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णनवेदन 
 

 १९ व े शतक हे चवज्ञानािे तर शतक होतेि पण सामाचिक तत्त्वज्ञानािे पण शतक होते. या 
शतकात चवज्ञानािा िेवढा चवकास झाला त्यापेक्षाही ऄचधक चवकास सामाचिक तत्त्वज्ञानािा झाला. मूळात 
हेगेलिा चशष्ट्य ऄसलेल्या कालस  मार्कससने सामाचिक िीवनािी नवी दृष्टी िगाला चदली. प्र. धाँ. ओवने, 
आत्यादी महान चविारवतं याि काळातील. कालस  मार्कससने या चविारवतंाशंी दोन हात करुन अपली खूण 
आचतहासावर ईमटवली. पण मार्कसस केवळ चविारवतंि नव्हता. त्यािे तत्त्वज्ञान सामाचिक पचरवतसन घडवनू 
अणणारे, क्ाचंतकारी होते. अचण या प्रक्ीयेत मार्कससने स्वतःपण भाग घेतला होता. १८४८ िा कम्य चनस्ट 
िाचहरनामा, १८ वी क्ाम्य ऄरी क्ाचंतकारी परॅीस कम्यनू, आत्याचद गोष्टीतून त्याने कामगारानंा कायािा, 
कायसक्मािा एक नवा संदेशि चदला. मार्कससिे तत्त्वज्ञान हे भाडंवलदाराकंडून कामगारांिे कसे शोषण होते 
ते सागंते. पण एवढे सागंूनि मार्कसस स्वस्थ बसला नाही “िगातील कामगारानंो एक व्हा. त मच्या िवळिे 
काहीि िावयािे नाही, िाणार ऄसतील तर त मिे साखळदंड” ऄसे त्याने अपल्या िाहीरनाम्यात 
साचंगतले. अितागायत  तत्त्वज्ञानी िग कसे अहे हेि सागंण्यािा प्रयत्न केला अपणासं मात्र िग 
बदलावयािे अहे हे सागंण्यासही तो चवसरला नाही. पचरणामतः य रोपात का मागून एक ऄशी क्ातं्यािंी 
बरसात झाली. शवेटी २० व्या शतकाच्या स रवातीस म्हणिे १९१४ मध्ये िे पचहले महाय द्ध झाले त्यात 
मार्कससवादी तत्त्वज्ञानाच्या चविारवतंाना समािवादी क्ातंी घडवनू अणण्यात यश अले. १९१७ मध्ये झार 
चवरुद्ध प्रिंड प्रक्षोभ होउन झारशाही ईलटवली गेली. अचण त्या चिकाणी केरन्सस्कीिे सरकार अले. पण हे 
सरकार बोल्शचेवक सरकार नव्हते. अि ज्याला कम्य चनझम प्रकवा साम्यवाद म्हणण्यात येतो त्या 
चविारािा त्या वळेिा रचशयन प्रणेता होता लेचनन. त्याने ६ मचहन्सयाति म्हणिे ७ नोव्हेंबर, १९१७ ला 
केरन्सस्की सरकार ईलथवनू बोल्शचेवक पक्षाला सते्तवर अणले अचण समािवादािी स्थापना केली. या 
घटनेस अि ७० हून ऄचधक वष ेझाली अहेत. या काळात रचशया प्रकवा सोस्ट्व्हयत य चनयन िगातील एक 
प्रिंड शक्ती म्हणून ऄस्तीत्वात अली. अचण समािवादािी प्रभा सवस िगभर फाकली. पण रचशयन 
क्ातंीनंतर केवळ िार वषात या चविारािे लोण प्रहद स्थानात पोिले. खरे म्हणिे रचशयन क्ातंी 
होण्यापूवीही हा चविार मडॅम कामा यानंी या देशात रुिचवण्यािा प्रयत्न केला होता ऄसे म्हणतात. 
लोकमान्सय चटळकाचं्या अय ष्ट्याच्या शवेटी शवेटी त्यांिी मते समािवादी चविारािी झाली होती, ऄसेही 
सागंण्यात येते अचण ते बह ताशंी बरोबर पण अहे. पण सामान्सय भारतीय माणसाला, मरािी माणसाला, 
समािवादािी माचहती नव्हती. या चवषयावर एकही गं्रथ मरािीत ईपलब्ध नव्हता. ही ईणीव कै. सरवटे 
यानंी भरून काढली. समािवादावरील, मरािीतील हा पचहला गं्रथ चलचहला रॅी. सरवटे यानंी. या गं्रथाला 
त्यानंी नाव चदले “सामाचिक वाद”. हे सरळ सरळ सोशचॅलझम या शब्दािे भाषातंर अहे. (समािवाद हे 
सोशचॅलझमिे भाषातंर होउ शकत नाही.) 

 
 हे प स्तक रॅी. सरवटे यानंी १९२१ मध्ये छापून प्रचसद्ध केले. होळकर सरकार माचलकेतील हे १२ वे 
प स्तक. या प स्तकामं ळे समािवाद प्रकवा सामाचिक वाद हा शब्द सामान्सय माणसास माहीत झाला. अि हे 
प स्तक द र्ममळ अहे. ऄसे हे समािवादावरील मरािीतील पचहले वचहले द र्ममळ प स्तक प्रचसद्ध करतानंा 
मंडळास अनंद होत अहे. 

 
  सुरेन्द्द्र बाराललगे 
४२, यशोधन, ऄध्यक्ष 
चदनशा वाच्छा रोड महाराष्ट्र राज्य साचहत्य अचण संस्कृती मंडळ 
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श्री. होळकर-सरकार पुस्तकमालेंतील १२ वे पुस्तक. 
 
 

सामाणिक वाद. 
 

 
 
 

“From each according to his ability; 
to each according to his needs.” 

Marx. 
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प्रस्तावना 
 

 प ढील पृष्ातूंन पारृात्य िगातंील एका ऄत्यतं िोरदार व चिवतं सापं्रदायािी व िळवळीिी 
माचहती मरािी वािकानंा करून देण्यािा प्रयत्न केलेला अहे. अि त्या िगाप ढें सवांत महत्त्वािा प्रश्न 
कामकरीवगािा अहे. चतकडे हा वगस ऄिराव्या शतकातं याचंत्रक कारखान्सयाचं्या ईत्पत्तीनंतर ऄस्ट्स्तत्वातं 
अला. पचहल्यापासूनि त्यािी स्ट्स्थचत परवश, ि ल मानें गािंलेले, दीन, दचरद्री व कष्टमय राहत अली. 
चशक्षणाच्या व िागृताच्या ऄभावी त्यानें ती बरीि वष ेचनमूटपणें सहन केली. पण प ढें  िशी िशी ही स्ट्स्थचत 
ऄसह् होत गेली, व त्याबरोबरि चशक्षण, िागचृत, ऐर्कय व स संघटना यािंी त्याच्यातं वाढ होत िालली, 
तसतसा या वगािा व त्याला गािंणाऱ्या भाडंवलवाल्या कारखानदारवगािा कलह िोरानें स रु झाला, व 
अि तर या कलहाला ऄत्यंत ईग्र रूप प्राप्त झालेलें  अहे. कामकरीवगांिे बळ हल्लीं वाढतें ऄसून, अता ं
चवियरॅी त्यासं माळ घालणार ऄशीं चिन्सहें स्पष्ट चदसत अहेत. सामाचिक वाद हा या कलहातं त्या वगानें 
अत्मोद्धाराथस शोधून काढलेला ईपाय अहे. प्रहद स्थानिा हल्लीं पारृात्य िगाशीं चनकट संबधं झालेला 
ऄसून, चतकडील भाडंवलशाही याचंत्रकपद्धचत येथें प्रिचलत झाली अहे. तेव्हा ं या पद्धतीपासून चतकडे 
ईद भवलेले वगसकलहाचद दोष, व त्याचं्या चनवारणासािीं योिलेले सामाचिक वादासारखे ईपाय यािंी 
माचहती येथील लोकानंी करुन घेणें अवश्यक व चहतािें अहे. शिेारींि रोगािी साथं अलेली ऄसली, व 
अपल्याही घरातं काहंी मंडळी क णक णत ऄसली, तर तेथें कोणत्या औषधापासून ग ण येत अहे यािी 
माचहती करुन घेणें ऄत्यावश्यक व ईपय क्त नाहीं ऄसें कोणता स ज्ञ मन ष्ट्य म्हणेल? 

 
 या प स्तकातं सामाचिक वादािा आचतहास देण्यािाि ईदे्दश ऄसल्यानें, त्या वादातं ऄगदीं 
प्रारंभापासून अतापंावतों होत अलेल्या चनरचनराळ्या रुपातंरािंें व मतातंरािें केवळ चवविेन मात्र यातं 
करण्यातं अलें  अहे. या मतावंर घेतले िाणाऱ्या अके्षपािंा प्रकवा त्यांना देण्यातं येणाऱ्या ईत्तरािंा यातं 
चविार केलेला नाहीं. 
 
 या प स्तकातंील पचहलें  प्रकरण Modern socialism  नावंाच्या गं्रथाच्या अधाराने चलचहलें  अहे. 
द सऱ्या प्रकरणासं  Social movement  या रॅमसे मकॅडोनाल्डच्या गं्रथािा अधार घेतला अहे. चतसरें व 
िौंथे प्रकरण  History of socialism  नावाचं्या चकरकपच्या प्रचसद्ध गं्रथातंील त्या त्या भागािंा िवळ िवळ 
ऄन वाद अहे. पािंवें, सहावें, व सातवें प्रकरण हीं चकरकपिा सदर गं्रथ व बरँड रसेलिा  Roads to 
Freedom  नावािंा स ंदर गं्रथ याचं्या अधारानें चलचहलीं अहेत. अिव्या प्रकरणाला लेचननच्या  State and 
the Revolution  या छोटेखानी सारगर्मभत प स्तकािा व पोस्टगेटच्या  The Bolshevik theory  नावंाच्या 
गं्रथािा अधार अहे. नवव्या प्रकरणातंील काहंी चविाराबंद्दल लेखक काशीिे चवद्वान् तत्त्वचवविेक बाब ू
भगवान दास यािंा ऊणी अहे. 
 
 हीं पानें प्रथमतः सन १९१९ त येथील महाराष्ट्र-गं्रथोते्तिक मंडळाच्या पे्ररणेनें व अर्मथक सहायानें 
चलचहली गेली; व नंतर यातं वळेोवळेी चमळत गेलेल्या माचहतीप्रमाणें भर टाकण्यातं व स धारणा करण्यातं 
अली. ऄथात् त्यािें सवस रॅये त्या मंडळाला व ज्याचं्या औदायानें हें मंडळ मूळ ऄस्ट्स्तत्वातं अलें  व हल्लीं 
कायस करंु शकत अहे त्या रॅीमंत त कोिीराव होळकर महारािासं अहे. त्या दोघािंाही लेखक ऄत्यंत 
कृतज्ञ अहे. 
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 शुद्धीकरण : प्रकरण ३ ते ६ भाग २ रा सामाचिक वादािा ईत्कषस व प्र. ७ अचण ८ भाग ३ रा-
सामाचिक वादािें अध चनक स्वरुप ह्ाप्रमाणें समिावें. पान ३ ओळ ३ “या प्रकरणातं” हे शब्द खोडाव.े व 
पान ४ ओळ १३ “ऄसून” च्या िागी “नसून” वािावें. 

 
 

(या अवृत्तीत वरील श द्धीकरण करण्यात अले अहे.) 
  

आंदूर.  

ता. ४ फेब्र वारी १९२१ आ. वी. सी. सरवटे 

 

अइच्या पे्रमळ स्मृतीला समपसण ऄसो. 
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प्रकरण १ लें . 
 

औद्योणगक क्रान्न्द्त 
 

 हल्लींिें य ग हें औद्योचगक य ग अहे. हल्लीं िगातंील बह तेक सवस घडामोडी औद्योचगक व व्यापाचरक 
कारणामं ळें  घडतात. न र्कत्याि संपलेल्या महाय द्धाच्या म ळाशी औद्योचगक कारण–िमसनीिी व आंग्लंडिी 
व्यापारी ि रस–होतें हें सवास माहीत अहे. पारृात्य राष्ट्राचं्या व परंपरया सवस िगाच्या रािकारणािीं सूत्रें 
औद्योचगक व व्यापाचरक चविारानंीं अिकाल हलत ऄसतात. ज्या ज्या राष्ट्राला म्हणून हल्लींच्या काळीं 
िगातं प ढें िावयािें ऄसेल, त्याला अपली औद्योचगक ईन्नचत करुन घेतल्याचशवाय द सरा ईपाय नाहीं. 
पारृात्य राष्ट्रानंीं ऄशी ईन्नचत करुन घेतल्याम ळे तीं अि िगावर प्रभ त्व गािवीत अहेत; व प्रहद स्थानातं 
ऄशी ईन्नचत झालेली नाहीं हें त्याच्या चनकृष्टावस्थेिें एक म ख्य कारण अहे. औद्योचगक प्रश्नानंा याम ळे 
साहचिकि ऄत्यंत महऱ्त्व अलेलें  ऄसून, प्रत्येक ईदयेच्छ  राष्ट्रानें त्यािंा काळिीपूवसक चविार करणें हें 
एक अवश्यक कतसव्य झालें  अहे. 
 
 हल्लींच्या ईद्योगधंद्यािीं कारखानदार व मिूर, भाडंवलवाले व कामकरी, हीं दोन म ख्य ऄंगें 
अहेत. वस्त तः हीं दोन्सहीं ऄंगें परस्परोपिीवी अहेत. कारखाने मिूराचंशवाय िालावयािे नाहींत, व 
मिूरानंा कारखान्सयाचशवाय रोिगार चमळणार नाहीं. परंत  या दोन ऄंगातं प ष्ट्कळ काळापासून चवरोध ईत्पन्न 
झाला अहे, प्रकबह ना हल्लींिी ईद्योगपद्धतीि ऄशी हे कीं, चतच्यातं हा चवरोध ऄचनवायस अहे. अिकाल 
िोहोंकडे–प्रहद स्थानातं स द्धा–ंिे संप होत अहेत, त्यानंीं झाडून सवांना या चवरोधािी माचहती करुन 
चदलेली अहे. अचण या चवरोधािंी कारणें ऄगदीं ईघड अहेत. कामािे तास कमी करावते, प्रकवा मिूरीिे 
दर वाढवावते, हें त्या कारणािें वरपागंी स्वरुप अहे. पण मूळ कारण ऄसें अहे कीं, घटकाभर प्रहद स्थानिी 
गोष्ट बािूला िेवू,ं परंत  य रोचपयन राष्ट्रातूंन अिकाल–चनदान य द्धापूवी पावेतों तरी–संपत्तींिा न सता पूर 
लोटला होता; परंत  ऄसें ऄसूनचह राष्ट्रातंील बह संख्याकं िो मिूरवगस त्यािी स्ट्स्थचत पूवीसारखीि चनकृष्ट 
राचहलेली होती. ईद्योगधंद्याचं्या व व्यापाराच्या चवलक्षण वाढीम ळे देशातं संपत्तीिा लोट अला, पण तो 
बह ताशंी भाडंवलवाले कारखानदाराचं्या चखशातंि गडप झाला, व मिूराचं्या वाटं्याला त्यािा फारि थोडा 
ऄंश अला. त्यािंी पूवीिी दैना बह ताशंी िशीच्या तशीि कायम राचहली. चशक्षणािा त्यांच्यातं प्रसार झाला 
नाहीं, प्रकवा गरीबीम ळें  िडणारीं व्यसनें त्याचं्या मागिी स टलीं नाहींत. देशातं ऄनेक टोलेिंग ऄकाशाशीं 
स्पधा करणाऱ्या आमारतीं ईभारण्यातं अल्या, पण त्याचं्या कोंदट, गचलच्छ, चनरंुद खोल्या नाहींशा झाल्या 
नाहींत. त्याचं्या म लानंा पोटभर ऄन्न व पािभर वस्त्र चमळण्यािी पूवीप्रमाणेंि यातायात राचहली. ऄथाति 
मिूरवगाला िशी िशी या स्ट्स्थतीिी िाणीव होउं लागली व अपल्या व अपल्याि कष्टावर गबर होणाऱ्या 
कारखानदाराचं्या स्ट्स्थतींतले महदंतर ध्यानातं येउं लागले, तसतसा हा चवरोध ईत्पन्न झाला, व अपली 
स्ट्स्थचत स धारुन हें ऄतंर नाहींसें करण्यासािी मिूरवगाने संपासारखे ईपाय हळूहळू हाती घेतलें . 
 
 परंत  हा चवरोध कायमिा नाहींसा करुन, मिूरवगािी स्ट्स्थचत खरोखर ईत्कृष्टपणे स धारावयािी 
ऄसेल, तर त्याला खात्रीिा ईपाय हल्लींच्या मिूरवगाच्या व कारखानदाराचं्या परस्परसबंंधािें स्वरूप 
बदलले पाचहिे. हल्लींच्या ईद्योगपद्धतींत भाडंवल एकािें व रॅम करणारे कामकरी द सरे ऄशी स्ट्स्थचत अहे 
तीत स धारणा केली पाचहिे. ऄशा प्रकारिीं मतें पारृात्य समािातं अि चकत्येक वषांपासून प्रिचलत ऄसून, 
त्यानंा सामान्सय रुपाने ‘सामाचिक वाद’ हें नावं अहे. या मतातं काहंी म ख्य गोष्टींत एकवार्कयता ऄसून, आतर 
बाबतींत थोडाफार भेद अहे. त्यािें वणसन प ढील भागातं येणार ऄसून, तोि प्रस्त त गं्रथािा म ख्य चवषय 
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अहे, परंत  ते वणसन नीटपणे समिण्यासािी ज्या औद्योचगक पद्धतीम ळें  हा वाद मळू ऄस्ट्स्तऱ्त्वातं अला, 
चतिें स्वरुप कळणें िरुर अहे. म्हणून या प्रकरणातं ही पद्धत प्रिारातं येण्यािीं कारणें, ती ईद्याला अली 
तेव्हािंी समािस्ट्स्थचत, या पद्धतीिा हळू हळू झालेला चवकास व चतिें हल्लींिे ईन्नत स्वरुप यािें या 
प्रकरणातं वणसन करावयािें अहे. प ढील प्रकरणातं या पद्धतीपासून ईद भवलेले ऄनेक दोष व लाभ यािें 
परीक्षण करून, चविारी प रुषािंी सामाचिक वादाकडे कशी साहचिक प्रवृचत्त झाली हे पाहाण्यािे योचिलें  
अहे. 

 
 ऄिराव्या शतकाच्या शवेटपयंत य रोपातंल्या ईद्योगधंद्यािंी स्ट्स्थचत पन्नास वषांमागच्या 
प्रहद स्थानच्या स्ट्स्थतीसारखी होती. त्या शतकाच्या ऄगदीं शवेटीं शवेटीं व एकोचणसाव्याच्या प्रारंभी ही 
स्ट्स्थचत बदलण्यास प्रारंभ झाला, व स मारे पन्नास वषांत चतिें स्वरुप पूणसपणे बदलून गेले. हा बदल 
य रोपातंील सवस देशातं, प्रकवा यरूोपने वसचवलेल्या ऄमेचरकें त सारख्याि प्रमाणाने प्रकवा पूणसपणें एकाि 
रुपातं झाला नाही. देशकाल पचरस्ट्स्थतीला ऄन सरुन काहंी देशातं कमी तर आतरातं िास्त, काहंीत एका 
स्वरुपातं तर आतरातं त्याहून प्रकचित् चभन्न स्वरुपातं ऄसा हा बदल झाला. व पूवीिी स्ट्स्थचत कोिेि कायम 
राचहली नाहीं. तथाचप या सवस देशािंा परस्पराशंी चनकट संबंध ऄसल्याने या क्ातंीिी स्थूल रुपरेषा सवसदूर 
सारखीि राचहली अहे. आंग्लंडच्या चवचशष्ट पचरस्ट्स्थतीम ळे ही क्ास्ट्न्सत प्रथमतः तेथे स रु झाल्याम ळे, त्याला 
ईद्योगधंद्यातं व व्यापारातं अघाडी चमळून सवस िगातं िे एकप्रकारिे प ढारीपण व रॅेष्त्व चमळालें  तें 
अतापंयंतही प ष्ट्कळ ऄंशानंी कायम अहे. ऄमेचरकेनें व य द्धापूवी िमसनीने काहंी काहंी बाबतीत आंग्लंडवरही 
ताण केली ऄसून, देशातंील क्ानं्सतीिें स्वरुप व कारणें आंग्लंडहून ऄंशतः चभन्न अहेत. म्हणून या क्ान्सतींिे 
वणसन करतानंा, आंग्लंडमध्ये ती कशी झाली हें प्रथम सागूंन, नंतर ऄमेचरकें त व िमसनींत कोणत्या बाबतींत 
चवचशष्टपणा अहे तें सागंण्यािा ईदे्दश अहे. 
 
 ऄिराव्या शतकाच्या शवेट शवेटपयंत आंग्लंडिा म ख्य धंदा शतेकी हा होता, व तो बह धा प्रािीन 
काळापासून िालत अलेल्या अईतानंी व पद्धतीनें केला िात ऄसे. शतेकीच्या खालोखाल द सरा धंदा 
लोकरीिा होता. आंग्लंडमध्ये क रणें प ष्ट्कळ ऄसल्यानें तेथे लोकर िागंली व म बलक ईत्पन्न होत ऄसे. 
त्याम ळे तेथें लोंकरीिे बरेि कारखाने िालत, ऄसून लोंकरीिा बराि माल परदेशी पािचवला िाइ. सन 
१७७० पयंत आंग्लंडच्या क लचनयात मालापैकी एकतृतीयाशं माल लोकरीिा ऄसे. लोंकरीच्या खालोखाल 
लोखंडािा धंदा िालत ऄसे. पण त्यावळेी तो आतर्कया लहान प्रमाणातं होता की, हल्ली लोखंडाच्या म बलक 
प रवठ्याम ळेि आंग्लंडला िगाच्या व्यापारातं ऄगे्रसरत्व चमळाले अहे पण त्यावळेी आंग्लंडला लोखंड 
परदेशाहूंन मागवाव े लागे. लोखंडाचशवाय धातंूिी भाडंी, कापसािे व रेशमी कापड, वगैंरेही काहंी धंदे 
िालत ऄसत. पण ते फारि लहान प्रमाणावर ऄसून नावं घेण्यासारखे नसत. या वळेीं (सन १७९२) 
आंग्लंडिा चनयात व्यापार २,४९,०५,२०० पौंडािंा ऄसून, अयात स मारे १,९६,५९,३५८ पौडािंी होती. 
[Modern Industrialism P. P. 21.] 

 
 आंग्लंडिी लोकसंख्या अिच्या मानाने फारि थोडी म्हणिे केवळ ८५ लक्ष होती. देशातूंन मोिेमोिे 
रस्ते फार ऄसून, गाडी व घोडे एवढीि दळणवळणािी माल ने–अण करण्यािी साधनें होती. गावंढ्ातूंन 
लागणारा माल बह धा तेथल्या तेथेंि तयार होउन खपत ऄसे. एका भागातंला माल द सरीकडे फार थोडा 
िात ऄसें. बकँा, ह ंड्या वगरेै पैसा पािचवण्यािी प्रकवा संिय करण्यािी अध चनक साधने त्यावळेी फार 
बाल्यावस्थेत ऄसून, त्याचं्यापासून व्यापाराला प्रकवा ईद्योगधंद्यानंा तादृश फायदा होत नसे. िे ईद्योगधंदे 
िालत त्याचं्यातं पूवापार िालत अलेली पद्धचत कायम होती. बह तेक धंद्यातं त्या त्या धंद्यातंील 
काराचगरािंी लहान लहान स्वतंत्र द कानें ऄसून, तेथें ते स्वतः एक–दोन मदतचनसासंह काम करीत 
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ऄसत. द कानासंािी लागणारा कच्चा माल व हत्यारें त्याचं्या स्वतःच्या मालकीिीं ऄसत, व ईत्पन्न झालेला 
माल ते स्वतःि चगऱ्हाआकासं चवकीत. काहंी कारखाने यापेक्षा ंमोठ्या स्वरुपािे ऄसत. त्यातं म ख्य मालक 
अपल्या पैशानें कच्चा माल अपल्या िोखमीवर चवकीत. पण या कारखान्सयातंही कामगार हल्लींसारखे एकत्र 
िमून काम करीत नसत. प्रत्येक िण कच्चा माल चवकत घेउन तो िराचवक मिूरीवर काराचगरानंा देत व 
तयार झालेला माल अपल्या घरी घेउन िाइ व घरींि त्यािा पक्का माल तयार करुन तो मालकाला 
पोहोंिता करी. ईद्योगधंद्याच्या ईपकरणातंही फारशी स धारणा झाली नव्हती. बह धा सवस काम मन ष्ट्याचं्या व 
िनावराचं्या रॅमाने केले िाइ. काहंी थोड्या चिकाणीं पाण्याच्या धबधब्यािा ईपयोग करुन घेउन, त्या 
शक्तीनें कारखाने िालचवले िात होते. साराशं, ईद्योगधंद्यािें त्या वळेिें स्वरुप संक चित, वैयचक्तक व 
घरग ती होते. 

 
 ऄथसशास्त्रासंबधंी मतेही त्यावळेी हल्लींहून चनराळी होती. ख ल्या व्यापारािें तत्त्व ऄिून प्रिचलत झाले 
नव्हतें. देशातील ईद्योगधंदे स रचक्षत िेवण्यास परदेशाहून येणाऱ्या मालावर िबर िकात बसचवली पाचहिे 
व आतर चनबंध घातले पाचहिेत ऄसें ऄथसशास्त्रज्ञािें मत ऄसे. म्हणूनि या वळेी आंग्लंडात बाहेरून येणाऱ्या 
मालावर िबर िकात लागत ऄसे. ईद्योगधंद्यासंबधं चतही त्या काळातं पूणस स्वातंत्र्य नसे, मिूरानंा एका 
पॅचरश प्रकवा ताल र्कयातूंन द सऱ्या ताल र्कयातं राहावयास िाता ंयेत नसे. चनरचनराळ्या धंद्याच्या काराचगरािें 
संघ कायम झालेले ऄसून त्याचं्याचशवाय आतरानंी तो धंदा करण्यािी कायद्याने मनाइ ऄसे. त्याम ळे 
कोणत्याही धंद्यातं प्रवशे करणे प्रकवा एक धंदा सोडून द सरा करंू लागणे फार िड व त्रासािे झाले होते. 
 
 त्यावळेिी राज्यपद्धचतही या सवस पचरस्ट्स्थतीला ऄन रुप ऄशी होती. पालसमेंटिा ऄचधकार त्यावळेी 
हल्लींहून प ष्ट्कळ कमी होता; व त्यातं ऄमीरईमरावािंें प्रस्थ प ष्ट्कळ मोिे होतें. देशातंला म ख्य धंदा िचमनीिा 
व चतिे मालक ऄमीरईमराव ऄसल्यानें ऄसे ऄसणें साहचिक होतें. हौस ऑफ कॉमन्ससमध्ये म्हणिे 
लोकप्रचतचनचधसभेंतही ऄमीरईमरावानी अपल्या क ळाकंडून स्वतःला ऄन कूल ऄसें धाडलेले प्रचतचनचध 
बरेि ऄसत; व सामान्सय िनसमूहािी काळिी वाहणारे प्रकवा त्याचं्या मतािें प रस्कते ऄशा प्रचतचनधींिी 
वानवा ऄसे. या योगाने राज्यपद्धतीिें सामान्सय धोरण रािाला व िमेदार ईमरावानंा ऄन कूल व त्याचं्याि 
चहतािी प्रिता वाहणारे राहत ऄसे. आतराचं्या स खािा प्रकवा चहतािा चविार तादृश िमेंत धरला िात नसे. 
 
 याप्रमाणें देशािी औद्योचगक व रािकीय स्ट्स्थचत प ष्ट्कळ मागासलेली होती. देशातं संपचत्तही प ष्ट्कळ 
कमी होती; पण िी संपचत्त होती चतिी वाटंणी हल्लींच्या मानानें प ष्ट्कळि समप्रमाणातं झालेली होती. 
ऄमीरईमरावाचं्या घरातूंन सपंत्तीिा धूर चनघत नसे; प्रकवा गरीब मिूरालाही पोटाप रतें चमळण्यास पंिाइत 
पडत नसे. समािातंील चनरचनराळ्या वगाच्या दज्यांत फार कमी ऄंतर ऄसून, ते एकमेकातं मोकळ्या 
मनानें चमसळत. शतेकरी अचण त्यािा मिूर दोघेही िवळ िवळ एकाि दिािे ऄसत. कामकरी अचण 
त्यािें मालक, कारागीर अचण त्यािें हस्तक, मोकळेपणानें एकत्र बसून भोिन करीत. प ष्ट्कळ वळेा 
हस्तकािें म ख्य काराचगराच्या म लीशीं लग्नही होत ऄसे. अि आंग्लंडातं चनरचनराळे वगस चकती त टक झाले 
अहेत. त्याचं्यातं कसलें  वैषम्य ईत्पन्न झालें  अहे,–अता ंमिूराशी कारखानदाराच्या म लीनें लग्न लावणें 
तर दूरि राचहलें , पण त्याच्या बरोबर िेवणें, िहा चपणें, फार काय–बोलणेंस द्धा ंकारखानदाराच्या म लीला 
चकती कमी प्रतीिें व अपल्या दिाला न शोभेसें वाटतें, यािा चविार केला म्हणिे अिच्या व त्यावळेच्या 
स्ट्स्थतींत केवढें महदंतर होतें हे नीटपणें ध्यानातं येतें. 
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 साराशं, त्यावळेच्या देशस्ट्स्थतीिें थोडर्कयातं वणसन करावयािें म्हणिे समािातं ईद्योगधंदे थोडे 
ऄसून, त्यािें स्वरुप घरग ती व लहान होतें. यंत्रािंा शोध लागलेला नव्हता. व प ष्ट्कळशा लोकानंी एकत्र 
चमळून ईद्योगधंदा करण्यािा प्रघात नव्हता. समािातं संपचत्त थोडी होती, तथाचप ती सवस वगांत प ष्ट्कळ 
ऄंशीं सारख्या प्रमाणातं वाटलेली होती. लोक ि न्सया िालीरीतींना चिकटून ऄसत, व नव्यािंी त्यानंा तादृश 
आच्छा नव्हती. लोक ऄसलेल्या स्ट्स्थतीत सामान्सयतः सतं ष्ट ऄसत. स्थूल मानानें सवस य रोपभर समािािी 
स्ट्स्थचत ऄशीि प्रकबह ना त्याहून मागासलेली होती. 
 
 ऄिराव्या शतकाच्या शवेटल्या िरणापयंत आंग्लंडिी स्ट्स्थचत वर वर्मणल्याप्रमाणें होती. स मारे १७३० 
पासून काहंीं कल्पक लोकािंें लक्ष यंत्रें तयार करण्याकडे लागले होतें. यावळेी व नंतरही प ष्ट्कळ 
काळपावतेों सामान्सय लोक यंत्राच्या फार चवरुद्ध ऄसून त्याचं्या कल्पकािंा फार छळ करीत. चलटनच्या 
Last of the Barons या कादंबरींत या छळािें फार िागंलें  वणसन केलेलें  पहावयास सापंडतें. पण लोकाचं्या 
छळाला न ि मानता ंया कल्पकािें प्रयत्न ऄव्याहत स रु राचहले. हळू हळू त्यातंील चकत्येकासं यश येउन 
काहंी यंते्र प्रिारातं येउं लागली. िसा िसा त्याचं्या योगानें रॅम कमी लागूं लागून धंद्यातं फायदा ऄचधक 
होउं लागला, तसें तसें लोकािंें लक्ष नवीन नवीन यंते्र शोधून काढण्याकडे ऄचधक लागंू लागलें . ह्ा 
याचंत्रक शोधाच्या कालािे स्थूल मानानें िार भाग पडतात. पचहला भाग सन १७३० पासून सन १७७० 
पयंतिा. या काळातं मन ष्ट्यबळानें िालणारीं, पण थोड्या काळातं व रॅमातं प ष्ट्कळ माल ईत्पन्न करणारी 
यंत्रें चनमाण झाली. वटॅिें लोकरीिें सूत कातण्यािें यंत्र, के ह्ािा धावंत्या धोट्यािा माग, पॉलिें कापूस 
प्रपिण्यािें यंत्र अचण अकस राआटिी कापसािें सूत काढण्यािी फे्रम, हीं या काळिीं म ख्य यंत्रें होत. द सरा 
भाग सन १७७० ते १७९२ पयंतिा. या काळातं मागील यंत्रातं प ष्ट्कळ स धारणा झाली, अचण कापड 
चवणण्यासबंंधीिी बरींि नवीन यंते्र तयार झालीं. कापूस व लोंकर प्रपिण्यािी व त्याचं्या रेषा समातंर 
करण्यािी यतं्रें या स मारास प्रिारातं अली; काटसराआटिा पॉवर लूम चनमाण झाला; क्ॉम्पटिा चरपप्रनग 
म्यूल तयार झाला. याप्रमाणें या दोन काळातं चमळून रॅम वािंचवणारीं बरीि यंत्रें शोधून काढलीं गेलीं. परंत  
त्याचं्यातं एक मोिी ऄडिण होती. त्याचं्यावर एक तर मन ष्ट्यबळानें काम करुन घ्यावें लागे; प्रकवा 
धबधब्यासारख्या चिकाणीं कारखाने ईभारुन पाण्याच्या शक्तीिा ईपयोग करावा लागे. त्याम ळें  िोंपयंत 
लोकसंख्या फारशी वाढली नाही तोंपयंत कारखान्सयातंही वाढ होण्यािी संभवता नव्हती. द सरी गोष्ट ही 
की, िरी काहंी कारखाने पाण्याच्या शक्तीने िालत, तरी हे कारखाने मन ष्ट्यवस्तीपासून दूर ऄसत; व 
त्याम ळे कच्चा माल बािारातं चवक्ीस नेण्यास प ष्ट्कळ वळे त्रास, व खिस लागे. ही ऄडिण दूर होण्याकचरता ं
यंते्र िालचवण्याला समथस ऄशा एखाद्या नवीन शक्तीिा शोध लागणें अवश्यक होते. तो शोध चतसऱ्या भागातं 
म्हणिे सन १७९२ ते १८३० च्या दरम्यान लागला. ही नवीन शचक्त म्हणिे ि न्सया मरािी पािंव्या 
प स्तकातंील चतसरा राक्षस बाष्ट्प हा होय. ह्ा राक्षसाला वश करुन घेउन मन ष्ट्यसेवलेा लावण्यािें अद्य 
रॅेय वटॅला अहे. त्यानेंि प्रथमतः वाफेिे एचंिन शोधून काढून, वाफेिा यंत्राकंडे कसा ईपयोग होउं शकतो 
हें दाखवनू चदलें . हळू हळू सवसत्र यंत्रें िालचवण्याकडे वाफेिा ईपयोग होउं लागला, व तदन रुप ि न्सया 
यंत्रातं बदल व नवीन यंत्रािंा शोध स रु झाला. मालािी पैदास फार झपाट्यानें अचण मोठ्या प्रमाणावर 
होउं लागली; अचण यचक्षणीनें काडंी चफरचवल्याप्रमाणें ईद्योगधंद्यातं फार मोिी क्ाचंत होण्यास प्रारंभ झाला. 
यानंतरिा िौथा भाग म्हणिे सन १८३९ नंतरिा. या काळातं आतकी नवीन यंत्रें चनघाली व नव्या नव्या 
य र्कत्यािंा शोध लागला अहे कीं ह्ा सवांिा नामचनदेश करणेंही कचिण अहे. मालिी ने–अण करण्यािीं, 
अगगाड्या व वाफेच्या िहािासारखी स लभ साधने, चनमाण झालीं. चविेिा शोध लागून चतिा 
कारखान्सयातं व संदेश वाहण्यातं ईपयोग होउं लागला. खाणीतून माल काढण्याच्या व तो श द्ध करण्याच्या 
नवीन रासायचनक पद्धचत प्रिारातं अल्या. थोडर्कयातं, प्रत्येक धंद्यातं नवीन नवीन यंत्रें चनमाण होउन ती 
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वाफेने प्रकवा चविेने िालंू लागलीं, अचण मागील काळातं स रू झालेली औद्योचगक क्ास्ट्न्सत पूणावस्थेला 
पोहोंिूं लागली. या क्ान्सतीिें स्वरुप कसें होतें हें अता ंअपण पाहंू, व त्याबरोबरि यंत्राच्या शोधाचशवाय िीं 
आतर कारणे चतला सहायभतू झालीं त्यािंाही चविार करंू. 

 
 ईद्योगधंद्याला िार गोष्टींिी अवश्यकता ऄसते. (१) िमीन, २) िचमनाच्या गभांत प्रकवा 
पृष्भागावर ईत्पन्न होणारा कच्चा माल, (३) भाडंवल, अचण (४) रॅम. या सवांिा म बलक प रविा ऄसून, 
िेव्हा ंमालाच्या वाह तकािीं साधनें कमी खिािीं, स लभ व शीघ्र ऄसतात, अचण चगऱ्हाआकी भरपूर ऄसते, 
तेव्हा ंधंद्यािंी व व्यापारािी भरभराट होते. आंग्लंडच्या औद्योचगक क्ातंीत या सवस गोष्टींिा योग ि ळून अला, 
प्रकबह ना तसा योग ि ळून अल्यानें क्ाचंत घडून अली. यंत्रािंा शोध लागून तीं वाफेनें िालंू लागल्यानें, 
माल ईत्पन्न करण्याला रॅम कमी लागू ंलागले. पण त्यासािीं ईद्योगधंद्याच्या एकंदर स्वरुपातं फार बदल 
करावा लागला. पूवी धंद्यािंें स्वरुप घरग ती होतें तें त्याम ळे गेलें . वाफेच्या यंत्रािंा अकार बह धा बराि 
मोिा ऄसे. चशवाय एकाि धंद्यातंील चनरचनराळ्या चक्यासंािी चनरचनराळीं यतं्रें लागत. त्या सवांना 
िेवण्याला मोिी िागा लागे. त्यावर प ष्ट्कळ मिूर कामाला लावाव ेलागत. याम ळे यंत्राकंचरता ंमोिाल्या 
आमारती बाधंाव्या लागत, व शेंकडो मिूर िेवाव े लागत. यंत्रावर माल प ष्ट्कळ चनघे, यासािीं कच्च्या 
मालािा भरपूर प रविा लागे. तो चवकत घेण्यासािीं, मिूरािंी मिूरी ि कचवण्यासािीं, आमारती 
बाधंण्यासािीं, यंते्रही प्रकमतीिीं ऄसत ती चवकत घेण्यासािीं, प ष्ट्कळ मोिें भाडंवल लागूं लागलें . पूवीच्या 
लहानलहान धंदेवाइक प्रकवा काराचगरापंैकी प ष्ट्कळानंा भाडंवल घालण्यािी ऐपत नसे. फारि थोड्यानंा 
तसें सामर्थयस होतें. त्यानंीं व देशातंील आतर सधन गृहस्थानंीं नवीन पद्धतीिे कारखाने ईभारले. 
कारखान्सयातंला माल थोड्या खिांत मोठ्या प्रमाणावर चनघे, त्याम ळें  तो स्वस्त देण्यास परवडून त्याप ढें 
हातानें काढलेल्या मालािा चटकाव लागेना. हातकारखाने त्याम ळे हळू हळू ड बू ं लागले अचण त्याच्या 
मालकानंा चनवाहासािीं याचत्रक कारखान्सयातं मिूरी करावी लागूं लागली. या रीतीनें पूवीिे स्वतंत्र 
कारागीर व धंदेवाइक हळूहळू परावलंबी मिूर बनत िालले. देशातं पूवी लहान लहान द कानें ऄसत व 
कच्चा माल अचण हत्यारें काराचगरािंी अचण रॅम व कसबही त्यािंेंि ऄसे, तें िाउन, यंत्रें व कच्चा माल 
भाडंवलवाल्या कारखानदारािंा, अचण रॅम व मेहनत मिूरािंी ऄशी स्ट्स्थचत अली. पूवी तयार झालेल्या 
पर्कर्कया मालावर काराचगरािी मालकी ऄसे, व त्यािा नफाही त्यालािं चमळे. नंतर, काराचगरािा पक्का 
मालाशी प्रकवा त्याच्या नफ्याशीं काहंी संबधं राचहला नाहीं. त्याला फक्त िराचवक मिूरी चमळंू लागली, व 
नफा कारखानदाराचं्या चखशातं िाउं लागला. मिूरािी प्राचप्त याप्रमाणें िराचवक झाली; मिूरीच्या दरातं 
िें काहंीं कधीं कधीं कमीिास्ती होइ तेवढाि काय तो या प्राप्तींत बदल. पण ही कमी-िास्तही फार थोडी व 
कालातंराने होइ. त्यानें मिूरािी स्ट्स्थचत िशीच्या तशीि कायम राचहली. परंत  कारखानदाराचं्या नफ्यािें 
प्रमाण मात्र िसिसे कारखाने भरभराटीला येत गेले तसतसें वाढंू लागलें , अचण ते गबर होत िालले. 
याम ळे भाडंवलवाले कारखानदार अचण कामकरी मिूर याचं्या स्ट्स्थतींतले ऄतंर वाढत िाउन त्यािें दिे 
ऄलग ऄलग झाले, अचण समािातंले हे दोन वगस परस्पराहूंन ऄगदीं, चनराळे व त टक होत िालले. 
याचंत्रक कारखान्सयातं रॅम-चवभाग. िास्त िोरानें प्रिारातं येउं लागला. पूवी हातकारखान्सयातं बािारातूंन 
कच्चें सूत चवकत अणण्यापासून, तों प ढें त्यािा ताणा करुन, खळ लावनू, रंग देउन, कापड चवणून, प नः 
बािारातं नेउन चवकीपयंतिी सवस कामें एकि मन ष्ट्य–कोष्टी–करी. यंत्रकाराखान्सयातं ही सवस कामें 
चनरचनराळ्या माणसाकंडे वाटंून चदली िातात. ॲडॅम स्ट्स्मथनें एक लहानशी टािणी तयार करण्यातं चकती 
चनरचनराळ्या माणसािें रॅम लागतात यािें वणसन करुन, या रॅमचवभागािें स ंदर चवविेन केलें  अहे. ि न्सया 
मरािी पािंव्या प स्तकातं प ष्ट्कळानंी तें वािलें  ऄसेल. धातूिा पत्रा एके चिकाणीं सरळ केला िातो, द सऱ्या 
चिकाणीं त्यािे त कडे पाडले िातात, चतसरीकडे ते तापवनू त्यािी तार खेंितात, िौथीकडे त्यानंा टोके 
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पाडतात, पािंव्या िागीं त्यािें प नः योग्य प्रमाणािे त कडे पाडतात, सहावीकडे टािंण्यािंी डोकीं तयार 
होतात, सातवीकडे तीं टािंणीच्या ऄंगावर बसवतात, अिवीकडे चझलइ देतात, अचण नंतर मग एक 
लहानशी सफाइदार टािंणी चगऱ्हाआकाच्या हाती पडण्याला योग्य होते. या रॅमचवभागानें कामकऱ्यानंा 
एकि एक लहानसें काम करण्यािा दृढ ऄभ्यास होउन, तें लवकर सफाइदार होउं लागतें, एक काम 
सोडून द सरें करंु लागण्यातं व्यथस िाणारा वळे वािंतो, वळेािी व रॅमािी काटकसर होउं लागते, अचण 
माल िागंला चनघूं लागतो. याम ळें  रॅमचवभाग अचण चवचशष्टीकरण याचं्याकडे कारखानदारािें िास्त लक्ष 
िाउं लागले. 

 
 पूवीपेक्षा ं व्यापारातं व ईद्योगधंद्यात स्पधा व ि रस प ष्ट्कळि वाढली. ज्यािा माल स्वस्त ऄसेल 
त्यािा खप िास्त होइ. त्याम ळें  कारखानदार शर्कय ती काटकसर करुन, माल स्वस्त काढण्यािा प्रयत्न 
करीत. हातानंीं होणाऱ्या कामासंािी यंत्रें ध ंडून काढीत, कारखान्सयातंील फ कट िाणाऱ्या पदाथांपासून 
नवीन ईपयोगी पदाथस तयार करीत, व अपला माल द सऱ्या कारखानदारापेंक्षा ंस्वस्त कसा चवकता येइल 
याच्याचवषयीं दक्ष ऄसत. अता ज्या मानाने कारखाना मोिा ऄसे त्या मानानें वरील खिस वािंचवणारे ईपाय 
ऄमलातं िास्त अणता ं येत. त्याम ळे कारखाने चदवसेंचदस मोिे होउं लागले अचण त्यानंा िास्त िास्त 
भाडंवल लागूं लागलें . 
 
 कारखाने मोिमोिे झाल्यानें त्यानंा कच्चा माल व कामकरीही मोठ्या प्रमाणावर लागूं लागले. 
अता,ं कारखाने वाफेच्या शक्तीनें िालंू लागल्यानें, पूवीप्रमाणे कारखाना पाण्याच्या सोयीच्या िागीं 
काढण्यािी िरुर न राहून, ज्या चिकाणीं कच्च्या मालािी व मिूरीिी ऄन कूलता ऄसेल त्या चिकाणीं तो 
काढता ं येउं लागला. तरीही तयार झालेला माल बािाराच्या चिकाणीं प्रकवा परदेशीं पािचवण्याकचरतां, 
प्रकवा कच्च्या मालािा प रविा िवळ नसेल तेव्हा ं तो अणण्याकचरतां, वाहत कीच्या साधनािंी फार 
अवश्यकता होती. ती अगगाड्यानंीं व वाफेच्या िहािानंीं पूणस झाली. या बाबतींत आंग्लंडला दोन गोष्टींिी 
फार मोिी नैसर्मगक ऄनूकूलता होती, प्रकबह ना आंग्लंडिें हल्लींिे व्यापारी ऐरॄयस या ऄन कूलतेिा पचरणाम 
अहे. अगगाड्यासंािीं लागणारे रुळ, अगगाड्यािंीं व िहािािंीं एचंिनें, चनरचनराळ्या कारखान्सयातंील 
ऄसंख्य यंत्रें, या सवांसािी लोखंडािा म बलक प रविा अवश्यक होता. अचण ही एंचिनें व यंत्रें 
िालचवण्याकचरता ंखाणींतले लोखंड श द्ध करण्याकचरतां, चततकाि म बलक कोळशािा सािंा िरुर होता. 
आंग्लंडच्या भाग्यदेवतेनें या दोन्सही वस्तंूिा तेथील भगूभांत िवळ िवळ ऄक्षय्य ऄसा सािंा करुन िेचवला 
होता. दैवाला ईद्योगािें पािबळ देउन, आंग्लंडच्या लोकानंी लोखंडािे ऄनेक कारखाने काढले, 
कोळशाच्या खाणी खोदल्या, लोखंड खाणींतून काढण्याच्या व श द्ध करण्याच्या रीतींत स धारणा केली; 
तेव्हा ं देशातंील वाढत्या ईद्योगधंद्यानंा प रुन ईरेल आतका लोखंडािा प रविा सहि होउं लागला. 
अगगाड्यािंा प्रसार झपाट्यानें होत िालला, अचण देशभर रुळािंें िाळें  चनमाण होउं लागलें . सन १८५६ 
च्या स मारास सर हेनरी चवसवॅीरनीं लोखंडापासून पोलाद करण्यािी एक नवी कमी खिािी पद्धत शोधून 
काढली. त्याने रुळ करणें फार सोयींिे होउन अगगाड्यािंी वाढ अणखी िोरानें होत िालली; व पोलादी 
िहािें सम द्रातं वावरंु लागली. 
 

 ह्ा शीघ्र वाहनाबंरोबर शीघ्र संदेशवाहकही आंग्लंडातं चनमाण झाले. स्थलतारायंत्रें व िलतारायंत्रें 
ईभारलीं गेलीं, व िचमनीवरुन व पाण्यातूंन तारा टाकण्यातं येउन चविेनें चनचमषाधांत शेंकडों मलैावंर 
चनरोप पािचवता ंयेउं लागले. सन १८५० च्या स मारास सायरस फील्ड नावंाच्या कल्पक अचण कायसक शल 
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गृहस्थानें तर य रोप व ऄमेचरका खंडें ऄशा चवद्य द्वाहक तारानंीं िोडून टाकलीं. खरोखर हे बाष्ट्परथ, 
बाष्ट्पनौका अचण चवद्य द्वाहक तार यानंी स्थळ अचम काळ याचं्यातंील ऄंतर नाहीसें करुन टाकलें . 

 
 पूवी कारखाने लहान ऄसून माल िेव्हा ं थोडा चनघत ऄसे तेव्हा ं तो बह धा असपासच्या गावंातं 
प्रकवा देशातंल्या देशात खपून िाइ, काहंीं लोंकरींच्या सारख्या कारखान्सयातूंन परदेशीं पािचवण्याआतका 
माल तयार होइ पण तोही तादृश फार नसल्यानें त्याला फार मोिें चगऱ्हाआक लागत नसे, पण िेव्हा ंवर 
वणसन केल्याप्रमाणें कारखान्सयािें स्वरुप बदललें , अचण माणसाऐंविीं  यंत्रें काम करंु लागलीं, तेव्हा ंमाल 
चवस्तीणस प्रमाणावर चनघूं लागला; अचण त्यासािी प्रिंड चगऱ्हाआकािी िरुरत लागू ं लागली. ऄिराव्या 
शतकाच्या चतसऱ्या िरणापावतेों आंग्लंडला हें चगऱ्हाआक ऄमेचरकें तील अपल्या वासहतीत चमळत ऄसे. 
आंग्लंडनें कायदा करुन अपल्याचशवाय द सऱ्या कोणािाही माल तेथे अयात न होआल ऄशी व्यवस्था केली 
होती. ख द्द ऄमेचरकें तही आंग्लंडला लागणारा कच्चा माल व धान्सय याचंशवाय आतर चिन्नस तयार न होतील 
ऄशी खबरदारी आंग्लंडनें घेतली होती. फार काय,ऄमेचरकेहून परदेशीं िाणारा माल आंस्ट्ग्लशाचंशवाय आतर 
िहािातूंन न पािचवण्याचवषयी कडक चनबधं ऄसे. याप्रमाणें आंग्लंडच्या व्यापारािी चभस्त त्या काळातं 
ऄमेचरकेवर ऄसे; अचण व्यापार नीटपणे िालण्यासािी ज्या देशाशीं तो करावयािा त्यावर अपलें  रािकीय 
विसस्व ऄसलें  पाचहिे ऄशी सामान्सय समिूत ऄसे. परंत  सन १७७० च्या स मारास व्यापारी चनबंधावंरुनि 
आंग्लंडिे व वसाहतींिे य द्ध ि ंपून त्यातं वसाहतींिा िय झाला, अचण त्या आंग्लंडपासून स्वतंत्र होउन हल्लीं 
ज्यासं ‘संय क्त संस्थानें’ म्हणतात त्यािंी स्थापना झाली. तेव्हा ंऄथात् आंग्लंडिे हें मोिें चगऱ्हाआक नाहींसे 
झाले. तेव्हा ंरािकीय विसस्व नसतानंा, प्रकवा व्यापारी चनबधं घालता न येता,ं व्यापाराला चगऱ्हाइक कसें 
चमळवावें हे चशकणें आंग्लंडला भाग पडलें . थोड्याि काळानंतर सवस यरूोपभर नेपोचलयनच्या य द्धािा वणवा 
पेटला, अचण एका आंग्लंडचशवाय आतर सवस देशािंी शचक्त अत्मसरंक्षणातंि खिस होउं लागली. आंग्लंडाच्या 
िोहोंबािूनें सम द्र ऄसल्यानें तेथें मात्र नेपोचलयनिी िगजे्जत्री सेना पोहोंिूं शकत नसे. त्याम ळें  तेथें शातंता 
होती व ईद्योगधंदे पूवसवत् िालू होते. सवस यूरोपला अपल्याला लागणारा माल या काळांत आंग्लंडकडून 
घ्यावा लागे. याम ळें  ऄमेचरकेिे गेलेलें  चगऱ्हाआक आंग्लंडला िवळि यरूोपातं सापंडलें . सन १८१५ त 
नेपोचलयनिा भाग्यसूयस ऄस्तास गेला अचण यरूोपातंले य द्ध तात्प रतें संपून देशातूंन शातंता व ईद्योगधंदे 
प नः स रु झाले. आंग्लंडच्या परदेशी व्यापाराला त्यानें प्रथम थोडा धक्का बसला, परंत  एवढ्ा काळातं 
त्याच्या ईद्योगधंद्यानंा अचण व्यापाराला आतर राष्ट्राहूंन िी अघाडी होती त्याम ळें  तें लवकरि या 
धर्कर्कयातूंन सावंरले. एक तर आंग्लंडिा माल तर देशाहून स बक व स्वस्त चनघत ऄसे. द सरें, आंग्लंडपाशी 
मिबूत व िलद िालीिी िहािे होती; सम द्रावर त्यािे विसस्व ऄसून, चिकचिकाणीं त्याच्या मालकीिीं 
मिबूत िाणी होती. त्याम ळे आंग्लंडला दूर परदेशी माल पािचवणे सोयीिें पडत ऄसे. अचशयािें व चवशषेतः 
प्रहद स्थानािे चगऱ्हाइक त्याला याम ळे सहि चमळचवता ंअलें . त्यातही प्रहद स्थानातं त्यािी रािकीय सत्ता 
चदवसेंचदवस एकछत्री होत िालली होती; चतिा अपल्या वाढत्या व्यापारासािी त्याने सवस प्रकारें ईपयोग 
करुन घेतला. ऄमेचरकेतील संय क्त संस्थानें आंग्लंडच्या हातातूंन गेली होती तथाचप कानडाच्या वसाहतींत 
त्यास िागंले चगऱ्हाआक चमळालें  अचण संय क्त संस्थानातंही रािकीय सते्तच्या िोरावर नव्हे तर मालाच्या 
स्वस्ततेम ळें  प ष्ट्कळ काळपावतेो आंग्लंडिा बराि व्यापार िालला. 

 
 साराशं, आंग्लंडनें याचंत्रक शोध लावनू अपल्या ईद्योगधंद्यातं आतर देशाचं्या ऄगोदर क्ाचंत घडवनू 
अणली अचण प्रिंड अरमार चनमाण करुन सम द्रावरिें विसस्व चमळचवलें . म्हणनू आंग्लंडिा व्यापार ऄमयाद 
वाढून त्याला सवस िगािें चगऱ्हाइक चमळचवता ंअलें . वसाहती व प्रहद स्थानिे प्रभ त्व हीं त्यास या कामातं 
थोडी फार सहाय्यभतू झाली. पण म ख्य कारण त्याच्या ईद्योगधंद्यातंली क्ांचत हे होय. एकोचणसावें शतक 
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ऄधे लोटल्यानंतर प ष्ट्कळ पारृात्य देशानंीं–चवशषेतः िमसनीनें व सयं क्त संस्थानानंीं–अपल्या देशातंील 
ईद्योगधंद्यातंही ऄशीि क्ाचंत घडवनू अणली. त्याम ळे त्यािंा व्यापारही ऄतोनात वाढला; व पूवी िो 
सगळ्या िगािा व्यापार एकट्या आंग्लंडने साभंळला होता त्यातं ही राष्ट्रे वाटेंकरी झाली. अचण अि तर 
त्यानंी चकत्येक बाबतींत आंग्लंडलाही मागें टाकलें  अहे. 

 
 ऄसो तर, ईद्योगधंद्याचं्या स्वरुपातं क्ास्ट्न्सत झाल्याबरोबर चगऱ्हाआकािंें पूवी िें संक ं चित के्षत्र होते 
त्यािा चवस्तार सवस िगभर झाला. भाडंवलाच्या प्रमाणातं अचण तें ईभारण्याच्या पद्धतींतही ऄशीि क्ाचंत 
घडून अली. पूवी िेव्हा ंएका लहानशा द कानातं एक प्रकवा दोन कारागीर काम करीत तेव्हा ंप िंीही पण 
बेतािीि लागे. काहंी थोडीं हत्यारें व थोडा कच्चा माल आतकी साम ग्री ऄसली म्हणिे काम भागे. पण हळू 
हळू िशीं यंत्रें प्रिारातं येत िालली तशी प ंिी िास्त लागूं लागली; अचण कारखाने काढणें काराचगराचं्या 
अवार्कयाबाहेर िाउन, रॅीमतं माणसानंाि तें शर्कय राचहलें . थोड्याि काळातं हीचह स्ट्स्थचत राचहली नाही. 
व्यापारी िढाओढीत मोठ्या कारखान्सयाप ढे लहान कारखान्सयािंा चटकाव लागत नसे. त्याम ळे कारखान्सयािें 
स्वरुप मोिमोिें होत िाउन, त्यास आतकी प ंिी लागूं लागली कीं, ती कोणा एका व्यक्तीनें प रचवणें किीण 
होत िाललें . चशवाय कारखान्सयातं तोटा झाल्यास तोही एकानें सोसणें िड होतें. तेव्हा ंदहा पािं िणानंीं 
चमळून कंपनी प्रकवा मंडळी स्थापन करुन समाइक भाडंवल ईभें करण्यािी पद्धचत प्रिारातं अली. हळू हळू 
सवस कारखाने समाइक भाडंवलानें िालंू लागले. काहंी कालानें या पद्धतींतही अणखी स धारणा झाली, 
चतनें व्यापारातं भाडंवल घालणें फार सोयींिे झालें . सामाइक भाडंवली पद्धतीत मडंळीला िर काहंी किस 
झालें  प्रकवा ती ब डाली व देणें राचहले तर ते सवस फोडण्यािी िबाबदारी व्यचक्तशः प्रत्येक चहस्सेदारावर 
ऄसे, अचण धनको कोणाही एका चहस्सेदारावर दावा करुन त्यािपासून अपलें  किस वसूल करुन घेउं 
शके. थोडर्कयातं या पद्धतीत भागीदारािंी िबाबदारी ऄचनयंचत्रत ऄसे याम ळें  लहान लहान प िंीवाले ऄशा 
मंडळ्यािें भागीदार होण्यास किरि, तेव्हा ंहल्ली सवसदूर प्रिचलत ऄसलेली मयाचदत िबाबदारीिी पद्धती 
स रु झाली व चतला कायद्यानें मंिूरी चमळाली. या पद्धतींत आष्ट भाडंवलािे चनयचमत भाग केलेले ऄसून 
त्यापंैकी एक प्रकवा ऄनेक भाग मंडळींच्या चनयमान सार, कोणालाही चवकत घेता ंयेतात. मंडळीला िर किस 
झाले प्रकवा न कसान लागले तर भागीदारािंी िबाबदारी अपल्या भागाप रतीि मयाचदत ऄसते. म्हणिे 
त्याच्या भागािी चितकी रकम ऄसेल चतच्याहून िास्त रक्कम यास (किाच्या फेडीमध्यें) द्यावी लागत 
नाही. ही पद्धत स रु झाल्यापासून देशातंले द्रव्य भाडंवलाच्या रुपानें व्यापारातं येण्यास फारि सहाय्य 
झालें . ऄगदीं गरीबालाही अपला भाग चवकत घेता ंयावा म्हणून कंपन्सया भागािी प्रकमत ऄगदी थोडी िेवू ं
लागल्या. अचण फार झालें  तर भागािी रकम ब डण्यापलीकडे न कसान लागण्यािी भीचत नसल्यानें, 
गरीबापासून तों रॅीमंतापावतेों सवसिण ऄसे भाग चवकत घेण्यातं अपली चशल्लक लावू ं लागले. याम ळे 
ज्याप्रमाणें पवसताच्या ईतरणीवरुन पाण्यािा प्रत्येक प्रबद  वाहत िाउन पायर्थयाशी मोिा िलसिंय व्हावा, 
त्याप्रमाणें देशातंील सवस लहानथोरािंी चशल्लक एकवटून चतिा प्रिंड चनचध आंग्लंडच्या व्यापाराला लाभू ं
लागला. 

 
 या प्रिंड भाडंवलाला, प्रसंगवशात् तें स रचक्षत िेवण्याला, प्रसंगी त्याच्या पतीवर अणखी किस 
काढण्याला, एका चिकाणाहून द सऱ्या चिकाणी रकमा पािचवण्याला, बँकािंी अवश्यकता होती. गरि 
लागली म्हणिे ईपाय स ितो. त्याप्रमाणें बंकािंी िरुर लागल्यास त्यािंी वाढ होउं लागली, अचण त्याचं्या 
शाखा प्रथम सवस देशभर अचण नंतर परदेशी स्थापन होउं लागल्या. बँक ऑफ आंग्लंड नावंािी एक मोिी 
बँक स्थापन होउन चतच्या शहािोगपणािी सरकारने हमी घेतली, व चतला काहंी चवचशष्ट मयादेपावतेों 
िलनी नोटािें कागदी नाणें काढण्यािा ऄचधकार चदला. त्याम ळें  ऄशा नोटा काढून अपले व्यापारी 
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भाडंवल वाढचवण्यािी त्या बँकेला मोिी सोय झाली, व व्यापाराला मदत झाली. िसिसा परदेशिा व्यापार 
वाढत िालला तसतशी ह ंड्या, ह ंड्यािंी चवचनमय–पते्र Bills of exchange वगैरे पैसा पािचवण्यािी साधने 
प्रिारातं अली. चनरचनराळ्या कंपन्सयािें भाग खरेदी-चवक्ी करण्यािी स्वतंत्र द काने स्थापन झाली. 
देशातंील चनरचनराळ्या बँका परस्पराकंडे ह ंड्या धाडीत व स्वीकारीत, त्यािंा चहशोब ि कता करुन फािील 
देणें घेंणें ज्याच्या त्याच्याकडे पोहोंितें करण्याकचरतां, अचण संकटप्रसंगीं परस्परानंा मदत करण्याकचरता ं
एक मध्यवती ससं्था Clearing House ऄस्ट्स्तत्वातं अली. या सवांहून महऱ्त्वािी गोष्ट ही कीं, व्यापारातं 
पती (Credit) िा प्रिार फार िास्त प्रमाणावर होउं लागला. पूवी बँका वगरेै नसल्याने सगळा व्यवहार 
बह शः नगदीनें होत ऄसे. परंत  बँका स्थापन झाल्यापासून, सिोटीच्या व शहािोग माणसास अपल्या 
पतीवर किस चमळण्यास ऄडिण पडेनाशी झाली. प्रसंगचवशषेीं अपल्याला किस चमळंू शकेल ऄशी खात्री 
ऄसल्यानें लोकानंा खरेदी-चवक्ी न सत्या पतीवर करता ं येउं लागली. काहीं ऄशीं परस्पर-चवरॄासही 
वाढला, अचण व्यापारािा प ष्ट्कळसा ऄंश शहािोग पतीवर होउं लागला. 

 
 साराशं, मयाचदत िबाबदारीच्या भागीदार मंडळ्या, बकँा अचण पत, या चवघाचं्या योगानें भाडंवल 
ईभारण्याच्या पद्धतींत क्ाचंत झाली, अचण आंग्लंडच्या िगड्वव्याळ व्यापाराला भरपूर भाडंवलािा प रविा 
होउं लागला. 
 
 याि काळात आंग्लंडनें नवीन कायदा करुन कल्पक व धाडशी लोकानंा अपल्या रॅमािंा पूणस 
मोबदला चमळण्यािी व्यवस्था केली. चतनें नवीन नवीन य र्कत्या व यतं्रें शोधून काढण्यास फार ईते्तिन 
चमळालें . कोणीही नवीन यतं्र प्रकवा य चक्त शोधून काढल्यास ती सरकारातं िाउन कळवावी. तेथे योग्य 
परीक्षणानंतर ती खरोखरि नवीन अहे ऄसें अढळून अल्यास चतिी काहंी वषांिी सनद प्रकवा पेटंट 
शोधकास सरकारातूंन चदला िाइ. त्यानें शोधकाचशवाय आतरानंा ते यंत्र प्रकवा य चक्त तयार करुन चवकता ं
येत नसे. याम ळें  शोधकाचशवाय आतरानंा तें यंत्र प्रकवा य चक्त तयार करुन चवकता येत नसे. याम ळें  मूतस 
वस्तूप्रमाणेंि ऄमूतस ब चद्धिात वस्तंूवरही मालकी प्रिारातं अली, शोधकाचं्या कल्पकतेस ऄथसदृस्ट्ष्ट्ट्य प्रकमत 
अली, अचण चतिा ईद्योगधंद्याकडे ईपयोग व्हावयास लागून  औद्योचगक ईन्नतीस सहाय्य झाले. 
 
 आतर औद्योचगक बाबतींप्रमाणें ऄथसशास्त्राच्या मतातंही या काळातं क्ाचंत झाली, अचण एकंदर 
क्ातंीिा वगे वाढण्यास त्यानें मदत चमळाली. सन १७७६ त ॲडम स्ट्स्मथिा ‘राष्ट्रािंी संपचत्त’ नावंािा नंतर 
िगन्समान्सय झालेला गं्रथ प्रकाचशत झाला. त्यानें ह्ा काळच्या ऄथसशास्त्रज्ञातं मोिी खळबळ ईडवनू चदली. 
मागें वणसन केल्याप्रमाणें, यावळेीं व्यापारावर व ईद्योगधंद्यावंर सरकारिें पूणस चनयतं्रण ऄसावें ऄसे 
ऄथसशास्त्रज्ञािें मत होतें. परंत  ॲडम स्ट्स्मथने अपल्या गं्रथातं ऄसें सप्रमाण चसद्ध करुन दाखचवलें  होतें कीं, 
देशाच्या व्यापारािी प्रकवा ईद्योगधंद्यािी भरभराट होण्यासािी त्यानंा कायद्याने चनबधं घालण्यातं ईपयोग 
नसून प्रत्येकाला ऄचनबंध स्वातंत्र्य देणेि अवश्यक अहे. औद्योचगक ईन्नतीिें स्पधा हें एक मात्र कारण 
अहे. एखाद्या धंद्यातं िर प ष्ट्कळ कारागीर प्रकवा कारखानदार पडलेले ऄसतील, व त्यापंकैीं कोणालाही 
सरकारिें प्रकवा कायद्यािें अगातं क पािबळ नसेल, तर त्याचं्यातं स्पधा लागून शवेटीं िो कारागीर प्रकवा 
कारखानदार सवांत िास्त ब चद्धमान, व्यवहारित र, दक्ष व योग्य ऄसतो तोि यशस्वी होतो, व आतर मागें 
पडून कालातंरानें नाहींसे होतात, हा सृष्टीिा क्म अहे. यानें योग्य व्यचक्त चततर्कया कायम राहून चनबसल व 
ऄयोग्य व्यचक्त नाहींशा होतात, व समािािी योग्यता अचण सामर्थयस वाढत िातें. म्हणून स्पधेला पूणस वाव 
देणें हेंि ईन्नतीिें खरें साधन अहे. कायद्यािीं बधंनें व चनबंध घालून एकाला ईते्तिन चदल्यानें व आतराचं्या 
मागांत ऄडथळे अणल्यानें खऱ्या ग णािंा व योग्यतेिा चवकास न होतां, सामर्थयसहीन परावलंबीपणा मात्र 
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वाढतो. म्हणनू सवस कायद्यािंें धोरण ऄसें ऄसावें कीं, त्यानंीं समािातं शातंता व स रचक्षतता नादंण्यास िरुर 
तेवढेि चनबधं घातले िावते, व कोणाही व्यक्तीला प्रकवा वगाला प्रत्यक्ष सहाय्य न होता,ं तटस्थपणा रहावा. 
व्यक्तींिी ईन्नती अत्मप्रयत्नानें झाली पाचहिे, व हे प्रयत्न ईत्साहानें होण्यासािीं समािातं पूणसपणें 
औद्योचगक स्वातंत्र्य ऄसलें  पाचहिे. ते न सतें एका देशातंि ऄसून ईपयोग नाही. ज्याप्रमाणें एका देशािी 
भरभराट होण्याला त्यातं स्वातंत्र्य पाचहिे, त्याप्रमाणें सवस िगािी भरभराट होण्याला सवस राष्ट्रात 
परस्परािंा माल येण्यािाण्याला पूणसपणे स्वातंत्र्य पाचहिे. याप्रमाणे राष्ट्राराष्ट्रातं ऄचनबधं व्यापार होउं 
लागेल; व कोणत्याही राष्ट्रानें आतराचं्या मालास अपल्या देशातं येण्यास प्रकवा तेथून माल नेण्यास प्रचतबधं 
िेवला नाहीं, तर प्रत्येक राष्ट्राच्या बािारातं िो माल सवांत िास्त स बक, चटकाउ व स्वस्त ऄसेल तोि 
येउं लागेल. मग प्रत्येक राष्ट्र अपल्याला िो माल आतरापेंक्षा िास्त स्वस्त व िागंला तयार करता ंयेइल 
तोि तयार करंु लागेल. हल्लीं ज्याप्रमाणें एका समािातं रॅमचवभाग चवचशष्टीकरण होतें, त्याप्रमाणें मग तो 
राष्ट्राराष्ट्रातं होउन प्रत्येक राष्ट्र स्वतःला ऄत्यतं स लभ ऄशा ईद्योगधंद्यानंा वाहून घेइल. 
रॅमचवभागापासून होणारे सवस लाभ िगाला या योगानें चमळंू लागतील, सवसि माल स्वस्त अचण िागंला 
चनघू लागेल, अचण औद्योचगक प्रगचत होउन सवस िगािें कल्याण होइल. म्हणून औद्योचगक स्वातंत्र्य व 
ऄचनयंचत्रत व्यापार हीं औद्योचगक ईन्नतीिीं खरीं व शारॄत साधनें ऄसून प्रत्येक ईत्कषचे्छ  राष्ट्रानें त्यािंा 
ऄवलंब करावा ऄसें ॲडम स्ट्स्मथनें प्रचतपाचदलें  होतें. प्रथम प्रथम या मतानंा प ष्ट्कळ चवरोध झाला; पण 
कालातंरानें तो कमी होत िाउन तीं िीं सवससमंत व रुढ झालीं तीं ऄिूनही बऱ्याि ऄंशानें तशींि काम 
अहेत. 

 
 एकदा ंसमािातं हीं मते प्रिचलत व चशष्टसंमत झाल्यावर, त्यानंा ऄन सरुन कायद्यातं बदल केला 
िाउं लागला. मि राचं्या हालिालींवरील चनबंध दूर करण्यातं अले. सवांना अपल्या ऄचभरुिीप्रमाणें व 
ऄन कूलतेप्रमाणें वाटेल तो धंदा करण्यािी मोकळीक झाली. अयात व चनयात व्यापारावरील चनबंध काढून 
टाकण्यास प्रारंभ झाला. देशातंील शतेीस ईते्तिन चमळण्यासािीं अयात धान्सयावर आंग्लंडातं िबर िकात 
बसचवलेली होती. चतनें बाहेरिें स्वस्त धान्सय देशातं येण्यास प्रचतबंध होउन धान्सय फार महाग चवके अचण 
सामान्सय िनतेिे व मंिूरािें फार हाल होत. हा प्रचतबधं कॉब्डेनसारख्या महात्म्याचं्या दीघस प्रयत्नानें सन 
१८४२ च्या स मारास पूणसपणें नाहींसा झाला, अचण ऄचनयचंत्रत व्यापाराच्या मागांतला सरशवेटिा ऄडथळा 
आंग्लंडातूंन नष्ट झाला. या वळेेपासून प्रस्त त य द्धाच्या पूवीपयंत आंग्लंड हें ऄचनयंचत्रत व्यापारािें कटे्ट 
प रस्कते ऄसून, त्याच्या विनानें व ईदाहरणानें बह तेक राष्ट्रानंी तें मत ऄंगीकारलें  होते. 
 
 ॲडम स्ट्स्मथनंतर काहंी काळानें (आ. सन १७८९) फ्रान्ससिी प्रचसद्ध राज्यक्ास्ट्न्सत झाली. या क्ान्सतींत 
राज्यव्यवस्थेच्या ईलटापालटीबरोबर समािातंील एकंदर ि न्सया मतातं व कल्पनातं चवलक्षण स्ट्स्थत्यंतर 
घडून अले. स्वातंत्र्य, समता, व बंध ता या तीन शब्दातं या स्ट्स्थत्यंतरािें रहस्य सािंवलेलें  अहे. या 
क्ान्सतीपूवी यूरोपातंील समािािंी, रुसानें अपल्या वबपसं व्वईिंपि नामक गं्रथाच्या प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणें 
‘मन ष्ट्य िन्समतः स्वतंत्र अहे, पण हल्लीं तो सवस चदशनेें शृखंलानंी बद्ध झाली अहे’ ऄशी स्ट्स्थचत होती. ही 
स्ट्स्थचत बदलण्यास फ्रान्ससच्या िनतेनें वरील क्ान्सतीच्या द्वारें स रुवात केली. चतनें िाहीर केलें  की, स्वतंत्रता 
अचण शरीरािी व मालमते्तिी स रचक्षतता हे मन ष्ट्यमात्रािे िन्समचसद्ध हक्क ऄसून, ते कोणालाही काढून घेता ं
येत नाहींत. या त्याचं्या हक्कािें िर ऄचतक्मण होउं लागलें  तर त्याला चवरोध करणें हाही त्या हक्कािंाि 
एक भाग अहे. समािातंील सवस व्यक्तींिे हक्क चनसगसतः सारखे अहेत. म्हणून कायदा व न्सयाय यानंी व्यचक्त 
मात्राला समानदृष्टीनें पाचहिें पाचहिे. वरील तऱ्त्वािंा घोष ज्या प्रचसद्ध िाहीरनाम्यातं केला होता त्यातं 
त्यािंा चनष्ट्कषस शवेटीं ऄसाकाढला होता कीं राष्ट्रािें खरे प्रभ त्व समािाकडे ऄसून, रािा त्या समािािा 
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केवळ एक नोकर अहे. या शवेटच्या तऱ्त्वाला ऄन सरुन, रािानें अपली नोकरी नीटपणें न बिावल्यािें 
अढळून अल्यानें फ्रान्ससनें त्याला प्रसहासनावरुन दूर केलें , अचण प्रिासत्ताक राज्यपद्धचत स रु केली. 
यानंतर व्यचक्तस्वातंत्र्य व समािप्रभ त्व ही दोन तऱ्त्वें सवस यूरोपभर एखाद्या वणव्याप्रमाणें पसरली, अचण 
त्यातं आंग्लंडिे रािप्रसहासन, िरी काहंीं आतर राष्ट्रापं्रमाणें भस्मसात् झालें  नाहीं, तरी आसं्ट्ग्लश 
समािातंल्या ि न्सया कल्पना व बधंनें त्यानें नाहीशीं झालीं, व ॲडम स्ट्स्मथनें औद्योचगक बाबतींत 
ईपदेचशलेलें  स्वातंत्र्य, समािाला आतर बाबतींतही प्राप्त झालें . 

 
 साराशं, ऄिराव्या शतकाच्या शवेट शवेटपासून आंस्ट्ग्लश समािाच्या एकंदर चविारािी चदशाि 
बदलली; अचण मन ष्ट्यमात्र सारखा व स्वतंत्र अहे हे नव्या चविारािें मलूभतू तत्त्व झालें . त्यानें याचंत्रक 
शोधाम ळें  होत ऄसणाऱ्या क्ान्सतीस मोिी मदत झाली. ब चद्धवान, कल्पक, व कायसक्षम लोकाचं्या मागांतले 
पूवीिे ऄडथळे दूर झाले; ब चद्धवान्, शोधक, संघटनाक शल कारखानदार, व्यवहारित र व्यापारी, व 
कायसक्षम व्यवस्थापक समािातं प ढे अले; अचण त्यानें स्वतःिें व सवस समािािें कल्याण झालें . 
 
 अता ंशवेटीं या क्ान्सतीत आंस्ट्ग्लश राज्यपद्धतींत कोणता बदल झाला तें सागूंन हें आंग्लंड–क्ास्ट्न्सत–
वणसन संपवू.ं वर वणसन केलेल्या ओद्योचगक क्ान्सतीिा एक पचरणाम ऄसा झाला. 
 
 अता ंशवेटीं या क्ान्सतींत आंस्ट्ग्लश राज्यपद्धतींत कोणताबदल झाला तें सागूंन हें आंग्लंड-क्ास्ट्न्सत-
वणसन संपवू.ं वर वणसन केलेल्या औद्योचगक क्ान्सतीिा एक पचरणाम ऄसा झाला कीं, समािातं पूवी िो 
शतेकीला व िचमनीला पचहला मान होता तो नाहींसा झाला. देशातं कारखान्सयाच्या योगानें नवीन शहरें 
ईदयाला अलीं, अचण व्यापारी व कारखानदारािंा वगस धनाढ् होउन समािातं त्यािंी प्रचतष्ा वाढली. 
त्यानें ऄथाति ि ना ऄमीरईमरावािंा वगस चततका मागें पडला, व समािातलें  त्यािें विन कमी झालें . प्रथम 
प ष्ट्कळ काळपावतेों, मागें एके प्रसंगीं साचंगतल्याप्रमाणें, व्यापारी व कारखानदार वगैरे मध्यम वगांतील 
लोकानंा अपल्या महऱ्त्वान रुप प्रचतचनचध पालसमेंटातं पािचवता ंयेत नसत; व त्याम ळें राज्यकारभारातं त्यािंें 
प्रत्यक्ष ऄंग कमी ऄसे. पण हळू हळू त्यािें विन वाढत गेलें  व शवेटीं सन १८३२ त नवा कायदा होउन, 
प्रचतचनचध-चनवािक भागािंी प नरसिना करण्यातं अली, व देशातंील सवस भागानंा व वगांना त्याचं्या त्याचं्या 
महऱ्त्वाला ऄन रुप प्रचतचनचध देण्यातं अले. याच्या पूवीपासून पालसमेंट सभेंत साहचिकि मध्यम वगांतील 
लोकािंा भरणा िास्त होत िालला होता, अचण राज्यकारभार हा त्या काळीं सवससंमत झालेल्या व 
औद्योचगक प्रगतीला पोषक ऄसलेल्या व्यचक्तस्वातंत्र्याच्या तऱ्त्वावर िालंू लागला होता. राज्यकारभारातं 
लोकािंें विन वाढत िाललें  होतें, व सामान्सय िनतेच्या चहताकडे पूवीपेक्षा ंिास्त लक्ष चदलें  िाउं लागलें  
होतें, त्यािा या कायद्यानंतर कळस झाला. पूवी सरकारने समािाच्या सवस व्यवहारािंें चनयंत्रण करण्याकडे 
होत िाललें . साराशं, सरकारच्या कतसव्यके्षत्रािी मयादा संक चित होउन, शातंता व स रचक्षतता िेवणें 
एवढाि चतिा प्रातं राचहला. 
 
 याप्रमाणें येथपावतेों ऄिराव्या शतकाच्या चतसऱ्या िरणापासून प ढील शभंर वषांत आंग्लंडातं िी 
चवलक्षण िी चवलक्षण क्ास्ट्न्सत झाली चतिी थोडर्कयातं रुपरेषा चदली. समािािेंही व्यक्तीप्रमाणेंि परंत  चवराट् 
स्वरुपािंें व दीघसकाल चटकणारें, ऄसें शरीर व िीचवत ऄसून त्यािीं चनरचनराळीं ऄगें ऄसतात. ही ऄंगें व 
त्यािें व्यापार परस्परसंबद्ध ऄसून, त्याच्या एका ऄंगातं बदल झाल्यास, त्यािा पचरणाम आतर सवस 
ऄवयवावंर व ऄंगावर झाल्याचशवाय राहत नाहीं. म्हणनू औद्योचगक क्ास्ट्न्सतबरोबरि सामाचिक, रािकीय 
अचण बौचद्धक क्ास्ट्न्सतही होणें ऄपचरहायस ऄसतें. या सवस क्ान्सत्यािंें वणसन मागें चवषयाच्या सोयीकरता ंिरी 
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चनरचनराळें  चदलें  अहे व प्रसगंवशात् एकीला द सरीिें कारण म्हटलें  अहे, तरी ह्ा सवस क्ान्सत्या समािातं 
एका काळींिा थोड्या-फार ऄंतरानें घडून येत होत्या; व िरी एका ऄंगािी क्ास्ट्न्सत द सऱ्या ऄंगाच्या 
क्ान्सतीला प्रथमतः कारणीभतू होत ऄसली, तरी थोड्याि ऄवकाशातं ही द सरी क्ास्ट्न्सत पचहल्या ऄंगाच्या 
क्ान्सतीला सहायभतू होत ऄसे, प्रकवा चतला नवीन वळण लावीत ऄसे. याप्रमाणे चनरचनराळ्या ऄंगातंील 
क्ान्सत्या परस्परसहायक व पोषक होत होत्या. हा त्यािंा परस्परसंबधं स्पष्टपणें ध्यानातं यावा म्हणनूि 
औद्योचगक क्ान्सतीबरोबरि आतर क्ान्सतींिेंही वणसन वर चदलें  अहे. 

 
 आंग्लंडातं झालेली ही क्ास्ट्न्सत अरंभीं साचंगतल्याप्रमाणें, हळू हळू अचण स्थूलमानानें त्याि स्वरुपातं 
यूरोपातं व ऄमेचरकें त घडून अली; अचण ऄलीकडे ऄलीकडे तर िंगातल्या ज्या ज्या राष्ट्राला पारृात्य 
स्पधेत अपण नामशषे न व्हावेंसें वाटत ऄसेल, त्याला ऄशीि क्ास्ट्न्सत घडवनू अणण्याचशवाय गत्यंतर 
नाहींसें झालें  अहे. या क्ान्सतींत लहान लहान हातकारखाने अचण घरग ती धंदे िाउन ऄवाढव्य याचंत्रक 
कारखाने व प्रिंड चगरण्या अल्या; घोड्याच्या गाड्या व चशडािीं िाहािें िाउन, अगगाड्या व वाफेिीं 
िहािें धावंू ं लागली; वैयचक्तक भाडंवलदार िाउन सामाचयक मंडळ्या स्थापन झाल्या; गावंढ्ातंला 
सावकार नाहींसा होउन अंतरराष्ट्रीय पेढ्ा चनमाण झाल्या; स्थाचनक चगऱ्हाआकािें िागीं सवस िगािें 
चगऱ्हाआक अले; भाडंवल व रॅम यािंी एकत्र स्ट्स्थचत िाउन, भाडंवलवाल्यािंा एक व कामकाऱ्यािंा एक 
ऄसे दोन चभन्न वगस ऄस्ट्स्तत्वातं अले; संरक्षणािें व चनयंत्रणािें धोरण िाउन ऄचनयंचत्रत व ऄसंरचक्षत व्यापार 
स रु झाला; ऄमीरईमराव व िमीनदार मागें पडून व्यापारी व कारखानदारािंा मध्यम वगस प ढें अला; 
रािसत्ता कमी होउन प्रिासत्ता वाढली; साराशं, स्वातंत्र्य, प्रिासत्ता व व्यापारधंदा यािें य ग स रु होउन, 
औद्योचगक ईन्नचत हें समािािें व राष्ट्रािें म ख्य होउन बसलें . 
 
 या क्ान्सतींत आंग्लंडशी स्पधा करुन काहंी गोष्टींत त्याला मागें टाकणारीं, यूरोपातं िमसनी व 
ऄमेचरकें त सयं क्त संस्थानें हीं दोनि राष्ट्रें होत. प्रस्त त य द्धानें िमसनी हतवीयस व अपद्ग्ग्रस्त झाला अहे. 
तथाचप त्यािी औद्योचगक ईन्नचत आतर्कया मिबूत पायावर ईभारलेली अहे कीं, या भयंकर अपत्तींतूनही तो 
लवकरि सावंरेल व अपलें  पूवींिें ऄग्रस्थान पटकावील या भीतीिे भतू दोस्तराष्ट्रानंा ऄिूनही सतावीत 
अहे. संय क्त ससं्थानािंा व्यापार तर य द्धापूवीि आंग्लंडहून मोिा, प्रकबह ना िगात पचहल्या प्रतीिा होता, व 
या य द्धातं सामील होण्यापूवी व नंतर त्याला िो व्यापारािा व कीतीिा लाभ झाला अहे त्यानें त्यािें प्रथम 
स्थान यानंतर बराि काळ कायम राहील ऄसें चदसतें. चवशषेतः आंग्लंडातं ऄलीकडील कोळशाचं्या 
खाणींतल्या संपानंी तेथील सवस व्यापारास व ईद्योगधंद्यास एक प्रकारिा धक्का बसला; व त्यातंि तेथील 
कामकरी वगाच्या ऄसंत ष्ट स्ट्स्थतीिी भर पडल्यानें, आंग्लंडला ऄमेचरकेशीं स्पधा करणें िास्त िड झालें  
अहे. म्हणून ऄमेचरका व िमसनीच्या औद्योचगक क्ान्सतीचवषयीं दोन शब्द सागंनू हे प्रकरण संपवू.ं 
 
 ऄमेचरकें त हल्लीं ज्यानंा स्वतंत्र संस्थानें म्हणतात तेथें प्रथमतः आंग्लंडातंील धमसच्छळाला त्रासलेल्या 
प्य चरटन लोकानंीं येउन वसाहत केली. पण नंतर यरूोपातंील सवस देशातूंन धमसछळाला त्रासलेले, रािाच्या 
ि ल मानें गािंलेले, प्रकवा स्वप्रयत्नानें भाग्य काढण्यास ईत्स क झालेले, लोक तेथें येउन राहंू लागले. 
प्रथम आंग्लंडिी सत्ता या देशावर होती. पण स्वतःिा व्यापार ऄचनवेध िालण्यासािी आंग्लंडनें तेथील 
ईद्योगधंद्यानंा प्रचतबधंक ऄसे ऄनेक कायदे केले व कर बसचवले. त्यानंी चिडून िाउन ऄमेचरकेनें आंग्लंडशीं 
य द्ध प कारलें . त्याचं्या एकि टीनें व शोयानें त्यातं त्यासं यश अलें , अचण सन १७७६ त हें राष्ट्र स्वतंत्र 
झालें . 

 



 अनुक्रमणणका 

 स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर ऄमेचरकेनें अपले ईद्योगधंदे वाढचवण्यािे प्रयत्न िारींने स रु केले. िरी 
त्यािंा आंग्लंडशीं रािकीय संबंध अता ंत टला होता, तरी आतर बाबतींत त्यािें दळणवळण पूवसवत् कायम 
होते. याम ळें  आंग्लंडच्या याचंत्रक शोधािी व प्रगतीिी त्यासं माचहती होत राहून त्याचं्या ईद्योगधंद्यािंी वाढ 
आंग्लंडच्या पद्धतीवर होत गेली. आंग्लंडमध्यें िशीं ऄनेक शहरें, रस्ते व ईद्योगधंद्याचं्या आतर सोयी होत्या 
तशा ऄमेचरकेत ऄथाति प्रथम प्रथम नव्हत्या. त्यािें रस्ते ऄिून तयार व शहरें चनमाण व्हावयािीं होतीं. पण 
या प्रचतक लतेबरोबर आंग्लंडला नसलेली एक ऄन कूलताही ऄमेचरकेला होती. आंग्लंडातं ि ने ऄमीरईमराव 
औद्योचगक प्रगतीला ऄडथळा अणण्यास तयार ऄसत. पूवसपरंपरा अचण स्वाथस यानंी दूचषत झालेले 
धंदेवाइक व आतर लोक यतं्राच्या प्रिाराला शर्कय चततका चवरोध करीत, कायदे ईद्योगधंद्याचं्या वाढीला 
प्रचतबधंक ऄसत, अचण सवांत महऱ्त्वािी गोष्ट ही की, रािसत्ता लोकाचं्या हातीं नव्हती. ऄमेचरकें त या सवस 
गोष्टींिी ऄन कूलता होती. ऄमीरईमराव ऄस्ट्स्तत्वातं अले नव्हते, लोकािंा यंत्राचवरुद्ध ग्रह नव्हता प्रकवा 
त्याचं्या प्रसारापासून कोणािा धंदा ब डणारा नव्हता, औद्योचगक कायदे बह तेक केले गेले नव्हतेि, अचण 
रािकीय सत्ता पूणसपणे लोकाचं्या हातीं होती. याम ळें  अपली प्रगचत करण्याला ऄमेचरकेला ईशीर लागला 
नाही. आंग्लंडच्या सवस य र्कत्या व शोध चतनें ईिलेले, व अपल्या कल्पकतेनें व योिनािात याने त्यातं भर 
घातली. स धारलेली शतेी, वाफेनें व चविेनें िालणारी यंत्रें, अगगाड्या. वाफेिीं िहािें, सामाचयक 
मंडळ्या, मोिमोठ्या पेढ्ा, तारायंते्र, टेचलफोन हीं सवस तेथें प्रिारातं अलीं. अि तर चविेिें व नवीन 
नवीन ऄद भतू शोधािें ऄमेचरका हें माहेरघर झालें  अहे. मध्यतंरी संय क्त संस्थानापंैकी ईत्तरेकडील संस्थानें 
व दचक्षणेकडील संस्थानें याचं्यातं ग लामािंा व्यापार करावा प्रकवा न करावा याबद्दल चवरोध पडून, मोिें य द्ध 
झालें . तरी त्या य द्धानंतरही ईत्तरेकडील व दचक्षणेकडील ससं्थानािंा संय क्त संघ पूवसवत् कायम राचहला व 
तेव्हापंासून सवस संस्थानातंील ईद्योगधंदे व व्यापार िास्त एकिीव झाले ऄसून, त्यािंी वाढ चवशषे िोरानें 
झालेली अहे. 
 
 ऄमेचरकेच्या ईद्योगधंद्यातं आंग्लंडहून हा चवशषे अहे कीं, कारखानदारातंील परस्परस्पधा सवांनाि 
नाशक न व्हावी, प्रकवा त्यािंा स्वाथस समािाला िािक न व्हावा, म्हणून आंस्ट्ग्लश सरकाराला प्रसंगचवशषेीं 
कायदे करुन चनयंत्रण करता ं येतें, पण ऄमेचरकन सरकारातं हे चनयंत्रण-सामर्थयस ईरलेलें  नाहीं. 
व्यचक्तस्वातंत्र्य व स्पधा यािें सा्ाज्य ऄमेचरकें त िास्त अहे; अचण त्यानें सरकारिे हात तेथें आतके 
िखडले गेले अहेत कीं समािालाही ते थोडे सैल होतील तर बरें ऄसें वाटंू लागलें  अहे. ऄमेचरकें त 
रेल्वचे्या मंडळ्यािंी व्यवस्था समाधानकारक नाहीं. त्यािें दर भारी ऄसून सवांना सारखे नाहींत; 
ऄंतव्यसवस्थेंत घोंटाळा अहे; लािंल िपतीिा प्रकार िारी अहे. सरकारला हे सवस समित ऄसून त्याच्या 
चनवारणाथस त्याला काहंींि करता ं येत नाहीं. मोिमोठ्या व्यापारी मंडळ्या व कारखानदार ‘रस्ट’ सारखे 
संघ करुन अपलें  भाडंवल संय क्त करतात, प्रकवा परस्परातं ि टीनें वागण्यािा िराव करतात; त्यानें त्यािें 
भाडवल ऄफाट होतें. त्याच्या सहायानें आष्ट वस्तूिा सवस िगातंील व्यापार प्रकवा पैदास्तवारी हे व्यापारी 
अपल्या हस्तगत करुन घेतात, व मग ती वस्त  एकमतानें वाटेल त्या भारी दरानें चवकंू लागतात. केरोसीन 
तेलािे व पोलादािे ऄसले फारि मोिे संघ ऄसून, या वस्तंूकचरता ंसवस िगाला त्याचं्या तोंडाकडे पाहावें 
लागतें. स्वतः ऄमेचरकें तील लोकानंाही या रस्टपासून प ष्ट्कळ न कसान सोसावें लागत अहे. ऄगदीं 
ऄलीकडे (सन १८९०) या संघाचवरुद्ध एक कायदाही केला गेला अहे, पण त्यािा तादृश ईपयोग झालेला 
नसून संघािें स्वरुप व विन पूवसवत् कायम अहे. याप्रमाणें रस्टनें प ष्ट्कळ न कसान िरी होत ऄसलें  तरी 
ऄमेचरकेच्या चवलक्षण औद्योचगक भरभराटीला हे संघ प ष्ट्कळ ऄंशी कारणीभतू झालेले अहेत हें चनःसंशय 
कबूल करावें लागते. 

 



 अनुक्रमणणका 

 ऄमेचरकें तील ईन्नतीस व्यचक्तशः प्रयत्न कारणीभतू झाले तर िमसनीिी ईन्नचत रािप्रयत्नानें घडून 
अली. िमसनींतल्या औद्योचगक क्ान्सतीस आंग्लंड प्रकवा ऄमेचरकेपेक्षा ंफार ईशीरा ंप्रारंभ झाला. एकोचणसाव्या 
शतकाच्या मध्यापावतेों िमसनींत ऄनेक लहान लहान ससं्थानें ऄसून त्याचं्यातं परस्परातं दे्वष अचण कलह 
स रु ऄसे. सन १८६२ त प्रचशयाच्या म ख्य प्रधानचगरीिीं सूत्रें प्रचसद्ध म त्सद्दी चबस्माकस च्या हातीं अलीं, अचण 
तेव्हापंासून िमसनीच्या ईदयास प्रारंभ झाला. चबस्माकस नें ऄचतशय प्रयत्न करुन प्रचशयािें लष्ट्करी सामर्थयस 
ऄतोनात वाढचवलें ; ऑस्ट्स्टयाशीं य द्ध करुन ऄवघ्या सात अिवड्यातं त्यािा पूणस पराभव केला, अचण 
िमसन ससं्थानंातूंन त्या राष्ट्रािें िें चवलक्षण विसस्व होतें तें नाहींसें केलें , यानंतर चबस्माकस नें अपल्या 
मृत्सद्दीचगरीनें िमसनींतल्या ईत्तर ससं्थानािंा संघ कायम करुन, त्यातंलें  म ख्य पद प्रचशयाला चमळवून चदलें . 
लष्ट्करािी वाढही तो सारखी करीत होताि. सन १८७० त त्यानें फ्रान्ससशीं य द्ध घडवनू अणलें . त्यातं 
मोल्टकेच्या य द्धिात यानें फ्रान्ससिा बादशाह द सरा नेपोचलयन १।। लक्ष सैन्सयाचनशी शस्त्रें खालीं िेवनू त्याच्या 
स्वाधीन झाला, अचण फ्रान्सस दातंीं तृण धरुन प्रचशयास शरण अलें . चबस्माकस च्या रािकारण कौशल्यानें या 
चवियानंतर िमसनींतील दचक्षणेकडिीं संस्थानें ईत्तरेकडील संघातं चमळण्यास कबलू झालीं; अचण सन 
१८८१ त फ्रान्ससच्या तहाबरोबर व्हरसायले येथें सवस िमसन संस्थानािंा संघ कायम होउन त्याचं्या 
ऄचधपत्यािा ऄचभषेक प्रचशयाच्या चवल्यम रािास करण्यातं अला. यानंतर िमसनींत सवसत्र ऐर्कय अचण 
शातंता नादंूं लागली, अचण बाहेर त्यािें विन व आभ्रत वाढली. तेथील सरकारनें मग अपल्या 
ईद्योगधंद्याकंडे व व्यापाराकडे लक्ष वळचवलें . फ्रान्ससकडून चमळालेल्या एक ऄब्ि खंडणीिा या कामातं त्या 
सरकाराला फार ईपयोग झाला. सरकारातूंन तज्ज्ञाचं्या द्वारें सल्ला देण्यािी व्यवस्था करुन, योग्य चनयंत्रण 
िेवनू, अचण भरपूर पैशािा अरॅय देउन, त्या सरकारनें अपली औद्योचगक ईन्नचत करण्यािे प्रयत्न स रु 
केले. या त्याच्या प्रयत्नासं आतके चवलक्षण व सत्वर यश अलें  कीं िी प्रगचत करण्यास आंग्लंडला शभंर वष े
लागली, ऄमेचरकेला ५० वष ेलागलीं, ती प्रगचत िमसनीनें ऄवघ्या पाव शतकातं करुन दाखचवली. 
 
 िमसनीनें आंग्लंडच्या व ऄमेचरकेच्या औद्योचगक ऄन भवािा स्वतःच्या प्रगतींत पूणस ईपयोग करुन 
घेतला. िमसनींत खचनि पदाथस िरा हलर्कया प्रतीिे पण चवप ल अहेत. ते बाहेर काढून श द्ध करण्यािी 
व्यवस्था सरकारनें स्वतः व लोकाचं्या मंडळ्या ईभारुन केली. ईत्साही व धाडशी लोकासं भाडंवल प रवनू 
सवस प्रकारिे कारखाने ईभारले; व सरकारातून शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ नेमून या कारखान्सयातूंन नवीन नवीन 
स धारणा घडवनू अणल्या. भौचतक शास्त्रािंा ईत्कषस करुन तें सवस ज्ञान ईद्योगाच्या अचण व्यापाराच्या सेवेंत 
लागलें . औद्योचगक चशक्षणािी म बलक सोय केली. सरकारी खिानें अचण काहंी खासगी भाडंवल ईभारवनू 
देशभर अगगाड्या व कालव ेकेले. खािगी मंडळयानंा ईते्तिन देउन त्याचं्याकडून परदेशी व्यापारासािीं 
िहािें बाधंचवलीं. साराशं, िमसन सरकारनें ईद्योगािीं व व्यापारािीं सवस साधनें अपल्या राष्ट्रासं प्राप्त करुन 
चदली. त्यायोगाने य द्धापूवी िमसनीिा माल िगातंील सवस बािारातूंन म बलक चदसून येत होता. आतकें ि 
नव्हे तर तो आतर राष्ट्राचं्या मालापेक्षां स्वस्त व िागंला म्हणून नावािंला िात ऄसे. 
 
 ऄिराव्या शतकाच्या शवेटापासून एकोचणसाव्याच्या ऄखेरपावतेों िी क्ास्ट्न्सत आंग्लंडातं स रु होउन, 
ऄमेचरका, िमसनी व आतर य रोचपयन राष्ट्रातूंन पसरली चतिें चदग्दशसन अतापंयंत केलें . यावरुन वािकाचं्या 
लक्षातं अलेंि ऄसेल कीं या क्ान्सतीिें म ख्य ऄंग व्यापार व ईद्योग ऄसून, तदन षंगानें रािकीय, सामाचिक, 
व चविारचवषयक ऄंगातं क्ास्ट्न्सत झालेली अहे. परंत  या क्ानं्सतीनंतर समािािी िी प नरसिना झाली चतच्यांत 
ऄनेक नव े व चबकट प्रश्न ईद भवनू ते प नः समािाला त्रासवू ं लागले, त्यापंैकींि कारखानदारािंा व 
मिूरािंा परस्परसंबधं हा एक प्रश्न ऄसून, तो सोडचवण्याच्या प्रयत्नातंि सामाचिक वाद ईदयाला अला. 
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परंत  त्याच्या चविारायला लागण्यापूवी या क्ान्सतीपासून पारृात्य समािाला कोणकोणते लाभ व हाचन झाली 
त्यािा चविार करंु. 
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प्रकरण २ रे 
 

औद्योणगक क्रान्द्तीचे लाभ व हाणन 
 

 मागील प्रकरणातं ऄिराव्या शतकाच्या शवेटापासून प ढील शभंर वषांत प्रथमतः आंग्लंडातं व नंतर 
हळू हळू सवस यूरोपातं व ऄमेचरकें त झालेल्या औद्योचगक क्ातंीिें वणंन केलें . अता ं त्या क्ान्सतीपासून त्या 
राष्ट्रानंा व पयायानें सवस िगाला कोणकोणते फायदे व तोटे झाले यािा चविार करंु. 

 
 पचहला व ऄचतशय िळक लाभ म्हणिे संपत्तीिी वाढ हा होय. हा वाढ ऄनेक चदशानंी झाली. प्रथम 
तर यंत्रािंा शोध लागल्यानेंि पूवी हाताने चनघणाऱ्या मालापेक्षा ं चकती तरी पटीनें िास्त माल तयार होउं 
लागला; अचण त्यातंही पूवीच्या हातकारखान्सयापेंक्षा ंचकतीतरी ऄचधक यंत्र-कारखाने सवस देशातूंन स्थापन 
झाले. सन १९०० साली पारृात्य राष्ट्रातूंन न सत्या कापडाच्या चगरण्यातूंन १० कोटी १२ लक्ष  [हा व या 
चववेिनातंले आतर अकंडे Modern Industrialism नावंाच्या Appletons Business Series मधील प स्तकातूंन घेतले अहेत. १९१४ साली हा 

अंकडा १४ कोचट ३० लक्ष झाला अहे. (पायोचनयर, ता. २३.१०.१९२०)] िात्या चफरत होत्या. हाि प्रकार आतर सवस 
ईद्योगधंद्यानंातून झालेला होता. त्याम ळे मालािी ईत्पचत्त ऄनेक पटीनी वाढली होती. या वाढीिी काहंीशी 
कल्पना या गोष्टींवरुन येइल की सन १९०० साली एकट्या ऄमेचरकेतील कारखान्सयातूंन १३०० कोचट डॉलर 
प्रकमतीिा माल तयार झाला. का शतकापूवी सवस िगातं चमळून आतका माल तयार होत नव्हता. ही तर 
पर्कर्कया प्रकवा कारखान्सयातं तयार होणाऱ्या मालािी गोष्ट झाली याचशवाय यंत्राच्या सहाय्याने व शास्त्रीय 
शोधानें कच्च्या प्रकवा चनसगसिात मालािाही प रविा पूवीपेक्षा ंऄचतशय िास्त होउं लागला. नवीन नवीन 
ईपकरणानंीं व खतानंी िचमनीिी मशागत ईत्तम प्रकारें केली िाउन चतिी ईत्पादकशचक्त वाढचवण्यातं 
अली; व ऄमेचरका, अस्रेचलयासारख्या देशातूंन शेंकडो मलै नवीन नवीन खतानंी िमीन लागवडीस 
अली. त्याने धान्सयािें ईत्पन्न ऄनेक पटीने वाढलें . कोळसा, सोनें, रुपें, लोखंड, व आतर खचनि पदाथस 
पूवीपेक्षा ंऄचतशय मोठ्या प्रमाणावर भगूभांतून खोदून काढले िाउं लागले; अचण कमी त्रासाच्या व कमी 
खिाच्या शास्त्रीय पद्धतीनें त्यानंा श द्ध करण्यातं येउन व्यवहारातं त्यािंा ईपयोग होउं लागला. एकट्या 
आंग्लंडातं सन १७३७ त प्रचतवषी १७३५० टन लोखंड चनघत ऄसे ते सन १९०० त ९४,५४,२०४ टन चनघंू 
लागलें . िनावरािंी िोपासना िास्त िागंली होउं लागनू वीण िागंली करण्याकडे िास्त लक्ष चदलें  िाउं 
लागलें , त्यानें िनावरें संख्येनें िास्त व ग णानें िागंली होउं लागली व त्याचं्यापासून चमळणाऱ्या पदाथांिी 
वाढ झाली. ईद्योगधंद्यातं पूवी िे पदाथस फ कट िात ऄसत त्यापंासून शास्त्रीय शोधाचं्या मदतीनें नवीन 
ईपय क्त पदाथस तयार होउ लागले. ईदाहंरणाथस, तेल काढल्यानंतर िो ऄश द्ध पदाथस राहतो तो पूवी व्यथस 
िात ऄसे. नंतर त्यािा ईत्तम प्रकारिा साबण तयार होउं लागला. चदव्यातं िळणाऱ्या गसॅातंील ॲमोचनया 
पूवी फ कट िात ऄसे. अता ंत्यािे ॲमोचनयम नायरेड नावंािें ईत्तम खत तयार होते. साखर करतानंा पूवी 
फ कट िाणाऱ्या द्रव्यापासून हल्लीं मद्याकस  तयार होतो. साराशं, हल्लीं धंदे चकफायतशीर करण्यािें एक म ख्य 
साधन पूवी फ कट िात ऄसलेल्या द्रव्यािंा ईपयोग हे अहे. रॅमचवभाग व स संघचटत व्यवस्था यानंी पूवी 
लागणाऱ्या रॅमातं व वळेातं काटकसर होउन त्या रॅमापंासून अणखी संपचत्त ईत्पन्न होउं लागली. या सवस 
कारणानंी यरूोप व ऄमेचरका खंडातं गेल्या शतकापासून संपत्तीिा धूर चनघंू लागला. अम्ही क बरेािी संपचत्त 
म्हणतों तीही हल्लींच्या काहंी राष्ट्राचं्या संपत्तीप ढें चफक्की पडेल! नवकोट नारायण ही अमच्या संपत्तीिी 
परमावचध, पण ऄसे पािं-िार नवकोट नारायण एकत्र केले तरी कमी पडतील ऄसे पंिाशत् कोट नारायण 
अि ऄमेचरकें त नादंत अहेत. ज्यािंी संपचत्त दशलक्षानंी मोिता ं येइल ऄसे लक्ष्मीपचत अि ऄमेचरकें त 
सहा हिार अहेत. सन १८०० साली सयं क्त संस्थानािंी सवस संपचत्त स मारे १८० कोट डॉलर होती, ती सन 
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१९०० सालीं ९४३० कोट डॉलर झाली! लक्ष्मीिें हे आतकें  ऄफाट ऐखवयस िरी यूरोपातंल्या राष्ट्रानंा 
लाभलेले नाही, तरी क्ातंीनें त्याचं्या सपंत्तीत काही कमी भर पडलेली नाही. त्याचं्यातंल्या काहंी िळक 
देशातंल्या व्यापारािे अंकड्यावंरुन त्याचं्या संपत्तीिी कल्पना होइल. सन १८४० त आंग्लंडिा व्यापार ८५ 
कोट डॉलरिा होता तो १९०० त ३९६ कोटींिा झालेला होता. याि काळातं फ्रान्ससिा व्यापार २८ कोट 
डॉलरिा १५६ कोट डॉलर झाला, िमसनीिा व्यापार २६ कोटींिा २४१ कोट झाला. अचण य रोपातंील सवस 
बलाढ्ा राष्ट्रातं मागासलेल्या शतेकीस बह ताशंी वाहलेल्या व त्याम ळें  आतर ईद्योगधंद्याकंडे द लसक्ष करीत 
ऄसलेल्या रचशयािाही व्यापार १२ कोट डॉलरिा ६४ कोटी डॉलर झाला! गे्रटचब्रटनच्या पधंरापट 
ऄसलेल्या प्रहद स्थानिा याि वषी (सन १९००) एकंदर व्यापार केवळ ५५ कोट डॉलर (रु. १६८ कोट) 
होता हें ध्यानातं घेतलें  म्हणिे या देशाच्या संपत्तीिी यथाथस िाणीव होइल.  

 
 औद्योचगक क्ान्सतीिा द सरा लाभ म्हणिे स खोपभोगािीं साधनें पूवीपेक्षा ं प ष्ट्कळ वाढली, व तीं 
ऄचधक लोकानंा स लभ झालीं. याचंत्रक कारखान्सयामं ळें अचण व्यापाराच्या सोयीम ळे सवस प्रकारिा माल 
पूवीपेक्षा ंकमी खिांत तयार होउं लागला, व बािारातं स्वस्त चवकंू लागला. त्यानें पूवी तो माल घेण्यािी 
ऐपत नसलेल्यानंाचह तो अता ं घेता येउं लागला. िो तलम कपडा पूवी रॅीमंतासंि लभ्य ऄसे तो अता ं
एकाद्या गरीबालाही वापरता ंयेउं लागला हीि स्ट्स्थचत आतर पदाथांिी झाली. याचंत्रक शोधानें ऐषअरामािीं 
प ष्ट्कळ नवीन साधनें चनमाण झालीं. अगगाड्या, वाफेिी िहािें, त्यानंतर ऄलीकडे सायकल व मोटरी (व 
ऄगदीं ऄलीकडे अकाशयानें) प्रिारातं येउन स खानें प्रवास करण्यािी सोय झाली. स्थलतारा, िलतारा, 
टेचलफोन पसरुन, शकेडो मलैावंरच्या स्नेह्ाशंी अनंदाने गप्पागोष्टी करता ं येउं लागल्या. चविेच्या 
चदव्यानंी रात्रीिा चदवस करुन सूयािी कमतरता भरुन काढली. गॅ्रमोफोननें ध्वनीिी क्षणभंग रता नष्ट करुन 
टाकली. प्रकाशचित्रकलेनें चप्रय स हृदािें दशसन चिरकालीन करुन चदले. िलत् चित्रानंी (चसनेमानें) एका 
स्थलीं बसून समाधींतल्याप्रमाणे िारी खंडातंील व चतन्सही काळांतील प्रसंग ऄन भचवता ं येउं लागले. 
छापण्याच्या कलेनें कवीिे काव्यालाप अचण शास्त्रज्ञानंी शास्त्रप्रमेयें सामान्सय िनानंा स लभ करुन चदलीं. ही 
स खसाधनािंी यादी अणखी चकतीतरी वाढचवता ं येइल, पण ती लाबंचवण्यािी तरी काय अवश्यकता? 
वािकानंींि िर स्वतःभोवतींि थोडा वळे लक्षपूवसक पाचहलें , अचण अपल्या पूवसिानंा प्राप्त नसलेलीं, 
प्रकबह ना त्याचं्या कल्पनेंतही नसलेलीं, चकती स खसाधनें अि अपण प्रत्यक्ष ऄन भवीत अहोंत यािा 
चविार केला, तर ज्या देशातूंन हीं साधनें येथें अलीं, तेथे मूळातं त्यािंा चवस्तार चकती मोिा ऄसेल यािी 
कल्पना त्यासं अल्यावािंनू राहणार नाहीं. मग एवढें साचंगतलें  कीं प रें कीं हीं सवस साधनें औद्योचगक 
क्ान्सतीिीं फळें होत. 
 
 माल पािचवण्यािी स लभता व त्यायोगानें होणारे फायदे हा या क्ान्सतीिा चतसरा लाभ अहे. पूवी 
िेव्हा ंवाहनािंी सोय नव्हती, रस्ते बाधंले गेले नव्हते, तेव्हा ंिो माल िेथें ईत्पन्न होइ तेथेंि असपासच्या 
म लखातं तो खपत ऄसे. त्याम ळें  एका भागातं धान्सय म ळींि न झाल्यानें द ष्ट्काळ, तर द सऱ्या भागातं तें 
अडमाप चपकल्यानें सडत पडलेलें , ऄशी स्ट्स्थचत एकाि देशातं होत ऄसे. मग एका देशातंल्या िास्त 
मालािा ईपयोग द सऱ्या देशास प्रायः होत नसे हें सागण्यािें कारण काय? अता ं िर एकाद्या देशातं 
द ष्ट्काळ पडला, तर िगाच्या सवस भागातूंन तेथें प रविा करता ंयेतो. प्रहद स्थानातंील द ष्ट्काळातं ऄमेचरकेिा 
गहंू अचण ब्रह्मदेशािा तादूंळ लोकानंा खाण्यास चमळतो. या वाहन-स लभतेनें सवस देशािा माल सवस 
चिकाणीं चमळंू लागला अहे. प्रहद स्थानासारख्या गरीब देशातंही एकाद्या सामान्सय माणसाच्या घरातं 
आंग्लंडिे कापड, िमसनीच्या िाकूकातऱ्या, ऄमेचरकेिे चदव,े ऑस्ट्स्रयाच्या कािेंच्या चिमण्या, िपानिीं 
खेळणीं, रचशयािें िामडें, फ्रान्ससातंला कागद, आत्यादी चनरचनराळ्या देशािे पदाथस एकवटलेले पहावयास 
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सापंडतात. हीि स्ट्स्थचत मोठ्या प्रमाणावर सवस देशातूंन अहे. त्यायोगानें अय ष्ट्य स खानें घालचवण्यािी 
साधनें स लभ होउन वृप्रद्धगत झालीं अहेत हें ईघड अहे. 

 
 औद्योचगक क्ान्सतीपासून भौचतक शास्त्रांच्या ईध्ययनास ईते्तिन चमळून त्यािी चवलक्षण प्रगचत झाली 
व होत अहे हा चतिपासून िौथा लाभ अहे. िसा िसा मन ष्ट्यािा भोवतालच्या सृष्टीशीं पचरिय वाढत 
िातो, तसतसे, स्वतःिा िीवनक्म िालचवण्यासािीं, व काहंीं ऄंशीं अपल्या ऄंतछकरणातंील नैसर्मगक 
चिज्ञासा तृप्त करुन घेण्यासािीं, त्या सृष्टींतलें  रहस्य ईकलून घेउन चतला ऄचंकत करण्यािे त्यािे प्रयत्न 
स रु होतात. सवस शास्त्रािंा हा पाया अहे. पारृात्य देशातंही याप्रमाणें काहंीं शास्त्रें पूवीपासून ऄस्ट्स्तत्वातं 
अलीं होतीं, परंत  िेव्हा ंया शास्त्रािंा व त्यातंील ज्ञानािा ईद्योगधंद्यातं ईपयोग होउं लागनू त्याच्यापासून 
व्यवहारातं प्रत्यक्ष लाभ होउं लागला, तेव्हा ं त्याचं्या ऄध्ययनास ऄचतशय ईते्तिन चमळालें , व त्याचं्या 
ईत्कषास प्रारंभ झाला. ऄलीकडे त्या देशातूंन रसायन, पदाथाचवज्ञान, भगूभस, याचंत्रक, वगैरे शास्त्रािंी 
चकती चवलक्षण वाढ झाली, व शास्त्राचं्या सहाय्यानें त्या देशानंीं पंिमहाभतूें व एकंदर वस्त िात अपल्या 
सेवेंत कसें लावनू घेतलें  अहे हें सवांस िाउक अहे. चवद्य त् तर अि पारृात्याचं्या घरीं बटकीसारखी 
राबत अहे. ऄद भतू यंत्रें चनघालीं अहेत, त्यानंीं स्वगस, मृत्य  व पाताल हे चतन्सही लोक स गम झाले अहेत, 
अचण चवरॄकम्याप्रमाणें नवी सृचष्ट चनमाण होउं लागली अहे. ही भौचतक शास्त्रािंी ईन्नचत झाली; पण चतनें 
त्या देशािंा व्यापारधंदा वाढून देशातं िो संपत्तीिा व वैभवािा पूर लोटला त्यानें आतर शास्त्राचं्याही 
ऄध्ययनाला व ईत्कषाला फार मदत केली. अि यरूोप व ऄमेचरका खंडे प्राचणचवषयक, सामाचिक, 
रािनैचतक, मानचसक आत्याचद शास्त्रािंीं माहेरघरें झालेलीं अहेत. हिारों चवद्वान् त्यािंा िन्सम व्यासंग करीत 
अहेत व प्रत्येंक शास्त्रािें ज्ञान आतकें  वाढत अहे कीं, त्याचं्या ऄंगप्रत्यंगािें एक एक चनराळें  शास्त्र बनत अहे. 
मन ष्ट्य िातीच्या सवांगीण ईन्नतींत त्यानें प ष्ट्कळ भर पडली अहे. 
 
 स्वतंत्रता अचण समानता या तऱ्त्वानंा चमळालेला प रस्कार हा या क्ान्सतीिा पािंवा लाभ अहे. सर 
हेनरी मेननें म्हटल्याप्रमाणें या काळात The society moved from state to contract त्यापूवी पूवावर 
िालत अलेल्या रीतींनीं व बंधनानीं समाि िखडून बाधंलेला होता. त्याने त्यािंी सवस गात्रें िैतन्सयरचहत 
झालीं होतीं. मोिेपणा हा िन्समावर ऄवलंबून होता. थोराचं्या क ळातं िन्समला तोि थोर. त्यासि समािातं 
प ढें येण्यािी चकवा म दसमकी करुन नावं काढण्यािी सोय! आतरानंीं ऄसलेल्या–िन्समतः चमळालेल्या–
स्ट्स्थतींति समाधान मानून चदवस काढावते. ऄिराव्या शतकातंील क्ान्सतीनें ही स्ट्स्थचत पालटून टाकली. 
ि नी बंधनें नष्ट झालीं. नवीन ईद्योग, नवीन धंदे ईदयाला अले, अचण त्यात चशरुन अपल्या ऄंगातंलें  पाणी 
दाखचवण्यािी प्रत्येकास मोकळीक चमळाली. देशातंील ग णवान् व कतृसत्ववान् लोक प ढे येउं लागले. 
स्वावलंबन वाढलें . वणेीसंहारातं कणानें म्हटल्याप्रमाणें ‘मदायत्तं त  पौरुषम्’ ऄशी स्ट्स्थचत झाली. िढाओढ 
लागनू योग्य तेवढेंि चटकून राचहलें , व ऄशर्कय नाहींसें होउं लागले. सवस प्रकारच्या सामर्थयािा चवकास 
झाला. व्यवहारिात यस, संघटनाकौशल्य, अत्मप्रत्यय,दक्षता, साहस, आत्याचद ग णािंी वाढ झाली. ि नें 
गोिलेलें  रक्त िाउन नवें ताज्या दमािें, प्रिंड ईत्साहािें रक्त समािाच्या धमन्सयातूंन खेळू लागलें . त्यािा 
पचरणाम काय झाला हें चहद स्थानच्या लोकासं तरी सागंावयास नको. 

 
 प्रिासते्तिा ईदय हें क्ान्सतीिें सहावें फळ अहे. पूवसकाली रािा हा म ख्य ऄसून, सरदार लोक हे 
द य्यम ऄसत. समािातंील आतर लोकासं काहंीि महऱ्त्व नसे. िमीन हीि सपंतीिें म ख्य साधन ऄसून 
चतिी मालकी रािा व त्याच्या सरदाराकंडे ऄसे. लढाइचशवाय देशािें वैभव वाढचवण्यास द सरा मागस 
नव्हता. प ढें िेव्हा ं ईद्योगधंदे व व्यापार वाढला, तेव्हा ं साहचिकि िचमनीिें महऱ्त्व कमी झालें . 
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कारखानदारािंा नवीन अध चनक वगस चनमाण झाला; अचण समािातं त्यािें विन वाढलें . देशाच्या वैभवािें 
व्यापार हें नवें साधन ऄस्ट्स्तत्वातं अले. त्यानें व्यापारी व ईद्योगी वगस समािातं ऄग्रभागीं अला, व सत्ता हळू 
हळू त्याच्या हातीं िाउं लागली. रािसते्तिें याप्रमाणें स्थलातंर होउन ती सामान्सयिनाचभम ख झाली. 
आंग्लंडातं पालसमेंटमधील लोकप्रचतचनचध सभा िी हौस ऑफ कॉमन्सस चतिें महऱ्त्व रािापेक्षाहंी िास्त झाले, 
व राज्यकारभार ऄचधकाशं चतच्या द्वारें िालंू लागला. आतर देशातं तर रािािंें असनि नाहींसें झालें . रािा 
प्रकवा सरदार वगस याचं्या सारख्या व्यचक्तचवशषेाचं्या हातीं सत्ता ऄसण्यापेक्षा ं ती समािातंील मध्यम 
वगासारख्या चवस्तृत वगाच्या हातीं ऄसण्यापासून समािकल्याणाकडे चतिा िास्त ईपयोग होउं लागला हें 
ईघड अहे. 

 
 औद्योचगक क्ान्सतीपासून पारृात्य समािासं व तद्वारें सवस िगास वर वणसन केल्याप्रमाणें चवचवध 
प्रकारिे फायदे झाले अहेत. परंत  िगातं चनदोष ऄसें काय अहे? कवींनीं वणसन केल्याप्रमाणें ग लाबाच्या 
प्रत्येक स ंदर फ लाखालीं तीक्ष्ण काटंा झाकंलेला ऄसतो. तशीि स्ट्स्थचत या क्ान्सतीिी झालेली अहे. 
लाभकारक ग णाबंरोबर हाचनकारक दोषही चतच्यातं चवद्यमान होते. व िशी िशी ही क्ाचंत पूणस होत िालली 
व काळ लोटंू लागला, तसे तसे या दोषािे पचरणाम िास्त तीव्र होत िाउन ते समािच्या डोळ्यांसमोर 
स्पष्टपणें येउं लागले. ईत्क्ान्सतीिा हा चनयम अहे की, समािाला प्राप्त होणाऱ्या ऄवस्था प्रथम िरी ईपय क्त 
व चहतप्रद ऄसल्या तरी कालातंराने त्या सदोष व ऄतएव ऄपायकारक होतात. व्यक्तीप्रमाणें समािही 
िैतन्सयय क्त ऄसून त्यासही वृचद्धक्षय लागला अहे. म्हणून ज्याप्रमाणें लहानपणीं ऄंगाला बरोबर बसणारे 
कपडे मोिेपणी टाकून द्याव ेलागतात, त्याप्रमाणें समािालाही एका काळीं चहतकारक ऄसलेली ऄवस्था 
कालातंरानें गैरसोयीिी होउन सोडून द्यावी लागते. औद्योचगक क्ान्सतीने प्राप्त झालेली ऄवस्था पारृात्य 
समािाला एके काळीं ऄत्यतं चहतकारक, प्रकबह ना त्याच्या ईन्नतीला अवश्यक होती. परंत  अता ं चतिें 
कायस पूणस होत अलें  अहे व चतच्यापासून चमळणारी ईन्नचत चमळून ि कत अली अहे. या क्ान्सतीतले दोष पूवी 
िे ल प्त होते ते नंतर स्पष्ट होउन समािाला प्रथम िािक, व शवेटी िवळ िवळ ऄसह् होत िालले. 
समािाला ऄवस्थातंरािी अवश्यकता ऄसल्यािें हें चदग्दशसक अहे. 

 
 एका दृष्टीनें समािाच्या प्रत्येक ऄवस्थेंत ग णाबंरोबरि दोषािंेंही बीि चवद्यमान ऄसते, व ज्याप्रमाणें 
ग णािें बीि वृप्रद्धगत होउन ग णािा चवकास होत िातो, त्याप्रमाणें दोषािीही वृचद्ध होत िाते. फरक 
आतकाि अहे कीं, ह्ा ग णदोषाचं्या बीिाचं्या वाढीिें प्रमाण चनरचनराळें  ऄसल्यानें काहंीं ग ण प्रथम चवकास 
पावतात, तर काहंीं दोष कालातंरानें चदसू ंलागतात. प ढें वणसन केलेले सवस दोष एकसमयावच्छेदेंकरुन, 
प्रकवा एकाि प्रमाणातं समािातं ईद भतू झाले नाहींत. चकत्येक प्रथम तर चकत्येक ऄगदी ईशीरा ंईत्पन्न 
झालेले अहेत. चकत्येक ऄगदीं झालेले अहेत तर चकत्येकानंा ऄिून चततकें  तीव्र रुप अलेलें  नाहीं. 
चकत्येक नंतर ईद भवलेले दोष प्रथमच्या दोषािेंि पचरणाम अहेत. हीि स्ट्स्थचत ग णािंीही पण अहे. 
चवविेनाच्या सोयीकचरता ंया सवस ग णािें वणसन िसें वर एकिागीं केले अहे त्याप्रमाणें दोषािंेंही वणसन प ढें 
एकिागींि चदलें  अहे, व त्याला सामान्सयतः एकोचणसाव्या शतकाच्या ऄखेरिा काल घेतलेला अहे.  

 
 औद्योचगक कान्सतीपासून पारृात्य समािातं सपंत्तीिी ऄचतशय वृचद्ध झाली हा चतिपासून मोिा लाभ 
झाला, पण चतिा मोिा व तर सवस दोषाचं्या मूळाशीं ऄसलेला दोष प्रकवा न्सयूनत्व हें होय कीं, या वाढलेल्या 
संपत्तीिी वाटंणी समािातं सारखी झाली नाही. चतनें बह िनसमािािें दाचरद्र्य फारि थोड्या ऄंशाने कमी 
झाले, प्रकबह ना काहंी बाबतींत तर तें पूवीआतकें ि कायम राचहलें  प्रकवा वाढलेंही. ज्या म ख्य  तऱ्त्वाचं्या 
योगानें ही क्ास्ट्न्सत घडून अली त्यािंा हा नैसर्मगक पचरणाम अहे. गे्रटचब्रटनिी सपंचत्त सन १८५५ त ३७६ [ हे 
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व या प्रकरणातं प ढे येणारे अंकडे रॅमसे मॅकडोनल्डच्या The Socialist movement नामक गं्रथातूंन घेतले अहेत. पृष्. ७१.] कोट पौंड 
होती, ती सन १९१० त १३५० कोट झाली. त्यािें वार्मषक ईत्पन्न सन १८६० त ७६ कोट पौंड होतें तें सन 
१९१० त १८० कोट पौंड झालें . म्हणिे राष्ट्रािी संपचत्त साडेतीन पटीनें व वार्मषक ईत्पन्न ऄडीि पटीनें 
वाढलें . परंत  मिूरािें-राष्ट्रातंील बह संख्याकं वगािे वार्मषक ईत्पन्न सन १८६० त १५ पौंड होतें तें १९१८ त 
केवळ २९ पौंड झाले; म्हणिे प रे द पटीनेंही वाढले नाही. 

 
 यापेक्षा ं ऄमेचरकेिें ईदाहरण िास्त मननीय अहे. या देशािी संपचत्त सन १८०० त १८० कोट 
डॉलर [Modern Industrialism] होती ती सन १९०० त ९४३० कोट झाली होती, व अिला ती अणखी चकत्येक 
कोटींनी वाढली ऄसेल. पण खेदािी गोष्ट ही कीं या प्रिंड संपत्तीपैकीं ८२५० कोचट म्हणिे ७/८ भाग 
समािातंील वरवरच्या १/८ लोकातं गडप झाला ऄसून, बाकीच्या १/८ त कड्यावंर सवस समािाला 
समाधान मानावें लागत अहे. सन १८०० त सपंचत्त थोडी होती पण ती समािातं सारखी चवभागली होती, व 
माणशी ईत्पन्न ४१८ डॉलर होते. सन १९०० त देशातंली संपत्ती वर म्हटल्याप्रमाणे ५२ पटीनें वाढली, तेव्हा 
रॅीमंतीिें माणशीं ईत्पन ८७०० डॉलर झालें  म्हणिे िवळ िवळ २२ पटींने वाढलें , तर मिूरािंें ईत्पन्न १८० 
डॉलर म्हणिे पूवीच्या चनम्मेहून कमी झालें  होते! या ऄवकाशातं सवस वस्तंूिे भाव चकती वाढले ऄसून राहणी 
चकती महाग झाली अहे यािा चविार केला म्हणिे ईत्पन्नाच्या या कमीपणािें खरें महऱ्त्व ध्यानातं येइल. 

 
यरूोपातंील देशािंीही कमीऄचधक प्रमाणानें ऄमेचरकेसारखी स्ट्स्थचत झाली अहे. देशातं संपचत्त प ष्ट्कळ 
अली, पण चतिा बह तेक भाग कारखानदार, भाडंवलवाले, मोिमोिे व्यापारी यानंींि लाटला व बाकी 
ईरलेल्या काहंी थोडा आतराचं्या वाट्यासं अला. त्यातं त्यािंेंही ईतपन्न काहंी वाढलें , पण िवळ िवळ 
चततकीि राहणी महाग झाली. एविं त्यािंी स्ट्स्थचत बह ताशंीं िशीच्या तशीि कायम राचहली. ऄलीकडे 
ऄलीकडे (य द्धाच्या पचहले वषी) आंग्लंडातंही देशािी सपंचत्त वाढत ऄसून मिूरािंी मिूरी काहंींशी कमीि 
झाली होती. तेथील बोडस ऑफ रेडनें प्रचसद्ध केलेल्या अंकड्यावंरुन सन १९०० त शतेकी, रेलव,े वगैरे 
चिकाणच्या मिूराखेंरीि आतरानंा मिूरींत िी रकम चमळत ऄसे त्यापेक्षा.ं सन १९०९ त दर अिवड्याला 
एक लक्ष पौंड कमी चमळंू लागले. The socialist Movement पृष् ३२.) यावरुन मिूराच्या स्ट्स्थतीिी 
कल्पना येइल. समािातंील एक लहानसा वगस संपत्तींत व ऐषअरामातं लोळत अहे, संपत्तीिें काय करावें 
हे त्यास स ित नाहीं; तर द सरा मोिा थोरला वगस पोटभर खायला चमळत नाहीं म्हणून तळमळत अहे. 
वसे्ट-एंडमधील एकएका छानछोक लॉडांच्या एका खान्सयाला चकत्येक हिार पौंड लागतात, तर इस्ट-
एंडमधील कामकऱ्याला चततके हिार राहोत पण चततके न सके पौंड हाडािीं काडें करुन वषसभरातं देखील 
चमळत नाहींत. हल्लींच्या औद्योचगक पद्धतीिा हा ऄपचरहायस पचरणाम अहे. या पद्धतींत भाडंवल हें प्रधान 
अहे. त्याम ळें  ज्यािें भाडंवल ऄसतें त्याला ईद्योगातंील सवस नफा चमळतो. ज्याचं्यापाशी भाडंवल नाहीं 
त्यानंा चनवाहाला मिूरीचशवाय द सरें साधन नसतें; अचण समािातं ऄसेि लोक िास्त ऄसल्याने त्याचं्यातं 
परस्परातं तीव्र स्पधा लागून मागणीपेक्षा ं त्यािंा प रविा िास्त होतो, व केवळ चनवाहाला प रेल आतर्कया 
मिूरीवर त्यासं सवस िन्सम कंिावा लागतो. याम ळें  काहंीं थोड्या व्यक्तींपाशीं दरवषीं नफ्यािी रकम सािंत 
िाउन, ती लक्षानंीं, कोटींनीं मोिावी लागते, तर हिारों लाखों व्यक्तींना पोटाला पाचहिे त्यापेक्षा िास्त 
चमळण्यािी स्ट्स्थतीि येत नाहीं. एकीकडे कारखानदाराचं्या घोड्याचं्या तबले्यानंा व मोटाराचं्या 
गाडीखान्सयानंा मोिाले वाडे लागतात, तर द सरीकडे मिूराचं्या पोरानंा ऄंग टाकायला प रेशी चनवाऱ्यािी 
िागा चमळत नाहीं. एकाच्या क त्र्यानंा प्रकमती झ ली चमळतात तर द सऱ्याचं्या म लानंा ऄंगभर साधा कपडा 
चमळत नाही. 
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 संपत्तीच्या या चवषमतेिा द ष्ट्पचरणाम समािाच्या शारीचरक, नैचतक व मानचसक स्ट्स्थतीवर 
झाल्यावािंून राचहलेला नाहीं, अचण त्यातंि प्रस्त तच्या ईद्योगपद्धतीच्या व स्वातंत्र्यकल्पनेच्या नैसर्मगक 
दोषािंी भर पडली. पूवी शतेकीिा धंदा म ख्य होता, व आतर धंदेचह मोकळ्या िागेंत लहानं प्रमाणावर 
ऄसत. त्याम ळे कामकऱ्यानंा म बलक िागा व स्वच्छ हवा चमळत ऄसे; व त्यािंी प्रकृचत चनकोप राही. काम 
चमळेल प्रकवा नाहीं यािी भ्राचंत नसे; रोिम रा िागंला चमळे, व कामही शचक्त क्षीण करणारें नसे. त्याम ळें 
मिूरािंें अय ष्ट्य एकंदरीत स खाने िाइ. पण ईद्योगधंद्याच्या वाढीबरोबर शहरें वाढलीं, कारखाने ऄवाढव्य 
झाले, कामािी िागा कोंदट बंद केलेली झाली, व एका एका िागीं हिारों मिूर िमनू काम करंु लागले. 
कामही सकाळपासून संध्याकाळपावतेों बार बारा तास सारखें यंत्रासारखें करावें लागतें. घरी राहण्यािी 
िागाही घाणेरडी अचण कोंदट. मग मिूरािंी शरीरप्रकृचत खालावत िाललेली यातं नवल काय? यंत्रें स रु 
झालीं तेव्हा ंप्रथम प्रथम मि री बरी चमळे, पण प ढें रहाणीच्या महागाइच्या मानानें तीही िेमतेम चनवाहाला 
प रेल आतकीि चमळंू लागली. तेव्हा ं तर खाण्यालाही पूवीसारखें िागंलें  व प रेसें चमळेनासें झाले. हल्लीं 
अिवड्यातून कारखाना एक चदवस बंद िेवला पाचहिे, कारखान्सयाच्या आमारती अरोग्यप्रद पाचहिेत, 
ऄम क वयाखालील म लानंा कामावर घेउं नये, वगरेै मि रानंा चहतकारक ऄसे कायदे झाले अहेत. पण 
एकोचणसाव्या शतकाच्या प्रारंभीं स्वातंत्र्यािी कल्पना फारि चवस्तृत होती; अचण कारखानदार व मिूर 
याचं्यामध्ये सरकारनें कोणत्याही बाबतींत कायद्यानें हात घालू नये ऄसें तज्ज्ञ चवद्वानािंें मत होतें. त्याम ळें 
मिूराचं्या अरोग्याकडे प्रकवा चहताकडे लक्ष देण्यािें कारखानदारावंर काहंींि बंधन नसे. शर्कय चततका 
कमी खिस करुन अपला नफा वाढचवण्याकडे त्यािंें ध्यान ऄसे. प रुषापेंक्षा ंबायका कमी मि रीवर चमळत 
म्हणून चकत्येक कारखान्सयातूंन बायका व ऄगदीं कोवळी कोंवळी म लें  यंत्रें िालचवण्याच्या कामावर िेवलेली 
ऄसत. हीं यंत्रें रातंं्रचदवस िाल; अचण त्याचं्यावर हीं म लें  व बायका िास्त मि रीच्या अशनेे कंबर मोडेपयंत 
िौदा िौदा तास काम करीत. त्याचं्या कोमल प्रकृतीवर यािा काय पचरणाम होत ऄसेल यािी कल्पना 
करावी. बायकानंा चवरॅाचंत चमळेनाशी झाली; प्रिा द बळी चनपिंू लागली; अचण िेव्हा ं ही द बळी प्रिाही 
लहानपणापासून कामावर ि ंपूं लागली तेव्हा ं तर क्षीणतेिा कडेलोट होण्यािी पाळी अली. तेव्हा ंकाहंी 
चदवसानंीं वर साचंगतलेले कायदे होउं लागले व या ऄनथाला काहंींसा अळा बसत िालला. पण 
शहरातंली दाट वस्तीिी, कोंदट हविेी, ऄस्वच्छपणािी राहणी अचण प्रारंभीं वणसन केलेले दाचरद्र्य, याचं्या 
िोडीनें मिूरािंी शारीचरक स्ट्स्थचत पूवीच्या मानानें खालावति गेली, अचण क्षयासारखे रोग त्याचं्यातं 
बळावले. गरीबीम ळें   त्याचं्यातं ऄनेक व्यसने ईद भवलीं, व द ःखािा चवसर पडावा म्हणनू मद्यपान व 
व्यचभिार वाढत िालला. चवरॅाचंत कमी चमळाल्यानें बौचद्धक चशक्षणाकडे प्रकवा वािन वगैरेकडे लक्ष देण्यास 
सवड व ईत्साह राचहला नाहीं. याप्रमाणें मिूरावंर शरीर, ब चद्ध व नीचत या चतन्सही बाबतींत औद्योचगक 
क्ान्सतीिा पचरणाम शोिनीय झाला. रॅीमंतावंरही चतिा पचरणाम फारसा स्पहृणीय झाला नाहीं. 
दाचरद्र्याप्रमाणें ऄचतशय संपचत्तचह ऄनीतीला कारणीभतू होते. गरीबािंीं व्यसनें गरीबीिीं द ःखें 
चवसरण्यासािीं ऄसतात, तर रॅीमतंािंीं व्यसेनें रॅीमंती व चरकामपणािा वळे घालचवण्यासािीं ऄसतात. 
चमळून दोघाचं्याही शरीरािी व शीलािी नासाडी सारखीि होते. रॅीमंतीिा हा मादकपणा पारृात्य 
राष्ट्रातंील वरच्या वगांत बाधक झाल्याचशवाय राहणें शर्कय नव्हतें. नटवपेणा, छानछोकी, ऐषअराम ही त्या 
वगांत वाढलीं, चवषयासचक्त बळावली, चववाहािें पाचवत्र्य नाहींसें झालें  अचण ऄनेक ईधळं शरीरािी माती 
करणारीं व्यसनें मागें लागलीं. एकंदरींत एकाि कारणाच्या दोन चभन्न चभन्न पचरणामानंीं पारृात्य समािाच्या 
दोनी टोकालंा कीड लागली व तीं शरीर, नीचत व ब चद्धदृष्ट्ट्या खंगूं लागलीं. 

 
 या क्ान्सतीनंतर प्रिचलत झालेल्या ईद्योगपद्धतींत वैयचक्तक स्वाथस व स्पधा ही दोन प्रधान तऱ्त्वें 
अहेत, व त्यानंा स्वातंत्र्यािी िोड चमळाली अहे. स्वाथस व परस्परस्पधा यानंी पे्रचरत होउन समािातंील 
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व्यचक्त ऄहमहचमकेनें ईद्योगधंद्यास लागतात; सरकार तटस्थ राहून त्यासं स्वतंत्रपणें यथेष्ट भाडंूं देतें. त्यातं 
ज्यानंा ब चद्ध, द्रव्य, आत्याचद साधनािंी ऄन कूलता ऄसते ते वािंतात, आतर नामशषे होतात. औद्योचगक 
क्ास्ट्न्सत होत ऄसता ं हा क्म प ष्ट्कळ काळपावतेों िारी होता, व अताहंी प्रायः ऄशाि रीतीनें िारी अहे. 
फरक आतकाि कीं सरकारिी वृचत्त अता ंपूवीआतकी तटस्थ नसते. या क्मातं नामशषे झालेल्या व्यक्तींच्या 
द्रव्यािा, ब द्धीिा, रॅमािा िो चवलक्षण क्षय होतो तो प्रस्त त ईद्योगपद्धतींतला द सरा मोिा दोष अहे. सन 
१९०० च्या पूवीिे अंकडे चमळाले नाहींत, पण त्यानंतरच्या दहा वषांत आंग्लंड व वले्स चमळून ७८०००० 
कारखानदारािंी चदवाळीं चनघाली!! अचण राष्ट्राला ८ कोचट पौंडािंें न कसान सोसावें लागलें . डेस्ट्व्हड वले्स 
नावंाच्या ऄथसशास्त्रज्ञानें ऄमेचरकें तल्या व सेस्टर शहरातं िौकशी केली तीवरुन त्यास ऄसें अढळून अलें  
कीं, सन १८४५ मध्ये त्या शहरातं चितके केली तीवरुन त्या ऄसें अढळून अलें  कीं, सन १८४५ मध्यें त्यास 
शहरातं चितके व्यापारी व धंदेवाले होते त्यापंकैी शेंकडा पंिवीस प ढील पािं वषांत ड बाले, पन्नास प ढील 
दहा वषांत गेले, अचण सद सष्ट पंधरा वषांऄखेर गळले. अचण ते सवस व्यापारातं प्रकवा धंद्यातं न कसान 
लागल्यानें ड बले होते. रॅमािा व द्रव्यािा हा िो चवलक्षण क्षय होतो तो टाळण्यािे काहंींि ईपाय नाहींत 
काय? हल्लींच्या पद्धतींत तरी या प्रश्नाला ‘नाहीं’ ऄसेंि ईत्तर द्याव ेलागतें. 
 
 िे कारखानदार यशस्वी होउन चटकून राहतात त्यासं तरी स ख व शाचंत चमळती तर िीक झालें  
ऄसतें, पण तसेंही होत नाहीं. व्यापारातं नव े नव े प्रचतस्पधी सारखे ईत्पन्न होति ऄसतात. त्यानंीं 
अपल्याला मागें टाकून थोड्या चदवसापूंवी अपल्या व्यवसायबधंूंिी िी अपण गत केली तीि त्यानंी 
अपली करंु नये, म्हणून त्यासं डोळ्यातं तेल घालून सारखें िपावें लागते. चनत्य प्रितन करुन ऄगदीं नव े
मागस, ऄगदीं नव्या य र्कत्या शोधून काढाव्या लागतात. या योगानें िो मानचसक ताप व शीण होतो त्यानें 
िीवािी स्वस्थता नाहींशी होउन प ष्ट्कळ द धसर रोग िडतात. ऄलीकडे पारृात्य देशातं रॅम, स्मृचतनाश, 
पक्षघात, क्षय, मध मेह, आत्याचद रोगािंें प्रमाण वाढले अहे तें या मनस्तापािें फळ अहे ऄसें प ष्ट्कळ तज्ज्ञािें 
मत अहे. 
 
 या स्पधेिे व औद्योचगक क्ान्सतीिे आतरही द ष्ट्पचरणाम समािाला िािक झाले अहेत. माल 
चितर्कया मोठ्या प्रमाणावर काढावा चततका तो ऄचधक स्वस्त पडतो, व नफा िास्त होतो. म्हणनू 
कारखानदार शर्कय चततका ऄचधक माल काढण्यािी खटपट करतात. चगऱ्हाइक चकती अहे, त्यािी मागणी 
केवढी अहे, अपण सवसि कारखानदार ऄसा िास्त माल काढंू लागलों तर त्यािा बािारावर काय 
पचरणाम होइल, हे चविार िरी त्याचं्या मनातं अले तरी ते दूर सारुन त्यासं चनघेल तेवढा माल काढीति 
राहावें लागतें. एरवीं कारखाना ड बून ईद्यािें मरण अिि यावयािें. या सवांिा पचरणाम ऄपेचक्षत तोि 
होतो. ऄचत-प रवठ्यानें बािार चवटून िातो, मालािीं कोिरें त ड ंब भरुन िातात, भाव ईतरतात, बािारातं 
िलचबिल होउन भाव तेिीिे व्हावते म्हणून चकत्येक वळेा ंतयार केलेला माल िाळून टाकावा लागतो, 
अचण आतर्कयावरही चकत्येकािंी चदवाळीं चनघतात. पारृात्य समािातं हा ऄचतसमदृ्धीिा रोग कालाकालानें 
सारखा ईद भवू ंलागला व त्यानें बािारािी स्ट्स्थरता नाहींशी करुन टाकली. सवांत खेदािी गोष्ट ही कीं 
एकीकडे ऄशी ऄचतसमचृद्ध होत ऄसता–ंत्या ऄचतसमदृ्धीम ळेंि–शेंकडों मिूर बेकार होउन ऄन्नान्न-दशलेा 
येतात. ऄचत प रविा झाला, बािार मंदावला, म्हणिे चनरुपाय होउन कारखानदारानंा कारखाने बंद 
कराव ेलागतात; अचण मिूरािंा रोिगार नाहींसा होतो. त्याम ळें  एकीकडे बािारातं चगऱ्हाआक नाहीं म्हणून 
माल सडत ऄसतो, व द सरीकडे चगऱ्हाआकाला माल घेण्यािें सामर्थयस नसल्यानें तो ईपाशी मरत ऄसतो. 
ज्या वळेीं ऄंगावंर कपडा नसल्यानें चगरणींतले मिूर थंडीनें काकंडत ऄसतात, त्याि वळेीं बािार 
मंदावलेले ऄसतात, भाव पडलेले ऄसतात, व मालाच्या वखारी कपडानें ईतंू लागलेल्या ऄसतात. 
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 ऄनेक प्रकारच्या ऄपव्यय हा हल्लींच्या ईद्योगपद्धतीिा नैसर्मगक दोष अहे. सवस ईद्योगािंा हेत  
समािाच्या अवश्यकता प रवाव्यात हा ऄसतो. ऄथात् प्रत्येक ईद्योगातं ज्या मानानें कारखाने पाचहिेत. 
तसें ऄसलें  म्हणिेि प्रत्येक कारखान्सयािी सवस ईत्पादकशचक्त ईपयोगातं येउन, चतिें पूणस फल समािाला 
चमळंू लागतें. पण िर कारखान्सयािंी संख्या अवश्यकतेपेक्षा ं िास्त ऄसली, तर ऄचत प रविा व्हावयास 
लागनू, वर वणसन केल्याप्रमाणें काहंीं कारखाने ड बतात, प्रकवा सवसि कारखान्सयानंा अपल्या 
ईत्पादकशक्तीपेक्षा ंकमी माल काढावा लागतो. ऄथात् या िास्त कारखान्सयािंें भाडंवल समािाच्या दृष्टीनें 
व्यथस गेलें , अचण आतर ईपय क्त व अवश्यक धंद्यानंा त्यािा ईपयोग झाला ऄसता तो झाला नाही. हल्लीच्या 
ईद्योगपद्धतीत चनयतं्रणािा ऄभाव ऄसल्यानें कोणताही धंदा प्रकवा ईद्योग िर फायदेशीर होउं लागला कीं 
ह्ातं नव्या नव्या कारखान्सयािंी गदी ईसळंू लागते, अचण मग िरुरीपेक्षा ं िास्त कारखाने होउन 
भाडंवलािा क्षय होतो. सन १८९५ त ऄमेचरकें त चखळ्यािें कारखाने आतके झाले होते तीं, त्याचं्या यंत्रानंा 
प रेसें काम चमळतें तर ऄमेचरकेला लागणाऱ्या चखळ्याचं्या िौपट चखळे तयार झाले ऄसते! ऄमेचरकें त एक 
वळेा ं सारखेिे िाळीस कारखाने होते. व्यापारी िढाओढींत त्यातंले ऄिरा प्रथम ड बाले, तेव्हा ं बाकी 
राचहल्यापंैकी ऄिरा िणानंीं एकमत करुन एक संघ स्थापन केला, तेव्हा ंत्या ऄिरापंकैीं ऄकरा कारखाने 
ऄनावश्यक म्हणून बंद कराव ेलागले व बाकीच्या सातापंासूनि िरुर तेवढा माल चनघूं लागला. यावरुन 
िेथें सात कारखान्सयािंी िरुर नव्हती, तेथें छत्तीस कारखाने ईभारले गेले होते ऄसें ईघड होतों. काय हा 
भाडंवलािा व्यथस व्यय ! 

 
 अवश्यकतेपेक्षा ंिास्त माल चनघूं लागला म्हणिे तो खपण्यासािीं कारखानदारानंा व व्यापाऱ्यानंा 
चनरचनराळे ईपाय योिाव ेलागावते यातं नवल नाहीं. िाचहराती, चफरते एिंट वगरेै प्रकार काहंीं थोड्या 
प्रमाणातं सवसदाि अवश्यक राहतील, पण हल्लीं त्यावंर िे लाखो रुपये प्रचतवषी व्यथस ईधळले िातात, ते 
िर ऄचत-प रविा व स्पधा नाहींशी झाली तर बह ताशंीं वािंतील, व त्यािंा द सरीकडे सद पयोग करता ं
येइल. आंग्लंडातं िेव्हा ं साबणाच्या कारखान्सयािा ं संय क्त संघ करण्यािा चविार िालला होता, तेव्हा ं
डेलीमेल पत्रानें त्यािा फार चवरोध केला व प्रचसद्ध केलें  कीं, ऄशा संघानें वतसमानपत्रानंा िाचहरातींिें पािं 
लक्ष पौंडािें [ The socialist Movement पृष् ६६. १. सदर पृष् ६८. २. सदर पृष् ६९.] दरवषीिें न कसान होइल. ऄमेचरकंतील 
औद्योचगक कचमशनच्या िौकशींत ऄसें अढळून अलें  कीं, तेथील स्ट्व्हस्कीच्या व्यापाऱ्यािें िार कोट डॉलर 
दरवषी िाचहराती वगैरेंत खिस होत. ऄमेचरकें त िेव्हा ं प ष्ट्कळसे रस्ट (संघ) कायम झाले, तेव्हा ं तेथील 
चफरत्या एिंटाचं्या राष्ट्रीय पचरषदेनं पस्तीस हिार चवक्ी-दलालािंा धंदा या संघानंी ड बाला व पिंवीस 
हिारािंा पगार कमी झाला ऄसें िाहीर केलें  होतें. रस्टासारख्या संय क्त सघंापासून आतर प ष्ट्कळ 
गैरफायदे अहेत, पण त्यानंीं स्पधा नाहींशी होउन िाचहराती वगैरेंिी तादृश िरुरत राहत नाहीं हा फायदा 
अहे. िर रस्टिे दोष ईत्पन्न न होता,ं आतर प्रकारानंी हा प्रचसद्धीकरणािा खिस वािंचवता ंअला, तर 
द्रव्याच्या ऄभावीं ज्या चकत्येक सावसिचनक गोष्टी हल्लीं करता ंयेत नाहींत त्या सहि करता येउं लागतील. 

 
 या ऄपव्ययािे संप अचण कारखानेबंदी हें अणखी एक कारण अहे. या योगानें व्यापारातं व 
ईद्योगधंद्यातं चकती ऄव्यवस्था व घोंटाळा माितो अचण सवस समािाला त्रास सोसावा लागतो हें हल्लीं तरी 
सागंावयाला नको. परंत  हल्लींच्या स्वतंत्रताय गातं हे प्रकार ऄपचरहायस अहेत. प्रिचलत ईद्योगपद्धतींत 
भाडंवलवाले अचण मिूर ऄसे दोन चनरचनराळे वगस चनमाण झाले अहेत, व त्याचं्या चहतसंबधंातं एक 
प्रकारिा चवरोध ईत्पन्न झाला अहे. मिूरासं रोिम रा चितका कमी चदला िाइल चततका खिस कमी होउन 
भाडंवलवाल्यािंा नफा िास्त होतो. रोिम रा शर्कय चततका कमी देण्यािी भाडंवलवाल्यािंी साहचिक 
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प्रवृचत्त झालेली ऄसते. कमी रोिम रा चदल्यानें मिूरािंी शारीचरक व नौचतक स्ट्स्थचत खालावते, व शवेटीं 
चतिा पचरणाम कामावर झाल्यावािंून राहत नाहीं. पण सद्यःस्वाथाम ळें  कारखादारािंी दृचष्ट आतकी दूरवर 
पोहोंित नाहीं. मिूराचं्या ऄसहाय व ऄगचतक स्ट्स्थतीिा पूणस फायदा घेउन ते रोिम ऱ्यािा दर शर्कय तेवढा 
कमी िेवतात. त्याम ळे त्रासून, चकत्येक वळेा ं चिडून, चकत्येक वळेा ं चनरुपा होउन, मिूरी वाढण्यासािीं 
एकाद्या कारखान्सयातंील सवस मिूर काम बंद करीत. प्रथम हे संप थोडे होत, व िे होत तेही लवकर मोडत. 
कारण संपाच्या चदवसातं चनवाह िालण्यास द्रव्यािी ऄन कूलता लागते ती त्यावळेीं मि रानंा नव्हती. पण 
ईद्योगधंद्यािंी भरभराट िशी िशी होत िालली, तसतसा मिूर-कारखानदारातंला चवरोध तीव्र होत गेला, 
व मिूरातं िागचृत होउं लागली, तेव्हा ंस्वसरंक्षणासािीं एकि टीिी अवश्यकता त्यासं भासूं लागली व ते 
अपले संघ स्थापूं लागले. तेव्हापंासून या संपािंें सामर्थयस वाढून त्यानंा िास्त यश येउं लागलें . पण 
ईलटपक्षीं कारखानदारही परस्परातं एकमत करुन मिूरानंा विणीवर अणण्यासािीं कारखाने बंद िेवू ं
लागले. हल्लींच्या या ईद्योगी य गातं मिूर व कारखानदार हे याप्रमाणे दोन य द्धमान पक्ष झालेले अहेत. 
संप, कारखानेबंदी हीं त्यािंीं शस्त्रात्रें अहेत. या शस्त्रास्त्राचं्या खणखणाटंातं त्यानंा परस्परानंा तर िखमा 
होताति, पण अर्मथक हाचन व गैरसोयी या रुपाने त्यािे द ष्ट्पचरणाम सवस समािालाही सोसाव ेलागतात. 

 
 याप्रमाणें या औद्योचगक क्ान्सतीपासून ईद भवलेल्या ऄन्सयाय्य वाटंणी, दाचरद्र्य, ऄपव्यय, बािारािी 
ऄस्ट्स्थरता, मिूरािंी द ःस्ट्स्थचत आत्याचद दोषािंें वणसन केलें . अर्मथकदृष्ट्ट्या कोणत्याही औद्योचगक पद्धतीच्या 
योग्यतेिीं प्रमाणें दोन होत. एक तर हें कीं, ती पद्धती चमतव्ययी ऄसावी, म्हणिे चतच्यातं द्रव्योत्पादन-
साधनाचं्या शक्तीिा पूणस ईपयोग होउन त्याचं्यापासून शर्कय चततकी ऄचधक द्रव्योत्पचत्त व्हावी. प्रस्त त 
पद्धतीच्या ऄपव्ययाच्या वर केलेल्या वणसनावरुन या चमतव्ययाच्या कसोटीला ती म ळींि ईतरत नाही हें 
स्पष्ट अहे. द सरें प्रमाण प्रकवा कसोटी ही कीं, समािाच्या गरिा प रचवणें हा िो सवस ईद्योगधंद्यािंा मूळ हेत  
तो चतच्यापासून चसद्धीला िावा. कपडे मन ष्ट्यानंीं घालावते म्हणून तयार व्हावे, धान्सय माणसानंीं खावें म्हणून 
ईत्पन्न केलें  िावें; फार काय, देशातंील सवस कारखान्सयातंला एकंदर माल माणसानंीं वापरावा म्हणनू तयार 
व्हावा, व केला िावा. पण हल्लींच्या ईद्योगपद्धतींत कारखान्सयातूंन माल तयार होतो, तथाचप समािातंील 
ऄचधकाशं लोकानंा तो वापरण्यास चमळत नाहीं. देशांत धान्सय चनपिून म िरानंा तें पोटभर खाण्यास चमळत 
नाहीं, व ऄनेक चगरण्यातूंन कापड चनघून त्यािंें ऄंग धडपणें झाकंत नाहीं. साराशं, समािातंील सवांत 
मोठ्या वगाच्या अवश्यकता या ईद्योग-पद्धतींत प रचवल्या िात नाहींत. ऄथात् या द सऱ्या कसोटीलाही ही 
पद्धचत ईतरत नाहीं. थोडर्कयातं चमतव्यय व अवश्यकता-पूर्मत या दोन्सही दृष्टींनीं प्रस्त त पद्धचत सदोष िरते. 

 
 वरील अर्मथक दोषािंा प्रचतकूल पचरणाम राष्ट्राच्या सामाचिक व रािकीय स्ट्स्थतीवरही होतो. पूवी 
समािातंले चनरचनराळे वगस सामान्सयतः सारख्या दिािे ऄसून, समाि एकस्वरुप होता. चनरचनराळ्या वगांत 
चवरोध प्रकवा कलह नव्हता. परंत  नवीन औद्योचगक पद्धतीनें समािातं तीव्र चवषमता ईत्पन्न केली. 
समािाच्या एका टोंकाला चतनें एक सवससाधनसंपन्न ऐशवयसमंचडत ऄसा भाडंवलवाल्यािंा वगस चनमाण केला, 
व द सऱ्या टोंकाला ऄसहाय, पंग,ू ईपिीचवकेच्या साधनानंा पारखा झालेला, ऄसा कामकऱ्यािंा वगस 
िन्समाला घातला. दोन वगांतलें  ऄंतर ऄत्यंत मोिें ऄसून, त्याचं्यातंील चवरोध तशाि तीव्र स्वरुपािा अहे. 
त्यानें समािातं द फळी मािून, पूवीिी शाचंत अचण स्वस्थता नाहींशी झाली अहे. 

 
 क्ान्सतीिा रािकीय स्ट्स्थतीवरील पचरणाम तर िास्त भीषण स्वरुपािा अहे. िेव्हा ंकारखाने प्रिडं 
झाले तेव्हा ं त्याचं्यासािीं चगऱ्हाइकही तसेंि मोिें चमळचवणे िरुर झालें . व त्यानें िगातंील चनरचनराळ्या 
भागािें चगऱ्हाइक चमळचवण्यासािी यूरोचपयन राष्ट्रािंी अपसातं मोिी िढाओढ लागली. या नवीन व्यापारी 
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य गातं िो चगऱ्हाइक िास्त चमळवील तोि प्रम ख-स्थान पटकावील हें प्रत्येक राष्ट्र ओळखून होतें, व या 
अपल्या चगऱ्हाआकीसािींच्या िढाओढीिें रुपातंर प ढें कलहातं व य द्धातं होणार यािीही प्रत्येकाला खात्री 
होती. म्हणून या भावी य द्धाच्या तयारीसािी प्रत्येक राष्ट्र अपलें  लष्ट्करी सामर्थयस वाढवू ंलागलें . ज्या मानवी 
ब द्धीनें अवश्यकता-तृप्तीसािीं औद्योचगक यंते्र शोधून काचढलीं चतनेंि अत्मसंहारासािीं यौचद्धक यंत्रेंही 
चनमाण केलीं. नवीन य गातंले भौचतकशास्त्रािें ज्ञान य द्धकलेच्या सेवलेा लावण्यांत अलें , अचण सैन्सय व 
अरमारें पंिमहाभौचतक शस्त्रास्त्रासंह सज्ज झालीं. ईद्योगधंद्यापं्रमाणे सैन्सयािेंही वामनस्वरुप िाउन भीमरुप 
झाले. पूवी िेथें हिार फौि होती चतथें अता ं लाख राहंू लागली अहे. या सवाच्या मूळाशीं व्यापारी 
िढाओढ अहे. िर यतं्रें चनमाण होउन माल िास्त चनघूं लागला नसता, तर या िढाओढींिे व त्यानंतरच्या 
लष्ट्करी तयारीिें कारणि ईरलें  नसतें. हल्लीं पारृात्य राष्ट्राचं्या सवस महऱ्त्वाकाकं्षािंें पयसवसान व्यापारातं 
होत अहे. वसाहती करावयाच्या त्या व्यापाराकचरतां, नवीन हक्क चमळवावयािे ते व्यापाराकचरता,ं विसस्व-
के्षत्रें स्थापन करावयािीं तीं व्यापाराकचरता,ं अचण रािसत्ता संपादावयािी तीही पण व्यापाराच्या 
सोयीकचरता.ं एविं ‘सव ंखल  आदं वाचणज्यम्’ ऄसें झालें  अहे. न कतेि सपंलेल्या ऄचतभारतीय य द्धाच्या 
मूळाशीं व्यापारी िढाओढ होती, व य द्धोत्तर कालिे सवांत महऱ्त्वािे प्रश्न व्यापारचवषयक अहेत हें 
सवसरॅ ति अहे. या िढाओढींपासून प्रकवा य द्धापासून सामान्सय िनसमूहािा चवशषे लाभ ऄसतो ऄसेंही 
नाहीं. य द्धातं संहार मात्र त्यािंा होतो. परंत  य द्धातं िय येउन चगऱ्हाइक व व्यापार वाढला, तर िास्त 
होणाऱ्या नफ्यािा बह ताशं, प ष्ट्कळदा ं सवांश-भाडंवलवाल्याचं्या चखशातं िातो. राष्ट्रातंील मिूरािंा िो 
मोिा वगस त्यािी मिूरी वाढत नाहीं प्रकवा त्यास आतर लाभ होत नाहीं. परंत  राष्ट्रातली रािकीय सत्ता 
कारखादाराचं्या व भाडंवलवाल्याचं्या हातीं ऄसल्यानें ते स्वतःच्या फायद्यासािी लष्ट्करी सामर्थयस 
वाढचवण्याकडे राष्ट्रािा ऄतोनात पैसा खिस करतात व य द्धें घडवनू अणतात. हल्लीं लष्ट्करातं व य द्धातं िो 
संपत्तीिा ि राडा होत अहे तो िर थाबंला व त्यातं वािंलेल्या संपत्तीिा योग्य ईपयोग केला तर िगाच्या 
पािीवर दाचरद्र्यािा लवलेश ईरणार नाहीं. पण ‘प्रभवः स्वाथसदूचषताः’ मग हें कसें व्हावें? 
 
 हल्लींच्या ईद्योगपद्धतीनें परोपकारवृचत्त अचण सामान्सयतः मानवी ऄंतःकरणातंील ईच्च मनोभाव 
यानंा मोिा धक्का बसला अहे. अध्यास्ट्त्मक प्रवृचत्त तर चतनें नाहींशीि केली अहे. िीवन हें कलहस्वरुप 
अहे; त्यातं प्रत्येकानें अपल्या स्वाथाकडे पाहून स्वसरंक्षण करावें; ऄसमथांनीं व ऄयोग्यानंीं मरावें हा 
सृष्टीिाि चनयम अहे; त्या चनयमाचवरुद्ध िाउन त्यािा बिाव करण्याच्या भनगडींत पडणें म्हणिे 
ईन्नतीच्या मागांत चवघ्न अणणेंि होय; ऄशी हल्लींिी चविारपरंपरा अहे. याम ळें  िे ऄसहाय व दीन 
ऄसतील त्यानंा सहाय केलें  पाचहिे ही भावनाि नष्ट होत िालली. अप्पलपोटेपणाला कतसव्यािें स्वरुप 
अलें  अचण मन ष्ट्यािा नैसर्मगक स्वाथस बळावला. व रॅीमंत व गरीब, समथस व ऄसमथस, भाडंवलवाले व 
कामकरी, सवसि या स्वाथसपरवृत्तीला बळी पडलेले अहेत. अपण या िीवनकलहातं यशस्वी झालों. म्हणून 
एक धन्सय मानीत अहेत, तर द सरे अपणाला आतरानंी चिरडून टाकलें  म्हणून त्यानंा चशव्याशाप देत अहेत. 
एकंदरीत दोघाचं्याही वृचत्त ऐचहकस्वाथसलोल प, स खतत्पर झाल्या अहेत. काहंीं थोड्या व्यक्तींत व त्याचं्या 
कृत्यातं परोपकरासारखे ग ण दृष्टीस पडतात, पण सामान्सयतः पारृात्य राष्ट्रािंी वाचणज्य वृचत्त बेताल झाली 
अहे. अचण हा बह ताशंीं हल्लींच्या बेताल ईद्योगपद्धतीिा पचरणाम अहे. 

 
 या क्ान्सतीिा देशाच्या रिनेवर व सा्ाज्याच्या राहणीवर ऄचनष्ट पचरणाम झाला. पूवी लहान 
कारखाने ऄसल्यानें वस्ती िास्त चवरळ ऄसे, व दाट वस्तीिीं शहरें थोंडी ऄसत. परंत  िेव्हा ं याचंत्रक 
कारखाने चनघनू हिारों मिूर एका कारखान्सयातं लागू ंलागले, तेव्हा ं ऄथाति हे सवस लोक एका िागीं 
राहावयास लागून वस्ती दाट होउं लागली, व शहरें वाढत िाललीं. िमसनींत १८७५ सालीं  एका 
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लाखापेक्षा ंिास्त वस्तीिीं  शहरे केवळ १० होती. ती. १९१० साली ५८ झालीं. त्यापंकैीं ३३ शहरािंी वस्ती 
एक लाखाहून िास्त, १४ शहरािंी २ लाखाहूंन िास्त, व ११ िी ३ लाखाहूंन िास्त अहे. [Mover Industrialism   

पृष् ७०.] िमसनीच्या के्षत्रफळाएवढाि िर प्रहद स्थानिा एकदा प्रातं, ईदाहरणाथस घेतला, तर त्यातं एक 
लाखाहून िास्त वस्तीिीं शहरें सन १९१० त फार थोंडी होतीं. यावरुन यूरोपातं शहरािंी वाढ चकती झाली 
अहे हें ध्यानातं येइल. हा पचरणाम औद्योचगक क्ान्सतीिा व चतच्याम ळें  ईद भवलेल्या स्ट्स्थतीिा अहे. पन्नास 
लाख वस्तीिें लंडन शहर ऄस्ट्ग्नशकटाच्या पूवसकालीं वसणें ऄसंभवनीय होतें, व तत्कालीन ईद्योगधंद्यानंा 
ऄशा शहरािी अवश्यकताही नव्हती. या मोठ्या शहरातंील दाट वस्तींने लोकाचं्या राहणी बदलून 
शरीरप्रकृतीवर वाइट पचरणाम झाला. पूवीिी स्वच्छ हवा नंतर द र्ममळ झाली. गचलच्छपणा व घामटपणा 
वाढला. हस्तपादाचद आचंद्रयाचं्या ऐविीं यंत्रानें काम करुन घ्यावें लागत िाललें . राहणी कृचत्रम झाली, व 
त्यानें ऄचतरॅमानें शरीरें कमक वत झालीं, व दवाखाने वाढत िालले. शरीराबरोबर मनोचवकार व ब चद्ध क्षीण 
होत गेली. ज्यािंीं शरीर ऄशक्त, रोगट व पंग  त्याचं्या मनातं ईच्च चवकार येणें प्रायः किीण. मिूरवगाच्या 
बाबतींत या सवस गोष्टींला, दाचरद्र्यािी िोड चमळाल्यानें, संक चित वृचत्त, व्यसनें, अचण रोग यानंीं त्या 
वगाला ग्रासून टाकलें . रॅीमतं वगावर दाचरद्र्यािी अपचत्त नव्हती, परंत  शहरातंील रोगिनक पचरस्ट्स्थतीिा 
व कृचत्रम राहणीिा त्याचं्यावरही पचरणाम होत होता. याचशवाय मागें साचंगतल्याप्रमाणें संपत्तीच्या 
ऄचतशयापासून येणाऱ्या मोहािंी, द व्यससनािंी व ऄनीतीिी त्याचं्यातं वाढ होत होतीि. साराशं शहरातंील 
चनसगसचवरुद्ध राहणी, ऄपायकारक पचरस्ट्स्थचत, अचण सपंत्तीिा ऄभाव प्रकवा ऄचतशय, या सवस कारणानंीं 
समािािी शारीचरक शचक्त व शील हीं खालावत िालली. 

 
 ऄसो तर, प्रस्त त प्रकरणातं औद्योचगक क्ान्सतीपासून पारृात्य राष्ट्रासं झालेले लाभ व हाचन यािें 
एथवर थोडर्कयातं पयालोिन केलें . या क्ान्सतीनें पारृात्य देशातंील संपचत्त ऄतोनात वाढली, 
स खोपभोगाच्या साधनातं ऄनेक पटींनीं भर पडली, दळणवळण स गम व स खकर झालें , भौचतक शास्त्रािंा 
ईत्कषस झाला, पूवीिीं बधंनें नाहींशी झालीं, व्यचक्तमात्र समान व संवतंत्र मानली िाउं लागली, व रािकीय 
वातावरणातं प्रिासते्तिा ऄरुणोदय झाला. या सवस कारणानंीं पारृात्य समािािंें स्वरुप पूणसपणें बदलून 
गेलें . त्या राष्ट्राचं्या ईत्क्ातंीला-कदाचित् सवस मानवी िातीच्या ईन्नतीला ऄशा प्रकारें रुपातंर होणें 
अवश्यकि होतें. परंत  िशी िशी ही क्ास्ट्न्सत पूणसत्वाला येत िालली, तसतसा चतच्यातंील ग णापेंक्षा ंदोषािंा 
चवकास िास्त होत िालला व चतच्या स पचरणामापेंक्षा ं द ष्ट्पचरणाम समािाला िास्त िाणवू ं लागले. 
समािातंल्या वाढलेल्या संपत्तीिी ऄत्यतं चवषम व ऄन्सयाय्य वाटंणी होउन, ऄत्यंत मोिा वगस दाचरद्र्यानें व 
तज्जात चवचवध द ःखानंीं त्रस्त झाला. सवस समािािी शाचरचरक व नैचतक ऄवस्था क्षीण होत िालली. ऄनेक 
चदशानंीं संपत्तीिा भयंकर ऄपव्यय होउं लागला. स्पधा व स्वाथस वाढून, ईदात्त भावना व अध्यास्ट्त्मक वृचत्त 
नाहींशा झाल्या. समािातंील चनरचनराळ्या वगांत चवरोध वाढून, स ख, शाचंत व स्वस्थता हीं पारखीं झालीं. 
राष्ट्रािी वृचत्त वाचणज्यमय झाली, व चतला पोषक म्हणून मन ष्ट्य-संहारक साधनावंर ऄतोनात रॅम, ब चद्ध व 
संपचत्त वेंिलीं िाउं लागलीं. ऄिराव्या शतकाच्या शवेटीं स रु झालेली ही क्ास्ट्न्सत एकोचणसाव्या शतकाच्या 
शवेटीं बह ताशंीं पूणसत्वाला पोहोंिली, अचण चतिे द ष्ट्पचरणाम आतके तीव्र झाले कीं, त्याचं्या यातनातं चतच्या 
स पचरणामािंें बह ताशंीं चवस्मरण पडलें . समािाला नवीन ऄवस्था प्राप्त होण्यािें व द सरी क्ास्ट्न्सत स रु 
होण्यािें हें लक्षण अहे, व त्यािीं चिन्सहें अि सवस यूरोपभर दृग्गोिर होत अहेत. परंत  व्यक्तीप्रमाणेंि 
समािािेंही ऄवस्थातंर सावकाश होत िातें. ज्याप्रमाणें व्यक्तींत बाल्य संपून तारुण्य, प्रकवा तारुण्य संपून 
वाधसर्कय केव्हा ंलागलें  हे केवळ स्थूलमानानेंि िरचवता ं येतें, त्याप्रमाणेंि समािातंही एक ऄवस्था संपून 
द सरी केव्हा ंस रु होते हें स्थूलमानानेंि िरवावें लागतें. वास्तचवक िेव्हा ंएकाद्या ऄवस्थेिी वाढ होत ऄसते 
तेव्हािं ती संपून द सरी ऄवस्था येण्यािाही क्म स रु ऄसतो. दोन्सही गोष्टद्धद्धी एकाि वळेीं होत ऄसतात. 
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फरक आतकाि ऄसतो कीं, एक गोष्ट िास्त स्पष्ट ऄसल्यानें चतच्याकडे पाहणारािें लक्ष िातें, द सरी ऄस्पष्ट 
ऄसल्यानें चतच्याकडे तें चततकें  िात नाहीं. पारृात्य समािातंील क्ानं्सतीिी हीि स्ट्स्थचत झालेली अहे. चतिा 
ईदय झाला तेव्हा ं चतच्या स्वतःति चतच्या नाशािें बीि ईद भवलें . चतच्या चवकासाबरोबरि पण कमी 
प्रमाणानें या बीि-कारणािीही वाट झाली. हें बीिकारण म्हणिे या क्ान्सतीपासून ईपिलेले द ष्ट्पचरणाम व 
त्याचं्या चनवारणाथस स िलेले चविार व योिलेले ईपाय हे होत. यापंैकी द ष्ट्पचरणामािें वणसन या प्रकरणातं 
झालें . बाकी राचहलेले दोषचनवारक चविार व ईपाय तोि सामाचिक वाद होय. त्यािा ईदय व चवकास 
कसा झाला यािा चविार प ढील भागातूंन करंु. 
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प्रकरण ३ रें 
 

सामाणिक वादाचा फ्रान्द्सांत उदय 
 

 मागील दोन प्रकरणातं यरूोपातं याचंत्रक कारखाने चनमाण होउन वाफ अचण वीि ह्ाचं्या द्वारें 
ईद्योगधंद्यािें ि नें स्वरुप कसें पूणसपणें बदललें  ह्ािें वणसन केलें . ह्ा औद्योचगक क्ान्सतीस ऄिराव्या 
शतकातच्या चतसऱ्या िरणातं प्रारंभ झाला व हल्लीं ती बह ताशंीं पूणसत्वाला पोहोंिली अहे. ह्ा ऄवधींत प्रथम 
प्रथम लोकानंा चतिपासून मोिें स ख वाटलें , परंत  ईत्तरोत्तर चतच्या द ष्ट्पचरणामािंी तीव्रता वाढत िाउन 
हल्लीं तर चतच्याम ळें  पारृात्य समािातंील बह तेक लोक ऄत्यंत त्रस्त झाले अहेत. ह्ाप्रमाणे ह्ा क्ान्सतीच्या 
द ष्ट्पचरणामािा िाि िरी समािाला काहंी काळालें  होउं लागला; तरी त्या द ष्ट्पचरणामािंीं पूवसचिन्सहें व तें 
ईत्पन्न करण्यािी प्रस्त त क्ान्सतीिी प्रवृचत्त, हीं चविारी प रुषाचं्या ध्यानातं प्रथमपासूनि अल्यावािंून राचहलीं 
नाहींत. याम ळें  एकीकडे औद्योचगक क्ास्ट्न्सत घडून येत होती, व द सरीकडे चविारी, परोपकारी व ईत्साही 
प रुष चतिे द ष्ट्पचरणाम ओळखून ते टाळण्यािे ईपाय स िवीत होते. मधून मधून त्या ईपायापं्रमाणें व्यवहारातं 
ईपयोगही करुन पाचहले िात होते. साराशं, ज्याप्रमाणें रोग ईद भवल्यानंतर लवकरि त्यािें शामक 
औषधही शोधून काढण्यातं येतें, त्याप्रमाणें औद्योचगक क्ान्सतीस प्रारंभ झाल्यानंतर थोड्याि काळानें चतच्या 
द ष्ट्पचरणामािंा चनवारक िो सामाचिक वाद तो ईदयाला येउं लागला.  
 
 ह्ा वादाच्या ईत्पत्तीपासून अिपयंत आचतहास पाहतां, त्यातं समाि-स्ट्स्थतीच्या ऄन रोधानें रुपातंर 
होत अलें  ऄसून, प्रसंगाप्रसगंाने चवचवध प्रकारिीं मतें प्रिचलत झालेलीं अहेत. ह्ा सवस मतािंी एका गोष्टींत 
एकवार्कयता अहे. ती गोष्ट म्हणिे कामकऱ्यािंें हल्लींिें पारतंत्र्य दूर करण्यािा ईपाय ही होय. नवीन 
क्ान्सतीिें ईद्योगधंद्यािंीं सवस साधनें भाडंवलवाल्याचं्या हातीं गेलीं, अचण समािातंील बह संख्याकं वगाला 
मिूरीचशवाय चनवाहािें द सरें साधनि ईरलें  नाहीं. ह्ा मि रीकचरताहंी लोकानंा भाडंवलवाल्याचं्या 
तोंडाकडे पहावें लागत ऄसून, ते देतील त्या रोिम ऱ्यावर संत ष्ट राहाव ंलागतें. कामकऱ्यानंा हें िें अर्मथक 
पारतंत्र्य प्राप्त झालें  अहे तें नाहींसें करण्यािा ईपाय एकि अहे. तो हा कीं, ईद्योगधंद्यािंी साधनें िमीन व 
कारखाने-ह्ाचं्यावरील भाडंवलवाल्यािंी खरी मालकी काढून समािािी मालकी िेवली िावी व 
त्याचं्यापासून होणारें ईत्पन्न काम करणाऱ्या मंडळींना वाटूंन चदले िावें. हा ईपाय सामाचिक वादातंील सवस 
मतानंीं स िचवलेला अहे. परंत  ह्ाचशवाय तर बाबतींत चनरचनराळ्या मतातं प ष्ट्कळ भेद अहे. 
 
 स्थूल मानानें ह्ा मतािें दोन भाग पडतात. पचहल्या भागातं हा वाद प्रथम ईदयाला अल्यापासून 
स मारें सन १८३० पयंत त्यािें स्वरुप व मतें प्रिचलत होतीं त्यािंा समावशे करता ं येइल. ह्ा काळातंील 
मतावंर त्याकाळीं न कतीि घडलेली िी फ्रान्ससिी राज्यक्ास्ट्न्सत चतच्या चविारसरणीिी छाया पडलेली होती. 
फ्रान्ससातंील राज्यक्ास्ट्न्सतकारकापं्रमाणें त्याकालच्या सामाचिकवाद्यानंाही समािाच्या ईन्नतीिे व रुपातंरािे 
चनयम माहीत नव्हते. त्याम ळें  िें पचरवतसन प्रकवा स धारणा घडण्यास प ष्ट्कळ काळ लागावयािा, ती 
समािातं एकदम घडवनू अणण्यािी ह्ा लोकानंा ईमेद होती. समािाच्या अर्मथक देशपेेक्षा ं नैचतक 
स धारणेकडे ह्ा लोकािंें लक्ष चवशषे ऄसे. 
 
 त्यािंें मत ऄसें होतें की, मन ष्ट्यािा न्सयायाकडे अचण िागंल्याकडे साहचिक ओढा अहे. तेव्हा ं
ईपदेश करुन प्रकवा ऄन्सय मगानें ह्ा सद वृत्तींना ईते्तिन चदलें  ऄसता ंसमािातं वाटेल ती स धारणा सहि 
घडवनू अणता ं येइल. म्हणून समािाच्या भावी स्ट्स्थतीिीं सवांगस ंदर कल्पनाचित्रें काढून तदन रुप 
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स धारणा घडवनू अणण्यािे प्रयत्न ह्ा काळातं बरेि झाले. ह्ा काळाच्या मतातं द सरा एक चवशषे ऄसा 
अहे की, मिूरािंी स्ट्स्थचत तोंपावतेों चवशषे कष्टमय झालेली नव्हती, अचण भाडंवलवाल्यातं व त्याचं्यातं 
िोरािी कलह स रु झाला नव्हता. मिूर लोक स्वतः ऄचशचक्षत व ऄज्ञानी ऄसल्यानें अपलें  द ःख दूर 
करण्यािी िाणीव प्रकवा सामर्थयस त्यासं प्राप्त झालेलें  नव्हतें. त्याम ळें  ह्ा वळेिीं मतें व ईपाय मिूराचंशवाय 
आतर वगांतल्या लोकानंी त्याचं्या चवषयीं दया वाटून प्रिचलत केले होते. साराशं, ह्ा पूवस भागातंलीं मतें 
नीचतप्रधान, कल्पनामय, ऄन कंपामलूक, अचण अशापूणस ऄशीं होतीं. 

 
 ऄिराव्या शतकाच्या चतसऱ्या िरणातं समािशास्त्रािें ऄध्ययन यूरोपातं होउं लागनू समािाच्या 
ईन्नतीिे चनयम चविारी प रुषासं ज्ञात होउ लागले. डार्मवन अचण स्पेन्ससर ह्ानंी चवकास-वाद प्रिचलत 
केला; व व्यक्तींप्रमाणें समािािा चवकास सावकाश व चनयमबद्ध होत ऄसतो हे चसद्ध केलें . सामाचिक 
वादाच्या ईत्तरमागातंल्या म्हणिे सन १८३० नंतरच्या मतातं ह्ा चवकास-तऱ्त्वािंा पूणसपणे ऄवलंब केलेला 
अहे. पूवीप्रमाणें भावी समािािी रम्य कल्पनाचित्रें न काढता ंसृष्टीच्या प्रागचतक चनयमापं्रमाणें समािािी 
भावी स्ट्स्थचत कशी होइल व झाली पाचहिे ह्ािा चविार या काळातं होउं लागला. एकदम स धारणा घडवनू 
अणण्यािी अशापूणस वृचत्त मावळली. समािातं स्ट्स्थत्यतंर घडवनू अणण्यास दीघसकाळ प्रयत्व करावा 
लागतो हे पटून तदन रुप ईपाय स िचवण्यातं येउं लागले. समािाच्या नीतीपेक्षा ं अर्मथकदशलेा िास्त 
महऱ्त्व चदलें  िाउं लागलें , व अर्मथक स धारणा ही सवस स धारणेच्या म ळाशीं अहे ऄसें मत प्रिचलत होत 
िाललें . सवांत महऱ्त्वािी गोष्ट ही कीं, अर्मथक स धारणा घडवनू अणण्याकचरता ंरािकीय सत्ता प्राप्त करुन 
घेतली पाचहिे हे ध्यानातं येउन, तसे प्रयत्न समाचिकवादी करंु लागले. ह्ा काळातं मिूरािंी स्ट्स्थचत फार 
द ःखमय झाली. हळू हळू अपल्या द ःखािी त्यासं िाणीव होउं लागलीं व अत्मोद्धाराथस त्यािें स्वतःिे 
प्रयत्न स रु झाले. भाडंवलवाल्यािंें व अपलें  चहत ऄगदीं ईलट अहे ऄसें त्याचं्या प्रत्ययाला अलें . त्याम ळें 
ह्ा काळच्या मतातूंन हल्लींच्या ईद्योगपद्धतीवर कडक टीका केलेली ऄसून, ऄंतःकरणाच्या संतप्त वृचत्त 
त्यातूंन स्पष्ट चदसून येतात. मिूरानंा मोठ्या िोराने स्वावलंबन व स्वप्रयत्न ह्ािंा ईपदेश होउं लागला, व 
सवस धंद्यातंील व सवस देशातंील मिूरानंीं एकवटून अपली ईन्नचत्त अपण स्वतःि घडवनू अणण्याच्या चदशनेें 
प्रयत्न स रु झाले. साराशं, ह्ा ईत्तर भागातंलीं मतें अर्मथक, चवकासतऱ्त्वान यायी, रािसत्ताकाकं्षी, 
स्वावलंबनवादी, संतापमूलक अचण वतसमान ईद्योगपद्धतीिी ईन्समलूक ऄशीं झालीं. 
 
 वरील वगीकरण स्थूलमानानें केलेलें  अहे. चकत्येक पूवसकालीन मतातं स द्धा ंईत्तरकाळच्या मतािंी 
छटा चदसून येते, अचण चकत्येक ईत्तरकाळच्या मतातं पूवसकाळिें अशावाचदत्व अचण चवकासचनयमािें 
ऄज्ञान दृग्गोिर होते. तथाचप सामान्सयतः पाहता ंिसिसा िास्त काळ लोटंू लागला, तसतसा समािाच्या 
ग णधमांिा िास्त ऄन भव व ज्ञान प्राप्त होत िाउन, सामाचिक वादातंील मतें िास्त व्यवस्ट्स्थत, शास्त्रस द्ध, 
व चविारप्रधान झालीं, व त्याबरोबरि कामकऱ्यािंी स्ट्स्थचत शोिनीय होत गेल्यानें हीं मते िास्त िास्त 
क्षोभमूलक, स्वावलंबनवादी व क्ास्ट्न्सतकारक होत गेलीं. 
 
 प्रस्त त प्रकरणातं ह्ा वादाच्या फ्रान्ससातंील प्रवतसकाचं्या मतािें चवविेन केलें  अहे. त्यापंकैीं पचहले 
दोन सेंट सायमन व फोचरयर ह्ाचं्या मतािंें स्वरुप पूवसकालीन ऄसून, द सरे दोघे-ल इ ब्लँक व प्रौढन-
ह्ािंीं मतें ईत्तरकालीन स्वरुपािीं अहेत. 
 
 यूरोपातंील अध चनक काळातंल्या बह तेक सवसनवीन, ईदात्त, व क्ाचंतकारक कल्पना फ्रान्सस देशातं 
िन्समाला अलेल्या अहेत. तेथील िनता सगळ्या यरूोपांत ऄत्यतं ईत्साही व चवकारवश ऄसल्यानें, ऄशा 
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प्रकारच्या कल्पना ईत्पन्न होण्यास तेथें चवशषे ऄन कूलता अहे ऄसें सागंतात. ऄिराव्या शतकातंली 
सगळ्या यरूोपला हालवनू सोडणारी राज्यक्ास्ट्न्सत फ्रान्ससातंि स रु झाली. त्यािप्रमाणे प ढें चवसाव्या शतकातं 
समािक्ास्ट्न्सत घडवनू अणणारा समािचहतवाद प्रथमतः फ्रान्ससातंि ईदयाला अला. हा एकप्रकारिा 
योगायोगि म्हणावयािा की, स्वतंत्रता. समानता व बंध ता ह्ा तऱ्त्वािंा ईद्धोष करणारी राज्यक्ास्ट्न्सत ज्या 
फ्रान्सस देशातं प्रथम स रु झाली, त्यातंि ह्ा तत्त्वत्रयीच्या एकागंीपणािे दोष दूर करणारा समािचहतवाद 
ईदयाला यावा !! पण एकप्रकारें हा सृष्टीिा क्मि चदसतो. िेथें रोग ईद भवतो, तेथेि त्यािीं शामक 
औषधेंही पण चनमाण होतात.  

 
 सामाचिक वादािा अद्य फ्रें ि प्रवतसक सेंट सायमन हा होय. त्यािा िन्सम सन १७६० त एका थोर 
सरदार घराण्यातं झाला. त्यािें चशक्षण ईत्तम प्रकारिें झालेलें  ऄसून, त्यािा स्वभाव महऱ्त्वाकाकं्षी अचण 
साहसी, परंत  परोपकारचप्रय व चवकारवश होता. त्यािी िी एक अख्याचयका सागंतात चतच्यावरुन त्यािी 
महऱ्त्वाकाकं्षा व्यक्त होते. त्यानें लहान ऄसतानंाि अपल्या ह िऱ्याला ऄसा ह कूम देउन िेवला होता कीं, 
त्यानें रोि सकाळीं येउन ‘महाराि अपणाला िगातं थोर कायस करावयािें अहे यािें स्मरण ऄसंू द्यावें’ 
ऄसें बिवाव.े सायमनच्या या गोष्टीवरुन रोमन कॉन्ससल चसचपयोिी अिवण होते. काथेि शहरािा चवध्वसं 
करुन अल्यानंतर त्यािी िी िंगी चमरवणूक रोम शहरातं काढण्यातं अली होती, तींत त्यानेंही अपणास 
ऄसेंि स्मरण देण्याकचरता ं एक िाकर रथातं अपल्या मागें ईभा केला होता; यातं त्यािा ईदे्दश मात्र 
सायमनच्या ऄगदीं ईलट होता. हा िाकर थोड्या थोड्या वळेानें चसचपयोच्या कानाशीं हळंूि म्हणे कीं, 
“चसचपयो, हें खचित लक्षातं ऄसंू दे कीं, तरीही तंू मत्यस अहेस,” ऄस्त . सायमन अपल्या वयाच्या 
एकोचणसाव्या वषीि ऄमेचरकेच्या स्वतंत्रता-य द्धातं स्वयंसेवक म्हणून दाखल झाला होता. ऄटलाचंटक व 
पॅचसचफक महासागर हे एका प्रिंड कालव्यानें िोडावते (या दोन महासागरातील ऄतंर ऄंदािें ५५०० मलै 
अहे) ऄशी एक योिना त्यानें तरुणपणींि तयार केली होती. त्यािी द सरी ऄशीि योिना म्हणिे स्पेनिी 
रािधानी माचद्रद येथून सम द्रापावतेों (२१५ मलै) एक कालवा खणावयािा ही होय. यावरुन त्याच्या 
कल्पनािें नवीन्सय व चवशालत्व ध्यानातं येइल. या कल्पना ऄगदींि ऄव्यवहायस प्रकवा स्वप्न-सृष्टींतल्या 
नव्हत्या, याच्या प्रमाणातं ही गोष्ट साचंगतली म्हणिे प रे कीं, प ढें लेसेप्सनें िो स एझिा कालवा खणला 
त्यािी प्रथम योिना सेंट सायमनच्या एका चशष्ट्यानें तयार केली होती. 
 
  सेंट सायमनिा ईत्तर काल मोठ्या दाचरद्र्यात गेला. अपल्या कल्पनेप्रमाणें काहीं प्रयोग करुन 
पाहण्यातं त्यािी सवस संपचत्त नाहींशी झाली; व प ढें प ढें तर पूवीच्या एका नोकरानें चदलेल्या पैशावर त्यािा 
चनवाह होत ऄसे. मरणाच्या थोड्या काळ पूवी मात्र त्यास काहंीं तरुण, चवद्वान व ईत्साही चशष्ट्य चमळाले व 
मग त्याच्या िचरताथािी काळिी दूर झाली. 
 
 सायमननें ऄनेक लहान मोिे गं्रथ चलहून सामाचिक वादाच्या अपल्या कल्पना लोकापं ढें माडंल्या. 
त्यातं ‘New Christianity’ (नवा चिस्ती धमस) नावंािा त्यािा गं्रथ चवशषे प्रचसद्ध अहे. सायमनच्या चशष्ट्यानंीं 
अपल्याचवषयीं लोकातं ऄसलेला गरैसमि दूर करण्याकचरता ंसन १८३० त एक पचत्रका प्रचसद्ध केली तींत 
त्यािंी सवस मतें साराशंरुपानें चदलेलीं अहेत. म्हणून चतिा साग्र ऄन वाद प ढें चदला अहे, त्याच्यावरुन 
त्याच्या मतािंी ईत्तम कल्पना होइल. 
 
 “समािातं चस्त्रयािंा दिा कोणता ऄसावा व मालमते्तिी व्यवस्था कशी व्हावी, ह्ाचवषयी सेंट 
सायमन व त्यािे ऄन यायी ह्ािंीं मतें चवचशष्ट प्रकारिीं अहेत. धमस, सत्ता व स्वतंत्रता ह्ाचवषयींिेही त्यािे 
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चविार ऄगदीं नवीन अहेत. साराशं, अिच्या महऱ्त्वाच्या प्रश्नािंा खल सवस यरूोपभर आतर्कया ऄव्यवस्ट्स्थत 
रीतीनें व दाडंगाइनें िालला अहे, त्या सवस प्रश्नासंंबधंी त्यािें चविार आतराहूंन स्वतंत्र अहेत. पण लोक 
अरोप करतात त्याहून मात्र हे चविार फार चनराळे अहेत. 

 
 “मालमत्ता सामवाचयक ऄसावी ह्ा चसद्धातंािा ऄथस हल्ली सामान्सयतः ऄसा करण्यातं येतो कीं, 
संपचत्त ईत्पन्न करण्यािीं साधनें प्रकवा संय क्त रॅमानें ईत्पन्न झालेली संपचत्त, चहिी समािातंील सवस 
व्यक्तींमध्यें सारखी वाटणी केली िावी. सायमन मतान यायानंा ऄसला समचवभाग मान्सय नाहीं. त्याचं्या 
दृष्टीनें तो एकप्रकारिा बलात्कार व ऄन्सयाय अहे. व समािाच्या प्रारंभीं शारीचरक बलाच्या प्रकवा चवियाच्या 
िोरावर संपत्तीिी िी चवषयचवभागणी झालेली अहे चतच्याहूनही ह्ा ऄन्सयायािे स्वरुप िास्त तीव्र व 
ईदे्गगिनक अहे. 
 
 “कारण त्यािंी ऄशी खात्री अहे कीं, समािातंील चनरचनराळ्या व्यक्तींत चनसगसतः चवषमता अहे, 
अचण ही चवषमताि मन ष्ट्यसमाि ऄस्ट्स्तत्वातं येण्याच्या मळूाशीं ऄसून, समािव्यवस्थेलाही अवश्यक अहे.   
 
 “म्हणून सामवाचयक मालमते्तिी िी पद्धचत हल्लीं प्रिचलत होउं पाहत अहे ती सायमनच्या 
ऄन यायानंा मान्सय नाहीं. कारण ह्ा पद्धतींत, ज्या नीचततऱ्त्वािंा व चनयमािंा ते ईपदेश करतात त्यािें स्पष्ट 
ईल्लंघन होत अहे. नीचत व न्सयाय तर हा अहे कीं, समािातं प्रत्येक व्यक्तीला अपल्या ग णान रुप दिा व 
रॅमान रुप फळ चमळाव.े “परंत  ह्ा नीचततऱ्त्वानंाि ऄन सरुन सायमन-पंथािी ऄशी मागणी अहे कीं, हल्लीं 
समािातं चकत्येक व्यक्तींना िे िन्समतः काहंीं चवशषे हक्क प्राप्त होतात ते झाडून सारे बंद केले िावते. 
चवशषेतः ह्ा हक्कातंला सवांत मोिा व तर सवस हक्कािंा ऄतंभात होणारा, वारसािा हक्क समूळ नाहींसा केला 
िावा. ह्ा वारशाच्या हक्कािा ऄसा पचरणाम होतो की, ज्या थोड्या व्यक्तींना हा हक्क यदृच्छेनें प्राप्त होतो 
त्याचं्या वाटं्याला समािातंील स खोपभोगािी सवस साधने िातात, अचण आतर ऄसंख्य लोक द ःख, ऄज्ञान 
व दाचरद्र्य ह्ातं लोटले िातात. 
 
 “सेंट सायमनच्या ऄन यायािंी ऄशी मागणी अहे कीं िमीन, भाडंवल अचण रॅमािीं ईपकरणें हीं 
हल्लीं समािातंील काहंीं थोड्या व्यक्तींत वाटंलीं िाउन त्यािंी खासगी मालमत्ता झालेलीं अहेत. तीं 
ह्ाप ढे त्याचं्याकडून काढून घेउन कामकऱ्यांच्या संय क्त संस्थाचं्या स्वाधीन करावींत, अचण त्या संस्थानंीं 
त्यािंपासून द्रव्य ईत्पन्न करावें. ह्ा संस्थातूंन कामािे ऄसे क्मवार दिे िेवले िावते कीं, प्रत्येकास 
चमळालेल्या कामावरुन त्यािी योग्यता व्यक्त व्हावी अचण त्याच्या वाटणीस अलेल्या संपत्तीवरुन त्याच्या 
रॅमाच्या ईपय क्ततेिी कल्पना व्हावी. 
 
 “खािगी मालमते्तिी प्रिचलत पद्धचत सवांगानें अके्षपाहस अहे ऄसें सायमन-पंथान यायानंा वाटत 
नाहीं. त्यािंा अके्षप फक्त दोनि गोष्टींवर अहे. एक, ह्ा पद्धतींत काहंीं व्यक्तींना चनरुद्योचगपणािा-ऄथात् 
द सऱ्याचं्या रॅमावंर चनवाह करण्यािा-ऄपचवत्र हक्क प्राप्त होतो. द सरी गोष्ट ही कीं, व्यक्तींिा समािातंला 
दिा िन्समासारख्या केवळ यदृच्छाप्राप्त अगातं क गोष्टींवरुन िरतो. 
 
 “चिस्तीधमानें चस्त्रयानंा दास्यत्वापासून म क्त केलें  खरें, पण त्यानें समािातंील कचनष्ट दिािाि 
चशक्का त्याचं्या कपाळीं मारला. अिही यरूोपातंील सवस चिस्तधमी देशातूंन रािकीय, नागचरक प्रकवा 
धमसचवषयक हक्कानंा चस्त्रया पारख्या झालें ल्या अहेत. 
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 “सायमनिे ऄन यायी हे चस्त्रयािें पूणसपणें दास्यचवमोिन व्हावें, त्यािंी ऄक्षय्य बंधम क्तता व्हावी, ऄसे 
प्रचतपादन करतात. परंत  ही बंधम क्तता करतानंा चिस्तीधमानें प्रचतपाचदलेला िो पचवत्र चववाहससं्कार तो 
नाहींसा करण्यािा त्यािंा ईदे्दश नाहीं. ईलट हा ससं्कार ऄचधक सफल करावा. त्याला नवें पाचवत्र्य अणनू 
द्यावें, अचण त्याच्या योगानें िे पचवत्र बंधन स्त्रीप रुषातं ईत्पन्न होतें त्यािा ऄचधकार अचण ऄन ल्लंघनीयता 
दृढतर करावी ऄशी त्यािंी आच्छा अहे. 
  
  “चिस्ती धमाप्रमाणें एका स्त्रीशीं एकि प रुष चववाहबद्ध व्हावा ऄसें त्यािें मत अहे. परंत  त्यािंा 
ऄसा ईपदेश अहे कीं, वैवाचहक स्ट्स्थतींत स्त्रीप रुषािंा दिा सारखा ऄसावा; अचण ज्या नैसर्मगक ग णधमांनीं 
इरॄरानें स्त्रीिातीला ऄलंकृत केलें  हे त्यासं ऄन सरुन पत्नीनें क ट ंब, राज्य व धमस ह्ा चत्रचवध कायांत पतीिी 
सहधमसिाचरणी व्हाव.े ह्ायोगानें हल्लीं िे प रुष एकटेि समािातंील सवस कायांत भाग घेतानंा दृष्टीस 
पडतात, तें ह्ाप ढें स्त्रीप रुष ईभयताहंी चदसूं लागतील. 
 
 “हल्लीं चववाहाच्या नावंाखालीं िो लज्जास्पद व्यवहार िालतो, िो कायदेशीर शरीरचवक्य केला 
िातो. िो स्वाथसत्याग अचण लोभ, ब चद्धमत्ता अचण ऄज्ञान, तारुण्य अचण िरा, ह्ािंा ऄस्वाभाचवक संयोग 
केला िाउन तो पचवत्र मानला िातो, त्यािें मात्र सेंट सायमनच्या पंथातं खंडन केलेलें  अहे. 
 
 “ह्ाप्रमाणे सायमनान यायाचं्या मतािें स्थूल स्वरुप अहे, अचण चस्त्रयाचं्या सामाचिक स्ट्स्थतींत व 
समािातंील प्रिचलत सपंचत्तव्यवस्थेंत स धारणा व्हावी ऄशी त्यािंी मागणी अहे.” 
 
 वरील पचत्रकेवरुन सेंट सायमनच्या मतािंा िागंला बोध होतो. द्रव्योत्पादनािीं साधने हीं 
समािाच्या स्वाधीन ऄसावींत ऄसें तर त्यािें मत होतेि; परंत  प ढील काळच्या सामाचिकवाद्यापं्रमाणें 
कामकरी व भाडंवलवाले ह्ाचं्यातंील परस्परचवरोधावर त्यानें चवशषे िोर चदलेला नाहीं. त्यािप्रमाणें 
ऄलीकडच्या सामाचिकवाद्यानंीं ऄंगीकाचरलेली मन ष्ट्यमात्राच्या समानत्वािी कल्पनाही त्यास मान्सय 
नव्हती. मन ष्ट्यें ही चनसगसतः ब चद्ध, शरीरशचक्त, आत्याचद ग णातं ऄसमान अहेत, अचण ह्ा ऄसमतेला ऄन रुप 
ऄशी समािातं ऄचधकारपरंपरा ऄसावी ऄसें त्यािें म्हणणें होते. समािातंले ि ने सरदारािंा व 
धमोपदेशकािंा वगस हे चनरुपयोगी व चवषयलोल प झाले ऄसल्यानें ते मोडून टाकावते; अचण त्याचं्या िागीं 
नव्या य ंगातंले ब चद्धमान, ईद्योगदक्ष प रुष, व चवद्वान शास्त्रज्ञ ह्ािंी स्थापना करुन त्याचं्याकडे समािािें 
ध रीणत्व द्याव.े त्यापंैकीं शास्त्रज्ञ हे समािाला अध्यास्ट्त्मक चवषयातं मागस दाखवनू देतील, अचण ईद्योगदक्ष 
चविारी प रुष द्रव्योत्पादनािी ऄशी व्यवस्था करतील कीं, तेणेकरुन सवस समािाला स ख चमळंू लागेल. 
समािािा म ख्य ईदे्दश िचरताथाला ईपय क्त वस्त  ईत्पन्न करणें हा अहे. त्याम ळे साहचिकि समािातंील 
सवस ईद्योगािंें ध्येय “परस्परसाहायाने पृर्थवीपासून मन ष्ट्योपयोगी पदाथस चनमाण करणें” हें िरतें. म्हणनू 
समािािें ध्येय अर्मथक अहे, ऄसें सायमननें प्रचतपाचदलें  अहे. परंत  इरॄराच्या ऄस्ट्स्तत्वावर व चिस्ती 
धमावर त्यािा पूणस चवरॄास होता. तो म्हणे की, चिस्ती धमांत सवांनी परस्परावंर बधूंप्रमाणें पे्रम करावें ऄसा 
ईपदेश केलेला अहे, त्यािा ऄथस हल्लींच्या य गातं मन ष्ट्यमात्रानें अपणहून दीन, द ःखी व पंग  ऄसलेल्याचं्या 
कल्याणाकचरता ं झटावें ऄसा होतो. प्रिचलत राज्यपद्धतीवर सायमनिा चबलक ल कटाक्ष नव्हता. फार 
काय, त्यानें समािस धारणेिी अपली योिना त्या वळेिा फ्रान्ससिा बादशहा ऄिरावा ल इ ह्ािकडे पािवनू 
ती ऄमलातं अणण्यािी त्यास चवनंती केली होती. ऄसो तर. ह्ाप्रमाणे ऄसमानता, ऄचधकारपरंपरा, 
रािसत्ता-चवरोध, चिस्तान याचयत्व, वगैरे सायमनिे चविार सामाचिक वादातं िीं मतें नंतर सामान्सयतः 
प्रिचलत झालीं व अिलाही मान्सय अहेत, त्याहून चभन्न अहेत. तरी सामाचिक वादािा अद्यप्रवतसक ह्ा 
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नात्यानें सायमनिी योग्यता मोिी अहे. समािािी ईन्नचत ही त्याच्या अर्मथक दशवेर ऄवलंबून अहे हें त्यानें 
स्पष्ट करुन दाखचवलें . गरीबाचं्या हीन स्ट्स्थतीकडे समािािें लक्ष वचेधलें ; प्रिचलत सरदार व धमोपदेशक 
वगस नाहीसे करावते ऄसें प्रचतपादन केलें ; अचण द्रव्योत्पत्तीिीं साधनें सामवाचयक करण्यािा ईपदेश केला. 
हें कायस महत्त्वािें ऄसून त्यानें समािािें अत्मपरीक्षणाकडे लक्ष लागलें , व सामाचिक वादाच्या प्रसारास 
स रुवात झाली. 
 

फोणरयर 
 

 सेंट सायमनच्या नंतर सामाचिक वादाला फोचरयरकडून िालना चमळाली. त्यािा िन्सम सन १७७२ 
त झाला. त्यािा बाप कापडािा मोिा व्यापारी होता, त्याम ळें  फोचरयरला अपलें  चशक्षण संपतािं व्यापारातं 
पडावें लागलें . परंत  त्यािी नैसर्मगक प्रवृचत्त व्यापाराकडे म ळींि नसून त्यािा स्वभावचह व्यापाराला ऄयोग्य 
होता. ऄगदीं लहानपणीं त्याला मालािी खरी स्ट्स्थचत चगऱ्हाआकाला सागंण्याबद्दल बापाकडून िोप खावा 
लागला होता. प ढें एकदा ंतादं ळाच्या व्यापाऱ्याकडे नोकरीस ऄसतां, द सऱ्या गावंीं त्या व्यापाऱ्यािीं काहंी 
कोिारें होतीं तीं िाळून टाकण्यािें काम त्याच्याकडे अलें . त्या वळेीं देशातं द ष्ट्काळ पडला होता. परंत  प ढें 
िागंली प्रकमत येइल ह्ा अशनेें तादूंळ न चवकाल्यानें तीं कोिारें सडून गेली होतीं. हा प्रकार पाहून तर 
फोचरयरिें मन चवटून गेलें  अचण त्यानें व्यापारास कायमिा रािीनामा चदला. याप ढिें सवस अय ष्ट्य त्यानें 
तत्त्वप्रितनात व गं्रथलेखनातं घालचवले. ज्या पद्धतींत आतका व्यथस ऄपव्यय होतो चतच्या मूळातंि काहंीं मोिे 
दोष ऄसले पाचहिेत, ते शोधून काढून दूर करण्यािा प्रयत्न करणें हेंि अपलें  िीचवतकतसव्य अहे, ऄशी 
त्यािी दृढभावना झालेली होती, अचण चतला ऄन सरुन त्यानें सवस िन्समभर ऄत्यंत एकाग्रतेनें पचररॅम केले. 
त्याच्या वृचत्त ऄत्यंत सास्ट्ऱ्त्वक ऄसून, स्वीकृत कायावरील त्यािी भचक्त ऄव्यचभिारी होती. त्यािी 
चविारशचक्त मोिी दाडंगी, प्रसवशील अचण स्फूर्मतय क्त होती. पण आतके ऄसूनही त्यािा स्वभाव एकाद्या 
म लासारखा सरळ, चनष्ट्कपट, अशापूणस अचण एकप्रकारें व्यवहारज्ञानरचहत होता. तो चकत्येक वषपेयंत 
रोि द पारीं चनयचमत वळेीं अपल्या खोलींतही वाट पहात ऄसे कीं, कोणी संपचत्तमान गृहस्थ येउन अपल्या 
योिनेप्रमाणें संस्था स्थापण्याला प रेसा पैसा देइल !! 
 
 प्रथम प्रथम त्याच्या गं्रथाकंडे कोणािेंि लक्ष गेलें  नाही; परंत  सायमनच्या मरणानंतर त्यास काहंी 
थोडे ईत्साही चशष्ट्य चमळाले व त्याच्या मतािंा प्रसार करण्याकचरता ं एक वतसमानपत्रही काढण्यातं अलें . 
सन १८३२ त त्याच्या चशष्ट्यानंीं काहंीं िमीन चवकत घेउन तेथें त्याच्या योिनेप्रमाणें फॅलँग करुन ते 
सामवाचयक पद्धतीनें राहंू लागले. पण प ढे लवकरि ती संस्था मोडली, अचण नंतर सन १८३७ त 
फोचरयरिाचह मृत्यू झाला. 
 
 सृचष्टरिनेसंबधंातं फोचरयरच्या कल्पना चवचशष्ट प्रकारच्या ऄसून त्यांच्यावरि त्यािी 
समािस धारणाचवषयक मतें स्थाचपलेलीं अहेत. सृष्टींतल्या पदाथसमात्रातं इरॄर भरलेला ऄसून त्यानें िें िें 
ईत्पन्न केलें  तें सवस िागंलेंि अहे, वाइट ऄथवा चनरुपयोगी ऄसें ह्ा चवरॄांत काहंींि नाहीं. खगोलातंील 
प्रिंड ग्रहापासून तों सृष्टीवरील सूक्ष्मतम िंतूपावतेों ह्ा चवरॄातंील सवस वस्त मात्रातं एकप्रकारिी 
अकषसणशचक्त भरलेली ऄसून, चतच्या योगानें चवरॄातं एकतानतेिी व स्नेहािी नैसर्मगक प्रवृचत्त अहे. 
व्यक्तींच्या ऄंतःकरणातं अचण मानवी समािातंही ऄशीि नैसर्मगक स्नेह-प्रवृचत्त अहे. परंत  इरॄरािा हेत  न 
समिल्याम ळें  त्यािें अिरण चतच्या चवरुद्ध होतें. अचण ऄंतःकरणातं व समािातं ऄव्यवस्था मािून द ःख 
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होते. हे द ःख दूर करण्यािा ईपाय एकि अहे. तो हा कीं, इरॄरािा हेत  व सृष्टींतील सवसव्यापी िागं लपणा 
समिून घेउन त्याप्रमाणें वतसन करावें. 

 
 मानवी ऄंतःकरणातंील सवस भावना व वृचत्त ह्ा चनसगसतः िागंल्या व सत्प्रवतसक अहेत. परंत  
मन ष्ट्यानें ऄज्ञानानें त्यापंकैीं काहंीना ईत्तम व काहंींना नीि िरवनू, काहंींना वृप्रद्धगत व आतरानंा नाहींशा 
करण्यािा प्रयत्न स रु केला.ं त्याम ळें  त्यािा स्वभाव एकागंी अचण ऄपूणस राहून, समािातंील सवस द ःखें 
ईद भवली. तीं द ःखें चनमूसल करण्यासािीं मन ष्ट्यािा सवस वृत्तींिा अचण चवकारािंा ऄचनबधं चवकास होउं 
चदला पाचहिे. ऄसा चवकास झाला ऄसता,ं ज्याप्रमाणें सवस रंगाच्या एकीकरणापासून पाढंरा रंग चनमाण 
होतो, त्याप्रमाणें ह्ा पूणस चवकचसत वृत्तींपासून ऄंतःकरणातं स संगतता, शाचंत अचण अनंद चनमाण होइल. 
 
 म्हणून कोणत्याही मानवी वृत्तीिें दमन न करता ं सवांिी स्वैर वाढ होउं चदलीं पाचहिे. परंत  
त्यासािीं हल्लींिी समािव्यवस्था व स धारणेच्या नावाखंाली िाललेला प्रकार बंद केला पाचहिे व समािािी 
प नरसिना झाली पाचहिे. ह्ा नवीन रिनेंत समािातूंन ‘फॅलँग’ स्थापावें म्हणून फोचरयरिी सूिना होती. 
सामान्सयतः एका ‘फलँगात’ ४०० क ट ंबे प्रकवा १८०० माणसें ऄसावीत. त्यानंा राहण्यासािीं एक भव्य, स दंर 
व सवस सोयी ऄसलेला वाडा-फॅलँग गृह-बाधूंन चदला िावा. ह्ा वाड्यातं प्रत्येकाला अपापल्या 
अवडीप्रमाणें एकटें प्रकवा एकत्र राहण्यािी सोय केली िावी. साधरणपणें फॅलँगमध्ये सातपासून नउ 
िणािें लहान सम दाय ऄसाव.े िोवीसपासून बत्तीस सम दायािंा एक संघ ऄसावा. एक फॅलँगात ऄसे अि 
प्रकवा नउ संघ होतील. ही फॅलँगिी ऄंतरसिना पूणसपणें अकषसण-तऱ्त्वान रुप ज्यािा ज्याच्याशीं स्नेह िमेल 
तशी केली िावी. हींत फॅलँगगृहाला िार मलै औरस िौरस मोकळी िमीन चदली िावी. फॅलँगला 
लागणाऱ्या सवस वस्त  ईत्पन्न करण्यािी व्यवस्था व्हावी. अर्मथक दृष्टीनें प्रत्येक फॅलँग स्वायत्त व स्वतःचसद्ध 
ऄसावा, म्हणिे अवश्यक वस्तूकचरता ं द सऱ्याकडे पाहण्यािी त्याला िरुर पडंू नये. फॅलँगनें वरील 
धोरणानें अपल्या िचमनींत शतेकी अचण ईद्योगधंदे स रु कराव.े खेळ व करमण कीिीं आतर साधनें ह्ािंाही 
तेथें सोय करावी. ईद्योगधंदे पूणसपणें शास्त्रीय पद्धतीनें व अध चनक शास्त्रीय शोधािंा पयोग करुन िालवाव.े 
फॅलँगमधून प्रत्येकाला त्यािी योग्यता अचण ऄचभरुचि ह्ाप्रमाणेंि काम वाटून चदलें  िावें अचण मधूनमधून 
कामािा पालट होत  िावा. मन ष्ट्यािा हा स्वभाव अहे कीं, िें काम त्यास अवडतें तें तो ऄत्यतं मेहनतीने व 
अस्थेनें करतो. द सऱ्याहून अपण िागंले अहोंत ही आष्ट्याही मन ष्ट्यातं स्वभावतःि ऄसते. ह्ा दोन 
स्वभावचवशषेािंा ईपयोग करुन घेतला तर कोणताही ि लूम प्रकवा चनयंत्रण न करतां, समािातंली सवस 
कामें अनंदानें करुन घेता येतील. िी काहंी घाण व चकळसवाणी कामे हल्लीं मन ष्ट्यानंा करावीं लागत 
अहेत, ती प ढे शास्त्रीय शोधाचं्या सहाय्यानें यंत्राचं्या द्वारें करुन घेणें मोिेंसें किीण नाहीं. 
 
 ह्ा प्रकारें ‘फॅलँग’ हा एक पूणसपणें स्वचे्छान सारी पण परस्परसहायक लोकािंा संघ होइल. ह्ा 
संघातं व्यक्तींना समािातं राहूनही पूणसपणे स्वच्छंदाने वागता ंयेइल. व्यचक्तस्वातंत्र्य व समािव्यवस्था ह्ािंा 
त्यातं ऄपूवस व स खकारक संयोग घडून येइल. स्वाथस, दे्वष, परस्परघात, आत्याचदकानंा त्या फॅलँगातून 
कारणि ईरणार नाहीं. स्नेह व पे्रम ह्ािंेंि त्यातं सा्ाज्य राहील. 
 
 फॅलँग मध्यें िो माल ऄथवा द्रव्य ईत्पन्न होइल त्यातूंन प्रथमतः प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या 
िचरताथाला अवश्यक आतकी िराव रकम चदली िावी. बाकी ईरलेल्या रकमेिा पािंबाराशं भाग 
कामकऱ्यानंा, िारबाराशं भाग भाडंवलवाल्यानंा, व राचहलेला तीनबाराशं भाग ज्याचं्या ब द्धीिा व 
कौशल्यािा द्रव्योत्पत्तींत ईपयोग झाला ऄसेल त्यानंाचदला िावा. कामकऱ्यातं ज्यािंें काम चनत्यािें व 
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चवशषे रॅमािें ऄसेल त्यानंा िास्त ऄंश चदला िावा व स खकर कामाला सवांत कमी वाटंा चमळावा. फॅलँगातं 
खासगी मालमत्ता व खासगी भाडंवल राहंू द्यावें, व अवश्यकतेप्रमाणें एकास द सऱ्यापासून योग्य व्यािावर 
ईसनवार रकमही घेता ं यावीं. फॅलँगमधून ब चद्धकौशल्य अचण योग्यता ह्ािंा ऄन सार ईच्चनीि भाव 
साहचिकि राहील; व तदन रुप चनवडण कीनें, प्रत्येकािी ऄचभरुचि लक्षातं घेउन, कामािी वाटंणी केली 
िावी. 

 
 चस्त्रया व म लें  ह्ानंाही फॅलँगातं अपापल्या सामर्थयान रुप कामें करुन योग्य प रस्कार चमळवता ं
यावा. चस्त्रयािंी हल्लींिी परतंत्रता त्यानें साहचिकपणें नाहीशीं होइल. स्त्रीप रुषसंयोग केवळ पे्रमानें पे्रचरत 
होत िाइल, व स्वचे्छेन सार तो मोडण्यािें प्रत्येकास स्वातंत्र्य राहील. 
 
 ह्ाप्रमाणें सवस देशातूंन फॅलँग स्थापन केले िावते. प्रत्येक देशाप रता त्यािंा एक सयं क्त संघ केला 
िाउन त्या संघािा ऄचधपचत मत-चनय क्त ऄसावा. ह्ा राष्ट्रीय संघािी एक अतंरराष्ट्रीय माचलका केली 
िाउन, चतिाही म ख्याचधपचत सवांन मतें चनवडला िावा. ऄसें झालें  ऄसता,ं सवस पृर्थवीवर फॅलँग-संघ-
माचलका चनमाण होउन, मन ष्ट्याचं्या चवचवध द ःखािंा िावचिकाण राहणार नाहीं. 
 
 फोचरयरच्या चविारािंी ऄशी स्थूल रुपरेषा अहे. त्यािें ऄव्यवहायस स्वरुप स्पष्ट अहे. एकप्रकारिी 
ती कल्पनासचृष्ट-गंधवसनगरी-अहे. अिपयंत िागािी िी प्रगचत झालेली अहे ती मनोचवकाराचं्या 
चनयतं्रणानें, ऄंतवृसत्तींच्या सयंमनानें झाली अहे. ‘न िात  कामः कामाना ंईपभोगेन शाम्यचत’ कामक्ोधाचद 
चवकार हे ईपभोगाने शमन न होता ईलट वृप्रद्धगत होत िातात हा ऄबाचधत ऄन भव अहे. ऄसें ऄसून 
फोचरयर त्यािंा स्वैर संिार होउं द्यावा ऄसा ईपदेश करतो. त्यानें समािातं शातंता व पे्रम पसरण्याऐविीं 
‘बळी तो कान चपळी’ ऄशी स्ट्स्थचत होउन सवसत्र ऄनवस्था मात्र मािेल. फोचरयरच्या मनोभावना स्वतःच्या 
ऄत्यंत ईदार, सास्ट्ऱ्त्वक व ईच्च ऄसल्याने, मन ष्ट्याच्या ऄंतःकरणातं क्ष द्र व स्वाथसपरवृचत्तचह ऄसतात, व 
संयमन न केलें  तर ह्ाि क्ष द्रवृचत्त आतराहूंन बळावतात, ह्ा गोष्टींकडे त्यािें द लक्षस झाले. 
 
 फोचरयरच्या कल्पना िरी ह्ाप्रमाणें प ष्ट्कळ ऄंशीं ऄव्यवहायस होत्या, तरी त्याचं्यापासून एक मोिें 
कायस झाले. फोचरयरच्या काळापावतेों रािा हा सवस समािािा कें द्र मानला िाउन, कोणतीही 
समािस धारणा प्रकवा प नरसिना ही रािापासून ईद भतू व्हावी ऄसें स िचवण्यातं येत ऄसे. खेडेगावं प्रकवा 
ग्रामसंस्था हे िें राष्ट्रािें बीि त्यािें महऱ्त्व कोणाच्याि लक्षातं अलें  नव्हतें, ते फोचरयरनें लक्षातं अणून 
चदलें . नवीन रिना करणें झाल्यास फक्त कें द्राकडेि लक्ष न देतां, प्रत्येक घटकावयावाकडेही लक्ष प रचवलें  
पाचहिे. प्रकबह ना एक एक श द्ध घटकावयव घेउन त्यािंा सयंोग केल्यास, चनमाण होणारा पदाथस िास्त 
श द्धस्वरुप व चिरस्थायी होतो, हे तत्त्व फोचरयरनें प्रचतपादन केलें . त्याच्या फॅलँगमध्यें ऄलीकडे 
स िचवण्यातं येणाऱ्या ग्रामससं्थािंें श द्ध स्वरुप पाहण्यास सापंडते. ह्ा चदशनेेंि समािातं स्थाचनक व 
वैयचक्तक स्वातंत्र्य ईपिणारें अहे. त्याच्या फॅलँगिा अकार ऄशा बेतानें िेवला अहे कीं, त्यातं 
साधारणपणें चनवाहाच्या साधनािंी व मनोरंिनािी सोय िागंल्या प्रकारें होउं शकते. परंत  हल्लींच्या 
मोिमोठ्या कारखान्सयािंी, प्रकवा िगड्वव्याळ द्रव्योत्पादनािी त्यातं व्यवस्था होण्यासारखी नाहीं. 
अंतरराष्ट्रीय दे्वषास त्यानें िागा ईरणार नाही. प्रत्येक फॅलँग स्वयंशाचसत व लोकसत्ताक ऄसल्यानें 
रािाच्या ि ल मािा संभव राहत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला एक फॅलँग सोडून द सरीकडे िाण्यास पूणस 
मोकळीक ऄसल्यानें आतर प्रकारें ि लूम होण्यािाही संभव प ष्ट्कळि कमी झालेला अहे. 
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 ऄशा प्रकारें स्थाचनक संस्थाचं्या स्थापनेनें वैयचक्तक स खाला व स्वातंत्र्याला कसे सहाय होइल, हें 
दाखवनू देउन समािस धारणेिा एक नवीन मागस फोचरयरनें काढून चदला. हेंि त्यािें महऱ्त्वािें कायस होय. 
 

लुई ब्लंक 
 

 सेंट सायमन व फोचरयर ह्ाचं्या नंतर सामाचिक वादाला काहंीशी चनराळी चदशा लागली. ह्ा 
दोघािेंही चविार म ख्यत्वेंकरुन तरुण व स चशचक्षत लोकातंि प्रसार पावले होते. प्रत्यक्ष कामकऱ्यातं त्यािंा 
म ळींि प्रवशे झाला नव्हता. त्या चविारापं्रमाणें प्रयोग करुन पाचहले, तेही मध्यम वगांतील स चशचक्षत 
लोकानंी. पूवसस्ट्स्थतीिे ऄवशषे िे सरदार व धमोपदेशक त्याचं्यावर सेंट सायमन व फोप्ररयर ह्ािंा चवशषे 
कटाक्ष ऄसे. पण नंतर हे ऄवशषेही नाहींसे झाले, भाडंवलवाल्यािंा विनदार वगस प ढें सरसावला. अचण 
त्याचं्यातं व कामकरी वगांत िोरानें घषसण स रु झालें . ह्ा काळीं (सन १८३०) रािसत्ता ही म ख्यत्वेंकरुन 
भाडंवलवाल्या मध्यम वगाच्या हातीं अली होती. त्याचं्या िािानें वैतागून कामकऱ्यािें दंगे फ्रान्ससातं 
चिकचिकाणी होउं लागले होते. सन १८३१ त लॉयन्सस येथें ऄसाि एक मोिा दंगा झाला. त्यात रोिगार 
नसल्यानें ईपाशी मरणाऱ्या मिूरािंाि भरणा चवशषे होता. मरायिेंि ऄसलें  तर लढून तरी मरंु अचण 
वािंलोंि तर पोटाला रोिगार तरी चमळवू ंऄशा चनरृयानें ह्ा मिूरानंीं अपले अदशसवार्कय “काम करीत 
िगूं प्रकवा लढत मरंु” ऄसें िेचवलें  होतें. साराशं, ह्ा काळापासून कामकरी लोकातं अपल्या द ःस्ट्स्थतीिी 
िाणीव होउं लागून सामाचिक वादाच्या प्रयत्नातं त्यांिें ऄंग येण्यास स रुवात झाली; समािचहतवादािा 
रोख भाडंवलवाल्यावंर चवशषे राहंू लागला अचण सवांत महऱ्त्वािी गोष्ट ही कीं, सामाचिक स्ट्स्थचत 
स धारण्याला रािसते्तिी अवश्यकता भासूं लागून, त्या चदशनेें प्रयत्न होउं लागले. 
 
 ल इ ब्लँक हा ह्ा काळिा पचहला प्रवतसक होउन गेला. त्याच्या काळातं पाचरस हे सामाचिक 
वादािें चशक्षणपीि झालेलें  ऄसून, सवस य रोपातूंन तरुण भावी समािस धारक समािरिनेच्या नवीन नवीन 
कल्पना ग्रहण करण्याकचरता ं तेथें गोळा होत ऄसत. ल इ ब्लँक हा पचरस येथें ‘प्रगचतपरीक्षण’ (revue du 
progres) नावािें एक विनदार पत्र काढीत ऄसे. ह्ा पत्रातूंनि त्यानें अपला ‘रॅमव्यवस्था’ 
(Organisation du travail) नावंािा नामाचंकत गं्रथ प्रथम प्रचसद्ध केला. ह्ा गं्रथािी भाषा ऄत्यतं 
वकृ्तत्वपूणस, ओिस्वी, अचण चित्ताकषसक ऄसून, प्रिचलत ईद्योगपद्धतींिें सारभतू तत्त्व िें स्पधा चतिे 
द ष्ट्पचरणाम त्यातं म दे्दसूद दाखचवले अहेत. ह्ाचशवाय समािस धारणेच्या काहंीं साध्या योिनाही ह्ा गं्रथातं 
ब्लँकनें स िचवल्या होत्या. कामकरी लोकासं हा गं्रथ फार अवडला, व त्याच्या योगानें त्याचं्यातं प ष्ट्कळ 
िागचृत झाली. 
 
 लोकसत्ता अचण अर्मथक स स्ट्स्थचत ह्ाचं्यावर ब्लँकनें अपल्या गं्रथातूंन चवशषे िोर चदला अहे. 
त्यापूवीच्या पारृात्य तत्त्ववते्त्याप्रमाणें अत्म्याच्या ईन्नतीकचरता ं शरीराकडे प्रकवा भौचतक पचरस्ट्स्थतीकडे 
द लक्षस केलें  पाचहिे ऄसें त्यािें मत नव्हतें. तो म्हणे कीं, मन ष्ट्यािी खरी ईन्नचत होण्यास शरीर व अत्मा ह्ा 
दोहोंिीही योग्य व समप्रमाण ईन्नचत झाली पाचहिे. मानवी प्रगतीिीं दोन ऄंगें अहेत. एक शारीचरक व द सरें 
अस्ट्त्मक; प्रकवा एक भौचतक व द सरें नैचतक. मन ष्ट्यानंीं एकत्र राहून, पे्रमानें व परस्पर-सहकाचरतेनें ह्ा 
दोहों ऄंगानंी अपली ईन्नचत करण्यािा प्रयत्न केला पाचहिे. पचहलीच्या चशवाय द सरी ईन्नचत मोठ्या 
प्रमाणातं होणें सभंवनीय नाहीं. दोन्सही ईन्नचत परस्पर-सहायक व परस्परपूरक अहेत. ह्ापंैकीं भौचतक 
ईन्नचत ही प्रत्यक्षतः व नैचतक ईन्नचत ही परंपरा या समाज्याच्या अर्मथक स्ट्स्थतीवर ऄवलंबनू अहे. 
समािातंील बह संख्याक वगस स संपन्न व स खी ऄसल्याचशवाय या दोन्सहीपकैीं कोणतीि ईन्नचत घडणें शर्कय 



 अनुक्रमणणका 

नाहीं. म्हणनू अर्मथक स्ट्स्थतीकडे प्रथम लक्ष चदलें  पाचहिे. परंत  ही अर्मथक स्ट्स्थचत स धारण्याकचरता ंन सतें 
ताचत्त्वक चविार करुन प्रकवा चकरकोळ व्यावहाचरक योिना स िवनू कायसभाग व्हावयािा नाहीं. खरी 
स धारणा घडवनू अणण्यास रािकीय सत्ता पाचहिे. ह्ा सते्तचशवाय सायमन व फोचरयरप्रमाणें न सतें 
तत्त्वचवविेन, प्रकवा न सते सामवाचयक-समाि-पद्धतीिे प्रयोग हे आष्ट स धारणा घडवनू अणण्यास पंग  
अहेत. रािकीय संस्था व सैन्सय ह्ाचं्यावर सत्ता चमळचवली तरि अर्मथक स्ट्स्थचत स धारता ंयेइल. एक तर 
ती सत्ता चमळचवली तरी पाचहिे, प्रकवा चतिा िबरदस्त चवरोध तरी सहन केला पाचहिे. परंत  हा चवरोध 
आतका सवससमथस ऄसतो कीं, त्याच्याप ढें आतर सवस प्रयत्न फोल होतात. ऄंतःकरणातं चकतीही थोर चविार 
अले तरी हातपाय वगरेै आंचद्रयावंािंून ज्याप्रमाणें कोणतेंि परोपकारािें कृत्य घडंू शकत नाहीं, त्याप्रमाणें 
कल्पना चकतीही योग्य व ईदात्त ऄसल्या तरी रािकीय सते्तवािंून आष्ट स धारणा करता ं येत नाहीं. एरवीं 
सत्ताधारी लोक ह्ा त मच्या सवस कल्पना मूळापासून हाणून पाडण्यास ि कणार नाहींत. म्हणनू तर सवस 
प्रयत्नाचं्या अधीं रािकीय सत्ता चमळचवण्यास एकचित्तानें लागलें  पाचहिें. अद्य साध्य तें िेचवलें  पाचहिे. 
आतकें  मात्र ध्यानातं ऄसावें, रािकीय सत्ता ही ऄंचतम साध्य िी भौचतक ईन्नचत चतिें साधन मात्र अहे. व हें 
साधन िरीं ऄचपरहायस व ऄत्यावश्यक ऄसलें  तरी त्यािी प्रकमत साधनापेक्षा ंिास्त नाहीं.  

 
 रािकीय सत्ता समािाच्या हातीं ऄसण्याकचरता ंराज्यपद्धचत पूणसपणें प्रचतचनचधसत्ताक ऄसावी, व 
समािातंील प्रत्येक व्यक्तीला प्रचतचनचध चनवडण्यािा हक्क ऄसावा. हल्लींिी द्रव्यप्रधान ईद्योगपद्धचत 
समािातं ऄचतशय बद्धमूल झाली ऄसून चतला रािसते्तिें पािबळ अहे. तेव्हा ंती बदलून कामकरी बंधम क्त 
होण्यास हें चतला ऄसलेंलें  रािसते्तिें पािबळ नाहीसें झालें  पाचहिे, व तें कामकरी वगानें स्वतःस चमळचवलें  
पाचहिे. हल्लीं कामकऱ्यानंा द्रव्य ईत्पन्न करण्यािीं साधनें पाचहिे अहेत. तीं साधनें त्यासं चमळालीं म्हणिे 
ते अर्मथकदृष्ट्ट्या स्वतंत्र होतील. िेव्हा ं मतदानािा ऄचधकार समािातंील प्रत्येक व्यक्तीला चमळून, 
रािसत्ता लोकप्रचतचनधाचं्या हातीं येइल, तेव्हा ंत्यािें पचहलें  कतसव्य कामकऱ्यानंा हीं द्रव्यसाधनें प रचवणें हें 
होइल. गरीबानंा द्रव्योत्पतीिीं साधनें चमळवनू देणें हेंि भावी सरकारिें-लोकप्रचतचनधींिे-म ख्य कतसव्य 
होय. सरकार सवस-िन-चनय क्त झाल्यावर त्यानें देशातूंन कामकऱ्याचं्या औद्योचगक मंडळ्या स्थापन 
कराव्या. ब्लँकने ह्ा मंडळ्यानंा ‘सामाचिक ईद्योगस्थानें’ (Social Workshop) ऄसें नाव चदलें  होतें. ह्ा 
मंडळ्यानंा यंत्रें, कच्चा माल, कारखान्सयाच्या आमारती, वगैरेकचरता ंलागणारें भाडंवल प्रथम सरकारातूंन 
प रवावें. सरकारनेंि त्यािें चनयम करुन द्यावते, व पचहल्या वषाकचरता ं ऄचधकारी चनवडून द्यावते. पण 
एकदा ं स्थापन झाल्यावर हीं ईद्योगस्थानें पूणसपणें स्वचनयचंत्रत ऄसावींत. प ढे दरवषी त्यानंींि अपले 
ऄचधकारी चनवडीत िावते, होणाऱ्या नफ्यािी अपसातं वाटंणी करावी, व कारखाना प ढें िागंल्या रीतीनें 
िालेल ऄशी व्यवस्था करावी. हळू हळू ऄशा मंडळ्या देशातंील सवस ईद्योगधंद्यातं स्थापन होणे समािाला 
अवश्यक चततका माल तयार केला िात िावा, व काहंीं थोड्या रॅीमतं भाडंवलवाल्यानंाि फायदेशीर होत 
ऄसलेली हल्लींिी ईद्योगपद्धचत बंद केली िावी. 
 
 ह्ा मंडळ्यातूंन कारखान्सयाच्या ईत्पन्नािी वाटंणी सवस सभासदानंा सारखी केली िावी. ब्लँकिें 
ऄसें म्हणणें होतें कीं, हल्लींच्या ऄयोग्य चशक्षणाम ळें  व ईद्योगपद्धतीम ळें  िागंलें  कसोशीनें काम करुन 
घेण्यासािीं िास्त तनखा देण्याचशवाय द सरें साधनि राचहलेलें  नाहीं. परंत  हल्लींिी ईद्योगपद्धचत बदलली, 
व योग्यप्रकारिें चशक्षण चदलें  िाउं लागलें , म्हणिे लोकािें स्वभाव व चविार बदलतील; अचण प्रत्येकिण 
कतसव्याच्या भावनेनें पे्रचरत होउन अपापलें  काम करंु लागेल. ऄशा स्ट्स्थतींत काम साहचिकपणें िागंलें  
होउं लागेल. वस्त तः िर कोणास इरॄरकृपेनें ईत्तम प्रचतभा प्रकवा ब चद्धकौशल्य प्राप्त झालें  ऄसेल, तर 
द्रव्याशनेें चतिा चवक्य करण्यापेक्षा,ं चनरपेक्षपणानें समािचहताथस चतिा ईपयोग करावा हे मन ष्ट्यपणाला 
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िास्त शोभेसें अहे. ही मन ष्ट्यपणािी िाणीव योग्य चशक्षणानें ईत्पन्न होइल, अचण मग ब चद्धमान ऄसो कीं 
मंद ऄसो, ित र ऄसो प्रकवा ऄडाणी ऄसो, िो तो समािचहतब द्धीनें अपल्या शक्तीप्रमाणें काम करंु लागेल; 
अचण अपल्या चनवाहाला प रेसा प रस्कार चमळाला म्हणिे संत ष्ट राहत िाइल. मग ईत्पन्नािी सारखी 
वाटंणी होण्यातं कोणालाि वाइट वाटणार नाहीं कारण मन ष्ट्यािा मोिेपणा हल्लींप्रमाणें संपत्तीवर ऄवलंबनू 
न राहता,ं ज्या मानानें तो समािचहत-समािसेवा-करील त्यावरुन िरचवली िाउं लागेल. 

 
 सारखी वाटंणी होउं लागली म्हणिे ईद्योगधंद्यातंल्या हल्लींच्या स्पधेिें व भाडंणािें मूळि ख ंटले, 
व ह्ा स्पधेपासून होणारी ऄनथसपरंपरा सहिी बंद होइल. हल्लींिे दाचरद्र्य, ऄशाचंत, मनस्ताप, समािातंील 
चनरचनराळ्या वगांतले चवरोध, ह्ासं िागा राहणार नाहीं; अचण सवस लोक स खाने नादंूं लागतील, 
मन ष्ट्यमात्रािी अर्मथक स्वतंत्रता प नः कायम होइल, अचण त्या स्वतंत्रतेपासून येणाऱ्या स्वाचभमान, 
अत्मचवरॄास, शीलवत्ता, आत्याचद ग णाचं्या योगानें समािाच्या ईन्नतीस प नः प्रारंभ होइल. 
 

 ब्लँकच्या चविारािंा साराशं ह्ाप्रमाणें होता. सन १८४८ त फ्रान्सस देशातं द सरी राज्यक्ास्ट्न्सत होउन, 
मध्यंतरी कायम झालेली एकतंत्री राज्यपद्धचत नाहींशी करण्यातं अली. ह्ा क्ान्सतीच्या प्रम ख प ढाऱ्यातं 
ब्लँक हा होता. त्याच्या विनानें प्रचतचनचध चनवडण्यािा एक हक्क देशातंील सवस व्यक्तींना देण्यातं अला, व 
कामकऱ्यािें चहतासािीं झटणें हें अपलें  कतसव्य ऄसल्यािें सरकारनें िाहीर केलें . ह्ा क्ान्सतीनंतर िें 
तात्प रतें ऄचधकारीमंडळ राज्य िालचवण्याकचरता नेमण्यातं अलें  त्यातं कामकरी वगातफे त्यािी नेमणूक 
करण्यातं अली. त्याच्या सूिनेवरुन व अग्रहावरुन काहंीं “सामाचिक ईद्योगस्थाने” प्रयोगादाखल स्थापन 
करण्यातं अलीं. परंत  प ढें चनवडणूक होउन िी प्रचतचनचध-सभा स्थापन झालीं तींत कामकरी पक्षास प रेंसें 
मतान कूल्य चमळालें  नाहीं, अचण ब्लँकच्या ईद्योगस्थानािा प्रयोग चततकाि राचहला. 
 

 ज्या थोड्या काळ ब्लँकिी ‘सामाचिक ईद्योगस्थाने’ कायम होती, तेवढ्ातं त्यासं यावें तसे यश 
अलें  नाहीं हे खरें; पण त्यािा दोष ब्लँकच्या योिनेकडे नसून, ज्या पद्धतीने तो प्रयोग करुन पाचहला 
चतच्याकडे अहे. एक तर, हा प्रयोग करुन पाहण्यािें काम ब्लँककडे चदले न िातां, द सऱ्या एका 
ऄचधकाऱ्याकडे सोपचवलें  गेलें . त्याम ळें  काहंी ऄंशी स्वाथाम ळे, व काहंी ऄंशी ऄज्ञानाम ळे ब्लँकच्या काहंी 
मूलभतू तऱ्त्वानंाि रिा देण्यातं अली. ईद्योगस्थानातं सामील होणाऱ्या सवस कामकऱ्यानंी िागंल्या 
वतसनािी हमी द्यावी ऄशी ब्लँकिी योिना होती, परंत  स्थापन झालेल्या ईद्योगस्थानातं गावंग ंड, बदफैली 
अचण अळशी लोक सरसकट भरती करण्यातं अले. ह्ातं ऄचधकाऱ्यािंा द हेरी हेत  होता. एक हा की, 
ब्लँकिा प्रयोग ऄव्यवहायस िरुन त्यािी नाम ष्ट्की व्हावी; व द सरा हा कीं, प ढेमागें ब्लँकच्या पक्षाशी चवरोध 
झाला तर ह्ा ईद्योगस्थानातंील गावंग ंडािंा दंगा करण्यातं ईपयोग व्हावा. द सरी गोष्ट ऄशी कीं, 
ईद्योगस्थानातं िालणारें सवस ईद्योग ईत्पादक ऄसावते ऄसा ब्लँकिा अग्रह होता, परंत  स्थाचपलेल्या 
ईद्योगस्थानातूंन चकत्येक ऄन त्पादक धंदे िालचवण्यातं येत होते. याचशवाय ह्ा कामाकचरता ंसरकारातूंन 
िी रकम देण्यातं अली होती चतिा बराि ऄंश तर कामातंि खिस करण्यातं अला. त्याम ळे ईद्योगस्थानानंा 
भाडंवलािी टंिाइ भासू ंलागली. योिना मूळिी चकतीही िागंली ऄसली तरी प्रयोगकते ऄचधकारी िर 
प्रचतकूल ऄसले तर चतिा कसा चवपयास होतो ह्ािें हें ईत्तम ऐचतहाचसक ईदाहरण अहे. ऄसो तर; 
ह्ाप्रमाणें ब्लँकिी योिना ऄनेक कारणामं ळे सफल झाली नाहीं. परंत  ऄशा योिनािंा प्रयोग िो पूवी 
खासगी प्रयत्नानंी होत होता तो त्यावळेी सरकारकडून करुन पाहण्यातं अला हें चवशषे होतें. ब्लँकच्या 
वळेीं काहंी थोड्या काळाकचरता ंका ं होइना, सामाचिक पक्ष रािसत्तामंडळातं प्रथम समाचवष्ट झाला; व 
कामकरी वगांिे चहत हें सरकारच्या धोरणापैकी एक म ख्य धोरण ऄसल्यािें िाहीर झालें . ही स्ट्स्थचत 
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चटकली नाही हें खरें, पण ऄशा प्रकारिा प्रघात पडणें हें स द्धा ंकमी महऱ्त्वािें नव्हतें. सामाचिक वादाच्या 
प्रसाराला व संिालनाला त्याने प ष्ट्कळ ईते्तिन चमळालें  अचण रािसत्ता चमळचवणें हें ह्ा पंथाच्या प्रधान 
ध्येयापकैी एक ध्येय बनलें . 
 

प्रौढन 
 

 ह्ा काळािाि सामाचिक वादािा द सरा मोिा प्रवतसक प्रौढन हा होय. त्यािा िन्सम सन १८०८ मध्ये 
एका ऄत्यंत गरीब क ळातं झाला. स्वतः त्यािें लहानपण ग रें िारण्यातं व ऄशाि प्रकारिी तर मोलमिूरी 
करण्यातं गेले. परंत  प ढें त्यानें स्वपचररॅमाने प्रथम शाळेंत व नंतर कॉलेिातं िाउन सवस चशक्षण संपादन 
केलें . तो िात्या ऄचतशय क शाग्रब चद्ध व मेहनती ऄसून धमस, तत्त्वज्ञान व समािशास्त्र ह्ाकंडे त्यािा चवशषे 
ओढा ऄसे. कॉलेििा चशक्षणक्म संपल्यानंतर तो पचॅरस येथें येउन राचहला. सामाचिकवाद हा त्या काळीं 
तेथील चविारी प रुषातं मोिी खळबळ ईडवनू देत होता. प्रोढाननें त्यातंील प ढाऱ्यािें चविार समिाउन 
घेतले, व स्वतः त्या चवषयी प ष्ट्कळ प्रितन केलें . तेव्हा ंतो स्वतःि त्या पंथािा ऄन यायी बनला. सन १८४० त 
त्यानें अपली पचहला गं्रथ ‘मालमत्ता म्हणिे काय?’  (what is property) हा प्रचसद्ध केला. ह्ा गं्रथातं 
खासगी मालमते्तच्या स्वरुपािी मीमासंा केली ऄसून, शवेटी सवस मालमत्ता ही िोरी अहे ऄसें चसद्ध केलें  
अहे. ह्ा गं्रथाम ळे प्रौढनिी सामाचिक वादाच्या िहाल ऄग्रणींत गणना होउं लागली. सन १८४८ च्या 
क्ान्सतीत तो मोठ्या ईत्साहानें सामील झाला. त्यावळेच्या पत्रातूंन त्याने अपल्या पक्षाच्या समथसनाथस ऄनेक 
िोरदार लेख चलचहले, व समािरिनेच्या ऄत्यंत िहाल कल्पना सप्रमाण लोकापं ढे माडंल्या. त्या वळेेच्या 
लोकप्रचतचनचध सभेंत तो एका प्रातंातफे चनवडून अला होता. त्या सभेंत ऄसतानंा, ईद्योगधंद्यातंील नफा, 
सावकारी व्याि, व िमीन महसूल, ह्ाचं्या ईत्पन्नािा एकतृतीयाशं सरकारातं कर म्हणून घेतला िावा 
ऄसें एक चबल त्यानें सभेप ढें अणलें . ऄथात् तें नामंिूर झाले. प ढे अपल्या िहाल भाषणाकचरता ंकाहंी 
काळ त रंुगवास व काहंी काळ देशत्याग, ह्ासंारखी संकटे सोसल्यानंतर शवेटी सन १८६५ त ह्ा 
समािचहतवादाच्या ऄत्यतं िहाल प ढाऱ्यािा ऄतं झाला. 
 
 प्रौढनिे समािचवषयक चविार त्याच्या गं्रथातूंन व लेखातूंन आतस्ततः पसरलेले अहेत. त्यािें 
संगतवार चवविेन त्याने कोिेंि केलेले नाहीं. त्यािे चविार ऄत्यतं प रोगामी ऄसून, त्यातं एकप्रकारिें 
नावीन्सय व ईज्ज्वलता अहे. त्याच्या चसद्धान्सताचं्या माडंणीतही ऄसा चवरोधाभास व िटकदारपणा अहे की, 
एकदा ं ऐकल्यावर त्यािंा चवसरि पडंू नये. काहंी मूलभतू तऱ्त्वावंर प्रौढनिा दृढ चवरॄास होता;ं अचण 
समािातंील ईद्योगपद्धचत व सवस अर्मथक व्यवहार त्या तत्त्वान सार िालावते ऄसे तो म्हणे. न्सयाय, स्वातंत्र्य 
व समता हीं त्या तऱ्त्वापंैकी म ख्य होती. समतेवर तर प्रौढनिा चवशषे कटाक्ष होता, व त्याचवषयींिे त्यािें 
मत पूवीच्या समाचिकवाद्याहूंन चनराळे होतें. तो ऄसें प्रचतपादन करी कीं, एका चदवसाच्या रॅमािा मोबदला 
एका चदवसाच्या रॅमानेंि चदला पाचहिे. म्हणिे एका मिूरानें एक चदवसभर खपून िर एखादी वस्त  तयार 
केली, तर ती घेतानंा चतच्या बदल्यातं, िी वस्त  करण्याला द सऱ्या मिूराला एक चदवस लागला ऄसेल 
ऄशीि वस्त  चदली पाचहिे. साराशं, रॅमािी, ऄथात् त्या रॅमापासून तयार झालेल्या वस्तूिी प्रकमत चतला 
लागलेल्या कालावरुन िरचवली पाचहिे. ईदाहरणाथस, एक टोपी तयार करण्यास एक चदवस लागला तर 
चतिी प्रकमत एक रुपया िेवली िावी. एक पेटी करण्याला िार चदवस लागले, तर चतिी प्रकमत िार रुपये 
िेवली िावी. एक कापडािें िाण तयार करण्याला अि चदवस लागले तर त्यािी प्रकमत अि रुपये 
िेवावी. प्रकमतीिें प्रमाण रॅमािी कालमयादा होय. हल्ली प्रकमत ज्या मानानें वस्त  द र्ममळ प्रकवा ईपय क्त 
ऄसेल त्या मानानें िरचवली िाते, हे योग्य नव्हे. वस्त तः चतला ईत्पन्न करण्याला ज्या मानानें रॅम पडले त्या 
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मानानें चतिी प्रकमत िरवावी हीि समता होय, अचण तीि न्सयाय्य अहे. कारण, काम करणारा ऄत्यतं 
क शल ऄसो प्रकवा ऄडाणी ऄसो, चदवसभर काम करण्यातं दोघानंाही रॅम सारखेि होतात. ह्ाकचरता ं
ऄत्यंत क शल व ब चद्धमान कारागीर अचण मखूस व ऄडाणी मिूर ह्ा दोघानंाही रॅमािा मोबदला सारख्याि 
प्रमाणानें चमळावा हेंि योग्य अहे. हें मत प्रथमदशसनीं मोिें ित्मकाचरक चदसते; पण त्याच्या मूळाशीं 
ऄंतःकरणािा ईदारपणा व एकप्रकारिी कडक न्सयायचप्रयता अहे. द सरी हीचह गोष्ट ध्यानातं घेतली पाचहिे 
कीं प्रौढानिें ऄसेंही मत होतें कीं, योग्य चशक्षण देत गेलें  तर काहंी कालानें समािातंील सवस व्यक्तींिी ब चद्ध 
व कौशल्य साधारणपणें सारखें होइल. 

 
 ‘रॅमािा मोबदला रॅम’ हे वरील तत्त्व प्रौढनच्या मालमते्तच्या चवविेनास अधारभतू अहे. तो 
म्हणतो कीं, देशातं ज्या कोणापाशीं सपंचत्त ऄथवा मालमत्ता ऄसते त्यानंी ती तीन प्रकारानें चमळचवली 
ऄसते. काहंी िमीनदार ऄसतात त्यानंी िचमनीिा महसूल घेउन संपचत्त एकत्र केलेली ऄसते; द सऱ्या 
काहंीनी भाडंवलावंर व्याि घेउन ती चमळचवलेली ऄसते; आतरानंी ईद्योगधंद्यातं नफा कमवनू चतिा संिय 
केला ऄसतो. पण ह्ा चतन्सही प्रकारातं द सऱ्याच्या रॅमािें फल योग्य मोबदला चदल्याचशवाय घेतलेले ऄसतें. 
वस्त तः िमीनमहसूल, नफा प्रकवा व्याि ही घेतानंा कोणते रॅम कराव ेलागतात? कोणतेि नाहीत. ऄथात् 
हे लोक महसूल, नफा प्रकवा व्यािरुपानें द सऱ्याच्या रॅमािें फल, चवना रॅम, चवनामोबदला घेतात; म्हणिे 
एकप्रकारिी िोरी प्रकवा लूट करतात. सापं्रत समािातं रॅमािी प्रकमत कालमयादेवरुन न िरचवता ंत्याच्या 
ईपय क्ततेवरुन िरचवली िाते. एका मन ष्ट्याच्या एका चदवसाच्या रॅमाबरोबर द सऱ्यािे िार, अि, प्रकवा 
िास्त रॅम मानले िातात. ही चवषमताि समािातं कोणाही व्यक्तीपाशीं िी िी सपंचत्त सािंते चतच्या मूळाशी 
अहे. िर ही चवषमता नाहींशी केली व चववचक्षत काल केलेल्या रॅमािा मोबदला चततर्कयाि काल केलेल्या 
रॅमानें चमळंू लागला, तर मग कोणापाशीं संपचत्त िमण्यािें साधनि ईरणार नाहीं. साराशं, सवस संपचत्त 
ऄथवा मालमत्ता ही चवनारॅमािें फल-ऄथात् िोरी अहे. 
 
 न्सयाय, स्वातंत्र्य व समता ह्ा तऱ्त्वावंर समािािी भावी रिना व्हावी. परंत  हें पचरवतसन प्रकवा 
रुपातंर एकदम घडवनू अणता ं येणार नाहीं. समािाच्या ग णधमांच्या दृष्टीनें ऄसें करणें ऄशर्कय अहे. 
त्यासािी समािाच्या ऄन कूल ग णािंा चवकास करुन त्यािी क्मशः ईन्नचत करुन घेतली पाचहिे. 
 
 ह्ा चविारसरणीन रुप प्रौढननें सामाचिक रुपातंरािे दोन भाग केले अहेत. एक आष्ट प्रकवा 
साध्यावस्था व द सरी संक्मणावस्था. संक्मणावस्थेंत महसूल, नफा व व्याि ह्ािें दर हळू हळू कमी करीत 
िाव ेअचण ह्ाप्रमाणें मालमत्तारुप िोरीिा हक्क नाहीसा करावा. साध्यावस्थेसंबधंात सामान्सय अचण स्थूल 
कल्पनाि करता ं येणे शर्कय अहे. त्या ऄवस्थेंत कोणत्या तऱ्त्वानंा ऄन सरुन समाि-रिना होइल प्रकवा 
व्हावी एवढेंि चदग्दशसन हल्लीं करता ंयेइल. त्या भावी ऄवस्थेत मन ष्ट्याच्या स्वभावातं व पचरस्ट्स्थतीत आतका 
बदल झालेला ऄसेल, कीं त्यािी पूणसपणानें कल्पना करणेंही हल्लीं अपल्या शक्तीबाहेर अहे; म्हणून त्या 
ऄवस्थेसािी अतािं एकादी संपूणस योिना तयार करुन िेवणें ऄप्रयोिकपणािें अहे. स्थूलपणानें एवढी 
कल्पना करता ंयेते, व तेवढी कल्पनाि तूतस प रेशी अहे, कीं त्या साध्यस्ट्स्थतींत मन ष्ट्यािी व्यक्तीच्या नात्याने 
स्वतंत्रता व समािािा घटक ह्ा नात्यानें चनयमबद्ध परतंत्रता ह्ा दोहोंिा योग्य चमलाफ होइल. समािािी 
स रचक्षतता अचण व्यक्तीिें स ख ह्ा दोहींकडे पूणस लक्ष चदलें  िाइल. समािातंील सवस व्यचक्त स्वसंतोषानें 
एकत्र होउन, रॅमचवभाग अचण शास्त्रीय ज्ञान ह्ांिा योग्य ईपयोग करुन, अवश्यक द्रव्य ईत्पन्न करतील. 
स्वातंत्र्य हे ह्ा स्ट्स्थतींत पूणसपणे नादेंल. कारण मन ष्ट्यें नीचतमान व शीलसंपन्न झाल्यावर, कोणत्याि बाह् 
चनयतं्रणािी अवश्यकता राहणार नाही. मग रािसत्ता ही ऄनावश्यक म्हणून अपोअप नाहींशी होइल. 
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वस्त तः रािसत्ता, प्रकवा एका व्यक्तीिी द सऱ्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारिी सत्ता म्हणिे ि लूम होय. 
समािाच्या साध्यावस्थेंत हा ि लूम पूणसपणें नाहींसा होइल; अचण ऄरािकता प्रकवा ऄसत्ताकता अचण 
व्यवस्था प्रकवा चनयमबद्धता हीं एकत्र नादंूं लागतील. साराशं, समािाच्या पूणावस्थेंत ऄचनयंत्रण अचण 
चनयचंत्रतता हीं एकाि वळेी समािातं अढळंू लागतील. 

 
 ह्ाप्रमाणें प्रौढनिे चविार होते. प ढील भागातंल्या चवविेनावरुन अढळून येइल की, प्रौढनच्या 
चविारातं सामाचिक वादातंील ऄलीकडील सवस मतािें बीि दृष्टीस पडते. बाक चननिा ऄरािक पंथ त्यातं 
अहे. मार्कससिी अध चनक ईद्योगपद्धतीिी ईपपचत्त त्यातं अहे. रॅम हेंि सवस संपत्तीिें मूळ अहे, हें मार्कससिें 
तत्त्व त्यातं अहे. म्हणूनि प्रौढानला अध चनक सामाचिक वादािा िनक ऄसें चकत्येक वळेा ंम्हणण्यातं येते. 
 
 प्रौढननंतर सामाचिक वाद फ्रान्ससातं चनबसल झाला; व पचरसहून – त्या वादाच्या नवीन कल्पनािंा 
प्रसार होणें बंद झालें . १८४८ च्या राज्यक्ातंीच्या ईत्तरकालांत मिूर पक्षािा िो दंगा झाला, त्यातं त्या 
पक्षािे बरेि प ढारी मारले गेले, व िे ईरले त्यािंा ईत्साह नष्ट झाला. प ढे द सऱ्या नेपोचलयनच्या 
कारकीदीत देशािी भरभराट होउन मिूरवगािी द ःखें ऄंशतः कमी झालीं. ह्ा सवस कारणानंीं समाचिक 
वादािा िोर कमी होउन, तोंपावतेों त्या वादािें प ढारीपण िें फ्रान्ससकडे होतों तें तेथून चनघून िमसनीकडे 
गेलें . 
 
 िमसन प्रवतसकाचं्या मतािें चवविेनास लागण्यापूवी, या वादाच्या आंग्लंडातंील स्ट्स्थतीचवषयी दोन 
शब्द सागंणें आष्ट अहे. फ्रान्ससच्या मानानें आंग्लंडातं या वादािा प्रसार त्या कालपावतेों फार कमी झाला 
होता, व त्यास आंस्ट्ग्लंश लोकािंा प राणचप्रय स्वभाव हें िरी काहंी ऄंशीं कारण होते तरी म ख्य कारण आतर, 
अर्मथक स्वरुपािें, होतें. औद्योचगक क्ान्सतीला प्रथम प्रारंभ आंग्लंडातं झाला होता हें खरें, तथाचप त्या 
कालापावतेों आंग्लंडला ईद्योगधंद्यातं मोिासा प्रचतस्पधी ईत्पन्न झालेला नसल्यानें, ऄतोनात नफा होत 
ऄसे. त्याम ळें  आंग्लंडातंील कामकरी वगािी स्ट्स्थचत फ्रान्ससपेक्षा ंबरी ऄसून, औद्योचगक क्ान्सतीिे द ष्ट्पचरणाम 
त्यासं चवशषे तीव्रतेनें भोवू ंलागले नव्हते. 
 

रॉबटु ओवेन 
 

 आंग्लंडातं या काळीं सामाचिकवादािा प रस्कता रॉबटस ओवने (सन १७७१-१८५८) म्हणून होउन 
गेला. एका कापडाच्या चगरणींत त्यािा चहस्सा ऄसून, चतिी व्यवस्थाही तोि पहात ऄसे. तेव्हा ं तेथील 
मिूरािंी कष्टमय स्ट्स्थचत पाहून त्यािें मन या चवषयाकडे प्रथम वळलें . त्यानें प्रारंभी अपल्या चगरणींतील 
मिूरािंी स्ट्स्थती स धारण्यािे प्रयत्न स रु केले. त्याचं्यासािीं त्यानें अपल्या खिानें नीटनेंटकीं सोइस्कर घरें 
बाधूंन चदलीं. िवळ िवळ मूळ प्रकमतींत माल प रचवण्यासािीं एक सहकारी भाडंागार स्थापन करुन चदलें . 
त्याचं्या म लासंािी शाळा ईघडल्या, ईपदेशानें अचण स्वतःच्या ईदाहरणानें त्यानें त्याचं्यामधील दारुिें 
व्यसन हळू हळू नाहींसें केलें , अचण नीटनेटकेपणा व स्वच्छता वाढचवली. या सवस ईपायानंीं त्याच्या 
चगरणींतील मिूरािंी स्ट्स्थचत प ष्ट्कळि स धारली, अचण त्याचं्यातं स ख, समाधान अचण स बत्ता नादंूं लागली. 
प्रथम प्रथम या सवस योिना ओवने अपल्या एकट्याच्याि खिानें करीत ऄसे. पण नंतर त्या िास्त चवस्तृत 
प्रमाणावर करता ं याव्या म्हणून त्यानें अपल्या मतािे काहंीं भागीदार चमळवनू एक नवी चगरणी चवकत 
घेतली. चहच्या भागीदारानंीं फक्त शेंकडा पािं टके्क नफा घेउन बाकीिी नफ्यािी सवस रकम मिूरािंी स्ट्स्थचत 
स धारण्यासािीं खिस करण्यािा अपसातं करार केला होता. त्याम ळें  ओवनेला अपल्या सवस योिना 



 अनुक्रमणणका 

ऄमलातं अणण्याला प रेसा पैसा चमळंू लागला. त्यािा स पचरणाम तेथील मिूरािें स्ट्स्थतीवरुन फारि 
िागंला दृष्टीस पडत ऄसे. न्सयू लॅनॅकस  येथील ओवनेच्या चगरणींतील मिूराआंतके चनरोगी, स्वच्छ व नीचतमान् 
मिूर द सऱ्या कोणत्या कारखान्सयातं चदसत नसत. त्यािंी राहणी मोिी साधी, पण नीटनेटकी, चमतव्ययी, 
अचण सदािारसंपन्न ऄसे. या स धारणावंरुन ओवनेिा मोिा लौचकक झाला, अचण त्यािी न्सयू लॅनॅकस िी 
चगरणी पाहण्यास साऱ्या आंग्लंडातूंन व परदेशाहूंनही यात्रा लोटंू लागली. ओवनेनें याप्रमाणें मिूराचं्या 
स्ट्स्थतीकडे समािािें लक्ष वधेलें , अचण कारखानदारानंीं मन घातल्यास या चदशनेें चकती कायस करता ं
येण्यासारखें अहे यािें ईदाहरण घालून चदलें . 

 
 हा ओवनेच्या कायािा व्यावहाचरक भाग झाला. ताचत्त्वक चविारातं त्यािीं मते फोचरयरशीं ि ळतात. 
फोचरयरच्या फॅलँगप्रमाणें, स मारे १२०० माणसािंी एक एक संस्था स्थापन करुन, चतला प्रत्येकीं ऄदमासें 
१५०० एकर िमीन द्यावी ऄशी त्यािी सूिना होती. ही संस्था पूणसपणें स्वावलंबी ऄसावी. चतच्यातं शतेकी व 
आतर सवस धंदे अध चनक यंत्राचं्या सहाय्यानें िालवावते, व संस्थेला अवश्यक तेवढा माल तयार करावा. 
संस्थेतील लोकािंें ईत्पन्न व खिस, खानपान वगैरे एकत्र–संय क्त क ट ंबपद्धतीवर–ऄसावें. या ससं्थेतील 
म लें  तीन वषांिीं होतािं अइबापापंासून वगेळीं िेवावींत, व त्याचं्या चशक्षणािी सवस व्यवस्था संस्थेनें करावी. 
देशातंील लोकसंख्येच्या मानानें िरुर तेवढ्ा ऄशा ससं्था हळू हळू स्थापन कराव्यात, व नंतर त्यािें 
दहादहािे प्रकवा शभंराशभंरािे समूह केले िावते; व त्यािंी व्यवस्था बह मतानें केली िात िावी. 
 
 ओवनेिा चशक्षणावर, चवशषेतः बालचशक्षणावर फार भर होता. तो म्हणे कीं मन ष्ट्यािा स्वभाव, शील, 
ब चद्ध, हीं सवस पचरस्ट्स्थतीप्रमाणें बनतात. वस्त तः मन ष्ट्य या बाबतींत पूणसपणें पराधीन अहे. तो ज्या 
पचरस्ट्स्थतींत िन्समास येतो व वाढतो, िी कायसपरंपरा त्याच्या भोंवती सारखी घडत ऄसते. चतिा िसा 
त्याच्यावर ईमटतो, प्रकबह ना ती पचरस्ट्स्थचत व कायसपरंपराि त्यािा स्वभाव चनमाण करते. म्हणनू ईत्तम 
शील ब चद्ध चनमाण करण्यािा खात्रीिा व खरा ईपाय म्हटला म्हणिे हा कीं, मन ष्ट्यािी भौचतक, नैचतक व 
मानचसक पचरस्ट्स्थचत योग्य स्वरुपािी िेवावी; त्याच्यावर ज्या कायसपरंपरेिा पचरमाम व्हावयािा ती सवस 
दृष्टींनीं ऄन कूल राहील ऄशी खबरदारी घ्यावी. ऄथात् त्याच्यावर योग्य संस्कार होण्यािी व्यवस्था करावी, 
त्याला ईत्तम चशक्षण द्याव.े 
 
 ओवनेच्या सूिनेप्रमाणें काहंी संस्था खासगी प्रयत्नानंी स्थापन करण्यातं अल्या. एक स्वतः 
त्यानेंही ऄमेचरकें त िमीन चवकत घेउन तेथें स रु केली होती. पण ऄनेक प्रचतकूल कारणानंीं त्येपैकीं 
कोणतीि संस्था िास्त चदवस िालली नाही. या संस्थापंैकीं काहींतून ओवनेनें िी चवचनमयािी नवी पद्धत 
स रु केली होती ती लक्षातं िेवण्यासारखी अहे. रॅमािें चववचक्षत प्रमाण हा एकाकं िरवनू, त्या मानानें 
चनरचनराळे पदाथस ईत्पन्न करण्यास, रॅमािे चकती एकाकं लागतात, हे चनरीक्षणानें व ऄन भवानें प्रथमतः 
िरचवण्यातं अलें . हे रॅमािे एकाकं म्हणिेि त्या त्या पदाथांच्या खरेदीचवक्ीिी प्रकमत. मग हल्लींच्या 
िलनी नोटापं्रमाणे रॅमािे एकाकं दशसचवणारीं ‘रॅमपते्र’ काढण्यातं अली. ससं्थेतील सवस खरेदी-चवक्ी या 
रॅमपत्राचं्या द्वारें िालें . ईदाहरणाथस, एकानें एक पेटी तयार केली, तशी पेटी तयार करण्यास अपण पािं 
रॅमएकाकं लागतात ऄसें समिंू. तर पेटीच्या बदल्यातं या गृहस्थास संस्थेंतून पािंएकाकं-दशसक रॅमपत्र 
चदलें  िाइ. नंतर त्या गृहस्थाला एक टोपी चवकत घ्यावीशी वाटली. टोपीिी प्रकमत समिा दोन एकाकं 
अहे. तर गहृस्थ त्या टोपीबद्दल अपल्यािवळील पािं एकाकंापंैकी दोन देउन तीन एकाकं परत घेइल. 
या चवचनमय-पद्धतींत दोन फायदे होते. एक तर सवस पदाथांिी प्रकमत एकाि प्रमाणातं, एकाि तऱ्त्वावर 
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िरचवली िाइ. द सरा फायदा हा कीं, िलनी नाण्यातंला सरकारिा नफा व त्याचं्याद्वारे होणाऱ्या 
खरेदीचवक्ींत दलालािंा मधला नफा, या सवांना फाटा बसून, वस्तू मूळ प्रकमतीला चमळे. 

 
 ओवनेच्या स मारासि आंग्लंडातं माल्थस म्हणनू एक प्रचसद्ध ऄथसशास्त्रज्ञ होउन गेला. त्यािी 
लोकसंख्येचवषयींिीं मते त्याकाळीं सवसमान्सय झालेलीं ऄसून, अिलाही तीं चकत्येकानंा संमत अहेत. 
ओवनेनें अपल्या गं्रथातूंन त्यािंा भ्रामकपणा चसद्ध केला अहे. मन ष्ट्याच्या चनवाहािीं सवस साधनें 
िचमनीपासून चनमाण होत ऄसून, िमीन मयाचदत ऄसल्यानें, हीं साधनेंहीं चनसगसतः मयाचदत झालेलीं 
अहेत. परंत  मन ष्ट्यसंख्येिी वाढ भचूमतीरॅणीनें होत िात ऄसून, चतला मयादा नाहीं. त्याम ळें  लवकरि 
मन ष्ट्यानंा चनवाहािीं साधनें प रेनाशीं होउ लागतील. म्हणून माणसानंीं अत्मसंयमन करुन प्रिोत्पादन 
चनयचमत प्रमाणाबाहेर होउं देता ं कामा नये. एरवीं परस्परकलह, रोगाचं्या साथंी वगैरेंनी त्यािंा संहार 
होउन त्यािंी संख्या चनवाहसाधनाचं्या बतेानें राहील, प्रकवा ऄसा संहार न झाल्यास सवस लोक 
दाचरद्र्यपीचडत होउन कोणासि स ख व शांचत चमळणार नाहीं. ऄसा माल्थसच्या मतािंा साराशं अहे. 
त्याचवरुद्ध ओवनेनें ऄसें प्रचतपादन केलें  अहे कीं, समािािंी-ऄथात् पारृात्य समािािंी-हल्लींिी स्ट्स्थचत 
पाहतानंा तर लोकसंख्या ज्या मानानें वाढली अहे त्यापेक्षा ं चकती तरी पटीनें संपत्तीिी-चनवाहाच्या 
साधनािंी-यंत्राचदकानें वाढ झाली अहे. त्याम ळे हल्लीं लोकसंख्या चनवाहाच्या साधनाहूंन ऄचधक होण्यािा 
प्रश्न ईद भवत नाहीं. समािातं हल्लीं िे दाचरद्र्य अहे तें लोकसंख्येच्या वाढीम ळें  अलेलें  नसून संपत्तीिी 
वाटंणी योग्य प्रमाणातं व यथान्सयाय झाली नसल्यानें अलेले अहे. ती वाटंणी योग्य रीतीनें केली म्हणिे हें 
सवस दाचरद्र्य दूर होइल. पृर्थवीवर लोकसंख्या ऄचतशय होण्यािा प्रश्न बऱ्याि काळपावतेों येणार नाहीं. िर 
कोणा एका देशातं मन ष्ट्यसखं्या वाढली, तर चतच्यातंील काहंीं भाग द सऱ्या कमी वस्तीच्या देशातं नेउन 
वसचवता ंयेइल. ऄशा वस्तीसािीं परृ्थवीवरील चकती तरी भाग हल्लीं वाट पाहत अहेत. हल्लीं िर ऄसें होत 
नसेल, प्रकवा करता ंयेत नसेल, तर त्यािें कारण समािािें व राज्यकत्यांिे ऄज्ञान व कतृसत्वशून्सयत्व होय. 
योग्य चशक्षणानें या ग णािंा ऄभाव दूर करता ं येइल. वस्त तः पाहतां, मन ष्ट्य-चनवाहाला पृर्थवी ही कधींि 
ऄप री होणार नाहीं; पण िर कधीं काळीं तशी स्ट्स्थचत अलीि तर त्या काळिा मन ष्ट्यसमाि आतका ईन्नत व 
स संस्कृत झालेला ऄसेल, कीं अत्मचनवाहासािीं अपणासं वाटतें त्याहून ऄचधक योग्य व न्सयाय ईपाय तो 
शोधून काढील. 
 
 आंग्लंडातं सामाचिक वादािी स्थापना ओवनेेंि केली, अचण अि ह्ा वादािें Socialism म्हणून िें 
नावं सवसदूर प्रिचलत अहे तेंही ह्ा चविारािंी ििा करण्यासािीं त्यानें काढलेल्या सभेंति प्रथम रुढ झालें . 
परंत  या वादािा आंग्लंडातं प्रसार होण्यास ओवनेिीं आतर धार्ममक मतें अडवीं अलीं. वस्त तः त्याच्या आतर 
मतािंा व सामाचिक वादािा प्रत्यक्ष संबधं काहंींि नव्हता. परंत  सामान्सय िनता आतका सूक्ष्म भेद करीत 
बसत नाहीं. ओवनेिा प्रिचलत चिस्ती धमावर चवरॄास नव्हता, व वैवाचहक बंधनाचंवषयीं तो ईदाचसन ऄसे. 
त्याम ळें  लोकानंीं त्याच्या सामाचिक वादावरही ऄधार्ममकतेिा व वैवाचहक ऄनीतीिा छाप मारला, व तीं मतें 
ग्रहण करण्यास ते किरंु लागले. ओवनेच्या कायास त्यानें फार ऄडथळा अला. 
 

चार्टटस्ट 
 

 ओवनेच्या प्रयत्नानें मिूराचं्या चहतािे बरेि कायदे करण्यातं अले. परंत  मिूरानंा रािकीय हक्क 
चमळचवण्याचवषयीं प्रकवा प्रिचलत राज्यपद्धतींत बदल करण्याचवषयीं त्यानें िळवळ केली नाहीं. ती याि 
स मारास िार्मटस्ट म्हणून िो पंथ ऄस्ट्स्तत्वातं अला त्यानें हातीं घेतली. सन १८३२ त पालसमेंटच्या 
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मतदारसंघािी आंग्लंडातं प नरसिना करण्यातं अली. या रिनेंत कारखानदार, भाडंवलवाले, वगैरे मध्यम 
वगांतील लोकाचं्या हातीं सत्ता िाउन समािािा चतसरा व कचनष् िो कामकरी वगस तो ऄगदींि वगळण्यातं 
अला. तेव्हा ंया वगापैकी काहंींनीं हीं िळवळ स रु केली. त्यानंी अपल्या मागण्यािंा एक िाटसर प्रकवा खडा 
तयार केला होता. या खड्यांतील म ख्य मागण्या रािकीय स्वरुपाच्या होत्या. परंत  ती िळवळ 
म ख्यत्वेंकरुन कामकरी वगािी ऄसल्यानें साहचिकि चतिें धोरण अर्मथक स धारणानंाही ऄन लक्षून ऄसे. 
सवस संपचत्त वास्तचवक कामकरी अपल्या रॅमानें ईत्पन्न करतात, परंत  त्यापैंकी ऄगदीं ऄल्प–केवळ 
चनवाहाला प रेल एवढाि–ऄंश त्यानंा चमळून, बाकीिा बह ताशं कारखानदार लाटतात. रािे, 
ऄमीरईमराव, सावकार, व्यापारी, सवसिण या लाटलेल्या ऄंशावरि िैन ईडवीत ऄसतात. साराशं, 
कामकऱ्यावंर होत ऄसलेला ि लूम, त्याचं्या पोटाला बसत ऄसलेला हा चिमटा, नाहींसा झाला पाचहिे, 
ऄसें िार्मटस्ट लोकाचं्या अर्मथक मतािें सार होतें. 

 
णिस्तानुयायी सामाणिकवादी 

 
िार्मटस्ट लोकाचं्या िळवळीनें काहंी धार्ममक व ईदार लोकािें लक्ष मिूराचं्या स्ट्स्थचतकडे लागले. मॉचनंग 
क्ॉचनकल नावंाच्या पत्रानेंही याि स मारास (सन १८४९) एक लेखमाचलका प्रचसद्ध करुन लंडन शहरातंील 
मिूरवगाच्या दाचरद्र्यािी अचण द ःखािी खरी कल्पना समािाला करुन चदली. तेव्हा ं मॉचरस, प्रकग्सले, 
लडलो, वगैरे गृहस्थानंी अपल्या गं्रथाचं्या अचण व्याख्यानाचं्या द्वारें या बाबतींत समािातं िागचृत 
करण्यास अरंभ केला. ते स्वतःस चिस्तान यायी समाचिकवादी म्हणवीत. त्यािंा नैचतक व अध्यास्ट्त्मक 
ईन्नतीवर चवशषे कटाक्ष ऄसून बायबलच्या अज्ञा मनःपूवसक पाळल्या ऄसता ंसमािातंील सवस द ःखें नाहींशीं 
होतील ऄसें त्यािें म्हणणें ऄसे. प्रकग्सलेनें अपल्या कादंबऱ्याचं्या द्वारे या चदशनेे प ष्ट्कळ कायस केले. 
लडलोनें सहकारी संस्था स्थापण्यािा ईपक्म केला. त्या योगानें मिूरानंा परस्परसहायािें अचण 
स्वावलंबनािे चशक्षण चमळंू लागलें . चिरृन धमाच्या तऱ्तवानंाही प नः एकप्रकारिी श द्धता व ईज्ज्वलता 
येउन,स्फूर्मत देण्यािें सामर्थयस त्याचं्यातं ऄंशतः ईत्पन्न झालें . 

 
 परंत  ओवनेिें काय प्रकवा िार्मटस्ट अचण चिस्तान यायी सामाचिकवाद्यािंें काय, मतप्रसारािें कायस 
फार चदवस प्रकवा फार नेटानें िाललें  नाहीं. एकंदर पचरस्ट्स्थती त्याचं्या शक्तीच्या बाहेर प्रचतकूल होती. 
ऄिून औद्योचगक क्ान्सतीिी पूणावस्था होउन समािाला चतच्यानंतरिी द सरी नवीन ऄवस्था प्राप्त होण्यािा 
समय प ष्ट्कळ दूर होता. औद्योचगक क्ान्सतीच्या द ष्ट्पचरणामािंी तीव्रता चतला स्वतःला नष्ट करण्याआतकी 
प्रखर झाली नव्हती. त्याम ळे सामाचिक वादािें बीि नीटपणें रुिलें  नाहीं. अचण या वादाच्या प्रसारािें के्षत्र 
फार संक चित राचहलें . 
 
 या (सन १८५२) नंतरिे सामाचिक वादािें सिंालन व प्रवतसन, पूवी साचंगतल्याप्रमाणे, िमसन 
प ढाऱ्यानंीं केलें . प ढील प्रकरणातं त्याच्या चविारास लागूं. 



 अनुक्रमणणका 

प्रकरण  ४ थें 
 

सामाणिक वादाचा िमुनींत उत्कर् ु
 

 मागील प्रकरणातं साचंगतल्याप्रमाणें सामाचिक वाद प्रथमतः फ्रान्सस देशातं िन्समास अला. सेंट 
सायमन व फोचरऄरनीं ह्ा वादािें बीिारोपण केले; अचण त्याचं्या ऄन यायानंी त्यािी िोपासना केली. परंत  
या प्रवतसकािंा रोख खासगी प्रयत्नानें अचण ईदार ईच्च भावनाचं्या द्वारें समािातं क्ास्ट्न्सत घडचवण्याकडे 
होता. त्या प ढील काळातं ल इ ब्लँक अचण प्रौढननें सामाचिक वादास चनराळें  वळण चदलें . समािातं िे 
काय पचरवतसन करावयािें तें क्मशः घडवनू अणणेंि शर्कय अहे, व त्याकचरता ंदेशातंील राज्यव्यवस्थेला 
पूणसपणें प्रिासत्ताक करुन घेतली पाचहिे, ऄसे सायमनच्या काळानंतरिें धोरण होते. 
 
  
 
 पण स मारें १८५२ च्या स मारास या दोन्सही देशातूंन सामाचिक वादािा िोर फार कमी झाला. याप ढें 
या वादातंील नवीन कल्पनािंी प्रसवशचक्त िमसनींत ईत्पन्न झाली. कालस  मार्कसस, फे्रडचरक एिंल्स, लॅसेल 
अचम राडबटसस ह्ा िमसन प ढाऱ्यानंीं म ख्यत्वेंकरुन सवस यूरोपभर याप ढें सामाचिक वादािा प्रसार केला. 
त्यापंैकी लॅसेल हा कालान क्मानें सवांत पचहला ऄसून िमसनींतील सामाचिक प्रिासत्तावादी पक्ष (Social 
Democratic) त्यानें चनमाण केली. 

 
लॅसेल 

 
 लॅसेल ह्ािा िन्सम सन १८२५ त िमसनींतील बे्रस्लॉ गावंीं झाला. तो िातीिा ज्यू ऄसून त्यािा बाप 
एक रॅीमंत व्यापारी होता, त्याम ळे लॅसेलला ईत्तमप्रकारिें चशक्षण चमळालें . त्याच्या वचडलािंी आच्छा त्यानें 
व्यापारातं पडावें ऄशी होती, परंत  त्याला व्यापारापेक्षा ंरािनीचत, तत्त्वज्ञान व आचतहास ह्ािंी अवड चवशषे 
होती. 
 
 सन १८३६ त अपले चशक्षण संपवनू व काहंीं चदवस पारीसला घालवनू तो बर्मलनला अला. येथे 
त्यािी कौटेस हॅटफील्ड नावंाच्या बाइिी ओळख झाली. ह्ा बाइच्या नवऱ्यािें द सऱ्या एका स्त्रीवर पे्रम 
बसल्यानें ही त्याच्यापासून बरेि चदवसापंासून चवभक्त होती. हल्लीं तो अपली सवस सपंचत्त अपल्या 
पे्रमपात्राच्या नावंानें करुन देत ऄसल्याम ळें  ह्ा बाइिें व त्यािें कोटांत भांडण िाललें  होतें. लॅसेलच्या 
ऄंगातं चवशाल ब चद्धमत्ता व चवकारवशता याचं्याबरोबर ऄलौचकक कृत्य करण्यािी हौस लोकप्रचसचद्धिी 
अवड हे ग ण चवशषे होते. त्या बाइवर मोिा ि लूम झालेला अहे ह्ा भावनेनें व काहीं ऄंशीं वरील 
स्वाभाचवक प्रवृत्तीनें लॅसेलनें चतिा खटला हातीं घेतला. त्यासािीं त्यानें कायद्यािा ऄभ्यास केला. छत्तीस 
चनरचनराळ्या कोटांतून तो म कदमा िालचवला. अवश्यक प रावा चमळचवण्यासािीं नाना प्रकार केले, अचण 
अि वषें ऄत्यतं चिकाटीनें व मेहनतीनें काम करुन त्यानें त्या बाइच्या नवऱ्यास चतला ऄत्यंत ऄन कूल ऄशा 
शतींवर अपसातं तोड करण्यास भाग पाडले. 

 



 अनुक्रमणणका 

 मध्यंतरीं १८४८ त फ्रान्ससच्या राज्यक्ान्सतीबरोबर िमसनींतही त्या स्वरुपािे काहंी प्रयत्न झाले, परंत  
ते फार लहान प्रमाणावंर अचण सवसस्वीं चवफल झाले. लॅसेलिेंही त्यातं ऄंग होतें; व त्यावरुन त्यास काहंीं 
चदवस त रंुगातं िावें लागनू, बर्मलनला येण्यािीही काहंीं वषें बंदी झाली. 

 
 सन १८६२ त चबस्माकस  हा प्रचशयािा म ख्य प्रधान होउन, िमसनीच्या लष्ट्करी सामर्थयसवदृ्धीच्या 
धोरणास अरंभ झाला. लॅसेलच्या सामाचिकवादचवषयक कायासही एव्हापंासूनि स रवात झाली. 
अस्ट्स्रयािें िमसनींतील विसस्व फ्रान्ससच्या साह्ानें नाहीसें करावें व सवस िमसन ससं्थानानंीं एकत्र होउन 
देशािा ईत्कषस घडवनू अणावा ऄसें त्यािेंही मत होते, परंत  चबस्माकस िी सैन्सय वाढचवण्यािी योिना त्यास 
पसंत नव्हती. चतच्या प्रचतकाराथस त्यानें स िचवलेला ईपाय आतर सवस पक्षाहूंन चनराळा होता. तो म्हणे, कीं 
देशातंील रािकारणसभेंत िरी रािा, सरदार, मध्यम वगस, कामकरी वगस वगरेै पक्ष ऄसले तरी सैन्सय 
रािाच्या ताब्यातं ऄसल्यानें खरी कायसशचक्त त्यािे हातीं ऄसते. तेव्हा ंत्यास. केवळ शास्ट्ब्दक वादचववादानें 
चवरोध करणें व्यथस होय. ऄशा वळेी चवरोधािा खरा व पचरणामकारक ईपाय हाि कीं, सवस प्रचतचनधींनीं 
रािकारणसभा सोडून देउन राज्यकारभारातं भाग घेणेंि बंद करावें. एरवीं ते रािसभेंत राचहल्यानें 
रािाच्या कृत्यासं एका प्रकारिा औपिाचरक कायदेशीरपणा येतो. प्रचतचनधींनीं रािसभेंतून ऄंग काढून 
घेतल्यावर, यूरोपातं ऄसें कही राष्ट्र नाहीं, कीं ज्यास ह्ाप्रमाणें लोकमताच्या चवरुद्ध राज्यकारभार बराि 
वळे िालचवता ंयेइल. थोड्याि वळेातं रािास चनमटूपणानें प्रचतचनधींिे म्हणणें कबलू करावें लागेल. 
 
 ज्या रसाळ, प्रभावशाली, अचण ऄंतःकरणास िाउन चभडणाऱ्या चदव्य व्याख्यानानंीं लॅसलनें 
िमसनींतल्या कामकरी वगांत नवें िैतन्सय ईत्पन्न केलें , अचण ऄडाणी, ऄचशचक्षत, ऄव्यवस्ट्स्थत, चनराशापूणस, 
कतसव्यशनू्सय ऄशा त्याच्या समूहात व्यवस्ट्स्थत, कायसक्मबद्ध अचण भावी कालाकं अपल्या संघचटत 
सामर्थयानें रािसते्तसही भारी होणाऱ्या पक्षािी ईभारणी केली, त्या व्याख्यानासं ह्ाि स मारास प्रारंभ 
झाला. लॅसेलिें बह तेक कायस ह्ा व्याख्यानाचं्या द्वारेंि झालेलें  अहे. त्यािा रॅोतृसम दाय हिारानंीं 
मोिण्यासारखा ऄसे. तीं िार िार तास िालत अचण केवळ बंडाळी करण्यासािीं अलेली मंडळीही शवेटीं 
ऄत्यंत गार होउन लॅसेलिी भक्त होउन परत िात. 

 
 ह्ा व्याख्यानातूंन अचण ह्ाि स मारास त्यानें प्रचसद्ध केलेल्या गं्रथातूंन लॅसेलनें अपल्या पक्षािें 
ध्येय व कायसक्म ऄत्यंत स्पष्ट रीतीनें रेखाटला अहे. कामकरी वगाच्या प्रचतचनधींनीं पूवीप्रमाणें ह्ा प्रकवा 
त्या पक्षातं चमसळून न िाता ंअपला एक स्वतंत्र पक्ष तयार करावा. ह्ा पक्षािें धोरण रािकीय तर ऄसलेंि 
पाचहिे, पण त्यािा ऄंचतम हेत  कामकरी वगािी अर्मथक स्ट्स्थचत स धारण्यािा ऄसावा. त्यासािीं त्या पक्षानें 
हल्लींिी रोिम ऱ्यािी पद्धत बदलून कामकऱ्यानंा अपल्या रॅमािें पूणस फळ चमळेल ऄशी व्यवस्था केली 
पाचहिे. ही व्यवस्था कामकरी लोकाचं्या औद्योचगक संस्था स्थापन करुनि होण्यासारखी अहे. पण ह्ा 
संस्था स्थापन करण्यािेंही सामर्थयस येण्यास कामकरीवगास प्रचतचनचधसभेंत मताचधर्कय चमळालें  पाचहिे. व तें 
िोंपावतेों कामकरी लोकासं प्रचतचनचध चनवडण्यािा हक्क चदला िात नाहीं तोंपावतेों कधींही प्राप्त होण्यािा 
संभव नाहीं. म्हणून कामकरी लोकािंें पचहलें  काम प्रचतचनचध चनवडण्यािा हक्क चमळचवण्यािें ऄसावें. अपले 
सवस प्रयत्न त्यानंीं ह्ा चदशनेें एकवटून करावेंत. साराशं, समािातंील सवस व्यक्तींना मतदानाता समान 
ऄचधकार चमळवनू देण्यािें कामकरी पक्षानें अपलें  तूतस धोरण िेवावें, ऄसा लॅसेलच्या ईपदेशािा मचतताथस 
होता. सहकारी पेढ्ािंी पद्धचत ज्यानें प्रथमतः स रु केली तो शूल्झ डेचलशही त्याि स मारास कामकरी 
लोकािंी स्ट्स्थचत स धारण्यािा प्रयत्न करीत होता. पण त्यािी सवस चभस्त सहकारी पतपेढ्ांवर ऄसून, 
रािकीय हक्काचंवषयीं तो ईदासीन होता. त्याम ळे त्यािीं मतें लॅसेलला म ळीि पसतं नसून, त्यािंा त्यानें 
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अपल्या गं्रथातूंन चिकचिकाणीं ईपहास व खंडण केलें  अहे. सन १८६३ मध्ये लॅसेलनें िमसन कामकरी 
लोकािंी सावसराष्ट्रीय सभा स्थापन केली. मतदानािा सवसचत्रक हक्क चमळचवण्यािें चतिें म ख्य ध्येय होतें. 
लॅसेलला ह्ा सभेिा ऄध्यक्ष पािं वषांकचरता ं नेमण्यातं अलें  त्याम ळे त्यािें विन प ष्ट्कळि वाढलें . आतके 
चदवस तो एकटाि ऄसून त्याच्या मताला एकाद्या सामान्सय व्यक्तीच्या मताहून िास्त प्रकमत नव्हती. परंत  
अता ंत्याला शेंकडो ऄन यायािंा पाप्रिबा चमळून, एका विनदार संस्थेिा प्रम ख प ढारी ह्ा नात्यानें त्याच्या 
मतानंा मान चमळंू लागला. लॅसेलच्या ईत्साहानें व वकृ्तत्वानें या संस्थेंिी भरभराट होउन देशातंील 
रािकारणातं चतिें विसस्व वाढण्यािा बराि संभव होता. व त्याप्रमाणें पचहल्या वषी लॅसेलने एकदोन 
ईत्साहभचरत व्याख्यानें देउन सभेला बरेि नव ेऄन यायी चमळचवलेही. पण त्याच्या स्वभावातंील िैनी व 
शृगंारचप्रय प्रवृत्तीनें त्यावळेी प न्सहा ंईिल खाल्ली. त्यािें एका तरुण स्त्रीच्या वचडलासं ही गोष्ट पसंत न पडून 
िबरदस्तीनें चतिा द सऱ्या एका गृहस्थाशीं चववाह करुन देण्यातं अला. लॅसेलला हे कळतािं तो रागानें व 
चनराशनेें वडेा झाली, व त्यानें त्या स्त्रीच्या वचडलासं व नवऱ्यास दं्वदय द्धास अव्हान केलें . त्याप्रमाणें 
लवकरि चतच्या नवऱ्यािें व त्यािें दं्वदय द्ध होउन द भाग्यवशात् त्यातं झालेल्या िखमेने त्यािा ऄंत झाला. 
एका ऄलौचकक ब चद्धमान्, कतृसत्वशाली व लोकसगं्रह-ित र व्यक्तीच्या अय ष्ट्यािा ऄशी रीतीनें शोकादायक 
शवेट झाला. 

 
 लॅसेलिे बह तेक सवस गं्रथ वादचववादात्मक ऄसून काहंीं चवचशष्ट प्रसंगाला ऄन लक्षून चलचहलेले 
अहेत. त्याम ळे त्याच्या मतािें संपूणस व संगतवार चवविेन कोणत्याही एका चिकाणीं केलेलें  अढळत नाहीं. 
ऄशा प्रकारच्या व्यवस्थेशीर गं्रथ चलचहण्यास त्यास ऄवसरि चमळाला नाहीं. परंत  सामान्सयतः त्यािीं मतें 
कालस  मार्कसस व राडबटसस ह्ाचं्यासारखींि अहेत. ‘कामकरी लोकािंा कायसक्म (Working men's 
Programme) ऄनावृत्त पत्र (the open letter) अचण बॉचसयट शूल्स’ हे त्यािे तीन गं्रथ ऄसून, त्याच्या 
मतािंा त्यातूंन ख लासा झालेला अहे. 

 
 कामकरी लोकाचं्या कायसक्मातं यरूोपच्या अर्मथक ईन्नतीिा आचतहास चदलेला ऄसून, लोकाचं्या 
प्रकवा कामकरी वगाच्या हातीं सत्ता येउन चतिा कळस होतो, हें दाखचवलें  अहे. मध्यय गातं सपंत्तीिें म ख्य 
साधन िमीन होती, व ती लष्ट्करी नोकरीच्या शतीवर सरदारलोकानंा वाटूंन चदलेली होती. त्याम ळें 
तत्कालीन य रोपातंील रािकारणातं त्यािें विसस्व ऄसे. अपल्याला ऄन कूल ऄसेि कायदे ते सरकारातूंन 
करवनू घेत. मोलमिूरी फार हलकी समिली िात ऄसून, ती कारणाऱ्यावर सवसप्रकारिा ि लूम होत ऄसे. 
परंत  प ढे हळू हळू व्यापार व ईद्योगधंदे ह्ािंी वृचद्ध होउं लागून भाडंवलदारािें विन वाढंू लागलें . 
चनरचनराळीं पते्र चनमाण करण्यातं अलीं. ऄमेचरकेिा शोध लागला. प्रहद स्थानला िाण्याला नवीन व 
िवळिा सम द्रमागस शोधून काढण्यातं अला. माल मोठ्या प्रमाणावर व स्वस्त चनघंू लागला. नव े नव े
िगभरािें चगऱ्हाइक चमळंू लागलें  मोिमोिे कारखाने स्थापन होउं लागले. तेव्हा ं समािातंील पूवींिी 
सरंिामी पद्धत मोडली व रािकारणातूंन सरदार िमीनदारािंें ऄंग नाहीसें झालें . पूवी चनरचनराळ्या 
सरदारातं िी रािसत्ता चवभागली गेली होती ती अता ं एका मध्यवती सरकारातं एकवटली. तींत 
ईद्योगधंद्यािें िालक िे भाडंवलवाले त्याचं्याकडे प्रम खत्व अलें . फ्रान्ससातंील सन १७८९ िी राज्यक्ास्ट्न्सत 
म्हणिे ि न्सया िमीनदार सरदाराचं्या हातून रािसत्ता िाउन नव्या कारखानदार भाडंवलवाल्याचं्या हातीं 
सत्ता येण्यािा प्रारंभ होय. ह्ा क्ान्सतींत प्रथम प्रथम स्वातंत्र्य, चवरॄबंध त्व, व व्यचक्तमात्रािें समानत्व 
ह्ासंारख्या ईदार तऱ्त्वािंा घोष करण्यातं येत ऄसून, काहंीं ऄंशीं त्यािंा प्रिारही करण्यािा प्रयत्न केला 
िात होता. परंत  लवकरि हा त्साह थंडावला, व त्याबरोबर ताचत्त्वक औदायािा पूरही ओसरु लागला. 
अचण रािसत्ता प नः सवस समािाच्या हातीं न राहता ं एका वगाच्या-भाडंवलवाल्याचं्या हाती अली. ह्ा 
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नवीन वगाच्या कारकीदींत देशातं शातंता िास्त नादंूं लागली. िीचवतािी व मालमते्तिी स रचक्षतता देशातं 
पूवीहून िास्त िागंली व ईदार न्सयायपद्धचत स्थापन झाली, अचण रस्ते व स खसोयीिीं आतर साधनें चनमाण 
झालीं. परंत  समािातंील सवस ऄंगाकंडे या कारकीदीतही लक्ष चदलें  िात नसें. पूवी िमीनदारानंा ऄन कूल 
ऄसे कायदे होत. अता ंभाडंवलवाल्यांना ऄन कूल ऄसे होउं लागले. समािातंील प्रचतष्ा व दिा सपंत्तीवर 
कायम होउं लागला, व संपचत्तमानालाि रािकीय हक्क प्राप्त होउं लागले. नव्या कारकीदीतही 
समािातंील सवस व्यक्तींना मतदानािा ऄचधकार न चमळता ंज्याचं्यापाशीं संपचत्त ऄसेल त्यानंाि तो देण्यातं 
अला. 

 
 ह्ा नवीन व्यापारी य गातं भाडंवलवाल्याबरोबरि मिूर लोकानंा एक नवीनि पण संख्येनें फार 
मोिा वगस समािातं चनमाण झाला होता. समािातं त्याला म ळींि प्रचतष्ा नसून रािकीय हक्कही त्यास 
कोणत्याि प्रकारिे नव्हते. ऄशा स्ट्स्थतींत सवस राज्यव्यवस्थेंत त्याच्या चहताकडे द लसक्ष प्रकबह ना चवरोध 
व्हावा हे साहचिक होतें. ही स्ट्स्थचत बदलण्यािी स्पष्ट चिन्सहें सन १८४८ च्या फ्रान्ससातंील राज्यक्ान्सतीनंतर 
चदसूं लागलीं. त्या राज्यक्ान्सतींत स्थापन झालेल्या तात्प रत्या सरकारातं एक कामकरी वगस होता. ह्ा वळेीं 
कामकरी वगािी स्ट्स्थचत स धारणें हें सरकारिें कतसव्य ऄसल्यािें िगाच्या आचतहासातं प्रथमतः िाहीर 
करण्यातं अलें , व संपत्तीिी अडकािी न िेवता ं २१ वषांवरील सवस व्यक्तींना हा मतदानािा ऄचधकार 
देण्यातं अला. ह्ा वळेींि कामकरी वगांत व पूवीच्या िमीनदाराचं्या प्रकवा भाडंवलदाराचं्या वगांत एक 
फार मोिा फरक अहे. देशातंील िमीन फारि मयाचदत अहे व संपचत्त प्राप्त करुन घेणें हे प ष्ट्कळ ऄंशीं 
समािातंील पचरस्ट्स्थतीवर व साधनाचं्या ऄन कूलतेवर ऄवलंबून ऄसतें. त्याम ळे िमीनदार होणें प्रकवा 
धनवान बनणें हें समािातंील सवसि व्यक्तींच्या अवारं्कयातलें  नसतें. परंत  कामकरी वगािें तसें नाहीं. ज्याला 
ज्याला म्हणनू समािाच्या ईपयोगीं पडण्यािी आच्छा ऄसते, त्याला कामकरी होता ं येते. म्हणून ह्ा 
कामकरी वगािी व्याचप्त सवस समािाआतकी अहे. ह्ाम ळें  त्यािी सत्ता ती सवस समािािीि सत्ता होणारी 
अहे. 

 
 समािातं कामकरी लोकािंी सत्ता स्थापन होण्यास एकि मागस अहे व तो समािातंील सवस 
व्यक्तींना मतदानािा ऄचधकार चमळणें हा होय. म्हणून कामकरी लोकािें वतसमान ध्येय हा हक्क चमळचवणें हें 
ऄसलें  पाचहिें. हा हक्क चमळाल्यानें सवस द ःखें दूर होतील प्रकवा समािािी स्ट्स्थचत एकदम स धारेल ऄशातंला 
भाग नाही; परंत  हा हक्क ऄसा अहे कीं, स्वतातंील दोष दूर करण्यािें त्याच्यातं सामर्थयस अहे. समािािें 
सामवाचयक चहत त्यानेंि साधलें  िाण्यािा संभव अहे. त्याच्या ऄंमलबिावणींत िरी प्रथम प्रथम ि का 
झाल्या तरी त्या स धारण्यािें साधनही ह्ा हक्कातंि अहे. ह्ा हक्कािा द रुपयोग होण्यािा संभव नाहीं. 
कारण ज्याला म्हणनू प्रकचितही व्यवहारज्ञान अहे, त्याला ऄन भवानें हें चदसून येइल कीं, समािािी स्ट्स्थचत 
स धारण्यास कोणतीही एक व्यचक्त ऄसमथस अहे तीस सवस समािािें पािबळ पाचहिे. समािातंील सवस 
व्यक्तींनीं संमतीनें कायस केलें  तरि स धारणा शर्कय अहे, ह्ािा प्रत्येकाला प्रत्यय येतो. व मग साहचिकि 
त्याप्रमाणें अिरण होउं लागते. ऄसें झाल्यावर व्यचक्तस्वाथस व समािस्वाथस ह्ातं चवरोध राहत नाहीं, व 
समािाच्या ईन्नतीबरोबर व्यक्तीिी ईन्नती होउं लागून समािातं खरे खरे व्यचक्तस्वातंत्र्य नादूं लागते. 

 
 ह्ा प्रमाणे लॅसेलनें कामकरी वगािा भावी कायसक्म अखंला अहे. ह्ा गं्रथाच्या शवेटी लॅसलनें 
एकंदर कामकरी वगाला केलेला ईपदेश ऄत्यंत ईदात्त अहे. –“अतापंयंत केलेल्या चववरणावरुन 
कामकरी वगांत समाचवष्ट होणारािंें भावी काळातं हल्लींहून ऄत्यंत चनराळ्या प्रकारिें कतसव्य राहील हे स्पष्ट 
अहे. समािातंील शासनसत्ता व नेतृत्व अपणाकंडे सोपचवण्यातं अलें  अहे, अपले ध्येय तेंि अपल्या 
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य गािें म ख्य ध्येय करुन देण्यािा मान अपणासं प्राप्त झाला अहे, अपले ईचद्दष्ट तेंि समािािें म ख्य ईचद्दष्ट 
करुन देउन तदन रुप समािाला वळण देण्यािा भार अपणावर टाकण्यातं अला अहे, या भावनेआतकी 
कोणतीचह भावना समािातंील एकाद्या वगांत ईदात्त नैचतक पे्ररणा करण्यास समथस नसते. कामकऱ्यानंो, 
समािाला आष्ट वळण देण्याच्या ह्ा ईदात्त व आचतहाससंस्मरणीय कायािे चविार त मच्या ऄतंःकरणातं 
याप ढें घोळले पाचहिेत. ि ल मानें गािंलेल्यािंीं द व्यससनें, ऄचविारी लोकाचं्या हलकट िनैी, प्रकवा क्ष द्र 
लोकािंा छिोरपणा त म्हालंा याप ढे शोभणार नाहीं. कारण भचवष्ट्यत् काळािें धमािें-नीतीिें मंचदर त मच्या 
भरभक्कम पायावर ईभारलें  िाणारें अहे.” 

 
 लॅसेलिा कामकऱ्यानंा हा स्वकतसव्याचवषयीिा ईपदेश व त्यािी सरकारच्या कतसव्यािी कल्पना ही 
परस्परसंबंद्ध अहेत. त्यानें सरकारच्या कायािी मीमासंा ही कामकरी वगांच्या कायाप्रमाणेंि स्वतंत्र व 
नवीन प्रकारें केली अहे. त्यापूवींिे रािनीचतशास्त्रज्ञ समािातंील व्यक्तींच्या स्वतंत्रतेिें व मालमते्तिें संरक्षण 
करणें एवढेंि राज्यकत्यांिें कतसव्य व हेत  अहे, ऄसें प्रचतपादीत. लॅसेलला ही राज्याच्या कतसव्यािी कल्पना 
फारि सकं चित वाटे. तो म्हणे कीं, एकाद्या िौकीदाराप्रमाणें भाडंण होउं न देणें एवढेंि सरकारिें कतसव्य 
नाहीं. त्यािें कतसव्य ह्ाहून फार चवस्तृत अहे. समािातंील व्यक्तींच्या ऄंगातंील सवस ग ण चवकास पावतील 
ऄशी व्यवस्था करण्यािें सरकारिें कतसव्य अहे. समािाच्या अद्यावस्थेंत ऄज्ञान, दाचरद्र्य व कलह ह्ािें 
प्राबल्य ऄसून व्यचक्तस्वातंत्र्यािा ऄभाव होता. या स्वातंत्र्यािा ईदय म्हणिे समािािी स धारणा होय. परंत  
ही स धारणा एकट्या व्यक्तीला अपापल्या बळावर घडवनू अणणें ऄशर्कय होतें, म्हणून सरकार ही ससं्था 
चनमाण झाली. व्यक्तींना िें सामर्थयस, स्वातंत्र्य व स धारणा एकाएकी सपंादन करता ं यावयािी नाहीं, ती 
संपादन करण्यास सहाय्य करणे हें सरकार ह्ा संस्थेंिें कतसव्य अहे. समािातंील व्यक्तींना स ख व संस्कृचत 
ह्ािंा लाभ करुन द्यावा, त्याचं्या ऄंगातंील ग णािंा चवकास करावा, त्यानंा स्वातंत्र्यािी िोड करुन द्यावी, 
अचण अपल्या अय ष्ट्यािें ऄंचतमध्येय साधण्यास सहाय्य कराव े हें रािािें ध्येय अहे. सरकारच्या 
चनरचनराळ्या ऄंगानंीं स्वतःच्या ईन्नतीसािीं प्रयत्न करण्यास ईते्तिन द्यावें, व त्यािें स्वावलंबन प्रकवा 
अत्मचवरॄास कमी न करता ं त्याचं्या प्रयत्नाला यश येण्यासािी अवश्यक ती मदत करावी. लॅसेलिी ही 
रािाच्या कतसव्यािी मीमासंा अता ंबह तेक समािशास्त्रज्ञानंा पटंू लागली अहे. 

 
 ‘ऄनावृतपत्रा’ंत लॅसेलनें मिूराचं्या मिूरीिे दर कसे िरतात ह्ाचवषयीं ऄथसशास्त्रातंील एका नवीन 
चसद्धातंािें प्रचतपादन केलें  अहे. हा चसद्धातं म्हणिे लॅसेलच्या ऄथसशास्त्रातंील का नवीन चसद्धातंािें 
प्रचतपादन केलें  अहे. हा चसद्धातं म्हणिे लॅसेलच्या ऄथसशास्त्रचवषयक मतािंी चकल्ली अहे. लॅसेल म्हणतो 
कीं, अपल्या मिूरीिे दर िरचवणें हें मिूराचं्या हाती नसून, ते मागणी अचण प रवठ्याच्या ऄथसशास्त्रातंील 
चनयमाला ऄन सरुन ऄबाचधत चरतीनें िरत ऄसतात. सामान्सयतः समािातं मिूराचं्या राहणीिा िसा प्रघात 
ऄसेल त्या मानानें त्याच्या स्वतःच्या व म लाबंाळाचं्या पोषणाला अवश्यक आतकीि मिूरी मिूराला सदा 
चमळते. त्याहून फारशी िास्त प्रकवा फारशी कमी ती केव्हाचंह बराि काळ राहंू शकत नाहीं. िर मिूरी 
वाढली तर मिूरािंी चततकी स स्ट्स्थचत होते. त्याचं्यातंील लग्नािंें व िन्समािें प्रमाण वाढतें. मृत्यू कमी होउं 
लागतात, देशातं बाहेरुन मिूर येतात, मिूरािंी संख्या वाढते, व संख्या वाढून मिूरीिा प रविा िास्त 
होउं लागला म्हणिे मागणी व प रवठ्याच्या चनयमाऄन्सवयें चतिी प्रकमत कमी होउन मिूरीिे दर पडतात 
ईलटपक्षीं िर मिूरीिे दर चनवाहाला अवश्यक त्याहून कमी झाले तर मिूरािें दैन्सय वाढते; मृत्यू िास्त 
प्रमाणातं होउं लागतात; लोक परदेशीं िाउं लागतात; मिूरािंी संख्या घटते, मिूरीिा प रविा कमी होतो 
अचण मिूरीिे दर वाढून प नः पूवीच्या मानावर येतात. त्याप्रमाणें पचरस्ट्स्थचत व राहणी ह्ाचं्या मानानें 
चनवाहाला अवश्यक आतकें ि मिूरीिें मान राहावें, हा मिूरीिा ऄबाचधत चनयम अहे. ऄथाति या 
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चनयमाम ळे कारखान्सयातंील नफ्यापकैीं फारि थोडा, केवळ चनवाहाला अवश्यक आतकाि, ऄंश मिूरानंा 
चमळून बाकीिा सवस भाग कारखान्सयािे मालक िे भाडंवलवाले त्याचं्या चखशातं िातो. कारखान्सयातं मिूर 
अपल्या रॅमानें चकतीही िास्त माल ईत्पन्न करोत, कारखान्सयातंील नफ्यािें प्रमाण चकतीही वाढो, मिूरािंी 
मिूरी िेवढीच्या तेवढीि कायम राहते व त्याचं्या रॅमािें फळ द सरेि चगळंकृत करुन बसतात. 

 
 ऄथसशास्त्रातंले चसद्धातं प्रकवा चनयम हे सावसचत्रक व सावसकाचलक नसतात. एका चवचशष्ट पचरस्ट्स्थतींत 
काढलेला चसद्धातं सवस कालीं, सवस पचरस्ट्स्थतींत लागू होतोि प्रकवा बरोबर िरतोि ऄसें नाहीं. लॅसेलिा वर 
साचंगतलेला ‘मिूरीिा ऄबाचधत चनयम’ हा एका चवचशष्ट औद्योचगक पद्धतीवरुन काढलेला होता, व तो त्या 
पद्धतीप रता पूणसपणें बरोबर होता व ऄिूनही अहे. ज्या वळेीं मिूरातं परस्परातं तीव्र स्पधा स रु ऄसते, 
ईद्योगाला लागणारें भाडंवल हें द सऱ्या एका वगाच्या हातीं ऄसून त्या वगािी सत्ता ईद्योगधंद्यातं हात न 
घालण्यािें त्यािें धोरण ऄसतें, ऄशा भाडंवलसत्ताक औद्योचगक पद्धतीला लॅसेलिा चनयम तंतोतंत लाग ू
होतो. परंत  अि ही पूवीिी पद्धचत प ष्ट्कळ ऄंशी बदलत िालली अहे. मिूरातं चशक्षण वाढून संघ चनमाण 
होउं लागले अहेत. व त्या मानाने परस्परातंील स्पधा कमी झाली अहे. सहकारी संस्था ऄस्ट्स्तत्वातं येउन 
मिूराचं्या मालकीिे कारखाने घातले िाउं लागले अहेत. कारखान्सयासंबंधात सरकार चनरचनराळ्या 
प्रकारिे कायदे करावयास लागलें  ऄसून, पूवीिी अपली तटस्थवृचत्त सोडून देत अहे. ह्ा सवस चिन्सहावंरुन 
भाडंवलसत्ताक औद्योचगक पद्धतीिा ऄम्मल कमी होत िात अहे. व ज्या मानानें हा ऄम्मल कमी होउन 
नवीन पचरस्ट्स्थचत चनमाण होइल त्या मानानें लॅसेलिा चनयम वस्त स्ट्स्थतीला लागू पडेनासा होइल हें ईघड 
अहे. 
 
 ह्ा चनयमािे द ष्ट्पचरणाम टाळण्यासािीं लॅसेलनें स्वतःही सहकारी संस्थािंा ईपायि स िचवला 
अहे. मात्र ह्ा संस्था केवळ चगऱ्हाआकाप रत्याि नसाव्यात ऄसें त्यािें म्हणणें ऄसे. चगऱ्हाआकाचं्या सहकारी 
संस्था स्थापन झाल्यानें प्रथम प्रथम त्याचं्या सभासदानंा माल स्वस्त चमळंू लागनू त्यािंी राहणी काहंीशी 
स खािी होइल. परंत  ह्ा संस्थािंा देशातं प ष्ट्कळ प्रसार झाला व मिूरवगांतले व बह तेक लोक ऄशा 
संस्थािें सभासद झाले म्हणिे मिूरवगािी राहणीि सामान्सयतः स्वस्त होइल व मग मिूरीिा चनयम लाग ू
पडंू लागून मिूरीिे दर त्या राहणींत चनवाह होइल ह्ा बेतानें कमी होतील. कारण, साधारण राहणीप्रमाणे 
चनवाहाला प रेल या बेतानेंि मिूरीिे दर िरतात हें. अपण वर पाचहलेंि अहे. म्हणून न सत्या 
चगऱ्हाआकाचं्या सहकारी संस्थानंी मिूरािंी स्ट्स्थचत कायमिी स धारणार नाहीं. ती स्ट्स्थचत स धारण्यासािी 
मिूरानंा कारखान्सयातंील नफ्यािा िास्त भाग चमळंू लागला पाचहिे. व याला सवांत िागंला ईपाय म्हणिे 
माल ईत्पन्न करणाऱ्या सहकारी ससं्था स्थापणें हा अहे. त्या ईत्पादक सहकारी संस्थातं िे मिूर तेि 
कारखान्सयािे मालक राहतील व कारखान्सयातं होणारा सवस नफा त्यानंा चमळंू लागेल. त्या ईत्पादक 
संस्थानंा लागणारें भाडंवल प्रथम प्रथम मिूरापंाशी नसेल हें ईघड अहे. ह्ासािी सरकारनें त्यानंा 
अपल्या पतीवर किस देववावें, संस्था योग्य प्रकारें िालण्यासािी प्राथचमक चनयम करुन द्यावते, व त्यािंी 
ऄंमलबिावणी योग्य रीतीनें होते प्रकवा नाहीं ह्ावर देखरेख िेवावी. पण ह्ापलीकडे सरकारने ह्ा 
संस्थातं दखल न देता,ं त्यातंील सभासदानंा त्यािंी व्यवस्था िेउं द्यावी. िर ह्ा संस्थानंा किस देण्यास 
प्रथमतः लोक तयार न झाले तर सरकारनें स्वतः मिस द्यावें. रािाचं्या वैयचक्तक महऱ्त्वाकाकं्षा तृप्त 
करण्याकचरता,ं प्रकवा भाडंवलवाल्या कारखानदारािंा व्यापर वाढचवण्याकचरता,ं सरकारनें अिपयंत 
लाखो रुपये य द्धातं ईधळले अहेत, व अिही य द्धािी तयारी िय्यत िेवण्यासािीं भली थोरली रकम 
दरवषी खिस होत ऄसते. मग मिूरवगािी स्ट्स्थचत कायमिी स धारण्यासािीं सरकारनें त्याच्या ससं्थानंा किस 
देण्यातं थोडा पसैा खिस केला तर कोणती हरकत अहे? एकदा ं ऄशा ईत्पादक संस्था स्थापन होउन 
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यशस्वी होउं लागल्या म्हणिे समािातं त्यािंा झपाट्यानें प्रसार होउं लागेल. मग एकएका धंद्यातंील 
संस्थािंा संघ कायम करुन त्यािंी पत सयं क्त िेवावी व त्याचं्या न कसानीिा चवमा ईतरला िावा. ऄशा 
चरतीनें समािातं ईत्पादक सहकारी पतसंस्थािें िाळें  पसरलें  म्हणिे हल्लींिी स्पधा नाहींशी होइल. हल्लीं 
रॅमचवभागणािी पद्धचत प्रिारातं येउन समािातंील व्यक्तींिे रॅम संय क्त झालेि अहेत. त्यानंा वरील 
संस्थानंी भाडंवलािी िोड चमळेल. ऄशा प्रकारें समािातंील सवस व्यक्तींच्या सयं क्त भाडंवलानें व संय क्त 
रॅमानें िो माल ईत्पन्न होइल तो त्याच्या त्याच्या रॅमाच्या मानानें वाटूंन चदला िाउं लागला म्हणिे हल्लींिी 
भाडंवलसत्तात ईद्योगपद्धचत नाहींशी होउन समािातंील चवषमता व द ःख नाहींसे होइल. 
 
 लॅसेलिा चतसरा गं्रथ िो बे्रस्ट्स्टयट शूल्स त्यातं त्यानें म ख्यत्वेंकरुन सहकारी संस्थािंा ईत्पादक 
िो शूल्स डेचलश त्याच्या मतािें खंडण केलें  अहे. प्रथमतः त्यानें ऄनेक ऐचतहाचसक प्रमाणें देउन समािािी 
प्रगचत व्यक्तीच्या प्रयत्नानें न होता ंसमािाच्या सयं क्त प्रयत्नानें झाली अहे, ऄसे चसद्ध केलें  अहे. समािािी 
कोणत्याही काळिी चवचशष्ट पचरस्ट्स्थचत एका व्यक्तीच्या कृत्यािें फळ नसून, समािातील सवस चवद्यमान व 
पूवी होउन गेलेल्या व्यक्तींच्या कृत्यािंें फळ ऄसतें. ज्या अर्मथक, रािकीय व सामाचिक पचरस्ट्स्थतींत 
मन ष्ट्य िन्समाला येतो. ती बदलणें बह तेक ऄंशी त्याच्या शक्तीच्या बाहेरिें ऄसते, व ऄशा रीतीनें अपल्यापूवी 
द सऱ्यानंीं केलेल्या बऱ्या वाइट कृत्यािंें फळ त्याला भोगावें लागतें. चकत्येक वळेा ंराष्ट्रावर ऄशा अपचत्त 
येतात कीं, त्याबद्दल कोणाही एका व्यक्तीला प्रकवा सवांनाचह िबाबदार धरता ंयेत नाहीं. ईदाहरणाथस, दोन 
राष्ट्रातं प ष्ट्कळ काळ स्पधा िालून ऄखेरीस य द्ध स रु होते; प्रकवा देशातं ऄवषसण होउन द ष्ट्काळ पडतो; 
प्रकवा बराि काळ ऄस्वस्थता राहून शवेटीं दंगेधोपे होतात व लष्ट्करी कायदा स रु होतो. चकत्येक वळेा ं
देशातंील समाि-स्ट्स्थतीि ऄशी ि ल मी ऄसते कीं, चतला कंटाळून लोक बंड कचरतात. ऄशा प्रसंगी 
प्रकचितही दोष नसता ं समािातंील चकत्येक व्यक्तींना व्यथस द ःख सोसावें लागतें. ऄशा वळेीं सरकारनें 
तटस्थ वृचत्त धारण करुन, ज्याला त्याला व्यचक्तशः अपल्या द ःखमोिनािा ईपाय करण्यास लावणें म्हणिे 
अपल्या कतसव्याला ि कणें हें होय. सामाचिक वादाच्या मताप्रमाणें ऄशा राष्ट्रीय अपचत्त शर्कयतोंपावतेों 
येउंि न देणें हें सरकारिें प्रथम कतसव्य ऄसून, योग्य प्रयत्नानंतरही अपचत्त अल्यास ज्या ज्या व्यक्तींना 
त्याचं्यापासून ऄपाय पोहोंिला ऄसेल त्यानंा साहाय करुन त्यािें द ष्ट्पचरणाम शर्कय तेवढे कमी करणें, हा 
सरकारच्या कतसव्यातंला नंतरिा भाग अहे. 
 
 हल्लींिी औद्योचगक पद्धचत ऄशा राष्ट्रीय अपत्तीपकैींि एक अपचत्त अहे, ऄसा लॅसलच्या 
म्हणण्यािा भाव अहे. ही पद्धचत ऄनेक काळापासून िालत अलेल्या कारणािंा संय क्त पचरणाम अहे. 
मागील आचतहास पाहता ंत्यातं ह्ा कारणािंा ईगम अपणास चदसून येतो. थोडर्कयातं हीं कारणें लॅसलच्या 
मतें प ढीलप्रमाणें अहेत. 

 
(१) कारखाने मोठ्या प्रमाणावर स्थापन होउं लागून त्याचं्यातं रॅमचवभाग स रु झाला.  
 
(२) िगातंील सवस भागातं चगऱ्हाइक चमळंू लागून त्या ऄफाट चगऱ्हाआकासंािी तशाि प्रमाणातं 

माल ईत्पन्न करण्यातं येउं लागला 
 
(३) समािातं ऄचनरुद्ध स्पधा स रु झाली. 
 
(४) माल ईत्पन्न करण्यास लागणारी रॅमाचशवाय आतर साधनें ही एका वगाच्या हातातं गेलीं. 
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(५) हा वगस रॅम करणाऱ्या कामकरी वगाला, मिूरीच्या ऄबाचधत चनयमाप्रमाणें िराचवक दरानें 
मिूरी देउन, ईत्पन्नािा ईरलेला सवस भाग स्वतः चगळंकृत करंु लागला. 

 
 ह्ा योगानें मालमत्ता ही स्वतःच्या रॅमािें फळ न राहता ंद सऱ्याचं्या रॅमािें ऄपहरण झालेली अहे. 
त्या पद्धतींत भतूकाळच्या रॅमािें भाडंवलातं रुपातंर होतें व तें समािातंील एक चवचशष्ट वगस दाबून बसतो. 
मग हें रुपातंर पावलेले भतूकाळिे रॅम वतसमानकाळच्या रॅमानंा मारक होतात. ऄसली ही ऄन्सयायमूलक, 
द ःखकारक, औद्योचगक पद्धचत बदलून समािातंील सवस व्यक्तींना स खकारक ऄशी पद्धचत प्रिारातं अणणें 
हें सामाचिक वादािें ध्येय अहे. 
 
 वरील चवविेनावरुन लॅसेलच्या गं्रथातंील म ख्य म दे्द वािकाचं्या ध्यानातं अले ऄसतील. समािािी 
प्रगचत ही व्यचक्तचवचशष्टाच्या प्रयत्नावंर ऄवलंबनू नसल्याबद्दलिा त्यािा चसद्धातं हा काहंीसा एकागंी अहे. 
त्यािप्रमाणें पचरस्ट्स्थचत बदलणें प्रकवा राष्ट्रीय अपचत्त टाळणें हें व्यक्तींच्या शक्तीच्या बाहेर अहे हें त्यािें 
प्रचतपादन म्हणिे प्रारब्ध व प्रयत्न याचं्यातंील वादाप्रमाणें एकपक्षी अहे. मन ष्ट्य ज्या पचरस्ट्स्थतींत िन्समास 
येतो ती पचरस्ट्स्थचत प्रकवा त्याच्या अय ष्ट्यातं राष्ट्रावर ओढवणारे चवचवध प्रसंग हे िरी प ष्ट्कळदा ं त्याच्या 
अवार्कयाबाहेर ऄसतात, तरी त्याच्या स्वतःिे यशापयश प्रकवा स खद ःख हें बह ताशंीं प्रामाचणकपणा, 
चमतव्यय, सततोद्योग आत्याचद त्याच्या स्वतःच्या सद ग णावंर ऄवलंबनू ऄसतें हे कोणालाही नाकबूल करता ं
येणार नाहीं. कामकरी वगाच्या अर्मथक स धारणेकचरता ं त्यानें सरकारच्या पतीवर कामकरी वगाच्या 
ईत्पादक संस्था काढाव्यात हा ईपाय त्यानें स िचवला होता. हा ईपाय ऄिून प्रत्यक्ष व्यवहारातं करुन 
पाहण्यातं अला नाहीं, परंत  तत्त्वतः त्यातं दोष चदसत नाहीं. तथाचप मिूरवगािी पचरस्ट्स्थचत स धारण्याला 
हाि एक ईपाय अहे, ऄसें मात्र नाहीं. शूल्स डेचलशनें कामकरी वगानें सरकारिा मदत न घेता ंस्वतःच्या 
प्रहमतीवर ग्राहक–सहकारी संस्था काढाव्यात म्हणनू ऄत्यंत प्रयत्न केले. लॅसलनें त्यािंा ईपहास केला 
होता, पण त्या संस्था अता सवस िगभर पसरल्या ऄसून त्याचं्या योगानें मिूरवगािी स्ट्स्थचत ऄत्यतं 
स धारली अहे. स्वतः शूल्झ डेचलशिें ह्ा सहकारी संस्था सदा ग्राहकाचं्या ऄसाव्यात ऄसें मत नव्हतें. परंत  
प्रारंभीं प्रारंभीं ऄशा चगऱ्हाआकाचं्या ससं्था स्थापणें िास्त सोयीिें ऄसतें म्हणून प्रथम त्या स्थापन करुन मग 
हळू हळू त्यािंा चवस्तार करावा, व नंतर साधनें ऄन कूल होत िातील त्याप्रमाणें ईत्पादक वगैरे आतर संस्था 
काढाव्यात, ऄसे त्यािें म्हणणें होतें. लॅसलमध्यें व त्याच्यातं म ख्य मतभेद या संस्थािंें भाडंवल सरकारनें 
प रवावें, प्रकवा त्यानंींि स्वतः अपल्या प्रयत्नानें ईभारावें ह्ाचवषयीं होता. व शूल्झच्या संस्थानंा िें चवलक्षण 
यश अिला अलें  अहे त्यावरुन त्यािें मत ि कीिें नव्हतें एवढें तरी स्पष्ट होतें. 
 
 परंत  हा वाद म्हणिे लॅसेलच्या गं्रथातंील गौण भाग अहे. त्यािी म ख्य चशकवण चनराळी अहे. 
समािातंील सवस व्यक्तींना मतदानािा ऄचधकार चदला िाउन खरी लोकसत्ता स्थापन केली िावी, ऄशी ही 
चशकवण अहे. रािािा हेत  केवळ लोकाचं्या िीचवतािें व मालमते्तिें सरंक्षण करणें एवढेंि नाहीं. ह्ा 
रािकीय हेतूला नैचतक हेतूिी िोड चदली म्हणिे रािािें कतसव्य पूणस होतें. व्यक्तींच्या कल्याणाचवषयीं, 
नीचतमते्तचवषयीं व प्रगतीचवषयीं राज्यातूंन व्यवस्था झाली पाचहिे. ह्ासािीं हल्लीं व्यक्तींना िें अर्मथक 
पारतंत्र्य अलें  अहे तें सरकारनें प्रथम नाहींसें केलें  पाचहिे. त्याला एकि ईपाय ऄसून, तो हल्लींिी 
औद्योचगक पद्धचत नाहींशी करणें हा होय. ह्ा सवस चशकवणीपैकी रािाच्या कतसव्याबद्दलिी लॅसनिी व्यापक 
कल्पना ही सारभतू ऄसून ती अता ंसवससंमत झाली अहे. 
  



 अनुक्रमणणका 

रॉडबटुस 
 

 लॅसेलसारखींि प ष्ट्कळ ऄंशीं मतें ऄसलेला समािचहतवादािा द सरा प ढारी रॉडबटसस हा होय. 
त्यािा िन्सम आ. स. १८०५ त झाला. त्यािा बाप एका य चनव्हर्मसटीत प्रोफेसर ऄसून साधारणपणें बऱ्या 
स्ट्स्थतींत होता. स्वतः रॉडबटसस ह्ानें कायद्यािा ऄभ्यास केलेला ऄसून तो वचकली करीत ऄसे. आ. स. 
१८४८ च्या राज्यक्ातंीनंतर प्रचशयातं िें प्रचतचनचधक राज्याचधकार मंडळ थोडा काळ स्थापन झालें  त्यातं तो 
काहंीं चदवस एका खात्यािा मंत्रीचह राचहला. पण प ढें त्यानें व्यावहाचरक रािकारणातूंन अपलें  ऄंग काढून 
घेउन राचहलेलें  अय ष्ट्य गं्रथलेखनातं व प्रितनातं घालचवलें . आ.स. १८७५ त त्यािा मृत्यू झाला. 

 
 रॉडबटसस ह्ािीं मतें प ष्ट्कळ ऄंशी लॅसेलसारखीं होतीं; परंत  त्यािा स्वभाव शातं व एकातंचप्रय 
ऄसून िळवळीिा त्यास कंटाळा ऄसे. समािातं स धारणा करावयािी ती िबरदस्तीनें प्रकवा एकदम क्ास्ट्न्सत 
करुन होण्यासारखी नसून ती हळ हळू शातंपणानें लोकानंा चशक्षण चमळून झाली पाचहिे ऄसें त्यािें मत 
ऄसे. त्याला िमसन राष्ट्रािा ऄचभमान वाटे व त्या वळेीं न र्कत्याि ईदय पावलेल्या सा्ाज्यापासून िगातं 
मोिे कायस होइल ऄसा भरवसंा वाटे. तत्त्वतः सामाचिक वादाच्या मतानंा ऄन सरुन समािातं लोकसत्ता 
स्थापन करता ं येइल हें त्याला मान्सय होतें. पण स्वतः त्यािा ओढा वैयचक्तक राज्यपद्धतीकडे ऄसून, 
िमसनीच्या बादशहानें स्वतः त्यािा ओढा वैयचक्तक राज्यपद्धतीकडे ऄसून, िमसनीच्या बादशहानें स्वतः 
प ढारी होउन सवस आष्ट समािस धारणा घडवनू अणाव्यात ऄशी त्यािी आच्छा ऄसे. 
 
 रॉडबटसस ह्ाच्या मतें पदाथाच्या प्रकमतीिें कारण रॅम ऄसून, ती मोिण्यािें साधनचह रॅम अहेत. 
समािातं ज्याला भाडंवल म्हणतात तें सवस रॅमािेंि फळ अहे. म्हणून मिूरानंा भाडंवलातूंन मिूरी चदली 
िाते हें म्हणणें ि कीिें अहे. वास्तचवक मिूराचं्या पूवीच्या व हल्लींच्या रॅमानें िें ईत्पन्न झालें  त्यातूंन त्याचं्या 
पदरातं पडलेल्या चहश्यािें नावं मिूरी होय. 
 
 समािातं िमीन व भाडंवल हीं एका वगाच्या हातातं गेल्यानें कामकरी वगािी स्ट्स्थचत ऄसह् झाली 
अहे. त्याचं्या स्वतःच्या रॅमानें ईत्पन्न झालेल्या द्रव्यापैकीं फारि थोडा ऄंश मिूरीच्या रुपानें त्यांच्या 
चहश्यास येतो. त्याचं्यातं अपसातं स्पधा ऄसल्यानें िमीन व भाडंवलािे मालक चनवाहाला अवश्यक ह्ाहून 
िास्त मिूरी त्यानंा केव्हािं देत नाहींत. हाि मिूरीिा ऄबाचधत चनयम होय. पण ह्ािा पचरणाम 
कालातंरानें सवस समािावर होउन दाचरद्र्य व अर्मथक अपचत्त ओढवतात. देशातंील कारखान्सयातूंन िास्त 
िास्त माल ईत्पन्न होउं लागतो, परंत  देशातंील बराि मोिा भाग कामकरी लोकािंा ऄसून मालािें 
चगऱ्हाआकही तोि ऄसतो. पण वर साचंगतलेल्या चनयमाला ऄन सरुन त्यािी मिूरी पूवीआतकीि कायम 
राहत ऄसल्यानें माल चवकत घेण्यािें त्यािें सामर्थयस वाढत नसतें. ह्ाप्रमाणें देशात ईत्पन्न होणाऱ्या मालािें 
प्रमाण वाढत ऄसतें, पण चगऱ्हाआकािें चवकत घेण्यािें सामर्थयस पूवींिेि कायम राहतें. ऄथाति त्यािा 
पचरणाम माल चशल्लक पडून राहण्यातं होतो, व प ढेंमागें कारखाने बंद कराव ेलागतात. बेरोिगारी वाढते व 
मिूराचं्या पूवीच्या अपत्तींत अणखी भर पडते. देशातंील बऱ्याि मोठ्या भागाला केवळ चनवाहाला 
अवश्यक आतकें ि ईत्पन्न सदा चमळत राचहल्यानें दाचरद्र्यातूंन डोकें  वर काढण्यािी त्याला संचधि चमळत 
नाहीं. काही मोिर्कया भाडंवलदारापंाशीं संपचत्त रगड सािंते, परंत  संसाराला, अवश्यक लागणाऱ्या 
वस्तंूिा खप त्या मानानें त्याचं्यातं वाढणें शर्कय नसतें. म्हणून अवश्यक वस्तंूिी चगऱ्हाआकी त्या योगानें 
फारशी वाढंू शकत नाहीं. अवश्यक पदाथस घेउन ईरलेला पसैा रॅीमंत भाडंवलवाले िैनीच्या पदाथांवर 
ईधळंू लागतात, व त्यािी पदैासवारी मात्र समािातं वाढंू लागते. 
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 समािाच्या ईन्नतींत तीन ऄवस्था अहेत ऄसे राडबटससिें मत होतें. पचहल्या ऄवस्थेंत मन ष्ट्यही 
एकप्रकारिी मालमत्ता मानली िात ऄसे. हा फार ि ना दास्यत्वािा काळ. द सऱ्या ऄवस्थेंत मन ष्ट्यरुपी 
मालमत्ता नाहींशी झाली व वैयचक्तक खासगी मालमत्ता ऄस्ट्स्तत्वातं येउन िमीन व भाडंवल हीं एका वगािी 
खासगी मालमत्ता बनलीं. हा वतसमानकाळ. चतसऱ्या ऄवस्थेंत िमीन व भाडंवल ह्ाचं्यावर समािािी 
मालकी राहील; रॅम व योग्यता ह्ाचं्यावर प्रत्येक व्यक्तीिी खासगी मालमत्ता ऄवलंबून राहील. हा 
भचवष्ट्यत् काळ यावयास ऄिून प ष्ट्कळ ऄवकाश अहे. 

 
 अम्ही वर साचंगतलेंि कीं, समािातं एकदम क्ास्ट्न्सत घडवनू अणणें रॉडबटससला आष्ट वाटत नव्हतें. 
िमीनदार व भाडंवलवाले ह्ािें हल्लींिे सवस हक्क एकदम काढून घेउं नयेत ऄसें तो म्हणे. हल्ली त्यानंा िें 
ईत्पन्न चमळत ऄसेल तें तसेंि त्यानंा प ढेंही चमळण्यािी सरकारनें व्यवस्था करावी. मात्र िमीन व कारखाने 
हे सवस सरकारनें अपल्या मालकीखालीं घेउन स्वतःच्या देखरेखीखाली द्रव्यािसन स रु करावें व मालाच्या 
ईत्पन्नातूंन िमीनदार व पूवीिे भाडंवलवाले ह्ािंी िरीव रकम देउन बाकीिा भाग कामकऱ्यानंा वाटूंन देत 
िावा. ऄथाति मालािें ईत्पन्न वाढतें ऄसल्यानें कामकऱ्यानंा चदवसेंचदवस िास्त रक्कम चमळंू लागेल व 
त्यािंी स्ट्स्थचत स धारत िाइल.  
 
 ह्ाप्रमाणें रॉडबटससच्या मतािंा साराशं अहे. शास्त्रश द्ध रीतीनें त्यानें सामाचिक वादािी अपल्या 
गं्रथातूंन मीमासंा केली अहे, त्याम ळें  त्याला चकत्येक िण ‘शास्त्रीय सामाचिक वादािा’ िनक म्हणनू 
मानतात. लॅसेलसारखें व्यवहाचरक कायस त्याच्या हातून झालें  नाहीं, पण त्याच्या मतािंा व गं्रथािंा 
तत्कालीन सामाचिकवाद्यावंर प ष्ट्कळ पचरणाम झाला. ह्ा दोहोंतूनही फार मोिे ताचत्त्वक व व्यावहाचरक 
कायस करणारा, प्रकबह ना सामाचिक वादाला नवीन वळण लावनू त्यािी नव्यानें स्थापना करणारा ह्ाि 
काळातंला प ढारी कालस  मार्कसस हा होय. त्यािें िचरत्र व कायस ह्ािा चविार प ढील प्रकरणातं करंु. 
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प्रकरण पांचवें 
 

कालु मार्कसु 
 

 सामाचिक वादाच्या सवस प्रवतसकातं कालस  मार्कसस हा ऄत्यतं थोर होय. एक प्रकारें त्यास या वादािा 
अद्यऊचष म्हणता ंयेइल. या वादािी ऄत्यतं सोपपचत्तक व तकस श द्ध माडंणी प्रथम त्यानें केली, व या वादावर 
‘भाडंवल पद्धचत’ (Das Capital- The Capital) नावंािी चवस्तृत प्रमाणभतू गं्रथ चलचहला. सनातन धमांत 
गीतेिं. प्रकवा चिरृन धमांत बायबलिें तसें सामाचिक वादात या गं्रथािें महऱ्त्व अहे. त्या वादातंील 
अधारभतू तत्त्वािंी आतकी शास्त्रश द्ध माडंणी या गं्रथापूवी प्रकवा नंतर कोणी केलेली नाहीं. पण मार्कसस हा 
न सता ताचत्त्वक गं्रथकार नव्हता. अपल्या मतासंािी िाळीस वष ेऄत्यंत हालऄपेष्टांत काढून त्यानें त्यािंा 
आंग्लंड, फ्रान्सस, िमसनी वगैरे देशातं प्रसार केला, मिूर वगांत नवें िैतन्सय व अत्मचवरॄास ईत्पन्न केला, व 
मिूरवगाला अतंरराष्ट्रीय संघ स्थापन करुन त्या वगाच्या िळवळीला नवें वळण व नवा िोम प्राप्त करुन 
चदला. 
 
 कालस  मार्कससिा िन्सम सन १८१८ त िमसनींतील रीव्ि नावंाच्या गावंी एका स चशचक्षत व संपन्न 
िोडप्याच्या पोटीं झाला. तो लहान ऄसतानंा त्याच्या अइबापानंी चिरृन धमस सोडून ज्यू धमस स्वीकारला. 
परंपरागत मतािंी प्रकवा अपे्तष्टाचं्या प्रनदास्त तीिी पवा न करता ं स्वतःच्या ब द्धीला पटेल तें कारण्याच्या 
वृत्तीिें बीि याप्रमाणें कालस  मार्कससमध्ये वचडलापंासून रुिलेलें  होतें. त्याला लहानपणीं ईत्तम चशक्षण 
चमळालें  चवरॄचवद्यालयातूंन तत्त्वज्ञानातं डॉर्कटरिी पदवी त्याला देण्यातं अली होती. अपल्या वचडलाचं्या 
आच्छेला मान देउन त्यानें कायद्यािाही ऄभ्यास केला होता, पण प ढें वचकलीच्याधंद्यातं न पडता ं त्यानें 
वचडलाचं्या आच्छेचवरुद्ध वतसमानपत्रािा धंदा स्वीकारला. पचहल्यापासून त्यािी मतें ऄत्यंत ईदार परंत  
चततकीि प रोगामी ऄसून, िमसनींतील तत्कालीन बिेबाबदार राज्यपद्धतीवर त्यािा मोिा कटाक्ष ऄसे. 
थोड्याि चदवसानंंतर त्यास ‘ऱ्हीचनश गझेॅट’ नावंाच्या पत्रािा म ख्य संपादक नेमण्यातं अलें . त्याबरोबर 
त्यानें त्या पत्रातूंन सरकारवर कडक टीकेिा भचडमार स रु केला.ं त्यािा पचरणाम ऄसा झाला कीं, त्याला 
लवकरि िमसनी सोडून पॅचरसिा अरॅय करावा लागला. मार्कससच्या भाग्यानें त्याला त्याच्यासारखीि ईदार 
मतािी, पे्रमळ स्वभावािी, व धैयानें सवस प्रकारच्या सकंटानंा तोंड देणारी सहधमसिाचरणी चमळाली होती. 
अपल्या पतीच्या चिकाणीं चतिी चवलक्षण चनष्ा होती. यानंतर मार्कससला सवस िन्सम एका चिकाणाहून द सऱ्या 
चिकाणी भटकण्यातं, ऄत्यतं हालऄपेष्टातं व दाचरद्र्यातं काढावा लागला. पण या सवस अपत्तींतून ती 
त्याच्या बरोबर राहून त्याच्या द ःखािी वाटेंकरीण झाली. चतिें साह् व ईते्तिन नसतें तर कालस  मार्कससच्या 
हातून झालेलें  कायस कधींही होउं शकलें  नसतें. पचॅरसला गेल्यावर मार्कससिा त्यावळेिे फ्रें ि सामाचिकवादी 
प्रौढन वगैरेंशीं ऄत्यंत चनकट संबंध अला. तेव्हा ं तेथेंही त्यानें िमसनींतील अपल्या स्नेह्ानंा पाप्रिबा 
देण्यासािीं एक पत्र काढलें . पण िमसन सरकारच्या सागंण्यावरुन फ्रें ि प्रधान-मंडळानें त्याला फ्रान्ससमधून 
काढून लावलें  (सन १८४५). तेव्हािं तो बेल्िममध्यें ब्र सेल्सला िाउन राचहला. तेथें त्याला 
त्याच्यासारखेि िमसन सरकारनें हद्दपार-केलेले ऄनेक स्वदेशबाधंव भेटले. त्याचं्या द्वारें त्यािी ऄनेक 
सामाचिक वादाच्या प ढाऱ्याशंीं व संस्थांशीं पचरिय झाला, व तो मोठ्या ईत्साहानें त्या वादाच्या प्रसाराथस 
ईद्योग करंु लागला. ब्र सेल्समधील कामकरी लोकानंा तो ऄथसशास्त्रावर व्याख्यानें देत ऄसे. लवकरि 
त्याच्या प्रयत्नानें त्या लोकािंा एक र्कलबही स्थापन झाला, व त्या पक्षािें एक पत्र मार्कससच्या 
संपादकत्वाखालीं चनघूं लागलें . पॅचरसमध्यें िमसन सामाचिकवाद्यािंा एक संघ स्थापण्यातं अला होता. 
त्यानें मार्कससिी चवद्वत्ता, ईत्साह व सामाचिकवादी मतावंरील रॅद्धा पाहून, त्याला अपल्या संघािें ईदे्दशपत्र 
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चलहून काढण्यास चवनंचत केली. तेव्हा ं मार्कसस व त्यािा चमत्र एंिल्स यानंी हें ईदे्दशपत्र तयार केलें . तेंि 
Communist Manifesto म्हणून प्रचसद्ध ऄसून, त्यातं मार्कससिी मतें ऄत्यंत िोरदार व सणसणीत भाषेंत 
साररुपानें गं्रचथत झालीं अहेत. हींि मतें नंतर त्याच्या ‘भाडंवली पद्धती’ नावंाच्या गं्रथात िास्त चवस्तारानें, 
ऐचतहाचसक ईदाहरणें व दाखले देउन चवशद केलीं अहेत. चनरचनराळ्या देशातंील कामकरी लोकाचं्या 
सामाचिकवादी संस्थािंा एक संघ स्थापन करण्यािी कल्पना या वळेेपासून त्याच्या डोर्कयातं घोळू लागली. 
या स मारासि िमसन सरकारच्या अग्रहावरुन बेल्िन सरकारनें त्यास ब्र सेल्सहून चनघून िाण्यािा ह कूम 
केला (सन १८४८). फ्रान्ससिी द सरी राज्यक्ास्ट्न्सत होण्याला व मार्कससने ब्र सेल्स सोडण्याला एकि वळे 
अली. नव्या लोकसत्ताक फ्रें ि सरकारनें त्यास मोठ्या सन्समानानें पचॅरसला येण्यािें चनमंत्रण केलें , 
त्याप्रमाणें पचॅरसला काहंीं मचहने घालवनू तो प नः िमसनींत परत गेला. अपल्या मताच्या प्रसाराथस त्यानें तेथें 
एक नवें पत्र स रु केलें , व कामकरी लोकातं मोठ्या िोरानें िळवळ स रु केली. या स मारास (सन १८४८) 
कलोन येथे कामकरी लोकािंी एक मोिी पचरषद भरली होती, चतच्यातं त्यानें झटून काम केलें .ऄथात् 
त्यािी ही िळवळ अचण सरकारवरील सणसणीत टीका िमसन सरकारला फार वळे सहन झाली नाहीं. 
त्यानंी या खेपेला त्याच्यावर चनरचनराळ्या अरोपावर कोटांत रािद्रोहािे खटले केले. परंत  त्या सवांतून 
मार्कससला ज्यरूीनें चनदोषी िरचवले. तेव्हा ंसंतापून िमसन सरकारनें त्याला अपल्या ऄचधकारातंि िमसनींतून 
काढून लावलें , व त्यािें पत्र बंद केलें  (सन १८४९). याप ढिें मार्कससिें सवस अय ष्ट्य लंडनला गेलें . तेथें मात्र 
त्यास िमसन सरकारच्या ईपसगस पोहोिू शकला नाहीं. परंत  आतर प्रकारें त्यािे चदवस ऄत्यंत हलाखींत 
गेले. ऄिरा चवरॄे दाचरद्र्य त्याच्यामागें हात ध वनू लागलें  होतें. चकत्येक वळेा ं म लानंा पोटभर िेउं 
घालण्यासािीं त्याला स्वतः ईपाशी रहावें लागे. त्यािीं दोन म लें  केवळ गचरबीम ळें  नीट संगोपन न झाल्यानें 
मरण पावलीं. परंत  आतर्कया संकटातंही अपल्या ब्रीदापासून तो यत् प्रकचित् ही ढळला नाहीं. लंडनमधील 
कामकरी लोकानंा तो ऄथसशास्त्र चशकवीत ऄसे, त्याबद्दल त्यानंी त्यास काहंी रकम देउं केली, पण ती 
घेण्यािें त्यानें साफ नाकारलें . िमसन सरकारनें त्यास अपल्या पक्षास येउन चमळण्यासािी चनरचनराळी 
अचमषें दाखचवली, परंत  त्यािंा त्याच्यावर प्रकचिन्समात्र पचरणाम झाला नाहीं. घरांत द पारिी भ्रातं पडली 
ऄसता,ं अपलीं अवडतीं लेंकरें खाण्यास न चमळाल्यानें पटापट मरत ऄसतानंा, या महात्म्यानें अपलें  ध्येय 
प्रकचितही सोडलें  नाहीं. कामकरी लोकाचं्या ईद्धारािें त्यािें व्रत सरतेशवेटपयंत ऄखंड िाललें . 
सामाचिक वादाच्या प्रसाराथस त्यानें चनरचनराळ्या माचसकातूंन व पत्रातूंन ऄनेक लेख चलचहले, त्या 
वादातंील चनरचनराळ्या प्रश्नावंर चनबधं छापून प्रचसद्ध केले, त्या वादाच्या अके्षपकासं ईत्तरें चदलीं, व Das 
Capital ‘भाडंवली पद्धती’ नावंािा, या वादािा प्रमाणभतू गं्रथ चलहून प्रचसद्ध केला. 

 
 पॅचरस येथें ऄसतानंा मार्कससिी एंिल्स नावंाच्या गृहस्थाशीं भेट झाली. दोघािंी मतें ऄगदीं ि ळतीं 
ऄसून दोघानंाही कामकरी वगाचवषयीं ऄत्यतं कळकळ वाटत होती, त्याम ळें  त्यािंा स्नेह िमण्यास वळे 
लागला नाहीं व तो प ढें अिन्सम कायम राचहला. त्याप ढच्या सवस कायांत मार्कससला एिंल्सिें ऄत्यंत साहाय 
झालें . वर िो ‘भाडंवली पद्धत’ म्हणून गं्रथ साचंगतला त्यािा केवळ पचहला भाग मार्कससच्या हयातींत प्रचसद्ध 
होउं शकला होता. बाकीच्या दोन भागािंी चटप्पणें त्यानें चलहून िेवलीं होतीं, पण त्यावंरुन चवस्तृत गं्रथ 
चलचहण्यापूवीि त्यािें देहावसान झालें . तें चमत्रकायस एिंल्सनें त्या चटपणावंरुन प ढिा द सरा व चतसरा भाग 
चलहून प रें केलें . एंिल्स व मार्कसस यािंीं मतें पूवीपासूनि सारखीं होतीं. त्यातं दोघानंीं िवळ िवळ िाळीस 
वष ेएकत्र घालचवली होतीं, व ऄनेक लहानमोिी कामें चमळून केलीं होतीं. त्याम ळें  मार्कससच्या चटपण्णातंील 
रहस्य एिंल्सनें चलचहलेल्या भागातं पूणसपणें ईतरले ऄसून, पचहल्या व नंतरच्या भागातं प्रकचितही 
चवसंगतपणा अलेला नाहीं. या चिकाणीं बाणभट्ट व चपत्यािा ऄप रा राचहलेला लोकोत्तर काव्यगं्रथ पूणस 
करुन रॅाद्ध करणारा त्यािा स प त्र यािंी अिवण झाल्याचशवाय राहत नाहीं. एंिल्स व मार्कसस याचं्यासारखा 
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दीघसकाळ ऄचवरत झालेला, एकचनष् व चनमसत्सर स्नेह सदाि चवरळा ऄसतो, पण त्याचं्यासारखा 
समानयोग्यतेिा व त ल्यकतृसत्वािा योग तर त्याहून चवरळा होय. 

 
 सन १८६४ मध्यें मार्कससनें कामकरी लोकािंा अंतरराष्ट्रीय संघ स्थापण्याच्या अपल्या कल्पनेस मूतस 
स्वरुप चदलें . या वषी अपल्या काही चमत्राचं्या सहाय्यानें त्यानें International Working a men's 
association (कामकऱ्यािंा अंतरराष्ट्रीय संघ) नावंािी संस्था केली. चनरचनराळ्या देशातंील कामकरी 
लोकासं एकिीव करुन त्याचं्या प्रयत्नातं एक धोरण लावण्यातं या संस्थेिा ऄत्यंत ईपयोग झाला. सवस 
देशातंील कामकरी वगांत चतनें नवें ितैन्सय ईत्पन्न केलें . हल्ली ही ससं्था नामशषे झाली अहे, पण ऄिूनही 
चतच्या नावंािा य रोपखंडातील कामकरी लोकावंर िादूसारखा पचरणाम होतो. या संस्थेिा मार्कसस हा 
ऄंतरात्मा होता. चतच्या पचहल्या बैिकींतले त्यािें भाषण ऄत्यंत स्फूर्मतदायक ऄसल्यानें सामाचिकवादाच्या 
आचतहासातं तें चिरस्मरणीय झालें  अहे. Working men of all countries, unite. You have nothing to 
use but your chains you have worlds to gain. हे सवस देशातंील कामकऱ्यानंो, एक व्हा. पायातंील 
शृखंलाचंशवाय त मच्यापाशी िाण्यासारखें काहंी नाहीं. चमळाल्यास सवस िग त म्हालंा चमळवावयािें अहे. या 
त्याच्या ईपदेशानें सवस यूरोपास खडबडून िागें केलें  या पचहल्या सभेला आटलीिा मचॅझनीही अला होता. 
प्रथमतः संस्थेिे चनयम व कायसपचत्रका (programme) तयार करण्यािें काम मचॅझनीला सागंण्यातं अलें  
होतें; परंत  त्याच्या व संस्थेच्या चनरचनराळ्या िालकाचं्या मतातं एकवार्कयता न झाल्यानें, ऄखेरीस तें काम 
मार्कससनेंि केलें . या चनयमाप्रमाणें अळीपाळीनें चनरचनराळ्या देशातंील प्रम ख शहरातूंन संस्थेंिी प्रत्येक वषी 
बैिक होत ऄसे; व मध्यंतरी वषसभर काम करण्यासािीं चतिें एक अंतरराष्ट्रीय कायसकारी मंडळ नेमलेलें  
ऄसे. स मारे सात वषपेयंत संस्थेिें काम मोठ्या िोरानें िाललें . परंत  आ. स. १८७०-७१ च्या फँ्रको-िमसन 
य द्धानंतरच्या गडबडीत चतच्यातंले बरेि ईत्साही सभासद नाहींसे झाले, व बाकी राचहलेल्यातं मतभेद 
ईत्पन्न झाला त्यानें ती संस्था लवकर लयाला गेली. 
 
 आ.स. १८८१ मध्ये मार्कससिी चप्रय पत्नी मरण पावली. त्यानंतर त्यािें अय ष्ट्य ऄचधकि द ःखदायक 
व नीरस झालें . त्यािी शरीरप्रकृचत मूळिी मोिी चनकोप व स दृढ होती, परंत  दाचरद्र्य, प्रिता व ऄचतशय 
बौचद्धक रॅम यानंी ती ऄत्यतं खंगून गेली होती. त्यातंि त्यास ऄलीकडे चनरचनराळ्या व्याधींनींही पीचडत 
केलें  होतें, तरी त्यािें गं्रथलेखनािें वगैरे काम िालूि होतें. ऄशा स्ट्स्थतींत आ. स. १८८३ त एक चदवस 
अराम ख िीवर पडला ऄसता,ं शातंपणानें या थोर महात्म्यािें प्राणोत्क्मण झालें . 
 
 कालस  मार्कससच्या सवस मतािें, प्रकबह ना सामाचिक वादातंील प्रम ख तऱ्त्वािंें सार त्याच्या ‘भाडंवली 
पद्धत’ या गं्रथातं अलेलें  अहे. हा गं्रथ म्हणिे हल्लींच्या भाडंवलप्रधान ईद्योगपद्धतीच्या ईत्पत्तीिा व 
वाढीिा थोरला आचतहास अहे. मार्कससनें या पद्धतीिें ऄत्यतं सूक्ष्म ज्ञान करुन घेण्यातं सारा िन्सम घालचवला 
होता. चतच्या ईत्पत्तीपासूनच्या सवस ऄवस्थािंी माचहती त्यानें ऄत्यंत रॅमानें चमळचवली होती. चतच्या 
कायसकरणािंा त्यानें चकत्येक वष ेचविार केला होता. तें सवस ज्ञान व चविार त्यानें या गं्रथातं ओतले अहेत. 
हा गं्रथ म्हणिे यूरोपीयन समािािंा एक-दीड शतकािा ऄत्यतं चवस्तृत व कायसकारणदशसक औद्योचगक 
आचतहास अहे. या आचतहासातं चनरचनराळ्या देशातंील ईदाहरणें देउन औद्योचगक पद्धतीिी वाढ कशी 
झाली, व चतच्यातंले ऄनेक दोष कसे ईद भवले व बळावत गेले यािें कडक पण शास्त्रश द्ध चवविेन केलेले 
अहे; व सरतेशवेटीं या दोषामं ळेंि हल्लींच्या औद्योचगक पद्धतीिा ऄतं होउन सामचिक वादानें 
प्रचतपाचदलेली ‘सामाचिक पद्धचत’ कशी ईदयाला येइल हे समप्रमाण चसद्ध केलें  अहे. 
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 मार्कसस हा भौचतकवादी होता. त्याच्या मताप्रमाणें सृष्टींतले मूलभतू तत्त्व हें ऄस्ट्स्थर अचण िंिल 
ऄसून, त्याच्या रुपातं सारखें पचरवतसन होत ऄसतें. मन ष्ट्यप्राणी अचण समाि हीं या तऱ्त्वािींि हृदयरुपें 
ऄसून त्याचं्यातंही िरीव चनयमानंी एक ऄवस्था िाउन द सरी ऄवस्था येत ऄसते. या ऄवस्थातंरािे चनयम 
शोधून काढणें हे शास्त्रािें काम अहे. मन ष्ट्यसमािातंील ऄवस्थातंराच्या मूळाशीं संपचत्त अहे. चतनें 
समािातंील सवस बदल होत ऄसतो. समािािी सवस व्यवस्था सापंचत्तक पायावर रिलेली अहे. त्यातंील 
कायदें, राज्यकारभार, नीचत, फार काय–धमस व तत्त्वज्ञानही सापंचत्तक चनयमाचं्या ऄन रोधानें प्रिचलत 
होतात, म्हणून त्या सवांिी मीमासंा व ईलगडा होण्यास सापंचत्तक चनयमािें–समािाच्या सापंचत्तक 
व्यवस्थेिें–ज्ञान झालें  पाचहिे. समािािा खरा आचतहास चलचहण्यास, त्याच्या ऄवस्थातंरािें खरें ज्ञान करुन 
घेण्यास, समािाच्या सापंचत्तक स्ट्स्थतींत तसतसा बदल होत गेला हें समिलें  पाचहिे. साराशं, 
मन ष्ट्यसमािातंील सवस ऄवस्थाभेद व संस्था ह्ा मूलतः सापंचत्तक कारणानंी चनमाण होतात ऄसा मार्कससच्या 
म्हणण्यािा फचलताथस अहे. ऄथांति त्यातं थोडीफार ऄचतशयोचक्त अहे हें चनर्मववाद, पण त्या कालपावतेों 
या कारणाकडे सवस आचतहासकारानंीं व शास्त्रवऱे्त्यानंीं िें द लसक्ष व ईपेक्षा केली होती ती दूर करण्याला ऄशा 
ऄचतशयोक्तीचशवाय द सरा ईपायही नव्हता, हेंही ध्यानातं िेवलें  पाचहिे. 

 
 याप्रमाणें मार्कससच्या मतें समािािा अर्मथक आचतहास हाि त्यािा खरा आचतहास होय. ऄिराव्या व 
एकोचणसाव्या शतकाचं्या या आचतहासातं भाडंवलािें ऄत्यंत विसस्व बसलेलें  चदसून येतें. या शतकातं 
ईद्योगधंद्यािंी व त्याचं्या द्वारें सवस समािािी म ख्य सत्ता भाडंवलवाल्याचं्या हातीं अली, म्हणून या सते्तच्या 
ईदय व ईत्कषािा आचतहास पाचहल्यानें या शतकातंील समािािा आचतहास कळून येइल. मार्कससनें यासािी 
अपल्या गं्रथातं हा आचतहास सचवस्तर चदला अहे. 
 
 भाडंवलािें विसस्व ऄसलेली अध चनक ईद्योग–पद्धचत ऄस्ट्स्तत्वातं येउन भरभराटीला येण्याला 
दोन गोष्टीिी अवश्यकता होती. प्रथमतः माल ईत्पन्न करण्यािीं साधनें–भाडंवल व िमीन–ही पूणसपणें 
एका वगाच्या ताब्यातं गेलेली ऄसावींत. द सरी गोष्ट ही की, शरीररॅमाचशवाय चनवाहाला द सरें साधन 
नसलेला कामकरी लोकािंा मोिा थोरला वगस समािातं ऄसावा. अचण चतसरी गोष्ट ही की, ईत्पन्न 
झालेल्या मालाला सवस िगािे चगऱ्हाइक चमळत ऄसावें. या चतन्सही गोष्टी एकत्र झाल्यानें यरूोपातंल्या 
ईद्योगपद्धतीला हल्लीिें स्वरुप प्राप्त झालें . 
 
  या चतनी गोष्टी प्रकवा कारणें समािातं एकदम ईत्पन्न झालीं नाहींत. समािातंील पूवावस्थेंत बदल 
होत िाउन तीं हळू हळू ऄस्ट्स्तत्वातं अलीं व वृप्रद्धगत झालीं. मार्कससने यरूोपच्या व चवशषेतः आंग्लंडच्या 
आचतहासातंील ईदाहरणें देउन ही वाढ कशी झाली हें दाखचवले अहे. 
 
 मध्यय गातं म्हणिे साधारणपणे चिस्ती शकाच्या सहाव्यापासून पंधराव्या शतकापावतेो यरूोपातं 
सरंिामी पद्धत कायम होती. या पद्धतींत िचमनीिी मालकी सरदार लोकाकंडेि ऄसे, पण प्रत्यक्ष ताबा 
शतेकऱ्यािंा ऄसे; अचण मालकीप्रीत्यथस ईत्पन्नािा काहंी िराचवक ऄंश सरदारानंा चदला म्हणिे बाकीिे सवस 
ईत्पन्न त्यानंा चनवेधपणे भोगायला चमळत ऄसे. ईद्योगधंद्यािंें स्वरुप घरग ती ऄसे. प्रत्येक काराचगरापाशी 
अचण धंदेवाल्यापाशी स्वतःिा कच्चा माल ऄसे, व अपल्या स्वतःच्या रॅमाने तो त्यापासून पक्का माल तयार 
करी. हा माल ऄथात् थोडा व मयाचदत ऄसे, पण त्याच्यापासून होणारा सवस फायदा त्याच्या पदरातं पडत 
ऄसे. सोळाव्या शतकानंतर ही स्ट्स्थचत हळू हळू बदलत गेली, सरंिामी पद्धत मोडली. सरदार लोकािंी 
िचमनीवरील मालकी कायम राचहली, पण लढाइच्या वळेीं रािाला सैन्सय प रचवण्यािी िी त्याचं्यावर पूवी 
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िबाबदारी होती ती मात्र राचहली नाहीं. त्याम ळें  लढाइच्या वळेी हिर होण्याच्या शतीवर अपली िमीन 
पूवी चनरचनराळ्या क ळानंा व शतेकऱ्यानंा लावनू चदली होती ती त्याचं्याकडे कायम िेवण्यािी त्यानंा याप ढें 
अवश्यकता राचहली नाहीं. याि स मारास लोंकरीिें भाव वाढल्यानें, िचमनी शतेकऱ्यानंा साऱ्यावर 
देण्यापेक्षा,ं त्याचं्यातं मेंढ्ा िेवनू लोंकर पैदा करणें सरदारानंा िास्त फायदेशीर होउं लागंलें . चशवाय 
लहान लहान त कडे खंडाने देण्यापेक्षा ंमोठ्या प्रमाणावर िचमनीिी लागवड करणेंही व्यापारीदृष्ट्ट्या िास्त 
फायदेशीर होउं लागलें . या सवस कारणामं ळे सरदारलोकानंीं पूवीच्या शतेकऱ्यापंैकीं प ष्ट्कळाकंडून िचमनी 
काढून घेतल्या; व त्या लोकासं पोट भरण्यास मि रीचशवाय द सरा ईपाय िेवला नाहीं. याप्रकारें कामकरी 
लोकािंा वगस यरूोपातं प्रथमतः मोठ्या प्रमाणावर ऄस्ट्स्तत्वातं अला. 

 
 याि वळेीं घरग ती धंदे हळू हळू ल प्तप्राय होत िालले होते. चनरचनराळीं यंत्रें चनमाण केलीं िात 
होतीं; तीं िालचवण्याला वाफेिा ईपयोग होउं लागला होता; अचण कारखाने व फॅर्कटरी ऄस्ट्स्तत्वातं येउन 
त्यािें स्वरुप व त्यानंा लागणारें भाडंवल ऄवाढव्य होत िात होतें. त्याम ळें  पूवीिे कारागीर व धंदेवाले यािें 
धंदे बसूं लागून, ते ऄगचतक होउन मिूरी करंु लागले. 
 
 याप्रमाणें एक वळेीं शतेकरी प्रकवा कारागीर ऄसलेल्यांिा मिूर वगांत समावशे होउं लागनू त्या 
वगािी संख्या चदवसेंचदवस वाढत िालली. 
 
 याि स मारास ऄमेचरकेिा शोध लागला. प्रहद स्थानास िाण्यास िवळिा मागस सापंडला. वाफेिीं 
िहािें सम द्रावर धावंू ं लागलीं. यरूोपच्या ऄसंख्य व ऄफाट कारखान्सयातंील माल थोड्या खिांत सवस 
िगभर पािचवता ंयेउं लागला व त्याला सवस िगािें चगऱ्हाइक चमळू लागलें . 
 
 या कारखान्सयानंा मोिमोठ्या आमारती लागत, प ष्ट्कळ कच्चा माल लागे, मोिमोठ्या प्रकमतीिी 
यंत्रसाम ग्री चवकत घ्यावी लागे, त्या सवांसािी मोठ्या भाडंवलािी िरुरत ऄसे. तें ज्याच्यापाशीं ऄसे त्यािंा 
एक चनराळा वगस बनत िालला. अपल्या कारखान्सयािें स्वरुप अणखी मोिें करावें, त्याचं्यातं िास्त माल 
तयार करावा, त्याला लागणारा खिस शर्कय चततका कमी करावा व अपल्या नफ्यािें प्रमाण वाढवनू अपल्या 
िवळच्या सपंत्तींत अणखी भर टाकावी, यासािी या लोकािंी–धचनक कारखानदारािंी–धडपड िालत 
ऄसे. मिूरी कमी द्यावी लागावी म्हणून हे कारखानदार लहान लहान कोंवळ्या म लासं व बायकासं 
कामावर िेवीत. त्याचं्या ऄसहाय स्ट्स्थतीिा फायदा घेउन त्यासं शर्कय चततकी कमी मिूरी देत, व 
मरेमरेपावतेों िोपून काम घेत. कारखान्सयातंील स्वच्छतेकडे प्रकवा मिूराच्या अरामाकडे, फार काय, 
त्याच्या िीवाला ऄपाय होइल याकडेही, ते पूणसपणें द लसक्ष करीत. मार्कससनें या सवस गोष्टींिें ऄत्यंत भेसूर पण 
वस्त स्ट्स्थतीला धरुन ऄसलेलें  चित्र अपल्या गं्रथातं रेखाटलें  अहे. त्यानें या गं्रथातं कारखानदाराचं्या 
ि लमाचं्या, मिूराचं्या अपत्तींच्या, व त्याचं्यावर होणाऱ्या अर्मथक बळिबरींच्या ईदाहरणािंा फार मोिा 
संग्रह केला अहे. या ईदाहरणाचं्या द्वारें कामकरी वगांत भाडंवलीपद्धतीचवषयीं चिरस्थायी दे्वष, संताप, 
चतरस्कार ईत्पन्न करुन, त्यासं देहं वा ‘पातयेत् ऄथं वा साधयेत्’ ऄशा कृतचनश्ययानंें भाडंवलदाराशंी 
झगडण्यात प्रवृत्त करण्यािी त्यािी ऄपेक्षा होती; व िो िो म्हणून हा गं्रथ वािील त्यास तो सफल 
होण्याबद्दल चतळमात्र शकंा वाटणार नाहीं. त्यातंील एक दोन ईदाहरणेंि अम्ही खालीं देतों, त्यावंरुन 
वािकासं खात्री पटेल. 
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 “नॉप्रटगहॅमला ता. १४ िानेवारी सन १८६० रोिीं भरलेल्या सभेंत ऄध्यक्ष या नात्यानें चम. ब्राग्टन 
िालसटन, मचॅिस्रटे हे अपल्या भाषणातं बोलले कीं, ‘लेसच्य कारखान्सयातं काम करणाऱ्या मिूरासं आतकें  
चवलक्षण द ःख व अपचत्त सहन करावी लागत अहे, कीं चतिी तोड सवस राज्यातं, प्रकबह ना सवस स धारलेल्या 
िगातं सापंडणार नाहीं.... नउ नउ, दहा दहा वषांिी कोंवळीं म लें  सकाळीं दोन, तीन, िार वािता ं
चबछान्सयातूंन बाहेर खेंिण्यातं येतात, अचण तेव्हापंासून रात्र पडेपावतों दहा, ऄकरा, बारा तासपावतेों 
सारखीं कामास ि ंपलीं िातात; व तींही केवळ िेमतेम पोटािी ग िराण होइल आतर्कया मिूरीवर. या 
रॅमाचतरेकानें त्यािें हातपाय िणूं स कून िातात, शरीरकािी चझित िाते, िेहरे पाढंरे चफके पडतात, 
अचण त्याचं्यातंले िैतन्सय चवझनू िाउन, ग ंगीनें त्यािंी दगडासारखी ऄवस्था होते. यािा न सता चविार 
मनातं अला तरी ऄंगावर शहारे ईभे राहतात.” 
 
 “लंडन येथें ज्यरूीसमोर ऄपघातािी िौकशी िालू अहे. एक गाडस, एक एचंिन-ड्रायव्हर, व एक 
चसग्नलमन, ऄसे तीन नोकर ज्यूरीसमोर ईभे अहेत. न कताि रेल्विेा एक मोिा थोरला ऄपघात घडला 
ऄसून त्यातं चकत्येकशें ईतारंुिी परलोकीं रवानगी झाली होती. नोकरािा हलगिीपणा या ऄपघातािें 
कारण होतें. त्यानंी सवांनीं अपल्या िबानींत साचंगतलें  कीं, दहा-बारा वषांपूवी अम्हालंा रोििें अि तास 
काम करावें लागे, परंत  गेल्या पािं-सहा वषांत या कामािी मिल िौदा, ऄिरा, वीस तासपयंत गेली, 
अचण िेव्हा ंसणाच्या चदवसात िास्त सफरी-गाड्यािंा धडाका स रु होतो, तेव्हा ंतर ४० प्रकवा ५० घंटेपयंत 
सारखें खळ न पडता ंकाम करावें लागतें. अम्हीही पण माणसेंि अहोंत, राक्षस तर नव्हेत. काहीं वळेानें 
अमच्यातं काम करण्यािी शचक्त ईरत नाहीं. सवस ऄंगाला ग ंगी येते, डोकें  चविार करीनासें होतें, डोळे 
पाहीनासे होतात. यावर त्या ज्यूरींतील ‘सन्समान्सय’ गृहस्थानंी चतघािंीही सदोष मन ष्ट्य वधाबद्दल िौकशी 
व्हावी ऄसा चनणसय चदला, व त्या चनणसयाला एक लहानशी प रवणी िोडून रेल्विेे कोट्याधीश मालक याप ढें 
प रेसे नोकर िेवण्यािी ईधळपट्टी करतील, व िेवलेल्या नोकरािंें रक्त शोषनू घेण्यांत िास्त 
‘अत्मसयंमन’, िास्त ‘पचरचमतपणा’ दाखचवतील, ऄशी सचदच्छा व्यक्त केली.” 
 
 “सहाव्या एडवडसिी कारकीदस. या कारकीदीच्या पचहल्याि वषी, सन १६४७ त ऄसा कायदा 
करण्यातं अला कीं, िो मिूर काम करण्यािें नाकबलू करील त्याला ग लाम िरचवण्यातं येउन, ज्यानें 
त्याला चरकामटेकडा म्हणून दाखवनू चदलें  ऄसेल त्याच्या स्वाधीन करुन चदलें  िाइल. या धन्सयानें त्या 
ग लामाला रोटी, पाणी व हलकें सलकें  योग्य चदसेल तें मासंहीं खाण्यास द्यावींत. त्या ग लामाला िाबकानें 
बडवनू प्रकवा पायातं बेड्या घालून पाचहिे तें चकळसवाणेंही काम करुन घेण्यािा धन्सयाला ऄचधकार राहील. 
िर तो ग लाम पधंरा चदवस गैरहिर राचहला, तर त्याला िन्समभर ग लामचगरीिी चशक्षा चदली िाइल, अचण 
त्याच्या पािीवर प्रकवा कपाळावर 'S'  हें ऄक्षर डागलें  िाइल. धन्सयाला तो ग लाम चवकता ंयेइल, मृत्य पत्रानें 
द सऱ्याला देता ंयेइल, भाड्यानें कामाला देता ंयेइल, थोडर्कयातं ग रेंढोरें प्रकवा आतर मालमते्तप्रमाणें त्यािी 
वाटेल ती व्यवस्था करता ं येइल. िर ग लमानंीं अपल्या धन्सयाचवरुद्ध कट करण्यािा प्रयत्न केला, तर 
त्यानंा फाशंीं देण्यातं येइल. िस्ट्स्टस ऑफ धी पीसला खबर लागतािं त्यानंीं ऄशा बंडखोर ग लामानंा 
पकडण्यािी व्यवस्था केली पाचहिे. िर कोणी चरकामटेकडा मन ष्ट्य तीन चदवसपावेतों ईगाि भटकत 
ऄसलेला अढळला, तर त्याला पकडून त्याच्या िन्समगावंीं नेण्यातं येइल, तापलेल्या सळइनें त्याच्या 
छातीवर Vagabond शब्दािें ऄद्याक्षर 'V' हें डागलें  िाइल, अचण त्याच्या पायातं बेड्या घालून रस्त्यातं 
प्रकवा आतरत्र कामाला लावलें  िाइल, अचण त्याच्या पायातं बेड्या घालून रस्त्यातं प्रकवा आतरत्र कामाला 
लावलें  िाइल. िर त्यानें खोटें िन्समगावं साचंगतलें , तर त्याला त्या गावंच्या लोकािंा, प्रकवा तेथील 
म्य चनचसपाचलटीिा ग लाम केला िाइल, व त्याला 'S' या ऄक्षरािा डाग चदला िाइल. या चरकामटेकड्या 
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माणसािंीं म लें  वाटेल त्यानें धरुन नेउन अपल्या येथें ईमेदवार म्हणून कामाला लावावींत. म लाकंडून 
िोवीस वषांिे, व म लींकडून वीस वषांच्या, होइपावतेों ऄशा रीतीनें काम घेता ंयेइल. िर तीं पळून गेलीं; 
तर त्यानंा वयाच्या वरील मयादेपावतेों त्याचं्या धन्सयािें ग लाम केलें  िाइल. मग धन्सयानें त्याचं्याकडून, 
बेड्या घालून प्रकवा िाबूक मारुन, काम घ्यावें. धन्सयानें ग लामाला ओळखता ंयावें व हा अपलाि म्हणून 
खात्री व्हावी म्हणनू त्याच्या गळ्यातं, पायातं प्रकवा दंडावर लोखंडी कडी घालावी. या कायद्यातं सरते 
शवेटच्या भागातं ऄसें िरचवण्यातं अले होतें कीं, काहंीं चवचशष्ट प्रकारच्या गरीब लोकाकंडून िो कोणी 
मन ष्ट्य प्रकवा गावं त्याच्या खाण्याचपण्यािी व्यवस्था करील त्याला काम करुन घेता ंयेइल. ही गावं-ग लाम-
चगरीिी पद्धत आंग्लंडातं एकोचणसाव्या शतकािा बराि काळ लोटेपावतेों कायम होती; व ऄशा ग लामानंा 
'round men' ऄसे म्हणत ऄसत.” 

 
 वरील दोन तीनि ईताऱ्यावंरुन या गं्रथाच्या वािनानें कामकरी वगाच्या वृचत्त चकती संतप्त होत 
ऄसतील यािी कल्पना होइल. प्रकरणामागून प्रकरणें ऄशा ईदाहरणानंीं खिनू भरलीं अहेत. 
 
 ऄसो तर. याप्रमाणें ज्यावळेीं य रोपीय समािातं एकीकडे संपत्तीिा पूर लोटत होता, त्याि वळेीं 
द सरीकडे समािातंील बह िन वगस कप्ातं चखतपत होता. नव्या ईद्योगपद्धतीिा हा ऄचनवायस पचरणाम 
होता. चतनें समािातंील एका लहानशा वगांत सवस संपचत्त सािंवू ंलागली होती, त्याच्याि हातीं समािातील 
सवस सत्ता होती, व या संपत्तीिा व सते्तिा ईपयोग समािातंील आतर सवस लोकानंा दाचरद्र्यातं व द ःखातं 
िेवण्याकडे होत होता. 
 
 ही कारखान्सयािंी पद्धत मूलतःि ऄन्सयायािी अहे. पूवी समािातूंन ग लामचगरी स रु ऄसे. तींत 
ग लामानंी काबाडकष्ट करावते व त्यािें फळ मालकानंीं हक्कानें लाटावें ऄसा प्रघात ऄसे. हल्ली ती 
ग लामचगरी नाहींशी झाली; पण कारखान्सयाच्या हल्लींच्या पद्धतीनें नवी ग लामचगरी कायम झाली अहे. 
हींतही पूवीप्रमाणें एकाच्या रॅमािें फळ द सरा चगळंकृत करतो. फरक एवढाि अहे कीं, पूवीिी ग लामचगरी 
ईघड व स्पष्ट ऄसे, हल्लींिी प्रच्छन्न व ऄप्रत्यक्ष अहे. 
 
 या पद्धतींतला ऄन्सयाय दाखचवण्यासािीं मार्कससनें दोन चसद्धातं स्थाचपत केले अहेत. त्याच्या 
चविारसारणीिे ते म ख्य अधारस्तंभ अहेत, ऄसें म्हणण्यास हरकत नाहीं. मार्कससच्या पूवीच्या 
समाचिकवाद्याच्या व चवशषेतः रॉडबटसस व लॅसेलच्या गं्रथातूनही त्या चसद्धातंािंा ईल्लेख अढळतो, पण 
त्यािंें मार्कससआतकें  सागंोपागं, तकस श द्ध, व ऐचतहाचसक दाखल्यानंी पूणस ऄसें चवविेन पूवी कोणींि केलेलें  
नसल्यानें, ते चसद्धातं त्याच्या नावंानें प्रचसद्ध अहेत. 
 
 या कामीं पचहला चसद्धातं म्हणिे पदाथाला प्रकमत त्याला लागणाऱ्या रॅमाम ळें  येते. सामान्सयतः 
कोणत्याचह चनसगसिात पदाथाला मन ष्ट्याला ईपय क्त ऄसें रुप देण्यासािी थोडेफार रॅम कराव ेलागतात, 
अचण या रॅमावरुनि त्यािी प्रकमत–बािारातंील चवचनमय मूल्य–िरते. यावरुन सवस ईपय क्त पदाथांिा हा 
साधारण धमस म्हणता ं येइल कीं, ते मन ष्ट्यरॅमापासून तयार होतात. ऄथसशास्त्रातं चवविेनाच्या सोयीसािीं 
ईपय क्त पदाथस प्रकवा ‘संपचत्त’ ईत्पन्न करण्याला िमीन, भाडंवल व रॅम ऄसे तीन घटक लागतात ऄसें 
सागंण्यातं येतें. यापंकैी िमीन हा घटक िरी चनसगसिात अहे तरी संपचत्त ईत्पन्न करण्यातं चतिा ईपयोग 
होइल ऄसे रुप देण्याला बरेि रॅम कराव ेलागतात. द सरा घटक भाडंवल हें तर सवसस्वीं मन ष्ट्यरॅमानेंि 
ईत्पन्न झालेलें  ऄसतें. मन ष्ट्य अपल्या रॅमानें िें काहीं ऄथोपािसन करतो त्यापैकी अपल्या व अपल्या 
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क ट ंबाच्या चनवाहाला अवश्यक तेवढें खिस केल्यानंतर बाकी िे ईरतें तें भाडंवल होय. िगातंले सवस 
भाडंवल ऄशा रीतीनें ईत्पन्न झालेलें  अहे. तें रॅमािें सचंित रुप अहे. या भाडंवलानें कच्चा माल चवकत 
घेतला िातो, यंत्रसामग्री अणली िाते, व आमारती ईभारल्या िातात; पण याप्रमाणें िरी चनरचनराळ्या 
प्रकारानंीं त्यािें रुपातंर झालें  तरी ते म ळिें मन ष्ट्यरॅमािें फळ अहे, हें चवसरता ंकामा नये. साराशं, सवस 
भाडंवल रॅमिन्सय अहे. यावरुन संपत्तीच्या घटकापंैकी िमीन हा घटक बह ताशंी मन ष्ट्यरॅमानें सपंत्तीच्या 
ईत्पादनास ईपयोगी पडतो, व द सरा भाडंवल हा घटक तर मन ष्ट्यरॅमािेि रुपातंर अहे. म्हणनू सवस 
संपचत्त हे मन ष्ट्यरॅमािें फळ अहे, पदाथाला संपत्तीिें रुप येण्याला रॅम हें एकमात्र सवस संपचत्त हे 
मन ष्ट्यरॅमािें फळ अहे, पदाथाला संपत्तीिें रुप येण्याला रॅम हें एकमात्र कारण अहे, प्रकवा पदाथािें 
संपचत्तमऱ्त्व रॅमिन्सय अहे, हे चसद्ध होते. पदाथाला प्रकमत येण्यािें कारण रॅम हें याप्रमाणें िरल्यानंतर ती 
प्रकमत िरचवण्यािें साघन या रॅमािें प्रमाण हेंि होय, हें ईघड अहे. साराशं, पदाथाला प्रकमत येण्यािें 
कारण व ती िरचवण्यािें साधन मन ष्ट्यरॅम होत. हा मार्कससिा पचहला चसद्धातं होय. 

 
 हल्लींिी ईद्योगपद्धती चवचनमयावर ऄवलंबून अहे. कारखानदार कारखान्सयातं माल तयार करवतो, 
तो बािारातं नेउन देतो, व त्याच्या बदल्यातं द सरा माल-रुपये-घेउन येतो. िर या मोबदल्यातं त्यानें तो 
माल ईत्पन्न करण्यातं िेवढी प ंिी खिस केली होती तेवढीि परत त्यास चमळत गेली तर ऄथाति त्यास 
काहंीि नफा होणार नाहीं, व त्यािी सपंचत्त चदवसेंचदवस वाढत िाते तशी वाढणार नाहीं. परंत  वस्त तः ऄसा 
नफा होत ऄसतो, व कारखानदार चदवसेंचदवस गब्बर होत िातो, यावरुनि ऄथाति त्याला लावलेल्या 
प ंिीपेक्षा ं मोबदल्यातं िास्त काहंीं चमळतें. हें िास्त चमळण्यािें कारण काय? या प ंिींत ऄसा कोणता 
ईपय क्त फरक होता, कीं त्यानें चतला बािारातं िास्त मोबदला चमळंू लागतो? 
 
 मार्कसस म्हणतो कीं, हा ईपय क्त फरक मिूराचं्या रॅमानें होतो. मिूराचं्या रॅमाम ळें  त्या प िंीपासून 
माल तयार होतो, व त्याला बािारातं मूळ प ंिीपेक्षा ंिास्त प्रकमत येते. ऄथाति या ‘िास्त प्रकमती’ िे 
‘ऄचतचरक्त मूल्या’िें, मूळ प ंिीपेक्षा ंिास्त मोबदला चमळण्यािें, कारण मिूरािें रॅम होत. म्हणून न्सयाय हा 
झाला ऄसता, कीं ही िी मोबदल्यातं िास्त प्रकमत अली ती मिूरानंा चमळावी. परंत  हल्लींच्या ऄन्सयाय्य 
ईद्योगपद्धतींत कारखानदार हे मालक व मिूर सवसस्वी ऄगचतक ऄसतात. त्याम ळें  कारखानदार लोक ही 
िास्त येणारी प्रकमत मिूराचं्या हाती पंडू देत नाहीत. ते मिूरानंा केवळ त्याचं्या पोटाला िेमतेम प रेशी 
मिूरी देतात, व नफ्यािा म्हणिे त्या ‘िास्त प्रकमती’िा बाकीिा सवस ऄंश स्वतः चगळकृत करतात. 
ऄथाति ते याप्रमाणे मिूरानंा ल टतात, व त्याम ळेंि रॅीमंत बनतात. मिूराचं्या रॅमानें मूळ प ंिीला 
अलेल्या ‘िास्त प्रकमती’िे ऄपहरण हेंि कारखानदाराचं्या सपंत्तीिें बीि अहे. हा मार्कससिा द सरा चसद्धांत 
होय. 
 
 मार्कसस म्हणतो कीं, पूवीच्या व हल्लींच्या ईद्योगपद्धतींत म ख्य फरक हाि अहे. पूवी एक व्यचक्त रॅम 
करी, व अपल्या रॅमाच्या फळािा–त्यापासून होणाऱ्या नफ्यािा–ईपभोग घेइ. हल्लीं ऄनेक व्यचक्त रॅम 
करतात, व त्यािें फळ एकटा भाडंवलवाला प्रकवा कारखान्सयािा मालक घेतो. हल्लीं रॅम करणारे एक व 
त्यािें फळ भोगणारे द सरेि. हल्लींच्या पद्धतींत माल ईत्पन्न करण्याला ऄनेकािें रॅम लागतात, पण त्या 
मालावर मालकी मात्र चतसऱ्या एकट्यािीि–कारखानदारािी–राहते. समािातंील चवद्यमान दाचरद्र्यािें 
व ऄनवस्थेिें मूळ यातंि अहे. 
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 मार्कससच्या मताप्रमाणे समािातं ईत्क्ाचंत होत िात अहे. चतला ऄन सरुन हल्लींच्या पद्धतीिा िो 
ईत्कषस होत अहे यातंि चतिे ऱ्हासािें व सरतेशवेटीं ती पद्धत सवसस्वीं बदलून नवी पद्धत ऄस्ट्स्तत्वातं 
येण्यािें बीि अहे. हल्लीं कारखानदार माल स्वस्त पडावा म्हणनू परस्पराचं्या िढाओढीनें तो बसे मार 
ऄवाढव्य प्रमाणावर काढंू लागले अहेत. बािारातं मालािा खप चकती अहे, चगऱ्हाआकािी मागणी केवढी 
अहे, याकडे त्यािें लक्ष राहत नाहीं. त्याम ळें  या िढाओढींत वािवीपेक्षा ं चकती तरी फािील माल तयार 
करण्यातं येतो, व मग काहंी कारखाने एकदम ड बतात, व काहंीं चकत्येक चदवस बंद िेवाव ेलागतात. त्यानें 
शेंकडो मिूरासं ईद्योग नाहींसा होतो व ते ईपाशी मरंु लागतात. ही मालािी ऄचत-पैदास व त्याम ळें 
बािारावर येणारी अपचत्त हल्लींच्या पद्धतीिा िसा िसा ईत्कषस होत िाइल तशी तशी िास्त वारंवार व 
लवकर येउं लागेल; व त्यािा प्रत्यक्ष ऄन भवही ऄलीकडच्या काळातं येत अहे. एकीकडे यंत्रातं स धारणा 
होत िाउन मन ष्ट्यरॅम कमी लागूं लागतात, िास्त िास्त लोकासं रोिगार चमळेनासा होतो, व 
समािातंील बराि मोिा िो कामकरी वगस त्यािी ग्राहकशचक्त कमी होत िाते. पण द सरीकडे ईत्पन्न 
होणाऱ्या मालािें प्रमाण मात्र कारखानदाराचं्या िढाओढीनें वाढत ऄसतें. याम ळे समािातं ऄसा चवचित्र 
प्रकार घडतो कीं मालाला चगऱ्हाइक नाहीं म्हणून तो सडत ऄसतो, व चगऱ्हाआकाला माल घेण्यािें सामर्थयस 
नाहीं म्हणून तो ईपाशी मरत ऄसतो. 
 
  या सवस प्रकारानंी समाि कालातंरानें त्रस्त झाल्याचशवाय राहणार नाहीं. काहंीं चदवस कारखाने 
खूप िोरानें िालावते, खूप माल तयार व्हावा, व मग एकदम यापंैकी काहंी ड बावते, बरेि बंद व्हावते अचण 
शेंकडो लोकािंी ऄन्नान्नदशा व्हावी, ऄशी अपचत्त िर प न्सहा प न्सहा ओढवू ंलागली; िर समािातंल्या एका 
लहानशा भागातं कल्पनातीत संपचत्त व बाकीच्या मोठ्या थोरल्या भागातं कल्पनातील दाचरद्र्य नादंूं लागलें ; 
िर ह्ा दचरद्री भागानें मरमर मरेपावतेों कष्ट करावते, व द सऱ्या भागानें ऐषअरामातं लोळत त्या कष्टाच्या 
फळािा ईपभोग घ्यावा ऄशी रॅमािंी वाटणी झाली, तर ही स्ट्स्थचत समािाला फार काळ सहन होणार नाही 
हें ईघड अहे. हळू हळू ती स्ट्स्थचत बदलण्यािें सामर्थयसही कामकरी वगांत येत ऄसतें. अपत्तीनें व सकंटाने 
त्याचं्यातं िागचृत होते. मोिमोठ्या चगरण्यातूंन व कारखान्सयातून एकि काम करावें लागल्यानें, सवांनीं 
चमळून एकि टीनें व चशस्तीनें वागून आष्ट कायसभाग कसा साधावा यािें त्यासं चशक्षण चमळतें. पल्या िीवावर हे 
कारखाने िालले अहेत, त्यािें खरे िालक अपण अहोंत, अपणावंािंनू हे व्यथस होत, ऄसें ऄसताहंी 
अपणासं ही िी अपचत्त सोसावी लागत अहे चतला कारण अपल्यातंील ऄज्ञान व फूट अहे ऄसें त्यानंा पटंू 
लागतें. संख्येनें त्यािंा िमाव आतका मोिा व ऄफाट अहे, कीं एकदा ंत्याचं्यातं वरील वृचत्त बळावनू िूट 
ईत्पन्न झाली कीं त्याचं्याप ढें समािातंील आतर सवस सत्ता चनबसळ पंगू होत. भचवष्ट्यत् काळातं कामकरी वगस 
समािातंील रािकीय सत्ता अपल्या हातीं घेइल यातं संशय नाहीं; व ती सत्ता हाती घेतल्यावर त्यािें 
पचहलें  काम हल्लींिी अर्मथक व्यवस्था बदलणें हें होइल. हल्लींिी कारखान्सयातंील काम करण्यािी पद्धत 
िशीच्या तशीि कायम राहील; फक्त त्यातंील नफा िो एकादोघा ं प्रकवा काहंी थोड्या व्यक्तींच्या– 
कारखानदाराचं्या प्रकवा भागीदाराचं्या –हातीं हल्लीं िातो, तो नंतर सवस कामकऱ्यातं वाटून चदला िाउं 
लागेल. कारखान्सयािी खासगी मालकी िाउन त्यावर समािािी मालकी होइल. तो समािाच्या 
चहतासािीं, व समािाच्या अवश्यकतेन रुप िालचवला िाइल, व त्यािें ईत्पन्न त्यातं काम करणाऱ्या 
व्यक्तींसि चमळंू लागेल. 

 
 सामाचिक ईत्क्ातंीच्या चनयमाप्रमाणें ही क्ाचंत घडून येणारी अहे. हल्लींच्या ईद्योगपद्धतीिा तो 
ऄचनवायस पचरणाम अहे. तो कोणासही टाळता ंयावयािा नाहीं. परंत  त्यािें स्वरुप ध्यानातं अणनू तदन रुप 
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वतसन समािानें एव्हापंासून िेवल्यास, त्या क्ान्सतीच्या वळेीं होणारीं ऄवश्यंभावी वैयचक्तक द ःखें कमी करता ं
येतील, व ती क्ान्सतीही लवकरि पण शातंपणानें, फारसा ऄपाय न होता ंघडवनू अणता ंयेइल. 

 
 वरील क्ास्ट्न्सत झाल्यानंतर समािस्ट्स्थचत कशा स्वरुपािी होइल याबद्दल मार्कससनें फारसा ख लासा 
केलेला नाहीं. वस्त तः स्थूल रुपरेषेचशवाय त्या स्ट्स्थतीिें िास्त वणसन करता ं येण्यासारखें नाहीं. मार्कससनें 
चतिें चदग्दशसन प ढील शब्दातं केले अहे. “समािातंील काहीं व्यक्तींनीं अपख शीनें एक संघ प्रकवा मंडळी 
स्थापली ऄसें अपण समिंू या. या मंडळीनें माल ईत्पन्न करण्यािीं साधनें िमचवलीं व सवसिण अपापल्या 
शचक्त एकवटून सहकाचरतेनें काम करंु लागले. ऄशा रीतीनें िो माल तयार होइल त्यावर त्या मंडळीिी 
सामाचिक स्वरुपािी मालकी राहील. त्यापैकीं काहंीं चहस्सा प नः नवीन माल तयार करण्याला अवश्यक 
म्हणून वगेळा काढून िेवावा लागेल. ती सामाचयक मालमत्ता राहील. मंडळीच्या सभासदािंा चनवाहही ह्ा 
ईत्पन्नातूंनि व्हावयािा ऄसल्यानें बाकी राचहलेला चहस्सा त्यानंा वाटूंन चदला िात िाइल. ह्ा वाटंणीिी 
पद्धत व स्वरुप ज्या मानानें माल ईत्पन्न करणारािंी सामाचिक ईन्नचत झाली ऄसेल व माल ईत्पन्न होणाऱ्या 
कारखान्सयािें िसें स्वरुप ऄसेल त्यावंर ऄवलंबून राहतील.” मार्कसस प ढें म्हणतो कीं भावी समािस्ट्स्थंतीत 
सामाचयक माल ईत्पन्न करण्यातं प्रत्येकानें चितका काळ रॅम केले ऄसतील चततका त्यािा चहस्सा त्या 
मालातं राहील. कारण ईत्पन्नातंील चहस्सा रॅमातंील चहश्यावरुनि िरचवला पाचहिे, अचण रॅमातंील 
चहस्सा िरचवण्यास प्रत्येकानें चकती काळ रॅम केले हें पाहण्याचशवाय द सरें साधन नाहीं. थोडर्कयातं, नवीन 
समािस्ट्स्थतींत सवस माल हल्लीप्रमाणेंि सामाचयक रीतीनें तयार होत िाइल. परंत  त्यािी वाटंणी मात्र 
हल्लींप्रमाणें न होता,ं तो माल तयार करण्यातं ज्यानें चितका काळ रॅम केले ऄसतील त्या मानानें त्यातंील 
चहस्सा त्याला चदला िाइल., 
 
 वरील नवीन स्ट्स्थतीत समािातं सरकारिी अवश्यकता राहणार नाहीं. ऄसें मार्कससिें मत होतें. 
अतापंयंत व हल्लींही िो िी ईद्योगपद्धचत समािातं प्रिचलत होती व अहे चतच्यापासून समािातंल्या एका 
वगािें मात्र चहत होत अलें  अहे, व बाकीच्या वगांस व्यथस काबाडकष्ट मात्र कराव ेलागले अहेत. ही पद्धचत 
ऄशा रीतीनें ऄन्सयायािी ऄसल्यानें ती कायम िेवण्यास सरकारिी िरुरत ऄसे. वस्त तः तोपयंत सरकार 
म्हणिे एका वगाच्या चहतासािी समािातंील बाकीच्या वगांवर ऄन्सयाय्य ईद्योगपद्धचत लादणारी संस्था 
राहत अली. अतापंयंत व अताहंी समािातं िमीनदार अचण त्यािंीं क ळें, कारखानदार अचण मिूर ऄसे 
चनराळे वगस चनमाण होउन त्याचं्यातं सारखा दे्वष अचण कलह नादंत अला; अचण त्यापंकैी बचलष् वगािी 
सत्ता द सऱ्या वगावर िालचवण्यासािी सरकारिी अवश्यकता राहत अली. परंत  भावी काळातं िेव्हा ं
समािातंील प्रत्येक व्यक्तीला चहतावह ऄशी ईद्योगपद्धती स रु केली िाइल, िेव्हा ंसमािातं परस्परचवरोधी 
ऄसे वगसि ईरणार नाहींत, िेव्हा ंमिूर व कारखानदार हा भेद नष्ट होउन हल्लींिी वैयचक्तक स्पधा व कलह 
नाहींसा होइल, तेव्हा ंकोणािें चनयंत्रण कोणीं करण्यािी अवश्यकता न ईरुन सरकार हें नामशषे होइल. 
समािातं समािाच्या मालकीिे, कामकऱ्यानंीं अपण होउन काढलेले, कारखाने चनमाण होतील. 
त्याचं्यातंील काम स रचळतपणें िालचवण्यास व चनरचनराळ्या कारखान्सयातंील परस्परसबंंध व्यवस्ट्स्थत 
िेवण्यास सवांच्या संमतीनें कायम केलेली एकादी संस्था राहील; पण चतिें स्वरुप हल्लींच्या ‘सरकार’ हून 
फार वगेळें  व चनयंत्रणरचहत राहील हें ईघड अहे. 

 
 चवद्यमान ईद्योगपद्धतीच्या या शास्त्रीय आचतहासकाराच्या मतािंी याप्रमाणें स्थूल रुपरेषा अहे. 
त्याच्या एकंदर मतािें सार थोडर्कयात प ढीलप्रमाणें काढता ंयेइल : 
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(१) भौणतक वाद – तो पक्का भौचतकवादी होता. एकंदर सृचष्ट ही कायसकारण शृखंलेनें बद्ध 
ऄसून, चतला स्वतंत्र चनयंता नाहीं. समािातंील स्ट्स्थत्यतंरे हीं भौचतक कारणानंीं घडत ऄसतात, व त्यातं 
संपचत्त हें म ख्य कारण अहे. समािातंल्या एकंदर व्यवहाराच्या मूळाशीं सापंचत्तक कारणें ऄसतात. 
आचतहास, कायदे, रािव्यवस्था,तत्त्वज्ञान, यािंें स्वरुपही सापंचत्तक कारणावंर ऄवलंबून ऄसतें. ऄथाति 
िसा िसा या सापंचत्तक कारणािंा पचरणाम होत िातो, तसतशी समािािी पचरस्ट्स्थचत बदलत िाते. मन ष्ट्य 
या बाबतींत पूणसपणे परवश अहे. 

 
 पूवी या सापंचत्तक कारणानंीं फ्रान्ससातं क्ास्ट्न्सत स रु होउन ती सवस यूरोपातं पसरली. तींत 
सरंिामीपद्धत मोडून भाडंवली पद्धत व भाडंवली सत्ता समािातं प्रस्थाचपत झाली. याप ढें भचवष्ट्यत् काळातं 
द सरी क्ास्ट्न्सत होउन, ही भाडंवली सत्ता नष्ट होउन, कामकऱ्यािंी सत्ता रुढ होइल. पचहली क्ास्ट्न्सत िशी 
ऄचनवायस होती, तशीि भचवष्ट्यत् काळिी द सरी क्ास्ट्न्सतही ऄचनवायस अहे, ऄवश्यंभावी अहे. मार्कससनें 
अपल्या गं्रथातूंन हें प ढील क्ान्सतीिें ऄवश्यंभाचवत्वि चसद्ध केलें  अहे. भाडंवलदारानंा दोषी िरचवण्यापेक्षां, 
भाडंवलीपद्धती ऄचनवायस कू्रपणा दाखचवण्याकडे त्यािा िास्त कटाक्ष चदसून येतो. तो िणूं काय एक 
त्रयस्थ तत्त्वचवविेक या नात्यानें समािािी या क्ान्सतीकडे कशी ऄचनवायस प्रवृचत्त अहे हें या गं्रथातं दाखवीत 
अहे. हल्लींच्या भाडंवली पद्धतींति नाशािें बीि ऄसून, चतिें ईत्पन्न केलेल्या कारणानंींि ऄंती चतिा 
ईच्छेद होणार अहे. 

 
(२) कारखान्द्यांचा णवस्तार व भांडवलाचें एकीकरण – मार्कससने अपल्या गं्रथातं हल्लींच्या 

कारखान्सयािंें स्वरुप िास्त मोिें होत िाणें कसे ऄचनवायस अहे हें दाखचवलें  अहे. कारखानदारातंील 
परस्परस्पधेनें चदवसेंचदवस त्यािंी संख्या कमी होत िाइल, परंत  चशल्लक राहणाऱ्या कारखानदारािंें मात्र 
भाडंवल वाढत िाइल, व ऄशा रीतीनें समािातंील सवस भाडंवल काहंी थोड्या व्यक्तींच्या हातातं सािंचवलें  
िाइल. चवद्यमान ईद्योगपद्धतींतला भाडंवलािा हा एकीकरणािा धमस मार्कससनें फार िोरानें प्रचतपादन केला 
अहे. एक एक धंदा या रीतीनें एकएका व्यक्तीच्या ताब्यातं िाइल ऄसें त्यािें मत ऄसल्यािें त्याच्या 
गं्रथावरुन चदसतें. कारखानदार एक होउन अत्मसरंक्षणासािी ‘रस्ट’ सारख्या संस्था काढतील, हें त्यानें 
भचवष्ट्य केलें  होतें. ईद्योगधंद्याप्रमाणें शतेकींतही लहान लहान शतेकरी नाहींसे होउन मोिमोिे िमीनदार 
चनमाण होतील ऄसें त्यानें ऄन मान केलें  अहे. ऄथाति ऄशा रीतीनें कारखानदारािंी सखं्या िशी िशी 
ऄल्प होत िाइल, तशी तशी त्याचं्या संपत्तीिी ऄन्सयाय्यता, व भाडंवलीपद्धतीिी सदोषता, िास्त प्रखरपणें 
िािक होउं लागेल, व ऄंतीं ती ईलथून पडेल. 

 
(३) वगुकलह – समािातं सापंचत्तक कारणानंीं पूवीपासून एका वगािा द सऱ्या वगाशीं कलह 

होत अला अहे. प्रकबह ना समािािा आचतहास म्हणिे हा वगसकलहािाि आचतहास होय. मार्कससनें हल्लींच्या 
समािातं एक कामकऱ्यािंा व द सरा भाडंवलवाल्यािंा वगस करुन, त्याचं्या चहतातं शारॄत चवरोध ऄसल्यािें 
दाखचवलें  अहे. त्याच्या मतें समािातंील प्रत्येक व्यचक्त या प्रकवा त्या वगांत अली पाचहिे, प्रकवा अि येत 
नसली तर कालातंरानें येइल; येण्याचशवाय चतला गत्यतंर नाहीं. हल्लींच्या ईद्योगपद्धतीिा हा धमस अहे. या 
रीतीनें समािातं दोन वगस होतील, व त्याचं्यातं शारॄचतक चवरोध ऄसल्यानें सारखा कलह स रु होइल. या 
कलहातंि या ईद्योगपद्धतींच्या नाशािें बीि अहे. हल्लीं भाडंवलवाले प्रबल अहेत. पण कामकऱ्यातं 
िागचृत झाली, चशक्षण पसरलें , म्हणिे त्यािें प्रथम राष्ट्रातंील राष्ट्रातं, व नंतर अंतरराष्ट्रीय संघ चनमाण 
होतील. अचण मग त्यासं या कलहातं चविय अल्याचशवाय राहाणार नाही. नंतर देशातंील सवस िमीन व 
सवस कारखाने देशाचं्या मालकीिे होतील; संपचत्तमानािंा आतरावंरील ि लूम नाहींसा होइल; एकाच्या 
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रॅमािें फळ द सऱ्यानें ईपटणें बंद होइल; समािातंील सवसि लोक कामकरी होउन, वगसभेदािें मूळ नाहीसें 
होइल. वगसकलह नाहींसा होइल, व समािाच्या खऱ्या आचतहासाला तेव्हा ंप्रारंभ होइल. 

 
 याप्रमाणें, भौचतक वाद, भाडंवलािा एकीकरणािा धमस, व वगसकलह ऄशीं मार्कससच्या एकंदर 
चविारािंी तीन सूत्रें अहेत. 
 
 मार्कससच्या वरील मतािंें व्यवहाचरक कायस त्याच्या हयातींत व नंतर दोन ससं्थाचं्या द्वारें घडलें . एक 
अंतरराष्ट्रीय संघ, व द सरा िमसनींतला प्रिासत्ताक-समाचिकवादी पक्ष. यापंैकीं पचहलीिा मार्कसस हा 
प्रथमपासून म ख्य िालक व प्रवतसक ऄसून, चतिी संघटना, चनयम, व पचहल्या बिैकींतले प्रास्ताचवक भाषण 
त्यानेंि तयार केलें  होतें. ऄथाति चतिें सवस रॅये त्यालाि होतें. 
 
 द सरी संस्था मूळ लॅसेलनें स्थापन केली. पण चतच्या स्थापनेनंतर ऄवघ्या पंधरा मचहन्सयानंी तो 
मरण पावला. अचण प ढें चतला म ख्य स्फूर्मत मार्कससच्या पक्षाकडून चमळत गेली, व चतिें धोरण अचण कायसक्म 
त्याच्या मतान सार राहत गेले. राष्ट्रातं कामकरी वगाच्या स्वतंत्र पक्ष चनमाण करुन, त्यािे प्रचतचनचध 
पालसमेंटातं पािवावते, व त्याचं्या िोरावर आष्ट स धारणा घडवनू अणाव्यात ऄसें मार्कससिें मत होतें, त्याला 
ऄन सरुन त्याच्या हयातींत म ख्यत्वकेरुन िमसनींत वरील पक्षानेंि कायस केलें . व त्यािा कामकऱ्याचं्या 
स्ट्स्थतीवर प ष्ट्कळ आष्ट पचरणाम घडला. ऄशा रीतीनें मार्कससच्या चशकवणींिेंि तें एकप्रकारें ऄप्रत्यक्ष फल 
अहे. म्हणून या पक्षाच्या कायासबंंधी प्रथमतः दोन शब्द सागंून, नंतर मार्कससच्या प्रत्यक्ष प्रयत्नानंीं स्थापन 
झालेल्या अंतरराष्ट्रीय संघािें वणसन करंु. 
 
 लॅसेलनें सन १८६३ त Universal working Mens association स्थापन केल्यािें मागील 
प्रकरणातं वािलेलें  वािकासं अिवत ऄसेल. ही संस्थाि िमसनींतल्या प्रिासत्ताक-समाचिकवादी पक्षािी 
िननी होय. चहच्या स्थापनेनंतर पधंराि मचहन्सयानंीं लॅसेल वारला, पण तरीही त्या वळेीं चतच्या सभासदािंी 
संख्या ४६१० होती. लॅसेलच्या मरणोत्तर या ससं्थेनें अपल्या मताचं्या प्रसाराथस Social Demo-crat नावंािें 
पत्र काढलें . त्याच्या लेखकातं मार्कसस व एंिल्स हे म ख्य होते. या पत्राच्या योगानें सामाचिक वादािा 
िमसनींतील कामकऱ्यातं प ष्ट्कळ प्रसार झाला, व त्याचं्यातं िागचृत ईत्पन्न झाली. सन १८६७ त िमसनींतील 
ईत्तरेकडील संस्थानािंा सघं कायम झाला; व त्यािंा सूत्रधार िो चबस्माकस  त्यानें त्या संस्थानातूंन लोकानंा 
सावसचत्रक मतदानािा हक्क चदला. याम ळें  या कामकरी वगाला िमसन पालसमेंटातं अपल्या संख्येन रुप 
प्रचतचनचध पािचवण्यािी अशा ईत्पन्न झाली. व या वगाच्या पालसमेंटातंील िळवळीला नवीन िीवन प्राप्त 
झाले. 
 
 पण िमसनींत यावळेीं कामकरी वगांत दोन पक्ष होते, एक वर वणसन केलेला लॅसेल मतान यायािंा, 
व द सरा लीबनेक्त, बेबेल वगरेै तर प ढाऱ्यािंा. या दोन पक्षातं न र्कत्याि स्थापन झालेल्या िमसनसंघासंबधंातं 
व आतर चकरकोळ मतभेद होता. पण दोन्सही पक्षािें प्रचतचनचध िमसन पालसमेंटातं होते. सन १८७०-७१ च्या 
फँ्रको-िमसन य द्धािंें वळेीं लॅसेल पक्षानें य द्धाला ऄन कूल मत देउन, त्यासािीं खिस मंिूर केला होता; 
कारण एरवीं नेपोचलयनिी सत्ता सवस य रोपभर पसरेल, िमसनीिें स्वातंत्र्य नष्ट होइल, व कामकरी पक्ष 
हतवीयस होइल ऄशी त्यानंा भीचत वाटत होती. पण बेबेल-पक्षाला नेपोचलयन व चबस्माकस  हे दोघेही सारखेि 
ि लमी ऄतएव त्याज्य वाटत होते, म्हणून त्या पक्षानें मत देणेंि नाकारलें . या बबेेल-लीबनेक्त-पक्षाला 
मार्कससिीं मतें पूणसपणें मान्सय होतीं. या पक्षातंील कामकऱ्यािें अपापल्या गावंीं संघ Unions ऄसत, व त्यािंी 
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दरवषी काँगे्रस भरत ऄसे. सन १८६८ त या पक्षाच्या काँगे्रसनें मार्कससच्या अंतरराष्ट्रीय संघािीं मतें 
अपणासं मंिूर ऄसल्यािा िराव पसार केला, व प ढील वषी त्या संघाच्या बिैकीला अपले प्रचतचनचध 
पािचवले. 

 
 सन १८७५ त या दोन्सही पक्षािंा समेट होउन त्यािंी गोष्ट येथें संय क्त काँगे्रस भरली; व तींत नवीन 
संय क्त पक्षािें ‘िमसन-सामाचिकवादी कामकरी-पक्ष’ ऄसें नावं िेवण्यातं अलें . या वळेी या पक्षािे ईदे्दश व 
कायसक्मही िरचवण्यातं अला. त्यातं कामकऱ्याचं्या म क्ततेसािीं, रॅमािी साधनें िे कारखाने ते राष्ट्राच्या 
मालकीिे केले िाउन, कामकऱ्याचं्या सहकारी ससं्थानंा िालचवण्यासािीं चदले िावते; व हल्लींिी 
रोिम ऱ्यािी पद्धत बंद करुन, रोिम ऱ्याच्या ऄबाचधत चनयमाला समािात स्थान चमळंू देउ नये, ऄसे ईदे्दश 
िाहीर केले अहेत. या ईदे्दशाच्या चसद्धीसािी प ढील मागण्या प्राप्त करुन घेण्यािें त्या पत्रानें िरचवलें  होतें:- 
 

(१) सावसिचनक व समान मतदानाि हक्क चमळावा. 
  

(२) य द्ध व तहानें प्रश्न लोकाचं्या मतानें चनचरृत व्हावते. कायदे लोकानंी करावते. 
  
(३) हल्लींच्या खड्या पगारी सैन्सयाऐविीं लोकािें स्वयसेंवक सैन्सय ऄसावें. लष्ट्करी चशक्षण  
 सावसचत्रक सक्तीिें व्हाव.े 

 
(४) स्वातंत्र्य-चवघातक कायदे रद्द व्हावते. 

 
 (५) न्सयाय फ कट चमळावा. न्सयायाधीश लोकचनय क्त ऄसाव.े 

  
(६) चशक्षण सावसचत्रक, सक्तीिें व मोफत ऄसावें. 

 
(७) कामकऱ्यानंा संघ स्थापण्याला ऄचनयंचत्रत स्वातंत्र्य ऄसावें. 

 
(८) समािाच्या पचरस्ट्स्थत्यन रुप कामािें तास चनयचमत व्हावते. रचववारीं चवरॅाचंत ऄसावी. 

 
(९) म लाकंडून व चस्त्रयाकंडून अरोग्याला व नीतीला ऄपायकारक रॅम घेण्यािी बंदी ऄसावी. 

 
(१0) कामकऱ्यािंें िीचवत व अरोग्य याचं्या संरक्षणासािीं कायदे व्हावते. 
 
(११) राज्यातं एकि प्रत्यक्ष, व वाढता, प्राप्तीवर कर घेतला िावा. 
 

 वरील कायसक्म ऄगदी स्थूल अहे. पण त्यावरुन मार्कससच्या मतािी छाप दृग्गोिर होते. दोन्सही 
पक्षािंें ऐर्कय झाल्यानंतर, त्याचं्या कायाला खूप िोर अला, व त्याचं्या ऄन यायािंी संख्या भराभर वाढत 
गेली. सन १८७७ तील चनवडण कींत या पक्षािीं पािं लक्ष मतें पडलीं व बारा सभासद िमसन सभेत चनवडून 
अले. 
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 या प्रसाराम ळे राज्यकत्यांला या पक्षािें वैषम्य वाटणें साहचिक होते. त्यातंि या पक्षािें 
अंतरराष्ट्रीय ऐर्कयतेिें व य द्ध-चवरोधक धोरण ऄसल्यानें तो पक्ष चबस्माकस सारख्या सा्ाज्यवादी म त्सद्याला 
फार ऄचप्रय होता. सरतेशवेटी चबस्माकस नें ऄन कूल संचध पाहून, वाक स्वातंत्र्य चनयंचत्रत करणारे व 
कामकऱ्यानंा प्रचतकूल ऄसे आतर कायदे मंिूर करुन घेतले, व त्यािंी कडक ऄंमलबिावणी स रु केली. 
त्या योगानें प्रथम प्रथम या पक्षािा िोर प ष्ट्कळ कमी झाला. पण कामकऱ्यातं एकदा ंईत्पन्न झालेली िागचृत 
व िैतन्सय कायमिें चमटणें ऄशर्कय होते. त्या पक्षानें प नः ईिल घेतली. त्यािा प्रसार प नः स रु झाला, व सन 
१८९० त या पक्षािी १४ लक्ष २७ हिार मतें पडलीं. िमसन रैकस्टॅग (पालसमेंट) मध्ये हा सवांत प्रबळ पक्ष 
होता. ऄथाति त्या पक्षाला प्रचतकूल ऄसलेले कायदे यावळेीं नाहीसे झाले. 

 
 ऄसा या पक्षािंा थोडर्कयातं आचतहास अहे. िमसन कामकऱ्यातं ऐर्कय, स्वावलंबन व स्वाथसत्याग 
ईत्पन्न करुन, त्यानंा मार्कससच्या मतापं्रमाणें, पालसमेंटातूंन प्रचतचनचधद्वारा अपल्या चसद्धीसािीं प्रयत्न 
करण्यास या पक्षाने चशकचवलें  हे त्यािें ऄत्यतं-मोिे कायस अहे. सामाचिकवाद्यािंी िळवळ ही चिवतं 
िळवळ अहे. त्याम ळें  पचहली पचरस्ट्स्थचत प्राप्त झाल्यावर नवीन ईपाय योचिले िातील व िावते हें योग्यि 
अहे व त्याप्रमाणें िमसनींच्या चवद्यमान लोकसत्ताक राज्यपद्धतींत समाचिकवादी पक्षानें नवीन धोरण कायम 
केलें  यातं नवल नाहीं. परंत  कामकरी वगांतील िागृतीच्या प्रारंचभक ऄवस्थेंत त्याला पालसमेंटातंील 
िळवळीिा योग्य मागस दाखवनू देण्यातं वरील प्रिासत्ताक सामाचिकवादी-पक्षानें मोिें कायस केलें  यातं 
संशय नाहीं. 

 
 अता ंअतंरराष्ट्रीय संघािें वणसन करुन हें प्रकरण सपंवू.ं 

 
 य रोपातंील कामकऱ्यािंा अतंरराष्ट्रीय संघ स्थापन करण्याला त्या खंडािी भौगोचलक स्ट्स्थचत व 
पूवसपरंपरा हीं फार ऄन कूल होतीं. त्या खंडातंल्या बह तेक सवस राष्ट्रातूंन ग्रीको-रोमन संस्कृचत पसरलेली 
ऄसल्यानें, त्याच्यातं एकप्रकारिी परस्परसहान भचूत व साधम्यस वास करीत ऄसते. त्याम ळें  कोणत्याही 
देशातं एकादा नवा शोध, नवी िळवळ, प्रकवा नवें तत्त्व प्रिचलत झालें  ऄसता ं त्यािा प्रभाव त्या एकाि 
देशातं थाबंून न राहता,ं असपासच्या सवस देशातूंन पसरंु लागतो. यरूोपच्या आचतहासातं यािीं ऄनेक 
ईदाहरणें अढळतात. प्रथमतः आटलींत चिरृन धमािा प्रसार झाला. तेथें त्यािें बीि एकदा ं नीट 
रुिल्यावर, त्याच्या शाखा सवस यूरोपभर पसरण्यास फार काळ लागला नाहीं. प ढे िमसनींत ल्यूथरनें 
प्रोटेस्टंट पंथ काढला, वर ऄध्याहून ऄचधक यूरोप त्या पंथािे ऄन यायी बनलें . ऄिराव्या शतकाच्या 
ऄखेरीस फ्रान्ससातं राज्यक्ास्ट्न्सत होउन समता, स्वतंत्रता व बंध ता या तऱ्त्वािंा ियियकार होउं लागला. 
लवकरि त्यािी लाट सवस यूरोपभर ऄशा िोरानें पसरली कीं, चकत्येक रािािंी असनें चतनें वाहून नेलीं, व 
बाकीच्यािंीं चखळचखळीं करुन टाकलीं. लोकशाहीच्या ईदयाला या काळापासूनि खरा अरंभ यरूोपातं 
झाला. या व द सऱ्या ऄनेक ईदाहरणावंरुन यरूोपखंडातंील सवस देश परस्पराशंीं एकप्रकारें संबद्ध झालेले 
अहेतसें चदसून येइल. दळणवळणाच्या वाफेच्या व चविेच्या नवीन साधनानंीं हा त्यािंा संबधं िास्त चनकट 
झाला. याचंत्रक शोधानंीं प्रिचलत झालेल्या नवीन ईद्योग व व्यापारपद्धतीनें त्यातं भर घातलीं. पूवी प्रत्येक 
देशािे ईद्योग व व्यापार अपापल्या देशाप रते ऄसत. नवीन पद्धतींत प्रत्येक देश सवस िगाला माल 
प रचवण्यािी हावं धरंु लागला. त्याम ळें  चनरचनराळ्या देशातं परस्परातं व्यापार तर स रु झालाि, पण 
त्याबरोबरि व्यापारी िढाओढही स रु झाली. त्याम ळें  चनरचनराळ्या देशातंील कारखानदार व व्यापारी यािंा 
परस्पराशंीं प ष्ट्कळ संबधं येउं लागला. प्रथम प्रथम परस्परातं खूप िोरािी िढाओढ िालत ऄसे; पण 
लवकरि ऄशा िढाओढीपासून सवांिेंि न कसान होत ऄसल्यािा त्यानंा ऄन भव येउं लागला, व 
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परस्पराचं्या चहतसरंक्षणासािीं ऐर्कयतेिी व सहकाचरतेिी अवश्यकता भासूं लागली. तेव्हा ंकारखानदार 
लोकाचं्या व व्यापाऱ्याचं्या अंतरराष्ट्रीय मंडळ्या व सभा स्थापन होउं लागल्या. मालािे दर सारखे 
िेवण्यातं, मिूरीिे दर वाढंू न देण्यातं, मिूरींनी संप केल्यास तो मोडून काढण्यातं, वगैरे या सभािंा 
ऄचतशय ईपयोग होउं लागला. तो पाहून कामकरी वगालाही अपला अतंरराष्ट्रीय संघ स्थापन करण्यािी 
स्फूर्मत होत िालली. कारखानदारापं्रमाणेंि चनरचनराळ्या देशातंील कामकऱ्यातंही परस्परातं िढाओढ 
िालू ऄसे. एकाद्या देशातं मिूरी िास्त चमळत ऄसली, तर तेथें आतर देशातंले मिूर िात व कमी दरावर 
काम करंु लागत, त्याम ळें  लवकरि सवांनाि कमी मिूरी चमळंू लागे. एका देशातंील मिूरानंीं रोिम रा 
वाढण्यासािीं प्रकवा आतर मागण्या कबूल करुन घेण्यासािीं सपं केला, तर आतर देशातंील त्याचं्या िागीं 
काम करण्यास येत, व संप चनष्ट्फळ होइ. कारखानदारािंें ईदाहरण पाहून मिूरानंाही सहकाचरतेनें 
वागण्यािी अवश्यकता पटली. चनरचनराळ्या देशातंील हद्दपार झालेले बरेि ईत्साही कामकरी यावळेी 
पॅचरसला होते. त्यानंीं संघाच्या कल्पनेला दृश्यरुप देण्यािें िरचवलें , व आ. स. १८४४ त एका अंतरराष्ट्रीय 
मंडळािी स्थापना केली. या वळेीं या संघािें नांव (communist's Manifesto) मार्कससनें चलचहलें  होतें. त्यातं 
त्यानें सामाचिक वादाच्या तऱ्त्वािें व लीगच्या कायसक्मािें ऄत्यंत िोरदार, अवशेय क्त, सप्रमाण चवविेन 
केलें  अहे. सामाचिक वादाच्या वाङ मयात हें पत्रक फार प्रचसद्ध ऄसून, त्यातंील ईपसंहारातं मार्कससिे 
स प्रचसद्ध ईपदेशसूत्र “Proletarians of all lands write.” (‘हे सवस देशातंील कामकऱ्यानंो, एक व्हा’) हे 
चदलेलें  अहे. मार्कससच्या मतािंें सार या िाचहरपत्रातं ऄत्यंत चवशद व चित्ताकषसक रीतीनें साचंगतलें  ऄसून, 
सरतेशवेटीं मि रवगास कळकळीिा व ईत्साहिनक ऄसा ईपदेश केला अहे. याम ळें  ऄिूनही कामकरी 
वगांकडून त्यािीं पारायणें करण्यातं येतात यातं नवल नाहीं. समािािी रिना सापंचत्तक पायावर झालेली 
ऄसून समािाच्या रािकीय आचतहासाच्या मूळाशीं त्यातंील ऄथोत्पादनािी व्यवस्था अहे. हा आचतहास 
म्हणिे समािातंील एका वगािें द सऱ्या वगाशीं झालेलें  भाडंण, व त्या भाडंणातं यशस्वी झालेल्या वगानें 
द सऱ्या वगावर ऄबाचधत सत्ता िालू िेवण्यासािीं केलेले प्रयत्न यािें वणसन अहे. समािातं अतापंयंत दोन 
वगस राहत अले, एक सत्ताधारी, ल टणारा वगस; व द सरा त्या सते्तनें अक्ातं झालेला, ल टला िाणारा वगस. 
परंत  अतंरराष्ट्रीय मंडळ व सामाचिक वाद यानंीं समािात क्ास्ट्न्सत होउन नवीन व्यवस्था झाल्यावर हा 
वगसभेद समािातं राहणार नाहीं. समािातं खासगी मालमत्ता ईरली नाहीं, सवांिे हक्क व दिा सारखा 
झाला, व सवांनाि त्याचं्या रॅमाच्या मानानें ईत्पन्नािा वाटंा चमळू लागला, म्हणिे समािातं चनरचनराळे वगस 
ईत्पन्न होण्यािें, प्रकवा हल्लींिा चहतचवरोध व दे्वष राहण्यािें कारणि नाहींसें होइल. ही िी क्ास्ट्न्सत घडवनू 
अणावयािी ती मिूरवगानें स्वतःच्या चवद्यमान ऄवनतस्ट्स्थतीिीं कारणें समिावनू घेउन, ज्या चदशनेें 
समािािी ईत्क्ास्ट्न्सत होत ऄसेल त्या चदशनेेंि अत्मप्रयत्नानें अणली पाचहिे, व चतच्यासािीं सवस राष्ट्रातंील 
कामकऱ्यानंीं एकि टीनें प्रयत्नास लागलें  पाचहिे. ऄसा या ईदे्दशपत्रकािा अशय होता. या लीगनें 
यूरोपातंील कामकरी वगांत थोडीफार िागचृत केली, पण चतिे प्रयत्न यशस्वी होण्याला तो काळ बराि 
प्रचतकूल होता. सन १८४८ त यरूोपातंल्या बऱ्याि देशातं राज्यक्ान्सतीिी लाट पसरुन काहंी काळ 
लोकसत्ता प्रसहासनरुढ झाली होती. पण नंतर लवकरि चतिी हकालपट्टी होउन प नःपूवीिी बिेबाबदार 
एकतंत्रान यायी राज्यपद्धचत झाली. याि स मारास यूरोपातील व्यापाराला तेिी अली. ईद्योगधंदे 
भरभराटीला येउन मिूरानंा पूवीहून थोडा िास्त रोिम रा चमळंू लागला. त्याम ळें  दाचरद्र्यािी अंि प्रकचित् 
कमी झाली, व त्याि मानानें लीगच्या मतािंा प्रसार होण्याला ऄडिण पडंू लागली. त्यानें हळू हळू चतच्या 
कामातं शचैथल्य येत िाउन ऄखेर सन १८५२ त ती ऄिीबात बंद पडली. 

 
 याप्रमाणें लीग बंद झाली, पण चतनें रुित घातलेलें  बीं नष्ट झालें  नाहीं. तें िचमनीखालीं ऄन कूल 
पचरस्ट्स्थतीिी वाट पाहत कायम होतें. ती पचरस्ट्स्थचत थोड्या ऄंशाने सन १८६२ त अली. या सालीं लंडनला 
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एक मोिें अंतरराष्ट्रीय प्रदशसन भरलें  होतें. तें पाहण्याला फ्रान्ससहून कामकऱ्यातंफे बरेि प्रचतचनचध म द्दाम 
अले होते. त्यावळेीं त्याचं्यातं व लंडनमधील कामकऱ्यातं बरीि वाटाघाट होउन कामकऱ्यािा एक 
अंतरराष्ट्रीय संघ स्थापन करण्यािें नक्की िरलें . त्याप्रमाणें प ढच्याि वषी म्हणिे सन १८६३ त या संघािी 
पचहली बैिक लंडनला झाली. या सवस प्रयत्नािंा म ख्य िालक मार्कसस हा होता. त्यानें संघाच्या स्थापनेच्या 
वळेिें प्रास्ताचवक भाषण चलहून काढलें  व संघातंील कायसकारी मंडळाच्या आच्छेवरुन त्यािे चनयमही तयार 
केले. संघाच्या प्रास्ताचवक भाषणातं मार्कससनें प्रथमतः तीन म दे्द चसद्ध केले होते. पचहला म द्दा हा कीं, सन 
१८४८ त य रोपातंल्या ईद्योगधंद्यािी व व्यापारािी भरभराट झाली, पण चतनें कामकऱ्यािंें दैन्सय मात्र फारसें 
कमी झाले नाहीं. त्याचं्या स्ट्स्थतींत प्रकचित् स धारणा झाली, पण एकंदर भरभराटीच्या मानानें ही स धारणा 
नावं घेण्यासारखी नव्हती. द सरा म द्दा हा कीं, अतापंावतेों ऄथसशास्त्रज्ञ व रािकारणचवशारदािंा ऄसा 
चसद्धातं होता कीं, सरकारनें ईद्योगधंद्याचं्या ऄंतव्यसवस्थेंत हात घालंू नये; सरकारनें तटस्थवृचत्त िवल्यानेंि 
ईद्योगधंद्यािंी परस्परातं स्पधा लागून ईन्नचत होते. परंत  सरकारनें ऄलीकडे कायदा करुन कामकऱ्यािें 
कामािे तास दहाहूंन िास्त नसावते ऄसा चनबधं घातला. त्यानें वरील चसद्धातंाला ऄन सरुन सरकारिें 
वतसन नसून त्यानंा तो चसद्धातं ि कीिा वाटत ऄसल्यािें चसद्ध होतें. चतसरा म द्दा हा कीं, सामाचिक 
वादाचवरुद्ध सामान्सयतः हा अके्षप अणण्यातं येत ऄसतो कीं कारखाना िालचवण्यास लागणारें 
व्यवस्थािात यस, दक्षता, टापटीप, कतसबगारी आत्याचद ग ण मिूरातं नसल्यानें, न सत्या मिूरानंा 
कारखानदाराचं्या मदतीचशवाय कारखाने िालचवता ंयावयािे नाहींत. परंत  सन १८४८ नंतर कामकऱ्यानंीं 
चकत्येक सहकारी कारखाने काढून यशस्वी करुन दाखचवले. यावरुन कामकरी लोक कारखाने िालवू ं
शकतात हें तर चसद्ध झालेंि; पण त्याबरोबर भाडंवलवाल्यािंा चनराळा वगस नसताहंी कारखाने स यचंत्रत 
िालंू शकतात हे चदसून अले. हे तीन म दे्द चसद्ध करुन मार्कससनें ऄसें प्रचतपादन केलें  कीं, ज्याप्रमाणें 
समािातं एक वळेा ंग लामाकंडून काम घेण्यािी पद्धत ऄसें, ती िाउन चतच्या िागीं स्वतंत्र कामकऱ्यानंा 
त्याचं्या आच्छेन सार रोिम रा देउन काम घेण्यािी पद्धत प्रिारातं अली, तद्वत अता ंही रोिम रापद्धतही 
नाहींशी होउन चतच्या िागीं संभयूसम त्थानािी (associated labour) पद्धत प्रिारातं येण्यािी वळे अली 
अहे. हल्लींच्या ईद्योगपद्धतीिा ईत्कषस झाला ऄसताहंी चतच्यातं समािातंील बह िनवगािें द ःख व दैन्सय दूर 
करण्यािें सामर्थयस अलेलें  नाहीं. यावरुन चतिी ऄन पय क्तता व चतच्या िागीं द सरी पद्धत स रु करण्यािी 
अवश्यकता चसद्ध होते. ही नवी पद्धत म्हणिे सामाचिक वादानें प्रचतपाचदलेली, कामकऱ्यानंा अपल्या 
रॅमािें पूणस फळ देणारी, भाडंवलवाल्यािंा वगस नाहींसा करणारी, सवस कारखाने राष्ट्रीय मालकीिे करणारी 
पद्धत होय. परंत  हल्लींच्या कामकरी वगांत ऐर्कय ईत्पन्न होउन, त्यािें या चदशनेें प्रयत्न झाले तरि ही नवी 
पद्धत ऄस्ट्स्तत्वातं येइल. म्हणून चनरचनराळ्या राष्ट्रातील कामकरी वगांत हें ऐर्कय घडवनू अणण्यािा या 
संघािा म ख्य ईदे्दश अहे. कारकरी वगांिे वतसमान अर्मथक दास्य नाहींसें करण्यासािी संघानें चनरचनराळ्या 
राष्ट्रातंील सरकाराचं्या कृत्यावंर निर िेवून, राष्ट्राराष्ट्रािें, ख द्द अपापल्या देशातंले व परस्परातले 
व्यवहार सत्य, न्सयाय व नीचत यानंा धरुन होत िातील ऄशी काळिी घ्यावी. संघािे हें ध्येय पाचहिे कीं, 
समािातं रॅम केल्याचशवाय हल्लीं फळ चमळतें तें प ढें चमळणार नाहीं, कोणतेही चवशषे हक्क ईपभोगणारानंा 
तदन रुप कतसव्येंही करावीं लागतील, व कतसव्यें करणारानंा तदन रुप हक्क प्राप्त होतील. कोणत्याही एका 
राष्ट्राच्या एकाकी प्रयत्नानें ही व्यवस्था प्रिचलत होणें कचिण अहे. यासािी अतंरराष्ट्रीय संघानें सवस 
राष्ट्रातंील कामकरी वगािी आच्छाशचक्त व कायससामर्थयस एकवटून, त्याचं्या िोरावर हें कायस घडवनू अणलें  
पाचहिे. 
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 मार्कससच्या सूिनेप्रमाणें या संघािें एक कौस्ट्न्ससल नेमकें  िाउन त्यातं सवस राष्ट्रातंील कामकरी 
वगांिे प्रचतचनचध समाचवष्ट करण्यातं अलें . संघािी वषांतून एकदा ंबिैक होउन त्यावळेीं झालेल्या िरावानंा 
ऄन सरुन कौस्ट्न्ससलनें सवस वषसभर काम करावें ऄसें िरचवण्यातं अले. 

 
 त्याप्रमाणें प ढें बरींि वषेंपावेतों संघाच्या वार्मषक बैिकी होत, व त्यातं मिूरवगाच्या चहतसंबधंी 
प्रश्नािंा उहापोह होउन िराव पसार करण्यातं येत. या िरावावंरुन संघाच्या ईदे्दशािें व कायािें स्वरुप 
िागंलें  व्यक्त होतें. पचहल्या बैिकींति सवस कामकऱ्यांना बौचद्धक व धंद्यािंें चशक्षण देण्यािी व्यवस्था केली 
िावी, व हें चशक्षण घेण्यास वळे चमळावा म्हणून कामािे तास दररोि अि केले िावते ऄसा िराव पसार 
करण्यातं अला. प ढच्या बिैकीत देशातंील दळणवळणािीं साधनें, (रेल्व,े कालव,ेरस्ते, वगैरे) सरकार-
मालकीिीं ऄसावींत. ऄसा िराव करण्यातं अला. त्याच्या प ढच्या बिैकींतून खाणी व िंगलें  राष्ट्रीय 
मालकीिी करुन, तीं त्यातूंन माल काढण्यासािी व तयार करण्यासािी कामकऱ्याचं्या सहकारी संस्थाचं्या 
स्वाधीन केली िावींत, देशातंील सवस िमीन सरकारनें अपल्या मालकीखालीं घ्यावा. हल्लीिी यंत्रसामग्री व 
ऄशीि आतर ईत्पादन-साधनें कामकऱ्यानंा चवकत घेता ंयावींत म्हणून त्याचं्या सहकारी संस्था व पतपेढ्ा 
कायम केल्या िाव्यात; रॅम करणारानंा रॅमािें सवस फळ चमळत िाव;े भाडे, व्याि व नफा हीं ऄचिबात बदं 
केलीं िावीत; हे िराव पसार झाले. सन १८६८ च्या स मारास फ्रान्सस व िमसनी ह्ाचं्यातं य द्ध ि ंपण्यािा रंग 
चदसूं लागला. राष्ट्राराष्ट्रातंील य दे्ध ही सत्ताधारी वगस अपले चहतासािी ईकरुन काढतात, व त्यातं 
कामकरी वगांतले लोक मात्र व्यथस बळी पडतात, ऄसे संघािें मत ऄसल्यानें त्यानें ऄसा िराव पसार केला 
कीं, या य द्धािा सवस देशातंील कामकऱ्यानंी शर्कय चततका प्रचतकार करावा, व आतर्कयावरही य द्ध स रु 
झाल्यास संप करावा. 

 
 सन १८७० पावतेों अंतरराष्ट्रीय संघािें काम मोठ्या ईत्साहानें व िोरानें िाललें . सवस देशातूंन 
कामकरी संस्था स्थापन होउन त्या संघातं सामील होउं लागल्या. संघािी तऱ्त्वें सवसदूर मान्सय होउं 
लागलीं. परंत  सन १८७१ त संघाच्या कायांत मोिे चवघ्न ईपस्ट्स्थत झालें . या सालीं संघािी वार्मषक बैिक 
पॅचरसला होणार होती, परंत  ती होण्याच्या पूवी प्रचसद्ध फँ्रको-िमसन य द्ध स रु होउन फ्रान्ससिा बादशहा 
द सरा नेपोचलयन हा िमसनानंा शरण गेला व ख द्द पचॅरसलाि िमसनािंा वढेा पडला. बाहेरुन ऄसा वढेा 
पडला ऄसता,ं अंत पचॅरसच्या कम्यूननें नेपोचलयनच्या ऄचधकारीमंडळाला दूर करुन नवें प्रिासत्ताक राज्य 
स्थाचपलें . या क्ान्सतीशीं ‘अतंरराष्ट्रीय’िा प्रत्यक्ष संबधं ऄसा नव्हता. परंत  तींत अतंरराष्ट्रीयातंले बरेि 
सभासद सामील होते; व मागून मार्कससनें चतच्या समथसनाथस एक ऄत्यतं िोरदार व सणसणीत चवस्तृत लेख 
प्रचसद्ध केला. या क्ान्सतीबद्दल अंतरराष्ट्रीय संघािी ऄतंःकरणपूवसक सहान भचूत होती यातं नवल नाहीं. 
कारण चतिे म ख्य िालक कामकरीवगांतले ऄसून चतच्या योगानें पचॅरसिी रािसत्ता त्या कालाप रती 
कामकरी वगाच्या हातीं अली होती. द सरी गोष्ट ऄशी कीं, रािव्यवस्थेंत प्रत्येक शहर स्वतंत्र व स्वसत्ताक 
ऄसावें ऄसें मार्कससिें तत्त्व होतें. त्याला ऄन सरुनि या क्ान्सतींत अंतरराष्ट्रीय संघानें प्रत्यक्ष घडवनू अणली 
नव्हती, तरी चतिा व त्या संघािा चनकट सबंंध िडला होता. त्यािा पचरणाम ऄसा झाला की थोड्याि 
काळानंतर िेव्हा ंफ्रान्ससातं प्रचतक्ास्ट्न्सत होउन प नः पूवीिी राज्यपद्धचत कायम झाली, तेव्हा ंअतंरराष्ट्रीय 
संघाच्या कामातं साहचिक चनरुत्साह व औदासीन्सय अलें  प्रचतक्ान्सतींत फ्रान्ससातंले कामकरीवगािे बरेि 
प ढारी नाहींसे झाले होते. िमसनींतल्या कामकरी वगांत द फळी मािली होती, अचण आंस्ट्ग्लश कामकऱ्यािें 
तर पचहल्यापासून वरील प्रश्नाकंडे िास्त लक्ष ऄसे व त्यानंा  अंतरराष्ट्रीय िळवळीचवषयीं चततकी 
कळकळ वाटत नव्हती. तरीही संघािे काम चशचथलपणानें का ंहोइना पण िाललें  ऄसते. 
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 पण या स मारास संघाति पूवीपासून िालत अलेल्या दोन पक्षाचं्या मतभेदाला िास्त तीव्र रुप 
अलें . हे पक्ष म्हणिे एक मार्कससिा व द सरा प्रचसद्ध ऄरािकवादी बाक चनन यािा. बाक चनन व मार्कसस हे 
दोघेही थोर प रुष होते, ऄत्यंत चवद्वान् होते, व चवशषे हें कीं, दोघेही अपल्या ध्येयासािीं वाटेल तो 
स्वाथसत्याग व हालऄपेष्टा सहन करण्यास तयार होते. पण त्यािें स्वभाव व मतें परस्परचवरोधी ऄसून 
द ःखािी गोष्ट ही कीं, त्याचं्यातं प ष्ट्कळ वषापासून खासगी दे्वष व चतरस्कार नादंत होता. बाक चननें स्वतः 
एके चिकाणीं चलहलें  अहे कीं  “But there was never any frank intimacy between us. Our 
temperaments would not suffer it. He called me a sentimental idealist, and he was right; I 
called him a vain man, perfidions and crafty, and I also was right.” “परंत  अम्हा ं दोघािंा 
मोकळेपणा व दाट स्नेह केव्हािं नव्हता. अमिे स्वभावि त्याच्या चवरुद्ध होते. तो मला चवकारवश, 
कल्पनासृष्टींत वावरणारा म्हणत ऄसे, अचण तें त्यािें म्हणणें बरोबर होतें. मी त्याला घमंडी, दगलबाि, 
धूतस म्हणें, अचण माझेंही म्हणणें बरोबर होतें.”. 

 
 यावरुनि दोघाचं्या परस्पराचवषयींच्या वृत्तींिी काहंीशी कल्पना होइल. याि त्याचं्या वृचत्त 
अंतरराष्ट्रीय संघातंही परस्पराचंवषयीं कायम होत्या. बाक चनन हा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघातं सामील झाला 
नव्हता. पण प ढें त्यािें विन वाढत ऄसलेलें  पाहून, तो अपल्या ऄन यायासंह त्यात चशरला. स्पेन, आटली, 
स्ट्स्वट्झलंड वगरेै देशातूंन त्याला प ष्ट्कळ पाप्रिबा चमळे. सन १८६९ त संघािी िी िौथी बिैक झाली तींत 
त्यािा पक्ष िागंला िोरकस होता. िमसन आंस्ट्ग्लश कामकऱ्यातं मार्कससिीं मतें बह धा मान्सय ऄसत. सरकार या 
संस्थेिें स्वरुप सामाचिक क्ान्सतींत बदलावें लागेल पण ती संस्था बदललेल्या स्वरुपातं प ढें कायम राहील, 
ऄसें मार्कससिें मत होतें. त्यािप्रमाणें हल्लीं िी िळवळ करावयािी ती चनरचनराळ्या देशातं कामकरी पक्ष 
स्थापन करुन, त्यािें प्रचतचनचध पालसमेंटातं पािवनू त्याचं्या द्वारें करावी ऄसे मार्कससिें धोरण होतें. सामान्सयतः 
क्ास्ट्न्सत केल्याचशवाय कामकरी वगाच्या हातीं सत्ता येणार नाहीं, हें मार्कससिें तत्त्व होतें. परंत  ऄमेचरका, 
आंग्लंडसारख्या देशातं, क्ास्ट्न्सत न करता,ं शातंतेच्या ईपायानंीं कामकऱ्यानंा अपली आष्टचसचद्ध करता ंयेइल 
हे त्याला कबलू होतें. म्हणूनि शर्कय ऄसेल तोंवर शातंतापूवसक व शर्कय नसेल तेव्हा क्ाचंतकारक ईपायानंी 
आष्टचसद्ग्ध्यथस प्रयत्न कराव े ऄसें मार्कससिें व त्याच्या आंस्ट्ग्लंश व िमसन ऄन यायािंें मत होते. बाक चननच्या 
पक्षाला सरकार ही संस्थाि नको होती. प्राचतचनचधक प्रकवा तर कोणतीही राज्यपद्धती सारखीि ऄनथावह 
अहे ऄसें त्यािें मत होतें. ऄथाति त्याला पालसमेंटात कामकरी पक्षािे सभासद पािवनू िळवळ करणें 
पसंत नव्हतें. त्यािप्रमाणें प्रथम शातंतापूवसक व नंतर क्ास्ट्न्सतकारक ईपाय योिणेंही त्याला मान्सय नव्हतें. 
अंतरराष्ट्रीय संघािी व त्याला िोडलेल्या चनरचनराळ्या राष्ट्रातंील कामकरी संस्थािंी व्यवस्था कें द्रवती 
ऄसलेली ही तत्त्वतः सवस प्रकारच्या सते्तला चवरोध करणाऱ्या बाक चनन–पक्षाला सपंत नव्हती. ऄथाति या 
दोनी पक्षािंा सलोखा राहणें, प्रकवा त्याचं्यातं तडिोड होणें दोन्सही गोष्टी शर्कय नव्हत्या. सन १८७२ तल्या 
बैिकींत या पक्षािंा मतचवरोध फारि चवकोपाला गेला, व मार्कससच्या ऄन यायािंी संख्या त्यावळेी िास्त 
ऄसल्यानें त्यानंी ऄरािक पक्षाला संघातूंन कायमिें काढून लावलें ; व संघािे म ख्य चिकाण िें लंडनला 
होतें. तें न्सयूयॉकस ला बदललें . परंत  या योगानें संघािा ऄगोदरि कमी झालेला िोम ऄगदींि नाहींसा झाला, 
व प ढच्याि सालापासून संघाच्या बैिकी होणे बंद झालें . 

 
 याप्रमाणें संघ मोडला, पण त्याच्या ऄस्ट्स्तऱ्त्वाच्या अि दहा वषांच्या काळातं त्यानें मिूरवगांत एक 
नवें सामर्थयस ईत्पन्न केलें  होते. या सामर्थयापासून केवढें कायस होण्यासारखें होतें यािी काहंी कल्पना फँ्रको-
िमसन य द्ध स रु होण्यापूवी त्याला प्रचतकार करण्यािा िो िराव संघानें मंिूर केला होता त्यावरुन होते. 
खरोखर कामकरी लोकानंीं एकचित्तानें हा िराव ऄंमलातं अणला तर िगातं य द्ध होणें ऄशर्कय होइल. 
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य द्धसामग्री तयार करण्यािे कारखाने हे कामकरीि िालवतात; य द्धातं प्रत्यक्ष लढणाऱ्या लोकापंैकीं 
ऄचधकाशं लोक हे कामकरीि ऄसतात. मग त्यानंींि केवळ तनखेसािीं परस्परािें गळे न कापण्यािा चनरृय 
ऄंमलातं अणला, तर य द्ध अपोअपि बंद पडेल यातं संशय क िला! संघानें मिूरवगांत ही चविारिागृचत 
केली. अपण चनरचनराळ्या देशातं रहात ऄसलों तरी अपणा ं सवांिें चहत सारखेंि ऄसून तें सवांनी 
एकवटून प्रयत्न केलाि तर साध्य होणारें अहे ही भावना संघानें त्याचं्यातं िागतृ केली; व िरावाचं्या रुपानें 
त्याचं्या चहताच्या प्रश्नानंा व्यक्त रुप देउन त्यावर सत्ताधारी व आतर लोकािें लक्ष एकाग्र केलें . सवांत 
महऱ्त्वािी गोष्ट संघानें केली ती ही कीं, त्या काळपावतेों प्रत्येक देशातंल्या कामकरी वगाच्या िळवळी व 
प्रयत्न चवलग चवलग व चनरचनराळ्या चदशनेें होत. त्या सवांना संघचटत रुप देउन एक धोरण लावनू देण्यािा 
ईपक्म संघानें केला. कामकरी वगािा प्रश्न हा येथून तेथून सवसदूर सारखाि अहे. राष्ट्रािी मयादा त्याला 
लागू नाहीं, हे व्यक्तरुपानें प्रथमतः संघानें लोकापं ढें माडंले, व य रोपातं कामकऱ्यािंा सयं क्त पंथ चनमाण 
केला. या पंथािीं बंधनें राष्ट्रीयत्वाच्या बंधनाहूनही िास्त िोरदार अहेत हें य द्धकालातं रचशया, िमसनी, 
आंग्लंड आत्याचद परस्पराशंीं लढणाऱ्या देशातंील कामकरी वगांत परस्पराचंवषयीं चकती सहान भचूत नादंत 
होती यावरुन चदसून येतें. रचशयातंील बोलशसे्ट्व्हस्ट सरकार हें बह ताशंीं कामकरी वगािेंि अहे; व म्हणूनि 
आंग्रि सरकारनें त्याच्याचवरुद्ध रचशयातं सैन्सय पािवू ं नये ऄशी आंस्ट्ग्लश मिूरािंी एक मागणी न कत्याि 
झालेल्या संपाच्या पूवी होती. कामकरी लोकािंा हा ऄचतराष्ट्रीय पंथ चनमाण करण्यािें ऄचधकाशं रॅये मार्कसस 
व त्यािा चिवलग चमत्र अचण सहकारी एिंल यानंा अहे. त्यािंी चवशाल ब चद्धमत्ता, दाडंगा ईत्साह, 
चवलक्षण चिकाटी, ऄचवरॅातं रॅम, व त्याहीपेक्षा सवस पक्षानंा बरोबर घेउन िालण्यािें ऄलौचकक िात यस, 
याचं्याचशवाय कामकरी वगाच्या िळवळीला एवढें व्यापक रुप देउन चतच्यातं ऄसलें  ऄद भतू सामर्थयस ईत्पन्न 
करण्यािा ईपक्म होणें शर्कय नव्हतें. संघ सन १८७३ त बंद झाला, पण त्यानें चनमाण केलेले चविारैर्कय व 
दाखवनू चदलेला सहकाचरतेिा मागस नाहींसा होण्यासारखा नव्हता. सन १८७७ त अतंरराष्ट्रीयािें 
प नरुज्जीवन झालें . तेव्हापंासून अतापंावतेों मध्यें काहंीं काळ बंद होत, प नः स्थापन होत, ऄशा रीतीनें 
संघािें काम िालत अलें  अहे. मध्यंतरीं सन १८९९ च्या स मारास, न कतेि राज्याचधकार सोडलेले केसर 
चवल्यम याचं्या प्रयत्नानें चनरचनराळ्या राष्ट्रांच्या सरकारतफेच्या प्रचतचनधींिी कामकरी-पचरषद ही दोन एक 
वष े भरचवण्यातं येत ऄसे. चतिा कारखान्सयासंबधंातं चनरचनराळे ईपय क्त कायदे करण्यातं मोिा ईपयोग 
झाला. हल्लींिें य द्ध िालले ऄसता ं स्टॉकहोमला कामकरी वगािी अंतरराष्ट्रीय पचरषद भरली होती व 
चतला आंग्लंडहून रॅमसे मकॅडोनाल्ड वगैरे प्रचतचनचध िावयािे होते हें वािकानंा माहीत ऄसलेि. ती पचरषद 
म्हणिे अतंरराष्ट्रीयािें हल्लींिें स्वरुप अहे. पे्र. चवल्सनच्या राष्ट्रसंघाच्या योिनेंत सवस राष्ट्रािें एक 
(International Labour Commission) अंतरराष्ट्रीय कामकरी कचमशन नेमलें  गेलें  ऄसून, त्यानें 
कामकरी वगासंबधंाच्या प्रश्नािंा उहापोह करावा, व त्यानें मंिूर केलेले िराव राष्ट्रसंघातंील सवस राष्ट्रानंीं 
ऄंमलातं अणावते ऄशी व्यवस्था झाली अहे. कचमशनिी पचहली वार्मषक बैिक न्सयूयॉकस ला झाली व चतला 
प्रहद स्थानातूंन सरकारचनय क्त प्रचतचनचध गेले होते. या रीतीनें कामकरी-प्रश्नािंें अतंरराष्ट्रीय स्वरुप सवस 
मोिमोठ्या राष्ट्राचं्या सरकारानंीं मंिूर केलें  ऄसून, तो प्रश्न अंतरराष्ट्रीय पद्धतीनें सोडचवण्यािी 
व्यवस्थाही केली अहे. आकडे कामकरी वगांत तर अंतरराष्ट्रीयत्वािी िाणीव आतर्कया वषांच्या प्रयत्नानें 
िास्त िास्त दृढ होत अली अहे व त्यांिी अंतरराष्ट्रीय संस्था कायम अहेि. अता ंकदाचित् राष्ट्र-
संघातंील कचमशन व ही कामकरी वगािी अंतरराष्ट्रीय संस्था एकमेकातं सामील होण्यािा संभव हे. 
साराशं, ज्या अतंरराष्ट्रीय संस्थेिें मूळ बीि मार्कससने लावलें , त्याि अि प्रिंड वृक्ष झाला ऄसून, सरकार 
व कामकरी वगस दोघानंाही त्यािा अि अरॅय केला अहे.  
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प्रकरण ६ वे. 
 

अरािक पंथ. 
 

 ऄरािक पंथ यािा सामान्सय ऄथस त्याच्या नावंावरुनि स्पष्ट होतो. कोणत्याही प्रकारिी वैयचक्तक 
प्रकवा प्रचतचनचधक रािसत्ता, प्रकबह ना कोणत्याि प्रकारिें शासन ऄथवा बाह् चनयतं्रण समािातं नसावें 
ऄसा या मतािा रािकीय बाबतींत म ख्य चसद्धातं अहे. ऄथाति हे मत प्रकवा चसद्धातं नवा नाहीं. मानवी 
समािातंील परस्परय दे्ध बदं होउन थोडीफार शातंता व स धारणा झाल्यावर समािािा व त्यातंील 
राज्यकत्यांिा ऄंमल काहंीं स्वतंत्र वृचत्तच्या व चविाराच्या व्यक्तींस द ःसह वाटू लागावा हें ऄचनवायस अहे. व 
तसें झालें  म्हणिे त्यातंील काहंी ब चद्धमान व चविारी प रुषानंीं रािसत्ता नाहींशी करुन समािव्यवस्था कशी 
िेवता ं येइल यासंबधंािे ईपाय स िवाव े हें साहचिक अहे. हाि ऄरािक मतािंा ईगम अहे. साराशं, 
ऄरािक पंथ हा एकप्रकारे मन ष्ट्याच्या ऄंतःकरणातंील नैसर्मगक स्वातंत्र्यचप्रयतेआतकाि ि ना अहे. अचण 
म्हणूनि त्यािें बीिस्वरुप सवसदूर अढळतें. बरंड रसेलनीं अपल्या Roads to Freedom नामक गं्रथात 
िागंझ  नावंाच्या चिनी तत्त्ववऱे्त्याच्या गं्रथातंील प ढील ईतारा चदला अहे :- 

 
 “घोड्यानंा बफाच्छाचदत िचमनीवरुन िाण्यासािीं खूर अहेत; थंडीवाऱ्यािी बाधा होउं नये म्हणून 
केस अहेत. ते घासं खातात अचण पाणी चपतात, अचण मोकळ्या मदैानातूंन स्वैर धावंतात. हा घोड्यािंा 
खरा नैसर्मगक स्वभाव अहे. मोिमोठ्या रािवाड्यासारख्या आमारती त्याचं्या ईपयोगाच्या नाहींत. 

  
 एक चदवस पोलो अला अचण म्हणाला, ‘मला घोडे कसे िेवावते हें समितें!’ 

 
 ऄसें म्हणून त्यानें त्याचं्या शपेट्या कापल्या, प ठ्ठ्ठ्यावर डाग चदले, खूर तासून काढले, अचण 
तोंडातं लगाम चदला. नंतर त्याचं्या गळ्यातं काढणी घालून त्यानें त्यानंा तबेल्यातं नेलें  व पाय बाधूंन 
टाकलें . पचरणाम ऄसा झाला कीं, प्रत्येक दहातं दोन-तीन मरण पावले. नंतर त्यानें त्यानंा भ केले व 
तान्सहेले िेवावें, मध्येंि बाहेर काढून कधीं भरधावं न्सयाव,े त्यािंी माचलश करावी. साराशं, तोंडात काटेंरी 
लगाम व पािीवर िामड्यािंा िाबूक याम ळे त्यापैंकीं चनम्मे घोडे यमसदनाला गेले. 

 
 क ं भार म्हणतो, ‘मला मातीिें पाचहिे तें करता ं येतें. चतिा गोल गोळा करावयािा ऄसेल तर 
कंपासनें करतो; िौकोनी त कडा करावयािा ऄसेल तर िौकोनानें करतो!’ 

 
 स तार म्हणतो, ‘मला लाकंडािें काय पाचहिे तें करता ंयेते. मला त्याला गोल कापावयािें ऄसेल 
तर अकस नें कापंतो, सरळ कापावयािें ऄसेल तर सरळ करवतीनें कापतो!’ 

 
 परंत  मातीच्या अचण लाकंडाच्या स्वभावाला हा कंपास प्रकवा िौकोन, गोल प्रकवा सरळ करवत 
अवडते हें मानण्यास अपणासं काय कारण अहे? परंत  ऄसें ऄसताहंी प्रत्येक चपढी पोलोिे घोडे िागंले 
िेवण्याबद्दल अचण क ं भारािी व स तारािी माती व लाकूंड वापरण्याच्या कौशल्याबद्दल तारीफ करते! िे 
देशावर राज्य करतात त्यािंीही ऄशीि िूक होते. 
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 तात्पयस, ज्याप्रमाणें घोड्यानंा त्याचं्या चनसगस-िात स्ट्स्थतींत स्वैर ऄसूं देण्यातंि त्यािंें खरें चहत 
अहे, अपली ब चद्ध लढवनू त्याचं्यावर अपणासं चहतकारक वाटणारे ईपाय लादण्यातं नाहीं, त्याप्रमाणेंि 
मन ष्ट्यानंा स्वैरपणें नादूं देण्यातंि त्यािें कल्याण अहे, त्याचं्यावर राज्यािीं बधनें घालण्यातं नाहीं, सा 
िागंझिूा मचथताथस अहे. सामाचिक वादातंही फोचरयरच्या फॅलँगमध्यें सवस व्यवस्था स्नेहाकषसणाच्या 
तऱ्त्वावर व्हावी, ऄथाति त्यातं बाह्चनयतं्रणािें प्रकवा शासनसते्तिें नावं नसावें, ऄशी योिना अहे. प्रौढननें 
तर, मागें साचंगतल्याप्रमाणें, एका व्यक्तीच्या द सऱ्या व्यक्तीवरील शासनाला श द्ध ि लूम ऄसें नावं चदलें  
अहे, व समािािी खरी ईन्नचत तेव्हािं होइल ऄसें म्हटलें  अहे कीं िेव्हा ं‘ऄरािकता’ व स व्यवस्था एकत्र 
नादंूं लागेल. 

 
 ऄशा रीतीनें ऄरािकता पंथ हा त्यातंील रािकीय मतापं रता फार प्रािीन अहे. परंत  हल्लींच्या त्या 
पंथाच्या स्वरुपातं रािकीयाबंरोबर काहंी चवचशष्ट सापंचत्तक मतेंही समाचवष्ट अहेत. त्यातं म ख्य मत हें अहे 
कीं, समािाच्या भावी व्यवस्थेंत िमीन व ईद्योगधंद्यािी साधनें हीं वैयचक्तक मालकीिीं न राहता ंसमािाच्या 
समचष्ट-मालकीखाली ऄसावींत. ऄथाति या मताम ळेंि या पंथास सामाचिक वादातंील एक पंथ म्हणता ं
येते. 

 
 वर साचंगतल्याप्रमाणें या पंथातंील रािकीय मतािें चदग्दशसन पूवीच्या सामाचिकवाद्याचं्या गं्रथातूंन 
झालें  अहे. परंत  एक स्वतंत्र पंथ-मतसंग्रह-या नात्यानें त्यातंील रािकीय व अर्मथक मतािंा ईपदेश 
प्रथमतः बाक चनन नावंाच्या रचशयन प ढाऱ्यानें केला. त्यािीं मते म्हणिे सामाचिकवादी मतािें प रोगामी 
स्वरुप अहे. आतर मतातं व्यवहाराला ि ळतें घेण्यासािीं िी तडिोड केलेली ऄसते, ती बाक चननच्या 
मतातं नाहीं. श द्ध तकाला िें आष्ट चदसेल त्यािी पराकाष् मयादा त्याच्या चविारातूंन व्यक्त झालेली अहे. 
त्याच्या चविारातं सद्यःसाध्य व ऄंचतमसाध्य ऄसा ऄवस्थान्सतर भेद नाहीं. ऄथाति त्यािीं मतें ऄव्यवहायस 
म्हणून नापंसत करणें प ष्ट्कळदा ंसोपें िाते. 

 
 ऄरािक मताचं्या चविाराला लागण्यापूवी त्याचं्या संस्थापकाच्या िचरत्रातंील िोकळ गोष्टी सागंणें 
आष्ट अहे. त्यािे िचरत्रातं व मतातं एक चवलक्षण साम्य अहे. तेंही त्याच्या मतापं्रमाणेंि ऄत्यतं धामध मींत, 
प्रिचलत शासनसते्तशीं झगडण्यातं, व्यवस्थेच्या स द्धा बंधनानंीं रचहत ऄसें गेलें . एक प्रकारें रचशयासारख्या 
एकतंत्री ऄचनयंचत्रत रािसत्ता ऄसलेल्या देशातं सवस शासनसते्तिा चवरोध करणारािंा अिायस ईत्पन्न व्हावा 
हें चनसगाला धरुन अहे. िेथें ऄत्यंत िोरािी चक्या होते तेथेंि चतिी प्रचतचक्या प्रथम स रु होते. ज्या 
चिकाणीं रोग ईत्पन्न होतो तेथेंि त्यािें औषधही बह धा चनमाण झालेलें  सृष्टींत अढळतें. 

 
 बाक चननिा िन्सम रचशयातंील एका थोर सरदार घराण्यातं सन १८१४ त झाला. चशक्षण 
संपल्यानंतर फौिी खात्यातंील सरदारवगासािीं राखून िेवलेल्या एका ऄचधकाऱ्याच्या िागेवर त्यािी 
नेमणूक झाली. पोलंडमध्यें नोकरीवर ऄसतानंा, रचशयन सरकारकडून तेथील लोकावंर होत ऄसलेला 
ि लूम व ऄत्यािार पाहून त्यास सरकारिा आतका चतटकारा अला कीं, नोकरीच्या रुपानंें का ंहोइना, पण 
सरकारशीं सबंंध ऄसणें त्यास सहन होइना, व त्यानें अपल्या िागेिा ताबडतोब रािीनाम चदला. 
यानंतरिीं काहंी वषें त्यानें चवद्याभ्यासातं व प्रितनातं घालचवलीं. सन १८४७ त तो पॅचरसला गेला. तेथें 
प्रौढनिा व त्यािा स्नेह िमला, व त्यानें प्रौढनपासून सामाचिक वादाच्या व ऄरािक पंथाच्या मूलभतू 
तऱ्त्वािंी दीक्षा घेतली. प ढें लवकरि १८४८ च्या क्ास्ट्न्सतकारक िळवळींनीं यरूोपखंडाला ग्रासून टाकलें . 
बाक चनन ऄथाति या िळवळींत मनोभावानें सामील झाला. सरॅ्कसनींतील डे्रस्डेन गावंच्या दंग्यातं त्यािें 
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प्रम खत्वानें ऄंग होते. प्रथम या दंग्याला यश अलें . क्ास्ट्न्सतकारकानंी अपलें  स्वतंत्र प्रिासत्ताक राज्यही 
काहंी चदवस या गावंातं िालचवलें  होते. पण प ढें लवकरि प्रचशयन सरकारिें सैन्सय गावंावर िालून अलें . 
बाक चननच्या प्रोत्साहनानें गावंवाल्यानंीं काहंी काळ त्याही सैन्सयाला तोंड चदले, पण ऄखेरीस त्यािंा चनभाव 
लागेनासा होउन शहर पडलें . त्या सपाट्यातं बाक चननला प्रचशयन सैन्सयानें कैद केलें . याप ढिीं सारखीं 
अि वष े बाक चननला ऄत्यतं हालऄपेष्टातं चनरचनराळ्या त रंुगातूंन काढावीं लागलीं. प्रथमतः प्रचशयन 
सरकारनें सन १८५० त त्याला फाशंीिी चशक्षा साचंगतली. पण आतर्कयातं ऑस्ट्स्रयन सरकारनें त्यािी मागणी 
केली. तेव्हा ं पािं मचहन्सयानंतर त्याला ऑस्ट्स्रयन सरकारच्या स्वाधीन करण्यातं अलें . त्या सरकारनेंही 
त्याला प्रथम फाशीिी चशक्षा साचंगतली, पण नंतर ती बदलून चतच्या ऐविीं िन्समिेपेिी चशक्षा केली. 
ऑस्ट्स्रयन त रंुगातूंन त्याच्या हातापायातं विनदार बेड्या घालण्यातं अल्या, व चकत्येक वळेा ंतर त्याला 
तशाि स्ट्स्थतींत प्रभतीला िखडून बाधंण्यातं येत ऄसे. बाक चननला चशक्षा देण्यापासून काहीं चवलक्षण 
प ण्यसिंय होणारा होता प्रकवा नकळे, काहंी मचहन्सयानंंतर रचशयानें त्यािी मागणी केली. रचशयन 
सरकारच्या स्वाधीन त्याला करण्यातं अल्यानंतर, त्या सरकारनें त्याला प्रथम यानंतर द सऱ्या चकल्ल्यातूंन 
त रंुगातं िेवलें . येथें त्यािें ऄनस्ट्न्सवत हाल झाले. रोगानें त्यािे सवस दातं पडून गेले; व कोणतेंि ऄन्न पिेनासें 
झालें . “परंत  याप्रमाणें िरी त्यािें शरीर द बसळ झालें  होतें, तथाचप त्यािें मन पूवीप्रमाणेंि खंबीर, चनग्रही व 
ऄदम्य होतें. त्याला सवांत एका गोष्टीिें फार भय वाटत होतें. ती ही कीं, त रंुगवासानें येणाऱ्या शारीचरक 
द बळेपणानें नकळत अपल्या मनािी ऄवनचत कोिें न होउन िावो. त्याला ऄशी शकंा, ऄसें भय वाटे कीं, 
अपल्या ऄंतःकरणातंील दे्वषवृचत्त क िें ल प्त न होवो, ज्या शासनसते्तच्या प्रदीप्त चवरोधवृचत्तम ळें  मी अिपयंत 
झगडत अलों ती चवझनू न िावो, दीनपणानें प्रारब्धावर हवाला िेवनू माझ्या ऄंतःकरणातं छळ 
करणाराचंवषयीं क िें क्षमा न ईपिो. परंत  ही भीचत व्यथस होती; त्यािा चनरृय एक चदवसही त्याला सोडून 
गेला नाहीं; अचण त रंुगातं िातानंा िसा तो होता तसाि तो त्यातूंन परत बाहेर अला.” 

 
 बक चनन त रंुगातं ऄसतानंा, झार चनकोलस मरण पावनू, द सरा ऄलेर्कझाडंर गादीवर अला. त्यािा 
स्वभाव काहंींसा ईदार ऄसल्यानें त्यानें बऱ्याि रािकीय कैद्यानंा माफी चदली. परंत  या माफीच्या यादींतून 
बाक चननिें नावं त्यानें अपल्या हातानें खोडून टाकलें . तथाचप अइिी माया वडेी ऄसते. बाक चननच्या अइनें 
ऄचतपचररॅम करुन झारिी भेट घेतली, व त्याला माफी देण्याबद्दल प नः ऄिस केला. त्यावर झारनें एवढेंि 
ईत्तर चदलें , “बाइ, िोपयंत त मिा म लगा चिवतं अहे, तोंपयंत त्याला त रंुगातूंन बाहेर पडण्यािें नावं 
नको.” या ईत्तरानें बाक चननच्या मतािंी ईग्रता थोडीफार ऄन चमत करता ंयेइल. अरृयस हें कीं, सरकारच्या 
दे्वषाबद्दल त्याला त रंुगातं टाकण्यातं अलें , परंत  याप्रमाणें अि वष े सरकारिा पाह णा राचहल्यानंतरही 
त्याला सरकारचवषयी पे्रम वाटंू लागलें  नाहीं ! १८५७ च्या स मारास त्याला त रंुगातूंन काढून सैबीचरयातं 
पािचवण्यातं अलें . भाग्यवशात् तेथील गव्हनसर त्यािा नातलग होता. त्याम ळें  तेथे त्याला बरीि स्वतंत्रता 
ऄसे. चतिा ईपयोग करुन घेउन तो तेथून चनसटला, तों ऄत्यतं कष्ट व संकटें सोसून सन १८६१ त 
ऄमेचरकेच्या मागाने लंडनला पोहोंिला. यानंतरिें प ढील अय ष्ट्य त्यानें अपल्या मताचं्या प्रसाराथस 
घालचवलें , परंत  तरंुगािी फेरी मात्र त्याला प नः करावी लागली नाहीं. सन १८६७ त त्यानें International 
alliance at Socialist Democracy प्रिासत्ताक सामाचिक वादी अंतरराष्ट्रीय सचमचत स्थापन केली. 
मध्यंतरी तो काहंी वषें आटलीत राचहला. तेथे तो माचझनीच्या चवरुद्ध अंतरराष्ट्रीय ऐर्कयािा ईपदेश 
कामकऱ्यानंा करीत ऄसे. त्या ईदे्दशानें त्यानें तेथें एक संस्थाही स्थापन केली होती. सन १८६९ त तो 
मार्कससच्या ‘अंतरराष्ट्रीय’ संघातं सामील झाला. त्याच्या प ढच्याि वषी फँ्रको-िमसन य द्धातं द सऱ्या 
नेपोलीयनच्या बादशहातीिी आचतरॅी झाली. त्यावळेी त्यानें चलयॉन्सस येथें पचॅरसच्या कम्यनूच्या धतीवर 
स्वतंत्र प्रिासत्ताक राज्यपद्धचत स्थापण्यािा प्रयत्न केला, परंत  तो ऄगदींि फसला. अंतरराष्ट्रीय 
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संघातंही त्यािी ज्वलत् िहाल मतें आतराचं्या मताशंी ि ळेनात. सरते शवेटी मागील प्रकरणातं 
साचंगतल्याप्रमाणें सन १८७२ त त्यास मताचधर्कयानें संघातूंन काढून टाकण्यात अलें . कारागृहातंील 
हालऄपेष्टामं ळे त्यािी शरीरप्रकृचत बरीि खालावली होती. तथाचप त्यानें स्वमतप्रसारािें काम ऄगदीं 
ऄखेरपावतेों िारी िेवलें . याप्रमाणें सरते शवेटपावतेो लोक-कल्याणाच्या प्रयत्नातं अपला देह चझिवनू, 
य रोपातंील सवस क्ास्ट्न्सतकारक व प रोगामी प रुषािंी अरॅयभचूम िो स्ट्स्वट्झलंड देश त्यातंील बनस शहरी सन 
१८७६ त या थोर प रुषानें अपली आहलोकािी यात्रा सपंचवली. 

 
 त्याच्या ‘इरॄर अचण राज्य’ (Good and the State) या प स्तकाच्या प्रस्तावनेंत त्यािे चिवलग 
स्नेही कॅचफरो व एचलसी रेर्कल्यूि यानंी त्याच्या संबधंातं काढलेल्या ईद्धारावंरुन त्याच्या स्वभावािी 
वािकासं काहंीशी कल्पना होइल. “ऄिाट चविारशचक्त, दाडंगा चनरृय, अचण चिकाटीिा कायोत्साह हे 
ग ण या थोर प रुषातं ऄलौचककचरतीनें वास करीत होते, हें शत्र  अचण चमत्र दोघानंाही सारखेंि माचहत अहे. 
संपचत्त, प्रचतष्ा, कीर्मत प्रकवा ऄशाि ज्या आतर क्ष द्र लाभाकचरता ंबह िनसमाि लोभानें धडपडत ऄसतो, 
त्याचवषयीं तो चकती ईदासीन होता हेंही त्यासं ऄवगत अहे. रचशयातंील एका ऄत्यंत थोर ऄशा 
सरदारक ळातं त्यािा िन्सम झाला. तथाचप तो अपण होउन ज्या मानधनानंीं पूवसपरंपरागत द ष्ट रुचढ व 
द राग्रहापंासून ऄचलप्त राहून, स्वज्ञाचतचहताप रतीि संक चित दृचष्ट न िेवता,ं प्रिचलत समािदोषाचंवरुद्ध 
बंडािा झेंडा ईभारलेला ऄसतो व या रीतीनें अिन्सम स्वस खावर चतलािंली चदलेली ऄसते त्याचं्यातं 
ऄगे्रसरत्वानें सामील झाला. त्यािें अय ष्ट्य कारागहृवास, देशत्याग, व एकचनष् प रुषावंर येणारीं ऄशींि तर 
संकटें व अपचत्त याचं्याशीं एकप्रकारिा दारुण संग्रामि होता. तो झगडत ऄसतां, अपल्या अय ष्ट्याच्या 
शवेटपयंत तो त्याचं्या संगतींत राचहली.” 

 
 बाक चननिा बह तेक काळ ऄत्यंत धामध मींत व ऄस्वस्थतेंत गेल्यानें अपल्या मतािें चवस्तृत व 
संगतवार चवविेन करण्यास त्यास ऄवकाशि चमळाला नाहीं. त्यािीं मतें चनरचनराळ्या समाचिकवाद्याशंीं 
झालेल्या पत्रव्यवहारातूंन व्यक्त झालेलीं अहेत. त्यािा एकि गं्रथ God and the State ‘इरॄर अचण राज्य’ 
हा प्रचसद्ध झालेला ऄसून तोही ऄप रा अहे. ‘माझें अय ष्ट्यि ऄप रें अहे’ ऄसें तो या गं्रथाच्या अके्षपकासं 
ईत्तर देत ऄसे. 

 
 बाक चननिीं मतें ऄत्यंत प रोगामी व क्ास्ट्न्सतकारक अहेत. सवस प्रकारिी बाह् सत्ता व ऄचधकार यािंा 
त्याने पूणस चनषेध केलेला अहे. ऄचधकाराचं्या बाबतींत इरॄर प्रकवा समािातंील बह मत हीं दोन्सही त्याच्या मतें 
सारखींि त्याज्य अहेत. वर ईल्लखे केलेल्या इरॄर अचण राज्य या गं्रथातं तो चलहतो कीं “केवळ सृष्टीिे 
चनयम पाळणें यातंि मन ष्ट्यािी स्वतंत्रता अहे. कारण त्याच्यावर या चनयमािें चनयतं्रण कोणत्याही मानवी 
प्रकवा इरॄरी, वैयचक्तक प्रकवा सामवाचयक, ऄशा बाह् आच्छेम ळें  घालण्यातं अलेलें  नसून त्यानें तें स्वतःच्या 
आच्छेनेंि स्वतःस बधंक म्हणून मान्सय केलेलें  ऄसतें.” बाक चननच्या मते व्यचक्तस्वातंत्र्यािा प्रश्न समािातं 
वरील रीतीनें सहि स टणारा अहे. सृष्टीच्या चनरीक्षणानें अचण शास्त्राच्या ऄभ्यासानें प्रत्येकानें चनसगािे 
चनयम ऄवगत करुन घ्यावते. व नंतर आतरानंा ऄवगत करुन द्यावते. एकदा ंसमािातंील सवस व्यक्तींना ते 
ऄवगत झाले म्हणिे त्याचं्या हातून त्यािें पालन झाल्याचशवाय राहणार नाहीं. कारण मन ष्ट्य हा सृष्टीिाि 
एक भाग ऄसल्यानें, हे चनयम म्हणिे त्याच्या िीवनािेि चनयम होत, म्हणून ते पाळणें हा त्याच्या 
स्वभावािाि एक धमस अहे. याप्रमाणें चनयमािंें पालन होउं लागल्यावर सवस प्रकारच्या चनयंत्रणािंें, 
कायद्यािंें, व राज्यव्यवस्थेिें कारणि ईरणार नाहीं. समािातंील चनरचनराळे दिे व त्या त्या दिािे लोक 
ईपभोगीत ऄसलेले चवशषे हक्क हे सवस नाहींसे झालें  पाचहिेत. ऄशा चवशषे हक्कानंीं समािातंील एका वगाला 
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बाकीच्या वगांवर ि लूम करुन अपला लाभ करण्यािी संचध चमळते, व त्याम ळें  सवांच्याि ब चद्ध व मनोवृचत्त 
दूचषत होत िातात. 

 
 वर साचंगतलेल्या प्रिासत्ताक समाचिकवादी अंतरराष्ट्रीय सचमतीच्या कायसक्मावरुन या पंथािें 
स्वरुप िास्त स्पष्ट होइल. ही ससं्था नास्ट्स्तक मतािी ऄसून चतिा ईदे्दश िगातंील सवस धमस नाहीसें करुन व 
मानवी ऄंतःकरणातंील धमसरॅदे्धिी िागा शास्त्रीय ज्ञानाला, व पारलौचकक इरॄरकृत न्सयायािी िागा ऐचहक 
मन ष्ट्यकृत न्सयायाला, द्यावी ऄसा होता. समािातूंन चववाहािा प्रघात बंद करावा. सवस चनरचनराळे वगस अचण 
िाचत पूणसपणें नाहींशा कराव्यात. सवस व्यक्तींिे व स्त्रीप रुषािें हक्क सवस बाबतींत सारखे ऄसावते. वारशािी 
रीत बंद केली िावी. िमीन, द्रव्योत्पादनािीं यंत्रें, व तीं िालचवण्यास लागणारें भाडंवल हीं समािाच्या 
सामवाचयक मालकीखालीं राहून स्वच्छेनें पे्रचरत झालेल्या कामकऱ्याचं्या मंडळ्यानंाि त्यािंा ईपयोग करंु 
द्यावा. प्रत्येक कामकऱ्याला अपल्या रॅमािे पूणस फळ चमळत िावें. चनरचनराळ्या राष्ट्रातंील कामकऱ्यािें 
अंतरराष्ट्रीय संघ कायम केले िावते, व त्याचं्याद्वारे परस्परातं स्नेहभाव व ऐर्कय संवर्मधत केलें  िाउन 
ईद्योगधंद्यािी वगैरे अवश्यक व्यवस्था करण्यातं यावी. स्वराष्ट्राचवषयीं द राचभमान प्रकवा परराष्ट्राचवषयीं 
मत्सर यासं याप्रमाणें िागाि राहू देउं नये. 

 
 हे ईदे्दश साधण्यासािी बाक चनननें स िचवलेले ईपायही तसेि क्ास्ट्न्सतकारक अहेत. ईदे्दशचसचद्धच्या 
अड येणाऱ्या सवस सामाचिक, रािकीय, व आतर संस्था एकदम नाहीशा करण्यािा प्रयत्न केला िावा. या 
कायास वाचहलेल्या व्यक्तीनें स्वतःिें खासगी चहत, कोमल मनोभावना, धमसचविार, राष्ट्राचभमान, प्रकवा 
नीचतकल्पना यानंी परावृत्त होता ंकामा नये. समािातंींल प्रिचलत ऄन्सयाय्य व्यवस्था मोडणें हा एकि ईदे्दश 
त्याच्यासमोर ऄसावा, व त्यानें पे्रचरत होउन चनष् रपणे सावसचत्रक चवध्वसंािें कायस त्यानें करावें. या 
चवध्वसंानंतर समािातंील नैसर्मगक ितैन्सयापासून नवीन न्सयाय्य व योग्य व्यवस्था चनमाण होइल. पण ती 
कशी व कशा रीतीनें होइल हें पाहण्यािें काम अपलें  नसून भावी चपढ्ािंें अहे. 

 
 बाक चननच्या वरील ऄरािक मतानंा रचशयातं प ष्ट्कळ ऄन यायी चमळाले. यरूोपातंल्या दचक्षण 
भागातं, चवशषेतः स्पेनमध्यें या मतािंा प ष्ट्कळ प्रसार झाला. याम ळें  सन १८७३ त स्पेनमध्यें प्रिचलत 
समािपद्धतीच्या चवरुद्ध प ष्ट्कळ दंगे झाले. बाक चननच्या मरणानंतर त्याच्या ऄन यायानंीं ऄरािक मतािंा 
प्रसार करण्यािा मोठ्या िोरानें फ्रान्ससातं प्रयत्न केला. काहंीं खाणींवरील मिूरातं याि स मारास दंगे झाले. 
तेव्हा ं त्यािंा व ऄरािक मतािंा संबधं सोडून फ्रें ि पोचलसानें बऱ्याि ऄरािकवाल्यानंा पकडलें . त्यातं 
प्रचसद्ध चप्रन्सस क्ोपोटचकन हा एक होता. 

 
 ऄरािक मतासंंबधंातं हल्लीं चप्रन्सस क्ोपोटचकनिेि गं्रथ प्रमाणभतू मानले िातात. त्यािे ‘Anarchist 
Communism’ ‘Fields, Factories and Workshops’ हे गं्रथ प्रचसद्ध ऄसून, त्यातूंन या मतािंी स संगत 
चवशद व चित्ताकषसक माडंणी केलेली अहे. चप्रन्सस क्ोपोटचकनिाही िन्सम बाक चननप्रमाणेंि एका ऄत्यंत थोर 
रचशयन सरदार घराण्यातं झाला. त्यािे चनकट स्नेही तर ऄसें म्हणतात कीं, रचशयातंील प्रसहासनावर 
झारपेक्षा ंत्याच्याि घराण्यािा िास्त हक्क होता. त्यािा स्वभाव पे्रमळ ऄसून ऄंतःकरण चनसगसतःि कोमल 
होतें. परंत  लहानपणीं रािदरबारातं राहून, तेथील प्रकारानंी त्याला एकदंर राज्यपद्धतीचवषयीं वीट व थोर 
म्हणचवल्या िाणाऱ्याचंवषयीं चतरस्कार ईत्पन्न झाला होता. बाक चननच्या ईपदेशानें त्यािंेंि प ढें ऄरािक 
मतातं रुपातंर झालें , व प ढील िन्सम त्यानें त्या मताचं्या प्रसारातं घालचवला. भौचतक शास्त्रातं त्यािी ईत्तम 
गचत ऄसे, शतेकीिें त्यास ईत्तम ज्ञान होतें, कारखान्सयातंील ऄंतव्यसवस्थेिी त्यास माचहती होती. यानंा 
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स संगत चविार, सरळ माडंणी व सोपी गोड भाषा यािंी िोड देउन त्यािे गं्रथ चलचहलेले ऄसल्यानें त्याचं्या 
वािनािा ऄन कूल पचरणाम झाल्याचशवाय राहत नाही. 

 
 या गं्रथातूंन प्रचतपादन केलेल्या मतािें अरंभीं साचंगतल्याप्रमाणें दोन भाग करता ं येतील. एक 
अर्मथक व द सरा रािकीय. त्यातंील पचहल्या भागािा अपण प्रथम चविार करंु. 

 
 अर्मथक बाबतींत दोन प्रकारिें प्रश्न ईद भवतात. एक मालाच्या ईत्पादनासबंंधातं, व द सरा त्याच्या 
वाटंणीसंबधंातं. त्यापैकीं पचहल्या म्हणिे ईत्पादनाच्या प्रश्नासंबधंातं ऄरािकािंें व आतर सामाचिकवाद्यािंें 
काहंीं मयादेपावतेों मतैर्कय अहे. दोघाचं्याही मतें हल्लींिी रॅमािी व भाडंवलािी फारकत नाहींशी केली 
पाचहिे. कारखाने व िमीन सामाचिक मालकीिे केले पाचहिेत. कामकऱ्याचं्या औद्योचगक मंडळ्या स्थापन 
होउन त्यानंीं हे कारखाने िालचवले पाचहिेत. साराशं, भाडंवलवाल्यािंीं सत्ता व मालकी नाहींशी झाली 
पाचहिे. येथपावतेो ऄरािकातं व आतर सामाचिकवाद्यातं मतभेद नाहीं. पण सामाचिक मालकीखालीं 
अलेल्या कारखान्सयातं काम करण्यासंबधंातं, त्यािप्रमाणें तयार झालेल्या मालाच्या वाटंणीसंबंधातं 
ऄरािकािंी मतें चनराळीं प रोगामी अहेत. हल्लींिी रोिम ऱ्यािी पद्धत बंद केली पाचहिे हें सवस 
सामाचिकवाद्यानंा कबलू अहे. पण त्यािा ऄथस आतर सामाचिकवादी चनराळा करतात. हल्लीं 
कारखान्सयातंला नफा भाडंवलदार लाटतात, तसें न होता ं समािाच्या व्यवस्थेसािीं व प ढील 
ईत्पादनासािीं काहंीं ऄंश वगेळा िेवनू बाकीिा तयार झालेला सवस मालकामकऱ्यानंा वाटूंन चदला िात 
िावा; पण त्याबरोबरि िे काम करतील, चनदान काम करण्यास तयार ऄसतील, त्यासंि समािातं ईत्पन्न 
झालेल्या मालातूंन चहस्सा चमळत िावा. िे काम करणार नाहींत त्यासं एक तर काम करावयास तरी 
लावावें प्रकवा ईपाशीं तरी मरंु द्यावें. ऄसें मार्कससिें व आतर सामाचिकवाद्यािंें म्हणणें अहे. मालािी िी 
वाटंणी करावयािी ती काहंींकाचं्या मतें ऄनाडी व क शल, हलकें  व फार वरच्या प्रतीिें, काम करणारासं 
सवांस सारखी व्हावी, तर द सऱ्या चकत्येकाचं्या मतें ती कामाच्या प्रतीच्या मानानें व्हावी, हा गौण भेद 
त्याचं्यातंही अहे, पण काम केल्याचशवाय समािातं कोणासही काहंीं चमळंू नये हा सवांिा चसद्धातं अहे. 
परंत  याप्रमाणें प्रत्यक्ष बळिबरी करुन, प्रकवा प्रत्यक्षपणें ईपाशी मारुन, कोणालाही काम करण्यास भाग 
पाडणें ऄरािकवाद्यानंा मान्सय नाहीं. ते म्हणतात कीं, रोिम ऱ्यािी पद्धत बंद केली म्हणिे कोणालाही काम 
करण्यािी सचक्त नसावी. ज्याला प्रितका वळे िशा प्रकारिें काम करावसेें वाटेल तसें करण्यािी पूणस 
मोकळीक ऄसावी. 

 
 समािातंील प्रत्येक व्यक्तीला िीवनासािी अवश्यक ऄसणाऱ्या वस्त  मोफत व पाचहिे चततर्कया 
चदल्या िात िाव्या, मग ती काम करो प्रकवा स्वस्थ पाय ताणनू पडली राहो. िनैीच्या ज्या वस्त  हव्या 
चततर्कया प्रमाणातं ईत्पन्न होणार नाहींत, त्याही सवांना मोफति चदल्या िाव्यात, पण त्यािंी वाटंणी वस्त  
ऄसेल त्या मानानें सवांत सारखी करुन चदली िावी. ऄसें झालें  म्हणिे खासगी प्रकवा वैयचक्तक मालमत्ता 
राहण्यािें कारण ईरणार नाहीं, व ती राहंू देउंही नये. 

 
 यावर साहचिक ऄसे प्रश्न ईभे राहतात की, िर त्याप्रमाणें कोणालाि काम करण्यािी सचक्त 
नसली, व काम न करताहंी फ कट खाण्याचपण्याला चमळंू लागलें , तर कोणी तरी रॅम करण्याच्या 
खटाटोपातं पडेल काय? मग समािाला लागणारें धान्सय व आतर माल ईत्पन्न तरी कसा होणार? द सरा 
प्रश्न ऄसा कीं, याप्रमाणें सवांना हवा तो चिन्नस हवा चततका व फ कट चमळंू लागला, तर अवश्यक वस्त ि 
का होइनात, पण त्या तरी प रेशा ईत्पन्न होउं शकतील काय? 
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 यापंकैीं द सऱ्या प्रश्नािें प्रथम समाधानकारक ईत्तर चमळालें  पाचहिे. कारण सवांना अवश्यक वस्त  
मोफत व हव्या चततर्कया चमळू लागल्यावर िर त्यािंा खिस आतका होउं लागला कीं, सवस माणसानंीं काम 
केलें  तरी त्या ईत्पन्न करणें भौचतकदृष्ट्ट्या ऄशर्कय िरलें , तर मग त्या तशा देउं नयेत हें ईघडि चसद्ध 
होइल, व ऄरािकािंें मत सृचष्ट-चवरुद्ध ऄतएव त्याज्य िरेल. यावर क्ोपोटचकनिें ऄसें म्हणणें अहे कीं, 
ऄन्नवस्त्र आत्याचद अवश्यक वस्त  काहंीं चवचशष्ट प्रमाणाबाहेर मन ष्ट्याला केव्हािं लागणार नाहींत. मन ष्ट्याच्या 
ईपभोगशक्तीनें त्याचं्या ईपयोगाला मयादा घालून चदली अहे. त्याम ळें  या वस्त  फ कट चमळंू लागल्या तरी 
मन ष्ट्यें त्या चवचशष्ट प्रमाणाबाहेर घेणार नाहींत. अता ंत्या फ कट चमळतात म्हणनू त्यािंी नासधूस काहंींशी 
होइल, पण तीही फार होण्यािी भीचत नाहीं. हल्लीं सावसिचनक पाण्यािे नळ फ कट ऄसतात पण म्हणनू 
त्याचं्या तोट्या कोणी ख ल्या करुन िेवीत नाहीं. प्रत्येक िण अपलें  काम झालें  कीं ती बंद करुन िातो. 

 
 क्ोपोटचकन व आतर ऄरािकािंें म्हणणें ऄसें अहे कीं, हल्लींही धान्सय व आतर अवश्यक वस्त  आतर्कया 
ईत्पन्न होत अहेत कीं, पृर्थवीवरील सवस माणसानंा त्या प रुन ईरतील. हल्लीं लोकानंा खायला ऄन्न प्रकवा 
पाघंरावयाला वस्त्र चमळत नाहीं, त्याला कारण ऄन्नवस्त्रािी कमी नसून, लोकािंवळ ऄन्नवस्त्र चवकत 
घेण्याला पसैा नाहीं. या वस्त  फ कट चमळंू लागल्या म्हणिे हल्लीपेक्षा ंत्यािंा खप िास्त होइल, पण तो खप 
होउनही ईरतील आतर्कया प्रमाणातं या वस्त  हल्लीं ईत्पन्न होत अहेत. याचशवाय शास्त्रीय ज्ञानाच्या सहायानें 
ईद्योगधंद्यातं व शतेकींतही आतकी चवलक्षण स धारणा करता ंयेण्यासारखी अहे कीं, मन ष्ट्यसंख्या हल्लींहून 
ऄनेक पटींनी वाढली, तरी या वस्त  कमी पडण्यािी भीचत नाहीं. मात्थसिें या बाबतीतलें  भचवष्ट्य शास्त्रानें 
खोटें िरचवलें  अहे. क्ोपोटचकन म्हणतो कीं, हल्लींि फ्रान्ससमध्यें िे काहंीं शास्त्रज्ञ शास्त्रीय पद्धतीनें शतेी 
करीत अहेत ते प्रचतज्ञा करतात कीं, चकतीही खराब िमीन थोड्याफार प्रयत्नानंीं ईत्तम स पीक करता ंयेते. 
प्रत्येक िचमनींतून एकाच्या ऐविीं पािं सहा चपकें  दरवषीं घेता ंयेतील. हल्लीं पाि ते सहा टन (१७५ मण) 
घासं चनघतो त्या िागीं ५० ते १०० टन घासं काढता ंयेइल. ते सागंतात कीं, एका िौरस मलै िचमनीवर 
एक हिार लोकानंा प रेसें धान्सय सहि ईत्पन्न करता ं येइल, व हें त्यानंी मोठ्या प्रमाणावर सप्रयोग चसद्ध 
करुन दाखचवलें  अहे. हल्लींही आंग्लंडमध्ये चम. िचँपयन नावंािे गृहस्थ एका एकरावर तीन ग रें पोसतात. 
तेंि आतर चिकाणीं एका ग रामागें दोन ते तीन एकर िमीन लागते. 

 
 यावरुन ऄसें चसद्ध होतें कीं, हल्लीं व प ढेंही बऱ्याि लाबं काळपावतेों समािातं सवांना अवश्यक 
वस्त  फ कट देत गेलें  तरी भौचतकदृष्ट्ट्या ईत्पन्नािी तूट पडणार नाहीं. 

 
 यानंतर पचहला प्रश्न ईरतो कीं, ऄशा रीतीनें सवसि वस्त  फ कट चमळंू लागल्या व खासगी प्रकवा 
वैयचक्तक मालमत्ता ईरली नाही; तर काम करण्यासािीं मन ष्ट्यानंा अर्मथक हेत ि ईरणार नाहीं. व मग 
कामािी दगदग कोण करील? हल्लीं तनखा, मिूरी, प्रकवा नफा, याचं्या अशनेें सवसिण काम करण्यास 
प्रवृत्त होतात, परंत  हे प्रवतसक कारण प ढें नाहीसें झाल्यावर काम कोण व कशासािीं करणार? 

 
 क्ोपोटचकनिें ईत्तर या प्रश्नाला प ढीलप्रमाणें अहे. “मन ष्ट्यस्वभावाला अवडत नाहींत ते ऄचतरॅम 
होत रॅम नव्हेत. काहंी थोड्यानंा िैनींत लोळावयाला सापंडावें म्हणून बाकीच्यानंा ऄचतरॅम नापंसत 
होतील, सवांच्याि चहतासािीं पचरचमत रॅम करणें नव्हे. रॅम, काम, हे शारीचरक दृष्ट्ट्या अवश्यक अहेत; 
शरीरातं ईत्पन्न होणाऱ्या शक्तीिा व्यय करण्यासािीं ते अवश्यक अहेत. त्यातंि अरोग्य व िीवनािा 
अधार अहे. हल्ली ईपय क्त कामापैकीं प ष्ट्कळशा कामाला िर मन ष्ट्य कंटाळत ऄसला, तर त्याला कारण 
एवढेंि होय कीं, त्यातं त्याला ऄचतरॅम होतात प्रकवा त्यािी व्यवस्था नीट केलेली नसते. परंत  त म्हा ंअम्हा ं
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सवांना हें माहीत अहे फ्राकंचलनला हें माहीत होतें कीं िर. प्रत्येकानें रोि केवळ िार तास ईपय क्त काम 
केलें , व सवस परस्परसंमतीनें ईत्पादक काम करंु लागले व हल्लींप्रमाणें रॅमािी नासाडी  न होत गेली, तर 
या िार तासाचं्या रॅमानें समािातंील सवांना समाधानानें, हल्लीं मध्यम वगांतील स खवस्त  गृहस्थाप्रमाणें, 
राहता ं येइल आतका माल ईत्पन्न होइल. अता ं ‘चकळसवाणें, त्रासदायक काम कोण करील?’ हा िो 
पोरकट प्रश्न गेल्या पन्नास वष ेसारखा चविारण्यातं येतो, त्याला ईत्तर एवढेंि कीं, अमच्या शास्त्रज्ञापंैकी 
कोणाला एक चदवसि का ंहोइना तें करावें लागलें  नाहीं यािा मला खेद वाटतो. िर हल्लीं खरोखरि काहंी 
चकळसवाणें प्रकवा त्रासदायक काम ऄसलेंि तर त्यािें कारण एवढेंि कीं त्यािा चकळसवाणेपणा काढून 
टाकण्यातं शास्त्रज्ञानंीं अतापंयंत कधींि प्रयत्न केला नाहीं. त्यानंा खात्री होती कीं, िार पैसे फें कले कीं 
पाचहिे चततके ईपाशी मरणारे लोक हें काम करण्यास ख शीनें तयार होतील.” (क्ोपोटचकन. Anarchist 
Communism). 

 
 पचरचमत त्रास न होणारें, प्रकवा अवडीिें काम प्रत्येकाला करावसेें वाटतें. मन ष्ट्याला स्वस्थ बसणेंि 
अवडत नाहीं. हल्लीं स द्धा ंस खवस्त  लोकानंा काहंींना काहंीं तरी ईद्योग मागें लावनू घ्यावासा वाटतो, व 
त्याप्रमाणें प ष्ट्कळ लावनू घेतात. कामि नसलें  तर वळे घालवावयािा कसा? काहंीं थोडे अळशी प्रपड 
ऄपवाद सोडून चदले तर बाकी सवांना कामाचशवाय िैन पडत नाहीं. हल्लीं पेन्सशनर लोकानंा कसें ि कल्या 
ि कल्यासारखें होतें व वळे कंटाळवाणा होतो यािा प ष्ट्कळानंा ऄन भव ऄसेल. िास्त रॅम प्रकवा त्रासदायक 
काम करावसेें वाटत नाहीं हें खरें, पण त्या ईलट काम केल्याचशवायही राहवत नाहीं. क्ोपोटचकनिें ऄसें 
म्हणणें अहे, व तें चविारी शास्त्रज्ञ मान्सय करतात कीं, शास्त्रीय स धारणेनें हल्लींिे चकळसवाणें वाटणारें काम 
यंत्राच्या संहायानें करुन घेता ं येइल, व त्रासदायक कामातंला त्रास नाहीसा करता ं येइल. त्यािप्रमाणें 
हल्लीपेक्षा ंप ष्ट्कळ कमी रॅमातं हल्लींच्या प्रमाणातं माल काढंता ंयेउं लागेल. ऄसें झालें  व ऄचतरॅमािा बोिा 
न राचहला म्हणिे सवसिण अनंदानें, स्वस्थ बसवत नाहीं एवढ्ाि सािीं म्हणून, काम करंु लागतील. व 
ज्या ज्या मानानें िास्त लोक काम करंु लागतील त्या त्या मानानें सवांनाि कमी कमी करावें लागत 
िाइल. त्यातं याचंत्रक स धारणेिी भर पडत िाइल, व एकंदरींत कोणालाि कंटाळा येइल आतकें  काम 
करण्यािी अवश्यकता ईरणार नाहीं. 

 
 याचशवाय सामाचिक प्रचतष्ा हा एक हेत  काम करण्यास राहीलि. िो िास्ती िागंलें , िास्त 
वरच्या दिािें, प्रकवा आतरापेंक्षा ंिास्ती काळ केवळ परोपकारब द्धीनें प्रकवा सामाचिक कल्याणासािी काम 
करील, त्यास साहचिकपणें समािातं िास्त मान चमळेल, व त्यािी प्रचतष्ा वाढेल. तेव्हां एक तर ऄंतचरक 
भावनेनें, व द सरें, हा िो थोराच्या ऄंतःकरणातंील ऄखेरिा द बळेपणा-प्रचतष्ालोभ-ह्ानें प ष्ट्कळ िण 
िोखमीच्या, िात याच्या, कल्पकतेच्या, चवशषे रॅमाच्या कामास प्रवृत्त होतील. हल्लींही चकत्येक चवद्वान 
कीर्मतलाभासािीं अपलें  अय ष्ट्य एकाद्या शास्त्रीय शोधातं प्रकवा गं्रथाच्या रिनेंत घालवीत ऄसतात, 
शास्त्रज्ञापंैकीं बह तेकासं चिज्ञासातृचप्त प्रकवा तज्ज्ञाकंडून प्रचतष्ा या पलीकडे कशािीि ऄपेक्षा नसतें. हीि 
प्रवृचत्त भावी समािातं वाढेल. हल्लीं खासगी मालमते्तनें मन ष्ट्याच्या स्वाथसवृचत्त बळावतात. प ढें एकंदर 
समािरिनात ऄशी राहील कीं, तींत स्वाथसप्रवृचत्त कमी होउन परोपकारवृचत्त वृप्रद्धगत होत िाइल.तेव्हा ं
त्यावळेीं समािसेवचे्याि ब द्धीनें काम करणारे हल्लीपेक्षा ंऄनेक पटीनें िास्त चनघतील यातं नवल कोणतें? 

 
 याप्रमाणें वरील दोन्सही प्रश्नािंी होकाराथी ईत्तरे चमळतात. एक हें का ंकोणालाही कामािी सक्ती 
नसली, केल्या कामाबद्दल तनखा प्रकवा रोिम रा देणें बंद केलें , व एकंदर वैयचक्तक मालमते्तिें ऄस्ट्स्तत्वि 
नाहींसें केलें  तरी काहंीं थोडे ऄपवाद वगळले तर, बाकीिे सवस लोक पचरचमत रॅम केल्याचशवाय राहणार 
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नाहींत. द सरें हें कीं, शास्त्रीय ज्ञानाच्या सहायानें व याचंत्रक स धारणानंीं, वरील पचरचमत रॅमाच्या द्वारेंि, 
समािातंील सवस लोकानंा अवश्यक वस्त  फ कट व हव्या चततर्कया प रचवता ंयेतील. 

 
 म्हणून ऄरािकािंें ऄसें मत अहे कीं, 

 
 (१) समािातं कोणालाही काम करण्यािी सक्ती नसावी; व केल्या कामाबद्दल कोणालाही 
रोिम रा, तनखा प्रकवा ऄन्सय प्रकारिा मोबदला चदला िाउं नयें. 

 
 (२) समािातील प्रत्येक व्यक्तीला ईदरचनवाहाला अवश्यक वस्त  फ कट व लागतील चततर्कया 
चदल्या िात िाव्या. िनैीच्या ज्या वस्त  प रेशा प्रमाणातं ईत्पन्न होणार नाहींत, त्या मात्र सवांना ऄसतील 
त्या मानानें सारख्या पण फ कट वाटूंन चदल्या िात िाव्या. 

 
 अता ंऄरािक पंथािा द सरा भाग िो रािकीय मतें त्यािा काहंींसा चवस्तारानें चविार करंु. 

 
 मार्कससनें अपल्या अदशस-समािव्यवस्थेंत सरकारिें हल्लींिें स्वरुप व सत्ता नाहींशी होइल, व 
त्याच्याकडे फक्त चनरचनराळ्या औद्योचगक संघातंील परस्परव्यवस्थेिें चनरुपद्रवी काम राहील ऄसें 
प्रचतपाचदलें  अहे. पण त्यानेंि आतरत्र सरकारकडे िीं कामें िेवावयािें स िचवलें  अहे त्यावंरुन सरकारिी 
सत्ता कमी होण्याऐविीं वाढणारीि अहे. ईदाहरणाथस, दळणवळणाच्या सवस साधनािंी व्यवस्था व ऄंमल 
सरकारकडे राहावा, सरकारनें मध्यवती बकँ काढून पत प रचवण्यािी व्यवस्था करावी, ऄशी सूिना त्यानें 
कम्यचूनस्ट मचॅनफेस्टोंत केल्या अहेत. ऄथात् यो योगानें सरकारिी सत्ता चकती तरी वाढणारी अहे. 

 
 यावर प्रिासत्ताक पद्धतीने ऄचभमानी ऄसें म्हणतात कीं, एक तर त्या वळेीं ती सत्ता वापरणारे 
कामकरीवगािे प्रचतचनचध राहतील, व द सरें ऄसें की, समािातं त्यावळेीं हल्लींप्रमाणें वगसभेद न राहता ंसवस 
समािातं एकि कामकरी वगस ऄसेल. त्याम ळें  हे प्रचतचनचध त्या सते्तिी सवस समािाला चहतकारक ऄशा 
रीतीनेंि ऄंमलबिावणी करतील. 

 
 परंत  क्ोपोटचकन व आतर ऄरािक यानंा हें मान्सय नाहीं. ते म्हणतात कीं, ऄन भव ऄसा येत नाहीं. 
सत्ता एका प्रचतचनचध नसलेल्या रािाच्या हातीं ऄसो, प्रकवा प ष्ट्कळ प्रचतचनचधभतू ऄचधकाऱ्याचं्या हातीं ऄसो, 
ती समािाला सारखीि िािंकारक होतो. ऄचधकारी कसेही ऄसोत, ते ऄचधकारारुढ झाले कीं त्यािंी दृष्टी 
तरळते, त्याचं्या मनोवृचत्त पालटतात, त्यािंी चनराळीि िात बनते. ऄगदी प्रामाचणकपणें त्यानंा ऄसें वाटंू 
लागतें कीं लोकािंें खरें चहत ख द्द लोकापेंक्षा ं अम्हालंाि िास्त कळते. अम्ही करतों हेि योग्य व 
समािाच्या खऱ्या कल्याणािें अहे. मतचवरोध त्यानंा खपेनासा होतो, व िो कोणी त्याचं्या मनाचवरुद्ध 
बोलतो प्रकवा वागतो त्यास ते प्रत्यक्ष प्रकवा ऄप्रत्यक्ष प्रचतबधं करंु लागतात. प्रचतचनधींवर त्यानंा 
चनवडणाऱ्यािंा दाब ऄसतो हें म्हणणें व्यथस अहे. व्यवहारातं अपण प्रत्यहीं पाहतो कीं, प्रचतचनचध मतदारानंा 
धाब्यावर बसवनू, अपणालंा पाचहिे तसें ख शाल वागतात. हल्ली प्रचतचनचधसत्ताक देशातूंन ही स्ट्स्थचत दृष्टीस 
पडते. व प ढे भाडंवलदारािंी सत्ता नाहींशी होउन, ती कामकरीवगाच्या प्रचतचनधींच्या हातीं अलीं, तर 
स्ट्स्थचत स धारेल ऄसें म्हणावयास काहंीं कारण नाहीं. हल्लीस द्धा ंकामकरीवगािे िे प्रचतचनचध पालसमेंटातं 
िातात, प्रकवा त्याचं्या संघािे ऄचधकारी ऄसतात, त्याचं्या संबधंातंला ऄन भव मोिासा समाधानकारक 
नाहीं. तेही कामकरीवगापासून फटकून वागू ंलागतात, व त्यािंीही दृचष्ट आतर कामकऱ्याहूंन वगेळी होते. 
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प ढें िेव्हा ं अदशसस्ट्स्थतींत या लोकांच्या हातीं प ष्ट्कळ सत्ता येइल तेव्हा ं तर चतिा पचरणाम कादाचित् 
हल्लीपेक्षा ंवाइटि होइल, पण िागंला होण्यािा संभव नाहीं. 

 
 क्ोपोटचकन अपल्या गं्रथातं चलचहतो : “ प्रचतचनचधक पद्धतीला मानवी आचतहासातं िें कायस 
करावयािें होतें तें अता ंघडून ि कलें  अहे. चतच्या योगानें पूवीिी वैयचक्तक राज्यपद्धचत नष्ट झाली ऄसून, 
एकंदर िनतेिें सावसिचनक प्रश्नातं लक्ष लागूं लागलें  अहे. परंत  भावी सामाचिकवादी अदशस समाि-
स्ट्स्थचतला ती पद्धत ऄन रुप होइल ऄसें मानणें ही घोडिूक अहे. समािाच्या प्रत्येक अर्मथक ऄवस्थेला 
तदन रुप रािकीय ऄवस्था ऄसते, अचण हल्लींच्या अर्मथक समािवस्थेिा पायाि िी वैयचक्तक मालमत्ता ती 
नाहींशी केल्यानंतर चवद्यमान रािकीय ऄवस्थेंत रुपातंर न होणें ऄशर्कय अहे. वतसमान िीवनक्मावरुन या 
रुपातंराच्या चदशिेा बोध होतो. या रुपातंरातं सरकारिी सत्ता वाढणारी नाहीं, तर हल्ली िें िें काम 
सरकारी सते्तनें होत अहे तें तें प ढें स्वचे्छेनें व परस्परसमंतीनें चनमाण झालेल्या मंडळ्याचं्या व संस्थाचं्या 
द्वारें होउं लागेल.” 

 
 समािातं सरकार ही संस्थाि नसावी, कोणािेंि बाह् शासन प्रकवा चनयंत्रण नसावें, ऄसें ऄरािक 
प्रचतपादन करतात. यािा ऄथस ऄसा नाहीं कीं, समािातं सवसदूर ऄव्यवस्था, गैरचशस्त, प्रकवा बलेगामपणा 
ऄसावा. पण िी व्यवस्था प्रकवा चशस्त ऄसावयािी ती कोणीं कोणावर सक्तीनें लादलेली नसून, सवांनीं 
यातंि अपलें  चहत अहेसें ओळखून, स्विेछेनें व परस्परसंमतीनें िेवलेली ऄसावी. ती तशी िेवणें ऄशर्कय 
नाहीं एवढेंि नाहीं, तर समािाच्या वतसमान भाडंवलशाहींतही ऄशी व्यवस्था िेवली िात अहे. 
क्ोपोटचकननें या बाबतींत रेल्विेें ईदाहरण चदलें  अहे. यरूोपखंडातंील चनरचनराळ्या राष्ट्रातंील रेल्व े
कंपन्सया अपल्या रेल्विेी वळे परस्परसंमतीनें एकमेकानंा ि ळतील ऄसे िरचवतात, व ते चबनिूक पाळतात. 
यातं त्याचं्यावर कोणािी सक्ती नसते, व एकादी कंपनी िर नाकबलू झाली, तर चतला भाग पाडण्यािें 
आतरापंाशीं साधनही नसतें. तथाचप ऄशी ऄडिण ईद भवत नाहीं, व सवस काम स रळीत िालतें. साराशं, 
परस्परसंमतीनें होणाऱ्या करारािंा ईपय क्तपणा आतका स्पष्ट अहे कीं, भावी स्ट्स्थतींत खासगी मालमत्ता 
नाहींशी झाली व लोकाचं्या स्वाथसप्रवृचत्तिें मूळि त टलें , म्हणिे या कराराचं्या द्वारें समािािें सवस कायस 
स यंचत्रत िालण्यास काहंीही ऄडिण पडणार नाहीं. 

 
 यावर काढण्यातं येणाऱ्या ऄनेक अके्षपातं म ख्य हा अहे कीं, ऄशा रीतीनें रािसत्ता नाहींशी झाली, 
कोणी कोणाला दाबणारा ईरला नाहीं, म्हणिे महाभारत शाचंतपवस ऄध्याय ६८ यातं वणसन केल्याप्रमाणें, 
“कोणावरही कोणािा ऄचधकार राहणार नाहीं. लोक दरवडेखोर बनतील. कृचष अचण वाचणज्य यािंा नाश 
होइल. चववाहािें ऄस्ट्स्तत्व नाहींसें होइल. धमस व यज्ञ नाहींसें होउन, िोंहोकडे हाहाकार मािेल..... सवस 
लोक भीतीनें व्याक ळ होउन भीतीनें पलायन करंु लागतील.” साराशं, ‘न चह पापात्परतरं ऄस्ट्स्त प्रकचित् 
ऄरािकात्.’ 

 
 क्ोपोटचकन या अके्षपािें समाधान ऄसें करतो. “अता ं चतसरा व म ख्य अके्षप हा कीं, समािािे 
कायदे प्रकवा चनबधं तोडणारासं चशक्षा देण्यासािीं सरकारिी अवश्यकता नेहमींि राहील. यासंबधंातं आतकें  
सागंण्यासारखें अहे कीं, चवषयान रोधानें त्यािा त्रोटक ईल्लेख करता ंयावयािा नाहीं. िों िों या प्रश्नािा 
िास्त चविार करावा तों तों मनािी खात्री पटंू लागते कीं, समािातं हल्लीं िीं समाि-चवरोधक द ष्ट्कृत्यें 
घडतात त्यािी िबाबदारी स्वतः समािावरि अहे. चशक्षा, त रंुगवास, प्रकवा फाशंी, यानंीं या कृत्यािंी 
संख्या कमी होणार नाहीं. समािाच्या प नरसिनेचशवाय कशानेंि तीं कमी होणार नाहींत. हल्लीं दरवषी 
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कोटासमोर िे शेंकडो ग न्सहे िौकशीसािीं येतात त्यांतील तीन-ित थांशािें मूळ, प्रत्यक्षपणें प्रकवा 
ऄप्रत्यक्षपणें, समािातंील द्रव्योत्पादनाच्या व द्रव्यचवभागणीच्या घातक ऄव्यवस्ट्स्थत पद्धतींत अहे; 
मन ष्ट्यस्वभावाच्या द वृसत्तींत नाहीं. त्या मानानें िीं काहंी थोडीं कृत्यें मानवी ऄंतःकरणातंील द वासनामं ळें 
समािाला चवघातक ऄशीं घडतात, त्यािंी संख्याही त रंुगाच्या, फार काय फाशंीच्या भीतीनें कमी करता ं
यावयािीं नाहींत. अपल्या त रंुगानें अपण त्यािंी संख्या मात्र वाढचवतों. अचण त्यािें स्वरुप िास्त वाइट 
करतों. अपले ग प्तपोचलस, अपले त रंुग, अपली िीवाला िीव घेण्यािी राक्षसी रीत, व अपल्या फाशंीच्या 
चशक्षा याचं्या योगानें समािातं सवसदूर ऄशा नीि मनोवृत्तींिा व द ष्ट संवयीिा प्रसार केला िात अहे कीं, 
नीचतमत्ता कायम िेवण्याच्या खालीं समािातं हें िें काहंीं घडतें अहे त्याच्या पचरणामािा िो कोणी नीट 
चविार करील, त्यािें ऄंतःकरण भीतीनें दडपून गेल्यावािंून राहणार नाहीं. यािे ईपाय अपण द सऱ्या 
चदशनेें ध ंडले पाचहिेत, अचण ती चदशा अपणासं पूवीि दाखचवण्यातं अली अहे.”  (Anarchist 
Communism  पृष् ३१-३२) 

 
 हे ईपाय म्हणिे वैयचक्तक मालमत्ता नाहींशी करुन, कोणालाही ईदरचनवाहािी ददात न राहंू देणें 
हे होत. या योगानें समािािें एकंदर स्वरुपि बदलेल, स्वाथािें मूळ त टेल, द वासना ईत्पन्न करणारी 
पचरस्ट्स्थचत नाहींशी होइल, अचण आतर्कयावर एकाद्याकडून एकादें द ष्ट्कृत्य घडलें  तर त्याला चशक्षा न करतां, 
ज्याप्रमाणें रोगीमाणसाला त्या रोगावरिा ईपिार करण्यांत येतो. त्याप्रमाणें सहान भचूतपूवसक वागवनू, त्या 
द ष्ट्कृत्यािंें कारण दूर करण्यािी व्यवस्था होत गेली, तर ऄसलीं द ष्ट्कृत्यें थोड्याि काळातं ऄत्यंत चवरळ 
होतील. 

 
 याप्रमाणें ऄरािक पंथातंील रािकीय व अर्मथक मतािें स्थूल स्वरुप अहे. एका दृष्टीनें या पंथािें 
अचण सवस तत्त्वज्ञानािें व धमािें साध्य एकि अहे. धमांतून व तत्त्वज्ञानातूंन तरी हेंि साचंगतलें  ऄसतें कीं, 
मन ष्ट्यानें अपलें  कतसव्य केवळ कतसव्यब द्धीनें पे्रचरत होउन, बाह् चनयंत्रणािी भीचत प्रकवा ऄपेक्षा न करता,ं 
करीत रहावें. मन ष्ट्यसमािातं ज्ञान व अत्मसयंमन यािंा ऄसा प्रसार व्हावा कीं, त्यािें परस्परव्यवहार, 
कायद्यािें प्रकवा सरकारिें बधंन नसताहंी, नीतीला व न्सयायाला ऄन सरुन व्हावते. साराशं, बाह् बधंनाच्या 
िागी अंतचरक स्वयंपे्ररणेिी स्थापना करणें हेंि साध्य ऄरािक पंथािें अहे. कोणत्याही प्रकारिें बाह् 
चनयतं्रण म्हणिे मन ष्ट्याच्या नैसर्मगक स्वातंत्र्यािें ऄचतक्मण अहे. याकचरता ंतें नाहींसें केलें  िावें हा चसद्धातं 
दोघानंाही सामान्सय अहे. दोघातं फरक एवढाि अहे कीं, तें साध्य साधण्यासािी ऄरािक पंथ समािातंील 
सवस प्रिचलत संस्था एकदम मोडून टाकण्यास सागंतो. त्याईलट धमस सागंतो कीं, या संस्थापंैकीं प ष्ट्कळ 
आंचद्रयदमनाला व स्वाथसचनरोधाला अवश्यक ऄसल्यानें त्यानंा कायम िेवनू त्याचं्या द्वारेंि हें साध्य मन ष्ट्यासं 
प्राप्त होणार अहे. साराशं, दोघातंला फरक साध्यातं नसून साधनातं अहे. 

 
 वर साचंगतलेंि अहे कीं, या पंथािा सवांत िास्त प्रसार रचशयातं झाला. सगळ्या यरूोपातं 
रचशयाआतकी एकतंत्री राज्यपद्धचत द सऱ्या कोिेंही नव्हती, ऄसें ऄसता ंतेथेंि या पथंाच्या प्रसारास िास्त 
ऄवसर चमळावा हें प्रथमदशसनीं मोिेि िमत्काचरक चदसतें. पण थोड्या चविारातंी मानसशास्त्रातंल्या एका 
मोठ्या चसद्धातंािी त्यावरुन प्रतीचत येते. तो हा कीं, िेथें लोकानंा ऄत्यतं कडक बंधन ऄसतें तेथेंि त्यानंा 
त्या बंधनािा ऄत्यंत चतटकारा व वीट येउन ते ते  म ळापासून नाहींसे करण्याच्या ईद्योगास लागतात. 
रचशयातंल्या या पंथाच्या हकीगतीवरुन द सरी गोष्ट दृष्टोत्पत्तीस येते ती ही की.; िेथे लोकानंा ईघडपणें 
कायदेशीरं रीतीनें अपले रािकीय ध्येय साध्य करुन घेण्यािा मागस नसतो, तेथे ग प्तपणानें, ऄत्यािाराने व 
क्ास्ट्न्सतकारक िळवळीनें तें साध्य करुन घेण्यािी त्यािंी प्रवृचत्त होते. 
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 रचशयातं दोन ससं्था फार प्रािीन ऄसून, समािस्ट्स्थतीवर त्यािंा ऄत्यतं पचरणाम झालेला अहे. 
पचहली संस्था म्हणिे झारिी एकतंत्री राज्यपद्धचत, व द सरी ‘मीर’ म्हणून गावंढ्ातंली समािपद्धचत. 
रचशया देशाला तातार, त कस , पोल, स्वीड, चलथ चनयन यासंारखे शत्र  िहंू बािंूनी होते. त्या सवांपासून 
देशािें सरंक्षण करण्यास एकतंत्री राज्यपद्धचत अवश्यक होती. त्याप्रमाणें ती तेथें स्थापन होउन िी एकदा ं
बद्धमलू झाली ती कायमिीि राचहली. रचशयातं या झाराचं्या सते्तला अळा घालणारी, चतला मयादेत 
िेवणारी द सरी कोणतीही सत्ता नव्हती. रचशयातं यरूोपातंल्या आतर देशापं्रमाणे धमाचधकाऱ्यािें प्राबल्य 
नाहीं. चिरृन धमािा ग्रीक कॅथोचलक नावंािा, सगळ्या यूरोपहून वगेळाि पंथ तेथें प्रिचलत अहे. त्यातं 
रोमन कॅथोचलक पंथाप्रमाणें धमाध्यक्षािी सत्ता रािाहून वरिढ व स्वतंत्र नाहीं. त्याम ळे तेथें धमाचधकारी 
रािाच्या तंत्राने वागत ऄसत. देशांत रािाच्या सते्तला प्रचतस्पधा ऄसा, आंग्लंडातंल्याप्रमाणें, सरदारािंाही 
वगस नव्हता. झारानंीं तेथील सरदारानंा केव्हािं हतबल करुन पूणसपणें ऄंचकत करुन िेवलें  होते. आतर 
देशातूंन रॅीमंत व्यापारी, कारखानदार वगरेै लोकािंा ‘मध्यम’ म्हणून एक वगस सामान्सयतः ऄसून, त्यािें 
रािकारणातं बरेंि विसस्व ऄसतें. परंत  रचशयातं आतर देशाआंतकी व्यापारी व औद्योचगक प्रगचत झाली 
नसल्यानें तेथें हाही वगस ऄस्ट्स्तत्वातं नव्हता. त्याम ळें  झारिी सत्ता तेथें पूणसपणे ऄचनबंध व ऄमयाद ऄसे. 
पीटर धी गे्रटसारख्या काहंी झारानंीं या सते्तिा ईपयोग देशातं स धारणा करण्याकडे करुन देशािें फार चहत 
केलें , व सामर्थयस वाढवलें . परंत  सामान्सयतः या सते्तिा ईपयोग लोकािंी ईन्नचत करण्यापेक्षां, स्वतःिा 
ऄचधकार व स ख ही ऄबाचधत िालू िेवण्याकडे िास्त होत ऄसे. 

 
 रचशयातंील द सरी ससं्था म्हणिे मीर. ही प ष्ट्कळ ऄंशी अपल्या आकडील ग्रामपिंायतीसारखी 
ऄसे. प्रत्येक गावंाला एक एक मीर ऄसे. गावंातंील सवस िमीन या मीरच्या ताब्यातं ऄसून, गावंातंील सवस 
लोक मीरमध्यें सामील ऄसत. मीरमध्यें सवस गावकऱ्यािंा दिा सारखा ऄसून, अपल्या आकडील 
पंिायतीप्रमाणें गावंािी सवस व्यवस्था मीर िेवीत ऄसे. प्रत्येक गावं व त्यािी मीर हीं ऄंतव्यसवस्थेंत स्वतंत्र 
ऄसत; व त्याचं्या सवस भौचतक गरिा गावंातंल्या गावातंि पूणस होण्यािी व्यवस्था ऄसे. िमीनीिा महसूल व 
सैन्सयातं लागणारे चशपाइ प रचवण्यािें काम मीरकडे ऄसे. झारलाही हे सोआस्कर ऄसे. गावंातंल्या शेंकडो 
व्यक्तींशीं संबधं िेवण्यापेक्षा ंएक मीरला हातीं धरुन चतच्या द्वारें गावंिी व्यवस्था िेवण्यास त्यास फार सोपें 
पडे. त्याम ळें  राज्यातं ऄनेक ईलाढाली झाल्या तरी मीर ही संस्था ऄबाचधत िालत राचहली. अपल्या 
आकडील ग्रामपंिायतीप्रमाणे चतच्या ऄंतव्यसवस्थेंत हात घालण्यािें झारना कारण नव्हतें; व त्याप्रमाणें त्यानंी 
तो घाताही नाहीं. याम ळें  एका दृष्टीनें रचशयन शतेकऱ्यानंा बाह् ईलाढालींिा ईपसगस पोहोिूं न देण्यातं 
मीरिा फार ईपयोग झाला. परंत  द सऱ्या दृष्टीनें त्याचं्यातं याम ळें  एकप्रकारिें शचैथल्य, िैतन्सयराचहत्य अलें . 
बाहेरील िगाशी संबधं न अल्यानें आतर चिकाणीं होणाऱ्या स धारणा व नव ेनव ेचविार यानंा रचशयन शतेकरी 
पारखे राचहले. राज्यव्यवस्थेशीं त्यािंा प्रत्यक्ष सबंंध येत न गेल्यानें चतच्या बरेवाइटपणाचवषयीं साहचिकपणें 
त्याचं्यातं ऄत्यंत औदासीन्सय ईत्पन्न झालें . ‘कोइ होउं नृप, हमे र्कया हानी’ ऄशी सवस शतेकरीवगािी 
शोिनीय स्ट्स्थचत झाली. त्याचं्यातं एकप्रकारिें समाधान नादंत होतें, पण तें ऄज्ञान, दैववादीपणा व 
अकाकं्षािंा ऄभाव यानंीं अलें  होतें. सवस यूरोपातं रचशयाआतका ऄज्ञानी, िैतन्सयशून्सय, पंग  व द बळा समाि 
द सऱ्या कोिेंही नव्हता. व यास प ष्ट्कळ ऄंशीं मीर ही संस्था कारणीभतू होती. झार ऄनेक य द्धें करीत, 
नानाप्रकारिे ऐषअराम भोगीत, त्यासािीं लोकानंा िबरदस्त कर बसवनू चपळून काढीत, व त्यािंी 
िबरदस्तीनें सैन्सयातं भरती करीत. हे सवस चबिारे रचशयन शतेकरी चनमटूपणें सहन करीत. चकत्येक वळेां हा 
ि लूम ऄसह् झाला म्हणिे बडें होत. पण ती स संघचटत नसल्यानें तेव्हािं मोडलीं िात, व त्यातं सामील 
झालेल्यानंा भयंकर चशक्षा होत. या योगानें सवस शतेकऱ्यातं एकप्रकारिें तीव्र नैराश्य व त्यापासून येणारा 
प्रारब्धवादीपणा पसरला होता.  
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 ऄशी स्ट्स्थचत होती, तरी रचशयािा यरूोपातंल्या आतर देशाशंीं थोडाफार संबधं येति होता. त्याम ळें 
त्या देशातंल्या कल्पनािंा रचशयातं फार काळ प्रवशे न होणें संभवनीय नव्हते. प्रथम रचशयातंल्या वरच्या 
वगांतील ज्या लोकािंा संबधं आतर देशाशंीं येत ऄसे त्याचं्यातं अिार व चविारस्वातंत्र्याच्या कल्पना पसरंु 
लागल्या. थोड्या चदवसानंीं ऄशा प्रकारिीं ईदार मतें ऄसणें ही त्या वगांत एक फॅशनि झाली. याि 
स मारास म्हणिे सन १८५५ त द सरा ऄलेर्कझाडंर हा झार झाला. त्यािीं मतें ईदार ऄसून राज्यकारभारातं 
स धारणा घडवनू अणून लोकानंा हक्क देण्यािी आच्छा मनापासून होती. त्या काळपावतेो रचशयन शतेकरी हा 
ग लाम मानला िात ऄसे. ऄलेर्कझाडंरनें नवीन कायदा करुन त्यासं एकदम स्वतंत्र केलें . देशातं नवीन 
न्सयायकोटें स्थापन केली; लोकानंा स्थाचनक स्वराज्य चदलें , व चशक्षणप्रसारािी व्यवस्था केली. 

 
 या सवस स धारणानंीं व त्याम ळे ईद भवलेल्या अकाकं्षानंीं रचशयन समािातं थौडेंबह त िैतन्सय चदसू ं
लागलें  होतें. ऄशा स मारास यूरोपातंील सामाचिक वादाच्या ऄत्यंत प रोगामी व क्ाचंतकारक मतािंा तेथें 
प्रवशे झाला. चनराशा, ऄज्ञान व अकाकं्षाशनू्सय स्ट्स्थतींत चकत्येक चपढ्ा काढल्यानंतर, न कतेंि िागा 
झालेल्या ऄन भवशून्सय, ज्ञानलवद र्मवदग्ध ऄशा रचशयन समािाला हीं क्ास्ट्न्सतकारक मतें फार पटलीं. पूवीिीं 
बंधनें थोडीबह त सैल होउं लागतािं त्याला ती ऄचिबात तोडून टाकावींशी वाटंू लागलें . रचशयातंल्या 
क्ास्ट्न्सतकारक िळवळीच्या या स्वरुपाला ‘चवध्वसंक’ (Nihilist) ऄसें नावं अहें. समािातंील कोणतीही व 
कोणत्याही प्रकरिी सत्ता या मतवाल्यानंा मान्सय नव्हती. कोणतेंही मत, सापं्रदाय प्रकवा पंथ केवळ 
चवरॄासावर पूज्य मानण्यास ते तयार नसत. समािातंील सवस रािकीय अचण कौट ंचबक संस्था, धमस अचण 
नीचत हीं त्यासं ऄत्यंत दोषपूणस व त्याज्य वाटत. परंत  त्यातं क्मशः स धारणा करणें त्यासं पसतं नसून, 
समािातंील सवसि प्रिचलत व्यवस्था, िागंलें  अचण वाइट, एकदम नाहींसें करुन टाकावें ऄसें त्यािें मत 
ऄसे. पूवीिे चततकें  सवस वाइट, त्यास एकदम िलसमाचध देउन ऄगदीं नव्यानें िगाच्या प नरसिनेस स रुवात 
केली पाचहिे. कलाकौशल्य, काव्य, प्रकवा मनािे कोमल चवकार यासं ते ऄत्यंत त च्छ लेखीत. त्याचं्या मतें 
िगातं भौचतक शास्त्रें व ब चद्ध हींि अदराला पात्र होत. अता ंएवढें मात्र खरें कीं, या गं्रथातंील लोकासं 
समािातंील दीन द ःखी लोकाचंवषयीं ऄत्यंत ऄन कंपा वाटत ऄसे. प्रकबह ना समािातंील कोणतीि चवद्यमान 
संस्था प्रकवा रािकीय पद्धत या लोकािंी द ःखें दूर करीत नाहीं याम ळें  चिडून सास्ट्ऱ्त्वक त्वषेाच्या भरातंि ते 
अपल्या सवसचवध्वसंनाच्या कायास प्रवृत्त झाले होते. समािातंील सवस व्यक्तींिा–चस्त्रयािंा व प रुषािंा–दिा 
सारखा ऄसावा ऄसेंही त्यािें मत ऄसे. द सरा ऄलेर्कझाडंर गादीवर येण्याच्या स मारास अपल्या मतानंा 
ऄन सरुन या लोकानंीं समािातंील प्रिचलत व्यवस्था ईलथून पाडण्यािे प्रयत्न स रु केले होते. त्याचं्याकडे 
चवशषे लक्ष न देता ंिर त्यानें अपली ईदार मतें कायम िेवनू रािकीय व आतर स धारणा घडवनू अणण्यािा 
क्म कायम िेवला ऄसता, तर या लोकाचं्या मतािंा प्रसार बंद होउन लवकरि तीं नामशषे झालीं ऄसतीं. 
कारण त्यावळेिी शोिनीय पचरस्ट्स्थचत हीि त्या मताचं्या ईदयािें व प्रसारािें खरें व मलभतू कारण होतें; 
तेव्हा ंती पचरस्ट्स्थचत नाहींशी झाली ऄसती, तर ज्याप्रमाणें मूळ त टल्यावर झाड अपोअपि वाळून िातें, 
तद्वत् हीं मतें ल प्तप्राय झालीं ऄसतीं. परंत  झारच्या स धारणा देशातंील ि न्सया सरदारवगाला पसंत नव्हत्या. 
त्याचं्या स्वाथाला त्यानंीं चवरोध येत होता. म्हणून तो वगस झारनें अणखी स धारणा करंु नयेत म्हणनू 
मनापासून झटत होता त्यानंीं झारला ऄसें भासवनू चदलें  कीं, समािातंले चवध्वसंकािें ऄत्यािार झारच्या 
स धारणािेंि फळ होत. झारिेंही मन त्याम ळें  चद्वधा झालें . ऄशा प्रसंगीं लागणारी ऄत्यंत दूरदृचष्ट, व त्या 
दृष्टीवर चवरॄास िेवनू वागण्यास लागणारा मनािा खंबीरपणा त्याचं्यातं नव्हता, त्याम ळें  त्यािा स्वतःिा 
काहंीि चनरृय होइना. आतर्कयातं सन १८६६ त त्यािाि िीव घेण्यािा प्रयत्न कॅरोकॅझॉफ नावंाच्या 
माणसानें केला. या गोष्टीनें झारिें मत बदललें . आतर्कया वळे िो चनरृय होत नव्हता तो झाला, अचण त्यानें 
दडपशाहीला स रुवात केली. 
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 परंत  यरूोपातं आतरत्र िाललेल्या लोकशाहीच्या प्रयत्नानंीं रचशयन तरुणातं या काळातं नव ेिैतन्सय 
संिरंु लागलें  होतें. तें या दडपशाहीनें नाहींसें होणें द घसट होतें. मार्कससिा अतंरराष्ट्रीय संघ कामकरी वगांत 
िोरानें काम करीत होता. िमसनींत प्रिासत्ताक समािवादी पक्ष अपल्या मतािंा ईद्धोष करीत होता. सन 
१८७० त थोड्या काळाप रतेंि का ं होइना पण परॅीस कम्यूननें अपलें  प्रिासत्ताक समाचिकवादी राज्य 
स्थापन केलें  होतें. या सवांिा पचरणाम रचशयावर हात होता. रचशयातंले शेंकडो तरुण चवद्याथी 
स्ट्स्वट्झलंडातं, िमसनींत, फ्रान्ससातं चवद्याभ्यास करीत होते. झारुनें सन १८७३ त एक फमान काढून त्या 
सवांस देशीं परत बोलावलें . ते चवद्याथी त्याप्रमाणें िेव्हा ंस्वदेशीं परत अले तेव्हा ंत्यानंीं बाहेरच्या िगातंील 
मतें व ईत्साह हीं अपल्याबरोबर अणलीं. हीं मतें म ख्यत्वें बाक चननच्या ऄरािक पंथािी होतीं. तीं 
चवध्वसंक पंथापेक्षा ंऄथात् िास्त सौम्य व चवधायक होतीं. त्यातं चवशषे गोष्ट ही होती कीं, देशातंील सवस 
लोकातं चमसळून त्याचं्यातं िागचृत ईत्पन्न करण्यािा ईदे्दश या सवस चवद्यार्थयांच्या डोळ्यासमोर होता. 
त्याप्रमाणें ते ब चद्धप रःसर देशातंील चनरचनराळ्या भागातंील खेड्यापाड्यातूंन पसरले. तेथें ऄगदीं खालच्या 
प्रतीच्या शतेकऱ्यातं व धंदेवाल्यातं मोकळेपणानें चमसळून ते त्यानंा अपलीं मतें समिावनू सागंत. त्यानंा 
अपल्याशीं बोलण्यािालण्यातं सकंोि वाटंू नये म्हणून ते चवद्याथी त्याचं्यासारखा िाडाभरडा पोषाख 
करीत, व त्यािें धंदे स्वतः करंु लागत; फार काय, ज्यानंा िन्समातं शारीचरक रॅम करण्यािा प्रसंग अला 
नाहीं ऄसे मोिमोठ्या क ळातंील तरुण मि रापं्रमाणे काबाडकष्ट करीत. हेत  हा कीं, मि रानंा हे 
अपल्यातंलेि अहेतसें वाटावें अचण त्यानंीं मोकळ्या मनानें वागावें. रचशयन तरुणािें लोकिागृतीिे प्रयत्न 
याप्रमाणें िोरानें व ऄलौचकक स्वाथसत्यागानें िालले होते, परंत  रचशयन सरकारकडून त्याचं्याकडे फार 
चदवस द लसक्ष होणें संभवनीय नव्हते. त्या तरुणानंा ऄन भव नसल्यानें ऄसल्या कामातं िी सावधचगरी व 
दक्षता िेवावी लागते तीही त्याचं्याकडून िेवण्यातं अली नाहीं. त्याम ळें  सरकारला या सवस िळवळ्यानंा 
ध ंडून काढून त रंुगातं टाकण्यास प्रकवा सैबीचरयातं हद्दपार करण्यास म ळािं ऄडिण पडली नाहीं. सन 
१८७३ ते १८७६ ह्ा तीन वषांत िवळ िवळ २००० लोक सरकारनें याप्रमाणें पकडून त रंुगातं टाकले प्रकवा 
हद्दपार केले. 

 
 या दडपशाहीनें सवसि प्रकार एकदम बदलला. अपल्याला काम करता ंयेत नाहींसें पाहून रचशयन 
तरुणानंी अपल्या कामािी पद्धत बदलली. ते या प ढें गावंढ्ातूंन कायमिे रहावयास गेले, व लोकािंीं मनें 
हळू हळू वळवनू झारच्या चवरुद्ध एक मोिें बंड ईभारण्यािा त्यानंीं चनरृय केला. परंत  कांहीं चदवसाचं्या 
ऄन भवानंतर त्यासं चदसून अलें  कीं, ऄचशचक्षत शतेकरीवगाला प्रकवा कामकऱ्यानंा अपलीं मतें समित 
नाहींत, प्रकवा बऱ्याि प्रयत्नानंंतर समिलीं तरी त्याच्यासािीं बंड करण्यास त्यािंी तयारी होत नाहीं, तेव्हा ं
या बाबतींत अपल्याला यश येण्यािा संभव नाहीं. हा ऄन भव अल्यानंतर या लोकानंीं अपलें  धोरण प नः 
बदललें . झारच्या व त्याच्या ऄचधकारीवगाच्या चवरुद्ध ऄत्यंत सावधचगरीनें, चशस्तीनें, पद्धतशीरपणानें अचण 
ग प्त रीतीनें अपली िळवळ करण्यािा त्यानंीं चनरृय केला. बाक चनननें समािातं ऄमयाद स्वातंत्र्य ऄसावें 
ऄसा ईपदेश केला होता. परंत  या त्याच्या ऄन यायानंीं, तें ऄमयाद स्वातंत्र्य चमळचवण्यासािीं ज्या ग प्त 
मंडळ्या स्थापन केल्या, त्यातं अज्ञापालनािे व चशस्तीिे ऄत्यंत कडक चनबधं घातलें . एक म ख्यवती मंडळ 
कायम करुन त्याच्या अज्ञेंत आतर सवस मंडळानंीं व सभासदानंीं चनमूटपणें चबनतक्ार वागलें  पाचहिे, ऄसा 
कडक चनयम केला व कायास स रवात केली. मोिमोठ्या ऄचधकाऱ्यािंा व ख द्द झारिा खून करण्यािा 
त्यानंा बेत होता. त्याप्रमाणें त्यानंीं पोचलसिा म ख्य ऄचधकारी, प्रातंािे म ख्य ऄचधकारी, िनरल, 
आत्याचदकािंा ईघड्या चदवसा खून करुन सरते शवेटीं, दोन िार वळेा ंबेत फसल्यानंतर प्रत्यक्ष झारिाही 
खून केला! (सन १८८१) 
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 रचशयातंल्या या क्ास्ट्न्सतकारक पक्षािीं मतेंि आतकी प रोगामी व समािचवघातक होतीं कीं, 
कोणत्याही सरकारला त्याचं्याकडे कानाडोळा करुन तटस्थ राहणें योग्य झालें  नसतें. परंत  तीं नाहींशी 
करण्यािा योग्य मागस म्हणिे लोकानंा राज्यकारभारातं िास्त िास्त हक्क देत िाउन त्यानंा क्ान्सतीपासून 
परावृत्त करणें हा होय. परंत  तो ऄमलातं न अणता ंझारनें न सता दडपशाही स रु केल्यानें चतिा पचरणाम 
एवढाि झाला कीं, पूवी हे लोक िी ईघडपणें िळवळ करीत ऄसत ती बंद होउन चतच्याऐविीं ग प्त कट 
होउं लागले, व त्यातं झारला स्वतःला सरतेशवेटीं बळी पडावें लागलें . झारच्या ख नानंतर क्ास्ट्न्सतकारक 
पक्षानें नवीन झारला पत्र पािवनू त्यातं लोकानंीं चनवडलेली प्रचतचनचध-सभा स्थापून चतला ऄचधकार 
देण्यातं अले तर ग प्त कट व ऄत्यािार बंद करण्यास अपली तयारी ऄसल्यािें कळचवलें . देशातं सनदशीर 
राज्यपद्धचत स्थापन झाल्यास अपण सनदशीर ईपायािंाि ऄवलंब करंु ऄशीही त्यानंीं हमी चदली होती. 
यावरुन िरी या लोकािें मागस िहाल व ऄत्यािारपूणस होते, तरी ऄगचतक झाल्याम ळेंि ते त्यानंा स्वीकाराव े
लागले होते, व पचरस्ट्स्थचत बदलतािं ते बदलण्यािी त्यािंी तयारी होती, हें स्पष्टपणें चसद्ध होते. 

 
 क्ास्ट्न्सतकारक पक्षानें याप्रमाणें सनदशीर राज्यपद्धतीिी मागणी करुन ती चमळतािं अपले 
ऄत्यािार बंद करण्यािें कबूल केलें , पण त्यािंी ही मागणी पूणस होण्यास रचशयन सरकारला ऄिून प ष्ट्कळ 
कड  ऄन भव यावयास पाचहिे होता. चतसरा ऄलेर्कझाडंर ह्ाच्यानंतर अलेला चतसरा चनकोलस याच्या 
कारकीदीत सनदशीर पद्धचत देण्याऐविी िास्त िोरािी दडपशाहीि स रु राचहली. सन १९०३ सालातं 
एका वषांत १२००० लोक रािकीय खटल्यातं गोवण्यातं अले. परंत  रुसो-िपान य द्धातं झालेल्या 
पराियानंतर लोकािंीं मनें सवस देशभर आतकीं क्ष ब्ध झालीं कीं, तीं शातं करण्यासािीं लोकसभा स्थापन 
करण्याचशवाय गत्यंतरि ईरलें  नाहीं. या पराियानंतर रचशयन सरकारातंही पूवीिा िोम व तािपण 
राचहला नव्हता. तेव्हा ं सन १९०५ त सरकारनें लोकािंी ड्यूमा सभा स्थापन केली. परंत  यावळेींही या 
सभेला राज्यकारभारािी खरी सत्ता म ळींि देण्यातं अली नसून, केवळ राज्यकारभारावर टीका करण्यािी 
मात्र परवानगी चदली होती. ऄथाति त्याम ळें  लोकािंें चतनें समाधान होण्यािा सभवं नव्हता. िमसन य द्धातं 
रचशयन लष्ट्करातंील बेबंदशाही, रचशयन सैन्सयािे परािय, झारिा पोंिटपणा, आत्याचदकानंीं झारचवषयींच्या 
ऄप्रीतीिा कळस झाला, अचण ड्यूमा सभेने ऄवघ्या िोवीस तासातं झारला रचशयन सा्ाज्यािा रािीनामा 
देणे भाग पडलें . यानंतर ड्यमूानें अपलें  तात्प रतें प्रधानमडंळ नेमले, परंत  थोड्याि काळातं या मंडळाच्या 
प्रकवा ख द्द ड्यूमाच्या हातींही रािसत्ता राचहली नाहीं. कामकरी लोकांिे प ढारी लेचनन अचण रोव्हट् रकी 
यानंी डू्यमा सभा व चतिे प्रधानमंडळ या दोघानंाही ऄधसिदं्र देउन अपलं हातीं सवस सत्ता घेतली. या 
लोकािंीं मतें ‘बोल्शसे्ट्व्हझम’ या नावंाने प्रचसद्ध ऄसून सवस देशातंील सरकारानंा एकाद्या ऄत्यंत िहाल 
साथंीप्रमाणें या मताचं्या ससंगसभीतीने ग्रस्त करुन सोडलें  अहे. या मताचं्या चनचरृत स्वरुपाचवषयीं 
प्रमाणभतू, चनःपक्षपाती, व चवरॄसनीय माचहती ऄिून फारशी ईपलब्ध नाहीं. आंग्रिी वतसमानपत्रातूंन िीं 
वणसनें येतात तीं ऄचतशयोचक्तपूणस व पूवसग्रहदूचषत, काहंी ऄशंीं ब चद्धपूवसक चवपयास करणारीं ऄसतात. त्याम ळें 
त्याचं्यावर चकतपत चवरॄास िेवावा ह्ाचवषयीं शकंा येते. तथाचप त्यातंल्या त्यातं चवरॄासयोग्य चदसणाऱ्या 
गं्रथावरुन व वृत्तातंावरुन या पंथािी शर्कय ती माचहती प ढील एका प्रकरणातं देण्यािा प्रयत्न केला अहे. 

 
 ऄरािक पंथािंीं मतें सामान्सयतः कोणत्या पचरस्ट्स्थतींत ईत्पन्न होतात, वृप्रद्धगत होत िातात, प्रकवा 
चवध्वसंकासारख्या पंथातं रुपातंर पावतात हें रचशयाच्या ईदाहरणावरुन फार िागंले प्रत्ययास येते. म्हणून 
ती माचहती वर थोडी चवस्तृत स्वरुपातं चदली अहे. वस्त तः ऄरािक व चवध्वसंक या दोन्सही पंथािें मलूभतू 
चसद्धातं व  ईदे्दश एकि ऄसून त्याचं्यातं भेद कायतो साधनातं व ईपायात अहे. व त्याला कारण बह ताशंीं 
पचरस्ट्स्थचत अहे. आतर सवस सौम्य ईपाय ख ंटले, ईघडपणें िळवळ करता ं येइनाशी झाली, सनदशीर 
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स धारणेिे मागस बंद करुन टाकण्यातं अले, म्हणिे तीव्र नैराश्य ग प्त कट, िालीम सवसनाशक क्ास्ट्न्सतकारक 
ईपाय हें झाल्याचशवाय रहात नाहीं हा आतर चिकाणिाही ऄन भव अहे. 
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प्रकरण ७ वें 
 

सघंवाद 
 

 संघवाद हें मार्कससच्या सामाचिकवादी मताचंवरुद्ध एकप्रकारिें बंड अहे. सरकारच्या ऄंचतम स्वरुप 
व सते्तबद्दल मार्कससिें मत थोडेफार संचदग्ध अहे हें मागील प्रकरणातं अपण पाचहलेंि; पण कामकरीवगानें 
स्वोद्धाराथस िळवळ करावयािी ती पालसमेंटद्वारा करावी हें मार्कससिें मत स्पष्ट अहे. या मतापंकैी पचहल्या 
संचदग्ध म्हणिे सरकारच्या ऄंचतम स्वरुपाबद्दलच्या मताचंवरुद्ध ऄरािक पंथ हें बंड अहे, अचण द सऱ्या 
म्हणिे पालसमेंटद्वारा िळवळीच्या मताचंवरुद्ध संघवाद हें बंड अहे. ऄरािकपंथ हा ि ना, काहीं ऄंशीं 
मार्कससच्या पूवीपासूनिा, चनदान समकालीन तर खास अहे; संघवाद मार्कससच्या नंतर ऄलीकडे प्रिचलत 
झालेला अहे. या वादािा चवशषे प्रसार फ्रान्सस व ऄमेचरका या देशातं चवशषे अहे. म्हणिे य द्धापूवी होता. 
य द्धानें या मतातं रुपातंर होण्यािा फ्रान्सससारख्या प्रबळ मनोवृत्तींच्या व य द्धातं ऄत्यंत ििसर झालेल्या 
देशातं दाट संभव अहे. पण या रुपातंरािे स्वरुप हल्लींि कळणें द रापास्त अहे. प ढें िीं या वादािीं मतें 
चदली अहेत ती ऄथात् य द्धापूवीिी अहेत. 

 
 संघवादािा म ख्य चसद्धातं हा अहे कीं, समािािी अदशसभतू सौख्यमय स्ट्स्थचत प्राप्त होण्यास 
ईद्योगसंघािे हातीं रािशासन अलें  पाचहिे. कामकरी लोकासं िर समािंतली हल्लींिी ऄन्सयायमलूक 
स्ट्स्थचत बदलून स्वतःला न्सयाय चमळवावयािा ऄसेल, तर त्याला एकि ईपाय अहे. त्यानंीं अपले 
ईद्योगसंघ स्थापून त्याचं्या द्वारें स्वतंत्र व िबरदस्तीिे ईपाय योचिले पाचहिेत. रािकारणातं पडून, 
प्रचतचनचधसभेंत या प्रकवा त्या पक्षािा अरॅय करुन, प्रकवा स्वतःिा वगेळा पक्ष चनमाण करुनही काहंी 
ईपयोग नाही कामकऱ्यािें स्वतःच्या ईन्नतीिे प्रयत्न स्वतःच्या संघाचं्या द्वारानेि, प्रचतचनचधसभेशीं संबधं न 
िेवता,ं झाले पाचहिेत. 

 
 साराशं, औद्योचगक संघाच्या प्रयत्नानें व त्यािंी शासनसत्ता स्थापन करुन समािातंील 
कामकरीवगािी स्ट्स्थचत स धारणा हा वाद अहे. सामाचिक वादाप्रमाणें यािीही ईत्पचत्त फ्रान्सस देशातं झाली, 
व त्यािा सवांत ऄचधक प्रसार तेथेि झालेला अहे. 

 
 फ्रान्सस देशातं प्रथमतः सन १८८४ त सवस धंद्यातंील कामकऱ्यानंा अपापलें  संघ स्थापन करण्यािी 
कायद्यानें मोकळीक चमळाली. यापूवी वीस प्रकवा ऄचधक कामकऱ्यानंीं संघाच्या स्वरुपािी सभा भरचवणें हा 
ग न्सहा मानला िात ऄसे. वरील सालीं संघ स्थापण्यािी मोकळीक चमळाली; तेव्हाहंी प्रत्येक धंद्यािे 
चनरचनराळे संघ प्रकवा एकमेकाशंीं संबधं ऄसलेल्या धंद्यािे सयं क्त संघि स्थापता ं येत ऄसत. तथाचप 
एव्हापंासून कामकऱ्यािें स्वतःच्या अर्मथक ईन्नतीिे प्रयत्न फ्रान्सस देशातं िाहीरपणें होउं लागले. यापूवी 
सन १८६६ त मार्कससनें स्थाचपलेल्या ‘अंतरराष्ट्रीय’ मध्यें फ्रें ि कामकऱ्यािें प्रम ख्यानें ऄंग होते यातं संशय 
नाहीं. परंत  तेव्हािें सवस प्रयत्न फ्रान्सस देशाच्या बाहेरुन िालले होते. ख द्द फ्रान्सस देशांत कामकऱ्यािें 
हातपाय िखडले होते. ते सन १८८४ त सैल होउं लागलें . यापूवी काहंीं वष े मि रािें संप कायदेशीर 
समिले िाउं लागले होते. सन १८८४ िा हक्क चमळाल्यानंतर थोड्याि काळानें कामकरीवगाच्या 
संघटनासं प्रारंभ झाला. प्रथमतः मोिमोठ्या शहरातूंन कामकरीवगानें Bours du Travail  ऄथवा 
कामकरीमंडळें स्थापन केली. यातं शहरातंील सवस धंद्याचं्या कामकऱ्यािंा समावशे केलेला ऄसे. शहरािा 
सवस कारभार अपल्या हातीं यावा ऄशी या मंडळािंी महऱ्त्वाकाकं्षा होती. पण ती साध्य होइपावतेों मध्यतंरी 
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त्यानंीं कामकऱ्याचं्या स्ट्स्थतीसबंंधानें व्याख्यानें देण्यािें, शहरातंील बरेोिगारी कामकऱ्यानंा मदत 
करण्यािें, व प्रसंग सापंडेल तेव्हा ंकारखानदाराचं्या लोभी वृत्तीला अळा घालण्यािें काम हातीं घेतलें . हळू 
हळू एका चिल्ह्ातील व प्रातंातंील कामकरीमंडळािें चिल्हा व प्रातं–संघ कायम होउन सन १८९२ त सवस 
फ्रान्सस देशातंील कामकरीमडंळािंा एक चनचखल–राष्ट्रीय–संघ स्थापन झाला. 

 
 या बूससबरोबरि गावंातंील प्रत्येक धंद्यािे चनरचनराळे प्रसचडकेट, ऄथवा संघ स्थापण्यातं अले. या 
प्रसचडकेटमध्यें त्या त्या धंद्यािेि कामकरी ऄसत. ऄथाति प्रसचडकेट ही बूससपेक्षा ंलहान संस्था ऄसे. या 
प्रसचडकेटािंीही प्रातंाचनहाय, चिल्हाचनहाय मंडळें स्थापून, सवस फ्रान्सस देशाप रतें एक संय क्त मंडळ 
Confederation Generale du Travail या नावंाखाली सन १८९५ स्थापन करण्यात अलें . 

 
 याप्रमाणें प्रथम प्रथम फ्रान्सस देशातं कामकऱ्याचं्या दोन वगेवगेळ्या ससं्था होत्या. एक बूससिें 
फेडरेशन, यातं सवस धंद्यािे कामकरी सामील होते; द सरी, कॉनफीडरेशन िनरल यातं एकाि धंद्यातले 
लोक समाचवष्ट ऄसत. सन १९०२ त या दोन्सही संस्था एकत्र करण्यातं अल्या. ऄथाति या एकत्र झालेल्या 
संस्थेत प्रसचडकेटानंा दोन वळेा प्रचतचनचधत्व चमळालें . एकदा प्रसचडकेटािंी चिल्हाचनहाय प्रातंचनहाय मंडळें 
ऄसत, त्यािें प्रचतचनचध सयं क्त संस्थेंत ऄसत; व द सऱ्यादंा, याि प्रसचडकेटिे सभासद त्या त्या गावंच्या 
बूससमध्ये सामील ऄसत. त्यािंीही चिल्हा व प्रातं-मंडळें ऄसत, व त्यातूंन संय क्त ससं्थेत प्रचतचनचध येत. या 
संय क्त संस्थेिें नावं ‘कॉनफीडरेशन िनरल ड  रवॅ्हेल’ ऄसेंि कायम िेवण्यातं अलें . त्याच्या रिनेंत 
प्रसचडकेटानंा याप्रमाणें दोनदा ंप्रचतचनचध चमळण्यािा स्पष्ट चनयम केला अहे. त्यािा हेत  ऄसा हे कीं, सवस 
धंद्यातंील. कामकरी एकत्र झाल्यानें सवांिें सामवाचयक व सामान्सय चहत पाचहलें  िाइल; परंत  ऄशा प्रसंगी 
चवचशष्ट धंद्यातंील कामकऱ्याचं्या वैयचक्तक चहताकडे द लसक्ष होण्यािा संभव ऄसतो. तो प्रत्येक धंद्यातील 
प्रसचडकेटिे प्रचतचनचध घेतल्यानें दूर होइल. 

 
 या एक झालेल्या संस्थेतून संघवादाच्या तऱ्त्वािंी ईत्पचत्त हळूहळू झाली. या तऱ्त्वातं संघाचं्या 
प्रयत्नानंीि कामकरी वगािी चवपन्न स्ट्स्थचत स धारता ं येणें शर्कय ऄसून, समािातंील सवस सत्ता कामकरी 
संघाच्या हातीं िेवली पाचहिे ऄसा म ख्य चसद्धातं ऄसल्यानें ‘संघ’ शब्दािा वािक िो फ्रें ि शब्द Syndic  
त्यापासून  Syndicalism हे नावं या वादाला चमळालें , व अम्ही त्यास ‘संघवाद’ ऄसें मरािी रुप चदलें . 

 
 कामकरी लोकाचं्या वरील संय क्त संघानें प्रथमतः सन १९०६ मध्ये अपल्या आष्ट मागण्या कबलू 
करुन घेण्यासािी बरेंि संप केले, परंत  त्यापैकीं कोणालाि म्हणण्यासारखें यश अलें  नाहीं. बह तेक सवस 
संपाचं्या वळेीं सरकारनें मध्यें पडून चशपायाचं्या मदतीने कामकऱ्यानंा विणीवर अणलें . याम ळें  संघातील 
सभासदाचं्या ऄंतःकरणातं सरकारचवषयी कायमिा तीव्र दे्वष ईपिला. भाडंवलवाले कारखानदार व 
सरकार याचं्या बािूला शारीचरक सामर्थयस ऄसून, त्याला िेरीला अणण्याला शारीचरक सामर्थयसि ईपयोगातं 
अणावें लागेल. न सत्या न्सयायाच्या, तत्वज्ञानाच्या, चकवा ं माण सकीच्या गोष्टी सागंून सरकार प्रकवा 
भाडंवलवाल्याचं्या पाषाणहृदयावर काहंीं पचरणाम होत नाहीं. म्हणून कामकरी संघानें अपल्या सामर्थयािा 
त्यानंा प्रत्यय अणून चदला पाचहिे. भाडंवलवाल्यांिें व कामकरी वगािें हें चनवाणीिें य द्ध अहे. त्यातं 
कोणत्या तरी एका पक्षािा कायमिा चनकाल–समूळ नाश–झाल्याचशवाय थाबंता ंकामा नये. या य द्धातं 
कामकरी वगानें अतापंावतेों संपािा ईपयोग केला, परंत  संप हे एका वळेीं एकाि धंद्याप रते होत ऄसल्यानें 
मोडण्यास सोपे िातात; व त्याचं्यापासून व्हावा तसा लाभ होत नाहीं. यासािी सवस धंद्यािंा एक सामान्सय सपं 
केला पाचहिे. हे ‘सावसचत्रक संपा’िें शस्त्र संघवादानें फार िोरानें प्रचतपाचदलें  अहे; प्रकबह ना या वादातंील 
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काम करण्याच्या चवचशष्ट पद्धतीपैकीं ही म ख्य पद्धत अहे. आष्टप्राप्तीिें हें म ख्य साधन अहे. अध चनक याचंत्रक 
स धारणा व औद्योचगक पद्धचत याचं्याम ळे हें साधन ईपयोगातं अणता ं येणें शर्कय झालें  अहे; व संपाला 
शहरातंील सवस धंद्याचं्या कामकऱ्यािंी ऄन कूलता व एकमत ऄसण्यािी अवश्यकता ईरली नाहीं. हल्लीं 
काहंी थोड्या म ख्य धंद्यावंर बाकीिे सवस धंदे ऄवलंबून ऄसतात, व ह्ा मूलभतू धंद्यातंील कामकऱ्यानंी सपं 
केला तर बाकीिे धंदे अपोअप बंद पडतात. ईदाहरणाथस, कोळशाच्या खाणींतील मिूरानंी अतंा काहंी 
चदवसापूंवी संप केला होता तेव्हा ं चकती तरी आतर धंदेही बंद पडले होते. वीि ईत्पन्न करण्याच्या 
कारखान्सयातील मिूरानंीं सपं केला तर त्या चविेच्या िोरावर िालणाऱ्या सवस कारखान्सयानंा काम थाबंवावें 
लागतें, व सवस शहरभर, रस्त्यातूंन व घरातूंन ऄधंार होतो तो चनराळाि. रेल्ववेरील कामगार ऄडून बसले, 
तर समािातंला ऄधा व्यवहार बंद पडतो. प्रहद स्थानिी औद्योचगक स्ट्स्थचत चनराळी अहे. येथील धंदे ऄिून 
आतके परस्परावलंबी झालेले नाहींत. चविेिा व यंत्रािंा आतका ईपयोग ऄिून होउं लागला नाहीं. व 
एकंदरीत समािाला यूरोपीय समािाआतकी रेलव,े टेचलफोन, वीि आत्याचद शास्त्रीय व स धारलेल्या 
स खसोयींिी संवय झालेली नाहीं, अचण अपली राहणी त्यांच्यावर आतकी ऄवलंबून नाहीं. म्हणनू 
सवससाधारण संप करणें अपल्या आकडे चतकडे सोपें नाही, प्रकबह ना शर्कय कोटींतलें  नाहीं. यूरोपातंही 
मागील शतकातं हीि स्ट्स्थचत होती, पण अता ंवर दशसचवल्याप्रमाणें लोकािंी राहणी व ईद्योगधंद्यािंी स्ट्स्थचत 
पूणसपणें बदलली ऄसल्यानें, ऄसे संप सहिसाध्य झाले अहेत. समािािे सवसि व्यवहार या सपंाने बदं 
पडत ऄसल्यानें त्यािंा पचरणामचह फार मोिा होतो. या सवस गोष्टी लक्षातं घेउन सघंवादानें ऄसले सपं हें 
अपलें  म ख्य शस्त्र म्हणनू िरचवलें  अहे. 

 
 संघवादानें य द्धासािीं शोधून काढलेले द सरें शस्त्र तर सवससाधारण संपापेक्षाचंह स लभ ऄसून, 
चशवाय त्यािा कायद्यानें चनबंध करणें िास्त कचिण अहे. या शस्त्राला एका धंद्यातले स द्धा ंसवस कामकरी 
ऄन कूल ऄसण्यािी अवश्यकता नसते. या ईपायाला Sabotage, ऄसे नावं ऄसून, त्यािा ऄथस कोणतेंही 
काम, कारखाना प्रकवा व्यापार बंद पाडण्यासािी, प्रकवा त्यातं चवघ्न अणण्यासािी त्यातंील यंते्र व आतर 
साम ग्री नष्ट, खराब प्रकवा चनरुपयोगी करणें ऄसा अहे. हल्लींच्या याचंत्रक कारखान्सयािंी ज्यास थोडी फार 
माचहती अहे त्यास यंत्राचद सामान खराब करुन चकती सहि दवाखाना बंद पाडता ं येतो. यािी सहल 
कल्पना करता येइल. एकाद्या मोठ्या कारखान्सयाचं्या ऑइल-एचंिनमधील एकादा मधला स्कू् काढून 
टाकला प्रकवा मधल्या पोकळीत एकादी ख ंटी िोकून चदली, तर एचंिन व त्याबरोबर सवस कारखाने फट् कन 
बंद पडतो, व मग त्याच्या द रुस्तीत चकती तरी वळे िातो व चकत्येक वळेा ंतर यतं्र कायमिें चनरुपयोगी 
होउन िाते. चविेिी प रेशी शचक्त ईत्पन्न होण्याला ती चवचशष्ट लाबंीच्या तारेंतून िावी लागते. म्हणनू 
कारखान्सयातूंन बटॅरीिा चविेिी तार िक्कर देउन प्रकवा मध्यें वटेाळी करुन, द सऱ्या बटॅरीत अणला 
ऄसतो. अता ंकारखान्सयातंील मिूरानंा सहि कोणाला न समिता ंद सरी एकादी लहान तार घेउन या 
दोन्सही बॅटरीतील तार मध्येि िोडून देता ं येतात. तसें झालें  म्हणिे वीि लाबंीच्या िक्करातूंन न िाता 
मधल्या लहान तारातूंन िाउं लागते. ऄथाति चतिी शचक्त कमी होते. व कारखान्सयातंील यंत्रांना प रेशी 
शचक्त चमळून तीं बंद पडतात. लाकंडे कापण्याच्या कारखान्सयातं एक गोल करवत यंत्रानें लाकंडे कापंीत 
ऄसते. अता ंतर हळंूि ह्ा लाकंडातं चखळा िोकून चदला, तर ही करवत ह्ा चखळ्यावर घासंते व खराब 
होउन िाते. ऄशा एक ना हिार प्रकारानें हे चवघ्नकृत्य चवशषे रॅम न पडता,ं कोणीं केलें  हें ईघडकीस न 
येता,ं कायद्याच्या तावडींत न सापंडता ं ऄगदीं थोड्या व्यक्तींना ईरकता ं येते. म्हणून संघवादाच्या 
ऄन यायानंी या ईपायािा मोठ्या ईत्स कतेनें ऄवलंब केला अहे. 
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 प्रिचलत एकसत्ताक त्याप्रमाणे लोकसत्ताक राज्यपद्धतीवर संघवादािा ऄतं्यक्ष कटाक्ष अहे. 
समािातं संघाचशवाय आतर कोणािीही सत्ता ऄसता ं कामा ं नये, ऄसा त्यािा अग्रह अहे. या बाबतींत 
सामाचिक वादातंल्या चनरचनराळ्या पंथातं कसें पचरवतसन होत गेलें  हे पाहण्यासारखें अहे. सेंट सायमन, 
ओवने, फोचरयर, याचं्या वळेीं प्रिचलत रािसते्तनेंि औद्योचगक पद्धतींत स धारणा करुन कामकरी वगाला 
न्सयाय व स ख चमळवनू द्यावें ऄसें मत होतें. प ढें ल इ ब्लँकच्या वळेीं ऄसें धोरण होतें कीं, सरकार स्वतः 
होउन कामकरी वगािी स्ट्स्थचत स धारण्याकडे लक्ष देणार नाहीं; यासािीं प्रचतचनचधसभेंत अपला पक्ष चनमाण 
करुन मताचधर्कय चमळचवलें  पाचहिे, व या मताचधर्कयाच्या िोरावर सरकार प्रचतकूल ऄसताहंी अपल्याला 
हव्या त्या स धारणा घडवनू अणल्या पाचहिेत. म्हणूनि देशातंील सवस व्यक्तींना मतदारािा ऄचधकार 
चमळचवण्यािी मागणी या वळेीं िोरानें करण्यातं येउं लागली होती. लॅसेलच्या वळेीं सामाचिक वादािें 
िमसनींत हेंि धोरण होते, व त्याला ऄन सरुनि प्रिासत्ताक समाचिकवादी पक्ष तेथील लोकसभेंत लॅसेलनें 
चनमाण केला होता. प्रौढनच्या वळेी भावी अदशसभतू समािस्ट्स्थतींत रािसते्तिी, प्रकबह ना कोणत्याि बाह् 
चनयतं्रणािी, िरुरत राहणार नाहीं ऄसें मत प्रथमतः प्रचतपादन करण्यातं येउं लागलें . मार्कससनें समािाच्या 
भावी स्ट्स्थतीचवषयीं स्पष्टपणें फारसे चलचहलें  नाहीं, परंत  त्यािेंही मत समािातं रािसते्तिी िरुरत प ढें 
ईरणार नाहीं, व िी काहंी औद्योचगक व्यवस्था समािातं िेवावी लागेल ती कारखान्सयाचं्या संघाचं्या द्वारें 
िेवण्यातं येइल ऄसें होतें. तथाचप िालू स्ट्स्थतींत अतंरराष्ट्रीय संघावर मार्कससिा चवशषे भरंवसा होता. त्या 
संघाच्या द्वारानें चनरचनराळ्या देशातंील सरकारवर विन पडून, व त्या त्या देशातंील मिूरपक्षाला 
पालसमेंटातं सहाय चमळून, अर्मथक स धारणा घडून येइल. ऄसा त्यािा चवरॄास होता. परंत  फ्रान्सस देशातंील 
कामकरी संघाला या बाबतींत चनराळा ऄन भव अला. सरकार प्रत्येक वळेेला भाडंवलवाल्यािंा पक्ष घेइ, 
त्यानंा ऄन कूल ऄशा चरतीनें मध्यस्थी करी, व कामकरी वगानें ती मध्यस्थी मंिूर न केली, तर 
पोचलसाकंडून संप मोडून काढी. याम ळें  प्रिचलत सरकारापासून न्सयाय चमळण्याचवषयीं त्यािी चनराशा झाली 
होती. सावसचत्रक मतदानािा ऄचधकार चमळाल्यापासूनही चवशषे कायसभाग होइल ऄसें फ्रें ि संघानंा वाटत 
नसे. चनवडण कींत अपल्या पक्षािें मताचधर्कय होइल ऄशी खात्री नसते; याचशवाय प ष्ट्कळ वळेा ं
चनवडण कीिीं सूत्रें रॅीमंत भाडंवलवाल्याकंडून हलचवलीं िात ऄसतात. म्हणनू प्रथम मतदानािा ऄचधकार 
चमळवावयािा, मग अपलें  मताचधर्कय करावयािें, व नंतर पालसमेंटातूंन अपल्याला ऄन कूल कायदे करुन 
घेउन अपली अर्मथक स्ट्स्थचत स धारुन घ्यावयािी हा द्राचवडी प्राणायाम फ्रें ि संघवाद्यानंा मान्सय नाहीं. ते 
म्हणतात कीं, अम्हाला रािकीय हक्काशंीं काहंीं कतसव्य नाहीं. वस्त तः अम्हालंा समािातं क्ास्ट्न्सत करुन 
प्रिचलत राज्यव्यवस्था मूळापासून बदलावयािी अहे. हल्लीं ही सत्ता पालसमेंटसारख्या लोकप्रचतचनचध-
सभेकडे अहे, ती याप ढें अमच्या कामकरी-संघाच्या हातीं अली पाचहिे. ही क्ास्ट्न्सत करण्याला अम्हालंा 
काहीं काळ लागेल. त्या दरम्यान अमच्या स्ट्स्थतींत िी काहंीं स धारणा करावी लागेल ती अम्ही ‘प्रत्यक्ष 
प्रयत्ना’ंनीं करंु. त्यासािीं प्रचतचनचधसभेंत िास्त प्रचतचनचध चमळचवण्याच्या प्रकवा सावसचत्रक मतदानािा 
ऄचधकार संपादन करण्याच्या भानगडींत अम्ही पडणार नाहीं. प्रत्यक्ष प्रयन हा संघवादातंला पाचरभाचषक 
शब्द अहे. “Direct action is opposed to representative Government. The Workman is to 
influence those in authority, not through M.P. s or delegates, but directly through the 
embattled strength of his associated union”.  ‘प्रत्यक्ष प्रयत्ना’िा मागस प्रचतचनचधक राज्यपद्धतीच्या 
चवरुद्ध अहे. या मागांत कामकऱ्यानंीं सत्ताचधकाऱ्यावंर िें विन पाडावयािें ते प्रचतचनधींच्या प्रकवा 
पालसमेंटातील सभासदाचं्या द्वारानें न पाडता,ं अपल्या स संघचटत संघािी शचक्त एकवटून चतच्या द्वारें प्रत्यक्ष 
पाडावयािें ऄसते. साराशं, कामकरी संघानंीं स्वतः संप वगैरेच्या द्वारें सरकारावर दबाव टाकून आष्ट त्या 
स धारणा सरकारकडून घडवनू अणाव्यात ऄशी ही प्रत्यक्ष प्रयत्नािी’ कायसपद्धचत अहे. याप्रमाणें ज्या 
सामाचिक वादास सेंट सायमनच्या वळेीं सरकारमदतीनें, प्रिचलत राज्यपद्धतींत बदल न करता,ं 
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कामकऱ्यािंी स्ट्स्थचत स धारण्याच्या मतापासून प्रारंभ झाला, त्याि वादािें सरतेशवेटीं संघावादातं ऄसे 
रुपातंर झालें  कीं, समािातं सरकार म ळीि न रहाता ंसवस सत्ता कामकरी संघाच्या हाती यावी, व ही क्ास्ट्न्सत 
होइपावतेों, संघानंीं संपाच्या वगैरे मागांनी सरकारला भाग पाडून स धारणा करवनू घ्याव्यात ऄशीं मतें व 
कायसपद्धचत प्रिचलत झाली. म ख्य साध्य एकि ऄसूनही पचरस्ट्स्थतीच्या फेरफाराप्रमाणे साधनातं व ईपायातं 
कसा बदल होत िातो यािें हें ईत्तम ईदाहरण अहे. 

 
 मागील भागातंील चवविेनावरुन सामाचिकवाद सरकारनें खडे सैन्सय िेवण्याचवरुद्ध प ष्ट्कळ 
काळापासून अहे ऄसें चदसून अलेंि अहे. पण संघवादानें हा प्रश्न चवशषे िोरानें हातीं घेतला. सन १९०६ 
च्या पचरषदेंत कोणत्याही राष्ट्रानें सैन्सयें िेवू ं नयेत, व ती िेवलीं िाणार नाहींत याबद्दल संघवादाच्या 
ऄन यायानंीं प्रयत्न करावा ऄसा िराव प्रसार करण्यातं अला. फ्रान्सस देशातं प्रत्येक प रुषास काहंीं वषें 
लष्ट्करी नोकरी करावी लागतें. साहचिकपणें या सक्तीच्या नोकरीला बरीि मंडळी कंटाळलेली ऄसतात. 
तेव्हा ं त्यािंी मने वळवनू त्याचं्या मनातं सरकाचवषयीं ऄप्रीचत ईत्पन्न करुन िेवावी, म्हणिे सपंाच्या वगरेै 
प्रसंगी सरकारी सैन्सयातंील हे लोक कामकऱ्यावंर शस्त्र ईिलणार नाहींत; व सरकारनें सैन्सय न िेवण्याच्या 
िळवळीलाही त्यािंी मदत होइल. या द हेरी हेतूनें सरकारी सैन्सयातं ऄप्रीचत ईत्पन्न करणें हें संघवादाच्या 
कायसक्मापंैकीं एक कायस ऄसते. 

 
 संघवादी हा स्वतःला ऄराष्ट्रीय म्हणवतो. सवसि राष्ट्रातं कामकऱ्यानंा अर्मथक दृष्ट्ट्या ग लामचगरी 
अलेली अहे. प्रत्येक राष्ट्रातं रॅीमंतािंी सत्ता त्याम ळें  प्रत्येक राष्ट्रही रॅीमतंािंें, कामकऱ्यानंा राष्ट्रि नाहीं ! 
त्याम ळें  कोणत्याही राष्ट्रासािी लढण्यािें प्रकवा त्यािी तरफदारी करुन ऄचभमान बाळगण्यािें कामकऱ्यानंा 
कारण नाहीं. ऄसा संघवादािा कोचटक्म अहे. १८७० च्या फँ्रको-िमसन य द्धपूवी मार्कससच्या अंतरराष्ट्रीय 
संघानें ऄशा धोरणावर िराव पास केला होता हें वािकासं अिवत ऄसेलि. 

 
 आतर कोणत्याही पंथाप्रमाणें संघवादातंल्या मतानंाही चनरचनराळ्या देशातं कमीिास्त तीव्रता 
अलेली अहे. वर िी मतें चदली अहेत ती म ख्यत्वें फ्रान्ससमध्यें प्रिचलत अहेत. त्याचं्यातं एकप्रकारच्या 
िहालपणा ऄसून नैराश्यािी व दे्वषािी छटा अहे. आंग्लंड, ऑस्रचेलया या देशातं या वादाचं्या मतािें 
काहंींसें सौम्य स्वरुप ऄसून सरकारचवषयीं आतका चतटकारा व दे्वष त्यातं भरलेला नाही. प ढे 
ऑस्रेचलयातंील टॉमस मनॅ नावंाच्या संघवादाच्या प्रम ख प ढाऱ्याच्या भाषणातंील ईतारा चदला अहे. 
त्यावरुन या मतािंें त्या देशातंील स्वरुप व्यक्त होइल. टॉमस मनॅ म्हणतो कीं, “माझी औद्योचगक व 
रािकीय मतें प ढीलप्रमाणे अहेत :- 

 
(१) अर्मथक स धारणा घडवनू अणण्यािें खरें सामर्थयस कामकरी वगाच्या एकोप्यानेंि ईत्पन्न 

होणार अहे. माझ्या म्हणण्यािा भाव ऄसा अहे कीं, िरी स धारणेबद्दलिी एकादी मागणी पालसमेंटाि 
करण्यातं अली, तरी िर चतला कामकरी वगांच्या स सघंचटत व ब चद्धमान् संस्थािें पािबळ ऄसेल तरि ती 
सफल होण्यािा संभव ऄसतो. फॅर्कटरीसबंंधी कायदे, व आतरही ऄसे लहान मोिे मिूरवगाच्या चहतािे 
कायदे ऄशाि रीतीनें अतापंावतेों चमळचवण्यातं अले अहेत. 
 

(२) हल्लीं कामािे तास कमी होतील ही म ख्य स धारणा पाचहिे अहे. अतापंावतेोंिा औद्योचगक 
आचतहास पाचहला तर कामकऱ्यातंील नीचतमते्तिें व संपन्नतेिें प्रमाण वाढचवण्यास कामािे तास कमी करणें 
हाि खरा ईपाय ऄसल्यािें ऄत्यंत स्पष्टपणें चदसून येतें. 
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(३) याप्रमाणें सवसदूर कडकपणानें कामािें तास कमी केल्यानें हल्लीं बेरोिगार ऄसलेल्यानंा 

रोिगार चमळंू लागेल. हल्लीं क्ास्ट्न्सतकारकािंा व स धारकािंा बरेोिगारानंा रोिगार चमळवनू देण्यािा म ख्य 
ईदे्दश अहे. अचण त्यासािीं सवांत सोपा, सहि व खात्रीिा ईपाय हा अहे कीं, या बेरोिगाऱ्यानंा 
रोिगाऱ्यातं सामील करुन घ्यावें, व ऄसलेलें  काम सवांना सारखें वाटूंन द्यावें. 
 

(४) हल्ली रोिगारासािीं िी िढाओढ स रु अहे, ती याम ळें  अपोअप बंद होइल, व मग 
कामकऱ्यानंा अपला रोिम रा वाढवनू घेण्यािें सामर्थयस येइल. 
 
 (५) प्रत्येक कामकऱ्यानें कोणत्या तरी संघातं सामील झालें  पाचहिे, व प्रत्येक संघानें अपल्या 
धंद्यातंील द सऱ्या संघाशंीं सूत्रबद्ध झालें  पाचहिे. 
 

(६) समािातं अर्मथक य द्ध िालू अहे. हें य द्ध करण्यासािीं एकत्र व्हा; अर्मथक दास्यत्वातूंन 
स्वतःला मोकळें करुन घेण्यासािीं य द्ध करा. 
 

(७) चवद्यमान पचरस्ट्स्थतींत कोणत्याही औद्योचगक संस्थेिा सभासद होणसािीं चवचशष्ट प्रकारिी 
रािकीय िळवळ केलीि पाचहिे ऄसा चनबधं घालण्यातं येउं नये. 
 

(८) औद्योचगक ससं्थाचं्या द्वारें होणाऱ्या िळवळीपेक्षा ं पालसमेंटातली िळवळ ही गौण अहे. 
औद्योचगक संस्थाचं्या िळवळीनें पालसमेंटातंली िळवळ यशस्वी होते; परंत  पालसमेंटातं िळवळ न केली तरी 
न सत्या औद्योचगक संस्थािंी एकिूट ऄसली तर कामकऱ्यानंा अर्मथक स्वातंत्र्य चमळचवता ंयेइल, हल्लींिी 
भाडंवलशाही नाहींशी करता ंयेइल, व चतच्या योगाने अलेलें  द ःख व दाचरद्र्य दूर करता ंयेइल.” 

 
 ऑस्रेचलयातं िरी याप्रमाणें संघवादाला काहंींसें सौम्य व क्ान्सतीला प्रचतकूल ऄसें स्वरुप प्राप्त 
झालेलें  ऄसलें  तरी खास फ्रान्ससातं व ऄमेचरकेत त्याला चदवसेंचदवस ऄचधकाचधक िहालपणा येत होता. 
फ्रान्ससातं याला म ख्यत्वेंकरुन सॉरेल नावंाच्या प ढाऱ्यािें लेख कारणीभतू झाले. हे गृहस्थ हल्लीं पाउणशें 
वषांिे ऄसून, चवलक्षण स्वतंत्र व चनभीड वृत्तीिें अहेत. सन १८९९ पासून त्यानीं फ्रें ि भाषेंतील (Le 
Movement socialiste)  ‘सामाचिक वादािी िळवळ’ नामक माचसकातूंन लेख चलचहण्यास स रुवात 
केली. त्यापूवीं त्यािा एकि लेख ‘कामकरी संघािे सामाचिक वादाप्रमाणें भचवष्ट्यत् स्वरुप’ (The socialist 
future of Trade union) हा प्रचसद्ध झाला होता. त्यातंही त्यािंी मतें थोडी फार व्यक्त झालीं होतीं. 
कामकरी वगानें अपले स्वतंत्र स्वयंसत्ताक संघ चनमाण करावते, रािकीय हक्क चमळचवण्याच्या भानगडींत 
पडंू नये, अपल्या संघािें कायसके्षत्र केवळ सहकारी वगािी सवांगीण ईन्नचत आतकें  व्यापक करावें, ऄशीं ही 
मतें होती. तींि प ढें िास्त व्यवस्ट्स्थत, प्रमाणशीर, व सागंोपागं रीतीनें सॉरेलनें माडंलीं. 

 
 सॉरेलच्या वरील ईपदेशाला त्या वळेिा काळ फार ऄन कूल होता. त्यावळेी फ्रान्ससमधील ऄचधकारी 
मंडळ ऄगदीं नीचतभ्रष्ट झाले होतें. मध्यंरीं काहंी काळ सामाचिक पक्षािें प्रधानमंडळ झालें  होतें, पण त्याच्या 
हातूनही कामकरीवगाला ऄन कूल ऄशा महऱ्त्वाच्या काहंींि स धारणा झाल्या नाहींत. त्याम ळे कामकरी 
वगांत सरकारचवषयी ऄत्यतं तीव्र चनराशा ईपिली होती. ऄशा वळेीं स्वतःिे संघ स्थापून त्याचं्या द्वारें 
समािातंील सवस सत्ता हस्तगत करुन घेण्यािा सॉरेलिा ईपदेश कामकरी वगाला साहचिकपणें िास्त 
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िास्त मानवू ंलागला, एथपावतेों आतर संघवाद्यातं व सॉरेलच्या ईपदेशातं एकवार्कयता होती. पण वरील 
ईदे्दश साधण्याला सॉरेलनें िो ईपाय स िचवला तो सघंवादाच्या आतर प ढाऱ्यानंा पसंत होण्यासारखा 
नव्हता. आतर संघवादी सावसचत्रक संपािा ईपदेश करीत, पण तो संप काहंी चवचशष्ट स धारणा घडवनू 
अणण्यासािींि करावा ऄसें त्यािें मत ऄसे. ईदाहरणाथस, कामािें तास कमी-अिािे सात-करुन 
घेण्यासािीं, प्रकवा रोिम रा वाढवनू घेण्यासािीं, सावसचत्रक संप करावा, पण ती मागणी प री होतािं सपं बंद 
केला पाचहिे ऄसें त्यािें म्हणणें ऄसे. पण सॉरेलनें सावसचत्रक संपािा ईपदेश केला, तो काहंी ही प्रकवा ती 
चवचशष्ट मागणी प री करुन घेण्यासािी नसून, समािातं सवांगीण क्ास्ट्न्सत घडवनू अणण्यासािी, हल्लींिी 
समािव्यवस्था समूळ नाहींशी करण्यासािी केला अहे. सॉरेल हा स्वतःला मार्कससिा ऄन यायी म्हणवतो, 
पण एका बाबतीत मार्कससिी चविारसरणी ि कली अहे ऄसें त्यािें म्हणणें अहे; मार्कससच्या मतें समािातं 
औद्योचगक ईत्क्ास्ट्न्सत अपोअप घडून येत अहे; व कामकरी वगांिे काम फक्त चतिी चदशा समिून घेउन 
चतला मदत करण्यािें अहे. छोट्या कारखान्सयािे मोिे कारखाने होत अहेत; मोठ्या कारखान्सयािे त्याहून 
मोिे िगड्वव्याळ कारखानें बनताहेत; हा क्मि ऄसा अहे कीं, कारखान्सयावरील सत्ता व मालकी एका 
प्रकवा थोड्या व्यक्तींिी न राहता ं सवस समािािी व्हावी. कामकरीवगािें कतसव्य एवढेंि अहे कीं, त्यानंीं 
स्वतःिे संघ स्थापून परस्परातं ऐर्कय व सहान भचूत ईत्पन्न करावी, व भावी स्ट्स्थतींत अपणावंर येणारी 
िबाबदारी पार पाडण्यास चशक्षणानें स्वतः पात्रता अणावी. सॉरेल म्हणतो कीं, मार्कससिा हा अशावादीपणा 
भ्रममूलक अहे. समािातं कामकऱ्यावंर ऄन कूल ऄशी ईत्क्ास्ट्न्सत प्रकवा पचरवतसन अपोअप घडून येणार 
नाहीं. त्यासािीं कामकऱ्यानंी ऄत्यंत कष्ट सोसून समािक्ास्ट्न्सति केली पाचहिे. मार्कससच्या वळेीं ही ईत्क्ास्ट्न्सत 
होत िाण्याला एक गोष्ट ऄन कूल होती, तीही अता ं नाहींशी झाली अहे. त्यावळेीं कामकरी व मालक 
दोघातंही बाणेदारपणा होता. त्याम ळें  दोघातं भाडंण झाल्यास काहंीं तरी कायमिा सोक्षमोक्ष होत ऄसे. पण 
हल्लीं भडंण स रु होतािं तडिोडीला प्रारंभ होतो, काहंीं थोडीशी क्ष ल्लक स धारणा मालक कामकऱ्याचं्या 
तोंडावर टाकतात, ते संत ष्ट होतात, भाडंण चमटतें, व शवेट पचरणाम ऄसा होतो कीं, कामकऱ्यातं स स्त 
समाधानवृचत्त येउन ध्येय साधण्यासािी ऄव्याहत प्रयत्न होइनासे होतात. म्हणनू सॉरेल म्हणतो कीं, 
अपली स्ट्स्थचत अपोअप स धारत िाइल, ऄसला चनराधार अशावादीपणा खोटा व घात क अहे. तो सोडून 
देउन ध्येयस्ट्स्थचत चमळचवण्यासािीं कामकऱ्यांनी सावसचत्रक संप केला पाचहिे, व समािातंली चवद्यमान 
व्यवस्था पार नाहींशी होइपावतेों तो कायम िेवला पाचहिे. 

 
 याप्रमाणें सॉरेल व आतर सघंवादी याचं्या ध्येयातं व ईपकरणातं भेद नाहीं. दोघानंाही संघाच्या 
द्वारेंि प्रयत्न करुन ऄखेर समािातं संघसत्ता स्थापन करावयािी अहे. पण आतर संघवादी सॉरेलआतकें  
एकदम प ढें िाण्यास तयार नाहींत. एका धंद्यािे प्रकवा चिकाणिे सपं, सावसचत्रक सपं, चवघ्नकृत्य, आत्याचद 
ईपायानंी एक एक आष्ट स धारणा संघाने समािातं घडवनू अणावी ऄसें त्यािें मत अहे. सॉरेलला हें पसंत 
नाहीं. तो म्हणतो कीं, एकदािं पचहला व ऄखेरिा सावसचत्रक संप करावा, अचण प्रिचलत समािव्यवस्थेिा 
ईच्छेद होइपावतेों तो मोडंू नये. 

 
 परंत  प्रिचलत व्यवस्था मोडून सवसत्र ऄनवस्था झाली, नंतर काय ? मागलें  मोडलें  म्हणिे नवें 
होइल तें सवस िागंलें  व स खािेंि होइल ऄशी खात्री काय ? या प्रश्नािें ईत्तर देतानंा सॉरेलनें प्रचसद्ध 
तत्त्ववते्ता बगससन याच्या चविारसरणीिा व चसद्धातंािा ऄवलंब केला अहे. सॉरेल म्हणतो कीं, क्ान्सतीनंतर 
समािाला कोणतें स्वरुप प्राप्त होइल यािी कल्पना हल्लींि करुन देणें अवश्यक नाहीं, व शर्कय नाहीं. 
सगळें ज्ञान ब द्धीच्या द्वारेंि होतें ऄसें नाही. ब चद्ध सातं व मयाचदत अहे, व चतनें होणारें ज्ञानही तशाि 
स्वरुपािें, ऄथात् मयाचदत व एकागंी ऄसते. या ब द्धीपेक्षा ंस्फूर्मत, ऄंतबोधक शचक्त, (Intution) िास्त रॅषे् 
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अहे; व त्या शक्तीपासून होणाऱ्या ज्ञानािी िेव्हा ंब चद्धिात ज्ञानातं भर पडते तेव्हािं ज्ञान पूणस व सवांगीण 
होतें. म्हणून न स्त्या ब द्धीच्या सहायानें क्ान्सत्य त्तर समािस्ट्स्थतीिी कल्पना अपणासं करता येणें शर्कय नाहीं. 
म्हणून त्या प्रयत्नाला लागणेंि योग्य नाहीं. हल्ली सामाचिक वादातंील ध्येयानंा सावसचत्रक सपंाआतका 
खात्रीिा द सरा साधक ईपाय नाहीं आतकी अपण अपली खात्री करुन घेतली म्हणिे प रे अहे. साध्या 
संपाच्या योगानेंही कामकरीवगांत अपल्या ध्येयाचवषयीं िागृचत, तत्प्रीत्यथस वाटेल ते कष्ट सोसण्यािी 
तयारी, बंध भाव, आत्याचद ईच्च मनोचवकार ईत्पन्न होतात, व ईच्च भावनेनें पे्रचरत होउन कायस करण्यािी 
प्रवृचत्त बळावत िाते. प्रत्येक संपाच्या मागें ऄशी एकादी ईच्च मनोवृचत्त व ईदात्त कल्पना ऄसते. परंत  
सावसचत्रक संपातं या सवस ईदात्त कल्पना व मनोवृचत्त एकचत्रत झालेल्या ऄसतात. यावरुनि सावसचत्रक 
संपािी कल्पना ऄतंःकरणास पटणारी अहे. 

 
 वरील चविारसरणींत चदसून येणारा ब द्धीचवषयींिा ऄनादर हा सॉरेल व आतर संघवादी याचं्यातंील 
द सरा मतभेद अहे. सॉरेल, व त्याच्याि वगांतले बथस, लॅगरडेला, हे ब द्धीला गौणत्व देउन ऄंतःस्फूतीला 
प्राधान्सय देतात. प्रत्येक गोष्ट ब द्धीला व तकस शक्तीला पटली तरि योग्य ऄसें त्यांिें मत नाहीं. ऄंतस्फूर्मत हे 
योग्यायोग्य िरचवण्यािें खरें साधन अहे. या स्फूतीनें सवस गोष्टींतलें , ब द्धीला ऄगम्य ऄसणारें रहस्य कळतें. 
म्हणून सॉरेल व त्यािे ऄन यायी धमाचवषयीं फार अदरय क्त ईद गार काढतात. कारण धमािा चवषयही 
ब द्धीच्या पलीकडला ऄसून, त्यािीही चभस्त ऄंतःस्फूतीवरि व रॅदे्धवरि िास्त ऄसते. 

 
 सॉरेलिा व आतर संघवाद्यािंा चतसरा मतभेद चवघ्नकृत्याबद्दल अहे. सॉरेल हा चवघ्नकृत्याच्या 
ईपायाच्या ऄत्यतं चवरुद्ध अहे. तो म्हणतो कीं, कामकऱ्यानंीं अपलें  काम रेंगाळत रेंगाळत करुन नासून 
टाकावें प्रकवा लबाडी करुन यंत्रािंी व हत्यारािंी नासाडी करावी, या योगानें त्यािंी नीचतमत्ता खराब होते व 
ऄंगी वाइट संवय िडते. भावी कालातं िेव्हा ंकामकरी-संघि समािातं सत्ताधारी होतील, व कामकऱ्यानंा 
स्वतःच्या िबाबदारीवर कारखानें िालवाव ेलागतील, िेव्हा ंया वाइट संवयी व चहणकस नीचतमत्ता फार 
ऄपायकारक होइल. यासािीं हा ईपायि प्रिारातं अणूं नये ऄसें सॉरेलिें म्हणणें अहे. 

 
 याप्रमाणें संघवादािीं सामान्सय तऱ्त्वें अहेत. त्यािी मूळ ईभारणी मार्कससच्या वगसकलहाच्या 
तऱ्त्वावरि अहे. समािातं भाडंवलवाले व कामकरी हे दोनि वगस राहणार ऄसून, त्यािंा अपसातंील 
चवरोध केव्हाहंी चमटण्यासारखा नाहीं. म्हणून भाडंवलवाल्यािंा ईच्छेद करुन हल्लींिी भाडंवलशाही नष्ट 
केली पाचहिे ऄसें या पंथािेंही मत अहे. पण मार्कससिी रािकीय िळवळीिी पद्धत या पंथाच्या ऄन यायानंा 
चबलक ल मान्सय नाहीं. प्राचतचनचधक पद्धतीिा त्यानंा फार कट  ऄन भव अलेला अहे. त्यािें स्वतःिेि 
प्रचतचनचध िेव्हा ंप्रधानमंडळातं प्रचवष्ट होउन ऄचधकाररुढ होत, तेव्हा ंत्यािंा दृचष्टकोन एकदम ईलटा होइ, 
व कामकऱ्यािें संप मोडण्यासािी तेि चशपाइ भाडूं लागत. फ्रान्ससमध्ये सन १८९९ मध्ये सामाचिकवादी 
पक्षािा प ढारी चमलेरडँ हा प्रधानमंडळातं सामील झाला. लागलींि त्यािी मचत चफरली, व त्याने पूवींिीं मतें 
सोडून चदलीं. ऄचधकारािा मद ऄसा अहे कीं, त्यानें सत्यािा व प्रामाचणकपणािा चवसरि पडतो. म्हणनू 
संघवादक पालसमेंटात प्रचतचनचध धाडून त्याचं्या द्वारें िळवळ करण्याच्या चवरुद्ध अहेत. संघवादािा चवशषे 
हा अहे कीं त्यातं व्यक्तीिा कामकरी–मालािा ईत्पादक–या नात्यानेंि चविार केलेला अहे. व्यक्तीच्या 
मालािा ईपभोगक या नात्याकडे त्यािें लक्ष नाहीं. त्यािप्रमाणें कामकऱ्यािंी चवद्यमान ग लामचगरी नाहींशी 
करण्यावर या पंथान यायािंा कटाक्ष ऄसून, त्यािंी अर्मथक स्ट्स्थचत स धारणें हा गौण म द्दा अहे. सावसचत्रक 
संप, चवघ्नकृत्य, बचहष्ट्कार, ही त्यािंीं म ख्य साधनें अहेत. भाडंवलशाही नाहींशी होइपयंत सारखे 
झगडण्यािा त्यािंा कृतचनरृय अहे. त्यानंा स्वदेश ऄसा कोणताि नाहीं. सरकारनें खडें सैन्सय िेवू ंनये ऄसें 
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त्यािंें मत ऄसून, ऄसलेल्या सैन्सयाला चफरवनू ते प्रसंगीं सरकारला चनरुपयोगी होइल ऄसे करण्यािे त्यािें 
प्रयत्न अहेत. थोडर्कयातं ते रािकारण-चनषेधक, ऄराष्ट्रीय, ऄसैन्सयक ‘प्रत्यक्ष कायस’ वादी अहेत. 

 
 ऄरािकातं व संघवादकातं दोन बाबतींत म ख्य भेद अहेत. ऄरािकािंा सवस प्रकारिी शासनसत्ता 
नाहींशी करण्यािाि म ख्य ईदे्दश अहे. संघवादी चवद्यमान सरकार नाहींसे करावें एवढेंि चवघातक ध्येय प ढे 
िेवतात. हे सरकार नाहींसे झाल्यावर भावी समािस्ट्स्थचत कशी राहील, त्यातं शासन कोण कसें करील, 
याचवषयीं तें ईदासीन अहेत. त्याचं्या मतें या गोष्टीिा हल्लीं चविार करणें चनरथसक अहे. द सरा मतभेद हा 
कीं, संघवादी हे सावसचत्रक सपंाच्या द्वारें आष्टचसचद्ध करंु िाहतात. सशस्त्र दंगा करुन िबरदस्तीनें सत्ता हातीं 
घेण्यािा त्यािंा ईदे्दश नाहीं. पण ऄरािकानंा हाि मागस पसंत अहे. त्यानंा सावसचत्रक संपािा मागस द बळा व 
चदरंगाइिा वाटतो. तथाचप चवद्यमान सरकारिें ईच्चाटन हें दोघािें सामान्सय ध्येय ऄसल्यानें ऄरािकानंा 
संघवादकाचंवषयी साहचिकपणें िास्त सहान भचूत वाटतें. सन १९०७ त ॲमस्टरडॅमला झालेल्या ऄरािक-
काँगे्रसच्या िरावातूंन ही सहान भचूत स्पष्ट व्यक्त करण्यातं अली अहे. ‘सवस देशातंील बंधंूनी कामकरी 
वगाच्या स्वयंपे्रचरत िळवळींि सामील व्हावें, अचण सघंवादी ससं्थातूंन, ऄरािक पंथािंीं मलूभतू तऱ्त्वें 
िी-बंड, वैयचक्तक पे्ररणा व ऐर्कय, यािंा प्रसार करावा, ऄशी या िरावातं सूिना केली अहे. द सऱ्या एका 
िरावातं ऄसें मत प्रदर्मशत केलें  हे कीं, “भाडंवलशाहीिा व शासनसते्तिा नाश सशस्त्र दंगे करुन 
बलात्कारानें मालमते्तिें हरण केल्याचशवाय केव्हाहंी नाही, ऄसें ऄरािकािें मत अहे. सावसचत्रक संप व 
संघवादािें आतर ईपाय यानंी सरकारच्या लष्ट्करी सते्तशी झगडण्याच्या वरील सरळ मागािा चवसर पडता ं
कामा नयें.” 

 
 संघवादािा ऄमेचरकें त प ष्ट्कळ प्रसार झालेला अहे. तेथील ईद्योगधंद्यािंी चवचशष्ट पचरस्ट्स्थचत याला 
कारणीभतू झालेली अहे. आतर सवस देशापेंक्षा ंकारखान्सयािंा िगड्वव्याळपणा ऄमेचरकें त िास्त दृष्टोत्पत्तीस 
येतो. तेथील रस्टसारख्या ऄफाट भाडंवलाचं्या संस्था द सऱ्या कोिेंही नाहींत. प्रिचलत ईद्योगपद्धतीच्या 
वाढीबरोबर भाडंवल हें चदवसेंचदवस ऄफाट होत िाउन कमी कमी व्यक्तींच्या हातातं सािंचवलें  िात 
िाइल हें मार्कससिें भचवष्ट्य ऄमेचरकें ति खरें झाल्यािें चनदशसनास येते. त्याम ळे तेथें भाडंवलशाहीिी सत्ता 
फार प्रबल अहे. ऄथाति त्या मानानें कामकरी वगाला अपली आष्टचसचद्ध करण्याला िास्त ऄडिण 
झालेली अहे. त्याम ळें  कामकरी वगांतली ऄसतंोष, आतर वगांचवषयींिा दे्वष, संताप िास्त तीव्र स्वरुपानें 
नादंत अहे. द सरी गोष्ट ही तीं, ऄमेचरकें तील मिूरातंि दोन वगस झालेले अहेत. एक ि ना, प ष्ट्कळ चदवस 
ऄमेचरकें ति राहत ऄसलेल्या, तेथेि िन्समलेल्या, क शल काराचगरािंा. हा स्वतःला वरच्या प्रतीिा 
समितो, व आतराहूंन फटकून वागतो. द सरा वगस, दरवषी बाहेरुन येणाऱ्या हिारों गरैवाकबगार, गरीब 
मिूरािंा. पचहल्या वगाला मि री िास्त चमळते, अचण सपंातं तो बह धा कारखानदाराचं्या पक्षाला चिकटून 
ऄसतो. या सवस कारणामं ळें  ऄमेचरकन सीनेटमध्यें अपले मताचधर्कय करुन आष्ट स धारणा घडवनू अणणें या 
द सऱ्या वगांतील कामकऱ्यानंा िवळ िवळ ऄशर्कयसें झालें  अहे. त्याचं्यातंल्या प ष्ट्कळशानंा तर 
मतदानािाही ऄचधकार नाहीं. तेव्हा ंसंघवादािा स्वावलंबनािा मागस त्यानंा रुिणे साहचिकि होतें. त्यानंीं 
सन १९०५ मध्ये अपली एक ससं्था स्थापून चतला Industrial Workers of the world (I.W.W.)  
‘िगातील औद्योचगक कामकरी’ ऄसें नावं चदलें . समािािी ऄंचतम अदशसस्ट्स्थचत कशी ऄसावी याचवषिीं या 
संस्थेंतील चनरचनराळ्या सभासदािंी चनरचनराळीं मतें अहेत. चकत्येंक मार्कससिें ऄन यायी अहेत, तर 
चकत्येक ऄरािक, व द सरे चकत्येक संघवादी अहेत. परंत  सद्यःकायाचवषयीं त्यािें पूणस ऐकमत्य अहे. 
वतसमान समािस्ट्स्थतींत कामकरी व भाडंवलवाले यािंा शारॄचतक चवरोध अहे. वगसकलहािें हें बीि नाहींसें 
करुन कामकरी वगांिे दास्यमोिन करण्यासािी कामकरीवगानें अपल्या संघाच्या द्वारें औद्योचगक प्रयत्न 
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केले पाचहिेत, चवशषेतः सावसचत्रक सपंािा ऄवलंब केला पाचहिें. हें मत सवांना पूणसपणें मान्सय अहे. 
औद्योचगक कामकरी कारखानदाराबंरोबर एकाि शतीवर बोलणें करावयास तयार होतील, शतस ही कीं 
कारखान्सयावरील सवस सत्ता त्यानंी कामकरी संस्थाचं्या स्वाधीन करावी; ऄसे या संस्थेंच्या सेके्टरीनें िाहीर 
केलें  अहे. या संस्थेच्या पचरषदेनें अपले ईदे्दश प ढीलप्रमाणें व्यक्त केले अहेत. “कामकरीवगस अचण 
कारखानदार-वगस यानंा कोणतीि गोष्ट सामान्सय नाहीं. िोपयंत कामकरीवगािें लाखो लोक भ केनें  अचण 
सवस प्रकारच्या दैन्सयानें गािंलेले अहेत अचण कारखानदारािंा मिूभर लोकािंा वगस समािातंल्या सवस 
िागंल्या वस्त  बळकावनू बसला अहे, तोंपावतेों शातंता होणें शर्कय नाहीं. या दोन वगांत झगडा हा स रु 
राहणारि. िोंपावतेो िगातंील कामकरी लोक स्वतःिी संघटना करुन देशातंील िमीन व ईत्पादक-
यंत्रसामग्री अपल्या ताब्यातं घेत नाहींत, अचम रोिम ऱ्यािी पद्धत नाहींशी करीत नाहीत.” 

 
 या संस्थेनें ऄमेचरकें त ऄनेक संप घडवनू अणलें  अहेत. या संपाचं्या प्रसंगीं वगसकलहािें खरें स्वरुप 
दृग्गोिर होतें. िगातंल्या कोणत्याि भागातं तें आतकें  तीव्र झालेलें  नाहीं. कारखानदार व मिूर दोन्सही पक्ष 
तेव्हािं हातघाइला येतात. चकत्येक कारखानदारानंीं तर यासािींि फौिेसारख्या पलटणीि नोकरीला 
िेवल्या अहेत. व प्रसंगी ससं्थानातंील चमचलचशया स द्धा ं त्यानंा मदतीला बोलावता ं येतो. संघवादािें िें 
म्हणणें अहे कीं, हल्लींिें सरकार म्हणिे कारखानदारािंें पािीराखें, प्रकबह ना त्याचं्या हातातंले बाह लें  
अहे, त्यािा प्रत्यय या संपातं येतो. या गोष्टीिा बभ्रा आतका झाला कीं, ऄमेचरकन सरकारनें सरतेशवेटीं एक 
कचमशन नेमलें . कारखानदार व कामकरी याचं्यातंील परस्परसबंंधािी िौकशी करण्यािें काम त्याच्याकडे 
व कामकऱ्याचं्या या भाडंणातं िे हे ऄचतप्रसंग घडतात व दंगे होतात त्यािें खरें कारण हें अहे कीं, त्यावळेीं 
सरकारी संस्था अपल्या कतसव्यापासून च्य त होतात, व मन ष्ट्याचं्या नैसर्मगक हक्कािंें ऄचतक्मण होतें. 
त्यावळेी न्सयायाधीश लष्ट्करी ऄचधकाऱ्याचं्या तंत्रानें वागू ं लागतात, गवनसर करील ती पूवसचदशा होउन, 
प्रत्येकािें िीचवत व मालमत्ता त्याच्या मिीवर ऄवलंबनू राहते, स्टेटिे चशपाइ संप मोडण्यासािीं ईपयोगातं 
अणलें  िातात. १९१४ मध्यें कोलरेडो ससं्थानातंील लडलो गावंीं तर खाणींतील संपवाल्यािंी व 
चमचलचशयािी िागंली लढाइ झाली. या वणसनावरुन हे संप, व त्या प्रसंगी होणाऱ्या एकंदर प्रकारानंी 
कामकरीवगांिा कसा चवलक्षण क्षोभ व संताप होत ऄसेल यािी कल्पना होइल. ऄथाति भाडंवलशाहीिा 
पूणस नाश केल्याचशवाय संपशस्त्रािा न्सयास करावयािा नाहीं, ही दृढ प्रचतज्ञा या ऄमेचरकन कामकरीसंस्थेनें 
केली ऄसल्यास नवल कोणतें ? 

 
 परंत  ऄमेचरकें तील हें तीव्र स्वरुप येण्यास तेथील ि न्सया स्थाचयक व परदेशी मिूराचं्या अपसातंील 
ि रसीनें व परस्परदे्वषानें प ष्ट्कळ सहाय झालें  अहे. य रोचपयन देशातं हा नव्या-ि न्सया मिूरािंा प्रश्न नाही. 
आंग्लंडिी तर प्रत्येक गोष्टीत तडिोड करण्याचवषयीं प्रचसचद्ध अहे. त्याप्रमाणें तेथे संघवाद व मार्कससिा 
समाचिकवाद यािंी तोडिोड करुन एक नवा मध्यवती पंथ ‘Guild socialism’ म्हणून काढला अहे. 
वस्त तः Guild  या शब्दािा ऄथस संघ ऄसून, फ्रें ि भाषेंतील Syndic o bafXy’A HK”sarhy Trade Union  
या शब्दाचं्या ऄथात व त्याच्यातं भेद नाहीं. या पंथािे ऄसें मत हे कीं, प्रत्येक धंद्यातील फॅर्कटरीला अपले 
मनेॅिर चनवडून त्याचं्या द्वारें माल तयार करण्यािी िी पद्धत िीक वाटेल ती ऄंमलातं अणण्यािी 
मोकळीक रहावी. एकएका धंद्यातंील सवस फॅर्कटरीिा एक राष्ट्रीय ‘चगल्ड’ – सचमचत–कायम करण्यातं 
यावा. या चगल्डनें त्या धंद्यासंबंधी ज्या सामान्सय चहताच्या गोष्टी ऄसतील, ईदाहरणाथस मालाच्या चवक्ीिी, 
व्यवस्था पाहावी. देशातंील सवस चनरचनराळ्या धंद्याचं्या चगल्डािंी चमळून चगल्डकाँगे्रस स्थापन केली िावी. 
या काँगे्रसकडे देशातंील एकंदर ईद्योगधंद्यासंंबधंी व्यवस्था राहावी. समिातंील व्यक्तीिा ईत्पादक या 
नात्यानें परस्पराशंी येणारा संबंध या काँगे्रसच्या ऄंमलातं राहील. एकंदर ईत्पादन-कायािी देखरेख व 



 अनुक्रमणणका 

तत्वसंबधंातं कराव्या लागणाऱ्या गोष्टी या काँगे्रसनें कराव्या. देशाच्या सरंक्षणासािीं व एकंदर व्यवस्थेसािी 
काहंीं खिस लागेल त्याच्यासािीं प्रत्येक धंद्याच्या चगल्डकडून एक िराचवक कर घेतला िात िावा. 
कारखान्सयािंा खिसवेंि व हा कर चदल्यानंतर िें ईरेल तें चगल्डनें अपल्या सभासदातं, म्हणिे त्या धंद्यातंील 
सवस कामकऱ्यातं, योग्य वाटेल त्या रीतीनें वाटूंन द्यावें ही रीत िरचवण्यािी प्रत्येक चगल्डला स्वतंत्रता 
ऄसावी; वाटंणी सवांना सारखीि ऄसली पाचहिे ऄसा चनबंध नसावा. ही ईत्पादन-कायािी व्यवस्था 
झाली. 

 
 समािातंील व्यक्तींच्या ईपभोगक या नात्यानें येणाऱ्या संबंधािी व्यवस्था पाहाणारें एक चनराळें 
पालसमेंट ऄसावें. त्याकडे औद्योचगकचशवाय आतर व्यवहारािंी व्यवस्था राहावी. 

 
 याप्रमाणें समािातं दोन प्रधान संस्था राहाव्यात; एक चगल्ड काँगे्रस व द सरी पालसमेंट. पचहली 
समािातंील ईत्पादक व्यक्तींच्या प्रचतचनधींिी व द सरी ईपभोगक व्यक्तींच्या प्रचतचनधींिी. या दोहींच्या वर 
एक सयं क्त कचमटी ऄसावी, व चतनें ईपभोगक व ईत्पादक याचं्या सामान्सय चहताच्या गोष्टींिी देखरेख व 
व्यवस्था करावी. ही कचमटी समािातंील सवांत रॅेष् सत्तास्थान, सवांिें वचरष् ऄचपलेंट कोटस राहावें. चगल्ड 
काँगे्रस व पालसमेंट याचं्यातंील वादाच्या प्रश्नािा चनकाल या कचमटीनें लावावा. चतनें प्रत्येक चगल्डकडून 
येणारी करािी रक्कम िरवावी, चनरचनराळ्या वस्त ंच्या प्रकमती िरवाव्यात, अचण समयान रुप त्याचं्यातं 
बदल करीत िावा. समािातंील एकंदर कारखाने चनरचनराळ्या चगल्डकडे समािािें रस्टी या नात्यानें 
िालचवण्यासािी सोंपवलेले ऄसतील. परंत  िर एकाद्या चगल्डनें स्वतःला िास्त फायदा होण्यासािीं त्यािंी 
व्यवस्था कंदर समािाला ऄपायकारक रीतीनें िेवली, तर रस्टीच्या कतसव्यापासून तो चगल्ड च्य त झालासें 
समिून, संय क्त कचमटीनें त्यािें योग्य चनवारण केलें  पाचहिे. चगल्ड-सामाचिक-वादकानंा संघवादािें हें 
तत्त्व मान्सय हे कीं, सरकारच्या हातीं कारखान्सयािी व्यवस्था चदल्यानें कामकऱ्यानंा हल्लीपेक्षा ंिास्त स्वतंत्रता 
चमळणार नाहीं. “ कारखानदार या नात्यानें िेव्हा ंिेव्हा ंहल्लीं सरकारला प्रकवा म्य चनचसपाचलटीला वागावें 
लागतें, तेव्हा ंत्याचं्यातं व आतर खासगी भाडंवलवाल्यातं कोणताही चवशषे फरक चदसून येत नाही.” म्हणून 
कारखान्सयािंी व्यवस्था त्या त्या कारखान्सयातंील कामकऱ्याकंडे, व त्यानंीि चनवडलेल्या चगल्डकडे व 
चगल्डकाँगे्रसकडे राचहली पाचहिे. एरवीं स्थाचनक व औद्योचगक स्वतंत्रता राहत नाहीं. पण समािातं 
ज्याप्रमाणें माल ईत्पन्न करणारे कामकरी अहेत, त्याप्रमाणें त्या मालािा ईपभोग घेणारे आतर लोक अहेत. 
चगल्ड-सामाचिकवादी म्हणतात कीं, “प्रश्न या दोन्सही नात्यािंा, दोन वगेवगेळ्या दृचष्टकोनािंा मेळ कसा 
घालावा हा अहे. राष्ट्रीय चगल्डच्या समथसकािंा हा मेळ घालण्यािा प्रयत्न अहे. संघवादकािंी दृचष्ट 
ईत्पादकाचं्या औद्योचगक ससं्थावंरि चखळली ऄसून केवळ त्याचं्याि चहतािी ते मागणी करतात; आतर 
समाचिकवादी ईपभोगकाचं्या रािकीय प्रकवा देशातंील चनरचनराळ्या चवभागान सार स्थापलेल्या 
संस्थाचं्याि चहताकडे पाहतात. दोघानंाही एकि अके्षप लागू पडतो; दोन दृचष्टकोनािंा मेळ घालावयािा 
ऄसेल तर त्याचं्यापकैी एक नाहींि ऄसें मानून तो घातला िाणार नाहीं.” हा मेळ घालण्यासािीं 
ईपभोगकािंें पालसमेंट व ईत्पादकािंी काँगे्रस, व त्या दोघावंर एक सयं क्त कचमटी या मतप्रवतसकानंी 
स िचवली अहे. 
 
 ऄसो तर याप्रमाणें संघवाद, ऄमेचरकें तील त्यािीि शाखा ‘िगातंील औद्योचगक कामकरी’ संस्था, 
व त्यािें आंस्ट्ग्लश तडिोड केलेले स्वरुप चग्रल्ड-सामाचिक वाद, यािंीं मतें अहेत. या वादानें केलेल्या 
कायािें प्रचसद्ध आंस्ट्ग्लश ‘रागदे्वषचववर्मित’ तत्त्वज्ञ बरँड रसेलनें प ढीलप्रमाणें वणसन केलें  अहे. 
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 ‘They (Syndicalists) have revived the quest for liberty, which was growing some what 
dimmed under the regime of parliamentary socialism, and they have reminded men that what 
our modern society needs is not a little tinkering here and there, nor the kind of minor 
adjustments to which existing holders of power may readily consent, but a fundamental 
reconstruction, a sweeping away of all the sources of oppression, a liberation of men’s 
contructive energies, and a wholly new way of conceiving and regulating production and 
economic relations. This merit is so great that, in view of it, all minor defects become 
insignificant, and this merit syndicalism will continue to possess even if, as a definite 
movement, it should be found to have passed away with the war !(Roads to freedom PP. 95) 

 
 ‘पालसमेंटद्वारा िळवळीच्या प रस्कत्या (मार्कससच्या) सामाचिक वादाच्या विसस्वाखालीं स्वतंत्रतेिे 
प्रयत्न िे चशचथल होउं लागले होते, त्याचं्यातं त्यानंीं (सघंवादकानंी) नवीन िीवनािा सिंार करुन चदला. 
त्यानंीं िनतेिी स्मचृत िागृत करुन चदली कीं, हल्लीं समािाला अवश्यक ऄसलेली स धारणा आकडे चतकडे 
दोन-िार चिगळें लावनू, प्रकवा सत्ताधीशानंीं ख शीनें कबलू केलेल्या चकरकोळ बदलानंी घडून येणारी नाहीं. 
चतच्यासािी समािािी मूळापासून प नरसिनाि झाली पाचहिे, हल्लींिीं ि ल मािी सवस साधनें नष्ट झालीं 
पाचहिेत, मन ष्ट्याचं्या चवधायक शचक्त स्वतंत्र झाल्या पाचहिेत, अचण ईत्पादनकायस व व्यक्तींिा अर्मथक 
परस्परसंबंध यािें ऄगदी नवीन दृष्टीनें पयालोिन व व्यवस्था झाली पाचहिे. संघवादािें हें कायस आतकें  मोिें 
अहे कीं त्या दृष्टीनें त्यातंील चकरकोळ दोष व व्यंगें क्ष ल्लक चदसूं लागतात, अचण वतसमान य द्धकालानंतर 
संघवादाला िरी कदाचित् चवचशष्ट स्वतंत्र िळवळीिें स्वरुप राचहलें  नाही, तरी त्यातंील वरील कायस-पे्ररक 
ग ण कायम राहील.’  (स्वतंते्रिे मागस, पृष् ९५). 
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प्रकरण आठवे 
 

बोल्शेन्हहक पंथ 
 

 बोल्शसे्ट्व्हझम हा शब्द ज्यानें ऐचकला नाहीं, ऄसा स चशचक्षत मन ष्ट्य हल्लींच्या काळात सापंडणें 
चवरळा. कोणत्याही आंस्ट्ग्लश वतसमानपत्रािा वाटेल तो ऄं घ्या, त्यातं मोिामोठ्या िळक ऄक्षरािंा या 
शब्दािा मथळा हटकून सापंडायिाि. या शब्दािा प्रयोग मात्र त्या पत्रातूंन शास्त्रश द्ध प्रकवा काहंी चववचक्षत 
मतािंा चनदशसक म्हणून केलेला ऄसतो ऄसें नाहीं. सामान्सयतः कोणत्याही प्रकारिा ि लूम, ल टालूट, 
ऄत्यािार यानंा बोल्शसे्ट्व्हझम हें नाव हल्लीं देण्यातं येतें. वतसमानकाळीं आंग्रिी भाषेंत बोल्शसे्ट्व्हझम हा शब्द 
सवस प्रकारिा रािद्रोह, देशद्रोह, दंगेखोरपणा व ऄरािकता यािंा समानाथसक झाला अहे. आंग्रिी पत्रातंली 
वणसनें व एकंदर चलचहण्यािा झोंक पाचहला म्हणिे बोल्शसे्ट्व्हक मतें स्पशसिन्सय प्रकवा रॅवणिन्सय अहेत ऄसें 
या लेखकानंा वाटत ऄसतें. त्यानंा सदा ऄशी भीचत वाटत ऄसलेली चदसते कीं, या मतातं काय िादू ऄसेल 
ती ऄसो, ती एकदा ंऐकली कीं, ऐकणारा लागलीि त्या मतािंा बनतो. म्हणनू ती मतें खरोखरी काय अहेत 
हें शर्कय तोंवर वािकाचं्या कानी न पडेल ऄशाबद्दल हीं पत्रें खबरदारी घेत ऄसतात. परंत  िर खरोखरि 
हीं मतें आतकीं द ष्ट, ऄनीचतमलूक, व ऄत्यािार-प्रवतसक ऄसती, तर त्याचं्या प्रसाराचवषयी भीचत बाळगण्यािे 
कारण नव्हतें. यावरुन एकतर ही भीचत तरी चनष्ट्कारण ऄसली पाचहिे, प्रकवा त्या मतािंें स्वरुप तरी हल्लीं 
वणसन करण्यातं येतें त्याहून चनराळें  ऄसलें  पाचहिे. कसेंही ऄसलें  तरी एक गोष्ट चनर्मववाद अहे. ती ही तीं, 
नोव्हेंबर १९१७ पासून िानेवारी १९२१ पयंत तीन वष ेबोल्शसे्ट्व्हक पंथ रचशयातं ऄचधकारारुढ अहे. देशातं 
पराकाष्िेी ध माळी, ऄव्यवस्था, मािलेली ऄसता,ं शत्रूिे सैन्सय छातीवर ईभें राचहलेलें  ऄसतां, द ष्ट्काळ, 
फाटाफूट, बेलगामीपणा पसरलेला ऄसता,ं लोक चनस्त्राण झालेले,कारखाने ईध्वस्त झालेले, सैन्सय खच्ची 
होउन गेलेलें  ऄसता,ं या मताचं्या प ढाऱ्याचं्या हाती राज्यसूत्रें अली, प्रकवा तीं त्यानंीं अपल्या हातातं 
घेतलीं; अचण ऄवघ्या तीन वषांच्या ऄवधींत आतर्कया चवपत्तीना तोड देउन, त्यानंी यूडेचनि, डेचनचकन, 
रगँलसारख्या हा ंहा ं म्हणणाऱ्या समशरेबहाद्दर ऄंतःशत्रूंिा फन्ना ईडचवला व दोस्तराष्ट्रासंारख्या बलाढ् 
बचहःशत्रूंना नामोहरम केलें . आतकें ि नव्हे, देशातंील िनतेंत नवीन िीवनािा संिार केला, ऄव्यवस्थेंतून 
व्यवस्था चनमाण केली, सवसत्र शातंता स्थापन केली, कारखाने स रु केले, राज्यकारभाराला आष्ट स्वरुप 
चदलें , व अपल्या ताचत्त्वक मतानंा दृश्यरुप देण्यास प्रारंभ केला. रचशयातं आतर गोष्टी कशाही ऄसोत, तेथे 
हल्लीं शातंता व स व्यवस्था नादंत अहे व राज्ययतं्र नवीन ईत्साहानें, िोखपणानं काम करीत अहे, हें 
शत्रूंनाही नाख षीनें कबूल करावें लागतें. हें कायस सामान्सय नाहीं. यावरुन हें स्पष्ट अहे कीं, बोल्शसे्ट्व्हक 
सरकाराला रचशयन िनतेिा िागंला पाप्रिबा चमळालेला ऄसला पाचहिे; ऄथाति त्याचं्या मतािंा िनतेंत 
बराि प्रसार झालेला ऄसला पाचहिे. द सरी गोष्ट ही कीं, या मतातं अपल्या ऄन यायातं ईत्साह व 
कतृसत्वशचक्त चनमाण करण्यािें चवलक्षण सामर्थयस ऄसलें  पाचहिे. ऄशा स्ट्स्थतींत हीं मतें सवसस्वी द ष्ट, द रािारी 
प्रकवा त्याज्य ऄसणें संभवनीय नाहीं. कोणत्याही मतािंा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्यास प्रकवा त्याचं्यातं 
ऄद भतू पे्ररणाशचक्त येण्यास, त्याचं्यातं िाग लपणािा, चिरकालीन सत्यािा, पचरस्ट्स्थतीशीं ऄन रुपत्वािा, 
बराि मोिा ऄंश ऄसावा लागतो. व हा ऄंश समिण्यास त्या मताचं्या ऄन यायाचं्या व प्रवतसकाचं्या दृचष्टनें 
त्याच्याकडे पाहणें अवश्यक ऄसतें. न स्त्या दे्वषानें प्रकवा हेटाळणीनें तो समित नाहीं. त्यासािीं 
तटस्थपणा, प्रकबह ना सत्याच्या चिज्ञासेनें येणारी ऄन कूल मनोवृचत्त लागतें. त्याि वृत्तीनें व तटस्थपणानें 
प ढें या मतािंें चवविेन करण्यािें योचिलें  अहे. ते करतानंा वतसमानपत्रातंील ऄत्य चक्तपूणस वणसनें प्रकवा 
स्वाथसपे्रचरत गं्रथकारािें दे्वषमूलक लेख िमेस न धरतां, लेचननसारखे बोल्शसे्ट्व्हक प ढारी प्रकवा ख द्ध 
बोल्शसे्ट्व्हक सरकार यानंी प्रचसद्ध केलेले गं्रथ व लेख याचं्यावरि चभस्त िेवण्यातं अली अहे. द सरी गोष्ट 
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ही कीं, या चवविेनातं सदर मतािंा ताचत्त्वक दृष्ट्ट्याि चविार करावयािा अहे. सामाचिकवादी सरकार 
सगळ्या िगातं अतािं काय तें पचहल्याप्रथम बऱ्याि काळपावतेों प्रस्थाचपत राचहलेलें  अहे. तेव्हा ं त्या 
वादाच्या तत्त्वानंा व्यवहारािी कसोटी लावण्यािी ही िी संचध अलेली अहे चतिा तें सरकार काय ईपयोग 
करतें याकडे सवांिे डोळे लागावते हें साहचिकि अहे. सामाचिक वादािी भचवष्ट्यत् स्ट्स्थचत या सधंीच्या 
ईपयोगावर ऄवलंबून राहणारी अहे हेंही ईघड अहे. या दृष्टीनें बोल्शसे्ट्व्हक सरकारिें रािकायस व त्यानंी 
रचशयातं घडवनू अणलेली रािकीय, सामाचिक, व सापंचत्तक क्ास्ट्न्सत ऄत्यंत महऱ्त्वािी अहे. िगाच्या 
भावी आचतहासातंला तो ऄत्यंत महऱ्त्वािा घटक अहे. पण या बाबतीतं या गं्रथाला घालून घेतलेल्या 
मयादेम ळें  बोल्शसे्ट्व्हक सरकारच्या या व्यावहाचरक कायाच्या चविारािा मोह दूर सारणें अवश्यक अहे. 

 
 मार्कससिा ऄसा चसद्धातं अहे कीं, समािािी एकंदर मनःस्ट्स्थचत, त्यातंीत कायदे, धमस, राज्यपद्धचत 
हीं सवस सापंचत्तक कारणावंर ऄवलंबनू ऄसतात. त्याच्या स्वतःच्या गं्रथािंा व मतािंा नंतरच्या ऄन यायानंी 
िो चनरचनराळा ऄथस केला अहे त्यावरुन ह्ा चसद्धातंािें एक ईदाहरण चमळतें. मागें एका प्रसंगीं मार्कससच्या 
Das Capital  या गं्रथाला अम्ही सामाचिक वादािा प्रमाणभतू गं्रथ या दृचष्टने गीतेिा ईपमा चदली अहे. ती 
द सऱ्या एका दृष्टीनेंही साथस अहे. ज्याप्रमाणें एकाि गीतेिा, दै्वतपर, ऄदै्वतपर, चवचशष्टादै्वतपर ऄथस करण्यातं 
येतो, एवढेंि नव्हें तर कोणी त्यातंील कमसपर भागाला तर आतर कोणी ज्ञानमागाला व भचक्तमागाला प्राधान्सय 
देतात, त्यािप्रमाणें मार्कससच्या चसद्धातंािा त्याच्या प ढील ऄन यायानंी चनरचनराळा ऄथस केला ऄसून, कोणी 
त्याच्या एका चसद्धातंाला, तर द सऱ्यानंीं द सऱ्या चसद्धातंाला प्रधानभतू मानलें  अहे व याला बह ताशंी त्या 
त्या ऄन यायानंी राष्ट्रीय पचरस्ट्स्थचत कारण झाली ऄसें म्हणण्यास हरकत नाहीं. िमसनींतील बनसस्टैन पक्षािे 
‘स धारक’ (Revrsionist), फ्रान्ससातील सॉरेलिे मतान यायी संघवादी, ऄमेचरकें तील ‘िगातंील औद्योचगक 
कामकरी’ व सवांत ऄलीकडिे रचशयातंील बोल्शसे्ट्व्हक, हे सवस स्वतःस मार्कससिे ऄन यायी म्हणचवतात, व 
अपल्या मतानंा त्याच्या गं्रथातूंन अधार देतात. परंत  त्याच्या परस्पराचं्या मतातं प ष्ट्कळ वैचित्र्य अहे, 
आतकें ि नाहीं तर चवरोध अहे. िमसनींत मार्कससच्या काळानंतर प ष्ट्कळ औद्योचगक भरभराट झाली व 
कामकऱ्यािंी स्ट्स्थचत बरीि स धारली. त्यािा सहाचिकि पचरणाम बमसस्टैनच्या सौम्य, मवाळ मतातं चदसून 
येतो. मार्कससच्या मतातंील तीव्रता, भाडंवलवाल्याचवषयींिा ईग्र संताप, ऄंतःकरणातंील पीळ बनसस्टैनमध्यें 
सपशले नाहीसा ंझाला अहे. ‘क्ास्ट्न्सत’ हे मार्कससिें सूत्रवार्कय होते. परंत  बमसस्टैननें अपल्या म ख्य गं्रथासि 
‘ईत्क्ास्ट्न्सतपर सामाचिक वाद’ (Evolutionrry Socialism) ऄसें नावं चदलें  अहे. सामाचिकवाद्यानंीं 
ईदारमतवादी पक्षािा व्यथस दे्वष न करता,ं त्याचं्याशीं चमळून काम करावें ऄसा बमसस्टैनिा ईपदेश अहे. 
मार्कससिी म ख्य चभस्त कामकऱ्याचं्या अंतरराष्ट्रीय संघावर होती. कामकऱ्यानंा स्वदेश ऄसा नाहींि, ऄसें तो 
म्हणत ऄसे. परंत  बमसस्टैन म्हणतो कीं, कामकऱ्यानंा नागचरकािें हक्क चमळाले ऄसल्यानें त्यानंा स्वदेश 
अहे, एवढेंि नाहीं, तर त्या स्वदेशाबद्दल त्याचं्यातं ऄचभमान व पे्रमही वसत ऄसलें  पाचहिे. आतका चवरोध 
चदसत ऄसताहंी बमसस्टैनला मार्कससिा ऄन यायी म्हणचवण्यास चदक्कत वाटत नाहीं. 

 
 ही मार्कससमताच्या रुपातंरािी पराकाष्ा झालेली अहे. सॉरेलच्या संघवादातं मार्कससच्या एकाि–
वगसकलहाच्या–चसद्धातंावर िोर चदला ऄसून, आतर भाग गौण मानला अहे. सॉरेल म्हणे कीं, मार्कससच्या 
तत्त्वरिनेंत वगसकलह हाि मध्यवती चसद्धातं अहे. या वगसकलहािें मूळ नाहींसें करण्यासािीं मार्कससनें 
साचंगतलेले ईपाय गौण होते. म्हणून त्यानें मार्कससहून चनराळा स्वतःिा सावसचत्रक संपािा मागस प्रचतपाचदला 
यािें कारणही मागें संघवादाच्या प्रकरणातं साचंगतल्याप्रमाणें, पचरस्ट्स्थचतिन्सयि होतें. फ्रान्ससमध्यें 
पालसमेंटद्वारा िळवळीिा आतका कट  ऄन भव अलेला होता, संप मोडून काढण्यातं राज्यकत्यांनीं 
पोचलसािा व सैन्सयािा ऄसा वारंवार ईपयोग केला होता, कीं एकंदर रािकीय िळवळीच्या सफलतेचवषयीं 
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तेथील कामकऱ्यासं चनराशा वाटंू लागली, यातं नवल नाहीं. याचशवाय फ्रान्ससमधील औद्योचगक ईन्नचत या 
मयादेला पोंिली होती कीं, सावसचत्रक संप, चवघ्नीकरण यासंारखे ईपाय तेथें शर्कय व स लभ होते. 

 
 परंत  रचशयाच्या औद्योचगक पचरस्ट्स्थतींत हे ईपाय शर्कय नव्हतें. औद्योचगक कामकऱ्यािंी संख्या त्या 
मानानें ऄल्प होती, त्याचं्यातं आतकें  संघटन नव्हतें, व कारखान्सयािंी रिनाही या ईपायानंा ऄन कूल नव्हती. 
ऄशा स्ट्स्थतींत तेथें संघवादािें बीि रुिण्यासारखें नव्हतें. चशवाय रचशयातं झारिा ऄंमल आतका करडा, 
दीघस कालिा व सवसव्यापी होता की, त्याच्या चवरुद्ध कोणतीही िळवळ करावयािी झाल्यास ती ग प्त रुपान, 
शस्त्रसहायानें, करण्यावािंून गत्यंतर नव्हतें. ‘क्मशः’ ‘हळूहळू’ या शब्दासं तेथें वाव नव्हता. िें काय 
करावयािें तें तडकाफडकीनें, एका घावासरसें, घडवनू अणलें  पाचहिे होतें. क्ास्ट्न्सत व तीही सशस्त्र हाि 
एक मागस कामकऱ्याचं्या ईद्धारािा होता. सनदशीरपणािी िळवळ शर्कय नव्हती. म्हणूनि रचशयातं 
मार्कससच्या मतातंील वगसकलहािें व सशस्त्र क्ान्सतीिे चसद्धातं िास्त पटण्यासारखें होतें. तेि बोल्शसे्ट्व्हक 
पंथानें ईिलले व त्याचं्यावर अपल्या पंथािी ईभारणी केली. 

 
 लेचननने एकें  चिकाणीं (The State and Revolution पृष् ८४) म्हटल्याप्रमाणें या पंथाला 
‘बोल्शसे्ट्व्हझम’ हें नावं ऄगदी अगातं क कारणानें चमळालें . हा शब्द ‘Bolshinstvo’ या शब्दापासून तयार 
झालेला ऄसून, त्यािा ऄथस रचशयन भाषेंत मताचधर्कय ऄसा अहे. सन १९०३ मध्ये रचशयातंील 
समाचिकवादी पक्षािी ब्र सेल्सला िी पचरषद भरली तींत ऄंतव्यसवस्थेसंबधंाच्या काहंी मतभेदावरुन 
चनरचनराळे पोटभेद झालेले होते. त्यातं लेचननच्या पोटभेदाला मताचधर्कय ऄसल्यानें त्याला ‘बोल्शसे्ट्व्हक’ 
ऄसें नावं त्यावळेीं देण्यात अहें. प ढें या चनरचनराळ्या व सामाचिकवादी पक्षाच्या म ख्य संस्थेंतील त्याचं्या 
ऄन यायािंी सखं्याही कमीिास्त होत गेली. मध्यंतरी एके वेळीं या मध्यवती संस्थेंत लेचननच्या 
मतान यायािंी संख्या फारि कमी झाली होती. तरी ‘बोल्शसे्ट्व्हझम’ ऄशीं िी नावें देण्यातं अलीं तीं कायम 
राचहली. व अता ंतर त्यािंा मूळ शब्दाथस चवसरल्यासारखाि झाला अहे. 

 
 बोल्शसे्ट्व्हझम हें नावं ईच्चारल्याबरोबर लेचननिी मूर्मत ऄंतरृक्षसूमोर ईभी राहते. त्या दोघािंा 
अमच्या अिवणींत चनत्यसबंंध झालेला अहे; अचण तो योग्यही अहे. या मतािें प्रवतसन व संिालन मूळ 
लेचनननें केलें , त्याच्या ंकतृसत्वशक्तीम ळें  व साहसाम ळें  त्या मतािंा प्रसार झाला, त्याच्या ध रीणत्वाखाली तो 
पक्ष ऄचधकारारुढ झाला, व अिही त्या मतातंलें  कायससामर्थयस, ऄंतःस्फूर्मत, लेचननमध्ये एकवटलेली अहे. 
रॉट्स्की, झीनॉफीफ, वगैरे या पक्षािे आतर प ढारी अहेत. कोणताि पक्ष केवळ एकाि प ढाऱ्यानें बनत 
नाहीं, पण हे आतर प ढारी लेचननिे सहायक अहेत. म ख्य अत्मा लेचनन अहे. 

 
 लेचननिें खरें नावं लाचडचमर यूलेनॉफ अहे. रचशयातं मागें झारशाहीशीं िालू ऄसलेल्या झगड्यातं 
प्रिापक्षाच्या लेखकासं स्वसरंक्षणासािीं चनरचनराळीं ईपनावें धारण करावीं लागत ऄसत. त्याप्रमाणें 
यूलेंनॉफनें चनकोलाय लेचनन हें नावं धारण केलें  होतें; तेंि अता ंिगप्रचसद्ध झालेले अहे. लेचननिा िन्सम 
सन १८७० त झाला. त्यािे वडील रचशयन चवद्याखात्यातं एक ऄचधकारी ऄसून, त्यानंी लेचननला 
लहानपणीं ईत्तम चशक्षण चदलें . त्या काळच्या आतर रचशयन तरुणापं्रमाणें लेचननमध्येंही ऄगदी 
तारुण्यापासून स्वातंत्र्यप्रीचत व स्वाथसत्याग ईत्कटपणानें नादंत होता. प्रिचलत राज्यपद्धतीचवषयीं 
चिरस्थायी दे्वष ईत्पन्न होण्यासारखें एक कारणही आटलीतील चरएंझीप्रमाणें, त्याला घडलें  होते. तो 
कॉलेिमध्यें ऄसतानंा त्याला वडील भाउ रािद्रोहाच्या एका ग प्त कटातं सापंडून, फाशंीं देण्यातं अला 
होता. स्वतः लेचननला यावळेीं पकडून ऄटकें त िेवण्यातं अलें  होतें, पण प ढे प रेसा प रावा न चमळाल्यानें 
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त्याला सोडून देण्यातं अलें . पण त्याला य चनवर्मसटीतून काढून देण्यातं अलेंि. त्यानंतर देशत्यागािा 
प्रसंग तर त्याच्यावर चकत्येंक वळेा ंयेउन गेला. काहंी काळ सायवीचरयातंही त्याला ऄटकें त िेवण्यातं अलें  
होतें. पण देशातं ऄसो, प्रकवा देशाबाहेर ऄसो, वळेोवळेीं ऄनेक लेख चलहून अपल्या मताच्या प्रसारातं व 
ऄन यायानंा प्रोत्साहन देउन कायसतत्पर िेवण्यातं त्यानें केव्हाहंी खळ पडंू चदलेली नाहीं. 

 
 लेचनन स्वतःला मार्कससिा ऄन यायी  म्हणवतो. अपल्या मतातं वस्त तः नवीन काहंींि नसून, अपण 
ऄक्षरक्षः मार्कससच्या मतािेंि पचरपालन करीत अहोंत ऄसा त्यािा बाणा अहे. हल्लींिे आतर सामाचिकवादी 
स्वतःस मार्कससिे ऄन यायी म्हणवतात. पण एक तर त्यानंा मार्कससिीं खरीं मतें कळत तरी नसावींत, प्रकवा 
कळत ऄसून स्वाथाम ळें  त्या मतानंा ते चवकृत तरी करीत ऄसावते. ते ढोंगी तरी ऄसावते, प्रकवा मूखस तरी 
ऄसावते. एरवी चनःपक्षपातानें व सत्यचिज्ञासेनें िो कोणी मार्कससच्या गं्रथािें ऄध्ययन करील त्यािीं मतें 
अपल्यासारखी झाल्याचशवाय रहाणार नाहींत, ऄशी लेचननिी खात्री अहे. यािा ‘The development of 
Capitalism in Russia”  (रचशयातं भाडंवलअशहीिा ईत्कषस) म्हणून एक लहानसा गं्रथ रचशयातं फार 
प्रचसद्ध अहे म्हणतात. पण आकडे ‘The state and the Revolution’  (सरकार अचण क्ास्ट्न्सत) या नावंािें 
त्यािें एकि प स्तक ईपलब्ध अहे. त्यातं त्यानें मार्कससिे व एंिल्सिे ईतारे देउनि अपल्या एकंदर मतािें 
व कायसक्मािंें समथसन केलें  अहें. ‘नामूलं चलख्यते प्रकचित्’ या प्रचतजे्ञप्रमाणें मार्कससच्या चसद्धातंािा अधार 
नसलेलें  या प स्तकातं कोणतेंही मत प्रचतपादन प्रकवा अके्षप-चनरसन नाहीं. 

 
 हा लहानसा गं्रथ ऄप रा अहे. १९१७ च्या ऑगष्टमध्यें, म्हणिे बोल्शसे्ट्व्हक क्ास्ट्न्सत होण्यापूवी तीन 
मचहने त्यािी प्रस्तावना चलचहली अहे. तींत मार्कससच्या मतावंर अलेलें  भ्रमपटल दूर करण्यािा ईदे्दश व्यक्त 
केला अहे. तेवढािं या गं्रथािा भागही पण चलहून प्रचसद्ध झालेले अहे. त्याच्या प ढील भागातं रचशयातंील 
१९०५ तील क्ान्सतीिी व १९१७ तील झारशाहीच्या ईच्छेदािी मीमासंा करण्यािा गं्रथकारािा चविार होता. 
पण तो ऄंमलातं येण्याच्या पूवीि बोल्शसे्ट्व्हक क्ान्सतीला स रुवात झाली, व गं्रथलेखनापेक्षा िास्त महऱ्त्वािें 
व सद्यःकतसव्यािें–राज्यशासनािें कायस लेचननच्या ऄंगावर पडून हा गं्रथ ऄपूणस राचहला. नोव्हेंबर ३० ला 
लेचनननें त्यातं प ढील शवेटलें  वार्कय चलचहलें  अहे. “It is more pleasant and more useful to live 
through the experience of a revolution than to write about it.” 

 
 लेचननच्या मतािें खरें स्वरुप कळण्यासािीं या गं्रथासारखे साधन नाहीं. म्हणून त्यािा साराशं 
ऄगदीं थोडर्कयातं प ढें चदला अहे. 

 
 लेचननिा ऄगदीं पचहला चसद्धातं हा अहे कीं, समािातं िेव्हा ंदोन चनरचनराळे वगस ईत्पन्न होउन, 
त्याचं्या चहतातं शारॄत चवरोध ईपितो, िेव्हा ं एकािें प्रहत तेंि द सऱ्यािे ऄचहत, व द सऱ्यािें ऄचहत तेंि 
पचहल्यािें चहत, ऄशी स्ट्स्थचत येते, िेव्हा ंया चवरोधाम ळे त्या दोन वगांत भयंकर कलह लागून, त्यािंा मेळ 
घालणें ऄशर्कय होतें, तेव्हा ‘सरकार’ ही ससं्था िन्समास येते. चतच्या रुपानें समािानें अपल्यातंील 
चिरस्थायी द हीिी कबूली चदलेली ऄसते. या वगसकलहातं त्या दोन्सहीं वगांिा व त्याबरोबरि समािािा नाश 
होउं नये, म्हणून वरपागंी त्या दोहोंहून वगेळी, त्याचं्या वरिी सरकार ही शचक्त समाि स्वतः चनमाण 
करतो, चतिा ईदे्दश त्या दोन्सही वगांना कह्ातं िेवनू, त्याचं्या घषसणाला सवांनाि िाळून टाकण्याआतकें  ईग्र 
स्वरुप येउं नये, व समािातं बाह् शातंता राहावी हा ऄसतो. 
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 पण याप्रमाणें वरपागंी िरी ‘सरकार’ ही संस्था दोन्सही वगांहून चनराळी ऄसते, तरी चतिा हेत  
सद्यःस्ट्स्थचत कायम िेवण्यािा ऄसल्यानें, ती साहचिकपणेंि िो वगस िास्त बचलष्ट, िास्त समथस ऄसतो, 
त्याला ऄन कूल ऄसते. अपल्या स्वतःच्या संरक्षणासािी, व सद्यःस्ट्स्थचत कायम िेवण्यासािीं ही ‘सरकार’ 
संस्था पोचलस व सैन्सय, न्सयायखातें व त रंुग, चनमाण करतें; व त्याचं्या सहायानें बचलष् वगािा चनबसल 
वगावरील ि लूम िालू िेवते. 

 
 िर ‘सरकार’ ही संस्था याप्रमाणें वगसकलहािा पचरणाम ऄसून, त्या कलहातंील बचलष्ािंा 
चनबसलावंरील ि लूम िालू िेवण्यासािींि िन्समाला अलेली अहे, िर ती शचक्तसपंन्न ऄसून बचलष्ाला 
ऄन कूल अहे, तर त्या बचलष्ाचं्या ि लूमानें गािंलेल्यानंा स्वतःच्या द ःखमोिनास सशस्त्र ईपायानंी त्या 
सरकारला ईलथून टाकणें हा एकि ईपाय ईरतो हें ईघड अहे. म्हणनूि मार्कसस म्हणतो कीं, समािातं 
िेव्हा ं एक ऄवस्था िाउन द सरी ऄवस्था िन्समाला यावयािी ऄसतें, तेव्हा ंह्ा िननकमांत िबरदस्ती, 
बलात्कार सशस्त्र ईपाय, हें दायीप्रमाणे ईपयोगी पडतात. 

 
 म्हणून समािातंील कामकरी वगानें सशस्त्र ईपायानंीं भाडंवलशाही व त्याबरोबरि हल्लींिे सरकार 
ईलथून पाडलें  पाचहिे. यासािी द सरा मागस नाहीं, द सरें साधन नाहीं. 

 
 सरकारला याप्रमाणें ईलथून पाडल्यावर प ढें काय? या प्रश्नाच्या ईत्तरातं लेचनननें अपला, प्रचसद्ध 
व प्रखर टीकेिा चवषय झालेला Dictatorship of the Preletariant कामकरी वगाच्या ऄचनयंचत्रत सते्तिा 
चसद्धातं माडंला अहे. तो  सागंण्यापूवी कामकरी वगािी लेचननिी कल्पना स्पष्ट केली पाचहिे. त्याच्या मतें 
या वगांत त्याि कामकऱ्यािंा, रॅमानें ईदरचनवाह करणाऱ्यािंा, समावशे होतो, ज्यानंा वगसकलहािी िाणीव 
अहे. ज्यानंा ऄशी िाणीव नाहीं, प्रकवा िाणीव ऄसून िे कामकरी पक्षाला न चमळता ंभाडंवलवाल्या वगाला 
चमळतात, ऄशा ऄज्ञानी प्रकवा वगसद्रोही लोकािंा लेचनन कामकरी वगांत समावशे करीत नाहीं. समािातं 
भाडंवलवाल्यातं व कामकऱ्यातं य द्ध ि ंपले अहे. दोघािंी सैन्सयें दोन बािूला ईभीं अहेत, ऄशा स्ट्स्थतींत िे 
रॅमिीवी कामकरी सैन्सयातं येउन दाखल होतील तेि वास्तचवक त्या वगांतलें  मानले पाचहिेत. 
वस्त स्ट्स्थतींत सामान्सयः पेरोगाड, मास्को वगैरे मोिमोठ्या शहरातंील औद्योचगक कामकरीि याप्रमाणे 
य द्धातं–वगसकलहातं–सामील झालेले अहेत. ऄथात् लेचनन त्यानंाि खरें कामकरी म्हणतो. आतरानंाही 
िसिशी अपल्या स्ट्स्थतीिी िाणीव होत िाइल व खरें स्वचहत कळंू लागेल, तसतसे तेचह य द्धमान 
औद्योचगक कामकऱ्यानंा येउन चमळतील यातं संशय नाहीं. पण ते ऄसे चमळत नाहींत, तोपयंत शब्दाथानें 
िरी ते कामकरी ऄसले, तरी त्या वगांत ते मोडत नाहींत हे ईघड अहे. लेचननिी कामकरी वगािी ही 
व्याख्या त्यािी एकंदर चविारसरणी समिण्यास अवश्यक अहे. 

 
 लेचनन म्हणतो कीं, भाडंवलशाही व चतिें सरकार नाहींसे केल्यानंतर कामकरी वगानें स्वतःिें 
सरकार काहंी काळ स्थाचपलें  पाचहिे. कामकरी सरकार ही काहंी समािािी अदशस ऄवस्था नाहीं, परंत  ती 
येण्याला मधील संक्मणावस्थेंत या सरकारिी िरुरत अहे. 

 
 सरकार म्हणिे बलात्कार व ि लूम करण्यािी संस्था होय. हें खरें, व कामकरीवगािा–
सामाचिकवादी लेचननपक्षािा–ऄंचतम हेत  समािातं पूणस स्वातंत्र्य, बलात्कारािा पूणस ऄभाव, स्थापन 
करण्यािाि अहे. पण तें एकदम स्थापन होउं शकत नाहीं. भाडंवलशाही सरकार मोडलें , तर वैयचक्तक 
भाडंवलवाल्यािंा चवरोध कायम राहीलि, व तो ते सशस्त्र व ससैन्सय करतील यातं चतळमात्र शकंा नाहीं. हा 
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चवरोध पूणसपणें नाहींसा करण्यासािीं, समािातंील आतर तटस्थ लोकानंा –ईदाहरणाथस शतेकरी, 
लहानसहान द कानदार, एंचिचनयर, डॉर्कटर, बरा रोिम रा चमळणारे वरच्या प्रतीिे कामकरी, यानंा–खऱ्या 
कामकरीवगांत सामील करुन घेउन, नवीन समािरिना करण्यासािीं, कामकरी– सरकार स्थापन करणें 
िरुर अहे. 

 
 मार्कससनें या सरकारिें वणसन The state, that is, The proletariat Organised as the ruling 
class ऄसें केलें  अहे. हें सरकार स्ववगािी िाणीव ऄसलेल्या स संघचटत कामकरी वगािें बनलेलें  ऄसलें  
पाचहिे ऄसा मार्कससिा भावाथस अहे. लेचननला हल्ली ऄसा दोष देण्यातं येतो कीं, त्याच्या राज्यपद्धतींत 
कामकरी वगालाि व त्यातंही शहरातंील औद्योचगक कामकऱ्यानंाि, मताचधर्कय चमळण्यािी व्यवस्था 
केलेली अहे. लोकशाहीिा प रस्कता म्हणचवणाऱ्या, सावसचत्रक मतदानािी मागणी करणाऱ्या, या प ढाऱ्यानें 
स्वतःच्या हातीं रािसूत्रें येतािं, भाडंवलवाल्यानंा व कारखानदारानंा मतदानािा ऄचधकार चदला नाहीं. 
परंत  लेचननच्या मतापं्रमाणे या त्याच्या वागण्यातं प्रकचित् ही चवसंगतपणा नाहीं. लेचननिें म्हणणें ऄसें अहे 
कीं, सरकार ही संस्थाि म ळीं एका वगािी सत्ता द सऱ्या वगावर िालचवण्यासािीं िन्समाला येते, व कायम 
राहते. भाडंवलशाही सरकारिी सत्ता नाहींशी करण्यासािीं कामकरी सरकारिी स्थापना केली पाचहिे. 
ऄथाति िे खरे, स्ववगाचभमानी कामकरी ऄसतील त्यािंेंि हे सरकार बनंू शकतें. हें सरकार बनचवण्यातं 
आतरानंा हक्क देणें म्हणिे य द्धातं अपल्या छावणींत शत्रिेू लोकानंा िागा देण्यासारखेंि अत्मघातकी अहे. 
अता ंपूवीच्या भाडंवली सरकारातं व हल्लींच्या कामकरी-सरकारातं फरक आतकाि कीं, हें द सरें सरकार 
कायमिें नसून, काहंीं कालाप रतेि राहावयािें अहे. आतर वगापेक्षा ंकामकरीवगािा हा चवशषे धमस अहे कीं, 
वाटेल त्याला या वगांत सामील होता ं येतें. त्याप्रमाणें समािातंील आतर लोकानंा कामकरी-पक्षािी 
सामाचिकवादी मतें पटंू लागलीं, त्यािंा ऄंतगसत नैसर्मगक िागं लपणा प्रत्ययाला येउं लागला, व कामकरी 
सरकारनें त्या मतान रुप स रु केलेलीं समािािी प नरसिना ऄन भवानें स खकर वाटंू लागली, म्हणिे ते 
अपोअपि खऱ्या व िागतृ कामकरीवगांत सामील होत िातील. कालातंरानें समािातं एकि-
कामकऱ्यािंा-वगस राहील. मग सरकारच्या ऄस्ट्स्तत्वािें मूळ कारण िे वगसभेद व वगसकलह तेंि नाहींसें 
झाल्यानें, सरकार हे नामशषे होइल, स कून िाइल. (Wither away. “The authority of the 
Government over persons will be replaced by the administration of things and the direction of 
the processes of prodection (English). हल्ली समािातं सरकारिी िी व्यक्तीवर सत्ता ऄसते, चतच्या 
ऐविीं प ढें त्याच्याकडे सामाचिक गोष्टींिी व्यवस्था व ईत्पादन-कायांतील ईपाङ गािंी देखरेख एवढेि 
काम राहील. 

 
 परंत  ही आष्ट ऄवस्था प्राप्त होइपावतेो मधल्या संक्मणावस्थेंत समािातं ऄचनयचंत्रत कामकरी-
सरकारि (Dictator–ship of the Proletariat) राचहले पाचहिे. यािा स्पष्टाथस ऄसा कीं, स्वचभमानी 
य द्धमान कामकरी वगाचशवाय आतरानंा हें सरकार चनवडण्यािा हक्क नसावा, व या सरकारला 
अपल्याचवरुद्ध वागणाऱ्यानंा शरीचरक दंडानें ताळ्यावर अणण्यास ऄचनरुद्ध ऄचधकार ऄसावते. हें कामकरी 
सरकार हल्लींच्या ि लमी व ल टारु भाडंवलवाल्यानंा व त्याचं्या सहायकानंा चनरचनराळी बधंनें घालील व 
त्यािें वाक स्वातंत्र्य व अिारस्वातंत्र्य ऄत्यंत मयाचदत करील. मिूरािंी चवद्यमान ग लामचगरी नाहींशी 
करण्यासािी ऄसें करणें ऄचनवायस अहे. प्रिासत्तावादी याला नावंें िेवतील. परंत  ते हें ध्यानातं घेत नाहींत 
कीं, हल्लींच्या प्रिासत्ताक पध्दतीत तरी वस्त स्ट्स्थचत काय अहे? हल्लीं मूळभर रॅीमतं प्रिेिी मात्र सत्ता 
समािावर गाित अहे, चतच्या ऐविी प ढे प ष्ट्कळशा गरीब प्रिेिी मूिभर आतरावंर सत्ता िालेल अचण 
वास्तचवक पाचहलें  तर प्रिासत्ताक सरकारच्या मीमासेंत तरी काय चनष्ट्पन्न होते ? या सरकारिा तरी हेत  



 अनुक्रमणणका 

हाि ऄसतो कीं, िरुर तर िबरदस्ती करुन ऄल्पमताला बह मताप्रमाणें वागण्यास भाग पाडावें, साराशं 
काय, प्रिासत्ताक सरदार म्हणिे एका वगािी-बह मतािी-सत्ता द सऱ्या म्हणिे ऄल्पमतावर िबरदस्तीनें 
लादण्यािी ससं्था होय. िर ऄसे अहे तर या सरकारातं व कामकरी-सरकारातं कोणता फरक राचहला ? 

 
 याप्रमाणे समािातं कामकरी सरकार स्थापन झाल्यावर, त्यानें समािािी प रसिना करण्यास 
लागाव.े या रिनेिा अदशस म्हणून लेचनननें सन १८७०-७१ त पचॅरसच्या कम्यूननें िी राज्यव्यस्था केली 
होती तिे मार्कससनें वणसन चदलें  अहे. सन १८७०-७१ फँ्रको-िमसन य द्धातं पचॅरसला वढेा पडला ऄसता,ं 
सामाचिकवादी पक्षानें क्ास्ट्न्सत करुन ही व्यवस्था कायम केली होती, ती फारि थोडा काळ चटकली, पण 
सामाचिकवादी राज्यव्यवस्थेिा प्रयोग या दृचष्टनें चतिे फार महत्त्व ऄसून, मार्कससनेंही त्याि दृचष्टनें चतिी 
मीमासंा केली अहे. मार्कसस म्हणतो कीं, कम्यूनच्या या प्रयोगावरुन हें चदसून अलें  कीं नवीन रिनेंत 
कामकरी वगानें भाडंवली सरकारािी राज्यपद्धत िशीच्या तशीि प ढें िालवनू कायसभाग होणार नाहीं. 
कामकरी वगाच्या हातीं सत्ता येतािं, पचहलें  काम ही पद्धत सपशले मोडून टाकण्यािें पचहला राज्यशकट 
चछन्नचभन्न करुन टाकण्यािें ऄसलें  पाचहिे. हें चवध्वसंनािे कायस झाल्यानंतर रिनेच्या कामास स रुवात केली 
िावी. कम्यूननें प्रथमतः ि न्सया सरकारिें खडे सैन्सय खाचरि केलें , अचण त्याच्या िागीं राष्ट्रीय सशस्त्र 
स्वयंसेवकािंी योिना केली. कम्यूनिी सूत्रें एका कौंचसलाच्या हाती देण्यातं अलीं. या कौंचसलात 
पॅचरसच्या चनरचनराळ्या भागातूंन चनवडून अलेले प्रचतचनचध ऄसत. ते अपापल्या मतदारसंघानंा िबाबदार 
ऄसत, व सवस संघाना अपल्या प्रचतचनधींिी मतें प्रकवा कृत्यें नापसंत पडतािं त्यासं परत बोलावनू द सरा 
प्रचतचनचध चनवडण्यािा ऄचधकार ऄसे. राज्यकारभारांतील आतर सवस ऄचधकारीही लोकचनय क्त करण्यात 
अले होते. कौंचसलच्या सभासदापंासून तों कारखान्सयातंील कचनष् प्रतीच्या कामकऱ्यापंयंत सवांिा पगार 
सारखा करण्यातं अला. मोठ्या ऄचधकाराला चमळणारा लठ ि पगार व आतर सवलती बंद करण्यातं 
अल्या. ि ना धमाचधकाऱ्यािंा वगस व त्यानंा राज्यातूंन चमळणारा अरॅय काढून टाकला गेला. न्सयायाधीशही 
लोकचनय क्त व ऄयोग्य चदसतािं लोकानंी काढून टाकण्यास पात्र करण्यातं अले. 

 
 या रीतीनें कम्यूननें हल्लींच्या सरकारिीं भरभक्कम खिािी दोन खातीं कमी केलीं, एक सैन्सय व 
द सरें ऄचधकारीवगस. चतसरा मोिा बदल कम्यूनेनं केला तो हा कीं, हल्लींिे प्रचतचनचध पािं पािं सहा सहा वष े
कायम राहणारे ऄसल्यानें एकदा ंचनवडून अल्यानंतर अपल्या मतदारसंघािी मतें व आच्छा प्रामाचणकपणानें 
व्यक्त करण्यािें त्यासं चततके कारण ईरत नाहीं. ते अपल्या मतदारानंा चततके िबाबदार राहत नाहींत. 
सामान्सयतः अपल्या मतदारािंी आच्छा समिून घेण्यािी व त्याप्रमाणें वागण्यािी त्यासं तादृश पवा राहत 
नाहीं. म्हणनू कम्यूननें मतदारसंघानंा अपला प्रचतचनचध वाटेल तेव्हा ं परत बोलचवण्यािा ऄचधकार चदला 
होता. 

 
 साराशं, कम्यूननें रािशकटातंील प्रत्येक घटक लोकचनय क्त, मतदारानंा वाटेल तेव्हा ं काढून 
टाकण्यािोगा, व सारखा पगार चमळणारा केला. 

 
 कम्यूननें पचॅरसला िी कौंचसलिी व्यवस्था केली, तशीि व्यवस्था देशातंील लहानपणापासून 
मोठ्या गावापंयंत करण्यािी चतिी आच्छा होती. प्रत्येक गावंाला त्या त्या गावाप रते स्वायत्त लोकचनय क्त 
कौंचसल स्थापण्यािा चतिा चविार होता. या कौंचसलािेंि नावं ‘कम्यून’ ऄसून, या ग्रामकम्यनूाचं्या 
प्रचतचनप्रधिे ‘राष्ट्रीय मंडळ’ स्थापन करण्यािी चतिी योिना होती. 
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 लेचनन म्हणतो कीं, मार्कससच्या मतापं्रमाणें समािािे पूणस रुपातंर होण्यास काहंीं काळ लोटावा 
लागतो. या मधील संक्मण काळातं समािािी व्यवस्था त्याच्या ऄंचतम स्वरुपाहून बरीि चनराळी राहील. 
क्ास्ट्न्सत झाल्याबरोबर प्रथमतः िमीन व कारखाने व्यक्तींच्या ताब्यातूंन काढून घेउन राष्ट्राच्या मालकीिे 
केले िातील. ईत्पादनािीं साधनें राष्ट्रीय मालमत्ता समिलीं िातील. समािातंील प्रत्येक व्यक्तीला 
समािाला ईपय क्त ऄसे काम करावें लागेल. त्यानें केलेल्या ऄशा कामाबद्दल त्याला सर्मटचफकेट चदले िात 
िाइल. तें दाखचवलें  म्हणिे सावसिचनक कोिारातूंन त्याला सर्मटचफकेटातं दाखचवलेल्या कामाच्या मानानें 
हवा तो माल चमळत िाइल. या पद्धतींत प्रत्येक व्यक्तीला अपल्या कामािा, सावसिचनक व्यवस्थेला 
लागणाऱ्या खिांसािी थोडा ऄंश वगळून, बाकीिा प रा मोबदला चमळत िाइल हें ईघड अहे. 

 
 या समािव्यवस्थेंत सामाचिक वादािें पचहलें  तत्त्व ‘िो काम करणार नाहीं त्यास खावयासही 
चमळणार नाहीं’ हें ऄंमलातं येइल. ज्या मानानें फळ चमळंू लागेल. ईत्पादनकायांत याप्रमाणें समता स्थापन 
होइल. समािातं हल्लीं प्रिचलत ऄसलेला एक ऄन्सयाय–भाडंवलवाल्यािंी–लूट दूर होइल. 

 
 परंत  ही खरी समता नाही; प्रकवा या योगानें समािातं खरा न्सयायही प्रस्थाचपत होणारा नाहीं. 
कारण मन ष्ट्यमात्र सारखा नाहीं; एक ऄशक्त तर द सरा दणगट, एक चववाचहत तर द सरा ऄचववाचहत, एक 
िलाख तर द सरा मंद, एक बह प चत्रक तर द सरा चनप चत्रक ऄथवा ऄल्पसंतान, ऄशा समािातं सवसत्र 
चवषमता पसरलेली अहे. ऄशा स्ट्स्थतींत िर कामाच्या मानानेंि योग्य वस्त  चदला िाउ लागल्या, तर 
एकास त्या अवश्यकतेहून िास्त चमळू लागतील, तर द सऱ्यास त्या प रेशाही चमळणार नाहींत एकंदरींत, 
या समतेनें वास्तचवक चवषमताि चनपिेल. परंत  सगळीि चवषमता, सगळाि ऄन्सयाय, एकदम नाहींसा 
करता ंयावयािा नाहीं. मागील भाडंवलशाहींतले काहंीं दोष व ऄन्सयाय संक्मणकाळातं समािातं कायम 
राहणारि; व त्यापकैींि ही रॅमान रुप वाटंणीनें येणारी चवषमता एक दोष होय. 

 
 समािाच्या या पचहल्या व सकं्मणावस्थेंत वर साचंगतल्याप्रमाणें सरकार ही संस्था कायम राहील. 
प्रथम प्रथम भाडंवलवाल्यािंा चवरोध मोडून काढण्यासािीं या संस्थेिी िरुर लागेल. चनयतं्रणाचशवाय काम 
करण्यासही लोक हळू हळूि चशकतील. रॅमान रुप वाटंणी मान्सय करण्यािीही त्यासं एकदम संवय लागणार 
नाहीं. म्हणून ही वाटंणी ऄंमलातं अणण्यासही सरकार लागेल. 

 
 कालातंरानें लोक स्वचे्छेनें काम करंु लागतील, रॅमान रुप वाटंणीिा त्यानंा ऄभ्यास होइल, 
भाडंवलवाले नाहीसे होतील, समािातं एकि कामकरीवगस ईरेल, तेव्हा ं समािािा संक्मणकाल संपून 
त्यास सवोत्तम ऄवस्था प्राप्त होइल. मार्कससनें या ऄवस्थेिें मोिें रसभचरत वणसन केलें  अहे. “समािाच्या 
सवोत्कृष्ट साम दाचयक (Communist) ऄवस्थेंत, हल्लींच्या रॅमचवभागाच्या तत्त्वानें मन ष्ट्याला अलेली 
ग लामचगरी नाहींशी होइल. बौचद्धक व शारीचरक कामातंील हल्लींिा चवरोध व फारकत नष्ट होइल. रॅम हें 
केवळ ईदरचनवाहािें साधन न राहता,ं िीवनातंील आतर अवश्यक भोग्यवस्तंूप्रमाणेंि एक अवश्यक वस्त  
होतील; मन ष्ट्यािी सवांगीण ईन्नचत होउन ईत्पादक-साधनािंी पूणस वाढ झालेली ऄसेल, अचण 
समािातंील शक्तींच्या चवकासानें संपत्तीिा ओघ ऄव्याहत वाहंू लागेल. समािाला ऄशी स्ट्स्थचत प्राप्त होइल, 
तेव्हािं भाडंवलशाही कायद्याच्या संक चित के्षत्रापचलकडे पूणसपणें व सवांगाने दृचष्ट देणें शर्कय होइल; तेव्हािं 
समािाच्या चनशाणावर हें अदशस-वार्कय झळकंू लागेल :- ‘प्रत्येकाकडून त्याच्या शक्तीप्रमाणें, प्रत्येकाला 
त्याच्या अवश्यकतेप्रमाणें’. 
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 या ऄवस्थेंत सरकारिी िरुरत राहणार नाहीं. िर व्यक्तींना सामाचिक चहतािी तऱ्त्वें कळून 
त्याप्रमाणें वागण्यािा ऄभ्यास झाला, िर प्रत्येक अपल्या शर्कयन रुप कमी करंु लागून, अवश्यकतेन सार 
भोग्य वस्त  घेउं लागला, तर कोणत्याि चनयंत्रणािी िरुरत राहणार नाहीं हें ईघड अहे. ऄथाति 
सरकारला कायसभाग न ईरल्यानें, ज्याप्रमाणें फळ धरलें  म्हणिे फूल स कून िातें, त्याप्रमाणें तें स कून 
िाइल. हल्लींच्या संक चित भाडंवलशाही दृचष्टकोनान सार कोणीं चकती काम केलें  हें काटेंतोलपणानें िोखावें 
लागतें, व याला याच्याहून िास्त तर मि री चदली गेली नाहीं, ही खबरदारी िेवावी लागते. परंत  ईत्पादन-
साधनें वाढलीं, माल हल्लीपेक्षाहंी िास्त भरपूर तयार होउं लागला, व प्रत्येकिण ऄंग मोडून काम करंु 
लागला, म्हणिें काटेंतोलपणाच्या वृत्तीिी िरुरत लागणार नाहीं, व मग प्रत्येकाला त्याच्या 
अवश्यकतेन सार देण्यास कोणताि प्रत्यवाय ईरणार नाहीं. 

 
 या सवोत्कृष्ट ऄवस्थेला मार्कससनें Communistic साम दाचयक ऄसे नावं चदलें  ऄसून, त्यापूवीच्या 
संक्मणावस्थेला Socialistic सामाचयक ऄसें नावं चदलें  अहे. या ऄचंतम, सवोत्कृष्ट, ‘साम दाचयक’ 
ऄवस्थेच्या ध्येयाला ऄन लक्षनूि लेचनननें अपल्या पक्षािें नावं Communist party (of the Bolsheviks) 
ऄसें िेचवलें  अहे. लेचननच्या मतािें याप्रमाणें सार अहे. त्यातंील प्रम ख चसद्धातं मोिके व स्पष्ट अहेत. सन 
१९१९ च्या मािस मचहन्सयातं मास्कोला ‘कम्यूचनस्य’ पक्षािी िी अंतरराष्ट्रीय पचरषद भरली होती, चतला 
लेचनननें एक चनबंधविा मतपचत्रका सादर केली होती. चतच्यातंही याि चसद्धातंािे स्वतंत्रपणें चवविेन केलें  
ऄसून, काहंी अके्षपािंें चनरसन केलें  अहे; हल्लीं लेचननच्या मताचवषयीं व चविारसरणीचवषयी आतका 
गैरसमि प्रिचलत अहे कीं, प नरुचक्तदोषािा संभव पत्करुनही वरील मतपचत्रकेच्या अधारानें या 
चसद्धातंािी थोडर्कयातं प नः एकवार माडंणी करणें योग्य वाटतें. 

 
१. समािातं वगसकलह चदवसेंचदवस िास्त तीव्र होत िाणारा अहे. भाडंवलशाहीच्या वाढीबरोबर, 

कारखान्सयानंा लागणाऱ्या भाडंवलािें प्रमाण ऄवाढव्य होत िाउन, समािातंील सवस भाडंवल 
चदवसेंचदवस थोड्या व्यक्तीच्या हातातं सािंवत िाइल. या योगानें कामकरीवगािी स्ट्स्थचत 
ऄचधकाचधक शोिनीय होत िाउन, त्यािंा व त्याचं्या मालकािंा कलह िास्त िास्त भयंकर होत 
िाइल. 

 
२. ह्ा स्ट्स्थतीतून अपली स टका करुन घेण्यास कामकरी वगास एकि मागस अहे. तो सशस्त्र क्ान्सतीिा 

होय. िगाच्या आचतहासातं ऄसें एकही ईदाहरण नाहीं कीं, ि ल माने गािंलेले, बचलष्ानंीं 
पादाक्ान्सत केलेले लोक सशस्त्र ईपायािंा ऄवलंब केल्याचशवाय स्वतंत्र व द ःखम क्त झालें . त्याचं्या 
अत्मोद्धाराच्या प्रयत्नातं त्यािें ि लमी मालक ऄत्यतं नेटाने, अपल्या शक्तीच्या बाहेर, चवरोध 
केल्याचशवाय केव्हाहंी राचहले नाहीत. कामकरी वगालाही ऄशाि चवरोधातूंन, चनव्वळ िास्त 
शारीचरक बळानें, क्ास्ट्न्सत घडवनू अणावी लागेल. 

 
३. या क्ान्सतींत भाडंवली ईद्योगपद्धतीिा व भाडंवली सरकारिा नाश करुन कामकरी वगानें अपलें  

चनभळे ऄचनयंचत्रत सरकार स्थापन केलें  पाचहिे. कामकरी वगानें हे पके्क ध्यानातं िेवावें कीं, पूवीिें 
भाडवलशाही सरकार नष्ट झाल्यावर, कामकरी वगािें ऄचनयंचत्रत सरकार स्थापण्याचशवाय, द सरा 
मधला तडिोडीिा पाय नाहीं. 
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४. या पद्धतींत ईत्पादनसाधनें–िमीन व कारखाने–राष्ट्रीय मालकीिें होतील. समािातंील कोणाही 
व्यक्तीला काम केल्याचशवाय खावयास चमळणार नाहीं. प्रत्येकास त्याच्या कामाच्या मानानेंि भोग्य 
वस्त  चदल्या िातील व त्या देतानंा प्रत्येकाला अपल्या कामािा शर्कय चततका पूणस मोबदला 
देण्यािी खबरदारी घेतली िाइल. 

 
 या पद्धतींत ि न्सया भाडंवलवाल्या वगांना व त्याचं्या पृष्पोषकानंा मताचधकार राहणार नाहीं. त्यािें 

भाषण, लेखन व अिरणस्वातंत्र्य चनयचंत्रत राहील. 
 
 या पद्धतींत स्ववगाचभमानी कामकऱ्यानंाि सरकारला चनवडण्यािा हक्क राहील. कामकऱ्यानंीं 

चनवडलेलीं प्रत्येक गावंािीं स्वायत्त कौंचसलें  सोस्ट्व्हयटें हीं या सरकारिीं ईपकरणें राहतील. ि न्सया 
भाडंवलवाल्यािंा चवरोध मोडून काढण्यासािीं, लोकानंा चनरुद्योगी राहूनही ऄन्नक्षय न करंु 
देण्यासािीं, रॅमान रुप वाटणी ऄंमलात अणण्यासािीं, या नवीन कामकरी-सरकारला ऄचनबधं 
सत्ता राहील. 

 
५. हें सरकार लोकानंा नवीन समािरिनेिा ऄभ्यास होइपावतेोंि कायम राहील. नवीन रिनेला 

कोणािा चवरोध ईरला नाहीं, सवसिण स्वचे्छेनें काम करंु लागले, खासगी मालमत्ता ईरली नाहीं, 
व समाि एकि कामकरी वगािा बनला, म्हणिे सरकारिी िरुरत राहणार नाहीं. मग प्रत्येकिण 
अपल्या शक्तीप्रमाणें काम करीत िाइल, व ईत्पन्न झालेल्या मालातूंन अपल्या अवश्यकतेप्रमाणें 
पदाथस घेत िाइल. 
 
बोल्शसे्ट्व्हक मतािें प्रस्त त चवविेन त्याचं्या कायसक्मािंा चविार केल्याचशवाय प रें होणार नाहीं. हा 

कायसक्म या पंथाच्या मास्को येथील अंतरराष्ट्रीय पचरषदेनें प्रचसद्ध केलेल्या िाचहरनाम्यातं चदलेला अहे. 
हा िाचहरनामा दोन-िार दृष्टींनीं महऱ्त्वािा अहे. एक तर तो या पंथािा ऄत्यंत प्रमाणभतू, ऄचधकारय क्त, 
लेख अहे. बोल्शसे्ट्व्हक पंथावर हल्लीं सवस प्रकारिीं मतें लादण्यातं येत ऄसतां, सत्यान्सवषेणाला हा लेख 
ऄत्यंत ईपय क्त होणारा अहे. त्यावर लेचनन, रॉटस्की, चझनोफीफ, या रचशयन बोल्शसे्ट्व्हक ध रीणािंी तर 
सही अहेि, पण चशवाय एका स्ट्स्वस, व एका बाल्कन बोल्शसे्ट्व्हक प ढाऱ्यािीही सही अहे. द सरी गोष्ट ही 
कीं, सामाचिकवादी पक्षाला अपलीं मतें व्यवहाराला लागू करण्यािी सल्ला व संचध या वळेींि प्रथम अलीं 
ऄसल्यानें, त्याचं्या या कायसक्माला तात््तचवकपेक्षा ं व्यावहाचरक स्वरुप िास्त अलें  अहे. चतसरी गोष्ट ही 
कीं, हा कायसक्म बोल्शसे्ट्व्हक पक्ष ऄचधकाररुढ झाल्यावर वषस-सवा वषानें चनचरृत करण्यातं अलेला अहे. 
ऄथाति या काळातं अलेल्या रािकारणाचं्या थोड्याबह त ऄन भवािा पचरणाम तो िरचवणारावंर झालेला 
अहे. 

 
या िाचहरनाम्यासंंबधंातं पचहली लक्षातं येण्यासारखी गोष्ट ही अहे  कीं, तो ‘सवस राष्ट्रातंील 

कामकऱ्या’ंना संबोधून चलचहला अहे. त्यातं प्रारंभींि “We Communists, represenratives of the 
revolutionary proletariat of the different countries of Europe, America and Asia, assembled in 
soviet Moscow, feel and consider ourselves followers and fulfillers of the programme 
proclaimed seventy two years ago.’ 

 



 अनुक्रमणणका 

ऄशी सलामी चदली अहे. ससं्कृत नाटकातं ज्याप्रमाणें नादंीत प ढी सवस कथानक बीिरुपानें येत 
ऄसतें, त्याप्रमाणें या एका वार्कयातं एकप्रकारें प ढील सवस िाहीरनाम्यािें सार अलें  अहे. यरूोप, ऄमेचरका 
व एचशयातंील चनरचनराळ्या देशाचं्या कामकऱ्यािें अपण प्रचतचनचध ऄसल्यािें ऄथात् त्यािें चहत अपल्या 
डोळ्यासंमोर ऄसल्यानें, प्रथम िाहीर करण्यातं अलें  अहे. ‘Communist’   या शब्दानें अपले ऄचंतम ध्येय 
व्यक्त केले अहे. ‘Revolutionary’ क्ाचंतकारक या चवशषेणानें अपला मागस सूचित केला अहे. ‘Fulfiller’  
‘चसद्धीला नेणारे’ या शब्दानें यशाचवषयींिा दृढ अत्मचवरॄास प्रकट केला अहे.  ‘Programme proclaimed 
seventy two years ago’ या पदानें अपली ग रुपरंपरा दाखचवली अहे. अम्ही नवीन मत प्रचतपादन 
करणार नसून ७२ वषांपूवी (सन १८४७ त) मार्कससनें काढलेल्या िाहीरनाम्यातंला कायसक्मि ऄन सरणार व 
शवेटास नेणार अहोत, ऄसें अपल्या कायसक्मािें सामान्सय स्वरुप ध्वचनत केलें  अहे. 

 
या िाहीरनाम्यातं कायसक्म सागंण्यापूवी अपली मतें व चसद्धातं यािंें सामान्सयरुपानें चदग्दशसन व 

समथसन केलें  अहे. प्रथमारंभी न कत्याि संपलेल्या य रोचपयन य द्धािी मीमासंा करुन त्यािे पचरणाम 
दशसचवले अहेत. सामाचिक वादाने या य द्धािें भचवष्ट्य चकत्येंक वषांमागेि केलें  होतें. भाडंवलशाहीच्या व 
वसाहतीचवषयींच्या हावंीिा हें य द्ध हा ऄचनवायस पचरणाम होता. य रोपातंील भाडंवलशाहीनें सवस िगातंील 
देशानंा अपल्या भोंवऱ्यातं ओढून घेतलें  अहे. त्याम ळे मूळातं यूरोपातंि चतिा ईच्छेद झाल्याचशवाय 
आतरािंी स टका नाहीं. कम्यूचनस्ट पक्ष या ईच्छेदािी सवस राष्ट्रातं तयारी करीत अहे. ती होउन 
कामकऱ्यािंी ऄचनबधं सत्ता यूरोपातं स्थापन झाली म्हणिे तीि घटका या वसाहतीच्या दास्यचवमोिनािी 
होइल.  Cononial; slaves of Africa and Asia! The hour of Proletarian Dictaorship in Europe will 
also be the hour of your liberation!’  ऄसे अरॄासन या िाहीरनाम्यातं वसाहतींना चदलेले अहे. 

 
या य द्धानें य रोपातं िैन्सय व द ष्ट्काळ पसरचवलाि अहे, वसाहतींतही खळबळ ईडवनू चदली अहे. व 

सवांत महऱ्त्वािी गोष्ट ही कीं, समािातंील अर्मथक सूत्रें लष्ट्करी सते्तच्या हातातं सोंपचवली अहेत. अता ं
क्ान्सतीचशवाय ईद्धरािा ईपाय नाहीं. चतला अताचं्यासारखी ऄन कूल संचध यावयािी नाही. 

 
या क्ान्सतीिे कम्यूचनस्ट कामकरी हेि प्रवतसक होण्यास समथस व योग्य होत. त्यानंी ही क्ान्सती 

घडवनू अचणल्यानंतर, नवीन य गाला ऄन रुप ऄशी नवीन शासनपद्धचत स रु करावी लागेल. ती सोस्ट्व्हएट–
पद्धचत होय. 

 
या क्ान्सतींत राष्ट्रातं ऄतंगसत यादवी होणें ऄचनवायस अहे. ि न्सया भाडंवलवाल्यािंें व कामकऱ्यािें, 

शतेकऱ्यािें व िमीनदारािें, चशपायािें व ऄचधकाऱ्यािें अपसातं य द्ध ि ंपेल. त्यातं स्वतःिें संरक्षण 
करण्यासािीं व भावी समाि-रिना स्ट्स्थर करण्यासंािी, प्रचतपक्षी िे भाडंवलवाले यानंा चनःशस्त्र करणें व 
कामकऱ्यानंा शस्त्रें प रचवणें, अवश्यक अहे. हे य द्ध होय, स्वातंत्र्याच्या चरकामपणाच्या गप्पा नव्हेत. 

 
सरतेशवेटीं कामकऱ्यानंीं अपल्या िळवळींिे के्षत्र एकाि राष्ट्राप रतें संक चित न िेवता,ं सवस 

राष्ट्रातंील कामकऱ्यािंा एक संघ केला पाचहिें. या संघािें कायस यशस्वी होण्यास, भाडंवलशाहीच्या य द्धातं 
त्याला यश येण्यास, प्रथमतः कामकऱ्यापंकैींि मवाळ, (Centre) शत्रूंशी तडिोड करणाऱ्या पक्षािंें 
चनदालन केलें  पाचहिें. या सवासािीं कम्यूचनस्ट कामकऱ्यािंा अतंरराष्ट्रीय संघ स्थापला पाचहिें. ‘Under 
the standard of the workmen’s Councils, under the banner of the third International, in the 
revolutionary struggle for power and the Dictatorship of the Proletariat, Proletarians of all 
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Countries-unite ! मार्कससच्या िाहीरनाम्याप्रमाणेंि, याही िाहीरनाम्यात कामकऱ्यानंा शवेटिा ईपदेश 
हाि केला अहे की –एक व्हा ! 

 
हा अतंरराष्ट्रींय िळवळीिा ईपदेश लेचनन व त्यािे सरकार चकती ईत्साहानें पाळीत अहे हें 

सागंावयाला नको. 
 
यानंतर या पक्षािा कायसक्म रेखाटण्यातं अला अहे. ‘भाडंवलािें विसस्व नाहींसें करावें, य द्ध होणें 

ऄशर्कय करावें, चनरचनराळ्या राष्ट्रातंील मयादा नाहींशा कराव्या, सवस िगािें एक सयं क्त राष्ट्र बनवावें, व 
ऄशा रीतीनें मानवी समािातं खरोखरिा बंध भाव व स्वतंत्रता चनमाण करावी’ ऄसा अपला ईदे्दश िाहीर 
करुन, तत्प्रीत्यथस रािसत्ता प्रथम हातीं घेण्यािी सूिना केली अहे. हातीं सत्ता अल्यावर पूवींिी 
राज्यपद्धत मोडून गांवोगावंी कामकरी चनय क्त सोस्ट्व्हयटें स्थापन करावींत, या सोस्ट्व्हएटातं औद्योचगक 
कामकरी-वगाला िास्त सवलती व हक्क ऄसावते, कारण हा वगसि सवस कामकऱ्यातं िास्त स संघचटत, 
स्वाचभमानी, कलहोद्यत अचण क्ास्ट्न्सत करण्यास समथस अहे. त्याच्या नेतृत्वाखालीं आतर ईदासीन कामकरी, 
व लहान लहान शतेकरी भाडंवलवाल्याशंी लढण्यास तयार होतील. 

 
औद्योचगक बाबतींत नवीन कामकरी-सरकारने मोिमोठ्या सवस बँका अपल्या कबज्यातं घ्याव्या, 

रस्ट व प्रसचडकेटच्या स्वरुपािें औद्योचगक कारखाने, त्यािप्रमाणें ज्या आतरही ईत्पादक-कारखान्सयािंें 
स्वरुप व प्रमाण सोइस्कर ऄसेल ते कारखाने सरकारी मालकीिे करावते, अचण मोिमोठ्या शतेकीच्या 
िचमनी ऄशाि सरकारी स्वाचमत्वाखाली घेउन सहकारी संस्थाकंडून हाकंवाव्या. 

 
ही गोष्ट चवशषे लक्षातं घेतली िावी कीं, लहान लहान खातेवाल्याकंडून त्याचं्या िचमनी काढून 

घेतल्या िाउं नयेंत, त्यािप्रमाणें िे लोक हाताखाली मिूर िेवनू, त्याचं्या रॅमािा नफा लाटीत नाहींत 
त्यािंी मालमत्ता िप्त केली िाउं नये. आतरांिें ईदाहरण पाहून, नवीन समािरिनेंतील लाभ ध्यानातं 
येउन, राष्ट्रीय किस रद्द झाल्याम ळें, व खडें सैन्सय खाचरि झाल्याम ळे करािा बोिा कमी झालेला पाहून ह्ा 
लोकानंा अपण होउन कामकरी पक्षाला येउन चमळण्यािी सचंध द्यावी. 

 
कारखान्सयाचं्या व्यवस्थेसािी कामकऱ्यािें लोकचनय क्त बोडस स्थापले िावते. 
 
नवीन पद्धतींत क शल, ऄन भचवक, व चशकलेल्या तज्ज्ञािंा व चनष्ट्णातािंा ईपयोग करुन घेतला 

िावा. मात्र ही खबरदारी घेतली िावी कीं, हे लोक रािकीय दृष्ट्ट्या प्रचतकूल राहंू नयेत, व नवीन 
औद्योचगक व्यवस्थेंत मनःपूवसक काम करण्यास त्यानंी तयार व्हावें या व्यवस्थेंत खाणी, कारखाने, 
मोिमोठ्या आस्टेटी तर सरकारी कराव्याति, परंत  िमीनदारािें व कारखानदारािें मोिमोिे वाडे 
सोस्ट्व्हयटाचं्या बिैकीला द्यावते, व रॅीमंताचं्या घरातूंन गरीबानंा राहण्याला िागा द्यावी. 

 
तयार झालेल्या रॅमान रुप वाटंणी करण्यािी व्यवस्था करावी. यासािी लोकाचं्या ि न्सया सहकारी 

संस्था, व सरकारिीं अचण म्य चनचसपाचलट्यािंीं ऄशा स्वरुपािीं खातीं, यािंा ईपयोग करुन घ्यावा. 
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ऄशी या कायसक्मािी स्थूल रुपरेषा अहे. अता ं शवेटी वर दोन तीन वळेा ं ईल्लेख केलेल्या 
सोस्ट्व्हयटािंी व कामकरी सरकारिी रिना कशा प्रकारिी अहे हें सागंून हा भाग संपवू.ं सन १९२० त 
चझनॉचफफ यानें अपल्या पक्षाच्या वतींने प्रचसद्ध केलेल्या पत्रकातं ही रिना चदली अहे. 

 
सोस्ट्व्हऐट हें या सरकारािें सवांत लहान ऄंग अहे. प्रत्येक गावंाला एक एक सोस्ट्व्हयट चदलेली 

अहे. ही सोस्ट्व्हयट म्हणिे गावंातंील औद्योचगक कामकऱ्याचं्या, शतेकऱ्याचं्या व कामकरी पक्षाच्या 
चशपायाचं्या प्रचतचनधींिे कौस्ट्न्ससल होय. ही सोस्ट्व्हयटे दोन प्रकारिीं अहेत; एक शहरातंील व द सरी 
खेडेंगावंातील. शहरातंील सोस्ट्व्हयटातं प्रत्येक फॅर्कटरींतील कामकऱ्यािें संख्येन रुप प्रचतचनचध ऄसतात. 
कामकऱ्यािें संघाकडूनही प्रचतचनचध यातं घेतले िातात. चशपायािे प्रचतचनचध पलटणीवार घेतले िातात. 
खेडेगावंाच्या सोस्ट्व्हयटातं एकाि गावंातंील, प्रकवा प्रसंगी एकाहून ऄचधक गावंाचं्या गटातंील, शतेकऱ्यािें 
प्रचतचनचध ऄसतात. 

 
या सोस्ट्व्हयटाचं्या चनवडण कींत फक्त शतेकऱ्यासं व कामकऱ्यासंि मतदानािा ऄचधकार ऄसतो. 

प ढें चदलेल्या लोकानंा हा ऄचधकार िेवलेला नाहीं :– 
 
(१) नफ्यासािीं रोिीन्सयावर मिूर लावणारे लोक. 
(२) ऄकष्टार्मित ईत्पन्नावर (unearned income) राहणारे लोक. 
(३) खािगी व्यापारी. 
(४) धमोपदेशक. 
(५) मािी पोचलस-हस्तक. 
(६) वडेे अचण ऄज्ञान. 
(७) काहंी चवशषे ग न्सह्ासािी काहंीं कालासािीं मताचधकार काढून घेतलेले लोक. 
 
राष्ट्रीय धोरणाला ऄन सरुन या सोस्ट्व्हयटानंा गावंािंी सवस व्यवस्था करण्यािा पूणस ऄचधकार 

ऄसतो. कायदे करण्यािें त्यािप्रमाणें त्याचं्या ऄंमलबिावणीिेंही काम सोस्ट्व्हयटानंाि करावें लागतें. 
 
गावं सोस्ट्व्हयटाचं्या प्रचतचनधींिे मध्यवती कौंटी (परगणा) सोस्ट्व्हयट ऄसतें. व ऄशा कौंटी 

सोस्ट्व्हयटाचं्या प्रचतचनधींिे चमळून प्रातं- सोस्ट्व्हयट तयार होते. 
 
प्रत्येक सहा मचहन्सयानंी चनरचनराळीं प्रातं सोस्ट्व्हयटें व शहर सोस्ट्व्हयटें चनचखल-रचशया- सोस्ट्व्हयट 

पचरषदेसािी प्रचतचनचध चनवडून देतात. ही पचरषद देशातंील म ख्य शासनससं्था होय. ती प ढील सहा 
मचहन्सयासंािीं देशािें रािकीय व आतर धोरण िरचवते. व तें ऄमलातं अणण्यासािीं अपल्यािपैकी दोनशें 
िणािंी एक मध्यवती कायसकारी कचमटी चनवडते. ही पचरषद याि वळेी कॅचटनेट प्रकवा प्रधानमंडळािीही 
चनवडणूक करते. या मंडळाला ‘पीपल्स कचमसरीि’ म्हणतात, व त्याचं्याकडे राज्यकारभारािीं चनरचनराळी 
खातीं सोंपचवलेलीं ऄसतात. 

 
मध्यवती कायसकारी कचमटीला हे प्रधान वाटेल तेव्हा ं खाचरि करता येतात, अचण प्रत्येक 

मतदारसंघाला गावं प्रकवा वचरष् सोस्ट्व्हयटमधला अपला प्रचतचनचध परत बोलवतां येतो. 
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याप्रमाणें सोस्ट्व्हयटाचं्या द्वारानें रािकीय व्यवस्था करण्यातं अली अहे. औद्योचगक व्यवस्थाही 
ऄशाि रीतीनें लोकसते्तच्या तऱ्त्वावर केलेली अहे. रचशयातंील सवस कामकऱ्यािें ‘औद्योचगक’ संघ कायम 
केले अहेत. ऄशा संघातं एका कारखान्सयातंील सवस प्रकारच्या कामकऱ्यािंा कि सघं बनतो. ईदाहरणाथस, 
चपतळेच्या भाडं्याचं्या कारखान्सयातं, तेथील स तार, चितारी व आतर कामकरी यािंा एकि संघ तयार 
होइल. प्रत्येक फॅर्कटरीिा ऄसा एक एक संघ बनतो. या संघािे सभासद अपली कायसकारी कचमटी 
चनवडतात. 

 
रचशयातंील महऱ्त्वाच्या बह तेक सवस फॅर्कटरी राष्ट्रीय मालकीच्या करण्यातं अल्या ऄसल्यानें या 

संघाकडे अता ं पूवीसारखें कारखानदार मालकाशंीं भाडंण्यािें काम ईरलेलें  नाहीं. कारखाना 
िालचवण्यातंि अपल्या सवस शक्ती त्यानंा अतंा लाचवता ंयेतात. 

 
या संघािी दरवषीं एक कनव्हेनशन भरते. तींत एक मध्यवती कायसकारी कचमटी व एक स्केल-

कचमटी चनवडण्यातं येते. ही स्केल कचमटी चनरचनराळ्या धंद्यातील सवस प्रकारच्या कामकऱ्याचं्या पगारािें 
मान िरवनू देते. 

 
सरकारच्या प्रधान मंडळात औद्योचगक चवभागािा प्रधान चनवडतानंा संघािीं संमचत घ्यावी लागते. 

या प्रधानाच्या सहायाला एक लोकचनय कत कौस्ट्न्ससल चदलेलें  ऄसतें. या कौस्ट्न्ससलािे चवभाग करुन 
देशातंील चनरचनराळ्या ईद्योगधंद्यािंी देखरेख त्याचं्याकडे चदलेली ऄसते, संघाच्या संमतीने अपल्या 
हाताखालीं तज्ज्ञ व चनष्ट्णात नेमून, हें कौस्ट्न्ससल देखरेखीिें काम करतें. 

 
कारखान्सयातंील कामािी व्यवस्था चतघािंणािंी कचमटी चमळून करते. या कचमटीत एक प्रचतचनचध 

कारखाना-संघाच्या कायसकारी कचमटीनें, एक मध्यवती कायसकारी कचमटीनें, व एक वरील कौस्ट्न्ससलानें 
चनवडून चदलेला ऄसतो. 

 
याप्रमाणे अतापावतेों बोल्शसे्ट्व्हक पंथािीं मतें, कायसक्म व त्यािें राज्यव्यवस्थेिें म ख्य ऄंग िें 

सोस्ट्व्हयट, यािें थोडर्कयातं वणसन केलें . त्यावरुन सशस्त्र रािकीय क्ास्ट्न्सत, काहंीं कालासािीं कामकऱ्यािंीं 
ऄचनबधं सत्ता, व शवेटी शासनरचहत साम दाचयक समािव्यवस्था, ह्ा तीन सूत्रवार्कयातं या पंथाच्या सवस 
मतािें व कायसपद्धतीिें सार येतेंसें चदसून येइल. यापैकीं पचहल्या सूत्रवार्कयातं बोल्शसे्ट्व्हक पंथािा व 
संघवादािा मतभेद व्यक्त झाला अहे. संघवाद रािकारणापासून सवसस्वी ऄचलप्त राहून, केवळ साचंघक 
िळवळीनें, सावसचत्रक सपंाच्या द्वारानें, क्ास्ट्न्सत घडवू ं िाहतो. बोल्शसे्ट्व्हक पंथाला सावसचत्रक संपािी 
ईपय क्तता काहंी चवचशष्ट मयादे पावतेो मान्सय अहे, पण प्रथम तर खरोखर पचरणामकारक सावसचत्रक सपं 
घडवनू अणण्यास देशातंील कामकऱ्यातं फारि िागंले सघंटन झालें  पाचहिे, व ते कालावधीिें कायस अहे; 
व ऄसें संघटन होउन, सपं घडला तरी त्यानें भाडंवलशाही सरकारिी लष्ट्करी सत्ता ईलथून पाडता ं
यावयािी नाहीं, ऄसें त्यासं वाटतें. म्हणनू त्यासं हा संपािा मागस गौण वाटतो. 

 
वरील द सऱ्या सूत्रवार्कयातं बोल्शसे्ट्व्हक पंथ व ऄरािक पंथ याचं्यामधला मतभेद गं्रचथत झाला 

अहे. दोघानंाही सशस्त्र रािकीय क्ास्ट्न्सत पाचहिे अहे. पण ती झाल्यानंतर लागलींि समािातं शासनरचहत 
साम दाचयक व्यवस्था केली िावी ऄसें ऄरािकािंें मत अहे. बोल्शसे्ट्व्हकानंाही ही व्यवस्था केली िावी ऄसें 
ऄरािकािंें मत अहे. बोल्शसे्ट्व्हकानंाही ही व्यवस्था आष्ट अहे, पण क्ान्सतीनंतर लागलीि ती स्थापणें त्यासं 
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शर्कय वाटत नाही. समािातं ती शर्कय होण्यापूवी काहंी काळ लोटावा लागेल, व त्या संक्मण काळातं 
कामकऱ्यािें ऄचनबधं शासन राचहलें  पाचहिे, एरवीं प नः प्रचतक्ास्ट्न्सत होउन पूवींिे भाडंवलशाही सरकार 
स्थापन होइल ऄशी त्यासं खात्री वाटते. 

 
बोल्शसे्ट्व्हकाचं्या या कामकऱ्याचं्या ऄचनबधं शासन-चसद्धातंावर हल्लीं िोहोंकडून झोड ईडचवण्यात 

येते. परंत  ह्ा संबधंातं ही गोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी अहे कीं, हा चसद्धातं त्यानंीं नवा काढलेला नाहीं. ते 
स्वतः तर हा मार्कससिाि चसद्धातं अहेसें म्हणताति, पण मार्कससच्या खऱ्या चसद्धातंाचवषयींिा काहंीिणासं 
शकंा वाटत ऄसल्यानें, त्याला बािूला िेवलें  तरी, बोल्शसे्ट्व्हकापूंवीही हा चसद्धातं माडंला गेला होता, 
आतकें ि नव्हे तर ऄंमलातही अला होता. कोणतीही गोष्ट ि नी ऄसली म्हणिे िागंलीि ऄसते ऄसें नाहीं, 
पण तेवढ्ावरुन चतिा द ष्टपणा प्रकवा वाइटपणा चनदान ऄपूवस तरी नाहींसे चसद्ध होते. सन १७८९ मधील 
राज्यक्ास्ट्न्सत कामकऱ्यांिी नव्हती, ती त्यावळेच्या मध्यम वगांतल्या िहात्यानंीं केली होती. पण त्यावळेींही, 
हल्लीं बोल्शसे्ट्व्हक िसे अपल्या पक्षािी ऄचनबंध सत्ता ऄसवीसें म्हणतात, त्यािप्रमाणेंि या क्ास्ट्न्सतकत्यांनी 
अपली ऄचनबधं सत्ता समािातं िालू िेवली होती. सवस क्ास्ट्न्सतकारकानंा ऄसेंि वागावें लागतें. सन १८६९ 
त ल इ ब्लँकी नावंाच्या सामाचिकवादी प ढाऱ्यानें याच्या कारणािंी मीमासंा ऄशी केली अहे :– ‘िर 
क्ान्सतीनंतर लागलींि चनवडणूक केली तर चतिा पचरणाम दोहीपैकीं एक खास होइल. एक िबरदस्ती 
करुन अपल्या पक्षाला मताचधर्कय चमळवावें लागेल, प्रकवा द सरें, पूवीिी रािसत्ता प नः कायम तरी होउ 
द्यावी लागेल. िर िबरदस्ती केली, तर मूळातं समािातं अपली ऄल्पसंख्या होती ऄसें कबलू 
केल्यासारखें होतें. पण वस्त स्ट्स्थचत ऄशी नसतें. मागील रािसते्तच्या दराऱ्यानें व दीघसकालीन म स्कटदाबीनें 
बह तेक लोकािंी ऄशी स्ट्स्थचत झालेली ऄसते की, त्यानंा स्वतंत्र आच्छाशचक्ति ईरलेली नसते. ते स्वतंत्र 
मतदार नसून, परतंत्र ग लामि ऄसतात!’ म्हणून ऄशा लोकाचं्या मनावरिे दडपण नाहींसे होउन त्यानंा 
खरे आच्छास्वातंत्र्य येइपावतेों मताचधकारि देउन ईपयोगािा नाहीं. त्याचं्या कल्याणासािीं त्यानंा या 
ऄचधकारापासून ऄचलप्त िेवलें  पाचहिे. एरवीं तें अपल्याि हातानें अपणाला प नः बधंनातं घालून घेतील. 

 
साराशं, बोल्शसे्ट्व्हकािें हें मत पूवापार िालत अलें  अहे; बह तकरुन प ढेंही िेथे िेथें क्ास्ट्न्सत 

घडेल, तेथे त्यािाि ऄवलंब करावा लागेल, ऄसें आचतहासावरुन म्हणावें लागतें. 
 
बोल्शसे्ट्व्हक सरकारवर द सरा मोिा अके्षप हा अहे कीं, ते अपल्याचवरुद्ध मतािी पूवींिी 

वतसमानपत्रें प्रचसद्ध होउं देत नाहींत. या अके्षपाला ह्ा सरकारिे ईत्तर ऄगदी साधें अहे. एक तर आतर सवस 
राष्ट्रानंींही य द्धकाळातं वतसमानपत्रावंर कडक चनयंत्रण िेवलें  होतें. तोि चकत्ता बोल्शसे्ट्व्हक सरकार हल्लीं 
चगरवीत अहे. कारण त्यािेंचह भाडंवलशाहीशीं य द्ध ऄिून संपलेले नाहीं. द सरें व िास्त मूलभतू कारण 
ऄसें की, वतसमानकाळातं पारृात्य देशातं वतसमानपत्रािी संस्था देखील भाडंवली झाली अहे. बरेंि मोिें  
भाडंवल हाती ऄसल्याचशवाय, अरंभी मोिा तोटा सोसण्यािी तयारी ऄसल्याचशवाय, हल्लीं चतकडे 
वतसमानपत्र काढणें व िालचवणें ऄशर्कय झालें  अहे. त्याम ळें  आतर भाडंवली ससं्थाबंरोबर ही पूवींिी 
भाडंवली वतसमानपत्रािी संस्थाही बंद करणें बोल्शसे्ट्व्हक सरकारिें एक कतसव्यि झालेलें  अहे. 

 
बोल्शसे्ट्व्हक मतािें व त्याबरोबर सामाचिक वादातंील चनरचनराळ्या पंथाचं्या रुपािें चवविेन येथें 

संपलें . याप ढच्या व शवेटच्या प्रकरणातं प्रहद स्थानच्या सद्यःस्ट्स्थतीवर एतचद्वषयक मतािंा व िळवळींिा 
कोणता पचरणाम होण्यािा सभंव अहे यािा थोडर्कयातं चविार करंु. 
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प्रकरण ९ वें 
 

उपसहंार. 
 
गेल्या अि प्रकरणातं सामाचिक वादाच्या ईत्पत्तींिीं कारणें, व त्यातंील चनरचनराळी मतें, यािंा 

अपण चविार केला. अता या शवेटच्या ईपसंहारात्मक प्रकरणातं या सवस चभन्न मतमतातंरािंा चनष्ट्कषस 
काढून, प्रहद स्थानच्या चवचशष्ट पचरस्ट्स्थतीच्या व पूवसपरंपरेच्या दृष्टीनें त्यािा थोडर्कयात चविार करण्यािें 
योचिलें  अहे. 

 
सामाचिकवादािें स्वरुप म ख्यतः अर्मथक अहे हें सागंावयास नको. समािािी सवस रिना, 

त्यातंील कायदे, राज्यपध्दती, रीचतचरवाि, फार काय धमस व तत्त्वज्ञान, याचं्याही म ळाशीं सापंचत्तक कारणे 
ऄसतात ऄसा सामाचिक वादातंील मतािंा सामान्सय चसद्धातं अहे. म्हणून ज्याला समािािी भौचतक 
स धारणा घडवनू अणावयािी ऄसेल त्यानें हीं सापंचत्तक कारणे शोधून काढून त्याचं्यावर ईपाय-योिना 
केली पाचहिे. वतसमान स्ट्स्थतींत समािातंील बह संख्याकं वगाच्या द ःखािें कारण हल्लींिी ईद्योगपद्धती 
अहे. या पद्धतींत एकाच्या रॅमािे फळ द सरा ल टतो. नफा, भाडें, व्याि, हीं या ल टीिी चनरचनराळी रुपें 
अहेत. ही लूट, ही िोरी िालंू चदल्यानें समािातं संपत्तीिी चवषम वाटणी होते, व कलहािें बीि पेरलें  
िाते. चतने समािातं वगसभेद मािून, एका वगािा द सऱ्यावर ि लून स रु होतो, राष्ट्राराष्ट्रात य दे्ध ि ंपतात. 
साराशं, हल्लींच्या सवस सामाचिक ऄनथसपरंपरेिें मूळ कारण वतसमान ईद्योगपद्धचत अहे याबद्दल सामाचिक 
वादातंील सवस मतातं एकवार्कयता अहे. 

 
ऄथाति ही ऄनथसपरंपरा नाहींशी करण्यासािीं हल्लींिी ईद्योगपद्धचत मोडून टाकली पाचहिे ऄसें 

यावरुन साहचिकि ऄन मान चनघतें. ती कशी मोडावयािी हा सामाचिकवादाप ढिा म ख्य प्रश्न अहें.  
प्रथमदशसनीं हल्लींिी चनरचनराळी यंत्रें व प्रिंड कारखाने हें या पद्धतािें म ख्य व साराभतू ऄंग चदसतें. 
म्हणूनि सामाचिकवादी नसलेल्या परंत  वतसमान ईद्योग-पद्धचतला सवस सामाचिक द ःखािें अचदकरण 
मानणाऱ्या, चकत्येक  चविारी प रूषानंीं ही सवस यंत्रें  व कारखाने नाहींसे करून टाकण्यािा ईपाय स िचवला 
अहे. प ष्ट्कळ आतर बाबतींत Back to Nature प नः मूळच्या चनसगावस्थेकडे गेलें  पाचहिे ऄसें त्यािें मत 
अहे.  

 
परंत  सामाचिक वादािें  सामान्सयतः ऄसें मत नाहीं. यंते्रव कारखाने याचं्यापासून मन ष्ट्यािें प ष्ट्कळ 

रॅम वािंतात. हल्लींच्या ईद्योग–पध्दतींतले चवषबीि या यंत्रातं प्रकवा कारखान्सयातं नाहीं, तर त्याचं्यातं 
ईत्पन्न झालेल्या मालािी िी वाटंणी होते चतच्यातं अहे. मालािी ईत्पत्तीिी पध्दत ि कीिी नाही. त्याच्या 
वाटंणीिा प्रकार ऄन्सयायािा अहे. म्हणनू यंत्रें व कारखाने कायम िेवनू, ही ऄन्सयायािी वाटंणी तेवढी बदं 
करावी, ऄसा सामाचिकवादािा ईपदेश अहे. 

 
सामाचिक वादािा हा चवषेश ध्यानातं िेवण्यासारखा अहे. यंत्रें व कारखाने िे एकदा ंचनमाण झाले 

ते अता ं कायमिे राचहले पाचहिेत, व राहणार. आतकें ि नाही, तर हल्लीं हातानंीं होणाऱ्या प ष्ट्कळशा 
चकळसवाण्या कामासािीं नवीन यंत्रें शोधून काढावीं लागतीलं. ईद्योगधंद्यानंा पूवीिें घरगूती व लहानगें 
स्वरूप प नः येणे शर्कय नाही व अवश्यकही नाहीं ऄसें सामाचिक वादािें म्हणणें अहे. 
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तेव्हा ं यंते्र व माल तयार करण्यािी चवध्यमान पद्धत कायम िेवनू त्या मालािी हल्लीं होणारी 
ऄन्सयायािी वाटंणी मात्र बंद केली पाचहिे. त्यासािीं कारखान्सयातं व शतेातं काम करणारे चनराळे व त्यािंी 
मालकी ऄसणारे चनराळे, ऄसा िो हल्लीं  प्रकार स रू अहे तो बंद झाला पाचहिे. कारखाने व िमीन 
सामाचिक मालकीिी  करण्यातं यावी, िे त्यातं काम करतील त्यानंींि त्यािी संपूणस व्यवस्था िेवावी, व िो 
माल तयार  होइल तो अपसातं वाटूंन घ्यावा. समािाच्या प नरसिनेस  ऄशा  रीतीनें स रुवात केली िावी.  

 
समािािी  एकंदर रिना सामवाचयक  (Communistic) व्हावी हा सामाचिक वादािा मध्यवती 

चसद्धातं अहे. समािातं हल्लीं  प्रत्येक  व्यकतीिी ऄलग ऄलग खासगी मालमत्ता ऄसते , त्यानेंि स्वाथस व 
द ही मािते, कलह स रू होतो, व सवस ऄनथसमाचलका ईद भवते. म्हणून हा खासगी–वैयचक्तक– मालमते्तिा  
प्रकार, व चतलाि  चिकटून ऄसणारा वारशािा हक्क बंद करून टाकला पाचहिे. सवस समाि म्हणिे मोिें 
थोरलें  संय क्त क ट ंब मानलें  िावें. सवस कारखाने व िमीन या क ट ंबाच्या सामवाचयक मालकीिी ऄसावी. 
त्या कारखान्सयातं व िमीनींत सवांनी अपापल्या मगदराप्रमाणें काम कराव.ेज्या भोग्य वस्त  तयार होतील 
त्यावंर क ट ंबािी सामवाचयक मालकी रहावी; व त्यातूंन ज्याला िें लागेल तें सवडीप्रमाणे व 
अवश्यकतेप्रमाणें चदलें  िात िावें. 

 
ह्ाप्रमाणे समािािी कौट ंचबक रिना करण्यािे समािवादातील सवस मतािें सामान्सय ध्येय अहे. ते 

ध्येय प्राप्त करुन घेण्यािे मागस व ईपाय व तदंगभतू गोष्टी यासंबधंातंि या चनरचनराळ्या मतातं भेद अहे. सेंट 
सायमन प्रकवा फोचरयरप्रमाणें रॅीमंत लोकाचं्या व राज्यकत्यांच्या द्रव्यानें व सहायाने ही स धारणा घडवनू 
अणण्यािें अता ं कोणत्या स्वप्नातही येत नाहीं हें खरें. तथाचप रािचकय िळवळ करुन, पालसमेंटातून 
अपले मताचधर्कय करुन व ऄचधकारी चमळवनू, आष्ट स धारणा घडवनू अणाव्यात, ऄसा प ष्ट्कळ 
मार्कससपंथाच्या ि न्सया ऄन यायािंा अग्रह अहे. सामाचिक वादातंले हे एकप्रकारें मवाळ प राणमताचभमानी 
लोक अहेत. परंत  संघवादकासंारख्यानंा ही रािचकय प्रकवा पालसमेंटरी िळवळ पसतं नसून, कामकऱ्यानंी 
अपले संघ स्थापून, सावसचत्रक संपाच्या द्वारे समािातं खळबळ ईडवनू देईन आष्ट स धारणा िबरदस्तीनें 
घडवनू अणली पाचहिे ऄसें वाटतें. 

 
आष्ट स्ट्स्थती िबरदस्तीनें, सशस्त्र क्ान्सतीनें, प्राप्त करुन घ्यावी, प्रकवा शातंपणे, सनंदशीर ईपायानंी 

क्मशः स धारणा करीत िाव्या; समािातं अदशस रिना एकदम स रु करावी, प्रकवा पायरीपायरीनें चतला 
िाउन पोहोंिावें, हे द सरे मतभेदािंें प्रश्न अहेत. बोल्शसे्ट्व्हकासंारख्या ईत्साही, ताज्या रक्ताचं्या, िहाल 
सामाचिकवाद्यानंा सशस्त्र क्ान्सतीचशवाय वतसमान स्ट्स्थती बदलण्याला द सरा ईपायि चदसत नाहीं. काहंी 
चवचशष्ट भयादेपावतेों सनदशीर ईपाय करण्याबद्दल त्यािंी ना नाहीं, पण शवेटी केव्हातंरी सशस्त्र क्ान्सतीिा 
ऄवलंब केल्याचशवाय हल्लींिे सत्ताधारीं चवद्यमान समािरिना बदलंू देणार नाहींत याचवषयीं चतळमात्र संशय 
वाटत नाहीं.  

 
हा सशस्त्र क्ान्सतीिा ईपाय ऄरािकानंा सवसस्वीं मान्सय अहे. क्ान्सतीवरील त्यािंीही रॅध्दा चततकीि 

ऄढळ अहे. पण या क्ान्सतीनंतर समािातं एकदम अदशसस्वरूप कौट ंचबक पद्धचत स रू करण्यािा त्यािंा 
अग्रह अहे. बोल्शसे्ट्व्हकानंाही ही पद्धचत आष्ट अहे, पण ती एकदम स रू करणें त्यानंा व्यवहायस वाटत नाहीं. 
ि न्सया समािरिनेच्या ऄचभमानी, चतच्यापासून फायदा ऄसलेल्या, व्यक्तींिा चवरोध पूणसपणें नाहीसा करून 
टाकण्यासािी, व एकंदर समािािी भावी अदशस स्ट्स्थतीला ऄन रूप ऄशी पूवस तयारी करण्यासािीं, मध्यंतरी 
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काहंीं काळ लोटावा लागेल; व त्या काळातं पूणस अदशसस्वरूप तर नव्हे पण तत्सदृश ऄशी समािरिना 
करणें अवश्यक होइल ऄसे बोल्शसे्ट्व्हकािें मत अहे. 

 
समािातं चनयामक रािसत्ता ऄसावी प्रकवा नाहीं? ऄसावी ऄसें ऄसल्यास ती कोणत्या स्वरूपािी 

ऄसावीं ? या प्रश्नावंरही चनरचनराळ्या मतातं बराि चवरोध अहे. संघवादािे सॉरेलसारखे प ढारी दूरवरच्या 
भचवष्ट्यत् काळािा चविार करण्यािेंि ऄप्रयोिक व ऄनावश्यक म्हणनू सोडून देतात; तर ऄरािकवादी 
समािातं कोणत्याि प्रकारिी शासनसत्ता प्रकवा व्यक्तींना त्याचं्या आच्छेचवरूद्ध चनयंत्रण करणारी शचक्त 
नसावी ऄसें प्रचतपाचदतात. मार्कसस, लेचनन सारख्या प ढाऱ्यानंा हे संमत अहे की समािाच्या अदशस स्ट्स्थतींत 
सरकारिी प्रकवा शासनसते्तिी िरूरत न राहून सवस व्यवहार परस्परसंमतीने िालावते. रािसत्ता ही 
समािातं वगसभेद चनमाण झाल्यानंतर एका वगािा द सऱ्या वगावरील ि लूम िालू िेवण्याला िन्समाला 
अली; म्हणून िेव्हा ंभचवष्ट्यत् काळातं समािातं सामवाचयक क ट ंबपद्धचत िालू होउन वगसभेद मोडतील, 
िेव्हा कलहािें मूळ िी खासगी मालमत्ता तीि राहणार नाहीं तेव्हा ं रािसते्तिें कारणि न ईरून ती 
अपोअप लयाला िाइल. कामकऱ्यािें औद्योचगक संघ हे कारखान्सयािे ऄंतगसत व बाह् व्यवहार 
परस्परसंमतीनें िालचवतील. परंत  ही अदशस स्ट्स्थती येण्यापूवीच्या संक्मणकाळातं कामकरी वगाला 
रािसत्ता अपल्या हातातं िेवनू, प्रचतपक्षािा चवरोध नाहींसा करण्यातं व भावी स्ट्स्थतीसािीं समािािी पूवस 
तयारी करण्यातं, चतिा ईपयोग करावा लागेल. या काळातं कामकरी वगानें प्राचतचनचधक राज्यपद्धचत 
प्रिचलत िेवावी, पण समािािी िशी िशी तयारी वाढत िाइल, तसें तसें राज्यसते्तिें के्षत्र संक चित करीत 
िाउन ऄखेरीस त्यािी व्याचप्त शून्सय प्रबदूवर अणनू िेवावी. 

 
याप्रमाणे ऄरािकवादी व मार्कससमतान यायी बोल्शस्ट्व्हक या दोघानंाही समािािे सवस व्यवहार 

शासनसते्तचशवाय परस्परसमंतीने िालवण्यािें ध्येय मान्सय अहे. पण एक तें लागलेंि ऄंमलात अणावसेें 
म्हणतो, तर द सरा त्याला क्मशः प्रिचलत करण्यािे आस्ट्च्छतो. 

 
परंत  द सऱ्या चकत्येकानंा सरकार प्रकवा शासनसत्ता केव्हाहंी ऄनावश्यक होइलसें वाटत नाहीं. 

मन ष्ट्यस्वभावािा चविार करता,ं समािातं चनयतं्रण-शक्तीिी सदाि िरूरत राहील. पण या शक्तीिें-
सरकारिें-हल्लींिे स्वरूप त्यानंा सदोष वाटतें. हल्लीं पालसमेंटसारख्या एकाि ससं्थेंत सवस सत्ता एकवटली 
ऄसून, चतच्यातील काहंी मूिभर व्यचक्त समािातंील सवस व्यवहारािें अपला प्रत्यक्ष चहताचहतसंबधं 
ऄसलेल्या व नसलेल्या दोन्सही व्यवहारािें चनयंत्रण करतात. हें ऄयोग्य अहे. म्हणून चगल्ड सामाचिकवादी 
स िचवतात कीं समािािें औद्योचगक प्रकवा ईत्पादक ऄंग आतर ऄंगाहून चनराळे करावें; व त्यािी संपूणस 
व्यवस्था त्यातंील कामकरी वगानें अपल्या प्रचतचनधींिी चगल्ड-काँगे्रस नेमनू चतच्या द्वारें िेवावी. आतर 
ऄंगािंी व्यवस्था समािानें ईपभोक्ता या नात्यानें एक पालसमेंट-प्रचतचनचधसभा-चनवडून चतच्या माफस त 
करावी. दोन्सही ऄंगानंा सामान्सय ऄसलेले, प्रकवा चगल्ड-काँगे्रस व पालसमेंट याचं्यातील मतभेदािे , प्रश्न 
दोन्सही संस्थाचं्या कचमटीनें चनकालातं अणावते. 

 
या शासनसते्तच्या प्रश्नाला ऄन लक्षूनि, समािातं काम करण्यािी सचक्त ऄसावी प्रकवा नाहीं, हा 

प्रश्न ईद भवतो. बह तेक सवस सामाचिकवादी यािें होकाराथी ईत्तर देतात. ही सचक्त प्रत्यक्ष करावी ऄसें ते 
म्हणत नाहींत; पण िो काम करील, चनदान काम करण्यास तयार ऄसेल, त्यालाि समािातंील भोंग्य 
वस्त  चदल्या िात िाव्या, ऄशी त्यािंी योिना ऄसल्यानें, काम करण्यािी ही ऄप्रत्यक्ष सचक्ति होय. 
ऄरािकवाद्यानंा एवढी सक्तीही पसंत नाहीं. कोणालाही ईपासमारीच्या भीतीनें त्याच्या आच्छेचवरूद्ध काम 
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करण्यास लावणें हा ि लूम होय ऄसें त्यािंें मत अहे. कोणीही काम करो वा न करो, त्याला अवश्यक 
भोग्य वस्त  समािानें प रवल्याि पाचहिेत. मन ष्ट्यस्वभावि ऄसा अहे कीं, त्याला काम केल्याचशवाय िैन 
पडत नाहीं. त्याला ऄन सरूनि प्रत्येकिण बाह् सक्तीचशवाय काम करील. बोल्शसे्ट्व्हकानंाही तें तत्त्व मान्सय 
अहे. पण आतर बाबतींप्रमाणेंि तें एकदम ऄंमलातं अणता ंयेण्यासारखें त्यासं वाटत नाहीं. संक्मण काळातं 
िो काम करील त्यालाि भोग्य वस्त  चदल्या िात िाव्या, पण प ढें अदशसस्ट्स्थतींत मात्र कोणावरही 
कसलीही सचक्त न िेवता,ं ज्याला िें हव ेतें अवश्यकतेन रुप प रचवलें  िावें ऄसें मत अहे. 

 
ही एका समािा प्रकवा देशाप रती व्यवस्था झाली. परंत  ती स रचळत िालण्यास त्या देशावर 

बाहेरून अक्मण न होणे अवश्यक अहे. एवढ्ासािीं  बाहेरच्या सवस देशातूंन या व्यवस्थेचवषयीं एक तर 
सहानभ चत ऄसली पाचहिे, प्रकवा परस्पराचं्या ि रशीनें ते ऄसें अक्मण करण्यास ऄसमथस तरी ऄसले 
पाचहिेत. वस्त त: कोणत्याही एका देशात सामवाचयक पद्धत ईत्तम प्रकारे प्रिचलत होण्यास, ती आतर सवस 
देशातूंनही  प्रिचलत होणें िरूर अहे. दळणवळणाचं्या अध चनक साधनानंी िगातंले सवस देश आतके 
परस्परचनगडीत झालेले अहेत कीं ऄशी ऄपूसवस सामाचिक व सापंचत्तक क्ास्ट्न्सत कोणत्याही एका देशात 
चटकून राहण्यास आतर सवस देशातूंन ती थोड्या-फार प्रमाणातं व्हावयाला पाचहिे. म्हणूनि ऄगदीं 
पचहल्यापासून सामाचिकवादाच्या प्रवतसकािें सवस देशािंा एक एकतत्वान यायी स्नेहसंबद्ध संघ चनमाण 
करण्यािे ध्येय व महत्त्वाकाकं्षा राहत अली अहे. ‘सवस देशच्या कामकऱ्यानंो, एक व्हा’ या मार्कससच्या प्रचसद्ध 
ईपदेशातं हें ध्येयि प्रचतप्रबचबत झाले अहे. अपल्या मतािंा एवस िगभर प्रसार करण्यािा बोल्शसे्ट्व्हकािंा िो 
अटोकाट प्रयत्न िालू अहे त्यािें हें रहस्य अहे. पूवी मार्कससनें स रू केलेला व हल्लीं बोल्शेस्ट्व्हकानंी प न:  
ईज्जीचवत केलेला ‘अंतरराष्ट्रीय’ (संघ) याि हेतूनें प्रवर्मतत झालेला अहे. राष्ट्राराष्ट्राच्या  भौगोचलक 
मयादा या केवळ व्यवस्थेच्या सोयीसािी कायम राहाव्यात. एरवी सवस िगािा एक सामवाचयक क ट ंबसघं 
चनमाण व्हावा. ऄसा बोल्शसे्ट्व्हकािंा व सामान्सयत: सवस सामाचिकवाद्यािंा ईदे्दश अहे. 

 
साराशं सामाचिकवादािा सामान्सय चनष्ट्कषस ऄसा अहे की, समािािी सामवाचयक क ट ंबपद्धतीवर 

नव्यानें रिना व्हावी. हल्लींिी औद्योचगक पद्धचत व खासगी मालमत्ता नाहीशी होउन, सवस कारखाने, िमीन 
व भाडंवल सामवाचयक मालकीिे व्हावते. समािातं व्यक्तींवरील बाह् चनयंत्रण शर्कय चततकें  कमी केलें  
िाउन सवस व्यवहार परस्परसंमतीने िालावते. प्रत्येकानें अपापल्या शक्तीप्रमाणें समािासािीं काम करावें, 
व ईपलब्ध वस्तंूतून िें ज्याला लागेंल तें त्याला अवश्यकतेप्रमाणे व सोयीप्रमाणे चदलें  िात िावें. सवस 
देशातूंन याि तत्त्वावंर सामवाचयक पद्धत स रू करून, त्यािें एक फेडरेशन प्रकवा सघं कायम केला िावा. 
ऄसें झाल्यानेंि समािातंील ऄंतगसत वगसकलह व बाह् परस्परय द्धें बंद होतील, स्वाथसवृचत्त नामशषे होत 
िातील, ऄंतःकरणातंील ईदार, ईच्च स्नेहमूलक भावना चवकास पावतील, व समािातं सौख्य अचण 
शातंता नादंूं लागून मन ष्ट्यािी सवांगाने ईन्नचत होउ लागेल. 

 
सामाचिकवाद ही चविारसषृ्टींतील न सती चसद्धातंमाचलका नसून, कायससृष्टींतील चिवतं िळवळ 

अहे. चनरचनराळ्या देशातं व काळातं त्या त्या पचरस्ट्स्थत्यन रूप चतिें स्वरूप बदलत अलें  अहे हें चतच्या 
चिवतंपणािें प्रमाण अहे. हल्लीं पारृात्य देशातं ती एक प्रिंड शचक्त अहे, प्रकबह ना चतच्या आतकी िोरदार 
द सरी िळवळि नाहीं ऄसें म्हणण्याला हरकत नाही. पारृात्य देशािंा, परंपरा सवस िगािा, भचवष्ट्यतकाळ 
चतच्या  हातात अहे. समािातं अमूलाग्र खळबळ ईडवनू देउन, त्यािी नव्यानें रिना करण्यािें सामर्थयस 
चतच्या एकट्यातंि अहे. सवस नव्या पंथाच्या ऄन यायातं ऄसणारा िोम, ईत्साह, व कतृसत्वशचक्त या वादाच्या 
ऄन यायातंही म सम सत अहे. समािातंील अिपयंत द ःखात, दाचरद्र्यात, दैन्सयातं गािंत अलेल्या 
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बह संख्याकं वगांत चतनें नवें िैतन्सय, नवें ऐर्कय, नवी अशा चनमाण केली अहे. हा वगस म्हणिे एक थोरला 
राक्षस अहे. तो चनचद्रत होता तोंपावतेो बरें होतें. पण एकदा ं त्याला िागृचत होउन अपल्या सामर्थयािी 
िाणीव झाली कीं,सवस समािाला ईलथून पाडण्याला त्याला वळे लागणार नाही. मग समािाला हवें तसे 
वळण देणें हा त्यािा तळहातािा मळ अहे. 

 
सामाचिकवादािी िळवळ अता थाबंत नाही प्रकवा मरत नाही हें चन:संशय अहे. भाडंवलशाहीनें 

सवस िग अक्मण केलें  अहे, व त्याबरोबर कामकऱ्यािंी दैना, कारखान्सयािंी वाढ, नफ्यािी हावं, व्यापारी 
ि रस, व य द्धें, आत्याचद चतिे ऄचनवायस पचरणाम सवसदूर दृष्टोत्पतीस येउं लागले अहेत. सवस देशातून 
कामकरी वगस चनमाण झाला अहे व होत अहे; व अपल्या ईद्धाराथस अपण स्वत:ि प्रयत्न करंू लागण्यािी 
अवश्यकता त्यास पटू लागली अहे. ऄशा स्ट्स्थतींत सामाचिकवादाआतका प्रभावशाली द सरा ईपाय त्याचं्या 
हाताशी नाहीं. पारृात्य िगातंील बह तेक राष्ट्रातूंन कामकरी वगानें या ईपायािा चनरचनराळ्या स्वरूपातं 
ऄवलंब केला अहे. चतकडे एकही राष्ट्र ऄसें नाहीं की, िेथें िोरदार सामाचिकवादी पक्ष नाहीं. फ्रान्सस, 
िमसनी, अस्ट्स्रया, आटली, ऄमेचरका, वगैरे देशाचं्या रािकारणातं या पक्षािें विन वाढतें अहे, व 
आंग्लंडसारख्या सापेक्षतः प राणचप्रय देशातंही फार काळ लोटण्यापूवीि या कामकरीपक्षाच्या हातीं राज्यसूत्रें 
येतील ऄसें सवांिे ऄन मान अहे. 

 
अशावादीपणािी, ऄंती िय होण्याच्या खात्रीिी, सामाचिकवाद्यातं केव्हािं ईणीव नव्हती. अि 

अपला पक्ष चकतीही चनबसल ऄसला, अि त्यावर चकतीही संकटें कोसळत ऄसलीं व ईपमदस होत ऄसला, 
तरी तोि सत्पक्ष ऄसून शवेटीं तोि यशस्वी होणार ऄशी ईत्कट भावना ऄसल्याचशवाय या वादाच्या 
प ढाऱ्यानंी व ऄन यायानंीं ज्या  द धसर हालऄपेष्टा सोसल्या त्या त्याचं्यानें सोसवल्या नसत्या, प्रकवा त्या 
सोसूनही स्वमतप्रसारािें कायस करता अलें  नसतें. तथाचप रचशयातं बोल्शसे्ट्व्हक पक्षाला अि तीन वष ेिें 
चवलक्षण यश अलें  अहे, व पीछेहाट होण्याऐविीं त्याच्या मतप्रसाराच्या कायािें पाउल दरचदवसागचणक 
प ढेंि पडत अहे, त्यानें सवस सामाचिकवाद्यातं नवीन िीवनािा सिंार झाला अहे. अपल्या मताचं्या 
सावसचत्रक ऄंचतम यशस्ट्स्वतेिा हा पचहला हप्ता अहे ऄसे त्यासं वाटत अहे. रािसते्तिें पािबळ त्यासं आतर्कया 
चदवस नव्हतें तें अता ं एका चिकाणी त्यासं चमळालें  अहे. अि बोल्शसे्ट्व्हकािंी मतें प ष्ट्कळ 
सामाचिकवाद्यानंा मान्सय नाहीत हे खरें; तथाचप व्यावहाचरक यशासारखें मतप्रसाराला प्रकवा मतातंर घडवनू 
अणण्याला द सरें सबळ साधन नाहीं ही गोष्ट चवसरता कामा नये. 

 
पारृात्य देशातूंन या वादािा िो सवसत्र प्रसार होत अहे त्यावरून हल्लींच्या काळातं त्यािी चकती 

अवश्यकता अहे यािी प्रतीचत येते. एकप्रकारें या वादािा नैचतकचविय हल्लींि झालेला अहे. कामकरी 
वगािी सद्यःस्ट्स्थचत ऄत्यंत शोिनीय अहे, व चतिा सवस दोष भाडंवलशाहीकडे, चतनें स रू केलेल्या व िालू 
िेवलेल्या ऄन्सयाय्य वाटंणीच्या पद्धतीकडे अहे, हें अता ंकोणीही न्सयायी व चविारी मन ष्ट्य नाकबलू करीत 
नाहीं. वतसमानस्ट्स्थचत स धारण्याला हल्लींिी ईद्योगपद्धती बदलून समािािी अमलूाग्र प नरसिना केली 
पाचहिे हेंही या चवषयािा चनःपक्षपातपणानें व खोलवर चविार करणारासं पटंू लागले अहे. सामाचिक 
वादानें हेंि सवांत मोिे कायस केलें  अहे. त्यानें सवस समािाला अत्मचनचरक्षण करण्यास लचवलें  अहे. 
ऄिराव्या शतकातं फ्रें ि राज्यक्ान्सतीनें स्वतंत्रता, समत्वता अचण चवरॄबधं ता या त्रयीिा घोष केला. परंत  
एकोचणसाव्या शतकातं पारृात्य समािातंील बह संख्याकं वगस अर्मथक पारतंत्र्यात चखतपत पडला होता, 
चवषमतेिें सवसत्र सा्ाज्य पसरलें  होतें, अचण नफ्याच्या हावंनेें व व्यापारी ि रशी ने एक वगस द सऱ्या वगािा 
व एक राष्ट्र द सऱ्या राष्ट्रािा गळा कापण्यास तयार झालें  होतें. अतंील ही खरी वस्त स्ट्स्थचत ईदार 
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तऱ्त्वाचं्या शास्ट्ब्दक ढोंगाखाली झाकंली िात होती. ती सामाचिक वादाने ईघडकीस अणून चतिें खरें 
चहडीस स्वरूप सवस िगाला पटवून चदलें . गेल्या चपढींतल्या सामाचिकवादी प ढाऱ्याचं्या तात्काचलक 
मागण्या-कामािे तास अि व्हावते, कामकऱ्यानंा मतदानािा ऄचधकार ऄसावा, लहान म लानंा कामावर 
लावू ं नये– या अता ं तत्वत: कोणीही ऄमान्सय करीत नाही. चकत्येक देशातूंन त्यापंकैी बह तेक मागण्या 
यापूवीि प ऱ्या करण्यात अल्या ऄसून सावसचत्रक मतदानासारखी मागणीही हळू हळू प री होउं पहात अहे. 
न कत्याि झालेल्या तहातं य ध्दयमान राष्ट्रानंा एक कायमिें अंतरराष्ट्रीय-कामकरी कचमशन नेमणें 
अवश्यक वाटलें  यावरूनि कामकरी वगाच्या प्रश्नानंा हल्लीं चकती महत्व अलें  अहे हें ईघड होतें. हें 
महऱ्त्व अणण्यािे रॅेय सामाचिक वादाला अहे. 

 
हा सामाचिकवादािा आतर देशाबंद्दलिा चविार झाला. पण प्रहद स्थानाचवषयीं काय ? सामाचिक 

वादािा येथें प्रसार होइल काय ? झाला तर त्यािें स्वरूप कसें राहील ? हे प्रश्न ऄत्यंत महऱ्त्वािे अहेत 
खरे, पण ईत्तर देण्यास चततकेि कचिण अहेत. 

 
प्रथमत: प्रहद स्थान हा देस ऄद्याचप म ख्यत्वेंकरून शतेकीवर ऄवलंबनू अहे. येथील शेंकडा ऐंशी 

लोक शतेकीवर ईदरचनवाह करतात. देशातंील फार मोिा वगस ऄिून गावंढ्ातूंन राहतो. म ंबइ, कलकत्ता, 
कानपूर, मद्रास, ऄशा मोिर्कया शहराचंशवाय आतरत्र कामकऱ्यािंा ऄसा स्वतंत्र वगसि ऄस्ट्स्तत्वातं अलेला 
नाहीं. व या शहरातंल्या कामकरी वगापैकींही चकत्येकािंी अपल्या मूळच्या खेडेगावंातूंन शतेें ऄद्याप कायम 
अहेत. म ंबइच्या गेल्या वषीच्या चगरणी-कामकऱ्यािंा, व त्याहून िास्त पोस्टमनच्या सपंातून िागंली 
चिकाटी व एकिूट चदसून अली हें खरें; तथाचप एकंदरीत कामकरी लोकातं नवीन िागचृत, स्ववगाचभमान, 
ऐर्कय, प्रकवा स संघचटतपणा ऄिून अलेला नाहीं. त्याचं्यातं चशक्षणािा चततका प्रसार झाला नाहीं हें यािें 
एक कारण चनःसंशय अहे, तथाचप त्याहून िास्त बलवत्तर कारण हे अहे कीं, या य गािंी अवश्यकताि 
चततकी ईद भवली नाहीं. पारृात्य देशाआंतकी येथील मि रािंी स्ट्स्थचत चवपन्नावस्थेला गेलेली नाहीं. 
ईद्योगधंद्यािंा प्रकवा कारखान्सयािंा चततका प्रसार झालेला नाहीं. समािातं चनरचनराळ्या वगांतील चवषमता 
चततकी वाढलेली नाहीं. िीवनकलह भयंकर झालेला नाहीं. त्याम ळेि रॅीमंताचंवषयी गरीबानंा सतंाप, दे्वष, 
प्रकवा चतरस्कार वाटंू लागला नाहीं. बोल्शसे्ट्व्हक िी सामवाचयक पद्धत शवेटी प्रिारातं अणूं आस्ट्च्छतात, ती 
लहान प्रमाणावर एकत्र क ट ंबपद्धतीच्या रूपानें येथें पूवीपासूनि प्रिचलत अहे. चतच्या योगाने स्वाथाला 
प्रकचित् तरी अळा बसला अहे. व कौट ंचबक पे्रमािा चततका ऄभाव झालेला नाहीं. त्याम ळे गरीबािें िीवन 
ऄिूनही आतकें  कष्टमय झालें  नाहीं. सवांत महत्त्वािी गोष् ही कीं ऄिूनही येथील लोकािें भौचतकावादाशी 
चततकें  तादात्म्य झालेलें  नाहीं. त्याचं्या वृचत्त ऄिून ऄचधक ऄध्यात्मपर अहेत. प्रकवा पाचहिे तर 
ऐचहकस खाचवषयी ईदासीन अहेत ऄसे म्हणा. संपचत्त हेंि सवस स खािें, सवस िमत्कारािें, अचदकारण अहे 
हा वाद येथें बळावलेला नाहीं. त्याम ळे मार्कसस-वादाला ऄन क ल ऄशी येथील लोकािंी वृचति ऄद्याप 
झालेली नाहीं. 

 
साराशं, पारृात्य औद्योचगक िक्ातं िरी प्रहद स्थान सापंडलेलें  अहे, तरी येथें चतकडल्या ईद्योग-

पद्धतीिा चततका प्रसार झालेला नाहीं, प्रकवा वगसकलहही फारसा स रू झालेला नाहीं. त्याम ळे एंिल्सनें 
एके चिकाणी म्हटल्याप्रमाणे, सामाचिकवादाला प्रकवा त्यातं ईपदेचशलेल्या क्ान्सतीला येथील पचरस्ट्स्थचत 
ऄिून योग्य झालेली नाहीं. 
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यावर ही शकंा ईदभवते कीं, रचशया देशही प्रहद स्थानप्रमाणेंि शतेकी-प्रधान होता व ऄिूनही अहे. 
तेथेंही शहरापेक्षा गावंढ्ातूनि फार िास्त लोक राहतात. पण तेथें सामाचिक वादािा प्रसार झाला, 
आतकें ि नाहीं, तर त्याला तेथें ऄत्यंत ईग्र रूप प्राप्त झालें , क्ास्ट्न्सतही घडून अली. मग येथेंही ती घडण्यािा 
संभव का ंनसावा ? तेथील पचरस्ट्स्थतीिें सूक्ष्मज्ञान ऄसल्याचशवाय या प्रश्नािें सागंोपागं ईत्तर देणें कचिण 
अहे. तथाचप वरवर पहाणारालंाही हा भेद दोन्सही देशातं चदसून येणारा अहे कीं, आतर पारृात्य देशाचं्या 
मानानें िरी रचशया मागासलेला ऄसला, तरी प्रहद स्थानच्या मानानें त्याच्या ईद्योगधंद्यािें प्रमाण प ष्ट्कळ 
मोिें अहे. कामकऱ्यािंा स्वतंत्र वगस तेथे चवद्यमान ऄसून स संघचटत अहे. सपंािें चशक्षण चकत्येक वषापासून 
त्यासं चमळत अलें  अहे. चशवाय रचशयािी एकंदर ससं्कृचत प्रहद स्थानपेक्षा यरूोपशी िास्त चमळती अहे. 
सामाचिकवादाच्या एकंदर खळबळीला तो देश िास्त चनकट व िास्त सलंग्न अहे. या सवस ऄन कूलतेला 
झारच्या करड्या ऄंमलािी व ि ल मािी मदत चमळालेली होती, हें ध्यानातं घेतलें  म्हणिे वरील प्रश्नािे 
ऄंशतः तरी ईत्तर चमळते. 

 
यानंतर ऄसा प्रश्न साहचिक ईभा राहतो कीं, अि िरी प्रहद स्थानािी पचरस्ट्स्थचत 

सामाचिकवादाच्या प्रसाराला योग्य नसली, तरी कालातंरानें पारृात्य भाडंवलशाहीिी व त्याबरोबर 
वगसकलहािी वाढ झाल्यानंतर हा प्रसार होणे ऄचनवायस नाही का ं ? हल्लींही पूवीपेक्षा ऄचधक संप होउं 
लागले अहेत. कामकरी-संघ स्थापन होत अहेत, व कामकरी-काँगे्रसही भरंू लागली अहे. या 
चिन्सहावंरून लवकरि हा प्रसार होउं लागणार हें ईघड नाहीं काय ? िगातंल्या या ऄत्यंत िोरदार व 
चदवसेंचदवस िास्त यशस्वी होत िाणाऱ्या िळवळीपासून प्रहद स्थान कसें ऄचलप्त राहणार ? 

 
या प्रश्नािे ईत्तर एवढेंि अहे कीं प्रहद स्थान पूणसपणें ऄचलप्त तर राहंू शकति नाहीं; तरीही पण 

सामाचिकवादािा चनदान अतापंोवतों प्रिचलत ऄसलेल्या त्यातंील पंथािंा प्रहद स्थानातं फारसा प्रसार 
होण्यािा संभव कमी चदसतो. याहून िास्त चनचरृत ईत्तर देणें कचिण अहे. गेल्या महाय द्धानें य रोपातंील 
भाडंवलशाहीिी सत्ता कमी झालेली नाहीं, तथाचप चतच्या चवषयींिा दे्वष व सतंाप ऄचधक तीव्र झाला अहे. 
एकपक्षी या य द्धानें स्वराष्ट्राचभमान वृप्रद्धगत केला अहे, तर द सऱ्या पक्षी त्यानें हल्लींच्या समािस्ट्स्थतीिी 
चहचडसपणा व ती बदलण्यािी अवश्यकता िास्त प्रत्ययाला अणून चदली अहे. तेथील बाह्सृष्टीप्रमाणें 
ऄत:सृष्टींतही चवलक्षण खळबळ झालेली अहे. चतनें सामाचिकवादाच्या स्वरूपातही फरक होण्यािा संभव 
अहे. पण एकंदरीत त्याच्या प्रसाराला चतनें तेथें सहाय्यि चमळणारें अहे. तसें होउन, कामकरीपक्षाच्या 
हातीं िास्त िास्त स खावह, समाधानकारक, व न्सयायमलूक होत िाइल हे तकस संमत चदसतें. 
सामाचिकवाद्यािंी सामवाचयक पद्धत िरी बराि काळपोवेतों कोिेंि प्रिचलत न होउं शकली प्रकवा 
अंतरराष्ट्रीय संघ कायम होउन व्यापारी िढाओढ पूणसपणें बंद न झाली, तरी याप ढें ईद्योगपद्धतींत 
कामकऱ्यानंा ऄन कूल ऄसें िबरदस्त पचरवसतन होइल ऄसें ऄन मान करण्यास हरकत नाहीं. तसें झाल्यास 
प्रहद स्थानातं भचवष्ट्यत् काळातं ज्या ईद्योगपद्धतीिा प्रसार होणार ती या पचरवर्मतत स्वरूपािी राहील हे 
ईघड अहे. त्यायोगानें ऄथाति पारृात्य देशातूंन िो भाडंवलदार वगाचवषयीं मागच्या चपढ्ातूंन सतंाप व 
चतरस्कार ईपिला, व िो नंतरच्या चपढ्ातूंन संक्ातं होत गेला, तो ईद भवझयािेंि येथें चततकें  कारण 
ईपिणार नाहीं. िर ईद्योगपद्धतींतल्या ऄन्सयायािें प्रमाणि प ष्ट्कळ कमी होत गेलें , तर चतनें ईद भवणाऱ्या 
संतापािी तीव्रता कमी राहत िाइल हे ईघड अहे. वगसकलहािें बीि ऄशा रीतीनें चन:सत्व होत िाइल 
ऄसें चदसतें. ऄथाति त्याला ईपायभतू ऄसलेल्या सामाचिकवादाच्या प्रसारािें के्षत्रही चततकें  कमी राहील 
हें ओघालाि येतें. 
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प्रहद स्थानातंली चवचशष्ट रािकीय पचरस्ट्स्थचतही या प्रश्नाच्या चविारातं ध्यानातं घेतली पाचहिे. हा 
देश य रोपातंील बह तेक देशापं्रमाणे स्वतंत्र नाहीं. तो परतंत्र अहे, आतकें ि नाहीं तर त्याचं्यात स्वातंत्र्यािी 
लालसा ईत्पन्न झाली ऄसून, त्यासािी झगडाही त्यानें स रू केला अहे. हा झगडा अता ंलवकर थाबंत 
नाहीं हे ईघड अहे. अयलसड सारख्या देशावरून अपणासं ऄसें चदसून येतें कीं, एकदा ंका देशांत ऄसा 
चनकरािा झगडा स रु झाला कीं  देशातल्या सवस शचक्त त्यातंि सहाय करण्यातं प्रकवा चवरोध करण्यातं 
लागनू िातात. सवस िळवळी त्यातं चवरून िातात.  येथेंही हा झगडा िसा िसा वाढत िाणार तसतशी ही 
स्ट्स्थचत होत िाणार हें चनःसंशय अहे. हल्लींही तशीं चिन्सहें दृचष्टस पडंू लागलीं अहेत. ईद्योगधंद्याचं्या 
ईत्कषावर यािा ऄचनष्ट पचरणाम होइल, व त्याबरोबरि सामाचिकवादाकडे लक्ष देण्यास समािास कमी 
वळे व आच्छा राहील हें सागंावयाला नको.  

 
परंत  या सवस कारणाहूंन बलवत्तर कारण येथील संस्कृचत चभन्न अहे हें अम्हास वाटते. न कतेंि वर 

साचंगतल्याप्रमाणे संसाराकडे पहाण्यािी येथील दृष्टीि चनराळी अहे. ती िास्त ऄंतम सख अहे म्हणा, प्रकवा 
प्रारब्धवादी अहे म्हणा, प्रकवा िन्समातंरावंर चवरॄास िेवनू एकंदर अय ष्ट्य स्वकमसस त्रतगं्रचथत  मानणारी अहे 
ऄसें म्हणा, येथील िनतेिी मनोरिना पारृात्याहूंन पूवसपचरृमेआतकीि चवरुध्द  अहे. येथील 
समािव्यवस्थाही चतकडच्याहून ऄशीि चभन्न अहे. ऄनेक कारणानंी चतिें स्वरूप हल्लीं प ष्ट्कळि ऄवगत 
झालेलें  अहे. द सरे हेंही अहे की, ऄचतपचरियाम ळें  चतच्यातंले दोषािंी अम्हासं  तीव्र िाणीव झाली ऄसून, 
ग णाकंडे त्या मानानें द लसक्ष झालें  अहे. परंत  भाग्यवशात्  येथील लोकािंी दृचष्ट अता ं चनवळत िालली 
ऄसून, अपल्या ि न्सया ससं्थािें व संस्कृतीिें  पे्रमानें व  अदराने परीक्षण करण्यािी ब स्ट्ध्द त्याचं्यात ईत्पन्न 
होत अहे. त्यािा पचरणाम ि न्सया समािव्यवस्थेत हल्लींच्या काळाला ऄन रूप  ऄसे फेरफार करून ती 
दृढमूल करण्यात होइल ऄसें वाटतें. या व्यवस्थेंत सामाचिक वादाच्या प्रसाराला वाव नाहीं. यािे कारण 
भाडंवलशाहीप्रमाणे ती चवरोधी  अहे  ऄसें नाही, तर सामाचिक वाद िे  दोष दूर करण्यास िन्समाला अला  
ते चहच्यातं लक्षातं घेण्याआतके ईद भवत नाहींत.  

 
समािवादािा बरँड रसेल सारख्या ज्या तज्ज्ञानंी रागदे्वषरचहत चविार केला अहे. त्यासं त्या 

वादानें अदशस म्हणनू प ढें िेचवलेल्या समािस्ट्स्थतीत दोन–तीन मौचलक दोष वाटतात. एक, या स्ट्स्थतींत 
शासनसत्ता म ळींि न राचहल्यानें मानवी ऄंतःकरणातंील नैसर्मगक द ष्टवृत्तींना कह्ात िेवण्यािें, 
कामक्ोधाचदक ऄनावर झाल्याम ळे घडणारे ऄपाय न घडंू देण्यािें प्रकवा काहीं महत्त्वाकाकं्षी द ष्टलोकानंा ही 
अदशसस्ट्स्थती ईलथून टाकण्यािे मनातं अणल्यास त्यासं चनयंत्रण करण्यािें, साधन ईरत नाहीं. मानवी 
ऄंतःकरणाच्या िागं लपणावर, व नीि अचण द ष्ट वृत्ती चनमसल होण्यावर, या स्ट्स्थचतकचरता ं झटणाऱ्यानंी 
फािील चवरॄास िेवला अहे. द सरा दोष ऄसा कीं, या स्ट्स्थतींत खासगी मालमत्ता नाहींशी करुन स्वाथस-
मूलक वृत्तींना अळा घातला अहे हें खरें पण त्याबरोबर व्यक्तींना अत्मचवकासासािी झटण्यास, प्रकवा 
समािसेवेंत अपली पराकाष्ा करण्यास, ईद्य क्त  करणारे प्रवतसक–कारण चनमाण केलेलें  नाही. 
समािातंले काहंी थोडे लोक हल्लींप्रमाणेंि या अदशसस्ट्स्थतींतही केवळ सत्यचिज्ञासेनें, बौस्ट्ध्दक रॅमाच्या 
अवडीनें, नैसर्मगक परोपकारवृत्तीनें, प्रकवा समािसेवेंने चमळणार या प्रचतष्ेच्या लोभाने, अपलें  अय ष्ट्य 
शास्त्रीय शोधातं, कलाभ्यासात प्रकवा समािसेवेंत घालचवण्यास प्रवृत्त होतील, तथाचप वरील करणें 
समािातंील  ऄचधकाशं लोकानंा प रेशी होतील, व शचैथल्य प्रकवा औदाचसन्सय न येता ंअत्मोन्नचतसािी ते 
पराकाष्टा करीत राहतील, हें संभवनीय चदसत नाही. साराशं, सामाचिकवादािा सवांत मोिा दोष हा अहे 
कीं, त्यािें ध्येय मन ष्ट्याच्या नैसर्मगक मनोरिनेला ऄन रूप नाही. 
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प्रहद स्थानातंल्या वणारॅमव्यवस्थेंत हे अन रुप्य िास्त अहे ऄसें समाशास्त्रज्ञािें मत होत अहे. 
बरँड रसेलनें अपल्या Principal of social Reconstruction o Road to Freedom नावाच्या ग्रथातूंन 
अदशस समािरिनेिीं िी तऱ्त्वें साचंगतलीं अहेत ती वणारॅमव्यवस्थेशी बह ताशंी ि ळतात. समािातील 
सवस व्यक्ती मानचसक ईन्नतींत एकाि दिावर ऄसणे ऄसभंवनीय नाहीं. सवांच्या स्वभावातं एकि वृचत्त प्रधान 
ऄसलेलीही अढळत नाहीं. म्हणून   त्यानंा स्वोत्कषासािी प्रवृत्त करण्यास, त्याचं्या त्याचं्या वृत्तींना व 
मानचसक दिांना ऄन रूप ऄसे चनरचनराळे  प्रवतसक  हेत  ध ंडून काढले पाचहिेत. सामान्सयतः मन ष्ट्यािे 
त्याचं्या स्वभावावंरून Men of thought, men of action, ment of desire, ndunspecialised ऄथवा 
चविारप्रधान, चक्याप्रधान, आच्छाप्रधान व ऄचवकचसतवचृत्त ऄसे भेद करता येतात. पचहल्या प्रकाराच्या 
प रूषानंा ऄध्ययन, ऄध्यापन व माचनसक रॅम चप्रय ऄसतात;  द सऱ्या प्रकारच्या मन ष्ट्यानंा  ऄचधकारािी 
हौस ऄसते, व तत्प्रीत्यथस सवस अय ष्ट्य खिावसेे वाटते; चतसऱ्या वगातल्यानंा सपंत्तीिी अवड ऄसून 
चनरचनराळ्या ईपभोगािी लालसा ऄसते;  िौर्थया वगांत ऄिून कोणतीि वृचत्त चवकचसत झालेली नसल्यानें, 
चनव्वळ शरीरस ख व तात्कालीक अनंदलाभ यापलीकडे त्यािंी  दृचष्ट िात नाहीं. ऄथाति या  त्याचं्या 
वृत्तींना ऄन सरून समािकल्याणाला अवश्यक ऄसलेल्या कायापैकीं चभन्न चभन्न कायें त्याचं्याकडे सोंपचवली 
पाचहिेत;  व ती  काये ते तत्परतेनें करतील यासािी चनरचनराळे प्रवतसक हेत  – अचमषें- िेवलीं पाचहिेत. 
प्रहद स्थानातील  वणसव्यवस्था या तत्वानंा ऄन सरुन केलेली  अहे. पचहला चविारचप्रय लोकािंा ब्राम्हणवगस; 
याचं्याकडे समािातील ऄध्ययन ऄध्यापनािे काम चदलेलें  ऄसून, त्यासािीं समािप्रचतष्ा हा प्रवतसक हेत   
िेवला अहे. ब्राम्हणाने संपचत्त िमवावयािी नाहीं, प्रकवा राज्याचधकार ग्रहन करावयािा नाहीं. समािानें 
त्याच्या ईदरचनवाहािी व्यवस्था करावी व त्याला सवोच्च मान द्यावा. व यातंि ब्राम्हणानें संत ष्ट ऄसावें. ही 
त्यागवृचत ब्राम्हणानंा अवश्यक साचंगतलेली ऄसल्यानेि,  त्याचं्याकडे समािािें एकंदर चनयंतृत्वही चदलेलें   
अहे. ब स्ट्ध्दमान, चविारप्रधान् व समािातंील  व्यवहारापासून ते चनरपेक्ष ऄसल्यानें, समािासािी कायदे 
करण्यास त्याचं्या आतकी पात्रता द सऱ्यातं ऄसणें शर्कय नव्हतें. म्हणून हेंही कायस त्याचं्याकडे देण्यातं अलें . 
द सऱ्या वगावर समािाचं्या रक्षणािा भार टाकण्यात अला; तदन रुप राज्याचधकारचह त्याचं्याकडे िेवण्यातं 
अला. राज्यकारभारातंील रािापासून लहान कामगारापयंतिी सवस  कामें  व चशपाइचगरी ही या वगािीं 
कृत्ये िरचवण्यात अली; व त्याबद्दल त्यानंा  योग्य वतेन व  ऄचधकार चदला गेला. पचहल्या वगांपेक्षा याचं्या 
त्यागािे प्रमाण कमी; ब्राम्हणाहून स्वस खाकडे त्यांिे लक्ष िास्त; तथाचप चवषयोपभोग प्रकवा संपत्तीिी 
लालसा हें  त्यािें  प्रवतसक कारण नाहीं. ऄचधकारानें हा वगस संतृष्ट  ऄसतो. चतसरा वगस वैश्यािंा वगस.  कृचष, 
वाचणज्य, गोरक्षा, आत्यादी चवचहत साधनानंीं यथेष्ट सपंचत्त चमळवावी  व धमाला न सोडता ं चतिा  मनसोक्त  
ईपभोग घ्यावा हें या वगािें कायस िेवलेलें   अहे.  समािाच्या चनवाहाला  अवश्यक वस्त   ईत्पन्न करण्यािें 
व प रचवण्यािें काम या वगाकडे  देण्यातं  अले. संपचत्त चमळचवण्यािा चतिा  ईपभोग घेण्यािा या वगाला  
प्रचतबधं नाहीं;  ऄथात् ि समािाला कल्याणप्रद होइल ऄशा  प्रकारें  या संपत्तीच्या काहंीं ऄंशािा  चवचनयोग 
त्यानें  करणें अवश्यक अहे. स्वस खाचवषयीं पचहल्या दोन वगांहून यािी प्रवृचत िास्त ऄसतें. िौथा वगस 
शूद्रािंा. या वगानें शारीचरक रॅमािीं कामें करावीत; व  शरीरस ख भोगावें.  त्याला  अवश्यक भोग्य वस्तंूिी  
ऄडिण पडणार नाहीं ऄशी व्यवस्था करण्यािें  समािािें  कतसव्य होय. 

 
ऄशी ही वणसव्यवस्था अहे. चतच्या ग णदोषानंा सागंोपागं चवविेन करणे ऄप्रस्त त अहे. परंत  वरील 

वणसनावरून आतकें  चदसून येइल की, चतच्यातं ईत्तम प्रकारिा रॅमचवभाग झालेला अहे; स्पधेिे कारण 
ईरलेलें  नाही. अचण प्रत्येक वगाला त्याच्या त्याच्या मनोरिनेन रुप कतसव्य घालून चदलें   अहे, व प्रवतसक 
कारण लावनू चदलें  अहे. कोणत्याही एका वगात समािातंील सत्ता एकत्र झालेली नाहीं. एका वगात 
कायदे घालून देण्यािी शचक्त तर द सऱ्या वगांत राज्याचधकारी, चतसऱ्या वगात संपचत्त. ऄशा रीतीनें चतिी 



 अनुक्रमणणका 

चवभागणी झालेली अहे. क्षचत्रयाचं्या ऄचधकार-सते्तला ब्राम्हणािें चनयंत्रण िेवलेलें  अहे, तर त्या 
दोहोंच्याही अवश्यकतापूतीिें साधन िें सपंचत्त तें चतसऱ्या वगाच्या हातातं िेवलें  अहे. या व्यवस्थेंत 
शासनासत्ता नाहींशी केलेली  नाही. परंत  चतिें स्वरुप ऄम कि प्रकारिें  ऄसावें ऄसेंही िरवनू चदलेलें  नाहीं. 
ती प्राचतचनचधक बह तंत्री ऄसूं शकते, प्रकवा वैयचक्तक एकतंत्रीही ऄसूं शकते. म्हणून प्रािीन काळी 
प्रहद स्थानातं लोकसत्ताक व रािसत्ताक, दोन्सही प्रकारच्या पद्धचत या व्यवस्थेंत प्रिचलत होत्या. या 
व्यवस्थेंत सवस समाि हा एक चवराट देह ऄसून चनरचनराळे वगस त्यािे हस्तपादाचद चनरचनराळे ऄवयव अहेत 
ही भावना दृढ होते. हक्काबरोबर कतसव्यािी िबाबदारी प्रत्येक वगावर टाकली िाते; व सवांिे ध रीणत्व व 
चनयतृंत्व त्यागसंपन्न, चनरपेक्ष, व ब चद्धमान ऄशा वगाकडे चदलें . 

 
या वणसव्यवस्थेपासून हल्लीं िे दोष ईद भवले अहेत त्यािी म ख्य कारणे दोन अहेत. ही व्यवस्था 

सवसस्वी िन्समचसद्ध करण्यांत अली अहे हें एक व द सरें हें कीं, चनरचनराळ्या वगांत ईच्चनीि हा तीव्र भाव 
ईपिून परस्पर दे्वष मािला अहे. ही दोन्सही कारणें थोड्या प्रयत्नानंी  दूर करता येण्यासारखी अहेत. 
बापािें ग ण म लातं ईत्पन्न होतात हा ऄन भव सामान्सय रीतीनें कोणीही नाकबलू करणार नाहीं. पण 
त्याबरोबरि  कधीं कधीं बापाहून म लाच्या वृचत्त ऄगदीं चनराळ्या अढळून येतात हेही चनरपेक्ष माणसाला 
ऄमान्सय करता ं येणार नाही. तेव्हा ं या दोन्सही  प्रकारच्या ऄन भवानंा चविारातं घेउन, बह ताशंी िन्समचसद्ध 
परंत  काहंीं  ऄंशी ग णान रुप, पूवसपरंपरा पाहून व िन्समचसद्ध  ग ण लक्षात घेउन, िर वगस प्रकवा िात 
िरचवण्यािी व्यवस्था करता ंअली व ती करता ं येइल तर या व्यवस्थेवरील हल्लींिे प ष्ट्कळ अके्षप चनमूसल 
होतील. द सरें ईच्चनीि-भावािें कारण तर चशक्षणानें व शरीराला सविस भागािी सारखीि अवश्यकता अहे  
या िाणीवनेें याहीपेक्षा लवकर नाहींसें होइल. 

 
साराशं, वणसव्यवस्थेंत सामाचिक वादातंल्या अदशसस्ट्स्थतींतले म ख्य दोष चवद्यमान नूसन, मानवी  

मनोरिनेला ती िास्त ऄन रुप अहे म्हणून पूवससंस्कृतीिा व परंपरेिा योग्य ऄचभमान वृप्रद्दगत होउन ही 
व्यवस्था प्रहद स्थानात दृढमलू झाली, तर सामाचिक वादाच्या  प्रसाराला तें  एक चनरोधक कारण होइल 
यातं संशय नाहीं. 

 
पण सामाचिक वादािा प्रहद स्थानातं प्रसार होवो प्रकवा न होवो, हल्लीं पारृात्य देशातं त्यािें प्राबल्य 

अहे; व प्रहद स्थानिा त्या देशाशंी चनकट संबधं-अहे. िवऴच्या घरातं  अगीिा  डोंबाळा झाला ऄसला, 
तर तेथे ती अग का ंलागली हें समिून घेउन, अपल्या घरातं ती न पसरेल यािी तिवीि करून िेवणें 
अवश्यक अहें. यासािीं सामाचिक वादाच्या सवस ऄंगप्रत्यंगािंी माचहती करुन घेउन अपल्या समािािें, 
संस्कृतीिें व संस्थािें त्या दृचष्टने सूक्ष्म परीक्षण केले पाचहिे. तें या चनचमत्तानें होउं लागलें  म्हणिे प्रहद स्थान 
ऄखेरी मारील यातं संशय नाहीं. 

 


