृती असलेल्या लोकानंा 
णवषमतेने वागणवले र्जाईल. स्वतंत्र वृत्तीच्या आणि प्रज्ञावान लोकािंी सौम्य प्रकृतीच्या लोकापंेक्षा अणधक 
गळिेपी होईल. सौम्य मािसे बदलत्या पणरस्स्थतीशी िटकन रु्जळवून घेऊ शकतात. शारीणरक रमपमािा 
सशक्त मािसाला अणधक त्रास होईल. यात आिखी एक अडिि आहे. ती अशी की, अशा प्रकारिी समता 
अंमलात आिण्यासाठी राज्येकत्या वगाला स्वत:िे इतरापंेक्षा णनराळे असे हक्क राखून ठेवावेि लागतील. 
कारि अशा व्यवस्थेत कोिाला तरी कोिावर रु्जलूम करावाि लागतो. तेव्हा समतेिी मागिी करताना 
समार्जवादी णभन्नता वैणित्र्य यािंा समूळ नाश िाहत नाहीत. समार्जािी समृद्ीि मुळी व्यक्ती-व्यक्तीतील 
णभन्नतेच्या णवकासावर अवलंबून आहे. ही णभन्नता नष्ट न करता णतिे र्जतन करिे, णतला उते्तर्जन देिेि 
योग्य ठरेल. 
 

समार्जवाद्यािंा झगडा आहे तो नैसर्मगक वा दैवी व्यणक्त णभन्नतेणवरुद् नाही. असा झगडा अथमहीनि 
म्हिावा लागेल. समार्ज काही लोकानंा खास सवलती देतो व काहींना त्या नाकारतो, या णवरुद् त्यािंे बंड 
आहे. काहीर्जि केवळ एका णवणशष्ट र्जाती, धमम, कलग वा वगािे आहेत म्हिून त्यानंा णवशेष अनुकूल 
वागिूक का णमळावी, असा त्यािंा सवाल आहे. प्रत्येकास, मग तो र्जन्माने वा नैसर्मगक देिगीने कसाही 
असो, आपल्या आयुष्ट्यािा आपल्या मतानुसार णवकास करावासा वाटतो. आणि दुसऱ्यास उपसगम न पोिता 
र्जर तो हे करू इस्च्छत असेल तर त्याच्या हक्कासं इतर कोिाच्याही हक्काइतकाि मान द्यायला हवा. केवळ 
या अथाने सवमर्जि समान आहेत आणि कोिीही ग्यानबा आपल्या धन्याइतकाि मोलािा आहे. त्यािंी 
मानवता हा समतेिा आधार आहे. सामाणर्जक णवशेषाणधकारािंे सवंग अस्स्तत्व म्हिर्जे समार्जािे सवांच्या 
इच्छेला सारखा मान देण्यातील अपयश होय. 
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आर्जच्या र्जमान्यात स्वतःला समार्जवादी न म्हिविारे सुद्ा समतेिा वरीलप्रमािे अथम लावल्यास 
त्यास मान्यता देतील. आपल्या आयुष्ट्यास हवे तसे वळि लाविाऱ्या प्रत्येकाच्या हक्कास ते णनदान तत्त्वतः 
तरी णवरोध दशमणविार नाहीत. पि तत्त्वे आिरिात आिताना घडून येिारे सामाणर्जक पणरिाम मात्र सम्मत 
होिे कठीि. कारि प्रत्येक मािूस आपल्या आयुष्ट्यास कसे वळि लावू शकतो, हे दोन गोष्टींवर अवलंबून 
राहील. त्या म्हिर्जे त्यािे गुि आणि त्याला णमळिारी संधी. समार्जाला त्यािे गुि णनणित करण्यािी 
शक्यता नसते. पि त्याला णकतपत संधी द्यायिी हे ठरणविे मात्र समार्जास शक्य असते आणि इथेि समतेिे 
तत्त्व अंमलात आिण्यािा प्रश्न णनमाि होतो. एखादा मािूस काम करू शकतो का? तो काम करत 
असल्यास त्याला पुरेसे वेतन व आनंदात राहण्यासाठी मोकळा वेळ णमळतो का? र्जीवनावश्यक स्वायत्त धन 
व सुखसोयी त्याला प्राप्त आहेत का? णशक्षिािी संधी, ज्ञान आणि संस्कृती ह्यािंा सामान्य वारसा यातंील 
त्यािा वाटा तो प्राप्त करू शकतो का? अवतीभोवती काय घडते यािी योग्य माणहती त्याला णमळू शकते 
का? हे सारे व्यक्तीच्या आवाक्याबाहेरिे काम आहे. यासारख्या व इतर र्जीवनाला अथम प्राप्त करून देिाऱ्या 
संधी णमळिे वा न णमळिे हे समार्जरिनेवर अवलंबून असते. समार्जव्यवस्था र्जो र्जो गुंतागुंतीिी होत र्जाते 
तो तो त्यािी पराधीनता वाढते आणि आपल्याि स्वतंत्र मागाने पुढे र्जािाऱ्यािंी संख्या घटत र्जाते. 
समार्जाला आपले सवम घटक सारखेि मानावयािे झाल्यास तटस्थ दृष्टीने उपलब्लध संधींिे णवभार्जन 
करण्याच्या हेतूने त्यािे संघटन झाले पाणहर्जे. 
 

समान संधी हे सवांना पणरणित घोषवाक्य आहे. आपिासं अणभपे्रत असलेला सवम अथम त्यात येतो 
काय? समान संधी म्हिर्जे काय, यावर हे अवलंबून राहील. काही वेळा यािा अथम सवांना आयुष्ट्यात समान 
आरंभ करता यावा इतकाि लावला र्जातो. समार्जाने र्जन्मतःि कुिाला सवलतीही देऊ नयेत णन कुिाच्या 
वाटेत अडथळेही णनमाि करू नयेत. समतेिी ही उदारमतवादी कल्पना अमेणरकेसारख्या समार्जात बव्हंशी 
प्रत्यक्षात आल्यासारखी णदसते. समार्जवाद्यानंा र्जे हवे आहे त्यािा भाग म्हिून तेही ती मान्य करतात पि 
केवळ भाग म्हिूनि. कारि आयुष्ट्याच्या सुरुवातीस णकतीही समान संधी णमळाली तरी लवकरि काही 
लोकानंा आपल्या अंगच्या गुिामंुळे–सद्गुिामंळेुि असे नव्हे–दुसऱ्यापंेक्षा पुढे र्जाता येते आणि मग बलवान 
गणलतगात्रानंा मागे ढकलतात; तर काही दाडंगट लोक सभ्यानंा दडपून टाकतात. आणि बदमाष 
णनष्ट्पापािंा बळी देऊन स्वतःिी पोळी णपकणवतात. अशा णशडीच्या तत्त्वावर आधारलेल्या समार्जात र्जरी 
सुरुवातीस सवांना समान संधी णमळाली तरी नंतर दुसऱ्यानंा खाली ओढून स्वतःस उच्चपदी िढावयास मुभा 
णमळते आणि म्हिून अशा समार्जास समार्जवादी समार्ज म्हिता येिार नाही. 
 

शयमतीच्या सुरुवातीस सवांना समान संधी देऊन नंतर सवांत िपल इसमाच्या हाती सारी स्पधा 
सोडिे याहून समान संधीिा अथम व्यापक आहे. या शयमतीत लंगड्यानंासुद्ा त्याचं्या परीने वाव णमळावयास 
हवा, असे समार्जवाद्यािंे म्हििे आहे आणि असे करताना त्याचं्या संपूिम आयुष्ट्यािा णविार व्हावयास हवा. 
सबंध आयुष्ट्यात णदल्या र्जािाऱ्या णनरणनराळ्या संधींशी त्यानंा कतमव्य आहे. पि आपि एक गोष्ट नेहमी 
णवसरतो. ती अशी की, प्रत्येकाच्या गरर्जा णन सामर्थयम समान नसल्याने या संधी सवांना समान असूि 
शकिार नाहीत. प्रत्येक मुलास सवमसामान्य शाळेत र्जाण्यास संधी देिे हे णनरथमक आहे. कारि 
बौणद्कदृष्ट्ट्या मागासलेल्या मुलासंाठी त्याचं्या णवणशष्ट अडििी लक्षात घेऊन णशकवू शकतील असे वेगळे 
खास णशक्षि घेतलेले णशक्षक हवेत व तशीि खास शाळा हवी. ज्याला काही कष्टािी कामे करण्यािी आवड 
आहे त्याला प्रशासक बनण्यािी संधी देण्यात काय अथम आहे? त्याला आवश्यकता आहे ती आपल्या 
नैसर्मगक शक्तींना िालना देऊन काही तरी णशल्पकौशल्य दाखणवण्याच्या संधीिी. म्हिून इथे वर 
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र्जाण्यासाठी णनरणनराळ्या णशड्या हव्यात. आणि त्यािबरोबर णशडी िढण्यािी ज्यािंी इच्छा नाही अशानाहंी 
आशास्थान असायला हवे. 
 

समान संधीिे दोन स्वतंत्र सामाणर्जक अथम अणभपे्रत आहेत. प्रथम असे की, समान सामर्थयाच्या 
लोकानंा समान संधी णमळाव्यात. र्जन्मर्जात वा पणरस्स्थतीिा त्यानंा अडथळा होता कामा नये. त्यानंा हव्या 
असलेल्या णशक्षिािी संधी व त्याचं्या मनात असेल त्या प्रकारिी नोकरी त्यानंा केवळ त्याचं्या पात्रतेनुसार 
णमळावी. दुसरा अथम असा की, णनरणनराळ्या पात्रतेच्या लोकानंा णनरणनराळ्या संधी उपलब्लध असाव्यात; पि 
या संधी त्याचं्या संपूिम र्जीवनातील वैयणक्तक पणरपूतीच्या दृष्टीने समान असावयास हव्यात.  
 

आर्जपयंत या दोन अथांपैकी समार्जवादी णविारात पणहल्या अथास अणधक महत्त्व णदले गेले आहे. 
समार्जािी दोन प्रमुख वगांत र्जी णवभागिी झाली आहे त्याच्या णवरोधाशी हा अथम संबंणधत आहे. 
वगमणवभार्जनामुळे समान पात्रतेच्या लोकानंा समान संधी णमळेनाशी होते. कारि त्यानंा णमळिाऱ्या संधी ते 
ज्या सामाणर्जक वगािे घटक आहेत यावर अवलंबून असतात आणि णभन्न पात्रतेच्या पि एकाि वगाच्या 
घटकानंा णमळिाऱ्या संधीपेक्षा दुसऱ्या वगाच्या संधी णनराळ्या प्रकारच्या असतात. भाडंवलशाही समार्ज 
व्यवस्थेत भाडंवलदारानंा मरु्जरापंेक्षा णशक्षि, प्राप्ती, मोकळा वेळ, उद्योग वगैरे सवम के्षत्रातं नेहमीि िागंल्या 
संधी उपलब्लध झालेल्या आहेत; इतकेि नव्हे तर त्या वगातील मागसलेल्या रुग्ि ककवा वयस्कर घटकानंा 
देखील या संधी णमळालेल्या आहेत. या संधी त्यानंा देताना त्याचं्या वैयणक्तक गुिावगुिािंा णविार झालेला 
नाही. केवळ एका णवणशष्ट सामाणर्जक वगात र्जन्मास येिे हे सारे णवशेषाणधकार प्राप्त होण्यास पुरेसे होते. 
‘वगमणवरणहत समार्ज’ या आदशामुळे समार्जवादी िळवळीस सतत स्फूती णमळाली आहे. या आदशम समार्जात 
कुठल्याि वगास खास अशा सवलती णमळिार नाहीत. म्हिूनि वगमभेदािे उच्चाटन हे समतेिा आदशम 
गाठल्यािे एक गमक होय. 
 

पि त्यामंुळे ते ध्येय पूिमपिे गाठले र्जात नाही. या प्रश्नािी दुसरीही महत्त्वािी बार्जू आहे. कारि 
केवळ वगमभेद नष्ट करण्याने सारी णवषमता नष्ट होिार नाही. नैसर्मगक णवषमता तशीि राहील. आणि 
वगमभेद नष्ट झाले तरी प्रत्येकास आयुष्ट्यात समान संधी देण्याच्या प्रश्नािा समार्जाला णविार करावा लागेल. 
समार्जात सबल आणि दुबमल, हुशार आणि मागासलेले, नशीबवान आणि दुदैवी हे णशल्लक राहािारि. ही 
असली णवषमता कधीि नष्ट करता येिार नाही. पि त्यामुळे व्यक्ती-व्यक्तीत भेदभाव करण्यािी सामाणर्जक 
पद्त णनमाि होते ती टाळिे शक्य आहे. समतेच्या आदशाबद्दल णनसगाला काहीि आस्था नाही. म्हिूनि 
कमनणशबी लोकानंा योग्य संधी णमळवून देण्यासाठी समार्जालाि सरसावून पुढे येिे आवश्यक आहे.  
 
उपभोक्त्याांमधील समता : 
 

उपभोक्ता या नात्याने मािसाच्या आयुष्ट्यात समतेिा अथम काय होतो? या संदभात प्रत्येकास 
स्वतःच्या उपभोगासाठी णकती वस्तू व सेवा (गुडस् अँड सस्व्हमसेस्) यािा वाटा णमळतो, हा प्रश्न महत्त्वािा 
आहे. भाडंवलशाही व्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात याबाबतीत णवषमता वाढति गेली. काही थोड्या 
लोकानंी अमाप संपत्तीिा उपभोग घेतला व बव्हंशी लोकानंा आपल्या अणनणित िाकरीतील तोकड्या 
रोर्जगारीसाठी मालकाचं्या मर्जीवर अवलंबून राहण्यािी पाळी आली. णर्जवंत राहून केवळ िाकरी 
करण्याइतपत शक्ती राहील इतकेि वेतन त्यानंा णमळे. इतर णनर्जीव वस्तंूप्रमािेि रमपमशक्ती मानली र्जाई, 
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णकमान णकमतीत ती खरेदी केली र्जाई आणि व्यवहारात फायद्यािी अपेक्षा नसल्यास ती मुळी खरेदीि होत 
नसे. 
 

आपल्या रमपमशक्तीस केवळ क्रयवस्तूपेक्षा अणधक महत्त्व कामगार देत. म्हिून त्यानंी या 
णविारसरिीमुळे झालेल्या आपल्या आयुष्ट्याच्या अधोगतीणवरुद् बंड पुकारले आणि मानव म्हिून हक्कािंी 
मागिी केली. त्यानंी ठामपिे साणंगतले की, एकोणिसाव्या शतकातल्या णिटनप्रमािे संपत्ती णनमाि होत 
असलेल्या देशात प्रत्येक कामगारास पुरेशा सुखसोयींनी व प्रणतष्ठा साभंाळून राहाण्यािा तरी कमीत कमी 
हक्क असावा. प्रथम ‘र्जीवनावश्यक मरु्जरी’ व नंतर ‘णकमान राष्ट्रीय उत्पन्न’ ही ठरवावीत, अशी त्यानंी 
मागिी केली. हेतू हा की, त्या योगाने दैवािे िक्र कसेही णफरो त्यािा पणरिाम भोगावा लागू नये. एखादा 
मािूस उतार वयािा असेल अथवा आर्जारी वा बेकार असेल पि तरीसुद्ा त्याला र्जीवनधारिेसाठी कमीत 
कमी आवश्यक असेल ते णमळावयास हवे. सतत उद्यािी किता करीत त्याला आयुष्ट्य ढकलावे लागू नये. 
आर्ज र्जी सामाणर्जक सुरणक्षतता आपल्याला आढळते ती या राष्ट्रीय णकमान वेतनासाठी–हे वेतन सवांना 
सवमकाळ णमळावे–म्हिून केलेल्या लढ्यािा पणरपाक होय. 
 

पि सामाणर्जक सुरणक्षतता हे सामाणर्जक समतेच्या णदशेने टाकायिे केवळ पणहले पाऊल आहे. 
दणलतािंे णर्जिे थोडे सुसह्य झाले आहे इतकेि. पि तो अद्यापही दणलत आहे, ही गोष्ट णवसरता कामा नये. 
प्रत्येकास कमीत कमी आवश्यक गोष्टी तरी णमळतील पि र्जास्तीत र्जास्त ज्यानंा णमळतात त्याचं्याशी यािी 
काय तुलना होऊ शकते? समता म्हिर्जे रास्त हक्क. म्हिूनि सामाणर्जक सुरणक्षतता प्राप्त केल्यानंतर 
समार्जवाद्यानंी आपले अणधकाणधक लक्ष न्याय्य हक्काकंडे वळणवले आहे. 
 

न्याय्य हक्क म्हिर्जे काय? समान प्राप्ती णनणिति नव्हे. काही णवणित्र अपवाद वगळले तर 
समार्जवाद्यािंा यावर कधीि णवश्वास नव्हता. समान प्राप्तीिा कायदा अंमलात आिण्यासाठी रार्जकीय 
रु्जलूमािी र्जरूर आहे. णशवाय हे सारे केल्याने आर्मथक प्रगतीला खीळ बसिार हे णनराळेि. तेव्हा ही गोष्ट 
समार्जवादी णविाराशी संपूिमपिे णवसंगत आहे. आपल्या आयुष्ट्यास स्वतःच्या मनार्जोगते वळि लावण्यािी 
समान संधी प्रत्येकास णमळाल्यानंतर लोकानंा आपल्या प्राप्तीत वाढ करायिी का कमी करायिी हे 
स्वेच्छेनुसार ठरणवता आले पाणहर्जे. त्यािप्रमािे आपल्याला र्जादा प्राप्ती हवीय का र्जादा आराम हवा हे 
सुद्ा ठरणवता आले पाणहर्जे. म्हिूनि काही प्रसंगी मािूस अणधक कष्ट करून प्राप्ती वाढवू इस्च्छतो आणि 
काही वेळा तो अणधक आराम व बेतािी प्राप्ती पसंत करतो. समान प्राप्तीच्या कल्पनेत प्रत्येक कामािे स्वरूप 
वेगळ्या प्रकारिे असते, हे अंतभूमत नाही. उदा. र्जे लोक काही क्लेशकारक कामे करतात त्यानंा त्याबद्दल 
र्जादा वेतन द्यावे, हा णविार या कल्पनेत णदसत नाही. 
 

न्याय्य वाटा म्हिर्जे काय, हे ठरणवताना काही वेळा ‘न्याय्य वेतन’ या अस्पष्ट कल्पनेवर भर णदला 
र्जातो. एकाि प्रकारिे काम करिाऱ्या सवांना सारखेि वेतन णमळावे, हे न्यायाला धरून आहे. याबाबत 
कलग, र्जात वा असला इतर कुठल्याही प्रकारिा भेद करता कामा नये. र्जादा कामाबद्दल र्जादा वेतन द्यावे 
ही गोष्ट सुद्ा बरेिसे लोक मान्य करतील. मग ते र्जादा काम शारीणरक रमपमािे असो वा बौणद्क रमपमािे असो 
वा काही खास कौशल्यािे असो. तथाणप कामा-कामातील ह्या भेदािंे मोर्जमाप कसे करिार? आणि त्या 
भेदािंी दखल घेऊन न्याय्य वेतन कसे ठरणविार? कोळशाच्या खािीतले काम, शाळेतल्या णशक्षकािे 
काम, पाववाल्यािे काम आणि िाभंारािे काम यािंी र्जेव्हा आपि तुलना करू, तेव्हा कुिाला अणधक वेतन 
द्यावे हे कसे ठरणविार? न्याय्य वेतनािा नेमका आकडा ठरणविे ही तर लाबंिीि गोष्ट झाली. प्रत्येकास 
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णकती न्याय्य वेतन णमळावे, हे सूक्ष्मपिे मोर्जण्यािे गमक अद्याप अस्स्तत्वात आलेले नाही व तसे ते मोर्जता 
येिे शक्य होईल असे वाटत नाही. 
 

न्याय्य भागीदारीिी कल्पना पैशाच्या स्वरूपात नेमकी सागंिे ही गोष्ट र्जवळ-र्जवळ अशक्यि आहे. 
आणि तसे सागंता येिे णवशेष महत्त्वािेही नाही. प्रा. टॉनीने म्हटल्याप्रमािे, 
 

‘एखाद्या व्यक्तीिी णमळकत इतरापंेक्षा अणधक असावी, ही गोष्ट काही णतरस्करिीय नाही. कारि 
पणरस्स्थतीतील, णशक्षिातील आणि िालीरीतीतील एकसारखेपिामुळे सामान्य परंपरा तयार होऊन 
त्याबद्दल आदरभाव णनमाि झालेला असेल तर णमळकत मोर्जिीच्या या तपशीलािा णवसर पडतो ककवा 
णतकडे दुलमक्ष होते. पि काही णवणशष्ट वगाच्या लोकानंा या सासं्कृणतक वारशािा वाटा णमळू नये, ही गोष्ट 
वाईट आहे. आर्मथक णवषमतेमुळे मानवतेिा आणि बंधुत्वाच्या भावनेिा णवसर पडावा, ही गोष्ट णतरस्करिीय 
आहे. वास्तणवक मानवतेच्या संदभात आर्मथक णवषमता ही अगदीि णकरकोळ आणि उथळ बाब आहे.’[आर्. 
एच्. टॉनी, ‘इक्वाणलटी’, (१९३८ िी आवृत्ती), पृ. १२७.] 
 

अणतरेकी आर्मथक णवषमतेमुळे वगमणनर्ममती होते व णनरणनराळ्या वगांतील लोकानंा समानतेच्या 
भूणमकेवरून एकत्र येिे वा णमळून–णमसळून वागिे अशक्य होते. हा खरा मुद्दा आहे. नेमके हेि 
समार्जवाद्यानंा टाळायिे आहे. प्राप्तीच्या योगाने सामान्य र्जीवनमान र्जगण्याच्या मागात अडथळा णनमाि 
होण्यािे र्जो र्जो कमी होऊ लागते तो तो संपत्तीिे न्याय्य वाटप करिाच्या र्जवळर्जवळ समार्ज र्जाऊ 
लागला आहे, असे समर्जावे. न्याय्य वाटप साध्य झाल्यािे याहून दुसरे व्यवहायम गमक नाही.  
 

पि र्जी णवषमता वगमभेदावर आधाणरत नाही, पि प्रत्येकाच्या व्यणक्तगत पणरस्स्थतीतून णनमाि होते 
णतिे काय? आयुष्ट्यातील इतर अडििींमुळे पुरेशी णमळकत होऊ शकली नाही म्हिून ककवा आर्जारीपिात 
वा म्हातारपिी आवश्यक वस्तू णन सोयींिा त्यािंा योग्य वाटा णमळिे काही लोकानंा कसे शक्य आहे? 
र्जन्मतः र्जे शारीणरक, मानणसक वा इतर प्रकारे अधू आहेत त्यािंे काय होिार? णवषमतेच्या या णवणशष्ट 
प्रश्नािंी सोडविूक करिे हे समार्जसेवा (सोशल सस्व्हमस) योर्जनेिे एक महत्त्वािे कायम आहे. 
 

समार्जसेवा कायािे मुख्यत्वे करून दोन भाग पडतात. आयुष्ट्यात प्रत्येकास आवश्यक असलेल्या 
णशक्षि व आरोग्यणवषयक सेवा हा एक भाग. सुरुवाती सुरुवातीस या योर्जना केवळ मरु्जरासंाठी असत. 
कारि तेव्हा रमपीमंतानंा समार्जाच्या मदतीिी आवश्यकता नव्हती. कमी णमळकतीच्या लोकानंाि केवळ या 
योर्जनेिा फायदा णदला र्जाई. कारि स्वतःच्या उत्पन्नातून या गोष्टी साधिे त्यानंा शक्य नव्हते, अशी 
मुळातील भूणमका होती. मरु्जराचं्या मुलानंा काही णकरकोळ णशक्षि णमळिे व गंभीर आर्जारात त्यानंा 
वैद्यकीय मदत णमळावी इतकीि केवळ कल्पना होती. आर्ज या योर्जना णवणशष्ट वगापुरत्याि मयाणदत ठेवू 
नयेत अशी भूणमका आहे.माता-णपत्यािी पणरस्स्थती कशीही असो, सवम मुलानंा एकाि प्रकारच्या शाळातूंन 
णशक्षि णमळाले पाणहर्जे, आणि वैद्यकीय मदत आवश्यक असलेल्या प्रत्येक मािसाला औषधपाण्याच्या 
सवलती एकाि प्रकारच्या असल्या पाणहर्जेत. या सवलतींिा णविार करताना इतःपर आर्मथक पणरस्स्थतीला 
महत्त्व असू नये. असे झाल्यास त्याचं्या साहाय्याने सामाणर्जक ऐक्य दृढतर होऊ शकेल.  
 

अशा प्रकारच्या सामाणर्जक सेवािंा दुसरा भाग व्यणक्तगत पणरस्स्थतीमुळे णनमाि झालेली णवषमता 
वा नैसर्मगक णवषमता कमी करण्याकरता असतो. यात कुटंुबभत्ता, णनवृणत्तवेतन व दीघम सेवेतून णनवृत्त 
झाल्यावर होिारे लाभ, अशा प्रकारच्या सामाणर्जक णमळकतीच्या योर्जनािंा अंतभाव होतो. कुटंुबािा 
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पोकशदा र्जेव्हा पुरेशी कमाई करू शकत नाही ककवा र्जेव्हा त्याच्यावर अणधक र्जबाबदारी येऊन पडते, तेव्हा 
या सेवा ककवा सवलतींिा अडििीच्या पणरस्स्थतीतून मागम काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. यात 
णनसगाने णनमाि केलेल्या हालअपेष्टािंे णनवारि करण्यासाठी, शरीराने अधू असिाऱ्यानंा सवमसामान्य 
मािसापंेक्षा णदल्या र्जािाऱ्या खास र्जपिुकीिा व देखरेखेिाही अंतभाव होतो.  
 

अनेक सधन लोक भणवष्ट्यातील सवम संभाव्य अडििी ध्यानात घेऊन आर्ज र्जसे अशा अडििींच्या 
णनवारिाथम स्वतःि तरतूद करून ठेवतात, तशी तरतूद करण्यासाठी सवम लोकानंा पुरेशी प्राप्ती होऊ 
लागली तर समार्जाला अशा समार्जसेवा वा सवलतींिा भार णततकासा उिलावयास लागिार नाही. 
प्रत्येकर्जि आपापल्या ऐपतीनुसार स्वतःसाठी तरतूद करिे पसंत करतो. पि या त्याच्या सामर्थयाला 
मोठ्या व दीघमकाळच्या प्रणतकूल पणरस्स्थतीत लौकरि मयादा पडतात. अशा वेळी समार्जाने मदतीिा हात 
देिे आवश्यक आहे. दुदैवािा भरपूर वाटा ज्यानंा णमळाला आहे असे लोक असिारि. मग त्यानंा योग्य 
संधींिा हा रास्त वाटा णमळायला नको को? स्वतःिा काहीही दोष नसताना ज्याला तुलनेने इतराचं्यापेक्षा 
वाईट पणरस्स्थतीशी झगडावे लागते त्यािा इतरावंर नैणतक अणधकार आहे. अशा वेळी केवळ त्यािी 
अककिन अवस्था दूर करून भागिार नाही. त्याला इतरापं्रमािेि पुरेशी संधी देिे हे समार्जािे कतमव्य आहे. 
समतेच्या आदशानुसार इतके तरी करिे अत्यावश्यक आहे. 
 

उपभोक्ता या दृष्टीने मानवी समता प्रस्थाणपत करण्याच्या णदशेने आपि णकतपत प्रगती केली आहे? 
ढोबळ मानाने राष्ट्रातील प्रत्येकाला र्जीवनावश्यक णकमान प्राप्ती होण्याच्या णदशेने प्राथणमक तयारी झाली 
आहे. मरु्जरीिे मान र्जीवनावश्यक वस्तू घेण्यापुरते आहे. आणि ज्यानंा कसलेही काम करिे शक्य नाही 
त्यािंी समार्जाने काही तरी सोय केली आहे. आवश्यक अशा समार्जसेवा णकमान प्रमािात सवांसाठी 
पुरणवण्यात येत आहेत. प्रत्येक मुलास काही णवणशष्ट वयोमयादेपयंत णशक्षि णमळेल, प्रत्येकास वैद्यकीय 
मदत णमळेल, अशी व्यवस्था झाली आहे. आणि प्रत्येकाला णनवाराही णमळू लागला आहे.  
 

तरी पि हे सारे अगदी कमीत कमी आवश्यक इतक्या मयादेपयंति आहे. सवांना समान भागीदारी 
णमळण्यािे ध्येय अर्जून णकती तरी दूर आहे. त्यासाठी अर्जून णकतीतरी लढाया माराव्या लागतील. यािा 
अथम त्या णदशेने काहीि वाटिाल झालेली नाही असा नाही. प्राप्तीतील णवषमता बरीिशी कमी झालेली 
आहे. आणि पणरिामी रु्जनी वगमणवग्रह पद्ती काहीशी मागे पडली आहे. मर्जूर आणि पगारदार याचं्यात 
पूवीसारखी णवषमता आता णदसत नाही. ककबहुना बरेिसे मर्जूर आर्ज मध्यमवगीय पगारदारापंेक्षा िागंली 
णमळकत कमावत आहेत असे णदसते. काबाडकष्ट करिाऱ्याचं्यामध्ये णवषमताही आर्ज कमी झालेली णदसते. 
आता सवांना कामधंदा णमळू लागल्याने सवांहून खालच्या वगात असिाऱ्यािंी पणरस्स्थती पुष्ट्कळि 
बदललेली आहे. 
 

मग आर्ज कमतरता कशािी आहे? आर्जही आपल्याला अणतशय रमपीमंत आणि अणतरेकी दाणरद्र्याने 
णपडलेली लोक आढळतात आणि सारख्याि र्जीवनमानाकडे झुकिाऱ्या बहुसंख्य लोकाहूंन ते अर्जूनही 
अगदी दूर आहेत. वरच्या टोकाला अगदी णनराळ्या प्रकारिे र्जीवन र्जगिारे रमपीमंत लोक आहेत. सवांहून 
अणधक पगार घेिारे, अन्यथा हवा तसा खिम व्यवसायाच्या नावाने करण्यािी मुभा असलेले अथवा नफ्याच्या 
रूपाने भरपूर उत्पन्न असलेले संपन्न लोकयािंा या गटात समावेश होतो. त्यानंा राहण्यासाठी रार्जेशाही 
महाल आहेत, िैनीसाठी ककमती गाड्या आहेत, आपल्या आपे्तष्ट णमत्रानंा ते बादशाही हॉटेल्समधून 
मेर्जवान्या देऊ शकतात की णर्जथे एका र्जेविािे मोल एखाद्या सामान्य कुटंुबाच्या आठवड्याच्या 
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भोर्जनखिापेक्षाही अणधक असू शकेल. असे लोक संख्येने अगदीि अल्प आहेत आणि त्यािंी कमाई सवांना 
समप्रमािात वाटल्याने समार्जािे दाणरद्र्य कमी होिार नाही, वगैरे प्रकारिे मुदे्द या संदभात गैरलागू आहेत. 
त्याचं्या अवाढव्य खिामुळे हे उच्चवगीय लोक समार्जापासून वेगळे होतात आणि त्याचं्या रमपीमंतीच्या 
प्रदशमनामुळे समतेच्या आदशाला धके्क बसतात. 
 

उत्पन्नमानाच्या दुसऱ्या टोकास असे लोक आहेत की, ज्यानंा आपल्या उदरणनवाहासाठी 
समार्जाच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. उतारवयात णनवृणत्तवेतनावर र्जगण्यािी ज्याचं्यावर पाळी 
आली आहे, त्यािंे हाल सवांना माहीत आहेत. ज्याचं्या णशरावर मोठे कुटंुब िालणवण्यािी र्जबाबदारी आहे 
त्यानंा केवळ सरकारकरवी णमळिाऱ्या कुटंुबभत्त्यावर घर िालणविे अशक्य आहे. त्यासाठी त्याचं्या 
णमळकतीिेही प्रमाि मोठे असिे आवश्यक ठरते. महायुद्ानंतरच्या काळात साध्य झालेले राष्ट्रीय 
पातळीवरील णकमान उत्पन्नािे प्रमाि वाढत्या महागाईमुळे धोक्यात आले आहे. हे लोक सरकारी मदतीवर 
अवलंबून आहेत, या केवळ एका कारिास्तवि त्याचं्यासाठी फक्त कमीत कमी उत्पन्न पुरेसे आहे असा 
णविार केला र्जातो. समान भागीदारी वा त्याचं्या न्याय्य वाटा त्यानंा देण्याच्या दृष्टीने समार्जाला अद्याप 
णविार करायला सवड णमळालेली नाही. 
 

सवमसाधारिपिे असे आढळते की, या सामाणर्जक सोयींच्या संदभात समानतेच्या खऱ्या अथािी 
र्जाि समार्जाला आलेली णदसत नाही. सवमसामान्य सवलतीसुद्ा सवांना सारख्या णमळत नाहीत. 
आरोग्यणवषयक सवलती या णदशेने पुष्ट्कळि पुढे गेल्या आहेत. पि आर्जही आपली णशक्षिपद्ती णनदोष 
आहे असे म्हिता येिार नाही. त्यात आदशाच्या णदशेने सुधारिा झाल्या आहेत ही गोष्ट खरी असली तरी 
समार्जातील वगमभेदास या पद्तीत मान णदला र्जातो. सधन लोकानंा आर्जही गणरबाचं्या मानाने अणधक 
णशक्षि घेण्यािी संधी णमळते. राज्याने िालणवलेल्या णशक्षि पद्तीतही भेदभाव केला र्जातो. सामान्य 
लोकाचं्या नव्या शाळानंा णततका िागंला णशक्षकवगमही णमळत नाही. तसेि या शाळा णततक्या सुसज्ज 
असल्यािेही णदसत नाही. मागासलेल्या व अधु असलेल्याचं्या शाळातं कमीत कमी आवश्यक तेवढ्याि 
गोष्टी पुरेशा समर्जल्या र्जातात. वेड्याचं्या इस्स्पतळात भरपूर गदी आढळते. पि पुरेसे डॉक्टसम णदसत 
नाहीत. अगदी माफक सवलतीही पुरेशा समर्जल्या र्जातात. समार्जातील मनोणवकल मुलासंाठी सवलती 
पुरणवण्यास पुरेसा खिम केला र्जात नाही. अपिारी बालकाचं्या पुनवमसनाच्या योर्जनाकंडे अंशतः देखील 
लक्ष णदले र्जात नाही. समार्जात सवांहून दुबमल स्थानावर असिाऱ्याचं्या दृष्टीने समतेिा आदशम अद्याप 
दृणष्टपथात सुद्ा नाही असे म्हिावे लागते.[सामाणर्जक सोयींच्या बाबति ेहे ढोबळ णववेिन आहे, व्यापक मून्यणनधारि नव्हे. केवळ 
आर्मथक दृणष्टकोनातून या सोयींिा णविार केला असून णकती पैसा खिम केला र्जातो यावरि हे णववेिन आधाणरत आहे.] 
 
उत्पादकाांमधील समता : 
 

आपल्या कामामध्ये आपल्याला णकतपत संधी णमळते यािा उत्पादकामंधील समतेशी घणनष्ट संबंध 
आहे. याबाबतीतही असे णदसते की, औद्योणगक युगाच्या सुरुवातीपासूनि बहुसंख्य मरु्जराचं्या हक्कािंी 
हेळसाडं झाली. मालकाचं्या मर्जीनुसार त्यािंा उपयोग केला र्जाई व त्यानंा कामावरून काढून टाकण्यात 
येई. अगदी भयंकर पणरस्स्थतीत सुटीणशवायि त्यानंी सदासवमकाळ कामे करावी अशी अपेक्षा होती. 
मालकािंी आज्ञा त्यानंा णनमूटपिे पाळावी लागे. एखाद्याला णदलेले काम त्याला आवडते वा नाही हा प्रश्न 
णविारावा असे स्वप्नातही कुिाला वाटले नाही. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

झगड्यािी सुरवात झाली ती कामगारािंे कमीत कमी हक्क तरी प्रस्थाणपत करावेत या उदे्दशाने. 
त्यातं प्राधान्य णमळाले ते मरु्जरीच्या हक्काला. मरु्जरीिा हक्क म्हिर्जे केवळ णमळकतीिाि हक्क नव्हे. तो तर 
मोलािा आहेि. परंतु सामाणर्जक र्जीवनात प्रणतषे्ठने भाग घेता यावा या हक्कािा सुद्ा त्यात समावेश आहे. 
सरकारने णकतीही मदत णदली तरी लादलेल्या बेकारीमुळे होिाऱ्या नुकसानीिी भरपाई होऊ शकत नाही. 
समार्जात आपल्याला स्थान नाही, समार्जाला आपली गरर्ज नाही, या समरु्जतीमुळे त्याला र्जो मनस्ताप 
होतो त्यािी भरपाई होिे कठीि. कामगारानंी झगडा आरंभला तो सरकारी मदत वा बेकारी भत्ता णमळावा 
म्हिून नव्हे तर, आपल्याला आपला काम करण्यािा न्याय्य हक्क णमळावा म्हिून. कमीत कमी हा हक्क तरी 
उत्पादक म्हिून णमळालाि पाणहर्जे असे कामगाराला वाटू लागले. 
 

त्यािबरोबर काम करण्यास कुठल्या णवणशष्ट वातावरिािी वा पणरस्स्थतीशी आवश्यकता आहे या 
बाबतीतही मरु्जराचं्या काही मागण्या आहेत. भरपूर वेतन हे अथात त्यात आले. परंतु त्या णशवाय 
धोक्यापासून संरक्षि आणि कामािे स्वरूप ध्यानात घेऊन, शक्यतो णनरोगी व उत्तम वातावरि याही 
गोष्टींिी र्जरूरी आहे. या नंतर मरु्जरािंी मागिी आली ती कामाच्या वेळाबाबत. कामािे वार्जवी तास आणि 
पुरेशा सुट्ट्या त्यानंी माणगतल्या. आर्ज त्याला याहून अणधक हवे आहे. नोकरीत सुरणक्षतता हवी. वाटेल 
तेव्हा त्याला नोकरीवरून दूर केल्यास त्यािे आणि त्याच्या कुटंुणबयािंे र्जीवन उध्वस्त होईल. त्याला र्जरी 
दुसरी नोकरी णमळण्यािी शक्यता असली तरी नुकसान हे होिारि. उत्पादन व्यवस्थेत बदल होत 
र्जािारि. म्हिून नोकरीत १०० टके्क सुरणक्षतता कोिालाि देता येिार नाही, ही गोष्ट र्जरी खरी असली 
तरी हा प्रश्न मालकानंी प्रत्यक्ष पणरस्स्थती ध्यानात न घेता आपल्या लहरीनुसार णनकालात काढावा याला 
काहीि अथम नाही. यासाठीि उत्पादक म्हिून मािसाच्या सोयीसाठीि सामाणर्जक सुरणक्षततेिी तरतूद 
करिे आवश्यक आहे. उपभोक्ता म्हिून त्याला द्यावयाच्या सवलतींिी ही दुसरी बार्जू आहे. 
 

अर्जूनही असे म्हिता येईल की समार्जवाद्यानंा र्जी समानता हवी आहे ती ही नव्हे. अद्यापही 
याबाबतीत णवषमता ठळकपिे णदसते. स्वतःच्या अंगी कुठलेही णवशेष गुि नसताना केवळ योग्य कुटंुबात 
र्जन्म झाल्यामुळे काहींना िागंली नोकरी णमळण्यािी उत्तम संधी प्राप्त होते आणि आयुष्ट्यभर सुरणक्षत व 
समाधानकारक काम णमळते. असे का? काहींना वाटेल तो व्यवसाय करण्यािी संधी उपलब्लध असावी तर, 
काहींना केवळ मरु्जरीणशवाय दुसरा पयाय असू नये, असे का? प्रत्येकास आपल्या पात्रतेनुसार योग्य व 
समाधानकारक काम णमळण्यािी संधी का असू नये? असे यापुढे र्जाऊन णविारता येईल. 
 

ही र्जीवनतील काम करण्याच्या काळातील सारी णवषमता णमळकतीमधील स्वच्छंद णवषमतेप्रमािेि 
असमथमनीय आहे. मािसािे बरेिसे आयुष्ट्य कायम व काम करण्यात र्जाते. आणि ते काम त्याच्या आवडीिे 
नसेल अथवा त्याला रात्रंणदवस छुप्या णतरस्काराने वागवले र्जात असेल तर अथाति त्यािे आणि त्याच्या 
सभोवतालच्या सवांिे सारे आयुष्ट्यि णबघडून र्जाईल. वयात आल्यानंतर त्याला ज्या प्रकारिी नोकरी 
णमळते आणि वागिूक णमळते त्यावर त्याच्या व्यणक्तत्वािा णवकास अवलंबून असतो. केवळ कामािे तास 
कमी करून वा रहािीिा दर्जा सुधारून आयुष्ट्यातील ही णनराशा नाहीशी करता येिार नाही. 
 

उत्पादकामंध्ये समता असावी असे म्हििे म्हिर्जे प्रत्येकास आपल्या इच्छेस येईल तसे काम 
करण्यािा हक्क असावा असे नव्हे. कुठल्याि अथमव्यवस्थेखाली अशी सोय होऊ शकिार नाही. अनेकानंा 
प्रधानमंत्री होण्यािी इच्छा असली तरी प्रधानमंत्र्यािंी र्जागा एकालाि णमळिार. या समतेिा अथम इतकाि 
की प्रत्येकास केवळ कामि नव्हे तर आपल्या पात्रतेनुसार काम णमळणवण्यािी संधी हवी.  



 
 अनुक्रमणिका 

 
अशी पणरस्स्थती प्रत्यक्षात णनमाि करण्यासाठी तीन गोष्टी करण्यािी आवश्यकता आहे. पणहली 

गोष्ट म्हिर्जे कोिी कोिते काम करावे यािे संिालन नसावे. संिालनामुळे काही लोकानंा आपल्या 
मनाणवरुद् काही प्रकारिी कामे करावी लागतात. यािा अथम सगळ्यानंा समान वागिूक देण्याच्या हक्कािा 
संपूिम भंग होतो. काही आिीबािीच्या प्रसंगी अशी सक्ती योग्य ठरेल, पि एरव्ही नव्हे. दुसरी गोष्ट म्हिर्जे 
प्रत्येकास आपापल्या नैसर्मगक प्रवृत्तीनुसार प्रणशक्षि णमळण्यािी संधी असावी. आणि ही संधी केवळ 
बालवयापुरती मयाणदत न ठेवता प्रौढावस्थेतसुद्ा उपलब्लध व्हावी. णतसरी गोष्ट अशी की कुठलेही काम व 
व्यवसायातील बढती ही प्रत्येकास त्याच्या पात्रतेनुसार व त्यािा दीघानुभव लक्षात घेऊन णमळावीत. कारि 
प्रणशक्षि देऊन नंतर मग वणशलेबार्जीच्या र्जोरावर नोकरीतील प्रगती अवलंबून असल्यास त्या णशक्षिािा 
काहीि उपयोग नाही. 
 

पि यातंील कुठल्याि गोष्टीमुळे नोकरीत त्याला कशाप्रकारिी वागिूक णमळेल या प्रश्नािे उत्तर 
णमळत नाही. बहुताशंी लोक कोित्या तरी संघटनेत नोकरी करूनि आर्जकाल आपला उदरणनवाह 
करतात. आणि म्हिूनि त्या संघटनेतील त्यािंे स्थान हे त्याचं्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािे ठरते.या बाबतीत 
समार्जवादी ध्येय अगदी संणक्षप्त स्वरूपात ‘समान दर्जा’ असे साणंगतले र्जाते. पि त्यािा नेमका अथम काय? 
प्रत्येक कायात वा व्यवसायात काही तरी णशस्त असावी. काहींनी आज्ञा सोडिे व दुसऱ्यानंी णतिे पालन 
करिे या गोष्टी कुठल्याही व्यवस्थेत अटळ आहेत. त्यावािून संघटना संभवत नाही. अशा प्रकारिे भेद 
कधीही दूर करता येिार नाहीत व ते दूर करण्यािी आवश्यकताही नाही. 
 

तेव्हा ‘समान दर्जा’ या प्रश्नाकडे णनराळ्या प्रकारे पहावयास हवे. प्रत्येकास सारखाि अणधकार 
असावयास हवा असा त्यािा अथम नाही. संघटनेतील दर्जा कोिताही असो, प्रत्येकास मािुसकीिी वागिूक 
णमळावयास हवी. इतराचं्या बरोबरीने त्याला काही सवलती व स्स्थती उपभोगता याव्यात, इतराबंरोबरि 
संघटनेच्या कायात त्यालाही सहभागी होता यावे आणि त्याच्याही णहतािी दखल घेतली र्जावी. 
समार्जातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगी समार्जाला काहीतरी देण्यािी कुवत ही असतेि. त्याच्या कायाच्या 
रुपाने तो समार्जाने णहत साधण्यािा प्रयत्न करति असतो. त्याच्या कायाणवषयीच्या त्याच्या मतािा 
समार्जाने आदर केला पाणहर्जे. अशा प्रकारे र्जर प्रत्येकर्जि आपापल्या शणक्तनुसार समार्जणहताकडे लक्ष 
पुरणवत असेल तर आपल्या मताबंद्दल वा आपल्या आवडीणनवडी ककवा सोयी-गैरसोयींबद्दल समार्ज 
बेणफकीर आहे, असे कुिाला वाटू देता कामा नये. एखादी गोष्ट दुसऱ्या एखाद्याच्या दृष्टीने योग्य नसली तरी 
त्याच्या दृष्टीने योग्य असते, असे त्याला भासणवण्यािे कारि नाही. 
 

उपभोक्त्यामंधील समता अद्याप प्रस्थाणपत करता येत नाही. पि व्यवसायातील समता तर अद्याप 
दृष्टीच्या टप्पयात सुद्ा नाही. ही गोष्ट मान्य करावयास हवी की आता सवांना रोर्जगाही णमळत असल्यामुळे 
सध्या आवश्यक असलेले णकमान हक्क प्रस्थाणपत झालेले आहेत. आणि सवांना रोर्जगारी णमळत असल्यामुळे 
सध्या आवश्यक असलेले णकमान हक्क प्रस्थाणपत झालेले आहेत. आणि सवांना रोर्जगारी णमळत र्जाईल 
तोवर त्यानंा बाध येण्यािे कारि नाही. पि यानंतरच्या अवस्थेकडे म्हिर्जे र्जीवनातील कायाच्या समतेच्या 
णदशेने अद्याप काही हालिाल झालेली नाही. या बाबतच्या उत्पादक म्हिून लोकाचं्या हक्कािी अद्याप 
पद्तशील माडंिीही झालेली नाही, मग त्यािंा ठामपिे उच्चार करिे तर दूरि राणहले.  
 



 
 अनुक्रमणिका 

उत्पादक म्हिून मािसामिसातील णवषमता सवांना क्षिोक्षिी र्जािवते. मरु्जराचं्या आणि 
पाढंरपेशाचं्या व्यावसाणयक पणरस्स्थतीत फरक का असावा? केवळ पाढंरपेशाचं्या नोकरीत अणधक 
सुरणक्षतता, िागंले णनवृत्तीवेतन, कामािे कमी तास आणि अणधक सुट्ट्या या सवलती का असाव्यात? काम 
करिाऱ्यातं ‘मर्जूर’ व ‘पाढंरपेशे’ हा फरकि का म्हिून करावा? आणि प्रत्यक्ष कायाच्या व्यवस्थेत काही 
लोकानंा इतरापंेक्षा िागंल्या सुखसोयी–उदा० उत्तम उपहार गृहे, उत्तम स्नानगहेृ–का णदल्या र्जाव्यात? 
असा फरक केवळ पाढंरपेशे व मर्जूर याचं्याति केला र्जातो असे नाही. उद्योगधंद्यातील सवमि रमपेिीत अशा 
प्रकारिी प्रणतषे्ठिी अणधकाररमपेिी अस्स्तत्वात आहे. आणि णवणवध प्रकारच्या बाह्यव्यवस्थेमुळे ती कायम 
राखली र्जात आहे. 
 

प्रत्यक्ष मरु्जरामंध्येसुद्ा वगमभेद णदसतो. काहींना इतरापंेक्षा अणधक शकै्षणिक व कामाच्या सवलती 
णमळणवण्यािी संधी असते. हा भेदभाव केवळ प्राप्तीतील फरकामंुळे आहे असे नव्हे. या णवषमतेला आपली 
णवणशष्ट णशक्षि पद्ती णततकीि र्जबाबदार आहे. आमच्या णशक्षिव्यवस्थेत णनरणनराळ्या संधाबाबतिी 
णवषमता पुष्ट्कळि आढळते. आपि घेत असलेले णशक्षि आणि णशक्षिामुळे णनणित होिारा आपला व्यवसाय 
यातं सािेबंद संबंध आहे. म्हिर्जे शालेय णशक्षिावर मािसािे सारे भणवतव्य अवलंणबत असते. आयुष्ट्यात 
आपल्याला काय स्थान लाभिार ते णतथेि र्जवळर्जवळ पके्क ठरते. प्रा० टी. एच्. माशमल याचं्या शब्लदातं 
सागंायिे म्हिर्जे – ‘ ...... णशक्षि आणि व्यवसाय याचं्या सािेबंद संबंधात सैलपिा येण्यािी णिन्हे णदसत 
नाहीत. उलटपक्षी हा संबंध अणधकि भक्कम होत िालला आहे ..... िाळीस वषाच्या मािसाच्या पात्रतेिी 
परीक्षा त्याने पंधराव्या वषी णदलेल्या परीके्षत् णमळणवलेल्या यशाच्या आधारावर केली र्जाते. शाळा वा कॉलेर्ज 
सोडताना घेतलेल्या णतणकटावर साऱ्या आयुष्ट्यािा प्रवास करावा लागतो. [(टी. एच्. माशमलकृत - णसणटझनणशप ॲण्ड 
सोशल क्लास-, १९५० पृ. ६४] 
 

अशा प्रकारे या देशात र्जो मािूस आपल्या र्जीवनािी सुरुवात मर्जूर म्हिून करतो त्याला 
पाढंरपेशािंी वरिी र्जागा णमळणविे हे आयुष्ट्यभर र्जवळर्जवळ अशक्यि असते. असा बदल झाल्यािी 
उदाहरिे इतरत्र णदसली तरी या देशात णवरळाि. व्यवसायात बढतीसाठी दीघम मुदतीच्या आणि खास 
णशक्षिािी आवश्यकता असते हे क्षिभर बार्जूस ठेवले तरी देखील हे णततकेि खरे की औद्योणगक के्षत्रातील 
वरच्या र्जागािंी मके्तदारी णवणशष्ट वगाच्या हातातंि आहे. ‘राष्ट्रीय कोळसा सणमती’ ने र्जेव्हा बढतीच्या 
णशडीिी योर्जना सुरू केली तेव्हा तरुि खाि कामगारानंा शकै्षणिक सवलती देण्यापलीकडे काही अणधक 
साधले नाही. तरी देखील त्या नव्या नाट्यमय साहसािे अनुकरि करण्यािी घाई दुसऱ्या उद्योगधंद्याच्या 
िालकानंी केली नाही. शकै्षणिक संधी ही णकतीही झाले तरी या प्रश्नािी केवळ एक बार्जू होय. खरा प्रश्न 
उद्योगधंद्यात उपलब्लध होिाऱ्या बढतीच्या संधीिा आहे. 
 

उत्पादक या नात्याने मािसामािसातं आढळिाऱ्या या नेटाच्या णवषमता म्हिर्जे आर्जच्या 
समार्जवाद्यानंा एक गंभीर आव्हानि आहे. या देशात णनस्संकोिपिे वगमभेद करण्यात येतो असे 
वकम शॉपसारखे दुसरे णठकाि नाही. सवांना रोर्जगार णमळाल्याने होिारे बदल र्जमेस धरूनही णशल्लक 
राणहलेले भेद डोळ्यातं भरण्यासारखे आहेत. हे भेदभाव करारपत्रातील अटींतून, सवलतीमधून, 
बढतीसाठी णदलेल्या संधीतून आणि कामगारानंा र्जी हलक्या प्रतीिी वागिूक णदली र्जाते त्यामधून स्पष्ट 
णदसतात. व्यवसायाच्या णठकािी सहस्त्रावधी स्त्री-पुरुष कामगारानंा क्षिोक्षिी र्जीवनाच्या इतर कोित्याही 
के्षत्रात असह्य वाटेल अशी वागिूक णदली र्जाते, या के्षत्रात समतेिा लढा नुसता कर्जकायिाि राणहलाय असे 
नाही तर, तो अद्याप सुरू व्हायवयािा आहे. 
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४. स्िातांत्र्याकडे 
 
वनिडीची सांधी 
 

समार्जवादािा संबंध केवळ समतेशीि आहे असे नव्हे तर अणधक मूलभूत दृष्टीने त्यािा 
स्वातंत्र्याशीही संबंध आहे. स्वातंत्र्याच्या साहाय्यानेि आपिास हव्या असलेल्या समतेिी कल्पना स्पष्ट 
करता येते. ‘समान संधी’ िा अथमि मुळी स्वातंत्र्यािा न्याय्य वाटा असा होतो. कारि प्रत्येक संधी म्हिर्जे 
स्वातंत्र्य, णनवड करण्यािा आणि आपल्या णनवडीनुसार वागण्यािा अवसर. मािसािे सवोत्तम लेिे म्हिर्जे 
स्वातंत्र्य. आणि म्हिूनि सवांना समान स्वातंत्र्यािा समान वाटा णमळावा–स्वातंत्र्य ही काही थोड्या 
लोकािंी मके्तदारी होऊ नये–अशी समार्जवाद्यािंी मागिी आहे. 
 

अगदी उन्मत्त हुकूमशहासुद्ा स्वातंत्र्यािे महत्त्व र्जाितो. णनदान स्वतःच्या स्वातंत्र्यािे तरी. त्यािा 
णवरोध असतो इतराचं्या स्वातंत्र्याला–इतराचं्या स्वातंत्र्याला आळा घालून तो स्वतःच्या स्वातंत्र्यात वाढ 
करत असतो. म्हिूनि प्रत्येक प्रकारिी हुकूमशाही वा णपळविूक म्हिर्जे एका अथी स्वातंत्र्यािी िोरीि 
असते. एखादा लुटारू ज्याप्रमािे बंदूक दाखवून लोकानंा नागवून स्वतः रमपीमंत होण्याच्या प्रयत्नात असतो. 
णततक्या ठळकपिे नसले तरी तिति हुकूमशाही अथवा वणरष्ठ वगम ककवा गट आपल्या बलािा वापर करून 
लोकािंे स्वातंत्र्य लुबाडून आपले स्वातंत्र्य वाढवीत असतो. यासाठीि समतेसाठी लढा म्हिर्जे कोिी 
कोिीिे स्वातंत्र्य लुबाडू नये म्हिून लढायिा लढा असतो. 
 

प्रत्येकािे स्वातंत्र्य सापेक्ष असते; ते कमी ककवा र्जास्त होऊ शकते. आपल्या स्वातंत्र्यात भर 
घालण्यासाठी दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर धाड घालिे हा एक मागम आहे. पि स्वातंत्र्याच्या मयादा णवस्तारून 
सगळ्यानंाि पुरेशी संधी णमळेल अशी व्यवस्था करिे हा दुसरा मागम आहे. मािसािा स्वतःिे स्वातंत्र्य 
वाढणवण्याच्या हेतूने स्वतःच्या स्वभावाशी व णनसगाशी सतत झगडा िालू असतो. अज्ञान आणि आळस 
त्यामुळे यात अपयश येण्यािी भीती असते तर ज्ञान आणि णर्जद्द यामुळे यशािी शक्यता णनमाि होते. 
स्वातंत्र्यासाठी िाललेला झगडा समतेच्या झगड्याहून वरच्या दर्जािा आहे. समर्जावादी या झगड्यात भाग 
घेण्यास बाधंलेले आहेत. प्रत्येकाला पणरपूिम र्जीवन र्जगण्यािी संधी णमळावी यासाठी स्वातंत्र्यािे समान 
वाटप व्हावे ही भूणमकी र्जशी र्जगण्यािी संधी णमळावी यासाठी स्वातंत्र्यािे समान वाटप व्हावे ही भूणमका 
र्जशी समार्जवादी घेतात तशीि प्रत्येकाला अणधकाणधक स्वातंत्र्य ककवा संधी णमळत राहावी याणवषयीिी 
किताही त्यानंा सतत असते. 
 

अणधकाणधक स्वातंत्र्यासाठी िालणवण्याच्या झगड्याला अंत नाही. लोकशाहीत आपि स्वतंत्र 
समार्जात राहात असल्यािी भाषा वापरतो आणि त्यायोगाने आपिास र्जिू अबाणधत स्वातंत्र्य प्राप्त झाले 
असून आता फक्त त्यािे रक्षि करावयािे आहे असे सूणित करीत असतो. ‘स्वातंत्र्या’च्या संकुणित व 
नकारात्मक समरु्जतीमधून हा भ्रम णनमाि होतो आणि रार्जकीय रु्जलूमािा अभाव म्हिर्जे स्वातंत्र्य अशी 
आपली समर्जूत होते. पि र्जेथे काही मूलभूत रु्जलूमािा अभाव म्हिर्जे स्वातंत्र्य अशी आपली समर्जूत होते. 
पि र्जेथे काही मूलभूत रार्जकीय हक्क बरेि सुरणक्षत आहेत अशा आपल्यासारख्या देशातसुद्ा भावरूप 
स्वातंत्र्य ककवा प्राप्त होिाऱ्या संधी सवांना ठराणवक प्रमािात प्राप्त होत नाहीत, ककवा प्रत्येकािा वाटाही 
सारखा असता नाही. 
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आर्मथक स्वातंत्र्याबाबतही असाि संकुणित व नकारात्मक दृणष्टकोि घेतलेला आढळतो. 
स्वातंत्र्याच्या संरक्षिाथम भाडंवलशाही अथमरिनेस संरक्षि णदले पाणहर्जे, हा णविार पहा. भाडंवलशाहीत 
मानवािे उपभोक्ता व उत्पादक या दोन्ही भूणमका संभाळण्यािे स्वातंत्र्य र्जपले र्जाते, असे म्हटले र्जाते. 
कारि उपभोक्ता म्हिून आपल्या आवडीच्या वस्तू णनवडण्यािे स्वातंत्र्य त्याला णमळते व कोितीही नोकरी 
करण्यािे त्यािे स्वातंत्र्य अबाणधत राहते. कुठल्याही दुकानात णशरून आवडेल ती वस्तू तो खरेदी करू 
शकतो व आपिास आवडेल अशी नोकरीही तो शोधू शकतो. कुठल्याही कायद्यािे त्याच्यावर बंधन असत 
नाही. स्वातंत्र्य म्हिर्जे णनवड करण्यािी मुभा असे मानले तर आिखी काय मागिार?  
 

पि मग मर्जूर स्वतःलाि सवाल करतो की आपला णखसा णरकामा असताना वाटेल त्यावर खिम 
करण्यािे स्वातंत्र्य असले तर ते काय कामािे आहे? र्जेथे एखादी नोकरी णमळाली तर भाग्यि म्हिायिे 
तेथे एक नोकरी सोडून दुसरी धरण्याच्या स्वातंत्र्याला काय अथम आहे? ककवा आपल्याला हवे तसे णशक्षि 
वा अन्य साधनाचं्या साहाय्याने आवडीच्या के्षत्रात नोकरी णमळणविे शक्य नसेल तर? म्हिूनि 
भाडंवलशाहीच्या योगाने होिारे स्वातंत्र्यािे रक्षि कामगार िळवळीवर काहीि पणरिाम करू शकले नाही, 
यात आियम ते काय? यािा अथम स्वातंत्र्य अथमशून्य आहे असा नव्हे. प्रत्येकास त्यािी महती पटलेली आहे. 
पि वस्तुस्स्थती अशी आहे की भाडंवलशाही समार्जरिनेत त्यािा अथम फक्त रमपीमंतािे खास अणधकार 
असाि होतो.  

 
इतर सवम स्वातंत्र्याप्रमािे आर्मथक स्वातंत्र्य म्हिर्जे केवळ कायदेशीर बंधनािंा अभाव असे नव्हे. 

आर्मथक र्जीवनात लोकानंा ज्या णनणित संधी णमळतात त्यािंी बेरीर्ज म्हिर्जे आर्मथक स्वातंत्र्य. मागासलेल्या 
समार्जात या संधी इतक्या थोड्या असतात की आर्मथक स्वातंत्र्य णकमान प्रमािाति आढळते, मग तेथे 
लोकावंर रु्जलूम करिारा हुकूमशहा नसेना का. अशा समार्जात मािूस उपभोक्त म्हिून दाणरद्र्याच्या 
गुलामणगरीत णपित असतो आणि उत्पादक म्हिून काबाडकष्ट त्याच्या वाट्याला सतत येत असतात. 
समार्जाच्या प्रगतीबरोबरि आर्मथक स्वातंत्र्यािा णवकास होतो. आणि उपभोक्ता या भूणमकेतील मािूस 
दाणरद्र्याच्या शृंखला झुगारून देतो व आपिास हव्या त्या वस्तंूिी व सेवािंी णनवड करायिी म्हिर्जे काय हे 
त्याला समर्जू लागते. उत्पादक काबाडकष्ट करून आपली सुटका करून घेऊ शकतात व आपल्या 
आवडीच्या कायात त्याचं्या व्यणक्तत्वािे प्रणतकबब उमटायला लागते. अशाप्रकारच्या संधी र्जसर्जशा अणधक 
प्रमािात उपलब्लध होतात तसतसे स्वातंत्र्यािे णक्षणतर्ज णवस्तारत र्जाते. 
 

आपल्या रार्जकीय रमपद्ा कुठल्याही प्रकारच्या असोत, प्रत्येकर्जि स्वातंत्र्यािे गोडवे गातोि. 
कारि, या उच्चतम मूल्यासाठी मािूस सतत झगडत आला आहे. स्वातंत्र्यािे मूल्य न समर्जल्यामुळे 
स्वातंत्र्याच्या णवकासात कधी अडथळे णनमाि झाले नाहीत वा कधी होिारही नाहीत. खरा अडथळा णनमाि 
होतो तो स्वातंत्र्याच्या अधमवट, भ्रष्ट आणि णवकृत कल्पनेमुळे. दाणरद्र्यापासून मुक्ती देण्याच्या नावाखाली 
साम्यवादी आपल्या रु्जलूमशाहीिे समथमन करतात. कायद्याच्या प्रणतबंधापासून मुक्ती देण्याच्या नावाखाली 
भाडंवलशाहीिे पुरस्कते वैपुल्याच्या साणन्नध्यातील दाणरद्र्यािे समथमन करतात. िागंल्या राहिीमानाच्या 
बदल्यात बरेिसे काबाडकष्टािे आयुष्ट्य स्वेच्छेने काहीर्जि पत्करतात. यापैकी स्वातंत्र्याच्या कुठल्याि 
व्याख्येत मािसाच्या संपूिम व्यणक्तमत्त्वािा णविार होत नाही. स्वतंत्र होण्यासाठी त्याला कोिाच्या हातिे 
खेळिे बनून वा णनधमन होऊन िालिार नाही. अथवा केवळ कष्टािे आयुष्ट्य पत्करूनही िालिार नाही. 
त्यासाठी त्याने बंधनाच्या सवम शृंखलाि झुगारून द्यायला हव्यात. 
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िैप लयातून स्िातांत्र्याकडे 
 

उपभोक्ता म्हिून मािसािे र्जे स्वातंत्र्य असते ते त्याला खरेदीसाठी बार्जारात उपलब्लध असलेल्या 
वस्तू व सेवावंर अवलंबून असते. या गोष्टी णर्जतक्या णवपुल व त्या णमळण्याबाबत णर्जतकी सुणवधा अणधक 
णततके त्यािे स्वातंत्र्य अणधक. णवपुलतेमधून स्वातंत्र्य वधाणपत करण्यात भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेने 
णमळवलेले यश ही णतिी मोठी कामणगरी समर्जली र्जाते. तुलनेने पाहता रु्जन्या पद्तीच्या वा मागासलेल्या 
समार्जात वस्तुवैपुल्यावर अणधक भर णदला र्जात नाही. त्या समार्जातील िालीणरती, परंपरा अथवा केवळ 
णनस्ष्ट्क्रयता यामुळे तेथील लोक णनराळ्याि प्रकारे णविार करतात. म्हिून अशा समार्जातले र्जीवन 
दाणरद्रयामुळे मयाणदत असते. सासं्कृणतक प्रगतीसाठी ज्या गोष्टी णमळावयास हव्यात त्याचं्या प्राप्तीिी 
मािसाला आशाि नसते. या उलट भाडंवलशाही समार्जात अणधक उत्पादनावर णवशेष भर णदला र्जातो. 
आणि याबाबत तसे यशही णमळणवले र्जाते. एका शतकात भाडंवलशाही समार्जािे उत्पादन इतके कमालीिे 
वाढले की त्या योगाने लोकाचं्या र्जीवनात क्राणंतकारक बदल झाला आहे, हे पाहण्यासाठी आकडेमोड 
करण्यािी आवश्यकता नाही. ककबहुना भाडंवलशाही समार्जािे यश उत्पादनाच्या वाढीच्या आधारावर 
मोर्जले र्जाते, असे म्हटल्यास िूक होिार नाही. 
 

ही सवम कामणगरी समोर असल्यामुळे भाडंवलशाही समार्जात उत्पादनािा प्रश्न सुटला आहे, यावर 
सहर्ज णवश्वास ठेवण्यास समार्जवादी तयार झाले. काही काळतरी तो प्रश्नि त्याचं्यापुढे नव्हता. यंत्राच्या 
साहाय्याने वाढलेल्या उत्पादनामुळे र्जी संपत्ती णनमाि होते णतिे वाटप नीट व्हायला हवे, हेि त्यािंे कायम 
झाले. अणलकडे काही वषात ह्या दृणष्टकोिात बदल झाला आहे. ढोबळ स्वरूपािी वाटपातील णवषमता 
नाहीशी होऊ लागलताि, सवांनाि अणधक संपत्ती हवी असल्यास अणधक उत्पादन केले पाणहर्जे. हे स्पष्ट 
होऊ लागले आहे. णशवाय मागासलेल्या राष्ट्राचं्या गरर्जामंुळे या उत्पादन वाढीवर णवशेष भर देण्यात येऊ 
लागला आहे. त्यानंा मदत करावयािी झाल्यास त्यानंी व आपिही संपत्तीिे उत्पादन वाढणवण्याखेरीर्ज 
दुसरा मागम नाही. उत्पादनािी समस्या आपिापुढे नाहीि असे वीस वषापूवी समार्जवादी म्हित, आर्ज तसा 
दावा कोिीही समार्जवादी फारसा करिार नाही. उत्पादन वाढीवािून उपभोग स्वातंत्र्य फारसे वाढू 
शकिार नाही. खरे म्हिर्जे, काही देशात तर उत्पादन वाढीवािून आर्मथक स्वातंत्र्यि अस्स्तत्वात येऊ 
शकिार नाही. 
 

‘उत्पादन वाढवा, उत्पादन वाढवा’ या युद्ोत्तर काळातंील लोकणप्रय घोषिेप्रति आपि सारे पुन्हा 
येऊन ठेपलो असा का यािा अथम? समार्जवादी व भाडंवलवादी यािंी मूल्ये एकत्र येऊन उत्पादन वाढीिे हे 
ध्येय रार्जकीय संघषाबाहेरील सवमसामान्य ध्येय होऊ लागले आहे काय? कुठली अथमव्यवस्था उत्पादनक्षम 
आहे एवढाि त्या दोहोंत मतभेद आहे का? दुदैवािी गोष्ट ही की मर्जूर िळवळीमध्ये असा णनष्ट्कषम िटकन 
मान्य व्हायला लागला आहे. गुिाऐवर्जी संख्या हेि यशािे गमक होऊ लागले आहे. अणधकािा हव्यास 
र्जडला आहे. ‘अणधक’ म्हिर्जे काय? यािी णक्षती राणहलेली नाही. 
 

गरीबाचं्या देशात राशीला वा पणरमािाला अणधक महत्त्व असावे, हे समर्जण्यासारखे आहे. अशा 
देशातं अस्स्तत्वात असलेल्याि वस्तू अणधक प्रमािात म्हिर्जे अणधक धान्य, अणधक कपडालत्ता, अणधक 
भाडंीकंुडी व राहण्यासाठी साधी घरे ही प्राप्त होिे तातडीिी गरर्ज ठरते. लोकार्जवळ र्जेव्हा काहीि असत 
नाही तेव्हा त्यानंा अन्न, वस्त्र णनवारा देिे ही प्राथणमक गरर्ज असे. पि या प्राथणमक गरर्जा भागवल्याबरोबर 
मूल्यानंा वा दरे्जदार गोष्टींना अणधकाणधक महत्त्व प्राप्त होऊ लागते. स्वस्त व णनकृष्ठ वस्तंूिे प्रिंड उत्पादन 
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करिे, हे काही मानवािे सवोत्तम ध्येय ठरू शकत नाही. आर्ज आपल्या पदरी र्जे काही िागंले म्हिून आहे 
त्यािे कारि मानवाने राशींच्या आहारी र्जाऊन दर्जा गमावला नाही हे होय. उत्कृष्ट दर्जाच्या वस्तूिी 
मागिी करिे, कलाकुसरीिे महत्त्व र्जािून र्जोपासना करिे, कला आणि णवज्ञान यानंा पाकठबा देिे, 
यासाठी आवश्यक संपत्ती काहींच्यार्जवळ तरी होती. त्यामुळे एक सासं्कृणतक परंपरा णनमाि झाली. आता 
त्या परंपरेिा उपभोग फारि थोड्यानंा घेता आला ही गोष्ट णनराळी. 
 

पि आता पणरस्स्थतीत बदल झाला आहे. र्जसर्जशी आपली समान प्राप्तीच्या णदशेने प्रगती होईल 
तसतसे खार्जगी मालमत्तादारानंा ही परंपरा साभंाळिे अशक्य होईल. ‘दर्जा’ हवा असेल तर तो 
समार्जालाि साभंाळावा लागेल. खार्जगी पैशाच्या र्जोरावर ककवा खार्जगी स्वरूपाच्या ग्राहकाचं्या 
मागण्यामंुळे पुरणवता न येण्यार्जोग्या उपभक्त्याचं्या गरर्जािंा णविार समार्जालाि करावा लागेल. अन्यथा 
सावमर्जणनक बागा, खेळािंी मैदाने, गं्रथालये, रंगमंणदरे, णवश्वणवद्यालये व इतर संस्था, नगर-रिना आणि 
सामूणहक कें दे्र (कम्युणनटी सेंटसम) यािंी सोय कशी होईल? ज्ञान, सौंदयम आणि संस्कृती या गोष्टी 
र्जनतेपयंत कशा पोहोितील? 
 

प्रत्येकालाि या गोष्टीत गोडी असेल असे नाही. काहींना आपला मोकळा वेळ रु्जगार खेळण्यात 
घालवावासा वाटत असेल तर त्याचं्यावर संगीत रमपवि करण्यािी सक्ती करण्यािा कोिालाही हक्क नाही. 
याउलट ज्यानंा संगीति हवे असेल त्यानंा तो आनंद नाकारता येिार नाही. कुत्र्याचं्या शयमतीिे वा 
फुटबॉलच्या मॅििे मैदान खार्जगी उत्पादक पुरवू शकतील पि वाद्यवंृदाचं्याबाबतीत तसे म्हिता येिार 
नाही. कारि वाद्यवंृदाच्या तरतुदीत काय नफा होिार? बार्जारात काही प्रकारच्या घरबाधंिी योर्जना 
णमळतील पि ज्या घरातं राहण्यात आनंद वाटेल अशा शहराच्या आखिीच्या योर्जना णमळिार नाहीत. 
कारि अशा गोष्टीत फायदा कमी. मागिी असलेल्या वस्तू बार्जारात तयार होतील पि तेथे नव्यानव्या 
दरे्जदार वस्तंूिा णविार होिार नाही. मूठभर लोकाचं्या अणभरुिीिा णविार होिार नाही, एवढेि नव्हे तर 
तयार केलेल्या वस्तंूिा दर्जा अणभमानास्पद आहे, असेही खात्रीने म्हिता येिार नाही.  
 

खार्जगी आणि सामाणर्जक बाबींच्या खिािा मेळ कसा घालावा, या गोष्टीवर नेहमीि वाद होऊ 
शकेल. सावमर्जणनक बाबींवरील खिम कमी करून करािंा बोर्जा हलका करिे व सवंग लोकणप्रयता णमळविे 
सोपे असते. कारि बहुतेकानंा असेि वाटते की स्वतःच्या खिास अणधक पैसे णमळावेत; पि त्यामुळे 
सामाणर्जक र्जीवन संपन्न करिाऱ्या णटकाऊ गोष्टींवरील खिात कपात होते, यािी त्यानंा पवा नसते तेव्हा 
उपभोक्त्याच्या अंणतम स्वातंत्र्यािे महत्त्व खार्जगी थैलीच्या आकारपेक्षा अणधक व्यापक आहे, हे ठासून 
सागंण्यािी र्जबाबदारी समार्जवाद्याचं्या णशरावर पडते. भाडंवलशाही समार्जरिनेने र्जो भयंकर वारसा 
आपल्याला णदला आहे त्याचं्या संदभात व्यक्तीने आपल्या मर्जीनुसार खिम केल्यास समार्जािे भले होते, असे 
आपिास कसे म्हिता येईल? शहरातल्या गणलच्छ वस्त्या, अस्वच्छ खेडी, आपल्या णशक्षिािा दर्जा आणि 
आपल्या अगदी सामान्य स्वरूपाच्या आवडी णनवडी हे सगळे काय दशमणवते? आपल्या णपढीत र्जी थोडी 
प्रगती णदसते ती केवळ या ना त्या प्रकारे सामाणर्जक बाबींवरील खिम वाढणवल्यामुळे. आणि यामुळे प्रत्येक 
खेपेस आपले सासं्कृणतक र्जीवन अणधकाणधक समृद् झाले आहे. आणि आपल्या आनंदात भरि पडली 
आहे. मग हा खिम नृत्यकलेच्या उते्तर्जनाथम असेल वा रेणडयोच्या कायमक्रमावंर असेल ककवा सावमर्जणनक 
बागेत लोकानंा संगीतािा आस्वाद घेता यावा म्हिून ‘िनॅ्ड’ साठी केला असेल. 
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अणलकडच्या काळातील या कामणगरीच्या उलट बार्जूस असे णदसते की खार्जगी वा व्यणक्तगत 
स्वाथापायी उपभोक्त्याचं्या स्वातंत्र्यावर अणधकाणधक दडपि आिले गेले आहे. अनेकाणवध मागाने 
लोकाचं्या मनावर असे ठसणवण्यािा प्रयत्न केला र्जातो की अमुक अमुक गोष्टी सुखदायी आणि पणरपूिम 
र्जीवनासाठी आवश्यक आहेत. णशक्षिापेक्षा र्जाणहरातबार्जीवर अणधक पैसा खिम केला र्जातो. अशाप्रकारे 
पैशािा व्यय व्हावा हा णनिमय उपभोक्त्यानंी स्वखुषीने आणि र्जािीवपूवमक घेतला आहे, असे कुिाला म्हिता 
येईल का? यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीिा मोठा वाटा र्जाणहरातीवर खिम होतो. पणरिामी ककमती वाढतात आणि 
णशवाय ग्राहकास शहािपिाने वस्तंूिी णनवड करिे अशक्य होते. कारि बऱ्यािवेळा स्पधेने आपला माल 
खपवावा इतका मयाणदत असाि र्जाणहरातीिा उदे्दश असतो. केवळ उच्च प्रकारिे णवक्रीतंत्र णनमाि करण्याने 
कुिीही संपन्न होत नाही. णनरणनराळ्या धुण्याच्या वस्तू ग्राहकासमोर टाकिे वा दुसऱ्या कुठल्याही 
प्रकारच्या ‘बीर’ ऐवर्जी णवणशष्ठ प्रकारिी बीर लोकानंा प्यायला लाविे, एवढेि उत्तम णवके्रते साधू शकतात. 
णवणशष्ठ वस्तू णवकत घेण्यासाठी लोकानंा र्जाणहराती वा प्रिाराच्या साहाय्याने प्रवृत्त करिे, हे कदाणित 
सरकारी हुकूमाने तसे करावयास लावण्यापेक्षा बरे असेलही. परंतु दोहोंतही सामुदाणयक िलाखी आहेि. 
फरक काय तो कमीर्जास्त प्रमािािाि. 
 

र्जाणहरातदारािंा णवकृत स्वरूपािा प्रभाव क्षिभर बार्जूस ठेवला तरी र्जाणहरातीमुळ दरे्जदार माल 
कुठला हे नक्की ओळखिे उपभोक्त्यानंा कठीि होऊन बसते. वस्तंूच्या ककमती याबाबत काहीि मागमदशमन 
करू शकत नाहीत. तेव्हा अनेकातील कोिती वस्तू उत्तम प्रकारे बनणवलेली आहे ककवा णवश्वासाहम आहे, हे 
हुडकून काढण्यािा दुसरा मागम नाही. ककबहुना काही वस्तू हानीकारक असू शकतील पि तसे कुिी लक्षात 
आिून देत नाही. सगळा व्यापारि मुळी कायदेशीर स्वरूपाच्या कोित्याही मागाने पैसे णमळणवण्याच्या 
उदे्दशाने केला र्जात असल्याने, प्रत्येक ग्राहकास र्जाळ्यात पकडण्यािा प्रयत्न होतोि. प्रत्यक्ष फसवला 
गेला नसला तरी फसण्याच्या बेतात असतो. त्याला योग्य मागमदशमन करिे, त्यािे संरक्षि करण्यािी 
र्जबाबदारी घेिे, समार्जािे कतमव्य होय. इतर स्वातंत्र्याप्रमािेि उपभोक्त्यािे वस्तू पसंत करण्यािे 
स्वातंत्र्यसुद्ा महत्त्वािे आहे. आणि हे स्वातंत्र्य त्याला र्जािकारीने उपभोगता आले पाणहर्जे. 
 
कामधांद्याचे स्िातांत्र्य 
 

र्जर उपभोक्त्याच्या स्वातंत्र्यािी कल्पना लोकानंा पुरेशी समर्जली नसेल तर उत्पादकाच्या 
स्वातंत्र्यािी कल्पना मुळीि समर्जली नाही, असे म्हिता येईल. उपलब्लध असलेल्या णनरणनराळ्या कामातूंन 
एखाद्यािी णनवड करण्यािे स्वातंत्र्य असिे, हे याबाबतीत पुरेसे स्वातंत्र्य आहे; असा मयाणदत अथम 
भाडंवलशाही णविाराने माडंला. ही खुली णनवड बहुधा काल्पणनकि असे. णनवड करण्यािे तर दूरि राहो 
पि एखादे काम णमळाले तर कामगार स्वतःला धन्य समर्जत असे. मग ते काम त्याच्या आवडीिे असो वा 
नसो. आवडीच्या उद्योगािे णशक्षि णमळण्यािी शक्यता कामगाराच्या बाबतीत र्जवळर्जवळ नसे. तेव्हा 
समार्जवाद्यानंी यापुढे र्जाऊन आग्रह धरला तो असा की कामधंदा णनवडण्याच्या बाबतीत कामगारानंा खऱ्या 
अथाने स्वातंत्र्य द्यायिे म्हिर्जे बेकारीिी भीती त्याचं्या मनात असता कामा नये, ककवा णशक्षिाच्या संधीिा 
अभाव असताही कामा नये. एकदा नोकरी णमळाल्यानंतर मनुष्ट्याला त्या बाबतीत णकतपत स्वातंत्र्य 
अनुभवावयास णमळते, हे तपासून पाहण्यािा फारि थोड्या लोकानंी प्रयत्न केला आहे ज्या वातावरिात 
त्याला काम करावे लागते त्यात त्याच्या व्यणक्तमत्त्वािा ऱ्हास होतो का णवकास होतो, यािी िौकशीही 
कोिी करत नाही. र्जिूकाही त्याच्या स्वातंत्र्याच्या या अंगाशी समार्जाला काहीि कतमव्य नाही. करीत 
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असलेल्या कामािा कामगाराच्या व्यणक्तत्वावर काय पणरिाम होतो या गोष्टीिा काहीही णविार केला र्जात 
नाही. 
 

कामधंद्यािे स्वातंत्र्य म्हिर्जे काय? ज्या कामामुळे कामगारास आपल्या व्यणक्तत्त्वािा णवकास 
साधता येतो असे काम करण्यािी संधी णमळिे, हाि त्यािा अथम. एखाद्या कामासाठी र्जर कौशल्य, तारतम्य 
आणि र्जबाबदारीिी र्जािीव यािंी आवश्यकता अंगी असेल आणि असे काम कोित्या का अथाने होईना 
आवडत असेल तर त्यातून त्याच्या व्यणक्तत्वाच्या णवकासाला वाव णमळतो, या णवधानािी सत्याता आपल्या 
सवांना पणरणित आहे. योग्य णनदान करिारा, आपल्या कामात कमालीिे कौशल्य दाखणविारा, आणि 
ज्याच्या हातात अनेकाचं्या र्जीणवतािे सूत्र असते, असा सर्जमन आपल्या कामात आपल्या व्यणक्तत्त्वािा ठसा 
सतत उमटवीत असतो. अनेक मुलाचं्या व्यणक्तत्त्वाच्या णवकासास कारिीभूत होिाऱ्या आणि त्यािंे िणरत्र 
घडणवण्यास र्जबाबदार ठरिाऱ्या णशक्षकाबाबतही असेि म्हिता येईल. तो र्जर उत्तम णशक्षक असेल तर 
त्याला त्याच्या उद्योगात स्वातंत्र्य तर अनुभवावयास णमळेलि. परंतु त्यािबरोबर नेमून णदलेला उद्योग पार 
पाडण्यात त्याला अपार आनंद लाभेल. आपल्या उद्योगािे स्वरूप कोितेही असो, बऱ्यािशा गोष्टी 
आपल्यावर अवलंणबत आहेत असे प्रत्येकास वाटत असते आणि आपि त्या उद्योगात भर घालीत आहोत ही 
सुद्ा भावना त्याच्या मनात असते. र्जबाबदारी टाळिाऱ्या लोकानंासुद्ा कौशल्य वापरण्यात एक खास 
आनंद वाटतो. मग ते कौशल्य अगदी सामान्य प्रकारातले का असेना. असे झाले म्हिर्जे त्याच्या 
व्यणक्तत्त्वािा पुरेपूर आणवष्ट्कार होऊ लागतो. 
 

उद्योगके्षत्रात आत्मप्रगटनास (Self expression) णवशेष संधी णमळण्यासारखी नसली तरी 
अशाप्रकारिी संधी समार्जात काम करताना णमळण्यािी शक्यता आहे. यामुळेसुद्ा आपल्या उद्योगािी 
कोठेतरी ककमत आहे ही र्जािीव होते, ही फार महत्त्वािी गोष्ट आहे. आपल्या लोकानंी आपल्याला आदराने 
वागवावे आणि त्याचं्याबरोबरिे आपले संबंध उत्तम प्रकारिे असावेत, ही गोष्ट व्यणक्तत्वाच्या णवकासाच्या 
दृष्टीने महत्त्वािी आहे. स्थान, मान आणि उत्तम सावमर्जणनक संबंध या गोष्टीसुद्ा कामगाराच्या आयुष्ट्यात 
अनेकवेळा मर्जूरी आणि इतर भौणतक सुखाइतक्याि मोलाच्या असतात. त्यामुळे त्याला स्वातंत्र्य व महत्त्व 
णमळाल्यासारखे वाटते. 
 

अफाट ताणंत्रक प्रगतीच्या या युगात उद्योगधंद्यािे स्वरूपि बदलून गेले आहे. आणि वर 
णनदेणशलेल्या गोष्टींिा त्यामुळे णविारि केला र्जात नाही. औद्योणगक भरभराटीसाठी मानवी आणि 
सामाणर्जक ककमत णकती द्यावी लागते ह्यािा णहशेबि नाही. प्रिंड र्जनसमुदायाला दररोर्ज एकत्र आिले 
र्जाते. मग त्यासाठी प्रवासात णकती वेळ वाया र्जातो व शक्तीिा णकती व्यय होतो ककवा पुढे र्जाऊन असेही 
म्हिता येईल की समार्जाला त्यािी णकती र्जबर ककमत द्यावी लागते यािा णविार कोिीि करत नाही. 
मािसािंे प्रिंडच्या प्रिंड घोळके उद्योगाच्या णठकािी कळपासारखे ढकलले र्जातात. हे घोळके इतके मोठे 
असतात की त्यात व्यक्तीला स्वतंत्र असे स्थानि उरत नाही. सहस्त्रावधी कामगाराचं्या घोळक्यातील प्रत्येक 
कामगार हा एक महत्त्वशून्य घटक बनतो. 
 

अशा प्रिंड स्थळी कामािी इतकी सूक्ष्म णवभागिी केली र्जाते, इतके छोटे छोटे भाग केले र्जातात 
की प्रत्येक काम णमणनटाणमणनटासाठी आखून णदलेल्या वेळापत्रकावर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक 
कामगारास प्रिंड वेगाने णफरिाऱ्या िाकािा आपि एक सूक्ष्म भाग आहोत असे वाटू लागते. तो ज्या 
यंत्रावर काम करतो त्या यंत्राइतकेि, ककबहुना त्याहूनही कमी असे त्यािे व्यणक्तमत्त्व असते. कायाच्या या 
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णवभागिीमुळे पयमवेक्षक आणि व्यवस्थापक नेमावेि लागतात. कारि प्रत्येकर्जि आपले काम बरोबर करतो 
आहे की नाही हे पाहून उद्योगािे िक्र सतत णफरते ठेविे अगत्यािे असते. या सवम अणधकार रमपेिीच्या 
बुडाशी असतो कामगार. त्याला क्रमरिनेत बसविे, पद्त लाविे आणि अशाप्रकारे त्यािी र्जबाबदारीिी 
भावना नाहीशी करिे र्जरूरीिे असते. तो र्जे र्जे काही करतो ते सवम वणरष्ठाचं्या आज्ञेनुसार. या सवम 
गुंतागुंतीच्या रिनेिा त्याला बोध होत नाही; पि तो णतिे भक्ष्य बनतो. आपि करीत असलेल्या कामािा 
आणि एकंदर कायमप्रणक्रयेिा परस्पर संबंध काय आहे, हे र्जािून घेिे त्याच्या कल्पनेबाहेरिे असते. प्रत्येक 
मह्त्तत्त्वाच्या बाबतीत वणरष्ठाचं्या आदेशाला तो रु्जंपला गेलेला असतो. प्रत्येक काम काही अशा प्रकारिे 
नसते; व्यावसाणयक के्षत्राबाहेर देखील तारतम्य वापरून करण्यासारखी अनेक कामे असतात. परंतु 
सवमसाधारिपिे आढळिारी आणि मान्यता पावलेली प्रवृत्ती ही मात्र कामधंद्यािे स्वातंत्र्य नष्ट करायिीि 
असते. याणंत्रक पद्तीने लहान लहान कामािंी एकापुढे एक रु्जळिी करिाऱ्या उत्पादनतंत्रात या प्रवृत्तीिे 
उत्तम प्रकटीकरि होते. 
 

आपि फक्त आर्जूबार्जूस शारीणरक रमपमािे काम करिाऱ्याकंडे वा तसेि म्हिायिे झाल्यास बौणद्क 
काम करिाऱ्याकंडे पाणहले की त्यािे पणरिाम सहर्ज दृष्टीत्पत्तीस पडतील. या पणरिामािा अगदी स्पष्ट 
णवशेष म्हिर्जे आत्यंणतक कंटाळवािेपि हा होय. मोठ्या प्रमािात णन सतत वाढत र्जािारा कामातील 
नीरस तोितोिपिा त्यात आहे. यामुळे कामगाराच्या र्जीवनात कंटाळवािेपिाखेरीर्ज दुसरी कसलीि भर 
पडत नाही. आपले काम कोित्या पद्तीने करावे हे ठरणवण्यािा त्याला माणहती नसते. अशा पणरस्स्थतीत 
आठवड्याच्या अखेरीस हाती येिाऱ्या पगाराच्या पाणकटासाठी ही अटळ आपत्ती सहन करावयास हवी, 
अशा बुद्ीने कामाकडे लक्ष पुरणवण्यावािून तो दुसरे काय करू शकिार? केवळ पैसे णमळणविे एवढीि 
त्यािी त्या कामाणवषयी आस्था असते. कामाच्या णठकािी काही व्यणक्तगत संबंध णनमाि होिे वा अणधक पैसे 
णमळणविे यामुळे कामािी थोडीफार गोडी लागण्यािी शक्यता आहे. पि आपि करीत असलेल्या कामामुळे 
कामगारास समाधान णमळेल अशी कोिािी अपेक्षाही असत नाही, मग त्याच्या व्यणक्तमत्तवाच्या णवकासािी 
बाति सोडा. 
 

औद्योणगक के्षत्रातील या पणरस्स्थतीिे समथमन करण्यासाठी अनेक सबबी साणंगतल्या र्जातात. उदा. 
असे म्हटले र्जाते की कामगाराकंडून मोठ्या अपेक्षा न बाळगता त्यानंा सोपे व सहर्जगत्या करण्यासारखे 
िागंले काम णदले व त्यासाठी िागंले वेतन णदले म्हिर्जे बहुतेक कामगार खूष असतात. बाळबोध वळिािे 
णनत्यािे काम त्यानंा अणधक पसंत असते. कारि त्यामुळे त्यानंा गप्पा छाटायला णन णदवास्वप्ने रंगवायला 
फुरसत णमळते. अणधक स्वातंत्र्याबरोबर णनगडीत असलेली र्जबाबदारी त्यानंा रुित नाही. या सोणयस्कर 
गृहीत गोष्टी खरोखरि सत्य आहेत का? या गृहीतगोष्टींिे खंडन करण्यार्जोगा पुरावा उलब्लध आहे. 
कारखान्याच्या िार कभतींआतील वातावरिािा ज्यानंा पणरिय आहे त्यानंा ंहे माणहत आहे की णकत्येक वेळा 
कामगार कामामध्ये अणधक रस घेता यावा म्हिून धडपड करतात आणि ठराणवक पणरपाठामध्ये अणधक रस 
घेता यावा म्हिून धडपड करतात आणि ठराणवक पणरपाठाच्या िाकोरीतून बाहेर पडण्याच्या संधी 
साधण्यासाठी तयार असतात. स्वतःिे कौशल्य दाखणवण्यािी संधी णमळताि पूवी णनरसतेने काम करिारे 
स्त्री पुरुष अनपेणक्षतपिे कतमबगारी आणि उत्साह दाखवायला लागतात. 
 

आहे त्या पणरस्स्थतीति लोक ‘सुखी’ आहेत, हे समार्ज – सुधारिा णवरोधकािंे आवडते वाक्य 
आहे. एकेकाळी तर असे म्हटले र्जाई की णशक्षिाणशवाय कामगार सुखी आहेत, मग त्यानंा णशक्षि तरी 
कशासाठी द्यायिे? पुढे असे म्हटले गेले की झोपडपट्टीतून राहिेि त्यानंा ‘सुखािे’ आहे. नव्या घरािंी ते 
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बरबादी करतील. आंघोळीच्या टबामध्ये ते कोळसे ठेवतील. आता असे म्हटले र्जाते की कंटाळवाण्या 
एकसूत्री कामात गढलेले हे लोक ‘सुखी’ आहेत. नेमके काय करायिे हे साणंगतलेले त्यानंा आवडते. 
कामधंद्यात अणधक स्वातंत्र्य णदल्यास त्यानंा त्यािे ओझे वाटेल. 
 

या युणक्तवादातही काही सत्य असण्यािी शक्यता आहे. र्जबाबदारी उिलण्यास प्रत्येकर्जि उत्सुक 
असतो असे नाही; आणि तेि तेि काम करण्यास प्रत्येकािा णवरोध असतोि असेही नाही. बऱ्याि लोकािंा 
तेि तेि काम करण्यास णवरोध असतोही, पि नणशबी येईल तेि घेण्यापलीकडे त्यानंा काहीही करता येत 
नाही. आपले काम करण्या पासून नवे समाधान णमळण्यासारखे आहे, यािी इतर अनेकानंा र्जािीव करून 
देता येिे शक्य आहे. कारि काय अपेक्षा बाळगाव्यात याबाबतच्या लोकाचं्या दृणष्टकोनाला णमळालेले णशक्षि 
आणि ज्ञान असलेल्या गोष्टी यामुळे मयादा पडतात. अटळ वाटिाऱ्या आपल्या नणशबाशी र्जमवून घेण्यािे 
ठरणवल्यास त्यातूनही ‘सुख’ णमळण्यािी शक्यता आहे. 
 

कामधंद्यात ज्या गोष्टी लाभत नाहीत त्या लोकानंा मोकळ्या वेळात णमळणवता येतात, अशी एक 
नेहमीिी सबब आहे. पुरेसा मोकळा वेळ णदल्यास वाटेल तेवढे कंटाळवािे काम करण्यािी तयारी असिारे 
अनेक कामगार आहेत असेही म्हटले र्जाते. कामािे तास कमी केल्यासि हे शक्य आहे. पि वस्तुस्स्थती 
अशी आहे की णदवसािा अणधकाशं वेळ लोकानंा काम करावे लागते आणि पणरिामी त्यािंी अणधकाशं 
शक्तीसुद्ा कामासाठीि खिम होिे अटळ ठरते. मग या अथमशून्य कामकार्जासाठी एवढा मोठा वेळ आणि 
प्रयत्न का खिी घालायिा? सर्जमनशील कायाच्या महत्त्वपूिम अनुभवापासून का म्हिून त्यानंा परावृत्त 
करावे? या गोष्टीिासुद्ा णविार करावयास हवा. कायमके्षत्रात लोकानंा णनमाि दृष्टीवािून वागायिी सवय 
झाली आहे की ते मोकळा वेळही त्याि पद्तीने घालणवण्यािी शक्यता आहे. आपल्या आधुणनक 
संस्कृतीमध्ये मनोरंर्जन व करमिुकीच्यावेळीसुद्ा लोक बघ्यासारखे वागत असतात. वास्तणवक हेि लोक 
पूवी र्जेव्हा आयत्या करमिुकीिे आनंद उपलब्लध नव्हते तेव्हा अशा कायमक्रमात सणक्रय भाग घेत असत. 
स्वातंत्र्य हे अणवभाज्य आहे, ते व त्यािी गोडी एका के्षत्रात नष्ट केली तर इतरत्र ती सहर्जगत्या नष्ट होते.  
 

आणि मग णनवािीिा णन णनिायक समर्जला र्जािारा युणक्तवाद माडंला र्जातो की–आम्हाला 
कायमक्षमता व उच्च उत्पादनक्षमता हवी असल्यामुळे कामधंद्यातील स्वातंत्र्यािी िैन आम्हाला 
परवडण्यार्जोगी नाही. पि हे णनिायक का समर्जायिे? उत्पादन वाढणवण्यासाठी सवोत्तम मागम म्हिर्जे 
कामगारास याणंत्रक मानव बनणविे हे गृहीत कशासाठी धरायिे? तंत्रज्ञामध्ये ही गोष्ट गृहीत धरली र्जात 
असेल, पि म्हिून ही गोष्ट णसद् झाली असे समर्जता येिार नाही. कायमक्षमतेच्यादृष्टीने कायम णवभार्जनािे 
फायदे असतील पि तसे त्यािे तोटेही आहेत. त्यामुळे कामगारािंी कामातील गोडी इतपत नष्ट होते की तो 
भावनाशून्य बनतो, आवश्यकतेपेक्षा अणधक कष्ट करत नाही, पणरवतमनास णवरोध करतो आणि प्रत्येक 
सुधारिेस प्रणतरोध करतो. मानवप्रािी म्हिर्जे यंत्रे नव्हेत. तो उत्तम प्रकारे काम तेव्हाि करील की र्जेव्हा 
त्याला स्वातंत्र्य णदले र्जाईल. णहताणहतािा तरार्जू कोित्या बार्जूस झुकत आहे हे कोिास ठाऊक आहे? 
 

पि तो कोित्याही बार्जूस झुकत असला तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे. औद्योणगकरिाच्या झपाट्यामुळे 
र्जेव्हा लोकानंा उद्योगािे स्वातंत्र्य होते तो काराणगरािंा काळ सरला आहे. आता आपल्या र्जवळ यंत्र आहे 
आणि त्यािे उच्चाटून करिे शक्य नाही. इणतहासािी प्रणक्रया मागे ढकलिे शक्य असते तरी ते कोिालाि 
करावेसे वाटत नाही. कारि यंत्रािे पणरिाम णवरोधाभासात्मक आहेत. एका बार्जूस यंत्र मािसािी 
शारीणरक कष्टाच्या त्रासदायक कामातून मुक्तता करते व त्याच्या कामािी भरपूर फलप्राप्ती करून देते. 
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दुसऱ्या बार्जूने ते कामािी पोटणवभागिी सुरू करून अणतशय गुंतागुंतीच्या संघटनेमध्ये बाधंीव पणरपाठाच्या 
बंधनात त्याला र्जखडते. तेव्हा ताणंत्रक प्रगतीिे फायदे संभाळून त्यासाठी द्यावी लागिारी सामाणर्जक 
ककमत कमी करिे हा मुख्य प्रश्न आहे. 
 

या समस्येकडे एक समस्या म्हिून पाणहल्यास व णतिा योग्य तो समािार घेतल्यास तोडगा 
काढण्यािे कामी णनराश होण्यािे कारि नाही. सोडणवण्यािी इच्छा असल्यास इतर समस्यापं्रमािे ही 
समस्यासुद्ा सोडवता येईल. यंत्रािा उपयोग न करण्यािे ठरणविे हे खुळेपिािे होईल, हे खरे असले तरी 
यंत्राच्या साहाय्याने करावयाच्या कामािे संघटन वेगळ्या पद्तीने करता येईल. त्यािप्रमािे कामाच्या 
संघटना पद्तीच्या संदभात िपखल बसतील अशी यंत्रे बनणवता येिे शक्य आहे.उदा ० वरिेवर असे 
साणंगतले र्जाते की णवद्युत शक्तीिा वाढता उपयोग केल्यास एकाि प्रिंड छत्राखाली औद्योणगक प्रणक्रयेिे 
कें द्रीकरि करण्यािी आवश्यकता कमी भासेल. या प्रणक्रयेच्या काही भागािंे णवकें द्रीकरि सहर्ज करता 
येईल. तयार भाग मणहन्यातून एकवार रु्जळिीसाठी केन्द्रस्थानी आिण्यासाठी द्यावी लागिारी सामाणर्जक 
ककमत लोकानंाि रोर्जच्या रोर्ज इकडून णतकडे ये र्जा करावयासाठी द्याव्या लागिाऱ्या ककमतीहून अणधक 
असिार नाही. 
 

ताणंत्रक प्रगती आंधळेपिाने होत नाही तर ती सामाणर्जक गरर्जेनुसार होते.या प्रगतीमुळे 
कामगारावंर होिाऱ्या पणरिामाकंडे दुलमक्ष करून केवळ वाढत्या उत्पादनािी अपेक्षा बाळगल्याने णतिे 
पणरिाम धोकादायक होतात. हेि सध्या घडते आहे. यंत्रास उपभोक्त्याचं्या भूणमकेतील मानवािा गुलाम 
बनणवण्याच्या नादात उत्पादकाच्या भूणमकेतील मािसावर यंत्रास विमस्व प्रस्थाणपत करण्यास संमती णदली 
गेली आहे. पि असे करण्यािी आवश्यकता नाही.समार्जास उत्पादनािी काळर्जी घेण्यािी गरर्ज भासली 
तर यंत्र आणि त्याच्या बरोबरील संघटन यानंा उत्पादकािेही िाकर बनणवता येईल. स्वयंपे्ररक तंत्राच्या 
(Automation) के्षत्रातील अलीकडील प्रगतीमुळे या क्राणंतकारी नव्या दृष्टीकोनास महान संधी णमळण्यािी 
शक्यता णनमाि झाली आहे. 
 

यंत्राकडे पाठ णफरणविे र्जसे आता शक्य नाही तसेि णकतीही णवकें द्रीकरि केले तरी मोठ्या 
प्रमािावरील संघटनाकडेही पाठ णफरवता येिार नाही. पि यंत्राप्रमािेि मोठी संघटनासुद्ा 
णवरोधाभासात्मक आहे. एका बार्जूने प्रत्येक कामगारास महत्त्वहीन बनणवले र्जाते आणि दुसऱ्या बार्जूस त्या 
कामगारासाठी नव्या संधी णनमाि केल्या र्जातात. व्यणक्तत्व आणि व्यणक्तगत तारतम्य या स्वरूपात तो र्जे 
गमावतो ते सामाणर्जक प्रयत्नािंी नवी र्जािीव आणि कामाच्या संदभात णनमाि झालेले स्नेहसंबंधािंे णवश्व 
याचं्या रूपाने णमळणवतो. कामाच्या दीघम वेळात तो सामाणर्जक संबंधापासून बार्जूला गेलेला असेल पि तो 
एकाकी कामगार नसतो तर एका समुहािा सदस्य असतो. आणि या समुहामुळे त्याला अणभव्यक्तीच्या नव्या 
सधंी प्राप्त होतात. ज्याप्रमािे कामगाराचं्या गरर्जाचं्या संदभात इच्छा असल्यास यंत्र प्रणक्रयानंा वळि देिे 
शक्य आहे; त्यािप्रमािेि औद्योणगक संबंधात देखील कामागारािंे उत्स्फूतम सहकायम णमळणवण्याच्या दृष्टीने 
नवे वळि शक्य आहे. समार्जास काय हवे आहे यावर हे अवलंबून आहे. 
 

तरीसुद्ा शेवटी काही वेळा वाढीव उत्पादन आणि उत्पादनके्षत्रातील वाढीव स्वातंत्र्य यापंैकी 
एकािी णनवड करावी लागेल आणि या स्वातंत्र्यासाठी कदाणित काही तरी ककमत द्यावी लागेल. पि मुद्दा 
असा आहे की णनवड करिे बरोबर आहे आणि त्यासाठी ककमत द्यावी लागेल. पि मुद्दा असा आहे की णनवड 
करिे बरोबर आहे आणि त्यासाठी ककमत देिे वार्जवी होय! वाढीव उत्पादनामुळे एक प्रकारिी मानवी 
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गरर्ज भागते. उत्पादन के्षत्रातील स्वातंत्र्यामुळे एक णनराळीि गरर्ज भागते. पणहली गरर्जि अणधक 
महत्त्वािी आहे असे नेहमी का गृहीत धरले र्जावे? दोहोंत संघषम झाल्यास काही वेळा दुसरी गरर्ज का 
महत्त्वािी समर्जली र्जात नाही? उत्पादनाच्या आकडेवारीत व्यक्त होिाऱ्या मूल्यदृष्टीपेक्षा अणधक 
उच्चप्रतीिी दृष्टी उत्पादन के्षत्रातील स्वातंत्र्याच्या मागिीत व्यक्त होिे शक्य आहे. 
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५. सहभाित्त्िाच्या वदशेने 
 
समाजाची बाांधिी 
 

समर्जवाद्यानंी आपल्या िळवळीस प्रारंभ केला तेव्हा त्याचं्या मनात एक णविार प्रमुख होता. 
अस्स्तत्वात असलेल्या कठोर आर्मथक व्यवस्थेत कामगाराचं्या हक्काकंडे दुलमक्ष केले असल्यामुळे समता व 
स्वातंत्र्य याचं्या नावाखाली त्यािंी र्जोरदार मागिी करिे व ते प्रस्थाणपत करिे आवश्यक होते 
शतकभराच्या र्जोरदार प्रयत्नानंा णनणित यश आले आहे हे खरे असले तरी कामगारानंा अद्याप पूिम हक्क प्राप्त 
झालेले नाहीत. औद्योणगक के्षत्रात समता तर नाहीि पि त्या णदशेने खूपि प्रगती करायिी आहे. अद्यापही 
या के्षत्रात हक्काचं्याबाबत अस्पष्ट र्जािीव आढळते. पि हा काही थोडा लाभ नव्हे की कामगारािंी आता 
केवळ शृंखलापासून सुटका होिार आहे असे नाही. समार्जात त्यािंे काही खोल णहतसंबंध णनमाि झाले 
आहेत. साभंाळण्यार्जोगे व वाढणवण्यार्जोगे काही णनमाि झाले आहे. णशवाय आतापयंतिे यश ज्या 
संघटनानंी णमळवून णदले आहे त्यािंे पुढील लढ्यासाठी साहाय्य आहेि. िळवळ िालू राहील. पि केवळ 
एवढ्याि गोष्टीिी आवश्यकता आहे का? पूवी ज्या पद्तीिा स्वीकार केला त्याि पद्तीिा वापर करिे 
फायद्यािे होईल का? 
 

होिार नाही. आता अशी पणरस्स्थती णनमाि होत आहे की अगदी सामर्थयाच्या आधाराने र्जरी 
हक्कािंी र्जोरदार मागिी केली तरी थोडेसेि अणधक यश णमळिार आहे. कुठलाही समार्ज मग तो 
समार्जवादी असो वा अन्य कुठलाही, केवळ हक्काचं्या आधारावर तग धरू शकिार नाही. प्रत्येकर्जि र्जर 
केवळ आपल्याला काय णमळावयास हवे यािा णविार करू लागला वा स्वतःिे समाधान करण्याच्यामागे 
लागला व स्वतःिी कायदेशीर वाटिी हेकटपिे मागू लागला तर समार्जािी सारी वीिि णवसकटून 
र्जाईल. प्रत्येक हक्काशी णनगडीत असे काही कतमव्य असतेि. त्यािाही कुिीतरी आदर करावयास हवा. मग 
हे कुिी तरी कोि होिार? 
 

र्जोपयंत कामगारासं त्याचं्या केवळ उदरणनवाहाखेरीर्ज इतर सवम गोष्टी नाकारल्या र्जात असत 
तोपयंत समार्जवाद हा कतमव्यािी र्जािीव देिारा नव्हे तर हक्कािंा पुरस्कार करिारा णविार होता. त्या वेळी 
कामगार र्जे काही देत होता त्याहून अणधक त्यािेकडून अपेक्षा नव्हती. कामगारानंी आपल्या रमपमाने णनमाि 
झालेल्या उत्पन्नािा आिखी मोठा वाटा हक्काने माणगतला, गणरबानंी आपल्या मुलाचं्या णशक्षिािी मागिी 
केली, आर्जारी वा रोगर्जर्जमरानंी वैद्यकीय मदत माणगतली, सेवाणनवृत्तीच्या काळातील र्जीवन व्यणतत 
करण्यासाठी वृद्ानंी णनवृत्ती - वेतनािी मागिी केली या सवम मागण्या पुऱ्या करिे राज्यसंस्थेिे कतमव्य होते 
आणि त्या पुऱ्या केल्या र्जात आहेत यािी खबरदारी घेिे, हे समार्जवाद्यािंे कतमव्य होते. पैसे देिे व मदत 
करिे या र्जबाबदाऱ्या केवळ खास हक्क असलेल्या वगाच्या णशरावर होत्या. समार्जाने केलेल्या कृपेिी 
णवभागिीि इतकी णवषम होती की गणरबानंी मागिी करावी व रमपीमंतानंी ती पुरवावी याति न्याय होता.  
 

समार्जातील अंतगमत व्यवस्थेिा समतोल सुधारल्यानंतर र्जबाबदाऱ्यािंी र्जािीवसुद्ा अणधक सम 
झाली. सद्यःपणरस्स्थतीत सधन लोकसुद्ा इतके बेताल रमपीमंत नाहीत की प्रत्येक गोष्टीिी ककमत तेि देऊ 
शकतील. तसेि गरीब लोकही इतके गरीब नाहीत की ते कोठल्याि गोष्टीिी ककमत देऊ शकिार नाहीत. 
असो, ज्यािी प्रत्यक्ष ककमत द्यावयासि हवी अशा सोडून आर्ज अनेक गोष्टी आहेत. आर्ज समार्जाने आपल्या 
सवांसाठी अशा सावमर्जणनक सोयी केल्या असल्यामुळे हा खिम भरून काढण्यासाठी काही तरी हातभार 
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लाविे हे प्रत्येकािे कतमव्य आहे. र्जीवनधारिेसाठी आवश्यक असलेल्या मरु्जरीत अणधक वाढ झाली 
असल्यामुळे व प्रत्येकास उद्योग णमळाल्यामुळे मरु्जरी णमळणवण्याऱ्यानेही प्राप्तीवरील करािा आपला वाटा 
णदला पाणहर्जे. ज्या लोकानंा अणधक वरिे राहिीमान हवे असेल त्यानंी ते साध्य करून घेण्यासाठी अणधक 
कष्ट करावयास हवेत, दुसऱ्या कुिाकडून ते णहरावून घेता येिार नाही. केवळ हक्कािंी मागिी करून 
समार्जवादी िळवळीस आता नवे णवर्जय संपादन करता येिार नाहीत. णतने आता प्रत्येकास आपल्या 
र्जबाबदारीिा वाटा उिलण्यािे आवाहन करावयास हवे. सवम समार्जाने, त्यातील प्रत्येक णवभागाने, आपली 
र्जबाबदारी स्वीकारल्याखेरीर्ज प्रत्येकर्जि ज्याला स्वतःिा न्याय वाटा समर्जतो, तो त्याला णमळू शकिार 
नाही. 
 

लोकानंी आपल्या र्जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्यात यासाठी काय करावयास हवे? करभरिी, नोकरीच्या 
करारािे पालन करिे, ग्राहकािे पूिम माप त्याच्या पदरात टाकिे, अशा काही र्जबाबदाऱ्यािंी कायदेशीर 
अंमलबर्जाविी करता येईल. पि अशा प्रकारिी कायद्याने बर्जावून घेण्यार्जोगी कतमव्ये नेहमीि णकमान 
स्वरूपािी अशू शकतील. सवम सद्प्रवृत्ती, णविार, इतराचं्या णहतािी र्जाि, रोर्जच्या र्जीवनातील न्याय्य 
वागिूक वगैरे गोष्टी, प्रत्येकास त्यािा न्याय्य वाटा णमळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत. पि या संबंधात 
कायदे करिे व त्यािंी पोलीसाचं्या साक्षीने अंमलबर्जाविी करून घेिे हे संभवत नाही. या साऱ्या गोष्टी 
प्रत्येकाच्या ऐस्च्छक वतमनावर अवलंबून असतात व त्या नेहमीि तशा असाव्यात. पि समता आणि स्वातंत्र्य 
तर राहोि, सामाणर्जक र्जीवन थोडेबहुत सुखसमाधानािे व्हावे अशी इच्छा असेल तर त्यासाठी सवम 
प्रकारच्या र्जबाबदाऱ्यािंी र्जािीव हवी. अगदी माळरानातही घाि करू नये वा उच्च स्वरात रेणडओ लावून 
शेर्जाऱ्यािी झोपमोड करू नये, यासारख्या साध्या गोष्टींिीसुद्ा समर्ज असिे आवश्यक आहे.  
 

समार्जाशी एकरूप झाल्यानंतरि लोकानंा र्जबाबदाऱ्या मान्य होतात. समार्जाणवरुद् कागंावा 
करताना नव्हे. समार्जाच्या कल्यािािी ओढ लागल्यानंतरि आणि स्वतः केलेल्या समार्जसेवेस महत्त्व आहे 
हे समर्जल्यानंतरि र्जबाबदाऱ्यािंे महत्त्व पटते. केवळ राज्यसंस्थेत बदल घडवून आिण्यािे सामाणर्जक 
भावना णनमाि करता येिार नाही. त्यासाठी समार्जही बदलिे आवश्यक आहे. स्वतःच्या 
फायद्यापलीकडील गोष्टींबाबतही आपल्यावर काही र्जबाबदाऱ्या आहेत ही भावना णनमाि करिाऱ्या 
लोकाचं्या परस्पर णवषयींच्या काही णनष्ठा आहेत. समार्ज म्हिर्जे अशा णनष्ठानंी णविलेले एक र्जाळे होय. 
समर्जावादी समार्जािी बाधंिी करावयािी असेल तर या णनष्ठा अणधक बळकट करावयास हव्यात. 
 

वास्तणवक पाहता र्जबाबदाऱ्यानंा मान्यता देिे - तीही कदाणित कुरकुरति-यापेक्षा अणधकािी 
गरर्ज आहे. सामाणर्जक संबंधाबाबतिा समार्जवाद्यानंी सदैव उराशी बाळगलेला आदशम याहून उच्चतम आहे. 
तो आदशम म्हिर्जे भावत्वािा. सहभाव म्हिर्जे प्रत्येकास त्यािा न्याय वाटा देिे असे नव्हे तर वेळ पडल्यास 
णवशेष दक्षता घेऊन दुसऱ्याच्या मदतीस र्जािे. आदरभाव आणि शेर्जारधमम येथपासून यािी सुरुवात होते. 
रोर्जच्या र्जीवनात यािे आिरि केल्याने त्यातूनि णनःस्वाथी सामाणर्जक सेवेिा मागम णवकणसत होतो. एक 
प्रकारे कुटंुबाच्या कभती ओलाडूंन दूरवर पोििारा तो एक बंधुभाव आहे. 
 

“बंधुभाव म्हिर्जे र्जीवन, बंधुभावािा अभाव म्हिर्जे मरि.” या सुपणरणित शब्लदानंी णवल्यम मॉणरस 
यानंी स्पष्ट केलेला णविार समार्जवादी णविारसरिीच्या इणतहासात पुन्हा पुन्हा साणंगतलेला आहे. 
भाडंवलशाहीिा णधक्कार केला र्जातो तो त्यातील अन्यायमुळे नव्हे तर त्यामुळे समार्जािी वेगवेगळ्या वगात 
णवभागिी झाली आणि त्यामुळे मािसािंे त्याचं्या शेर्जाऱ्याशंी भाडंि रु्जंपले गेले म्हिून. या पद्तीमुळे 
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भरडून णनघिाऱ्यानंा बंड पुकारिे भाग पडले व त्यामुळे त्यािंी कोिाबद्दल णनष्ठा उरली नाही. ज्या 
समार्जात र्जगण्यासाठी मािसाला िुरशीिा लढा देिे भाग पडिार नाही, अन्यायाला बळी पडावे लागिार 
नाही, एवढेि नव्हे तर आपल्या समार्जािी सेवा करण्यािी संधी णमळाल्यास त्याला परमानंद होईल, अशा 
समार्जािी णनर्ममती करता येईल, या णवश्वासातून समार्जवाद्यािा मुळी र्जन्मि झाला आहे. हीि 
समार्जवाद्यािंी रमपद्ा आहे. परंतु अणधकाणधक मागिी करण्याच्या दैनंणदन झगड्यात कधीमधी यािा णवसर 
पडतो. आर्ज पुन्हा एकदा या गोष्टीिे नव्याने स्मरि करून घेण्यािी वेळ येऊन ठेपली आहे.  
 
न ओळखलेलया जबाबदाऱ्या 
 

केवळ हक्कािंीि भाषा करण्यािा कामगारािा णदवस सरलेला आहे, हे आर्जिे बहुतेक समार्जवादी 
मान्य करतील. र्जबाबदाऱ्या सुद्ा मान्य करावयास हव्या, हे त्यानंा माहीत आहे. उच्चतम 
उत्पादनक्षमतेसाठी आिलेला दबाव आणि वाढते राहिीमान वाढीव उत्पादनावर आधाणरत आहे. यासाठी 
केलेल्या प्रिारामुळे वरील णविार स्पष्ट झाला आहे. ‘बंधुभाव हा आदशम उत्तम आहे’, यावरही कुिािे दुमत 
नाही. पि या साऱ्या गोष्टींिा खरोखरीिा अथम काय आहे? लोकानंी आपल्या आर्मथक र्जीवनात नेमके काय 
करावे अशी अपेक्षा आहे? 
 

कायद्यानेि प्रत्यक्ष काही मागण्या लादल्या आहेत. उपभोक्त्याने आपले कर भरावेत व अशा प्रकारे 
आपल्या उत्पादनािा काही भाग समार्जास द्यावा असे कायदा सागंतो. अन्यथा उत्पन्नािा हा भागही त्याने 
त्याने स्वतःच्या मर्जीनुसार वापरला असता. उत्पादक म्हिून मािसाकडून कायद्याने केलेली मागिी 
रोर्जगारीच्या करारात साणंगतलेली असते. काही कतमव्ये मालक व नोकर या दोघावंरही लादलेली आहेत-
अमुक तास काम केल्यास अमुक पौंड वेतन, अमुक सुट्टीिे णदवस आणि सुरक्षा णन शरीरस्वास्र्थयासाठी 
अमुक गोष्टींिे पालन, वगैरे. कायद्याने उघड उघड अन्यायास आळा बसतो आणि प्रत्येकाकडून कमीत 
कमी सेवेिी अपेक्षा केली र्जाते; पि या पलीकडे कायद्याने काही होऊ शकत नाही.  
 

या पलीकडे काही अपेक्षा असल्यास त्यािी पूती स्वतःकडून करावयास हवी. वस्तंूिी नासाडी करू 
नये वा समार्जाने उपलब्लध केलेल्या सोयींिा दुरुपयोग करू नये, अशी सक्ती उपभोक्त्यावंर करता येिे 
कुिालाि शक्य नाही. आपि करत आहोत ते िुकीिे आहे हे त्यािे त्यालाि समर्जायला हवे. कारि यामुळे 
तो सरकार वा रमपीमंतानंा लुबाडत नसून (हे सुद्ा समथमनीय नाही) आपल्या स्वतःच्या शेर्जाऱ्यानंा लुबाडतो. 
राष्ट्रीय संपत्तीिा नाश झाल्यास त्यािा सवमसामान्य राहिीमानावर आर्ज ना उद्या णवपरीत पणरिाम 
होिारि. सावमर्जणनक सोयींिा दुरुपयोग केल्यास त्यािंी पुढील वाढ व प्रगती रोखली र्जाते; या साध्या 
नीतीिा भंग करिारा प्रत्येकर्जि मग तो ‘टॅप हॅट’ वापरिारा आणि णसगार ओढिारा नसला तरी 
णपळविूक करिाराि होय. 
 

पि स्वेच्छेने पाळण्यार्जोगी प्रमुख कतमव्ये उत्पादक म्हिून र्जगिाऱ्या मानवाने स्वीकारायिी 
असतात. अशा कतमव्यात सवम प्रथम आणि अगदी उघड कतमव्य हे की प्रत्येकाने आपले नेमस्त काम उत्तम 
प्रकारे पार पाडिे. आपल्या कामािा सवम समार्जाच्या उत्कषावर काय पणरिाम होतो ही गोष्ट वरवर 
पाणहल्यास णततकीशी महत्त्वािी वाटत नाही. करायवयािे काम आपि मनःपूवमक केले ककवा नाही यावर 
फारसे काही अवलंबून आहे असा णवश्वास ठेविे कठीि वाटेल. परंतु वस्तुतः आपल्या कयािारेि आपि 
समार्जर्जीवनात भाग घेत असतो. समार्जकायास हातभार लावण्यािा हाि उघड णन व्यवहायम मागम आहे. 
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आणि याि कामात र्जर आपि सामाणर्जक र्जबाबदारीिी र्जािीव ठेवली नाही तर सामाणर्जक सेवेच्या 
पुढारलेल्या कायात र्जबाबदारीिी र्जािीव येिे मुस्ष्ट्कलि आहे. 
 

कायामुळे मािसाला स्वाणभमानि प्राप्त होतो असे नव्हे, तर त्या मुळे इतराचं्या णहतािा आदर 
करण्यािी संधी सुद्ा त्याला प्राप्त होते. र्जेथे कामगार णन ग्राहक समोर समोर येतात व बेणफणकरीने केलेल्या 
कामामुळे र्जेव्हा गैरसोय णन तिातिीिे संबंध णनमाि होतात, अशा सामाणर्जक सोयींच्या व्यवसायात ही गोष्ट 
स्पष्ट होते. कारखान्याच्या संदभातही हेि आढळते. येथे केलेल्या दुय्यम दर्जाच्या कामामुळे शेवटी 
कोिातरी ग्राहकास त्रास सोसावा लागतो. नागणरकाचं्या मनात नसल्यास या उघड उघड र्जबाबदाऱ्या 
त्यानंा स्वीकारावयास लावण्यािा एक मागम उरतो आणि तो म्हिर्जे त्याच्यावर सतत णपस्तूल रोखिे. उलट 
त्यानंी ही र्जबाबदारी न स्वीकारल्यास अथमव्यवस्थेिी स्स्थती वाळूवरच्या णकल्ल्यासारखीि होिार हे अगदी 
स्पष्ट आहे. 
 

आर्जच्या र्जमान्यात लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन काम करतात. या वस्तुस्स्थतीमुळे वेगळ्या 
प्रकारच्या र्जबाबदाऱ्या णनमाि होतात. सवमसाधारितः गुंतागुंतीिे संबंध प्रस्थाणपत करिाऱ्या खूपि मोठ्या 
अशा संघटना वा कारखान्यात लोकानंा नोकरी करावी लागते. आणि हे सारे संबंध कायद्याने बाधंून घेता 
येिे शक्य नसते. पि अशा औद्योणगक संघटनाकडून उत्तम प्रकारे काम करावयािे असेल तर या के्षत्रात 
काम करिाऱ्यािंे परस्पर संबंध िागंले असिे अगत्यािे आहे. आपि ज्याचं्याबरोबर काम करतो अशा 
प्रत्येकाच्या णहतािी काळर्जीपूवमक र्जािीव आपल्या मनात असावयास हवी. यासाठी केवळ प्रत्येकर्जि 
आपले काम कसे करतो ही गोष्ट महत्त्वािी नसून हे काम करत असताना त्यािे इतराशंी वागिे कशा 
प्रकारिे असते-संस्थापक कामगारानंा कशी वागिूक देतात ककवा कामगार संस्थापकाशंी कसे वागतात 
अथवा कामगारािंे परस्पराशंी कशा प्रकारिे संबंध असतात - याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 
 

बंधुभाव प्रगटि व्हायला असेल तर आर्मथक र्जीवनाच्या के्षत्रातील या बंधुभावाच्या प्रगटनासाठी 
हीि संधी होय.व्यवहारातील यािा अथम असा होईल की औद्योणगक संघटनातील प्रत्येक घटकाने त्या 
यंत्रिेच्या कामकार्जात उत्साहने भाग घेिे, णतच्या यशािी स्वतःवर पडिारी र्जबाबदारी उिलिे आणि 
आपली संघटना म्हिर्जे उत्तम परस्पर संबंध व न्याय्य वागिूक यािा आदशम असावी असा प्रयत्न करिे. 
प्रत्येकास कोित्या तरी सणमतीिे सदस्य असावे असे वाटत नसते. पि त्याच्या अंगी र्जर र्जबाबदारीिी 
र्जािीव असेल तर सणमतीच्या बैठकीत काय ठरले वा कारखान्यािे दैनंणदन व्यवहारािी माणहती करून 
घेण्यािी खटपट तो करील आणि सामुणहक भावना उत्पन्न होण्यासाठी व परस्पर सहकायाच्या वाढीसाठी 
स्वतः करण्यार्जोगे आहे असे सवम करील. 
 

अशा प्रकारिी मनोवृत्ती आर्जच्या औद्योणगक के्षत्रात इतक्या अल्प प्रमािात का आढळते? या के्षत्रात 
काम करिारे बहुताशंी लोक-मग ते प्रशासक असोत वा कामगार - करार णन कायदा यानंी नेमून णदलेल्या 
कतमव्याखेरीर्ज इतर र्जबाबदाऱ्या मान्य करावयास उत्सुक णदसत नाहीत. र्जे केलेि पाणहर्जे ते करायिे, 
अणधक र्जबाबदारीच्या बाबतीत हात झटकून मोकळे व्हायिे, हा त्याचं्या वतमनािा नेहमीिा प्रकार आहे. 
इतरवेळी उत्तम नागणरक, पालक आणि दयाशील शेर्जारी या र्जबाबदाऱ्या समाधानकारकपिे पार पाडिारे 
हे लोक कारखान्यात पाय टाकताक्षिीि नागणरकत्वाच्या या प्राथणमक र्जबाबदाऱ्याकंडे पाठ का 
णफरणवतात, ही गोष्ट णविार करण्यासारखी आहे. 
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औद्योणगक के्षत्रातील लोक अशा प्रकारे वागतात हा केवळ एक दुःखद योगायोग नव्हे. पूवी 
केलेल्या पेरिीिी ही णपके आहेत. कामगारािा आर्जिा हा दृणष्टकोि हा भूतकाळात त्याच्या हक्कानंा मान्यता 
णदली नव्हती यािा पणरिाम आहे. त्याने आपल्या र्जबाबदाऱ्या सहर्जतेने व मोठेपिाने स्वीकाराव्यात अशी 
अपेक्षा करिे अवघड आहे. कारि इतरानंी त्याच्या बाबतच्या र्जबाबदाऱ्या उिललेल्या नव्हत्त्या. 
कामगारानंी एकणनष्ठ असावे असे मालकाने णकतीही वेळी आवाहन केले तरी र्जोपयंत मालकमंडळी 
कामगाराचं्या णहताकडे पुरेसे लक्ष पुरणवत नाहीत तोपयंत कामगार अशा आवाहनामुळे णिडिारि. 
कामगारानंा कुठल्याि प्रकारिी र्जबाबदारीिी कामे न देता वा सल्लामसलत करण्यास अयोग्य ठरवून 
त्यानंाि र्जबाबदारीने उत्पादन वाढणवण्यािा उपदेश करिे णनरथमक आहे. कामामध्ये गोडी लागेल अशी 
पणरस्स्थती णनमाि न करता कामगारानंाि कामात रस घेण्यािा उपदेश करिे णततकेि णनरथमक आहे. 
कामगाराला वषानुवषे वाईट वागिूक णदली गेली आहे, त्याच्या प्रणतषे्ठिी बूर्ज क्वणितच् राखली गेली आहे, 
वगम णवभार्जन पद्ती समार्जात इतकी वषे खोलवर रुर्जलेली आहे की आर्ज नोकरी-उद्योग णमळत 
असल्यामुळे णन त्यािंी मर्जबूत संघटना असल्यामुळे कामगारामंध्ये आपि अणधक बलशाली असल्यािी 
भावना णनमाि झाली असल्यास व तो मनाप्रमािे वागू लागल्यास नवल नाही. िाकरी म्हिर्जे गुलामणगरी हे 
समीकरि अद्याप त्याचं्या मनात घर करून बसलेले आढळते. त्याच्या र्जबाबदाऱ्यािंी त्याला र्जािीव करून 
देण्यािा कुठलाही प्रयत्न केला तर उगीिि उपदेशामृत पार्जण्यािा प्रयत्न असा त्यािा अथम केला 
र्जाण्यािी ककवा कामगारातंील लढाऊवृत्ती र्जागृत करण्यािा समार्जवादी िळवळीिा हेतू णनष्ट्फळ 
करण्यािा प्रयत्न असा होिे शक्य आहे. 
 

तर मग काय करावे? कामगारानंी आपल्या कामात र्जबाबदारीने सहभागी होऊन बंधुभावाच्या 
आदशािी गंभीर दखल घेण्यापूवी वगम णमरासदारीिे शेवटिे अवशेष नष्ट होईतोपयंत वाट पहावी का? असे 
करिे म्हिर्जे िमत्कारावर णवश्वास ठेवण्यार्जोगेि आहे. आपल्या लोकशाही पद्तीमध्ये, एक णदवस 
एकाएक असा उगवेल की र्जेव्हा प्रत्येकास नव्या युगािा आरंभ असल्यासारखा वाटेल आणि ज्यानंी पूवी 
उघड उघड स्वाथम साधला असेल ते पटकन् बदलतील व बंधुभावाने समार्जातील इतर घटकािंे सेवक 
बनतील, असा णवश्वास कुिाच्याि णठकािी नाही. आर्मथक र्जीवनािी घडि सुधारण्यासाठी, बंधुभावािा 
आदशम गाठण्यासाठी नव्या पद्ती व नवी मूल्ये यािंा आरंभ आर्जि केला पाणहर्जे. म्हिर्जे कालातंराने 
बंधुभाव हे प्रत्यक्षात येण्यासारखे ध्येय वाटू लागेल. 
 
कारखानदारीचे हेतू 
 

या समस्येच्या मुळाशी हात घालिे हा एकि रु्जन्या कडवट आठविी पुसून टाकण्यािा मागम आहे. 
आपल्या आर्मथक िळवळीच्या मागे र्जे हेतू आहेत त्याला या आठविी णिकटलेल्या आहेत. म्हिूनि आता 
हाती र्जे काही संघटनबल आहे त्याच्या साह्याने हे रु्जने हेतूि बदलिे हेि ध्येय व्हायला हवे. औद्योणगक 
के्षत्रात काम करण्यािा एकमेव हेतू म्हिर्जे पैसे णमळणविे हा गहिीय णविार णवसाव्या शतकात वारसा 
म्हिून िालत आला आहे. औद्योणगक क्रातंीपासून आपल्याला णमळालेला हा एक मोठा शाप आहे आणि या 
शापातून आपि आपली कधीि सुटका करून घेऊ शकलो नाही. हॅमन्डस्नी म्हटल्याप्रमािे : “औद्योणगक 
युगातील शहर ....... हेि प्रकषाने दशमणवते की धमम, सौंदयम, फुरसत, अध्यास्त्मक र्जीवन वा सौंदयमदृष्टी हे 
सारे स्वाथी कायाच्या काटेकोर र्जीवनाशी णवसंगत मानले र्जाते. मानवी र्जीवनािे ध्येय लढिे वा प्राथमना 
करिे, कितन करिे वा णनमाि करिे, उपभोग घेिे वा काही स्थान प्राप्त करिे, हे नसून नफा णमळणविे; 
मालक असेल तर स्वतःसाठी नफा व नोकर असेल तर दुसऱ्यासाठी नफा हे बनते. हे मािसािे कतमव्य 
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बनते आणि त्याच्या मागात कसलेही अडथळे णनमाि न करिे हे समार्जािे कतमव्य ठरते.” [रे्ज. एल्. आणि बी 
हॅमण्ड-णद राइर्ज ऑफ मॉडनम इंडस्री - (१९४४ आवृत्ती, पृष्ठ २२६)] 
 

या परंपरनेन िालत आलेल्या णविारानुसार लोकानंी सधन होण्यासाठी काम केले आणि 
औद्योणगक के्षत्राने प्रत्येकास संधी णदली. आपि करीत असलेल्या मूलभूत कामािारेि प्रत्येकाने 
समार्जर्जीवन उन्नत करण्यासाठी आपल्यापरीने घालता येईल तेवढी भर घालायिी असते व समार्जातले 
आपले स्थान णमळवायिे असते–या भूणमकेतून कामाकडे वास्तणवक पहायला हवे ते कोिीि केले नाही. 
केवळ शाणररीक शक्तीिा वापर करण्यापासून नवणनर्ममतीच्या आनंदापयंत ककवा संघात (टीम) काम 
केल्याने णमळिाऱ्या समाधानापयंत कोितेही काम हे व्यणक्तत्वाच्या पणरपूतीिे साधन होय, ही र्जािीव 
कोठेि आढळत नाही. मािूस हा मूलतः एक सामाणर्जक प्रािी आहे. आपि सामाणर्जक ध्येय गाठण्याच्या 
णदशेने काही करीत आहोत अशी प्रत्येक कामगारािी मनोधारिा असावयास हवी.हा सामाणर्जक कायम करीत 
असताना त्याने अशी र्जबाबदारी स्वीकारलेली असते की त्या र्जबाबदारीिी र्जािीव नसल्यास त्यािे 
व्यणक्तत्वही उन्नत होिार नाही. पि हे कोिी मान्यि केले नसते. पैशाखेरीर्ज कशालाि महत्त्व नसते आणि 
यश वा अपयश र्जोखण्यािा संपत्ती हा एकि णनकष होता. या पैशाच्या शयमतीत भाग घेिाऱ्या भाग्यवान 
स्पधमकानंा प्रिंड बणक्षसे णमळण्यािी शक्यता होती आणि म्हिूनि शयमत कर्जकण्यासाठी आणि बार्जूस फेकले 
र्जाऊ नये म्हिून प्रत्येकास अणधकि वेगाने धावावे लागे. 
 

आर्ज खूप गोष्टी बदललेल्या आहेत. तरी सुद्ा रु्जन्या भाडंवलवादी मूल्यािंी धार कायम आहे. 
कामाबाबतिा अपमानकारक दृणष्टकोन अद्यापही अस्स्तत्वात आहे. हे खरे की पैशासाठी बेभान झटापट 
झाल्यास ती आपि आर्ज सहन करीत नाही. कारि अशा झटापटीत बहुतेक वेळा दुष्टािंाि संपूिम लाभ 
होतो. समान संधीच्या धोरिामुळे स्पधेच्या सुरवातीस र्जे काही अडथळे असावयािे ते दूर झाले आहेत. 
तसेि या स्पधेत दुखावलेल्यानंा उिलण्यासाठी समार्जािे शुरमपूषापथक आहे. तरीसुद्ा हळुहळू का होईना 
पि स्पधा िालूि आहे. 
 

अणधक उत्पादनाच्या गोंडस बुरख्याखाली आर्जही पैशािी आसक्ती दडणवलेली आढळते. 
उत्पादनक्षमता म्हिर्जे आर्ज एक परवलीिा शब्लद झाला आहे. यामुळेि साऱ्या िागंल्या गोष्टी णनमाि होिार 
आहेत. आणि म्हिूनि यासाठी कोिातही त्याग करावा लागला तरी तो करावयास हवा. पि ही केवळ 
वेगळ्या नावािी पाटी आहे. व्यणक्तगत लाभािे आणमष आता णततकेसे स्पष्ट णन प्रभावी नाही. पि औद्योणगक 
िक्रात सापडलेल्यावंर होिारा पणरिाम र्जवळ र्जवळ पूवी होत असे तसाि आहे. आर्जसुद्ा औद्योणगक 
के्षत्रात वतमनािा र्जो आदशम मानला र्जातो तो रार्जकारि, व्यवसाय, कला वा इतरत्र कोित्याही के्षत्रात 
मान्य होिार नाही. यामुळे कामगारािंे लक्ष वेधता येत नाही व त्यानंा आपल्या नेतृत्वाने खेिता येत नाही. 
अशावेळी ते उदासीन, बेपवा व बेर्जबाबदार होण्याकडे आकर्मषले ककवा हाकलले र्जातात, यािे आियम 
आपिास का वाटावे? त्याचं्या पगाराच्या योग्य बंदोबस्त झाल्यावर त्यानंी अणधक काळर्जी का करावी? 
त्यासाठी तर ते काम करतात. 
 

आधुणनक औद्योणगक संघटनाचं्यामुळे ही उदासीनता आणि बेपवाई अणधकि झाली आहे. आणि 
यािे पणरिाम आपल्याला स्पष्ट णदसत आहेत. आपि काम करीत असलेल्या णठकािी छाप पाडण्यािी 
आपली शक्ती अणधकि क्षीि झाल्यािी कामगारानंा भावना होते आहे व आपल्या कामकार्जाशी व त्यामागील 
हेतूशी समरस होिे त्यानंा अणधकि णबकट वाटू लागले आहे. ककबहुना आपि करीत असलेल्या कामािे 
पणरिाम काय होतात, यािेही आकलन त्यानंा होईनासे झाले आहे. ‘ते आणि ‘आम्ही’ (‘त्यािंे’ आणि 



 
 अनुक्रमणिका 

‘आमिे’) असा दुदैवी फरक केला र्जातोय, महत्त्व णदले र्जात नाही यािा रोष आढळतो. “आपल्याला काय 
करायिे आहे”, असा तुच्छतेिा दृणष्टकोन आढळतोय. आर्जच्या आर्मथक र्जीवनात असे अनेक णवभाग आहेत 
की णर्जथे आपल्या कामािा आपल्या इतर सहकाऱ्याचं्या कामकार्जाशी असलेला संबंध इतराचं्या 
सहाय्यावािून स्वतःहून पडताळून पाहिे णकती तरी णर्जणकरीिे झाले आहे. तेव्हा या उदासीन प्रवृत्तीच्या 
पणरिामाणंवरुद् काहीतरी उपाययोर्जना करिे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा संघटनातील लोकािंे परस्पर 
संबंध संघणटत न राहता प्रत्येकर्जि केवळ णमळकती पुरतेि लक्ष देऊ लागण्यािा संभव आहे. या 
मयादेपलीकडील सवम धडपड अथमशून्य आहे, असा त्यािंा असलेला संबंध इतराचं्या सहाय्यावािून 
स्वतःहून पडताळू पाहिे णकती तरी णर्जणकरीिे झाले आहे. तेव्हा या उदासीन प्रवृत्तीच्या पणरिामाणंवरुद् 
काहीतरी उपाययोर्जना करिे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा संघटनातील लोकािंे परस्पर संबंध संघणटत न 
राहता प्रत्येकर्जि केवळ णमळकती पुरतेि लक्ष देऊ लागण्यािा संभव आहे. या मयादेपलीकडील सवम 
धडपड अथमशून्य आहे, असा त्यािंा समर्ज होतो. त्या मयादेपलीकडे काही करावयास दूरस्थ अणधकारी 
व्यक्तीने भाग पाडलेि तर आपला स्वाणभमान णटकणवण्यासाठी संधी णमळताि त्याच्यावर कुरघोडी करायिी 
अशीि त्यािंी वृत्ती होते.  
 

या वृत्तींमध्ये बदल घडवून आिावयािा असेल तर उद्योगधंद्यािंे हेतूि बदलावयास हवेत. 
समार्जाशी संबंणधत नसलेली एक व्यणक्तणनरपेक्ष यंत्रिा असावी, अशा पद्तीने उद्योगधंद्यािी आपि आर्जवर 
वाढ होऊ णदली आहे. केवळ उत्पादन आणि उत्पन्न यािंा वाढता ओघ वाहता ठेविे एवढे त्यािंे कायम झाले; 
उद्योगधंद्यािा लोकावंर काय पणरिाम होतो याला महत्त्व राणहले नाही. उद्योगके्षत्रातील कोिीही स्वतःच्या 
आरोग्यासाठी धंद्यात पडत नाही. इतराचं्या आरोग्यासाठी तर नाहीि नाही. उद्योगयंत्रिेच्या कायमक्षमतेवर 
नर्जर ठेवावी, आणि या के्षत्रातील काही दुदैवी पणरिाम सुधारावेत अशी आर्ज सरकारकडून अपेक्षा आहे. 
पैशािा णनकष वापरून सल्ला देिारे लायक अणभयंत्याच्या भूणमकेतील अथमशास्त्रज्ञ उपलब्लध आहेत. णशवाय 
संघषम कमी करण्यासाठी ‘मानवी संबंध’ णवषयक गोष्टींवर सल्ला देिारे औद्योणगक सल्लागार व तज्ज्ञ 
आहेति. पि औद्योणगक हेतू हा सामाणर्जक णनयमनाबाहेरील णवषय आहे, या भ्रामक समरु्जतीस अद्याप 
णवरोध होताना णदसत नाही. आर्मथक प्रगतीने आवश्यक ठरणवलेल्या वाढत्या मानवी त्यागास णनस्ष्ट्क्रयतेने 
मान्यता देिे एवढेि कायम समार्जापुढे आता उरले आहे. 
 

आपल्या आर्मथक समस्येपुढील शृंगापत्तीिे सार खरे हेि आहे. पूवीच्या र्जमान्यात नोकरीत 
असलेल्या कामगाराचं्या वृत्तींना न रु्जमानता उद्योगािी िके्र वेगाने णफरत असत. दाणरद्र्य आणि बेकारी 
याचं्या भीतीमुळे प्रत्येक कारखान्यास कारागृहािे स्वरूप आले होते आणि कारागृहािंी व्यवस्था कैद्याचं्या 
मनस्स्थतीिी पवा न करता ठेवता येते. फक्त बंडाळी मार्जिार नाही एवढी खबरदारी घेतली की पुरे. समार्ज 
आणि उद्योग या दोहोनाहंी हृदयशून्य मूल्ये मान्य होती आणि त्यानंी एकमेकास पूरक अशी भूणमका घेतली. 
पि आता उद्योगके्षत्रातील या पद्तीपासून समार्ज बार्जूस सरकावयास लागला आहे आणि ज्या दडपिावर 
उद्योग णवश्वासला होता तेि तो नष्ट करतो आहे. 
 

यािे दोन पणरिाम झाले आहेत. उद्योगधंदे कामगाराचं्या स्वयंस्फूतम णनषे्ठवरि. अणधक णवसंबून राहू 
लागले. आणि ज्या साहसाशी, (उद्योगाशी) आपल्याला समरस व्हावेसे वाटत नाही, अशा साहसास 
कोिीि आपली मनस्वी णनष्ठा देत नाही. आणि त्यािबरोबर र्जसर्जसे कामगारास अनुभवाणनशी समर्जते की 
लोकशाही समार्जािा नागणरक म्हिून असलेले त्यािे हक्क आणि र्जेथील आकडेमोडीत त्याला शून्याहून 
अणधक ककमत णदली र्जात नाही अशा कारखान्यातील त्यािे स्थान, यातील तफावत वाढति र्जाते आहे, 
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तेव्हा त्याच्यातील संतापािी भावना वाढति र्जाते. साराशं शतकभराच्या समार्जवादी िळवळीने र्जरी 
सवमसाधारिपिे समार्जात बराि बदल घडवून आिला असला तरी उद्योगके्षत्रात रुर्जलेल्या मूल्यावंर या 
िळवळीिा काहीही पणरिाम झालेला नाही. समार्ज आणि उद्योग याचं्यातील हा बेबनाव अणधक काळपयंत 
णटकणविे अशक्य आहे. फार तर यास अस्स्थर समतोल म्हिता येईल. समार्जास र्जरी माघार घ्यावी 
लागेल–पि शणक्तशाली कामगार िळवळ या गोष्टीस प्रखर णवरोध केल्याणशवाय राहिार नाही–अथवा 
उद्योगधंद्यास तरी पुढे सरकावे लागेल. 
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भाग द सरा 
 

साधनाांची वनिड 
६. अन भिातून वशक्षि 

 
समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या आदशांत समार्जवादी अथमरिनेिी ध्येये समाणवष्ट आहेत. पि ही 

ध्येये कोित्या साधनािारे गाठायिी? समार्जवादी मूल्ये र्जर आर्मथक र्जीवनात सरास पाळली र्जायिी 
असतील तर त्यासाठी हृदयपणरवतमनाहून अणधक काहीतरी आवश्यक आहे हे समार्जवाद्यानंी नेहमीि मान्य 
केले आहे. ज्या पद्तीने अथमरिनेिी बाधंिी केली होती त्यात बदल करिे अगत्यािे होते. पि मतैक्यािी 
मयादा येथेि संपली. तातडीने हाती घेण्यासाठी अमाप कायमक्रम सुिणवले गेले आहेत. समार्जवादी 
अथमपद्तीिे हरप्रकारिे नमुने तयार करण्यात आले आहेत. ककबहुना समार्जवादी स्वप्न साकार 
करण्यासाठी स्वीकारायच्या साधनाबंाबत समार्जवाद्यामंध्ये असलेल्या वादािे स्वरूप समार्जवादािे 
पुरस्कते आणि णवरोधक याचं्यातील वादाइतकेि तीव्र णन प्रखर आहे. 
 

याहून णनराळे घडण्यािी शक्यताि नव्हती. अथमरिनेत सुिणवलेल्या कुठल्याही पणरवतमनािे णनणित 
पणरिाम काय होतील हे कोिासही सागंता येिार नाही. आणि इतर सवांप्रमािेि याबाबतच्या मूल्यमापनात 
समार्जवाद्यामंध्येही मतभेद आहेत. शेवटी साधनाचं्या णनवडीबाबत णनणित मागमदशमन होते ते अनुभूतीतूनि; 
पि अधमशतकापूवी समार्जवादािे स्वरूप केवळ प्रिार णन भाणकताच्या स्वरूपाति होते. त्याला अनुभवािे 
पाठबळि नव्हते. अशा पणरस्स्थतीत प्रत्येक समार्जवादी स्वतःिे असे कस्ल्पतादशम रंगवू शके. 
स्वतःभोवतीच्या दारूि वास्तवाखेरीर्ज त्याला कुठल्याि वस्तुस्स्थतीशी सामना करण्यािी आवश्यकता 
वाटत नव्हती. आणि ती वस्तुस्स्थती बदलण्यािा तर त्यािा स्वतःिा णनधार होता. 
 

ते णदवस आता सरत आले आहेत. सते्तबरोबर आता कृतीिी शक्यता णनमाि झाली आहे. ज्या 
उपायावंर पूवी केवळ ििा होत असे, ते आता आिरिात आले आहेत आणि त्याचं्या कामकार्जाबाबतिा 
अनुभव हळुहळू साठतो आहे. अनपेणक्षतपिेि या अनुभवाने नवे धडे णदले आहेत. मालकीहक्काच्या 
क्राणंतकारी बदलामंुळे त्या बदलाभोवती गुंफलेल्या साऱ्याि आशा सफल झालेल्या नाहीत. या उलट 
ज्यागोष्टींना समार्जवादी णविारातं णवशेष महत्त्वािे स्थान णदलेले नव्हते अशा गोष्टींमुळे मोठ्या सुधारिा 
घडून आल्या आहेत. 
 

र्जेव्हा एखादी िळवळ आपल्या णवकासक्रमात पुनर्मनधारि (Reassenment) अवस्थेप्रत पोहोिते 
तेव्हा अशा साधनािंा पुनर्मविार करण्यािी उत्सुकता वा तयारी दाखणवल्यासि अपकषापासून णतिे रक्षि 
होिे शक्य असते. आपि णनवडलेल्या साधनािंे वरिेवर पुनर्मनधारि करण्याच्या पद्तीनेि र्जोमदार 
िळवळीिी प्रगती होत असते हे णनणित अनुभवाने णशकण्यास रार्जी नसिारे प्रस्थाणपत धमाच्या आग्रही 
मताला (डॉग्मा) णिकटून बसिारे व अशा णविारात सुधारिा करण्यािा प्रत्येक प्रयत्न पाखंडी म्हिून 
हािून पाडिारे काही लोक नेहमीि आढळतील. हे सारे णवनाशािे णशल्पकार आहेत. कारि वस्तुस्स्थती 
म्हिर्जेि प्रभावी युणक्तवाद होय. भ्रमणनरास टाळायिा नसेल तर त्याकडे अणधक काळपयंत दुलमक्षि करता 
येिार नाही. 
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वैद्यकीय व्यवसायातील एका दाखल्यािा णविार करा. रोगप्रणतबंध व णनवारि ही त्यािंी ध्येये 
बदलत नाहीत, पि गेल्या काही काळात त्याचं्या पद्तीत बदल झाल्यािे णदसून येते. वाढत्या ज्ञानाबरोबर 
रु्जन्या उपाययोर्जनानंा णतलारं्जली देण्यात येते आणि त्या र्जागी नवीन उपाययोर्जना आिल्या र्जातात. 
डॉक्टर लोकानंी आपले णविार बदलले, असा त्याचं्यावर दोषारोप करावा असे कोिास स्वप्नातंही वाटिार 
नाही. उलटपक्षी रु्जने रामबाि उपाय अयशस्वी ठरले आहेत, त्यानंाि णिकटून राहण्यािा त्यानंी प्रयत्न 
केला तर तेि नकली डॉक्टर म्हिून ओळखले र्जाण्यािी शक्यता आहे. रार्जकारिातही हेि खरे आहे. 
समार्जवाद्याकंडून साधनािंी नव्याने णनवड करावी आणि ही णनवड र्जे ज्ञान त्याचं्या पूवमर्जानंा उपलब्लध 
नव्हते, त्या ज्ञानाच्या संदभात करावी, हीि अपेक्षा आहे. 
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७. आर्थथक स रवक्षतता 
 
स रवक्षततेसाठी लढा 
 

शतकभराच्या वाढत्या कामगार िळवळीने णदलेल्या लढ्याच्या अनुभवापासूनि आपि सुरुवात 
करू. त्यािे मुख्य फणलत अगदी साधेपिाने सागंता येईल. आपल्या समार्जातील प्रत्येक घटकाच्या 
र्जीवनात काही प्रमािात आर्मथक सुरणक्षतता आलेली आहे. कल्यािकारी राज्याचं्या कल्पनेत समाणवष्ट 
असलेली ही मोठी फलरमपुती आहे. 
 

कामगार संघटनाचं्या ध्येयामध्ये आर्मथक सुरणक्षततेस अग्रक्रम का देण्यात आला हे ओळखिे अगदी 
सोपे आहे. आर्मथक सुरणक्षतता इतर सवम ध्येयािंा मूलभूत आधार आहे. आर्मथक सुरणक्षततेिा ध्यास व 
साहसी णन रोमािंकारी र्जीवनापेक्षा णनधास्त णन सुखासीन र्जीवनािी णनवड यािंा काहीही संबंध नाही. 
कारि अशी णनवड केवळ ज्या लोकािंी उदरणनवाहािी साधने सुरणक्षत आहेत त्यानंाि करता येईल. 
णनरणनराळ्या लोकानंी कुठल्याही प्रकारिा र्जीवनक्रम पसंत केला तरी इतराचं्या दानधमावर अवलंबून न 
राहता वा आपि णनराधार होऊ या भीतीने सतत णपडले न र्जाता र्जगता येईल इतपत स्थैयम त्यानंा लाभिे 
आवश्यक आहे. आर्मथक स्वातंत्र्यामधील सवात महत्त्वािे स्वातंत्र्य म्हिर्जे अभावाच्या वा वाि पडण्याच्या 
भीतीपासून स्वातंत्र्य. 
 

तरी बहुताशं कामगार वगाला रोर्जच्या भाकरीिी भ्रातं होती ही वस्तुस्स्थती होती. सधन व 
सुणशणक्षत वगातील लोकानंा अभावािी किता नव्हती. समार्जात त्यानंा लाभलेल्या खास अणधकारामुळे 
त्यानंा आर्मथक सुरणक्षतता गृहीत धरता येई; पि बाकीच्यानंा नोकरीिी संधी णमळणवण्यासाठी परस्पराशंी 
स्पधा करावी लागे आणि उपलब्लध नोकऱ्यापंेक्षा कामगारािंी संख्या अणधक असल्यामुळे स्पधा अटळ असे. 
स्पधेमुळे त्यािंी रोर्जगारी र्जेमतेम उदरणनवाह र्जमेल इतपत खाली येई व मालकाचं्या मर्जीवर अवलंबून 
रहावे लागे. नोकरी करत असताना बेकारीिी कुऱ्हाड टागंती असायिीि आणि णशवाय भणवष्ट्यािी–र्जेव्हा 
त्यािंी कायमक्षमता नष्ट झाल्यामुळे ते नोकरीलायक असिार नाहीत. 
 

कामगारानंा कसलेि संरक्षि नसल्यामुळे त्यािंे आर्मथक र्जीवन सुरणक्षत नव्हते. राज्यसंस्थेने केवळ 
मालमत्ता णन व्यावसाणयक संपत्ती यानंा संरक्षि णदले होते. सुरुवातीस तर त्यानंा स्वतः स्वतःिे संरक्षि 
करिे सुद्ा शक्य नव्हते. कारि त्यानंा संघटना करण्यािा अणधकारही नाकारण्यात आला होता. अशा 
पणरस्स्थतीत सुरणक्षतता हेि त्यािंे सवमप्रथम व आत्यंणतक महत्त्वािे ध्येय व्हावे, यात अनैसर्मगक काय होते? 
त्यानंा णवपत्तीपासून संरक्षि हवे होते. आणि त्याहून पुढे म्हिर्जे नोकरीत सुरणक्षतता हवी होती. अत्यंत 
अव्यवस्स्थत अस्स्तत्वातून णनमाि होिाऱ्या भय णन संकटापासून काहीतरी संरक्षि णमळणवण्यासाठी केलेल्या 
झगड्यातूंन कामगार िळवळीिा र्जन्म झाला. 
 

सुरणक्षततेसाठी लढणवलेला हा लढा तीन अवस्था ओलाडूंन गेला होता. १९व्या शतकात केलेली 
प्रगती ही पणहली अवस्था. या अवस्थेने केलेली प्रगती मुख्यत्वे करून स्वयंस्फूतम संघटनानंी केलेल्या 
कायािे फळ होते. फॅक्टरी कायद्यातील संरक्षिात्मक असा तो कमीत कमी भाग होता. त्यामुळे कामगारानंा 
अमानुष पणरस्स्थतीत काम करावयास भाग पाडता येत नसे. त्यापेक्षा कामगारानंी स्वतःि केलेले प्रयत्न 
महत्त्वािे आहेत. परस्पर साहाय्यासाठी त्यानंी णमत्रमंडळािंी स्थापना केली. भाडंवलदारी यंत्रिेवर 
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अवलंबून राहावे लागू नये म्हिून त्यानंी स्वतःच्याि सहकारी व्यापारसंस्था स्थापन केल्या. कामगार 
संघटना प्रस्थाणपत करण्याच्या कामात कुशल काराणगरानंी प्रथम पाऊल उिलले. स्वतःि प्रस्थाणपत 
करण्याच्या कामात कुशल काराणगरानंी प्रथम पाऊल उिलले. स्वतःि आखलेल्या व्यावसाणयक 
णनयमानुंसार कामगार पुरवठा व नोकरीच्या अटी यावर णनयंत्रि ठेवण्यासाठी या संघटनेिा त्यानंी उपयोग 
केला. इतर के्षत्रातल्या कामगारानंीही वाढत्या संख्येने वेतनाबाबत सामुदाणयक वेतन णनयमनाच्या 
हक्कासाठी (कलेस्क्टव बागेकनग) लढा णदला व तो हक्क णमळणवला आणि आपल्या संघटनािंारा कामाच्या 
अटी व वेतन सुरणक्षत करण्यािा प्रयत्न कला. आपसातील एकरु्जटीमुळे आपि सारे एका समार्जािे 
महत्त्वािे घटक आहोत की णर्जथे सवांना परस्पराणंवषयी आस्था आहे, आणि ही आस्था कामगार म्हिून नव्हे 
तर एक मािूस म्हिून–अशी एक सुरणक्षततेिी भावना त्याचं्यामध्ये खोलवर रुर्जली, हेही काही कमी नव्हे.  
 

तरी सुद्ा अशा सवम प्रकारच्या उत्स्फूतम संघटनामंुळे र्जास्तीत आस्त म्हिर्जे मयाणदत कामगार 
वगास मयाणदत असेि संरक्षि णमळिे शक्य होते. समार्जवादािे सगळ्यात मोठे आकषमि हे होते की त्यात 
अणनणिततेिी समस्या पूिमत्वाने सोडणवण्यािे विन होते. कदाणित यािमुळे समार्जवादास कामगार वगािा 
पाकठबा णमळाला. मर्जूरपक्षािा या शतकात र्जसा उत्कषम होत गेला तशी ही िळवळ दुसऱ्या अवस्थेतप्रत 
पोहोिली. मर्जूर पक्षाच्या वाढत्या रार्जकीय सामर्थयाबरोबरि ही समस्या उत्स्फूतम प्रयत्नाचं्या मयाणदत 
के्षत्रातून उिलली गेली आणि स्वतः शासनाला कायद्यािंारे सवांसाठी णकमान राहिीमानािा दर्जा 
प्रस्थाणपत करण्याच्या कामी काही र्जबाबदारी उिलिे भाग पडले. प्रत्येक नागणरकाच्या िणरताथािी काही 
तरी काळर्जी घेतली पाणहर्जे आणि रमपीमंतावंर कर लादल्यास गरीबानंा तेवढीि मदत करता येईल, हे 
सरकारमान्य कतमव्य झाले. पणहल्या समार्जसेवाणवधीिी णनर्ममती करण्यात आली. याि स्वरूपािे 
सामुदाणयक वेतन णनयमनािे तत्त्व औद्योणगक के्षत्रातही मान्य करून घेण्यात आले. यािा अथम इतकाि की 
मरु्जरी आणि कामकार्जाच्या अटी या खुल्या बार्जाराच्या मर्जीनुसार न ठरता परस्पर संमत 
करारनाम्यानुसार ठरायच्या होत्या. तेव्हा मर्जबुत संघटनेच्या अभावी कामगारानंा आपले हक्क ठामपिे 
प्रस्थाणपत करिे अशक्य असे, तेव्हा कायदेशीर यंत्रिेच्यािारे हे काम करण्यास सरकारला आवाहन 
करण्यात येत असे. अशा प्रकारे खुल्या बार्जारपेठािंे एक अंग आता कलम करण्यात आले होते. कायदा 
आणि सरकारी कृती या साधनानंा आपत्तीपर मात करिारी व नोकरीच्या अटींिे णनयंत्रि करिारी साधने 
म्हिून मान्यता णमळाली होती. 
 

तरीसुद्ा कामगारानंा अद्याप सुरणक्षतता प्राप्त झालेली नव्हती. नव्याने अंमलात आिलेल्या 
कायद्याने अंशतः संरक्षि णमळत होते. बेकारी या त्याचं्या भयंकर शत्रूवर त्यानंा अद्याप णवर्जय णमळवायिा 
होता. पणहल्या र्जागणतक युद्ािा पणरिाम म्हिून बेकारीिे प्रमाि अमाप वाढले होते आणि अणनणिततेच्या 
समस्येच्या नव्या कक्षा उर्जेडात आल्या होत्या. त्यात आिखीनि भर पडली. ती १९२९ च्या भयंकर 
मंदीमुळे. त्या काळात सते्तवर असलेल्या मर्जूरपक्षाच्या सरकारला वाढत्या बेकारीला आळा घालिे 
आवाक्याबाहेरिे वाटू लागले. या आणि इतर देशात समार्जवादी लोकशाहीबद्दल औदाणसन्य णनमाि होऊ 
लागले. कामगार संघटनािंी कृती वा सामाणर्जक कायदे या पैकी कोिािाि कितार्जनक आर्मथक संकटावर 
उपाय िालेना. एवढेि नव्हे तर त्यामुळे आर्जपयंत णमळणवलेल्या यशाला सुद्ा तडा र्जाण्यािी भीती णनमाि 
झाली. 
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आर्मथक तिातिीमुळे (अस्स्थरतेमुळे) केवळ कामगारािंेि र्जीवन असुरणक्षत झाले असे नव्हे; 
समार्जातील प्रत्येक णवभागाला काही ना काही प्रमािात या पणरस्स्थतीिे िटके बसले. णनराधार अवस्थेिी 
धास्ती एवढाि या अणनणिततेिा अथम न राहता तो अणधक व्यापक झाला. 
 

तमाम र्जनतेला अणनणिततेिे आघात सहन करावे लागत. त्याचं्या उत्पन्नाच्या स्थैयावर पणरिाम 
झाला, इतकेि नव्हे तर काही देशात णतच्या योगाने लोकशाही राज्यसंस्थेलाि धोका णनमाि झाला आणि 
इतर काही णठकािी ती नष्टही झाली. आर्मथक अस्स्थरतेला आळा घातल्याखेरीर्ज कुिालाि वा कशालाि 
सुरणक्षतता लाभिार नव्हती. 
 

या पणरस्स्थतीत नव्या मागण्यािंा उदय झाला. आर्मथक योर्जनािंी आणि त्यािबरोबर 
सुरणक्षततेसाठी आरंभलेली ही िळवळ णतसऱ्या अवस्थेप्रत पोहोिली. पूवी ज्या आर्मथक कममठपिामुळे 
आर्मथक णनयोर्जनाच्या मागात अडथळे णनमाि झाले होते व ज्यामुळे सद प्रवृत्त मर्जूर पक्ष सरकारसुद्ा 
गणलतगात्र झाले होते; त्या कममठपिाच्या भ्रमािा भोपळा फोडून कीन्सने आर्मथक णविारात क्रातंी घडवून 
आिली होती. लोकशाही णनयोर्जनाच्या यंत्रिेला दुसऱ्या महायुद्ाने व्यावहाणरक िालना णदली आणि या 
यंत्रिेच्या सुप्त शक्तींिे दशमन घडवून णदले. १९४५ मध्ये पुन्हा एकदा मर्जूर पक्षास सत्ता णमळाल्याने शातंतेच्या 
काळातही ही यंत्रिा िालू ठेवण्यासाठी व तीमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रार्जकीय 
णनधारािेही या कामी पाठबळ णमळाले. शेवटी सवांना रोर्जगारी पुरणवण्यािी कल्पना साकार झाली. आणि 
अशा प्रकारे या मर्जबूत आधारावर आता कल्यािकारी राज्यािी वास्तू उभारिे शक्य झाले. सवम र्जनतेस 
र्जन्मापासून मृत्युपयंत संरक्षि देिारी सवमव्यापी सामाणर्जक सुरक्षा (सोशल इन्शुरन्स) योर्जना याि 
सुमारास पणहल्यादंा सुरू करण्यात आली आणि मरु्जरी व नोकरीच्या अटी या बाबत उपलब्लध असलेल्या 
ऐस्च्छक व कायदेशीर पद्तीमधल्या उिीवा भरून काढण्यात आल्या. 
 

णनयोर्जनाने आता मूळ धरले आहे. णनयोर्जनाणवरुद् हवे तेवढे सैद्ास्न्तक मुदे्द माडंता येत असले 
तरी अनुभवाने काय णसद् झाले आहे त्याकडे दुलमक्ष करता येिार नाही. णनयोर्जन करावे वा न करावे हा 
आता व्यवहारात वादािा णवषय उऱलेला नाही. प्रश्न उरला आहे तो इतकाि की कशािे णनयोर्जन करावे व 
ते कसे करावे? 
 
चलनिाढ टाळून बेकारीचे उच्चाटन 
 

आर्मथक सुरणक्षततेसाठी णनयोर्जन करिे म्हिर्जे पणहली आणि सवांत महत्त्वािी गोष्ट ही की सवांना 
कामकार्ज [सवांना कामकार्ज यािा अथम बेकारीिे प्रमाि शून्यावर आििे असा होऊ शकत नाही. कुठल्याही णवणशष्ट वेळी नोकरीत बदल 
करताना काही कामगार बेकार अवस्थेत राहिारि. सवांना कामकार्ज यािा अथम इतकाि की रे्जवढे लोक बेकार आहेत तेवढ्या र्जागा णरकाम्या 
असतील.] णमळवून देण्यासाठी णनयोर्जन करिे. या ध्येयाच्या संबंधात समार्जवादी कुठलीि तडर्जोि मान्य 
करिार नाहीत. याबाबत कामकार्ज णमळण्यािी उच्च व स्स्थर पातळी राखावयािी आहे, ही भाषा िालिार 
नाही. ‘उत्पादनाच्या दृष्टीने अल्प प्रमािातील बेकारी सोयिी होईल’ असल्या कल्पनािंे खेळ उपयोगी 
नाहीत. ज्याप्रमािे नोकरी णमळण्यािी खात्री ही िागंल्या राहिीमानािी सवमप्रथम आवश्यक बाब आहे, 
त्यािप्रमािे सवांना कामकार्ज णमळिे ही समार्जवादी अथमरिनेिी एक आवश्यक बाब आहे. बेकारीिी 
धास्ती पुन्हा वाटू लागल्यास उत्पादनक्षमता वाढेल असे र्जरी णनिायकपिे णसद् करता आले, तरी हा सौदा 
अगदीि कुिकामी आणि मानहाणनकारक ठरेल. तथाणप या बाबतिी सारा पुरावा णवरुद् णदशेिाि आहे.  
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पि सवांना कामकार्ज णमळवून देण्यात यश णमळणवताक्षिीि आर्मथक सुरणक्षततेच्या एका नवीनि 

समस्येने तोंड वर काढले आहे. ही समस्या म्हिर्जे हळूि णशरकाव करिारी िलनवाढीिी समस्या होय. 
राहिीमानािा खिम सारखा वाढतो आहे आणि िलनवाढीिे पणरिाम अद्याप र्जरी बेकारीच्या पणरिामाइतके 
भीषि झालेले नसले तरी ते गंभीर स्वरूपािे णनणिति आहेत. सटे्टबार्ज, स्थावर मालमत्ता असलेले ककवा 
ज्याचं्या दृष्टीने िढत्या ककमती म्हिर्जे वाढता नफा असे व्यापारी याचं्या दृष्टीने ते एक वरदान असेल. पि 
ज्यािंी कमाई मयाणदत आणि ठरलेली असते, त्याचं्या दृष्टीने मात्र वाढत्या ककमती म्हिर्जे किता आणि 
आपत्ती. सामाणर्जक णमळकत आणि छोट्या व्यणक्तगत णशल्लकी यािंी ककमतही त्यामुळे ढासळते. अशा 
पणरस्स्थतीत कामगार संघटनानंा कामगारािंे मूळ वेतनमूल्य णटकणवण्यासाठी वरिेवर वेतनवाढ 
मागण्याच्या कामात आपली सारी शक्ती सारखी खिी घालावी लागते. र्जेथे वाढत्या ककमतीना प्रखर णवरोध 
असतो अशा उद्योगधंद्यातं संप होतात आणि त्यामुळे अणधकि असुरणक्षतता णनमाि होते.  
 

तेव्हा िलनवाढ टाळून सवांना कामकार्ज णमळवून देिे ही आर्मथक सुरणक्षततेिी सवमसाधारि गरर्ज 
आहे. यासाठी णनयोर्जन कसे करायिे हे आता पणरणित काम आहे. प्रामुख्याने ही बाब मागिीवर णनयंत्रि 
घालण्यािी आहे. दोन महायुद्ाचं्या मध्यंतराच्या काळात नेहमीच्या भाषेत ज्याला आपापल्या दृष्टीने 
“मालािा अपुरा वापर” (under consumption) अथवा “अत्याणधक उत्पादन” (over production) असे 
म्हित, अशा सवमसाधारितः अपुऱ्या मागिीमुळेि बेकारी णनमाि होते. सवमसाधारि मागिीमध्ये 
प्रमािाबाहेर वाढ झाली की िलनवाढ होते; अथवा आर्जच्या सवमसाधारि शब्लदात सागंावयािे झाल्यास 
भरपूर पैसा मयाणदत क्रयणवक्रयासाठी वापरला र्जाण्यािी अवस्था असली म्हिर्जे िलनवाढ होते. तेव्हा 
उपलब्लध पुरवठ्याच्या संदभात अत्याणधक वा अपुरी मागिी न होईल अशा प्रकारे मागिीवर णनयंत्रि घालिे 
ही शासन संस्थेिी र्जबाबदारी आहे. 
 

मागिीच्या प्रमािावर प्रमुख बंधन असते ते बँकािंे व सरकारी अंदार्जपत्रकािंे. बँक देत असलेल्या 
कर्जावरील व्यार्जाच्या दरात बदल करून, सरकार बँकाचं्यािारा पैशाच्या पुरवठ्यावर णनयंत्रि ठेवू शकते. 
अशा प्रकारे कर्जमपुरवठा स्वस्त ककवा महाग करून सवमसाधारि मागिीिे प्रमाि कमी वा र्जास्त करता येते. 
पि व्यार्जाच्या दरात वरिेवर बदल करण्याने देशील अधमव्यवस्थेत नवी असुरणक्षतता णनमाि होते. काही 
झाले तरी यामुळे अपुरे व तारतम्य नसलेले णनयंत्रिािे साधन प्राप्त होते. णनयंत्रि अपुरे असते यािे कारि 
र्जेव्हा मागिी वाढत असते तेव्हा केवळ पैसा महाग आहे म्हिून कर्जम घेिारािे धैयम खििार नाही. आणि 
र्जेव्हा मागिी मंदावते तेव्हा केवळ पैसा स्वस्त आहे. यासाठी तो खिम करण्यासही प्रवृत्त होिार नाही. हे 
साधन तारतम्यरणहत आहे यािे कारि र्जोपयंत हे साधन यशस्वीणरत्या वापरले र्जाते तोपयंत यामुळे सवमत्र 
कर्जाच्या पुरवठ्यात वाढ वा घट होते; मग त्यािे सामाणर्जक पणरिाम काय वाटेल ते होवोत. हप्त्याहप्त्याने 
करावयािी खरेदी र्जशी लाबंिीवर टाकली र्जाते, तशीि घरािी खरेदीसुद्ा पुढे ढकलली र्जाते. आवश्यक 
बाबीवरील आणि तसेि िैनीच्या गोष्टींवरील गुंतविुकसुद्ा लाबंिीवर पडते. आणि या णनयंत्रिािा 
पणरिाम केवळ कर्जापुरताि मयाणदत असल्यामुळे त्याच्या योगाने उपभोगािे वा वापरािे (consumption) 
प्रमाि कमी न होता भाडंवली णवणनमय कमी होण्यात होतो. बँकािंे कर्जम देण्यािे धोरि  (credit policy) 
णनदेणशत करून सरकारला व्यार्जाच्या दरात बदल करण्याच्या धोरिास पाकठबा देता येईल. अशा प्रकारे 
बँकाचं्या णशरावरि तारतम्य दाखणवण्यािी र्जबाबदारी लादली र्जाईल. पि राष्ट्रीय आर्मथक धोरिानुसार 
कुठल्या गोष्टींना कसा अग्रक्रम देण्यात आला पाणहर्जे, यािी त्यानंा माणहतीही नसते व याबाबत त्यानंा 
अनुभवही नसतो. 
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यापेक्षा सवमसाधारि मागिीवर णनयंत्रि आिण्याच्या कामी अंदार्जपत्रक हेि अस्त्र प्रत्यक्ष स्वरूपािे 
व अणधक प्रभावी आहे. खिापेक्षा अणधक वा कमी कर लादून म्हिर्जेि णशलकी वा तुटीिे अंदार्जपत्रक 
बनवून मागिीच्या प्रमािात बदल घडवून आििे सरकारला शक्य असते. सरकारला याहून अणधक 
करण्यार्जोगे आहे. करणवषयक धोरिात तारतम्य दाखवून णनरणनराळ्या प्रकारच्या खिावरही प्रभाव पाडता 
येिे शक्य आहे. प्रत्यक्ष कर पद्तीनेसुद्ा रमपीमंत व गरीबावंर ककवा व्यणक्तगत व्यय आणि गुंतविुकीवरील 
खिम याबाबतही वेगवेगळे पणरिाम होतील. णवणशष्ट वस्तंूवरील खिात फरक करावयािा असेल तर 
अप्रत्यक्ष कर पद्तीच्या साहाय्याने तसे करता येईल. 
 

युद्पूवमकाळात बेकारीस कारि होिारी बुडती मागिी कशी तगवायिी ही समस्या होती. तर 
युद्ानंतरच्या काळात िलनवाढीला िालना देिारी उसळती मागिी कशी रोखायिी ही समस्या उभी आहे. 
ही दुसरी समस्या अद्याप सुटलेली नाही. यािा अथम अंदार्जपत्रक हे अस्त्र या समस्येसमोर प्रभावी ठरू 
शकले नाही असा नव्हे, तर शासनसंस्थानंा या अस्त्रािा णनधाराने उपयोग करण्यात यश आले नाही. 
करबोर्जात वाढ करिे हा बेताल खिावर आळा घालण्यािा सवांत उघड मागम आहे. पि नव्या करामुळे र्जो 
प्रखर रार्जकीय प्रणतकार होईल त्याला तोंड देण्यािी शासन संस्थािंी तयारी नाही; एवढेि नव्हे तर 
करबोर्जा कमी करावा यासाठी वरिेवर र्जे दडपि आिले र्जाते आहे, त्यािा प्रणतकार करण्यािीही त्यािंी 
तयारी नाही. कर्जािा बोर्जा आिखी वाढणविे कसे शक्य आहे, याबाबतिी स्पष्ट भूणमका र्जनतेसमोर णवशद 
करून लोकणप्रयता गमणवण्यािी तयारी कोित्याही शासनसंस्थेने दाखणवलेली नाही. याला दुसरा पयाय 
म्हिर्जे सरकारने आपल्या खिात कपात करावयािी. पि सरकार र्जो खिम संरक्षिावर वा सामाणर्जक 
सोयीसाठी करते त्यािा णविार णनराळ्या भूणमकेतून व्हायला हवा. 
 

ज्या अथमव्यवस्थेत सवांना कामकार्ज णमळवून देण्यािी सोय करण्यात आली. आहे, असा णठकािी 
मुत्सदे्दणगरीिी ही एक महत्त्वािी परीक्षाि आहे. तात्काणलक लाभासाठी णकतीही दबाव आला तरी 
सवमसाधारि सुरणक्षततेच्या धोरिािा पुरस्कार करण्यासाठी म्हिून अशा दबावाला णवरोध करण्यािी 
सरकारिी तयारी आहे का? अशी तयारी हुर्जूरसरकारपेक्षा मरु्जर पक्षाच्या सरकारने णनणिति र्जास्त 
दाखणवलेली आहे. वाढत्या दरािे कर आणि काटकसरीच्या योर्जना आर्ज अंमलात आिण्याच्या कामी 
त्यािंी अणधक तयारी होती. उलटपक्षी कर कमी करण्याच्या, व्यार्जािे दर वाढणवण्याच्या व महाग 
कर्जमपुरवठ्याच्या धोरिािा–त्यातील दौबमल्य आणि तारतम्यािा अभाव ध्यानात घेऊनही–पाठपुरावा हुर्जूर 
पक्षाने केलेला आढळतो. 
 

पि हा प्रश्न इथेि सरत नाही. िलनवाढ टाळून सवांना कामकार्ज णमळवून देण्यािे धोरि यशस्वी 
करावयािे असेल तर केवळ ‘मागिी’च्या बार्जूिा णविार करून भागिार नाही. यासाठी काही वेळा 
पुरवठ्यावरसुद्ा णनयंत्रि ठेवावे लागते. मागिीिे िढउतार र्जेव्हा क्रमशः होतात तेव्हा पुरवठ्यामध्ये णवशेष 
घोटाळा न होता हा बदल पार पडतो. पि मागिीमध्ये र्जेव्हा झटपट णन मोठे बदल होतात तेव्हा मात्र काही 
णवणशष्ट वस्तंूच्या पुरवठ्यामध्ये कमतरता वा अणधकता भासू लागते.यामुळे सवमसाधारिपिे तुलनात्मक 
दृष्टीने आर्मथक मंदीच्या काळाप्रमािे असुरणक्षततेिी पणरस्स्थती णनमाि होईलि असे नाही; परंतु अशा 
बदलािंा ज्याचं्यावर पणरिाम होतो त्याच्या बाबतीत तरी असुरणक्षततता णनमाि होतेि. पुरवठा अणधक 
यामुळे काही लोकाचं्या नोकऱ्या र्जातील आणि करमतरतेमुळे ककमती वाढतील. 
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अशा पणरस्स्थतीत करावयािी उपाययोर्जना सवमपणरणित आहे. उदा. वस्तू णनयंत्रिाच्या मागाने 
करतरतेच्या समस्येशी सामना देता येईल. सरकारने स्वतः माल खरेदी करून साठा केल्यास, काही 
काळपयंत आवश्यकतेपेक्षा अणधक पुरवठा होतो त्यािा बंदोबस्त करता येईल. अशा प्रकारिे णनयंत्रि हा 
र्जरी कायम स्वरूपािा इलार्ज नसला तरी अस्स्थरता वाढू देण्याऐवर्जी णनयंत्रिाच्या मागािा अवलंब 
करिेि योग्य ठरेल. असली णनयंत्रि म्हिर्जे णनयोर्जनािा गाभा आहे. असे र्जे बरेि वेळा गृहीत धरले र्जाते 
ते योग्य नाही. याउलट णनयोर्जनाकडे दुलमक्ष झाल्यास व णनयोर्जनात दोष असल्यास पणरिामी या धोरिािा 
वापर करावा लागतो. 
 

अत्याणधक अथवा अपुरा पुरवठा यामुळे णवणशष्ट प्रकारिी बेकारी व िलनवाढ णनमाि होते. अशा 
प्रकारच्या समस्येशी सामना देण्यािा उत्तम मागम यालाि योग्य शब्लदात णनयोर्जन म्हिता येईल. सरकारने 
स्वतःि मागिच्या पद्तीत संभाव्य असलेल्या बदलािंा अंदार्ज घेण्यािा प्रयत्न करून त्यानुसार पुरवठ्यात 
बदल करण्यािी आगाऊ दक्षता घेिे. आगामी बदलािंा अंदार्ज घेण्यासाठी आर्ज आपल्याला माहीत 
असलेल्या सासं्ख्यकी पूवानुमानाच्या वा भाणकताच्या पद्तीपेक्षा अणधक िागंल्या पद्ती आवश्यक आहेत. 
आणि या अंदार्जानुसार कायमवाही करिे म्हिर्जे वेगळ्या के्षत्रात सुरवात करिे होय. यािा अथम उत्पादनािे 
णनयोर्जन करिे. उत्पादनाच्या के्षत्रात णनयोर्जन करिे म्हिर्जे उद्योगाच्या प्रत्येक के्षत्रात उत्पादनाबाबत 
स्वतंत्र आणि बारीक सारीक बाबतीतही णनयोर्जन करिे असा नव्हे, तर ज्या उद्योगके्षत्रात कमतरता भासते 
आहे व त्या प्रकारच्या उत्पादनािी मागिी वाढती राहण्यािा संभव आहे, अशा उद्योगधंद्यात प्रयत्नपूवमक 
उत्पादन वाढणवण्यािा व र्जेथे मागिी कमी होण्यािा संभव आहे अशा उद्योगधंद्यातील उत्पादनात 
पद्तशीर काटछाट करण्यािा प्रयत्न करण्यािी आवश्यकता आहे.[युद् व शस्त्रासे्त्र ही मागिीच्या बदलािी कारिे 
सोडल्यास, मागिीत मोठे फरक घडून येण्यािी मुख्य कारिे म्हिरे्ज परदेशी व्यापारातील हंगामी बदल व या व्यापाराच्या स्वरूपातील दूरगामी 
बदल ही होत. या बदलांिे अंदार्ज बांधिे कठीि असते. कारि हे सारे परदेशी सरकारच्या धोरिांवर अवलंबून असते. यावर समाधानकारक असा 
एकि तोडगा आहे आणि तो म्हिरे्ज आंतरराष्ट्रीय आर्मथक णनयोर्जन. पि वतममान र्जगात तर अशा प्रकारच्या णनयोर्जनािी िाहूलही नाही; तेव्हा 
आपल्याला रे्ज साधावयािे आहे ते आपि राष्ट्रीय िौकटीति साधावयास हवे. एवढ्यासाठीि परदेशी व्यापार आणि िलनांच्या हालिाली वापरिे 
णनयंत्रि तसेि िालू ठेवले पाणहरे्ज. नाही तर अथमव्यवस्था सवमस्वी राष्ट्राबाहेरील शक्तींच्या तढाख्यात सापडल्याणशवाय राहिार नाही.] 
 

भाडंवल गुंतविुकीिे णनयोर्जन करिे हीि उत्पादनाच्या णनयोर्जनािी गुरुणकल्ली होय. या के्षत्रात 
आता कुठे आपल्या अनुभवािंी सुरुवात झाली आहे. णवत्तीय णनयंत्रिाच्या साय्याने थोडेफार करता येिे 
शक्य आहे. उदाo कोिास कर्जम द्यावे याबाबत बँकानंा आदेश देऊन भाडंवल गुंतविुकीवर णनयंत्रि ठेवता 
येईल. पि या पद्ती फार तर अंशतः पणरिामकारक ठरतील. यामुळे काही उद्योगके्षत्रात गुंतविुक 
करण्यास प्रोत्साहन णमळेल तर काही के्षत्रात गुंतविुक करण्यापासून परावृत्त केले र्जाईल. पैशािा पुरवठा 
सवंग करून वा अवघड करून असे णनयंत्रि करता येईल. पि यामुळे ज्या उद्योगासंाठी पैसा उपलब्लध 
आहे. त्यात प्रत्यक्षात अपेके्षइतकी मोठी गुंतविुक केली र्जाईल वा ज्या उद्योगधंद्यानंी आपले के्षत्र व्यापक 
करण्यािा णनधारि केला आहे त्यानंा पैशािा पुरवठा होिारि नाही, अशी खात्री देता येिार नाही. त्याचं्या 
स्वतःच्या न वाटलेल्या नफ्याच्या बाबतीत तर नाहीि नाही. 
 

याि कारिासाठी णवत्तीय णनयंत्रिास गुंतविुकीवरील सरकारी णनयंत्रिािा खंबीर पाकठबा असिे 
आवश्यक आहे. गुंतविुकीवर अणतशय पणरिामकारक प्रत्यक्ष णनबंध घालिे म्हिर्जे नव्या इमारतीसाठी 
परवाना–पद्त अवलंणबिे होय. कारि ज्या गोष्टीस परवान्यािी आवश्यकता आहे, ती स्पष्ट णन एकर्जातीय 
असली म्हिर्जे देखरेखीस सुलभ ठरते. पि ज्यामुळे साधनसाम्रगीिी णवणवध उत्पादन कायासाठी प्रत्यक्ष 
णवभागिी केली र्जाते अशा कुठल्याही णनयंत्रिामुळे केवळ लोकानंा सरकारी णनयोर्जनाशी णवसंगत अशा 
प्रकारे गुंतविुक करण्यापासून परावृत्त करिे एवढेि उणद्दष्ट साध्यहोते. णनयोर्जन यशस्वी करण्यािा सरळ 
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मागम हाि की सरकारने स्वतःि गुंतविुकीिे काम करावयास हवे. तेलशुद्ीकरि आणि णवमान बाधंण्याच्या 
उद्योगसाठी पूवी णनरणनराळ्या प्रकारिे साहाय्य करण्यात आले आहे. पि अिुशक्ती सोडल्यास दुसऱ्या 
कुठल्याि नागरी उद्योगात सरकारने प्रत्यक्ष गुंतविुक केल्यािे उदाहरि णवरळाि. सरकारच्या या 
भूणमकेिे समथमन करण्यास काहीि कारि णदसत नाही. उलटपक्षी भाडंवलािी गुंतविुक हे णनयोर्जनािे 
अणतशय महत्त्वािे णन मौणलक असे साधन आहे. 
 

लोकशाही व्यवस्थेत उत्पादन णनयोर्जनातील कदाणित सवात कठीि समस्या म्हिर्जे र्जे उद्योगधदें 
आपले उत्पादन पूवीप्रमािेि णटकवू शकत नाहीत त्यािंी पद्शीर काटछाट करिे ही होय. या देशातलेि 
[णिटनमधील–अनु] ठोबळ उदाहरि द्यावयािे झाल्यास कापड धंद्यािे देता येईल. संबंधीत लोकाचं्याकडून 
काटछाटीस रार्जकीय णवरोध होिारि आणि यात कामगार णन मालक सारखेि सहभागी असतील. पि हे 
सारे खरे असले तरी एखाद्या उद्योगधंद्याला सारी नवी गुंतविुक नाकारता येत नाही व त्या उद्योगधंद्यास 
सतत वाढिाऱ्या अकायमक्षमतेत रेंगाळत ठेवता येत नाही. तेव्हा त्या उद्योगातील ज्या कारखान्यािंी 
कायमक्षमता उत्तम आहे तेथे उत्पादनावर सारे लक्ष कें णद्रत करण्यािी आवश्यकता आहे. यािाि अथम 
णनवडपूवमक गुंतविुक करिे;सवमसाधारिपिे उत्पादन वाढणविे नव्हे तर र्जे उत्पादन होते ते काटकसरीने 
व आर्मथकदृष्ट्ट्या णकफायतशीर होते आहे यािी खातरर्जमा करून घेिे. गुंतविुकीवर सरकारी कडक 
णनयंत्रिािी आवश्यकता आहे आणि णवणशष्ट कारखान्यावंर लक्ष कें णद्रत करावे यासाठी त्या औद्योणगक 
के्षत्रातील लोकानंीि तयार केलेल्या योर्जनेशी सुसंगत असे हे णनयंत्रि असावे. आपल्याि भणवष्ट्यातील 
वस्तुस्स्थतीशी सामना देण्यास औद्योणगक के्षत्रातील लोकासं भाग पाडण्यासाठी सरकारने आपल्या 
सामर्थयािा उपयोग करावयास हवा. 
 
िेतन–ककमती याांची मळसूत्री िाढ 
 

पुरवठा व मागिी याचं्यात होिाऱ्या िढउतारावर उपाययोर्जना करण्यासाठी आवश्यक असलेले 
बहुतेक सवम णनबंध या देशात आढळतात; तेव्हा सरकारच्या अणधकारात आिखीन काही र्जालीम वाढ 
करण्यािी आवश्यकता नाही. काढून टाकलेले काही णनबंध पुन्हा सुरू करण्याव्यणतणरक्त बदलते कल 
र्जािून घेण्यािी दूरदृष्टी व हाती असलेले सवम उपाय पूिमपिे वापरण्यािा रार्जकीय णनधार यािंी आता 
आवश्यकता आहे. पि आता या सवांना कामकार्ज देण्याच्या अथमरिनेत असुरणक्षततेिे एक नवे मूळ णनमाि 
झाले आहे आणि प्रस्थाणपत उपायाचं्या साहाय्याने हे मूळ नष्ट करता येण्यासारखे नाही. 
 

प्राप्तीिे मान वाडावे यासाठी िोहोंबार्जूंनी सतत दबाव आिण्याच्या प्रवृत्तीतून हे मूळ उद्भवले आहे. 
व्यापार पेठेत ज्यािंे भरपूर विमस्व आहे अथवा र्जे आपल्या सौदाशक्तीिा (Bargainging Power) कठोरपिे 
पुरेपूर फायदा उठवण्यात मागेपुढे पहात नाहीत, असे लोक आपला दावा खंबीरपिे पुढे माडूंन समार्जाला 
खंडिी द्यायला भाग पाडतात. दुसऱ्याच्या वाढीव उत्पन्नाकडे बोट दाखवून समार्जातील प्रत्येक गट 
आपल्या मागण्यािंे समथमन करतो. अशा पद्तीने केलेली प्रगती ही अंणतम नाशास कारिीभूत होिाऱ्या 
णवर्जयाप्रमािे असते. कारि त्यामुळे सभोवतालच्या सगळ्याि गोष्टींना वेग णमळतो. उत्पन्नाच्या 
वाढीबरोबरि ककमतीसुद्ा वाढायला लागतात व शेवटी वर्जाबाकी शून्यि होते. यालाि पारंपणरक भाषेत 
‘वेतन–ककमतीिे मळसूत्र (Wage–price spiral) असे म्हितात. ॲणलसला लाल रािी सागंते त्याप्रमािे 
आहोत णतथेि राहायिे झाल्यास तुला शक्य णततके धावावे लागेल.’ 
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केवळ वेतन-ककमतीच्या मळसूत्रामुळे, पणरिामी होिाऱ्या िलनवाढीमुळे, असुरणक्षतता णनमाि होते 
असे नाही. आपापल्या गटाच्या फायद्यासाठी िालिाऱ्या या िक्राकार स्पधेमुळे पैशासाठी सवमि धडपडू 
लागतात. णवणवध गटाचं्या उत्पन्नाचं्या संबंधासाठी र्जो स्स्थर पाया असावा लागतो तोि यामुळे नष्ट होतो 
आणि समार्जािी परस्पर णवरोधी गटात णवभागिी होते. पणरिामी आरोप-प्रत्योरोप व औद्योणगक संघषम 
वाढतात आणि अथमरिनेिी सुरणक्षतता धोक्यात येते. 
 

या पणरस्थतीवर मात करता येईल अशा धोरिािा पाठपुरावा करिे तर दूरि, पि बरेिसे 
समार्जवादी या समस्येिा मोकळपिाने णविार करण्यासही तयारी दाखवीत नाहीत. या समस्येकडे डोळे 
वर करून पाहण्यािेसुद्ा धैयम त्यानंी दाखणवलेले नाही. या िािरिाऱ्या वृत्तीिी कारिे उघडि आहेत. 
मरु्जरीवर सक्तीिे णनयंत्रि आिले र्जात आहे असा नुसता वास आला तरी कामगार संघटनाकडून सक्त 
णवरोध व्हायला लागतो आणि इथूनि पुढे अडििी उद्भवतात. आपल्या मर्जीनुसार वाटाघाटी करण्यािे 
स्वातंत्र्य त्यानंा हवे असते. णिणटश औद्योणगक संबंधाच्या ऐस्च्छक परंपरेिे ते णनष्ठावंत अनुयायी आहेत आणि 
याच्या आधारेि त्यानंी आपले सापं्रतिे कायम व संघटना यािंी उभारिी केली आहे. खरोखरीि त्याचं्या या 
भूणमकेच्या समथमनाथम खूपि सागंण्यासारखे आहे. लोकानंा स्वतःच्या णमळकतीिे मान ठरणवण्यात णनणित 
भूणमका घेण्यािा आणि आपल्या पणरस्स्थतीत सुधारिा करण्यािे कामी एकर्जूट करण्यािा हक्क असावा हे 
रास्ति आहे. सरकारवर नेहमी सवमस्वी णभस्त ठेविे योग्य नव्हे. तसेि वेतनवाढीसाठी केलेल्या प्रत्येक 
मागिीमुळे मर्जूर संघटना व सरकार याचं्यात लढाई सुरू होिे हे सुद्ा योग्य नव्हे. 
 

मर्जूर संघटनेच्या प्राणतणनणधक सभेसि (रेड युणनयन काँगे्रस) णनरणनराळ्या मर्जूर संघटनाचं्या 
मागण्याबंाबत णनिमय घेण्यािा अणधकार असावा, अशा प्रकारच्या प्रस्तावासही कुिािा पाकठबा णमळत नाही 
आणि या मागिी भूणमकाही आपि समर्जू शकतो. यामुळे प्रत्येक वेतन मागिीिे कामगार संघटनाचं्या 
झगड्यात रुपातंर होईल, दुही णनमाि होईल व कामगार वगाति णनरंतर स्वरूपाच्या िकमकी सुरू 
होतील. हे टाळण्यािा एकि संभाव्य मागम उरेल. तो असा की काही उच्च पदस्थ मर्जूर नेत्याचं्या हाती सते्तिे 
भयानक कें द्रीकरि होऊ देिे. पणरिामी त्यािंी स्वतःिीि पणरस्स्थती णबकट होईल आणि एवढे करूनही 
एका बाबतीत या साऱ्यािा पणरिाम सरकारी हस्तके्षपाहून वेगळा नसिार–मर्जूर संघटनानंा सवांहून णप्रय 
असलेली त्यािंी स्वायत्तता यामुळे नष्ट होिार आहे. 
 

मरु्जरीवरील मध्यवती णनयंत्रिास णवरोध केवळ मर्जूर संघटनेकडूनि आहे असे नव्हे. औद्योणगक 
के्षत्रातील दुसऱ्या पक्षानेही याि मुद्द्यािंा पुनरुच्चार केला आहे. मालक संघटनानींसुद्ा (Employers’ 
Federation) त्याचं्यापरीने स्वायत्ततेवर होिाऱ्या हस्तके्षपास णवरोध केला आहे. आपल्या के्षत्रातील गोष्टी 
आपिि ठरणवण्याच्या हक्कास ते णततकेि प्रखरपिे णिकटून आहेत. मर्जूर संघटनेच्या प्रणतणनणधक 
सभेप्रमािे अणधकारवािीने बोलता येईल अशा प्रकारिी त्यािंी एकही मध्यवती संघटना त्यानंा स्थापन 
करता आली नाही; तथाणप त्याचं्यासुद्ा सरकारी हस्तके्षपास र्जबर णवरोध आहे. त्यातील बऱ्यािर्जिानंा 
र्जास्तीतर्जास्त वेतनािे आणमष दाखवून कामगार णमळणवण्याच्या कामात परस्पराशंी स्पधा करण्यासाठी 
अणधकाणधक स्वातंत्र्य हवे आहे. 
 

वेतन णनयंत्रिाच्या संदभात ज्या दोन समस्या उपस्स्थत होतात त्यातील फरक लक्षात घेतला 
पाणहर्जे. णनरणनराळ्या उद्योग व व्यवसाय के्षत्रातील लोकानंा णमळिाऱ्या मर्जूरी (वेर्जेस) णन वेतनातील 
(सॅलरी) फरकामुळे णनमाि झालेली समस्या आणि व्यवसायातील सवमसाधारि उत्पन्न आणि इतर 
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व्यणक्तगत उत्पन्न याचं्यातील तौलणनक फरकामुळे णनमाि झालेली दुसरी समस्या. पणहल्या समस्येिा 
समािार कसा घ्यावा याबाबत आपल्याला थोडाफार अनुभव आहे. प्रत्येक उद्योगधंद्यािी आपल्या मयादेत 
वेतन प्रमािािंी एक बाधंिी आहे. सामुणहक सौदापद्तीच्या (Collective Bargaining) वाढीिा एक 
पणरिाम म्हिून संयुक्त औद्योणगक कौस्न्सल व तत्सम इतर यंत्रिा स्थापण्यात आल्या आहेत. यातील 
काहींनी णवणशष्ट उद्योगधंद्यातील णनरणनराळ्या कामािे यशस्वीणरत्या वगीकरि केले आहे. यामुळे 
णनरणनराळ्या कामासाठी द्यावयाच्या वेतनािे णनयंत्रि ठेविे सोयीिे होते. हे खरे की अनावश्यक णन 
अन्याय्य भेदभाव यािंे उच्चाटन करण्यासाठी या यंत्रिेस वषानुवषे धीराने व संयमाने वाटाघाटी कराव्या 
लागल्या; पि हे उणद्दष्ट आता साध्य झाले आहे. याबाबतीतले उत्तम उदाहरि म्हिर्जे बाधंकाम धंदा. 
अणलकडच्या काळात तर कोळसा-खािी कामगाराचं्या गुंतागुंतीच्या उद्योगाबाबतही वेतनरमपेिीिी माडंिी 
करण्यास सुरुवात झाली आहे. 
 

प्रत्येक उद्योगके्षत्रात सुणनयणमत वेतनयंत्रिा णनमाि करण्याच्या धोरिािा पाठपुरावा करिे, ही 
स्पधात्मक व्यवहारास आळा घालण्याच्या दृष्टीने र्जी गोष्ट िागंली आहे ती सवमसाधारि अथमरिनेच्या दृष्टीने 
प्रणतकूल असण्यािा संभव नाही. णनष्ट्फळ स्पधेिे उच्चाटन करण्यासाठी णवणशष्ट औद्योणगक पातळीवर 
मालक व मर्जूर संघटना यानंी एकणदलाने काम करण्यात यश णमळणवले आहे. मग राष्ट्रीय पातळीवर असेि 
धोरि स्वीकारिे का शक्य होऊ नये? मालक णन मर्जूर संघटनाचं्या मध्यवती प्रणतणनधींना एकत्र 
आिण्याच्या कामी शासनानेि पुढाकार घेिे आवश्यक आहे. या बाबतीत कुठल्याि प्रकारिी सक्ती 
करण्यािी गरर्ज नाही आणि ताठरपिाही नसावा. मोकळ्या वातावरिात ही सौद्यािी बोलिी व्हावीत. 
काही िागंले बुणद्गम्य आणि मान्य होिारे वेतन-दर प्रस्थाणपत करण्यािे उणद्दष्ट असावे. केवळ आपापल्या 
गटाचं्या फायद्यासाठी अशी बोलिी करू नयेत. याबाबत घेतलेले णनिमय कायमिे असिार नाहीत. या 
णनिमयािा प्रणतवषी पुनर्मविार होऊन योग्य ते बदल करता येतील. मात्र हे बाह्यतः सोपे णन सरळ भासिारे 
धोरि प्रत्यक्षात उतरण्यास काहीि अवधी लागिार नाही वा या कामी कसल्याि अडििी येिार नाहीत, 
अशी भ्रामक समर्जूत बाळगून आपि आपलीि फसविूक करून घेण्यात काहीि अथम नाही. [खरी णमळकत 
(Actual Earning) आणि वेतन-दर यांच्यातील तफावतीमुळेि फार मोठी गंुतविुकीिी पणरस्स्थती णनमाि होते. सामूणहक सौदा करून णमळकतीवर 
पणरिामकारक णनयंत्रि ठेवता येते. पि या णनयंत्रिाच्या मयादा प्रत्येक उद्योगक्षेत्रात वेगवेगळ्या असतील. तथाणप करारांिासुद्ा ज्यावर ताबा 
नाही अशा प्रकारिी वेतनवाढ झालेली आहे हे णनणिति. वेतन मांडिीच्या संदभातील सवम घटकांिे णनयंत्रि करण्याच्या दृष्टीने सामुदाणयक करार, 
नाम्यांिी व्याप्ती णकतपत पणरपूिम आहे व त्यांिे प्रत्यक्षात काटेकोरपिे णनयंत्रि होते वा नाही यावरि सुणनयंणत्रत वेतनरिना साध्य करून घेिे 
अवलंणबत आहे.] पि सुरुवात ही करावयासि हवी. आणि यशस्वी होऊ शकेल असा दुसरा पयाय तरी कोिता 
आहे?  
 

राष्ट्रीय मर्जूरी णन वेतनरिनेत सुलभता णन स्थैयम असावे या णविारास सवमसामान्यपिे मान्यता 
णमळाल्यखेरीर्ज कुठलेही सरकार कृती करील हे संभवत नाही. परंतु ही कल्पना अर्जून मान्य झालेली 
नाही. उलटपक्षी, बरेिर्जि अद्यापही ठासून सागंतात की, सुधाणरत मरु्जरी देऊ करून मर्जूर 
णमळणवण्यासाठी मालकवगास आपसात अणधक खुलेपिाने स्पधा करून द्यायिी असेल तर, अणधक 
लवणिकतेिीि आवश्यकता आहे. असे झाल्यास ज्या के्षत्रात मरु्जरािंी अत्यंणतक आवश्यकता आहे अशाि 
णठकािी ते र्जातील. पि असे म्हििे म्हिर्जे अंणतम अथाने आर्मथक गोंधळाच्या बोलण्यासारखे आहे. उदा. 
इंणर्जणनअकरग के्षत्रात पणरिामी गोंधळ मार्जला आहेय या के्षत्रात णनयंत्रिासाठी आवश्यक असलेल्या 
कुठल्याही प्रकारच्या संयुक्त राष्ट्रीय कौस्न्सलच्या अभावामुळे वेडीवाकडी वेतनरिना णनमाि झाली आहे. 
कुठलेही कारि नसताना औद्योणगक के्षत्रातील णनरणनराळ्या णवभागात आणि देशाच्या णनरणनराळ्या भागात 
होिाऱ्या णमळकतीमध्ये गंभीर स्वरूपािा फरक पडतो आणि हे सारे णवनाकारि हा गोंधळ मग सुणनयंणत्रत 
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वेतनरिना असलेल्या अन्य के्षत्रातही पसरतो आणि काही णवणशष्ट इंणर्जणनअकरग के्षत्रातील मालकवगम उच्च 
वेतनरमपेिी देत असल्यामुळे काही के्षत्रात मर्जूरािंा तुटवडा भासू लागतो. 
 

रोर्जच्या रोर्ज बदलिाऱ्या वेतनदरामुळे मरु्जरािंी समाधानकारक पुनवाटिी होते अशी समर्जूत 
करून घेण्यास वास्तणवक काहीि पुरावा नाही. नोकऱ्या, घरे आणि नव्याने नोकरीत प्रवेश करिाऱ्यानंा 
णशक्षि व मागमदशमन णमळण्यासाठी उपाययोर्जना यामुळे मर्जूरािंी पुनवाटिी होण्यािी अणधक शक्यता आहे. 
वेतनस्पधेवर णनयंत्रि ठेवले तरीसुद्ा कामकार्जाच्या स्स्थतीत सुधारिा करून कामगारानंा िागंला दर्जा णन 
िागंली वागिूक देऊन दुसऱ्या णठकाििे कामगार आकर्मषत करून घेण्याच्या मालक लोकाचं्या उपक्रमानंा 
प्रणतबंध घालता येिार नाही. कामगारािंी िलनशक्ती (Mobility) साभंाळण्यासाठी वेतनस्पधेपेक्षा हीि 
पद्त अणधक िागंली आहे.  
 

राष्ट्रीय वेतन रिनेत एकदा काही अंशी का होईना सुव्यवस्था आिली म्हिर्जे दुसऱ्या समस्येिा 
समािार घेिे शक्य होते. आणि सरकार, कामगार संघटना आणि मालकवगम याचं्यात इतर प्रकारच्या 
प्राप्तीच्या संदभात वेतनदरात करावयाच्या सवमसाधारि बदलाबंाबत समझोता होण्यािी शक्यता णनमाि 
होते. पि ही गोष्ट णनणिति की केवळ वेतनािा असा अलग णविार करता येिार नाही. वेतन स्स्थर 
करावयािे झाल्यास नफ्यािा णहस्सा, व्यार्जािा दर आणि खंडािे प्रमाि हे सारेि स्स्थर करावयास हवे. 
इतर रमपीमंत सामाणर्जक गट उपलब्लध संधींिा पुरेपूर फायदा घेत असताना, कामगारानंी मात्र आपल्या 
मागण्याना मयादा घातल्या पाणहर्जेत, अशी अपेक्षा बाळगता येिार नाही. वेतनणवषयक राष्ट्रीय धोरिािी 
आखिी करण्यापूवी वैयणक्तक उत्पन्नाच्या णवभागिीबाबत राष्ट्रीय धोरि असले पाणहर्जे. असे धोरि आर्जिी 
आर्मथक उत्पन्नातील णवषमता कायम ठेवण्याच्या गृहीत कृत्यावर आधारता येिार नाही. आर्मथक स्थैयाच्या 
णदशेने पुढे र्जाताना आर्मथक समतेच्या णदशेनेही प्रगती हवी. आर्मथक सुरणक्षततेसाठी खरे मयाणदत ध्येय 
देखील अलगपिे गाठता येिार नाही. समान णवभागिीच्या लढ्याशी ते अवश्य णनगडीत झालेले आहे.  
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८. न्याय्य विभागिी 
 
उत्पन्नाची बाांधिी 
 

पिनाणधणष्ठत ककवा बार्जारी अथमव्यवस्थेत (Market Economy) लोकारं्जवळ णवकण्यार्जोगे काय 
आहे व त्यास दुसरे णकतपत ककमत देण्यास तयार आहेत, यावर त्यािे उत्पन्न अवलंबून असते. मग त्यानंा 
त्यािंी मरु्जरी णवकिे असो अथवा त्याचं्या इतर इस्टेटीिा उपयोग करून देिे असो; लोकारं्जवळ 
णवकण्यार्जोगे असेल त्यात खूप णभन्न प्रकार असतील. काहींच्यार्जवळ खास क्षमता असेल, वा खास 
नैसर्मगक देिगी असेल, काहींच्यार्जवळ इतरापंेक्षा खूप अणधक संपत्ती असेल (Property), काहीर्जि 
र्जन्मतःि भाग्यवान असतील – त्याचं्या ठायी रु्जगाऱ्यािे कसब असेल. तसेि लोक र्जी ककमत मोर्जावयास 
तयार असतील णतिा णन णवकिाऱ्याच्या गरर्जा आणि त्याने घेतलेल पणररमपम यािंा अन्योन्य संबंध असेलि 
असे नाही. नेमलेल्या प्रणशणक्षत अणभयंत्यापेक्षा णकती तरी पटीने अणधक पैसा धंद्यामधील णनस्ष्ट्क्रय भागीदार 
(Sleeping Partner) कमवीत असेल. एखादा कममठ िह्मिारी, एखाद्या मोठ्या कुटंुबाच्या पोषिाच्या 
र्जबाबदारीखाली णपिलेल्या संसारी गृहस्थापेक्षा णकती तरी पटीने अणधक पैसे णमळवीत असेल. साराशं 
उत्पन्नािी णवभागिी करताना ‘बार्जारी’ अथमव्यवस्थेने न्याय णहस्सा देण्याच्या मागिीकडे संपूिमपिे दुलमक्ष 
केलेले असते. 
 

लोकािंे उत्पन्न आर्ज मात्र सवमस्वी बार्जारी मागिी पुरवठ्याच्या मुक्ततेवर अवलंणबत नाही. 
संघटनेच्या साह्याने काही अंशी या आर्मथक शक्तीिे णनयंत्रि केले आहे. कामगार संघटनािारे मरु्जरािंे 
संघटन झाले आहे आणि या संघटना सुधाणरत मरु्जरीसाठी खटपट करतात. व्यावसाणयक लोकाचं्या 
णहतसंरक्षिाथम झटिाऱ्या त्याचं्या संघटना आहेत, मालक मंडळींनी एकत्र येऊन वेतनाबाबत बोलिी 
करण्यासाठी व ककमतीिे णनयंत्रि करण्यासाठी व अप्रत्यक्षणरत्या आपल्या नफ्यािे रक्षि करण्यासाठी फळी 
उभारली आहे. शासनसुद्ा मध्यस्थी करताना आढळते. ज्या मरु्जरािंे संघटन बलवान नाही अशािंे णहत 
साभंाळ्यासाठी आणि णनरणनराळ्या प्रकारे स्वयंपे्रणरत णनयमनाला सरकार संरक्षि देते. सरकारी नोकरािंी 
मरु्जरी व वेतन ठरणवण्याच्या कामी प्रयत्न करते, व्यार्जािे दर ठरणवते, आणि प्रसंगी ककमतीिे णनयंत्रि 
करून नफ्यामध्ये कपात घडवून आिते. पि णनयंत्रिािे हे सारे प्रयत्न करताना बार्जारातील मागिी व 
पुरवठा पणरस्स्थती ध्यानात घेिे आवश्यक आहे. कारि यािंी पणरिती नेहमीि समतेिी व्याप्ती वाढणवण्यात 
होईल असे नाही. कदाणित त्यात केवळ (िागंल्या) सुसंघणटत दलािंे बल अथवा मके्तदारी पद्तीिी 
णपळविूकसुद्ा प्रणतकबणबत होईल. 
 

बार्जारातील अन्यायािे उच्चाटन करण्यासाठी सवमप्रकारच्या उत्पन्नािंे णनयमन करण्यािे काम 
सरकारि आपल्या णशरावर का घेत नाही, असे णविारले र्जाते. न्याय्य णवभागिी ठरणवण्यासाठी संख्यात्मक 
प्रमाि ठरणविे, आणि त्यानुसार सवांिे उत्पन्न णनणित करिे णकती अवघड आहे, हे आम्ही अगोदरि स्पष्ट 
केले आहे. व्यणक्तर्जीवनातील गुंतागुंतीच्या पणरस्स्थतीिा र्जो र्जो णविार करावा तो तो प्रत्येकािा न्याय्य वाटा 
कसा ठरवावा, हा प्रश्न अणधकि णबकट होत र्जातो. सवम प्रकारच्या णमळकतीवर सरकारी णनयंत्रि असिे 
योग्य नव्हे. कारि त्यामुळे व्यणक्तगत स्वातंत्र्यावर अणतक्रमि होण्यािी शक्यता असते आणि मग मरु्जरी वा 
वेतनवाढीच्या प्रत्येक मागिीस देशव्यापी रार्जकीय लढ्यािंे स्वरूप प्राप्त होते, असाही युणक्तवाद आपि 
केला आहे.  
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उत्पन्नाांची प नर्थिभागिी 
 

उत्पन्नाचं्या णवभागिीत काही अंशी न्याय आिण्यासाठी ज्या पद्तीिी णनवड करण्यात आली आहे 
ती सवमस्वी वेगळी आहे. ही पद्त म्हिर्जे कर पद्ती होय. बार्जारातील मागिी-पुरवठा ध्यानात घेऊन 
काही णनिमय घेतले र्जातात. म्हिर्जेि काहींना इतरापंेक्षा अणधक उत्पन्न णमळते. मग सरकारी हस्तके्षप होतो 
आणि उत्पन्नातील तफावतीिा बरािसा भाग कररूपाने नाहीसा केला र्जातो. सवम णिणटश शासनािंी आणि 
इतर बऱ्याि र्जिािंी सुद्ा ही आत्ता मान्यवर पद्त झाली आहे. युद्ानंतरच्या काळातील मर्जूर पक्षाच्या 
सरकारने १९४८ मध्ये खार्जगी उत्पन्न, खिम (Cost) आणि ककमती याबाबतिे णनवेदन प्रणसद् करून, र्जेव्हा 
परंपरागत पद्तीहून सवमस्वी वेगळा णन क्राणंतकारक मागम स्वीकारला तेव्हासुद्ा “कर आकारिीखेरीर्ज 
अन्य मागाने लोकाचं्या व्यणक्तगत उत्पन्नामध्ये प्रत्यक्ष ढवळाढवळ करिे “योग्य नव्हे, यािी र्जािीव 
बाळगूनि त्यानंी आरंभ केला होता. 
 

णमळकतीमधील णवषमता कमी करण्यासाठीच्या कामी आर्जपयंत प्राप्तीकरािा साधन म्हिून 
िागंला उपयोग झाला आहे. हा कर उत्तम प्रकारे लवणिक आहे. तो हळू हळू वाढणवता येतो. खास गरर्जा 
भागणवण्यासाठी या करात सवलत देता येते. णपढ्यान् णपढ्या ताठर प्राप्तीकर योर्जना अंमलात आिल्यामुळे 
या देशातील आर्मथक णवषमता कमी झाली आहे. अणधकात अणधक नक्त उत्पन्न म्हिर्जेि कर वर्जा र्जाता 
उरिारे उत्पन्न, राष्ट्रीय पातळीवर प्रस्थाणपत झाले आहे. याहून अणधक उत्पन्न हवे असल्यास आिखीन 
खूपि प्रमािात प्राप्ती वाढवावी लागते. कारि अणधक प्राप्तीतील बरािसा भाग कररूपाने र्जाईल. आणि हे 
फारि थोड्यानंा र्जमण्यासारखे आहे. कररूपाने णमळालेल्या उत्पन्नातून, दुसऱ्या टोकास असलेल्याचं्या 
साठी णकमान उत्पन्नािी राष्ट्रीय पातळीवर बाधंिी करिे सरकारासं शक्य झाले आहे. ‘णनवृत्ती वेतन, कुटंुब 
भत्ता, राष्ट्रीय साहाय्य, आर्जारीपिासाठी साहाय्य, वगैरे मागाने सामाणर्जक णमळकतींिा णवणनयोग केला 
असल्यामुळे प्रत्येकास उदरणनवाहासाठी कमीत कमी काही तरी णमळण्यािी णनणिती झाली आहे.’ 
 

ही करपद्ती अणधक सुलभ करून त्यात सुधारिा करिे शक्य असले आणि याबाबत तशा अनेक 
तपशीलवार सूिना केल्या गेल्या आहेत; तरी केवळ करपद्तीच्या साहाय्यानेि उत्पन्नाच्या 
पुनर्मवभागिीमध्ये आिखी क्राणंतकारक बदल करता येईल, असे खात्रीपूवमक म्हिता येत नाही. का नाही? 
कारि लोकानंा असमथमनीय पातळीपयंत आपले उत्पन्न वाढवू द्यायिे आणि मग कराच्या साहाय्याने त्यात 
काटछाट करायिी या पद्तीत अनेक गंभीर अडििी आहेत. 
 

त्यातील एक अडिि अशी नेहमीि ठासून साणंगतली र्जाते की प्रत्यक्ष करािी आकारिी फार 
वाढली म्हिर्जे पैशािे प्रोत्साहन कमी होते. पि हा युणक्तवाद नेहमीि फार तािला र्जातो. कारि इथे असे 
गृहीत धरले र्जाते की मािूस नेहमीि केवळ नगद पैशाच्या ओढीनेि काम करतो. करािे प्रमाि वाढवा की 
कामाच्या मोबदल्यात कपात होईल आणि मग र्जिू गृहीत धरल्याप्रमािेि लोक कमी काम करतील, कमी 
उत्साही व पयायाने कमी साहसी बनतील. प्रत्यक्षात असाि पणरिाम होतो असे णसद् झालेले नाही. 
वास्तणवक इतर अनेक प्रोत्साहने अशी आहेत की ज्यामुळे मािूस णमळकतीिा णविारसुद्ा न करता काम 
करण्यास प्रवृत्त होत असतो. तरीसुद्ा र्जोपयंत आपल्या अथमव्यवस्थेत पैशाच्या प्रलोभनास महत्त्व आहे 
तोपयंत कर आकारिीिे प्रमाि वाढल्यानंतर वरील अडिि णनमाि होण्यािी र्जी शक्यता आहे ती पूिमपिे 
नर्जरेआड करता येत नाही. 
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याबाबत प्रमुख गैरसोय म्हिर्जे करिुकवेपिा. करिुकव्याचं्या प्रमािात युद्ानंतरच्या काळात 
भयानक वाढ झाली आहे हे खरे. बेकायदेशीरपिे कर िुकणविे ही काही या देशात णवशेषतः युरोपातील 
इतर शेर्जाऱ्याचं्या तुलनेने पहाता सवमसाधारि प्रवृत्ती म्हिून मोठ्या प्रमािात आढळत नाही. येथे 
कायद्याबद्दल आदरभाव असल्यामुळे उत्पन्नािी पुनर्मवभागिी करण्यािे प्राप्तीकर हे फार पणरिामकारक 
साधन ठरले आहे. पि कायदेशीरपिे कर िुकणविे हा प्रकार भरपूर आहे. कायदा आणि अनुशासन यािंी 
पकड वरिेवर बळकट करूनही िुकणवलेल्या करािे प्रमाि प्रणतवषी लक्षावधी पौंडाच्या घरात असते. कर 
िुकणवण्यािी एकीकडिी वाट बंद करताि कर भरिारे रमपीमंत लोक कर िुकणवण्याच्या नव्या वाटा वा 
पद्ती शोधून काढण्यासाठी कर–गणिकािंी नेमिूक करतात. कारि त्याचं्या दृष्टीने हा फार मोठ्या 
रकमेिा प्रश्न असतो. 
 

‘व्यावसाणयक भत्ता’ (Expense amount) या साधनािा मुबलक उपयोग करिे ही कायदेशीरपिे 
कर िुकणवण्यािी उपयोगात आिली र्जािारी सवमसामान्य पद्त होय. अशा प्रकारे केलेल्या खिािे महत्त्व 
पदाणधकाऱ्याचं्या दृष्टीने तर फारि असते. कारि त्यामुळे त्यानंा णमळिारा फायदा हा त्याचं्या पगारापेक्षाही 
अणधक असतो. कुटंुबासाठी मोटार, मोटारीिा रोर्जिा खिम, आल्या गेल्यािे यथोणित स्वागत व आणतर्थय 
करण्यासाठी लागिाऱ्या खिािी णमळविी करण्यासाठी णमळिारा भरपूर भत्ता, परदेशी भरिाऱ्या सभा 
संमेलनासाठी र्जाण्यािी णमळिारी सुट्ट्यानंा र्जोडून येिारी संधी हे सारे खिम करतपासणनसाचं्या 
र्जाळ्यातून णनसटू शकतात. 
 

ही आिखी एक मोठी पळवाट आहे. बोनस भाग वाटिे, कंपन्याचं्या मालकीिे हस्तातंर करिे, 
कंपन्यािंी भाडंवलाच्या दृष्टीने पुनरमिना करिे, सूत्रधारी आणि दुय्यम कंपन्या काढिे या व अशाि इतर 
अनेक गुंतागुंतीच्या क्लृप्त्या रमपीमंत लोक अणधक रमपीमंत होण्यासाठी लढवीत असतात. आणि त्यात 
सरकारला त्याचं्याशी नेहमीि बुणद्िातुयाने झगडावे लागते. यात नेहमी सरकारिाि णवर्जय होतो असे 
नव्हे. आणि करािा दर र्जसा र्जास्त त्यानुसार कर िुकणवण्याच्या नव्या युक्त्या वा पद्ती शोधण्यास 
र्जास्ति प्रोत्साहन णमळते. 
 

करासंबंधीिे प्रिणलत कायदे खरोखरीि र्जास्त कडक वा किखर करावयािे झाल्यास तसे उपाय 
स्पष्ट आहेत. आगत-स्वागतासाठी भरपूर पैसा खिम करून आपसात स्पधा करून पेढ्यानंी (Firms) आपला 
व्यापार वाढणवण्यािी त्यानंा परवानगी द्यायिी असेल तर मग आर्ज र्जो अपहार सवमत्र आढळतो तो 
टाळण्यासाठी अशा खिािी कसून तपासिी करिे नक्कीि अगत्यािे आहे. करणनरीक्षकािंी संख्या वाढवून 
व त्यािंे अणधकार वाढवून हे करता येिे शक्य आहे. कारि त्यामुळे त्यानंा अणधक खोलात र्जाऊन प्रश्न 
णविारता येतील व तसे ते णविारतातही. नफ्यािे भाडंवलमूल्यवृद्ीकर लादण्यास िागंलेि अनुकूल 
पाश्वमभूमी तयार होईल. अमेणरकेमध्ये अशी करपद्ती अस्स्तत्वात आहे. काही बाबतीत भाडंवलवृद्ीवर कर 
आकारिे हे अयोग्य आहे, हे आपल्याला माणहति आहे. उदा. एखाद्या घरमालकाने वीस वषापूवी ज्या 
ककमतीला घर घेतले होते त्याच्या णतप्पट पैसे घेऊन घर णवकले तर नवे घर घेण्यासाठी त्याला आर्ज 
तेवढ्या रकमेिी आवश्यकता आहेि. पि हा णविार केवळ योग्य ते अपवाद करावेत एवढ्यासाठीि आहे. 
 

प्राप्तीकर कायद्यातील पळवाटा बंद करिे अगत्यािे आहे. पि फार मोठ्या प्रमािात प्रत्यक्ष कर 
लादला तरी काही पळवाटा अपणरहायमपिे राहतीलि. अप्रत्यक्ष कराबंाबत म्हिर्जे णवकत घ्यावयाच्या 
वस्तूवर (उदा. खरेदीवर अथवा तंबाखूवरील ड्यूटी) र्जादा ककमतीच्या रूपाने भरलेला कर अशी हरकत 
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घेता येिार नाही. वास्तणवक या करपद्तीिे काही फायदे आहेत. त्यामुळे प्रोत्साहन कमी होत नाही. असे 
कर िुकणविे अवघड असते व त्यािी अंमलबर्जाविी करिे सोपे असते. याहून अणधक म्हिर्जे णनयोर्जनािे 
ते एक प्रमुख साधन आहे. कारि एखाद्या वस्तूच्या मागिीवर त्या वस्तूवर लादावयाच्या कराच्या दराने 
दबाव आिता येतो. पि याही करपद्तीत काही तोटे आहेत. या करामुळे वस्तंूच्या ककमती वाढतात व 
िलनवृद्ीस (िलन स्फीती) उते्तर्जन णमळते. अप्रत्यक्ष करासं समार्जवाद्यानंी घेतलेला प्रमुख आके्षप असा 
की या करात प्राप्तीनुसार बदल होत नाहीत. म्हिर्जे प्राप्तीिे णवभार्जन णवषम असल्यास या करािा बोर्जा 
रमपीमंतापंेक्षा गणरबावंर अणधक पडतो. हा कर केवळ रमपीमंताचं्या िैनीवरि लावला तर ठीक. पि तसे केले 
तर आपल्याला आवश्यक महसूल णमळिार नाही. उलट या पद्तीत असा दोष आहे की यामुळे अन्याय 
अणधकि अन्यायकारक होतो. 
 

प्राप्तीवरील कराच्या योगाने न्याय्य वाटिी करण्याच्या प्रयत्नात मुळात आढळिाऱ्या गंभीर 
णवषमतेमुळे वरील अडिि णनमाि होते. संपत्तीिी वाटिी अत्यंत णवषम झाली असल्यामुळे आपोआपि 
लोकाचं्या उत्पन्नात णवषमता येिे स्वाभाणवक ठरते. मोठ्या प्रमािात प्रत्यक्ष कर लादून ही णवषमता दूर 
करण्यािा आपि प्रयत्न केला तर मग इकडे थोडे तुकडे गोळा करिे आणि इतरत्र कोठे तरी ते पोहोिणविे 
अशा प्रकारच्या प्रयत्नातं आपि नवीनि समस्या णनमाि करतो. पणरिामी णवसंगतीने भरलेली, शासकीय व 
मानसशास्त्रीय समस्या णनमाि करिारी अशी अणतशय गुंतागुंतीिी प्राप्तीकर पद्त णनमाि होते. आपि र्जर 
प्रयत्क्ष करािा मागम पत्करला तर ज्याचं्यावर अगोदर अन्याय झाला आहे, अशा लोकावंरि पुन्हा भुदंड 
लादला र्जातो. या सवम संपत्तीवर हमखास उपाय एकि की णवषमता मुळाति नाहीशी करिे.  
 
सांपत्तीची प नर्थिभागिी 
 

प्राप्तीिी वाटिी मूळाति इतक्या मोठ्या प्रमािात णवषम असण्यािी दोन प्रमुख कारिे आहेत. 
पणहले असे की संपत्तीच्या मालकीमध्ये फार मोठी तफावत आहे. राष्ट्रीय संपत्तीवरील एवढा मोठा वाटा 
अगदी अल्पसंख्य लोकाचं्या मालकीिा आहे की केवळ आपल्या मालकीिी वाटिी मोठी असल्यामुळे त्यानंा 
मोठ्या प्रमािात अनार्मर्जत प्राप्ती (Unearned income) होते. दुसरे असे की काही णवणशष्ट प्रकारिी 
मालमत्ता प्रामुख्याने उद्योगधंद्यािी मालकी वाटलेला नफा आणि भाडंवलमूल्यवृद्ीच्या रूपाने णमळिारे 
लाभ यामुळे अणधक फलदायी असते. अशा खार्जगी धंद्यातील सवमसाधारि भागीदारानंाि केवळ िांगली 
प्राप्ती होते असे नव्हे तर नफा इतका होतो की प्रमुख शासकीय अणधकाऱ्यानंा िागंले पगार व खिासाठी 
भरपूर व्यावसाणयक भते्त देता येतात. ‘ज्याचं्याकडे भरपूर आहे त्यालाि आिखी द्यावे’ या न्यायाने णवषम 
प्राप्ती णवभागिीस कारिूभूत असलेली ही दोन कारिे परस्पर साहाय्यकारी होत असतात. पूवापार साित 
आलेल्या णमळकतीपासून अनार्मर्जत उत्पन्न भरपूर नफ्यामुळे अणधकि वाढते आणि अशा प्रकारे नव्या 
संियािा आधार णनमाि होतो. 
 

वर वर पाणहल्यास या समस्येस अगदीि साधे उत्तर आहे असे वाटेल. राज्यसरकार प्राप्तीिी 
पुनर्मवभागिी करण्यासाठी हस्तके्षप करते त्याप्रमािे प्रत्येकास र्जवळ र्जवळ समान णहस्सा णमळावा या 
उदे्दशाने सरकारने संपत्तीिी पुनर्मवभागिी करण्यासाठी हस्तके्षप का करू नये? पि हे धोरि व्यवहायम नाही. 
संपत्तीिी णवभागिी र्जास्त र्जास्त लोकाचं्यामध्ये व्हावी यात तत्त्वतः काहीि वावगे नाही. आपली कशावर 
तरी मालकी असावी, आपि बित करावी आणि पोराबाळासंाठी काही मागे ठेवावे असे वाटिे हे स्वाभाणवक 
आहे. आणि काही मयादेपयंत हे मानवी णहताच्या संदभात समथमनीय आहे. पि लोकािंे संपत्तीणवषयक 
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णविार इतक्या झपाट्याने बदलतात की एका णवणशष्ट क्षिी संपत्तीिी योग्य वाटिी केली तरी ती फार 
काळपयंत णटकून राहिार नाही. काहीर्जि लगेि आपल्या मालमते्तिे नगद रुपयात रूपातंर करून ते खिम 
करून टाकतात. आणि बाकीिे अणधक साठा करण्यासाठी त्यािा उपयोग करतील. काही आपल्या 
मालकीच्या संपत्तीबद्दल बेणफकीर राहतील तर इतर त्याकडे नीट लक्ष पुरवून णतिे र्जतन करतील. ज्यानंा 
स्वतःिे असे काही णमळवावे असे वाटते–मालकीिे घर ककवा छोट्या व्यापाराला वा शेतकऱ्याला साहाय्य 
ही उघड उदाहरिे होत–अशानंा सरकारने साहाय्य करावे हे योग्यि आहे. पि मोठ्यामोठ्या खार्जगी 
संपत्तीिे लहान लहान भाग करून संपत्ती णवहीतानंा वाटून द्यावेत असे कोिीि गंभीरपिाने सुिणवलेले 
नाही. 

 
याउलट मोठमोठ्या खार्जगी मालमते्तिे सावमर्जणनक मालमते्तत रूपातंर करून समार्जवाद्यानंी या 

प्रश्नाला उत्तर शोधण्यािा प्रयत्न केला आहे. एकदा सावमर्जणनक मालकी झाली की सवम प्राप्ती–मग ती खंड 
व्यार्ज वा नफा, कोित्या का रूपात असेना–सवांच्या उपयोगासाठी वापरली र्जाईल. केवळ भाग्यवान 
अल्पसंख्याकंाचं्या सोयीसाठीि त्या प्राप्तीिा वापर केला र्जािार नाही, असा युणक्तवाद केला र्जातो. 
भाडंवली स्वरूपािे लाभही सावमर्जणनक णतर्जोरीत र्जातील आणि त्यामुळे खार्जगी संपत्तीसाठे होिे र्जास्ति 
अवघड र्जाईल. 
 

अशा प्रकारे मालकी हक्कािे रूपातंर करण्यािी सवात र्जास्त उपयोगात आिलेली आणि 
समार्जवादी प्रिारात ज्या पद्तीस सवाणधक प्राधान्य णदले गेले आहे अशी पद्ती म्हिर्जे उद्योगधंद्यािंे 
राष्ट्रीयीकरि हे होय. न्याय्य णवभागिीच्या णदशेने प्रगती करण्याच्या कामी राष्ट्रीयीकरिािी फारि अल्प 
मदत होते, असे गेल्या दहा वषांिा अनुभव दशमणवतो. लोकशाही समार्जामध्ये प्रिणलत मालकानंा नुकसान 
भरपाई णदल्याणशवाय राष्ट्रीयीकरि करिे अशक्य आहे; कारि तसे केल्यास पणरिामी इतका अन्याय 
होईल की त्यासाठी मतदारािंी अनुमती णमळिे. असंभवनीय वाटते. काही मालदारािंी सवम संपत्ती काढून 
घेिे हे सवमस्वी अन्यायािे ठरेल. त्यात काही छोटे मालदार असतील. असे लोक आपली बित, ज्या 
उद्योगािे राष्ट्रीयीकरि करण्यास योग्य आहे अशा धंद्यात गुंतवली असल्यामुळे गमावून बसतील. या उलट 
काही इतर–कुठल्याही प्रकारिी खास वागिूक देण्याच्या योग्यतेिे नसतानाही–केवळ आपली बित 
सुदैवाने इतर गुंतवली असल्यामुळे सहीसलामत सुटतील. 
 

नुकसान भरपाई देण्यािे एकदा ठरले म्हिर्जे सरकारने र्जबरदस्तीने मालमत्ता णवकत घेिे याहून 
वेगळा राष्ट्रीयकरिास अथम उरत नाही. त्यािा तात्काणलक पणरिाम म्हिून संपत्तीिी पुनर्मवभागिी होिार 
नाही, तर एकप्रकारच्या संपत्तीऐवर्जी दुसऱ्या प्रकारिी संपत्ती अस्स्तत्वात येिे इतकाि होईल. पूवीच्या 
खार्जगी कंपन्याच्या शेअसमऐवर्जी आता ठराणवक व्यार्ज देिारे सरकारी कर्जमरोख्यािंा स्वीकार केला र्जाईल. 
या बदलािे दूरगामी पणरिाम संभवतात. उद्योगधंद्याच्या णवकासाच्या णन उत्कषाच्या संदभात कर्जमरोखे 
धारकानंा वाढिारा नफा व भाडंवलवृद्ी लाभ यात भागीदारी नसते व त्याला नवे साठे करता येत नाहीत. 
त्याला फक्त ठराणवक दराने व्यार्ज णमळते. पि कर्जमरोखे धारक आपले कर्जमरोखे णवकू शकतात आणि 
णवकून णमळालेली रक्कम खार्जगी के्षत्रातील नफ्यािी भागीदारी णमळेल अशा धंद्यात गुंतवू शकतात. अगदी 
दूरच्या भणवष्ट्याति, र्जसर्जसा उद्योगाचं्या राष्ट्रीयीकरिािा वेग वाढेल आणि र्जास्तर्जास्ति उद्योगधंद्यािंे 
राष्ट्रीयीकरि होईल तसतसा संपत्तीच्या साठेबार्जीस आळा बसेल आणि पणरिामी खऱ्या अथाने संपत्तीिी 
पुनर्मवभागिी होईल. 
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लोकशाहीस संमत होईल अशा मागाने संपत्तीिी पुनर्मवभागिी िटकन करण्यािा एकि मागम 
म्हिर्जे संपत्तीवर प्रमािबद् कर बसणविे. मोठ्या साधनाचं्याकडून तुलनेने लहानाचं्यापेक्षा अणधक प्रमािात 
वसुली करिे. वास्तणवक या कल्पनेत क्राणंतकारक असे काही नाही. या प्रकारे मृत्युशुल्काच्या (डेथ ड्यूटी) 
रूपाने सध्या केले र्जातेि. पि त्यात एक महत्त्वािा फरक आहे. सध्या मृत्युशुल्कािे स्वरूप र्जमणवलेल्या 
आणि मागे ठेवलेल्या संपत्तीवर केलेली आकारिी असे आहे. त्यापद्तीमुळे पणरिामी पैशािे हस्तातंर होते, 
संपत्तीिे नव्हे. हे शुल्क नगदी रकमेत णदले र्जाते व सरकारसुद्ा ही रक्कम िालू महसूलात णमळालेली 
अणधकाशं रक्कम समर्जते. शुल्क भरण्यासाठी कदाणित संपत्ती (मालमत्ता) णवकावी सुद्ा लेगल. पि ही 
दुसऱ्या मालदारास णवकली र्जाते व शेवटी यातून संपत्तीिी पुनर्मवभागिी न होता सावमर्जणनक आणि खासगी 
मालकी याचं्या संदभात पूवीच्या णवभागिी पद्तीत काहीि फरक होत नाही. 
 

सावमर्जणनक मालकीिे प्रमाि वाढवायिे म्हिर्जे मृत्युशुल्क वस्तूरूपाने अथवा सरकारी 
कर्जमरोख्याचं्या (सेक्युणरटीर्ज) रूपाने भरावयास लाविे आवश्यक आहे. अन्यथा नगदी नाण्याच्या स्वरूपात 
केलेली वसुली सरकारने खिम न करात त्या रकमेच्या मोबदल्यात नवी मालमत्ता खरेदी करावयास हवी, 
ही मूलभूत महत्त्वािी सुधारिा आहे. सध्या ज्या रूपाने मृत्युशुल्क (डेथ टु्यटी) लावले र्जाते त्यात गंभीर 
दोष आहेत. त्यातील अगदी स्पष्ट णदसिारी पळवाट म्हिर्जे दानधमम करून मृत्युपूवीि मालमते्तिी वाट 
लाविे. संपत्तीिी पुनर्मवभागिी अणधक पणरिामकारकपिे करावयािी असेल तर ‘मृत्युशुल्क’ वसुलीिी ही 
पद्त बंद करावयास हवी. आणि त्यािा दर वाढवावयास हवा. वारसासाठी मागे ठेवलेल्या संपत्तीवर 
र्जास्तीतर्जास्त कर का ठरवू नयेत याला काहीि कारि नाही. आणि आकारिीनंतर उरलेल्या सगळ्यावर 
शंभर टके्क कर लावावा. 
 

तरीसुद्ा मृत्युशुल्क वसुलीिी, कायमवाही संथ होईल. कारि प्रणतवषी खासगी मालमते्तच्या थोड्या 
भागावरि हे शुल्क आकारले र्जाईल. भाडंवलदारानंी केलेल्या त्या संपत्तीसाठ्यािा ‘वारसा’ सुधारण्यािा 
मृत्युशुल्क हा केवळ संथ मागम आहे. त्यापेक्षा भाडंवल कर (Capital Levy) आकारिे हा र्जलद मागम आहे. 
या मागाने गेल्यास सरकारला णनणित केलेल्या कमाल मयादेपलीकडील खासगी मालमत्ता एकदम 
आपल्या ताब्लयात घेता येईल. मालकाच्या मरिािी वाट पाहत बसावे लागिार नाही. कमाल मयादा अगदी 
१०,००० पौंड एवढी उच्च ठेवली आणि त्यावरील सवम मालमत्ता सरकारर्जमा केली तरी एकदम अध्याहून 
अणधक खार्जगी मालमत्ता सरकारच्या ताब्लयात येईल. 
 

मग या प्रमािात भाडंवली कर लादण्यास समार्जवादी का णबिकतात? याबाबत नैणतक भूणमकेतून 
काही हरकत घेत येिार नाही. आणि शासकीय अडििी काही अनुल्लंघनीय नाहीत. खरी अडिि 
रार्जकीय आहे. असा काही क्राणंतकारक कायदा करण्यापूवी र्जनमतािा कौल घ्यावा लागेल. वास्तणवक 
सुधाणरत मृत्युशुल्क आणि भाडंवली कर यातील एकािी णनवड अथवा दोहोंिे णमरमपि, हे नेहमीि 
रार्जकीयदृष्ट्ट्या काय शक्य आहे. यावरि अवलंबून राहिार. दुसऱ्या कुठल्याही समार्जवादी ध्येयाप्रमािेि 
लोकशाहीच्या िौकटीत न्याय्य वाट्याच्या दृष्टीने करावयाच्या वाटिालीिा वेग शेवटी मतदाराचं्या 
संमतीवर अवलंबून राहतो.  
 

या मागांनी केलेल्या प्रगतीिा, प्रिणलत संपत्तीच्या णवभागिीत बदल करण्यासाठी उपयोग होतो. 
आपि ज्या पणरस्स्थतीशी मुकाबला करीत आहोत ती स्स्थर नाही. नव्या बितीमधून नवी संपत्ती सारखी 
हाती येते. आणि म्हिूनि सध्याच्या पणरस्स्थतीत क्राणंतकारक बदल धडवून आिला तरीही मालकीबाबति 
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नवे भेद लौकरि पुन्हा णनमाि होतील. सावमर्जणनक मालकी आणि खार्जगी मालकी याचं्यातले वेगळे प्रमाि 
णटकवायिे असेल तर सावमर्जणनक आणि खार्जगी बित यामध्येही वेगळे प्रमाि असावयास हवे. भणवष्ट्यात 
सावमर्जणनक उपयोगािंे के्षत्र व्यापक असावयास हवे असेल तर आर्जिी सावमर्जणनक बित खार्जगी बितीपेक्षा 
अणधक असावयास हवी. मर्जूर सरकारच्या शासनकालात या णदशेने णनणित कल णदसत होता. पि हुर्जूर 
पणक्षयानंी उलटी वाटिाल केलेली आहे. 
 

सावमर्जणनक बित दोन प्रकारे होण्यािी शक्यता असते. सावमर्जणनक उद्योगाचं्या के्षत्रात खिापेक्षा 
णमळकत अणधक होिे अथवा सावमर्जणनक के्षत्रात होिाऱ्या खिापेक्षा कर रूपाने णमळिारी रक्कम र्जास्त 
असिे. सावमर्जणनक बित वाढणवण्यािा आवश्यकता आहे, असे गृहीत धरल्यास राष्ट्रीयीकरि झालेल्या 
उद्योगधंद्याचं्या बाबतिे सध्यािे आर्मथक धोरि अथमहीन वाटते. िागंल्या व वाईट काळािंी सरणमसळ करून 
या उद्योगधंद्यानंी आपले णहशेब संतुणलत ठेवावेत आणि भाडंवली णवकासखिासाठी खार्जगी बितीतूनि 
कर्जम द्यावे अशी त्यािंेकडून अपेक्षा आहे. सावमर्जणनक उद्योगधंद्यानंी स्वतःच्या प्रगतीिी स्वतःि व्यवस्था का 
करू नये? खार्जगी उद्योगाप्रमािे त्यानंीही फायदा णमळवावा आणि खासगी बितीिे प्रमाि वाढणवण्याऐवर्जी 
सावमर्जणनक बितीिे प्रमाि वाढवावे. सरकार व स्थाणनक राज्यसंस्थाचं्या बाबतही हेि म्हिता येईल. 
त्यानंी सुद्ा भाडंवलवृद्ीिी ककमत शक्यतोवर त्याचं्या कर-णवषयक णमळकतीमधून द्यावी व खार्जगी 
ठेवीदारानंा सतत व्यार्ज देत राहण्यािे टाळावे. 
 

पि सरकारने या के्षत्रात एकदा महान स्वाणमत्व प्रस्थाणपत केले की दुसरा एक प्रश्न णनमाि होतो. 
सरकारने कोित्या प्रकारच्या संपत्तीिा संिय करावा? मृत्युशुल्काच्या वा भाडंवली कराच्या रूपाने होिारी 
प्राप्ती ही अनेक णवणवध प्रकारिी असू शकेल–र्जमीन, इमारती, कर्जमरोखे वगैरे.–यातले ठेवायािे कुठले 
आणि णवकायिे कुठले. देण्याघेण्याच्या व्यवहारात काय काय खरेदी करिे शक्य होईल? सावमर्जणनक 
बितीच्या संदभातही हेि प्रश्न उपस्स्थत होतात. सवमसाधारिपिे अशा बितींिा उपयोग, सावमर्जणनक 
उद्योगाचं्या के्षत्रातील प्रगतीसाठी, ककवा सरकारच्या भाडंवली णवणनमयासाठी होत असला तरी नवीन 
संपत्ती संिय करण्यासाठीसुद्ा त्यािंा उपयोग करता येिे शक्य आहे. आम्ही प्रथम सुरुवातीसि म्हटलेले 
आहे की संपत्तीच्या काही प्रकारातून अणधकतर नफा होतो आणि पणरिामी हे प्रकार सतत णवषम णमळकतीिे 
मूळ ठरतात. अणधकतर नफा खासगी व्यक्तींना न र्जाता सरकारी णतर्जोरीत र्जमा व्हावा म्हिून अशा 
प्रकारच्या संपत्तीिा संिय करावयास हवा. 
 

सरकारने भरभराटीस आलेल्या उद्योगसंस्थािंे भाग (Shares) काही प्रमािात णवकत घ्यावेत व 
अशा उद्योगधंद्यािे राष्ट्रीयीकरि (संपूिम) करण्याच्या फंदात पडू नये. अशा प्रकारच्या सूिनाही माडंण्यात 
आल्या आहेत. असे कऱण्याने शासकीय र्जबाबदारीिे ओझे न उिलता सरकार नफा तसेि भाडंवली 
मूल्यवाढ या दोहोंतही सहभागी होऊ शकेल. पि बाह्यतः आकषमक भासिाऱ्या या योर्जनेत अनेक धोके 
आहेत. सवमप्रकारिी णवषमता णनमाि झाली तरी नफ्यािी पातळी उच्च ठेवण्यात सरकारिे णहतसंबंध णनमाि 
होतील आणि अणधक नफ्याचं्या या धोरिास इतर उद्योगधंद्यातही सरकारी साहाय्य लाभेल.  
 

राज्यसंस्था र्जेव्हा उद्योगधंद्याच्या के्षत्रात भाग घेण्यािे ठरणवते तेव्हा णतने केवळ वाढीव नफ्यािा 
णविार न करता संपूिम आर्मथक धोरिािा णविार करावयास हवा. न्याय्य वाटिीच्या दृष्टीने णवनासायास 
णमळिारा नफा कमी करण्यािे ध्येय नर्जरेसमोर ठेवावयास हवे. एखाद्या के्षत्रात सच्चे प्रवतमक उद्योग सुरू 
करण्यािे कामी पत्करलेल्या धोक्यािी नुकसानभरपाई म्हिून क्वणित वेळी अणधकतर नफ्यािे समथमन 
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करता येईल. पि बहुताशंी अणधकतर नफा उद्योग के्षत्रातील अशा धाडसी प्रयोगामुळे झालेला नसतो. 
उलटपक्षी असा नफा उद्योग के्षत्रातील अशा धाडसी प्रयोगामुळे झालेला नसतो. उलटपक्षी असा नफा 
उद्योग के्षत्रातील अशा धाडसी प्रयोगामुळे झालेला नसतो. उलटपक्षी असा नफा ज्या व्यापारी संस्था 
बऱ्यािशा मके्तदारी स्वरूपाच्या आहेत व सुरणक्षत व सुव्यवस्थाणपत आहेत अशाचं्या व्यवहारातूनि णमळतो. 
समार्जातील या कडेकोट बंदोबस्तातील णवशेषाणधकाराच्या र्जागा आहेत. याणवरुद् सावमर्जणनक हल्ला 
िढवायािा म्हिर्जे सरकारकडे संपूिम मालकी असिे अगत्यािे आहे. अशा मालकी हक्कािारा सरकारला 
णनरणनराळ्या उद्योगधंद्याच्या धोरिावर ताबा प्रस्थाणपत करता येईल. 
 

असा हल्ला णनरणनराळ्या प्रकारे करता येईल. एखाद्या णवणशष्ट धंद्यािे संपूिम राष्ट्रीयीकरि करिे हा 
त्यापैकी एक प्रकार आहे. एक वा अनेक व्यवसाय संस्थािंे व्यवस्थापन हाती घेऊन सरकारास एखाद्या 
उद्योगधंद्यािे अंशतः राष्ट्रीयीकरि करता येईल. अशा प्रकारे सावमर्जणनक उद्योगानंा बार्जारभावािे कोंडाळे 
मोडून खार्जगी व्यापारी संस्थाशंी प्रत्यक्ष स्पधा करण्यािी क्षमता प्राप्त करून देता येईल. ककवा सावमर्जणनक 
संस्थाना मोठ्या प्रमािात खरेदी करावयास सागंून ककमतीवर दडपि आिून नफा कमी करण्याच्या 
मागािा अवलंब करता येईल. उच्चतर नफा देिारे भाग (शेअसम) खरेदी करण्यापेक्षा वा आिखीनि कमी 
पणरिामकारक म्हिर्जे नादारीत णनघालेल्या उद्योगधंद्यािंे राष्ट्रीयीकरि करण्यापेक्षा वरीलपैकी कुठल्याही 
एका मगाने सावमर्जणनक हस्तके्षप करण्यानेि न्याय्य वाटिीच्या णदशेने अणधक प्रगती होिार आहे.  
 

पि सावमर्जणनक मालकीिे कायम केवळ न्याय्य वाटिीच्या ध्येयाच्या संदभाति ठरणवता येिार नाही. 
सावमर्जणनक मालकीिे प्रमाि वा वाढ ठरणविारी दुसरी काही कारिे आहेत. णवकसनशील अथमव्यस्थेच्या 
गरर्जा ही एक त्यापंैकी आवश्यक बाब आहे. 
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९. णवस्तारी अथमव्यवस्था 
 

न्याय्य वाटप या समार्जवादी मागिीवर उघडउघड हल्ला िढणविे हे भाडंवलवाद्यानंा सहसा शक्य 
होत नाही. त्यािंा णवरोध हा तत्त्वावर आधारलेला नसून व्यवहारामधून णनमाि झाला आहे. आर्मथक 
के्षत्रातील प्रगतीला पूिम णवराम णदला तरि केवळ न्याय्य वाटप करता येईल, असे त्यािंे म्हििे. ‘तुमच्या 
समतेच्या धोरिाने आर्मथक प्रगतीिी पाळेमुळेि खुडली र्जािार आहेत.’ असे ते ठासून सागंतात. णवकसन हे 
प्रथमतः पुरेशा भाडंवल गुंतविुकीवर अवलंबून असते. उत्पन्नािी समान वाटिी करून म्हिर्जे रमपीमंतािंी 
बित कमी करून तुम्ही भाडंवलािा संिय कमी करिे एवढेि साधाल. राष्ट्र व्यय अणधक करील व बित 
कमी करील, म्हिर्जेि नव्या गुंतविुकीसाठी कमी भाडंवल उपलब्लध होईल. दुसरे असे की णवकास हा 
स्पधेच्या दडपिावर अवलंबून असतो. प्रत्येक उद्योगपती इतर णवरोधकाचं्या स्पधेमुळे अगदी सावध असतो. 
पि समतेच्या णहताथम तुम्ही सरकारला आर्मथक देवघेवीत हस्तके्षप करावयास सागंून देशव्यापी सावमर्जणनक 
मके्तदारी सुरू करीत आहात. अशा प्रकारे स्पधेिा र्जोर कमी होईल व त्यार्जागी दुसरी कुठली शक्ती णनमाि 
होिार नाही. णतसरे असे की णवकास हा आर्मथक प्रोत्साहनावर अवलंबून असतो. पि समतेच्या नावावर 
तुम्हाला साहस आणि रमपम करून णमळणवलेल्या फलावर असा घाला घालायिाय की त्यामुळे आर्मथक 
प्रोत्साहनािा र्जोरि णनघून र्जाईल. मग पयायी मागम म्हिून तुम्ही काय सुिवाल? या आव्हानािंा स्वीकार 
करावयास हवा. या प्रश्नाला समार्जवाद्यािंे काय उत्तर आहे? 
 
भाांडिल ग ांतिि कीचे कायव 
 

१९ व्या शतकाच्या भाडंवलशाही अथमव्यवस्थेत बितीिा प्रश्न आपोआपि सुटत असे ककबहुना तो 
प्रश्न इतक्या उत्तम रीतीने सुटत से की गुंतविुकीसाठी लोकाचं्या अपेके्षबाहेर भाडंवल र्जमा होई. 
भाडंवलािी गुंतविुक कुठे करावी यािा शोध घ्यावा लागे. स्वदेशी पुरेशी गुंतविुकीिी संधी नसल्याने 
भाडंवलदारानंा साम्राज्यशाही साहसािे आकषमि भासे. भाडंवलािे साठे इतके भराभर तयार होत यािे 
कारि संपत्तीिी वाटिी अणतशय णवषम असे. रमपीमंताकंडिा संपत्तीिा साठा भराभर वाढून गुंतविुकीसाठी 
तयार असे. स्वतःवर वा स्वतःच्या गरर्जा भागणवण्यासाठी हवा तेवढा पैसा खिम केला तरी खूपसा पैसा 
गुंतविुकीसाठी णशल्लक राहत असे. म्हिून ते अणधकि पैसा गुंतवीत असत व आिखीि सधन होत असत.  
 

आर्ज या पणरस्स्थतीत फरक पडला आहे. रमपीमंत कमी रमपीमंत झालेत व गरीब कमी गरीब झाले 
आहेत. आणि कोिाकडेि आपल्या णमळकतीमधून बित करण्यास पुरेसा पैसा नाही. गुंतविुकीसाठी मागम 
शोधण्यािा प्रश्न नसून योग्य मागाने गुंतविूक करण्यासाठी भाडंवल णमळणवण्यािा आहे. सवमत्र मागिी 
वाढत आहे. समुद्रापार प्रदेश भाडंवासाठी ओरड करताहेत पि पुरेसे भाडंवल कुठे णमळेनासे झाले आहे. 
तात्काणलक व्यणक्तगत गरर्जािंे दडपि वाढते आहे. हे वाढते दडपि रोखिे सरकारला कष्टािे होत आहे. 
गुंतविुकी स उवमणरत महत्त्व णदले र्जात आहे. गरर्ज वाढताि गुंतविुकीस कात्री लावली र्जाते. 
 

ही नवी शृंगापत्ती आहे. पि समार्जवाद्यािंे उत्तर, आतापयंत मोठ्या कष्टाने समतेच्या णदशेने 
केलेल्या प्रगतीिा त्याग करावा असे मात्र नाही. र्जेव्हा रमपीमंतानंा संपत्तीिा बेसुमार साठा करण्यािा व मग 
ती संपत्ती गुंतवून स्वतःसाठी सारखा नफा णमळणवण्यािी परवानगी होती, अशा रु्जन्या र्जमान्याकडे पुन्हा 
वळण्यािी त्यािंी इच्छा नाही. उलटपक्षी त्याचं्या दृष्टीने अशा पणरस्स्थतीत सरकारने णनधारपूवमक कृती 
करावयास हवी. सवम समार्जाच्या णहतािे प्रणतणनणधत्व व संरक्षि करण्यािी क्षमता फक्त सरकारिे ठायीि 
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आहे. एवढेि नव्हे तर णवणवध गटाचं्या णहताचं्या तात्काणलक आणि अदूरदशी मागण्याचं्या तडाख्यातून भावी 
णपढ्यािंे णहतरक्षि करिे हे सुद्ा केवळ सरकारलाि शक्य आहे. 
 

बितीिे तीन प्रकार आहेत. व्यणक्तगत, धंद्यातील आणि सरकारी. लोकािंी व्यणक्तगत बित काय 
असावी हे सरकार लोकानंा सागंू शकिार नाही. आणि र्जरी सागंू शकले तरी अशा प्रकारे होिारी बित 
पुरेशी होिार नाही. व्यणक्तगत बितीिी र्जागा आता धंद्यातील बितीने घेतली आहे. ही बित न वाटलेल्या 
नफ्यातून होत असते. बितीिे प्रमाि आिखीन वाढवायिे असेल तर असा युणक्तवाद केला र्जातो की 
व्यापार धंद्यानंा आिखी वाढते नफ्यािे प्रमाि ठेवण्यास परवानगी द्यावी. पि खार्जगी नफ्यािे प्रमाि वाढले 
की णवषमता वाढते. नफ्यािी र्जरी वाटिी केली नाही तरी त्यामुळे सामान्य शेअरिी ककमत वाढते. आणि या 
संपत्तीिे मोठे साठे वाढतात. आणि नेमक्या या गोष्टीिे समार्जवाद्यानंा उच्चाटन करावयािे आहे. हे णनणित 
की सावमर्जणनक मालकीच्या उद्योगधंद्यात मात्र मोठ्या नफ्याला हे आके्षप घेता येिार नाहीत. राष्ट्रीयीकरि 
केलेल्या उद्योगधंद्यानंी आपापल्या राखीव संपत्तीिे साठे केले तर त्यानंा बितीिी नवी साधने णनमाि करता 
येतील. सध्या सरकारी उद्योगधंदे हे करीत नाहीत. कारि णहशेबािंी तोंडणमळविी करिे एवढीि 
आपिापासून अपेक्षा असल्यािी त्यािंी समर्जूत आहे. आणि नवे भाडंवल णमळणवण्यासाठी ते बार्जाराकडे 
वळतात ककवा प्रत्यक्ष सरकारी साहाय्यािीि अपेक्षा करतात. पि हे सध्यािे तकम शून्य धोरि टाकून णदले 
तरी केवळ या उद्योगसंस्थानंा राष्ट्राच्या गरर्जा भागणवता येिार नाहीत हे उघड आहे. 
 

तेव्हा आवश्यक त्या सवम बितींिी उभारिी करण्यासाठी आपल्याला सारा भर णतसऱ्या 
प्रकारावर–सरकारी बित–णदला पाणहर्जे. हे कसे करायिे? लोकाचं्या खार्जगी णमळकतीवर पुरेसा कर 
आकारून सरकारला अंदार्जपत्रकातून णशलकी र्जमा करता येईल. म्हिर्जेि सरकारला खिासाठी 
आवश्यक असलेल्या रकमेपेक्षा अणधक उत्पन्न उभारण्याइतपत कर लादावे लागतील. बित करण्यािा हा 
एक न्याय्य मागम आहे. िढत्या क्रमाने आकारलेल्या कर–पद्तीमुळे णवषमता अणधक न होता समतेच्या 
णदशेनेि अणधक प्रगती होते. औद्योणगक के्षत्रातील शातंतेसाठीही हेि धोरि अणधक उपयुक्त आहे. कारि 
यात संपत्तीिे मालक स्वतःसाठी मालमत्ताि उभारीत असताना कामगारानंा मात्र धीर धरण्यािा सल्ला 
णदला र्जात नाही. पि रार्जकीयदृष्ट्ट्या हे धोरि स्वीकारिे मुष्ट्कीलीिे आहे. यासाठी मतदारािंी संमती 
णमळणविे आवश्यक आहे. बितीच्या आवश्यकेतेिे महत्त्व लोकानंी र्जािले पाणहर्जे आणि ज्या धोरिामुळे 
भणवष्ट्यकाळ सुधारण्यासाठी काही तात्काणलक गरर्जेच्या वस्तंूिा त्याग करावा लागेल. अशा धोरिास 
हातभार लावण्यािी तयारी दशमणवली पाणहर्जे. 
 

हुकूमशाही देशात आवश्यक त्या बितीिी उभारिी सरकारी कृतीच्या आधारे णवनासायास करता 
येते. कारि अशा देशात लोकािंी संमती घेण्यािा प्रश्नि नसतो. लोकशाहीमध्ये मात्र र्जनतेच्या स्वयंस्फूतम 
सहकायािी गरर्ज असते. गुंतविुक करण्यासाठी बितीिी आवश्यकता आहे हे लोकशाही सरकारास 
लोकानंा समर्जावून द्यावे लागते. लोकानंा आपल्या त्यागािी भूणमका स्पष्ट व्हावी म्हिून गुंतविुकीिी 
दृश्ययोर्जना त्याचं्यासमोर ठेविे अगत्यािे असते. गुंतविुकीसाठी उभारलेल्या णनधीिा कोित्या प्रकारे 
उपयोग केला र्जािार आहे हे सरकारने स्पष्ट केले पाणहर्जे. आणि योर्जनापूवमक गुंतविूक करण्यािी 
आवश्यकता दाखवली पाणहर्जे. केवळ तात्काणलक फायद्याचं्या प्रकल्पासाठी नव्हे तर इतर अनेक सुधारिा 
की ज्याचं्यासाठी पैसा उभा करिे कष्टािे आहे अशा प्रकल्पाबद्दलही राष्ट्राला आस्था असावयास हवी. 
तात्काणलक फायद्याचं्या प्रकल्पाला आवश्यक तो पैसा कसा उभारला र्जातो, गुंतविुकीिी र्जबाबदारी 
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खासगी व्यक्ती व व्यापारी संस्थावंर र्जर सोडली तर त्यानंाि अणधकाणधक फायदा होईल, अशा प्रकारे ती 
पार पाडली र्जाईल. देशाच्या एकूि गरर्जािंा कदाणित णविारसुद्ा केला र्जािार नाही. 
 

ज्या गुंतविुकीसाठी सावमर्जणनक प्रयत्नािंी आवश्यकता आहे ती ढोबळ मानाने िार प्रकारिी 
असते. एक, र्जे समार्जणहताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वािे आहेत पि काही कारिास्तव त्यात खार्जगी 
गुंतविूक होत नाही असे उद्योगधंदे. अशा प्रकारातील उदाहरि म्हिर्जे रेल्वे. खार्जगी गुंतविूक करिारा, 
हमखास नफा णमळेल अशा मोटार गाड्याचं्या धंद्यात पैसा गुंतणविे अणधक पसंत करतो. पणरिामी 
आपल्याला असे आढळते की, रस्त्यावर मोटार गाड्यािंी गदी होते आहे पि आपल्याला आत्यंणतक 
आवश्यक असलेली रेल्वेव्यवस्था मात्र अपुरी, ओंगळ आणि कालबाद झालेली असली तरी ती सहन करावी 
लागते. दोन, ज्या नव्या उद्योगधंद्यानंा मोठेमोठे धोके आहेत व फार मोठ्या प्रमािावर भाडंवली 
गुंतविुकीिी आवश्यकता आहे, पि ज्यािंी वाढ झाली पाणहर्जे, अशा उद्योगधंद्यासंाठी सुद्ा सावमर्जणनक 
भाडंवल गुंतविुकीिी आवश्यकता आहे. अशा प्रकारात मोडिारे उदाहरि म्हिर्जे अिुशक्ती. या के्षत्रातील 
प्रगती ही आतापयंत सरकारी उपक्रम आणि गुंतविूक यावरि अवलंणबत आहे. 
 

सावमर्जणनक गुंतविुकीिा णतसरा आणि वेगळ्या प्रकारिा उपयोग हा औद्योणगक के्षत्रातील सशोधन 
आणि प्रणशक्षि यासाठी, म्हिर्जेि राष्ट्रािे ताणंत्रक ज्ञान आणि क्षमता वाढणविे आणि पयायाने उत्पादन 
क्षमतेत वाढ करिे यासाठी असतो. यशस्वी आणि भरपूर नफा णमळणविारे काही उद्योग सोडले तर दूरगामी 
उदे्दशासाठी मोठमोठ्या रकमा बार्जूला काढून ठेविे व वरील उपोयगाकणरता खिम करिे, खार्जगी उद्योग 
संस्थानंा र्जमण्यासारखे नाही. ज्या उद्योग संस्थाचं्या आशा केवळ ताणंत्रक ज्ञानावर अवलंबून असतात 
अशानंा या नव्या ज्ञानासाठी खिम वा गुंतविूक करिे बहुधा परवडण्यासारखे असत नाही.  
 

शेवटिी आणि आत्यंणतक महत्त्वािी गोष्ट म्हिर्जे प्रत्येक नागणरकाच्या र्जीवनािी पातळी 
उंिावण्यासाठी ज्या काही सोई व सेवासंस्थािंी आवश्यकता आहे अशासंाठी सावमर्जणनक गुंतविूक 
आवश्यक आहे. णशक्षि, स्वास्र्थय, गृहरिना रस्ते, समार्जसेवेिी काये ही सवम या सदरात मोडतात. 
शासनाने यात गुतंविूक केली नाही तर या कामासाठी पैशािी नेहमीि कमतरता भासत राहील. 
णवक्रीसाठी वस्तू तयार करण्यासाठी भाडंवलािा ओघ वाहता राहील, पि सामाणर्जक र्जीवनाला अथम प्राप्त 
करून देिाऱ्या सुखसोयी उपलब्लध करून देण्यासाठी मात्र पुरेसा भाडंवली पुरवठा होिार नाही. 
णनरणनराळ्या िैनीच्या वस्तंूच्या उत्पादनासाठी आणि त्यानंतर त्या णवकत घेण्यासाठी लोकानंा प्रवृत्त करावे 
म्हिून र्जाणहरातीसाठी भरपूर भाडंवल ओतले र्जात असताना; सवम लोक राहतात आणि त्यािंी मुलेबाळे 
मोठी होतात अशा त्याचं्या गरर्जेच्या पूिम वातावरिाबद्दल मात्र काटकसर करीत बसण्यात काय शहािपिा 
आहे? 

 
गुंतविुकीिी योर्जना सरकारने आखली तर व्यक्तीच्या वस्तू णनवडीच्या हक्कावर गदा येते, असा 

युणक्तवाद करिे योग्य नव्हे. आर्ज आपले याप्रकारिे स्वातंत्र्य एखादा उत्पादक ज्या वस्तंूिे उत्पादन केवळ 
नफ्यासाठी करतो तेवढ्यापुरतेि मयाणदत आहे. र्जर लोकाचं्या णनवड स्वातंत्र्याचं्या कक्षा वाढवायच्या 
असतील तर गुंतविुकीसाठी केवळ फायद्यािंा णनकस लावून िालिार नाही. सामाणर्जक णहताच्या संदभात 
आवश्यक असिाऱ्या अनेक गुंतविुकीतून कधीि फायदा होिार नाही. समार्जाने आग्रह धरल्याखेरीर्ज 
अशा गुंतविुकी केल्याि र्जािार नाहीत. 
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कायवक्षमतेला प्रोत्साहन 
 

समार्जाच्या साधन सामग्रीिी णनरणनराळ्या कायासाठी वाटिी करून गुंतविुकीसाठी पुरेसा वाटा 
णदला र्जाईल व णनरणनराळ्या आवश्यक प्रकल्पाचं्या णसद्ीसाठी पुरेसा वाटा णदला र्जाईल व णनरणनराळ्या 
आवश्यक प्रकल्पाचं्या णसद्ीसाठी ही गुंतविुकीिी रक्कम णवभागली र्जाईल, अशा प्रकारे तरतूद व 
संणवभार्जन करिे; ही णवकसनशील अथमरिनेिी पणहली गरर्ज आहे. औद्योणगक के्षत्रातील उत्पादन हा 
आर्मथक णवकासािा पाया खरा पि ह्या के्षत्रात उत्पादनक्षमता वरच्या पातळीवर ठेवण्यासाठी काय 
करावयास हवे? भाडंवलवादी अथमरिनेत हे काम मुक्त स्पधेिे समर्जले र्जाई. पि समार्जवादी अथमरिनेत 
असे म्हितात की ‘सारा कारभार सरकारच्या हाती’ घेतला र्जातो आणि मग लहान कंपन्यािंे एकत्रीकरि 
देशव्यापी मके्तदारीमध्ये केले र्जाते. ककमती बार्जारात ठरत नाहीत. तर संिालने अथवा उच्च सणमत्या त्या 
ठरवतात. उत्पादन खिम वा ककमती वाढू न देिे, वस्तुणनर्ममतीिा दर्जा सुधारिे, णवक्रीसाठी खटपट करिे 
वगैरेंिी काही आवश्यकता वाटत नाही. बार्जारातील ज्या दबावामुळे भाडंवलदार कायमक्षम, धीट आणि 
साहसी बनत असे ते दबावि नाहीसे झालेले असतात. 
 

पि वस्तुस्स्थतीकडे पहा. खुल्या बार्जारातील खार्जगी उद्योगसंस्थेत सुद्ा काही तरी घोटाळा 
णदसतो. कारि येथेसुद् स्पधेिारा आर्मथक णवकास होतो असे णदसत नाही. आपिासवांना हे माहीत आहे 
की कायमक्षमता आणि साहस या दोन्ही बाबतीत कमी असलेल्या व्यापारी संस्था सुद्ा तग धरून आहेत. 
एकाि उद्योगके्षत्रातील िागंल्या णन वाईट कंपनीमध्ये केवढे मोठे अंतर असते याबाबत आपल्याला नेहमी 
साणंगतले र्जाते. तरी सुद्ा वाईट कंपनी तग धरून असते. णिणटश खासगी उद्योगधंद्यातील सवम णवभागाचं्या 
सुस्तपिाबद्दल वरिेवर भर णदला र्जातो. खासगी व्यवस्थेखालील कोळशािा उद्योग एक णपढीपयंत 
कोंडलेल्या स्स्थतीिा णनदशमक होता. आर्जच्या कापडाच्या णगरण्या र्जरी स्पधा करत असल्या तरी त्यातील 
काही णवभाग मंदावल्यासारखे झाले आहेत. 
 

वस्तुस्स्थती अशी आहे की ज्या मुक्त स्पधेिी स्वप्ने अथमशास्त्रज्ञ पाहत, णतिे स्वरूप नेहमीि 
काल्पणनक राणहले आहे. वास्तवात अशी स्पधा कधीि अस्स्तत्वात नव्हती वा येऊही शकली नसती. 
कामगार, भाडंवल आणि मागिी यातील काहीही पुरेसे णफरते असत नाही. त्यामुळे लोकानंा आपोआपि 
वाईट बार्जूस सारून िागंल्या उत्पादक संस्थेिी णनवड करता येत नाही. ज्या प्रकारिी स्पधा अस्स्तत्वात 
होते तीमुळे अकायमक्षम उद्योगािंे उच्चाटन कधीि होऊ शकले नाही. उलट ही स्पधा नेहमीि णवध्वंसक 
आणि त्याि त्या वस्तंूिे उत्पादन करिारी व प्रणतस्पध्यांिा गळा घोटण्यासाठी अणधक पैसा खिम करिारी 
होती. बऱ्याि संस्था एकाि वेळी एकमेकाशंी स्पधा करत असल्या म्हिर्जे साऱ्यानंाि केवळ तग 
धरण्यासाठी एवढी खटपट करावी लागते की त्यातील कोिास आपल्या संस्थेिे नूतनीकरि करिे वा 
त्यात काही नवर्जीवन णनमाि करिे अर्जमायिे अवघडि. 
 

तरीसुद्ा या सवम अपूिमतेच्या संदभातही स्पधेमुळे साहसाला गती णमळते हे णनस्संशय. पि आर्ज 
वाढत्या ताणंत्रकीकरिाच्या वा मोठ्या प्रमािावरील उत्पादनाच्या दडपिाखाली स्पधा इतकी दबली आहे 
की णतिे अस्स्तत्वि धोक्यात आले आहे. कसलाही अडथळा नसलेल्या भाडंवलदारी अथमरिनेत देखील 
प्रत्येक बाब मके्तदारीस अनुकूल असते. आणि राष्ट्रीय नसल्या तरी स्थाणनक वा प्रादेणशक मके्तदाऱ्या 
बार्जारात नेहमीि आपल्या विमस्वािी झळक दाखणवतात. कदाणित अशी मके्तदारी एखाद्या प्रादेणशक 
शहरातील बस कंपनीच्या अथवा ग्रामीि भागातील धुलाई व्यवसायाच्या स्वरूपात आपल्याला आढळेल. 
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पि या दोन्ही प्रकारात साधनसामग्रीिी र्जबरदस्त ककमत, मोठी मागिी सामावून घेण्यासाठी करावी 
लागिारी आर्मथक काटकसर इत्याणद पाहता दुसरा कोिी प्रणतस्पधी त्या के्षत्रात उतरिे देखील अवघड. 
आधुणनक तंत्र आणि आधुणनक गरर्जाचं्या संदभात अनेक औद्योणगक के्षत्रात पुनि स्पधात्मक पणरस्स्थती 
णनमाि करिे अशक्य झाले आहे. सगळा ओघ णवरुद् णदशेने िालला आहे. 
 

मग काय करावयास हवे? काही काही वेळा प्रश्न वा समस्याि आपली उत्तरे शोधून काढतात. 
मके्तदाऱ्या प्रणतमके्तदाऱ्या णनमाि करतात. स्पधा णिरडून टाकता येईल पि बलशाली उत्पादक संघास 
आर्ज णततक्याि बलशाली णवतरक संघास तोंड द्यावे लागत आहे. अलीकडील आधुणनक णसद्ातंानुसार 
स्पधेच्या र्जागी आता प्रणतदबाव शक्ती (Countervailing Power) आली आहे. व्यणक्तशः एखादा ग्राहक 
आपले वळि बदलून स्वतःिे णहतसंरक्षि करू शकिार नाही. पि मोठ्या प्रमािावर ठोक णवक्री करिारे व 
मोठे दुकानदार व सहकारी ग्राहकसंस्था हे सवम आता आपला व्यापार वाढणवण्यासाठी त्याच्या वतीने 
झटतील. वाढीव मरु्जरीसाठी वरिेवर दबाव आिून कामगार संघटनासुद्ा मोठ्या व्यापारी संस्थानंा अणधक 
कायमक्षम होण्यास भाग पाडतात. 
 

हे सवम खरे असले तरी हे काही संपूिम उत्तर नव्हे. प्रणतदबाव शक्तींच्या उपयुक्ततेिी णनणिती नसते. 
मोठा णवतरक हा मोठ्या उत्पादकािा कधी कधी सहकारीही असू शकतो. वाढीव ककमतीमुळे होिाऱ्या 
नफ्यात ते दोघेही भागीदार असू शकतात. कामगार संघटना व मालक याचं्यात समझोता होण्यािी शक्यता 
आहे, आणि असा समझोता ग्राहकाला अडििीत टाकिारा असू शकेल. स्पधेप्रमािे प्रणतदबावशक्ती 
आपोआपि कायमक्षमता वाढणवण्यािी यंत्रिा पुरवू शकत नाही. 
 

या समस्येस परंपरागत समार्जवादी उत्तर हे की स्पधेच्या दबावािी र्जागा संघणटत लोकमतािा 
दाबव घेईल. उद्योगािी सामाणर्जक मालकी झाली की मग त्या उद्योग संस्थेस लोकानंा र्जबाबदार रहावे 
अशी कायदेशीर तरतूद करता येईल. पालमेंट णहशेब तपासू शकेल; ग्राहकाचं्या सणमत्या ककमती आणि 
कायमतत्परतेवर लक्ष ठेवतील. कामगारानंा सल्लागार सणमतीवर प्रणतणनणधत्व णदले र्जाईल व अशा सणमत्या 
कारखान्यात काय व्यवस्था असावी यावर सल्ला देतील. मोठा उद्योगधंदा समार्जाच्या मालकीिा असिे 
एवढे कारि त्या उद्योगाच्या हालिालीवर समार्जािी नर्जर राहण्यास पुरेसे आहे. 
 

व्यवहारात यािी कायमवाही कशी होते? राष्ट्रीयीकरि केलेल्या उद्योगाच्या अनुभवावरून अशा 
उद्योगधंद्यािी र्जबाबदारी प्रत्यक्षात पणरिामकारक करिे आणि त्यासाठी र्जागरूक व सूज्ञ र्जनमतािी 
णनर्ममती करिे हे णकती कठीि आहे हे आपिास माहीति आहे. र्जनमत हे पणरिामकारक असले तरी त्यािे 
स्वरूप दुधारी तलवारीसारखे आहे. ते अपव्यय थाबंणवण्यास मदत करील. कामगारानंा न्याय्य वाटा 
णमळावा म्हिून आग्रह धरील, आणि उच्च प्रतीच्या पदाथांच्या उत्पादनािी मागिी करील. पि 
र्जनमानसाला साहसािी भीती वाटेल, सावमर्जणनक पैशाच्या सहाय्याने करावयाच्या प्रयोगाबंद्दल ते आठ्या 
घालतील. आणि प्रत्यक्ष उडी घेण्याला संमती देण्यापूवी र्जनमत खूप आढेवेढे घेईल. सावमर्जणनक 
उद्योगधंद्यानंा समार्जाला र्जबाबदार राहावयास लावल्यास प्रामाणिकपिास उते्तर्जन णमळते. पि त्यामुळे 
प्रयोगशीलता आणि लवणिकपि या दोहोंनाही अंतर्मनरोध होईल. 
 

वस्तुस्स्थती अशी आहे की स्पधा, प्रणतदबावशक्ती ककवा सावमर्जणनक र्जबाबदारी (पस्ब्ललक 
अकौंटॅणबणलटी) या णतन्ही बाह्य दबावशक्तींिे दडपि कुठल्याही उद्योगावर आिले तरी ते प्रत्येक प्रकारच्या 
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पणरस्स्थतीत पणरिामकारक होईलि असे नाही. प्रत्येकात काही गुि आहेत व काही दोष. या सवम 
दबावशक्तींिी आवश्यकता आहे. णर्जथे एक पणरिामकारक ठरत नाही णतथे दुसऱ्यािे पूरक सहाय्य घेता 
येते. उत्पादनािे प्रमाि, त्यािे स्वरूप आणि औद्योणगक संघटनेिे स्वरूप ठरणविाऱ्या इतर घटकानुंसार या 
समस्येिे स्वरूप प्रत्येक उद्योगके्षत्रात वेगवेगळे असते. एखाद्या उद्योगके्षत्रात अती स्पधा असेल तर 
दुसऱ्यात अगदीि कमी असेल. या सवांवर एकि असा रामबाि उपाय नाही. एक गोष्ट मात्र णनणित की या 
प्रत्येक प्रकारिी दबावशक्ती कायमवाणहत करण्यासाठी णनरणनराळ्या प्रकारच्या सरकारी कृतींिी 
आवश्यकता आहे. 
 

या संबंधात अनेक सूिना आर्जपयंत पुढे आलेल्या आहेत. पि फार थोड्या अंमलात आिल्या 
गेल्या आहेत. काही वेळा पुन्हा स्पधा पूवमस्स्थतीवर आिावी लागते. कारि काही णठकािी खास अणधकारािंे 
रक्षिाकरता आणि नवे बदल घडून येऊ नयेत म्हिून स्पधेवर मयादा आिलेल्या असतात. स्पधा पूवमवत 
सुरू व्हावी म्हिून सरकार णवणवध प्रकारे हस्तके्षप करू शकेल. स्पधा मयाणदत करण्यािे व्यवहार बेकायदा 
ठरणवण्यापासून स्पधा करिारे सामाणर्जक मालकीिे उद्योगधंदे सुरू करण्यापयंत हा हस्तके्षप असू शकतो. 
कधी कधी सरकारी उते्तर्जनाने सरकारी संस्था ककवा नगरपाणलका ककवा प्रणतस्पधी कंपन्यासुद्ा णनघतात 
आणि त्यानंा िाकोरीतून बाहेर पडण्यास प्रोत्साहन म्हिून आवश्यक ते भाडंवली साहाय्य णदले र्जाते. या 
उलट काहीवेळा स्पधेिा अणतरेक झाल्यामुळे पणरिामी गैरव्यवस्था णन अपव्यय यात वाढ झालेली णदसते. 
अशा वेळी औद्योणगक के्षत्रात एकसूत्रीपिा आिण्यासाठी सरकारी हस्तके्षपािी आवश्यकता आहे. णवकास 
सणमत्या (Development Councils) मागील मूळ भूणमका हीि होती. या सणमत्यानंी औद्योगणक संस्थानंा 
सवमसाधारिपिे लागिारी आवश्यक ती मदत करावी अशी कल्पना होती. उदा. भाडंवल, ककवा णकत्येकदा 
खार्जगी उद्योगाच्या आवाक्याबाहेर असलेली संशोधन व णवक्रीिी व्यवस्था. त्यानंा व्यापारी संघटनाचं्या 
णवरोधामुळे णन या णवरोधास तोंड देण्यास सरकार तयार नसल्यामुळे र्जरी अपयश आले असले तरी अशा 
प्रकारच्या संघटनािंी आवश्यकता आर्जतागायत आहे. 
 

प्रणतदबाव आिण्यािी शक्ती म्हिून सावमणर्जक उद्योगधंद्यािंी उपयुक्तता बऱ्यािशा प्रमािात अद्याप 
अर्जमावून पाहावयािी आहे. सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या सरकारी उद्योगधंद्याकंडे भरपूर खरेदी करण्यािी 
ताकद आहे. मालािा पुरवठा करिाऱ्यानंी ककमती खाली ठेवाव्यात व मालािा दर्जा सुधारावा म्हिून 
त्याचं्यावर दबाव आिण्यासाठी र्जािूनबुर्जून या शक्तीिा उपयोग करता येईल. ठोक व्यापाराच्या के्षत्रात 
सरकारी संस्था सुरू करून बरेि साधता येईल. ठोक व्यापार हे एक असे महत्वािे कें द्र आहे की तेथून र्जे 
उत्पादक स्पधेच्या प्रबळ दबावाखाली नाहीत अशावंर प्रणतदबावािे दडपि आिता येते. अशा प्रकारे भरपूर 
खरेदी करून सरकार व्यणक्तगत ग्राहकाच्या संरक्षिाथम येऊ शकते. 
 

पि सरकारी उद्योगधंद्यावंर कशा प्रकारिे दडपि येऊ शकते? हे उद्योग केवळ स्पधा आणि 
प्रणतदबाव शक्तीच्या दडपिाखाली येत असतील तर काही खास प्रश्न नाही. पि र्जेथे काही ताणंत्रक 
कारिासाठी एखादा उद्योगधंदा संपूिमपिे सावमर्जणनक मालकीिा केला र्जातो तेव्हा मात्र र्जबाबदारीच्या 
(Accountibility) तत्त्वािाि उपयोग करून अशा उद्योगािे णनयमन करावे. अशा प्रकारे राष्ट्रीयीकरि 
झालेल्या उद्योगधंद्याचं्या र्जबाबदारीिा काही अनुभव आपल्या गाठीस आहे. पि या बाबतीत पणरिामकारक 
उपाययोर्जना शोधून काढण्याच्या कामी पालममेंट यशस्वी झाले आहे असे म्हिता येिार नाही. 
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अडििी पणरणित आहेत. सरकारने अणतरेक करण्यािा वा पुरेसे न करण्यािा असा दुहेरी धोका 
आहे. वषातून एकदा वार्मषक अहवालावर मालममेंटने ििा करिे एवढ्यावर भागण्यासारखे नाही. उलट 
सरकारी उद्योगावर क्षुद्र व णवरोधी भावनेने होिारी टीका, अणधकाऱ्यावंर दडपि आििे, रोर्जच्या 
व्यवहारात अडििी णनमाि करिे, र्जे धोके पत्करल्यामुळे फायदा झाला नाही अशािा कटाक्षाने उल्लेख 
करिे वा णतकडे लक्ष वेधिे व या उलट णर्जथे धोका पत्करल्याने फायदा झाला णतकडे मुद्दाम दुलमक्ष करिे 
ही टाळावयास हवी. अशा उद्योगाचं्या कायािे दीघम कालातंराने तज्ज्ञ वस्तुणनष्ठ पणरक्षि व्हावे. णनयमन 
करिारािी उपक्रमशीलता आणि र्जबाबदारीिी र्जािीव यावर आघात न होईल अशी रीतीने न्याय्य वा योग्य 
टीका करता येईल अशी व्यवस्था झाली पाणहर्जे. 
 

र्जनतेच्या प्राणतणनणधक सभागृहास र्जबाबदार असल्यािे दडपि केवळ सरकारी उद्योगापुरतेि 
लागू करावे असे नाही. खासगी उद्योगानंा असे संपूिमपिे र्जबाबदार रहावयास भाग पाडिे शक्य नाही हे 
खरे पि मयाणदत स्वरूपात अशी र्जबाबदारी तेथेही शक्य आहे. उदाहरिाथम ग्राहकाचं्या सल्लागार 
सणमत्यािंी सोय सरकारला करता येईल. ग्राहकासं सूज्ञ णनवड करण्याच्या कामी साहाय्य करिे एवढीि 
केवळ त्या सणमत्यािंी उपयुक्तता असेल असे नव्हे. र्जाणहरातबार्जीच्या साहाय्याने महागडा अथवा हलक्या 
दर्जािा माल लोकाचं्या माथी मारिाऱ्या उद्योगावंर लोकमतािंे दडपि आिण्याच्या कामीही त्यािंी मदत 
होईल. कुठल्याही आकारािे उद्योगधंदे आपल्या सामाणर्जक णकतीबाबत बेणफकीर असतात. तथाणप खोट्या 
देखाव्यामुळे लौणकक प्राप्त होत नाही अशा व्यवस्था करिे हे सरकारिे कतमव्य आहे. 
 

स्पधा, प्रणतदबाव शक्ती आणि र्जबाबदारी या णतन्ही दडपिािंा उपयोग एकाि संघटनेने कसा 
करून घ्यावा यािे उत्तम उदाहरि सरकारी कृती बरोबरि सहकारी िळवळीने णदले आहे. ग्राहकािंी सेवा 
करण्यािे कामी खासगी व्यापारी संस्था आणि सहकारी संस्था याचं्यामध्ये नेहमीि र्जोरदार स्पधा असते. 
सहकारी संस्थाचं्या हाती पैसा असल्यामुळे मोठ्या प्रमािावर खरेदी करण्यािी त्याचं्या अंगी ताकद असते. 
या शक्तीिा वापर करून त्यानंा उत्पादक, अन्न व इतर कच्चा मालािे उत्पादन करिारे याचं्या सामर्थयािी 
उलट भरपाई करिे शक्य असते. त्याचं्या संघटनेच्या िौकटीत संस्थेने सदस्यानंा र्जबाबदार रहावे अशी 
अंतगमत व्यवस्था त्यानंी सुरू केली आहे. अशी व्यवस्था इतर औद्योणगक संघटनातं कोठेही आढळत नाही. 
मग ती खासगी असो वा सरकारी. सहकारी संस्थाचं्या सभासदािंी संख्या प्रिंड असल्यामुळे आणि त्यािंे 
वर्जन मोठे असल्यामुळे अथम व्यवस्थेवर आपली छाप पाडण्यािी त्याचं्या ठायी क्षमता असते.  
 

पि या क्षमतेिा प्रत्यक्षात अणवष्ट्कार झालेला णदसत नाही. हे सुद्ा सवांना पणरणित आहेि. कोिास 
तरी र्जाब देिे वा र्जबाबदार असण्यािी ही व्यवस्था णततकीशी कायमक्षम असत नाही; कारि प्रत्यक्षात या 
व्यवहारात फारि थोड्या सदस्यानंा रस असतो. लहान गावातूंन र्जर सहकारी संस्थानंा र्जवळ र्जवळ 
व्यापारी के्षत्रात मके्तदारीि प्राप्त होते. आणि मग त्यािबरोबर त्यािंी कायमक्षमताही कमी होऊ लागते. 
ककमती खाली आिण्यासाठी उत्पादकावंर दबाव आिण्याऐवर्जी त्याचं्याशीि हातणमळविी करून सहकारी 
संस्था ककमती वाढणवण्यािासुद्ा प्रयत्न करू शकतात. र्जबाबदारीच्या र्जोडीस स्पधा हवी आणि या 
दोहोंच्या र्जोडीस ग्राहकािंी स्स्थती सुधारावी म्हिून सहकारी िळवळीने आपली सारी व्यावहाणरकशक्ती 
पिास लावली पाणहर्जे. अशी णतन्ही णनयंत्रिे एकािवेळी कृतीत उतरतील तेव्हाि सहकारी संस्था 
अणधकतम कायमक्षम होतील. 
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णवकासशील अथमव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेले र्जे ताि णनरणनराळ्या प्रकारे णटकणवता येतील 
त्यािंा णनदेश करण्यापलीकडे आम्ही अणधक काही केले नाही. यापुढे र्जावयािे म्हिर्जे प्रत्येक 
उद्योगधंद्यािी रिना आणि संघटन यािंे पृथक्करि करावयास हवे. पि एक णनष्ट्कषम मात्र स्पष्ट आहे की 
अनेक णबनशतम (Unqualified) आवडी-णनवडी अथवा भाडंवलशाही णविार देखील फारि गोंधळात 
टाकिार वाटतो. मके्तदारी वा स्पधा या दोहोंवरही हल्ला िढणवला गेला आहे; पि या दोहोंपैकी एकही 
संपूिम वाईट वा संपूिम िागंली नाही. तसेि खासगी व सावमर्जणनक उद्योगधंद्यामंधील णवरोधाभास  –की 
ज्यामुळे एक मुक्तीिा आणि दुसरा णधकाराहम मागम आहे, असे भासणवले र्जाते–इतका ओबडधोबड आहे की 
तो उपयोगािा वाटत नाही. स्पष्ट एवढेि आहे की औद्योगणक संस्थािंी कायमक्षमता णटकणवण्यासाठी केवळ 
बार्जारातील ताि पुरेसे नाहीत तर त्यासाठी सरकारी कृतीिी आवश्यकता आहे. 
 
कामाचे हेतू 
 

णवकसनशील अथमव्यवस्थेच्या णनणितीसाठी माडंलेल्या भाडंवलवादी समीकरिातील, स्पधा हा 
केवळ अधा भाग होता, दुसरा भाग पैशािी ओढ हा होता. स्पधेमुळे बाह्य दडपि व पैशामुळे अंतगमत िालना 
णमळेल अशी कल्पना होती. पैशामध्ये िालना देण्यािी शक्ती आहे, या णविारास १९ व्या शतकातील 
पणरस्स्थती पूरक होती. र्जो मािूस उद्योगधंदा िालवे तोि बहुधा त्या धंद्यािा मालक असे. ज्या प्रमािात 
उद्योगधंद्यािी भरभराट होई त्या प्रमािात त्यािी स्वतःिी भरभऱाट होई. आपल्या आयुष्ट्यात संपत्ती संपादन 
करण्यािी शक्यता ही सामर्थयम, साहस आणि उत्साह णनमाि करण्याच्या कामी फारि प्रभावी प्रलोभन ठरे. 
णवशेषतः गरीबीिा कटु अनुभव घेतलेल्या व स्वकतृमत्वाने पुढे आलेल्या मािसाबाबत तर हे प्रलोभन फारि 
प्रभावी असे. त्यािप्रमािे कसल्याही प्रकारिे रोर्जगारीिे काम घेण्यास कामगार खूष असत व णमळालेली 
नोकरी णटकणवण्यासठी भरपूर कष्ट करण्यािी त्यािंी तयारी असे. नेहमी णमळिाऱ्या णकमानवेतनापेक्षा 
थोडेसे अणधक कमवण्यािी शक्यता असल्यास, आिखी अणधक कष्ट करण्यास ते रार्जी असत. उलटपक्षी, 
नोकरीवरून काढून टाकण्यािी धमकी देऊनही सुटिार नाहीत अशा प्रकारिे मरु्जरािंे प्रश्न फारि थोडे 
होते. 
 

या पणरस्स्थतीमध्ये आता बदल झाला आहे. औद्योणगक साहस करून लवकर रमपीमंत होण्यािी 
शक्यता र्जबरदस्त करआकारिीच्या धोरिामुळे कमी झाली आहे. धंद्याच्या प्रगतीबरोबर त्याि गतीने 
स्वतःिी भरभराट साधिारा मालक र्जाऊन आता त्याच्या र्जागी पगारी व्यवस्थापक आला आहे. 
कामगारानंा आता सालस राहण्यािी आवश्यकता नाही. अंग मोडून कष्ट करायिे की नाही हे आता 
कामगाराला ठरणवता येते. पूवीिी प्रलोभने आता िालत नहीत. ‘घी’ अथवा ‘बडगा’ एकािी मात्रा 
पूवीसारखी िालत नाही. 
 

तर मग व्यवस्थापकानंी अथवा कामगारानंी मनःपूवमक कामे का करावीत? पैशािे प्रभावी प्रलोभन 
आता कमकुवत झाले आहे, असे मान्य केले तरी त्यािी र्जागा घेिारी दुसरी कुठली शक्ती आहे? परंपरागत 
समार्जवादी उत्तर एकि असे आहे की समार्जसेवेिी ओढ. त्यावेळी लोकानंा असे वाटे की उद्योगधंदे एकदा 
का समार्जाच्या मालकीिे झाले की सवांिे णहत ध्यानात घेऊन लोक काम करतील. पि हे खरे आहे का? 
सावमर्जणनक उद्योगधंद्यािा बराि अनुभव आपल्या गाठीस आहे. त्यावरून केवळ मालकी बदलल्यामुळे 
िमत्कार घडत नाहीत, हे आपल्याला समर्जले आहे. लोकािंे नाममात्र प्रयत्न आणि त्याचं्या बाधंवािंे 
सवमसाधारि णहत या दोहोंिा संबंध दाखणविे शक्य झाले तरी सुद्ा ‘समार्जािे णहत’ या सारख्या मोघम 
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व्यणक्तणनरपेक्ष ध्येयासाठी सतत रमपम करिारे णवरळि! कामामध्ये सुद्ा इतर के्षत्रातल्याप्रमािेि, 
सवमसाधारिपिे पे्ररकशक्ती व्यणक्तणनष्ठि असते. करीत असलेल्या कामापासून कामगारानंा स्वतःला 
कोित्या तरी स्वरूपािे व्यणक्तगत समाधान णमळिे आवश्यक असते. 
 

कामासाठी णमळिाऱ्या मोबदल्यामुळे काही अंशी समाधान लाभत असते. पि मािूस हा केवळ 
पैशासाठीि काम करतो, हा भाडंवलवादी णसद्ातं खोटा व णदशाभूल करिार आहे. पि या णसद्ातंािा 
शतकभराहून अणधक काळपयंत र्जोरदार प्रिार झाल्यामुळे इतका गोंधळ मार्जला आहे की समार्जशास्त्रज्ञानंी 
खोलवर संशोधन करून ‘लोकानंा इतर काही गोष्टीमुळे पे्ररिा णमळते’ हे स्पष्ट सत्य शोधून काढावे, अशी 
आवश्यकता णनमाि झाली आहे. यािा अथम पैशासाठी कुठलेि िागंले काम केले र्जात नाही असा नव्हे, तर 
अशी कामे दुसऱ्या काही कारिासाठी केली र्जातात हेही खरे आहे. पैशािे प्रलोभन काढून टाकल्यास 
सगळेर्जि एकदम सावमर्जणनक णहतासाठी झटावयास लागतील, अशी रमपद्ा बाळगून पे्ररक शक्ती म्हिून 
पैशािे उच्चाटन करिे ही समस्या नाही. उलट सद्यःपणरस्स्थतीत केवळ पैसाि नव्हे तर इतर ज्या पे्ररक 
शक्तींमुळे मािसािी काम करण्यािी इच्छा प्रगट होईल, अशा सवम पे्ररक शक्तींना मुक्त करण्यािी 
आवश्यकता आहे; हे ओळखले पाणहर्जे. 
 

आपि कायमक्षम णन साहसी असावे अशी ओढ व्यवस्थापकामंध्ये णनमाि करिारी आर्ज कोिती 
शक्ती आहे? प्रथमतः त्याला स्वतःच्या लौणककािी काळर्जी असते. आपल्या यशामुळे आपला आदर व्हावा, 
आपल्या कतृमत्वािी आणि प्रयत्नािंी छाप पाडावी, आणि र्जास्तीतर्जास्त वरच्या पदावर बढती णमळून 
आपला सन्मान व्हावा, असे त्याला वाटत असते. पि तो काम करीत असलेल्या पेढीच्या सामाणर्जक 
लौणककाशी त्यािा व्यणक्तगत लौणकक बाधंलेला असतो. आणि सामाणर्जक लौणकक समार्जाने घडणवलेला 
असतो. केवळ कठोर बुद्ीच्या उद्योगपतींिे नेतृत्व लाभलेल्या औद्योणगक साम्राज्याबद्दलि समार्जाला 
आदर वाटत असेल तर व्यवस्थापक पणरिामािंी णक्षती न बाळगता आपली शक्ती आणि कायमके्षत्र 
वाढणवण्यािी खटपट करतील. या उलट र्जनतेिी आदबशीर सेवा, दरे्जदार मालािे उत्पादन, उत्कृष्ट 
औद्योणगक ककवा कायमकारी संबंध या गोष्टींिा र्जर समार्जाने आग्रह धरला तर वरील गोष्टी साध्य करून 
कोितीही पेढी सामाणर्जक लौणकक प्राप्त करेल. तसेि व्यवस्थापकाचं्या प्रयत्नािंे उणद्दष्टही तेि राहील. 
 

इतर कुठल्याही व्यवसायाप्रमािे व्यवस्थापन हा सुद्ा आता प्रामुख्याने एक व्यवसाय बनला आहे. 
व्यवस्थापनात अद्यापही र्जरी औपिाणरक व्यावसाणयक नीती णनमाि झालेली नसली तरी या मागील 
पे्ररकशक्ती इतर व्यवसायापं्रमािेि आहे. एखाद्या डॉक्टरास र्जर पुरेशा प्राप्तीिी तरतूद करून णदली तर तो 
आपले काम णनषे्ठने करतो ते अणधक प्राप्तीसाठी नव्हे तर लौणककासाठी. समार्जािी सेवा करण्यात त्याला 
समाधान लाभते. कारि समार्ज त्याच्या सेवेिा गुिगौरव करतो. ह्या साऱ्या र्जबरदस्त पे्ररकशक्ती आहेत. 
आणि पगारी व्यवस्थापक त्यात सहभागी आहेि. पे्ररक शक्ती म्हिून पैशािे महत्त्व कमी आहे, याबद्दल खेद 
करीत न बसता व्यावसाणयक लोकाचं्या र्जीवनातील भौणतक णविारािंे विमस्व कमी कमी होते आहे, ही 
उलट आनंदािी बाब आहे. त्याऐवर्जी उच्चतर समाधान लाभावे म्हिून त्यानंा णनष्ठापूवमक काम करता येईल. 
 

कामगाराबंाबतिी पणरस्स्थती णवशेष वेगळ्या प्रकारिी नाही. आर्ज त्यानंी केवळ पगारावरि लक्ष 
कें णद्रत करून कसलेही अपमानास्पद, पराकोटीिे कंटळवािे व कष्टप्रद काम नाइलार्जास्तव स्वीकारावे 
अशी पणरस्स्थती नाही. आणि म्हिूनि लोकानंा कायोद्युक्त करिाऱ्या ज्या इतर अनेक पे्ररक शक्ती आहेत 
त्यानंा आवाहन करिे शक्य आहे. प्रामाणिक ध्येयणसद्ीच्या अणभमानास्तव, कौशल्याच्या वापरातून 
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णमळािाऱ्या आनंदास्तव, सहकाऱ्याचं्या बरोबर संघ म्हिून नेहमीि कामे करण्यािी तयारी दशमणवली आहे. 
एकदा का पुरेशी प्राप्ती झाली की करीत असलेल्या कामात आनंद मानण्यास, प्राप्तीत वाढ ही पे्ररक शक्ती 
णर्जतकी उपयुक्त ठरेल णततक्याि प्रमािात वर नमूद केलेल्या इतर पे्ररक शक्तीही उपयोगी पडतील. पि 
ही नैसर्मगक प्रवृत्ती णवफल करण्यात वा दडपण्यात आली आहे, हा आपल्या समार्जातील णवकृतीिा एक 
भाग आहे. 
 

व्यवस्थापकाप्रमािे कामगारानंा सामाणर्जक नावलौणकक कमवावयािा नसतो, हे र्जरी खरे मानले; 
तरी कारखान्यातील आपले इतर सहकारी आपला कसा आदर करतात, ही गोष्ट त्याचं्या दृष्टीने अत्यंत 
महत्त्वािी असते. पि कारखान्यात तरी कोित्या गोष्टी आदरास पात्र ठरतात? संिालन आणि मर्जूर 
संघटना यािंी ध्येये आणि मागम यावरि ते अवलंबून असते. एखादी औद्योणगक संस्था–‘त्या संस्थेत काम 
करिाऱ्या कामगारावर होिाऱ्या पणरिामािंी णक्षती न बाळगता’ िालणवली असेल, आणि त्यास कामागारािंे 
अनुमोदन असेल तर अशा औद्योणगक संस्थेत बंडखोर व कामिुकार म्हिर्जेि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे 
प्रणतरोध करिाऱ्यावंर करडी नर्जर ठेवली र्जाते. पि एखाद्या औद्योणगक संस्थेिे संघटन र्जर अशा प्रकारे 
केले असेल की त्यामुळे स्वतःच्या कतृमत्वािा योग्य उपयोग करिारा, सल्लामसलतीिा फायदा घेण्यास व 
र्जबाबदारी स्वीकारण्यास उत्सुक असलेला कामगार महत्त्वािा मानला र्जाईल; तर अशा णठकािी वरील 
प्रकारिे गुि अंगी बाळगिारा कामगारि आदरास पात्र होईल. पणरिामतः हे गुि आपल्या अंगी 
बाळगणवण्यािी ओढ प्रत्येक कामगाराच्या मनामध्ये णनमाि होईल. 
 

हे सवम गुि अंगी बािणवलेल्या कामगारािंा र्जर एखाद्या कारखान्यात भरिा असेल तर असा 
कारखाना म्हिर्जेि व्यवस्थापकाच्या दृष्टीने नंदनवनि ठरेल. औद्योणगक के्षत्रात िागंल्या मानवी 
संबंधाबाबत सध्या र्जे बरेिसे णविार प्रगट केले र्जातात त्यातून नेमके हेि ध्वणनत केले र्जाते. कारि त्यामुळे 
उत्पादनक्षमता वाढेल, असी आशा केली र्जाते. पि का महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सारखे दुलमक्ष होत आहे. 
र्जबाबदारी आणि सहकार यािंी र्जािीव आपोआपि वृकद्गत होिार नाही, एवढेि नव्हे तर केवळ नैणतक 
आवाहने करून ती णनमाि करता येिार नाही. औद्योणगक पेढीिा आपल्या कामगाराकडे बघण्यािा 
दृणष्टकोनि अखेर कामगारािंा आपल्या पेढीकडे बघण्यािा दृणष्टकोन ठरवील. यािा औद्योणगक 
लोकशाहीच्या प्रश्नाशी सरळ संबंध आहे. 
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१०. औद्योवगक लोकशाही 
 

ग्राहक म्हिून मािसािे र्जीवन णर्जतके महत्त्वािे आहे णततकेि उत्पादक म्हिून सुद्ा त्यािे र्जीवन 
महत्त्वािे आहे. णसद्ातंामध्ये लोकािंी संमती गृहीत असेल. पि प्रत्यक्षात या गोष्टीकडे संपूिमतः दुलमक्ष 
झालेले आहे. मािसावर होिाऱ्या या दुहेरी पणरिामािंा समतोल साधण्यासाठी औद्योणगक संस्थानंी 
कसल्याही प्रकारिा प्रयत्न केलेला आढळत नाही. उत्पादनासाठी उत्पादकािा नेहमीि बळी णदला र्जातो. 
अणरस्टॉटलने ‘सर्जीव साधन’ (Living tool) अशी गुलामािी व्याख्या केली होती. सवम णदशेने इतकी प्रगती 
साधल्यावर सुद्ा बहुताशंी औद्योणगक कामगाराचं्या कायमकारी र्जीवनािे विमन ऑणरस्टॉटलच्या 
व्याख्येनुसार करावे लागते, ही खेदािी गोष्ट आहे. 
 
राजकीय के्षत्राशी त लना 
 

या समस्येला कामगार िळवळीर्जवळ उत्तर होते, ते म्हिर्जे औद्योणगक लोकशाही. लोकशाहीमुळे 
रार्जकीय के्षत्रात नागणरकानंा समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाच्या णदशेने र्जशी प्रगती साधता आली, तशीि 
प्रगती औद्योणगक के्षत्रात कामगाराच्या कामाच्या संदभात साधता येईल, असा णवश्वास बाळगला र्जात असे. 
परंतु प्रत्येकर्जि र्जरी औद्योणगक लोकशाहीला अनुकूल असला आणि या संबंधात अनेक िागंल्या गोष्टी 
बोलल्या गेल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात औद्योणगक लोकशाहीच्या अथाबाबत एकवाक्यता आढळत नाही. ही 
कल्पना फार तर एका उत्कट आकाकें्षिे प्रणतणनणधत्व करते. त्यातून प्रत्यक्ष कृतीबाबत काही मागमदशमन होत 
नाही. या कल्पनेस अनुकूल असे प्रस्ताव संमत केले र्जातात, पि त्यािंी प्रत्यक्ष कायमवाही कशी करायिी 
या संबंधात कोिालाि नेमके काय ते माणहत नसते.  
 

पि असे नेहमीि घडत नसे. औद्योणगक लोकशाही म्हिर्जे रार्जकीय लोकशाहीच्या यशस्वी पद्ती 
औद्योणगक के्षत्रातही आििे; म्हिर्जे या भूणमकेिा आधार घेऊन तयार केलेल्या योर्जनािंा णन प्रस्तावािंा 
एकेकाळी तुटवडा नव्हता. रार्जकीय के्षत्रात आपल्या हक्कािंे ठामपिे प्रणतपादन करण्यास प्रत्येकास 
साह्यभूत होिारे लोकसत्तात्मक (Democratic) साधन म्हिर्जे मतदानािा अणधकार होय. या 
अणधकाराच्या साहाय्याने कामगारानंी समार्जातले आपले स्थान उंिावले होते. आपल्या णहतसंबंधाकडे लक्ष 
पुरणवण्यासाठी ते संसदेतील आपले प्रणतणनधी स्वतःि णनवडीत होते. हळू हळू सामर्थयम वाढत असलेला 
आणि प्रसंगवशात देशातील सरकारी सत्ता आपल्या हाती घेऊ शकेल असा मर्जूर पक्ष, हा त्यािंा स्वतःिा 
रार्जकीय पक्ष होता. 
 

मग औद्योणगक के्षत्रात त्याि मागािा अवलंब करून तसेि यश का णमळू नये? या के्षत्रातही त्याच्या 
कामगार संघटनेत कामगाराला मतदानािा अणधकार होता. र्जसर्जसे सवम कामगारानंा सदस्य करून 
घेण्यात कामगार संघटनानंा वाढते यश लाभेल आणि त्यािंे सामर्थयम वृकद्गत होईल तसतसे लोकशाही 
मागाने णनवडून णदलेल्या आपल्या प्रणतणनधींच्या िारा त्यानंा औद्योणगक के्षत्रावर णनयंत्रि ठेवता येईल व 
तेथील व्यवस्थापनही करता येईल. केवळ तेव्हाि कामगारास आपले हक्क पूिमत्वाने प्राप्त होतील व आपल्या 
र्जबाबदाऱ्यािंे आकलन होईल. औद्योणगक लोकशाही आणि कामगारािंे णनयंत्रि हे दोन्ही शब्लद समानाथी 
मानले र्जात असत. 
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समार्जातील सवम गटानंा न्याय्य होईल अशा प्रकारे हे कसे साधता येईल, या बाबत मतभेद होते हे 
खरेि. औद्योणगक के्षत्रात र्जर कामगार संघटनािंे व्यवस्थापन सुरू झाले तर ग्राहकािंे णहतरक्षि कोि 
करिार? कट्टर कसणडकॅणलस्ट णविारसरिीच्या लोकानंा वाटे की हा दुसरीकडे लक्ष वेधण्यािा एक डाव 
आहे. त्यानंी अशा प्रश्न उपस्स्थत केला आहे की उत्पादकाच्या भूणमकेतून ग्राहकाच्या भूणमकेतील स्वतःिी 
णपळविूक कामगार कशी करेल? “णगल्ड” समार्जवाद्यानंी मात्र अशी गुळगुळीत भूणमका घेतली नव्हती. 
त्यानंी खरी समस्या ओळखली होती आणि औद्योणगक के्षत्रातील अंतगमत शासनव्यवस्थेत ढवळाढवळ न 
करता ककमती वगैरे बाबींत ग्राहकाच्या णहतािे प्रणतणनणधत्व करण्यािी र्जबाबदारी सरकारवरि पडते, अशी 
आग्रही भूणमका घेतली होती. या शतकातील पणहल्या वीस वषांच्या काळात कामगार िळवळींनी 
सवमसामान्यतः औद्योणगक के्षत्राच्या संयुक्त णनयंत्रिास अनुकूल असलेल्या योर्जनानंा पाकठबा णदला. या 
योर्जनानुंसार कामगार संघटना आणि सरकार यानंी णनयुक्त केलेल्या प्रणतणनधींिारा औद्योणगक के्षत्रातील 
व्यवस्थापन व्हावे अशी कल्पना होती. 
 

या कल्पनािंे आकषमि आता राणहलेले नाही; यािे प्रमुख कारि असे की औद्योणगक के्षत्रातील 
व्यवस्थापनािी र्जबाबदारी आपि घ्यावी, असे मुळी आता काही अपवाद वगळल्यास कामगार संघटनानंा 
वाटति नाही. तसे करण्याने आपले स्वातंत्र्य धोक्यात येईल अशी त्यानंा भीती वाटते. आपल्या सभासदािंे 
प्रणतणनणधत्व करिे व त्यािंे णहतरक्षि करिे, त्यािंी बार्जू माडंिे हेि त्यािंे प्रथम कतमव्य आहे; अशी त्यािंी 
समर्जूत आहे. उद्योगके्षत्रातील व्यवस्थापनात र्जर भाग घेतला तर उत्पादनासंबंधीिे ताणंत्रक प्रश्न, 
ग्राहकािंे णहत आणि व्यापक अथाने देशािे णहत वगैरे इतर अनेक गोष्टींिा त्यानंा णविार करावा लागेल. 
केवळ व्यापक दृणष्टकोिातूनि त्यानंा णविार करावा लागेल असे नव्हे तर काही प्रमािात आर्जही तसा 
णविार ते करीत आहेत. तेव्हा अशा पद्तीने णविार केल्यामुळे ज्या णनिमयावर ते पोहोितील, तो णनिमय 
त्यानंा बंधनकारक मानावा लागेल. आपल्या सभासदानंी घेतलेल्या आके्षपािंा डागंोरा णपटण्यािे स्वातंत्र्य 
त्यानंा राहिार नाही. अशा प्रकारे परस्पर णवरोध णनष्ठाचं्या ओढातािीमध्ये कामगार संघटनािंे नेते आपल्या 
पक्ष सदस्यािंा णवशावासि गमावून बसतील. 
 

 या धोक्यािंी वाढती र्जािीव झाल्यामुळे कामगाराचं्या णनयंत्रिाच्या इतर प्रस्तावािंी 
र्जाणहरात केला र्जाते आहे. असे म्हटले र्जाते की कामागार संघटनानंी आपल्या संरक्षिात्मक कायावर लक्ष 
कें णद्रत करिे िालू ठेवावे. पि एखाद्या उद्योग संस्थेतील कामगारानंी कामगार संघटनेच्या कायाच्या 
संदभात नव्हे तर स्वतंत्रपिे अणधकारावंर असलेल्या काही र्जिािंी वा सवांिीि णनवड करावी. असेही 
सुिणवले र्जाते की या णदशेन टाकावयािे पणहले पाऊल म्हिून त्यानंी प्रथम आपल्या प्रमुखािी (फोरमनिी) 
णनवड करावी. त्यािबरोबर असेही सुिणवले र्जाते की वर पासून सुरुवात करावी आणि कामगारानंा काही 
संिालकािंी णनवड करण्यािा हक्क द्यावा. ककवा ज्या उद्योगधंद्यािे राष्ट्रीयीकरि झालेले असेल तेथील 
संिालक मंडळाच्या काही सदस्यािंी णनवड करण्यािा अणधकार द्यावा. 
 

अशा प्रकारच्या प्रस्तावास लागलीि आके्षप घेतला र्जातो, तो असा की कामगार संघटना आणि 
मरु्जरािंे व्यवस्थापकीय प्रणतणनधी यािंा र्जो स्वतंत्र वा णभन्न णभन्नपिे णविार या प्रस्तावातूंन केला र्जातो तो 
फार काळ णटकिारा नाही. या योर्जनेनुसार कामगारािंे णहताणवषयी कामगारसंघटना व्यणतणरक्त परस्पर 
णविार करण्यािा अणधकार णनवडलेल्या प्रणतणनधींना णमळेल अशा कुठल्याही योर्जनेिी कामगार 
संघटनाचं्याकडून गय केली र्जािार नाही. आणि अशा योर्जना र्जर त्याचं्या मर्जीणवरुद् सुरू केल्या–हे 
संभवनीय आहे–तर स्वसंरक्षिासाठी आपि णनयुक्त केलेले लोक णनवडले र्जातील, अशी व्यवस्था करिे 
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त्यानंा भाग पडेल. असे घडल्यास कायािी र्जी णवभागिी वर दशमणवली आहे ती नष्ट होईल. आणि इच्छा 
नसतानाही कामगार संघटनानंा व्यवस्थापनाच्या र्जबाबदाऱ्या उिलाव्या लागतील. 
 

 हा णवरोध बार्जूला ठेवला तरी ‘कामगारािंे णनयंत्रि’ असावे, अशा अथािे र्जे णनरणनराळे 
प्रस्ताव माडंले र्जातात; त्यामुळे असा गैरसमर्ज होतो की औद्योणगक लोकशाहीिी गुरुणकल्ली म्हिर्जे 
मतदानािा अणधकार. वास्तणवक आपल्या देशात र्जी रार्जकीय लोकशाही आहे तीमध्ये सुद्ा सरकारिे 
कामकार्ज िालणविारे औद्योणगक के्षत्रातील व्यवस्थापकाचं्या दर्जाच्या व्यक्ती णनवडिुकीिारा नेमलेल्या 
नसतात, सनदी नोकर वगातूनि ते घेतलेले असतात. आणि दीघम अनुभव व खास प्रणशक्षि याचं्या 
आधारावरि ते या पदास पोहोितात. या लोकािंी र्जर णनवडिूक घ्यावयािी ठरणवली तर, केवळ 
शासनािा दर्जा खालावेल इतकेि नव्हे तर सवम प्रकारच्या भानगडी आणि लािलुिपत याचं्यासाठी िार 
खुले करण्यार्जोगेि होईल. औद्यणगक के्षत्रातील व्यवस्थापकािंी णनवडिूक घ्यायिी झाल्यास नेमक्या 
कारिास्तव त्याला णवरोध करावा लागेल. ज्याला णमत्र करता येतात, लोकणप्रयता णमळणवता येते, तोि 
यशस्वी उमेदवार होऊ शकेल. णशस्त आणि णनःपक्षपातीपिा यािंा मते णमळणवण्यासाठी व णटकवण्यासाठी 
बळी णदला र्जाईल. 
 

रार्जकारिामध्ये र्जे सरकार बनणवतात त्या मंत्र्यािंी णनवडसुद्ा मतदार करीत नाही. सत्ताधारी 
पक्षािा नेता त्यािंी णनयुक्ती करतो. मतदानाच्या अणधकारािे महत्व हेि की व्यणक्तशः प्रत्येक मतदारास 
पयायी पक्षामंधून एकािी णनवड करिे शक्य होते व त्यामुळे सवम पक्षानंाि त्याच्या णहतािी कदर करिे भाग 
पडते. मतदानाच्या अणधकारास औद्योणगक के्षत्रातही असेि महत्व प्राप्त करून द्यावयािे असेल तर त्या 
के्षत्रातील शासकीय व्यवस्थेत पक्षीय पद्तीिा अवलंब करावा लागेल. म्हिर्जे कामगारास एकमेकाशंी 
स्पधा करिाऱ्या णनरणनराळ्या कायमक्रमातूंन एकािी णनवड करता येईल. आणि त्यािी इच्छा असल्यास 
अस्स्तत्वात असलेल्या संिालनािंी कायमक्षमता त्याच्या अपेके्षपेक्षा कमी असेल तर ते उखडून टाकता येईल. 
या मागाने उद्योगधंदे यशस्वीपिे कसे िालणवले र्जातील हे कल्पनाशक्तीस णकतीही तािले तरी न सुटिारे 
कोडे आहे. 
 

कुठल्याही रूढ अथाने रार्जकीय के्षत्रातील व औद्योणगक के्षत्रातील लोकशाहीिी तुलनाि होऊ 
शकत नाही. अशी तुलना अणधक खोलवर केलेल्या णविारावर आधाणरत अशी होऊ शकेल. मानवी 
व्यवहाराच्या संिालनासाठी केलेल्या कुठल्याही एका णवणशष्ट व्यवस्थेशीि लोकशाहीिी कल्पना बाधंली 
गेलेली नाही. लोकशाहीवाद्याचं्या दृष्टीने काळर्जी घ्यावयािी ती यािी की अणधकाऱ्याचं्या अणधकारािा 
दुरुपयोग करण्यास प्रणतबंध करिे आणि आपल्याशी संबंणधत असलेल्या णवषयाबाबत णनिमय घेण्याच्या 
कामी प्रत्येकास सहभागी होण्यास संधी देिे; हे ध्येय साध्य करून घेण्यासाठी रार्जकीय के्षत्रातही, र्जगाच्या 
णनरणनराळ्या भागात वेगवेगळ्या पद्तींिा अवलंब केला र्जातो. र्जगातील सवम देशानंा िालावी वा िालेल 
अशी आदशम लोकशाही राज्यघटना काही अस्स्तत्वात नाही. 
 

तसेि औद्योणगक लोकशाहीिी वणकली करिाऱ्याचं्या मनात आहे ते असे की एखादी अशा प्रकारिी 
व्यवस्था शोधून काढायिी की ज्यामुळे संिालकाचं्या सते्तस आळा बसेल आणि नोकरदारानंा त्याचं्या 
सबंंधीच्या णवषयात णनिमय घेण्यास सहभागी होता येईल. हे साधायिे म्हिर्जे रार्जकीय के्षत्रातील पद्तींिे 
अनुकरि करिे असे नव्हे. औद्योणगक के्षत्रात रुर्जतील आणि णशवाय तशाि यश्स्वी होतील अशा वेगळ्या 
पद्तींिा शोध घेतला पाणहर्जे. 
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सामूवहक सौद्याचे फवलत  
 

या समस्येिा आपि नव्यानेि णविार करीत आहोत असे नाही. यामागे णपढ्यान् णपढ्यािंा अनुभव 
आहे. भाडंवलदारी अथमव्यवस्थेने र्जेव्हा प्रथम मूळ धरले तेव्हा मालक लोकािंे कामगारावंर कमालीिे 
विमस्व होते. आता तशी पणरस्स्थती नाही. कामगार संघटनाचं्या अस्स्तत्वामुळे आपल्या अणधकारािंा 
दुरुपयोग करिे त्यानंा आता शक्य नाही.कामगार हे आता असहाय्य आणि एकाकी नाहीत. त्यािंी खात्री 
असते की त्यािंे कामगार बंधू पाणठशी असल्यामुळे ते आपल्या तक्रारींिे णनवारि करून घेण्यासाठी 
कामगार संघटनेिे साहाय्य घेऊ शकतात. कामगार संघटनामंुळे कामगारािंी सामुणहक सौदा करण्यािी 
शक्तीि केवळ वाढली असे नव्हे तर याहून अणधक सामर्थयम त्याचं्यामध्ये णनमाि झाले आहे. कामगार 
संघटनामंुळे औद्योणगक संबंधाच्या के्षत्रात ‘कायद्याच्या राज्या’ िी सुरुवात झाली आहे. 
 

कामगार व मालक याचं्यातील वाटाघाटीने र्जे सामुणहक करार केले र्जातात, त्यामुळे 
नौकरीबाबतिे व्यक्तींिे करार णनर्मित होतात. या णनयमामुळे मालकाचं्या सामर्थयाला मयादा पडतात. 
कारि णनरणनराळ्या प्रकारिे पाठबळ असल्याने त्यािंे पालन होण्यािी हमी णनमाि होते.यातील संपािे 
सामर्थयम फार महत्त्वािे आहे. करारिे पालन नीट न झाल्यास संपाला–म्हिर्जेि सवम कामगारानंी काम 
करण्यास नकार णदल्यामुळे णनमाि होिाऱ्या समस्येला–मालकानंा तोंड द्यावे लागते. या आपखुषीने 
केलेल्या करारामंुळे दोन्ही बार्जूंच्या लोकाचं्या हक्कािंे व कतमव्यािंे स्वरूप, कायद्याने केले र्जाते णततक्याि 
प्रभावीपिे णनणित केले र्जाते. णशवाय कायदेमंडळाने करावयाच्या कायद्याचं्या मानाने ही णनयम करण्यािी 
पद्ती अणधक नणर्जकिी व लवणिक आहे हाही एक लाभ आहेि. 
 

सामूणहक सौद्यामध्ये दोन्ही बार्जूंच्या सामर्थयािा समतोल गृहीति धरला आहे. परंपरानंा मंर्जूर 
असलेल्या कराराच्या बाबतीतही मालक आणि नोकर यािंे तीव्र पि परस्परणवरोधी णहतािे प्रश्न असतात. 
म्हिूनि एकापेक्षा दुसरी बार्जू र्जास्त शक्तीमान असली तर सम्मत झालेला करार फार काळ 
समाधानकाराक ठरिार नाही. संघटनेमुळे कामगारानंा प्रथम त्यािंे सामर्थयम प्राप्त झाले, हे खरे असले तरी 
र्जोपयंत मालक वगम नोकरानंा बेकार र्जीवनािी धमकी देऊ शकतो, तोपयंत संघणटत नोकरानंा सुद्ा 
आपल्या णहतािा योग्य तो आदर केला र्जाईलि, अशी पणरस्स्थती णनमाि करात येत नाही. सवांना रोर्जगार 
णमळेल तेव्हाि दोन्ही बार्जू एका पातळीवरून ििा करू शकतील. आपि केलेल्या व्याख्येनुसार औद्योणगक 
लोकशाहीिे सच्चे साधन म्हिून सामूणहक सौदा तेव्हाि खऱ्या अथाने उपयुक्त ठरेल. 
 

सामूणहक सौद्यािे लोकशाहीच्या संदभातील फणलत हे सध्या केवळ अंशमान आहे ही वस्तुस्स्थती 
आहे. आर्जपयंत रोर्जगारी, कामािे तास, आणि संबंणधत णवषयाबंाबत णनयमन करण्यासाठीि सारे प्रयत्न 
कें णद्रत करण्यात आले. नोकरीवरून काढून टाकिे वगैरे सारख्या नोकरीच्या करारपत्राच्या इतर अंगािंा 
णविार–णनदान सरकारी नोकरीच्या बाहेरील के्षत्रात तरी–सरास न होता क्वणिति अपवाद म्हिून होतो. 
पि ही बाब नोकराचं्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािी आहे. तो अनावश्यक आहे हे णकती सहर्जतेने र्जाहीर करता 
येिे शक्य आहे? थोड्याि मुदतीिा इशारा देऊन कामावरून दूर केल्यास त्याला काही नुकसानभरपाई 
णमळावयास हवी का? णशस्तीच्या संदभात नौकरीवरून दूर केल्यास त्याला वरच्या अणधकाऱ्याकडे दाद 
मागिे शक्य आहे का? या आणि अशा कारिासंाठी कामगार संघटना कामगाराचं्या तक्रारी हाती घेतील व 
दूर न झाल्यास कामगार संपावर र्जातील. पि येथे सुद्ा वास्तणवक कायद्याच्या राज्यािी आवश्यकता 
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आहे. अशा सवम प्रश्नािंी सोडविूक करारनेि व्हायला पाणहर्जे. नोकरीच्या करारनाम्याबाबतिी कुठलीि 
गोष्ट सवमस्वी संिालनाच्या अणधकार कके्षतील बाब असता कामा नये. 
 

या देशात सामूणहक सौद्यािी सवांगाने प्रगती होऊ शकली नाही, याला कामगार संघटना र्जेवढ्या 
र्जबाबदार आहेत तेवढाि मालकवगमही र्जबाबदार आहे. त्यािंे सारे लक्ष राष्ट्रीय व णर्जल्हा पातळीवर मरु्जरी 
व कामाच्या तासाबाबत सवम औद्योणगक के्षत्रात काय करारनामा होतो यावर कें णद्रत झालेले आहे. पि 
नोकरीतील व्यणक्तगत सुरणक्षततेबाबतिे प्रश्न कममशाळेपुरत्या मयाणदत करारनाम्यामुळेि 
पणरिामकारकपिे सुटतील. कारि प्रत्येक व्यवसायके्षत्रातील पणरस्स्थती वेगळी असते. नेमक्या याि 
बाबतीत सामूणहक सौद्यािी सुप्त शक्ती तोकडी असते. 
 

औद्योणगक लोकशाहीिे भणवतव्य सामूणहक सौद्याच्या सवांगीि प्रगतीवर अवलंणबत आहे हे 
णनःसंशय. पि ते केवळ त्यावरि अवलंबून आहे असे नव्हे. ‘सामूणहक सौदा’ हे नोकर आणि मालक 
याचं्यातील करारिे णनयमन करण्यािे एक साधन आहे. नौकरीच्या करारनाम्याप्रमािे या प्रश्नाला सुद्ा 
दोन बार्जू आहेत. पि प्रत्येक व्यावसाणयक संस्थेत सवम णनराणनराळ्या दर्जािे नोकर एकमेकाशंी अनेक 
प्रकारच्या संबंधानंी णनगडीत आहेत. एकाि छपराखाली त्यानंा एकत्र काम करावयािे असते. एकाि 
संिालनाच्या णशस्तीने ते सारे बाधंलेले असतात. पणरिामी मानवी आणि संघटनात्मक संबंधाने प्रत्येक 
समार्ज घट्ट बाधंलेला असतो. अशाि स्वरूपाच्या गुंतागुंतीच्या संबंधात ते सापडतात. येथेसुद्ा सते्तच्या 
दुरुपयोगास आळा घातला पाणहर्जे आणि स्वतःशी संबंणधत असलेल्या णनिमयात सहभागी होण्यािी 
प्रत्येकास संधी हवी अशा समार्जात लोकशाहीिे स्वरूप कसे असू शकते? 
 
कमवशाळेतील लोकशाही  
 

कामगारािंे णनयंत्रि नाकारल्यामुळे, कामगारापयंत लोकशाही पोहिणवण्यािे एक साधन म्हिून 
बरािशा कामगार संघटनानंी संयुक्त सल्लामसलतीच्या पद्तीस संमती णदली आहे. युद्काळात णन 
तेव्हापासून संयुक्त सल्लामसलतीच्या आवश्यकते बाबत बरेि बोलले र्जात आहे. पि राष्ट्रीयीकरि झालेले 
उद्योगधंदे आणि प्रामुख्याने काही मोठ्या खासगी व्यापारीसंस्था सोडल्यास इतरत्र या कल्पनेने णवशेष 
िंिूप्रवेश केलेला आढळत नाही. एवढेि नव्हे तर र्जेथे वेगवेगळ्या सल्लासणमत्यािंी वगमवारी अस्स्तत्वात 
आली आहे, तेथेही कामगाराचं्या दर्जात काही णवशेष बदल झाला आहे वा अशा णठकािी कामगारानंी 
त्याबाबत िागंला प्रणतसाद णदला आहे, असे णदसत नाही.  
 

संयुक्त सल्लामसलतीिे महत्व र्जोखण्याच्या कामी ज्या अडििी उत्पन्न होतात त्यातील एक अशी, 
की या कल्पनेच्या अथाभोवती अणनणिततेिे वलय आहे. सामूणहक सौद्याच्या अगदी णवरुद् म्हिर्जे यािा 
अगदी वाटेल तो अथम होऊ शकतो. संिालनािे प्रणतणनधी आणि कामगार एकत्र मसलत करतात, पि ते 
कशाबाबत मसलत करतात व अशा प्रकारच्या त्याचं्या परस्पर मसलतीिे फणलत काय असते? परस्पर 
सल्लामसलतीमुळे होते काय तर देवािघेवािीसाठी मागम खुला होतो. हा मागम कदाणित फार णनरंुद असेल 
व अणतमयाणदत वहातुकि येथून होऊ शकेल. अथवा यामुळे खूप माणहती णमळेल, मते माडंली र्जातील; पि 
या साऱ्याि संिालनानी प्रत्यक्षात घेतलेल्या णनिमयावर काही पणरिाम होिार नाही.  
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संयुक्त सल्लामसलतीच्या साहाय्याने काय काय साध्य करायिे आहे हे समर्जले, म्हिर्जे त्यािा 
व्यवहारातला अथम ठरेल. पि हे उदे्दशि मुळी स्पष्ट नाहीत. संयुक्त सल्लामसलतीच्या पाठीराख्याचं्या तऱ्हा 
खूप आहेत. कामगाराचं्या णनयंत्रिािे उणद्दष्ट्ट्य साध्य करून घेण्यािे एक साधन म्हिून त्याच्याकडे 
बघिाऱ्यापासून तो दुसऱ्या टोकाला या पद्तीिा अवलंब केल्यास शेवटी कामगार संघटनाि अनावश्यक 
ठरतील असा णवश्वास बाळगिारापयंत ते आढळतात. सरकार, मालकवगम आणि मर्जूर संघटना याचं्यामध्ये 
संयुक्त सल्लामसलत व्हावी या हेतूने महायुद्ानंरच्या कालात प्रिार करण्यात आला, तो प्रामुख्याने याि 
कल्पनेवर आधाणरत होता की उत्पादनक्षमता वाढणवण्यास संयुक्त सल्लामसलती णकतपत उपयुक्त होऊ 
शकतात, यावरि त्यािंे यश अगर अपयश अवलंबून राहील. 
 

हीि मूळ कल्पना थोड्याफार फरकाने अनेक प्रकारे माडंलेली आहे. कधी सल्लामसलत म्हिर्जे 
उत्पादन वाढीसाठी कामगाराचं्या सूिना र्जािून घेण्यािी यंत्रिा-सूिना पेटीस एक गोंडस पयाय-असेही 
मानले र्जाते. क्वणित व्यवस्थापनाच्या कायात कामगारानंा णवश्वासात घेऊन कारखान्याच्या भरभराटीच्या 
कामी त्यानंी अणधक उत्साहाने रस घ्यावा म्हिून वापरावयािे साधन-नफ्यातील भाणगदारी पद्तीिा एक 
हलका पयाय-असाही अथम लावलेला आढळतो. ताणंत्रक के्षत्रात नव्या नव्या क्लृप्त्या णनघाल्याने णनमाि 
होिारा संघषम कमी करण्यािे संयुक्त सल्लामसलत हे एक साधन आहे, असे मानिारा एक णशष्ट संमत 
(सोणफस्स्टकेटेड) दृणष्टकोिही आहे. उत्पादकतेच्या णविाराने भारावलेल्या यापैकी कुठल्याही संयुक्त 
मसलतीच्या अथानुसार कामगारानंी णनःशंकपिे औद्योणगक संस्थािंी प्रिणलत ध्येये मान्य करावीत व या 
ध्येयानुसार कामगाराचं्या णहतास णकतीही कमी ककमत णदलेली असो, त्यानंी व्यवस्थापकाशंी अशा ध्येयाच्या 
णसद्ीसाठी सहकार करावा, अशी अपेक्षा आहे. अशा पणरस्स्थतीत कामगारानंा र्जेव्हा केवळ खुशामत 
करण्यािेि काम णदले र्जाते तेव्हा अशा सल्लामसलतींबाबत कामगार अणधक उत्साह दाखणवत नाहीत, यािे 
आियम वाटण्यासारखे काही आहे का? 
 

अशा प्रकारच्या संयुक्त सल्लामसलतीिा आणि औद्यणगक लोकशाहीिा अथाअथी काही संबंध नाही, 
ककबहुना औद्यणगक एकाणधकारशाहीच्या पद्तीतील बदल, असेि यािे विमन करता येईल.पूवी 
व्यवस्थापकानंा आपल्या अणधकाराच्या वापरासाठी प्रमुख्याने भीती आणि णविारहीन आज्ञापालन यावरि 
भरंवसा ठेवावा लागे. वरपासून खालपयंत कणनष्ठावंर वणरष्ठ आपले विमस्व गार्जणवत आणि तेही कुिी का 
म्हिून णविारता कामा नये अशा प्रकारे. सदोणदत एक प्रकारिे दडपि असे, ज्याच्या अंणतम पणरिाम 
म्हिूर्ज ेनोकरीवरून काढून टाकण्यािी धमकी. सवांनाि कामकार्ज णमळण्यािी सोय असल्यामुळे आता या 
रु्जन्या पद्तीिा प्रभाव कमी झाला आहे. सम्मती इतक्या सहर्जतेने लादता येत नसल्यामुळे ती मन वळवून 
णमळवावी लागते. मग सारा भर णशके्षऐवर्जी बणक्षसावंर णदला र्जातो. अथवा नणवन पद्तीनुसार सागंायिे 
झाल्यास ‘प्रोत्साहनावर’ भर द्यावा लागतो. कामगारावर दडपि आििे शक्य नसेल तर अन्य मागाने 
त्याला वळवावयास हवे. आपि करीत असलेल्या कामातून कामगारास णकतपत आनंद णमळतो यािा 
अभ्यास केल्यास उत्पादन वाढणवता येते, हे ितुर व्यवस्थापकानंा आता पटायला लागले आहे. ‘मानवी 
संबंधा’ वरील क्रणमक पुस्तकािंे आवर्जूमन वािन होत आहे. अमेणरकन कामगार संघटनानंी अशा प्रकारच्या 
अभ्यासाला मार्ममक नाव णदले आहे. “गाईिे समार्जणवज्ञान” ककवा गाईंना सुखासमाधानात वाढवून दुधािा 
पुरवठा कसा वाढवायिा यासंबंधीिे तंत्र. कामगार हा मािूस हे खरेि. पि तो मािूस आहे या कारिास्तव 
त्यािा दुसऱ्याच्या सूक्ष्म प्रयोगािे साधन म्हिून उपयोग करिे म्हिर्जे त्याच्या प्रणतषे्ठिा अपमान करिेि 
होय. 
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ज्या व्यवस्थापनाच्या पद्तीत मािूस म्हिून कामगाराच्या प्रणतषे्ठिा पूरेपूर आदर होत नाही अशी 
पद्ती लोकशाही या नामकरिास योग्य नाही, हाि महत्त्वािा कस आहे. प्रत्येक कामगार हा मािूस आहे, 
साधन नव्हे, ही साधी गृहीत गोष्ट एकदा मान्य केली की सल्लामसलत हा एक हक्क बनतो. सल्ला घेतला 
र्जावा ही नैणतक मागिी आहे. आणि ही मागिी आर्मथक पणरिामापासून स्वतंत्र आहे. कामगारािंा सल्ला 
घेतल्यास तो अणधक उत्साहाने काम करील, असा णवश्वास बाळगल्यास भरपूर आधार आहे; पि वाढीव 
उत्पादनक्षमता हा अपेणक्षत पणरिाम आहे, त्यािे णहत ध्यानात घ्यावे यासाठी केलेले ते समथमन नव्हे. 
 

सल्लामसलत करिे हा हक्क खरा; पि कशा प्रकारिी सल्लामसलत? कामगारानंा त्यािे मतप्रदशमन 
करावयास सागंिे व त्यातील योग्य वाटतील त्या सूिनािंा व्यवस्थापकानंी णविार करिे, एवढ्याने 
भागण्यासारखे नाही. यामुळे व्यवस्थापकानंा कदाणित आपल्या धोरिास कामगारािंा पाकठबा णमळणविे 
शक्य होईल पि कामगाराचं्या दृष्टीने हे कामािे नाही. केवळ आपला सल्ला घ्यावा, यात त्यानंा णवशेष रस 
नाही; आपल्या सल्ल्यानुसार णनिमय घेतले र्जावेत, या गोष्टीत त्यानंा अणधक रस आहे. असे करण्यात त्यानंा 
यश आले तरि पणरिामािंी र्जाबाबदारी पत्करण्यािी त्यानंा आवश्यकता भासेल. णक्रयाशून्य सम्मती नव्हे 
तर प्रत्यक्ष सहभागी होिे, हाि लोकशाहीिा गाभा आहे. सल्लामसलतीिा अणधकार यािा अथम णनिायक 
सल्ला देण्यािा अणधकार असाि असला पाणहर्जे. यात काहीही कमी पडले तर त्यामुळे फायद्यापेक्षा 
नुकसानि अणधक आहे. खोट्या अपेक्षा वाढवून त्यािंा िक्कािूर करण्यामुळे व सहभागी करून घेण्यािा 
आभास णनमाि केल्यामुळे असंतोष अणधकि वाढतो. 
 

सल्लामसलतीिारा र्जबाबदार सहकायम कसे साधायिे? हा प्रवास णततका सोपा नाही; कारि 
औद्योणगक व्यवस्थापनासाठी अणधकार व्यवस्था अणतशय स्पष्ट व आखीव असिे आवश्यक आहे. कुठलाही 
व्यवसाय यशस्वीपिे िालवायिा असेल अथवा णकमानपक्षी दीघमकाळ र्जगवायिा असेल तर आदेश णदले 
पाणहर्जेत व त्यािंी कायमवाही व्हायला हवी. केवळ यािमुळे कममशाळेतील लोकशाहीस बहुमताने 
िालवावयाच्या शासनािे स्वरूप देता येत नाही. यामुळे अनाणमक बहुमताच्या पाठीशी लपून आपली 
र्जबाबदारी टाळिे व्यवस्थापकानंा शक्य होईल. दुसऱ्या एका कारिासाठी व्यवस्थापकानंी अपली 
र्जबाबदारी पुरेपूरपिे साभंाळली पाणहर्जे. कारखान्यात काम करिारे आणि त्यािंा माल णवकत घेिारे 
ग्राहक आणि आर्मथक णनयोर्जनाच्या िौकटीच्या संदभात सवम समार्जािे ते ऋिी आहेत. 
 

तेव्हा र्जबाबदारी टाकून न देता भागीदारीत साभंाळायिी हा मुख्य प्रश्न आहे. हे शक्य होईल वा 
नाही, हे तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे. प्रथम असे की हे व्यवस्थापन अणधकाराच्या प्रत्यक्ष रिनेवर अवलंणबत 
आहे. अणधकारािी लोकशाही रिना ही उंि णन अरंूद नसून रंूद णन पसरट आहे. अणधकाराच्या अरंूद 
णशडीवर अगदी वरच्या बार्जून सारे णनिमय होत नाहीत. तर त्यािंे णवकें द्रीकरि करून बाहेरील लोकासंही 
पुरेपूर प्रमािात प्रणतणनणधक स्वरूपािे अणधकार णदलेले असतात. अणधकारािे के्षत्र णर्जतके पसरट णततके 
प्रत्येक पातळीवर ज्याचं्यावर अशा णनिमयािंा पणरिाम होिार असतो अशानंा णनिमय घेण्याच्या कामी 
सहभागी करून घेण्यािी शक्यता अणधक. असे झाल्यास प्रत्येक व्यवस्थापकास तो र्जसा त्याच्या वणरष्ठाचं्या 
भाणगदारीत र्जबाबदारी स्वीकारतो, तसेि आपल्या कणनष्ठाचं्या भागीदारी र्जाबाबदारी स्वीकारिे शक्य 
होईल. या अथाने अणधकारािे स्वरूप लोकशाही नसेल तर वणरष्ठानंा कणनष्ठावंर विमस्व गार्जणविे भाग 
पडेल. अशा साखळीतील प्रत्येक फासावरून आलेले व र्जे णनिमय घेण्यािे कामी त्यानंा कुठलाही अणधकार 
नव्हता व नाही असे णनिमय, आपल्या खालील नोकरावर लादत असतो. अणधकारशाही स्वरूपाच्या 
शासनास आवश्यक असलेल्या सवम गुिािंी मग अशाचं्याकडून अपेक्षा केली र्जाते.  
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हे नक्कीि की सवमि व्यवस्थापकीय णनिमय ताबडतोब प्रत्येक कामगाराच्या आवाक्यात आिता येिे 

शक्य नाही. अगदी ते ज्या पातळीवर काम करतात त्या पातळीवर घेतलेल्या सवम णनिमयाबंाबतही त्यानंा 
सहभागी करून घेिे शक्य नाही. मग वरच्या पातळीणवषयी बोलिेि नको. यासाठी औपिाणरक सणमत्यािंी 
पद्ती आवश्यक आहे. र्जबाबदार सहभाग ज्यावर अवलंणबत आहे अशी ही दुसरी अट व्यवस्थापनाच्या 
रिनेत समातंर रिनेत अशा एक प्राणतणनणधक सणमत्याचं्या रिनेिी आवश्यकता आहे. म्हिर्जे णकमानपक्षी 
णवणशष्ट पातळीवरच्या अणधकार के्षत्राखाली येिाऱ्या सवांना त्या पातळीवर घेण्यात येिाऱ्या णनिमयात 
सहभागी होता येईल. 
 

णतसरी गोष्ट या सणमत्यािंी घटना णन त्याचं्या कायमक्रमासंबधी आहे. कममिाऱ्यािंी र्जमात ही 
अनेकागंी असते. संयुक्त सल्लामसलतीमध्ये असतात तसे येथे केवळ व्यवस्थापक व कामगार असे दोनि 
णवभागािंे णहतसंबंध रु्जळवून घ्यायिे नसतात. तंत्रज्ञ, मुकादम, कायालय, सेवक तसेि शाणरणरक रमपम 
करिाऱ्या कामगारािंे नरणनराळे समूह, अशा कामगाराचं्या णनरणनराळ्या रमपेिीिे साणंघक णहतसंबंधा णयत 
गुंतलेले असतात. यातील प्रत्येक समूहास स्वतंत्रपिे णनवडलेल्या प्रणतनीधींिार प्रणतणनणधत्व णदले पाहीर्जे. 
म्हिर्जे अशा प्रणतणनधीस त्या समुहातील सदस्यानंा णर्जव्हाळ्याच्या वाटिाऱ्या प्रश्नानंा तोंड फोडता येईल. 
[उत्पादनाच्या ककवा सल्लागार सणमतीिा णिपक्षी पद्तीिा अक पणरणित पणरिाम असा आहे की काही औद्योणगक संस्थात मुकादमांवर (Foreman) 
त्यािा णवपणरत पणरिाम होतो, असे आढळून आले आहे. वणरष्ठ व्यवस्थापकीय अणधकारी आणि सुसंघणटत मरू्जरांिा प्रणतकार या दोन पात्यांत ते 
भरडून णनघतात आणि त्यांच्या णहतसंबंधांकडे दुलम क्ष होते. इतकेि नव्हे तर त्यांिे स्थान नेहमीि डळमळीत राहते.] णशवाय ज्यानंा 
संघटनेिा पाकठबा आहे अशाि प्रणतणनधीना पसंत केले र्जावे. कारि संघटनेिा पाकठबा नसेल तर त्याचं्या 
मतानंा पुरेसे महत्व णदले र्जािार नाही. 
 

अणधकाराच्या प्रत्येक पातळीवर प्राणतणनणधक सणमत्यािंा त्या पातळीवर घेतल्या र्जािाऱ्या णनिमयाशंी 
संबंध राहील, हे खरे असले तरी संयुक्त सल्लामसलतीने सोडवावयािे प्रश्न वगळल्यास इतर कोठलेही प्रश्न 
एकतफीपिाने क्रमणिकेवरून काढले र्जाऊ नयेत. काही णवणशष्ट माणहतीबाबत कामगाराचं्या प्रणतणनधींवर 
णवश्वास ठेविे शक्य नाही अथवा काही णवणशष्ट णनिमय हे केवळ संिालनाच्या कके्षति घेतले र्जावेत हे गृहीत 
धरताक्षणिि समानपातळीवरिा सहकार अशक्य होतो. दुय्यम दर्जािे नागणरकत्व रार्जकीय के्षत्रात र्जेवढे 
अपमानास्पद आहे णततकेि ते औद्योणगक के्षत्रातही आहे. काही व्यावसाणयक गुणपते साभंाळावयािी 
असतील तर ती व्यवस्था परस्पर संमतीने करता येिे शक्य आहे. संसदेच्या सम्मतीने संरक्षािात्मक गुणपते 
साभंाळली र्जातात ती ह्याि पद्तीने. 
 

या तीन गोष्टींतून औद्योणगक लोकशाहीसाठी संभाव्य संघटनात्मक िौकट सुिणवली र्जाते. 
कामगारानंा व्यवस्थापकीय णनिमयात सहभागी व्हायिे आहे, असे यात गृहीत धरले आहे. पि औद्योणगक 
लोकशाहीबाबत कुठलीही सूिना माडंली की ठराणवक आके्षप घेतला र्जातो-की, कामगारानंाि मुळी यात 
रस नाही. हे खरे की आपल्या उद्योगसंस्थेिे णनयात धोरि काय असावे ककवा आपिास लागिारा कच्चा 
माल खरेदी करण्याबाबत काय व्यवस्था असावी, याबाबत आर्जच्या बहुताशंी नोकरदारानंा खास आस्था 
असिार नाही. वास्तणवक या दोहोंवर त्यािी नोकरीतील सुरणक्षतता अवलंणबत आङे. तरी असे का? र्जे 
केले र्जाते त्यावर त्यानंा ताबा नाही, एवढेि नव्हे तर ज्याच्या आधारावर त्यानंा काही मते बनणवता येतील 
अशी माणहतीसुद्ा त्याचं्या कके्षबाहेर असल्यामुळे कदाणित अशा गोष्टींत रस घेण्यात अथम नाही, अशी त्यािंी 
भावना असेल. आपल्या कामाच्या स्वरूपाबाबत वा कायमस्थळाच्या सभोवतालच्या पणरस्स्थतीबाबत काही 
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सागंावयािे नाही असे फारि थोडे. नेमक्या वरील गोष्टातंि कामगारानंा काही सागंावयािे आहे, आणि 
त्यानंा तसे सागंू णदले नाही तर ते दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीबाबत रस घेतील, अशी अपेक्षा करिे िूक होईल. 
 

प्रत्येक कामगारास प्रत्येक णनिमयात सहभागी व्हायिे आहे, हा काही वास्तववादी दृणष्टकोि नव्हे. 
पि बऱ्यािर्जिानंा ज्या णनिमयािा आपल्यावर प्रत्यक्ष पणरिाम होतो, अशा णनिमयात सहभागी होण्यािी 
इच्छा आहे. असे णनिमय घेतल्याने र्जबाबदार सहकार वाढीस लागिार आहे. येथे सुद्ा प्रत्येक कामगार 
णमळालेल्या संधीिा उपयोग करील असे नाही. प्रत्येकर्जि सणमतीिा सदस्य असलेि वा कधी होईलि असे 
नाही. रोर्जिे काम करताना त्याला र्जी वागिूक णमळेल त्यावरूनि बरेिसेर्जि औद्योणगक लोकशाहीिे 
व्यावहाणरक अथम लावतील. पि अणधकाराच्या उच्च पातळीवरील व्यवस्थापक व मुकादम याचं्यावर 
कामगारािंे प्रणतणनधी कशी छाप पाडतील यावरि त्यानंा वास्तवात णमळिारी वागिूक अवलंबून राहील. 
औपिाणरक संबंधाच्या स्वरूपातूनि अनौपिाणरक स्वरूप घडणवले र्जाईल. लोकशाही नेहमी असीि 
िालते.  
 

औद्योणगक लोकशाहीिे णवरोधक आिखी एक आपेक्ष घेतात. त्यािंे म्हििे असे की, कामगार फक्त 
आपल्या हक्काबाबत र्जागरूक आहेत. पि आपल्या र्जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास ते णततकेिे उत्सुक नाहीत. 
ही समस्या णनणित खरी आहे. लोकशाहीच्या सवमि प्रकारात ही समस्या अटळ आहे. हक्क आणि कतमव्य 
यािंा र्जोडीनेि णविार झाला पाणहर्जे. कतमव्यािा स्वीकार न झाल्यास हक्कावर गदा येते. उलटपक्षी हक्क 
नाकारल्यास कतमव्यािी र्जािीवि नष्ट होईल. आणि यात काही नवल नाही. लोकशाहीवर ज्यािंी रमपद्ा 
आहे ते हा धोका पत्कारण्यास तयार आहेत. कारि “हक्क ही नाही व कतमव्यही नाही” हा पयाय सवमस्वी 
अमान्य होण्यासारखा आहे, हे त्यानंा माहीत आहे. 
 

कुठल्याही स्वरूपािी सल्लामसलत ज्यानंा अपुरी वाटते, अशा औद्योणगक लोकसाहीच्या 
पुरस्कत्यांनी एक वेगळीि अडिि उपस्स्थत केली आहे. अंणतम अणधकारावंर पणरिामकारक णनयंत्रि 
अवलंबून असेत असे त्यािंे म्हििे, रार्जकीय के्षत्रात हा अणधकार मतदानाच्या हक्कािारा णमळतो. 
असमाधनकारक सरकारास मताचं्या र्जोरावर खुिीवरून खाली ओढता येते. औद्योणगक के्षत्रात असा 
अणधकार कोठे आहे? असे समर्जा की वाटेल ती औपिाणरक व्यवस्था केलेली असली तरी. व्यवस्थापक 
आपल्या मर्जीनुसार वागायला लागले तर त्यानंा थोपवायिे कसे? सल्लामसलतीनंतरही परस्पर संमतीने 
ठरणवलेल्या गोष्टी त्यानंी र्जर झुगारून णदल्या तर नोकर त्यािंे काय करू शकतील? प्रत्यक्षात 
कामगाराकंडे एक अंणतम, णनरुत्तर करिारा अणधकार आहे; तो– आपल्या पायाचं्या साहाय्याने म्हिर्जेि 
काम सोडून णनघून र्जाण्याने –मतप्रदशमन करू शकतो. व्यणक्तशः अथवा सामुदाणयकणरत्या काम करण्यास 
नकार देऊन तो व्यवस्थापनावर णनयंत्रि ठेवू शकेल. सवाना रोर्जगार आणि बळकट कामगार संघटना या 
गोष्टी साध्य झाल्यास कमागारानंा आपल्या हक्कािंे आग्रही प्रणतपादन करण्यास लागिारी शक्ती णनणिति 
तोकडी पडिार नाही. 
 
नेतृत्ि-कायदा नव्हे 
 

र्जबाबदार वृत्तीने कामगारानंी औद्योणगक कामकार्जात सहभागी व्हावे अशी व्यवस्था करायिी 
असेल तर ती कायद्याने लादून र्जमिार नाही. कशाही प्रकारिी व्यवस्था सुरू केली असली तरी लोकानंी 
णतिा फायदा घ्यावा, असी सक्ती करता येिार नाही. मग योग्य त्या भावनेने अशा व्यवस्थेिा स्वीकार करिे 



 
 अनुक्रमणिका 

हे दूरि राणहले. तेव्हा सवम औद्योणगक के्षत्रात काही झाले तरी कुठल्याही पणरस्स्थतीत न्याय्य ठरेल, अशा 
प्रकारिा समाधानकारक कायदा करता येईल हे असंभवनीय. यािा अथम याबाबत कायद्यािा काहीि 
उपयोग नाही असे नव्हे. उदा ° र्जेव्हा आधारभूत उद्योगािंे राष्ट्रीयकरि करण्यात आले, त्यावेळेस अशा 
उद्योग संस्थाचं्या संघटनात्मक रिनेिा ढोबळ आराखडा कायद्याने ठरणवण्यात आला. आणि संयुक्त 
सल्लामसलतीिी व्यवस्था करिे हे बंधनकारक करण्यात आले. पि औद्योणगक संस्थेच्या अंतगमत व्यवस्थलेा 
व कामकार्जाला आकार देिे हे कायद्याच्या आवाक्यातले नाही. कारखान्यात घडते ते सवमस्वी प्रत्यक्षपिे 
संबंणधत असलेल्याचं्या कृतीवरि आवलंबून असते. 
 

मग र्जबाबदार वृत्तीने सहभागी होण्यािी लोकशाही औद्योणगक के्षत्रात कशी प्रस्थाणपत करता 
येईल? आपि सध्या अनुसरत असलेली सामूणहक सौद्यािी पद्त ही सुद्ा कामगाराचं्या अनेक कडव्या 
झगड्यािंी पणरिती आहे. कममशाळेत लोकशाही रुर्जावी, यासाठी कामगार संघटनानंा णततकीि. 
महत्त्वािी कामणगरी बर्जावयािी आहे. अखेरीस या संघटना कामगार म्हिून उपर्जीणवका करिाऱ्या असंख्य 
स्त्री-पुरुषािंे प्रणतणनणधत्व करिाऱ्या संघटनाि असतात. या संघटना र्जर आपली शक्ती केवळ रोर्जगार 
वाढवून घेण्यास व कामािे तास कमी करून घेण्यािे कामी वापरण्यास समाधान मानू लागल्या आणि 
आपल्या सभासदाचं्या कायमकारी र्जीवनाच्या दर्जाकडे दुलमक्ष करू लागल्या तर सध्या अस्स्तत्वात 
असलेल्या सामुणहक सौद्याच्या पद्तींिी उपयुक्तता पुरेशी आहे असे म्हिावे लागेल. यामुळे कामगार 
बऱ्यापैकी सौदा करण्यात यशस्वी होतील पि ते त्यािंा दर्जा सुधारू शकिार नाहीत. त्याचं्या संघटनानंी 
त्याचं्यासाठी उच्च दर्जािी मागिी केल्याणशवाय मालक त्यानंा दर्जा केवळ भेट म्हिून सुधारून देतील हे 
शक्य णदसत नाही. 
 

आर्ज अशी पणरस्स्थती आहे की कामगारािंे हक्क व र्जबाबदाऱ्या वाढवून घेण्यासाठी र्जो लढा द्यायिा 
आहे त्यासाठी लागिारी सारी ताकद कामगार संघटनापाशी आहे. कमतरता असेल तर ती प्रयोर्जनािी 
आहे. या सवम लोकशाही संघटना असल्यामुळे सभासदानंा त्याचं्या उदासीनतेबद्दल दोष देिे नेतृत्वास सोप 
र्जाते. पि ही सबब फार लंगडी आहे. नेतृवाने नेतृत्व करावे त्यािंे कायम.  कणनष्ठ दर्जािे म्हिून त्यानंा 
णमळिाऱ्या अपमानस्पद वागिुकीमुळे बरेिसे कामगार आर्ज प्रक्षोणभत झाले आहेत. पि नेतृत्वाच्या 
अभावामुळे–र्जे नेतृत्व केवळ त्याचं्या संघटनाि देऊ शकतील–हा प्रक्षोभ पारंपाणरक पद्तीने आिखी 
एखादी रोर्जगार वाढीिी मागिी करून वा णदशाहीन बेकायदेशीर संप करून व्यक्त केला र्जातो.  
 

कामगार संघटनानंा या लढ्यािे नेतृत्व करावयािे असेल तर त्यानंी आपले लक्ष प्रणतणनणधक 
(संसदीय) सभागृहावरून कारखान्यावंरून कें द्रीत करावयास हवे. खऱ्या स्पधा त्या के्षत्रात व्हावयास हव्या. 
अशाने कायमस्थावरील कामगारािंे प्रणतणनधीच्या-मग त्याला कममशाळेतील उपस्थापक म्हिा वा अन्य काही 
नाव द्या-भूणमकेिे महत्व स्पष्ट होईल. औद्योणगक लोकशाहीच्या संदभात आम्ही म्हटलेले आहे की त्यासाठी 
व्यवस्थापकाचं्या बार्जूिा णनिमय घेण्याच्या कामी णवकें द्रीकरिािी आवशकता आहे. कामगार संघटना 
बाबतही तेि आवश्यक आहे.  
 

या देशातील अनुभव असा आहे की कामगार संघटना आणि त्यािंे कममशाळेतील उपस्थापक 
याचं्यातील परस्पर संबंध नेहमीि समाधानकारक राणहलेले नाहीत. कममशाळेतील उपस्थापकाचं्या 
अनणधकृत िळवळीला आणि कामगार संघटनािंे महत्व कमी करण्यासाठी कायमकारी सणमत्यािंा उपयोग 
करण्यािे मालकािंे प्रयत्न यामुळे, भूतकाळात कामगार संघटना, कममशाळेतील कारभाऱ्यास णवशेष वाव 
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देण्यास रार्जी नसत. युद्ानंतरच्या काळात र्जी अनाणधकृत संपािी लाट आली आहे त्यामुळे तर त्यािंी 
किता कुठल्याही प्रकारे कमी झालेली नाही. पूिमवेळ काम करिाऱ्या कामगार संघटनाचं्या कायमकत्यावर 
र्जसे णनयंत्रि ठेवता येईल तसे कायालयातील कारभाऱ्याचं्या हालिालीवर णनयंत्रि ठेविे कामगार 
संघटनाच्या दृष्टीने सोपे नाही. परंतु अशा कामतील अडििींना अणतरंणर्जत स्वरूप णदले र्जािे शक्य आहे. 
संघटनेच्या धोरिाणवरुद् गेल्यास, संघटनेतून हकालपट्टी करण्यािा एक णनवािीिा उपाय आहे. आणि 
आर्जच्या संदभात ही धमकी फार कडक आहे. पि सवमसाधारिपिे संघटनाि र्जर प्रखर लढ्यािे नेतृत्व 
करिार असेल तर कममशाळेतील प्रणतणनधी कुठल्याही अनाणधकृत लढ्यात सहभागी होतील हे संभवत 
नाही. बऱ्याि वेळा संघटनाि नेतृत्व करण्यास पुढे येत नाहीत अथवा हे प्रणतणनधी काय करतात याकडे 
पुरेसे लक्ष देत नाहीत आणि ते कममशाळेतील लोक दुसरीकडे कुठे आपल्या कृतीस पाकठबा णमळतोय का 
यािा कानोसा घेऊ लागतात. 
 

प्रत्येक समस्येबाबत णनरणनराळ्या कममशाळात अनुसरण्याच्या धोरिािा तपशीलवार आराखडा 
आखिे हे संघटनेस शक्य नसते. पि बऱ्यािशा गोष्टींबाबत ते ताणत्त्वक भूणमका घेऊ शकतात. आणि 
तपशीलासाठी कममशाळेतील प्रणतणनधींशी णनकटिा संपकम  ठेविे यावरि त्यानंी भर णदला पाणहर्जे. हा प्रश्न 
काही अंशी संघटनात्मक स्वरूपािा आहे. पि बऱ्यािशा अंशी शकै्षणिकही आहे. हक्काच्या प्रणतपादनासाठी 
कामगार बंधूंनी सुरू केलेल्या लढ्यािे नेतृत्व करण्यास नव्हे तर तत्संबंधीत कतमव्येसुद्ा ज्याला मान्य 
आहेत अशा नव्या प्रकारच्या लढाऊ कामगारािंी आवश्यकता आहे. कारि कममशाळेतील प्रणतणनधी सुद्ा 
शेवटी कामगार संघटनेिेि प्रणतणनधी असतात व त्यानंा लाभलेली शक्ती सुद्ा संघटनेमुळेि असते. तेव्हा 
या नव्या णन अनेक प्रकारे अवघड भूणमका झेपण्यासाठी त्यानंा णशक्षि देण्यािी र्जबाबदारी संघटनेने 
स्वीकारावयास हवी. 
 

कामगार संघटनाचं्या नेतृत्वाखाली आखिी खूपि गोष्टी साध्य होण्यासारख्या असल्या तरी सवम 
गोष्टी त्यामुळे साधतील असे नाही. व्यवस्थापकीय अणधकारािे स्वरूप बदलिे अथवा व्यवस्थापनािे स्वरूप 
लोकशाही असावे या हेतूने व्यवस्थापकािंी णनवड करिे व तद नुसार त्यानंा णशक्षि देिे या गोष्टी कामगार 
संघटनेच्या आवाक्यातील नाहीत. याबाबतीत संिालनानेि पुढाकार घेतला पाणहर्जे. वास्तणवक खासगी 
उद्योगके्षत्रात नवे आदशम पुढे ठेवण्यािे आद्यकायम र्जर संिालनाने करावयािे ठरणवले तर कसलेही अडथळे 
होिार नाहीत. रॉबटम ओवेनच्या नंतर अधून मधून असे घडलेही आहे. औद्योणगक लोकशाहीच्या 
प्रस्थापनेसाठी अस्सल प्रयोग करण्यात राष्ट्रीयीकरि झालेल्या औद्योणगक संस्थाचं्याही णनणितपिे पुढे 
असलेल्या अशा आर्ज एक दोन खासगी उद्योगसंस्था आढळतात. भागधारकाचं्या नफ्यािा णहस्सा द्यावा 
लागतो, एवढ्यामुळेि एकतंत्री संिालन व्हावे हे बरोबर वाटत नाही. खासगी उद्योगसंस्थातूंनही नफ्याच्या 
हेतूस कमी महत्व णदले र्जाऊ लागल्यामुळे येथील व्यवस्थापनात नवे बदल होण्यािी शक्यता णनमाि झाली 
आहे. खासगी उद्योगसंस्थेत वैयणक्तक पातळीवर प्रयोग करिे शक्य होते व अशा प्रयोगानंा नंतर सावमणत्रक 
पाकठबा णमळण्यािी शक्यता णनमाि होते; हा एक खासगी उद्योगसंस्थाचं्या समथमनाथम माडंण्यार्जोगा मुद्दा 
आहे. 
 

तरीसुद्ा सवमसाधारिपिे खासगी उद्योगसंस्था स्वतः पुढाकर घेऊन या बाबतीत नणवन प्रयोग सुरू 
करतील अशी आशा बाळगता येिार नाही. उद्योगसंस्थातील व्यवस्थापकानंा फक्त भागधारकि र्जाब 
णविारू शकतात. पि नफ्यािा णहस्सा सुरणक्षत असल्यास भागधारकानंा णवशेषतः संस्थेच्या अंतगमत 
व्यवस्थेबद्दल खास आस्था नसते. सावमर्जणनक मालकीच्या उद्योगधंद्यािी गोष्ट वेगळी आहे. तेथे सरकारि 
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पुढाकार घेऊन काही करू शकेल. सवोच्च व्यवस्थापकीय अणधकाऱ्यािंी नेमिूक करिे वा बडतफी करिे हे 
सरकार ठरवू शकते. ते व्यवस्थापनािी पद्ती बदलू शकते. कामगाराशंी पूिम सल्लामसलत व्हावी असा 
आग्रह धरू शकते. हळू हळू णनवड व प्रणशक्षि यावर भर देऊन ज्याला दुसऱ्यािंा सहभाग हवा असतो व तो 
णमळवावा कसा हे सुद्ा माणहत असते, असा नव्या प्रकारिा व्यवस्थापक सरकारला तयार करता येईल 
आणि सावमर्जणनक उद्योगािंे संिालन संसदेला र्जबाबदार असल्यामुळे खरोखरीि नवे आदशम प्रस्थाणपत 
केले र्जाताहेत वा नाही हे तपासून पाहिे संसदेस शक्य होते. लोकोद्योगािंे वा सावमर्जणनक उद्योगसंस्थािे हे 
प्रमुख कायम आहे असे मानले पाणहर्जे.  
 

सावमर्जणनक उद्योग व खासगी उद्योग या दोहाचं्या संदभात आिखी एक णतसरी शक्यता आहे. 
व्यावसाणयक संघटनाचं्या वाढीतून कदाणित संिालकानंा आपला दर्जा सुधारिे शक्य होईल. इतर काही 
व्यवसाय के्षत्रात असे झाले आहे. यापैकी प्रत्येक के्षत्रात काही काळानंतर “व्यावसाणयकनीती” या कल्पनेिे 
बीर्ज िागंलेि रुर्जलेले आढळते. तथाणप अद्यापही संिालकािी अशी काही खास नीती नाही. अथवा 
वतमिुकीणवषयी कुठलीही सुस्पष्ट व आखीव प्रमािे नाहीत. वास्तवात व्यवस्थापन हा एक व्यवसाय आहे 
यावरसुद्ा एकमत आढळत नाही. तथाणप लक्षावधी लोकाचं्या र्जीवनावर-सुखासमाधानावर 
व्यवस्थापकािंा र्जो पगडा आहे तुलनेने डॉक्टर वा वकील लोकाचं्या सारखाि आहे. या के्षत्रात 
णशरिाऱ्यार्जवळ केवळ ताणंत्रक क्षमतेपेक्षा अणधक काही हवे. म्हिून आपल्या व्यावसाणयक प्रणतषे्ठिा साभंाळ 
करिे व स्वतःिी काही नवी व्यावसाणयक प्रमािे णनमाि करिे ही र्जबाबदारी व्यवस्थापकावंर पडते.  
 

उद्योगसंस्थािे लोकशाहीकरि करण्याच्या या तीन शक्यता केवळ शक्यताि आहेत. कामगार 
संघटनाचं्या काय अपेक्षा आहेत, समार्जाच्या काय अपेक्षा आहेत व संिालनाच्या स्वतःकडून काय अपेक्षा 
आहेत हे सारे कुठली मूल्ये प्रत्येकर्जि उराशी बाळगतात यावर अवलंबून राहील. आर्ज तरी कामगार 
संघटनानंा मान्य असलेली मूल्ये व इतर सवम समार्जास मान्य असलेली प्रिणलत मूल्ये यात फार मोठा 
फरक नाही. कमाई करिे ही ज्यािंी ख्याती आहे अशी संिालने सुद्ा समार्जच्या िालीशी आपली िाल 
र्जूळवून घेण्यास तयार आहेत. मानवी मूल्यािंे रमपेष्ठत्व अमान्य केले र्जाते आहे असे नव्हे; पि ही मूल्ये 
उद्योगसंस्थाचं्या संदभात असंबंद् आहेत वा साध्य होण्यार्जोगी नाहीत अशी भावना आहे. 
 

औद्योणगक लोकशाहीच्या णदशने प्रगती कशी करायिी, या प्रश्नाच्या मुळाशी असलेल्या पेिप्रसंगात 
आपि येऊन पोहोितो. र्जबाबदारीच्या र्जाणिवेने सहभागी होऊन कामगारानंी आपली छाप णनिमयावर 
पडल्याखेरीर्ज, उद्योगसंस्थािंे ध्येय आणि त्यािंे कामगारासंसमवेतिे संबंध बदलिे कदाणपही शक्य नाही. 
याउलट र्जोपयंत उद्योगसंस्थानंी उणद्दषे्ट बदलत नाहीत तोपयंत अशी उणद्दषे्ट सफल करण्यासाठी 
कामगारानंी का म्हिून र्जबाबदार सहकार करावा? त्याचं्याकडून अशी अपेक्षा करिे म्हिर्जे गुलामराष्ट्रानंी 
साम्राज्यवाद यशस्वी होण्यासाठी हातभार लावावा अशी अपेक्षा करण्यासारखेि आहे. तेव्हा आपि 
कायमकरिाच्या दुष्ट िक्रात सापडल्यासारखे णदसतो आहोत. यामुळे काही फलणनष्ट्पत्ती होत नाही म्हिून 
दोन्ही बार्जू णनराशावादी होतात. कामगारानंा र्जबाबदारी स्वीकारावयास नको म्हिून संिालने त्याचं्यावर 
ठपका ठेवू शकतात आणि हक्क न देता केवळ र्जबाबदारीि लादण्यािा लटका प्रयत्न करतात म्हिून 
कामगार संिालनावंर ठपका ठेवू शकतात. 
 

पि दुष्ट िक्रािा छेद करिे शक्य आहे. णनराशार्जनक दृणष्टकोन स्वीकारून कुठलाही बदल 
करण्यास णवरोध करिे, या णविाराशी र्जे थोडे लोक असंमत असातात व र्जे स्वतःच्या वतमनाने बाह्यतः 
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अशक्य वाटिाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात कशा शक्य आहेत हे णसद् करतात, तेि या दृष्ट िक्रािा छेद करतात. 
नेतृत्वािे हेि सार आहे. सरकारकडून सावमर्जणनक उद्योगसंस्थामध्ये संिालने व णवशेषतः कामगार 
संघटनाकंडून आर्ज औद्योणगक के्षत्रात अशा प्रकारच्या नेतृत्वािी अपेक्षा आहे. अशा नेतृत्वाच्या णवरोधासाठी 
परंपरा, आळस, सवम तुच्छतावाद यािंी कभत उभी आहे. 
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भाग वतसरा 
समाजिादी अथवव्यिस्था 
११. सिव प्रशनाांचे मूळ 

 
आपि ििेत घेतलेले सवम उपाय, मग ते आर्मथक सुरणक्षततेच्या, न्याय णहस्से देण्याच्या, 

णवकसनशील अथमव्यवस्थेच्या अथवा औद्योणगक लोकशाहीच्या णदशेने वाटिाल करण्याबाबतिे असोत, 
आर्मथक सत्ता सामाणर्जक णनयंत्रिाखाली कशी आिावी या मूलभूत समस्येशी संबंणधत आहेत. समार्जवादी 
णविाराच्या मूळाशी हाि प्रश्न आहे, हे नेहमीि मान्य झालेले आहे. 
 

आर्मथक सत्ता म्हिर्जे काय? प्रत्येक अथमव्यवस्थेत- मग ती अथमव्यवस्था कुठल्याही प्रकारिी असो-
अनेक प्रकारिी आर्मथक अथवा मयाणदत साधनसामुग्री असते आणि णतच्यावर सवमर्जि आपल्या 
उपर्जीणवकेसाठी अवलंबून असतात. यात केवळ आपिास पणरणित असलेल्या र्जमीन, रमपमशक्ती आणि 
भाडंवल या णतन्ही उत्पादन घटकािंाि समावेश आहे असे नव्हे, तर णनरणनराळ्या प्रकारच्या औद्योणगक 
संघटना आणि सवम अथम व्यवस्थेस एकत्र णवििारी बार्जारािी यंत्रिासुद्ा समाणवष्ट आहे. ज्याचं्या या 
आर्मथक साधनावंर ताबा आहे त्याचं्या हाती आर्मथक सत्ता असते; कारि त्याचं्या साहाय्याने ते इतरानंा 
त्यापासून दूर ठेवू शकतात. र्जमीनदार र्जेव्हा त्याचं्या मागिीनुसार भाडे णदल्याखेरीर्ज आपल्या र्जणमनीिा 
दुसऱ्यास उपयोग होऊ देत नाहीत, तेव्हा त्याच्या शक्तीिे स्वरूप स्पष्ट होते. तसेि बँका र्जेव्हा कर्जम देण्यािे 
नाकारतात वा मालक र्जेव्हा नोकरानंा बडतफम  करतो अथवा कामगार संघटना र्जेव्हा संप घडवून आितात 
आणि मरु्जरानंा कामावरून दुर राहण्यास सागंतात, तेव्हा त्याचं्या शक्तीिे स्वरूप स्पष्ट होते. 
 

प्रत्येक अथमव्यवस्थेत कोिािी तरी या आर्मथक साधनावंर अणधसत्ता असते. आणि र्जे कोिी आर्मथक 
व्यवहार करीत असतात त्याचं्यात ती सत्ता णवभागलेली असते. ही सत्ता णवकें णद्रत झालेली असेल अथवा 
कें द्रीत झालेली असेल; ती खार्जगी ताब्लयात असेल अथवा सरकारी. ती सापेक्षतेने मुक्त अथवा दडपि 
णवरणहत असेल अथवा तीवर अनेक प्रकारिी बंधने असतील; पि अथमव्यवस्थेिे स्वरूप कसेही असो, काही 
लोक साधनाचं्या बाबतिे णनिमय घेत असतात आणि त्याचं्या हाती आर्मथक सत्ता असते. या साधनावर 
कोिताि ताबा नसता तर कदाणित गोंधळि मार्जला असता. तेव्हा अथमव्यवस्थेच्या अस्स्तत्वाति हे 
अनुस्युत आहे की आर्मथक सते्तवर णनयंत्रि आहे व ते सुद्ा वेडेवाकडे नाही तर काही णनणित तत्त्वाचं्या 
आधारे घातलेले णनयंत्रि आहे. अन्यथा अशा व्यवस्थेला अथमव्यवस्थाि म्हिता येिार नाही. समार्जवाद्यानंा 
अणभपे्रत असलेली पद्ती-अथम व्यवस्थेिेसंघटन- अशा तत्त्वावंर आधाणरत हवे की त्यामुळे आर्मथक सते्तिा 
वापर सामाणर्जक उणद्दष्टाचं्या णसद्ीसाठी होईल. 
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१२. मालकी आवि सत्ता 
 

एकोणिसाव्या शतकात णिटनमध्ये ज्या भाडंवलवादी अथमव्यावस्थेिी भरभराट झाली णतच्यामध्ये 
आर्मथक सत्ता भाडंवलदाराचं्या हाती कें णद्रत झाली. पणरणित शब्लदात सागंायिे झाल्यास ज्याचं्या हाती 
उत्पादन णवतरि व्यवस्था आणि णवणनमयािी साधने होती त्याचं्या हाती सत्ता गेली. त्यानंी स्वतःच्या 
फायद्यासाठी या सते्तिा उपयोग केला आणि त्याचं्या कृतीवर कायद्यािे अथवा सामाणर्जक असे कुठलेि 
बंधन घातले गेले नाही. 
 

अदृश्य असे एकि पणरिामकारक बंधन त्याचं्यावर होते आणि ते म्हिर्जे बार्जारातील पणरस्स्थतीिे 
अदृश्य बंधन. त्यानंा स्पधा करावी लागे आणि या स्पधेिा दुहेरी पणरिाम झाला. त्यांना णकमती खाली 
ठेवाव्या लागल्या आणि णशवाय अणधक कायमक्षम होिे भाग पडले.  
 

या व्यवस्थेिे णतच्या णनभेळ स्वरूपानुसार मागमदशमनात्मक तत्त्व असे की बार्जारपेठा मुक्त वा पणरपूिम 
ठेविे. खार्जगी मालमते्तिे संरक्षि करिे आणि मालक व नोकर या दोघानंाही संघणटत होऊ न देता 
बार्जारपेठ स्वतंत्र म्हिर्जे स्पधायुक्त ठेविे; या दोन गोष्टी सोडल्यास राज्यसंस्थेस दुसरे कुठलेही उणित 
कायम नव्हते. नव्यानेि पुढे आलेले अथमशास्त्र हे उिेगर्जनक शास्त्र भाडंवलशहा काही िूक करू शकिार 
नाहीत हे णसद् करण्यास उपलब्लध होतेि. बार्जारपेठािंे अदृश्य णनयंत्रि त्याना नेहमीि रास्त मागािे 
मागमदशमन करील. अथात राष्ट्रािी संपत्ती वाढविे याहून अणधक रास्त न्याय्य गोष्ट काही नाही हे गृहीत 
धरले पाणहर्जे. 
 

समार्जवाद्यानंी या व्यवस्थेत दोन णनरणनराळ्या प्रकारे आव्हान णदले. त्यानंी या व्यवस्थेिी साधने व 
साध्य या दोहोंबद्दलही शंका प्रकट केली. भाडंवलवादी अथमव्यवस्थेमुळे र्जो अन्याय णन संघषम णनमाि केला 
तो सहनणशलतेच्या पणलकडिा झाल्यामुळे, समार्जवाद्याचं्या मते केवळ भौणतक प्रगती हे एकि ध्येय 
अथमव्यवस्थेने डोळ्यासमोर ठेवावे हे पुरेसे नव्हते. णशवाय र्जी व्यवस्था केवळ र्जािीवपूवमक बंधन वा णनयंत्रि 
न ठेवल्यामुळे वरिेवर आर्मथक अणरष्टात सापडते व उधळखोर स्पधेला बळी पडते, अशी व्यवस्था णनव्वळ 
प्रगतीिे भौणतक ध्येय गाठण्यास तरी सवाणधक उपयुक्त ठरेल का अशीही शंका त्यानंी व्यक्त केली.  
 
सािवजवनक मालकी–एक उपाय  
 

समार्जवाद्यानंा अणभपे्रत असलेल्या अथमव्यवस्थेिी उणद्दषे्ट फारि वेगळी आहेत. त्याचं्यापुढे ध्येय आहे 
ते सावमर्जणनक कल्याि हेि होय. भौणतक प्रगती हा या ध्येयािा एक घटक आहे. सावमर्जणनक कल्याि 
साधायिे म्हिर्जे आर्मथक सत्ता भाडंवलवाद्याचं्या हातून काढून घेऊन ती सुस्पष्ट सामाणर्जक णनयंत्रिखाली 
आििे अगत्यािे आहे. ही सत्ता अदृश्य बार्जारपेठी णनयंत्रिाखाली असता कामा नये. हे करण्यािा सोपा 
मागम म्हिर्जे सवम मालमते्तच्या खार्जगी मालकीऐवर्जी खास प्रकारिी सावमर्जणनक मालकी प्रस्थाणपत 
करावयािी; म्हिर्जे आणरषे्ट आणि उधळपट्टी या दोहोंिेही उच्चाटन होईल, अणधकतम भौणतक प्रगती साध्य 
होईल व त्यािा फायदा सवांमध्ये सारखाि वाटला र्जाईल.  
 

पि सावमर्जणनक मालकी म्हिर्जे काय व अशा प्रकारिा बदल कसा घडवून आिता येईल? याि 
प्रश्नावर कडाक्यािे मतभेद होऊन समार्जवाद्यािंी णनरणनराळ्या णविार प्रवाहामध्ये णवभागिी झाली. 
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भाडंवलवाद्याचं्या हातून सत्ता काढून घेिे आवश्यक आहे, यावर त्यािंे एकमत होते. पि नेमक्या कोठल्या 
पद्तीने या सते्तवर णनयंत्रि ठेवावे यावर मात्र त्यािंे एकमत झाले नाही.  
 

काहींच्या मते सावमर्जणनक मालकी म्हिर्जे राज्यािी मालकी असा अथम होता. तर इतराचं्या मनात 
अशी भीती होती की भाडंवलदारािंी र्जागा राज्यसंस्थेने घतली तर ‘राज्यसंस्थेच्या भाडंवलदारी ’ 
व्यवस्थेखाली कामगारािंी णपळविुक िालूि राहील, म्हिून सामाणर्जक मालकीिे पयायी प्रकार सुिणवले 
गेले. सहकारी पद्तीने आपल्या उत्पादनािे व वाटपािे धोरि ठरणवण्याऱ्या उत्पादक व ग्राहक याचं्या 
संघटना हळूहळू खार्जगी उद्योगसंस्थाचं्या र्जागा घेतील, असा आशावाद सहकारी व्यवस्थेच्या प्रवक्त्यानी 
माडंला. णसस्ण्डकॅणलस्टािंी रमपध्दा होती की एकाद्याि मोठ्या संघटनेने वा औद्योणगक कामगाराचं्या 
संघटनानंी भाडंवलदाराचं्या कडून उद्योगधंदे ताब्लयात घ्यायला हवेत आणि मग त्यानंी हे उद्योगधंदे 
कामगारािंे णहतरक्षि होईल अशा पद्तीने िालावयास हवेत. ‘णगल्ड सोशाणलस्टानी’ ‘ स्टेट सोशाणलस्ट’ 
व ‘णसस्ण्डकॅणलस्ट’ या दोहोच्या मागम स्स्वकारला आणि राज्यसंस्था आणि कामगार संघटना याचं्यात ही 
सत्ता णवभागावी व त्यािे रूपातंर राष्ट्रीय णगल्डमध्ये (परस्पर साहाय्यक संघटना) करावे असे मत माडंले.  
 

सत्तातंर उत्तम रीतीने कसे साधता येईल या प्रश्नावर, आपल्या णविारानुसार स्टेट 
सोशाणलस्टामध्ये दोन णवरोधी गट पडले. क्रास्न्तकारक समार्जवाद्यानंी एका सवम समावेशक क्रान्तीिा 
पाठपुरावा केला की ज्यामुळे राज्यसंस्थेिी रार्जकीय सत्ता व भाडंवलदारािंी आर्मथक सत्ता णहरावून घेऊन 
‘कामगार हुकमत’ िारा णतिे णनयंत्रि केले र्जाईल. याउलट लोकशाहीवादी समार्जवाद्यानंी नेहमीि अशी 
रमपद्ा बाळगळी की–णिटीश मर्जूर पक्ष हा नेहमीि एक प्रखर लोकशाहीवादी पक्ष म्हिून ओळखला गेला 
आहे–खार्जगी मालकीिे सावमर्जणनक मालकीत रूपातंर करावयािे ते लोकशाही मागाने म्हिर्जे योग्य ती 
नुकसान भरपाई देऊन व बहुमताच्या समतीनेि व्हावयास हवे. 

 
या साऱ्या मतवैणित्र्याच्या संदभातसुद्ा समार्जवादी अथमव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेसाठी उत्पादन, 

णवतरि व्यवस्था, आणि णवणनमय यािंी साधने यावर सावमर्जणनक मालकी आवश्यक णन पुरेशी आहे; ही 
कल्पना खूप काळपयमत सवाना मान्य होती. वेगळ्या शब्लदात सागंायिे झाल्यास समार्जवादी परंपरेने 
प्रामुख्याने भर णदला तो आर्मथक सत्तातंावर. पि या सते्तिे णनयंत्रि कसे करावे, यािा पुरेसा णविार झाला 
नाही. णनयंत्रिाच्या प्रश्नाकडे दुलमक्ष झाले असे नव्हे, पि असे गृहीत धरले की सहकारी संस्था, औद्योणगक 
कामगार संघटना, राष्ट्रीय णगल्डस्, क्राणंतकारक अथवा लोकशाही राज्यसंस्था याचं्या सारख्याच्या योग्य 
हाती सत्ता गेल्यास णनयंत्रिािा प्रश्न समाधानकारक रीतीने आपोआपि सुटेल. 
 

केवळ रमपदे्तून ही गोष्ट गृहीत धरली गेली नाही; त्या वेळी प्रिणलत असलेल्या आशावादी 
णसद्ान्तानंी या रमपदे्ला पाकठबा णदला. क्राणंतकारी समार्जवाद्यानंी माक्समवादावर सारा भरवंसा ठेवला. या 
माक्समवादी णसद्ातंानंी त्यानंा धीर णदला की एकदा का भाडंवलदारािंी मालमत्ता काढून घेतली की 
वगमव्यवस्था नष्ट होईल व आर्मथक के्षत्रातील वणरष्ट वगाच्या हातिे साधन ठरलेली राज्यसंस्था हळूहळू 
नाहीशी होईल. कामगार हुकमतीिे रूपातंर शेवटी शासनरणहत साम्यवादी समार्जरिनेत होईल. अशा 
समार्जात दुरुपयोग करता येईल असा दुसऱ्यावर अणधकार असिार नाही. याउलट आर्मथक शक्तीिे 
मतदानाच्या साहाय्याने पणरिामकारक ‘णनयंत्रि करता येईल, असा आग्रह धरिाऱ्या लोकशाही 
णसद्ातंािंी कास लोकशाही समार्जवाद्यानंी धरली. मालकी अणधकार राज्यसंस्थेस अथवा संघटनेस अथवा 
दोहोंस अथवा दुसऱ्या कुठल्याही उत्पादकाचं्या ककवा ग्राहकाचं्या प्राणतणनणधक संघटनेस णदला तरी त्या 
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अणधकाराच्या दुरुपयोगास प्रणतबंध करिे, हे र्जे अणधकारािा वापर करतात ककवा णकमानपक्षी सत्ताधीस 
ज्यानंा र्जबाबदार आहेत अशा अणधकाऱ्यािंी णनवड करता आली, तरि शक्य होईल. 
 

हे सवम आशावादी णसद्ातं आता कोसळले आहेत. प्रत्येक णठकािी समार्जवाद्यानंा त्याचं्या 
पणरिामानंा तोंड द्यावे लागत आहे. सोस्व्हएट युणनयन आणि इतर साम्यवादी देशात माक्समवाद अगदी 
अखेरपयंत तकम शुद्णरत्या पाळण्यात आला आहे. सवम आर्मथक सत्ता राज्यसंस्थेच्या हाती देण्यात आली 
आहे. त्यातून माक्समिा णवश्वास होता त्याप्रमािे ‘स्वातंत्र्य आणि समता’ यावर आधारलेला समार्ज णनमाि न 
होता सवमकष झोकटगशाहीि णनमाि झाली आहे. राज्यसंस्थेच्या हाती सवम रार्जकीय सत्ता ही आहेि आणि 
णतच्यावर पणरिामकारक अशी कोठलीि बंधने नाहीत. खार्जगी भाडंवलदाराचं्या रु्जलूमाला बळी 
पडण्यापेक्षा राज्यसंस्थेच्या रु्जलूमाखाली असिे हे कामगारािंे मोठेि दुदैव म्हिावे लागेल. कारि 
भाडंवलदार सवमगामी नसतो तर राज्यसंस्था सवमगामी असते. भाडंवलशाही म्हिर्जे र्जर अणनबंध समूहवाद 
असेि म्हिावे लागेल. रोगाच्या तुलनेने हा उपाय िागंला आहे असे नव्हे.  
 

लोकशाही समार्जामध्ये– णवशेषतः युद्ोत्तर काळातील मर्जूर सरकारच्या रार्जवटीच्या वेळी–
सावमर्जणनक मालकीच्या णदशेने र्जी पावले टाकण्यात आली, त्यामुळे रार्जकीय लोकशाहीच्या सवमसाधारि 
पद्तींिा सावमर्जणनक मालकीच्या उद्योगधंद्यावर णनयंत्रि ठेवण्यास णकतपत उपयोग होऊ शकेल, या 
बाबतही शंका प्रदर्मशत केल्या र्जात आहेत. उद्योगसंस्था समार्जवादी पद्तीने िालणवल्या र्जातील; यािी 
हमी केवळ त्याचं्या मालकीमध्ये बदल केला असता देता येईल, असा आता कोिासि णवश्वास वाटत नाही. 
राष्ट्रीयीकरि केलेले उद्योग लोककल्यािाथमि िालवावेत असे संसद र्जाहीर करील आणि 
लोककल्यािािा अथमही स्पष्ट करील. पि संसदेला स्वतःि णनमाि केलेल्या प्रिंड औद्योणगक संघटनाचं्या 
अंतगमत व्यवस्थेवर पणरिामकाराक णनयंत्रि ठेवता येत नाही; णशवाय संसदेने प्रत्यक्षात तसे णनयंत्रि करू 
नये असेही म्हटले र्जाते. राष्ट्रीयीकरि झालेल्या सवम उद्योग संस्थातूंन बलवान कामगार संघटनािंा 
पाकठबा असूनही, आपल्याला आपल्या कायमकारी र्जीवनातील पणरस्स्थतीवर खरा ताबा ठेवता येत नाही, 
हीि भावना व्यणक्तशः प्रत्येक कामगाराच्या मनात आहे. एक नागणरक आणि कामगार संघटनेिा सदस्य 
म्हिून त्याच्या मतास ककमत आहे. पि एकेकाळी अपेणक्षत असलेले पणरिाम मात्र या मताच्या साहाय्याने 
साधत नाहीत. सध्याच्या स्वरूपात सावमर्जणनक मालकीच्या उद्योगािंे के्षत्र वाढणवण्यास णततकासा उत्साह 
दाखणवला र्जात नाही, याति हा असंतोष व्यक्त होतो. 
 

संपूिम सावमर्जणनक मालकी म्हिर्जे ध्येयणसद्ीिा णनणित मागम, ज्या क्राणंतकारी वा लोकशाही 
णसद्ातंानंी ठासून साणंगतले होते, त्यावर आता कोिािाि णवश्वास राणहलेला नाही. समार्जवाद म्हिर्जे 
केवळ सावमर्जणनक मालकी असा समर्ज असल्यामुळे, सावमर्जणनक मालकी म्हिर्जे रामबाि उपाय नव्हे या 
भावनेिा समार्जवादावरिाि णवश्वास ढळला आहे; असा अनेक वेळा अथम लावला र्जातो. समार्जवाद्याचं्या 
अंगी धैयम असेल तर या पेिातूनही सुटका करून घेण्यािा मागम आहे. मालकी हक्कािी समस्या आणि यामुळे 
णमळिाऱ्या सते्तवर सामाणर्जक णनयंत्रि कसे ठेवता येईल, यािा नव्यानेि णविार कारावयास हवा. 
 
मालकी सांबांधीचे बदलते हक्क  
 

संपूिम सावमर्जणनक मालकीबाबत युक्तीवाद हा अनेक गैरसमर्जावंर आधारलेला होता. यापैकी 
पणहला गैरसमर्ज असा की भाडंवलािी खार्जगी मालकी मुळाति वाईट आहे. खार्जगी मालकीच्या नाण्यािी 
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एक बार्जू म्हिर्जे सत्ता हे णनर्मववाद आणि या सत्तिा दुरूपयोग होऊ शकतो; तरी देखील या नाण्यािी 
दुसरी बार्जू पाणहल्यास खार्जगी मालकी ही स्वातंत्र्यािी गरर्ज आहे, असेही णित्र णदसेल. व्यक्तीगत स्वायत्त 
धनाच्या संदभात समार्जवाद्यानंी हे नेहमीि मान्य केलेले आहे. काही लहरी वा िमत्काणरक लोकानंीि 
खार्जगी धनािा संपूिम णनकाल लावावा, असे सुिणवले आहे. स्वतःच्या मालकीिे असे काहीही नाही अशी 
पणरस्स्थती असेल तर आपल्या णकरकोळ व्यणक्तगत बाबीमध्ये देखील कृतीिे स्वातंत्र्य व्यक्तीला असत नाही. 
 

औद्योणगक मालमते्तिी मालकी ही व्यणक्तगत मालमते्तपेक्षा णनणिति णनराळ्या प्रकारात मोडिारी 
मालकी आहे. पि येथेही स्वातंत्र्यािा प्रश्न णनमाि होतो. सवम भाडंवली साधनावर एकदा राज्यसंस्थेिी 
मालकी प्रस्थाणपत झाली की मग या बाबतिे सवम णनिमय घेण्यािे अणधकार केवळ राज्यसंस्थेिी हाती येतात. 
प्रत्येक व्यावसाणयक हालिाली सरकारच्या मर्जीनुसार व्हाव्या लागतात. सरकारी अनुमती नसलेल्या 
कुठल्याही प्रयोगात्मक स्वरूपात सुद्ा अंमलात आिता येत नाहीत. र्जो कोिी धोका पत्करण्यास वा धैयम 
करण्यास तयार असतो तो नालायक वा त्याहूनही काही तरी वाईट ठरतो. खार्जगी भाडंवलािे संपूिम 
उच्चाटन करि म्हिर्जे सवमकष हकूमशाही पािारि करिे होय. 
 
मालकी हक्क हा केवळ खार्जगी स्वरूपाति घातक आहे, ही रमपद्ा हा दुसरा गैरसमर्ज. मालकी हक्क एकदा 
का सावमर्जणनक झाला की त्या मालकी हक्कामुळे र्जी सत्ता णनमाि झालेली असते, ती तुलनेने णनरूपद्रवी 
बनेल. कारि या सते्तिे सामाणर्जक ध्येयानुंसार णनयंत्रि केले र्जाईल. अनुभवाने असे णसद् झाले आहे की 
मालकी हक्काने येिारी सत्ता मग ती समार्जाच्या होती असली तरी घातक ठरते. या सते्तिा दुरूपयोग होऊ 
शकतो आणि व्यक्तीगत पातळीवर प्रत्येकास या सते्तच्या संदभात स्वतःच्या हक्कािे ठाम प्रणतपादन 
करण्यासाठी झगडावे लागते. मालकी हक्कामुळे येिाऱ्या सते्तिे णनयंत्रि करण्यािे मागम शोधावयास हवेत. 
मग ती सत्ता खार्जगी मालकाकंडे असो वा सावमर्जणनक मालकीच्या स्वरूपात असो. 
 

णतसरा आणि सवात गंभीर स्वरूपािा गैरसमर्ज म्हिर्जे मालकी हक्क हा अणवभाज्य आहे आणि 
एकतर तो संपूिमपिे खार्जगी हाती असावयास हवा अथवा पूिमपिे सावमर्जणनक णनयंत्रिाखाली असला 
पाणहर्जे. वास्तणवक मालकी म्हिर्जे अनेक हक्कािंे एक बोिके आहे. हे हक्क काही पणवत्र असे नाहीत. फक्त 
समार्जाने व राज्यसंस्थेने त्यानंा संरक्षि णदले आहे. ते काही अभंग वा अपणरवतमनीय नाहीत. राज्यसंस्था व 
समार्ज स्वेच्छेनुसार त्यात हवा असेल णततका बदल घडवून आिू शकतात आणि प्रत्यक्षात त्यात सारखा 
बदल होत असतो आणि ते अणवभाज्यही नाहीत. प्रत्येक हक्कािे स्वतंत्रपिे णनरणनराळ्या प्रकारे णनयंत्रि 
करिे शक्य आहे. काही हक्क खार्जगी स्वरूपात ठेवता येतील तर काही सावमर्जणनक. 
 

औद्योणगक संस्थाचं्या मालकीशी णनगडीत असलेले उदाहरिादाखल घ्या. कशािे उत्पादन करावे 
याबाबतिा हक्क, व्यणक्तगत उपयोगासाठी नफ्यािा णहस्सा ठेवून घेण्यािा हक्क, भाडंवली साधने णनकालात 
काढण्यािा हक्क, नेमिुकी करिे वा काढून टाकण्यािा हक्क इत्यादी यापैकी कुठलाही हक्क आता अणनबमध 
वा अमयाद नाही. प्रत्येकावर या ना त्या प्रकारिी मयादा आहे.ज्यािे उत्पादन केले र्जाते ते कदाणित 
प्रत्येक सरकारी णनदेशानुसार होत असेल अथवा णवणशष्ट उद्योगके्षत्रात साधन सामुग्रीवर ज्या प्रकारिे 
णनयंत्रि असेल त्यानुसार होत असेल. कराच्या साहाय्याने नफ्याच्या वाटिीवर मयादा आिता येतील 
अथवा कायद्याच्या साहाय्याने नफ्याच्या प्रमािावर बंधन घालता येईल. भाडंवली व्यवहारावर णनयंत्रि 
ठेवता येईल. कामगार संघटनाशंी झालेल्या करारानुसार कामगारानंा नोकरीवर ठेविे वा काढून टाकिे हे 
ठरणवले र्जाईल. मालकीच्या प्रत्येक हक्काभोवती अशा बंधनािे र्जाळे णविले र्जाईल अथवा हे हक्क दुसऱ्यासं 
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णदले र्जातील. प्रत्याक्षात मालकी हक्कावर इतके आक्रमि करता येिे शक्य आहे की मालकीमुळे सत्ता प्राप्त 
होिे असे म्हिता येऊ नये. णशल्लक राहतो म्हिर्जे केवळ मालमत्ता णवकण्यािा नाममात्र हक्क. 
 

कायदे करिे, कामगारािंे संघटन आणि सवाना कामधंदा णमळवून देिे, या गोष्टींच्यािारा हलके 
हलके मालकािंे, मरु्जरासंबंधीिे अमयाद हक्क कसे मोडून काढले हे णवसाव्या शतकाने पाणहले आहे. 
पणरिामी मालकी हक्क हे अद्यापही खार्जगी असले तरी आर्ज भाडंवलदार व मर्जूर यािंे परस्पर सत्तासंबंध 
सवमथा बदललेले णदसतात. वास्तणवक, केवळ कामगाराचं्या संबंधाति नव्हे तर प्रत्येक बाबतीत 
मालकीहक्क कसे मयाणदत केले गेले आहेत हे आपि पाणहलेि आहे. उत्पादन, वाटप, नफा, ककमती, 
भाडंवली व्यवहार या संबंधातले बरेिसे अणधकार राज्यसंस्था स्वतःकडे घेऊ शकते व त्यािंा उपयोग 
आपिास योग्य वाटेल त्या पद्तीने करू शकते. राज्यासंस्था प्रत्याक्षात याहून पुढे गेली आहे. मुलभूत 
उद्योगावर मालकी प्रस्थाणपत करून राज्यसंस्था एक खरीददार आणि णवके्रता म्हिून बार्जारात णशरली 
आहे. म्हिर्जे खार्जगी आर्मथक सते्तस शह देण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्मथकशक्ती राज्यसंस्थेस आता 
उपलब्लध आहे. आिखी दुसऱ्या प्रकारिे सते्तिे कें द्रीकरि ठोक व्यवहार करिाऱ्यािंे हाती वा णकरकोळ 
णवक्री करिारे अथवा स्वत:ग्राहकािंे हाती झाले आहे आणि त्यामुळे औद्योणगक संस्थाचं्या मालकी हक्कावंर 
आिखी मयादा पडल्या आहेत. या साऱ्या बंधनाच्या र्जाळ्यात सापडलेला उद्योगपती ‘ माझा धंदा हा आता 
माझा आहे असे मी म्हििार नाही’ अशी तक्रार करताना णदसला तर त्यात अनपेणक्षत असे काही नाही. 
मालकीमुळे त्याला आता , आपल्या मालकींच्या गो।ष्टींिे मन मानेल ते करण्यािा हक्क प्राप्त होत नाही. 
  

अशा प्रकारे र्जरी णिणटश उद्योगधंदे अद्यापही बहुताशंी खार्जगी मालकीखाली असेल, तरी मागच्या 
णपढीमध्ये आपल्याकडे र्जी अथमव्यवस्था होती त्याहून वेगळ्या प्रकारिी अथमव्यवस्था आहे, असे णदसेल. 
आर्ज र्जे साध्य केले आहे ते खार्जगी मालकी नष्ट केल्यामुळे नव्हे, तर ज्या णनरणनराळ्या बंधनाखाली 
मालकी हळूहळू र्जखडली गेली आहे त्यामुळे होय. या वाढत्या बंधनामुळे आर्मथक व्यवस्थेकडून र्जे हेतू 
णसद्ीस र्जाण्यािी अपेक्षा आहे त्यातही काही प्रमािात बदल झालेला आढळेल. वाटेल णततकी सामाणर्जक 
ककमत देऊन केवळ भौतक समृद्ी प्राप्त करिे, या एकाि हेतूवर आता समार्ज संतुष्ट राहिार नाही. भौणतक 
प्रगतीच्या फायद्यािंी समार्जातील सवम णवभागातील लोकातं समप्रमाित वाटिी व्हावयास हवी आणि 
आर्मथक सते्तिा उपयोग अणधक व्यापक सामाणर्जक णहतासाठी व्हावयास हवा, असा आग्रह समार्ज धरू 
लागला. 
 
बाजार आवि व्यािस्थापकीय सत्ता  
 

हे सारे बदल झाले असले तरी आर्मथक सते्तिे अंणतम मूळ अद्यापही ‘मालकी हक्क’ मध्येि सापडते. 
मालकीमुळे अणतम अथाने लोकानंा मयाणदत साधनावंर हक्क िालणवता येतो. पणरिामी इतर लोकानंा त्यात 
ढवळाढवळ करण्यापासून परावृत करता येते. [अशा साधनापैकी ‘मरू्जरा’ बाबत खास सांगण्यासारखे आहे. व्यणक्तशः प्रत्येक 
मरु्जरास र्जर आपल्या रमपमशक्तीबाबत स्वतंत्रपिे णनिमय घेता आला, तर तो स्वतःि त्याच्या मरु्जरीिा मालक आहे, असे म्हिता येईल.] तर 
मालकीहक्क इतक्या मोठ्या प्रमािात मयाणदत केले असूनही, आर्मथक सत्ता कुठल्याही प्रकारे कमी झालेली 
णदसत नाही हे कसे? उलटपक्षी खार्जगी वा सावमर्जणनक आर्मथक सते्तच्या केन्द्रीकरिािी आर्ज आपल्याला 
पूवी कधीही नव्हती इतकी र्जािीव होते आहे. अशा कें न्द्रीकरिामुळे उत्पादक, ग्राहक याचं्या आणि 
सवमसाधारिपिे समार्जाच्या र्जीनवावर विमस्व गार्जवता येते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

यािे कारि हे की अथमव्यवस्थेत संधटनेिी वाढ होते आहे. औद्योणगक संस्थाचं्या आकाराति वाढ 
झाली आहे असे नव्हे, तर त्याि बरोबर सवम प्रकारच्या आर्मथक संघटनािंा आकार आणि त्यािे वर्जन 
यातही वाढ होते आहे. आर्मथक सते्तच्या णवभागिीवर दोन प्रकारे पणरिाम झाला आहे. प्रथम असे की 
सते्तिी वाढ झाली आहे व णतिे केन्द्रीकरि झाले आहे. आपल्या उत्पादन साधनाचं्या बाबतच्या मालकी 
हक्कािंे णनरणनराळ्या स्वतंत्र मालकानंी एकत्रीकरि केले आहे. आणि त्यामुळे णनमाि होिारी सत्ता 
घटकाचं्या बेरर्जेपेक्षा अणधक आहे. उदा.कामगार संघटनािंी सौदा करण्यािी ताकद ही कामगाराचं्या 
व्यणक्तशः ताकदीिी गोळाबेरीर्ज होईल त्यापेक्षा खूपि आहे. र्जॉईट-स्टॉक कंपन्याबंाबत अथवा इतर 
कुठल्याही मोठ्या व्यापारी संस्थेबाबतही तेि म्हिता येईल. आणि दुसरे असे की या साधनाचं्यावर प्रत्यक्ष 
णनयंत्रि ठेवण्यािा अणधकार आता मालकाचं्या हातून व्यवस्थापक वा तत्सम अणधकाऱ्याचं्या हाती गेला 
आहे. औद्योणगक संघटनात अणधकार वापरिारे आणि त्याचं्या वतीने णनिमय घेिारे संिालक आणि 
व्यवस्थापक हेि आर्जकालिे खरे सत्तारूढ लोक होत. आर्मथक सत्ता ही अद्यापही र्जरी मालकीहक्कािाराि 
साध्य होत असली, तरी मालकाचं्या हस्ते या सते्तिा वापर होिे हे कमीकमीि होत िालले आहे. 
 

आर्जकाल सते्तिे र्जेव्हा मोठ्या प्रमािात कें द्रीकरि होते, तेव्हा ते दोन प्रकारे होते. बार्जारातील 
प्रभुत्व हा पणहला प्रकार. बार्जारातील प्रभुत्वामुळे णनरणनराळ्या बार्जारात र्जेथे खरेदी-णवक्री, देिे-घेिे वा 
नोकरीत ठेविे-काढून टाकिे, िालते तेथे माल ककवा सेवा याचं्या मागिी पुरवठ्यावर णनयंत्रि ठेवता येते, 
याला बार्जारातील प्रभुत्व असे म्हिता येईल. ज्याचं्या हाती हे प्रभुत्व असते ते ज्या साधनावर ताबा ठेवतात, 
त्या साधनािंे क्वणिति मालक असतात. ते मोठमोठ्या व्यापारी संस्थािंे व्यवस्थापक असतात आणि ते 
व्यवसाय-संस्थेच्या बार्जारातील हालिालींिे मागमदशमन करतात. त्या बँका असतात. त्याचं्या िलनाच्या 
पुरवठ्यावर आणि बँक-के्रणडटवर ताबा असतो. वास्तणवक ज्या णनधींिा ते वापर करतात तो त्याचं्या 
स्वतःच्या मालकीिा नसतो; पि त्या णवमा कंपन्या आणि गृहरिना संस्था असतात. लक्षावधी मालकानंी 
साठवलेला पैसा त्याचं्या मालकीिा नसतो; पि त्या साठवलेल्या पैशावर त्यािंा ताबा असतो. यापैकी 
बऱ्यािशा लोकानंा पूवी बितीसाठी काही उरति नसे. कच्च्या मालापासून ते पक्क्या मालाच्या 
पुरवठ्यापयंत सवावर ताबा ठेविाऱ्या त्या व्यापारी संघटना असतात वा बार्जार सणमत्या (माकेट बोडम) 
असतात. कामगारानंीसुद्ा आपली स्वतःिी अशी खूपि बार्जारी शक्ती संपादन केली आहे. मरु्जराचं्या 
पुरवठ्यावर णनयंत्रि ठेविाऱ्या त्याचं्या मर्जूर संघटना आहेत; आपल्या लक्षावधी सभासदाचं्या खरेदी 
शक्तीवर णनयंत्रि ठेविाऱ्या सहकारी संस्था आहेत; आणि शेवटी प्रत्येक बार्जारात णर्जच्या णनयंत्रिािा 
संिार आहे आणि सवम प्रकारच्या साधनाचं्या मागिी-पुरवठ्यावर ताबा आहे अशी राज्यसंस्था आहेि. 
 

दुसऱ्या प्रकारिी आर्मथक सत्ता ही औद्योणगक संस्थेिी हाती असते. औद्योणगक संस्था आकाराने 
मोठ्या व कायमपद्तीच्या दृष्टीने अणधक गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. त्यानंी र्जमणवलेला प्रिंड भाडंवलणनधी 
अनेक भागधारकाचं्याकडून णमळणवलेला असतो. आणि अशा भाडंवलाच्या उपयोगाबाबत मालकानंा सारा 
भरंवसा तज्ज्ञ व्यवस्थापकावर टाकिे आवश्यक होते. धंदा खार्जगी असो वा सरकारी असो, ही मािसे 
प्रत्येक स्वतंत्र धंद्याच्या अंतगमत संघटनेच्या िौकटीत व्यवस्थापकीय अणधकारािा वापर करतात. त्यानंा 
मालकािंा प्रणतणनधी म्हिता येईल; पि त्यािंी सत्ता वा अणधकार ही केवळ संस्थेिी मत्ता म्हिून समर्जल्या 
र्जािाऱ्या इमारती णन यंत्रसामुग्री एवढ्यापुरत्या मयाणदत नसतात. प्रत्येक उद्योगसंस्था ही अणधकार 
व्यवस्था, साठणवलेला अनुभव आणि ख्याणतमूल्य (Goodwill) याचं्या साहाय्याने बनलेली संघटना असते. 
या संघटनेमुळेि व्यवस्थाकािे सामर्थयम अस्स्तत्वात असते. एखाद्या उद्योगसंस्थेिे खार्जगी स्वरूप बदलून 
सावमर्जणनक होईल आणि त्यामुळे मालकीबाबत क्रान्तीकारक बदल होईल; पि या संघटनेवर कदाणित 
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काहीि होिार नाही. तीि मािसे काहीही बदल न होता व्यवस्थापकीय अणधकार वापरत राहतील, हे 
देखील शक्य आहे. 
 

बार्जारातील सामर्थयम आणि व्यवस्थापकीय सामर्थयम हे दोन्ही प्रकारिे सामर्थयम र्जरी मालकीतून 
णनमाि झालेले असले, तरी संघटनेमुळे त्यात वाढ होते. दोन्ही बाबतीत स्वतंत्रपिे णनरणनराळे मालक 
नव्हेत तर या संघटनेच्या अग्रस्थानी असिारेि सते्तिा वापर करीत असतात. सत्ता कुठल्या स्थानावरून 
गार्जणवली र्जाते याबाबात या दोन प्रकारातला फरक साठणवलेला आहे. बार्जारातील सामर्थयम बार्जारात 
म्हिर्जे मालाच्या रमपमशक्तीच्या वा पैशाच्या देवघेवीत वापरले र्जाते. व्यवस्थापकीय सामर्थयम हे धंद्याच्या 
अंतगमत संघटनेच्या संदभात वापरले र्जाते. वास्तणवक औद्योणगक व्यवस्थेत हे दोन्ही प्रकार आढळतात. 
त्यािंे बार्जारात आणि त्याि वेळी अंतगमत संघटनेवरही विमस्व असते. ‘व्यवस्थापकीय क्रातंी’ िे हे 
थोडक्यात म्हिर्जे सार आहे. पणरिामी त्यामुळे मालकी आणि आर्मथक सत्ता ही अलग झाली आहेत. आणि 
सामाणर्जक णनयंत्रिाच्या प्रश्नािे स्वरूप पालटले आहे. बार्जारी आणि व्यवस्थापकीय सामर्थयावरील भेदािे 
खरे महत्व, हे दोन प्रकार वेगळे आहेत यात नसून वेगवेगळ्या प्रकाराने या सामर्थयावर णनयंत्रि टेवता येते, 
हे आहे. 
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१३. सत्तेचे वनयांत्रि 
 
शह आवि समतोल याांच्या साहाय्याने वनयांत्रि 
 

आर्मथक सते्तिे णनयंत्रि करण्यािा एक मागम म्हिर्जे प्रणत आर्मथक सत्ता णनमाि करिे. प्रत्येक 
बार्जारपेठेत हे घडत असल्यािे आपिासं आढळते. सौदा र्जमणवण्यासाठी दोन बार्जूिे लोक णभडतात. 
त्याचं्या णहतरक्षिाच्या कल्पना परस्परणवरोधी असतात. प्रत्येक णवके्रता आपल्या मालास अणधकात अणधक 
ककमत णमळावी, यासाठी आपली शक्ती पिास लावतो आणि प्रत्येक खरीददार ककमत कमी करण्यासाठी 
शक्ती वापरतो. पैसे उसने देिारास भरपूर दराने व्यार्ज हवे असते आणि कर्जाऊ पैसे घेिारास व्यार्जािा दर 
कमी हवा असतो. आपल्या कामािी भरपूर दराने मरु्जरी णमळावी अशी कामगारािी मागिी असते तर 
मालक मंडळी स्वस्त रमपमशक्ती कशी णवकत णमळेल यािाि णविार करतात. प्रत्येकर्जि साहणर्जक स्वतःच्या 
फायद्यािी गाडी पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नात असतो. सगळ्या गोष्टी कुिाच्याि मनासारख्या घडत नाहीत; 
पि ज्यािे बल अणधक त्यािी खास बार्जू असल्यामुळे त्याला सौदा अणधक फायदेशीर ठरतो.  
 

समार्जवाद्याचं्या मते कोितीही बार्जू खास का असावी याला काहीि कारिे संभवत नाहीत. 
बार्जारपेठेत र्जेव्हा खार्जगी णहत साधिाऱ्याचं्यामध्ये संघषम होतो, तेव्हा खास कोिा एकार्जवळ संघषम 
करण्यािी आवश्यकता नाही; दुसऱ्यावर आपली इच्छा लादता येईल इतके बल त्यापैकी कोिार्जवळही 
असण्यािी आवश्यकता नाही. तरीसुद्ा प्रत्येकास समप्रमािात सत्ता वाटून देिे शक्य नसते. 
अराज्यकवाद्यानंी आपल्या आदशम व्यवस्थेत मानल्याप्रमािे हे शक्य झाले, तरी या बलािी समवाटिी 
होताक्षिीि र्जे अणधक उत्साही, काटकसरी आणि ितुर आहेत, ते दुसऱ्याचं्या कमकुवतपिािा फायदा 
घेऊन आपले प्रभुत्ब वाढणवण्यास सुरूवात करतील. आर्जच्या बार्जारपेठाचं्या संदभात प्रत्येकास वाटिी 
देण्यािी कल्पना ही सवमस्वी अवास्तव आहे. कारि या बार्जारपेठावंर व्यक्तीिे विमस्व नसून णवणशष्ट 
णवभागीय णहतसंबंधािे प्रणतणनणधत्व करिाऱ्या मोठमोठ्या संघटनािंे विमस्व असते. 
 

तेव्हा एकमेकाशंी स्पधा करिाऱ्या शक्तीमध्ये सते्तिा समतोल णनमाि करिे, हेि ध्येय नर्जरेसमोर 
ठेविे शक्य आहे. णवणशष्ट बार्जारपेठेत णवके्रत्याचं्या आणि ग्राहकाचं्या (खरीददार) शक्ती, कर्जम देिाऱ्यािंी 
णन कर्जम घेिाऱ्यािंी शक्ती, तसेि मालकानंी आणि कामगार संघटनािंी शक्ती सवमसादारिपिे समतोल 
असावी. संघषम झाला की प्रत्येक बार्जूच्या शक्तीस दुसऱ्या बार्जूच्या शक्तीिा शह बसेल. कुठल्याि एका 
बार्जूस कायमिे विमस्व गार्जणवता येिार नाही. परस्पराशंी करार करावयािा झाल्यास, प्रत्येकास दुसऱ्या 
बार्जूच्या म्हिण्यािा आदर करावा लागेल. ज्या समार्जवादी तत्त्वानुसार कुठल्याही बार्जारातील व्यवहारात 
दोन्ही पक्षामध्ये आर्मथक सते्तिी णवभागिी करावयािी असेल, तर त्यािा णनदेश सते्तच्या समतोलपिािे 
तत्त्व असा करता येईल.  
 

हा समतील कसा साधायिा? आपल्याहून बलशाली गटाला बळी पडलेल्यािंी साहणर्जकि 
स्वसंरक्षिाथम शक्य ते सवम करण्यािी प्रवृत्ती असते. भाडंवलशाही समार्जरिनेत हे घडताना अपि पाणहलेले 
आहे. भाडंवलशाही ऐन भरभराटीच्या काळात आर्मथक सत्ता ही र्जवळर्जवळ सवमस्वी मालदार वगाकडे 
होती. आपापसातील स्पधेमुळे त्याचं्या सते्तवर काही प्रमािात मयादा पडल्या, तरी ज्याचं्याकडे काहीि 
मालमत्ता नव्हती अशाचं्या बाबतीत णतिा दुरुपयोग थाबंणवण्यािी कुठलीि यंत्रिा नव्हती. या पणरस्स्थतीने 
कामगारानंा लढ्यासाठी उद्युक्त केले. त्यानंी आपली शक्ती वाढणवण्यासाठी कामगार संघटना आणि 
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सहकारी संस्था स्थापन केल्या आणि शेवटी भाडंवलदाराचं्या अमयाद सते्तला आळा घालण्यात यश 
णमळणवले. 
 

र्जेव्हा एका बार्जूिे विमस्व असते आणि दुसरी बार्जू स्वसंरक्षिासाठी मुक्त असते, तेव्हा लवकरि 
तसे करण्यािा प्रयत्न होतो. ही बार्जारपेठातील नेहमीिी प्रणक्रया आहे.असा उत्स्फूतम लढा सरकारी 
कृतीपेक्षा नेहमीि अणधक िागंला असतो. लोकानंी स्वतःि स्वतःिे णहतरक्षि करावे; इतर कोिावर 
त्यासाठी अवलंबून राहू नये, हे र्जास्त िागंले. सामुदाणयक सौद्यािे महत्व याति साठणवलेले आहे. 
नोकरीिे णनयम व मंर्जूरी यावर सरकारी णनयंत्रि असण्याऐवर्जी, सामुदाणयक सौद्याने या गोष्टीिे णनयंत्रि 
करिेि उणित. सरकारने ककमती ठरवून देण्याऐवर्जी ग्राहकाचं्या सहकारी संस्थानीि हे करिे रमपेयस्कर. 
पि अशा उत्स्फूतम कृतीने, मग ती णकतीही णनियाने केलेली असली तरी, नेहमीि कायमभाग साधेल असे 
नाही. सते्तिी न्याय्य णवभागिी होईल असा भरवसा देिारी, स्वणहत रक्षिाच्या भूणमकेतून णनमाि झालेली, 
कुठलीि अंतगमत यंत्रिा आर्जच्या अथमव्यवस्थेत णदसत नाही. कामगार संघटना अस्स्तत्वात आल्यानंतर 
सुद्ा, कामगारािंी बार्जू दुबमळ राणहली. अणधक मदतीसाठी त्यानंा रार्जकारिाकडे वळिे भाग पडले. आणि 
राज्यसंस्थेकडून आवश्यक ती मदत णमळाली. 
 

सवम आर्मथक सते्तस कायद्यािे संरक्षि असल्यामुळे परस्पराशंी स्पधा करिाऱ्या णहतसंबंणधतामध्ये 
सते्तिा समतोल प्रस्थाणपत करण्यासाठी, सरकारी हस्तके्षपािी सवमसाधारिपिे आवश्यकता आहे. या 
सते्तच्या णवभागिीत बदल करण्यासाठी -उत्स्फूतम कृतीस-शेवटी कायद्याच्या पाठींब्लयािी गरर्ज आहे. उदा. 
मालदार मािसाच्या मालमते्तस िोरी वा अणतक्रमिापासून कायद्यािे संरक्षि असते म्हिून मालदाराचं्या 
हाती सत्ता असू शकते. कायदा बदलून त्याच्या सते्तस मयादा घालता येतात अथवा ती सत्ता दुसऱ्याच्या 
हाती र्जाईल अशी व्यवस्था करता येते. कामगार संघटनेच्या शक्तीलाही कायद्यािा आधार आहे. आपले पसैे 
स्वेच्छेनुसार वापरण्यािा, संप करण्यािा व सौदा करण्यािा हक्क कायद्याने णदला नसता तर कामगार 
संघटनािी सत्ता अस्स्तत्वात राहूि शकली नसती. प्रत्येक प्रकाराच्या आर्मथक सामर्थयास कायद्यािे संरक्षि 
आहे. म्हिून या सामर्थयाच्या पुनर्मवभागिीसाठी सहकारी कृतीिी गरर्ज आहे. 
 

परस्पराशंी स्पधात्मक संघषम करत असलेल्या खार्जगी णहतसंबंणधतामध्ये समतोल णनमाि 
करण्याच्या हेतूने आर्मथक शक्तीिी पुनर्मवभागिी करिे हेि सरकारी कृतीिे स्वरूप असावयास हवे. स्वतंत्र 
समार्जात (Free Society) सामर्थयािी णवभागिी एकदाि पि कायम स्वरूपािी अशी करता येिार नाही. 
र्जसर्जशी नवी उत्पादन साधने आणि नव्या प्रकारच्या संघटना णनमाि होतील तसतसे सारखे बदल होत 
असतात. प्रत्येक नव्या पणरस्स्थतीत नव्या प्रकारच्या सरकारी कृतीिी आवश्यकता भासते. फक्त स्स्थणतशील 
(Stagnant) अथमव्यवस्थेत कायम स्वरूपाच्या सत्ता णवभागिीिी पद्त अंणतम अथाने ठरणवता येईल.  
 
मोक्याच्या सहयोगाने वनयांत्रि  
 

कुठल्याही पणरस्स्थतीत िालेल असा सते्तिा समतोल प्रस्थाणपत केला तरी त्यामुळे प्रत्याक्षात 
एकाद्या व्यवहारात कुठल्याि पक्षास सते्तच्या दुरुपयोग करतायेिार नाही, एवढीि सोय होईल. तथाणप हे 
झाले नकारात्मक णनयंत्रि. ज्या अथमव्यवस्थेपुढे काही भावरूप साध्ये आहेत णतला याहून काहीतरी अणधक 
हवे. 
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आर्मथक सामर्थयम मुद्दाम सामाणर्जक ध्येयणसद्ीच्या णदशेने वापरले पाणहर्जे. आर्मथक व्यवस्थेतून 
व्यापक स्वरूपािे एकूि मागमदशमन झाले पाणहर्जे. हे करिे फक्त राज्यसंस्थेसि शक्य आहे. वेगळ्या शब्लदात 
सागंायिे झाल्यास केवळ णवणशष्ट आर्मथक सामर्थयाला शह देिारे आर्मथक सामर्थयम णनमाि करून भागिार 
नाही; त्यािबरोबर रार्जकीय णनयंत्रिही असले पाहीर्जे. 
 

बार्जारपेठेतील सामर्थयाच्या वापरावर रार्जकीय णनयंत्रि ठेविे, यालाि सवमसामान्यतः आर्मथक 
णनयोर्जन म्हितात. अथाति णनयोर्जनाच्या कल्पनेिा आणि समार्जवादी णविारािा असा खास संबंध नाही. 
णनयोर्जन हे भाडंवलशाही, झोकटगशाही (फाणसस्ट) ककवा साम्यवादी स्वरूपािेही होऊ शकते. सध्या 
प्रत्येकर्जि णनयोर्जनाच्या पुरस्कता आहे. अणनयणमत बार्जारपेठेच्या भरंवशावर णनःशंकपिे णवसंबिारे असे 
आर्ज तरी एकही सरकार वा देश णदसत नाही. पि णनयोर्जन केले र्जाते ही वस्तुस्स्थती समर्जल्याने, 
आपल्या ज्ञानात णवशेष भर पडत नाही. प्रत्येक सरकारिा असा दावा असतो की, ते करीत असलेले 
णनयोर्जन हे एक ‘ लोकाचं्या कल्यािाथम ’ असते वा ‘ सावमर्जणनक णहताथम ’ असते. पि कुठल्याही भाडं्यावर 
णिकवता येण्यासारख्या या णिठ्ठ्ठ्या आहेत. महत्व आहे ते त्या भाडंवलातील पदाथाला. प्रा. टॉनीच्या 
शब्लदात सागंायिे झाल्यास “संसद आणि लोकणशक्षि याचं्याप्रमािेि णनयोर्जन ही सुद्दा सुलभ कल्पना नाही. 
णनयोर्जनामुळे ज्या ध्येयािंी णसद्ी प्राप्त करून घ्यावयािी आहे, त्या ध्येयाचं्या णसद्ीसाठी उपयोगात 
आिलेली साधने आणि ज्या भूणमकेतून या दोहोंिी णनवड केली र्जाते त्यावर त्यािंे पणरिाम अवलंबून 
असतात. [(R. H. Tawney-णदअटॅक; १५५३ पा. ९५)] 
 

समार्जवादी णनयोर्जनािे असे खास वेगळ्या प्रकारिे व णनणित स्वरूपािे उणद्दष्ट आहे. संधी उपलब्लध 
करून देिारी यंत्रिा णनमाि करिे हे या णनयोर्जनािे ध्येय असते, आणि या संधी शक्य णततक्या अबाणधत, 
समप्रमािात आणि र्जास्तीत र्जास्त णमळाव्यात की र्जेिेकरून प्रत्येक व्यक्तीस या यंत्रिेच्या साहाय्याने 
आपल्या र्जीवनास आकार देता येईल. अणधक स्पष्ट शब्लदात सागंावयािे झाल्यास आर्मथक सुरक्षा, न्याय 
वाटिी आणि णवकसनशील अथमव्यवस्था ही समार्जवादी णनयोर्जनािी उणद्दषे्ट आहेत. संधी उपलब्लध करून 
देण्याच्या या यंत्रमेच्या मयादा बाहेर हस्तके्षप करून सरकार या संधीिा कसा उपयोग करावा हे 
ठरणवण्यास ज्यावेळी सुरुवात करील, त्यावेळी व्यणक्तगत स्वातंत्र्यावर दडपि येईल आणि ज्या मूलभूत 
रमपद्ावंर (Values) समार्जवाद स्स्थरावला आहे, त्यािंा सरकार कडून भंग होईल. र्जोपयंत णमळालेल्या 
संधीिा उपयोग दुसऱ्यास इर्जा करण्यासाठी होत नाही, तो पयंत या संधीिा उपयोग कसाही केला तरी ती 
त्या व्यक्तीिी खार्जगी बाब आहे. योग्य णठकािी नोकरी करण्यािी संधी त्यास हवी असते. पि कोठल्याही 
एखाद्या व्यवसायात आपल्याला सक्तीने दाखल केले र्जावे, हे त्याला नको असते. सवमसाधारपिे सुखात व 
सुरणक्षत र्जीवन र्जगण्यािी त्याला संधी हवी असते. पि त्याने कोठे रहावे व स्वतःिी कमाई कशी खिम 
करावी, यावर त्याला कोिािेही णनयंत्रि नको असते. णभन्न प्रकारच्या अनेक सोयींिा उपयोग त्याला 
घ्यावासा वाटतो. पि आपल्या फावल्या वेळात आपि काय करावे यािा णनिमय दुसऱ्याने करावा, हे त्याला 
पसंत नसते. 
 

यािा अथम असा की समार्जवादी अथमव्यवस्था म्हिर्जे केवळ णनयोणर्जत अथमव्यवस्था नव्हे, तर 
बार्जारपेठेवर आधारलेली अथमव्यवस्था होय. लोक बार्जारपेठािंारा आपल्या णनवड स्वातंत्र्यािा वापर 
करतात. या मालकािी नोकरी करावी का दुसऱ्यािी करावी हे ठरणवण्यािे कामगारानंा स्वातंत्र्य द्यायिे 
असेल आणि कुठल्या मरु्जरानंा नोकरी द्यायिी हे ठरणवण्यािे मालकानंा स्वातंत्र्य असेल, तर रमपमशक्तीच्या 
बार्जारािीही आवश्यकता आहे. आपला पैसा खिम करावा का व खिम करिे झाल्यास कोित्या कारिास्तव 
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करावा हे र्जर ग्राहकानंी ठरवाक्यािे असेल, तर त्यानंा तशी णनवड करिे शक्य व्हावे यासाठी णवणवध वस्तंूिे 
बार्जार हवेत. 
 

णनयोर्जनाच्या पद्तीबाबत काय? स्वीकारण्यार्जोगे दोन णनराळे मागम आहेत. पणहला असा की 
आर्मथकसत्ता खार्जगी मालकाचं्या हाती सोपवावयािी आणि कायदे व प्रकाशणकय णनयंत्रि याचं्या 
साहाय्याने सत्ताणधशाचं्या णनिमयािे णनयमन करावयािे. याला बाह्य णनयंत्रि म्हितात. दुसऱ्या पद्तीनुसार 
सरकारनेि अथम व्यवहारात णशरकाव करावयािाव आर्मथक सत्ता संपादन करायिी. अशाप्रकारे स्वतःि 
अथम व्यवहारात सहभागी झाल्यामुळे सरकारास आत राहून णनयंत्रि करता येते. 
 

सवम प्रकारच्या लोकशाही णनयोर्जनात काही प्रमािात बाह्य णनयंत्रि हे अनुस्यूत आहे. ज्या 
अथमव्यवस्थेत आर्मथक सत्ता सवमस्वी सावमर्जणनक हाती नसते, त्या णठकािी सरकारास असा प्रकारिे 
णनयंत्रि करिे भागि असते. पि त्यािे तोटेसुद्ा सवाना पणरणित आहेत. प्रवाहशाली अथमव्यवस्थेच्या 
संदभात णनयंत्रिासाठी कायदे करण्यािी पद्ती ताठर णन अवर्जड वाटते. या पद्तीने केवळ ढोबळ णन 
कायम स्वरूपािे प्रश्न सोडणवता येतात. यासाठी णवणशष्ट प्रकारिी आणि हंगामी स्वरूपािी बंधने घालिारे 
शासकीय णनयंत्रिि पसंत केले र्जाते. पि यातही काही धोके आहेत. दडपेणगरी आणि लािलुिपत या 
गोष्टी टाळल्या तरी यामुळे र्जबाबदारी णवभागली र्जाते आणि पणरिामी कायमक्षमता नष्ट होते व वैफल्यािी 
भावना णनमाि होते. एका शब्लदात सागंायिे झाल्यास शासकीय णनयंत्रिामुळे नोकरशाहीच्या सवम समस्या 
णनमाि होतात. णशवाय शासकीय पद्तीने फक्त बंधने घालता येतात; नवा पायंडा पडत नाही. स्वातंत्र्यणप्रय 
लोकाचं्या मनात आर्मथक णनयोर्जनाबद्दल अनादरािी भावना आहे. कारि आर्मथक णनयोर्जनािी ‘बाह्य 
णनययंत्रिा’ च्या पद्तीशी फारि र्जवळीक झालेली णदसते. 
 

समार्जवादी आर्मथक णनयोर्जनािी स्थापना प्रामुख्याने ‘ अंतगमत णनयत्रिा ’ च्या पयायावर व्हावयास 
हवी. या पद्तीनुसार सरकार स्वतःिी आर्मथक सत्ता संपादन करण्यासाठी कायदा करते आणि अशाप्रकारे 
या सते्तच्या उपयोगाबाबतिे णनिमय रार्जकीय णनयंत्रिाच्या के्षत्रात आिले र्जातात. या प्रकारे सरकारला 
भावरूप कामणगरी करात येते. आपल्या ध्येयािंा पाठपुरावा करात येतो. केवळ आपल्या ध्येयणवरोधी 
वतमनास प्रणतबंध करण्याति समाधान मनावे लागत नाही. हे साधण्यासाठी सरकारने संपूिम अथमव्यवस्थेवर 
आक्रमि करावे अथवा संपूिम आर्मथकसत्ता आपल्या हाती घ्यावी, यािी आवश्यकता नाही. फक्त या 
मोक्याच्या र्जागा ताब्लयात घेतल्या म्हिर्जे पुरे. बरीिशी सत्ता स्वतंत्र (खार्जगी) णनयंत्रिाखाली राणहली तरी 
सरकारला या मोक्याच्या स्थानावंरून सवम अथमव्यवस्था व्यापता येईल व णतिे मागमदशमनही करता येईल.  
 

ज्या मोक्याच्या र्जागावरून सरकार आर्मथक साधनाचं्या वापरावर अंतगमत णनयंत्रि ठेवू शकते 
त्याला अंदार्जपत्रक (Budget) म्हितात. अंदार्जपत्रकािारे सरकार महसूल र्जमा करते व त्यािा णवणनयोग 
कसा करावयािा हे ठरणवते. आर्मथक सुरक्षा हे ध्येय असेल, तर सरकारला, मालाला मागिी कायम राहील 
व सवाना कामकार्ज णमळेल अशी पणरस्स्थती कायम ठेवण्यासाठी पुरेसा होईल आणि िलनवाढ टाळता 
येईल, अशा प्रकारे एकूि पैशाच्या ओघािे णनयमन करावे लागेल. न्याय्य वाटिी हे र्जर ध्येय असेल तर 
कराचं्या मदतीने आणि णनरणनराळ्या सामाणर्जक उत्पन्नािी सोय करून, सरकारास पुनर्मवभागिी करता 
येईल. णवकसनशील अथमव्यवस्था हे र्जर ध्येय असेल तर राष्ट्राच्या एकूि उत्पन्नािी आपल्या ध्येयाच्या 
संदभात, ग्रहि, गुंतविूक आणि सामाणर्जक व्यवसायासाठी कशी णवभागिी करावी हे सरकारास ठरणवता 
येईल. अशाप्रकारे ज्या देशात लोक आपापले कर भरतात तेथील णनयोर्जनाच्या सवम साधनापंैकी 
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अंदार्जपत्रक हे ‘सवाणधक महत्त्वािे, सवात शक्तीमान आणि सवात व्यापक’ [(डब्लल्यू आथमर लेव्हीस : णद णप्रस्न्सपल्स 
ऑफ इकॉनणमक प्लॅकनग--१९४९: पा. २७)] साधन होय असे म्हिता येईल. 
 

तरीसुद्ा ज्या णठकािी आर्मथक सत्ता ही पैशावर नव्हे तर भौणतक साधन-सामुग्रीवर अवलंबून 
असते त्या णठकािी अंदार्जपत्रकािी पणरिामकारकता नष्ट होते. आिखी कशािी तरी र्जोड आवश्यक 
ठरते. उदा. आर्मथक सुरणक्षततेसाठी णनयोर्जन करावयािे म्हिर्जे एकसारखा मागिी व पुरवठा यािंा मेळ 
गालिे आले. वस्तुस्स्थती अशी असते की मागिी होिाऱ्या नेहमीच्या बदलािंे णनयंत्रि अंदार्जपत्रक करू 
शकते; पि पुरवठ्यावर प्रत्यक्ष णनयंत्रि ठेविे हे अंदार्जपत्रकाच्या साहाय्याने र्जमत नाही. णशवाय र्जेव्हा 
मागिीमध्ये भराभर णन मोठ्या प्रामािावर बदल होतात तेव्हा पुरवठा मागिीशी आपोआपि र्जमवून घेतो, हे 
सुद्ा शक्य नसते. तेव्हा काही प्रमािात उत्पादनािे णनयोर्जनसुद्ा आवश्यक आहे. सरकारास स्वतःि 
गुतविुक करून आर्मथकके्षत्रात उडी घ्यावी लागेल. तसेि न्याय वाटिीिे णनयोर्जन करण्याच्या कामी 
अंदार्जपत्रकाच्या उपयुक्ततेस काही मयादा पडतात. कर आकारिीमुळे उत्पन्नातील तफावती कमी होतील 
पि णवषमतेच्या प्रश्नािा मुळापासून णविार व्हावयास हवा; आणि मोठमोठ्या मालमत्ता सरकारने आपल्या 
ताब्लयात घ्यावयास हव्यात. तसेि णवकसनशील अथमव्यवस्थेसाठी णनयोर्जन करताना राष्ट्राने केलेली बित 
पुरेशी आहे, यािी अंदार्जपत्राकात खात्री देता येईल; पि मके्तदारी व अणतरेकी स्पधा या दोहोंिा 
उत्पादनावर र्जो वाईट पणरिाम होईल, त्याला आळा घालिे हे मात्र अंदार्जपत्रकाच्या साहाय्याने शक्य 
होिार नाही. यासाठी मोक्याच्या णठकािी सरकारी उद्योगािंी आवश्यकता आहे. 
 

यापूवी अंदार्जपत्रकाच्या उपयुक्ततेिे समार्जवाद्यानंी णवशेष महत्व मानले नाही. प्रत्येक सरकार 
अंदार्जपत्रकािा उपयोग म्हहसूल वाढणवण्यासाठी करीत असल्यामुळे णनयोर्जनािे साधन म्हिून 
अंदार्जपत्रकािी संभाव्य उपयुक्तता णततकीशी महत्त्वािी वाटली नाही. पि आता नणवनि धोका णनमाि 
झाला आहे. तो असा की अंदार्जपत्रकाच्या साह्याने राज्यसंथा णवत्तीय साधनावंर णनयंत्रि ठेवू शकेल; पि 
भोणतक साधनाच्याबाबत ते र्जमिार नाही. समार्जवादी णनयोर्जनासाठी या दोहोंिीही आवश्यकता आहे. 
तेव्हा अंदार्जपत्रकाच्या कौशल्यपूिम उपयोगाबरोबरि सावमर्जणनक मालमते्तिा सुद्ा कौशल्यपूिम उपयोग 
करिे आवश्यक आहे.  
 

ज्या तत्त्वानुसार आर्मथक सामर्थयािा समार्जवादी ध्येयाचं्या णसद्ीसाठी उपयोग केला र्जातो त्यािेि 
विमन, मोक्याच्या सहयोगाने णनयोर्जन करण्यािे तत्त्व असे करता येईल. अंदार्जपत्रक, प्रमुख औद्योणगक 
संस्था, मोठ्या प्रमािावर मालमत्ता संपादन करिे, वगैरे अथमव्यवस्थेच्या मोक्याच्या णठकािी आर्मथकसत्ता 
हाती घेऊन याचं्या आधारावर राज्यसंस्था णनणतर्जन करते. सरकार आपली णनयोर्जनशक्ती कशी वापरते 
आणि कशा प्रकारिे णनयोर्जन करते यािी नेहमीि सावमर्जणनक छाननी होईल. कारि लोकशाहीमध्ये 
राज्यसंस्थेवर नेहमीि संसदेिे व सवमसाधारि रार्जकीय प्रणक्रयािंे णनयंत्रि असते. [लोकशाही मध्ये कोितेही 
सरकार अणलप्तपिे णनयोर्जन करू शकते व नंतर आपली इच्छा लोकांवर लादू शकते, असा गैरसमर्जांपासून मात्र आपि सावध राणहले पाणहरे्ज. 
केवळ संसदेतीलि नव्हे तर इतर अनेक संबंणधतांिा णविार व्हावा लागतो व कुठल्याही योर्जनेच्या यशस्वी कायमबाहींिी शक्यता णनमाि होण्यापूवी 
त्या सवांिा सहकार णमळवावा लागते आणि योर्जनेच्या कायमवाहीसाठी णवकें द्रीकरि हे अणतशय महत्त्वािे आहे.] 
 

पि केवळ रार्जकीय प्रणक्रयामंुळे संपूिम संरक्षि लाभते असे होिार नाही. रोर्जच्या आर्मथक 
घडामोडींशी त्यािंी णततकी र्जवळीक नसते आणि तपशीलवार कायमवाहीसाठी त्या नेहमीि णततक्याि 
पणरिामकारकही ठरत नाहीत. अथमव्यवहारात अंशतः भाग घेण्यापणलकडे सरकारस काही अणधक न करू 
देण्यािे हे कारि आहे. र्जोपयंत अथमव्यवहारात असा ‘ स्वतंत्र ’ णवभाग असेल तोपयंत राज्यसरकारच्या 
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हालिालीवर अणवरतपिे आणि प्रभावी मयादा घालण्यािे काम तो करू शकतो. खार्जगी मालकवगम आणि 
स्वतंत्र कामगार संघटना या िालूि ठेवल्या आणि त्याचं्यातील सौद्यामुळे िागंले णनष्ट्कषम णनघाले तर 
सावमर्जणनक मालकीच्या के्षत्रातही तशीि पणरस्थीती हवी असा कामगार संघटनानी आग्रह धरल्यास 
त्यापासून पळता येिार नाही. सरकारी उद्योगसंस्थानी कायमक्षमता खार्जगी उद्योग संस्थेपेक्षा कमी असेल 
आणि त्यािंी सेवा ग्राहकाचं्या दृष्टीने कमी समाधानकारक असेल तर ही तुलना सवमर्जि करतील आणि फार 
कालपयंत र्जनमतािा पाठींबा णटकिार नाही. खार्जगी गुंतविुकीनेि र्जर देशाच्या गरर्जा भागिार 
असतील तर सावमर्जणनक गुंतविुकीसाठी आवाहन केले र्जािार नाही. प्रत्येकवेळी राज्यसंस्थेच्या 
हालिालीिे स्वरूप व संभाव्य उपयुक्ततेबद्दल सरळ सरळ प्रश्न णविारले र्जातील.  
 
सामावजक जबाबदारीद्वारा वनयांत्रि 
 

सते्तिा समतोल आणि मोक्याच्या वेळी सहभागी वेळी सहभागी होिे या दोन्ही तत्त्वािंा 
बार्जारपेठेतील प्रभुत्वावर णनयंत्रि ठेवण्यासाठी संबंध आहे. यापैकी कुठलेि वा दोन्ही तत्त्वे व्यवस्थापकीय 
सते्तिे कें द्रीकरि झाल्याने ज्या समस्या णनमाि झाल्या आहेत त्या सोडणवण्यास पुरेशा उपयोगी नाहीत. 
व्यवस्थापकीय सते्तवर या प्रत्येकािे वर्जन पडेल पि यातील एकही तत्त्व त्या सते्तिा वापर समार्जवादी 
ध्येयणसद्दीसाठी म्हिून प्रभावी मागमदशमन करू शकिार नाही. बार्जारातील स्पधमकाचं्या णनयंत्रिामुळे 
कदाणित व्यवस्थापकीय कायमक्षमतेस िालना णमळेल. पि स्पधेने होिारे णनयंत्रि हे नेहमीि अपूिम असते. 
अकायमक्षम संस्था सुद्ा केवळ आियमकारक णिकाटीमुळे तग धरू शकतात. कामगार संघटनाचं्या 
प्रणतरोधात्मक सामर्थयामुळे व्यवस्थापकानंा वाढीव वा उच्च वेतन देिे, नोकरीिे णनयम सुधारिे आणि 
कामाच्या पद्ती बदलिे हे सुद्ा भाग पडेल. पि ही झाली बाह्य दडपिे, यामुळे व्यवस्थापनािंी रिना व 
स्वरूप बदलिे अथवा औद्योणगक संस्थानंा नव्या ध्येयािंा स्वीकार करण्यास भाग पाडिे हे शक्य होिार 
नाही. 
 

रार्जकीय णनयंत्रिालाही अशाि मयादा आहेत. सरकार एकाद्या औद्योणगक संस्थेिा ताबा घेऊ 
शकेल, स्वतःिे नवे व्यवस्थापक नेमून त्याना आदेश देईल, पि हर्जारो औद्योणगक संस्थामंध्ये प्रत्येक 
णठकािी काय िालते आहे ते पाहिे, त्याचं्या अन्तगमत शासनावर देखरेख करिे आणि णतथे घडत 
असलेल्या प्रत्येक गोष्टीिी र्जबाबदारी स्स्वकारिे हे कुठल्याही सरकारास शक्य नाही. प्रत्येकास कशी 
वागिूक द्यावी वा त्यािंी वागिुक कशी असावी हे काही कायद्याने सरकार ठरवंू शकिार नाही आणि 
व्यवस्थापनाला अंमलात न येिाऱ्या कागदी णनयंमानी र्जखडून काहीि नाही. तथाणप हे सारे शक्य होईल 
असे मानले तरी र्जे उद्योग सावमर्जणनक मालकीिे नाहीत त्यािंे काय? सरकारी उद्योग संस्थानंी उत्तम 
उदाहरि घालून णदल्यामुळे होईल ते वगळल्यास दुसरे कसले णनयंत्रि या खार्जगी उद्योगसंस्थातंील 
व्यवस्थापकाचं्या सते्तवर येऊ शकिार आहे?  
 

आर्मथक सते्तच्या णनयंत्रिािी णतसरी एक पद्त आहे. ती म्हिर्जे समार्जािेि णनयंत्रि. (समाणर्जक 
णनयंत्रि) समार्ज म्हिर्जे या संदभात केवळ अस्पष्ट व ढोबळ लोकमत नव्हे तर व्यवस्थापकीय सते्तिा 
ज्याचं्यावर सवात अणधक आघात होतो व ही सत्ता कशा तऱ्हेने वापरली र्जाते यािंी ज्यानंा माणहती असते 
आणि र्जे आपल्या सामर्थयािी र्जािीव करून देऊ शकतात असे समार्जातील समुह हे होत. अशा प्रकारिे 
णवणशष्ट सामाणर्जक णनयंत्रि ही एक प्रभावी शक्ती आहे. लोकमताच्या महत्त्वाच्या घटकािंी रार्जकारिातील 
सत्ता ही णनर्मववाद असते. मग ही सत्ता सरकार उलथन पाडण्याच्या कामीि वापरली पाहीर्जे असे नव्हे. 
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समार्ज अथवा समार्जातील प्रणतणष्ठत समूह (प्रभावी समूह) णवणशष्ट सरकारी कृती सहन करण्यास तयार 
होिार नाहीत. हीि गोष्ट मुळी रार्जकारिी लोकाचं्या महत्त्वाकाकें्षला मयादा घालते. आणि काही गोष्टी 
झाल्यास पाणहर्जेत असा आग्रह समार्ज धरतो तेव्हा आर्ज ना उद्या समार्जाच्या इच्छेनुसार होताति. 
 

सामाणर्जक णनयंत्रि संघटनात्मक पोकळीमध्ये िालू शकत नाही. केवळ नैणतक मूल्यािे धडे देऊन 
आणि हृदय पणरवतमन करून सुधारिा घडवून आिता येतील असा णवश्वास बाळगिाऱ्याबंद्दल समार्जवाद्यानंी 
शंका प्रदर्मशत केल्या ते योग्यि आहे. त्यानंी नेहमीि असा आग्रह धरला आहे की आर्मथक संघटनेत बदल 
करिे अगत्यािे आहे. सामाणर्जक णनयंत्रिािे संघटनात्मक स्वरूप म्हिर्जे समार्जाला र्जबाबदार राहिे. हे 
णनयंत्रि प्रत्याक्षात यशस्वी होण्यासाठी तीन गोष्टी करावयास हव्यात. पणहली गोष्ट अशी की र्जे सते्तिा वापर 
करतात त्यानंा ही सत्ता कशाप्रकारे वापरली र्जावी याच्याशी संबंधीत असलेल्याना र्जबाबदार रहावयास 
लाविे. दुसरे असे की समार्जणनयंत्रिास शासनािा पाकठबा हवा. र्जे आपली र्जबाबदारी उिलण्यास कमी 
पडतात त्यानंा ताळ्यावर आिण्यासाठी काहीतरी अंणतम स्वरूपािे साधन हवे. णतसरी गोष्ट अशी की 
ज्याचं्या हाती सत्ता आहे त्याचं्याकडून काय अपेक्षा आहेत यािी त्यानंा माणहती हवी. त्याचं्या वागिुकीसाठी 
स्वच्छ णन स्पष्ट प्रमाििा णनदेश केला पाणहर्जे. अशी प्रमािे माडंली नाहीत तर त्यािंा आदर केला र्जावा 
असा आग्रह धरता येिार नाही.  
 

र्जबाबदारीिे पालन व्हावे यासाठी र्जी यंत्रिा करायिी ती णनरणनराळ्या प्रकारे करता येईल. 
सरकारी संस्थामध्ये व्यवस्थापक सभासदानंा सरळ र्जबाबदार असतात. लोकशाही व्यवस्थेिे हे प्रमुख 
लक्षि आहे. सरकारी उद्योगसंस्थामंध्ये व्यवस्थापक हे अंणतम अथाने संसदेस र्जाबाबदार असतात. पि 
ससंद तर रोर्जच्या व्यवहारातून दूर असते. आणि खार्जगी उद्योगसंस्थातील व्यवस्थापकाचं्या वतमनावर तर 
संसदेस काहीि णनयंत्रि ठेवता येत नाही. सरकारी व खार्जगी उद्योगसंस्थातून णवणशष्ट र्जबाबदारीिे पालन 
व्हावे या साठी काही करण्यािी आवश्यकता आहे. ग्राहकाचं्या बार्जूने णविार केल्यास ग्राहकमंडळापासून ते 
फसविूक करिाऱ्या र्जाणहरातींना प्रणतबंध करण्यापयंत अनेक साधने आहेत. उत्पादकाचं्या बार्जूने णविार 
केल्यास औद्योणगक लोकशाहीच्या यंत्रिेिारा कामगारानंा र्जबाबदार राहण्यािी व्यवस्था आहे. प्रत्येक 
बाबतीत प्रभावी उपाययोर्जना करता येते. ग्राहक खरेदी करण्यािे व कामगार काम करण्यािे नाकारू 
शकतो. आणि सरकार र्जसे ग्राहकाचं्या मदतीला र्जाऊ शकते तसेि कामगारानंा त्याचं्या संघटनािंा 
पाकठबा असतो. 
 

पि णतसऱ्या णन महत्त्वाच्या अटीिे म्हिर्जे व्यवस्थापकाचं्या कामािे मूल्यमापन करण्यासाठी स्पष्ट 
प्रमािे ठरवून देण्यािे काय? पूवीिी प्रमािे साधी व सरळ होती. वषाच्या शेवटी नफ्या तोट्यािा णहशेब 
कसा सादर केला र्जातो यावर व्यवस्थापकािे नोकरीवर राहिे व बडतफम  होिे अवलंबून असे. धंदा ठीक 
असे तोपयंत व्यवस्थापक आपल्या अणधकारािा वापर कसा करतो ही गोष्ट णवशेष महत्वािी मानली र्जात 
नसे. हा साधा आदशम आता डळमळायला लागलाय–बदनाम झालाय. खार्जगी उद्योग संस्थामंध्ये सुद्ा 
फायदा म्हिर्जे उत्तम व्यवस्थापन असे समीकरि माडंले र्जात नाही. उलटपक्षी रु्जन्या आदशाच्या र्जागी नवे 
आदशम ठेवले र्जात आहेत. फायद्याच्या र्जागी उत्पादनक्षमतेला महत्त्व णदले र्जात आहे. समन्वय, 
कायमक्षमता, मके्तदारीिे णनयंत्रि, सुधाणरत औद्योणगक संबंध ही सारी उत्पादन वाढणवण्यासाठी साधने 
आहेत या भूणमकेतून माडंली र्जाते. सहकारी उद्योगामंुळे समार्जवादी ध्येये प्रत्यक्षात आिण्यािी संधी 
णमळेल आणि व्यक्तीच्या प्रणतषे्ठबद्दलिा आदरभाव प्रत्यक्ष उद्योग संस्थेच्या कामकार्जातून अंमलात आिता 
येईल, असे सूणित करिे म्हिर्जे णनरुपयोगी अवास्तव आदशमवादी म्हिून बडतफीसि पािारि 
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करण्यासारखे आहे. व्यापारी संस्थेिे अस्स्तत्व हे वस्तू णन सोई याचं्या उत्पादनासाठी असते. आणि म्हिूनि 
आपल्या अस्स्तत्त्वािे समथमन प्रत्येक संस्थेने बार्जारातील यशपयशाच्या आधारावर केले पाणहर्जे, त्या 
संस्थेत काम करिाऱ्या लोकावंर त्यािा काय पणरिाम होतो हा मुद्दा गैरलागू आहे असे म्हटले र्जाते.  
 

तरीसुद्ा ज्या प्रमािािंा समार्जवादी आता स्वीकार करतील आणि र्जेथे र्जेथे व्यवस्थापक आपल्या 
मागमदशमनािा अहवाल सादर करताना ही प्रमािे लागू करतील त्यािंा अथम इतकाि की उद्योगसंस्था 
समार्जवादी ध्येयाचं्या संदभात िालवाव्यात आणि व्यक्तींिा ग्राहक व उत्पादक या दोन्ही भूणमकेतून णविार 
व्हावा. आर्मथक घडामोडींिा मािसाच्या र्जीवनावर र्जो दुहेरी पणरिाम होतो त्यािी व्यवस्थापकीय सते्तला 
योग्य ती दखल घ्यावी लागते. कायमक्षमतेिी आवश्यकता णनणिति आहे पि मािसािे उत्पादक म्हिून र्जे 
हक्क आहेत त्याकडे पुरेसे लक्ष पुरवू नये असे नाही. तेव्हा व्यवस्थापकीय अणधकारािा वापर कसा होतो आहे 
यािे मूल्यमापन करताना समार्जाने हा णनकषसुद्ा लावला पाणहर्जे. 
 

आर्मथक सते्तच्या णनयंत्रिासाठी मागमदशमनपर तीन तत्त्वे म्हिून सते्तच्या समतोलािे तत्त्व मोक्याच्या 
सहयोगातून णनयोर्जन करण्यािे तत्त्व आणि समार्जास र्जबाबदार राहण्यािे तत्त्व या तत्त्वािंा एक पूिम संि 
बनतो. आमच्या आर्जच्या णविारािंे धागे या तत्त्वानंी एकत्र आिले आहेत. त्यामुळे साध्यािंे धागे व 
साधनािंी वीि याचं्या साहाय्याने समार्जवादी आर्मथक व्यवस्था वीिता येईल. या अथमव्यवस्थेत खार्जगी व 
सावमर्जणनक दोन्ही णवभाग असतील. पि आर्मथक सत्ता–मग णतिे स्वरूप कसेही असो अथवा ती 
कोिाच्याही होती असो– ही पणरिामकारक णनयंत्रिाखाली असेल. हे णनयंत्रि आर्मथक, रार्जकीय वा 
समाणर्जक असेल. यापैकी प्रत्येक प्रकारिे णनयंत्रि स्वतंत्रपिे व एकणत्रतपिे सुरू करता येईल.  
 

णनदोष आणि अपरीवतमनशील अशा आर्मथक संस्थािंे गैरमागमदशमन करिारे णित्र आम्हाला एकदम 
अमान्य असल्यािे आम्ही सुरूवातीस साणंगतले. त्यािा आणि वरील कल्पनेिा आणि णित्रािा काही संबंध 
नाही. समार्जवादी ध्येयािंी अणभव्यक्ती संस्थात्मक स्वप्नरंर्जनाच्या माध्यमाने कधीही करता येिार नाही. 
अणभव्यक्ती संस्थात्मक स्वप्नरंर्जनाच्या माध्यमाने कधीही करता येिार नाही. कारि संस्था या कधीि 
पणरपूिम नसतात. नव्या पणरस्स्थतीशी त्या सतत रु्जळवून घ्याव्या लागतात. संस्थािंी णनवड करताना ज्या 
संघटनात्मक तत्त्वािंा णविार व्हावा अशा तत्त्वािंी आम्ही केवळ माडंिी केली आहे. ज्या पद्तीने या 
तत्त्वािंा प्रत्यक्षात अथम लावला र्जाईल, त्या संघटनात्मक िौकटीिी वास्तवात णनवड केली र्जाईल त्यािे 
अगणित प्रकार असतील पि यािे कोिी आियम बाळगण्यािे कारि नाही. कारि ज्या पणरस्स्थतीशी समना 
करावयािा आहे, त्यात अनंत प्रकारे बदल होऊ शकतो. 
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वनष्ट्कषव 
१४. भविष्ट्याकडे नजर 

 
कुठलाही रार्जकीय णविार तगायिा असेल तर त्यातून स्फूती तर णमळालीि पाणहर्जे पि 

मागमदशमनही झाले पाणहर्जे. समार्जवादही याला अपवाद नाही. रु्जन्या णनष्ठा ककवा भूतकाळातील 
पराक्रमाच्या आधारावर त्याला तग धरता येिार नाही. िालू णपढीिी णनष्ठा त्याने र्जागृत केली पाणहर्जे. 
आणि िालू काळानुसार समार्जवादी णविाराच्या संदभात कशी कृती केली पाणहर्जे हे दाखणवले पाणहर्जे. या 
णविारातून सतत प्रकाश णन स्फूती न णमळाल्यास-हृदयात आग आणि मनात प्रकाश-यािी आकषमकता नष्ट 
होईल आणि ती इणतहास र्जमा होऊन नाहीशी होईल. 
 

िलवळीमध्ये तसेि लोकामंध्ये प्रगल्भता आल्याने काही धोके संभवतात, याकडे दुलमश करिे 
तरुिास परवड्यासारखे आहे. आिरिािा प्रयत्न न झालेली ध्येये भडक अपेक्षा णनमाि करतात. मग ती 
िमक अंधूक बनते. आणि त्या ध्येयाचं्या णसद्ीच्या मागातील अडथळ्यािंे आकलन होऊ लागते. 
त्यािबरोबर रक्तवाणहन्या थकल्यानंतर ज्याप्रमािे सभोवताली नव्या उत्साहाने पाहण्यािी उत्सुकता नसते, 
तसेि बदललेल्या पणरस्स्थतीशी वास्तवाच्या संदभात र्जमवून घेण्याकडे मनािा कल होत नाही. कालबाद 
झालेल्या मागािा णधक्कार करण्यास सदैव तयार असलेल्या वृत्तीिे रूपातंर त्याि त्या मागाना णिटकून 
बसण्याच्या प्रवृत्तीस होते. कालिा पाखंडी आर्जिा पुरािमतवादी होतो. ध्येयसक्ती कमी होिारा आदशमवाद 
आणि साधनाबंद्दल वाढता हेकटपिा हे दोन वाढत्या वयािे धोके आहेत. 
 

समार्जवादाबद्दल नव्याने णविार व्हावा ही र्जी मागिी अणलकडील काळात वाढली ती या धोक्यािंी 
र्जािीवि सूणित करते आहे. णबणटश कामगार िळवळीने मात्र केव्हाि णविारािंे दास्य स्वीकारले नाही. ही 
िळवळ आपल्या पारंपाणरक धोरिात योग्य ते बदल आिण्याच्या कामी णवशेष तत्परता दाखणवत नसेल; 
पि एखादी भूणमका पटल्यानंतर णतने नक्कीि बदल घडवून आिले आहेत, हा णवश्वास वाढत आहे. 
कल्यािकारी राज्यािंे अद्याप अप्रत्यक्ष हल्ल्यापासून संरक्षि करावे लागते. पि समार्जवाद्याना हे समर्जले 
आहे की बिावात्मक लढ्याने भागण्यासारखे नाही. ते नव्या ध्येयाचं्या आणि नव्या मागाच्या शोधात आहेत. 
आमच्या म्हिण्यािे सार इतकेि की आपल्या आदशमणवषयीिा ध्येयवाद पुन्हा िेतणवल्याखेरीर्ज नवे हेतू 
दृष्टीपथात येिार नाहीत. आणि साधनाचं्या णनवडीबाबत वास्तववादी दृणष्टकोि बाळगल्याखेरीर्ज पुढे 
टाकावयािी व्यवहायम पावलेही णदसिार नाहीत. 
 
समता आवि त्या पवलकडे  
 

समतेिी कल्पना ही नेहमीि समार्जवादी आदशमवादािा गाभा मानली गेली आहे. वगम पद्तीिे 
उच्चाटन, र्जीवनावश्यक वस्तंूच्या णवभागणित वाट्यािी मागिी, खास अणधकाराच्या णभतीमुळे न 
णवभागलेल्या आणि लोकामंध्ये एकमेकाबंद्दल मानवतेिी भावना णर्जवंत असलेल्या समार्जािे आकषमि या 
समार्जवादी रार्जकीय िळवळीच्या खास वैणशष्ट्ट्यािंा उदय याि समतेच्या मूळ कल्पनेतून झाला आहे.  
 

समतेिा मयाणदत अथम लावून केवळ उत्पन्न, मालमत्ता, णशक्षिावरील खिम वा इतर समाणर्जक 
सोयींवरील खिम या साऱ्या भौणतक वस्तंूच्या वाटिीपुरताि तो लागू करता येईल. समार्जवाद्यानंी समतेच्या 
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या अथात रस घेतला यािी कारिे समर्जू शकतात. गरीब व रमपीमंत अशा दोन राष्ट्रामंध्ये समार्जािी 
णवभागिी करिाऱ्या असह्य णवषमतेिे उच्चाटन करिे हे त्यािंे पणहले कतमव्य होते. 
 

पि समार्जवाद्यानंा र्जर सतत भौणतक दृणष्टकोिातूनि णविार करायिा असेल तर त्याचं्या णविारािे 
आकषमि मयाणदत राहील. त्यािंे त्याचं्या णवरोधकापंासून णनराळेपि, उत्पादनािी वाटिी कशी करावी 
एवढ्यापुरतेि मयाणदत राहील. पि हा फरकसुद्ा दुलमक्ष करण्यार्जोगा वा कमी महत्त्वािा नाही. कारि 
उत्पन्न आणि मालमते्तिी णवषमता सामाणर्जक णनषेध र्जागणवण्यास पुरेशी आहे. पि ज्या णपढीस हव्या त्या 
नोकऱ्या उपलब्लध आहेत आणि ज्याचं्या णखशात वाडवणडलािंा आठवडे अन् आठवडे र्जेवढ्या पैशावर 
र्जीवनधारिेसाठी अवलंबून रहावे लागत असे, त्याहून अणधक पैसे िैनीसाठी खिम करण्यासाठी असतात. 
अशा णपढीस आकर्मषत करण्यासाठी केवळ भौणतक समतेिे ध्येय पुरेसे नाही. गतकाळाप्रमािे णनष्ठापूिम 
आदशमवाद र्जागृत करण्यािी या कायािी ताकद नाही. 
 

समतेच्या आदशमिी आता अणधक अथमपूिम अणभव्यक्ती व्हावयास हवी. समान संधीबाबत समार्जवादी 
नेहमीि बोलतात. पि यातूनि प्रश्न उपस्स्थत होतो-कशािी संधी? ज्या प्रकारच्या संधी णदल्या र्जातात 
त्याबद्दल आपल्याला बेणफकीर राहता येिार नाही. आपल्याला हव्या असेल त्या मागाने आपल्याला 
व्यणक्तत्वािा णवकास करण्यासाठी की इतरािंी बरोबरी करण्यासाठी, आपल्या शेर्जाऱ्यास मदत 
करण्यासाठी की त्याच्यावर मात करण्यासाठी, हवी ती नोकरी णमळणवण्यासाठी की णमळेल ती नोकरी 
स्वीकारण्यासाठी संधी हवी, याकडे नीट लक्षपूवमक पाणहले पाणहर्जे. कुठल्यातरी आदशमप्रत पोहोिण्यािी 
समार्जात णर्जद्द पाणहर्जे. आणि त्या आदशमच्याि संदभाति णदलेल्या संधीिे मूल्यमापन केले पाणहर्जे. ज्या 
संधीमुळे लोकानंा स्वतंत्र वातावरि णन बंधुत्वाच्या भावनेने राहता येते, ज्यामुळे र्जीवन समुद् होते आणि 
समतेमध्ये दरे्जदारपिा णमळणवला र्जातो अशा संधीिे समार्जवाद्यानंा महत्व वाटते. अशा आदशाकडे 
डोळेझाक करिे, आणि या आदशापासून अलग काढून समतेिा णविार करिे म्हिर्जे समार्जवाद्यानंा 
व्यणक्तत्व आणि उमदे र्जीवन यािंी णवशेष पवा नाही; ते केवळ आहे त्यािी ताणंत्रक वाटिी कशी करावी 
एवढ्यािीि काळर्जी घेतात, असा आरोप स्वतःवर ओढवून घेण्यासारखेि आहे.  
 

याउलट वरील आदशम मान्य केल्याने आपि समतेच्या पुष्ट्कळि पलीकडे पोहोितो. संधीिे–
अगदी उदात्त वा उमदे बनविाऱ्या संधीिे देखील–केवळ समान वाटप करिे पुरेसे नाही. अशा संधीिी 
वाढ केली पाणहर्जे. अणभव्यक्ती आणि सेवा यािंे मागम सतत वाढत्या प्रमािात खुले होत गेले पाणहर्जेत. न 
भोगलेले स्वातंत्र्य आणि न पेललेल्या या र्जबाबदाऱ्या यािंी ही नवी णक्षणतर्जे कदाणित उगवत्या णपढीस 
मनोवृत्ती थरारून सोडतील. आणि केवळ भौणतक प्रगतीच्या अणमषाने र्जे साधले नाही ते साधून र्जाईल. 
समार्जवादी आदशमवाद र्जर केवळ भौणतक सुखाच्या र्जाळ्यात अडकून पडला तर सध्याच्या पणरस्स्थतीत तो 
सुरवातीपासूनि पंगू म्हिावे लागेल. 
 

या भौणतक भूणमकेच्या िौकटीत आर्मथक र्जीवनातील दोन प्रश्न उद्भावतात–”उत्पादन णकती 
आहे?” आणि “त्यािी णवभागिी कशी केली आहे?” वास्तणवक याि प्रश्नावर समार्जवाद्यानंी सारे लक्ष 
कें णद्रत केले आहे. पि या िौकटीच्या बाहेर पडल्यानंतर आिखी दोन तातडीच्या प्रश्नािंी उत्तरे देण्यािी 
र्जबाबदारी आपल्यावर पडते. ते– असे ‘कशािे उत्पादन केले आहे? आणि ‘ते कशाप्रकारे केले आहे?’ 
आपल्या काळात या प्रश्नाकंडे दुलमक्ष झाले आहे. उत्पादनाच्या के्षत्रातील अग्रक्रमाबद्दल र्जो 
उलटेसुलटपिा िाललाय आणि ज्यामुळे धुलाईयंत्रे आणि शीतपेटी यानंा राहावयाच्या घरापंेक्षा, रस्त्याचं्या 
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अगोदर मोटारी, शाळाचं्या अगोदर व्यावसाणयक दूरध्वनी, या गोष्टींना प्राधान्य णदले र्जाते. त्यातूनि ही 
बेणफकीरी व्यक्त झाली आहे. औद्योणगक के्षत्रातील दूणषत संबंध, कामगारानंा कामात रस न वाटिे, त्यािंी 
बेणफणकरी आणि त्यािंा मािूसघािेपिा या साऱ्यािंे वर णनदेणशलेले कारि हे स्पष्टीकरि आहे. 
 

‘काय’ आणि ‘कसे’ या प्रश्नाबद्दलिी अनास्था म्हिर्जे या प्रश्नामंागे र्जी मूल्ये दडली आहेत त्यािंा 
इन्कार आणि मािूस केवळ अन्नवर र्जगू शकतो अशी रमपद्ा असा अथम करिे िूक आहे. इन्कार असेल तर ते 
या भूणमकेतून की या प्रश्नाचं्या आर्मथक र्जीवनाशी संबंध नाही. रणववारच्या सुट्टीसाठी स्वातंत्र्य णन बंधुभाव हे 
णवषय ििेला छान वाटतात. पि आठवडाभर करावयाच्या नोकरीतल्या कामाशी या णवषयािा संबंध आहे? 
अमूतम स्वरूपातील आदशाबाबत कोिीि शंका प्रदर्मशत करीत नाही. ‘र्जे आहे ते तसेि राहिार’, 
‘मािसािा स्वभाव आहे तसाि आहे’, यातील णवध्वंसक तकामुळे आर्मथक के्षत्रात हे आदशम गाठिे णकती 
अवघड आहे हे णसद् करण्यािा त्यािंा प्रयत्न आणि आर्मथक के्षत्र हे आमच्या सामाणर्जक र्जीवनािा एक 
महत्त्वािा भाग वा घटक आहे.  
 

तरीसुद्ा ‘कशािे उत्पादन’ आणि कशाप्रकारे हे उत्पादन केले आहे हे प्रश्न समार्जवादी परंपरेस 
परके नाहीत. हे प्रश्न उपस्स्थत केले गेले होते– आग्रही स्वरात णविारले गेले होते. पि त्यावेळी 
समार्जवादी दाणरद्र्य आणि बेकारी या समस्या सोडणवण्याच्या ओझ्याखाली दबले गेले नव्हते. आता या 
प्रश्नानंा पुन्हा पािारि करिे शक्य आहे व अगत्यािेही आहे. कारि समार्जवादी दृष्टीिे व्यापक त्यात 
पूिमत्वाने प्रकट झाले आहे.  
 
खाजगी उद्योगके्षत्र 
 

आर्मथक व्यवस्थेतील बदल हा समार्जवादी वास्तववादातील नेहमीि कें द्रकबदू मानला गेला आहे. 
तो आवश्यक आहे. पि बदल संपूिमपिे सावमर्जणनक मालकी प्रस्थाणपत करून घडवून आिायिा, ही 
कल्पना मात्र त्याज्य मानली पाणहर्जे; कारि त्यामुळे सवमकष हुकुमशाहीिा उदय होतो. आर्जच्या 
वास्तववादातील पणहली गोष्ट म्हिर्जे या वस्तुस्स्थतीिी दखल घेिे आणि त्यािे पणरिाम मान्य करिे ही 
होय. समार्जवादी अथमव्यवस्था ही णमरमपअथमव्यवस्था आहे. अंशतः खार्जगी आणि अंशतः सावमर्जणनक अशा या 
व्यवस्थेिे अंग णमरमप आहे, पि यात खार्जगी खिम, खार्जगी मालमत्ता तसेि सावमर्जणनक मत्ता, खार्जगी 
उद्योग तसेि सावमर्जणनक उद्योग या साऱ्यािंा समावेश आहे.  
 

णिणटश मर्जूर िळवळीिे हे सारे यापूवीि व्यवहारात मान्य केले आहे. पि संपूिमपिे सावमर्जणनक 
मालकीच्या णविाराने समार्जवादी णविारात गोंधळ णनमाि केला आहे. समार्जवाद्याचं्या बोलण्यात णन 
वागण्यात संगती णदसत नाही. भंगलेल्या व्यक्तीमत्त्वामुळे ते बेिैन झाले आहेत. त्यािे णमत्रगि कोड्यात 
पडले आहेत व ते आपल्या शत्रूंच्या हाती कोलीत देत आहेत. यामुळे समार्जवाद म्हिर्जे साम्यवादाच्या 
मागावरील एक टप्पा आहे, असे विमन करण्यास समार्जवादाच्या सदसत्  णववेकरणहत शत्रूना शक्य झाले 
आहे. समार्जवाद आणि सवमशक्तीमान राज्यसंथा, विमस्व गार्जणविारी नोकरशाही (Bureaucracy) सक्ती, 
णनयंत्रि आणि इतर असमाधानकारक गोष्टी यािंी सागंड घातली गेली आहे. 
 

समार्जवादी अथमव्यवस्थेतील खार्जगी उद्योग णवभाग हा केवळ यािना करून र्जगत नाही. एक 
रार्जकीय गरर्ज म्हिून या णवभागािे अस्स्तत्व सहन केले र्जाते. आणि डेमॉक्लेसिी तलवार याचं्या 
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डोक्यावर सदैव असते असेही नाही. उलटपक्षी या णवभागास अस्सल णन आवश्यक अशी र्जबाबदारी 
उिलावी लागते. समतेच्या िौकटीत लोकानंा मर्जीनुसार खिम करण्यािी, मालकी प्रस्थाणपत करण्यािी, 
प्रयोग करण्यािी व आपले आर्मथक फायदे वाढणवण्यासाठी एकत्र येण्यािी, अशा णवणवध संधी उपलब्लध 
झाल्या पाणहर्जेत. या सवम के्षत्रात राज्यसंस्थेच्या परवानगीिी वाट पाहत न बसता हालिाल करण्यािी संधी 
हवी. 
 

खार्जगी णवभागािे हे महत्त्वािे कायम असेल तर कायद्याच्या आणि शासकीय बंधनाच्या र्जाळ्यात 
त्याला कोंडता येिार नाही, त्यामुळे मूळ हेतूि णनष्ट्फळ होतील. खार्जगी णवभागाच्या हालिालींवर णनयंत्रिे 
ठेवायिी ती बार्जारात सते्तिा समतोल साभंाळून ठेवावी. कारि त्यामुळे संघषम प्रवृत्त णहतसंबंधानंा सारखेि 
महत्त्व णदले र्जाते. णनिमय घेण्याच्या आणि र्जबाबदारी स्वीकारण्याच्या हक्कावर गदा आिण्यासाठी सरकारी 
हस्तके्षप नको. सते्तिा समतोल कायम राहील असी णतिी णवभागिी व्हावी आणि कोित्याही खार्जगी 
णहतसंबंधाला खास अणधकार प्राप्त होऊ नयेत, यासाठी अशा हस्तके्षपािी र्जरूरी आहे. 
 

खार्जगी औद्योणगक के्षत्रािे कायम णन त्यािंे स्थाणयत्व याचं्या अणनणिततेमुळे समार्जवाद्यानंी या 
के्षत्राशी संबंध कशा प्रकारे ठेवावेत यािा णततकासा णविार केलेला नाही. हे खरे की रमपमशक्तीच्या देवघेवीत 
परस्परानंा णवरोध करिाऱ्या मोठमोठ्या णहतसंबंधीतामंध्ये सते्तच्या समतोलािी णनतातं गरर्ज होती– त्या 
णठकािी तो प्रस्ताणपत झाला आहे. संपूिम बेकारी णनवारि आणि बळकट कामगार संघटना यामुळे कामगार 
आता बरोबरीच्या नात्याने मालक वगाशी बोलिी करू शकतात. पि सुसंघटीत कामगार आणि मालक 
एका बार्जूस उत्पादनािी व व्यापारािी मके्तदारी यािंा किाट्यात भावी ग्राहक, छोटा उत्पादक अथवा 
व्यापारी यािंी काय अवस्था होते? सते्तच्या तरार्जू नेहमीि त्याचं्या णवरुद् बार्जूस झुकतो. ‘घ्या अथवा 
सोडा’ एवढ्यापुरतेि ग्राहकािे णनवड स्वातंत्र्य मयाणदत बनते. आणि र्जो स्वतंत्र्य राहून आपल्या इच्छेनुसार 
काही करू इस्च्छतो त्याला काहीि संरक्षि नसते. एकर्जूट झालेल्या औद्योणगक संघटनाचं्या प्रिंड 
साधनानंी त्यािा कोंडमारा होतो आणि त्याला तर अशाशंीि स्पधा करायिी असते. 
 

इथेसुद्ा समतोल असावा अशी व्यवस्था करिे हा सुद्ा समार्जवादाच्या कायािाि एक भाग आहे. 
ग्राहक आणि छोटा मािूस यानंा न्याय्य संरक्षि देण्यासाठी र्जािीवपूवमक सरकारी हस्तके्षप होिे अगत्यािे 
आहे. णनबमधक व्यवहारािे णनयंत्रि करिे वा सरकारनेि ठोक व्यवहार करण्यास आरंभ करिे, यापासूनि 
ग्राहकानंा सल्ला देिे ककवा छोटा उत्पादक व व्यापारी यानंा सुलभ रीतीने कर्जम णमळवून देण्यािी व्यवस्था 
करिे, यासारख्या छोट्या मोठ्या गोष्टींच्या साहाय्याने असा हस्तके्षप करता येईल. समार्जवादी 
अथमव्यवस्थेमध्ये खार्जगी उद्योगािंी आवश्यकता असण्यािे कारि हेि की समार्जवादी व्यक्तीस्वातंत्र्याला 
महत्त्वािे स्थान देतात. तेव्हा असे स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात आहे यािी खबरदारी घेिे हे त्यािंे कतमव्य आहे. 
बार्जारातील मके्तदारी स्थापन करू पाहिाऱ्या लोकाचं्या कारस्थानास ते बळी पडता कामा नयेत.  
 
सािवजवनक औद्योवगक कें द्र  
 

सावमर्जणनक औद्योणगकके्षत्रािे कायम सवमस्वी वेगळ्या प्रकारिे आहे. खार्जगी णवभागात खार्जगी 
णहतसंबंध नर्जरेसमोर ठेवून सवम णनिमय घेतले र्जातात. त्यातून काही समार्जणहतािे घडले तर तो योगायोग 
असतो. सवािे णहत साधेल अशी आपोआप र्जमविूक करिारी यंत्रिा बार्जारात असते, ही कल्पना एकदा 
अग्राह्य ठरली की सावमर्जणनक औद्योणगकके्षत्रािी योग्य पायावर प्रस्थापना झाली असे म्हिावयास हरकत 
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नाही. मनोधैयम वा समार्थयाच्या अभावी ज्या के्षत्रात व्यक्ती वा खार्जगी संघटना तग धरू शकिार नाहीत 
यािी खात्री आहे, अशा के्षत्रात सरकारने प्रवेश केला पाणहर्जे. ध्येयणसद्ीच्या बाबत णनणितीिी पणरस्स्थती 
णनमाि करावयािी असेल तर राष्ट्रामध्ये उपलब्लध असलेल्या उत्पादनाचं्या साधनािंे सवमसाधारि णनयोर्जन 
करिे अगत्यािे आहे. बाह्य णनयंत्रिाच्या साहाय्याने णनयोर्जन करिे हे र्जरी काही वेळा आवश्यक असले 
तरी ते धोकादायक तसेि पणरिामशून्य ठरण्यािी शक्यता असते. अथमव्यवस्थेत मोक्याच्या णठकािी 
सरकारने प्रत्यक्ष भाग धेऊन णनयोर्जन करिे ही समार्जवादी णनयोर्जनािी पद्ती आहे. वेगळ्या शब्लदात 
णनयोर्जन माध्यम म्हिून सावमर्जणनक औद्योणगक के्षत्रािी आवश्यकता आहे. 
 

सावमर्जणनक के्षत्रािा णविार र्जेव्हा सवमस्वी राष्ट्रीयीकरि केलेल्या उद्योगापंुरताि केला र्जातो, तेव्हा 
या णविारात वास्तवािा भाग कमी आहे असे म्हिावे लागते. ज्या काळात साऱ्या आर्मथक सामर्थयािी 
उत्पादन साधनाच्या मालकीशी सागंड घातली र्जात असे, त्याकाळापासूनि हा िुकीिा णविार िालत 
आला आहे. पि आर्मथक सामर्थयािे अनेक प्रकार आहेत, हे आपल्याला आता पणरणित आले आहेत. आणि 
सावमर्जणनक के्षत्रािा णविार करताना राज्यसंस्थेच्या णनयंत्रिाखाली असलेले सवमप्रकारिे आर्मथक सामर्थयम 
ध्यानात घ्यावे लागते. अंदार्जपत्रक हाि मुळी सावमर्जणनकके्षत्रािा महत्त्वािा भाग आहे.समार्जोपयोगी 
कायासाठी वापरता येईल अशा प्रिंड महसूल खिावर सरकारी णनयंत्रि ठेवण्यास अंदार्ज पत्रकामुळे संधी 
णमळते. णनरणनराळ्या स्वरूपाच्या सावमर्जणनक मते्तिा व उद्योग संस्थािंा सावमर्जणनक के्षत्रात समावेश होतो. 
केवळ उद्योग संस्थावरि सावमर्जणनक मालकी असेल असे नव्हे तर र्जमीन, इमारती, व्यापारी पेढीतील 
शेअसम व सवम प्रकारच्या मालमते्तवर सावमर्जणनक मालकी प्रस्थाणपत करता येईल. औद्योणगक संघटनेत 
देखील प्रमुख मूलोद्योग धंधाच्या पणलकडील णकतीतरी गोष्टी समाणवष्ट आहेत. त्यात एखाद्या नव्या शहरािा 
ककवा नगरपाणलकेच्या उपहारगृहािासुद्ा अंतभाव सहर्जतेने होऊ शकेल. 
 

समार्जवादी साध्यािंा णविार करू लागताि प्रिणलत सावमर्जणनक के्षत्राच्या मयादा स्पष्ट होतात. 
सावमर्जणनक के्षत्रात अणधक खिम करिे, अणधक व्यापक मालकी आणि अणधक सावमर्जणनक उद्योगसंस्था यािंी 
आवश्यकता आहे. वरील प्रत्येक गोष्टीत काही खास स्वारस्य आहे असे नव्हे तर त्याचं्या साहाय्याने र्जे 
साध्य करून घ्यावयािे आहे त्याला महत्त्व आहे. खार्जगी खिामुळे ज्या समाणर्जक गरर्जा कधीि पुरणवल्या 
र्जािार नाहीत अशासंाठी सावमर्जणनक खिम होिार नसेल तर अणधक सावमर्जणनक खिास काहीि अथम 
राहिार नाही. मोठ्या मालमते्तवर सावमर्जणनक मालकी प्रस्थाणपत करून न्याय वाटिीच्या णदशेने प्रगती 
करण्यािा णविार नसेल तर सावमर्जणनक मालकीत काहीत तर्थय नाही. सावमर्जणनक उद्योगसंस्था एक 
उद्योगसंस्था म्हिून महत्त्वािी नाही तर अशी संस्था सावमर्जणनक मालकीिी असिे हे र्जेव्हा आर्मथक सुरक्षा 
आणि णवकसनशील अथमव्यवस्थेिे उणद्दष्ट साध्य करण्यासाठी णनयोर्जन करावयािे असते; तेव्हा सरकारला 
आवश्यक भासते म्हिून णतिे महत्त्व आहे. केवळ अशा प्रकारच्या गोष्टी अणधकाणधक व्हावयास हव्यात असा 
हव्यास नाही तर त्यािा सुस्पष्ट व णनणित ध्येयणसद्ीसाठी अणधकाणधक उपयोग केला र्जावा हे अपेणक्षत 
आहे. तेव्हा पणहला प्रश्न हा णकती?’ असा नसून कशासाठी? हा आहे. 
 

तरीसुद्ा ‘णकती?’ हा प्रश्न सारखा उपस्स्थत केला र्जातो. र्जिू काही समार्जवाद अवतारण्यापूवीि 
अथमव्यवस्थेिा णकतवा णहस्सा सावमर्जणनक मालकीिा असावा यािे उत्तर काटेकोरपिे व गणितीपद्तीने 
आगावूि देता येिे शक्य आहे. रोगी संपूिम बरा होण्यापूवी त्याला नेमके णकती िम्िे औषध प्यावे लागेल हे 
डॉक्टर लागलीि सागंू शकेल काय? ककवा सुणशणक्षत होण्यासाठी आपल्या णवद्यार्थयाला नेमकी णकती 
पुस्तके वािावी लागतील, हे णशक्षक आगावू सागंू शकेल काय? असा प्रश्न उपस्स्थत करिे म्हिर्जे टागं्या 
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पुढे घोडा र्जोडण्याऐवर्जी घोड्यापुढे टागंा र्जोडण्यासारखे आहे. समार्जवाद्यानंी र्जर मूळ मुद्दा धरून 
ठेवण्यािे ठरणवले तर ‘कशासाठी?’ आणि ‘णकती’ हे प्रश्न सुटतील. 
 
कायद्याच्या मयादा  
 

कायद्याच्या साहाय्याने काय काय कराता येईल याच्या मयादा र्जािून घेिे हा वास्तववादी 
दृष्टीकोिािा आिखी एक भाग आहे. प्रभावी कायदे करण्याच्या कायमक्रमावर समार्जवाद्यानंी र्जादा भर 
णदला आहे. पि उद्योगसंस्थाचं्या अंतगमत व्यवस्थेच्या संदभात र्जे काही लाभते त्याबाबत कायद्यािे हात 
फारि आखूड आहेत. व्यावस्थापकानंा र्जर त्याचं्या अणधकाराच्या वापरासाठी समाणर्जक र्जबाबदारी 
स्वीकारण्यास भाग पाडले तरि त्याचं्या सते्तवर योग्य णनयंत्रि ठेवता येईल आणि नेमक्या याि णठकािी 
समार्जवादी कृती प्रकषाने कमी पडली आहे. काही फुटकळ प्रयत्न सोडल्यास व्यावस्थाकानंा आपल्या 
कृतीिा कामगारानंा र्जाब द्यावा लागावा ही कल्पनाि मुळी अद्यापही कुिाच्या ध्यानीमनी नाही आणि अशा 
कल्पनेिी प्रत्याक्षात कायमवाही कशी करावी यावरही कुिािे एकमत होिार नाही. अद्याप ग्राहकाला कसे 
संरक्षि द्यावे या णवषयीच्या मागाच्या शोधात धडपडत आहोत. सरकारी उद्योगसंस्थािे उदाहरि घेतल्यास 
असे णदसते की या संस्था संसदेस िागंल्या रीतीने र्जबाबदार राहतील करावे असे आपिास णनणितपिे 
वाटत आहे, यािीि पक्की खात्री देता येत नाही. 
 

सामाणर्जक र्जबाबदारीिी यंत्रिा घडणविे हे सोपे नाही; पि केवळ अशी यंत्रिा णनमाि करण्याने 
पार लाबंिा पल्ला गाठता येिार नाही. उद्योगसंस्थेने धालून णदलेल्या आदशावरि या यंत्रिेिा उपयोग 
कसा केला र्जाईल. त्यात काही बदल व्हावयािा असेल तर तो उत्तम नेत्रृत्वािा साहाय्यानेि करता येईल 
आणि याबाबत व्यवस्थापक आणि तंत्रज्ञ यानंा फार महत्त्वािी कामणगरी बर्जावयािी आहे. व्यवस्थापक हे 
अक्षम्य गुन्हेगार आहेत ही भावना मनात बाळगून समार्जवाद्यानंी र्जर या व्यवस्थापकाशंी संबंध ठेवण्यािे 
नाकारले तर ज्या पद्तीने उद्योगसंस्थािे शासन िालते त्यात बदल घडवून आिण्यास त्यानंा फारसे यश 
येिार नाही. 
 

पि कामगार संघटनानंा याहून अणधक महत्त्वािे कायम करावयािे आहे. यािे कारि असे की 
उत्पादक म्हिून व्यक्तीिे हक्क आहेत त्यानंा अद्याप योग्य ती मान्यता णमळालेली णदसत नाही. कामगार 
सघंटनानी हा बदल घडवून आिण्यात पुढाकार घेतल्याखेरीर्ज ही मान्यता णमळिार नाही. या संघटनेच्या 
सभासदावंरि या गोष्टीिा सवात अणधक पणरिाम होतो आहे. आपल्या मागण्या मान्य झाल्या पाणहर्जेत असा 
आग्रह धरण्यािी ताकद प्रत्यक्ष त्यािंेि ठायी आहे. पणरिामी समार्जवादी अथमव्यवस्थेच्या णदशेने 
करावयाच्या वाटिालीत सवात महत्त्वािी र्जबाबदारी रार्जकीय पुढारी व स्थाणनक पक्ष याचं्या णशरावर पडत 
नाही तर कामगार पुढारी व कमशाळा सणमत्या यानंी ही र्जाबादारी झेलिे अगत्यािे आहे.  
 

समार्जवादी आंदोलनातील औद्योणगक णवभाग साहाय्यभूत नसून एक अडथळा आहे. (अथात 
त्यामुळे पैसा णमळतो हा भाग सोडून) आणि या शाखेच्या मदतीणवनार्ज समार्जवादी स्पप्न लौकरि साकार 
होईल ही भावनाि सवमस्वी अवास्वव आहे. दोन गैरसमरु्जती णहच्या मुळाशी आहेत. उत्पादक म्हिून 
मािसाच्या र्जीवनाशी समार्जवादािा संबंध नाही आणि केवळ कायद्याच्या साहाय्याने समार्जवाद प्रत्यक्षात 
आिता येईल. वस्तुस्स्थती अशी आहे की आपि आर्ज णर्जथपयमत पोहिलो ते केवळ रार्जकीय आणि 



 
 अनुक्रमणिका 

औद्योणगक के्षत्रातील िळवळींच्या एकणत्रत कृतीमुळेि आणि आपल्याला अपेणक्षत णठकािी पोहोिायिे 
असेल तर पुनि अशाि एकरु्जटीिी आवश्यकता आहे. 
 
बदल घडिून आिण्याची इच्छा  
 

समार्जवादािा पुनर्मविार होिे ही प्राथणमक गरर्ज आहे. पि केवळ णविार करून समार्ज पणरवतमन 
घडून येिार नाही. त्यासाठी इच्छाशक्तीिी आवश्यकता आहे. कुठे पोहोिायिे ते स्पष्ट असेल, तेथपयमत 
पोहोिणविारा मागम सुणनणित झाला असेल पि लोकाचं्या मनात हा प्रवास करण्यािा णविार असेल का? 
याबाबत आपल्याला असे आढळते की आयुष्ट्यभर समार्जवादी असलेले लोकसुद्ा आर्ज पराभूत भावनेने 
ग्रासलेले आहेत. समार्जवादी णनधार अद्याप कायम आहे वा नाही, ककवा भौणतक सुखाच्या आधुणनक युगात 
हा णनधार नव्याने णनमाि करता येईल वा कसे याबद्दल ते शंका प्रदर्मशत करतात. ककबहुना बहुताशंी लोक 
सध्या र्जे त्यानंा प्राप्त झाले आहे, त्यावरि समाधानी आहेत, ककवा र्जरी समाधानी नाहीत असे मानले तरी 
स्वतः च्या राहिीमानािा दर्जा कसा वाढवावा याखेरीर्ज दुसऱ्या कशात त्यानंा रस नाही. करािंा बोर्जा 
वाढण्यािी वा नव्या र्जबाबदाऱ्या णशरावर येण्यािी ककवा प्रिणलत पद्तीतून बाहेर पडण्यासाठी काही 
प्रमािात तरी त्याग करावा लागण्यािी शक्यता ज्यात आहे, असे नवे काही समाणर्जक प्रयोग करावेत अशा 
प्रकारिी इषा तर नाहीि नाही. सध्याच्या कल्यािकारी राज्याहून काही तरी खूप णनराळे करावयािे 
झाल्यास लोकाकंडून पुरेसा सहकार णमळेल असा णवश्वास बाळगिे म्हिर्जे भ्रमात राहण्यासारखे आहे 
काय? कदाणित णवर्जयासारख्या पराभव कशाति नसतो या रार्जकीय णवरोधाभासाच्या खडकावर 
समार्जवादािे तारू आपटले आहे. 
 

या णनराशावादी शंकाशंी आम्ही सहमत होऊ शकत नाही. आमिा असा णवश्वास आहे की मािसाला 
केवळ आर्मथक सुरणक्षततेपेक्षा ककवा अगदी वाढत्या उत्पन्नामुळे णमळिाऱ्या नव्या िैनीपेक्षा अणधक कशािी 
तरी ओढ आहे. पि आपापल्या काळात मान्यता पाकलेल्या मूल्यािंे सारे लोक बंदीवान असतात आणि 
बहुतेक सवम प्रिणलत संस्था त्याि मूल्यानंा बळकटी आिण्यािे कायम करीत असतात. मािसाने णनसगावर 
मात करून दळिवळिािी र्जी साधने वाढवली आहेत त्यािमुळे अशा संस्थािे महत्त्व वाढत र्जाते. र्जे आहे 
ते िागंले आहे आणि आहे तेि अणधक णमळाले तर र्जास्त िागंले, अशा भ्रमालाि बहुतेक सवम खतपािी 
घालतात. अशाप्रकारे मान्य मूल्यामंध्ये बदल घडवून आिण्याि लढा रार्जकारि आणि अथमकारिाच्या 
सीमा ओलाकंडून पलीकडे र्जातो. आणि समार्जािी सारी संस्कृतीि सामावून घेण्याइतपत हा व्यापक 
होतो. या गोणलॲथवर हल्ला करू इस्च्छिाऱ्या समार्जवादी डेस्व्हडच्या भात्यात एकि बाि आहे, तो म्हिर्ज 
सध्याच्या अनुभवापेक्षा णकतीतरी पटीने सुंदर र्जीवन र्जगण्यास मानव समथम णन लायक आहे हा णनधार. 
 

एकाकी डेस्व्हड ही लढाई कर्जकू शकिार नाही. र्जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात त्याच्यासारख्या 
लढवय्यािंी सेना उभी करिे अगत्यािे आहे. ज्याला आपल्या भणवष्ट्यातील र्जबाबदारीिी र्जाि आहे तोि 
कामगार संघटनेिा र्जागृत सदस्य समर्जावा, ज्याला पगाराखेरीर्ज अणधकािी ओढ आहे तोि खरा कामगार 
संघटक. ज्याला नफ्याच्या णहश्याखेरीर्ज अणधक हवे आहे तोि खरा सहकारी नेता, र्जो उद्योगके्षत्रात नवी 
ऊमी आिण्यासाठी रु्जने प्रघात मोडतो तोंि खरा व्यवस्थापक वा णवके्रत्यािंा नेता. णशक्षिािा नवा अथम 
गवसलेला तो णशक्षक आहे. दुदैवी लोकािंे दुःख हलके केल्याखेरीर्ज झुंर्ज न थाबंणविारा तो सामाणर्जक 
कायमकता आहे. याहून महत्त्वािे म्हिर्जे मानव कुठल्या उंिीपयमत पोहिण्यािी शक्यता आहे यािी 
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आपल्याला प्रकषाने र्जािीव करून देिारा तो कलावंत आहे, णशल्पकार आहे, लेखक आहे, कवी आहे. 
ज्यािी प्रामाणिक रमपद्ा ज्याला कधीही णनयमािंा गुलाम बनू देिार नाही असा तो णनरंतर बंडखोर आहे. 
 

नव्या समार्जािे हे णनरणनराळ्या प्रकारिे णनशािदार आहेत. णकतीही बदल घडून आले असले तरी 
केर हाडीने (Keir Hardie) पन्नास वषापूवी र्जे णवधान केले होते ते आर्जही अप्रस्तुत झालेले नाही. ‘या 
णवश्वात र्जर काही करायिे असेल तर ज्यानंा भणवष्ट्यातले णदसते आणि भणवष्ट्य णदसते म्हिून र्जे भणवष्ट्य 
घडणवतात अशा स्वप्नाळू लोकानंीि ते करावे.’ 
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inflation–िलनवाढ Planning of investment–भाडंवल गुंतविुकीिे 
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