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‘हल्लीं प्रसिद्ध झालेलीं आगरकराांचीं चसरत्रें प्रायः िुधारणेच्या एकाच गोष्टीला महत्त्व देऊन 
सलसहलेलीं आहेत. जण ां काय िुधारणेखेरीज आगरकराांनीं काांहींच कामसगरी केली नाहीं. ... आगरकराांचीं 
राजकीय मतें काय होतीं याची याांनीं चौकशी केली होती काय? १८८८ िालापयंत केिरींत जे राजकीय 
सवषयाांवर लेख आले ते बहुतेक आगरकराांचे आहेत आसण त्यानांतर िुधारकाांतही अशा प्रकारचे बरेच सनबांध 
आले आहेत; या िवांचें ि क्ष्म सनरीक्षण केलें  अिताां अिें सदि न येर्इल कीं, आगरकर हे पके्क स्वराज्यवादी 
होते. ... राजकीय व औद्योसगक अवनसत पाह न त्याांचें सचत्त केशवपनासद चालींच्या सनरीक्षणापेक्षाांही असधक 
िांतप्त व दुःसखत होत अिे. ... जो तार्कककपणा िमाजिुधारणेिांबांधानें त्याांच्या अांगीं वित होता तोच 
तार्कककपणा त्याांनीं राजकीय बाबींवरील आपल्या लेखाांतही प णइपणें उपयोगाांत आसणला आहे.... ज्याांना 
बाकीच्या बाबती पहावयाच्या नव्हत्या त्याांना िगळा आगरकर नको होता. ककबहुना तो त्याांच्या पचनींही 
पडला निता.’ 
 

– बाळ गंगाधर णिळक 
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प्रस्तावना 
 

गोपाळ गणेश आगरकर याांचे पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झालेले िांप णइ वाङ्मय महाराष्ट्र राज्य िासहत्य 
आसण िांस्कृती मांडळातरे्फ एक ण तीन खांडाांत पुनमुइसद्रत होत आहे हे महाराष्ट्रीयाांि सवसदत आहेच. त्याांपैकी 
पसहला खांड जानेवारी १९८४ मध्ये प्रसिद्ध झाला. आज हा दुिरा खांड प्रकासशत करताना मांडळाला र्फार 
आनांद होत आहे. 
 
मुांबई 
सद. १ जानेवारी १९८५ 
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या खंडाणवषयी थोडेसे : 
∎∎ 
 

सववकेवादाचे अध्वय इ गोपाळ गणेश आगरकर याांचे िवइ प्रकासशत ग्रांथ महाराष्ट्र राज्य िासहत्य आसण 
िांस्कृती मांडळ एक ण तीन खांडाांत पुनमुइसद्रत करीत आहे. त्याांपैकी हा दुिरा खांड. आगरकराांच्या सुधारक 
पत्रातील िमासजक, धार्कमक व राजकीय सवषयाांवरील सनवडक सनबांधाांचे जे तीन िांग्रह १८९५ ते १९१८ या 
कालावधीत प्रसिद्ध झाले त्या िवइ सनबांधाांचा िमावशे आम्ही पसहल्या दोन खांडाांत केला अि न त्याला 
‘िुधारणा सवभाग’ हे नाव सदले आहे. प्रस्तुत खांड २ हा या िुधारणासवभागाचा उत्तराधइ आहे. या 
िुधारणासवभागाची ‘सववकेासधसष्ठत िवांगीण िुधारणेचे उद्गाते—गोपाळ गणेश आगरकर’ ही सवस्तृत 
प्रस्तावना पसहल्या खांडात सदली अि न, या दोन्ही खांडाांत समळ न आलेल्या सनबांधाांची, व्यक्ततनामाांची व 
सवषयाांची अशा एक ण तीन ि ची या खांडाच्या शवेिी सदल्या आहेत. 

 
या दुिऱ्या खांडाच्या काही सवशषेाांकडे आम्ही वाचकाांचे लक्ष वधे  र्क्च्ितो. (१) णनबंधसंग्रह, भाग ३ 

(१९१८, प्रकाशक र्फडतरे) या िांग्रहाचे पसहलेच पुनमुइद्रण या खांडात होत आहे. (२) या खांडात देवता, 
आत्मा, सपशाच, धमइकल्पना, कहदुमुिलमानिांबांध, धमांतर र्त्यासद सवषयाांचे आगरकराांनी जे सववचेन केले 
आहे ते शांभर वषांनांतर आजही ताजे वािाव ेअिे आहे. (३) या खांडाचा िवांत महत्त्वाांचा सवशषे म्हणजे 
आगरकराांचे राजकीय सवषयाांवरील लेख यात प्राचुयाने आले आहेत. या खांडातील एक ण ११० सनबांधाांपैकी 
जवळ जवळ ४० सनबांध राजकीय पारतांत्र्याचे दुष्ट्पसरणाम आसण स्वातांत्र्याचे महत्त्व याांना वासहलेले आहेत. 
आगरकर हे केवळ िामासजक िुधारक होते या जनमानिात दृढम ल अिलेल्या िमजुतीचा र्फोलपणा हे 
सनबांध सिद्ध करतात. या सनबांधाांत न र्ांग्रजी राज्यातील दोषाांवर, राज्यकत्यांच्या पक्षपाती धोरणावर, व 
त्याांनी चालसवलेल्या आमच्या सनरृ्इण, क्र र आसण असनबंध आर्कथक सपळणुकीवर आगरकराांनी जे र्णार्ाती 
प्रहार केले आहेत ते वाचल्यावर िामासजक व धार्कमक िुधारणाांच्या बाबतीत आगरकर सजतके जहाल होते 
सततकेच, ककबहुना असधकच, ते राजकीय िुधारणाांबाबत होते, व त्याांना प्रिांगी राजकीय िुधारणाांची जास्त 
सनकड वाित होती, हे लक्षात येते. 

 
हे दोन्ही खांड वाचल्यावर आगरकराांचे िुधारणासवषयक तत्त्वज्ञान सकती व्यापक, म लगामी आसण 

क्राांसतकारक होते याचा प्रत्यय येतो. त्याांची प्रखर ित्यसनष्ठा, असवचल देशपे्रम, िमाजाच्या िवांगीण 
उन्नतीिाठी आवश्यक अिलेल्या तत्त्वाांचा मुतत बुद्धीने त्याांनी रे्तलेला शोध, व त्याांचा पुरस्कार करताना 
िरकार, धमइमातंड, जनता व आप्त या िाऱ्याांच्या रोषाि व िळाि सनभइयपणे तोंड देणारे त्याांचे कणखर 
व्यक्ततमत्त्व पाह न मन स्तांसभत होते! सवशषे म्हणजे हे एवढे िमृद्ध आसण सवशाल तत्त्वज्ञान त्याांनी अवघ्या 
िात वषांच्या अवधीत एका िाप्तासहक पत्रात न सदले. “सुधारका”चा पसहला अांक १५ ऑतिोबर १८८८ 
रोजी सनर्ाला, व १७ ज न १८९५ रोजी आगरकर कालवश झाले. या अल्पावधीत प्रसिद्ध झालेल्या त्याांच्या 
सलखाणाांतील हे सनवडक सनबांध. या हजार पषृ्ठाांच्या अमोसलक पाथेयाचा मराठी वाचक कृतज्ञताप वइक 
स्वीकार व िाांभाळ करतील, आसण तदनुरूप सवचार व आचार करण्याचा सनधार करतील तर त्यायोगे त्याांचे 
व िमाजाचे जीवन कृताथइ होईल अशी खात्री वािते. त्यािाठीच हे पुनमुइद्रण! 

 
१४, अांबाझरी लेआउि 
नागप र ४४००१० 

म. गं. नातू 
णि. य. िेशपांडे 
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इंग्रजी राज्याची उिंि बाजू 
अथवा 

आमचें घोर िाणरद्र्य 
 

मुांबई शहराचा अर्फाि सवस्तार; राजवाड्ाांच्या तोडीच्या तेथील मोठमोठ्या खािगी व िरकारी 
हवले्या; चारिहा गाड्ा एकीला एक लाग न जाण्यािारखे िोलेजांग रस्ते; बगयाांची, सशग्रामाांची व रॅमवचे्या 
गाड्ाांची िारखी धुमश्चक्री; व्यापाऱ्याांच्या गल्ल्याांत वाि समळण्यािाठीं जाणारायेणाराांची धक्काबुक्की; 
र्िकोंर्िकीं उतारूां च्या व मालाांच्या आगगाड्ाांच्या सशळाांचा आसण चाकाांच्या खडखडािाचा त्रािदायक 
आवाज; प्रत्येक माकेिाांत नानाप्रकारच्या सजनिाांची खरेदी करण्याकरताां चाांदी व नोिा सखशाांत र्ाल न, 
चौकशी करीत, या सठकाणाह न त्या सठकाणीं कहडणाऱ्या सगऱ्हार्काांची सजकीरीची र्ािार्ीि; बांदराांत येऊन 
दाखल झालेल्या हजारों पडावाांची आसण मचव्याांची एकच गदी होऊन जाऊन, िमुद्राच्या पषृ्ठभागावर 
डोलकाठ्याांनी झालेला अरण्यतुल्य देखावा; मोठमोठे िटे्ट करण्याांत दांग झालेल्या आडत्याांची व 
व्यापाऱ्याांची होऊन गेलेली एकच धाांदल; आपआपल्या कामाांवर जाणाऱ्या िरकारी व खािगी नोकराांची, 
र्ड्ाळाकडे पहात, कमी असधक होणारी र्ाईची चाल; जो तो आपापल्या उद्योगाांत सनमगन अिल्यामुळें  
र्कडे सतकडे न पाहताां नाकािमोर तडक चालत अिल्यामुळें, देशाांत न नुकत्याच आलेल्या लोकाांि याला 
चकवा झाला अिेल कीं काय, अिा वारांवार होणारा भाि; सगरण्याांच्या सचमण्याांत न सनर्णाऱ्या काळ्या 
धुराांचे लोळ आसण र्मारतीच्या उदराांत चाललेली मोठमोठ्या यांत्राांची गडबड; न्यायकचेऱ्या, सशक्षणालयें, 
तारहसपिें, पोस्िहसपिें, पेढ्या, िाांकिाळ, गोद्या, वगैरे अनेक सठकाणीं िवइकाळ दृष्टीि पडणारी ज्याची 
त्याची व्यािांगसनमगनता; िांध्याकाळच्या िुमाराि सवजेच्या सदव्याांचा, गयािाच्या सदव्याांचा व िाध्या सदव्याांचा 
सजकडे सतकडे लखलखाि; िवइ सदविभर नभाचें आक्रमण करून भागलेला रसव पसश्चमिमुद्राांत स्नान 
करण्यािाठीं सक्षसतजावर येऊन ठेपला अिताां, िमुद्राच्या काांठीं त्याच्या िमाांतर सकरणाांत हवा खाण्याि व 
िहल करण्याि गाड्ाांत न, र्ोड्ावरून व पायाांनी जात येत अिलेली हरएक जातीचीं व पदवीचीं िडीं 
ककवा िवत्ि स्रीपुरुषें; अनेक कारणाांस्तव अनेक देशाांत न आलेल्या, अनेक भाषा बोलणाऱ्या, अनेक 
प्रकारचे पेहराव करणाऱ्या, अनेक पद्धतींच्या लोकाांचे जागोजाग दृष्टीि पडणारे थवे; सप्रन्ि ऑर्फ वले्ि, 
लॉडइ सरपन, ककवा झारतनय याांिारख्या एखाद्या मोठ्या पुरुषाच्या आगमनप्रिांगीं अथवा प्रयाणिमयीं 
ठळक रस्त्याांवर दृष्टीि पडणारा अिामान्य थाि, लष्ट्करी स्वाराांच्या दौडी, पे्रक्षकाांची अनावर दािी, आसण 
पोलीिाचा कडेकोि बांदोबस्त–वगैरे मुांबईि प्रसतसदवशीं सदिणाऱ्या गोष्टीच ज्याांि सनत्य पहाण्याचा प्रिांग 
आहे त्याांि, ककवा या राजधानीच्या क्स्थतीवरून कहदुस्थानच्या लोकाांच्या क्स्थतीचें अनुमान करण्याि काांहीं 
हरकत नाहीं, अिें जे िमजत अितील त्याांि, त्या क्स्थतीचें खरें स्वरूप कधीच माहीत व्हावयाचें नाहीं! 
मुांबईची िदा सदवाळी पाह न या आधुसनक व ऐसहक कुबेरनगरींतील लोकाांप्रमाणेंच या देशाांतील र्तर 
शहराांतले ककवा गाांवाांतले लोक धनाढ्य अितील अिा तकइ  करणें म्हणजे लगनाकायांत आमचे लोक जो 
शततीबाहेर खचइ करतात त्यावरून आमच्या ऐपतीचा अांदाज करण्यार्तकें  वडेेपणाचें काम होणार आहे! 
वास्तसवक पाहताां मुांबई ककवा कलकत्ता हीं आमचीं शहरें नव्हत; हीं र्ांग्रज लोकाांचीं शहरें आहेत! सनदान 
मुांबईतील िांपत्तीच्या अध्याह न असधकाचे मालक र्ांग्रज लोक आहेत, अिें िहज दाखसवताां येणार आहे. 
तिेंच, या शहराांत काांहीं श्रीमान् नेिीव व्यापारी सदितात, व त्याांच्या हात न लाखों रुपयाांच्या प्रसतसदवशीं 
र्डामोडी होतात, येवढ्यावरून र्तर सठकाणींही अशाच प्रकारचे श्रीमांत लोक अितील, ककवा अशाच 
प्रकारच्या र्डामोडी चालल्या अितील, अिा तकइ  करणें अगदीं चुकीचें होणार आहे. ज्याप्रमाणें जड 
वस्त ांत गुरुत्वाकषइणाचा एक कबद  अितो, त्याप्रमाणे या र्लाख्याांत, ककबहुना या देशाांत, मुांबई शहर 
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िांपत्त्याकषइणाचें आद्यस्थान होऊन बिलें  आहे. या र्लाख्याांतील बहुतेक िांपत्ती, बहुतेक शहाणपण, 
बहुतेक कारखाने, बहुतेक व्यापार व व्यापारी, बहुतेक जातींचे व धमांचे लोक–िारे मुांबईांत भरले आहेत. 
र्तर सठकाणीं आळि, दासरद्र्य, व हरएक प्रकारचे गचाळपण हीं मात्र यथेच्ि नाांदत आहेत. उद्याां जर 
मुांबईवर एखादें मोठें असरष्ट गुदरलें  तर कोणाच्याही ताळ वर जोराची बुक्की मारल्यानें त्याच्या र्तर 
अवयवाांची जी गसत होईल ती र्तर शहराांची होणार आहे! एका सदविाांत त्या िवांि अधांगवाय चा झिका 
झाल्यािारखें होऊन तीं िारीं लुलीं पडतील! 

 
जो मनुष्ट्य नोकरी करण्याकसरताां र्ांगलांडाह न येथें येऊन मुांबईत उतरत अिेल त्याच्या मनावर त्या 

शहराच्या प्रथमावलोकनानें होणारे िांस्कार त्याला कधींही िोडीत नितील. युरोपाांतील मोठमोठ्या 
शहराांच्या आसण मुांबईच्या िांपसत्तमत्त्वाांत आसण उद्योगीपणाांत बरेंच िाम्य अिल्यामुळें, “आपल्या देशबांध ांनीं 
कहदुस्थानचें राज्य काांहीं वाईि रीतीनें चालसवलें  नाहीं” अिा प्रत्येक नवीन िाहेबाचा ग्रह एकदम होऊन 
जाणें र्फार स्वाभासवक आहे; व हा ग्रह पुढें होत जाण्यािही अलीकडे बरींच कारणें झालीं आहेत. 
अलीकडील अत्यांत शोधक र्ांग्रजी असधकाऱ्याांसशवाय र्तराांि आमची खरी क्स्थसत आम्हाांत समळ न समिळ न 
िमज न रे्ण्याची गरज उरली नाहीं. िाहेबाचा पगार हवा सततका मोठा अिल्यामुळें, व त्याच्या िुखाि 
लागणाऱ्या बहुतेक सचजा त्याच्या पुरत्या बहुशः िवइ सठकाणीं आताां समळ ां  लागल्यामुळें, त्याच्या नोकरीचीं 
िारीं वषें ऐषआरामाांत जातात; व पेन्शन रे्ऊन जेव्हाां तो परत जातो तेव्हाां त्याचेपाशीं बऱ्याच मायेचा िांचय 
झालेला अितो. आधींमधीं केव्हाां स्वदेश पहाण्याची हुक्की आलीच तर भर पगारावर चाांगली वषादीडवषाची 
र्फलो रे्ऊन, एखादी चैनीची िर्फर करण्यािही काांहीं अडचण पडत नाहीं. आगगाड्ा व आगबोिी याांच्या 
अभावामुळें  नामदार कां पनीच्या प्रमुख गोऱ्या नोकराांि िुद्धाां जीं िुखें समळण्याची आशा स्वप्नाांत देखील 
झाली निेल, तीं िुखें िध्याांचे िामान्य युरोसपयन नोकर अहोरात्र यथेच्ि उपभोगीत आहेत, याांत िांशय 
नाहीं. या त्याांच्या िुक्स्थतीचा आम्ही हेवा करतों अिें नाहीं. ही गोष्ट येथें िाांगण्याांत आमचा र्तकाच हेतु 
आहे कीं, नामदार कां पनीच्या गोऱ्या नोकराांि त्या वळेच्या सवशषे अडचणीमुळें, आम्हा लोकाांत सवशषे 
समिळावें लागत अिल्यामुळें, आमच्या क्स्थतीचें सजतकें  ज्ञान त्याांि होत अिे, व त्यामुळें  आमचा त्याांना 
सजतका कळवळा येत अिे, सततकें  ज्ञान अलीकडील तुि न राहणाऱ्या र्ांग्रजी असधकाऱ्याांि होत नाहीं, व 
त्यामुळें  त्याांना आमच्याबद्दल सततकी कळकळ वाित नाहीं. वास्तसवक पाहताां, कां पनीच्या अमलाांत 
द्रव्यदृष्टीनें आम्ही सजतके िुखी होतों त्याह न िध्याां पुष्ट्कळ पिीनें कमी िुखी आहों, व जे शोधक व सवचारी 
र्ांग्रज लोक आहेत ते ही गोष्ट उदार मनानें कब लही करतात. पण येथें अिलेल्या बहुतेक र्ांग्रज लोकाांचे 
सवचार याह न र्फार उलि अितात; व स्वदेशाि पेन्शन् रे्ऊन परत गेल्यावर ते त्याच प्रकारचे सवचार 
आपल्या देशबाांधवाांपुढें िाांगत सर्फरतात. तारायांत्रें, आगगाड्ा, मोठमोठे रस्ते, लोकसशक्षण, लोकिांख्या, 
िोन्यारुप्याची प्रसतवार्कषक प्रचांड देवरे्व, कहदुस्थानाांत येणाऱ्या व कहदुस्थानाांत न बाहेर जाणाऱ्या मालाचे 
िोलेजांग आांकडे, मुांबई, कलकत्ता वगैरे मोठमोठ्या शहराांत दृष्टीि पडणारी िांपसत्त आसण धनाढ्य नेसिव 
लोक, आसण स्वतःि िवइ सठकाणीं व िवइ काळीं उपभोगण्याि िाांपडणारी हवी तिली िुखपरांपरा–यामुळें  
बहुतेक अवाचीन र्ांग्रजी असधकाऱ्याांि आपल्या राज्यामुळें  प्रत्येक गोष्टींत नेसिव लोकाांचें पाऊल पुढें पडत 
आहे, व सवशषेतः आसधभौसतक िांपत्तीचा जेवढा उपभोग त्याांना प वींच्या कोणत्याही अमलाांत कधींही प्राप्त 
झाला नाही, तेवढा उपभोग त्याांि हल्लीं समळत आहे, अिें वाितें, आसण त्या वािण्याप्रमाणेंच ते येथें अिताां 
व येथ न परत गेल्यावर सलहीत व बोलत िुितात. िेके्रिरी ऑफ् स्िेिच्या र्ांसडआ कौक्न्िलाांत बहुधा अशा 
सवचाराांचे मेंबिइ ककवा िभािद अितात. त्यामुळें  िंॉडध णरपनिारख्या एखाद्या उदारात्म्यानें आमच्या 
बऱ्यािाठीं कमी असधक दोन शब्द सलसहले तर त्याांचा नीि सवचार करणें तें एकीकडेच राह न, उलि त्यािच 
त्या कौक्न्िलाकड न बहुधा खरप ि तांबी समळते! तात्पयइ, कहदुस्थानचीं राज्यि त्रें खुद्द महाराणीिाहेबाांनीं 
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आपल्या हातीं रे्तल्यापाि न कहदुस्थानचें सवत्त कृष्ट्णपक्षाांतील चांद्राप्रमाणें क्षयाि लागलें  अिताां, व थोड्ा 
वषांत कहदुस्थान देश कां गालतेच्या सनसबड अांधकाराांत गडप होऊन जाण्याचीं सचन्हें स्पष्टपणें सदि ां लागलीं 
अिताां, आमचें सवत्त शुतलपक्षाांतील चांद्राप्रमाणें वाढीि लागलें  आहे, व थोड्ा वषांत पौर्कणमेच्या असतश्रीमांत 
चाांदण्याांत आम्ही मोठ्या आनांदानें वावरूां  लागणार आहों, अिा या लोकाांना अलीकडील सवलक्षण 
राज्यपद्धतीमुळें  भ्रम होतो, आसण तो भ्रम आहे अिें त्याांि वाित निल्यामुळें, ते आमच्या गाऱ्हाण्याांकडे 
आसण आरोळ्याांकडे लक्ष पुरवीत नाहींत र्तकें च नाहीं, तर ब्रडॅलॉिारखे जे महात्मे आमची खरी क्स्थसत 
मोठ्या प्रयािानें िमज न रे्ऊन, आपल्या अपनीत बाांधवाांच्या ज्ञानचक्ष वरील भ्रमपिल यत्ककसचत् द र 
करण्याचा प्रयत्न करतात, त्या डोळिाांवर हे म ढ अांध चवताळ न जाऊन, “तुम्ही स्वदेशाचे शत्र;ु कहद  
लोकाांि तुम्हीच बांडखोर करताां; ज्या गोष्टींचें ज्ञान व अनुभव तुम्हाांि नाहीं त्याां गोष्टींत पड न उभय देशाांचें व 
लोकाांचें नुकिान सनष्ट्कारण तुम्ही करताां” अशा प्रकारच्या कुशब्दाांचा वषाव त्याांवर करतात, आसण र्ांग्रजी 
राज्याच्या पवाड्ाांनीं िारी दुसनया हालव न िोड ां पहातात! अशा क्स्थतींत र्ांगलांडच्या लोकाांि व र्ांक्गलश 
पालइमेंिच्या िभािदाांि आमच्या क्स्थतीचें खरें ज्ञान करून देऊन, त्याांना आमच्याकडे दयाद्रइ दृष्टीनें 
पाहण्याि लावण्यािाठीं, जे दहापाांच थोर र्ांक्गलश गृहस्थ आपली पराकाष्ठा करीत आहेत, त्याांतच राष्ट्रीय 
िभेच्या र्ांक्गलश कसमिीचे सचिणीि सम. वु. णडग्बी हे आहेत. इंणडआनामक त्याांनीं चालसवलेल्या 
मासिकाच्या जानेवारीच्या अांकात “कहदुस्थानाांतील सब्रसिश अमलाचें कृष्ट्णाांग” या मथळ्याखालीं हौि आफ् 
कामन्ि िभेच्या िभािदाांि उदे्दश न सलसहलेलें  एक “अनावृत पत्र” त्याांनीं प्रसिद्ध केलें  आहे. ज्याांना र्ांग्रजी 
येत अिेल त्याांनीं तर ते अवश्य वाचावेंच. पण ज्याांना र्ांग्रजी येत निेल ककवा ते पत्र ज्याांच्या हातीं 
पडण्याचा िांभव निेल त्याांनाही त्याांतील ठळक गोष्टी िमजल्याि पुष्ट्कळ र्फायदा होणार आहे, अिें 
वािल्यावरून त्या पत्राचा गोषवारा द्यावा, अिें एकदा आमच्या मनाांत आलें . पण अशा प्रकारच्या लेखाांचा 
िाराांश काढणें ज्याप्रमाणें तो काढणाराि, त्याप्रमाणें तो वाचणाराांिही, कां िाळवाणा होत अिेल अशी शांका 
आल्यावरून त्या लेखाच्या व दुिऱ्या अनेक लेखाांच्या आधारानें पाांचचार स्वतांत्र सनबांध सलसहण्याचा सवचार 
केला, आसण त्याच्या प्रस्तावनेदाखल हें आजचें चऱ्हाि वळलें ! िांमतीच्या सबलाचा िोक्षमोक्ष होईपयंत 
अिला नवीन सवषय हातीं रे्णें प्रशस्त नव्हतें! परांतु काय करावें? सबलाच्या शत्र ांनीं पोष्टमागें पाठसवलेल्या 
लेखी धमतयामुळें– 
 

सरिंा सुकृताचा तंतू । 
आयुष्यतैिंा झािंा अंतू ॥ 

 
अिें वाि ां लागलें , आसण “सबसे जीव प्यारा” या कहदी वचनाकडे लक्ष देऊन सभते्रपणानें हें सवषयाांतर 
करण्याचा सनश्चय केला! आसण दुिरें काय!! पण कहदुस्थानाचें दासरद्र्यसनरिन करण्याच्या कामींही 
िरकारची आसण कायद्याची मदत रे्तल्यासशवाय गत्यांतर नाहीं, अिें म्हणण्याचा या नवीन सनबांधमालेंतही 
प्रिांग येणार आहे! तेव्हाां या सवषयाांतरानें “आजचें मरण उद्याांवर लोिलें” येवढाच र्फायदा कदासचत् झाला 
तर होणार आहे!!!. 
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लहिुस्थानास क्षय िंागिंा! 
 

अठराव्या शतकाचे अखेरीि म्हणजे या देशाांत सब्रसिश राज्याची प णइ स्थापना होण्याचे प वीं जे मोठे 
चौकि र्ांग्रज लोक र्कडे येऊन गेले त्याांपैकीं एकानें या भरतखांडासवषयीं अिा असभप्राय सलह न ठेवला 
आहे कीं या देशानें कोणत्याही गोष्टीिाठीं दुिऱ्याच्या तोंडाकडे पहावें, अिें कधींच होण्याचा िांभव नाहीं, व 
आजपयंत कधीं झालें  नाहीं. जीसवतिांरक्षणाि अवश्य लागणाऱ्या पदाथांची ककवा चैनीच्या पदाथांची 
कहदुस्थानाांत चांगळ आहे; र्फारच झालें  तर कहदुस्थानची लोकिांख्या र्फारच मोठी अिल्यामुळें, तेथील 
लोकाांना थोडेिें कापड दुिऱ्या देशाांपाि न सवकत घ्यावें लागेल; म्हणजे दोन सहस्िे कापड कहदुस्थानाांत 
उत्पन्न करताां येऊन कदासचत् एक सहस्िा दुिऱ्या देशाांच्या बाजाराांत त्याांि खरेदी करावा लागेल. या एका 
वस्त सशवाय कहदुस्थान देशाला कोणत्याही वस्त िाठी दुिऱ्या देशावर अवलांब न रहावयाि नको आहे. हा 
असभप्राय १७९३ त सदलेला आहे. आणखी दोन वषांनीं १८९३ िाल येईल. म्हणजे र्ांग्रजाचें राज्य येथें 
प णइपणे स्थापलें  गेल्याि ९८ वषें ककवा पुरें शतक लोिलें  अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. या शतिाांवत्िसरक 
अमलामुळें  वरील असभप्रायाांत वणइन केलेल्या क्स्थतीच्या अगदीं उलि क्स्थसत आमच्या कपाळीं आली आहे! 
ज्या गोष्टीिाठीं आज आम्हाांि र्ांगलांडाच्या तोंडाकडे पहावें लागणार नाहीं ककवा लागत नाहीं, अशी गोष्ट 
तरी िाांगताां येईल काय? १७९३ त आम्हाांि लागणाऱ्या कापडाच्या एक तृतीयाांशासशवाय बाकीच्या बहुतेक 
िाऱ्या वस्त  आम्ही येथल्या येथें उत्पन्न करीत होतों; ककवा काहीं दुिऱ्याांकड न रे्त अिलों तर त्याच्या 
मोबदला आपला माल त्याांच्या पदराांत बाांधीत होतों. पण या र्िकेि तो मनु अगदीं सर्फरून गेला आहे. 
सब्रसिश अमलाांत अिणाऱ्या येथील प्रजेि प्रसतवषीं ज्या वस्त  लागतात त्या िाऱ्याांचा एकतृतीयाांश तरी येथें 
उत्पन्न होतो ककवा नाहीं, याची मोठी शांका आहे. ज्याप्रमाणें एखाद्या असवभतत कुिुांबाांत एकानें समळवावें 
आसण सतर्ाांनीं वाांट्याि येईल तेवढें बि न खावें, अशी क्स्थसत अिते, त्याप्रमाणें या देशाांतील लोकाांची 
अवस्था झाली आहे. परतया देशाांपाि न जो तयार केलेला माल आम्ही प्रसतवषीं रे्तों, त्याच्या मोबदला 
तयार केलेला माल आम्ही त्याांि देत अितों तर ठीक होतें. कारासगरीच्या वस्त  आम्हाांि लागत नाहींत 
ककवा आम्ही त्या सवकत रे्त नाहीं, अिें नाहीं. जशा आम्हाांि त्या प वीं लागत अित तशाच आताांही 
लागतात. भेद एवढाच कीं, प वीं त्या कहदुस्थानचे कारागीर तयार करीत अित; िध्या र्ांगलांडचे कारागीर 
त्या तयार करून आम्हाांि आण न सवकतात! यावर कोणी अशी शांका रे्ईल कीं, ज्या अथीं कारासगरीचे 
पदाथइ अलीकडे या देशाांत र्फारिे उत्पन्न न करताां, परतया देशाांपाि न सवकत रे्ण्याचा पसरपाठ पडला आहे, 
त्या अथीं त्याांच्या मोबदला या देशाांतील लोक त्या दुिऱ्या देशाांतील लोकाांि काांहीं तरी देत अिले 
पासहजेत. कारासगरीचे पदाथइ तुम्ही दुिऱ्या देशाांपाि न रे्त अिलाां तर त्याांना कच्चा माल देत अिाल. 
किेंही झालें  तरी कोणत्याही दोन अथवा असधक देशाांत िारख्या ककमतीच्या किल्या तरी मालाची 
अदलाबदल झाल्याखेरीज व्यापार चालणें अशतय आहे. तेव्हाां जर तुम्ही कारासगरीचे सजन्नि उत्पन्न करीत 
निलाां तर कच्चा माल उत्पन्न करीत अिलाां पासहजे; व तिें करीत अिलाां तर सब्रसिश िरकारासवरुद्ध 
कुरकुरी करण्याि तुम्हाांि सवशषे जागा नाही. कारासगरीचे पदाथइ उत्पन्न करणें ककवा कच्चा माल उत्पन्न 
करणें हें ज्याच्या त्याच्या मजीवर आहे. तुम्ही कच्चा माल उत्पन्न करावा, आसण र्ांगलांडाने तुम्हाांि त्याबद्दल 
कारासगरीचे सजन्नि तयार करून द्याव,े ही गोष्ट तुम्हा उभयताांि र्फायदेशीर सदि न आल्यामुळें  तुम्ही कहदु 
लोकाांनी शतेकीचा धांदा आसण त्या र्ांग्रज लोकाांनीं कारासगरीचा धांदा पत्करला अिला पासहजे. ज्याप्रमाणे 
एखाद्या खेड्ाांत काांहीं लोक शतेकीचें काम कसरतात व काांहीं कारासगरीचे करतात, आसण एकमेकाांच्या 
मालाची अदलाबदल करून उपजीसवका कसरतात, त्याच प्रकारचा हा र्ांगलांड व कहदुस्थान याांच्यामधील 
व्यवहार आहे. याांत र्ांगलांडच्या पायीं कहदुस्थान देश बुडत चालला आहे, ककवा कहदु लोकाांना दासरद्र्यक्षय 
लाग न ते मृत्य च्या द्वारीं येऊन बिले आहेत, अिें किें म्हणताां येईल कोण जाणे! 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रथमदशइनीं हा आके्षप सकत्येकाांि सनरुत्तर वािण्यािारखा आहे. पण थोड्ा ि क्ष्म सवचाराअांतीं अिें 
सदि न येईल की, र्ांक्गलश लोकाांनीं जरी जाण नबुज न आम्हाांि दासरद्र्य आसणलेलें  नाहीं, तरी ते परदेशस्थ 
राज्यकते अिल्यामुळें, त्याांनीं स्वकीय व्यापाऱ्याच्या र्फायद्यािाठीं जे कायदे केले आहेत, व जी राज्यपद्धसत 
येथें र्ातली आहे, त्या कायद्यामुळें  व त्या राज्यपद्धतीमुळें, त्याांच्या मनाांत निताां ककवा त्याांना नकळत 
आमचें प्रसतवषीं असनवइचनीय नुकिान होत अि न त्याांच्या शांभर वषांच्या अमलाांत आमचे प्राण आमच्या 
डोळ्याांत येऊन ठेपले आहेत! आमचा उत्कषइ व आमची भरभराि अिावी, अशी र्ांग्रज लोक राांत्रसदवि 
कचता करतात, यासवषयीं शांका नाहीं. आडाांत पाणी निेल तर तें पोहऱ्याांत यावयाचें नाहीं, हें त्याांि पक्कें  
ठाऊक आहे. पण राष्ट्राांच्या द्रव्यिांचयाला ककवा द्रव्योत्पत्तीला आडाांतील पाण्याची आसण त्याचा जो भाग 
कराांच्या रूपानें िरकार रे्तें त्याांि पोहऱ्याांत न वर येणाऱ्या पाण्याची उपमा देताांना थोडी खबरदारी ठेंवली 
पासहजे. ज्याप्रमाणें आडाचा तळ एकदाां कोरडा पडला म्हणजे त्यावर पोहऱ्यानें सकतीही हपिाहपि केली 
तरी त्याांत एक थेंबदेखील येण्याचा िांभव नितो, त्याप्रमाणें या राष्ट्रक पाची गोष्ट अिती तर राज्यकत्यांच्या 
करपोहऱ्याांत काहीं एक न येतें हें उर्ड आहे. पण हा राष्ट्रक प केवळ जडक पािारखा नाहीं. याला आपल्या 
सभसत्त ककवा अांगें सपळ न रे्ऊन त्याांतील रुसधर द्रव्यरूपानें आपल्या राज्यकत्यांि देताां येतें! व सनरुपायास्तव 
राजसनष्ठ प्रजा आपले प्राणोत्क्रमण होईतोंपयंत कराांच्या चरकाांत आपणाि सपळ न रे्ऊन, सतजोरीचें पोतें 
भरून देत राहील. अांगाांतील िारा रि नाहींिा होऊन, त्याचें अगदीं शुष्ट्क सचपाड झालें—म्हणजे मात्र 
आमच्यापाशीं तुमचें पोतें भरून देण्याि आताां काांहीं उरलें  नाहीं, आम्ही अगदीं पे्रतवत् झालों आहों, अिें 
िाांगण्याचा दुधइर प्रिांग अत्यांत राजसनष्ठ प्रजेवर देखील कधीं कधीं सनरुपायामुळें  येऊन ठेपतो. सब्रसिश 
लोकाांनीं जी राज्यपद्धसत येथें र्ातली आहे ती नैसतक दृष्टीनें जरी अत्यांत सनदोष आहे, तरी द्रव्यदृष्टींनें ती 
पराकाष्ठेची एकदेशीय आहे, म्हणजे ती र्फारच थोड्ा अांशाांनीं कहद  लोकाांि सहतावह आहे, अिें म्हणणें भाग 
आहे. हें ित्यकथन पुष्ट्कळ र्ांक्गलश लोकाांि रुचत नाहीं. पण त्याांना तें रुचत नाहीं, म्हण न तें अनुतत राह ां 
देणें चाांगलें  नाहीं. तिें करण्यापाि न अखेरीि आमच्यावर व त्याांच्यावर भयांकर प्रिांग गुदरणार आहे. 
त्याांना कहदुस्थानचें राज्य िोड न द्यावें लागेल; व आम्ही बहुतेक नाहींिे होऊां ! ही अखेरची गोष्ट आहे. पण 
सब्रसिश पालइमेंि आसण मुख्यत्वेंकरून र्ांगलांडचे िदय लोक अिा प्रिांग येऊां  देतील अिें आम्हाांि वाित 
नाहीं. आांगलभ मीच्या कुशींत मेकॉिें, णरपन, ब्राइि, ब्रडॅिंॉ ककवा ह्यूम याांिारख्या धीरोदात्त पुरुषाांचें जनन 
होण्याची अक्षमता उत्पन्न झाली निेल, व उत्तरोत्तर सतच्या पुण्यगभाशयाांत अशा प्रकारच्या िासत्त्वक 
आत्म्याांची असधकासधक धारणा होत जाणार अिेल, तर र्ांगलांडचा राज्यसवस्तार िांकुसचत होण्याचें, व आमचें 
राष्ट्रजीसवत नष्ट होण्याचें भय नाहीं र्तकें च नाहीं, तर या आमच्या राज्यकत्या र्ांक्गलश लोकाांच्या ज्ञानाच्या, 
अनुभवाच्या, भ तदयेच्या व उदाहरणाच्या िाहाय्यानें आम्ही आपल्या िाांप्रत अत्यांत शोचनीय क्स्थतींत न हळ ां  
हळ ां  बाहेर पड न काांहीं शतकाांनीं र्ांक्गलश लोकाांच्या बरोबरीचा िुखोपभोग रे्ऊां  लाग ां. पण तो िुसदन येणें 
ककवा न येणें हें वीि वाट्याांनीं र्ांक्गलश लोकाांवर, ऐशीं वाट्याांनीं आमचें आम्हाांवर अवलांब न आहे. मनुष्ट्य हा 
आपल्या भागयमांसदराचा सशल्पकार आहे, हें जें एका प्रसिद्ध र्ांक्गलश तत्त्ववते्त्याचें म्हणणें आहे, व ज्याला 
अनुिरून र्ांक्गलश लोकाांचें सनत्यवतइन होत अितें, तें आम्ही अहोरात्र डोळ्यापुढें ठेऊन तदनुिार वतइन केलें  
पासहजे. आपल्या लोकाांतही “नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय” अिा जो कहदुस्थानी दोहरा तोही 
बेकनच्या वरील वातयाच्या तोडीचाच आहे. अिलीं वचनें ध्यानाांत ठेऊन तदनुरोधानें आमचें वतइन होऊां  
लागेल, तरच अस्ताचलाि गेलेला आमचा भागयरसव पुनः उदयाचलावर येण्याचा िांभव आहे. नाहींतर 
कहदुस्थानाि िाांप्रतकाळीं चोहों सदशाांनीं पसरवषे्टणाऱ्या सनधइनतेचा िांध्याांधकार होताां होताां कां गालतेचें सनसबड 
तम होऊन त्याांत येथील लोक सनमगन होतील! 
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वर रे्तलेल्या कक्ल्पत आके्षपाचें ककवा शांकेचें िमाधानकारक उत्तर िामान्य लोकाांि देताां येवो 
ककवा न येवो, येवढेंच खरें आहे कीं, सदविेंसदवि द्रव्यदृष्ट्ट्या आम्ही असधकासधक खचत जाऊन, पोिभर 
अन्नाि िुद्धाां मोताद होऊां  लागलों आहों, यासवषयीं आताां बहुतेकाांि कमीअसधक स्वानुभवावरून शांका 
रासहलेली नाहीं. िवांि हवा सततका धांदा समळत नाहीं व ज्या थोड्ाांि तो समळतो त्याांनीं सकतीही कष्ट केले 
तरी त्याांि पोिभर अन्न समळत नाहीं, व एखादा दुष्ट्काळ आला कीं लाखों लोकाांि अन्न न समळाल्यामुळें, 
यमलोकाांि जावें लागतें, हें प्रत्यक्ष गोष्टींवरून व िरकारी दप्तराांतील पुराव्यावरून सनःिांशयपणें सिद्ध 
करून देताां येणार आहे, व तें करण्याचा आमचा र्रादा आहे. 
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वाचािं तर चणकत व्हािं! 
 
कहदुस्थानच्या दासरद्र्याची स्पष्ट कल्पना वाचकाांचे ध्यानाांत येण्यािाठीं आज काांहीं आांकडे द्याव,े 

अशी आमची र्च्िा आहे. जे कोणी या आकड्ाांकडे नजर र्फें कतील ते ते पाह न चसकत झाल्यावाांच न 
राहणार नाहींत अशी आमची खातरी आहे. कहदुस्थानच्या दासरद्र्याचे िांबांधानें आम्हाांि जें सलहावयाचें आहे, 
तें वाचकाांच्या मनाांत चाांगल्या रीतीनें उतरण्यािाठीं, त्याांनीं हे पुढील आांकडे ध्यानाांत ठेवणें र्फार जरूर 
आहे. कदासचत् हे आकडे सदल्यावर सवशषे सलसहण्याची गरजही रहाणार नाहीं. कारण कोणत्याही गोष्टीचें 
यथाक्स्थत आकलन होण्याि ज्या वस्त ांची आवश्यकता अिते, त्या वस्त  सनर्कववाद अिल्या तर त्या 
िमजाऊन देण्यािाठीं ककवा त्यावर अवलांब न अिणाऱ्या सिद्धाांताचे स्वीकारण करसवण्यािाठी, सवशषे 
खुलािा करीत बिण्याचें प्रयोजन रहात नाहीं. पासश्चमात्य यांत्रकलेचें ज्ञान कहद  लोकाांि करून सदल्यामुळें  
व्यापारधांद्याांत त्याांचें पाऊल प्रत्येक सदवशीं झपाट्यानें पुढें पडत आहे, व िाधारणपणें युरोपाांतील मध्यम 
क्स्थतींतल्या लोकाांह न कहदुस्थानचे लोक िुखी आहेत, अिें िर सरचडइ िेंपलिारख्या असभमानी र्ांक्गलश 
लोकाचें वारांवार म्हणणें पडतें. अशा रीतीनें आपल्या राष्ट्राच्या परोपकासरत्वासवषयीं बढाई समरसवणारे र्ांग्रज 
लोक जाण न बुज न खोिें बोलत अितील, अिें आमच्यानें म्हणवत नाहीं. कारण आपल्या अनृत भाषणानें 
सब्रसिश लोकाांि व सब्रसिश पालइमेंिाि कहदुस्थानची खरी क्स्थसत िमजली नाहीं, व त्यामुळें  त्याांचेकड न 
प्रमाद होत जाऊन एखादे प्रिांगीं र्ांगलांडावर व कहदुस्थानावर प्रचांड िांकि गुदरलें , तर त्याांत उभय देशाांचें 
मोठें नुकिान आहे, हें िवइ मुत्िद्दी र्ांक्गलश लोकाांि चाांगलें  िमजत आहे. तेव्हाां कहदुस्थानच्या क्स्थतीची जी 
मोहक तिबीर ते वारांवार काढतात ती ते जाण न बुज न स्वदेशबाांधवाांि र्फिसवण्याच्या र्राद्यानें काढतात 
अिें नाहीं; तर सवशषे बारकाईनें दुिऱ्याच्या क्स्थतीचें सनरीक्षण करण्याची र्च्िा निल्यामुळें, व आपण 
केलेलीं चाांगलीं कृत्यें आसण त्यापाि न होणारे चाांगले पसरणाम याांचें सर्फरून सर्फरून कथन करून आपल्या 
दोषाांवर व चुकाांवर पाांर्रूण र्ालणें ककवा ते िहज सविरून जाणें ही िामान्य मनुष्ट्यस्वभावाची अपसरहायइ 
लकब अिल्यामुळें  त्याांच्याकड न अिलें  एकदेशीय वतइन होत अिावें, अिा आमचा िमज आहे. पण ज्या 
इंणडया पत्राांत न आम्हीं पुढील मासहती रे्तली आहे, तिलीं पत्रें पुनः त्याांच्या अवलोकनाांत येतील, व त्याांत 
नम द केलेल्या गोष्टी सनर्कववाद आहेत, अशी त्याांची खात्री होईल, तर र्ांगलांडाांतील पासहजे तो मुत्िद्दी, मग 
तो सलबरल पक्षाचा अिो ककवा कान्झव्हेसिव पक्षाचा अिो, कहदुस्थानच्या लोकाांचा कैवार रे्ऊन आपल्या 
लोकाांकड न होत अिणाऱ्या चुका द र करण्याचा प्रयत्न केल्यासशवाय रहाणार नाहीं. कोणाला केवढाही 
राज्यलोभ अिो, ज्या लोकाांवर राज्य करावयाचें ते लोक िांतुष्ट व िुखी अिले तरच राज्य करणाऱ्या 
लोकाांि र्फायदा होण्याचा व िुख लागण्याचा िांभव आहे, ही गोष्ट अगदीं िामान्य मनुष्ट्याि 
िमजण्यािारखी आहे. तेव्हाां जे र्ांक्गलश लोक या देशाांत नोकरीकरता येतात, ककवा जे र्ांगलांडाांत अि न 
येथील राज्यकारभाराचीं ि त्रें हालसवतात, त्याांच्या अांतःकरणाांत आम्हाांसवषयीं परोपकारबुसद्ध अिो ककवा 
निो, त्याांना आपला स्वाथइ नीि िमजत अिेल तर आमच्या बऱ्यासवषयीं त्याांना कधींही उदािीन होताां 
येणार नाहीं. आजपयंत त्याांच्याकड न आमच्या कल्याणाकडे जें दुलइक्ष झालें  आहे, तें त्याांच्या नजरचुकींनें 
झालें  आहे; त्याांना कळ नवळ न झालेलें  नाहीं. म्हण न त्याांच्या नजरेि त्याांचे प्रमाद आण न ते द र 
करण्यासवषयीं त्याांची आग्रहप वइक प्राथइना करणें हें आपलें  कतइव्य आहे. जर आपणच स्विुखासवषयीं बेपवा 
झालों, ककवा नशीबावर हवाला देऊन स्वस्थ बिलों तर मग त्याांच्याकडे काय दोष आहे बरें? आपल्या 
सनधइनतेि आपले आपण सकती कारण आहों, व आपले राज्यकते सकती कारण आहेत, याचा नीिपणें सवचार 
व सनश्चय करून, ज्या चुका आपल्या हात न होत अितील, त्या आपल्या आपण नाहींशा करण्याि झिलें  
पासहजे, व ज्या आपल्या राज्यकत्यांकड न होत अितील त्या त्याांचेकड न द र होण्यािाठीं त्याांचें मन 
वळसवलें  पासहजे. अशा रीतीनें दोहोंकड न प्रयत्न झाल्यावर पाचपांचवीि वषांत आम्हाांि प्राप्त झालेली 
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अन्नान्नदशा द र होऊन, जाडेंभरडें काां होईना, पण सनदान पोिभर अन्न आम्हाांि समळ ां  लागेल, व एकादा 
दुष्ट्काळ आला अिताां मृत्युमुखाांत क्षधुातांच्या केवळ लाखोल्याच िमपइण्याचा प्रिांग िाळताां येऊन, ज्या 
िांख्येचें िहस्राांनींच पसरमापन करताां येईल, अशा िांख्येनें त्याची िमज त काढताां येण्याचा िांभव आहे. पण 
हें िवइ करताां येण्याि अगोदर आमच्या क्स्थतीचें आम्हाांि चाांगलें  ज्ञान झालें  पासहजे. तें झाल्याखेरीज 
आमच्या हात न काांहींच होण्याची आशा नाहीं. तेव्हा ज्याांना अशा प्रकारची मासहती समळण्याचीं िाधनें 
अितील त्याांनीं ती त्याांच्याद्वारें िांपाद न, लोकाांत सतचा होईल सततका प्रिार करण्यासवषयीं झिलें  पासहजे. 
 

पथृ्वीवरील िुधारलेल्या देशाांत कहदुस्थान देश अत्यांत गरीब आहे, यासवषयीं ज्या कोणाि िांशय 
अिेल त्यानें पुढील आांकड्ाांचें मनन करून त्या िांशयाची सनवृसत्त करून िाकावी. िांयुतत राज्य म्हणजे 
र्ांगलांड, स्कॉिलांड व ऐलंड या सतहींनी झालेल्या सब्रिनाांतील लोकाांपैकी प्रत्येक मनुष्ट्याचें वार्कषक उत्पन्न 
िरािरीनें ४२० रुपये आहे; ऑस्रेसलआांत ४३० आहे; तयानडाांत २६९ आहे; हॉलांडाांत २६० आहे; फ्रान्िाांत 
२५८ आहे; डेन्माकांत २३५ आहे; बेल्सजअमाांत २३० आहे; जमइनींत १८८ आहे; स्वीडनाांत १७० आहे; 
ऑक्स्रआांत १६३ आहे; क्स्वट्झरलांडाांत १६० आहे; पोतुइगालाांत १४० आहे; स्पेनाांत १३० आहे; नॉवेंत १३० 
आहे; ग्रीिाांत ११४ आहे; र्िलींत ११३ आहे; रसशयाांत १०० आहे; व लहिुस्थानांत प्रत्येक इसमापाठीमागें 
वार्षषक उत्पन्न सारें २० रुपये आहे! युरोप खांडाांतील िांपन्न देशाांशीं तुलना करताां ग्रीि, र्िाली, रसशया 
वगैरे देश र्फार गरीब सदितात; पण युरोपाांतील गरीबाांतला गरीब देश कहदुस्थानापेक्षाां पाांचपि श्रीमांत आहे! 
दुिरी ही गोष्ट ध्यानाांत ठेसवली पासहजे की, युरोपाांतील देशाांच्या उत्पन्नाचा िारा भाग तेथील लोकाांच्या 
सनवाहाकडे ककवा िुखोपभोगाकडे लागतो. आमच्या देशाांतील उत्पन्नाचा बराच भाग प्रसतवषीं परतया देशाांत 
जातो, व त्याबद्दल एका कवडीचा देखील मोबदला आम्हाांि समळत नाहीं! म्हणजे या सविाांपैकी १५ रुपये 
तरी आमच्या पोिाांत जात अितील ककवा नाहीं, याचा िांशय आहे! 
 

आमचे प्रस्तुत नाना र्फडनवीि सर डेव्व्हड बाबूधर याांनी अिा अदमाि केला आहे कीं, 
कहदुस्थानाांतील शतेकीचें िारें उत्पन्न बहुधा ३२,५०,००,००० रुपये अिावें, व बाकींचें एकां दर िारें उत्पन्न 
याच्या सनमें म्हणजे १६,२५,००,००० रुपये अिावें. म्हणजे सब्रसिश अमलाांतील प्रजेची िांख्या वीि कोिी 
धरली, तर या असधकाऱ्याच्या गसणताप्रमाणें कहदुस्थानाांतील प्रत्येक र्िमाच्या वार्कषक उत्पन्नाचा आांकडा २७ 
रुपयेपयंत येऊन ठेपतो. दादाभाईिारख्याांचें अिें म्हणणें आहे कीं, तो २० पुढें जात नाहीं. दादाभाईांनीं 
तुमची सहशबे करण्याची पद्धसत दाखवा, म्हण न कहदुस्थान िरकारची अनेक वेळाां सवनवणी केली, पण 
सतचेकडे कोण लक्ष देतो? पण नाहीं सदलें  म्हण न तरी काय हरकत आहे? मारूनकुि न िर डेक्व्हड िात 
रुपयाांचीच किर काढणार कीं नाहीं? हा ित्तासविाांचा आांकडा िरािरीचा आहे, व तो सनरसनराळ्या प्राांताांचे 
आांकडे एकवि करून काढलेला आहे. ते आांकडे येणेंप्रमाणें आहेत :– मध्यप्राांत ३०½; मुांबई र्लाखा 
३०⅓; मद्राि र्लाखा २६½; पांजाब २५½; बांगाल २२½; वायव्यप्राांत वगैरे २२⅕. याच प्रिांगीं वाचकाांनीं 
दोन महत्त्वाच्या गोष्टी ध्यानाांत ठेसवल्या पासहजेत. त्या ह्या की, पांजाबाांतील शतेकरी कुणब्याि कमींत कमी 
वषाि ३४ रुपये खचइ लागतो; व कहदुस्थानाांतील र्तर उष्ट्ण प्रदेशाांतील कुणब्याि ३० रु. लागतो. 
कहदुस्थानाांतील र्िमाची िरािरी वार्कषक प्राक्प्त २७ रुपये आहे, हें वर िाांसगतलेंच आहे. तेव्हाां आताां 
ित्तावीि समळणाऱ्या कुणब्यानें ३० ककवा ३४ रुपये खचइ २७ रुपयाांत न किा करावा, अिा प्रश्न िहज 
उत्पन्न होतो, व त्याचें एकच उत्तर आहे तें हें कीं, रोज थोडीशी भ क ठेव न जेवावें, ककवा हातीं पडेल तिल्या 
कोंड्ानें ककवा पाल्यानें पोिाची खळी भरून काढावी, आसण आजारी पड न अकालीं परलोकाचा मागइ 
िुधारावा, अथवा काांही सदवि सनजइळ्या एकादश्या करून एकदम सवष्ट्णुलोक काबीज करावा! कहदु 
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लोकाांवर अिें करण्याचा प्रिांग येऊन गुदरल्याि बरींच वषें गेलीं, व त्याचे भयांकर पसरणाम प्रसतवषी 
असधकासधक भयांकर होऊां  लागले आहेत. 

 
अशा रीतीनें आम्हाांि सनस्राण करून िोडण्याांत आपला काांहीं एक र्फायदा नाहीं, ही गोष्ट 

िाहेबलोकाांच्या मनाांत कधींच येऊन जावयाला पासहजे होती; पण आमचे र्तके हाल होऊां  लागले अि नही 
त्याांच्या िरबरार्ंत अद्यासप कमतरता पडत निल्यामुळें  त्याांना िवइत्र आबादानी आहे, अिें वाित अिावें 
अिें सदितें. कहदुस्थान देशाांत र्फार अन्न लागतच नाहीं, अिा त्याांचा िमज आहे कीं काय कोण जाणे? पण 
ही अन्नाचीही गोष्ट अिो. शरीराांतील रतताची शुसद्ध आसण सनरोगीपणा प्रसतसदवशीं त्याि जो समठाचा पुरवठा 
होतो त्यावर अवलांब न अितो. र्ांगलांडाांत प्रत्येक मनुष्ट्याला र्फतत खाण्याकसरताां ४० पौंड म्हणजे वीि शरे 
मीठ लागतें, व शतेकीकरताां, ककवा मािे, माांि वगैरे सजनिा सिकसवण्याकसरताां समठाचा जो एकां दर व्यय 
होतो, त्याचा सहशबे केला अिताां र्ांगलांडाांत प्रत्येक र्िमाच्या मागें प्रसतवषीं ७० पौंड मीठ खचइ होतें. आम्ही 
कहद  लोक शाकभाजी खाणारे; र्कडे रोगराई सवशषे; अिें अि न प्रत्येक कहद च्या पाठीमागें प्रसतवषीं १० 
पौंडाांपेक्षा म्हणजे ५ शरेाांपेक्षाां या देशाांत असधक मीठ खपत नाहीं. हा प्रभाव कशाचा बरें? िन १८०० त मुांबई 
व मद्राि र्लाख्याांत मणाला र्फतत आठ आणे पडत; िध्याां २ रुपये ११ आणे पडतात! हें मीठ तोडणें 
पसरणामीं र्फार जाचणार आहे! 
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यातं काहंीं फायिा नाहीं 
 
आजपयंत िांमतीच्या सबलासवषयीं जो वाद झाला तो जणो काय पुरेिा न होऊन त्याची द्वीपाांतरीं 

पुरवणी काढण्याचा सकत्येकाांचा सवचार आहे. आमच्या मतें या प्रयत्नापाि न कोणािही र्फायदा न होताां, हें 
भाांडण र्ांगलांडाि रे्ऊन जाणाराांचें उलि नुकिान होणार आहे. िांमतीच्या सबलाच्या प्रसतरोधकाांच्या 
र्च्िेकडे लक्ष न पुरसवताां, िरकारानें त्याचा कायदा करून िाकल्यामुळें, त्याांचीं मनें पराकाष्ठेचीं क्षबु्ध झालीं 
अितील, व त्याांच्या क्षबु्धावस्थेंत अमृतोपम उपदेशाची गोष्टही त्याांना सवषतुल्य वािणार आहे, हें आम्ही पक्कें  
िमज न आहों; तथासप ते आमचे देशबाांधव आहेत; त्याांचें जें असहत तें आमचें असहत आहे; व त्याांचे हांिें 
झाल्याि वाईि न वािणें अशतय आहे, म्हण न त्याांच्या रागाची ककवा सतरस्काराची भीसत न बाळगताां, हा 
वाद त्याांनीं र्ांगलांडात नेणें काां प्रशस्त नाहीं हें थोडतयाांत िाांगण्याचा प्रयत्न करतों. 

 
िांमतीच्या कायद्याचे शत्र ुर्ांगलांडाांत जाऊन करणार तरी काय? कहदुस्थान िरकारच्या ठरावावर 

िेके्रिरी ऑफ् स्िेिकडे अपील करावें, अिें त्याांच्या मनाांत अिेल तर तें काम येथ न अजइद्वारानें 
होण्यािारखें आहे. तिेंच, यािांबांधानें पालइमेंिाांत काांहीं चळवळ करावयाची अिेल तर तीही येथ न करताां 
येण्यािारखी आहे. कहदुस्थानचा पक्ष रे्ऊन भाांडणारे जे अनेक र्ांग्रजी िद्गृहस्थ आहेत, त्याांपैकीं कोणीं या 
कामाची वसकली पत्करल्याि येथ न त्याि मासहती पुरवली म्हणजे झालें . पण ही अिली वसकली मात्र 
कोणी पतकरील ककवा नाही, यासवषयीं आम्हाांि मोठी शांका आहे! र्गलांडाांत मतवैसचत्र्याची कमाल होऊन 
गेली आहे, हें आम्हाांि कब ल आहे; पण स्रीजातीसवषयीं, तुकइ स्थानच्या लोकाांसशवाय, र्तर युरोपीयन 
लोकाांची व सवशषेतः र्ांक्गलश लोकाांची जी प ज्यबुद्धी आहे, ती ध्यानाांत आसणली अिताां, ज्याच्या मनाचे िारे 
व्यापार नीि चालले आहेत अिा कोणत्याही पदवीचा भला मनुष्ट्य या अमांगल कामाचें वकीलपत्र रे्ईल 
अशी आमची मनोदेवता िाांगत नाहीं. र्ांक्गलश लोकाांची राष्ट्रीय नीसत कशीही अिो, व आमच्यापैकीं ज्याांना 
सतची मासहती नाहीं ते त्या लोकाांच्या येथें सदि न येणाऱ्या बाह्य वतइनावरून त्याांच्या नीतीच्यासवषयीं हव ेतिे 
कुतकइ  करोत; ऋतु प्राप्त झाला आहे म्हण न बारा वषांच्या आांतील वयाचे मुलीशीं सतच्या नवऱ्यानें खुशाल 
जावें, अिें म्हणणें व उर्डपणें मोठमोठ्या सठकाणीं त्याचें मांडन करणें हें काम त्याांच्यानें या कालाांत 
होण्यािारखें नाहीं. कारण, ज्या द ष्ट्य आचारापाि न आपण मुळापाि न असलप्त अितों, ककवा मोठ्या 
प्रयािानें मुतत झालेले अितों, त्या आचाराचें मांडन करणें अत्यांत िांकिावह, ककबहुना सकळि आणणारें 
अितें. ऋतु प्राप्त झाल्याबरोबर स्रीगमन करण्याची चाल र्ांगलांडाांत कधीं काळीं रूढ होती ककवा नाहीं, हें 
आम्हाांि ठाऊक नाहीं. तथासप अिल्याि त्या चालीि चाांगली ठरसवण्याचें धाडि कोणताही िमांजि 
र्ांक्गलश गृहस्थ करूां  र्क्च्िणार नाहीं अशी आमची खात्री आहे. तथासप “बहुरत्ना विुांधरा” या न्यायानें हा 
पक्ष रे्ण्यािारखा एखादा गृहस्थ सब्रसिश पालइमेंिाांत समळण्यािारखा अिल्याि येथील लोकाांनी त्याकडे 
आपल्या प्रकरणाांचे कागदपत्र पाठव न द्याव,े म्हणजे झालें . खुद्द जाण्यायेण्याचा खचइ व दगदग करण्याांत 
काय हाांशील आहे! सबलाच्या प्रसतरोधकाांि हा िल्ला कदासचत मायावीपणाचा वािणार आहे. परांतु थोड्ा 
मसहन्याांप वी यािांबांधानें पालइमेंिाांत प्रश्न सनर्ाला अिताां जी प्रश्नोत्तरें झालीं, त्याांवरून या प्रकरणाांत 
कहदुस्थान िरकाराि िध्याांचें र्ांग्रजी प्रधानमांडळ अनुक ल आहे; सनदान त्या िरकारच्या सनश्चयाांत 
कोणत्याही प्रकारें हात र्ालण्याची आपली र्च्िा नाहीं, अिा लॉडइ क्रॉि याांनीं प्रधानमांडळीच्या वतीनें 
सदलेल्या उत्तराांचा स्पष्ट आशय होता, हें ज्याांच्या लक्षाांत अिेल ते तरी, आमच्या या िल्ल्यावर 
मायावीपणाचा आरोप ठेवणार नाहींत, अशी आम्ही आशा करतों. पण यावर कोणी अिा आके्षप रे्तील. की, 
िेके्रिरी ऑफ् स्िेि ककवा सब्रसिश पालइमेंि याांनीं आमचें अपील नामांज र केलें  म्हण न काय झालें? त्याांच्या 
असधकारापेक्षाां असधक असधकार अिलेलें  दुिरें एक कोिइ र्ांगलांडाांत आहे. त्यापुढें खिला चालव न त्या 
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कोिाकड न त्याचा प्रसतक ल सनकाल होईतोंपयंत सबलाच्या प्रसतपक्ष्याांनीं हताश होण्याची गरज नाहीं; व या 
कोिापुढें आपलें  म्हणणें यथाक्स्थतपणें माांडण्यािाठीं काांही लोकाांनीं स्वतः जाणें अवश्य आहे. सब्रसिश लोक 
मोठे िदय व न्यायी आहेत; तेव्हाां अनेक कहद ांची िांमती निताां जो कायदा कहदुस्थान िरकारानें 
जबरदस्तीनें पिार केला, आसण तिें करण्याांत त्याांच्या धमांत हात र्ातला, तो कायदा पालइमेंिाच्या द्वारें 
कहदुस्थान िरकाराकड न रद्द करसवण्याि ते मागें पुढें पाहणार नाहींत! या शांकेवर आमचें एकच उत्तर आहे, 
तें हें कीं, सब्रसिश पालइमेंिाचे िभािद िुसशसक्षत व िमांजि अिल्यामुळें, त्याांपैकीं एखादा दुिरा या 
िांमतीच्या कायद्यासवरुद्ध आमचें काय म्हणणें आहे तें सनदान ऐक न रे्ईल, ककवा आपल्या वळेाच्या र्िका 
दोन र्िका मोड न त्यािांबांधाचे कागदपत्र वाच न पाहील. पण िामान्य र्ांक्गलश लोक “बारा वषांच्या आांतील 
मुलीकडे जाण्याचा हक्क नवऱ्याि अिावा, अिें प्रसतपादण्यािाठीं अमुक अमुक गृहस्थ कहदुस्थानाह न आले 
आहेत, व अमुक सठकाणी व्याख्यान देणार आहेत” अिें िमजल्याबरोबर त्याचें ते कोणत्या प्रकारचें स्वागत 
करतील, हें िाांगता येणें अशतय आहे! अगोदर या मांडळींचें भाषण कोणीही ऐक न रे्णार नाहीं; पण मोठ्या 
समनतवारीनें तें दहा पाांच समसनिें ऐकण्यात आलें  तर त्यापाि न त्याांि र्तका िांताप उत्पन्न होईल कीं, 
भाषण करणाराांवर ते चवताळ न जाऊन त्याांि “दे माय धरणी ठाय” अिें करून िोडतील! धमाच्या समषानें 
ककवा दुिऱ्या कोणत्याही समषानें बारा वषांच्या आांतील मुलीचा िांभोग करण्याचा हक्क सतच्या नवऱ्याि 
अिावा, ह्या शब्दाांपाि न त्या लोकाांच्या कानाि जो त्राि होईल त्यापुढें, वैसदकाांनीं प्राजापत्य करीत अिताां 
स्री–पुरुषाांच्या नाकपुड्ाांत पाडलेल्या दुवांच्या थेंबाांपाि न होणारा त्राि काांहींच नाहीं, अिें म्हणावें 
लागेल! अिल्या अमानुष जुलमाचें मांडन कहगाच्या पाण्याप्रमाणें त्याांच्या कणइरांध्ाांची आग करून िोडील, व 
सतच्या झितयानें त्याांचीं माथीं सर्फरून जाऊन ते आमच्या वसकलावर तुि न पडतील, अशी आम्हाांि भीसत 
आहे! आमच्या प्रसतपक्ष्याांि आमचें हें भासकत हातीं रे्तलेल्या पक्षाच्या आवशेामुळें  व असभमानामुळें  कदासचत् 
सनराधार वाि न, जर ते र्ांगलांडाि जाण्याचा हेका धरतील, तर पुढें ते पश्चात्तापाांत पडतील यासवषयीं 
आम्हाांि शांका नाही. तथासप अशा गोष्टीसवषयीं दुिऱ्याांनीं सवशषे बोलण्यापेक्षाां ज्याचा त्यानेंच शाांतपणाचा 
सवचार करावा हें बरें! दुिऱ्याच्या उपदेशानें गैरिमज द र न होताां, त्याि असधकच पीळ पडत जातो. तथासप 
हा पक्ष रे्ऊन र्ांगलांडाि जाणाऱ्या लोकाांनीं ही गोष्ट लक्षाांत ठेवावी कीं, उलि पक्षाचे लोक, म्हणजे 
िांमतीच्या कायद्याि अनुक ल अिलेले लोक आपल्या प्रसतपक्ष्याकड न धमइिांबांधानें ककवा दुिऱ्या कोणत्याही 
िांबांधानें या प्रकरणासवषयीं र्ांक्गलश लोकाांचा गैरिमज न होऊां  देण्यासवषयीं काांहीं तरी तजवीज 
केल्यासशवाय राहणार नाहींत. या कायद्यासवरुद्ध खिपि करण्यािाठीं जे लोक र्ांगलांडाि जाण्याि तयार 
होतील त्याांच्याबरोबरच ककवा त्याांच्या पाठोपाठ एखादा िुधारक सतकडे जाण्याि सनरे्ल, हें त्याांनीं पक्कें  
ध्यानाांत ठेवावें. धमासशवाय आताां या कायद्याि सवरोध करण्यािारखें काांही रासहलें  नाहीं; व धमइिांबांधानें 
सकत्येकाांनीं त्याचा जो बागुलबोवा करून ठेसवला आहे तोही सकती पोकळ आहे, हें आताां िवांच्या ध्यानाांत 
आलें  आहे. तथासप र्ांगलांडािारख्या नवीन सठकाणीं या कायद्याचे प्रसतपक्षी याच मुद्यावर िारी सभस्त 
ठेवणार, हें उर्ड आहे. कारण र्ांगलांडािारख्या िुधारलेल्या देशाांत दुिऱ्या कोणत्याही मुद्यावर अिल्या 
र्ाणेरड्ा हक्काांचें मांडन करणें अशतय आहे. धमइिांबांधानेंही त्याांचा कोसिक्रम अनेक प्रकाराांनी आजपयइत 
मोड न काढण्याांत आला आहे, व तेथे सर्फरून काढता येईल; पण सिस्ती लोक आमच्या धमाची र्फारशी मुवइत 
ठेवतील अिें आम्हाि वाित नाहीं. सवशषेतः उलि पक्षाकड न जेव्हाां अिें दाखसवण्याांत येईल कीं, या 
प्रकरणाच्या िांबांधानें धमइमताांत व धमाचाराांत अनेक भेद आहेत, तेव्हाां तर ते तुमच्या तक्रारीकडे मुळींच लक्ष 
देणार नाहींत. आसण त्याांनीं तें द्यावें तरी काां हें आम्हाांि िमजत नाहीं. कहदुस्थानची लोकिांख्या एकां दर 
तीि कोिी; त्याांत िवइ प्रकारच्या ब्राह्मणाांची िांख्या चार ककवा पाांच कोिी अिेल. या िांख्येंत न ज्या लोकाांत 
मुळींच गभाधान करीत नाहींत, केलें  तर लगनाचे वळेीं करतात, ककवा हवें तेव्हाां करतात, ते वजा र्ाला; 
म्हणजे हा कायदा कोिी दीड कोिी लोकाांना लाग ां पडेल ककवा नाहीं याची शांका आहे. अशा रीतीनें ज्या 
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थोड्ाांि हा लाग ां पडणार त्याांतील १२६ मुलींपैकीं िहा मुलींि बाराव्या वषांप वीं ऋतु प्राप्त होतो, अिें 
सदि न आलें  अिल्यामुळें  कहदुस्थानापैकीं सकती थोड्ा लोकाांच्या धमाच्या आड हा कायदा येणार आहे, हें 
िहज व्यतत होणार आहे. सशवाय, हेंही ध्यानाांत ठेवलें  पासहजे कीं, पसहल्या ऋत ांत गभाधान केलें  पासहजे, 
अशी स्पष्ट शास्राज्ञा कोठेंही नाही. काांहीं लोकाांत पसरपाठ मात्र तिा आहे. पण तो पसरपाठ िाक न सदल्याि 
धमोल्लांर्न होईल अिें नाहीं. हे िवइ सवचार गरज पडल्याि र्ांक्गलश लोकाांपुढें आल्यासशवाय राहणार 
नाहींत, व ते आल्याि कायद्याच्या प्रसतपक्ष्याांचा जम तेथें किा बिेल, याचा त्याांनीं नीि सवचार करून मग 
जें करणें अिेल तें करावें. द्रव्याि व लौसककाि सनष्ट्कारण मुकण्याांत काांहीं अथइ नाहीं. या रीतीनें पैशाचा व 
श्रमाचा दुरुपयोग करण्यापेक्षाां लोकोन्नतीिाठीं ज्या सवशाल कल्पना अलीकडे सकत्येकाांच्या मनाांत र्ोळ ां  
लागल्या आहेत, त्याांपैकीं एखादी खरी करून दाखसवण्याचा प्रयत्न केला तर सकती नामी होणार आहे? 
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इंव्लिंश राज्यातं पोिभर अन्न णमळत नाहीं 
 
हा देश सब्रसिश लोकाांनीं काबीज केल्यापाि न एका गोष्टीसशवाय र्तर गोष्टींत त्याला जो र्फायदा 

झाला आहे तो नाकब ल करण्याची ककवा त्याबद्दल कृतघ्न होण्याची आमची र्च्िा नाहीं. तिेंच ज्या एका 
असनष्ट गोष्टीसवषयीं आम्ही आपल्या िाांप्रत राज्यकत्यांि जबाबदार धरतों, सतचा िारा वाईिपणाही 
त्याांच्यावर लादण्याि आम्ही तयार नाही. कहद  लोक अमेसरकन ककवा य रोपीयन लोकाांप्रमाणें िुखासभलाषी 
व दीर्ोद्योगी अिते; एकमेकाांवर सवश्वाि िाक न जुिीनें वागण्याची त्याांि हौि अिती, द्रव्यिांपादनािाठीं 
हवा तो धांदा ककवा हवें तिलें  धाडि करण्याि मागें पुढें पहाणारे ते निते, तर त्याांि जी आजसमत्तीि 
अन्नान्नदशा आली आहे, ती कदासचत् येतीना. म्हणजे वारांवार होतें काय कीं, असतशय वसरष्ठ लोकाांचा 
कसनष्ठ लोकाांशीं िमागम झाला, कीं मग कसनष्ठ लोकाांत जे थोडेबहुत गुण अितात तेही लयाि जाऊां  
लागतात, व अखेरीि ते अगदींच मेषपात्र होतात, ककवा प णइ लयाि जातात. युरोपाांतील लोकाांच्या 
िासन्नध्यामुळें  अमेसरकें तील ताांबड्ा र्ांसडअन लोकाांच्या अनेक जाती नष्ट झाल्या आहेत व होत आहेत. 
आमची दशा केवळ त्याांच्याप्रमाणेंच झाली नाहीं याचें कारण येवढेच कीं, अमेसरकेत विाहती करण्याि 
गेलेल्या य रोपीयन लोकाांत आसण तेथील म ळच्या रसहवाशाांत िुधारणेच्या िांबांधानें जेवढें अांतर होते त्याह न 
बरेंच कमी अांतर आम्हाांत व आमच्या राज्यकत्यांत आहे. तथासप मानसिक व शारीसरक श्रम करून हें अांतर 
असधकासधक कमी होत जाण्याचा प्रयत्न आम्हीं केला नाहीं तर तें वाढत जाऊन अखेरीि र्ांसडअन 
लोकाांप्रमाणेंच आमची गसत होण्याचा िांभव आहे. पण या कामीं िरकाराकड न सवशेंष र्फायदा होईल अिें 
आम्हाांि वाित नाहीं. लोकाांच्या अांगाांत स्वाभासवक जोम अिल्याखेरीज िरकार तरी काय करणार? 
वास्तसवक पहाताां िरकारनें किें करावें आसण काय करावें हें ठरसवण्याचें िामथ्यइ लोकाांच्या अांगीं अिलें  
पासहजे, व तें लोकाांचें लोकाांनीं िांपाद न राखलें  पासहजे. िमजा कीं, एखाद्या उदार िरकारानें आपल्या 
प्रजेि मेहेरबान होऊन काांहीं महत्त्वाचे हक्क सदले, पण ते वापरण्याची योगयता सतच्या अांगीं निली, तर त्या 
हक्कापाि न सतचें कल्याण न होताां उलि अकल्याणच होण्याचा िांभव नाहीं काय? िरकार आसण प्रजा ककवा 
शास्ते आसण शासित याांचा स्वाभासवकपणें परस्पराांशीं सवरोध अितो. कोणतेंही िरकार जुलमी अिणें ककवा 
निणें हें त्या िरकारच्या अमलाांत अिलेल्या प्रजेच्या नैिर्कगक प्रकृतीवर अवलांब न आहे. ज्याांि स्वभावतः 
स्वातांत्र्याची ककवा िुखानुभवाची चाड अिेल, ते प्रिांगसवशषेीं सनरुपायास्तव काांहीं काल परवशतेचा 
अांगीकार करतील ककवा हालाांत सदवि काढतील; पण योगय िांधी िाांपडल्याबरोबर आपलें  स्वातांत्र्य सर्फरून 
समळसवल्यासशवाय कधींही रहावयाचे नाहींत. राजकीय हक्काांची, जड िुखाांची, ककवा स्वातांत्र्याची “र्ाल” 
म्हण न कोणी भीक र्ालीत नाहीं. या गोष्टी केवळ ज्याच्या त्याच्या अकलेनें व पसरश्रमानेंच िाध्य 
होण्यािारख्या आहेत. तेव्हा र्ांक्गलश लोकाांनीं आमची िांपत्ती नेली; आमच्या स्वातांत्र्याचा अपहार करून 
आम्हाांि गुलाम करून िोडलें ; आमचा िारा व्यापारधांदा नाहींिा करून आम्हाांि कां गालता आसणली; 
आम्हाांवर नाना तऱ्हेचे कर बिव न व हजारों युरोपीयन लोकाांि मोठमोठ्या जाांगा देऊन आम्हाांि पोिभर 
अन्नाला महाग करून िोडलें  अशा प्रकारची रड गात बिल्यापाि न र्फारिा र्फायदा होईल, अिें आम्हाांि 
वाित नाहीं. र्ांक्गलश लोक मोठे दयाळ  आहेत व अलीकडे दुिऱ्याच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्याची बुसद्ध 
अत्यांत िुधारलेल्या देशाांत बरीच रै्फलावत चालली आहे; त्यामुळे ककवा द रदशी स्वाथामुळें  आमच्या 
िरकारच्या हात न आमच्या र्फायद्याच्या काांहीं गोष्टी होण्याचा िांभव आहे; मुळींच नाहीं, अिें नाहीं. पण तें 
सकतीही उदार झाले तरी त्याांची िांख्या र्फारच स्वल्प अिली पासहजे. हातींपायीं पड न जेवढें चाांगलें  करून 
रे्ताां येण्यािारखें अिेल तेवढें तर करून घ्यावेंच, पण तें र्फारच थोडें अिणार आहे हें ध्यानाांत ठेव न. 
त्यासशवाय दीर्ोद्योगासद स्वोन्नतीचीं जीं प्रशस्त िाधनें आहेत, त्याांचा अांगीकार करून त्याांच्या िाहाय्याने 
आपला र्ष्ट हेतु िाधण्याचा प्रयत्न करणें हेंच खाि यशाचें सचन्ह नव्हे काय? याप्रमाणें या सवषयासवषयीं 
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आमचें मत अिल्यामुळें, अशा प्रकारच्या लेखाांत िरकारचे जे दोष दाखसवण्याांत येतात ते त्याांच्या नजरेि 
येऊन त्याांनीं ते द र करावे, हा एक हेतु अितोच; पण मुख्य हेतु तो नाहीं. लोकाांच्या नजरेि ते दोष पड न 
त्याांि आपल्या सवपत्तीचीं खरीं कारणें िमजावीं, आसण तीं द र करून िुखी होण्याची र्च्िा उत्पन्न व्हावी, हा 
त्याांचा मुख्य हेतु आहे. “िाांसगतलेली बुसद्ध आसण पदरीं बाांधलेली सशदोरी कोठवर पुरणार?” अशी आपल्या 
भाषेंत म्हण आहे, ती काांहीं वावगी नाहीं. िरकारच्या कृपाळ पणापाि न, न्याय्यतेपाि न, ककवा िारािार 
सवचारापाि न, आम्हाांि समळणाऱ्या हक्काांचा, व त्याांपाि न होणाऱ्या िुखाांचा, पसरर् अत्यांत मयासदत आहे. 
तेव्हाां कहदुस्थानच्या दासरद्र्यासवषयीं जें आजपयंत सलसहण्याांत आलें  आहे, व पुढें येईल, त्यासवषयीं आमच्या 
वाचकाांनीं अिे िमजावें कीं, तिें करण्याांत आमच्या राज्यकत्यांि दोष दाखसवण्यापेक्षाां, ककवा त्याांच्यापुढें 
झोळी पिरून त्याांत एखादा तुकडा िाकण्याबद्दल त्याांची प्राथइना करण्यापेक्षाां, लोकाांि आमच्या क्स्थतीचें 
खरें ज्ञान होऊन, ती िुधारण्यासवषयीं उत्िाह उत्पन्न व्हावा, हा आमचा प्रधान हेतु होता, आहे, व अिेल. 
तेव्हाां आज जी थोडीबहुत मासहती देणार आहों, ती रात्रांसदवि डोळ्याांपुढें ठेव न, ज्यानें त्यानें आपापल्या 
शततीप्रमाणें देशाच्या दासरद्र्यहननािाठीं होईल तेवढें पसरश्रम करण्याि प्रवृत्त व्हावें, अशी सवनांती आहे. 

 
र्ांगलांडाांतील प्रत्येक मनुष्ट्याच्या पाठीमागें जें िरािरीचें वार्कषक उत्पन्न पडतें, त्याांत न त्याचा वार्कषक 

खचइ वजा केला अिताां त्याचेपाशीं िुमारें ४२ रुपये र्फाजील ककवा सशल्लक राहतात. या सशलकें त न त्याि 
चैन करताां येते ककवा अडचणीच्या प्रिांगािाठीं ती राख न ठेवताां येते. कहदुस्थानाांतील लोकाांची क्स्थसत 
अगदीं सनराळ्या तऱ्हेची आहे. आमचे सर्फनॅन्ि समसनस्िर अथवा र्फडनवीि सर डेव्व्हड बाबधर याांच्या 
सहशबेाप्रमाणें या देशाांतील प्रत्येक र्िमाच्या पाठीमागें िरािरी वार्कषक उत्पन्न २७ रुपये पडतें, व त्याच्या 
खचाि कमींत कमी प्रसतवषी ३० रुपये लागतात. म्हणजे केवळ प्राणरक्षण करण्याि सजततया पैशाांची त्याि 
अवश्यकता आहे सततके पैिेही त्याि समळत नाहींत. त्याांत तीन रुपयाांची त ि पडते! सम. दादाभाई नवरोजी 
याांचें अिें म्हणणें आहे कीं, िरकारी तुरुां गाांतील कैद्याि प्रसतवषीं िरािरीनें सजतका खचइ लागतो, सततका 
कहदुस्थानाांतील प्रत्येक र्िमाच्या पाठीमागें धरला, तरी देखील त्याचेपाशीं दीडदोन रुपये सशल्लक रहातील 
ककवा नाहीं, याची शांका आहे. िाऱ्या गोष्टींचा सवचार करताां अिें सदि न येतें कीं, कहदुस्थानाांतील प्रत्येक 
मनुष्ट्याच्या पाठीमागें िरािरीनें िुमारें २ रुपयाांचें उणें उत्पन्न आहे! उत्पन्नाच्या ककवा प्राप्तीच्या अशा 
क्स्थतींत कहद  लोक जगतात तरी किे, अिा प्रश्न आहे. या खेदजनक प्रश्नाचें िमपइक व िमाधानकारक 
उत्तर पुढील आकड्ाांवरून वाचकाांचें वाचकाांि देताां येईल. परवाां झालेल्या मनुष्ट्यगणतीचे आांकडे अद्यासप 
बाहेर पडले नाहींत. म्हण न १८८१ त केलेल्या मनुष्ट्यगणतीचाच आधार रे्ऊन चाल ां . या मोजणींत प्रसिद्ध 
झालेल्या मासहतीवरून अिें सदितें कीं, र्ांगलांडाांतील मनुष्ट्य िरािरीनें ३९·९१ वषें जगतो, व कहद  २३·५ वषें 
जगतो! हे आांकडे पासहल्यावर आमच्या ऋणप्राप्तीवर आम्ही किे राहतो, या प्रश्नाचें उत्तर देण्याि कोणाि 
कसठण पडेल काय? बरें, हीं तेवीि वषें तरी आम्ही िुखानें र्ालवतों काय? िुखाचें नाांव कशाला? 
कोणाला पोिभर अन्न आहे, तर ढुांगणाला सचरगुि नाहीं; कोणाला सचरगुि आहे, तर आश्रयाला खोपि 
नाहीं. याप्रमाणें बहुतेक लोकाांची प्राणयात्रा अत्यांत िांकिावह झाली आहे. बहुतेक प्राांताांत मेर्राजाची 
ककसचत् वक्रदृसष्ट झाली कीं, लहानापाि न थोराांचीं व श्रीमांताांपाि न गरीबाांचीं धाबीं गडबड न जातात! काय 
ही आमची दशा! पथृ्वींतील िाऱ्या लोकिांख्येचा िहावा भाग या देशाांत रहातो; येथील जमीन िुपीक; येथें 
िवइ प्रकारच्या हवा; व्यापाराचीं जहाजें चालण्याजोगया येथें मोठमोठ्या नद्या; येथील रानाांत व डोंगरात 
िाांपडणार नाहीं अशा एका झाडाचें नाांव रे्ण्याची मुष्ट्कील; बहुतेक धात ांचा हवा तेवढा पुरवठा; तीन हजार 
वषांची आमची पुरातन िुधारणा; युरोपाांतील राष्ट्रें अज्ञानसतसमराांत र्ोरत पडलीं अिताां, नानाप्रकारच्या 
सवद्याांत व कलाांत आमच्या आम्हीं िांपासदलेल्या प्रावीण्यामुळें  िवइ पथृ्वीवर अद्यासप गाजत अिणारा आमचा 
लौसकक—अशा प्रकारचे आम्ही कहद  लोक अि न, आज आम्हाांि दुपारची नड कशी भागवावी, अशी 
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प्रसतसदवशीं पांचाईत पडावी काय? पांचवीि कोसि मनुष्ट्यजांत ांपैकीं प्रत्येकाि एक सदवि नाहीं, दोन सदवि 
नाहीं, वषेंच्या वषें, अधइपोिीं, दुिऱ्या सदविाची कचता करीत व झोंपेची प्राथइना करीत, रात्रीच्या प्रहरीं 
जसमनीवर आांग िाकण्याचा प्रिांग यावा, आसण शरीराांत व मनाांत उत्िाहाचें पुनरुज्जींवन न होताां, आांथरूण 
िोड न हात पाय ओढीत रोज िकाळीं सर्फरून उद्योगाि लागणें भाग पडावें, हें सकती शोचनीय आहे बरें? 
रात्रांसदवि दुष्ट्काळाची धास्ती; अनेक प्रकारच्या रोगाांनीं, सवशषेतः अपुरत्या अन्नामुळें, वस्रामुळें, व 
रहाण्याच्या र्ाण जागेमुळें  उत्पन्न होणाऱ्या तापानें, ज्याच्या त्याच्या र्राांत दृष्टीि पडणारी सवपसत्त; गाल 
बिलेले, डोळे खोल गेलेले, िाऱ्या अांगाांि वळ्या पडलेले, िाराांश, भकेुनें िवइ प्रकारें गाांज न आयुष्ट्याि 
कां िाळलेल्या लोकाांचे, गाांवोंगाांवीं व शहरोशहरीं सदिणारे थव—ेहें पाह न अशा नीसतमान्, ज्ञानवान्, व 
दयावान् राज्यकत्यांसवषयीं स्वाभासवकपणें सजतकी प ज्यबुसद्ध उत्पन्न व्हावी सततकी होणें शतय आहे काय? 
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लहिुस्थानातंीिं अन्नान्निशेचे िुष्पणरिाम 
 
मागल्या अांकाांत आम्हाांि “र्ांग्रजी राज्याांत पोिभर अन्न समळत नाही” या िदराखालीं तें न 

समळण्याचीं कारणें दाखव न त्यापाि न उत्पन्न होणारा एक पसरणाम िाांसगतला आहे. र्ांक्गलश लोकाांि 
पोिभर अन्न, अांगभर वस्र, व रहावयाि चाांगलीं र्रें समळत अिल्यामुळें, आसण त्याांवर दुष्ट्काळाचा ककवा 
महर्इतेचा प्रिांग आल्याि, त्याांत न त्याांि जवळ अिलेल्या सशलकेच्या िाहाय्याने िहज सनभाव न जाताां येत 
अिल्यामुळे र्ांगलांडाांतील गचाळ हवेंत त्याांच्या प्रकृतीचें उत्तम रीतीनें रक्षण होऊन ते िरािरीनें ४० वषें 
जगतात, व आमचा देश िुपीक अि न आम्हाांि पोिभर अन्न, अगदीं जरूरीचे वस्र, व ऊन, वारा, आसण 
पाऊि याांच्यापाि न िांरक्षण होण्यािारखीं र्रें रहाण्याि समळत निल्यामुळें, व दुष्ट्काळ पडल्याि त्याांत न 
पार पाडण्याजोगी सशल्लक आमच्यापाशीं बहुधा होत निल्यामुळें, आम्ही िरािरीनें २३ वष ेजगतों; म्हणजे 
र्ांक्गलश लोकाांपेक्षाां १७ वषांनीं आमचें आयुष्ट्य कमी आहे, व त्या मानानें आमच्या हात न उद्योगधांदा कमी 
होऊन िांपत्त्युत्पादनही कमी होतें, हें सिद्ध झालें . र्ांक्गलश लोकाांच्या आयुष्ट्यापेक्षाां आमचें आयुष्ट्य कमी 
होण्याि येथील दुष्ट्काळ तर कारण आहेतच; पण त्याांहीपेक्षाां सनत्याच्या उपािमारीपाि न आमच्या प्रकृतीवर 
जे पसरणाम र्डतात ते होत. पोिभर अन्न न समळाल्यामुळे प्रकृतींत क्षीणता येते, व क्षीण प्रकृतींत रोग िहज 
जडतात. अन्नाच्या व वस्राच्या कमताईमुळें  कहदुस्थानाांतील सकती लोक प्रसतवषीं तापानें मरतात, याची 
वाचकाांि कल्पना देखील निेल. काांहीं प्राांताांत दर हजाराि िोळा ककवा अठरा मनुष्ट्यें तापाि बळी 
पडतात! १८७७, ७८, ७९ हीं तीन दुष्ट्काळाचीं वषें होतीं, व १८८६, ८७, ८८ हीं िालें  एकां दरीनें 
आबादानीचीं होती. परांतु चमत्कार हा कीं, िाऱ्या कहदुस्थानाांत पसहल्या तीन वषांत एकां दर सजतकीं माणिे 
मेलीं, त्याांह न दुिऱ्या तीन वषांत असधक मेलीं! ४७,८४,६१९;  ५१,६३,९९६; ४९,७०,००८ एक ण 
१,४९,१८,७१३, हा पसहल्या तीन वषांतील मृत्य ांचा आकडा होता. दुिऱ्या तीन वषांपैकीं पसहल्या वषांत 
म्हणजे १८८६त ५०,१६,८७७ माणिें मेलीं; १८८७ त ५५,०८,४५४ मेली; १८८८त ५०,८७,१३८ मेलीं. 
एक ण १,५५,१२,४६९. म्हणजे अिें कीं, तीन वषें सदिण्याांत िुबते्तचीं होतीं, त्याांत दुष्ट्काळाच्या तीन 
वषांपेक्षाां ५,९३,७६६ मनुष्ट्यें असधक मेलीं! हा सवलक्षण प्रकार पाह न ज्याच्या मनाांि आश्चयइ व खेद वािणार 
नाहीं, अिा कोण आहे? िुबते्तच्या वषांत दुष्ट्काळाच्या वषांपेक्षाां असधक मनुष्ट्ये काां मरतातां? या प्रश्नाचें उत्तर 
येवढेंच आहे की, दुष्ट्काळाांत ज्याांना अन्न समळत नाहीं, ती नाहींशीं होऊन गेलीं म्हणजे त्याांचे बरोबरच 
रोगाांचें बीजही सनर् न जातें; व जीं मागें रहातात, तीं धट्टीकट्टीं अिल्यामुळें  बरींच सिकतात; िुबते्तच्या वषांत 
तिें होत नाहीं. िवांि थोडें थोडें अन्न समळत अिल्यामुळें  केवळ उपािमारीनें मृत्युिांख्या र्फार होत नाहीं हें 
जरी खरें आहे, तरी बहुतेक लोक जरत्कारु होऊन गेले अिल्यामुळें  तापासद रोगाांच्या िाथींनीं ते जजइर 
होऊन जातात, आसण एकां दरींत दुष्ट्काळाच्या वषांपेक्षाां िुबते्तच्या वषांतच मृत्युिांख्या असधक होते. 
उदाहरणाथइ, पसहल्या तीन वषांत व दुिऱ्या तीन वषांत तापानें मेलेल्या मनुष्ट्याांच्या िांख्येकडे पहा. पसहल्या 
तीन वषांत ९३,३१,८३४ माणिें तापानें मेलीं, व दुिऱ्या तीन वषांत, १,०४,३०,२५५ मेलीं. म्हणजे पसहल्या 
तीन वषांपेक्षाां दुिऱ्या तीन वषांत १०,९८,४२१ माणिें यािांबांधानें असधक मेलीं. याचप्रमाणें र्तर िाांथींचाही 
पसरणाम र्डतो. तेव्हाां दुष्ट्काळाच्या वषांपेक्षा िुबते्तच्या वषांत मृत्युिांख्या असधक काां होते, हें वाचकाांच्या 
ध्यानाांत िहज येणार आहे. 

 
कहद  लोकाांि सब्रसिश अांमलापाि न जीं अनेक िुखें प्राप्त झालीं आहेत, व ज्याांबद्दल आपली आपण 

प्रशांिा करून रे्ण्याचा र्ांक्गलश लोकाांि कधींही कां िाळा येत नाहीं, त्याांत त्याांनीं या देशाांत ितत चालणाऱ्या 
लढाया बांद करून, त्याांच्या जागीं िवइ देशभर स्थासपलेल्या स्थाईक शाांतीचा वारांवार उल्लेख करण्याांत येतो. 
लढाईपाि न होणारा त्राि आसण नुकिान, व शाांततेपाि न होणारें िुख व र्फायदा हीं कोणाही मनुष्ट्याि 
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कब ल केलीं पासहजेत. पण िवइच क्स्थतींत ककवा िवइ कालीं लढाई असहतकारक आसण शाांतता कल्याणप्रद 
अिेल, अिें कोणाच्यानेही सनक्षन म्हणवणार नाहीं. देशी राजाांच्या कारकीदींत ककवा मराठ्याांच्या अांमलाांत 
िवइ कहदुस्थानभर दांगेधोपे होत अित, लढाया चालत अित, व मारामाऱ्या होत अित, हें खरें आहे. पण या 
िवांपाि न जेवढी प्राणहासन ककवा सवत्तनाश होते अिे, त्याह न िाांप्रतच्या शाांत अांमलाांत असधक प्राणहासन व 
असधक सवत्तनाश होत आहे, हे र्ांक्गलश दप्तराांतील िरकारी कागदपत्राांच्या आधारानें सिद्ध करून देताां 
येण्यािारखें आहे. र्ांक्गलश राज्यामुळें  अखेरीि आमचें काय सहत होईल हें िाांगताां येणें कसठण आहे. तिेंच, 
िध्याां आम्हाांि ते लोक जें सवद्यामृत पाजीत आहेत, व आमच्या राजकीय सवचाराांि व वतइनाि जे वळण 
लावीत आहेत, त्याची काय ककमत करावी कोण जाणे. येवढें मात्र खरें आहे कीं, ि क्ष्म दृष्टीनें सवचार करताां 
त्याांच्या अांमलापाि न शरीरिुखाि अत्यांत अवश्य जें पोिभर अन्न तें आम्हाांि त्याांच्या राज्याांत समळत नाहीं, 
आसण त्या अन्नाभावामुळें  र्ड न येणारे जे लाखों मृत्यु त्याांपाि न त्याांि आमचा बचाव करताां येत नाहीं. १७९३ 
पाि न १८९० पयंत युरोपखांडात एकिारख्या लढाया होत होत्या. या लढायाांत एकां दर ४५,००,००० लोक 
पडले अिावेत, अिा अजमाि केला आहे. म्हणजे या ित्याण्णव वषांपैकीं प्रत्येक वषीं िुमारें पन्नाि हजार 
मनुष्ट्यें धारातीथीं पडलीं. हा प्रचांड आांकडा पाह न कोणाच्याही अांगावर काांिा उभा राहणार आहे, व 
युरोपाांतील लोकाांि िुधारलेले सिस्ती लोक म्हणाव ेकीं रानिी म्लें च्ि म्हणावें, अशी शांका येणार आहे. 
तथासप जर कोणी कहदुस्थानाांतील मृत्युिांख्येचा सवचार करील तर त्याला ती याह नही भयप्रद सदि न येईल, 
यासवषयीं आम्हाांि सबलकुल िांशय नाहीं. १८८० िाल कहदुस्थानाि िवइ प्रकारें बरें गेलें , अिें म्हणण्याि 
हरकत नाहीं. या वषी कोणत्याही कारणानें सवशषे माणिें मेलीं नाहींत. तेव्हाां हें वषइ आधारभ त धरून, या 
वषांपाि न पुढच्या आठ वषांचा सवचार केला तर अिें सदि न येईल कीं, १८८०–१८८८ याांच्या दरम्यान 
र्फतत तापाच्या िाांथींनीं ४३,४९,९२२ माणिें जार्फा मेलीं. “जार्फा मेलीं” याचा अथइ येवढाच कीं, १८८० हें 
चाांगलें  वषइ मान न त्याांत सजतकीं माणिें तापानें मेलीं सततकीं प्रसतवषीं मरावयाचींच, अशी कल्पना करून 
त्याांच्या आठपिीयेवढा आांकडा, वरील ४३,४९,९२२ हा आांकडा काढताांना तापानें मेलेल्या िाऱ्या 
माणिाांच्या आांकड्ाांत न वजा केला आहे. अशा रीतीनें हा आांकडा काढण्याचें कारण येवढेंच कीं, 
ज्याप्रमाणें लढाई हें मृत्युिांख्या वाढसवणारें आगांतुक कारण आहे, त्याप्रमाणें तापाच्या भलभलत्या िाांथी 
उद्भव न, त्याांमुळें  सनत्याह न र्फाजील माणिें मेलीं, तर त्या िाांथींि आगांतुक कारणें मानण्याि हरकत नाहीं. 
तात्पयइ, संग्रामरूप आगंतुक कारिानें युरोपखंडांत सत्याण्िव वषात णजतकीं मनुष्यें मेिंीं णततकीं या 
हतभालय लहिुस्थान िेशांत र्फतत आठ वषांच्या आांत तापाच्या आगांतुक िाांथींि बळी पडलीं! आठ वषांत 
४३,४९,९२२ माणिें आगांतुक तापाांनीं मरणें म्हणजे प्रसतवषीं ५,४३,७४० माणिें मरणें होय. युरोपाांत 
लढाईमुळें  गेल्या ित्त्याण्णव वषांपैकीं प्रत्येक वषीं िुमारें ५०,००० मनुष्ट्यें मेलीं, हें वर दाखसवलेंच आहे. या 
िांख्येनें सतच्या मागल्या िांख्येि भासगलें  अिताां दहाचा ककवा अकराचा भाग लागेल. या भागावरून काय 
उर्ड होते कीं, गेल्या ित्त्याण्णव वषांपैकी कोणत्याही एका वषीं लढाईनें युरोपाांत सजतकी प्राणहासन केली, 
सतच्या दहापि ककवा अकरापि प्राणहासन १८८०–१८८८ याांच्या दरम्यान प्रत्येक वषीं येथें झाली! हे आांकडे 
जर सनर्कववाद अितील, आसण ते सनर्कववाद आहेत यासवषयीं कोणािही शांका रे्ताां येणार नाहीं, कारण ते 
पालइमेंिरी ब्ल्य ू बुकांतून (म्हणजे पालइमेंिाच्या हुकुमावरून जे िरकारी कागद सनळा पुठ्ठा ककवा सनळें  
मलपषृ्ठ र्ाल न लोकोपयोगािाठीं िापण्याांत येतात, त्याांत न) रे्तलेले आहेत, तर िध्याांचा शाांततेचा अांमल 
बरा आहे, ककवा पसहला दांगयाधोप्याचा व मारामाऱ्याांचा अांमल बरा होता, याचा सनश्चय करणें कसठण आहे. 
अन्न, वस्र आसण आच्िादन हीं तीन, व कोणत्याही आगांतुक कारणापाि न होणारी लोकिांख्येची हासन, याांनीं 
कोणत्याही राज्याचा चाांगलुपणा ककवा वाईिपणा ठरवायाचा अिेल, तर सब्रसिश राज्याचा कैवार रे्ऊन 
भाांडणाऱ्या खुद्द सब्रिनाांििुद्धाां यािांबांधानें एतदे्दशीय राज्यें सब्रसिश राज्यापेक्षाां कहद  लोकाांि असधक 
सहतकारक होतीं, व झालीं पासहजेत, अिें कब ल करणें भाग पडेल.  
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यानंा कोिी णवचारता नाहीं काय? 
(जी. आय्. पी. आर. व एस्. एम्. आर.) 

 
प वीं नामिार कंपनी कहदुस्थानचें राज्य करीत होती, तेव्हाां सतच्या व्यवस्थेवर देखरेख 

करण्याकसरताां र्ांगलांडाांत बोडइ ऑर्फ कां रोल अि न, एक कौल िांपला कीं दुिरा कौल करताना कां पनीनें 
आपला अांमल किा चालसवला, याबद्दल पालइमेंििभेंत वािार्ाि होत अिे, व त्या वािार्ािींत कां पनीचे जे 
दोष सदि न येतील ते द र करण्यासवषयीं कां पनीि ितत ताकीद समळत अिे. सशवाय कां पनींच्या नोकराांनीं 
र्फारच बेबांदशाही केली अिल्याि, पालइमेंिपुढें त्याांची चौकशी होत अिे. िंॉडध क्िंाइव्ह व वॉरेन हेव्स्िंलस 
याांच्यावर जे खिले झाले, ते याच कारणामुळें  झाले.पण महाराणीिाहेबाांनीं या देशाचीं राज्यि त्रें खुद्द 
आपल्या हातीं रे्तल्यापाि न िाराच मनु सर्फरल्यािारखा झाला आहे. १८५७ पाि न आतापयंत कहदुस्थानचें 
राज्य किें चाललें  आहे, याबद्दल म्हणण्यािारखी चौकशी झाली नाहीं र्तकें च नाही, तर 
अर्फगासणस्थानाशीं सनष्ट्कारण लढाई उपक्स्थत करून, कोट्यवसध रुपयाांचा व लाखों प्राणाांचा होम केला, 
ककवा ज्याांनीं हतभागय थीबास कैद करून ब्रह्मी लोकाांि गुलाम केलें , आसण अगोदरच आहाराबाहेर 
गेलेल्या राज्यसवस्ताराचा सवस्तार आणखी वाढव न, कहदुस्थानचा अांमल हरएक प्रकारें असधक िांकिावह 
केला, अशाांच्या कृत्यासवरुद्ध कोणी एक ब्र देखील कासढला नाहीं! मग त्याांना तलाईव्ह ककवा हेक्स्िांगि 
याांप्रमाणें अपराधी िमज न पालइमेंिपुढें त्याांची चौकशी करण्याची वाता कशाला पासहजे? आसण अलीकडे 
अिें होऊां  लागलें  आहे, हें रास्तच आहे. कहदुस्थान िरकार जें सवशषे जबाबदारीचें काम करतें तें िेके्रिरी 
ऑफ् स्िेिच्या िल्ल्यानें करते; िेके्रिरी ऑफ् स्िेि जो िल्ला देतो, तो असधकारारूढ मांसत्रमांडळाच्या 
र्च्िेप्रमाणें देतो, आसण त्यानें तिें करावें हें नीिच आहे; कारण त्या मांडळापैकींच तो एक अितो. तेव्हाां 
र्कडे ज्या ज्या मोठ्या र्डामोडी होतात, त्या र्ांक्गलश प्रधानमांडळाकड नच होतात, अिें म्हणण्याि हरकत 
नाही. या प्रधानमांडळाच्या कृत्याांवर पालइमेंिाची देखरेख आहे. पण अलीकडे सब्रसिश पालइमेंिां या 
असधकाराचा जिा उपयोग करावा तिा करीत नाहीं. ज्या प्रधानाांच्या हात न सवशषे दोष देण्यािारखीं कामें 
होत, त्याांच्याांवर प वीं पालइमेंि खिले करून त्याांना सशक्षा देत अिे. अलीकडे बऱ्याच वषांत पालइमेंिानें तिें 
करण्याचें धैयइ दाखसवलें  नाहीं. पालइमेंिाि व लोकाांि अांमल रुचत नाहीं, अिें सदि न आल्याबरोबर 
असधकारारूढ प्रधानमांडळी आपल्या कामाचा राजीनामा देते, आसण येथेंच बहुधा हें तांट्याचें प्रकरण समितें. 
पुढील प्रधानमांडळी मागल्या मांडळीि हवा सततका तोंडीं दोष देतात, पण त्याांपैकी कोणावरही खिला 
करण्याची िाती त्याांि होत नाहीं. कारण पुढें आपणावरही तोच प्रिांग येण्याचा िांभव आहे, अशी त्याांि 
भीसत वाित अिते! आज या िाऱ्या गोष्टी येथें िुचण्याि, आमच्या रेलवे कां पन्याांतील व्यवस्थेसवषयीं ककवा 
अव्यवस्थेसवषयीं मनाांत आलेला सवचार कारण झाला. र्तर र्लाख्याांतील रेल्वे कां पन्याांसवषयीं आम्हाांि 
र्फारशी मासहती नाहीं, म्हण न त्याांसवषयी आम्ही काांहीं सलह ां र्क्च्ित नाहीं, व तिें करण्याचें आम्हाांि 
प्रयोजनही नाहीं. ज्याांचा या कां पन्याांशीं प्रत्यक्ष िांबांध अिेल, व त्याांतील अव्यवस्थेमुळें  ज्याांचें नुकिान होत 
अिेल, त्याांनीं त्यासवषयीं तक्रार करावी, हेंच योगय आहे. तिेंच या र्लाख्याांतील रेलवे कां पन्याांपैकीं बी. बी. 
सी. आय्. शींही आम्हाां दसक्षणी लोकाांचा सवशषे िांबांध नाहीं. सशवाय या कां पनीची व्यवस्थाही बरी आहे, अिें 
िाांगतात. तेव्हाां आम्ही जें सलसहणार आहों, तें या र्लाख्याांतील जी बडी कां पनी जी. आय्. पी. आर्. आसण 
सतचेच चारपाांच वषांचें धाकिें भावांड एस्. एम्. आर्. याांि उदे्दश न आहे. 

 
या दोन आगगाड्ाांमुळें  या र्लाख्याांतील व्यापाराि जो र्फायदा झाला आहे व प्रवाि करण्याची जी 

िोय झाली आहे, ती नाकब ल करण्याची आमची र्च्िा नाहीं. तिेंच मोठमोठे कारखाने सनर् न व्यापार 
वाढत चालला, व कामाधामाच्या सनसमत्तानें, व दुिऱ्या अनेक कारणाांनीं, सनरसनराळ्या जातीचे व पदवीचे 
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लोक एकत्र येऊां  लागले म्हणजे अप्रत्यक्ष रीतीनें ज्या िामासजक िुधारणा िहज होत जातात, व जें 
िुसशक्षण समळतें, तेंही या गाड्ाांच्या खात्याि रुज  धरण्याि आम्ही नाखुष आहों, अिें नाहीं. अशा 
प्रकारच्या गोष्टींपाि न अनेक र्फायदे होतात, हें आम्ही कब ल करतों. पण हें कब ल केलें  म्हण न कोणािही 
अिें म्हणताां येणार नाहीं कीं, याांतील दोष ककवा अडचणी दाखव न त्या द र करण्याचा प्रयत्न करूां  नये. 
येवढें खरें आहे कीं, उत्तर कहदुस्थानाांतील सकत्येक आगगाड्ाांत जी अांदाधुांदी आहे म्हण न िाांगतात तिली 
अांदाधुांदी या दोनही कां पन्याांच्या कारखान्याांत नाहीं. काशीकडे जाऊन आलेल्या कोणत्या पासहजे त्या 
गृहस्थाशीं दोन र्िका बोला, तो सतकडील आगगाड्ाांची थोडीबहुत नाचक्की केल्यावाांच न रहाणार नाहीं. 
आम्ही यािांबांधानें शकेडों लोकाांशीं बोललों आहों, व त्या िवांच्या बोलण्याांत एक मोठी गोष्ट आमच्या 
नजरेि आली ती ही कीं, सतकडील कां पन्याांचे बहुतेक नोकर लोक जबरदस्त पैिेखाऊ आहेत. गाडींत न 
माल धाडावयाचा अिो, कीं सतकीि काढावयाचे अिो, कीं पािइल पाठवावयाचें अिो; वा बरोबरचें ओझें 
तोलावयाचें अिो; त्या त्या कामाच्या मनुष्ट्याि थोडीबहुत सचरीसमरी सदल्यासशवाय तें नीि रीतीनें व 
झिसदशीं शवेिाि जावयाचेंच नाहीं! यािांबांधानें कै. रा. िा. मांडसलक याांि देखील सतकडील एका 
स्िेशनावर त्राि पड न, त्याांना दसक्षणी ब्राह्मणाचें उग्र स्वरूप त्या बाब  लोकाांच्या प्रत्ययाि आण न देण्याचा 
प्रिांग आला होता. राविाहेब लोकाांशीं व्यवहार करताांना वळेेची केवढी प्रसतष्ठा ठेवीत अित, हें अद्यासप 
लोकाांच्या स्मरणाांत न गेलें  निेल. यािांबांधानें त्याांच्या अनेक मनोरम आख्यासयका आहेत. पैकीं एकीचा 
िाांप्रत सवषयाशीं िांबांध अिल्यामुळें  ती थोडतयाांत िाांगतों. र्कडील थािाप्रमाणें सतकडेही एके सदवशीं गाडी 
स्िेशनावर येण्याच्या अगोदर िुमारें पांधरा समसनिें राविाहेबाांची गाडी स्िेशनाच्या र्फािकाशीं येऊन दाखल 
झाली. र्फािकावरच्या गड्ानें गाडीत नेसिव आहे अिें पहाताांच तें चिसदशीं लाऊन रे्तलें . राविाहेब 
काांहीं एक भाषण न कसरताां, आपल्या र्ड्ाळाकडे पहात स्वस्थ बिले. र्ततयाांत एका गोऱ्याची गाडी 
आली, त्यािरशीं र्फािकवाल्यानें दार उर्ड न रस्ता खुला करून सदला, व गोऱ्याच्या कोचमनानें 
स्िेशनाच्या कां पाउांडाांत गाडी हाांकली. हा प्रकार राविाहेबाांच्या नजरेि येताांच, त्याांनींही गाडी र्फािकाच्या 
आांत नेण्यासवषयीं कोचमनाि हुक म सदला. राविाहेबाांचा हुक म होताांच कोचमनानें र्फािकाांत गाडी र्ातली. 
तो र्फािकवाला सर्फरून आडवा आला. ही लबाडी पासहल्याबरोबर राविाहेबाांचे सपत्त र्तकें  खवळ न गेलें  
कीं, त्याांनीं आपल्या कोचमनाि िाांग न त्या र्फािकवाल्याच्या अांगावर िुमारें पांचवीि कोरडे ओढसवले, 
आसण बरोबर अिलेल्या सशपायाकड न त्याि गचाांड्ा देऊन रस्त्याांत न एकीकडे करसवलें , आसण गाडी 
कां पाउांडाांत आण न ते पुढील उद्योगाि लागले! र्कडे त्या मारखाऊां  र्फािकवाल्यानें पळत पळत जाऊन 
स्िेशनच्या मास्तरापाशीं झालेल्या आगसळकेची रडकथा बरीच सतखिमीठ लाऊन िाांसगतली. ती ऐक न 
रे्ताांच दोन पैिे समळसवण्याचा हा प्रिांग आहे, अिें बहुधा मनाांत वाि न आांतल्या आांत आनांसदत झालेला, व 
रेलवचेा नोकर आपलें  कतइव्य बजावीत अिताां त्याला मारहाण करण्याि प्रवृत्त झालेल्या मनुष्ट्यावर खिला 
करून त्याचा चाांगलाच िमाचार रे्तला पासहजे, अिें तोंडानें पुिपुित व मोठ्या आवशेाचा आसवभाव 
करीत, एक तेलकि काळ्या रांगाचा लठ्ठ बाब , “कोण आहे तो मारामारी करणारा मनुष्ट्य?” अशी चौकशी 
करीत बुककग हासपिाांत येऊन दाखल झाला! राविाहेब र्फस्िइ तलाि वकेिग रूममध्यें जाऊन स्वस्थ बिले 
होते, व त्याांचा मनुष्ट्य प्लॅिर्फॉमइवर त्याांचा बोजा िाांभाळीत उभा होता. त्या मनुष्ट्याि पहाताांच मारखाऊ 
र्फािकवाल्यानें स्िेशनमास्तराांि अिें िाांसगतले कीं, “ज्यानें मला धके्क सदले तो हाच मनुष्ट्य.” हें ऐकताांच 
स्िेशनमास्तराि आताां आपली सशकार िाधणार, अिें वाि न ते थोड्ा झपाट्याने चार पावलें  िाक न 
त्यापाशीं येऊन दाखल झाले, व त्याला दिावणी देऊन बोलण्याि िुरवात करणार, तों मास्तरिाहेबाांच्या 
िुदैवानें त्याांची नजर बोजावरील सचठ्ठठ्याांकडे गेली. त्याांपैकीं एका सचठ ठीवरील नाांव व हुद्दा वाचताांच, 
मास्तरिाहेबाांची गाळण उडाली. त्याांनी हसपिाकडे ताबडतोब आपला मोचा सर्फरसवला, व त्या लाचखाऊ 
र्फािकवाल्याचीच चाांगली भोिडपट्टी काढली! ही इंणडअन रेिंवेंतीिं णमस्िरी पाह न वाचकाांि कदासचत् 
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मोठा आचांबा वािणार आहे. पण जर ते रा. िा. मांडसलकाांचा िवइत्र प्रसिद्ध लौसकक, सनःस्पहृता, आपल्या 
पदरीं कोणत्याही प्रकारचा दोष न येऊां  देण्यासवषयीं त्याांची दक्षता, व अमयाद स्वासभमान लक्षाांत आणतील, 
तर झाल्या गोष्टींत नवल करण्यािारखें काांहींच नव्हतें, अिें त्याांि वािल्यावाांच न रहाणार नाहीं. कधीं कधीं 
काांहीं सवशषे कारणाांमुळें  सवशषे प्रकारचे मोठे मनुष्ट्य स्वदेशापेक्षाां परदेशाांतच असधक प्रसिद्ध होतात, व 
राविाहेब मांडसलक याांचा बऱ्याच अांशीं तिाच प्रकार होता. सशवाय राविाहेब िुसप्रम लेसजस्लेसिव 
कौंसिलचे मेंबर अिताां, ते कलकत्त्याि जावयाि सनर्ाले म्हणजे कोणत्याही स्िेशनावर त्याांची कोणत्याही 
प्रकारची गैरिोय न होऊां  देण्याबद्दल िवइ सठकाणच्या स्िेशनमास्तराांि कहदुस्थान िरकारकड न, त्या त्या 
कां पन्याांच्या मनेॅजराांच्याद्वारें विहुक म िुित अिे हें आम्ही डोळ्यानें पासहलें  आहे. तेव्हा प्रस्तुत 
आख्यासयकें तील बाब  स्िेशनमास्तरानें जें वतइन केलें  तेंच त्याि योगय होतें, अिें कोण म्हणणार नाहीं? 
अिो. या मजेदार सवषयाांतराबद्दल वाचकाांची क्षमा मागतों व उत्तर कहदुस्थानाांतील आगगाड्ाांत हजारों 
याते्रकरू िाांगतात त्याप्रमाणें खरोखरीं लाांचलुचपतीचा तमाम कारखाना चाल  अिेल, तर त्या कां पन्याांच्या 
असधकाऱ्याांनी ते प्रकार बांद करण्यासवषयीं प्रयत्न करणें जरूर आहे अशी र्च्िा प्रदर्कशत करतों. पण ही गोष्ट 
त्याांच्या शततीच्या बाहेर अिल्याि िरकारानें तींत आपलें  मन अवश्य र्ातलें  पासहजे. 

 
आमच्या र्लाख्याांतील कां पन्याांचें असधकारी र्तके सनगरगट्ट नाहींत. कधीं लोकमत, कधीं 

िरकारचा दपिशा व कधीं खुद्द त्याांचा िदिसद्ववके–समळ न त्याांच्या हात न सवशषे कनद्य अिें िहिा काांहीं 
होत नाहीं. तथासप कां पनीचा अांमल नाहींिा झाल्यापाि न येथील राज्यव्यवस्थेची जी वािलात झाली आहे, 
सतचीच िाया या कां पन्याांच्या कारभारावर पडली आहे, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. ज्याप्रमाणें कहदुस्थान 
िरकारासवरुद्ध िेके्रिरी ऑर्फ स्िेिकडे तक्रारी नेऊन काांहीं र्फायदा होत नाहीं, कारण मोठमोठ्या बाबतींत 
कहदुस्थान िरकार जें करतें तें बहुधा त्या असधकाऱ्याांच्या व र्ांक्गलश प्रधानमांडळीच्या िल्ल्यानें ककवा 
िमांतीनेंच करतें, त्याप्रमाणें येथील कां पन्याांचें व कहदुस्थान िरकाराचें, ककवा िेके्रिरी ऑफ् स्िेिचे आांतस्थ 
ि त्र एकच अिल्यामुळें, या कां पन्याांसवरुद्ध प्राांसतक ककवा मुख्य िरकाराांकडे केलेल्या तक्रारीपाि न 
म्हणण्यािारखा र्फायदा होत नाहीं. कहदुस्थान िरकार व िेके्रिरी ऑफ् स्िेि या कां पन्याांि बहुतेक सनयम 
र्ाल न देतात; व त्याांचा प्रसतपाल या कां पन्याांकड न नीि होतो ककवा नाहीं, हें पाहाणेंही त्याच िरकाराांचें 
ककवा असधकाऱ्याांचें काम! तेव्हाां या कां पन्याांच्या व्यवस्थेंत जी सवशषे महत्त्वाची च क सदि न येईल, त्याबद्दल 
कहदुस्थान िरकार ककवा िेके्रिरी ऑफ् स्िेिच सवशषे जबाबदार आहेत, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. 
आपली च क आपल्या तोंडानें कब ल करून, ती दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्याि लागणारें मानसिक धैयइ 
र्फार दुर्कमळ अिल्यामुळें, कहदुस्थान िरकार येथील रेलवे कां पन्याांच्या अव्यवस्थेंत आपलें  लक्ष र्फारिें 
र्ालीत नाहीं हें अत्यांत स्वाभासवक आहे. सशवाय, आपल्या र्फायद्याकसरताां म्हण न आज ज्या गोष्टी कां पन्या 
करीत आहेत त्याांपाि न पुढें आपलाही र्फायदा होण्याचा िांभव आहे अशी आशा कहदुस्थान िरकाराि 
अिल्यामुळें, लोकाांच्या अडचणीकडे दुलइक्ष करण्याि हा मानीव स्वाथइ आणखी एक बलवत्तर कारण होत 
अिेल, हे खरें. किेंही अिो, येथील रेलवे कां पन्याांची अिावी तशी क्स्थसत नाही, आसण ती तशी निल्यामुळें  
ज्या आम्हाांि मोठा त्राि िोिावा लागतो त्या आम्हीं त्या कां पन्याांच्या वसरष्ठ असधकाऱ्याांच्या व िरकारच्या 
नजरेि ती आणण्याचा प्रयत्न केला नाहीं, तर सतची िुधारणा होणें अशतय आहे. तेव्हाां या र्लाख्याांतील 
जी. आय्. पी. आर्. व एस्. एम्. आर्. या दोन कां पन्याांच्या व्यवस्थेंत ज्या सकत्येक उसणवा आमच्या 
पहाण्याांत ककवा ऐकण्याांत आल्या आहेत, त्या त्या कां पन्याांच्या असधकाऱ्याांच्या नजरेि आणण्याचा प्रयत्न 
करतों. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोणत्याही कारखान्याचें काम नीि चालण्याि त्याांतील नोकर िांतुष्ट अिले पासहजेत. पण 
आमच्या दोनही रेलवे कां पन्याांत शेंकडा पाांच नेसिव नोकर िांतुष्ट सनर्तील ककवा नाहीं याचा आम्हाांि िांशय 
आहे. या कां पन्याांचा कां ज षपणा हा या अिांतोषाचें कारण होय. युरोपाांतील लोक ज्य  लोकाांच्या 
द्रव्यलोभाची, व कहदुस्थान िरकार येथील मारवाडी लोकाांच्या द्रव्यलोभाची, नेहमीं कनदा करीत अितात. 
पण आमच्या या दोन रेलव े कां पन्या कोणत्या पासहजे त्या मारवाड्ाि ककवा मारवाड्ाच्या कां पनीि 
लोभीपणाांत मागें हिवतील अशी आमची पक्की खातरी आहे! कहदुस्थान िरकार या कां पन्याांि र्तके लोभी 
काां होऊां  देतें, हे िमजत नाहीं. र्तका कां ज षपणा करून, या कां पन्याांचा धांदा नेहमीं र्फायदेशीर होता, तर 
मग त्या कां ज षपणाच्या वतीनें काहीं तरी बोलताां येते. कहदुस्थानाांतील रेलवे कां पन्याांना कहदुस्थानच्या 
सतजोरींत न प्रसतवषी लयारंिीड इंिरेस्िबद्दल म्हणजे ठरीव व्याज पाड न देण्याबद्दल बरीच रक्कम द्यावी 
लागते. तेव्हाां एकां दरीनें येथील आगगाड्ाांचें काम िध्याां आांतबट्टयानें चाललें  आहे, अिें म्हणण्याि हरकत 
नाहीं. हें जर खरें अिेल तर सतजोरीि आणखी थोडािा चट्टा लाऊन रे्ऊन, रेलवकेडील नोकराांचा दुवा 
तरी िरकारानें काां रे्ऊां  नये? यावर कदासचत् कोणी अिें उत्तर देईल कीं, “एकाला बुडव न, एकाला 
तारण्याांत, ककवा एकाला दुखव न दुिऱ्याला िुखसवण्याांत, पुण्य नाहीं ककवा र्फायदा नाहीं. रेलवेकडील 
नोकराांि िांतुष्ट राखण्यािाठीं, रयतेवरील कराचा बोजा वाढसवणें न्याय्य नाहीं.” अिें जर कोणाचें उत्तर 
अिेल तर त्याांतील न्याय्यता आम्ही कब ल करतों, आसण उलि अिा प्रश्न सवचारतों कीं, िरकार आपल्या 
पदरच्या नोकराांच्या िांतोषािाठीं तरी र्तकी परवा काां करतें? त्याांच्या िांतोषािाठीं गरीब रयतेवर कराचा 
येवढा बोजा लादणें हेंही न्याय्य नाहीं. िरकार आपल्या पदरच्या नोकराांि जो पगार देतें, ककवा नोकरीच्या 
िांबांधानें ज्या िवलती देतें, त्याह न बऱ्याच कमी पगाराांवर व असधक कडक अिीवर नोकर समळण्याचा िांभव 
आहे. अिें अि न होईल सततका कमी पगार व ठेववतील सतततया कडक अिी िरकार स्वतःच्या नोकराांच्या 
िांबांधानें काां ठेवीत नाहीं? याचें उत्तर एकच आहे, आसण तें हें कीं, अिांतुष्ट, सभकार, व हपापलेल्या 
नोकराांकड न आपली हवी तशी नोकरी होणार नाहीं, व एकां दरीनें अशा प्रकारच्या कािकिरीपाि न आपला 
नर्फा न होताां उलि नुकिान होण्याचा िांभव आहे, अशी िरकारची पक्की खातरी आहे. पण याच खातरीचा 
उपयोग िरकार रेलवे कां पन्याांचे नोकर िांतुष्ट राखण्याकडे करीत नाहीं हा केवढा चमत्कार आहे! रेलवे 
कां पन्याांिाठीं कायदे करणें, आसण रेलवे कां पन्याांच्या असधकाऱ्याांनीं केलेले पोिसनयम मांज र करणें, ही जर 
िरकारच्या असधकाराांतली गोष्ट आहे, तर स्वतःच्या नोकराांप्रमाणे रेलवे कां पन्याांचे नोकरही िांतुष्ट राहतील, 
अशी व्यवस्था करणें िरकाराि काडीमात्र अशतय नाहीं, अिें आम्हाांि वाितें. तिेंच, ज्याप्रमाणें स्वतःचे 
नोकर िांतुष्ट राखल्यानें िरकारचा र्फायदा होत आहे, त्याप्रमाणे रेलवे कां पन्याांचे नोकर िांतुष्ट राखल्याि या 
कां पन्याांि िध्याांपेक्षाां असधक र्फायदा होऊां  लागेल, व त्या मानानें या कां पन्याांच्या िांबांधाचा आपल्या 
मानेवरील बराच बोजा कमी होईल, अिें िरकाराि सवचाराअांतीं सदि न आल्यावाांच न राहणार नाहीं. जशी 
िरकारची तशीच या रेलवे कां पन्याांची एक मोठी च क होत आहे ती ही कीं, युरोपीअन लोकाांबरोबर थोड्ा 
पगारावर काम करणारे नेसिव लोक समळत अि न, वाजवीपेक्षाां र्फाजील युरोपीअन लोक भारी पगारावर या 
कां पन्या आपल्या नोकरीि ठेवतात. या िांकुसचत देशासभमानामुळें, व आपल्या देशाचें खरे सहत कशाांत आहे 
हें नीिपणें न िमजल्यामुळें  कहदुस्थान िरकाराप्रमाणेंच या कां पन्याही आपलें  अतोनात नुकिान करून र्ेंत 
आहेत. एकां दरीनें िाधेल सतततया नेसिव लोकाांिच आपल्या नोकरींत ठेवणें याांतच आपले सवशषे व 
दीर्इकाल सिकणारें सहत आहे, हें जेव्हाां या कां पन्याांि व कहदुस्थान िरकाराि कळ ां  लागेल, तेव्हाां या 
कां पन्याांचे कारखाने आसण कहदुस्थानची राज्यव्यवस्था नीि चाल  लागणार आहेत! एकिा युरोसपअन कधीं 
कधीं पन्नाि नेसिवाांचें अन्न गट्ट करून बितो! व काम म्हणाल तर दोन नेसिवाांर्तकें  देखील होण्याची 
मारामार! ज्या कामाि लायक नेसिव समळत नितील तीं करण्याि युरोसपअन लोक अलबत लावाव.े पण 
अशीं कामें र्फार थोडीं आहेत. गार्डइि, ड्रायव्हिइ पासहजे त्या दजाचे स्िेशनमास्तिइ—वगैरे चट्िाऱ्या 
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नोकराांच्या जागीं रेलवे कां पन्याांनीं नेसिव लोक काां नेम  नयेत, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. सिसकिें कापण्याि, 
सतसकिें तपािण्याि, सतसकिें पाह न उतारू लोक िोडण्याि, ककवा अशाच प्रकारचीं र्तर क्षलु्लक कामें 
करण्याि भारी पगाराचीं उद्धि युरोसपअन पोरें कशाला पासहजेत? रेलवे कां पन्या आपल्या पदरच्या 
युरोसपअन नोकराांची िांख्या बरीच कमी करतील तर नेसिव नोकराांचे पगार वाढसवताां येऊन, सशवाय त्याांि 
बराच खचइही वाचसवताां येणार आहे. रेलवे कां पन्याांनीं कोणत्या कामाबद्दल सकती पगार द्यावा, आसण सकती 
ताि नोकरी घ्यावी, यासवषयीं काांहींच सनयम नाहींत, अिे म्हणण्याि हरकत नाहीं. आमच्या सिनध मराठा 
रेिंवे कंपनींतील सभकार पगाराांिारखे पगार तर कोठेंही नाहींत. पण या िवइ रेलवे कां पन्याांची आपल्या 
नोकराांकड न कट्टी नोकरी रे्ण्यात केवढी ितती अिते! येवढ्याशा चुकीबद्दल आठ आणे ककवा रुपयाचा 
दांड किा ठेवलेला! अशा िततीनें ज्याांच्यापाि न काम घ्यावयाचें, त्याांना आठ सदविाांत न सवश्राांतीचा एकादा 
सदवि समळत अिता, िणावारीं आळीपाळीनें िुिी देण्याची व्यवस्था केली अिती, कामाच्या नेिाच्या 
सदविाांत असधक पगार देण्याांत येता, वषांत न मसहनाभर हक्काची रजा समळती, सवशषे अडचणीच्या प्रिांगीं 
खिपि न कसरताां कॅझुअिं िंीव्ह देण्याांत येती, कां पनीची नोकरी बजावीत अिताां एखाद्या अवयवाि 
पांगुपणा येऊन काम करण्याि अिमथइता आली तर बरेंच कांपेन्सेशन समळतें, व र्मानानें नोकरी करताां 
वाधइतय येऊन, काांहीं वषें सबनकष्टाांत आयुष्ट्य र्ालसवण्याचा प्रिांग आला अिताां, थोडें बहुत पेन्शन ककवा 
बरीच गॅ्रचुर्िी देण्याचा पसरपाठ अिता, तर लहान पगाराांबद्दल ककवा िततीच्या नोकरीबद्दल, आम्हीं सवशषे 
कुरकुर केली निती. पण रेलवचेी नोकरी म्हणजे शुद्ध गुलामसगरी होऊन बिली आहे! अगदी हलतया 
स्िेशनावरील स्िेशन मास्तराच्या ककवा तार मास्तराच्या कतइव्यपरतेवर शेंकडों लोकाांचे प्राण अवलांब न 
अितात! अिल्या गरीब लोकाांच्या सशरावर येवढी जबाबदारी िाकली अि न, त्याांना पोिभर अन्न समळ ां  नये, 
दोन पैिे मागें िाकताां येऊां  नयेत, वषांत न मसहनाभर हक्काची रजा समळ ां  नये, आठवड्ाांत न एक सदवि 
सवश्राांती समळ ां  नये, वीि पांचवीि वषें र्मानेंर्तबारें नोकरी केल्यावर लहानशा पेन्शनाची आशा अि ां नये, व 
हातपाय लुला झाला अिताां किलाही आधार अि ां नये, ही सकती कष्टावह व सकती सनदइयपणाची िेवा आहे 
बरें! मुांबई, भिुावळ ककवा जबलप र—अशा मोठमोठ्या स्िेशनावरील नोकराांि सकती हाल िोिावे 
लागतात, याची वाचकाांि कल्पना देखील करताां येणार नाहीं. सवशषेतः कल्याण व मुांबई याांच्या दरम्यान 
अिलेल्या एखाद्या स्िेशनावर नोकरी करून उदरसनवाह करण्यापेक्षाां अन्नावाच न उपाशी मरणें देखील बरें, 
अिें सकत्येकाांि वाित अिेल! या स्िेशनाांच्या दरम्यान व्यापाराच्या हांगामाच्या सदविाांत कमींत कमी दीडशें 
गाड्ा येत जात अितील; म्हणजे प्रत्येक तािाि िुमारें पाांच ककवा िहा गाड्ा पडतात, अथवा दर दहा 
ककवा बारा समसनिाांि एक गाडी पडते. कामाच्या अशा रगाड्ाांत व कोंकणातल्या सभकार हवेंत भर 
उन्हाळ्याांत बारा ताि नोकरी करणें सकती कसठण आहे बरें? नोकरी करणाराांचीं शरीरें ओांतीव लोखांडाचीं 
केलीं अिलीं तरी तीं िुद्धाां चारिहा मसहन्याांत सझज न जाऊन मोडकळीि येतील अिें वाितें! मग 
हाडामाांिाच्या माणिाांची कथा काय? पण या गोष्टीकडे आमच्या कांडरिाहेबाांचें लक्ष कधीं गेलें  आहे काय? 
कशाला जाईल? हव े सततके नेसिव लोक पैदा होत आहेत तोंपयंत ते या हृदयभेदक क्स्थतीकडे कशाला 
पहातील? अशा रीतीनें कां पनीच्या नोकराांकड न िततीची नोकरी रे्ण्याांत आपण कां पनीच्या भागीदाराांचा 
मोठा र्फायदा करीत आहों, अिें कदासचत् त्याांि वाित अिेल. पण हा त्याांचा व र्तराांचा शुद्ध भ्रम आहे. 
मनुष्ट्य सकतीही प्रामासणक व कष्टाळ  अिला तरी त्याच्या काम करण्याच्या िामथ्याि िीमा आहे. त्या 
िीमेच्या बाहेर त्याि ताबललें  अिताां, नाईलाजामुळें  त्याच्या हात न आपल्या कतइव्याची हेळिाांड होते, व 
त्यामुळें  मालकाांि हजारों रुपयाांचें नुकिान िोिावें लागतें, हें परवा कुिंा येथें र्डलेल्या अपर्ातािारख्या 
अपर्ातावरून अगदीं लहान पोराच्या देखील लक्षाांत येण्यािारखें आहे. पण असतलोभानें, समथ्या 
देशासभमानानें, नैिर्कगक अनुकां पाभावानें, आसण उदार सशक्षणाच्या श न्यतेनें ज्याांच्या दशइनाि अांधत्व आलें  
आहे, त्याांना मनुष्ट्याांच्या कल्याणाचा खरा मागइ कोठ न सदिणार? व दुिऱ्याांनीं दाखसवला तर त्याांि तो पिांत 
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तरी किा पडणार? रेलवे कां पन्या हक्काची रजा तर देतच नाहींत; पण कामाची मांदी अिल्याि सबनपगारी 
चार दोन मसहन्याांची रजा रे्ण्याि भाग पाडतात, अिेंही ऐकलें  आहे. हें खरें अिेल तर असतशय सनरृ्इण 
मारवाड्ाह नही या कां पन्या सनरृ्इण नाहींत, अिें कोण म्हण ां शकेल? 

 
येथपयंत रेलवकेडील नोकराांच्या कमइकथेची दुःखकारक कहाणी िाांसगतली. आताां या प्राांताांतल्या 

रेलवेंतील सतिऱ्या तलािानें प्रवाि करणाऱ्या उतारूां च्या हालाांसवषयीं चार शब्द सलह न र्फारच लाांबलेल्या 
या चऱ्हािाि गाांठ मारतों! हे हाल अनेक प्रकारचे आहेत. प्रत्येक कंपािधमेंिांत “आठ ककवा दहा उतारू 
नेणें” अशी ढोबळीं अक्षरें लावलेलीं अितात. पण याांनीं र्ाल न सदलेल्या सनयमाच्या प्रसतपालनापेक्षाां त्याचें 
उल्लांर्नच असधक वळेाां होतें, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं! गाडी िोडण्याच्या गदींत स्िेशन मास्तर ककवा 
पोसलि सशपाई “चलाव” अिा दरडावणीचा शब्द उच्चारून बकऱ्याांप्रमाणें डब्याांत माणिें कोंब न धाडसदशीं 
दार लावतो, तेव्हा डब्याांतील लोकाांि अशा जुलमामुळें  सकती त्राि होत अिेल याची कल्पनाही त्याांच्या 
मनाांत येत नाहीं. पण या त्रािाची जबाबदारी िवइथैव स्िेशनमास्तराांच्या ककवा पोसलिाच्या सशरावर 
लादण्यािही आम्ही तयार नाहीं. उतारू लोक आप्पलपोिेपणा िोड न ठरीव िांख्या, ठरीव जागेंत, लबाडी 
न करताां बि ां देतील, व असधकार निताां अरेरावी न करतील, तर चार दोन डब ेअसधक लावल्यानें या 
िांबांधाचे हाल चुकणार आहेत. पण सदवाबत्ती, पाणी, व वकेिगरूम्ि यािांबांधाच्या उणीवा कां पन्याांनींच द र 
केल्या पासहजेत. पाविाळ्याांत आश्रयाच्या जागेची, उन्हाळ्याांत िवइ काळीं पाण्याची, आसण िवइ ऋत ांत रात्रीं 
ढळढळीत सदव ेअिण्याची र्फार आवश्यकता आहे. यािांबांधानें जी. आय. पी. आर्. व एस्. एम्. आर्. या 
दोन्हीं कां पन्याांनीं बरीच िुधारणा केली पासहजे. या सदविाांत प्रत्येक स्िेशनावर उतारूां च्या प्रत्येक गाडीि 
पाणी पुरसवलें  पासहजे. थडइ तलािाांत लर्वीची िोय केली अिताां, आमचे अडाणी लोक अनथइ र्ाण 
करतील, तेव्हाां त्यािांबांधानें िध्याां जी व्यवस्था आहे तीच बरी आहे. अिें आम्हाांि वाितें. कदासचत् 
बायकाांच्या डब्यापुरती तेवढी िोय करणें जरूर आहे. पण यािांबांधाांनें आम्हाांि दुिरी एक ि चना 
करावयाची आहे ती ही कीं, रेलवे कां पन्याांनीं िवइ वगांचें भाडें जरी बरेंच उतरलें  आहे, तरी त्याांतल्या त्याांत 
एक मोठी िुधारणा करण्याि चाांगली जागा आहे. काांहीं सदवि जी. आय्.पी.आर्.नें ही िोय केली होती; 
पण ती सर्फरून रद्द काां केली हें िमजत नाहीं. ती आणखी एकवार अांमलाांत आण न तीपाि न बराच अनुभव 
रे्ऊन पहावा, अशी आमची ि चना आहे. िाधारणपणें िेकां ड तलािाि सतिऱ्या वगाच्या अडीचपि भाडें 
द्यावें लागतें. आमच्या मतें हें अांतर र्फार आहे. या अांतरामुळें  िामान्य ऐपतीच्या मनुष्ट्याि, बिावें तर स्वगांत 
नाहीं तर पाताळाांत, अिें होतें. एक तर िेकां ड तलािाचें भाडें थडइ तलािाच्या दुप्पि अिावें, ककवा तिें 
करणे र्ष्ट वाित निल्याि िेकां ड व थडइ याांच्या दरम्यान थडइ तलािाच्या दीडपि भाड्ाचा एक 
इंिरमीणजयेि तलाि अिावा. हा तलाि उत्तर कहदुस्थानाांतील पुष्ट्कळ गाड्ाांि अितो. अनेक तलाि 
केल्यानें सहशबे ठेवण्याि व व्यवस्था राखण्याि र्फार त्राि पडतो, हें आम्ही कब ल करतों; पण तिा तलाि 
निल्यामुळें  मध्यम प्राप्तीच्या लोकाांची र्फार गैरिोय होत अि न, कां पन्याचेंही बरेंच नुकिान होत आहे, अिा 
आमचा िमज आहे. तेव्हाां दोनही कां पन्याांचे असधकारी या गोष्टीचा नीि सवचार करतील अशी आशा करतों. 
कां पन्याांच्या असधकाऱ्याांनीं प्रवाशाांच्या दाखसवलेल्या गैरिोई आसण आपल्या पदरच्या नोकराांच्या तक्रारी द र 
केल्या तर ठीकच आहे, नाहीं तर स्वतः त्याांनीं व त्याांच्या वतीनें लोकाांनी िरकाराकडे दाद मासगतली 
पासहजे. आज नाहीं उद्याां, िरकार या तक्रारींचा सवचार करील, सनदान त्याांची चौकशी करण्याकसरताां 
कसमशन तरी नेमील, अशी आम्हाांि खातरी आहे. 
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भाडंविं गेिंें ; व्यापार गेिंा! 
 
ज्याप्रमाणें शरीराला अन्नाची, त्याप्रमाणें व्यापाराला भाांडवलाची आवश्यकता आहे. ज्या देशाांत 

भाांडवल नाहीं, तेथें व्यापार कोठ न चालणार? मुिलमान लोकाांनीं येथें अनेक शतकें  राज्य केलें ; पण 
त्याांच्या त्या दीर्इकालीन अमलानें आम्ही सजतके डबर्ाईि आलों नाहीं, सततके या शतिाांवत्िसरक सब्रसिश 
अांमलानें आलों आहों. याचें कारण उर्ड आहे. तैम रलांग, झाांसगजखान, सगझनीचा महांमद याांनीं या देशावर 
ज्या स्वाऱ्या केल्या, त्यामुळें  आमचें अतोनात नुकिान झालें  हें खरें आहे. पण तें नुकिान, सब्रसिश 
अांमलामुळें  आमचें जें नुकिान होत आहे त्यापुढें काांहींच नाहीं, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. मुिलमान 
लढवय्याांनीं जें द्रव्य लुि न नेलें  तें िाांचसवलेलें  द्रव्य होतें. त्याचा व्यापाराशीं तादृश िांबांध नव्हता. शेंपन्नाि 
वषांनीं एखादी झुांड येऊन, कोिी दोन कोिी रुपयाांची ल ि रे्ऊन गेली तर तीपाि न होणारें नुकिान, आसण 
प्रसतवषीं उत्पादक िांपत्तीपैकीं बाहेर जात अिलेल्या दहापाांच कोिींपाि न होत अिणारें नुकिान, याांची 
िाम्यता कोठ न होणार! तिेंच, हेंही ध्यानाांत ठेवणें जरूर आहे कीं, मुिलमानाांचा अांमल येथें कायम 
झाल्यापाि न, येथला पैिा बहुधा बाहेर गेला नाहीं. र्ांग्रजाांप्रमाणें मुिलमान लोक सपशवी भरली कीं 
सवलायतेि पळणारे निल्यामुळें, त्याांच्या अांमलापाि न द्रव्यदृष्ट्ट्या आमचें म्हणण्यािारखें नुकिान झालें  
नाहीं. आताांप्रमाणें त्या वळेेि मोठमोठ्या हुद्याांच्या जागा सजकणाऱ्याांच्या जातभाईांि समळत अित, परांतु 
त्याांचें नेहमींचें राहणें येथें पडल्यामुळें, त्याांचा िारा खचइ येथेंच होत अिे, व त्यामुळें  व्यापारधांदा करणाऱ्या 
लोकाांि ककवा कारागीर लोकाांि मोठें नुकिान झाल्यािारखें वाित निे. मशीदीचे दगड र्डसवणें ककवा 
देवळाचे दगड र्डसवणें; ताजमहाल बाांधणें ककवा काशीसवश्वेश्वराचें देऊळ बाांधणें; पेशव्याांिाठीं शालजोड्ा 
सवणणें ककवा बादशहाकरताां मोलाचे गालीचे तयार करणें; मस्तानीिाठीं सनवडक जवाहीर सवकणें ककवा 
न रजहानच्या िाांगण्यावरून िारा देश धुांडाळ न पाचेचे िवोत्कृष्ट खडे पैदा करणें—याांत त्या त्या 
कारासगराांि ककवा व्यापाऱ्याांि सवशषे भेद वािला निेल, हें उर्ड आहे. पण िध्याांची क्स्थसत तशी नाही. 
र्ांक्गलश लोक ज्या वस्त  वापरतात, त्याांपैकीं बहुतेक र्ांगलांडाह न येतात र्तकें च नाहीं, तर त्याांच्या यांत्रकृत 
वस्त  आमच्या हस्तकृत वस्त ांह न असधक िवांग व िर्फाईदार अिल्यामुळें, आमच्या उपयोगाि लागणाऱ्या 
वस्त ांपैकीं अनेक वस्त ही आम्ही र्ांगलांडाांपाि नच खरेदी करतों. यामुळें  येथील कारासगराांि हवें सततकें  काम 
समळेनािें झालें  आहे. यासशवाय, ज्या खचाबद्दल आम्हाांि एका कवडीचाही मोबदला समळत नाहीं, अिाही 
पुष्ट्कळ खचइ होत आहे. या िवइ खचाचा होम चाजीज् या नाांवाखालीं िमावशे करण्याि हरकत नाहीं. याांत 
कहदुस्थानाि अिलेल्या कजाबद्दल व्याजाची जी रक्कम प्रसतवषीं र्ांगलांडाि पाठवावी लागते ती; नोकरी 
आिोप न ककवा िोड न गेलेल्या नोकराांचीं पेन्शनें; िेके्रिरी ऑफ् स्िेिच्या कौक्न्िलाचा खचइ आसण 
याांिारख्या ज्या र्तर बाबी आहेत त्या येतात. या िवांबद्दल गेल्या वषीं िेके्रिरी ऑफ् स्िेि यानें 
आम्हाांपाि न तेवीस कोिी रुपये घेतिें! कहदुस्थानाच्या काळीचा एकां दर वि ल एकोिीस कोिी रुपये आहे. 
तेव्हाां कहदुस्थानच्या जमीनींचे िारें उत्पन्न जरी त्या प्रचांड असधकाऱ्याांि अपइण केलें  तरी देखील त्याांचें पोि 
भरत नाहीं, हें उर्ड आहे. त्याांचें िमाधान होण्यािाठीं आणखी चार कोिी रुपये कोठ न तरी काढ न द्यावे 
लागतात! म्हणजे कहदुस्थानच्या नतत उत्पन्नापैकीं पक्कें  अधें उत्पन्न र्ांगलांडाांत जात अि न, त्याबद्दल आमचा 
काडीचा देखील र्फायदा होत नाहीं; व अिा क्रम कमीअसधक प्रमाणानें आज शांभर वषें चालला आहे! या 
गोष्टी ज्याला िमजल्या अितील त्याला “आम्ही र्तकें  दसरद्री कशािाठीं” हें तेव्हाांच कळ न येणार आहे. 
र्ांक्गलश लोक मोठे उद्योगी, कल्पक, िाहिी व बुसद्धवान् आहेत, व या गुणाांमुळेंच त्याांनीं आपला देश 
िुवणइमय करून िाकला आहे, हें सनर्कववाद आहे. तथासप या पुराण सुविधभ मींतील बरेंच िुवणइही त्याांच्या 
िांपसत्तमत्त्वाि कारण झालें  आहे, हें त्याांचें त्याांनाच कब ल करावें लागेल. पण ज्या मानानें ते आमच्या 
देशाांत न प्रसतवषीं उत्पादक िांपसत्त सतकडे नेत आहेत, त्या मानानें आमची कां गालता असधकाअसधक दाि 
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होत जाऊन, आमचे व्यापार बांद पडत चालले आहेत; पोिभर अन्न व अांगभर वस्र न समळाल्यामुळें  
नानातऱ्हेचे रोग वाढत चालले आहेत; रोग आसण उपािमार याांच्यामुळें  आम्ही व्यसथत होऊन आमच्या 
तोंडावर अवकळा येत चालली आहे; आसण प्रसतवषीं रततसपतीिारख्या महारोगग्रस्ताांची व र्तर जातींच्या 
रोगयाांची िांख्या वाढत जाऊन, त्याच प्रमाणानें मृत्युिांख्याही वाढत चालली आहे. र्ांक्गलश लोक या भयांकर 
क्स्थतीच्या िांबांधानें येथ न पुढें प वइवत् डोळेझाांक करतील तर उभय देशाांवरही मोठ्या िांकिाचा प्रिांग 
गुदरून त्यामुळें  उभय देशाांतील लोकाांचेंही अज्ञातप वइक नुकिान होणार आहे! ज्याप्रमाणें एखाद्या झाडाच्या 
चार दोन र्फाांद्याांवर थोडीशी िविवीत पालवी, व दहा पाांच र्फळें  दृष्टीि पडतात; पण बारकाईनें त्याकडे 
पासहलें  तर बुडख्यापाि न शेंड्ापयंत तें सकड्ाांनीं पोंखरून िासकलें  आहे, व थोड्ाशा जोराच्या वाऱ्यानें 
एकदम मोड न पडण्यािारखें झालें  आहे, अिें सदि न येतें, त्याप्रमाणें या देशाची अवस्था झाली आहे. मुांबई, 
कलकत्ता, ककवा मद्राि याांिारख्या दहापाांच िविवीत शहराांवरून, ककवा लाख दोन लाखाांत जो एखादा 
दुिरा खरा िुखवस्त  र्िम दृष्टीि पडतो त्यावरून, चह ांकडे तशीच अबादानी अिेल अिें अनुमान करणें हा 
शुद्ध भ्रम होय. सर णरचडध िेंपिंिारखे जे गृहस्थ जाण नबुज न र्ांक्गलश पालइमेंिाि व र्ांक्गलश लोकाांि या 
समथ्या भ्रमाांत पाडीत आहेत, ते र्ांगलांडचें अपसरसमत नुकिान करीत आहेत, व या त्याांच्या अपराधाबद्दल 
उभय लोकाांि भारी दांड द्यावा लागणार आहे. तेव्हाां हा प्रिांग िाळण्यािाठीं आम्ही आपली खरी क्स्थसत 
र्ांक्गलश लोकाांच्या नजरेि आणणें हें सजतकें  आमचें कतइव्य आहे, सततकें च र्ांगलांडाचें खरें सहत कचतणाऱ्या 
आांगलतनयाांचेंही आहे. 

 
येथील बहुतेक उत्पादक भाांडवल प्रसतवषीं र्ांगलांडाि जाऊन येथील उद्योगधांदा नष्ट झाल्यामुळें  

येथील काम करणाऱ्या लोकिांख्येची कशी क्स्थसत झाली आहे हें कोणाि थोडतयाांत िमज न रे्ण्याची र्च्िा 
अिेल, तर त्याांनीं पुढील आांकडे लक्ष लाऊन वाचाव.े कहदुस्थानाांतील शांभर मनुष्ट्याांपैकीं ८६ मनुष्ट्याांचा 
िांबांध शतेकीशीं आहे; र्ांगलांडाांत १४ चा आहे. सगरण्या वगैरे कारखान्याांत कहदुस्थानाांतील लोकिांख्येपैकीं 
शेंकडा १२ माणिें अितात; र्ांगलांडाांतील लोकाांपैकीं अशाच कामाांकडे शेंकडा ३० अितात; आसण र्तर िवइ 
प्रकारच्या उद्योगामुळें  र्ांगलांडाांत शेंकडा पंचावन्न र्िमाांि जें काम समळतें, तें येथें जेमतेम दोन र्िमाांि मात्र 
समळतें! अशा क्स्थतींत दुष्ट्काळ आल्याबरोबर, लाखों लोकाांि अन्नान्न करीत परलोकप्रयाण करावें लागतें, 
याांत काांहीं नवल आहे काय? आमच्या व्यापाराची ही हृदयभेदक क्स्थसत िमांजि र्ांक्गलश लोकाांपुढें 
आसणली म्हणजे ते अिा असभप्राय देतात कीं, कहदुस्थानची व्यापारवृसद्ध झाली पासहजे, तीवाांच न दुिरा 
तरणोपाय नाहीं! पण ही व्यापारवृसद्ध कशी होणार, याचा मात्र सवचार करण्याि कोणी धज ां शकत नाहीं! 
कारण तो करूां  लागलें  कीं, र्ांगलांडच्या व्यापारावर थोडीबहुत गदा येईल, सनदान त्याला थोडाबहुत 
तात्कासलक तरी धक्का पोहोंचेल, अशा िाधनाांचा उपयोग केल्यासशवाय कहदुस्थानच्या व्यापारधांद्याि िाांप्रत 
क्स्थतींत उते्तजन देणें अशतय आहे, हें सदि न येतें. तिें करण्याची आजसमत्तीि कोणाची प्राज्ञा आहे? 
परोपकाराच्या लाांब लाांब गप्पा मारणें र्फार िोपें आहे! व्यततीपेक्षा राष्ट्राि ही गोष्ट सवशषे तऱ्हेनें लाग ां पडते. 
र्ांगलांडानें आमचे व्यापार आिोपले अिल्यामुळें, आमचें केवढें नुकिान होत आहे, हें जोंपयंत र्ांगलांडचा 
माल येथें खपत आहे तोंपयंत र्ांक्गलश व्यापारी मनाांत कशािाठीं आणतील? ज्यावळेेि येथें एखादा मोठा 
दुष्ट्काळ पड न, ककवा िाइम्स ऑफ् इंणडआनें म्हिल्याप्रमाणें, दासरद्र्यानें सपळ न काढलेल्या व भकेुनें गाांज न 
गेलेल्या लोकाांचें एखादें प्रचांड बांड होऊन, त्याांच्या व्यापाराि एकाएकी मोठा धक्का बिेल, व कोट्यावसध 
रुपयाांचें नुकिान होईल, तेव्हाां कोठें त्याांचे डोळे उर्डणार! तिें निेल तर, येथील व्यापाराची वृसद्ध करणें 
काय कसठण आहे? एकट्या कापिाच्या व्यापाराि थोडेिें उते्तजन सदलें  तरी देखील आम्हाि आलेली 
अन्नान्नदशा काांहीं वषें द र होणार आहे र्तकें च नाहीं, तर अर्फ चा व्यापार बांद झाल्याि कहदुस्थानच्या 
जमाबांदीच्या तिाांत जें पाांचिात कोिींचे अवाढव्य भगदाड पडण्याचा रांग सदित आहे तेंही बऱ्याच अांशीं 
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भरून काढताां येणार आहे. अशा प्रिांगीं र्ांगलांडाह न येणाऱ्या कापडावर जबर जकात ठेवण्याि काय हरकत 
आहे? तिें केल्याि, जमाबांदीि बरीच मदत होऊन, येथील कापिाच्या कारखान्याांिही बरीच मदत 
होणार आहे. वास्तसवक पाहताां कापिाची, मज राांची व कापिाच्या कारखान्याांि लागणाऱ्या भाांडवलाची 
आमचेपाशीं र्तकी िमृसद्ध आहे कीं, जर उत्पन्न केलेला माल हिक न खपेल अशी आमची खात्री होईल, तर 
भरतभ मीि आपली लाज झाांकण्यािाठीं र्ांगलांडचा धाांवा करावा लागणार नाहीं र्तकें च नाहीं, तर या व 
र्तर खांडाांत ज्या भ समका उर्ड्ा पडल्या अितील, त्याांच्या शरीराांवर ही भरतभ सम, आपले एक अांगुष्ठ 
देखील उर्डें पड ां न देताां, हवीं सततकीं वस्रें र्ालील! पण ल्याांतयास्िरच्या व्यापाऱ्याांनीं कहदुस्थान 
िरकाराि अिें करूां  देणें म्हणजे स्वाथइरूप बाभळीच्या झाडाला अर्सित र्िनेनें र्फणि ककवा आांबे 
येण्यािारखें होय! 
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खुळे रे खुळे! 
अथवा 

बणहष्काराचें शुष्क अवडंबर! 
 
या पुण्याांतील सरकामिेकड्ा लोकाांना मध न मध न तऱ्हेतऱ्हेचीं र्फें परीं येत अितात! पुनर्कववाहाचा 

दांगा, दयानांदाांशीं वदइळ, िांमतीच्या सबलासवरुद्ध कां ठशोष, व िध्याां चाल  अिलेली बसहष्ट्काराांची धामध म हीं 
या रे्फपऱ्याांचीं काांहीं ठळक उदाहरणें होत! वृद्धापकाळ येऊन ठेपला; कतृइत्वशततीचा लय झाला; गात्राांवर 
स्वासमत्व चालेनािें झालें ; असधकार नष्ट झाला; आसण िरकारानें सदलेल्या पेन्शनावर, अथवा जो 
थोडाबहुत कुणगा केला अिेल त्यावर, ककवा प्रपांचभार वाह ां लागलेला कता मुलगा र्ालील तेवढ्या 
तुकड्ावर, राहण्याचे सदवि आले म्हणजे ज्याप्रमाणें काांहीं म्हातारे असतशय विवि करूां  लागतात, 
ज्याच्या त्याच्यावर तोंड िोडतात, प्रत्येक गोष्टीबद्दल नवीन सपढींतील तरुणाांि दोष देतात, व कां िाळवाण्या 
किकिीनें मुलाांि व िुनाांि भांडाऊन िोडतात आसण िवांकड न आपलें  हिें व अपमान करून रे्तात, 
त्याप्रमाणें या पुण्याांतील जुन्या लोकाांची गत झाली आहे. पेशवाई बुडाली, स्वराज्य नष्ट झालें ; नवीन सवद्या, 
नवीन सवचार व नवीन रीतसरवाज नवीन अांमलाबरोबर अक्स्तत्वात येऊां  लागले, जुन्या आचाराांतील व 
सवचाराांतील दोष स्पष्टपणें नजरेि येऊां  लाग न ते अजीबात िाकण्याची ककवा त्याांत िुधारणा करण्याची 
अवश्यकता वाि ां लागली; धमाचें, देशासभमानाचें, स्वकतइव्याचें खरें स्वरूप िमज  लागलें–र्तकें  िवइ 
होऊन चुकलें  व तदनुिार नवीन सपढीि वळण लाग ां लागलें , तरी आमच्या अभेद्य जुन्या मांडळीि अिें 
वाित आहे कीं, या देशाची क्स्थसत जशी िाठ ककवा ित्तर वषांमागें होती, तशीच आजसमत्तीिही आहे! अिें 
नितें तर आकाशाला सठगळें  देण्याचा हा व्यथइ धांदा त्याांनीं कशाला आरांसभला अिता? याांना हें किें िमजत 
नाहीं कीं, आपल्या अांगाांत कोणत्याही प्रकारचे प्राण, योगयता, व असधकार न रासहल्यामुळें, ब्राह्मण्य 
करण्याचे, बसहष्ट्कार र्ालण्याचे, ककवा कोणाला वाळींत िाकण्याचे सदवि आताां गेले! उलि हे वडेेपीर 
ज्याांना बसहष्ट्कार र्ालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्याांचेकड न ते बसहष्ट्कृत होण्याचा िांभव आहे! 
कोणत्याही सशके्षची भीसत वाित अिेल तोपयंत “ती देऊां ” अशी धमकी र्ालण्याांत, ककवा प्रिांगसवशषेीं ती 
प्रत्यक्ष देण्याांत काांहीं अथइ आहे. पण जर त्या सशके्षची चह ांकडे थट्टा होऊां  लागली अिेल, व ती देण्याचा आव 
र्ालणाराांिच त्राि होण्याचा िांभव अिेल, तर त्याांनीं आपण होऊन आपलें  हिें काां करून घ्यावें, हें 
िमजत नाहीं! पण येवढें िमजण्याची अक्कल अिती तर “खुळें” ही पदवी कोठ न प्राप्त झाली अिती? 
पसहल्या पद्धतीनें ब्राह्मणपण राखणें ही गोष्ट आताां आपल्या आहाराबाहेर गेली, हें ित्य या खुळ्याांच्या 
ध्यानाांत येऊन, नव्या सपढीशीं िलोख्यानें व गोडीगुलाबीनें ते वाग ां लागतील, तरच त्याांची धडगत आहे. 
नाहींतर व्हायचें तें न चुकताां त्याांना मात्र शवेिपयइत सवडांबन, उपहाि, सतरस्कार व अपमान िहन करणें 
भाग पडणार आहे. 

 
ज्या लोकाांची धमावर खरी श्रद्धा आहे; ज्याांनीं अनेक धमइग्रांथाांचें अवलोकन करून धमासवषयीं खोल 

सवचार केला आहे; पण कहदुधमांत, सवशषेतः त्याच्या तांत्राांगाांत, बराच रे्फरर्फार केल्यासशवाय तो अवाचीन 
सवचारी श्रद्धाल ां च्या आदराि पात्र होण्याचा िांभव नाहीं, अशी ज्याांची खात्री झाली आहे–अशा लोकाांचा 
स्वधमांत मानपुरःिर िांग्रह करावयाचा तें िोड न, हे खुळे धमासभमानी अशा सवचारवान् व श्रद्धावान् लोकाांि 
“ब्रह्मो”, “प्राथइनापांथी”, “आयइिमासजष्ट” अशीं कनदाव्यांजक नाांवें देऊन, त्याांि आपले शत्रु करून रे्त 
आहेत. अवाचीन पद्धतीप्रमाणें सशकलेल्या धमइशील लोकाांची अशी वाि लावण्याप वीं, खुळ्या धमइवडे्ाांनो, 
आपल्या अांगाांत आपला धमइ िाांभाळण्याची काय ताकत आहे याचा नीि सवचार करा; आग्रहानें, असवचारानें, 
ककवा भलुथापीनें भलतेंच करून बिाल, आसण पसरणामीं रु्फकि र्फशीं पडाल हें नीि ध्यानाांत आणा. कहद  
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धमाचा जीणोद्धार करून, त्याच्या तारुण्याांतलें  ककवा ऐन ज्वानींतलें  त्याचें मोहक स्वरूप त्याला 
आणण्याचा जो तुमचा सवचार आहे, तो र्फार प्रशांिनीय आहे; पण तो अांमलाांत आणण्याि तुमच्यापाशीं काय 
िामुग्री आहे. याची तुम्हीं कधीं चौकशी केली आहे काय? कहद  धमाि उतरती कळा लागण्याि ककवा 
जीणइदशा येण्याि जीं अनेक कारणें झालीं आहेत, त्याांत पासश्चमात्य सशक्षण मुख्य कारण होय, अिें आम्हाांि 
वाितें. तुमचें मतही तिेंच अिल्याि, अगोदर हें पासश्चमात्य सशक्षण येथ न सपिाळ न लावण्याची, सनदान 
त्याला कोलदाांडा र्ालण्याची काांहीं तरी तोड कासढली पासहजे! या सशक्षणानें सजकडे सतकडे अश्रद्धाच 
अश्रद्धा करून िोसडली आहे, हें सनर्कववाद आहे! पण हें पेंढार येथ न र्ालावायाचें किें? र्ांग्रज लोक 
आमच्या धमासवषयीं प णइ उदािीन आहेत; पण आमच्या सशक्षणासवषयीं, म्हणजे त्याांजकड न आम्हाांि जें 
सशक्षण समळत आहे त्यासवषयीं “तुम्ही उदािीन व्हा” अशी सवनांती त्याांि केल्याि ते सतचा आदर करणार 
नाहींत, अिें वाितें. कारण, त्या महाकारस्थानी लोकाांनीं आमच्या धमांत प्रत्यक्षपणें हात न र्ालण्याचें 
असभवचन आम्हाांि सदलें  अिल्यामुळें, व त्याचें त्याांच्याकड न म्हणण्यािारखें उल्लांर्न कधींही होत 
निल्यामुळें, अप्रत्यक्ष रीतीनें आमच्या धमइश्रदे्धची राांगोळी करणारें जें व्यावहासरक सशक्षण ते आम्हाांि देत 
आहेत, त्याबद्दल त्याांना दोष देण्याि आम्हाांि जागा िाांपडत नाहीं! तेव्हाां हें धमइसवध्वांिक पासश्चमात्य सशक्षण 
बांद करावयाचें म्हणजे खुद्द र्ांग्रजाांिच येथ न हाांक न लावण्याची काांहीं तरी युतती कासढली पासहजे! हें 
करण्याि दोनच उपाय आहेत; शाप ककवा शर. पैकीं शर अथवा शस्रें  हत्याराांच्या कायद्यामुळें  आम्हाांपाशीं 
रासहलीं नाहींत! तेव्हाां आताां आमची िारी सभस्त शापावर येऊन ठेपली आहे! ही शापशक्तत आमच्यािारख्या 
सुधारकांस अनुकुल नाहीं हें उर्डच आहे! तस्मात् ज्या क्षौरी शास्त्र्याांच्या ककवा ददुइरानुकारी वैसदकाांच्या 
यज्ञोपवीताांत जोर अिेल त्याांनीं आपल्या मांत्रिामथ्यानें या सर्फरांगयाांि खाक केल्यासशवाय, आमच्या िनातन 
वैसदक धमाचें िांरक्षण होण्याची आशा रासहली नाहीं! सशव! सशव! िनातन वैसदक धमा, काय हा र्ोर प्रिांग 
तुजवर गुदरला! कसलप्रभावामुळें  मांत्रसवद्या अगदीं लयाि गेली! त्याांतल्या त्याांत जीं एकदोन अस्रें अद्यासप 
चाल  आहेत, त्याांचा राजवगावर मुळींच पसरणाम र्डत नाहीं! आताां या तुझ्या सनःिीम भतताांनीं काय 
करावें? नारायिा, तुला तरी या मृत्य च्या दाराशीं बिलेल्या कहद  धमाची काांहीं करुणा येऊां  दे! 

 
धमधसंस्थापनाथाय संभवाणम युगे युगे । 

 
अशी तुझी प्रसतज्ञा आहे. मग अशी डोळेझाांक काां करतोि बरें? हे िवइिाक्षी प्रभो, तुझ्या डोळ्यािमोर जे 
अनक्न्वत प्रकार प्रत्यहीं र्ड ां लागले आहेत, ते तुला सदित नाहींत काय? म्लें च्िाांच्या हातीं वदे गेले! 
यज्ञयाग होईनािे झाले! िांध्यावांदन, सपतृतपइण व वैश्वदेवासद सनत्य ब्रह्मकमें लयाि जात चाललीं! 
वदेशालाांच्या जागीं राक्षिी सशक्षणाच्या शाळा स्थासपत झाल्या! वणइिांकर झाला पासहजे अिें लोक उर्डपणें 
बोल ां  लागले, व चोरूनमारून सनरसनराळ्या जातींचे लोक एकमेकाांशीं अन्नोदकव्यवहार करूां  लागले! सस्रया 
उद्धत होऊन ज्ञानाकाांसक्षणी आसण दास्यदे्वसषणी होऊां  लागल्या! “अष्टवषा भवेत् कन्या” या वैवासहक िीमेचा 
मोठ्या डौलानें असतक्रम होऊां  लागला! सवधवासववाहािारखीं अनुच्चारणीय पातकें  राजरोि र्डां लागलीं, व 
खुद्द नवऱ्याला बारा वषांचे आांतील वयाचे बायकोकडे जाण्याची बांदी झाली! हा भयप्रद अनाचार, देवा, 
तुझ्यानें पहावतो तरी किा? ककवा तुला तरी दोष देण्याांत काय अथइ आहे? आमचें कमइच खोिें म्हण न 
आम्हाांला अशी दशा आली अिेल! आम्हीं आपलीं पोरें या र्ांग्रजाांच्या शाळेंत र्ातलीं नितीं तर आज ही 
आमची दशा कशाला झाली अिती? पण त्या शाळाांत त्याांना र्ातल्यासशवाय तरी किें चालणार? जळाांत 
राह न माशाांशीं वैर काय कामाचें? आम्हीं देऊां  सदल्या तर िात रुपयाांच्या सशपुड्ांच्या जागा देखील 
र्ांग्रजलोक स्वजातीयाांि देऊां  लागतील, आसण िांतोषानें त्या पतकरणारे हव े सततके आांगलभौम येथें पैदा 
होतील! अशा क्स्थतींत जीव राखावा कीं धमइ राखावा, अशी मोठी पांचाईत येऊन पडली आहे! आम्ही 
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आपल्याकड न होईल सततकी धडपड चालसवली आहे, पण सतचा धड पसरणाम होण्याचीं सचन्हें सदित 
नाहींत! 

 
धमइसनष्ठ देशबाांधव हो, ही तुमची अनुकां पनीय क्स्थसत पाह न आम्हाां सुधारकांस देखील तुमची मोठी 

कींव येते! पण काय करावें! परमेश्वराच्या र्च्िेवाांच न अशा गोष्टी र्डत नितात हें ध्यानाांत ठेवा आसण आला 
सदवि िाजरा करून घ्या! तिें न कराल आसण म खइ, आपमतलबी, दाांसभक, ककवा हट्टी लोकाांच्या नादीं 
लागाल आसण भलभलतें करण्याि प्रवृत्त व्हाल तर मात्र ठार बुडाल, हें पक्कें  िमज न अिा! जे तुम्ही 
बसहष्ट्काराची धमकी र्ालण्याि सनर्ाला आहाां, त्या तुमच्या पायाखालीं काय जळत आहे, हें तुम्हीं कधीं 
पासहलें  आहे काय? पदोपदीं ब्राह्मणधमाचें उल्लांर्न तुमच्या हात न होत आहे, हें तुमच्या लक्षाांत नाहीं काय? 
दशाचे दशाि क्षौर करणारे शास्री ककवा वैसदक धमोपदेश करण्याच्या सनसमत्तानें करूां  नये अशीं कमें 
करतात, हें तुम्हाांि ठाऊक नाहीं काय? अशा दाांसभक धार्कमकाांि वाळींत िाकण्याचा सवचार तुमच्या मनाांत 
कधीं आला आहे काय? मुिलमान ताांबोळ्याांच्या दुकानाांतला ओला चुना, हलवायाच्या र्रची मेवासमठाई, 
कां ठाळींतल्या दशम्या, चाांभाराच्या दुकानचे जोडे, व माांगाच्या हातच्या दोऱ्या रे्ताांना तुमच्या मनाांत कधीं 
सदक्कत आली आहे काय? र्ांग्रजाांचें राज्य स्थासपत झाल्यापाि न दवाखान्याांतील औषधाांच्या नावाांनें ब्राह्मण 
लोकाांत सकती दारूचा खप प्रत्येक सदवशीं होत आहे, हें तुम्हाांि ठाऊक नाहीं काय? र्फार कशाला, आपला 
भाऊ, मुलगा, बाप ककवा काका दारू सपतो, माांि खातो, ककवा यवनीशीं गमन करतो, हें पक्कें  ठाऊक अि न 
त्याच्याशीं तुम्ही अन्नव्यवहार करीत नाहीं काय? ककवा अशा प्रकारच्या परतया गृहस्थाशीं लगनिांबांध 
जुळवीत नाहीं काय? “आम्ही अिें करतों” अशी अशा लोकाांनीं आपण होऊन नोिीि सदली नाहीं तोपयंत ते 
तिें करीत नाहींत अिें िमजणें रास्त आहे अिें म्हणणें, आसण कधीं मायेनें, कधीं लोभानें व कधीं 
कायद्याच्या भीतीनें त्याांच्याशीं खुशालपणें हवा तो व्यवहार करणें म्हणजे “माझ्या सजभेला हात लावला 
नाहींि म्हण न मला सविाळ झाला नाहीं,” अिें म्हणणाऱ्या अवाच्य पोराच्या वतइनाचें अनुकरण करून, 
िनातन वैसदक धमाच्या िांरक्षणािाठीं आपला जीव सतळसतळ तुितो आहे, अिें दाखसवणाऱ्या दाांसभकाांनीं 
सवश्वािर्ातकी गाद्याप्रमाणें सवषाांत बुडसवलेले खांजीर त्याांच्या बरगड्ाांत खुपिण्यािारखें होय! 
िाांप्रतकाळीं काांहीं स्वाथइिाधु सशकलेल्या लोकाांचें पाठबळ तुम्हाांि समळाल्यािारखें झालें  अिल्यामुळें, तुम्ही 
खुळ्यािारखें नाच ां बागड ां लागलाां आहाां; पण आज जे गृहस्थ तुम्हाांि तुमचे कैवारी अिें दाखव न, तुमच्या 
अजागळपणाचा र्फायदा रे्त आहेत तेच तुम्हाांि त्याांची कायइसिसद्ध झाल्याबरोबर कोणत्या खड्डड्ाांत नेऊन 
र्ालतील, याची शांका तुम्हाांि कधीं आली आहे काय? वदेाांत ज्याांना भरांविा नाहीं; सिस्त्याच्या र्रीं चहा, 
कॉर्फी बेलाशक रे्ण्याि ज्याांना सर्फकीर वाित नाहीं, डॉतिराच्या िाांगण्यावरून मसदराकाचा ककवा 
गोमाांिाकाचा उपयोग करण्याि ज्याांना दरद वाित नाहीं; बबजीच्या हातचीं सबिकुिें ब्राह्मणीनें तयार 
केलेल्या शकरपाळ्याांर्तकीं ज्याांना पसवत्र वाितात; जे कोणत्याही देवाला मानीत नाहींत ककवा कोणताही 
ब्राह्मणाचार सनत्य करीत नाहींत; िोंवळ्याओांवळ्याांचा ज्याांनीं उर्डपणें त्याग केला आहे, व कुणब्याच्या 
हातचा चहा व पाणी हीं ज्याांच्या अांगाांत अनेक वषें सखळ न जाऊन ज्याांचे देह श द्रिदृश झाले आहेत––अशा 
लोकाांच्या सजवावर हें बसहष्ट्काराचें अवडांबर तुम्ही उभारलें  अिेल तर, ध्यानाांत ठेवा, हे तुमचे कावबेाज 
पुढारी आपली कामसगरी झाल्याबरोबर खाांका वर करून तुम्हाांि तोंडर्शीं देतील! याांचें वतइन अिें आहे:— 

 
न संधयां संधत्त ेणनयणमतणनमाजां न कुरुते । 
न वा मौंजीबंधं किंयणत न वा सौनतणवणधम् । 
न रोजां जानीते व्रतमणप हरेनैव कुरुते । 
न काशी मक्का वा णशव णशव न लहिुनध यवनः ॥ 
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अथध :— “िांध्या करीत नाहीं व सनमाजही पढत नाहीं; ज्याला मुांजही नको, व िुांतेचीही गरज 
नाहीं; रोजा माहीत नाहीं व एकादशीही करीत नाहीं; जो काशीलाही मानीत नाहीं व मके्कलाही सवचारीत 
नाहीं;–एक ण हरहर! जो धड कहद ही नाहीं आसण मुिलमानही नाहीं!” 

 
तेव्हाां अशा प्रकारच्या भ्रष्ट ठकाांकड न चकले जाऊां  नका र्तकें च नाहीं, तर देशकालमानावर नजर 

देऊन िुधारणेच्या स्वाभासवक ओर्ाि सनष्ट्कारण प्रसतरोध करूां  नका, येवढेंच त तइ िाांगणें आहे! 
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बंधनें कोि व कोितीं घािंिार? 
 
ज्याांना बिल्या जागेवरून हालावयाचें नाहीं, व “जुनें तेवढें चाांगलें” अिें वरकरणीं म्हणत बि न, 

जुन्या लोकाांकड न गाजी म्हणव न घ्यावयाचें आहे, त्याांच्या अनेक लपांडावाांपैकीं हा एक लपांडाव आहे कीं, 
कोणतीही गोष्ट करण्याची जबाबदारी आपल्या अांगावर न रे्ताां, ज्या गोष्टी कराव्या अिें दुिरे लोक म्हणत 
अितील, त्याांतील दोष मात्र काढीत बिावयाचें, पण त्या करणें योगय निेल तर त्याांच्या ऐवजीं दुिऱ्या 
कोणत्या कराव्या, हें स्पष्टपणें िाांगण्याची िाती कधींही करावयाचीं नाहीं! कोठ न करतील बापडे! ज्याांच्या 
सवचाराांचा व आचाराांचा पक्का काडीमोड झाला आहे, त्याांना अमुक प्रकारचें वतइन चाांगलें  अिें उर्डपणें 
कोठ न म्हणताां येणार? भलतेंच करणें उसचत आहे, अिें म्हणावें तर मोठमोठ्या पदव्या समळसवल्या अि न व 
सवद्वानाांत नाांवाचा उच्चार होत अि न, अज्ञान व अप्रबुद्ध मनुष्ट्याप्रमाणें काांहीं तरी बडबडल्याचा दोष पदरीं 
येणार व सवचारानें प्रशस्त वािलेल्या गोष्टीचा सनषेध केल्याबद्दल काळजाला रात्रांसदवि िोंचणी लागणार! 
बरें, तिें न करावें आसण मनाि शुद्ध वाित अिेल तें उर्डपणें बोल न दाखवावें, तर लोकाांची र्तराजी 
होऊन, लोकप्रशांिारूप चैतन्यहेतु आसण चैतन्याधार लयाि जाणार! अशा रीतीनें दोहों बाज ांनीं दोन 
प्रकारच्या र्ांगळ्या ज्याांि आपल्या तीव्र नाांगया मारीत आहेत, त्याांनीं िैरावैरा करूां  लाग न भलभलतें 
बडबडत िुिावें; बुसद्धमते्तची व शहाणपणाची वृथा र्मेंड मारीत बि न अमतयाची प्रोरे्फिरी जाईल अशा 
भीतीनें अमका अमतयाचा स्तुसतपाठ करीत आहे अिें म्हणावें; आसण आपली प्रोरे्फिरी गेल्यामुळें, केवळ 
चसरताथािाठीं र्ातलेलें  ब्यासरस्िरीचें नवीन दुकान भरभरािीनें नीि चालावें म्हण न ककवा असवचारानें 
अथवा दुराग्रहानें जीं मतें एकादा चाांगलीं म्हिलीं व प्रसिद्धपणें ज्याांचा एकवार अांगीकार केला त्याांच्या 
उलि मताांतील चाांगलेंपण कब ल केलें  तर वगइणीदार कमी होऊन सशवाय म खइपणही पदरीं येणार तें िळावें 
म्हण न, द्रव्याजइनािाठीं हवा तो धांदा करणाऱ्या िमाजाांतील असतकसनष्ठ व्यततीप्रमाणें,  दारावरून जो 
सगऱ्हाईक जाईल त्याला हाका मारमारून तो खुष होईल अिा प्रलाप त्याच्यापुढें करावा, हें अगदीं 
स्वाभासवक आहे. अिलें  वतइन र्फायद्याचा सहशबे चोख रीतीनें करताां येणाऱ्या गसणत्यालाच िाधण्यािारखें 
आहे व त्याच्या त्या शास्राांतील पाांसडत्याला तर कायद्याची थोडीशी र्फोडणी सदलेली अिेल तर त्याला त्या 
वतइनाची कुरूपता िामान्य लोक चकतील अशा रीतीनें िपसवता येणार आहे, हें आम्ही कब ल करतों! ज्यानें 
तकइ शास्राचीं र्फतत दहापाांच पानें वाचलीं आहेत त्याला ही मायािुराची कला िाधावयाची नाहीं व ती 
िाधण्याची तो पवाही करीत नाहीं! लोक काांहींही म्हणोत, अिला मनुष्ट्य समशा बोड न रे्ऊन कमइठ 
ब्राह्मणाांच्या कळपाांत सशरण्याची महत्त्वाकाांक्षा न धरताां, आपल्या मनाि शुद्ध वािेल तें बोलतों, आसण 
“वडवारु्ळाप्रमाणें माझी अवस्था झाली आहे” अिे लासजरवाणे शब्द स्वमुखाांत न काढण्याचा शोचनीय 
प्रिांग स्वतःवर न यावा, म्हण न िमाजाि न िोडता आपल्या आचारसवचाराांत सजतकी िांगत ठेवताां येईल 
सततकी ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. अिो; आमच्याकडे अिलेल्या कजाची आज ही अांशतः रे्फड केली आहे 
येवढेंच येथें िाांगतों आसण अिली तऱ्हेवाईक प्रस्तावना पुरी करून मुख्य सवषयाकडे वळतों. 

 
िमाजाची िुक्स्थसत अिावी, आसण त्याि हळ ां  हळ ां  उन्नतावस्था येत जावी, यािाठीं प्रत्येक अवस्थेंत 

त्याला काांहीं बांधनें अिणें अवश्य आहेत, व त्याच्या र्िकाांनीं त्याांचा प्रसतपाल केला पासहजे, हें िामान्य 
सवधान ज्याप्रमाणें आम्ही कब ल करतों, त्याप्रमाणें अनेक कारणाांनीं प्रत्येक िमाजाच्या क्स्थतींत एकिारखा 
रे्फरर्फार होत अितो, म्हण न त्याच्या बांधनाांतही र्फें रर्फार होत गेला पासहजे, हें सवधान आमच्या पुराणसप्रय 
प्रसतपक्ष्याांनीं कब ल केलें  पासहजे. कलह न होताां ज्या िमाजाांत िुधारणा होत अिते, त्या िमाजाचे अज्ञ व 
प्रज्ञ र्िक नकळत ककवा जाण नबुज न सनरुपयोगी झालेलीं जुनीं बांधनें िाकीत जातात, आसण नवीं लाऊन 
रे्तात. कालमान झपाट्यानें बदलत चाललें  आहे, अिें पाह न जुन्या लोकाांनीं नव्या लोकाांिाठीं आपली 
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पुराणसप्रयता ककसचत् सढली केली पासहजे, व नव्या लोकाांनीं जुन्या लोकाांिाठीं आपली नवसप्रयताही थोडीशी 
कमी केली पासहजे. तिें न होईल तर नव्याजुन्याांचें रण माजल्यासशवाय रहाणार नाहीं. अिल्या रणाांत उभय 
पक्षाांतील लोकाांनीं शब्दप्रहाराांपलीकडे जाऊां  नये, अिें िामान्य र्िम म्हणतात; पण ज्याांना आपणाकडे 
जगाांतील दरोबस्त अकलेचा मतता आहे, अिें वाित अितें, ते अशा िमराांत केशाकेशी व दांडादांडी 
होण्याि काांहीं हरकत नाहीं, येवढें प्रसतपाद नच रहातात अिें नाहीं, तर पडद्याआड उभें राह न, अशा पुण्य 
कृत्याि आपल्या हात न होण्यािारखी मदत करतात! अिले र्िम िमाजाचे अत्यांत सनरृ्इण सहतशत्र ुहोत, 
व अशाांचें मायावींपण उर्डें पाडणें म्हणजे िमाजाचें कल्याण करणें होय! िध्याां आपल्या िमाजाांत जो 
कलह चालला आहे तो वर िाांसगतलेल्या िामोपचाराच्या मागानें समिसवण्याचा प्रयत्न न करताां, तो 
असधकासधक पेित जाण्यािाठीं जे आपली अक्कल व सवद्वत्ता खचइ करीत आहेत त्याांना मनुष्ट्य म्हणावें, काां 
राक्षि म्हणावें, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. प वीचें कडकडीत ब्राह्मणपण आताां रहाण्याची आशा नाहीं हें पक्कें  
िमजलें  अि न, आपल्या आचरणानें व भाषणानें “तुम्ही करताां तें ठीक आहे; तुमचें बोलणें वाजवी आहे; 
गरज पडल्याि मी तुमच्याांत समळ न तुमची तरर्फदारी करण्याि तयार आहें” अिें जुन्या लोकाांि भािव न, 
त्याांचेकड न अशतय, अिांभवनीय, व िवांि असहतकर अशा चळवळींची उठावणी करणाऱ्या मनुष्ट्यानें “मी 
िमाजाचा खरा अग्रणी आसण मतप्रदशइक प्रसतसनसध” म्हण न राजरोि समरवावें, याह न सवशषे हास्यास्पद अिें 
काांहीं अिेल काय? स्वातांत्र्याची सवनाकारण ऐि समरसवणाऱ्या, पण वास्तसवक पाहताां लौसककाशनेें 
अज्ञजनिम हाचे दािानुदाि होऊन गेलेल्या, काांहीं दाांसभकाांची भर न समळती, तर िध्याां बसहष्ट्काराची जी 
शुष्ट्क चचा चालली आहे ती मुळींच चालली निती. पण याांनीं जर अशा रीतीनें म ढ लोकाांि गोंजारलें  नाहीं 
व सवचारलें  नाहीं, तर याांच्या नाांवाचा नगारा किा वाजणार, व प्रशस्त ककवा अप्रशस्त िाधनाांनीं याांना 
आपल्या प्रसतपक्ष्याांचा ि ड किा रे्ताां येणार? िमाजाच्या कल्याणाची जर याांना खरी कळकळ अिती, तर 
बसहष्ट्कारवाल्याांनीं ज्या अत्यांत अिांभवनीय अिींवर िाह्य रे्ण्यािाठीं, र्रच्या भाकरी खाऊन, जोडे 
र्फाडण्याचा धांदा आरांसभला आहे त्याांत त्याांि पड ां सदलें  नितें, ककवा मानभावी लोक म्हणतात त्याप्रमाणें या 
बसहष्ट्कारवाल्याांशीं त्याांचें काांहीच िांगनमत नितें. तर िाांप्रत कालीं अमुक बांधनाांचा त्याग केलाच पासहजे, 
अम क ठेसवलीं पासहजेत, व अमुक नवीन करून रे्तलीं पासहजेत, अिें त्याांनीं उर्डपणें िाांसगतलें  अितें. 
िमांजि लोकाांनीं आपणाांि अगदींच म खांत काढ ां नये, म्हण न जाताां जाताां अिें म्हणावयाचें कीं, ब्राह्मणाांनीं 
पुनर्कववाहाांशीं िांबांसधत अिलेल्या गृहस्थाांशीं अन्नोदक व्यवहार करण्याि, पासहजे त्या कहद च्या हातचें पाणी 
रे्ण्याि, उष्ट्णासतशयाचा िोडावािरानें उपशम करण्याि, र्फार लाांबच्या प्रवािाांत दारुण क्षतु्पीडा द र 
करण्यास्तव णबस्कुिाशन करण्याि, ककवा एखादे प्रिांगीं केवळ मजालिेखातर सिस्त्यानें तयार केलेल्या 
व परोपकारी आांगल सस्रयाांनीं पे्रमपुरःिर िुांदर काांचपात्राांत र्ाल न पुढें केलेल्या कांग्रा व्हॅिंींतीिं फ्याणमिंी 
णमक्स्चराचे उन्हन उन्हन चार र्ोि रे्ण्याि काांहीं हरकत नाहीं! पण ही हकीकत िमजल्यावर, गवयगसत 
ब्राह्मण जर अिें म्हण ां लागले कीं, “काांहो, आम्ही तुम्हाांि आमचे अग्रणी िमजतों. सनदान तुम्हीं 
आजपयंतच्या आपल्या भाषणाांनीं व बाह्य कृत्याांनीं आम्हाांि अिें भािसवलें  आहे. तेव्हाां तुमच्या सवरुद्ध जी 
ककवदांती उठली आहे तींत काांहीं तथ्य आहे काय?” तर या जंबूकवृणत्त ‘न लहिूनध यवनास’ अिें उत्तर द्यावें 
लागतें कीं, “माझ्या हात न नकळत तुम्ही म्हणताां ती च क झाली खरी; पण तीबद्दल तुम्ही िाांगाल तें 
प्रायसश्चत्त रे्ऊन मी तुमचा अग्रणी रहाण्याि तयार आहें!” जर हें आमचें सलसहणें या पांथाच्या लोकाांसवरुद्ध 
शुद्ध बालांि अिेल, तर ते आमच्या तीरावर ककवा तिाांत आहेत, उलि तीरावर ककवा तिाांत नाहींत, हें 
त्याांचें त्याांिच कब ल केलें  पासहजे! पण िाांप्रतकालीं पखवाजाच्या दोनही तोंडाांिारख्या त्याांना 
दोहोंकड नही ज्या चापट्या समळत आहेत त्याचें कारण त्याांचें वतइन व सवचार नवीन पांथाचे अि न, केवळ 
तोंडच्या पोकळ थापाांनीं तें जुन्या पांथाांतील लोकाांचें अग्रणीत्व आपल्या हस्तगत करून रे्ण्याच्या, व 
त्यापाि न होणारे आसधभौसतक व आध्याक्त्मक र्फायदे िाधण्याच्या खुळ्या नादाि लागले आहेत! सत्रशांक ची 
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पुण्याई मोठी अिल्यामुळें  तो किा तरी अांतराळीं लोंबत रासहला; पण हे सबचारे अत्यांत पुण्यहीन 
अिल्यामुळें  दोन तिाांच्या ककवा तीराांच्या दरम्यान होत अिलेल्या खळखळािाांत गडप होतील कीं काय, 
अशी भीसत वािते! देव करो, आसण हे या ककवा त्या तिाि किे तरी लागोत अिें आम्ही मनापाि न कचसततों. 

 
आताां कोणी अिें सवचारतील कीं, या दोन तिाांच्या दरम्यान लहानिा िेतु ककवा प ल बाांधताां येणार 

नाहीं काय? यावर आमचें अिें उत्तर आहे कीं, वर सनर्कदष्ट केलेल्या िमाजाग्रणींिारखे िमाजाग्रणी िुदैवानें 
पुढें न येतील तर थोड्ा वषांत या पुलाचे मच्ि पाण्याच्या पषृ्ठभागावर सदि ां लाग न, त्याांवर कमानी 
िाकण्याचा आसण त्याांवरून जाण्यायेण्याि िुलभ अिा रस्ता करण्याची िांसध येण्याचा िांभव आहे; कारण 
तिें करण्याचीं बरींच िाधनें चोहोंकड न जुळ ां  लागलीं आहेत. पण या कौसिल्यप णइ इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टांच्या 
असनश्चल व परवांचक भाषणाांनीं आसण कृत्याांनीं उभयपक्षाांचा िमय होण्याचीं सचन्हें कमीकमीच होत जाणार! 
अशा लोकाांच्या आधारावर जुने लोक जर भलभलते आग्रह धरून बितील तर त्याांि ज्या धमइगलानीचें एवढें 
भय पडलें  आहे ती त्याांि म्हणताां म्हणताां ग्राि न िाकील, अिें वाितें. आसण एका प्रकारें अिेंच व्हावें, अिें 
आमच्या मनाांत कधीं कधीं येतें; कारण याांच्या धमइगलानीच्या बऱ्याच भागाि आम्ही धमइगलासन न िमजताां 
धमोत्कषइ िमजतों! म र्कतप जा अजीबात नाहींशी होणें, यज्ञयागाांचें थोताांड क्रमाक्रमानें सशसथल होत जाणें, 
वणइिांकर होऊन पासहजे त्याला पासहजे त्याशीं अन्नोदकव्यवहार करण्याची ककवा लगन लावण्याची िदर 
परवानगी अिणें, पासहजे त्यानें पासहजे त्या शास्राांचा ककवा धमइग्रांथाांचा अभ्याि करणें, स्रीपुरुषाांनीं हव्या त्या 
वयापयंत ककवा मुळींच असववासहत रहाणें, सस्रयाांि हवी ती सवद्या िांपाद ां देणें ककवा हवा तो धांदा करूां  देणें, 
ज्याचें त्यानें आपल्या तब्यतीप्रमाणें लगन करणें; अशौचासद कोणत्याही प्रकारच्या कारणानें कोणािही 
कुरूपता न येणें, औध्वइदैसहकासद गसलच्ि व अमांगल िांस्कार बांद पडणें—वगैरे गोष्टी प्रचाराांत आल्याि 
कोणत्याही प्रकारची धमइगलानी होणार आहे, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. अशा प्रकारच्या आचाराांनीं सहताह न 
असहतच असधक होत आहे, अिा आमचा िमज आहे. तथासप याांपैकीं सकत्येक आचाराांवर अनेकाांचा खरा 
सवश्वाि अिेल, यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं. त्याांचा त्याांवरील सवश्वाि उडण्याि त्याांना अवाचीन 
पद्धतीचें सशक्षणच समळालें  पासहजे. तें समळ न त्याांचीं मनें िुिांस्कृत होईपयंत, िवइिामान्य अशीं काांहीं बांधनें 
करून रे्ण्याि आम्ही राजी आहों. पण आज तीं ठरसवणार कोण व त्याांचा अांमल करणार कोण, हें मात्र 
िमजत नाहीं! 
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आप्या हातानें आप्या पायावर िगड 
 

िध्याां बसहष्ट्काराच्या कृत्याांत जे लोक गुांतले आहेत त्याांचें वतइन आपल्या हातानें आपल्या पायावर 
दगड पाड न रे्ण्यािारखें होत आहे. धमइ म्हणजे काय, त्याचा सवस्तार किा होतो, त्याचें आकुां चन होण्याि 
काय कारणें होतात, त्याांचें रूपाांतर कशानें होतें, त्याची गलासन काां होते, त्याचें पुन ज्जीवन होण्याि काय 
करावें, मनुष्ट्याच्या अांतःकरणाांतील धमइबुद्धींत कोणत्या प्रकारचे र्फरक होत आहेत, व अखेरीि त्या 
धमइबुद्धीि कोणतें स्वरूप प्राप्त होण्याचा िांभव सदित आहे, धमइरक्षण करूां  र्क्च्िणाराांच्या अांगीं कोणत्या 
प्रकारचें ज्ञान, िामथ्यइ व योगयता पासहजे वगैरे गोष्टींच्यािांबांधानें आमचे बसहष्ट्कारवाले प णइ मुगधावस्थेंत 
आहेत अिें वाितें! ज्याप्रमाणें डोळ्याांि दोहों बाज ांनीं झाांपडें लासवलेले र्ोडे, हाांकणाऱ्याच्या लगामाचा 
सहिका बिेल तिे वळतात, व त्याच्या चाबकाच्या र्फिकाऱ्याच्या मानानें पाय उचलतात, त्याप्रमाणें हे 
ज्ञानाांध लोक सवकारवश होऊन ते नेतील सतकडे जात आहेत! ज्या आचाराांि आम्ही धमइ िमजत आहों, 
त्याांपैकीं बहुतेकाांपाि न आजपयंत आमचें कोणत्याही प्रकारचें ऐसहक ककवा पारमार्कथक सहत झालें  नाहीं, 
अशी जरी आमची खात्री होऊन चुकली आहे, तरी र्फलज्योसतष, सकमया, शकुन, िुर, सपशाचयोनी, 
पुनजइन्म वगैरे गोष्टींवरील सवश्वाि ज्या प्रकारच्या िाहसजक कारणाांनींच अक्स्तत्वाांत आला, त्या प्रकारच्या 
िाहसजक व नैिर्कगक कारणाांनींच नानातऱ्हेचे धमइसवचार आसण त्यावर अवलांब न अिलेले नानातऱ्हेचे 
धमाचार अक्स्तत्वाांत आले अिावे, अिें मानणें जरूर आहे. तेव्हाां ज्याांना आज ते नकोिे झाले अितील 
त्याांनीं ते झुगारून द्यावयाचे झाले तरी बेताबेतानें झुगारून सदले पासहजेत. कारण, िमाजाांतील प्रत्येक 
मनुष्ट्याचा बऱ्याच र्तर मनुष्ट्याांशीं िांबांध अितो. या िांबांधामुळें  त्याच्या अिामान्य वतइनाचा िांिगइ र्तराांपयंत 
जाऊन पोहोंचतो; व हें वतइन िामान्य लोकाांच्या वतइनाह न र्फारच सभन्न अिलें , आसण अशा व्यततीवर 
अवलांबणाऱ्या आसश्रताांचा िमुदाय र्फारच मोठा अिला, तर त्या िवांना या वतइनामुळें  बराच मोठा धक्का 
पोहोंचतो. तथासप ज्याांची ज्या गोष्टीसवषयीं बालां बाल खात्री झाली आहे, व सजच्या अनुरोधानें आचरण केलें  
नाहीं तर आपण आपलें  कतइव्य बजावलें  नाहीं अिें वाि न, ज्याांि मनाची रात्रांसदवि िोंचणी लागणार आहे, 
व सशवाय मध न मध न र्तराांकड न “दाांसभक” अिेंही म्हणव न घ्यावें लागणार आहे, अिे मनुष्ट्य लोकमताची 
सवशषे पवा न करताां, आपल्या मनाि शुद्ध वािेल त्याप्रमाणें वागतात, व त्याांि तिें वाग ां देणें हेंच िमाजाि 
अत्यांत सहतकारक आहे. कारण, वतइनाचा अमुक पांथ चाांगला ककवा अमुक सवचार कधींही चुकीचे ठरावयाचे 
नाहींत, अिा व्यथइ गवइ कोणत्याही व्यततीने वाह ां नये. ज्याप्रमाणें मनुष्ट्यसवषयक र्तर गोष्टींत सदविेंसदवि 
र्फरक होत आहे, त्याप्रमाणें मनुष्ट्याांच्या धमइसवषयक आचाराांत व सवचाराांतही र्फरक होत आहे, व तो झालाच 
पासहजे. त्याला अवरोध करण्यापाि न िमाजाचा नर्फा न होताां उलि नुकिान होतें. “प्रायः स्वं मणहमानं 
क्षोभात् प्रणतपद्यते जंतुः” (म्हणजे प्राण्याला सचथसवलें  अिताां तो आपला पराक्रम दाखसवतो) अशी 
िांस्कृताांत म्हण आहे. कहदुस्थानाांतील नवीन सपढीच्या लोकाांि प वींपेक्षाां अगदीं सनराळ्या तऱ्हेचें सशक्षण 
समळत अिल्यामुळें, त्याांच्या धमइकल्पना जुन्या लोकाांच्या धमइकल्पनाांह न सनराळ्या झाल्या आहेत, व 
तदनुिार त्याांच्या धमाचरणाांत अांतर पडत आहे. हे अांतर सदविेंसदवि असधकासधक पडत जाणार. याला 
आवरण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे कड्ावरून तुर्फान वगेानें खालीं येणाऱ्या पाण्याच्या लोिाचा प्रवाह मागें 
उलिसवण्याचा अशतय प्रयत्न करण्यािारखें होय! याचा पसरणाम कदासचत येवढाच होणार आहे कीं, 
बसहष्ट्कारवाल्याांनीं माराकुिी करून वेडावाांकडा बाांध र्ातला, तर क्षणभर त्या प्रवाहाची गसत क्स्तसमत 
झाल्यािारखी होईल खरी; पण जें पाणी सनर् न गेलें  नाहीं तें तुांब न राह न मागें रु्फगत जाईल, व थोड्ाच 
वळेाांत त्याचा जबरदस्त दाब व वगे त्याला अडसवण्यािाठीं र्ातलेल्या बाांधाऱ्याि ककवा धरणाि अनावर 
होऊन, “इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा” या म्हणीप्रमाणें त्या सचखलाच्या कभताडाची आसण त्याची कलपाकलप 
करीत बिणाऱ्या असवचारी लोकाांची शोचनीय अवस्था होईल! 



 

 

अनुक्रमणिका 

देशकालवतइमानाचा सवचार न करताां अांगीं अिेल तेवढें िामथ्यइ दुिऱ्यावर जुल म करण्याांत. खची 
र्ालणाराांची अशी दशा झाली नाहीं अिें कधींही होत नाहीं. अशा लोकाांना माग न मोठा पश्चाताप होतो. पण 
त्याचा काय उपयोग? फ्रान्ि देशाांतील कुलीन र्राण्याांतले लोक, धमासधकारी, दरबारी लोक, आसण 
िरकारी असधकारी आपल्या जुलमाच्या काढण्या योगय वळेीं थोड्ा सढल्या करते, तर १७८९ त त्या देशाांत 
जी िोलेजांग राज्यक्राांसत झाली ती कदासचत् त्याांि िाळताां आली अिती, अिें सकत्येक र्सतहािकाराांचें 
म्हणणें आहे. पण योगय वळेीं त्याांना तिें करणें प्रशस्त वािलें  नाहीं, म्हण न फ्रान्ि देशाांत तो प्रचांड वणवा 
पेिला, आसण त्याच्या भडातयाांत िाऱ्याांिच दारुण यातना िोिाव्या लागल्या! आमच्या िाांप्रत 
धमइकलहाचीही तशीच अवस्था होणार आहे. ज्याांचें वतइन म्हणण्यािारखें शुद्ध नाहीं; जगाच्या िुधारणेचा 
ओर् कोणत्या सदशनेें चालला आहे हें िमजण्याजोगें ज्याांपैकीं एकािही स्वाभासवक ककवा िांपासदत 
शहाणपण नाहीं; व पदरीं पडलेल्या बायकोसशवाय ज्याांची कोणावरही ित्ता ककवा असधकार चालत नाहीं–
– अशा गेंगया लढवय्याांनीं बसहष्ट्काराच्या भांगलेल्या जुन्या तोर्फें त न सनर्णाऱ्या रु्फितया गोळ्याांनीं नवीन 
सपढींतील लोकाांवर हल्ला करून त्याांि चीत करण्याचा, व िाधल्याि त्याांना हस्तगत करून रे्ऊन, 
कुचतया कमाचाररज्ज ांनीं त्याांि बाांध न र्ालण्याचा, व स्मशानासद कारागृहाांत ककवा तशाच प्रकारच्या र्तर 
सठकाणीं क्षौर, कपडदान, पांचगव्यप्राशन, तरुणीकेशवपन, होम, ब्राह्मणभोजन व दसक्षणा र्त्यासद पुण्य 
धमइकमें त्याांच्याकड न िततीनें करसवण्याचा र्ाि र्ातला आहे! वैसदकधमइसवर्ातकाांनो, या तुमच्या 
म खइपणाच्या वतइनामुळें  वैसदकधमाचा ज्याांना कां िाळा आला आहे ते तर त्याचा बेधडक त्याग करतीलच! पण 
आजपयंत त्याांना कोणीं सचथसवलें  निल्यामुळें, ते आपल्या िांबांध्याांच्या ककवा तुमच्या वािेला कधींही गेले 
नाहींत. “सवनाकारण धमइकलह कशािाठीं माजवा? आपणाांि जें सशक्षण समळालें  आहे, त्याचा जिजिा 
प्रिार होत जाईल तितशी आपल्याप्रमाणें र्तराांची सवचारसदशा सर्फरत जाईल” अिें त्याांि वाित होतें, 
आसण म्हण न ते आपण होऊन कधीं कोणाच्या वािेि जात नव्हते. पण आजसमत्तीि आपण होऊन नितें 
भाांडण उकरून काढण्याची दुबुइसद्ध तुम्हाांि आठवली आहे. ती लौकर लयाि जाईल तर बरें आहे; नाहीं तर 
वैसदकधमाचा नाश केल्याचें श्रेय तुमच्याकडे येईल र्तकें च नाहीं, तर िवइ लोकाांच्या आधीं महाराष्ट्रीय 
लोकाांि पके्क नाक्स्तक करून िाकल्याचें श्रेयही तुमच्याकडेच येणार आहे! नव्या सपढींतील लोक आपण 
होऊन वैसदकधमाि जेवढा मान देत आहेत तेवढ्याांत िांतोष न मानताां, आपल्याप्रमाणें त्याांना त्या धमाचे 
गुलाम करण्याचा प्रयत्न कराल तर ठार बुडाल, हें पक्कें  लक्षाांत ठेवा. तुमच्या जुलमामुळें  नवीन सपढी 
वैसदकधमाि अजीबात झुगारून देऊन केवळ सनधइमइ होऊन बिेल! वैसदक धमइ आम्हाांि जरी सनदोष वाित 
नाहीं, तरी एकाएकीं त्याची अशी दशा व्हावी, हें आम्हाांि देखील िांमत नाहीं. पासश्चमात्य सशक्षणानें ज्याांचें 
सवचाराांतर झालें  आहे अशाांवर सवचाराांतर न झालेलीं शेंकडों स्रीपुरुषें अवलांब न आहेत. आजपयंत या 
शेंकडों स्रीपुरुषाांि आपापल्या िमजुतीप्रमाणें धमाचरण करण्याि िाांपडत आहे. अशा प्रकारच्या परावलां बी 
स्रीपुरुषाांच्या पालकाांवर ककवा पोकषद्याांवर बसहष्ट्कार र्ालण्याि तुम्हीं आरांभ केला आहे; तेव्हाां आताां त्या 
परावलांबी स्रीपुरुषाांनीं तुम्हाांि प्रशस्त वािलेल्या धमाचें पसरपालन करण्यािाठीं उपाशी मरण्याि ककवा 
भीक मागण्याि तयार झालें  पासहजे, ककवा तुम्ही वाळींत िाकलेल्या पोकषद्याांबरोबर वाळींत पडलें  पासहजे. 
अशा पेचाांत शेंकडा नव्याण्णव स्रीपुरुषें कोणता मागइ पतकरतील हें िमजण्यापुरतें तुम्हाांि तारतम्य अिेल, 
तर आपण आरांसभलेला आत्मर्ातक धांदा िोड न देणें जरूर आहे, अिें तुांम्हाांि सदि न येईल. दुदैवानें 
सततकें  तारतम्य तुमच्याांत निेल तर मुख्य मुख्य धमांचाराांचा बारावा–तेरावा सदवि तुमच्या डोळ्याांदेखत 
होऊन जाईल! अलीकडे जीं तुम्हीं चोरिीं प्रायसश्चत्तें भिासभक्षकुाांि आपआपिाांत देऊां  लागलाां आहाांत, व जे 
मऊ गृहस्थ िाांपडतील त्याांपाि न दांडाऐवजीं सनर्तील सतततया चवल्या ककवा पावल्या काढण्याचा जो क्रम 
चालसवला आहाांत, त्याांत तुमच्याकड न तुमचा उपहाि करण्याजोगें अनेक प्रमाद होत आहेत, ही गोष्ट 
एकीकडेच राह ां द्या; पण ज्या शास्राथाच्या ककवा शास्त्र्याांच्या आधारावर हा धमइकलह तुम्हीं उपक्स्थत केला 
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आहे, त्या शास्राथाि आसण शास्त्र्याांि मोड न काढणारे शास्राथइ आसण शास्री लौकरच या वादाांत दृष्टीि पड ां 
लागणार आहेत, आसण सनयमाला सनयमां, वैसदकाला वैसदक, शास्त्र्याला शास्री, गृहस्थाला गृहस्थ आसण 
बसहष्ट्काराला बसहष्ट्कार–अशा प्रकारचें द्वांद्वयुद्ध िुरूां  होणार आहे, याचें तुम्हाांि स्वप्न तरी पडलें  आहे 
काय? सुधारक आसण सुधारिा या शब्दाांचा सवपरीत अथइ करून, त्याच्या भराांत तुम्हीं त्याांसवरुद्ध हवें तिें 
बहक ां  लागलाां आहाांत. पण हें पक्कें  ध्यानाांत ठेवा कीं, माांिाहार, मसदरापान, व्यसभचार, अनृत भाषण, 
सवश्वािर्ात, अप्रामासणकपणा, क्र रपणा वगैरे गोष्टी खऱ्या िुधारकाांि तुम्हाांपेक्षाां असधक कनद्य वाितात. पण 
हीं महापातकें  सकतीही वाढलीं तरी त्याची तुम्हाांि सवशषे काळजी वाित नाहीं. अशा प्रकारच्या पातकाांत 
रात्रांसदवि पोहोणारा मनुष्ट्य तुमच्या दृष्टीनें अत्यांत धमइसनष्ठ अि न, त्याच्याशीं अन्नोदकव्यवहार करण्यािच 
काय, पण त्याच्या अांगुष्ठाचें तीथइ रे्ऊन, आपल्या पापाचें क्षालन करून रे्ण्याि देखील तुम्ही तयार व्हाल! 
पण या र्ोर पातकाांपैकीं ज्याला एकाचाही स्पशइ झाला नाहीं, अिा एखादा ब्राह्मण, प्रभ  ककवा िारस्वत 
श द्राच्या हातचें उर्डपणें पाणी सपईल, एखाद्या सिस्ती स्नेह्याच्या र्रचीं चार दोन सबस्कुिें आसण पेलाभर 
चहा याांचें िेवन करील, ककवा अडचणीच्या वळेीं एखाद्या मुिलमानानें तयार केलेला भात खाईल, तर मात्र 
तुम्हीं त्याि वाळींत िाकणार, व पांधरा पावल्या सदल्या कीं त्यावरील बसहष्ट्कार काढ न रे्णार! काय धमइ! 
काय प्रायसश्चत्त!! काय धमइशास्ते!!! सधक् तुमच्या धमाला, तुमच्या प्रायसश्चत्ताला आसण तुम्हाांला! 
मन्वासदकाांचे ग्रांथ जरी तुम्हाांि नीि माहीत अिते, आसण त्याप्रमाणें चालण्याचा तुमचा सनश्चय अिता, तरी 
देखील तुमच्या हात न अिल्या वडेगळपणाचें वतइन झालें  नितें! ज्या धमइपुस्तकाांि तुम्ही प्रमाण मानताां, तीं 
धमइपुस्तकें  तरी डोळे उर्ड न पहा, आसण त्याांत िाांसगतलें  अिेल त्याप्रमाणें आचरण करा. आम्हाांि त्या 
ग्रांथाांची सवशषे मासहती नाहीं हें आम्ही कब ल करतों; पण त्यािांबांधानें सकत्येक शास्त्र्याांशीं आमचें जें बोलणें 
झालें  आहे व सवशषेतः रा. वामनशास्री मराठे याांनीं. आम्हाांि जी मासहती सदली आहे तीवरून िध्याां चाल  
अिलेला बसहष्ट्काराचा प्रकार र्फारच अप्रयोजकपणाचा आहे अिें आम्हाांि वाितें. पुढल्या अांकाांत खुद्द 
शास्रीबोवाच यािांबांधानें काांहीं मजक र सलसहणार आहेत, तेव्हाां आजच आम्हीं अव्यापारेषु व्यापार करूां  नये, 
हें बरें सदितें! 
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बणहष्कृतानंीं बणहष्कार घािंावा हा चमत्कार नव्हे काय? 
 
िध्याां काांहीं गृहस्थाांनीं व शास्रज्ञाांनीं गाांवाांत जी बसहष्ट्काराची धामध म चालसवली आहे सतला काय 

म्हणावें, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. त्याांच्या कृतीला चोरिा जुल म हेंच नाांव योगय सदितें. पांचहौद समशनाांत 
ज्याांनीं चहा रे्तला, ककवा सभकारदािाच्या बागेंत जे जेवावयाि गेले त्याांनीं जासतभ्रष्ट होण्यािारखें काम 
केलें , अिें िदासशवशास्री थते्त, नारायणशास्री गडबोले, बाळािाहेब नात , गोकवदराव गदे्र वगैरे 
शास्रीगृहस्थाांचें मत अिेल तर त्याांनीं गाांवाांतील प्रमुख शास्री, सभक्षकु, व गृहस्थ याांची िभा भरव न तीपुढें या 
लोकाांवर जो आरोप ठेवणें त्याांि प्रशस्त वाित अिेल तो त्याांनीं ठेवावा, व शास्ररीत्या त्याची चचा करून, 
मग बहुमतानें जो मागइ प्रशस्त सदिेल त्याचें अवलांबन करावें हें उसचत सदितें. हें िारें िोड न देऊन, 
दहापाांच जणाांनीं एक लहानशी धमइकसमिी करावी, आसण सतनें श्रीकडे हवा तिला पत्रव्यवहार करावा, 
आसण पासहजे त्या गृहस्थाला ककवा सभक्षकुाला वाळींत िाकावें, हा कोठला जुल म व न्याय? पुण्यग्रामस्थ 
बहुतेक शास्रीसभक्षकुाांनो, प्रस्तुत बसहष्ट्कार प्रकरणाांत गुांतलेले शास्री व सभक्षकु तुमचा असधकार बळकाव न 
स्वचे्िेप्रमाणें र्तराांचा िळ करीत आहेत, हें तुमच्या ध्यानाांत येत नाहीं काय? हे तुमचे गडबोले, थते्त ककवा 
नात  याांची िाांप्रत कालाांत खरी योगयता सकती आहे, हें ज्या आम्हाां गृहस्थाांि पक्कें  ठाऊक आहे, ते आम्ही 
त्याांच्या बसहष्ट्काराला आसण त्याांना तृणवत् मानतों, हें तुम्हाांि ठाऊक आहेच. पण तुम्हाां बहुतेक सभक्षकुाांचा 
आसण शास्राांचा त्याांनीं जो सनष्ट्कारण भांडवडा माांसडला आहे तो तुम्ही मुकाट्यानें कशािाठीं िहन करताां? 
शोधाअांतीं तुम्हाांि दोन गोष्टी सदि न येतील त्या ह्या. एक, िध्याां बसहष्ट्कारात गुांतलेले शास्री व गृहस्थ 
धमइशास्राप्रमाणें आसण श्रीशांकराचायांच्या आजे्ञप्रमाणें अत्यांत बसहष्ट्कृत आहेत, तेव्हाां त्याांना दुिऱ्याि 
बसहष्ट्कार र्ालण्याचा असधकार मुळींच पोहोंचत नाहीं. उलि, जे त्याांच्याशीं व्यवहार करतील तेच पसतत 
होणार आहेत. दुिरें, बसहष्ट्काराची गोष्ट एक ककवा दोन व्यततींच्या तब्यतीवर अवलांब न अित नाहीं. सतचा 
िगळ्या जातीशीं िांबांध पोहोंचतो; तेव्हाां जातींतील िवइ प्रमुख गहृस्थाांनीं सतचा सवचार केला पासहजे. 
पांचहौद समशन ककवा सभकारदािाची बाग येथें जो प्रकार झाला त्याबद्दल जासहर िभा भरव न, त्याची 
उर्डपणें चचा करण्याि हे आचारवान्, हे बुसद्धवान्, हे ज्ञानवान्, व हे प्रसतष्ठावान् आयइधमाधारस्तांभ काां 
कचरताहेत, व लप निप न गरीब िावजाांवर उड्ा काां िाकीत आहेत, याचा सवचार तुम्हीं अवश्य केला 
पासहजे. वामनशास्री मराठे याांचें अिें म्हणणें आहे कीं, िदासशवशास्री ककवा नारायणशास्री याांि जर शास्राथइ 
िमजत अिेल, सनष्ट्पक्षपातानें शास्राथइ करण्याची त्याांची र्च्िा अिेल, व खरोखरीच कहदुधमइशास्राप्रमाणें 
आसण श्रीशांकराचायांच्या आजे्ञप्रमाणें रहाण्याचा त्याांचा हेतु अिेल, तर या चहावाल्याांह न ककवा 
जेवणवाल्याांह न खुद्द आपले आपण असधक पसतत व बसहष्ट्काराहइ आहों, हें त्याांना स्वतःच्या तोंडानें कब ल 
करावें लागेल! रा. ब. रानडे याांशीं कोणत्याही प्रकारचा िांिगइ ठेऊां  नये, अशी िांस्थान देवतेची आज्ञा 
अि न, िदासशवशास्त्र्याांिारख्या धमइसनष्ठ, कमइठ, व धमइज्ञ शास्त्र्याांनीं, त्याांच्या िमवते नानािाहेब र्फडतरे 
याांच्या सदवाणखान्याांत व.ेशा.िां. पाप्पय्याशास्री िोमयाजी याांचें वदेाथाचें व्याख्यान किें ऐकलें? 
उपसनषदासद ग्रांथाांवर जेकब िाहेबाांनीं केलेल्या पसरश्रमाबद्दल त्याांचे पवाडे गाऊन तद्भतुत उक्च्िष्ट द्रव्यें 
समितया मारीत याांनीं कशीं भोसगलीं? रा. रा. का. प. गाडगीळ याांच्याशीं दसक्षणाग्रहणासद व्यवहार 
आजपयंत सनःशांकपणें याांनीं किे केले? आनांदाश्रमाच्या व्यवस्थापकाचें नाव प्रसिद्ध बेचासळिाांत आहे, 
येवढ्याच कारणास्तव आनांदाश्रमाांत कथा करणाऱ्या हसरदािाला बसहष्ट्काराचा बागुलबोवा दाखसवणाऱ्या 
आयधमइरक्षक शास्त्र्याांना, वैसदकाांना व गृहस्थाांना आम्ही अिें सवचारतों कीं, तुम्ही कोणत्या वािनेनें खुद्द 
आपलें , आपल्या जगद्गुरूां चें, आसण आपल्या धमाचें हांिें व नुकिान करून रे्ण्याि प्रवृत्त होत आहाां? 
तुमच्या श्रीनें रा. ब. रानडे याांि एकदाां बसहष्ट्कृत केलें  होतें हें तुम्हाांि ठाऊक आहे ना? अिें अि न त्या 
श्रीकड न अशा गृहस्थाांि “पांचहौद समशनाांत तुम्ही धमासवरुद्ध जें आचरण केलें  त्याबद्दल तुमचें काय म्हणणें 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहे हें तोंड–जबानीनें ककवा पत्रद्वारा एक मसहन्याच्या आांत स्वामीचरणारकवदीं जाहीर करा, नाहीं तर 
रीतीप्रमाणें तजवीज करण्याांत येईल” अशा अथाची धमकीची नोिीि येणें म्हणजे बौद्ध, सिस्ती, ककवा 
महांमदीय धमानुयायाांवर करवीरमठासधपतीनें आपला धमासधकार चालसवण्यािारखें होत नाहीं काय? 
तिेंच, “पुणेंवैभवा” िारख्या अनेक वळे असवश्विनीय ठरलेल्या वतइमानपत्राच्या आधारावर गोकवदराव 
गद्र्याांिारख्या गृहस्थाांनीं श्रीि पासहजे तो मजक र कळवावा, आसण त्यावर श्रीनें पासहजे तशा नोसििा 
काढाव्या, हें शुद्ध धाडि नव्हे काय? “सिस्ििइ होम” मध्यें ज्याांनी चहा रे्तला नि न ज्याांचीं नावें 
“पुणेंवैभवा”नें प्रसिद्ध केलीं आहेत त्याांनी आताां गोकवदरावाांवर ककवा “महानुशािनवरीवर्कत” अशा िहीचा 
हुक म िोडणाऱ्या धमाध्यक्षावर बेअब्र ची सर्फयाद लासवली तर त्याांचीं सचमणीिारखीं तोंडें होणार नाहींत 
काय? वृथाधमासभमान्याांनो, र्तके सवकारवश, र्तके अज्ञानवश, र्तके तारतम्यश न्य होऊां  नका, आसण 
आजच धमाच्या मुळावर कुऱ्हाड र्ाल ां  नका? 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

ग्रामण्यप्रकरि 
 
थोड्ा सदविाांप वीं येथें माजलेल्या चहाकॉर्फीच्या प्रकरणािांबांधानें मोठा वाद उपक्स्थत होऊन तो 

तोड न रे्ण्यािाठीं िरकारदरबार झाले, आसण सनष्ट्कारण दुिऱ्याची र्ज्जत रे्णाऱ्या पक्षाि दांड भरावा 
लागला, हें वाचकाांनीं ऐकलें  अिेलच. या कज्जाचा सनकाल अद्यासप लागला नाहीं. दांड झालेल्या पक्षानें एका 
वसरष्ठ कोिांत आपल्यातरे्फ अपील लासवलें  व त्यानें तें वरच्यावर र्फें िाळ न िाकलें . तथासप धीर न िोडताां 
हायकोिइ पाहण्याचा त्या पक्षाचा सवचार आहे, अिें आम्ही ऐकतों. याांत काांहीं वावगें नाहीं. सब्रसिश राज्याांत 
कोिइपरांपरा स्थापण्याांत आली आहे र्तकें च नाहीं, तर एखाद्या कामाांत न्यायिभाांकड न ककवा 
न्यायासधकाऱ्याांकड न र्फिगत झाली अिें सदि न आल्याि, प्रवतइक िरकाराि ककवा त्याच्या अध्यक्षाि 
सनष्ट्कलांक न्यायिांशोधन होऊां  देण्यािाठीं ककवा सनष्ट्कारण न्याय आसण करुणा याांचें िांमेलन होऊां  
देण्यािाठीं, न्यायिभाांनीं ककवा न्यायासधकाऱ्याांनीं केलेल्या ठरावाांत रे्फरबदल करण्याचा ककवा बऱ्याच अांशीं 
ते रद्द करण्याचा असधकार आहे. तेव्हाां िाांप्रत प्रकरणाांतील प्रसतवादीचीं मजल हायकोिापाशींच िांपली 
पासहजे अिें नाहीं. मुांबई िरकार, िेके्रिरी ऑर्फ स्िेि ककवा खुद्द महाराणीिाहेब याांनाही या कामाांत हात 
र्ालताां येऊन, सििी मसॅजस्रेिाचा सनकाल रद्द करताां येणार आहे व या िवलतीचा र्फायदा प्रसतवादीच्या 
दीर्इ प्रयत्नानें त्याि समळ न, त्यानें सदलेला दांड शतय अिल्याि त्याि परत समळावा, अशी आमची र्च्िा 
आहे! 

 
ही या प्रकरणाच्या एका बाज ची भ त, वतइमान व भावी हकीकत आहे. याच्या दुिऱ्या बाज ि आरांभीं 

थोडी चळवळ होऊन पुढें ती थांडावली. पण ती अगदींच सवझली अिें नाहीं. राखेखालीं ती हळ हळ  धुमित 
होती. गेल्या आठवड्ापाि न सतला पुनः चेतना प्राप्त झाली आहे, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. या चेतनेचें 
कारण श्रीशांकराचायांच्या दोन सवद्वान प्रसतसनधींचें अग्रागमन होय. हे येथें या प्रकरणाच्या चौकशी करताांच 
आले आहेत व चाल  आठवड्ाांत चौकशी िुरू आहे. धमइसदशनेें हा खिला िध्याां चौकश्यन्तगइत ऊर्फइ  सब 
जुडाइस अिल्यामुळें, त्यावर िीका करण्याची आमची र्च्िा नाहीं. अशा क्स्थतींत िीका करण्याचा 
असधकार धमइशास्रीय प्रोिीजराप्रमाणें ककवा व्यवहारसनयमाप्रमाणें आम्हाांि आहे ककवा नाहीं, याची आम्हाांि 
खात्री नाहीं. तथासप तो नाहीं अिें गृहीत रे्ऊन या खिल्याांतील पुराव्यासवषयीं, िाक्षीदाराांसवषयीं, जबान्या 
रे्ण्याच्या पद्धतीसवषयीं, वसकलाांच्या ककवा मुखत्याराांच्या तारतम्यासवषयीं, अथवा न्यायासधकाऱ्याांच्या 
वतइनासवषयीं कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष उल्लेख करण्याची आमची र्च्िा नाहीं. न्यायिभेंत 
कोणत्याही प्रकारची बाचाबाच ककवा कधगामस्ती न होताां, श्रींच्या प्रसतसनधींनीं हातीं रे्तलेली चौकशी धड 
रीतीनें शवेिाि जावी आसण त्याांचा सनकाल श्रींच्या उच्च पदाि व लौसककाि, न्याय करणाराांच्या 
सनष्ट्पक्षपातबुद्धीि व सवद्वते्ति, उभयपक्षाांच्या िांमतीि, आसण िमस्त लोकाांच्या मान्यतेि पाि होण्यािारखा 
व्हावा, येवढेंच आमचें मागणें आहे. कालमानावर नजर देऊन अशा तऱ्हेचा सनकाल करण्याांत आला नाहीं 
तर त्याचा पुढें काय पसरणाम होईल, एवढेंच येथें थोडतयाांत िाांगण्याचा सवचार आहे. 

 
या वादसप्रय मजेदार तऱ्हेवाईक शहराांत थोड्ा वषांप वी अशाच प्रकारचें, ककबहुना याह न र्फार 

खडतर अिें एक प्रकरण उद्भवलें  होतें, हें वाचकाांना ठाऊक अिेलच. त्याप्रिांगीं खुद्द श्रींची स्वारी येथें 
आली होती व खुद्द श्रींच्या िमक्ष त्याची चौकशी होऊन आरोपींवरील गुन्हा शाबीत झाला होता, व 
धमइशास्राांत िाांसगतलेली अत्यांत कठोर जी बसहष्ट्काराची सशक्षा ती त्याांि देण्याांत आली होती. पण या 
सशके्षपाि न म्हणण्यािारखा र्फायदा झाला अिें कोणािही म्हणताां येणार नाहीं. ज्या अपराधाबद्दल सशक्षा 
द्यावयाची तो सदविेंसदवि कमी होत जावा आसण ज्या र्िमाांना ती देण्याांत आली अिेल त्याांचे वतइन 



 

 

अनुक्रमणिका 

िुधारावें–हा जो सशके्षचा म ळ उदे्दश तो कोणत्याही रीतीनें सिद्धीि गेला आहे, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. 
श्रींनीं व श्रींि मदत करणाऱ्या धमइशील पांसडताांनीं पुनर्कववाह अशास्र ठरसवला अि न, तो प्रसतवषीं 
लोकादराि असधकासधक पात्र होत आहे व बसहष्ट्काराच्या भीतीि न जुमानताां, िदस्य व सनग्रही मातासपतरें 
आसण बांध  आपल्या कन्याांचा व भसगनींचा वैधव्याांत करण्याि प्रवृत्त होत आहेत. यावरून काय उर्ड होतें 
कीं, यािांबांधानें अक्स्तत्वाांत अिलेल्या धमइशास्राची आसण िमांजि व िकरुण लोकाांच्या मनाची प्रवृसत्त 
अगदी सनराळी आहे व कालेंकरून धमइशास्र मागें पड न पुनर्कववाह रूढ होण्याचीं सचन्हें स्पष्ट सदि ां लागलीं 
आहेत. हेंही अिो. मागल्या ठरावानें ज्या आरोपींि पसतत ठरसवलें  होतें, ते पसतत होऊन न राहताां प्रसत 
सदवशीं िमाजाच्या असधकासधक मानाि पात्र होत आहेत. तेव्हाां कालाि सवरुद्ध अिे ठराव करण्याांत काय 
अथइ आहे, याचा श्रीनें व श्रीच्या प्रसतसनधींनीं शाांतपणानें सवचार करावा. कहदुधमइ, िांस्कृत सवद्या, आसण कहद  
आचार याांच्या बाहेर ज्याचें आचरण ककवा अवलोकन कधींच गेलेलें  नाहीं, त्याांना मनुष्ट्याच्या 
अांतःकरणाांतील धमइबुद्धीचा कल िध्याां कोणत्या सदशकेडे जाऊां  लागला आहे, हें स्पष्टपणें िमजण्याचा 
िांभव नाहीं, व त्याांि तो िमजला नाहीं म्हण न आम्ही त्याांि र्फारिा दोषही देत नाहीं. आमचे स्वामी, आमचे 
शास्री व वैसदक, आसण या देशाांतील बहुतेक असशसक्षत जनिम ह हे िारे या कोिींत येतात. परतया लोकाांि 
ककवा अवाचीन सशक्षण समळालेल्या अत्रस्थ िुसशसक्षत लोकाांि कहदुधमाचा व आचाराांचा बराच भाग 
वडेेपणाचा सदि ां लागला अिला, तरी वर िाांसगतलेल्या जुन्या लोकाांची धमइश्रद्धा आसण आचारभक्तत बरींच 
वषें कमीअसधक प्रमाणानें कायम रहाणार आहे, हें सनर्कववाद आहे. तथासप परधमीय लोकाांचें राज्य येथें झालें  
अिल्यामुळें, आसण नवीन तऱ्हेचें सशक्षण लोकाांि समळ ां  लागल्यामुळें, तरुण सपढीच्या मनाांत नवीन 
धमइकल्पना आसण नवीन आचार याांचा उदय होऊां  लागला आहे र्तकें च नाहीं, तर या कल्पनाांचा आसण या 
आचाराांचा पसरणाम जुन्या लोकाांवरही अप्रत्यक्ष रीतीनें त्याांि नकळत होत आहे, आसण त्याांच्या मजीसवरुद्ध 
व िमजासवरुद्ध ते िुधारक बनत आहेत, हें शाांतपणें लक्षात आणण्यािारखें आहे. िध्याां जें धमइकोिइ श्री. 
िाांगलीकराांच्या वाड्ाांत बिलें  आहे त्याांतील प्रमुख न्यायाधीशाांनीं आसण त्याांि िाहाय्य करणाऱ्या अत्रस्थ 
शास्रीवैसदकाांनीं पुनर्कववाहाच्या वादापाि न येथें र्ड न आलेल्या िवइ गोष्टी मनाांत आण न, मग चहाकॉर्फीच्या 
िांबांधानें जो ठराव करणें प्रशस्त सदिेल तो करावा. ना. रा. ब. रानडे याांि श्री. स्वामींनी पसतत ठरसवलें  होतें 
ना? पण त्या पसतत ठरसवण्याचा काय उपयोग झाला बरें? रा. ब. रानडे मुांबईच्या कायदेकौक्न्िलाचे 
िभािद प्रथम झाले त्यावळेेि या शहराांतील प्रमुख लोकाांनीं त्याांि हा मान समळाल्याबद्दल आपला आनांद 
प्रदर्कशत करण्यािाठी सहराबागेंत जी िोलेजांग मेजवानी सदली ती पुष्ट्कळाांच्या स्मरणाांत अिेल. त्या 
मेजवानीि जे लोक रावबहादुराांच्या पांततीि जेवले त्याांि वाळींत िाकण्याची गोष्ट कोणीं कासढलीं काय? 
तिेंच, अगदीं थोड्ा सदविाांप वीं रावबहादुराांनीं आपले र्रीं रा. रा. मोरो सवश्वनाथ जोशी याांि जी 
मेजवानी सदली त्या मेजवानीि हजर अिलेल्या लोकाांवर बसहष्ट्कार र्ालण्याचा ब ि कधीं सनर्ाला होता 
काय? रा. जोशी सवलायतेह न जाऊन आले अि न, त्याांनीं त्या कमाबद्दल प्रायसश्चत्त रे्तल्याचें आमचे 
ऐकण्याांत आलेलें  नाहीं! तिेंच, रावबहाद र सभडे, राविाहेब भि, रावबहाद र गोपाळराव हरी देशम ख वगैरे 
लोकाांच्या र्रीं पुनर्कववाहाच्या वादापाि न जीं कायें झालीं व त्या कायांत ज्या गृहस्थाांनीं ककवा सभक्षकुाांनीं 
कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार उर्डपणें केला त्याांि जासतबाह्य करण्याचा आजपयंत कोणीं प्रयत्न केला 
आहे काय? आगगाडींत न प्रवाि करताांना स्िेशनावरील सिस्ती ककवा मुिलमान लोकाांकड न चहाचे पेले, 
िोडावॉिरच्या बािल्या, आसण गरज लागल्याि कणकीचीं सबस्कुिें सवकत रे्णें आसण त्याांच्यायोगानें तहान 
व भ क भागसवणें हा बराच िामान्य प्रकार झाला आहे, व अशा रीतीनें उर्डपणें आचरण करणारे लोक 
राजरोिपणें िमाजाांत वावरत अि न, आसण त्याांचे र्रीं हवे ते सभक्षकु व शास्री जेवतखात अि न त्याांच्या 
वतइनाबद्दल कोणीच शांका रे्त नाहीं, हे आश्चयइ नव्हे काय? आम्हाांि तर अिें वाितें की, अिल्या आचाराांि 
अधमी आचार म्हणावयाचें अिेल, तर अिला अधमइ परांपरेनें ज्याच्या हात न र्डला नाहीं, अिा एकही 
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ब्राह्मण या देशाांत िाांपडणार नाहीं. खुद्द श्रीशांकराचायइ आसण त्याांचे अनुयायी याांच्या पोिाांत पसतताांच्या 
स्पशामुळें  त्याज्य होणारें अन्नपाणी प्रसतसदवशीं जात आहे व आजपयंत पुष्ट्कळ गेलें  आहे, अिें दाखसवताां 
येईल. प वइपद्धतीचा आचार लहानापाि न थोरापयंत व धार्कमकापाि न अधार्कमकापयंत कमीअसधक प्रमाणानें 
िुित चालला आहे व तो िुिणें अपसरहायइ आहे. आम्हाांि त्याबद्दल सबलकुल वाईि वाित नाहीं! आमचा 
त्याांतच आनांद आहे! आम्ही त्यालाच िुधारणा म्हणतों! पण जुन्या लोकाांच्यानें तिें मानवणार नाहीं व 
म्हणवणार नाहीं. तथासप ते अांतदृइ सष्ट करून पहातील तर असनवायइ क्स्थत्यांतराच्या झपाट्यापुढें त्याांचें काांहीं 
एक न चालताां, ते त्याबरोबर ढकलत ककवा वहात चालले आहेत, हें त्याांच्या नजरेंि आल्यासशवाय रहाणार 
नाहीं. अशा क्स्थतींत आग्रहाचा पीळ थोडा सढला करून काांहीं काांहीं िवलती देत जाणें आसण नव्याजुन्याांची 
एकी कायम ठेवणें हें, ककवा वृथा धमासभमानाने तट्ट ककवा तांग होऊन बि न कधींच अांमल न होण्यािारखे 
हुक म िोडणें आसण नवीन सपढीि असतशय िततीमुळें  बांड करण्याि प्रवृत्त करणें हें सवशषे श्रेयस्कर आहे, 
याचा श्रीमच्िांकराचायांनीं, त्याांच्या प्रसतसनधींनों, आसण कहद धमाच्या िमस्त सहतकचतकाांनीं शाांतपणें सवचार 
करावा. आम्हाांि तर अिें वाितें कीं, ज्याप्रमाणें वनस्पतीच्या ककवा प्राण्याांच्या शरीराांत रात्रांसदवि नवेंजुनें 
होत अितें, म्हणजे जुने परमाण  अदृष्ट होऊन त्याांचे जागीं नवीन परमाण  सदि ां लागतात, त्याचप्रमाणें 
िमाजशरीराांतही तिला व्यापार ितत चालला पासहजे. झाडाच्या खोडाांत रोज नवीन पोषक रि उत्पन्न 
होणार नाहीं आसण त्याची जुनी त्वचा झडत जाऊन सतच्या जागीं नवीन त्वचेचा आसवभाव होणार नाहीं, व 
जुनें माांि, कातडें, स्नायु, सशरा वगैरे भाग नष्ट होऊन त्याांचे जागीं नव्याांची उत्पसत्त होणार नाहीं—तर 
त्याची वाढ होणें अशतय आहे. त्याप्रमाणेंच िमाजाच्या िवइ प्रकारच्या कल्पना आसण आचार याांत 
कालानुरूप रे्फरबदल होत गेल्याखेरीज त्याची प्रकृसत सनरोगी रहाणार नाही. जे लोक अशा प्रकारच्या 
दशाांतराि सवरोध करतात ते त्याचे सहतशत्र ुहोत. िमाजाांत कल्होळ उत्पन्न करणाऱ्या क्राांसत त्याांि सहतावह 
नाहींत, हें आम्ही कब ल करतों; पण कोणत्याही प्रकारचीं केवढीही क्राांसत होऊां  न देण्यासवषयीं हट्ट धरून 
बिणें, हें शुद्ध वडेेपण होय, अिें आम्ही िमजतों. पेशव्याांनीं राज्यि त्रें हातीं रे्तल्यावर 
माधवरावािारख्याांनीं स्नानिांध्या करीत बिणें अधमइ होय अिा शास्राथइ रामशास्त्र्याांनीं सदला; सकत्येक 
रजपुताांनीं मुिलमानाांशीं सववाहिांबांध केला; परशुरामभाऊ पिवधइनाांनीं काशीच्या शास्त्र्याांकड न 
पुनर्कववाहाि आधार काढसवला; ररु्नाथराव पेशव्याकरताां जलपयइिन करून र्ांगलांडाांत बकइ  िाहेबाांच्या र्रीं 
स्नानिांध्या करण्याचा पतकर एका कमइठ ब्राह्मणानें रे्तला, या र्सतहािप्रसिद्ध गोष्टी ज्याांना आपलें  
धमासधकासरत्व राख न घ्यावयाचें अिेल त्याांनीं सनरांतर ध्यानाांत ठेवण्यािारख्या आहेत. 
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पाचंजन्याचा हंगाम 
 
आताां एक मसहनाभर िवइ देशभर कणइमनोहर शांखध्वसन चालणार! कहदु धमाच्या नाांवाखालीं 

मोडणारे जे अनेक लज्जास्पद आचार या देशाांत रूढ आहेत त्याांत सशमगयाला पसहला नांबर सदला पासहजे. 
र्तका बीभत्ि िण दुिरा कोणत्याही देशाांत पाळला जात अिेल, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. मार् शुद्ध 
पौर्कणमेपाि न र्फाल्गुन वद्य पांचमीपयंत कहद  धमानें कहद  लोकाांि पशुतुल्य वतइन करण्याचा पाि सदला आहे! 
दारू, अर्फीम, गाांजा वगैरे मादक पदाथइ मोठे र्ातक आहेत; परांतु ते मुळींच सवक ां  सदले नाहींत तर त्याांपाि न 
होणाऱ्या र्फायद्याांि अजीबात अांतरावें लागेल, म्हण न त्याांचे मतते देण्याचा व त्याांच्या सवक्रीकरताां परवाने 
काढण्याचा प्रर्ात िवइ सठकाणीं पडला आहे; व याच प्रर्ाताचें अनुकरण सशमगयाचा िण स्थापणाराांनीं केलें  
अिेल कीं काय अिा िांशय उत्पन्न होतो! िगळे लोक वषेंच्या वषें अचकि बोलल्यासशवाय, ककवा उर्डपणें 
जनावरािारखे वागल्यासशवाय, रासहले तर त्याांना िदाचरणाची मोडशी होईल अशी भीसत वाि न प्रसतवषी 
सनदान एक मसहना त्याांि मनिोतत वाग ां देणें जरूर आहे, अशा हेत नें आमच्या शास्रकत्यांनीं ही हुताशनीची 
प जा अक्स्तत्वाांत आसणली कीं काय कोण जाणें! अलीकडे मोठमोठ्या शहराांत व अवाचीन पद्धतीचें सशक्षण 
समळालेल्या लोकाांत या व्रताचें माहात्म्य थोडेंिें कमी होत चाललें  आहे; तथासप याच वगापैकीं सकत्येक 
र्िमाांि धमइश्रदे्धची जी उकळी रु्फिल्यािारखी सदित आहे, तीमुळें  या कनद्य धमाचाराचें हे र्िम मोठ्या 
सनकरानें मांडन करण्याि पुढें िरिावण्याचा िांभव आहे! सुधारकानें ककवा िुधारकाांनीं अमुक जुना आचार 
बेवक र्फपणाचा ठरसवला ना, तर मग आपणाला त्याचें वकीलपत्र रे्तलेंच पासहजे अिा या र्िमाांचा सनश्चय 
झाल्यािारखा सदितो. होवो बापडा! िकाळीं, दुपारीं, िांध्याकाळीं व रात्रीं शरे्फारलेल्या व उनाड िारगया 
पोराांनीं रस्तोरस्तीं असनवाच्य शब्द तोंडाांत न काढाव ेआसण िभ्य सस्रयाांि व पुरुषाांि लज्जेनें माना खालीं 
र्ाल न सनम िपणें जावें लागावें, येवढ्यानेंच या आचाराची परमावसध होती तर याकसरताां आम्हीं एका 
आर्किकलाची जागा आडसवली निती. पण तिें नाहीं. “मार्ी प र्कणमे” पाि न जिजिे असधकासधक सदवि 
लोित जातात तितिे असधकासधक वयाचे लोक या प्रसतिाांवत्िसरक बीभत्िपणाचे भागीदार होऊां  
लागतात; अखेरीि र्फाल्गुन शुद्ध पौर्कणमेला प्रत्येक कहदु गृहाांत हुताशनीची प जा होऊन सतच्या भोंवतीं 
प्रदसक्षणा र्ालताांना हे अमांगल र्फाल्गुनवाद्य गृहासधपतीकड न र्राांतील बायकाांच्या, मुलींच्या, व मुलाांच्या 
िमक्ष यथाशास्र वाजसवले जातें! तिेंच या सतथीला गावाांतील मोठमोठ्या देवळाांपुढें ककवा चवाठ्याांच्या 
जागाांवर रचलेल्या िावइजसनक होळ्याांि िांध्याकाळीं गावाांतील मानकऱ्याांकड न अक्गन देवव न त्याांच्या 
िभोंवतीं या अत्यांत शुभि चक मुखवाद्याचा गजर करण्याची रीत आहे! 

 
या उत्िवाचा येथेंच शवेि होता तरी देखील र्फार चाांगलें  झालें  अितें, पण आमचे कहद  लोक 

धमाला खुष राखण्यासवषयीं र्फार उत्कां ठ अिल्यामुळें  या राक्षिी, पैशासचक, ककवा रानिी देवीचा ते प णइ 
पाांच सदवि मोठ्या थािाचा उत्िव करतात! तमाशाांच्या िकडी, वशे्याांचीं गाणीं, रांगाची कशपणीं–
यािांबांधाचाच अप्रशस्तपणा अिावा त्याह न वाईि आहे; पण सकत्येक सठकाणीं धुळवडीच्या सदवशीं जो 
िमारांभ होतो त्यापुढें हा अप्रशस्तपणा ि यापुढें काजव्यािारखा सर्फक्का पडतो! लहानमोठ्या गृहस्थाांनीं 
होळीच्या राखेंत माती, शणे, व त्याह नही र्ाण अशीं द्रव्यें समिळ न तयार केलेल्या खातेऱ्याांच्या पांचामृतानें 
आपापलीं अांगे नखसशखाांत माख न रे्ऊन “िेंपरवारी” वराहस्वरूप सकत्येक मोठ्या हौिनें धारण करतात. 
नांतर एखादें चावरें, लाथरें व नाळ लागलेलें  गाढव हुडक न काढ न त्यावर सपिाडीकडे तोंड करून या 
िोंगाांपैकीं एक िोंग स्वार होतें. खरािे, केरिुण्याांचे बुरखांडे, र्फािकीं सशपतरें व िुपें वगैरे सजनिाांचीं ित्र 
चामरें िज्ज झाल्यावर गाांवाांतलीं िगळीं िारगीं पोरें व तमाशवेाल्याांचा एखादा िांच बरोबर रे्ऊन मोठ्या 
पे्रमानें सवचकि लावण्या म्हणत, नानाप्रकारचे उखाणे म्हणत, नवीन मनुष्ट्य सदिला कीं, त्याच्या अांगावर 
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खातेरें कशप न, व त्याच्या वस्राांवर र्ाणेरडे िाप ठोक न त्याला िामान्य र्ोळतयाांत ओढ न रे्त, व 
सठकसठकाणीं उभें राह न जाणाऱ्यायेणाऱ्या बायकाांच्या ककवा या िसबन्याांत येऊन दाखल होण्याि काां–क  
करणाऱ्या गाांवकऱ्याांच्या नाांवानें जबरदस्त पाांचजन्य करीत, ही िैतानिेना एखाद्या मारुतीच्या, 
म्हिोबाच्या, ककवा गाांवाांतील चावडीच्या पिाांगणाांत येऊन ठेपते आसण तेथें दुपार लोि न जाईपयंत यथेच्ि 
धुळवड खेळल्यावर आांर्ोळीकरताां तींतील वऱ्हाडी सवसहरीवर, तळ्यावर, ओढ्यावर, नदीवर ककवा 
आपल्या र्रीं जाऊां  लागतात. धुळवडीचा सदवि हा या िणाचा अत्यांत लासजरवाणा सदवि आहे, अिें 
म्हणण्याि हरकत नाहीं. अशा प्रकारचा पशुपणा खरोखरींच कायद्यानें एकदम बांद केला पासहजे. पण जो 
कोणी िरकारला अशी ि चना करील त्याच्या नाांवानें असधकच पाांचजन्य होऊां  लागेल याांत िांशय नाहीं! 

 
या िणाचे सकत्येक भतत अिें म्हणतात कीं, एकिमयावच्िेदेंकरून िवइ देशभर होळ्या पेिसवल्यानें 

व त्याांत द ध, त प, व पोळ्या जाळल्यानें जो िुवासिक ध मकल्होळ उत्पन्न होतो त्यामुळें  मनुष्ट्याच्या जीसवताि 
अपायकारक अिे वातावरण व्याप न राहणारे परमाणुरूप ि क्ष्म कृसम नाशाि पाऊन हवा शुद्ध होते, व रोगाचें 
बीज नाहींिें होतें; तिेंच, होळीच्या भोंवतीं बोंब मारण्याची आमच्या प वइजाांनीं जी चाल र्ातली आहे, 
तीवरून अिें व्यतत होतें कीं, आग लागली अिताां सतचा उपशम करण्याि बोंब मारण्यािारखा उत्कृष्ट 
उपाय नाहीं! कारण या असद्वतीय भारतीय कशगाचा ककवा िेणिंफोनाचा स्वर कानीं पडल्याबरोबर चार लोक 
चोहोंकड न धाांवत येतात, आसण आग सवझसवण्याचा प्रयत्न करतात! सशमगयाांत जो बेताल सवचकिपणा 
चालतो तोही केवळ वावगा आहे अिें नाहीं. ज्याप्रमाणें ठाणावर डाांब न र्ातलेला र्ोडा मस्त होतो, 
त्याचप्रमाणें मनुष्ट्यस्वभावाांत ज्या दोन चार दाांडगया वृसत्त आहेत, त्याांना नेहमींच कोंड न ठेसवलें  तर त्या 
र्फारच त्रािदायक होतात; िबब कधीं कधीं त्याांना खुल्या करणें जरूर आहे. एांसजनाांत र्फार वार्फ जमली 
तर ती रक्षकद्वारानें (safety valve) िोड न सदली पासहजे, नाहींतर सतच्या अनावर िामथ्यामुळें  िमग्र 
एांसजनाचे तुकडे होतात. मनुष्ट्याांच्या सवकाराांचीही तशीच गोष्ट आहे. पाळीपाळीनें िाऱ्याांची िोय लासवली 
पासहजे; आलांकासरकाांनीं नवरिाांत बीभत्ि रिाचाही िमावशे केला आहे, हें ध्यानाांत ठेवण्यािारखें आहे. 
दुभाषण करणें, खातेऱ्याांत लोळणे, उच्चनीचत्वाचा भाव िाक न क्षणभर लहानथोराांनीं बरोबरीच्या नात्यानें 
एकमेकाांशीं वागणें, थट्टा करणें वगैरे गोष्टी र्तर गोष्टींप्रमाणेंच मनुष्ट्याि हव्याशा व अवश्य वाितात; 
ज्याप्रमाणें र्तर गोष्टींनीं त्याप्रमाणें याांनींही त्याचें मनोरांजन व िुखवृसद्ध होते; तेव्हाां याांचाही अगदींच सनषेध 
करताां कामा नये! 

 
ही सवचारिरणी सशमगयाच्या भतताांि केवळ सनरुत्तर वािणार आहे, व जे प वइपद्धतीचे लेखक 

आमच्या या सनबांधासवरुद्ध आपली लेखणी उचलतील ते या िरणीचें आपापल्या कलाप्रमाणें वडेेंवाांकडें 
भाषाांतर करतील यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं! तथासप मनाांतल्या मनाांत आपण िैतानाचा पक्ष रे्ऊन 
भाांडतों आहों, अिें त्याांि वािल्यावाांच न रहाणार नाहीं. वाईि कृत्याांकडे मनुष्ट्याची िहज प्रवृत्ती आहे. त्या 
प्रवृत्तीच्या िमाधानापाि न उत्पन्न होणारें िुख त्याि प्राप्त होण्यािाठीं सवशषे काल, सवशषे िण, सवशषे ऋतु 
नेसमले पासहजेत अिें नाहीं. अशा प्रकारचें सशक्षण देण्यािाठीं शाळा र्ालण्याची गरज नाहीं. मनुष्ट्याच्या 
िाांप्रत क्स्थतींत दुवृइत्तींचा अांक र त्याबरोबरच जन्माि येतो, आसण लहानपणापाि न तो खुड न िाकण्याचा 
ककवा िम ळ उपिण्याचा प्रयत्न केला नाहीं तर स्वल्प वयाांत तो िाांरें अांतःकरण आपल्या सवषारी सवस्तारानें 
व्याप न िाक न, िद्वृत्तींची वाढ सबलक ल होऊां  देत नाहीं. तेव्हाां सशमगयाच्या िणािारखे िण नाहींिें करून 
िाकल्याि आमचें कोणत्याही प्रकारचें नुकिान होण्याचा िांभव नाहीं. सशमगयावाांच न सशमगयाांतले कनद्य 
प्रकार आपल्या व र्तर िमाजाांत सनत्य र्डत अितात. आम्ही मात्र त्याांना धमाच्या नाांवानें र्फाजील उते्तजन 
देऊन आपलें  असधक नुकिान करून रे्त आहों. 
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क्षणभर अिें िमजा कीं, होळीच्या ककवा धुळवडीच्या सदवशीं एखादा सजज्ञाि  प्रवािी जमइनींत न 
ककवा सचनाांत न येथें आला, आसण रस्तोरस्तीं चाललेला दांगा व बोंबाबोंब पाह न हा काय प्रकार अिावा, हें 
िमज न रे्ण्याच्या र्राद्यानें त्यानें कोणा एखाद्या गृहस्थापाि न जागोजागीं झडत अिलेल्या लावण्याांचा 
आसण उखाण्याांचा अथइ िमज न रे्तला, तर तो या आमच्या िणासवषयीं आसण िावइजसनक नीसतमते्तसवषयीं 
काय कल्पना करील बरें? ज्या गोष्टीबद्दल दुिऱ्यापुढें आपणाांि अधोवदन करावें लागेल, व जी गोष्ट आपली 
आपल्यािच शाांत वळेीं लासजरवाणी वािते, सतचें समथ्या धमासभमानानें मांडन करणें, आसण काांहीं म खइ 
लोकाांनीं प्रिांगवशात् सतला धमाधार लाव न सदला अिल्यामुळें  सतचा त्याग करण्याि सभणें, हे खऱ्या 
धमइश्रदे्धचें ककवा धमइबुद्धीचें लक्षण नव्हे. सशमगा हा आमच्या धमावर र्फार मोठा डाग आहे. सिस्त्याच्या 
हातच्या चहाह नही र्फाल्गुनाांतला िावइजसनक सवचकिपणा आसण त्वांपुरा सवशषे गहइणीय आहे; तेव्हाां खुद्द 
श्रीनें ककवा श्रींच्या प्रसतसनधींनीं चहाप्रकरणाांत न आपलें  लक्ष काढ न रे्ऊन त्याचा मोचा या अश्लाघ्य 
दुराचाराकडे सर्फरसवला तर र्फार चाांगलें  होईल अिें आम्हाांि वाितें! पण िामान्य लोकाांच्या धमइकल्पनाांह न 
त्याांच्या धमासधकाऱ्याांच्या धमइकल्पना सवशषे उन्नत अितील, अिें मानणें म्हणजे िमाजशास्राचा सवशषे 
पसरचय नाहीं, अिेंच व्यतत करणें होय! 

 
सुधारकासवषयीं सकत्येकाांचा अिा िमज झाला आहे कीं, जेवढें जुनें व कहद  अिेल तेवढें नादान 

ठरसवण्याचा त्यानें जण ां काय सवडाच उचलला आहे! आमच्या मतें हा िमज र्फार चुकीचा आहे. आमचा 
कोणताही आचारसवचार आम्हाांि चाांगला वाित नाहीं, अिा या लोकाांचा िमज कोणत्या कारणामुळें  झाला 
अिेल हें त्याांचें त्याांिच ठाऊक. तथासप िणाांच्या िांबांधानें त्याांचा आमच्यासवषयीं गैरिमज न व्हावा म्हण न 
आम्ही स्पष्टपणें येथें हेंही िाांग न ठेवतों कीं, सशमगयाचा िण आम्हाांि सजतका सतरस्करणीय व त्याज्य वाितो 
सततकाच सदवाळीचा िण असभनांदनीय व रक्षणीय वाितो. या िणाांत आम्हीं किें वागतो याचा िडा 
कोठल्याही सचसकत्िक प्रवाशानें सकतीही काढला तरी आम्हाांसवषयीं त्याच्या मनाांत सतरस्कार उत्पन्न 
होण्याची अणुमात्र भीसत नाहीं. उलि अभ्यांगस्नानें, िुग्राि भक्षण, लक्ष्मीप जन व जमाखचाचा आढावा, 
देण्यारे्ण्याचा सनकाल, िौम्य व िुखदायक खेळ, दीपोत्िव व दारुकाम, बसहणभावांडाांच्या भेिी आसण 
ओवाळण्या वगैरे गोष्टी कोणत्याही प्रकारें लासजरवाण्या नि न त्यामुळें  आमच्या िाांिासरक वृत्तीची व 
कुिुांबपद्धतीची रम्य बाज  प्रकि होते. या मांगल प्रकाराांची सशमगयाांतील ओांगळ प्रकाराांशीं तुलना करा, आसण 
या प्रस्तुत लेखाि दोष देणें योगय वािेल तर तो खुशाल द्या. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

धमाचा सुकाळ व बकऱयाचंा काळ 
 
एका मनुष्ट्यानें दुिऱ्या मनुष्ट्याचें र्र र्फोड न त्याचें सवत्तहरण केलें  म्हणजे आपण त्याि चोर म्हणतों 

आसण सशक्षा देतों; एका मनुष्ट्यानें दुिऱ्या मनुष्ट्याि पैशाकसरताां ककवा खाजगी दे्वषाकसरताां ठार मारलें  तर 
आपण त्याि खुनी मानतों आसण र्फाशीं देतों; पण हेच अपराध जेव्हाां उभ्या िमाजाकड न होतात तेव्हाां त्याांचें 
अपराधत्व नाहींिें होतें र्तकें च नाहीं, तर ते ज्या व्यततींकड न र्डतात ते लोकाांच्या प्रशांिेि पात्र होतात. 
उत्तर व दसक्षण अमेसरकें तील लाखों र्ांसडयन लोकाांना स्वगइद्वार दाखव न अलीकडील सिस्ती लोकाांनीं त्या 
खांडात जी आपली ित्ता स्थासपली आहे तीबद्दल कोणाि शरम तर कधीं वाित नाहीं; उलि आपण मोठें 
देशकृत्य ककवा धमइकृत्य केलें , अिें ते मासनतात. कहदुस्थानाांत ज्या श र सशपायाांनीं सब्रसिश राज्याची र्मारत 
उठव न सदली त्याांसवषयींहीं त्याांच्या देशबाांधवाांि मोठें कौतुक वाितें; गुजराथेंत व माळव्याांत मराठे लोकाांनीं 
जी िांस्थानें स्थासपलीं आहेत त्याांबद्दल आम्हाांि केव्हाांही वाईि न वािताां उलि असभमान वाितो. तात्पयइ, 
ज्या दोषाांत पुष्ट्कळाांचा वािा अितो, व ज्याांपाि न िमाईक सहत होण्याचा िांभव अितो तो िद्गुणाांत 
मोडला जातो, आसण जो र्िम त्याांत तरबेज अिेल त्याची त्याबद्दल तारीर्फ होते. धमइिांबांधाचा प्रकारही 
अिाच आहे. “न नीचो यवनात् परः” (म्हणजे मुिलमानापेक्षाां नीच कोणी नाहीं) अिा आमचा पुरातन 
िमज अि न आम्हाांि मुिलमान ताांबोळ्याच्या हातचा ओला चुना चालतो; मोठमोठ्या लगनाांत व देवाांच्या 
उत्िवाांत व्याह्याांचे व देवाांचे कान यवनीच्या मधुर आलापावाांच न तृप्त होत नाहींत; महाराकड न हवी ती 
नोकरी करून रे्णाऱ्या िाहेबाला कडकड न भेिण्याि देखील कचता नाहीं, पण खुद्द महाराची िाांवली 
देखील उपयोगाची नाहीं; पांचहौद समशनाांत पेलाभर चहा आसण दोन सबस्कुिें खाल्लीं तर त्याबद्दल िक्षौर 
प्रायसश्चत्त रे्तलें  पासहजे, पण नरिोबाच्या वाडीि सवद्वान धार्कमकाांनीं आपल्या हाताांनीं बकऱ्याांचे प्राण रे्ऊन 
त्याांच्या माांिाचें गोळेच्या गोळे सदविा ढवळ्या हजारों लोकाांिमक्ष समितया मारीत खात बिण्याि काांहीं 
हरकत नाहीं! तात्पयइ, ज्या कृत्याला बहुत लोकाांनीं मांगल ठरसवलें  तें खरोखरी सकतीही अमांगल अिलें  तरी 
िामान्य मनुष्ट्याि तें तिें न भािताां उलि स्पहृणीय भाितें! 

 
वाडी येथें नुकताच झालेला यज्ञ ज्या दांपत्यानें केला व त्याचें काम ज्या ऋक्त्वजाांनीं चालसवलें  

त्याांसवषयीं आमचें काांहीं एक म्हणणें नाहीं. अनांत जन्मींच्या मोठ्या पुण्याईनें प्राप्त झालेल्या ब्राह्मणजन्माचें 
िाथइक करण्याचें जें िाधन त्याांि अत्यांत योगय वािलें  त्याचा त्याांनीं उपयोग केला, हें अगदीं स्वाभासवक 
आहे, व त्याबद्दल. त्याांना दोष देणें हें अगदीं अयोगय आहे. आम्हाांि जें वाईि वाितें तें बकरीं मारून त्याांचें 
माांि खाल्ल्यानें देव खुष होतो आसण मुक्तत देतो अिा म खइपणाचा िमज अद्यासप आमच्या धमांत रासहला 
आहे, आसण त्या िमाजावर आचरण करण्याि प्रवृत्त होणारे लोक अद्यासप आम्हाांत सनपजत आहेत याबद्दल. 
माांि खाविेें वािलें  ककवा दारू सपण्याची लहर लागली तर र्र िोड न एखाद्या पेड्रोच्या ककवा 
निरवाांजीच्या हॉिेिंांत ककवा दुकानाांत जावें, आसण चार दोन रुपये खचइ करून अांतरात्मा गार करावा! 
येवढ्याशा िुखाकरताां र्तकें  िव्यापिव्य अथवा द्रासवडी प्राणायाम कशाला पासहजे? बकरीं मारण्याचा धांदा 
कधीं केला निल्यामुळें  तीं लवकर मारताां येऊ नयेत; माांिाचा पाक किा करावा हें ठाऊक निल्यामुळें  तो 
चाांगला िाध ां नये; आसण र्तके कष्ट, र्तका खचइ व र्तकी बडबड करून आठचार सदवि िुग्राि माांिाहार 
समळ ां  नये, हें अगदीं नीि नाहीं! ज्याप्रमाणें सवसध िांपुष्टात आसणताां येतात त्याप्रमाणें हाही आणण्याि काय 
हरकत आहे? हॉिेिंांत जाताांना थोडेिें तीथइ बरोबर रे्ऊन जावें आसण माांिाची बशी भरून पुढें आली 
म्हणजे झालें ! देवाला त्याचा काांहीं भाग अपइण करणें अवश्य अिेल तर खुद्द अपइण करावा, ककवा 
बबजीलाच तिें करण्याि िाांग न ठेवावें, म्हणजे तो िरि पुलावा चुलीवरून उतरल्याबरोबर वैश्वदेव 
आिप न रे्ईल! 



 

 

अनुक्रमणिका 

यज्ञासवषयीं वरील तऱ्हेचें सलसहणें वाच न आमच्या वाचकवगांत जर कोणी जुन्या पांथाचे धमइसनष्ठ 
वाचक अितील तर त्याांि आमचा मोठा राग येणार आहे, हें आम्ही िमज न आहों. पण जर ते क्षणभर 
आपला राग आवरून आमच्या सलसहण्याचा शाांतपणानें सवचार करतील तर त्या सलसहण्याांत काांहीं वावगें 
नाही, अिें त्याांि खसचत सदि न येईल. माांि खाण्याच्या सवधीला यज्ञ म्हणा, महायज्ञ म्हणा, यसष्ट म्हणा, 
काय पासहजे ते म्हणा. “अलहसा परमो धमधः” हे बौद्धतत्त्व ज्याांना प णइपणें िांमत झालें  आहे, सनत्याहाराांत 
ज्याांनीं माांित्याग केला आहे, अनेक शतकाांच्या िांवयींमुळें  अभक्ष्यभक्षणाचा ज्याांच्या वृत्तींत मोठा सतिकारा 
बि न गेला आहे, िाराांश, माांिाहार ज्याांनीं धमइबाह्य ठरसवला अि न जे माांिाहार करणाराांना पांततीि रे्त 
नाहींत अथवा त्याांच्याशीं अन्नव्यवहार आसण शरीरिांबांध करीत नाहींत—अशा ब्राह्मणाांनी यज्ञाच्या समषानें 
आपणाांि माांि खाण्याची मोकळीक आहे र्तकें च नाहीं, तर तिें केल्यानें आपल्या पदरीं अिामान्य पुण्याची 
जोड होते, अिें िमजणें केवढें अज्ञान होय! यज्ञावर सवश्वाि ठेवणारे लोक अज्ञानानें अिें मानतात कीं, 
यज्ञाांत मारलेलीं बकरीं पुनः सजवांत होतात. बुततयाांनी हाल हाल करून मारलेल्या बकऱ्याच्या माांिाचा 
काांही भाग हुताशनाच्या द्वारा जगदात्म्याि अपइण करून बाकीच्याचें यजमानानें आसण ऋक्त्वजाांनीं िेवन 
केलें  अिताां तो त्याांच्यावर िुप्रिन्न होतो आसण त्याांि जन्ममरणापाि न मुतत करतो ही सजततया 
वडेगळपणाची िमज त, सतततयाच वडेगळपणाची ही दुिरी िमज त होय. यज्ञाांत मारलेलीं बकरीं सर्फरून 
सजवांत होत अितील तर प्रत्येक खासिकवाड्ाांत तोडलें  जात अिलेलें  जनावर पुनः सजवांत कशावरून होत 
निेल? त्याचें माांि तरी िकल अगनींत जो श्रेष्ठ अक्गन जठराक्गन त्यािच िमपइण होत अितें, व त्याच्या 
योगानें परमात्म्याचा अांशभ त जो जीवात्मा तो िमाधान पावत अितो! मारलेलीं बकरीं उठतात याचा अथइ 
काय? तीं उठत अिलीं तर परलोकीं उठत अितील; या लोकीं तीं एकदाां मेलीं म्हणजे मेलीं! जर ती 
येथल्या येथें उठसवण्याचें िामथ्यइ कोणत्यासह ऋक्त्वजाांत अिेल तर तो मात्र खरा यासज्ञक िमजला पासहजे; 
तिेंच, अशा यासज्ञकानें बकऱ्याि बुततया खाताांना गुदगुल्या होतात, अिेंही सिद्ध करून दाखसवलें  पासहजे. 
मारलेलें  बकरें उठो ककवा न उठो, त्याला यज्ञाांतल्या रानिी पद्धतीनें मारताांना अिह्य यातना होत अितील 
अिा आमचा तकइ  आहे. तेव्हाां हा तकइ ही खोिा आहे हें सिद्ध करून दाखसवण्याची जबाबदारीही या 
यासज्ञकाांवरच आहे. या यासज्ञकाांि आम्ही आणखी अिा प्रश्न करतों कीं, अक्गननारायणाि बकऱ्याांचें माांिच 
आवडतें, हें त्याांना कशावरून िमजलें? दृष्टीि कष्टानें गोचर होणाऱ्या क्षदु्रकीिकापाि न थेि मनुष्ट्यापयंत 
अनांत जीवाांची परांपरा आहे; तींतील र्तर िारे जीव िोड न देऊन खुद्द परमात्मा ककवा त्याचा गुमास्ता 
हुताशन बोकडावर ककवा बकऱ्यावरच र्तका सर्फदा काां झाला? गोजात आसण मेषजात हीं दोन मनुष्ट्याच्या 
माांिाहाराची प्रधान अांगें होत; पैकीं गोजात या देशाांत अलीकडे पसवत्र कोिींत जाऊन बिली! बाकी 
रासहली गरीब सबचारी मेषजात. मनुष्ट्याप्रमाणें देवालाही हीच कशी मानवली याचा आम्हाांि मोठा चमत्कार 
वाितो! यज्ञाांत ज्या पश ि मारावयाचें त्याला त्या मारापाि न कोणत्याही प्रकारच्या यातना होत नितील व 
तो सर्फरून सजवांत होतो हें खरें अिेल तर, आम्ही पे्रतिांस्कारासवषयीं सलहीत अिताां आमच्यावर िीका 
करणाऱ्या काांहीं चिोर लोकाांि एका देशस्थ वृद्ध वारकऱ्यानें जशा प्रकारचा प्रश्न केला तशा प्रकारचा 
त्याच्या उदाहरणापाि न अवश्य धैयाचें अवलांबन करून येथें करतों. आमचा कैवारी अिें म्हणाला कीं, “जर 
भिाि सदलेली शय्या, गाय, उदकुां भ व श्राद्धें मृताि पोहोंचत अितील तर मृताची बायकोही श्राद्धाचे 
सदवशीं रात्रीं भिाकडे काां पाठव ां नये?” हा प्रश्न ऐकल्याबरोबर आमची सनभइत्िना करणाऱ्या लोकाांनीं या 
सवलक्षण स्पष्टवतत्या माळकऱ्याि आमच्याकडे पाठव न सदलें ! अिो. आमचा प्रश्न या िाठी उलि न गेलेल्या 
भजनी बाबाच्या प्रश्नार्तका झोंबणारा नाहीं. आम्ही र्फतत येवढेंच सवचारतों कीं, ज्या अथीं यज्ञाांतील बलीि 
यातना होत नाहींत, व सर्फरून जीवदशा प्राप्त होते अिा भासवक यासज्ञकाांचा िमज आहे, त्या अथीं 
यजमानानें आपलें  एखादें म ल अक्गननारायणाि अपइण करण्याि काय हरकत आहे? ककवा ज्याला यज्ञ 
करून जन्ममरणापाि न मुतत व्हावयाचें आहे त्यानें स्वतःच्या िमग्र शरीराची ककवा त्याच्या काांहीं भागाची 
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आहुसत देण्याि काय प्रत्यवाय आहे! अिें केल्यानें गळा दाब न रे्णें, कोमल भागावर बुततया मारून रे्णें 
सकती िुखकारक अितें हें ज्याचें त्याला स्वतःच्या ककवा स्वतःच्या अपत्याच्या अनुभवावरून चाांगलें  िमज न 
येईल, व परलोकची हालहवाल कशी काय अिते, हें ताबडतोब पहाण्याि िाांपडेल! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

इणत श्रीचहाग्रामण्यप्रकरिं समाप्तम्! 
 
र्फार सदवि सभजत पडलेल्या येथील चहाप्रकरणाचा श्रीशांकराचायांकड न आलेल्या 

शास्रीद्वयाकड न एकदाांचा अखेरचा सनकाल लागला, व मांडळी प्रायसश्चत्तें रे्ऊन मोकळी झाली, हें एकां दरींत 
चाांगलें  झालें . आताां “सस्रयाांची िाक्ष पुराव्याांत रे्ताां येत नाहीं” वगैरे ज्या शास्राचे सिद्धाांत, त्यावरच 
रचलेल्या सनकालाि आमच्याकड न सकती महत्त्व समळणार हें नव्यानें िाांगणें नकोच! तथासप न्यायाधीशाचें 
काम कायदे करण्याचें नि न केवळ अिलेल्या कायद्याांवरून सनकाल िाांगण्याचें आहे ही गोष्ट मनाांत आण न 
सतऱ्हार्तपणें या गोष्टीचा सवचार केल्याि एकां दर चौकशी व सनकाल हीं श्रीकड न आलेल्या शास्रीद्वयाि 
भ षणास्पद आहेत, हें आम्हाांि कब ल केलें  पासहजे. अिें आहे तरी सनकालाच्या मुख्य मुद्द्यािांबांधानें 
शास्रीद्वयाांनीं जी िांसदगधता राह ां सदली आहे. ती शास्रदृष्ट्ट्या सवचार करताांही युतत नाहीं, अिें आम्हाांि 
वाितें. सनकालाांत अिें म्हिलें  आहे कीं, “अशा प्रकारचा चहा एकवार रे्णाराि, माधव, सवज्ञानेश्वर, मय ख 
वगैरे ग्रांथाांचा व िांमसतपत्राांचा बलाबलासधकरणन्यायानें सवचार कसरताां इतकें  प्रायणित्त जरी येत नाहीं, 
तथाणप इतर िोषांचा अपवाि व कािंणविंंब वगैरे कारिें मनांत आिून सिहूध प्रायणित्त सांणगतिंें  आहे.” 
आताां अशा प्रकारचा चहा एकवार रे्णाराि शास्रदृष्ट्ट्या जर र्तकें  प्रायसश्चत्त येत नाहीं, तर सकती येतें हें 
िांसदगध न रहाताां त्याचा स्पष्ट खुलािा झाला अिता, म्हणजे या बाबतींत शास्राथाचें जें रण माज न रासहलें  
होतें, त्याांत अखेर जय कोणाचा झाला हें खात्रीनें ठरलें  अितें; व बिलराच्या हातावर चहाच्या पेल्याकरताां 
जिे दोन आणे ठेवावयाचे, तिेच भिाच्या हातावर दोन आणे िाक न राजरोिपणें सरफे्रशमेंिरूममध्यें 
जाण्याि मोकळीक झाली अिती! आसण अिें झाल्यानें प्रवाि वगैरे प्रिांगाांची गैरिोय द र होऊन आयतेंच 
धमइिांरक्षणही झालें  अितें! अिो, सर्फरून एकादा अिाच प्रिांग आल्याि त्यावळेीं या प्रायसश्चत्ताचें र्ोडें 
याह नही मागें हिेल अशी आमची प णइ खात्री आहे. िध्याच्या ठरावानेंही, ह णस्पषृ्ट चहाि प्रायसश्चत्तच नाहीं 
अिें म्हण न तो रे्णाराला जातींत न हुिक न देण्याचा ज्याांनीं चांग बाांधला होता, त्याांची मिलत र्फिली, व 
त्याांच्या समशा तरी आम्ही खालीं आण ां म्हण न ज्याांनीं वस्तरे पाजळसवले होतें त्याांच्याच समशा खालीं झाल्या हें 
काांहीं थोडें काम झालें  नाहीं! सशवाय या चहाप्रकरणानें दुिऱ्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा अनायािेंच 
सनकाल लागल्यामुळें  हा तांिा िुरू केल्याबद्दल पुणेंकराांि र्तर लोकाांनीं दोष देण्याच्या ऐवजीं त्याांचे 
आभारच मानले पासहजेत. नुित्या नौकागमनाि ककवा म्लें च्िदेशगमनाि शास्राची अडचण नाहीं हे 
आजच्याच अांकाांतील दुिऱ्या एका लेखावरून वाचकाांच्या लक्ष्याांत येईलच. तेव्हा सवलायतेि जाण्याची 
मुख्य अडचण काय ती र्ांग्रज लोकाांचा िांिगइ हीच होय. तेव्हाां सवलायतेह न परत आलेल्या माणिाि 
प्रायसश्चत्त देणें तें हा िांिगइ, र्तर दोषाांचा अपवाद व कालसवलांब या कारणावरच अवलांब न अिल्यामुळें  तें 
िध्या ठरलेल्या प्रायसश्चत्ताह न सभन्न नाहीं हें ठरलेंच, व या वादापाि न हा झालेला र्फायदा काांहीं िामान्य 
नाहीं. एकां दर ठराव लवकरच िाप न प्रसिद्ध होणार आहे, तेव्हाां तो देऊन पत्राची जागा अडवण्याचें 
आम्हाांि काांहीं कारण सदित नाहीं. परांतु आमच्या येथील धमासभमानी पत्राांत न या ठरावाचा उत्तरभागच 
तेवढा िाकल्यानें देण्याांत आला अि न प वइभागाचा नुिता उल्लेखही त्याांनीं काां केला नाहीं अशी कोणाि 
सजज्ञािा अिल्याि त्याांच्याकसरताां र्तकें  िाांसगतलें  पासहजे कीं, त्याांतील मजक र अथपाि न र्सतपयंत 
आमच्या धमासभमान्याांच्या काळजाि झोंबण्यािारखा आहे. सर्फयादी पक्षाचें वतइन प्रथमपाि न शवेिपयंत 
केवळ दुराग्रहाचें किें होतें, आम्ही असभयोग करतों म्हण न पुढें आणलेले कागदपत्र व िाक्षीदार म्हण न 
हजर केलेले गृहस्थ हे दोन्हीही यक्त्कां सचत् भरांवशाि किे पात्र नाहींत, वगैरे मुद्द्याांचें शास्रीबोवाांनीं जें 
जोरदार व मुदे्दशीर रीतीनें सववचेन केलें  आहे, तें देऊन आपलेंच हांिें करून रे्ण्याि हे तयार झाले नाहींत 
हें केवळ िाहसजक होय. परांतु अशा भेकडपणानें आजचें मरण काय तें उद्यावर मात्र िाकताां येण्यािारखें 
आहे. कुां भाराची ि न उसकरड्ावरही येणारच, मग आपण होऊन मुद्दाम सतला र्फरर्फर ओढण्याांत काय अथइ 
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आहे! अिो, या ग्रामण्यप्रकरणाची र्सतश्री करण्याप वीं आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करणें आमच्या मतें 
आवश्यक आहे. या चहाच्या प्रकरणाांत जर एक अणनष्ट प्रकार झाला निता तर याांत एकां दरीत खेदकारक 
अिें काांहींच नव्हतें, व तो असनष्ट प्रकार म्हिला म्हणजे चहा प्यालेली ककवा तेथें गेलेली मांडळी व सिस्ती 
समशनरी याांची या कामीं एकज ि आहे, अिा जो सकत्येकाांचा गैरिमज झाला आहे तो होय. तेथें जाण्याांत 
मांडळीचा अिा मुळींच उदे्वश नव्हता, हें आम्हाांि तर प्रथमपाि नच माहीत आहे. झालेल्या चौकशींत ही गोष्ट 
चाांगली सिद्ध होऊन ठरावाांतही तिा स्पष्ट उल्लेख झाला आहे हें चाांगलेंच झालें . पण प्रथमपाि नच अशा 
िांशयाि अगदीं जागा न रहाती, तर उत्तम झालें  अितें. सिस्ती समशनऱ्याचें स्वधमइप्रिारावाांच न दुिरें 
कोणतेंही कहदुस्थानाांत काम नाहीं हें उर्ड आहे. तेव्हाां त्याांच्याशीं िांबांध ठेवल्यानें या मांडळींच्या मनाांत नही 
कहदुधमइ िोड न सिस्ती धमांत जावें अिें आहे, अशी कोणाि शांका आल्याि ती अगदींच गैरवाजवी आहे, 
अिें मुळींच म्हणताां येणार नाहीं. या एकां दर झालेल्या प्रकाराचा र्फायदा रे्ऊन “येथील िुसशसक्षत ब्राह्मण 
मांडळीि ित्य धमाची हळ ांहळ ां  गोडी लागत चालली आहे व ते आमच्या र्रीं येऊन चहाकॉर्फीही रे्ऊां  
लागले आहेत,” वगैरे सवधानें आपल्या वार्कषक सरपोिांत न करण्याि हे समशनरी चुकतील अिें आम्हाांि 
वाित नाही. व अिें व्हावें हें तर आम्हाांि मुळींच िांमत नाहीं. आम्ही चाल  कहदुधमावर सकतीही तीक्ष्ण प्रहार 
केले, तथासप आमचा देश सिस्ती व्हावा ही नुिती कल्पनाही आम्हाांि िहन होणारी नाहीं. आमच्याांतील 
असतश द्र लोकाांि आम्ही अगदीं द र िाकल्यामुळें  त्याांची एकिारखी सिस्ती धमाकडे धाांव चाल  आहे, ही 
गोष्ट आम्हाांि अत्यांत उदे्वगजनक आहे, व या लोकाांि आम्ही जवळ रे्ऊां  लाग न त्याांचा सतकडील ओर् परत 
सर्फरेल तो िुसदन अिें आम्हाांि वाित आहे! आमच्या भिाांच्या वडेगळ धमइिमजुती सजततया आम्हाांि 
अज्ञानाच्या वाितात, त्याह न या पाद्र्याांच्या धमइिमजुती असधक उन्नत आहेत अिें आम्हाांि वाित नाहीं. 
तेव्हाां एक चुकीचा रस्ता िोड न दुिऱ्या चुकीच्या रस्त्याचें आमच्या लोकाांनीं अवलांबन करावें अिें आम्ही 
कधींच प्रसतपादन करणार नाहीं हें उर्ड आहे. या चहाप्रकरणाांत गुांतलेल्या बहुतेक लोकाांची आम्हाांि जी 
मासहती आहे त्यावरून पहाताां सिस्ती धमाि िाह्यभ त होण्याची कल्पना त्याांच्या नुिती स्वप्नींही कधीं 
आली निेल अिें आम्ही खात्रीप वइक िाांगतों. परांतु अिा खरा प्रकार आहे तरी बेिावधपणानें काां होईना 
सिस्ती समशनऱ्याांशीं या कामाांत िांबांध ठेवला गेला हें आमच्या मतें र्फारच गैर झालें , व एवढा असनष्ट प्रकार न 
होता तर या एकां दर प्रकरणाांत खेद मानण्यािारखें काांहीं आहे, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. ब्राह्मणेतराच्या 
हातचा चहा सपण्याांत आम्हाांि दोष वाित नाहीं. र्तकें च नाहीं, तर आमच्या नीच मानलेल्या महाराांची 
क्स्थसत िुधारून त्याांची व वेदशास्रिांपन्न ब्राह्मणाांची एक पांगत झालेली जर आम्हाांि पाहाताां येती, तर आम्हीं 
स्वताांि मोठें कृताथइ मानलें  अितें, ही गोष्ट आमच्या देशबाांधवाांपाि न आम्ही चोरून ठेवीत नाहीं. परांतु 
आमच्यातील जासतभेद नाहींिा व्हावा अशी जरी आमची मनापाि न र्च्िा अिली, तथासप सिस्ती लोकाांशीं 
कारणावाांच न मुद्दाम आम्ही काां िांिगइ ठेवावा हें आम्हाांि कळत नाहीं. व म्हण न ह्यापुढें तरी अशा अनवश्यक 
गोष्टी आमच्या िुसशसक्षत लोकाांच्या हात न र्डणार नाहींत. अशी आम्ही आशा करतों. अिो, िरतेशवेिीं 
आमच्या धमासभमान्याांच्या कानाांत एक गोष्ट िाांग न या चहाप्रकरणाची आम्ही िमाक्प्त करतों. िुधारकाांि 
जातींत न हुिक न िाकावें म्हणजे त्याांची पीडा िळेल अिा जर हीं ग्रामण्यें काढण्याांत तुमचा हेतु अिेल तर 
तो िर्फळ होणार नाहीं ही तुम्ही ख ण बाांध न ठेवा. िुधारकाांचे प्रयत्न केवळ त्याांच्या िुखापुरते अिते, तर 
तुम्हाांपाि न वगेळें  होण्याि तुमच्या ग्रामण्याांची त्याांनीं वािच पासहली निती. परांतु िमाजिुधारणा ही त्याांि 
स्वताांच्या िोईह न असधक महत्त्वाची वाित अिल्यामुळें, तुम्हाांि िोडल्यावर त्याांनीं िुधारणा करावी तरी 
कोणाची? तेव्हाां होताां होईल तो तुमच्या सशव्या, शाप, व जुल म याांि न सभताां तुमच्या डोतयाांत प्रकाश 
पाडण्याचा ते प्रयत्न करतील. परांतु तुम्ही हट्ट धरून त्याांि जातींत न काढ ां लागल्याि ते वािेल ते करतील 
पण तुमचा सपच्िा िोडणार नाहींत. तुम्ही त्याांचा सकतीही दे्वष करा, त्याांि सकतीही सझडकारा, पण सर्फरून 
ते येऊन तुम्हाि सचकिलेले आहेत अिें तुमच्या दृष्टीि पडेल. त्याांची मगरसमठी ज्याि उकलताां येईल अिें 
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कोणतेंही ग्रामण्य तुमच्याच्यानें बिवताां येणार नाहीं. त्याांच्या तुम्हाांवरील भततीि पासहजे तर सवरोधभतती 
म्हणा. पण सतचें तुमच्यानें ित्त्वहरण होणार नाहीं. व िरतेशवेिीं आपल्या प्रभावानें ‘मन िुधारकीं रांगले, 
अवरे् जन िुधारक झाले’ अिें करून िाकल्यासशवाय ती रहाणार नाहीं! 
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तीन अथधशास्रें  
 
ज्याप्रमाणें सवषुववृत्ताच्या ककवा पसृथवीच्या पसरर्ाच्या दोन सदशाांनीं दोन गृहस्थ सनर्ाले तर कोठें 

तरी त्याांची गाांठ पडण्याचा िांभव आहे, त्याप्रमाणें एका बाज नें शहाण्याचें शहाणपण वाढत गेलें  व दुिऱ्या 
बाज नें मुखाचें म खइपण चरत चाललें  तर कोठें तरी त्या उभयताांचा शकेहँड (मुलाखत) होईल याांत िांशय 
नाही! र्फाजील शहाणपण आसण गाढ अज्ञान याांपाि न अनेकदाां िारखेच पसरणाम होतात. िध्याां आमच्या 
देशाांत अथइशास्राच्या िांबांधानें काांहीं अांशी अिाच प्रकार होत आहे. या गरीब सबचाऱ्या शास्राचें एक िोंक 
आमच्या िरकारच्या व दुिरें अज्ञान लोकाांच्या हाताांत आहे, व दोरे्ही आपापल्या िामथ्यानुरूप आपापल्या 
बाज ि तीं ओढीत आहेत. या तािरिांत (Tug of war) लोकाांची बाज  बरीच क्षीण आहे म्हण न बरें झालें  
आहे; नाहींतर ताणाि लागलेल्या या शास्ररज्ज चे केव्हाांच तुकडे होऊन गेले अिते! पण िरकारच्या 
मनगिाांत लोकाांच्या मनगिापेक्षा सवशषे मजबुती अिल्यामुळें, लोकाांि िरकार आपल्या बाज ला र्फरर्फरा 
ओढ न नेत आहे! शाांत व सवचारी सतऱ्हाईत लोकाांि ही क्स्थसत पाह न र्फार वाईि वाितें. पण िमुदायाच्या 
गाढ अज्ञानापुढें व िरकारच्या स्वाथासतशयापुढें ककवा ज्ञानासतशयापुढें त्याांचें काांहीं चालत निल्यामुळें  
जागच्या जागीं त्याांि स्वस्थ बिावें लागत आहे. तथासप येवढें खाि िाांगताां येईल कीं, िरकार आसण लोक 
याांनीं या त्रयस्थ सवचारी लोकाांच्या म्हणण्याचा लवकरच सवचार केला तर ठीक आहे; नाहीं तर लोक 
सनस्राण होऊन िरकारी खसजने कोरडे पडतील, व राजाप्रजेची सनधइनावस्था झाल्यामुळें  जे दुष्ट्पसरणाम 
र्डतात ते येथें र्ड ां लागतील. 

 
कहदुस्थानाांत िाांप्रतकालीं प्रवृत्तींत अिलेल्या अथइशास्राचे ककवा िांपच्िास्राचे सवषयसववचेनाच्या 

िोईिाठीं येथें तीन भाग करतो; पसहला औपपसत्तक; दुिरा प्रयोज्य; व सतिरा भ्रामक. पैकीं पसहला 
िरकारानें उचलला आहे; सतिऱ्यानें िामान्य लोकाांि पिाडलें  आहे; व दुिरा सवचारी पुरुषाांच्या र्फतत 
डोतयाांत आहे. िरकारच्या हातीं प्रवतइक ित्ता अिल्यामुळें  दुिऱ्याचें व सतिऱ्याचें काांहीं एक न चालताां, 
पसहल्याचाच अांमल जारीनें होत आहे. िरकाराला पसहला व दुिरा याांतील भेद कळत निेल अिें आम्हाांि 
वाित नाहीं. कदासचत काांहीं असधकाऱ्याांना तो कळत निेल; पण त्याचें खरें स्वरूप कोणाच्याच लक्षाांत 
उतरण्यािारखें नाहीं, अिें मानणें अशतय आहे. िांपत्तीचें उत्पादन, वांिन आसण प्रसतपणन या तीन सवषयाांचा 
अथइशास्राांत सवशषे सवचार केलेला अितो. आमच्या देशाांत व्हावी सततकी िांपसत्त उत्पन्न होत नाहीं; जी 
थोडीबहुत होते, ती खऱ्या म्हणजे प्रयोज्य अथइशास्राच्या सनयमाप्रमाणें वाांिली जात नाहीं, व िोन्याचें नाणें 
वापरणाऱ्या व्यापारकुशल श्रीमांत परतया राष्ट्राच्या राजिते्तमुळें  सतची अदलाबदल ककवा देवरे्व तर र्फारच 
तऱ्हेवाईक होते. आमच्या िांपत्तीच्या प्रिवाांत, सवभागाांत, व सवसनमयाांत होणारा हा गोंधळ िाळावा किा हें 
िमजणें, िमजाऊन देणें, ककवा िमजाऊन रे्णें सवशषे अवर्ड नाहीं; पण त्याप्रमाणें आचरण करणें हें 
र्फारच कसठण आहे. 

 
िांपत्तीची उत्पसत्त, वाांिणी, आसण अदलाबदल याांपैकीं कोणत्याही गोष्टींत िरकारानें हात र्ाल ां  

नये, अिा अथइशास्राचा िामान्य औपपसत्तक सनयम आहे. या सनयमाचें पालन िरकार आपल्या र्फायद्यापुरतें 
तेवढें करतें, व जेथें त्या पालनापाि न त्याचें नुकिान होत अिेल तेथें त्याचें उल्लांर्न करण्याि तें मागें पुढें 
पहात नाहीं, अिे म्हणणें केवळ सनराधार होणार नाहीं. यावर कोणी अिा आके्षप रे्तील की, जे िरकारचें 
सहत तेंच प्रजेचें सहत अिा राज्यशास्राचा िामान्य सनयम अि न, िरकारनें स्वतःला सहतकर व रयतेला 
असहतकर अिें अथइशास्रीय वतइन करणें किें िांभवतें? यावर आमचें उत्तर अिें आहे कीं, ज्याप्रमाणें 
औपपसत्तक राज्यशास्राचे सनयम पुस्तकाांत राह न राज्यकते आसण प्रजा याांचा बेबनाव होतो, त्याप्रमाणें 
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औपपसत्तक अथइशास्राचे सनयम जेथल्या तेथें राह न उभयताांिही सनधइनता येते. उपपसत्त व्यवहाराि लावताना 
तींत जो रे्फरर्फार करावा लागतो त्याकडे कोणत्याही कारणानें दुलइक्ष झालें  अिताां, अिा पसरणाम र्डतो. 
सशवाय, या देशाांतील िरकार आसण प्रजा याांत सवशषे प्रकारचा िांबांध आहे, हेंही लक्षाांत वागसवलें  पासहजे. 
आमच्या राज्यकत्यांि आमच्याच र्फायद्याकडे लक्ष द्यावयाचें अितें तर गोष्ट सनराळी होती. पुष्ट्कळदाां 
आमच्या र्फायद्यापेक्षाां त्याांना आपल्या देशाच्या व देशबाांधवाांच्या र्फायद्याकडे सवशषे नजर पुरसवणें भाग पडतें! 
त्याांनीं अिें करावें हें अत्यांत स्वाभासवक आहे. पण व्यापारदृष्टीनें पहाताां, र्ांक्गलश लोकाांचा जो र्फायदा तो 
आमचाही र्फायदा अिणें स्वाभासवक नाहीं. जें काम आमचें आम्हाांि करताां येण्यािारखें आहे तें आमचें 
आम्हीं न करताां स्वस्थ बिलों, आसण तें दुिऱ्याकड न करून रे्तलें , तर त्याबद्दल दुिऱ्याि जें वतेन, 
रोजमुरा, ककवा ककमत द्यावी लागेल सतच्या मानानें आमचें नुकिान होणार आहे. या ककमतीबद्दल आम्हाांि 
सवश्राांसत समळेल ही गोष्ट खरी. पण पोि भरलेलें  अिलें  तरच सवश्राांसत िुखावह होते. लहान मुलाांि भ क 
लागली अिताां ती रडत उठतात हें िवांि ठाऊक आहेच; व या गोष्टींत लहान मुलाांप्रमाणेंच थोराांचीही 
क्स्थसत आहे. पोिाांत कावळे कोरूां  लागले अिताां स्वस्थ बिण्यापाि न िुख किें होणार? भकेुच्या 
यातनेपेक्षा कामाचे श्रम िहज िाहण्यािारखे आहेत. र्ांक्गलश लोकाांनीं आमचा व्यापारधांदा आिपल्यामुळें  
सनरुद्योगापाि न होणारे हाल आम्हाांि िोिाव ेलागत आहेत. यावर कोणी अिा प्रश्न करतील कीं, र्ांक्गलश 
लोकाांि तुम्ही आपले धांदे नाहींिे करूां  काां सदलेत? याचें उत्तर येवढेंच आहे कीं, ज्या कारणामुळें  आम्ही 
आपलें  राज्य त्याांना रे्ऊां  सदलें  त्याच कारणामुळें  आम्ही आपले धांदेही आिप ां सदले! आसण राज्य परत 
समळसवण्यािाठीं ज्या प्रकारच्या खिपिींचा उपक्रम आम्हीं केला आहे त्याच प्रकारच्या खिपिी व्यापारधांदा 
सर्फरून हातीं येण्यािाठींहीं चालसवल्या आहेत. एक दुिऱ्याशीं िांलगन आहे; तेव्हाां िाध्य होणार अितील 
तर दोन्ही एकाच क्रमानें िाध्य होत जातील! भेद र्तकाच आहे कीं, व्यापारधांद्याच्या िांबांधानें आम्हाांि 
आमच्या िरकाराशीं सवशषे राजरोिपणानें भाांडताां येते. तथासप हें भाांडण र्ालीत अिताां, ही गोष्ट ध्यानाांत 
ठेसवली पासहजे कीं, आसधभौसतकदृष्ट्ट्या र्ांग्रज लोकाांि कहदुस्थानच्या राज्यापेक्षाां कहदुस्थानाशी, व 
कहदुस्थान हातीं अिल्यामुळें  िवइ आसशया खांडाशीं, करता येत अिलेल्या व्यापारापाि न असधक र्फायदा 
होत आहे. तेव्हाां जर आम्ही आपल्या व्यापाराचें पुनरुज्जीवन मनापाि न करूां  लागलों तर त्याांना उर्डपणें 
जरी त्याला प्रत्यवाय करता येणार नाहीं, तरी आमचा िगळा व्यापार आमच्या हातीं सर्फरून पड ां देण्यापेक्षाां 
आमचें राज्य ते आम्हाांि असधक आनांदानें परत देतील! आम्हाां कहदु लोकाांि युरोसपअन ककवा अमेसरकन 
लोकाांप्रमाणे नानातऱ्हेच्या अनेक वस्त ांचा उपभोग रे्ण्याची हौि लागलेली नाहीं, व त्या मानानें त्या वस्त  
उत्पन्न करण्याि लागणारी चलाखी आमच्या येथें दृष्टीि पडण्याचा िांभव नाहीं, हें जरी खरें आहे, तरी ज्या 
थोड्ा वस्त  आम्हाांि लागतात, व ज्याांचा खप आम्हाांमध्यें असधकासधक होत आहे, त्या िवइ िरकारनें काांहीं 
वषें मदत सदल्याि येथल्या येथें कमी खचानें करताां येण्यािारख्या आहेत हें त्याांना ठाऊक नाहीं ककवा 
िमजत नाहीं अिें नाहीं. पण व्यापाराच्या कामांत सरकारानें हात घािंूं नये, हा िामान्य औपपसत्तक 
सनयम–त्याचें समष करून, ते आमच्या व्यापाराकडे ढुांक न देखील पहात नाहींत, अिें म्हणण्याि हरकत 
नाहीं. तथासप सदविेंसदवि असधकासधक कां गाल होत जाणाऱ्या पांचवीि कोिी प्रजेचें सबनबोभाि राज्य 
करणेंही काांहीं िोपें काम नाहीं. सवसहरींत पाणी निेल तर तें पोहऱ्याांत येण्याचा िांभव नाहीं, हें 
आमच्याप्रमाणें त्याांिही चाांगलें  िमजतें. तेव्हाां प्रजेची हलाखी दृष्टीि पड ां लागली म्हणजे सतच्या 
चौकशीिाठीं एखादें कसमशन नेमावें, शेंतकऱ्याांि काांहीं ि ि ककवा तगाई द्यावी, कराांत एखादा रे्फरर्फार 
करावा, शतेकीची िुधारणा करण्याचें अवडांबर र्ाल न कोठें एखादा कालवा काढ, कोठें तळें  बाांध, कोठें 
सवहीर खण, कोठे कापिाचें ककवा गव्हाचें बीं वाि, कोठें शतेकीचें प्रयोग करण्यािाठीं एखादें र्फामइ (शते) 
तयार कर, कोठें झाडें लाव, कोठें तोर्फा िोड न पाऊि पाडण्याचा प्रयत्न कर, कोठें गुराांचें र्क्स्पतळ र्ाल, 
कोठें खताचे प्रयोग करून दाखीव, कोठें िावकाराला ओरबाड न शतेकऱ्याला वाांचसवण्याचा प्रयत्न कर, 
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कोठें शतेकीची व्यवस्था पहाणारें खातें काढ न त्यावर हुशार पण भारी पगाराचे असधकारी नेम, कोठें रस्ते 
कर, कोठे झाडाचे िाि तोड ां दे, व जांगलाांतील गवत मुर्फत ककवा हलतया सकमतीनें नेऊां  दे, कोठें शतेीि व 
जनावराांि लागणाऱ्या समठािारख्या वस्त ांवरील कर थोडाबहुत कमी कर–– याप्रमाणें सनरसनराळ्या 
सठकाणीं सनरसनराळ्या प्रिांगीं क्षदु्र िुधारणा करण्याांत येतात. पण अशानें कोठें अन्नाि मोताद झालेलीं व 
उपाशीं मरूां  लागलेलीं कोट्यवसध माणिें खाऊनसपऊन िुखी होणें शतय आहे काय? काळजापयंत जाऊन 
ठेपलेली जखम नुित्या मलमपट्टीनें कशी भरेल? प्रिांगसवशषेीं काहीं सवसशष्ट कारणामुळें  अशी जखम 
एकाएकीं वाह  लागली तर कदासचत् अिल्या पट्टट्याांनीं सतचें तोंड काांहीं वळे दाब न धरवले. पण पुनः काांहीं 
कारण झालें  कीं ती सर्फरून वाह ां लागणारच. या िांबांधानें आमची प्रकृसत बरीच दुरुस्त होण्याि आम्हाांि चार 
दोन चाांगलींच िॉणनकें  (रततवधइक व शक्ततवधइक औषधें) समळालीं पासहजेत. काप ि, धान्य, लोखांड, ताांबें, 
जस्त, सपतळ वगैरे अत्यांत उपयोगी धात ; शतेकीि व र्तर िाध्या धांद्याांि लागणारीं यांत्रें–वगैरे पाांच चार 
स्थ ल वस्त ांचे व्यापार प णइपणें आमच्या हातीं आल्यासशवाय आम्ही आपली काांत िाक न ताजेतवाने होऊां  
शकणार नाहीं. अिले व्यापारच आमचीं रततवधइक औषधें होत. पण हीं आम्हाांि आमच्या राज्यकत्यांपाि न 
समळण्याचा र्फारिा िांभव सदित नाहीं. फ्रान्ि, युनायिेड स्िेट्टि, जमइनी, र्िली, रसशया, जपान, 
क्स्वट्टझरलांड, र्फार तर काय पण खुद्द र्ांगलांड वगैरे देशाांनीं आपल्या व्यापाराच्या बाल्यावस्थेंत त्याच्या 
वाढीकरताां िरकाराच्या मार्फइ त काय काय प्रयत्न केले, व अज नही त्या त्या देशाांतील तारुण्याप्रत 
पावलेल्या व्यापाराि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीनें केवढी मदत समळत आहे, हें पासहलें  तर र्ांगलांडच्या 
व्यापाराि धक्का बिेल या भीतीनें आमचे राज्यकते आमच्या व्यापाराि समल्लिारख्या अथइशास्त्र्याांनीं ज्या 
प्रकारच्या उते्तजनाची अवश्यकता व ियुक्ततकता आपापल्या ग्रांथाांत प्रपासदली आहे, व ज्या प्रकारचे 
उते्तजन अमेसरकें तील स्वतांत्र िांस्थानाांच्या ककवा जपानच्या िरकारी असधकाऱ्याांनीं आपापल्या व्यापाराांि 
देऊन त्याची भरभराि करून िोसडली आहे, त्या प्रकारचें उते्तजन आमच्या व्यापाराि देण्याबद्दल येथल्या 
ककवा र्ांगलांडाांतल्या प्रमुख असधकाऱ्याांपुढें तुम्हीं केव्हाांही गोष्ट कासढलीत तर ते आपल्या दोनही कानाांवर र्ट्ट 
हात ठेऊन, दाांसभकपणाने “शांतम् पापम्” या मांत्राचा जप करीत िुितील!! जणों काय, लोकाांच्या पैशानें, 
लोक करा म्हण न प्राथइना करीत अिलेली गोष्ट करण्याि प्रवृत्त होणें हें महापातक आहे! आमच्या व्यापाराि 
व शतेकीि अथइशास्राचें उल्लांर्न न करताां कोणत्या रीतीनें मदत करताां येईल याची सचसकत्िा सम. जक्स्िि 
तेलांग, रा.ब. रानडे, दादाभाई नवरोजी वगैरे अनेक अनुभसवक, शास्रज्ञ, व सवचारी गृहस्थाांनी केली आहे. 
पण सतचा काय उपयोग? सनजलेल्याि जागें करणें शतय आहे; जागयाि जागा कोण करूां  शकेल? र्ांक्गलश 
लोकाांच्या मनोधमांत एकाएकीं प्रचांड क्राांसत झाल्यासशवाय त्याांच्या अांतःकरणाांत जपान ककवा युनायिेड 
स्िेट्टि येथील िरकाराप्रमाणें आमच्या व्यापारवृद्धीसवषयीं कळकळ उत्पन्न होईल अशी आशा करणें व्यथइ 
आहे. अशी क्राांसत शेंपन्नाि वषांत होण्याचें तरी काांहीं एक सचन्ह सदित नाहीं. तेव्हाां सनदान शेंपन्नाि वषें तरी 
आमच्या व्यापाराचा तरणोपाय आमचा आम्हींच पासहला पासहजे. 

 
हा तरणोपाय कशाांत आहे याचा सनश्चय करणें हें प्रयोज्य अथइशास्राचें काम आहे. औपपसत्तक 

अथइशास्राचे सनयम सवसशष्ट देशाला लाग  करावयाचे झाले म्हणजे त्याच्या क्स्थसतकालमानाप्रमाणें त्याांत 
रे्फरर्फार कराव ेलागतात. व्यापार बहुधा अप्रसतहत अिावा हा औपपसत्तक अथइशास्राचा िामान्य सनयम; पण 
नवीन विाहतीच्या जागीं, ककवा काांहीं कारणानें मागें पडलेल्या देशाांत काांहीं वषें मदत सदल्यानें जो धांदा 
ककवा व्यापार चाांगला रै्फलावले, व मदत काढ न रे्तल्यावरही जोरानें वाढत राहील अिें मानण्याि चाांगला 
आधार अिेल, अशा सठकाणीं िरकारनें अशा व्यापाराि काांहीं काळ मदत द्यावी, अिा प्रयोज्य अथधशास्राचा 
सनयम आहे. पण हा सनयम कोणच्या प्रकारचें िरकार अमलाांत आणणार? ज्याला त्या व्यापाराची खरोखर 
भरभराि व्हावी अिें वाित अिेल तें. येथला शरेभर काप ि देखील र्ांगलांडाि जाईनािा होईल, व 
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र्ांगलांडचा एक एक तागाही र्कडे येईनािा होईल; उलि र्ांगलांडच्या बाजाराांतच र्ांगलांडच्या ितरांज्याांपेक्षाां 
आमच्या ितरांज्या स्वस्त दरानें सवक ां  लागतील, तर लँकेस्िर आसण मचेँस्िर येथील सगरण्याांपैकीं 
कहदुस्थानच्या कापिावर अवलांब न अिणाऱ्या सगरण्याांनीं काय करावें? व त्याांचीं यांत्रें धडपडत त्याांच्या 
सचमण्याांत न ध र येईनािा झाल्याि, त्याांत काम करणाऱ्या लाखों मज राांनीं कोठें जावें आसण काय खावें? 
त्याांची तशी क्स्थसत व्हावी अशी आमची सबलकुल र्च्िा नाहीं; व कालेंकरून आमचा काप ि आम्ही सतकडे न 
जाऊां  देऊां  लागलों तर ते उपाशी मरतील, अशी शांका देखील मनाांत आणावयाि नको. पथृ्वीच्या पषृ्ठावर 
काम करण्यािारखी ककवा उत्पन्न करण्यािारखी एक र्ांचभर जमीन अिेल तोंपयंत ते उद्योगी, धाडिी, व 
कल्पक लोक डगावयाचे नाहींत. पण त्याांनीं आपण होऊन र्ततया प्रयािानें व खचानें स्थासपलेले आपले 
कारखाने तुमच्या स्वाधीन करावे, अशी आशा करणें म्हणजे मनुष्ट्यस्वभावासवषयीं अत्यांत ग ढ अज्ञान प्रकि 
करणें होय. तुमच्याांत धमक अिेल तर तुमचा व्यापार तुम्ही काबीज करा, म्हणज त्याांना जें जरूर सदिेल तें 
ते करतील. पण िरकारच्या मदतीसशवाय आम्ही पांग , भेकड, आळशी आसण अडाणी लोक हा सवजयध्वज 
किा लावणार? िामान्य लोकाांना या प्रश्नाांत काांहीं कासठण्य आहे अिें सबलकुल वाित नाहीं; त्याांचें ह्यावर 
एक ठाम उत्तर ठरलेलें  आहे, व प्रिांग पडला कीं तें ते र्फाडसदशीं ठोक न देतात. िेशी मािं वापरण्याचा 
णनिय सवांनीं करावा म्हिजे चार िोन वषांत इंलिंंडचे व्यापारी चीची करीत बसून लहिुस्थानांत 
णजकडेणतकडे उद्योगच उद्योग व कारखानेच कारखाने होऊन जातीिं!!! दुदैवानें ही सनश्चयरूपी 
यसक्षणीची काांडी सर्फरवणार कोण, हें मात्र िाांगणारा अद्यासप कोणी पुढें आला नाहीं; तिेंच देशी मालाांत 
कोणत्या रीतीनें तयार केलेल्या वस्त ांचा िमावशे करावयाचा हेंही या भ्रामक अथधशास्रभक्तांस नीि िमजत 
नाहीं. स्क्र  िाक न जेथें तेथें सखळे वापरणें; आगगाड्ाांत न प्रवाि न करताां पादचारी होणें; र्ड्ाळें  र्फें क न 
देऊन र्िकापात्रें लाऊन बिणें; तारायांत्राकडे पाठ सर्फरव न िाांडणीस्वाराांची योजना करणें; िपालाांत पत्र 
न िाकताां जाि द पाठसवणें; र्ांगलांडच्या यांत्रावर कापड न काढताां गाांवमागावर अवलांब न राहणें; िापखाने 
रद्द करून लेखकाांच्या पलिणी तयार करणें–हें कें वढें अजागळपण होणार आहे हें या लोकाांि सबलकुल 
िमजत नाहीं! हें पोरकिपण तोर्फखाना रे्ऊन युद्धाि सनर्ालेल्या िैन्याशीं लहान पोराांच्या कागदीं 
केपाांच्या सपस्तुलासनशीं िामना करण्याि उभें राहण्यािारखे होय! हा णमथ्या िेशाणभमान आसण हें भ्रामक 
अथधशास्र आताां आम्ही िाक न देण्याि तयार झालें  पासहजे. देशाकरताां जें नुकिान िोिण्याची ईषा तुमच्या 
अांगाांत अांिेल ती लहानमोठे याांसत्रक कारखाने र्ालण्याांत व प्रथम प्रथम त्याांत जें नुकिान येतें तें योगय 
मागानें भरून काढण्याांत दाखवा “हें िेशीमािंाचें िुकान; येथें पैशाच्या मािंास िेशाणभमानास्तव िोन पैसे 
द्यावे िंागतात.” अशा र्फळ्या लावलेलीं दुकानें र्ालण्यापाि न ककवा त्याांतील माल खरेदी केल्यापाि न 
कोणाि काडीयेवढाही र्फायदा होण्याचा िांभव सदित नाहीं. कहदुस्थानाांत ज्या ऐांशी–नव्वद सगरण्या चाल  
आहेत त्या अिल्या दुकानाांत आपला माल सवक्रीि ठेवीत नाहींत, ककवा अिल्या समथ्या देशासभमान्याांच्या व 
भ्रामक अथइशास्रभतताांच्या सजवावर त्या सनर्ालेल्या नाहींत. लोकाांकड न ककवा िरकाराकड न ज्या प्रकारची 
मदत पासहजे आहे त्या प्रकारची मदत समळ ां  लागेल तर थोड्ा वषांत सजकडे सतकडे कापिाच्या सगरण्या 
आसण र्तर कारखाने सदि ां लागतील. िरकाराकड न ती मदत समळण्याचा िांभव नाहीं, पण लोकाांना ती 
बरीच देताां येणार आहे. ती त्याांनीं कशी द्यावी, हें आजच िाांसगतलें  अितें; पण एका आर्किकलाच्या लाांबीचें 
जें प्रमाण आहे, तें अगदींच सविरताां कामा नये! 
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तीन अथधशास्रें–२ 
 
औपपसत्तक, प्रयोज्य व भ्रामक अिे अथइशास्राचे तीन भाग कल्प न त्या िांबांधानें आम्हीं मागें जें 

सववरण केलें  आहे तें वाचकांच्या ध्यानाांत अिेलच. व्यापाराला िरकारानें उते्तजन देऊां  नये हें िरकारचें 
सनव्वळ औपपसत्तक अथइशास्र; देशी मालासशवाय दुिरा माल वापरूां  नये हें म ढाांचें भ्रामक अथइशास्र; 
िरकारानें व लोकाांनी वाजवी उते्तजन देऊन या देशाला र्तर देशाांशीं प्रसतस्पधा करण्याचे िामथ्यइ आणावें 
आसण मग हवा तिा सनष्ट्प्रसतबांध व्यापार िुरू करावा, हें तारतम्य जाणणाऱ्याांचें प्रयोज्य अथइशास्र. या 
सतहींपैकीं पसहलीं दोन एकां दरीनें आम्हाांि काां मान्य नाहींत, हे आम्हीं बऱ्याच सवस्तारानें िाांसगतलें  आहे, व 
व्यापाराला उते्तजन देण्याचा वाजवी मागइ कोणता हें आताां िाांगावयाचें आहे. 

 
पुष्ट्कळ व्यापार म्हणजे पुष्ट्कळ उद्योग, पुष्ट्कळ उत्पन्न, आसण पुष्ट्कळ उपभोग. नानाप्रकारचे उपभोग 

रे्ण्याि नानाप्रकारच्या वस्त  पासहजेत, व त्या समळण्याि नानातऱ्हेचे उद्योग केले पासहजेत. नीवारावर 
चसरताथइ करून वल्कलें  ककवा कृष्ट्णासजनें पसरधान करणाऱ्या व सनवाऱ्यािाठीं पवइताांच्या गुहाांचा आश्रय 
करणाऱ्या वैरागयसप्रय िांत लोकाांना ककवा जांगली लोकाांना तुमचे नानाप्रकारचे उपभोग नको अिल्यामुळें  
नानाप्रकारच्या वस्त ांची अपेक्षा निते, व त्याांबद्दल श्रम करणें हेंही त्याांि आवडत नितें! युरोपाांतील ककवा 
अमेसरकें तील लोकाांशीं तुलना करताां आमचे लोक बऱ्याच अांशीं बरैागी ककवा रानिी आहेत अिें म्हणावें 
लागेल! आमचें खाणेंसपणें, आमचें आांथरणेंपाांर्रणें, व आमचें राहणेंिवरणें अगदीं िवांग व िाधें! स्वल्प 
आहार, स्वल्प श्रम, स्वल्प जीसवत, स्वल्प िुख, एवांच आमचें िारें स्वल्प! अशा स्वल्पिांतुष्ट लोकाांत 
युरोपाांतल्या ककवा अमेसरकें तल्या कारखान्यायेवढे कारखाने बहुधा कधींही र्ालताां येणार नाहींत. सनदान 
तिें त्याांि करताां येण्याप वीं त्याांच्या स्वभावाांत बराच र्फरक झाला पासहजे. तेव्हाां कहदुस्थानाांतला व्यापार 
सकतीही वाढला तरी लोकिांख्येच्या मानानें तो र्ांगलांडाांतील व्यापारार्तका रै्फलावेल अशी गोष्ट स्वप्नाांत 
देखील आणावयाि नको. तथासप प्रस्तुतपेक्षाां तो पुष्ट्कळ पिींनें वाढसवताां येणार आहे, व त्या मानानें आमचे 
आसधभौसतक िुखही वाढणार आहे. र्ांगलांडच्या व्यापाराप्रमाणें येथल्या व्यापाराचा सवस्तार होण्याची कधींच 
आशा नाहीं अिें आम्हीं जें वर म्हिलें  आहे त्याबद्दल कोणािही वाईि वािण्याची गरज नाहीं. काठेवाडी 
र्ोड्ाचे गुण आपल्या अांगाांत काां नाहींत म्हण न सभमथडीचें तट्ट  शोक करीत बिेल तर त्याला आपण वडेें 
ठरसवणार नाहीं काय? अिलें  वडेेपण आपल्या पदरीं न यावें, अशी ज्याांची र्च्िा अिेल त्याांनीं र्ांक्गलश 
लोकाांचा र्सतहाि, त्याांचें शरीरिामथ्यइ, त्याांचें बुसद्धबल, त्याांची नीसतमत्ता, त्याांचें िाहि, त्याांची हवा, 
त्याांची जमीन, याांची आपल्या र्सतहािाशीं, शरीरिामथ्याशीं, बुसद्धबलाशीं, िाहिाशीं, हवशेीं आसण 
जमीनीशीं तुलना करावी, आसण आपण हलतया जातीचे लोक आहों, अशी आपल्या मनाशीं पक्की गाांठ 
र्ाल न आपल्या हात न जेवढें होणें शतय आहे, तेवढ्यािच हात र्ालण्याची महत्वाांकाांक्षा धरावी हें त्याांि 
उसचत आहे. 

 
तेव्हाां आताां जे कारखाने आमच्या हात न िहज सनर्ण्यािारखे व सनभण्यािारखे अितील त्याांिच 

आम्हीं प्रथम हात र्ातला पासहजे, व जो माल हिक न खपण्याचा िांभव अिेल तोच उत्पन्न केला पासहजे हें 
उर्ड आहे. येथ न पुढें आमचे लव्हार व कोष्टी आसण त्याांचे भाते व माग याांबद्दल अश्र  ढाळीत बिताां कामाां 
नये. अिल्या कारासगराांचीं आसण त्याांच्या अवजाराांची पुरीं शांभर वषें भरून गेलीं आहेत! जर या लोकाांना 
उपाशीं मरावयाचें निेल तर त्याांनीं यांत्रावरचीं कामें करण्यािच सशकलें  पासहजे. येथ न पुढें आम्हीं आपला 
बहुतेक माल यांत्रावर काढला तरच आमचा काांहीं सनभाव लागणार आहे. समथ्या देशासभमानामुळें  ककवा 
व्यसतचारी अनुकां पेमुळें  जुन्या धांद्याांचें आसण धांदेवाल्याांचें िांरक्षण करण्याच्या नादाि जर आपण लागलों तर 
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अखेरीि त्याांना बुडव न आपणही बुड ां, हें पक्कें  ध्यानाांत ठेवलें  पासहजे. या सदविाांत मोठमोठाले याांसत्रक 
कारखाने र्ाल न त्याांत खांडोगणती माल तयार केल्याखेरीज गत्यांतर नाहीं, पण ही गोष्ट र्डणार कशी, हा 
मुख्य प्रश्न आहे. 
 

मोठा कारखाना म्हिजे मोठें भांडविं 
 
तुम्हीं काय पासहजे तें करा, व हवीं सततकीं व्याख्यानें झोडा. मोठें भाांडवल उभें रासहल्याखेरीज 

मोठा कारखाना सनर्ण्याची आशा नाहीं. भाांडवलाच्या जवळ जवळ अकलेची गरज आहे; पण अगोदर 
भाांडवल आसण मग अक्कल, भाांडवल अिल्याि थोड्ा श्रमानें अक्कल िांपासदताां येणार आहे. हें भाांडवल येथें 
किे उभें करावें हीच मोठी पांचाईत आहे. आमच्या देशाांत भाांडवलाची सवपुलता अिती तर युरोपीअन 
व्यापारी कां पन्याांनीं येथें चालसवलेले पुष्ट्कळ कारखाने आमचे आम्हींच चालसवले अिते. राज्य िुरसक्षत 
अिलें  आसण पैशाचा िांग्रह सवपुल अिला, म्हणजे तो व्यापाराांत र्ाल न त्यापाि न दीडाचे दोन करण्याची 
र्च्िा िहज होते. येथल्या राज्यव्यवस्थेंत व्यापाराि धक्का बिण्यािारखें काांहीं नाहीं, पण येथें भाांडवलाची 
सबलकुल अनुक लता नाहीं. कहदुस्थानाांत भाांडवल नाहीं अिें म्हणणें सकत्येकाांि भारी सवपरीत वाितें. या 
लोकाांच्या डोळ्याांत आमच्या बायकाांचे दासगने र्फार िलतात; तिेंच हे लोक अिाही प्रश्न करतात कीं, जर 
आमच्या लोकाांपाशीं खरोखरींच पैिा निेल तर लगनकायांत व पे्रताांच्या उत्तरसक्रयाांत आम्ही र्तकी 
उधळपट्टी कशािाठीं करतों? या आके्षपाांवर िरळ उत्तर अिें आहे कीं, दुिऱ्या कोणत्याही देशाांत िांपत्तीच्या 
ककवा वार्कषक उत्पन्नाच्या मानानें सजतका अनुत्पादन खचइ होतो त्याह न कहदुस्थानाांत असधक होतो, अिें 
मुळींच नाहीं. सवशषेतः दासगन्याांच्या िांबांधानें आम्हाांवर वारांवार जी िीका करण्याांत येते सतचें अयथाथइत्व सम. 
दादाभाई नवरोजी याांनीं उत्तम रीतीनें दाखसवलें  आहे. तथासप ही गोष्ट सनर्कववाद आहे कीं ज्या अथी आम्हाांि 
आमचा व्यापार वाढसवणें अवश्य आहे त्या अथीं, त्याला लागणारें भाांडवल आम्ही कोठ न तरी उभें केलें  
पासहजे व तें उभें करण्याि दासगने आसण मेजवान्या याांकडे होणारा खचइ कमी केल्याि बरीच मदत होणार 
आहे. यासशवाय, िरकारी ब्याांकें त पैिा न ठेवताां तो व्यापाराांत र्ालण्याचा िमांजि लोकाांनीं सहय्या केला 
तर िध्याां सजतकें  भाांडवल जरूर पासहजे आहे सततकें  िहज पैदा होणार आहे. िरकारी ब्याांकें त ठेवलेला 
पैिा िुरसक्षत अितो हें आम्ही कब ल करतों; पण व्यापाराांत र्ातलेला पैिा केवळ धोतयाांत अितो अिेंही 
नाहीं. चाांगलें  तारण पाह न ककवा सवश्वाि ठेवण्यािारखीं माणिें हुडक न काढ न वार्कषक सशलकेचा काांहीं 
भाग व्यापाराांत र्ालावयाचा अिा प्रत्येकानें सनश्चय केला, तर प्रसतवषीं चार दोन कारखाने काढण्यापुरतें 
भाांडवल उभें रहात जाईल. सशवाय, कोणत्याही मनुष्ट्यानें जो पैिा व्यापाराांत र्ालावयाचा तो िारा एकाच 
व्यापाराांत र्ाल ां  नये. अिें केल्याने त्याचें िहिा नुकिान होणार नाहीं; कारण िाऱ्याच व्यापाराांत 
एकिमयावच्िेदेंकरून ब ड येण्याचा िांभव कधींच अित नाहीं. तेव्हाां महाग देशी माल र्ेंण्यापेक्षाां ककवा तो 
रे्ण्याबद्दल दुिऱ्याांची मनवळवणी करीत बिण्यापेक्षाां, लहान लहान भागीदारीनें उभारलेल्या िमाईक 
भाांडवलाच्या व्यापारी मांडळ्या प्राांतोप्राांतीं स्थापण्याांत आल्या तर पाांच पांचवीि वषांत ज्या व्यापारवृद्धीबद्दल 
आज आपण र्तकें  धडपडत आहों ती स्पष्टपणें चोहोंकडे सदि ां लागेल. या देशाांत कोणताही नवीन व्यापार 
काढावयाचा म्हणजे त्याला दुिऱ्या देशाांपेक्षा असधक अडचणी येतात. अगोदर िरकार त्याला प्रसतक ल 
निलें  तरी अनुक ल अिण्याचा िांभव नितो. दुिरें, कारखान्याकरताां लागणारीं बहुतेक यांत्रें र्ांगलांडाह न 
आणावीं लागतात. सतिरें, कारखाना चालसवणारीं मासहतगार माणिेंही येथें समळत निल्यामुळें  सनदान 
वसरष्ठ प्रतीचे नोकर युरोपाांत नच आणावे लागतात. एांसजनीअर, म्यानेजर वगैरे नोकर परतया देशाांत न 
आणल्यासशवाय कोणताही मोठा कारखाना चालणें आज समत्तीि अशतय आहे. या िवइ कारणाांमुळे प्रथम 
काांही वषें कारखान्याचें काम बरोबर चालत नाहीं, व त्याांत सनर्णारा माल चाांगला अित नाहीं. अिला 
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माल हलतया ककमतीनें सवकावा लागतो व त्यामुळें  भागीदाराांि र्फायदा पडत नाहीं. िरकारी ब्याांकें त 
ठेवलेल्या पैशावर सनदान आजपयंत तरी तीनचार ितके्क व्याज समळत होतें; शतेकऱ्याांि ककवा दुिऱ्या 
कोणाि चाांगल्या गहाणावर सदलेल्या रकमेवरही बरेंच व्याज पडतें. यामुळें  प्रथम प्रथम मुळींच व्याज न 
पडणाऱ्या अथवा कदासचत् थोडीबहुत ब ड येणाऱ्या नवीन कारखान्याांत हौिेनें आपला पैिा कोण 
र्ालणार? तथासप समथ्या देशासभमानानें भारी ककमतीचा जाडाभरडा देशी माल वापरण्यापेक्षा काांहीं वषें 
र्फायद्याकडे दुलइ क्ष्य करून ककवा प्रिांगसवशषेीं म ळ मुदलाांतही थोडाबहुत तोिा िोिण्याि तयार होऊन, 
सनरसनराळ्या व्यापारी मांडळ्याांचें पातीदार होणें पसरणामीं स्वतःला व देशाला र्फार श्रेयस्कर होणार आहे. 
व्यापारवृद्धीला मदत करण्याचा हा खरा मागइ होय. यासशवाय याांसत्रक ज्ञान िांपादण्यािाठीं परतया देशाि 
सवद्याथी पाठसवणें; जागोजागीं प्रदशइनें करणें; शतेकरी, िुतार, लोहार, वगैरे कारागीर लोकाांि आपापल्या 
धांद्याांि लागणारीं लहान लहान यांत्रें रे्ण्यािाठीं हलतया व्याजानें ककवा उिनवार रकमा देणें; कच्च्या 
मालाचें उत्पन्न वाढसवण्यािाठीं शतेकीची होईल तेवढी िुधारणा करणें; लहान मोठ्या गाांवाांत उपयुतत 
यांत्रालयें स्थापणें; कारागींर व मज र लोकाांि प्राथसमक सशक्षण, सचत्रकला, व एखाद्या दुिऱ्या धांद्यासवषयीं 
चाांगल्या प्रकारची याांसत्रक मासहती देणें—या आसण अशा प्रकारच्या र्तर कृत्याांकडे पैिेवाल्या िमांजि 
लोकाांचें ज्या मानानें लक्ष्य लागेल व उदारपणानें खचइ होत जाईल त्या मानानें खऱ्या व्यापारवृद्धीचा पाया 
या देशाांत पडेल, हें उर्ड आहे. 
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यातं िोषी कोिीच नाहीं 
 
न्याय, िमता, प णइत्व वगैरे गुणाांचा नेहमीं सवजय व्हावा अिें सनिगइतः मनुष्ट्याि वाित अितें. अिें 

नितें तर पसरच्िेदातीत, कल्पनाबाह्य व असनवइचनीय अिणाऱ्या या सवश्वाच्या आसदकारणावरही 
मोठमोठ्या तत्त्ववते्त्याांनीं वैषम्यनैरृ्इण्यासद दोषाांचा कधींही आरोप केला निता; अिें नितें तर 
र्सतहािवाचन व सनत्यव्यवहारदशइन. यापेक्षाां कसविृष्टीच्या मननावलोकनानें मनुष्ट्यमात्राि असधक आनांद 
झाला निता; व अिें नितें तर त्या कसविृष्टींतही शोकपयइविायी कृतीपेक्षाां आनांदपयइविायी कृती जनतेि 
जी असधक सप्रय होते, तीही झाली निती. तेव्हाां या दृष्टीनें सवचार करताां िुधारकवगीयाांकड न 
प्रायसश्चत्तग्राहकाांवर हल्लीं जो भसडमार होत आहे, तो पाह न आम्हाांि आश्चयइ वाित नाहीं, र्तकें च नाहीं तर 
उलिा आनांद होतो. 

 
परांतु यािांबांधानें आम्हाांि काय वाितें हें कळसवण्याप वीं आणखी एक गोष्ट सवचाराांत रे्तली पासहजे. 

चाांगलें  काय व वाईि काय याचा जेव्हाां आपण आपल्या मनाशीं सवचार करीत अितों, तेव्हाांही बाह्योपाधींच्या 
िांिगाचा आपल्या मनावर पगडा बिल्यावाांच न रहात नाहीं. तेच सवचार बोल न दाखसवण्याचें मनाांत आणलें  
कीं या बाह्योपाधी आपल्यापुढें प्रत्यक्ष उभ्या राह न आपणाि सभवव ां लागतात, व सवचाराप्रमाणें आचार 
करावयाचा म्हिलें  म्हणजे तर या बाह्योपाधी आपल्यापुढें आडव्या पड न आपला मागइ खुांिव न िाकतात. 
तेव्हाां योगय काय हें ठरसवणें हें वगेळें  व त्याप्रमाणें आचार करणें हें वगेळें. 

 
वरील सवचारावरून आमच्या वाचकाांच्या लक्ष्याांत आलें  अिेलच कीं, या प्रायसश्चत्तप्रकरणानें 

िांताप न गेलेल्या िुधारकाांि जिे आम्ही िुधारणेचे शत्र  लेखीत नाहीं त्याप्रमाणेंच प्रायसश्चत्त रे्णाऱ्या 
िुधारकाांिही िुधारकवगांत न बसहष्ट्कृत करण्याि आम्ही तयार नाहीं! िुधारकदुधारकाांत गेल्या वषइभर जी 
लढाई जुांप न रासहली होती, तीमध्यें आपल्या पक्षाचें झालेलें  आचरण जरी आपल्या प णइ पिांतीि पडलें  
नाहीं, तथासप त्याांच्या अडचणी लक्ष्याांत रे्तल्यावाांच न त्याांच्यावर लष्ट्करी कायद्याचा अांमल करणें हें 
गैरवाजवी होणारें आहे. 

 
ज्या गोष्टींत पाप नाहीं अिें आपलें  स्पष्ट मत आहे त्याबद्दल प्रायसश्चत्त रे्णें हें जरी केवळ 

अप्रामासणकपणाचें आहे अिें आमच्या काांहीं िीकाकाराप्रमाणें आम्हाांि वाित नाहीं, तथासप तिें करावें 
लागणें हा गौण पक्ष होय अिें आम्ही िमजतों. सशवाय प्रायसश्चत्त रे्ण्याांत जर अप्रामासणकपणा आहे तर 
आमच्या िमाजाांत प्रामासणक कोणीच नाहीं अिें म्हिलें  पासहजे. यज्ञोपवीत धारण करण्याचा जो प्रथम उदे्दश 
होता त्याचा हल्लीं अभाव झाला अि न, दर श्रावण मसहन्याांत सर्फरून शणे खाऊन, सर्फरून तें लोढणें गळ्याांत 
अडकवणारे, व मुलाची मुांज करून त्यािही आपलें  अनुकरण करण्याि लावणारे हे केवळ अप्रामासणक 
अिले पासहजेत! आमच्या िोळा िांस्काराांपैकीं एकही िांस्कार हस्तें परहस्तें ज्याांच्याकड न केला जात 
निेल अिे कोणीही नितील. तेव्हाां तेही वरील तकइ शास्रानें अप्रामासणकाांच्या यादींतच आले पासहजेत. परांतु 
गळ्याांत जानवें ठेवणारे, लगन, मुांज, पे्रतिांस्कार र्त्यासद सवधी र्राांत होऊां  देणारे हे चििारे अप्रामासणक 
आहेत अिें आम्हाांि वाित नाहीं. प्रायसश्चत्त न रे्तल्यानें वगेळी जातच करण्यावाच न गत्यांतर नितें तर या 
प्रायसश्चत्तािच आम्ही उत्तम मागइ म्हणण्याि मागेंपुढें पासहले निते. परांतु पुनर्कववाहािांबांधानें बसहष्ट्कृत केलेले 
लोक जातीबाहेर पडले नाहींत, ही गोष्ट धडधडीत आमच्या डोळ्यापुढें सदित अि न प्रायसश्चत्ताभावीं या 
लोकाांि जातींत न कायमचे वगेळें  व्हावें लागलें  अितें, अिें आम्हाांि क्षणभरही वाित नाहीं, व अिें आमचें 
मत अिल्यामुळें  या मागाि आम्ही गौण मागइ म्हणतों. काांहीं सदवि कळ िोि न बसहष्ट्काराची सनःित्त्वता 
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लोकाांि भािसवणें हा आमच्या मतें िुधारणेचा उत्तम मागइ. परांतु ती कळ िोिण्याचें िामथ्यइ निल्याि 
लोकाांि सभऊन रूढींचा अगदीं असतक्रम न करण्यापेक्षाां योगय प्रिांगीं तो करून प्रायसश्चत्ताची थट्टा करणें हा 
िुधारणेचा गौण मागइ होय. आताां ही कळ िोिण्याचें आपणाांि िामथ्यइ आहे अिें ज्याांनीं आजपयंतच्या 
आपल्या आचरणावरून सिद्ध केलें  आहे, त्याांनीं या प्रिांगीं या गौण मागाचा अवलांब काां केला, व ते तरी 
सनदान दोषाि पात्र आहेत ककवा नाहीं, याचा याप वींच सवचार केला आहे. बाकी रासहलेल्या र्िमाांमध्येंही 
ज्याांि आजच प्रायसश्चत्त रे्ण्याचें नव्हतें अिे सकत्येक गृहस्थ आहेत; परांतु त्याांचें आचरण िेनानीच्या 
आचरणावर अवलांब न अिल्यामुळें  त्याांचाही वगेळ्या रीतीनें सवचार करण्याची अवश्यकता नाहीं. 

 
प्रायसश्चत्त रे्ण्याच्या बाबींत दोषाचा भाग सकती आहे हें ठरसवताांना आणखीही एका गोष्टीचा सवचार 

केला पासहजे. समशन हौिमध्यें गेलेले िारेच लोक आपण अमुक एक गोष्ट करण्याच्या उदे्दशानें तेथें जात 
आहोंत हें जाण न नव्हते. जर त्याांि ही गोष्ट प वींच कळ न येती तर त्याांपैकीं कोणी त्या भानगडींत पडते 
ककवा नाहीं, हें आता खात्रीनें िाांगता येण्यािारखें नाहीं. र्ांग्रजी डॉतिराच्या हातचीं औषधें रे्णें, 
िोडावािरच्या बािलीचीं बुचें उडसवणें, ककवा स्िेशनवरच्या सरफे्रशमेंिरूमचा उपयोग करणें वगैरे गोष्टींि 
िमाज हळ ांहळ ां  पसरसचत होऊन आपला कायइभाग होत अिताां, सिस्ती समशनऱ्याांशीं मुद्दाम पांगत करून 
सवनाकारण लोकाांि सचडसवणें याांत शहाणपण आहे अिें कोणी म्हणणार नाहीं. तेव्हाां जी गोष्ट आपण 
जाण नबुज न केलेली नाहीं सतचा र्फाजील असभमान धरणें कोणाि अयोगय वािल्याि त्याि दोषी ठरसवणें 
आमच्या मतें अप्रशस्त आहे. आताां शवेिीं आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करून या प्रकरणाची आम्ही रजा 
रे्तों. आमच्या िमजुतीनें या प्रकरणाांत जर कोणीं दोषी अिेल, तर तो आमच्या पुण्याांतील िुसशसक्षत वगइच 
होय. चहा सपणाराांवर श्रीकड न रीतीप्रमाणें बसहष्ट्कार झाला अिता तर गोष्ट वगेळी. परांतु तिें काांहीं झालें  
नि न गाांवाांतील चार दोन लोकाांनीं जरा कुठें हाांह ां झाल्याबरोबर आमच्या गावाांतील सवद्यासवभ सषत 
म्हणसवणाराांची जी काही ते्रधा उड न गेली ती अगदीं सवचारूां  नका. ही मांडळी स्वताां म्हणजे अगदी वदेोतत 
धमानुयायी होती अिा मुळींच भाग नाहीं. ब्राह्मणेतराच्या हातच्या चहाचे पेले याांनीं आजपयंत सकतीकदाां 
रे्तले अितील, सबस्कुिाांचे डबेच्या डब ेसरकामे केले अितील व याच्याही पलीकडचे व्यवहार याांच्या हात न 
र्डले अितील. परांतु हे िवइ व्यवहार अांधेराांत र्डले अिल्यामुळें  जण ां काय आपण त्या गाांवचेच नाहीं अिें 
दाखसवण्याकसरता आपल्या अस्तन्या वर िारून हेही ग्रामण्यवाल्याांबरोबर हैदोि र्ाल ां  लागले! या वगामध्यें 
ज्याांचा िमावेश झाला होता ते लोकही लुां गेिुांगे नि न मोठमोठे नाणावलेले पदवीधर, मोठमोठे पगार 
खाणारे असधकारी, अिे लोक या वगांत थोडे नव्हते. या लोकाांची चहावाल्याि मदत समळाली अिती तर 
ग्रामण्यवाल्याांचा पक्ष अगदीं कमजोर होऊन हें प्रकरण मुळीं या थराला आलेंच नितें. अिो, तेव्हा वरील 
गोष्टींचा शाांतपणें सवचार करताां प्रायसश्चत्त रे्णाराांवर सजतका कहर उिळ न देण्याांत आला आहे सतततयाि ते 
पात्र नाहींत; व त्याांच्या एकां दर आचरणानें िुधारणा मागें गेली आहे अिेंही आम्हाांि वाित नाहीं. अिाच 
प्रिांग दुिऱ्या एकाद्या शहराांतील लोकाांवर आला अिता तर त्याांनीं प्रायसश्चत्ताचाच अवलांब केला अिता, 
र्तकें च नाहीं तर त्याांच्यानें पुणेकराांर्तकाही नेि धरवला निता अशी आमची खात्री आहे. 
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आम्हा ंपुरुषाचंा पेहराव–१ 
(ब्राह्मिी पगडी) 

 
कृसत्रम िृष्टींत जर एखादी अत्यांत सनरुपयोगी, त्रािदायक व आषइ वस्त  अिेल तर ती ब्राह्मणी 

पगडी होय! हें सवलक्षण सशरस्राण ककवा सशरोभ षण वापरणाऱ्या भिजीबावाांि हे आमचें सलसहणें कदासचत् 
असतशयोक्ततपर वािेल; पण समथ्या स्ववस्त्वसभमान एकीकडे ठेऊन उपयुतततेच्या दृष्टीनें आमचे जातभाई 
या पागोट्याचा सवचार करतील तर आमच्या औपक्रसमक सवधानाांत अिली तर र्फारच थोडी असतशयोक्तत 
आहे, अिें त्याांि सदि न आल्यावाांच न रहाणार नाहीं! 

 
फॅशन उर्फइ  तऱहा सहच्यािारखी दुिरी कोणतीही चीज आांधळी ककवा लहरी निेल. सवचाराचा दाब 

झुगारून देऊन एकदाां ही तब्यतीच्या आधीन झाली म्हणजे ही कोणीकडे भडकत जाईल ककवा सहला 
किलें  वळण लागेल हें िाक्षात् ब्रह्मदेवाच्यानें देखील िाांगवणार नाहीं! आम्ही ब्राह्मण लोक अगदीं पुरातन 
कालीं डोतयाला काांहीं र्ालीत होतों ककवा नाहीं याचा िांशय आहे. र्फार झालें  तर सवशषे प्रिांगीं आम्ही 
आपलीं डोकीं शालजोड्ाांनीं ककवा रेशीमकाांठीं धोतराांनीं आच्िादींत अि ां अिा आमचा िमज आहे. 
आांगरखा व पागोिें ही वस्रें आम्हीं मुिलमानाांपाि न थोडा रे्फरर्फार करून उचललीं अिावीं, अिा तकइ  
होतो. यज्ञयाग, देवताचइन, शास्राध्ययन वगैरे आश्रमाांतल्या आश्रमाांत ककवा र्राांतल्या र्राांत चालसवताां 
येण्यािारख्या उद्योगाांत सनरांतर व्यापतृ अिणाऱ्या ब्रह्मज्ञाांि तुमच्या सवजारीची अथवा पायजम्याचीं, तुमच्या 
झगयाची अथवा अांगरख्याची, तुमच्या पगडीची अथवा पागोट्याचीं काय गरज होती? कहदुस्थानाि 
कजकणाऱ्या मुिलमानाांच्या ककवा लढाऊ मराठ्याांच्या पदरीं जेव्हाां ब्राह्मण लोक कारक न पेशानें राह ां लागले 
व दरबाराांत जाण्यायेण्याची त्याांि अवश्यकता पड ां लागली तेव्हाां त्याांनीं मराठे म्हणजे महाराष्ट्रीय क्षसत्रय 
आसण मुिलमान, याांच्या पेहरावाकडे पाह न आपला गांगाजमनी पेहराव ठरसवला अिावा अिें सदितें. कै. 
माधवराव कुां िे कधीं कधीं अिें म्हणत अित कीं, आताांशा आम्ही लगनकायांत जीं वाद्यें लासवतों त्याांची शजे 
मनाांत आसणली तर तीवरून आम्हाांि कोणत्या व सकती लोकाांचे गुलाम व्हावें लागलें  आहे हें िहज काढताां 
येण्यािारखें आहे! प्रथम ताशानें िनईला मागें िारलें , आसण आता ब्याांड िगळ्याांत पुढें िरिावला आहे! 
ज्याप्रमाणें या परकीय मांगल ककवा अमांगल वाद्याांनीं आमच्या र्रच्या वाद्याांि ‘खो’ देऊन त्याांची जागा 
पिकासवली आहे, त्याप्रमाणेंच आमच्या पोषाखाचीही दशा होत आहे ककवा झाली आहे! ज्याला आमच्या या 
म्हणण्याि प्रत्यक्ष आधार पासहजे अिेल त्याांनीं डॉतिर भाांडारकराांिारख्या आमच्या अवाचीन ऋषींशी आसण 
त्याांच्या आश्रमाशीं, प वइकालीन ऋषींची आसण त्याांच्या आश्रमाांची तुलना करून पहावी. क्स्थत्यांतराप्रमाणें 
होत जाणाऱ्या या अपसरहायइ वस्त्वांतराबद्दल ककवा रूढ्यांतराबद्दल आम्हाांि वाईि वाित नाहीं, ककवा 
त्याबद्दल आम्ही नक्राश्र  ढाळीत नाहीं. अशा अवश्यक रे्फरर्फाराबद्दल सवलाप करीत बिणें हें आमचें काम 
नव्हे; सिस्त्याच्या हातचा चहा रे्ण्याबद्दल िक्षौर प्रायसश्चत्ताचा हट्ट रे्ऊन बिणाऱ्या श्रीमत्त ठोंब्याांवर व 
त्याांच्या पायाांत रु्िमळणाऱ्या अजागळ भिसभक्षकुाांवर तें काम आम्ही िोपसवतों! तथासप क्स्थती पालिली 
अिताां आपल्या चालचलणुकींत, चालीरीतींत, ककवा राहण्यािवरण्याांत जो रे्फरर्फार करावयाचा तो 
सवचारप वइक केला पासहजे. सवचारप वंक केलेली िुधारणा सिकाऊ, िुखावह आसण आनांदप्रद अिते. 
आगबोिीमुळें, आगगाडीमुळें, सगरणीमुळें  ककवा हसपिामुळें  जी िुधारणा होत आहे ती खरी िुधारणा नव्हे. 
या स्थळाांपैकीं कोणत्याही स्थलीं आमच्या आसण असतश द्रासद ज्या जातींि आपण अस्पश्यइ िमजतों त्याांचा 
केवढाही िांबांध र्डला तरी जासतभेद ही वाईि गोष्ट आहे अशी आपली खात्री व्हावयाची नाहीं. त्याप्रमाणेंच 
उपयुतततेचा ककवा दशइनीयतेचा सवचार न करताां, आम्ही आपल्या पोषाखाांत लहर लागेल तिे रे्फरर्फार 
करीत गेलों तर ते खरोखरीं िुखावह होतील ककवा नाहीं याची शांका आहे. सनदान पागोट्याच्या िांबांधानें 
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तरी आमची र्फारच र्फिगत झाली आहे, अिें वाितें! वहाताां वहाताां आम्ही कोणीकडे वहावलों हें 
कोणाच्याच लक्षाांत येत नाहीं! हे पगड्ांतर पाह न 

 
काय मिंा भूिं पडिंी भान हरपिंें ! 

 
या प्रसिद्ध कव्युततीचें स्मरण होतें! ती आमची प वींची िकलादी कानिोपी ककवा शालजोडी, ककवा धोतर, 
ककवा पांचा कोणीकडे आसण अलीकडलें  िचोर पागोिें ककवा पगडी कोणीकडे? िाधें लुगडें नेिलेली र्ाऱ्या 
डोळ्याची एखादी कोंकणी पोर एखाद्या अक्कडबाज िालां कृत नागसरक स्रीच्या बाज ला उभी केली तर त्या 
दोर्ींत जेवढें अांतर सदिेल त्याह नही असधक अांतर आमच्या अक्गनहोत्र्याच्या प्राथसमक िोपींत ककवा 
काश्मीरपट्ट मुकुिाांत आसण अवाचीन चवचाल पगडींत सदि न येणार आहे! केळें  काय! पट्टट्या काय! पीळ 
काय! कोकी काय! िारेंच तऱ्हेवाईक!! पेशवाईांत मुिलमानाांच्या पगडीिारखी आमची पगडी अगदीं लहान 
व िाधी होती अिें वाितें. पण पेशवाई बुडाली तेव्हाां आमची अक्कल आमच्या डोतयाांत न बाहेर पड न आमच्या 
पगडींत सशरली! मग काय सवचारताां? बोलताां बोलताां सहचा पसरर् र्तका रु्फगत गेला कीं, त्याला गाडीच्या 
चाकाची देखील उपमा िाजणार नाहीं, अिें वाांि ां लागलें ! र्ांग्रजीचा अांमल कायम होईतोंपयंत हा वाढ 
भ समसतश्रेढीनें होत गेली! पण तो अांमल कायम होण्याच्या िुमाराि सतचा अांमळ खळ पडला, व तेव्हाांपाि न 
सतचें पाऊल आांतच पडत चाललें  आहे, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं! कै. केरोपांत नाना िते्र व कै. 
कृष्ट्णशास्री सचपळ णकर हे या मोठ्या पागोट्याांचे गेल्या सपढीचे प्रसिद्ध प्रसतसनधी होत. पण त्याांचीं डोकीं 
मोठीं अिल्यामुळें  त्याांवर अिणारी मोठीं पागोिीं त्याांि र्फारशीं सवशोसभत सदित नित! कै. रा. िा. सव. ना. 
मांडसलक आसण रा. ब. कृ. ल. न लकर याांनाही या िांबांधानें चाल  सपढींतच मोडणें बरें सदितें! दुिऱ्या अनेक 
गोष्टींप्रमाणें चाल  सपढीचें िोिें पागोिें रा. ब. म. गो. रानडे याांनीं रूढींत आसणलें  अिें म्हणतात. सनदान 
येवढें खरें आहे कीं, आमच्या युसनव्हर्कििींतील हे आद्य बी. ए. व एल्एल्. बी. आहेत, आसण या धाकट्या 
पगडीि ककवा पागोट्याि एल्एल्. बी.ची पगडी ककवा चक्री म्हणण्याचा प्रर्ात पडला आहे. 

 
आताांपयंत पगडी व पागोिें याांचा आम्ही भेदाभेद केलेला नाहीं; पण आताां तो करणें जरूर आहे. 

पगडी म्हणजे कोष्ट्ट्याांनीं सवणलेल्या कापडाच्या तुकड्ाांचें कशप्याांनी सशव न तयार केलेलें  कायमचें पागोिें; 
व पागोिें म्हणजे कोष्ट्ट्याांनीं सवणलेल्या नानातऱ्हेच्या कापडाांच्या लाांबच्या लाांब व त्याांची पगडबांदाांनीं 
डोतयावरां, गुढगयावर, ककवा लाांकडाच्या ठोकळ्याांवर सवसशष्ट रीतीनें गुांडाळ न तयार केलेली हांगामी अथवा 
िेंपरवारी पगडी!! या व्याख्या न्यायशास्राच्या सनयमाांच्या किाि लागतील ककवा न लागतील हें खातरीनें 
िाांगवत नाहीं; पण त्याांनीं ज्या वस्त ांचा वाचकाांि बोध व्हावा अिें आमच्या मनाांत आहे तो त्याांि खसचत 
होईल अिें वाितें! पागोट्याांचा सनरुपयोगीपणा पक्का सिद्ध व्हावा म्हण न त्याांत िुधारणा करून अलीकडच्या 
पगड्ा काढण्याांत आल्या आहे! पागोिीं प्रिांग पडल्याि सवसहरींत न पाणी काढण्याच्या, जनावराि दावें 
करण्याच्या, कोणाच्या मुितया बाांधण्याच्या, ककवा जुनेपणीं बाळांसतणींचीं पोिें बाांधण्याच्या उपयोगीं 
पडतात! तिेंच, तीं पुनः पुनः बाांधण्याची व रांगसवण्याची िवड अिल्यामुळें  र्ामिपणा आसण सविणेंपणा 
बराच िाळताां येतो. पण आमच्या पगडींत याांपैकीं एकही िोय राह ां न देण्यासवषयीं प णइ काळजी रे्तलेली 
आहे! पागोट्याप्रमाणें पगडीच्या पट्टट्या गळ्याांत येत नाहींत, व त्या वारांवार बाांधाव्या लागत नाहींत 
येवढ्यासशवाय त्याांच्या तरे्फनें काांहींएक म्हणताां येणार नाहीं, अिें वाितें. सबचारी पगडी कापिाच्या 
कचध्याांची अिो, कीं बुट्टट्याांची अिो, कीं अलवानाची अिो कीं रेशमाची अिो; बराच र्ाम सपऊन व मळ 
खाऊन सतला उतरती कळा लागली, आसण सतचें शरीर झड ां लाग न त्याांत न दोरे िुि ां लागले म्हणजे सतला 
उसकरड्ावर र्फें क न देण्याह न सतचा दुिरा कोणताही उपयोग करणें शतय आहे काय? पागोट्याला 
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वृद्धापकाळ आला अिताां त्याला सनत्याच्या कामावरून अखेरपयंत द र करून त्याजकड न किल्या दुिऱ्या 
प्रकारची नोकरी करून रे्ताां येते. तात्पयइ, पागोट्याांत र्ातलेला पैिा न् पैिा वि ल करताां येईल. पण ह्या 
पगडीबाईवर खचइ केलेल्या रकमेपाि न र्फारच थोडा उलि र्फायदा समळतो. सहच्या अांगाला एकदाां 
िुरकुत्या पड ां लागल्या म्हणजे अगदीं सचकि व लोभी मनुष्ट्यासशवाय दुिऱ्या कोणालाही सतची िांगसत 
नकोशी होते! मग सतला डोतयावर रे्ऊन िभ्य िमाजाांत जाण्याची वाता कशाला पासहजे? अलीकडे या 
पगड्ाांचा मोठ्या झपाट्यानें प्रिार होऊां  लागला आहे. पण याांत आम्हाांि मोठेंिें नवल वाित नाहीं. 
अिलेल्या वस्तुक्स्थतींत काांहींतरी रे्फरर्फार करणें हीच पुष्ट्कळाांच्या िुधारणेची व्याख्या आहे. तेव्हाां पगडी ही 
पागोट्याची िुधारणा अिें जें िामान्य लोक मानतात तें त्याांच्या स्वभावाला अगदीं अनुरूपच आहे! खुद्द 
आम्हाांि पागोिेंच नापांित आहे, तेव्हाां त्याची गचाळ प्रसतमा जी पगडी ती मुळीच पिांत अिण्याचा िांभव 
नाहीं, हें िाांगावयाि नकोच. यावर कोणी अिा प्रश्न कां रतील कीं, तुमचें अिें मत अिेल तर त्या तुम्ही 
वापरताां कशािाठीं? यावर आमचें अिें उत्तर आहे कीं आम्हाांि नापिांत ककवा अमान्य अशी हीचशी काय, 
पण आणखी शेंकडों गोष्टी आम्ही करतों! आम्ही बोलते िुधारक आहों, कते िुधारक नाहीं!! अमुक गोष्ट 
चाांगली आहे अिें आम्ही प्रपादतों तेव्हाां ती स्वतः करण्याि, ककवा अमुक गोष्ट वाईि आहे अिें म्हणतों 
म्हण न ती िाक न देण्याि आम्ही कोणाचे बाांधले गेलों आहों अिें आम्ही मुळींच िमजत नाहीं! आम्हाांि 
चाांगली वािलेली गोष्ट करणें ककवा वाईि वािलेली िाक न देणें हें केवळ आमच्या िोईवर ककवा तब्यतीवर 
अवलांब न आहे! सवचाराअांती अमुक गोष्ट बरी सदिते व अमुक वाईि सदिते येवढेंच िाांगण्याचा पतकर 
आम्हीं रे्तला आहे. बोलल्याप्रमाणें चाल न लोकाांकड न आपलीं पावलें  वांदव न रे्ण्याची महत्त्वाकाांक्षा 
आमच्या अांगीं सबलकुल नाहीं! जे तिे करीत अितील त्याांचीं पावलें  आम्हाांि योगय वािल्याि आम्ही मोठ्या 
आनांदानें वांद ां व दुिऱ्याांिही तिें करण्याि िाांग ां. तिेंच बोलल्याप्रमाणें चालणारे लोक जगाांत सनमाण 
होण्याांत त्याचा मोठा र्फायदा आहे, हें सवधानही आम्हाांि कब ल आहे; पण त्या वगांत स्वतःला गणव न 
रे्ण्याचें िामथ्यइ आमच्या अांगीं नाहीं, हें आम्ही उर्डपणें कब ल करतों. यावर कोणी अशी प्रसतशांका रे्तील 
कीं आमच्या उपदेशाांत व वतइनाांत अिा सवरोध सदिल्याि, आमचा उपदेश कोणी ऐकणार नाहीं, व त्याची 
िाप लोकाांवर पडणार नाहीं. या प्रसतशांकेवर आमचें अिें प्रत्युत्तर आहे कीं, ही प्रसतशांका आम्हाांि िवांशीं 
बरोबर वाित नाहीं. अमुक गोष्ट चाांगली आहे अिें तोंडानें म्हण न तदनुिार आचरण केलें  अिताां सतचा 
लौकर प्रिार होण्याचा िांभव आहे हें जरी खरें आहे, तरी कोणतीही गोष्ट चाांगली आहे अिें नुितें िाांगत 
सर्फरणें हें केवळ सनरूपयोगी आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं. ज्याच्या अांगाांत धमक आहे अशाला ती बरी 
वािल्याि तो कदासचत् ती अमलाांत आणील! 

 
आज ज्या प्रकारचा सवषय आम्हीं आरांसभला आहे त्या िांबांधानें व र्तराांच्या िांबांधानें अशा प्रकारचें 

सलसहणें एकदाां स्पष्टपणें सलह न जावयाला पासहजे होतें. आज तिें करण्याचा िहज प्रिांग आल्यामुळें  तें 
सलह न िाकलें  आहे. पण सलसहताां सलसहताां सनबांधमयादा येऊन ठेपल्यामुळें  आजच्या आज पागोट्याचा 
सनरोप रे्ण्याचा जो म ळ सवचार होता तो तडीि गेला नाहीं याबद्दल वाईि वाितें! पण कदासचत् तिें 
वािण्याचीही गरज नाहीं! कारण पुढल्या आठवड्ाि कोठें जावयाचें आहे? बोल नचाल न तें लाांब पडलें ! 
तेव्हाां त्याचा एक पदर दुिऱ्या आठवड्ापयंत लाांबला तर त्याांत काांही सवशषे नाहीं! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

आम्हा ंपुरुषाचंा पेहराव–२ 
 
पेहरावाच्या िांबांधानें मागल्या अांकाांत सदलेली र्शारत आमचे वाचक नीि ध्यानाांत ठेवतील तरच 

त्याांना आमच्या या आर्किकलाांचें ककवा सनबांधाांचें रहस्य कळणार आहे. तिें न करताां खुद्द आपण ककवा आम्ही 
किले पोषाख करतों या गोष्टीचा सवचाांर ते आपल्या मनाांत येऊां  देतील तर त्याांचीं मनें सवकारानें कलुसषत 
होऊन पेहरावाची खरी उपयुततता व दशइनीयता कशाांत आहे हें कळण्याि ते अिमथइ होतील. आम्हीं हा जो 
नेपथ्यमीमाांिेि आरांभ केला आहे तो अगदीं सतऱ्हाईत नात्यानें केला आहे. आपण अमुक वस्त  वापरतों 
म्हण नच ती चाांगली म्हणावयाची व दुिरा अमुक वापरतो म्हण न ती वाईि म्हणावयाची अिा बुद्धीचा जो 
िामान्य आग्रह अितो तो या कामाांत अगदीं एकीकडे ठेऊन सदला आहे; आसण वाचकाांचीही आम्हाांप्रमाणेंच 
सनराग्रह वृसत्त झाली तरच त्याांना आमच्या लेखाांतील प्रखर िमता िमजणार आहे व रुचणार आहे! 

 
कोणत्याही वस्त ची ककमत करण्याचे दोन मागइ आहेत; एक उपयोग आसण दुिरा शोभा. याांपैकीं 

दुिऱ्याचा मारून मुिक न पसहल्याांत अांतभाव करताां येईल. पण तिें करणे नीि नाहीं. कारण भाषेशीं आपण 
केवढीही हातचलाखी केली तरी चसरताथाि अत्यांत अवश्यक वस्त  व त्याह ांन सभन्न वस्त  हा भेद 
कोणाच्यानेंही नाहींिा करवणार नाहीं. नाचण्याची भाकरी ककवा किल्या तरी ताांदुळाचा भात 
समळाल्यासशवाय शरीर चालावयाचें नाही; पण सचमणीच्या सजभा ककवा वाळवीची जननी राणीमुांगी न 
समळाली तर कोणी उपाशीं मरेल अिें वाित नाही. तात्पयइ, अवश्यकता आसण चैन म्हण न दोन पृथक् गोष्टी 
आहेत हें प्रत्येक िमांजि मनुष्ट्याि कब ल करावें लागेल. या गोष्टींच्या सनकषावर आमची पगडी ककवा 
पागोिें लासवलें  तर तें पसहल्या म्हणजे अवश्यकतेच्या सनकषावर अगदी सहणकि ठरेल अिें आम्हाांि वाितें. 
आम्ही जे आमच्या पगडीि ककवा पागोट्याि र्तके भाळलों आहो ते शुद्ध त्याच्या सदखाऊपणाकरताां होय! 
उपयोगाचा त्याांत सबलकुल वािा नाहीं. ज्याप्रमाणें अांगाचें रक्षण करणें हें आांगरख्याचें काम होय, 
त्याचप्रमाणें डोतयाचें रक्षण करणें हें पागोट्याचें ककवा पगडींचें काम अिलें  पासहजे. आताां आम्ही आपल्या 
सप्रय वाचकाांि व र्तराांि शपथ र्ाल न अिें सवचारतों कीं हें काम या सवलक्षण वस्त कड न शांभरापैकीं एका 
सहश्शानें तरी बजावलें  जात आहे काय? पगडी ककवा पागोिें र्ाल न जात अिताां मोठा वारा िुिला तर 
त्यापाि न सनवारण करण्याि ही वस्त  उपयोगी पडावयाचीं नाहीं र्तकें च नाहीं, तर वाऱ्याच्या िोिाट्यानें 
र्फडर्फड ां लागलेल्या पोकळ आांगरख्याि व नेिलेल्या सढल्या धोतराि आवरून धरण्यािाठीं गुांत न 
रासहलेल्या दोन हाताांपैकी एक हात मोठ्या कष्टानें मोकळा करून डोतयावरून उड न जाऊां  पहाणाऱ्या या 
पगडीला ककवा पागोट्याला जागच्या जागीं थोपव न धरण्याच्या कामीं तो लावावा लागतो! तिें न केल्याि 
तें ककवा ती जमीनीवर उडी रे्ण्याि मागेंपुढें पहावयाची नाहीं! तिेंच मोठ्या जोराचा पाऊि आला तर या 
सशरस्राणापाि न तुमचें यक्त्कां सचत तरी त्राण होण्याचा िांभव आहे काय? उलि, हें एकदा सभज न कचब झालें  
म्हणजे र्ोडा मेलेल्या लष्ट्कराांतील स्वाराि त्याचें खोगीर डोतयावर वागसवताांना ज्या प्रकारचे कष्ट पडतात 
त्या प्रकारचे कष्ट ही ओली पगडी वापरणाराि िोिाव ेलागतात! ि याच्या प्रखर तापापाि नही बचाव 
करण्याि ही पगडी सबलकुल उपयोगी पडत नाहीं. िाहेब लोकाांच्या िोपीला मागेंपुढे आढीं उतरलीं 
अिल्यामुळें  व दोनही कानाांवर सतच्या लाांब वळचणी बऱ्याच येत अिल्यामुळें, ऊन व पाऊि याांपाि न 
सतच्यामुळें  डोतयाचें बरेंच रक्षण होतें. पण त्या आमच्या तािाकृसत चक्रीची अशी काांहीं सवलक्षण ठेवण आहे 
कीं, तीपाि न कोणत्याही प्रकारचा र्फायदा न होताां िाऱ्या प्रकारच्या गैरिोई हिक न उत्पन्न होतात. तशाांत 
जर का शेंडीचा व रे्ऱ्याचा सवस्तार बराच प्रशस्त अिेल तर ही पगडी ककवा पागोिें वापरणाराचे हाल काहीं 
पुि ांच नका! नांदीबलैाच्या मानेप्रमाणें ही पगडी डोतयावर बहुधा हालत अिते; पण तिें होत निेल तर 
डोतयावर चुांबळ न ठेवताां हाांडा व ताांब्या रे्ऊन जाणाऱ्या कुणब्याच्या बाईि मानेचा काांिा ढळ ां  न देण्याबद्दल 
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सजतकी खबरदारी घ्यावी लागते त्याह न काांकणभर असधक खबरदारी अिल्या रे्रेबाज पगडीवाल्याि 
घ्यावी लागते? अिल्या चुांबळी डोतयावर वागव न एकिारखें त्याांच्या तैनातीि अिण्याचें काम रूढीच्या 
पाशानें ज्याचे हातपाय प णइपणें जखड न गेले आहेत अशा आमच्या कहद ांसशवाय दुिऱ्या कोणाच्यानेंही 
व्हावयाचें नाहीं! गुलामाांच्या राष्ट्राांतील लोक िजीव वस्त ांप्रमाणेंच सनजीव वस्त ांचीही गुलामसगरी सबनतक्रार 
करतात! 
 

तेव्हा उपयोगदृष्टीनें पहाताां आमच्या पगडीि शांभरापैकीं पाांच गुण देखील देणें अशतय आहे हें 
आमच्या सनःपक्षपाती सवचारी वाचकाांि कब ल करणें भाग आहे. आताां िौंदयाच्या, शोभेच्या ककवा चैनीच्या 
दृष्टीनें सहचा सवचार केला तर सहचा केवळ लास्ि नांबर येईल अिें वाित नाहीं. कहदी लोकाांचें तवापांचपात्र, 
पारशाांचें धुराडें, आमच्या मराठ्याांचा पीळदार सत्रकोण ककवा चौकोन याांिारखीच आमच्या पगडीची एक 
तऱ्हा आहे. ती पुढ न पासहली तर िवांच्या खालीं गलथ्यािारखें केळें, त्यावर दोहों अांगाांनी मागें सनमुळत्या 
होत गेलेल्या रुां द पट्टट्या, त्यावर एका बाज ला बरगड्ािारखे पीळ व दुिऱ्या बाज ला िपाि चपट्या 
पट्टट्या, आसण िवांच्या वर रार् च्या चोचींिारखी कोकी—ही र्डण कलेच्या दृष्टीनें पहाता बरीच समश्र व 
अवर्ड आहे याांत िांशय नाहीं; आसण शोभेची िवइमान्य र्यत्ता अद्यासप ठरलेली नाहीं त्या अथी हीच 
िाकाऊां त काां काढावी, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. तथासप जे लोक आपणाांि थोडेबहुत िुधारलेले 
म्हणसवतात ते रानिी लोकाांप्रमाणें केवळ मनाि वािलेल्या शोभेच्याां पायीं पासहजे तिली गैरिोय 
िोिण्याि तयार होत नाहींत. त्याांच्या उपभोगाच्या प्रत्येक वस्त ांत उपयुतततेचा बराच अांश अितो. केवळ 
शोभेकसरताां नाकपुडीच्या एका पाख्याांत ककवा दोहों नाकपुड्ाांतील पडद्याांत िोन्याच्या तारेंत गुांर्फलेलीं 
मोत्यें लोंबत लावणें हें ज्या आम्हाां कहद  लोकाांि ककवा मुिलमान लोकाांि स्वरसिकतेचे मोठें व्यांजक सचन्ह 
आहे अिें वाितें त्या आम्ही आमच्या अत्यांत सनरुपयोगी पगडीि दशइनीयतेच्या र्फायद्यािाठीं सचकि न रहावें 
हें र्फार स्वाभासवक आहे! पण अिें करण्याांत आम्ही आपणाांि रानिी ठरव न रे्तों, हें कोणाच्याही लक्षाांत येत 
नाहीं हा मोठा चमत्कार आहे! अथवा रानिी लोकाांना आपला रानिीपणा न कळणें याांत चमत्कार तरी 
किला? तेव्हाां या सनरुपयोगी पागोट्याला केवळ त्याच्या सदखाऊपणाकसरताां सबलग न रहावयाचें अिेल तर 
पदरीं अांशतः रानिीपणा रे्ण्याि तयार अिलें  पासहजे. पण पागोट्यासशवाय दुिरी एक वस्त  
वापरण्यािारखी अि न व सतचा आपण थोडाबहुत उपयोग करीत अि न या दोषाि कशािाठीं पात्र व्हावें, हें 
आम्हाांि िमजत नाहीं. 
 

पागोिीं ककवा पगड्ा र्ालण्याचा प्रर्ात मोड न िाक न आपण रुमाल र्ाल ां  लागलों तर आपला 
िवइतोपरी र्फायदा होणार आहे. पागोट्याांतील मानीव दशइनीयतेसशवाय रुमालाांत कशाचीही उणीव नाहीं; 
रुमालाांत पागोट्याची एकही गैरिोय नि न र्फायदे मात्र अिांख्य आहेत. या प्राांताांतील पुष्ट्कळ लोकाांचा अिा 
िमज आहे कीं, पागोट्याप्रमाणें रुमालानें आपली श्रीमांती दाखसवताां येत नाहीं. पण ही त्याांची मोठी च क 
आहे. या देशाांत रुमाल र्ालण्याचा प्रर्ात र्फार नाहीं, म्हण न मोठ्या ककमतीचे रुमाल येथें र्फारिे दृष्टीि 
पडत नाहींत. पण मद्रािेकडे एका रुपयापाि न शांभर रुपये ककमतीचे रुमाल समळतात. रुमालाच्या 
नानाप्रकारच्या व नानारांगाच्या जाती आहेत. तिेंच, पागोट्याप्रमाणें रुमालही हव्या तेवढ्या लहानमोठ्या 
आकाराचे अितात. दुखणेंबाणें आलें  अिताां डोकें  बाांध न रे्ण्याि, र्ोड्ावर स्वार व्हावयाचें अिल्याि 
िापशी बाांधण्याि, थांडीचा कडाका पडला अिल्याि गुरगुि न रे्ण्याि, प्रवािाांत आांथरूणपाांर्रुणाच्या 
जागीं वापरण्याि, व प्रिांगसवशषेीं ढुांगणाभोंवती गुांडाळ न रे्ऊन धोतराची वळे मारून नेण्याि 
रुमालािारखी उपयोगी पडणारी दुिरी कोणती वस्त  आहे? या िवइ गोष्टींत पगडी ककवा पागोिें त्याच्यापुढें 
क्षणभर तरी सिकाव धरणार आहे काय? पागोिें बाांधणें सकती कसठण, पण मोडणें सकती िोपें! रुमालाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

िांबांधानें ही अडचण मुळींच नाहीं. तो हवा त्यानें मोडावा आसण पासहजे त्यानें बाांधावा! रुमाल पाांढरा अिो, 
कीं दुिऱ्या कोणत्याही रांगाचा अिो, त्याची सवशषे खराबी न होऊां  देताां ककवा सवशषे दगदग न पडताां, तो 
वरचेवर धुऊन स्वच्ि ठेवणें सकती िोपें आहे बरें? नाहीं तर तें तुमचें पागोिें. तुमच्या मनाप्रमाणें चक्री 
उठव न देणारा पगडबांद समळण्यािारखा अिला तर बरें, नाहीं तर र्ामानें सविलेले, व त्याचप्रमाणें द्रव्याची 
यथेच्ि अनुक लता निल्यामुळे ह्या पट्टट्याच्या आांतल्या भागीं अक्स्तत्वाांत आलेल्या परमाणुरूप ि क्ष्म 
जांत ांच्या त्रािामुळें  अत्यांत अिह्य झालेलें  पागोिें तुम्ही मसहनेच्या मसहने वापरीत रहाल! बाांधावयाला 
आलेल्या पागोट्याचें िईलपण सजतकें  कां िाळवाणें होतें सततकें च नवीन बाांधलेल्या पागोट्याचें र्ट्टपणही 
त्रािदायक होतें. रुमालािारखें अब्र  वाचसवणारें सशरस्राण नाहीं. पागोट्याच्या ककवा पगडीच्या वरच्या 
पट्टट्या र्फािल्या ककवा सविल्या म्हणजे त्या दुरुस्त करण्याचा र्लाज नाहीं. रुमालाची तशी गोष्ट नाहीं. 
रुमालाि केवढेही डाग पडले अिले ककवा भोकें  पडलीं तरी तीं िहज लपसवताां येतात. कदासचत् कोणी 
अिें म्हणतील कीं पागोट्याच्या ककवा पगडीच्या पदराच्या पोिाांत कचध्या ककवा कागदाचे तुकडे भरूत 
त्याांना िबांध मोठ्या पदराचा खोिा आकार आणताां येतो, व अशा रीतीनें थोड्ा पैशाांत मोठा भपका करताां 
येतो; रुमालाांत तशी िोय नाहीं. पण अिें म्हणणाराांचा हा चुकीचा िमज आहे. पागोट्यापेक्षाां रुमालाांत 
सवशषे कािकिर करताां येते. रुमालाांच्या चारही अांगाांि जर न र्ालताां दोनच अांगाि र्ालताां येतो; पण 
तेवढेंहीं करावयाचें निल्याि रुमाल व काांठ सनराळे रे्ऊन ठेवण्याि हरकत नाहीं. ज्यावेळेि श्रीमांती 
दाखवावयाची अिेल तेव्हाां रुमाल बाांध न त्यावर दोनतीन हात काांठाचे एक दोन वढेे िाां चणीनें ऐिीत 
बिव न द्याव ेम्हणजे झालें ! रुमाल बाांधणाऱ्या काांहीं लोकाांत अिे करण्याचा पसरपाठ आहे. तात्पयइ, रुमाल 
हें तुमच्या सजवाांत जीव आहे तोंपयंत हरएक प्रकारें तुमच्या उपयोगीं पडणारें वस्र अि न तुमचा अांत 
झाल्यावरही तुमचें शरीर झाांकण्याांि त्याचा उपयोग करताां येणार आहे! तेव्हाां पागोिें व रुमाल याांपैकीं 
कोणाचा अांगीकार करावा हें िाांगावयाि पासहजे अिें नाहीं! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

आम्हा ंपुरुषाचंा पेहराव–३ 
(आंगरखा) 

 
आताांपयंत झालेल्या नेपथ्यमीमाांिेत आमचें सशरोभ षण जी पगडी ती नादान ठरव न पदच्युत केली 

व सतच्या जागीं रुमालाची नेमण क केली, हें पाह न पुढें कोणावर किली गदा येणार या भीतीनें आमच्या 
वाचकाांपैकीं काांहींचें धाबें गडबड न गेलें  अिेल याांत िांशय नाहीं! पण त्याि आमचा नार्लाज आहे! एकदाां 
ित्य सनणइय करावयाचा सनश्चय केला म्हणजे कोणाचीही मुवइत ठेवताां कामा नये! ही आमचीं वस्रें िीकेच्या 
काांट्याला लावताांना जर खुद्द आम्ही आपली परवा ठेवीत नाहीं, तर र्तराांची सकती ठेवणार, हें उर्डच 
आहे. पण एका दृष्टीनें पाहताां या चचेला कोणी र्तकें  सभण्याचेंही कारण सदित नाहीं. कोणताही सवचार बरा 
सदिल्याबरोबर तो अमलाांत आणण्याची र्च्िा ककवा िामथ्यइ मनुष्ट्याांच्या अांगीं अितें तर या पृथ्वीचा स्वगइ 
केव्हाांच होऊन गेला अिता! आचारसवचारामध्यें सनदान शांभर वषांचें अांतर अितें; म्हणजे जो सवचार सनदोष 
व उपयुतत ठरतो तदनुिार िावइजसनक आचरण होऊां  लागण्याि सनदान शांभर वषें लागतात! पथृ्वी 
ि याभोंवतीं सर्फरते, ि यइ पथृ्वीभोवतीं सर्फरत नाहीं ही गोष्ट कोपर्कनकि व गयासलसलओ याांनीं जगाच्या नजरेि 
आण न सदल्याि पक्कीं िव्वादोनशें वषें होऊन गेलीं, तरी आमच्या मतें ि यइ व चांद्र एकाच दजाचे ग्रह अि न, 
ते पथृ्वीिभोंवतीं सर्रट्या र्ालीत आहेत; आमच्या पांचाांगाांत प्रत्येक पानावर चमकणारे, पण अवाचीन 
ज्योसतषज्ञाांि मोठमोठ्या द रदशइक यांत्राांच्या िाहाय्यानेंही अद्यासप न गविलेले राह  व केत  सद्वजाांि सवकल 
करीत आहेत; शनी वगैरे द रस्थ ग्रहाांचे आमच्याशीं अथाअथी िांबांध नि न त्याांची िाडेिाती आम्हाांि अद्यासप 
िळीत आहे; िाराांश, िाऱ्या ग्रहमालेपुढें आमची पथृ्वी एका बोरायेवढी नि नही आम्ही सतला एका दृष्टीनें 
िवइ ग्रहाांची स्वासमनी आसण दुिऱ्या दृष्टीनें िवांची बिीक करून िोडीत आहों! पसरचारकाांप्रमाणें 
चांद्रि यइशसनमांगळाांनीं पथृ्वीच्या भोवतीं भ्रमण करीत अिावें येवढा सतचा प्रताप! अिें अि न ि यानें आसण 
त्याच्या मांद पोरानें, शुक्रानें आसण मांगळानें, राह नें आसण केत नें आमच्या जननीची आसण आमची हवी तशी 
वािलात लावावी, हें आमच्या अत्यांत नीचत्वाचें सचन्ह नाहीं काय? तात्पयइ, रूढ आचार ककवा सवचार खरा 
अिो ककवा खोिा अिो, त्याचें जीसवत्व पराकाष्ठेचें सचकि अितें! शेंकडों वषें त्याच्या िाळतयाांत व पेकािाांत 
िोिे र्ालावे तेव्हाां कोठें तो हळ ां  हळ ां  आपला पाय काढता रे्तों! तेव्हाां आमच्या पेहरावासवरुद्ध तुर्फान िीका 
करून िारी दुसनया जरी आम्ही हालव न िोडली तरी आमचा पोकळ आांगरखा, आमचें िर्ल धोतर, व 
आमचा सढला जोडा आम्हाांि लवकर िोडील, अशी भीती बाळगण्याची सबलकुल गरज नाहीं! अिो. 

 
पोषाखाच्या योगयायोगयतेचा सवचार करताांना दशइनीयता आसण उपयुततता याांचा सवचार केला 

पासहजे अिें जें मागें म्हिलें  आहे तें वाचकाांच्या ध्यानाांत अिेलच. पैकीं दशइनीयतेसवषयीं िवइ लोकाांत मोठा 
मतभेद आहे र्तकेच नाहीं, तर परमेश्वरस्वरूपाप्रमाणें सतचें स्वरूप पसरच्िेदातीत आहे, म्हणजे त्याची 
व्याख्या करताां येणें अशतय आहे. तेव्हाां त तइ तरी दशइनीयतेच्या दृष्टीनें आांगरख्याचा सवचार करण्याच्या 
भानगडींत न पडताां, र्फतत उपयुतततेच्या किाला तो सकतपत उतरतो तें पाह ां. पसहली अडचण अशी आहे 
कीं, आज जी िीका करावयाची ती कोणत्या प्रकारच्या आांगरख्यावर करावयाची? आांगरखा व पागोिें हीं 
दोन वस्रें आम्हीं अन्य लोकाांपाि न उचललीं अिल्यामुळें  त्याांसवषयीं आमच्या अांतःकरणाांत स्थाईक पे्रम 
अद्यासप जोडलेलें  नाहीं अिा वारांवार िांशय येतो. मुिलमानाांच्या अांमलाांत अक्स्तत्वाांत आलेल्या व पेशवाईत 
एका प्रकारच्या वाढीि लागलेल्या पागोट्याि ककवा पगडीि एका प्रकारचें कायम वळण लागल्यािारखें 
कदितें. आमच्या िारख्याांच्या िीकाांनीं कदासचत् ती बेताबेतानें मागें पडत जाईल, पण सतच्या स्वरूपाांत 
बदल होऊन ती िाहेब लोकाांच्या ककवा पारशाांच्या िोपीच्या वळणावर जाण्याची शांका नाहीं. पण 
आांगरख्याची तशी गोष्ट नाहीं. िड्ाप्रमाणें या बेट्याचे रांग वारांवार सर्फरत आहेत! पेशवाईच्या अखेरचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

गळ्याखालच्या गुांडीचा एकेरी ककवा दुहेरी आांगरखा कोणीकडे आसण अलीकडेत्याांच्या ज्या नाना प्रकारच्या 
“िुधारलेल्या आसण वाढसवलेल्या” आवृसत्त सनर्त आहेत त्या कोणीकडे! कोपरार्ततया चुण्याांचा 
गुढघ्याखालीं पडणारा आांगरखा हौिेनें वापरणारे अनेक र्िम आहेत अिें म्हणावें, तर तांग कां ठीदार 
आांगरख्याांत न आपल्या तेजःपुांज वक्षःस्थलाच्या दसक्षण प्राांताच्या काांही भागाची प्रभा पे्रक्षकाांि 
दाखसवण्यासवषयीं अत्यांत उत्कां ठ अिणारे गृहस्थही काांहीं कमी नाहींत! या दोन प्रमुख जुन्या प्रकाराांसशवाय 
मनगिपट्टीचे व पोकळ अस्तन्याांचे कां ठीदार व पेलेदार माांडलार्तके नवीन लोकाांचे आांगरखे, व यासशवाय 
अलीकडे बऱ्याच त्वरेनें प्रिाराांत येऊ लागलेला िबांध पोिगुांड्ाांचा पारशी चालीचा कोि—अशा आमच्या 
आांगरख्याच्या आधुसनक बहुरूपाांपैकीं अस्िल कोणाला म्हणावें आसण नक्कल कोणाला म्हणावें अशी मोठी 
पांचाईत येऊन पडली आहे, व तींत न पार किें पडावें हें िुचेनािें झालें  आहे! तथासप येवढें खाि सनर्कववाद 
आहे कीं, आजसमत्तीि ज्याला आम्ही िभ्य आांगरखा म्हणतों त्याांत अिावे ते गुण र्फारच थोडे अिल्यामुळें  
तो सचरस्थाई होण्याचें सचन्ह मुळींच सदित नाहीं. उजव्या खाांद्यावरचें सबरडें, उजव्या खाकें त दोन बांदाांची 
गाांठ, िातीवर चार जोडबांदाांची दुिरी गाांठ, डाव्या बाज ला अगोदर पडदा आसण मग कळी व पडद्याांत पेला 
ककवा कां ठी, आसण डाव्या बाज ला अगोदर बारीक कळी आसण मग पडदा; च णदार खाका; िुमारें 
गुडघ्यार्तकी लाांबी; पट्टीच्या ककवा िाध्या िईल अस्तन्या; आसण कमरेभोंवतीं बेताचा र्ोळ—अिें 
िध्याांच्या िभ्य आांगरख्याांचें स्वरूप आहे अिें आम्ही मानतों. कापडाच्या मगदुराप्रमाणें ककवा 
वापरणाऱ्याच्या हौिेप्रमाणें िांजाप, मगजी, गोंडे वगैरेंचा येथें सवचार करण्याची गरज नाहीं; कारण 
आांगरख्याच्या िाांच्याांत त्याांचा अांतभाव होत नाहीं. तिेंच, सबरड्ाऐवजीं कोणी बांद लासवला तरीही हरकत 
नाहीं; पण तेचां सबरडें काांहीं मुिलमान लोकाांप्रमाणें डाव्या बाज ि लावीन अिें कोणी म्हणेल तर मात्र 
चालावयाचें नाहीं! तिेंच, पारशी फ्याशनचा कोि कोणाि सकतीही रुचत अिला तरी गव्हनइराच्या 
लेव्हीच्या वळेेि, सनदान लगनमांडपाांत तरी, आपला षर्डबांदी र्ोळदार आांगरखा र्ाल न जावें अिें खऱ्या 
कुलवांताच्या मनाांत आल्यावाांच न राहणार नाहीं! 

 
जें जें अत्यांत योगय अितें तेंच अखेर तरतें; बाकींचें लयाि जातें—हें िृष्टीच्या र्डामोडींत अनासद 

कालापाि न िाम्राज्य करीत आलेलें  तत्त्व कोणाच्या लक्षाांत येवो अगर न येवो, स्थावर आसण जांगम, िजीव 
आसण सनजीव िृष्टीचे व्यापार तदनुरोधानें होत आहेत. राज्य, धमइ, िमाज—एतसद्वषयक एक णएक कल्पना 
व आचार या तत्त्वाच्या झपाट्याांत िाांपड न “अमुक तगणार” व “अमुक बुडणार” अिा शरेा त्याांवर पडतो, 
आसण तदनुरोधानें त्याांि क्षीणता येऊन ते नाहींिे होतात, ककवा त्याांच्या रूपाांत थोडेंबहुत अांतर पड न व 
त्याांचें िामथ्यइ वाढत जाऊन ते प्रत्येक नवीन क्स्थत्यांतराशीं झुांझण्याि तयार होतात. या सावधवास्तणवक 
सनयमाि आमचा आांगरखाच अपवाद कोठ न होणार? आांगरख्याचा आकार शरीराची ठेवण, ऋत चें मान, 
आसण धांद्याचें स्वरूप, या उपयुतततेच्या तीन मुख्याांगाांवर अवलांब न अिला पासहजे. आमच्या आांगरख्याची 
रचना झाली तेव्हाां या गोष्टींपैकीं एकीचाही नीि सवचार झाला अिेल अिें वाित नाहीं. अगोदर आमच्या 
बांदार्तकी नाजुक व सढली दुिरी कोणतीही वस्त  निेल! शरीराच्या िवइ भागाांत गळ्यापाि न कमरेपयंतचा 
भाग िाऱ्याांत स्थ ल व शारीरकाच्या दृष्टीनें डोतयाच्या खालोखाल महत्त्वाचा आहे. काळीज, रु्फप्पुिें, नळ 
अथवा वरचाखालचा कोठा, म त्राशय, यकृतस्थान, प्लीहास्थान वगैरे िाऱ्या प्रमुख अांतकरसद्रयाांचा हा भाग 
िाक्षात् कोश ककवा अक्स्थकृत पेसिका अिल्यामुळें, त्याचें िांरक्षण करणारें वस्र त्याला अगदीं “सर्फट्ट” 
होणारें म्हणजे जागच्याजागीं ठाकठीक बिणारें व त्याच्या चलनवलनव्यापाराि कोणत्याही प्रकारचा 
व्यत्यय न आणणारें अिलें  पासहजे. आमच्या आांगरख्याकड न हें काम सबलकुल होत नाहीं अिें आम्हाांि 
वाितें. मानेच्या मण्यापाि न माकडहाडापयंत व गळ्यापाि न खालच्या कोठ्यापयंत झाांकणाऱ्या पोषाखाचा 
िारा बांदोबस्त करण्याची जबाबदारी वातीयेवढाल्या िहा बांदाांच्या व एका सभकार सबरड्ाच्या सशरावर! या 
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बांदाची सदविाांत न तीनदा सनरगाांठ पडावयाची व वषांत न ते ित्तीिदाां तुिावयाचे! आताां येवढें खरें आहे कीं, 
अलीकडे धाांगडकधगयाचें कोणतेंही काम आमच्या सशरावर पडत निल्यामुळें, ताबुताांतल्या सचत्राप्रमाणें 
आमच्या चलनवलनव्यापाराची अवस्था झाली आहे, व त्यामुळें  आमचे बांदसबरडीं वारांवार तुित नाहींत. पण 
िध्याां आम्ही आहों यापेक्षाां जरािे असधक उद्योगी व दाांडगे (म्हणजे रगदार ककवा िकि) झालों तर आमचा 
षर्डबांदी आांगरखा आम्हाांि र्फें क न द्यावा लागेल ककवा तो अि न निल्यािारखाच मानावा लागेल! जरा 
िाती रु्फगवली कीं तुिला बांद! कोणी पदराला हात लावला कीं झालें  कोठें तरी सचरइ! आली वाऱ्याची 
येवढीशी झुळ क कीं लागले दोनही पदर र्फडर्फड करावयाला! गुलाब वगैरे काांिेरी झाडें ज्या वािेनें दाि 
लाग न रासहलीं आहेत, नानाप्रकारचीं लहान मोठीं यांत्रें ज्या कारखान्याांत जवळ जवळ सर्फरत आहेत; ककवा 
ज्या सठकाणीं कोणत्याही कारणानें अस्पश्यइ अिलेले लोक बिले आहेत, अशा सठकाणीं अिला आांगरखा 
र्ाल न कोणी गेला, आसण त्यानें त्याचा अविानर्ात केला नाहीं अिें िहिा व्हावयाचें नाहीं! तिें नच झालें  
तर तो वापरणाराचें मन पहाण्याच्या वस्त पेक्षाां आांगरखा िांभाळण्याकडे सवशषे गुांतलें  अिलें  पासहजे अिें 
अनुमान बेधडक करावें. थांडीवाऱ्यापाि न तर या पोकळ आांगरख्यानें मुळींच िांरक्षण होत नाहीं ही 
प्रत्येकाच्या अनुभवाांतील गोष्ट आहे. वाऱ्यानें पासहजे तेथ न आांत सशरावें आसण हवें तेथ न बाहेर पडावें, 
ककबहुना िाराच प्राांत त्याला मनमुराद कधगाणा र्ालण्याि खुला ठेवलेला अितो—अिें म्हणण्याि हरकत 
नाहीं. काांहीं बचाव झालाच तर आांगरख्याच्या जडपणामुळें  ककवा वस्राच्या जातीमुळें  होतो. जाड्ाां 
बनातीच्या, र्फलाणीच्या ककवा धाबळीच्या आांगरख्यापाि न काांहीं ऊब आल्यासशवाय राहणार नाांहीं, हें 
कोणािही कब ल केलें  पासहजे. आताां येवढें खरेंआहे कीं, अिलेल्या वस्त ांत दोष काढणें हें नवीन सनदोष 
वस्त  िुचसवण्याह न र्फार िोपें आहे. कोणी जर अिें सवचारलें  कीं, आमचा अांगरखा र्तका िाकाऊ म्हणताां 
तर त्याच्या ऐवजीं आमच्या देशकालवतइमान क्स्थतीला योगय अिा दुिरा कोणता आहे? तर त्याव र 
िमपइक व िमाधानकारक उत्तर देणें र्फार कसठण आहे. हें उत्तर देण्याांत आमच्या चतुर व कल्पक 
वाचकाांपैकीं कोणी आम्हाांि काांहीं ि चना केल्याि त्याांचा आमच्याकड न आभारप वइक स्वीकार होणार आहे! 
सनदान आर्किकलाच्या मयादेचें असतक्रमण झालें  अिल्यामुळें  त्या ि चनाांच्या अपेके्षच्या समषानें आज येथेंच 
मुक्काम करण्याि हा चाांगला िप्पा आहे! 
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आम्हा ंपुरुषाचंा पेहराव–४ 
(धोतर) 

 
आपण िध्याां िभ्यपणाचा म्हण न जो आांगरखा वापरतों त्याांत बरींच दोषस्थलें  आहेत, व त्याचे ठाईां 

हवी सततकी उपयुततता व दशइनीयता येण्याि त्याांत बऱ्याच िुधारणा केल्या पासहजेत, हें मागल्या अांकाांत 
िाांसगतलें  आहे. मागें सस्रयाांच्या पेहरावासवषयीं सलहीत अिताां चोळीच्या ऐवजीं जासकिाची ककवा 
जासकिाच्या धतीवर सशवलेल्या चोळीची, ककबहुना चोळी कायम ठेऊन तीवर जासकि र्ालण्याची कल्पना 
िहज िुचसवताां आली; कारण, तिें करण्यानें आमच्या मतें आमच्या सस्रयाांच्या पेहरावाांत वास्तसवक रीतीची 
िुधारणा होणार आहे! पण आांगरख्याच्या िांबांधानें तिा िार्फ असभप्राय देताां येत नाहीं. बांद नकोत व सबरडें 
नको र्तकें  मात्र सनक्ष न िाांगताां येतें; पण त्या ऐवजीं काय व किें लावावें याचा अज न आमच्या मनाांत सनश्चय 
झालेला नाहीं. आमच्या वाचकाांपैकीं कोणी काांहीं कल्पना िुचवील या आशनेें मागल्या सनबांधाांत त्याांची 
प्राथइना केली होती; पण उभ्या आठवड्ाांत र्फतत चारच र्िमाांचीं पत्रें आलीं, यावरून बहुतेकाांना अिल्या 
सवषयाांवर सवचार करताां येत नाहीं, ककवा आपण वापरतों त्या आांगरख्याांत िुधारणा करण्याि सबलकुल 
जागा नाहीं अिें त्याांचे मत अिलें  पासहजे, अिें अनुमान करणें भाग पडत आहे! युरोपीअन लोकाांत व र्तर 
लोकाांत िमारांभाचे वळेीं जे कोि ककवा आांगरखे वापरण्यात येतात त्याांचा सवचार केला अिताां अिें सदि न 
येईल कीं, आांगरखा कमरेच्या खालीं उतरून सतच्या िभोंवतीं त्याचा थोडा बहुत र्ोळ पडावा, ही गोष्ट 
िवांि अवश्य व पिांत झाली आहे, व ती आम्हाांिही मान्य आहे. पण तो येताां येताां र्फारच खालीं येताां कामाां 
नांये. तो गुडघ्याच्या खालीं जाऊां  देणें म्हणजे कापडाचा सनष्ट्कारण व्यय करून सशवाय निती अडचण 
उत्पन्न करण्यािारखें होय. तेव्हाां सबनबांदाांचा व सबनसबरड्ाचा माांड्ा झाांकणारा आांगरखा बहुधा िवांनुमतें 
बरा ठरेल अिें वाितें. या िांबांधानें आम्ही आपला िाांक आताांच गुांतव न रे्ण्याि तयार नाहीं! आम्ही या 
गोष्टीचा पुरता सवचार करण्यािाठीं आमच्या वाचकाांपाि न आणखी थोडीशी रु्फरित माग न रे्तों, व हें ग ढ 
कोडें आमच्यानें िुिलेंच नाहीं, तर त्याचा सवचार करण्यािाठीं एखादी कसमिी ककवा कसमशन नेमावें, अशी 
ि चना करून ठेसवतों. या कसमशनाांत दोन तीन कुशल दज्यांची योजना झालीच पासहजे, हें िाांगावयाि 
नकोच आहे. तिेंच, अिल्या महत्त्वाच्या कामाकसरताां फ्याशनच्या म्हणजे पोषाखाांच्या सनरसनराळ्या तऱ्हाांचें 
आगर जो फ्रान्ि देश त्याह न एखादा प्रसिद्ध नेपथ्यकार आणव न, तो या कसमशनाचा पे्रसिडांि अथवा अध्यक्ष 
नेमला तर पुष्ट्कळ र्फायदा होण्याचा िांभव आहे! तेव्हाां त तइ आांगरख्याचा प्रश्न अिाच खुला ठेव न धोतराकडे 
वळ ां. 

 
धोतरासवषयीं असभप्राय देताांना आमच्या देशाांतील हवापाण्याचा आसण त्यावर अवलांब न अिणारी 

आमच्याांत जी राहण्याची रीत पडली आहे सतचा, प णइ सवचार केला पासहजे. वारांवार होतें काय कीं, जो 
मनुष्ट्य आपणापेक्षाां काांहीं श्रेष्ठ अितो, त्याच्या िाऱ्याच गोष्टी आपणाि श्रेष्ठ वाि ां लाग न आपली हरएक गोष्ट 
कुचकामाची  आहे, अिा भ्रम होऊां  लागतो. र्ांग्रजी अमलाच्या आरांभीं अशा प्रकारचा भ्रम र्फार लोकाांि 
झाला. त्या वळेेि ज्याांना र्ांग्रजी सशक्षण समळे व र्ांग्रजी गुरूां चा बराच िहवाि र्डे, त्याांपैकीं पुष्ट्कळाांि देशी 
वस्तु तेवढी नादान वाि ां लागे. देशी धमइ, देशी अन्न, देशी रीतभात, देशी र्रदार, देशी सवद्या—झाड न िारें 
िाकाऊ व र्ांग्रजी सवद्वानाि अगदीं न शोभण्यािारखें भाि ां लागलें ! अनेक सदवि ठाणावर बाांध न र्ातलेला 
र्ोडा खुला केला, ककवा कावीळ झाल्यामुळें  अांधार कोठडींत सकत्येक सदवि बि न रासहलेला मनुष्ट्य 
एकाएकीं उजेडाांत आला म्हणजे त्याची जशी अवस्था होते, त्याप्रमाणें र्ांग्रजी सशक्षणामुळें  स्वदेशी 
आचाराांच्या व सवचाराांच्या बांधनाांत न एकाएकीं मुतत झालेल्या एतदे्दशीय प्राथसमक सवद्वानाांची अवस्था झाली! 
र्ांग्रजी ज्ञान, र्ांग्रजी स्वातांत्र्य, र्ांग्रजी ऐषआराम, र्ांग्रजी स्रीपुरुषाांचें बरोबरीचें वतइन, अननुभ तप वइ रुचीचा 
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र्ांग्रजी खाना व सचत्ताि उल्हाि देणारीं र्ांग्रजी पेयें, र्त्यासदकाांनीं आमच्या िुसशसक्षताांचा पसहला र्ाणा 
सदप न, वडेाव न, भाांबाव न गेला! पण तो मनु आताां बदलत चालला आहे. जेवढें िाहेब लोकाांचें तेवढें 
चाांगलें , व आमचें तेवढें गचाळ, अिें मानण्याचा पसरपाठ कमी होत आहे, व काांहीं देशासभमानी िुसशसक्षताांत 
तर अगदीं उलि रीतीनें सवचार करण्याचा प्रर्ात र्ड ां लागला आहे! आसण न जाणों, कदासचत काांहीं 
सदविाांनीं हें आणखी एक नवीनच लचाांड आमच्या पाठीमागें लागेल कीं काय अशी भीसत वाि ां लागली आहे! 
एकदाां देशासभमानश न्यता आमच्या सवद्वानाांि आली होती! आता सकत्येकाांि देशासभमानासतरेक रे्रूां  लागला 
आहे! आम्हाांि हे दोन्हीही पांथ मान्य नाहींत. आमच्या मतें खरी वाि दोहोंच्या मध न जाते, व याच वािेनें 
चालत राहण्याचा आमचा र्रादा आहे. 

 
वर सनर्कदष्ट केलेल्या मागाचें अवलांबन करून युरोपीअन लोकाांत पािलोणी र्ालण्याची व आपल्या 

लोकाांत धोतरें नेिण्याची चाल काां पडली याचा सवचार केला तर या वस्रभेदाचें कारण िहज उमगणार 
आहे. युरोपात, सवशषेतः र्ांगलांडाांत, थांडी र्फार व येथें उन्हाळा र्फार; तेव्हाां थांडींचें सनवारण होण्यािारखें 
तळपायापाि न कमरेपयंत अांगाि सचकि न बिणारें वस्र वापरणें सतकडील लोकाांि अवश्य झालें ; व 
र्कडील लोकाांि उकाड्ाचा त्राि न होण्यािारखें व अांगाि वारा लागण्यािारखें िुिें वस्र रे्ण्याची 
अवश्यकता पडली. युरोपीअन व नेसिव लोकाांच्या एकां दर पेहरावाांत जों भेद सदितो त्याचें िामान्यपणें 
मुख्य कारण हेंच आहे. त्याांची िोपी, त्याांचा डगला; त्याांची तुमान, त्याांचे पायमोजे, त्याांचे ब ि या िवांचा 
किाक्ष एका थांडीवर आहे. थांडी र्फार अिल्यामुळें  अांगाि र्फार र्ाम येत नाहीं; व र्ाम र्फार न आल्यामुळें  
अांगावरील कपडा खराब होत नाहीं; आसण या दोन गोष्टी न झाल्यामुळें  सनत्य स्नान करण्याची ककवा रोज 
नवीन वस्रें र्ालण्याची जरूर त्याांि पडत नाहीं. नेहमीं बाजेवर ककवा पलांगाांवर सनजणें; खुचीवर, 
स्िुलावर, ककवा कोचावर नेहमीं बिणें; सलसहण्यािवरण्याचें ककवा दुिरें किलेंही काम मेजावर ककवा 
िेबलावर करणें; पायाांतील ब ि िहिा न काढणें; बिण्याउठण्याच्या बहुतेक खोल्याांतील जसमनींवर चिया 
ककवा ितरांज्या पिरणें; वाऱ्याचा सबलकुल प्रवशे न होईल अशीं कभगाांचीं व लाकडाचीं दारें व सखडतया 
करणें; रात्रीं सनजताांना थोडीशी कढत कॉर्फी ककवा ब्रडँी रे्णें आसण सनज न उठल्याबरोबर कढत चहा सपणें; 
देहधमइ व्यवस्थेनें र्राांतल्या र्राांत उरकणें व त्याकरताां पाण्याह न अन्य वस्त ांची योजना करणें; प्रत्येक 
मोठ्या खोलीच्या कभतींत ककवा कोपऱ्याांत शगेडीची िोय केलेली अिणें—हे िारे थांडीपाि न होणारा त्राि 
िाळण्यािाठीं योजलेले उपाय होते. तिेंच र्फार सदवि सिकणारे खाण्याचे पदाथइ त्याांच्या लोकाांत तयार 
करण्याची जी चाल पडली आहे तीही त्या देशाांत थांडी र्फार म्हण न रोज च ल पेिव न लाक ड ककवा कोळिा 
खचइ केल्यानें सनजण्याबिण्याच्या खोलींत ऊब करण्याि पांचाईत पडणार हें एक कारण; सशवाय थांडीमुळें  
सशजवलेले ककवा भाजलेले पदाथइ िहिा नाित निल्यामुळें  ते सनत्य नवे करण्याची दगदग करणें म्हणजें 
सनष्ट्कारण त्राि करून रे्णें हें दुिरें. आमचा प्रकार याच्या अगदीं उलि आहे. आमचा स्वयांपाक सनत्य नवा, 
जमल्याि सदविाांत न दोनदाां ककवा तीनदाां झाला पासहजे; आम्हाांि तुमच्या खािाांची ककवा पलांगाांची गरज 
नाहीं; गोमयासशवाय दुिऱ्या किल्याही आस्तरणानें आमच्या र्राांतील जमीनी आच्िादण्याची गरज नाहीं; 
धोतर ककवा पांचा आम्ही जुलमास्तव लाव न रे्णार; उन्हाळ्याांत त्यालाही वर खोंच न शरीराचा जेवढा भाग 
वाय ि अपइण करवेल तेवढा करण्याचा आमचा प्रयत्न चाललेला अितो; िाहेब लोक ब्रडँी र्ाल न आपलें  
पाणी कढत करून सपतात; आम्ही तें मडतयाांत र्ाल न ककवा र्फडकें  लाव न गार करून सपतों. आम्ही नदीच्या 
ककवा ओढ्याच्या काांठीं अथवा र्फारच झालें  तर परड्ाांत बसहर्कदशलेा जाणार, व प्रत्येक वळेेि हातपाय, 
डोळे व तोंड धुणार; आम्हाांि सदविाांत न एकदाां तरी स्नान पासहजे. आांगरख्याची व पागोट्याची गोष्ट राह ां 
द्या; कारण तीं परकीं वस्रें आहेत. पण आमचें र्रचें वस्र जें नेिावयाचें आसण पाांर्रायाचें धोतर तें रोजच्या 
रोज धुतलें  गेलें  पासहजे. धोतरें धुणें आसण तीं गुलाबाच्या कळीिारखीं राखणें हें आमच्याकडे एक मोठ्या 
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प्रसतष्ठेचें, हौिेचें, व स्वच्िपणाचें सचन्ह होऊन बिलें  आहे. िाहेब लोकाांचा या देशाांत प्रवशे होईतोंपयंत 
खुची–िेबल कोणाि ठाऊक नव्हतें अिें म्हिलें  तरी चालेल. जोडा दारापाशीं ठेव न आमचा र्राांतील िवइ 
व्यवहार अनवाणी. बहुतेक सस्रयाांच्या पायाांत तर बाळांतपणाांत सनरुपायास्तव र्ालाव्या लागणाऱ्या र्फाितया 
तुितया व तेलकि जोड्ासशवाय दुिऱ्या कोणत्याहीं पादत्राणाचा वषेंच्या वषें िांिगइ र्डत नाहीं. आम्हीं 
नेहमीं डोकें  बाांधावयाचें व पाय उर्डे ठेवायाचें; िाहेब लोक डोकीं खुलीं ठेऊन पाय झाांक न घ्यावयाचे! 
एका गोष्टींत मात्र त्याांच्या आमच्याांत व्युत्क्रम दृष्टीि पडतो. आम्हाांि स्वच्ि व वाहत्या हवचेी पराकाष्ठेची 
अवश्यकता अि न सतचा प्रवाह र्राांत न येईल, व र्राांत जी म ळ अिेल ती होईल सततकी खराब होईल 
अशासवषयीं आम्ही पक्का बांदोबस्त केलेला अितो! िाहेब लोकाांि मोकळ्या हवचेी र्तकी गरज नि न ते ती 
समळण्यािाठीं हरयुतती लढवीत अितात. त्याांच्या आमच्याांत हा भेद होण्याचें कारण अगदीं उत्तान आहे; तें 
हें कीं त्याांना अक्कल आहे आसण आम्हाांला ती नाहीं! प्राणरक्षणाि आसण प्रकृसत सनरोगी राहण्याि स्वच्ि हवा 
सकती अवश्यक आहे हें त्याांना िमजतें आसण आम्हाांि िमजत नाहीं! 

 
र्फतत धोतराांचा सवचार करीत अिताां या अवाांतर गोष्टींचा येथें उल्लेख कशािाठीं केला आहे अिें 

कोणी सवचारतील तर त्यावर अिें उत्तर आहे कीं, आम्हाां ब्राह्मणाांच्या पाठींमागें जें हें सढलें  धोतर लागलें  
आहे, तें उगींच लागलेलें  नाहीं. त्याच्या मुळाशीं कारण आहे व तें र्फार िबळ कारण आहे. तेव्हाां 
पािलोणीच्या ककवा सवजारीच्या वतीनें याह न िबळ कारण कोणी पुढें आसणल्याखेरीज धोतर िाक न तुमान 
वापरण्याची र्च्िा आम्हाांि व्हावयाची नाहीं. कारणपरत्वें धोतराि सवश्राांसत देऊन थोडा वळे पायजमा 
चढसवणें ही एक गोष्ट; व िारा वळे सवजारीच्या दोन अस्तन्याांत दोन पाय अडकव न बिणें ही दुिरी गोष्ट! 
पसहली आम्हाांि मान्य आहे; दुिरी नाहीं, काां तें पुढें पाह ां. 
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आम्हा ंपुरुषाचंा पेहराव–५ 
(धोतर) 

 
हवेंतील थांडीच्या ककवा उष्ट्णतेच्या कमीअसधकपणामुळें  पाश्चात्याांच्या व आमच्या गृहरचनेंत आसण 

नेपथ्यसवधानाांत र्फरक होणें अपसरहायइ अिल्यामुळें, ते लोक लोंकरीच्या र्ट्ट तुमानी वापरूां  लागले व आम्ही 
कापिाची पोकळ धोतरें नेि ां लागलों, हें उर्ड आहे. तेव्हाां आवश्यक म्हण न ज्या वस्त चा आपण उपयोग 
करीत आहों ती अनवश्यक ठरल्यासशवाय िाक न देणें बरोबर नाहीं. या िांबांधानें आसशया खांडाांतल्या उष्ट्ण 
देशाांतील पासहजे त्या लोकाांच्या पेहरावाकडे पासहलें  तरी हेंच सदि न येईल कीं, उष्ट्णतेची पीडा न होऊां  
देण्यािाठीं प्रत्येकाि आपल्या पेहरावाांत बरीच सढलाई ठेवावी लागली आहे! मोंगल, सचनी, आरब वगैरे 
लोकाांच्या पोकळ तुमानी आसण पोकळ िदरे पुष्ट्कळाांनीं पासहलेच अितील. सढलें  धोतर नेिणें व पोकळ 
तुमानी र्ालणें याांत आम्ही र्फारिा भेद मानीत नाहीं. पोकळ तुमानवाला सढल्या धोतरवाल्यापेक्षाां सवशषे 
ठाकठीक ककवा कायइक्षम अितो अिें नाहीं. प्रिांगसवशषेीं पोकळ तुमानींत न बाहेर पडण्यापेक्षाां धोतर िोड न 
मोकळें  होणें िहज र्डण्यािारखें आहे! तुमान आसण धोतर याांपैकीं पसहल्याकड न पाण्याच्या आसण 
सवस्तवाच्या कामीं सवशषे दगा होण्याचा िांभव आहे! तथासप पोकळ तुमानींत िुद्धाां जो एक प्रकारचा 
नीििपणा आहे तो धोतराांत नाहीं, हें सनःपक्षपाती मनुष्ट्याि कब ल करणें भाग आहे. पण बहुतेक व्यापार 
जमीनीवर बि न करणाऱ्या आम्हाां कहद  लोकाांि एकां दरीनें पहाताां तुमानीपेक्षाां धोतरच सवशषे िोईचें आहे. 
आमचें जेवणखाण, सनजणेंबिणें, आमचें सलसहणेंपुिणें, आमचें कामकाज वगैरे िवइ गोष्टीत िम ळ क्राांसत 
झाल्यासशवाय, िवइ सदविभर कोणत्याही प्रकारची पािलोण, तुमान, ककवा सवजार आम्हाांि िुखावह होणार 
नाहीं. अगोदर पासहजे त्या सठकाणीं व पासहजे त्याच्या िमोर एक तुमान काढ न दुिरी तुमान र्ालणें सकती 
अवर्ड आहे, हें कोणाि िाांगावयाि पासहजे अिें नाहीं. तुमानाांतर करावयाचें म्हिलें  म्हणजे काांहीं तरी 
आडोिा पासहजे; तो निेल तर पुरेिा सनलइज्जपणा तरी पासहजे! पण िामान्यतः या िांबांधाचा सनलइज्जपणा 
आमच्या लोकाांत अिावा सततका निल्यामुळें, तुमानीबरोबर ही निती अडचण र्राांत आणावी लागणार 
आहे. आज आमची अशी क्स्थसत आहे कीं आम्ही ककवा आमच्या बायका भर बाजाराांत, नदीच्या काांठीं, उभ्या 
िभेंत ककवा अशाच प्रकारच्या पासहजे त्या स्थळीं जेथें स्रीपुरुषाांचा तमाम िमुदाय जमला अिेल तेथें एक 
काडीदेखील आड न धरताां एक वस्र िोड न दुिरें नेि ां. तुमान आली कीं हीं िोय गेली! अलीकडील काांहीं 
लोक एक तुमान िोड न दुिरी चढसवण्याच्या अगोदर एक माांडर्ोळ िदरा र्ालतात! चार दोन समसनिें शुद्ध 
सदगांबर होण्यापेक्षाां ही युतती बरी आहे; पण ती आमच्या अपसरसचत दृष्टीला किलीशीच वािते! यावर कोणी 
अिा आके्षप रे्तील कीं, नेिलेल्या धोतरासशवाय िवांग उर्डें िाक न सस्रयाांच्या िमोर राजरोि कहडणारे, 
सर्फरणारे व कधीं तर या नेिलेल्या धोतरािही कारणासनसमत्त बरेंच वर खोव न जांर्ाप्रदेश उर्डा िाकणारे, 
ककबहुना धोतराला अजीबात रजा देऊन बुधवारीं पांचा लाव न रे्णारे अिे आम्ही नेसिव लोक अि न, व 
आमच्या देशाांतील कुणबी वगैरे गरीब लोकाांि दासरद्र्यामुळें  नुित्या लांगोिीवर आपली लाज झाांकणें 
अगत्याचें झालें  अि न तुमानाांतर करताांना जी थोडीशी अनावृतता अवश्यक आहे तीबद्दल येवढी मोठी खांती 
दाखसवणें हें लाजरेपणाचें शुद्ध थोताांड आहे! कमरेभोंवती किलेल्या िोलाांत ककवा दभइरज्ज ांत िाधा ककवा 
भगवा लांगोि अडकसवलेले बरैागी अथवा िांन्यािी ज्या िमाजाांत यथेच्ि वावरतात; ज्या िमाजाांतील 
हलतया जातीच्या सस्रया नदीच्या, ओढ्याच्या, ककवा िावइजसनक सवसहरीच्या अथवा हौदाच्या काठावर 
सिचभर र्फडकें  कमरेभोंवतीं गुांडाळ न रे्ऊन जाणाऱ्या येणाऱ्याांच्या दृसष्टपाताची काडीमात्र पवा न करताां 
आपले स्नानसवसध यथािाांग उरकतात; ज्या देशाांतील पुराणसप्रय िुसशसक्षत स्रीपुरुषाांना, यमुनाप्रवाहाांत 
स्नानाकरताां अवतरलेल्या गोपींचीं वस्रें पळव न नेऊन कळांबाच्या झाडावर जाऊन बिलेल्या 
श्रीगोपाळकृष्ट्णाि करुणस्वरानें वस्रें परत देण्याबद्दल प्राथइना करणाऱ्या गोकुलाांतील वस्रहीन लज्जावृत 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्रीजनाच्या दीन क्स्थतीचा हुबेहुब देखावा रांगभ मीवर पहाण्याांत मोठा आनांद वाितो; ज्या देशाांतील धमइशील 
िभ्य सस्रयाांि ककवा पुरुषाांि शुद्ध नगन िांन्याशाांचें भक्ततप वइक दशइन रे्ण्याि सबलकुल शांका वाित नाहीं, 
अशाांनीं अांग उर्डें पड ां न देण्यासवषयीं सवशषे चचा करणें अगदीं अप्रशस्त आहे. या आके्षपाला आमचें येवढेंच 
उत्तर आहे कीं, आम्ही कहद  लोक अांग उर्डें िाकण्याच्या िांबांधानें सकतीही सनष्ट्काळजी अिलों तरी ज्याला 
आमच्या िमाजाची पक्की मासहती आहे त्याला अिें कब ल करावें लागेल की, िाऱ्या मनुष्ट्याांच्या दृष्टीनें 
स्रीच्या ककवा पुरुषाच्या शरींराचा जेवढा भाग अत्यांत गोपनीय मानला आहे, तेवढा झाकण्याबद्दल आम्ही 
पराकाष्ठेची खबरदारी ठेवतों. अिें अि न आम्हाां ब्राह्मणाांचें सढलें  धोतर एखादे वळेेि आमची अब्र  रे्तें, हें 
कब ल केलें  पासहजे! पण ती नार्लाजाची गोष्ट आहे! तेजःपुांज चांद्रमुखावर देखील गालबोि आहेच! 

 
वरील िवइ सववचेनावरून आमचें धोरण कोणीकडे आहे हें आमच्या वाचकाांच्या लक्ष्याांत आलेच 

अिेल. एकां दरींत आमचें धोतर कायम ठेवणें जरूर आहे, अिें आम्हाांि वाितें. तथासप कारणासनसमत्त 
तुमान, पािल ण, सवजार अथवा पायजमा याांपैकीं ज्याला जें आवडेल तें व ज्याला जें िोईचें वािेल तें त्यानें 
वापरलें  पासहजे. ज्या सठकाणीं स्रीपुरुषाांचा मोठा िमाज जमावयाचा आहे, व बहुतेक कामें उभ्यानें ककवा 
खुच्यांवर अथवा बाकाांवर बि न उरकलीं जाणार आहेत अशा सठकाणीं; थांडीच्या सदविाांत िकाळीं ककवा 
िांध्याकाळीं सवशषे लाांब जावयाचें अिेल तर; िामान्यपणें िाांगयाांत ककवा र्ोड्ावर बिावयाचें अिल्याि; 
तात्पयइ ज्या कामाांत सवशषे आिपिरपणा ककवा ऊब पासहजे अिें काम पायजमा र्ाल न केल्याि बरें होणार 
आहे. तिेंच, िाहेब लोकाांच्या र्रीं जावयाचें अिेल तर, ककवा ज्या िमुदायाांत नेसिवाांपेक्षाां िाहेब लोकाांची 
िांख्या असधक आहे अशा िमुदायाांत जावयाचें अिेल तर िवइ िुसशसक्षत िभ्य लोकाांनीं होताां होईल तों 
पािलुणी र्ाल न जावें हें बरें सदितें. “राजा कािंस्य कारिं” हें वातय युरोपाांत सकतीही मागें पडलें  अिलें  
तरी येथें त्याचा अद्यासप बराच अांमल आहे. तेव्हाां देशासभमानाचा कनष्ट्कारण िेंभा समरव न आपणासवषयीं 
आपल्या राज्यकत्यांचें मन कलुसषत करण्याांत शहाणपण नाहीं. पेशव्याकड न व सनजामाकड न र्ांग्रज 
लोकाांि आपलीं कामें िाधावयाचीं होतीं तेव्हाां ते त्याांच्या दरबाराांत ब ि काढ न व हात बाांध न रे्ऊन जात 
अित अिें िाांगतात! नेक नामदार िाहेबाांच्या लेव्हीि येणाराांनीं तुमानी व ब ि वापरले पासहजेत अिा ठराव 
केल्याि तुम्ही िारे चुरमुरे खात तो पेहराव करून जाल यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं! सशवाय बडोदें, 
म्हैि र, र्ांद र, लष्ट्कर वगैरे िांस्थानाांतील दरबारी पोषाखाकडे लक्ष द्याल तर िमारांभाचे वळेीं पायजमा 
ककवा तुमान वापरणें म्हणजे केवळ िाहेब लोकाांचेंच अनुकरण करणें नव्हे, हें कळ न येईल! या गोष्टीच्या 
पुरव्याकरताां 

 
िाकी उपानह पिे अणतमंि ठेवी 
केिंी णवजार वणर डौरणह मौन सेवी ॥ 

 
हें ररु्नाथ पांसडतकृत नळराजाचें वणइन देतों. यावरून सनदान हांि पकडण्याचे वळेीं तरी आमचे राजे लोक 
सवजार र्ालीत अिें सिद्ध होईल! ज्याप्रमाणें आम्ही धोतराबरोबर, त्याचप्रमाणें पांताांनीं सवजारीबरोबर, 
उपानहाचा म्हणजे जोड्ाचा उल्लेख केला आहे. पण स्थलिांकोचास्तव तो आम्ही पुढल्या आठवड्ावर 
‘िाकतों’! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

आम्हा ंपुरुषाचंा पेहराव–६ 
(धोतर, जोडा, णकरकोळ) 

 
एकां दरींत धोतर वापरण्याि आमची हरकत नाहीं खरी; तथासप तें वापरण्याच्या पद्धतींत रे्फरर्फार 

करण्याि पुष्ट्कळ जागा आहे, व तो केला तरच तें वापरण्याांत अथइ आहे. अगोदर सनमुळत्या सनऱ्या काढ न 
मग त्याांचीं शवेिें सनऱ्याांच्या मुळाांत ककवा त्याांच्या डाव्या बाज ि खोवणें व तिें करताांना पायाच्या दोन 
नळ्याांच्या दरम्यान लोंबता िोगा काढणें ही धोतर नेिण्याची िाांप्रत सढली पद्धत आम्हाांि सबलक ल मान्य 
नाहीं. तथासप याह न गचाळपणाचें नेिणें म्हणजे हरदािी नेिणें होय. रेशमाचे मोठे काांठ वर काढ न 
पायर्ोळ सनऱ्या जमीनीवर दोन पायाांच्या दरम्यान लोळ ां  सदल्यानें देवाच्या ककवा देवीच्या पोषाखािारखा 
हरदािी पोषाखाचा थाि पे्रक्षकाांि दशइनीय होतो याांत िांशय नाहीं; पण पख्वाजाच्या र्ोडीपाि न दुांतर्फा 
बिलेल्या गृहस्थसभक्षकुाांच्या ओळींतील िांकुसचत जागेंत देखील िातआठ पावलें  िहज िाकताां 
येण्यािारखा तो नितो हें अिल्या ऐिबाज कीतइनकाराांििुद्धाां कब ल करावें लागेल. कथेकरी बोवाांना 
आपले काळेबेरे पाय िभ्य स्री–पुरुषाांि दाखसवण्याची लाज वाित अिेल तर त्याांनीं अलीकडे थोड्ा 
सकमतींत समळण्यािारखे पायमोजे वापरावे, ककवा नेिलेल्या धोतराचे काांठ लोकाांच्या दृष्टीि पडलेच 
पासहजेत अिा हेतु अिेल तर, देवपुठ्ठठ्याांतल्या अथवा राक्षिपुठ्ठठ्याांतल्या िोंगाांच्या पायाांि ज्या रीतीनें 
लुगडीं व धोतरें गुांडाळतात, त्या रीतीनें या भगवद्भतताांनीं आपलीं धोतरें काांठ वर काढ न आपल्या 
पायाभोंवतीं गुांडाळ न घ्यावीं. अिें केल्यानें धोतर नेिलें  अि न रेशमी पट्टट्याांची र्ट्ट सवजार वापरल्याचें श्रेय 
व शोभा येणार आहे! किेंही झालें  तरी वाऱ्यानें िहज उड न जाणारा, आपला ककवा दुिऱ्याचा पाय 
अडखळ न तोंडर्शीं पडण्याि मदत करणारा, व डाव्या कमरेवर खोवलेल्या दुहेरी पदरामुळें  सनऱ्याखाल न 
उजव्या पायाकडे पडत अिणाऱ्या वळीि एखाद्या थटे्टखोरानें लहानिा सहिडा सदल्याबरोबर िारें धोतर 
भळु्सदशीं सर्फि ां देणारा िोगा आम्हाांि सबलकुल पिांत नाहीं! र्राांतल्या र्राांत हवी सततकी सढलाई अिली 
तरी हरकत नाहीं; बाहेर जाताांना िवांनीं काांि र्ालणें जरूर आहे. काांि र्ातल्याबरोबर एक प्रकारचें 
अविान आल्यािारखें वाितें, हें िवांि स्वानुभवावरून ठाऊक आहे. झाडावर चढावयाचें अिल्याि, 
र्ोड्ावर बिावयाचें अिल्याि, पाण्याांत पोहावयाचें अिल्याि, मोठ्या वगेानें पळावयाचें अिल्याि अथवा 
जोरानें उडी मारावयाची अिल्याि आपण काांि मारतों; ककबहुना क्षणभर धोतराला चड्डीची आकृसत 
आणतों, हें जर खरें आहे, तर नेिण्याच्या ज्या पद्धतीनें आिोपिरपणा िहज येतो, सतचें अवलांबन आपण 
बहुधा काां करूां  नये? एक तर िोगयाि रजा देऊन काांि र्ालण्याचा प्रर्ात पाडा, ककवा िाांगली–
समरजेकडील मराठे ज्या पद्धतीनें आपलीं धोतरें नेितात, ती पद्धत स्वीकारा. तीही काांहीं वावगी नाहीं. 
सतच्या योगानेंही दोनही पाय चाांगल्या रीतीनें झाांकले जाऊन, कमरेंत अविान वािते व िुिण्याची भीसत 
निते. गुजराथी ब्राह्मण व भाट्ये याांचें नेिणेंही ख प र्ट्ट अितें. पण तें बहुधा गुढघ्यावर अि न, मराठ्याांच्या 
नेिण्याांत जी एक ऐि अिते ती त्याांत मुळींच निते. पोषाांखाांतील दशइनीयता न गमावताां तो िुखावह व 
कायइक्षम अिला तरच तो प्रशांिनीय व अांगीकरणीय होय; आसण अशा तऱ्हेनें धोतराचा उपयोग करावयाचा 
अिेल तर नेहमीं त्याची काांि र्ातली पासहजे ककवा तें कुणबी पद्धतीनें नेिलें  पासहजे! 

 
अिो. धोतरानें आपली बरीच जागा रे्तली तेव्हाां त्याला आताां सनरोप देऊन जोड्ाकडे वळ ां. 
 
आमच्या पोषाखाच्या िगळ्या वस्त ांत पुणेरी तऱ्हेचा जोडा आम्हाांि अत्यांत नादान वाितो. आसण या 

जोड्ाला तर सजकडे सतकडे मान व मागणी! ज्याला त्याला पुणेरी जोडे पासहजेत! तेव्हाां त्याांना नापिांत 
करणारे जे आम्ही त्या आमच्या ककवा मोठ्या पे्रमानें ते वापरणाऱ्या शेंकडों लोकाांच्या डोतयाांत काांहीं तरी 



 

 

अनुक्रमणिका 

गोम अिली पासहजे! आताां एका व्यततीनें िाऱ्या दुसनयेि म खइ मानण्यापेक्षाां आपल्या मेंद ांतच काांहीं उणेपणा 
अिेल अिें मानावें, हा िामान्य मयादशीलपणाचा मागइ होय. पण तो आमच्या काय कामाचा? िमग्र 
मनुष्ट्यिृष्टीच्या वतइनाांतील दोषाांचें आसवष्ट्करण करून, िवइ सठकाणीं िुधारणेचा सवजयध्वज 
र्फडकवण्यािाठीं आमचा अवतार झालेला! आमच्या सवचाराांत चुकी होणें म्हणजे जें अिांभवनीय तें 
िांभवनीय मानण्यािारखेंच होय! अथवा हा प्रकार किाही अिो, तुमचा पुण्याचा जोडा आम्हाांला आवडत 
नाहीं, ही गोष्ट खरी आहे, व तो पुष्ट्कळ लोक हौिेनें वापरतात येवढ्यावरून ते चाांगलें  करतात अिें 
म्हणण्याि आम्हीं तयार नाहीं, येवढें िाांगणें पुरें आहे! लहान पोरींच्या पावलाांि नानाप्रकारचे लेप व 
पट्टट्या बाांध न आसण लाकडाच्या ककवा लोखांडाच्या िाच्याांत ती गच्च अडकव न देऊन त्याांचे ठाईां मानीव 
िौंदयइ उत्पन्न करण्याच्या वडेगळ प्रकाराि िारे सचनी लोक मान डोलसवतात; पण तो एका कहद ि तरी 
चाांगलाां म्हणवले काय? िाहेब लोकाांना आमच्या स्रीपुरुषाांचे उर्डे पाय पाह न बरेंच वाईि वाित अिेल. 
पण जर कोणी आम्हाांि अिें िाांसगतलें  कीं, रात्रीच्या मोठमोठ्या िमारांभाि सस्रयाांनीं बर्फइ तुल्य थांडींत 
आपल्या उरःप्रदेशाचा व स्कां धप्रदेशाचा बराच भाग अनावृत राहील अशा रीतीनें जाळीदार कापडाचा 
पोषाख करून येणें हें िुधारणेचें एक मोठें सचन्ह आहे तर त्याि आम्ही काय म्हण ां? र्ांगलांड देशाांतील अिह्य 
थांडीमुळें  सस्रयाांना या प्रकारच्या पोषाखापाि न र्शाचे व रु्फप्पुिाचे सवकार जडतात. पण आमच्या 
सस्रयाांप्रमाणें त्याही रूढीच्या पाशाांनीं जखड न गेल्या अिल्यामुळें, काांक ां  न करताां आपलीं वक्षःस्थळें  उर्डीं 
िाक न ऐन कडातयाच्या थांडींत िहा िहा, िात िात ताि नाचत रहातात र्तकें च नाहीं, तर अशा 
प्रकारच्या देहासवष्ट्करणाकडे सवशषे िभ्यत्व येऊन, आपल्या गुणग्राहकाांि आपण सवशषे सप्रय होऊां  या 
बुद्धीनें तें सजतकें  असधक करवेल सततकें  करण्याबद्दल त्या एकमेकींशीं स्पधा करतात! या स्तुत्य स्पधेचे 
दुःखकारक पसरणाम परम दयाल  राणीिाहेबाांच्या कानावर आल्यावरून, कहवाळ्याांतील लेव्हीला भेिीला 
येताांना सस्रयाांनीं अिे पोषाख न केले तरी हरकत नाहीं, अशा प्रकारचा वैकक्ल्पक हुक म राणीिाहेबाांकड न 
थोड्ा सदविाांप वी िुिला अिें आम्ही ऐकतों. या गोष्टी येथें िाांगण्याचें कारण येवढेंच कीं, अमुक एक गोष्ट 
पुष्ट्कळ लोक करतात म्हण न ती चाांगली अिलीच पासहजे अिा सिद्धाांत करताां येत नाहीं. िाऱ्या ब्राम्हणाांत 
सवधवाांचें वपन करण्याची चाल आहे, पण सतला कोण खरा िुधारक चाांगली म्हण ां शकेल? आताां येवढें खरें 
आहे कीं, हवा तेवढा कोसिक्रम लढव न आम्हीं तुमचे जोडे कवडीच्या मोलाचे सिद्ध करून सदले तरी ते तुम्ही 
आजच िाक न देण्याि तयार होणार नाहीं व ते करणाराांच्या पोिावर पाय येणार नाहीं. पण ही गोष्ट प्रत्येक 
िुधारणेि लाग  आहे, हें मागेंच िाांसगतलें  आहे. अिो. िाहेब लोक ज्याला क्स्लपर म्हणतात त्या तोडीचा 
आमचा जोडा आहे. वास्तसवक पासहलें  तर हा र्फतत र्राांतल्या र्राांत वापरण्याच्या योगयतेचा आहे. पण 
र्राांत तो वापरण्याची आम्हाांि गरज पडत नाहीं; तेव्हाां िरळ दृष्टीनें पहाताां त्याचा काांहींच उपयोग नाहीं. 
अिें अि न पुष्ट्कळ लोक त्यावरच आपला सनवाह करतात हें खरें आहे. पण सनवाह काय पासहजे त्यावर 
होईल. िांन्याशाांचा सनवाह खडावाांवर होतो; कोंकणाांतल्या लोकाांचा वहाणाांवर होतो. काांहीं अांशीं आमच्या 
जोड्ापेक्षाांही कोंकणी पायतणें िुद्धाां आम्हाांि बरीं वाितात. याांनीं पायाि मदत होते; पायाांना त्याांि मदत 
द्यावी लागत नाहीं. आमच्या जोड्ाची तशी गोष्ट नाहीं. िाधारण चालताांना आमचे पाय त्याांि ओढीत 
नेतात; आसण पळावयाचा प्रिांग आला म्हणजे आमचे हात त्याि उचल न रे्तात! पायाचा मथळा आसण िाांच 
याांचें त्यामुळें  सबलक ल रक्षण होत नाहीं. कवच , काांिा व िापसकरड ां याांच्यापाि न या सदखाऊ पादत्राणानें 
आमचा बचाव होत नाहीं. एका पायाांतला जोडा दुिऱ्या पायाांत िहज र्ालताां येतो, हा आम्ही त्याच्या 
अांगचा गुण न िमजताां अवगुणच िमजतों. दोनही पायाांची र्िना सनराळी अि न याचें पाांर्रूण त्याला 
आसण त्याचें पाांर्रूण याला र्ालताां येतें म्हण न अिें म्हणणें ते दोर्ाांलाही र्ट्ट बिण्यािारखें नि न दोर्ाांि 
किेंतरी वषे्टणारें पोकळ पोतें अिलें  पासहजे हें िहज सिद्ध होतें. आसण तिाच खरा प्रकार आहे. ऐन 
थांडीच्या सदविाांत जांगलाांत ककवा डोंगराांत रात्रीं सर्फरण्याि हा कमानदार र्फाकड  जोडा काांहीं कामाचा 
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नाहीं. थांडीच्या गारपणामुळें  अहोरात्र पाय झाांक न रे्णाऱ्या िाहेब लोकाांच्या बुिार्तके र्ट्ट आसण 
र्ोट्यापयंत िारे पाऊल चोहोंकड न आच्िादण्यािारखे अर्ळपर्ळ आमचे जोडे निले तरी चालतींल. 
तिेंच र्राांत व बाहेर ज्याि वापरण्याची िदर परवानगी आहे अशा िाहेबी बुिाांत जो गुण नाहीं तो आमच्या 
जोड्ाांत अवश्य अिला पासहजे. िाहेबी जोडा झिसदशीं सनर्त नाहीं व बित नाहीं. आमच्या जोड्ाांत हे 
दोन्हीही गुण अिले पासहजेत. नाहींतर जसमनीवर व सबिायतीवर बिणाऱ्या व सनजणाऱ्या आम्हाां लोकाांि 
एकमेकाांच्या जोड्ाांचा स्पशइ वारांवार होणार व त्याांना लाग न आलेल्या मातींत लोळावें लागणार! आम्ही 
ऊष्ट्ण कसिबांधाांत राहणारे लोक; तेव्हाां िाहेब लोकाांच्या बुिापेक्षाां आमच्या जोड्ाांत असधक वारा खेळला 
पासहजे. कहदुस्थानी चढाऊ जोडा बरा आहे, पण तो पुढल्या बाज नें र्फारच कसठण व सनमुळता अिल्यामुळें, 
पायाच्या बोिाांि र्फार त्राि होतो. सदल्लीकडे काांहीं पातळ चढाऊ जोडे समळतात, व ते पायाि बरेच 
िुखकारक अितात. पण त्याांच्या र्फाजील नाजुकपणामुळें  ते सबिायतीवरच वापरण्यािारखे अितात. 
एकां दरींत आमच्या आवडीिारखा जोडा अद्यासप आमच्या पाहण्याांत आलेला नाहीं. पुण्याच्या जोड्ाचे 
िागळ, रेशीम वगैरे िामान चाांगलें  अितें; पण तळाांत व िाांचेंत काय सनरे्ल याची कोणािही खात्री 
देववणार नाहीं. नगर, वाई वगैरे प्राांताांत कातडें र्फार चाांगलें  कमावतात. िाांगली, समरज, व एकां दर 
कनािक प्राांत याांत कातड्ावर चाांगली मेहनत होत अि न अगदीं वाईि तऱ्हेचे जोडे तयार करण्याांत 
येतात; जोडे म्हणजे पादरक्षणाचे िाधन या नात्यानें ते पुण्याच्या जोड्ापेक्षाांही वाईि अितात अिें 
म्हणावयाि हरकत नाहीं. मुांबईच्या भाट्याांचा व गुजराांचा अणकुचीदार द्रोणही आम्हाांि पिांत नाहीं. नगरी 
जोड्ाचा मऊपणा, पुण्याची िागळ व रांग, र्ांग्रजी बुिाचा आिोपिरपणा व िवइ बाज ांनीं पायाचे रक्षण 
करण्याचें िामथ्यइ, चढाऊ जोड्ाांप्रमाणें झिसदशीं र्ालताां येणें व काढताां येणें, म्हातारपण आलें  अिताां बांद 
आवळ न रे्ऊन ककवा नवें रब्बर र्ाल न र्ट्ट करण्याची िोय अिणें—वगैरे गुण ज्या जोड्ाांत िाधले 
जातील अिा एखादा अँगलोव्हनातयुलर ककवा कहदी–मराठी नवीन जोडा काढल्यासशवाय या िांबांधाची 
आमची उणीव द र होणार नाहीं, अिें आम्हाांि वाितें. या कामाकडे काांहीं िुधारकाांचें लक्ष लागलें  आहे अिें 
सदितें. पण आजपयंत त्याांच्याकड न झालेल्या िुधारणेंत प्रशांिा करण्यािारखें काांहीं नाहीं अिें आमचें मत 
आहे. कल्पक िुधारकाांचें, दुधारकाांचें व दोहोंमधल्या तृतीयप्रकृतीचें या अवश्य िुधारणेकडे लक्ष जावें 
म्हण न या िेंखाअन्वयें आम्हीं असें जाहीर करतों कीं, जो कोिी वर सांणगतिें्या अडचिी व सोई मनांत 
आिून, आम्हांस मानवेिं असा जोड्याचा नवीन नमुना तयार करून िेईिं त्यािंा आम्ही िहापासून पंधरा 
रुपये बक्षीस िेऊं! 

 
या धोतर–जोड्ासशवाय उपरणें, पांचा, बांडी, जासकि, उभ्या िोप्या, कानिोप्या, हातमोजे, 

हातरुमाल, गळपटे्ट, कमरपटे्ट, गांसजफ्राक, झबलें , बडा डगला वगैरे पेहरावाच्या अनेक गौणाांगाांचा उल्लेख 
करून त्याांबद्दल आमच्या मनाांत आजच थोडें बहुत सलहावयाचें होतें. पण आर्किकलाची मयादा उलि न 
गेल्यामुळें  तो हेतु आताां िर्फळ होण्याची आशा रासहली नाहीं! तथासप पुढें केव्हाां तरी या सकरकोळ रकमाांकडे 
वळणें आहे, कारण याांतही मोडतोड व सर्फरवासर्फरव करण्याि पुष्ट्कळ जागा आहे. यापैकीं बहुतेक परतया 
वस्त  आहेत. त्या र्ांग्रजी अांमलाबरोबर येथें आल्या आसण ज्याप्रमाणें सदविेंसदवि तो अांमल ककवा त्याांतील 
मुख्य तत्त्वें आम्हाांि असधकासधक सप्रय होत चाललीं आहेत, त्याप्रमाणें या परतया वस्त ही आम्हाांि अवश्य व 
सप्रय वाि  लागल्या आहेत! तात्पयइ काय कीं, बऱ्या िोईपुढें व िुखापुढें धमासभमान, देशासभमान व स्वासभमान 
वगैरेंत जेवढा त्याज्य भाग अितो तेवढा हळ ांहळ ां  लयाि जातो, अिें सदितें! र्ांग्रजी तऱ्हेचा कोि, पािल ण 
व ब ि र्ाल न “सस्रयाांच्या जाकेिावर” िीका करणारे वस्ताद गडी आम्हीं पासहले आहेत; हे लोक 
कालेंकरून िोपीवाल्याांची िोपी र्ालतील यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं; पण आज जर आम्हीं अिें म्हिलें  
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कीं काांहीं प्रिांगीं रुमालापेक्षाांही र्ांग्रजी िोपी वापरणें िुखावह आहे तर ते आम्हाांि अत्याांगल म खांत खसचत 
काढतील! 
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सुधारकािंाच िोष कां? 
(णफरून एकिां जोडे) 

 
आभरण, आवरण, अलांकार र्त्यासद गोष्टींसवषयीं िुधारकाप्रमाणें र्तराांच्या मनाांतही नानाप्रकारचे 

सवचार आज सकत्येक वषें र्ोळ ां  लागले अि न, व सकत्येकाांनीं तर ते अांमलाांत आसणले अि न, सुधारकांत 
केवळ िावइजसनक र्फायद्यािाठीं त्याांची चचा िुरू करण्याबद्दल सनदइय िीकाकार त्याला र्तका दोष काां 
देतात हें िमजत नाहीं! ज्या गोष्टी तुम्ही राजरोिपणानें करताां, व ज्या करण्याबद्दल कोणी कोणाि दोष 
देत नाहीं र्तकें च नाहीं, तर उलि उते्तजन देतात, त्या ‘कराव्या’ अिें वतइमानपत्राांत उर्डपणें म्हिलें  
अिताां कोणाचेंही सपत्त र्तकें  खवळ न काां जावें हें िाांगणें अांमळ कठीण आहे! नाग, केतक, रु्फलें  वगैरे 
डोकींतले दासगने व ठुशा वगैरे गळ्याांतले दासगने पोकळ करून लाखेनें भरण्याचा र्फार जुना पसरपाठ आहे; 
गोठ, तोडे, सबलवर वगैरे हातातले दासगने काांहीं प्राांताांत बहुधा पोकळ करतात; नथ, बुगड्ा, कपपळवण 
वगैरे मोत्याांच्या दासगन्याांत कापुरमोत्याांचा उपयोग किा करावा हें ज्याांना ठाऊक नाहीं अिें र्फारच थोंडे 
लोक अितील;— हा िवइ प्रकार यथाक्स्थतपणानें चालत अि न, चोराांची भीसत नाहींशी व्हावी, लहान 
मुलाांच्या सजवाला धक्का न लागावा, उत्पादक व्यापार काढण्याि भाांडवल समळण्याची पांचाईत न पडावी, 
श्रीमांताप्रमाणें गरीबाि यथेच्ि निताां येऊन अलांकारामुळें  शरीराि येणाऱ्या शोभेपाि न होणाऱ्या आनांदाचा 
उपभोग समळावा, व उभय वगांतील मत्िर कमी होऊन मतै्री व्हावी अशा अनेक कारणाांकरताां पोकळ 
दासगने, सगल्िी दासगने ककवा खोिे दासगने र्ालावे अिें उर्डपणें प्रसतपादणाऱ्याांचा पोकळ, सगल्िी, व खोिे 
दासगने वापरणाराांनीं उपहाि करावा हें आश्चयइ नव्हे काय? अलांकाराांत शरीर खुलसवण्याचा जो धमइ अितो 
तो त्याांना त्याांच्या ककमतीमुळें  येत नितो, तर िुवणइकाराच्या ऊर्फइ  िोनाराच्या र्डनाचातुयामुळें  येत 
अितो. तेव्हाां दासगने कोणत्याहीं धात चे ककवा दगडाचे करून त्याांचा आकार व रांग चाांगला िाधला म्हणजे 
ते वापरण्याि कोणाचीही हरकत निली पासहजे. ज्याला श्रीमांतीच दाखवायाची अिेल त्यानें आपलें  
ब्याांकबुक गळ्याांत बाांधावे म्हणजे झालें ! पेहेरावाच्या िांबांधानें अशीच गोष्ट आहे. शोभा आसण उपयोग याांच्या 
अनुरोधानें अगदीं मठ्ठ लोकाांच्या पेहेरावाांत देखील रे्फरर्फार होत अितो; पण नवीन िोई मनाांत आण न 
कोणी अमुक प्रकारचा नवीन पोषाख करावा अिें म्हिलें  कीं, रूढीच्या मळलेल्या रस्त्यानें हमेश जाणाऱ्या 
येणाऱ्या लोकाांना आपल्यावर मोठें असरष्ट येऊन गुदरलें  अिें वाितें! जासकिाची गोष्ट राह ांच द्या; बाहेर 
जाताांना सस्रयाांनीं जोडे व ित्र्या वापरणें सवशषे अवश्य आहे, हें ज्याच्या डोतयाांत सनदान रसतभर अक्कल 
अिेल त्याला देखील कब ल करावें लागेल. अिें अि न ग्रीष्ट्म ऋत च्या ऐन भराांत आम्ही आपल्या बायकाांि 
ताळ वर प्रखर ऊन रे्त अनवाणी कहड  देत नाहीं काय? 

 
हे िारे सवचार येथें िुचण्याचें कारण थोड्ा सदविाांप वीं नेपथ्यमीमाांिेवर आम्ही जे लेख सलसहले 

आहेत त्याांपैकीं जोड्ाच्यािांबांधानें सलसहलेला मजक र कारण झाला आहे. पुण्याचा जोडा आम्ही अगदीं 
नापांित ठरसवला आहे, हें वाचकाांच्या स्मरणाांत अिेलच. तिेंच, जोडा किा अिावा या सवषयींही त्या 
लेखाांत आम्ही काांहीं ि चना केल्या आहेत. त्या ि चनाांबरहुक म जोडे तयार करसवण्याचा सवचार प्रथम 
आमच्याच मनाांत आला अिें सनदान आताां तरी आमच्यानें म्हणवत नाहीं; कारण, त्या ि चना प्रसिद्ध 
केल्यापाि न आम्हाांकडे जीं पत्रें व जे जोड आले आहेत त्याांवरून जोड्ाची िुधारणा पुष्ट्कळाांच्या मनाांत 
पुष्ट्कळ सदवि र्ाित आहे हें उर्ड सदितें. सकत्येकाांनीं तर या कामीं बराच पैिाही खराब केला आहे. 
मुांबईच्या एका िन्मान्य अनुभवशीर वृद्ध गृहस्थानें जो जोड तयार करव न पाठसवला आहे त्याांत आम्ही 
िुचसवलेल्या बहुतेक िुधारणा र्डव न आसणल्या आहेत. या िुधारणाांमुळें  त्या जोड्ाि बऱ्याच अांशीं श चें 
रूप आलें  आहे. या िुधारणा या गृहस्थाच्या मनाांत प वींच येऊन चुकल्या होत्या अिें त्याच्या पत्रावरून 
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उर्ड सदितें. मुांबईह न आलेल्या जोड्ाांत मुख्य िोय ही आहे की िाांचेला वषे्टणारा कातड्ाचा ओांठ 
पासहजे तेव्हाां पाडताां येतो ककवा उभा करताां येतो. जोडा र्ट्ट बिवायचा अिेल तर तो िाांचेखालीं पाडावा, 
अशी योजना समिसमशीतपणा न येईल अशा रीतीनें केली आहे. बोिाकडील भाग सजतका रुां द अिावा 
सततका निल्यामुळें  बोिावर दाब बितों, व त्यामुळे थोडा त्राि होतो. पण चमइकाराच्या हट्टामुळें  हा दोष या 
आमच्या समत्राि काढ न िाकताां येईना! दुिरा गयेचा एक जोडा आला आहे. तो काांहीं अांशीं चढाऊ 
जोड्ािारखा आहे. त्याचें तळ अगदीं चपिें आहे. ज्याच्या पायाांि तो बिेल त्याि तो र्फार िुखावह 
होण्यािारखा आहे. तशीच त्याची मजबुतीसह तारीर्फ करण्यािारखी आहे. पण स्वरूपाच्या कामीं अगदीं 
नादान! दुिऱ्या सठकाणाह नसह यािांबांधानें बरींच पत्रें व सचत्रें आलीं आहेत. एक दोन चाांभाराांनीं ‘नमुना 
सदल्याि त्याबरहुक म जोडा करून देतों’ अशा अथाचीं पते्र पाठसवलीं आहेत. आम्हीही पाांचचार प्रसिद्ध 
सठकाणाांह न मािले मागसवले आहेत, पण आताांपयंत िमाधानकारक जोडा आमच्या दृष्टीि पडला नाहीं, हें 
कळसवणें जरूर आहे. उत्तम जोडा किा अिावा याचा योगय सनणइय करण्याि आमच्या मतें जोड्ाांचें 
प्रदशइनच केलें  पासहजे! या प्रदशइनािाठी कहदुस्थानाांतील िवइ प्रसिद्ध सठकाणचे जोडे आणवाव े र्तकेच 
नाहीं, तर आसशया, युरोप, अमेसरका वगैरे खांडाांतील प्रसिद्ध देशाांतले जोडे आणसवण्याचीही व्यवस्था केली 
पासहजे. सनरसनराळ्या राष्ट्राांचे मुांबईि जे वकील अितात त्याांच्या मार्फइ त ही व्यवस्था िहज करताां येणार 
आहे. पण आम्हाां कहद  लोकाांत अशा प्रकारचें प्रदशइन करण्याि कोण धजावणार? युरोपाांत कुत्र्याांचीं, 
माांजराांचीं, गाढवाांचीं, र्ोड्ाांचीं, रु्फलाांचीं, यांत्राांचीं, धान्याांचीं, र्फार तर काय पे्रक्षणीय सस्रयाांचीं देखील 
प्रदशइनें होतात. आम्हाि या गोष्टी अद्यासप सनरुपयोगी ककवा उपहािास्पद वाित आहेत. र्फार कशाला, हा 
आम्ही जोड्ाांच्या प्रदशइनाचा जो सवचार काढला आहे तो अांमलाांत आणण्याचा सवचार तर कोणी करणारच 
नाहीं; उलि त्याची थट्टा मात्र चोहोंकडे होईल! परांतु सुधारक अशा थटे्टि डगणारा नाहीं. थटे्टनें 
कोणत्याही वस्त चें नैिर्कगक चाांगुलपण नाहींिें होत नाहीं. आज नाहीं उद्याां जी चाांगली गोष्ट आहे ती तुम्हाांि 
पतकरलीच पासहजे. तिें न कराल तर तुमचा सनभाव लागणार नाहीं! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

ही सुधारिेची णिशा नव्हे 
 
िध्याांच्या काळीं आम्हाां पुणेंकराांिारख्याांच्या तांट्यापाि न रहावले सततकें  द र रहाण्याांतच सहत आहे, 

नाहीं तर पुढें मागें पस्ताव्याांत पडावे लागेल अशी गेल्या अांकीं श्रीशांकराचायांि आम्ही पे्रमबुद्धीनें सवनांसत 
केली; व त्या सवनांतीबरोबरच आम्ही आपल्या िुधारक समत्राांिही र्शारा केला कीं, धमाच्या वादाांत पड न 
आपलें  पाऊल पुढें पडण्याची आशा कोणी करूां  नये. ज्यानें त्यानें आपापल्या मगदुराप्रमाणें आपला पांथ 
िुधारावा हेंच िध्याांच्या काळीं श्रेयस्कर आहे. श्रीशांकराचायांि आमची ि चना सकतपत रुचते, हें अद्याप 
पहाणें आहे; परांतु आमच्या िुधारक वगाि केलेली ि चना त्याांि प णइपणें मानवली अिावी अिें सदित नाहीं. 
तेव्हाां त्यािांबांधानें असधक र्फोड करणें अवश्य सदितें. आमच्या ि चनेची यथाथइता मनाांत कबबण्याि प्रथम हें 
लक्षाांत ठेवलें  पासहजे कीं आमचा धमइ म्हणजे र्फळ्याांवर ध ळ खात पडलेल्या पोथ्या नव्हत ककवा खुद्द 
श्रीशांकराचायांचें आज्ञापत्र नव्हे. पोथ्याांमघ्यें काांहींही सलसहलें  अिलें  ककवा श्रींनीं कोणतेंही आज्ञापत्र 
काढलें , तरी तें लोकाांि मान्य होण्याचा िांभव नाहीं. लोकाांच्या हल्लीं ज्या काांहीं िमजुती बन न रासहल्या 
आहेत त्या शास्राि धरून अिोत वा निोत, त्याांि श्रींची िांमसत समळो वा न समळो, त्या िमजुतींवरच 
त्याांच्या धमाचरणाचा पाया रचलेला आहे. देशस्थ, कोंकणस्थ, कऱ्हाडे वगैरे पोिवगांत बेिीव्यवहार 
होण्याि हरकत नाहीं म्हण न श्रींचा हुक म िुिल्याचें आम्हीं एकदाां ऐकलें  होतें. पण त्याचा काय उपयोग 
झाला? काांहीं नाहीं. याचें कारण र्तकें च कीं, पोथ्या व धमइगुरु याांचा लोकमतावर पसरणाम होण्याचे हे 
सदवि नाहींत. हे सदवि पडले रूढीच्या िाम्राज्याचे. तुम्ही एकदाां नवी रूढी पाडा, ती धमाच्या, नीतीच्या व 
सवचाराच्या सकतीही सवरुद्ध अिो, पण ती एकदाां बरीच जुनी झाली कीं आलें  सतला वेिवाक्यत्व; झाला 
सतचा अांमल जारीनें िुरू. या रूढीच्या अमलाखालीं प्रत्यक्ष म र्कतमान धमाचेंही नाांव धमइभ्रष्टाांच्या पिाांत 
गेल्यावाांच न रहावयाचें नाहीं! तेव्हाां अशा क्स्थतीत ‘पतौ’ आसण ‘पत्यौ’ या सवभक्ततरूपाांवर कोसिक्रम करीत 
बि न काय सनष्ट्पन्न व्हावयाचें, तें याप वींच कळ न चुकलें  आहे. मग ज्या गोष्टीचा एकदाां अनुभव आलेला 
आहे, त्याची पुनरावृसत्त काढण्याच्या उद्योगाि लागणें म्हणजे काळाचा, बुद्धीचा व कतइबगारीचा अपव्ययच 
करणें नव्हे काय अिें आम्ही सर्फरून सवचारतों. आगगाडींत न प्रवाि करून आलें  अिताां िारीं गाठोडीं 
जलप त करण्याचें तर एकीकडेिच रासहलें , पण नुितें डोतयावरून पाणी रे्णारे तरी शेंकडा सकती 
िाांपडतील! कै. रा. ब. देशमुख याांि जिें शाळेंत न आल्यावर िचैल स्थान करावें लागे, तिें आताां कोणत्या 
सवद्याथ्याि करावें लागतें? हसपिाांत न आल्यावर आांगरखापागोिें एका बाज ि ठेव न स्नान करून पांचा नेि न 
माजर्राांत सशरणारें हसर्फिर हल्लीं कोणाच्या दृष्टीि पडतात काय? अनायइस्पषृ्ट बर्फइ  र्ाल न थांड केलेलें  
पाणी कोणता धमासभमानी आनांदानें र्शाांत ओतीत नाहीं? उर्डपणें िोडा वॉिरची बािली तोंडाि 
लावण्याि मुांबई, पुणें यािारख्या शहरीं लोकाांची कोण मुवइत ठेवतों? या िवइ प्रकाराांि िनातन वैसदक 
धमाचें िाांतशन समळसवण्याकसरता िाांगलीकराांच्या वाड्ाांत कसमशनें बिल्याचें कोणी ऐकलें  आहे काय? 
नाहीं. ज्यानें त्यानें उगाच वाद र्ालीत बिण्याचें िोड न आपली िोय िुधारली त्याचा हा पसरणाम होय, व 
आताां या गोष्टीि वदेाांत प्रत्यक्ष आधार िाांपडला नाही, तथासप ‘अिसतसह अनुमानां’ या ि त्राच्या जोरावर 
त्याांचें धमइप्रणीतत्व प्रस्थासपत होईल यात िांशय नाही! तेव्हाां अिा राज्यमागइ आपल्यापुढें अिताांना निते 
वाद काढ न अिलेली स्वतांत्रता गमावण्याच्या प्रयत्नाि आपण काां लागावें व आपल्या हातानें आपल्या 
पायाांवर धोंडा काां पाड न घ्यावा हें आम्हाांि िमजत नाहीं. यावर सकत्येकाांचें अिें म्हणणे आहे कीं, होय, 
तुम्ही म्हणताां ते खरें. या चहा ग्रामण्याि िुरवात झाली, तेव्हाांच त्याच्यावर लाथ झाडली अिती तर िारें 
िुरळीत झालें  अितें; पण िकारण अिो वा अकारण अिो, एकदा त्या वादाांत पडल्यावर आताां त्याचा 
शवेि लावणें अवश्य आहे. हा युक्ततवाद आम्हाांि िांमत नाहीं. आज जे धमासभमानी म्हण न थािले आहेत, ते 
खऱ्या खऱ्या धमइरक्षणबुद्धीनें पुढें आले आहेत अिें नाहीं. तिें अितें तर चाल  धमइिमजुतींसवरुद्ध हजारों 
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गोष्टी त्याांच्या डोळ्यादेखत र्डत अि न, व सकत्येक तर खुद्द त्याांच्या र्राांत सशरल्या अि न, सतकडे ते जी 
डोळेझाक करतात ती त्याांनीं कधींच केली निती. या कामाांत सिस्ती समशनऱ्याांशीं िांबांध आला, म्हण न 
त्याांि त्यासवषयीं सवशषे राग आला अिेंही सकत्येकाांचे म्हणणें आहे. िुधारणेच्या कामाांत या समशनरी 
मांडळींि आपल्या किाांत येऊां  देऊां  नये अिें आमचेंही मत आहे, परांतु त्यामुळेंच धमासभमान्याांच्या तळची 
आग मस्तकाि गेली ही गोष्ट आम्हाांि कब ल नाहीं. र्िकाभर तें खरें होतें अिें गृहीत धरले तरी प्रायसश्चत्त 
झाल्यावर ती आग सनवावयाि पासहजे होती. पण सर्फरून जे शुतल आसण कृष्ट्ण पक्ष अक्स्तत्वात आले, व 
र्कडे असपलें  झालीं, त्यावरून ती सनवली नाहीं अिें उर्ड सदित आहे. असपलाचा श्रींकड न अद्याप सनकाल 
झाला नाहीं; परांतु तो झाला व बेचासळिाांनीं तो केला अिें मानलें , तथासप ही सरकामी मांडळी उगीच बितील 
अिें वाित नाहीं. याकरताां ज्या लोकाांच्या हात न दुिरीं महत्त्वाचीं कामें होण्यािारखीं आहेत त्याांनींही 
त्याांच्या नादाि लाग न त्याांत व्यत्यय आणावा, हें योगय नाहीं. आमच्या धमासभमान्याांत अप वइ तरतरी 
आजसमत्तीि आलेली सदिते; सतला नितें महत्त्व देण्याचा प्रयत्न झाला निता, तर याप वींच जागच्या जागीं 
ती थांड झाली अिती! सवनाकारण तांिे माज न र्तर िांस्था कमकुवत होऊां  नयेत या उदे्दशानें बेचासळिाांपैकीं 
काांहींनीं प्रायसश्चत्तें रे्तलीं. पण तेणेंकरून तांिा तर समिला नाहींच, पण िुधारक आपणाि भ्याले अिें 
िमजुन दुिरा पक्ष मात्र असधकच थेर करूां  लागला. हे त्याांचे थेर बांद करण्याि उत्तम उपाय म्हिला म्हणजे 
त्याांच्याकडे कोणी पाह  नये हाच होय. या धमइवादाांत पडल्यानें काांहीं र्फायदा होण्याची आशा नि न तिें 
करणें म्हणजे उलिें खुांिा हलव न बळकि करण्यािारखें आहे. सवचारानें योगय वािणाऱ्या िुधारणाांचा 
लोकाांि पसरचय करून द्यावा; त्याांचें शांकािामाधान करावें व आपापल्या क्स्थत्यनुरूप प्रचार पाडावा हाच 
प्रशस्त मागइ होय. केवळ धमइपुस्तकाांच्या िुतानें िुधारणा गाांठ ां म्हिलें  तर तें िाधणें नाहीं. लोकाांची िमज त 
पाडण्याकसरताां िाधेल तेव्हाां पोथ्या त्याांच्यापुढें उर्डा; पण कसमशनें नेमण्याचे प्रिांग आण न पोथ्याांचा 
कायमचा अथइ ठरव न िाकण्याच्या भानगडींत मात्र पड ां नका. पुनर्कववाहाच्या शास्राशास्रतेसवषयीं 
वतइमानपत्राांत न, व्याख्यानाांत न व पुस्तकाांत न वाद चालला होता तो तिाच चाल  ठेवला अिता, व पांच नेम न 
त्याचा सनणइय करण्याच्या कोणी खिपिींत पडलें  निते, तर आमच्या मतें आज पुनर्कववाहाचा पक्ष पुष्ट्कळ 
पुढें िरकला अिता. परदेशगमनाचीही गोष्ट तीच आहे. अशा गोष्टींची युततता सवचारानें ठरवावयाची. ती 
शास्रानें ठरव ां पहाण्याांत काांहीं अथइ नाहीं. शास्राांत आपणाांि अनुक ल अशीं वचनें अिलीं तथासप आमच्या 
शास्त्र्याांच्या चष्ट्म्याला कदासचत् तीं सवपरीत मात्र सदिावयाचीं. जरी कदासचत तीं अनुक ल अशींच सदिलीं 
तथासप तीं आमच्या तांिेखोर धमासममान्याांि काय कामाची? त्याांच्या मनाप्रमाणें सनकाल न करणारा धमइगुरु 
जिा त्याांि मान्य नाहीं त्याप्रमाणेंच त्याांि नको अशीं वचनें अिलेलीं शास्रें तरी ते कब ल कशाि करतात? 
आजपयंत या प्रश्नाचा कायमचा सनकाल न झाल्यामुळें  परदेशगमन अगदीं बांद पडलें  अिें थोडेंच आहे, व 
र्ांगलांडाह न आलेले लोकही थोडेच बसहष्ट्कृत झाले आहेत? तेव्हाां अशा प्रश्नािांबांधाांनें धमइगुरूकड न सनणइय 
करून रे्ण्याचा सवचार िोड न देऊन, िाधेल त्यानें प्रचार पाडण्याि िुरुवात करावी, व लोकाांि 
बनसवण्याचा आपला क्रम चाल  ठेवावा. म्हिलें  आहे : ‘शास्राद्र सढबइलीयिी.’ 
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आतां धमाणभमानी स्वतःच वेगळी जात करिार म्हितात! 
 
कालाची गसत सवसचत्र आहे! वगेळी जात करा, वगेळी जात करा, म्हण न वळेीं अवळेीं 

िुधारकवगीयाांि आपण जो उपदेश करीत िुिलों होतों, त्याचा अवांलां ब करण्याची आपणा स्वतःवरच पाळी 
येणार, अिें कधीं आमच्या धमासभमान्याांि स्वप्न तरी पडलें  अिेल काय? नाहीं. आपला उपदेश हे हट्टी 
िुधारक बऱ्या बोलानें ऐकत नाहींत, अिें पाह न त्याांि वगेळी जात करण्याि भाग पाडण्याची शक्कल जेव्हाां 
याांच्या डोतयाांत सशरली तेव्हाां झाला आपला कायइभाग म्हण न या मांडळीि कोण हषइवायु झाला होता; व 
त्याच्या झितयाांत त्याांनीं काय काय चेष्टा माांडल्या होत्या! परांतु पुढें पहातात तों िगळेंच ओां–र्फि. या 
िुधारकाांची खोडकी मोडण्याकसरताां म्हण न ज्याचा आश्रय केला, तो त्याांि अब्राह्मण मानीत नाहीं र्तकें च 
नाहीं, तर चाांगलें  जबर प्रायसश्चत्तही त्याांि िाांगत नाहीं, अिें आढळ न आलें , तेव्हाां याांच्या डोळ्याि चाांगलें  
अांजन समळालें , व त्याांि वस्तुक्स्थतीचें स्वरूप असधक स्पष्टपणें सदि ां लागलें . प्रायसश्चत्तप्रकरणाचा अद्यासप 
कायदेशीर रीतीनें सनकाल होणें आहे; पण तो काय होणार हें आताां त्याांि अगोदरच सदित अिल्यामुळें  
आपली मिलत एकां दरींत र्फिली अिें पाह न ते अगदीं हताश होऊन गेले आहेत; व या वगांचे पुढारी 
आपल्या हस्तकाांकड न आपल्या िाथ्याांि र्शारा करीत आहेत कीं, बाबानों, या िुधारकाांि आपणाांत न 
हुिक न लावण्याचा आपला वडेा र्फां द आपण आताां िोड न देऊां  या. हे आपणाि हार जातील ही कल्पना 
अगदीं चुकीची आहे. श्री आपल्या किाांत िामील होण्याचीही आशा सदित नाहीं. तेव्हाां आताां आपणच 
आपला रस्ता िुधारावा हा उत्तम पक्ष. धमइरक्षणाचा तर सवडा आपण रे्ऊन चुकलों आहों; तो किातरी 
नेिाि लावला पासहजे. या िुधारकाांि जातीबाहेर काढण्याच्या कामीं आपण हतवीयइ झालों अिलों, तथासप 
याांच्यात न बाहेर सनर्ण्याचें िामथ्यइ आपणाांत नाहीं, अिें नाहीं; कसरताां चला आपणच आपली वगेळी जात 
करूां  या. 

 
वरील उपदेशाचा काांहीं एक उपयोग होणार नाहीं; िुधारकाांची वगेळी जात करण्याची 

धमासभमान्याांची खिपि जशी व्यथइ गेली, तशीच आपले अनुयायी आपल्या ि चनेि मान देऊन िुधारकाांशीं 
आपला िांबांध तोड न िाकतील ही त्याांची िमज तही भ्रामक आहे हें त्याांि प्रत्यक्ष अनुभवानें कळ न येण्याि 
कालावसध नको. परांतु लागलेल्या ठेंचेचा उपयोग करून रे्ण्याचें जर या धमासभमानी म्हणसवणाराांि 
शहाणपण अिेल, तर या बसहष्ट्कारनािकाचा आणखी एक अांक करून दाखव न आपलें  असधक हांिें करून 
रे्ण्याच्या खिपिींत ते पडणार नाहींत अिें आम्हाांि वाितें. िध्याांचा काल जातीचें बांड कमी करण्याि 
जिा अनुक ल आहे, तिा तो त्याची वृसद्ध करण्याि नाहीं हें आज समत्तीि कोणाि िमजाव न िाांसगतलें  
पासहजे अिें नाहीं. याउप्पर अज नही वडे रे्ऊन पेडगाांवाि जाण्याचा जर आमच्या धमइरक्षकाांचा हेका अिेल 
तर त्याांनीं तिें खुशाल करावें; आम्ही त्याांच्या मागांत आडवे येऊां  र्च्िीत नाहीं. 

 
आजपयंत झालें  सततकें  पुष्ट्कळ झालें , हा धमइरक्षणाचा मागइ नव्हे अिें जें आम्ही वर िुचसवलें  आहे, 

तें आमच्या धमासभमान्याांपैकीं बहुतेकाांि रुच ां नये, व आमच्या योगय उपदेशापेक्षाां आपण स्वतः र्ालीत 
अिलेला गोंधळच त्याांि असधक बरा वािावा हें केवळ िहासजक आहे, व त्याांनीं पाांर्रलेल्या 
धमासभमानाच्या कातड्ाांत न बाहेर डोकावणारे कान आम्हाांप्रमाणें ज्याांच्या दृष्टीि पडत अितील, त्याांि 
त्याबद्दल आश्चयइही वािण्याि नको! परांतु या धमासभमान्याांत व त्याांच्या अांधानुयायाांत काांहीं खरे धमइभीरू 
लोकही िाांपडले आहेत, ते आमच्या म्हणण्याचा शाांतपणें सवचार करतील अशी आम्हाांि आशा आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

आताां सनर्कदष्ट केलेल्या खऱ्या धमइभीरूां ि उदे्दश न आम्हाि जें सलहवायाचें आहे, तें सलसहण्याप वीं एका 
गोष्टीची पुनरुक्तत करणें अवश्य सदितें. या वगाची आम्हाांि कींव येते येवढ्यावरून त्याच्या िमजुती 
आम्हाांि मान्य आहेत अिें कोणीही िमज ां नये. कहदुस्थान देशावाांच न अन्यत्र कोठेंही स्पषृ्टास्पृष्ट अन्नपाण्याांत 
पापपुण्य येऊन बिलेलें  दृष्टीि पडत नाहीं. अमतयाच्या हातचें अन्नपाणी रे्ण्याांत पापआहे आसण 
अमतयाच्या हातचें रे्ण्याांत पुण्य आहे, अशा पापपुण्याच्या िांकुसचत कल्पना आमच्या डोतयाांत न कधींच पार 
नाहींशा झाल्या आहेत. नुित्या ब्राह्मणेतरस्पषृ्ट अन्नोदकाांत पाप वि ां शकत नाहीं र्तकें च नाहीं, तर चोरी, 
ख न, सशनळकी वगैरे िवइ देशाांत न कनसदलेले गुन्हे करणाराांच्या नुित्या स्पशास्पशानें, त्या गुन्ह्याांपाि न 
असलप्त अिणाऱ्या र्िमाि पापाचा स्पशइ होईल अिें आम्हाांि वाित नाहीं. बाकी तारतम्यानेंच पहाणें 
झाल्याि सभन्नदेशीय व सभन्नधमीय िुजनानें स्पर्कशलेल्या अन्नपाण्याह न स्वदेशीय व स्वधमीय दुजइनाच्या 
हातचें अन्नपाणी असधक त्याज्य व्हावें, अिें आम्हाांि वाितें; व या न्यायानें पहाताां पुनरूढ सवधवेच्या हातचें 
अन्नपाणी ग्रहण करण्यापेक्षा पांढरपुरािारख्या सठकाणीं आपलें  पाप लपसवणाऱ्या सवधवेच्या हातचें अन्नपाणी 
ग्रहण करणें असधक पुण्यकारक आहे, अिें कोणीही खरा धार्कमक प्रसतपादन करील अशी आमची कल्पना 
होत नाहीं. दृष्टीआड तें िृष्टीआड म्हण न कोणी आपलें  िमाधान करण्याचा प्रयत्न करो, परांतु तें िमाधान 
शाांसतकारक होण्याचा िांभव नाहीं. अिो. आम्ही आपल्या स्वतःच्या मताची सदशा दाखसवताांना अप्रत्यक्ष 
रीतीनें जें काांहीं िुचसवलें  आहे, तेंच जरा सवस्तारानें आमच्या खऱ्या धमइभीरूां ि िाांगण्याची आम्ही परवानगी 
रे्तों. अमुक देशाांत ककवा जातींत जन्म होणें हें काांहीं मनुष्ट्याच्या हातचें नाहीं; परांतु िदाचारानें ककवा 
दुराचारानें वागणें हें मनुष्ट्याच्या हातचें आहे. पसहल्या गोष्टीमुळें  मनुष्ट्य दोषी होतो अिें गृहीत धरलें , तथासप 
त्याचा दोष दुिऱ्याच्या दोषापेक्षाां अथातच कमी अिला पासहजे. तेव्हाां पसहल्या वगांतील लोकाांशीं 
अन्नोदकव्यवहार ठेवणाराि बसहष्ट्कृत करण्याप वीं, ककवा त्याांपाि न आपण बसहष्ट्कृत होण्याप वीं आपण 
ज्याच्याशीं सनत्य व्यवहार ठेवतों त्याांच्या चालचलणुकीबद्दल खात्री करून रे्णें अवश्य नाहीं काय? या 
िांबांधाांत चौकशी करून सरपोिइ करण्याकसरताां आमच्या धार्कमक समत्राांनीं जर सडिेक्तिव्ह ठेवले अिते, व त्या 
बातमीबरहुक म जर ते आपल्या सनत्य व्यवहाराचें िुकाण ां सर्फरवीत अिते, तर आमचें त्याांि काांहींही म्हणणें 
नव्हतें; परांतु अिें जर त्याांि करताां येत नाहीं तर मग त्याांनीं स्पशास्पशइदोषसनणइयाच्या भानगडींत कशाि 
पडावें? र्तर लोकाांच्या चालचलणुकीचें तर एकीकडेिच राहो, परांतु खुद्द आपल्या स्वतःच्या र्रची 
आपणाांि खडान्खडा मासहती आहे, म्हण न िातीि हात लावण्याि कोणी तयार आहे काय? बरें, अज्ञात 
दोष एका बाज ि ठेवा, परांतु ज्याांचे दोष ज्ञात आहेत त्याांचा िांिगइ िाळण्याचा तरी तुम्ही कधीं प्रयत्न करताां 
काय? तुमच्या र्ष्टसमत्राांत, पण्याांगनेच्या अनेकपुरुषव्रसणताधराांचें रिपान करणारे कोणी नाहींत अशी 
तुमच्यानें शपथ वहावले काय? दुिऱ्याच्या सवत्ताचा अपहार करणाराांि तुम्ही पांततीि रे्ऊन जेवीत नाहीं, 
अिें म्हणण्याि तुम्ही तयार आहाां काय? मग अशा क्स्थतींत परदेशीयाांशीं अन्नोदकव्यवहार करणाऱ्या 
लोकाांबरोबर आपण व्यवहार ठेवणार नाहीं हें म्हणणें खऱ्या धमइबुद्धीचें नि न आग्रहाचें आहे अिें तुम्हाांि वाि ां 
नये काय? अथात् वािलें  पासहजे; तर मग तुम्ही या कृष्ट्ण आसण शुतल पक्षाांच्या भानगडींत काां पडताां? ह्या 
भानगडी करणाराांि खऱ्या धमइरक्षणाची मुळींच र्च्िा नाहीं. याांना आपला सरकामा वळे गुांतवण्याि काांहीं 
तरी लागतें, व तुमच्या स्वस्थ वृत्तीचा र्फायदा रे्ऊन हे तुम्हाांि कळि त्री बाहुल्याप्रमाणें नाचव न आपली 
कमइण क करून रे्त आहेत. याकसरताां आमचें तुम्हाांि अिें िाांगणें आहे कीं, अमतयाशीं व्यवहार करावयाचा 
आसण अमतयाशीं करावयाचा नाहीं, ही तुमची धमइरक्षणाची सदशा चुकलेली आहे. तुम्हाांि जें काय योगय 
वािेल त्याप्रमाणें तुम्ही आपलें  स्वतःचें आचरण ठेवा म्हणजे झालें . आपणाांि योगय वाितें त्याप्रमाणेंच र्तर 
लोक आपलें  आचरण ठेवतील तरच त्याांच्याशीं व्यवहार ठेवावयाचा, अिा तुमचा सवचार अिल्याि तुम्हाांि 
सगसरकां दराांत जाऊन दडी सदली पासहजे, व तेथें तरी तुम्ही अगदीं शुद्ध रहाल ककवा नाहीं याबद्दलही िांशयच 
आहे. 
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तुम्ही ज्याि हीनजात मानताां, तो दुराचाऱ्यापेक्षाां व्यवहार ठेवण्याि असधक योगय आहे, अशा 
िमजुतीनें आम्हाांि जें काय िाांगावयाचें होतें, तें आम्हीं िाांसगतलें ; परांतु हा आमचा कोसिक्रम तुम्हाांि कब ल 
नाहीं अिें मानलें  व हीनजात मनुष्ट्य दुराचाऱ्यार्तकाच, ककबहुना असधकच, त्याज्य आहे अिेंही तुम्ही 
िमजत अिलाां–तुम्ही अिें िमजत अिाल अिें आम्हाांि वाित नाहीं–तथासप प वी दशइसवलेलीच अडचण 
सर्फरून पुढें येते. िध्याचे प्रसिद्धीि आलेले ४२ तुम्हाि िाळताां आले म्हणजे झालाां काां तुम्ही पसवत्र? ज्या 
र्तर गृहस्थाांशीं तुमचा व्यवहार होत आहे ते िवइ अशा िांिगापाि न असलप्त आहेत अिें तुमच्यानें म्हणवेल 
काय? तात्पयइ, कोणत्याही दृष्टीनें पासहलें  तरी िुधारकाांि बसहष्ट्कृत करणें ककवा त्याांच्यापाि न आपण स्वतः 
बसहष्ट्कृत होणें, हें सगसरकां दराचा आश्रय केल्याांवाांच न िध्याच्या कालीं शतय नाहीं, हें मनाांत आण न 
धमइरक्षणाची ही आरांसभलेली सदशा तुम्ही िोड न द्यावी हेंच तुम्हाांि उसचत आहे. 
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राज्यकत्यांनों! ‘िंोभमूिंाणन पापाणन’ हें वचन णनत्य धयानातं ठेवा 
 
या पत्राांत वारांवार येणारी र्ांग्रज लोकाांच्या गुणाांची प्रशांिा आसण कहद  लोकाांच्या दुगुइणाांची कनदा पुनः 

पुनः वाच न सकत्येक िुसशसक्षत लोकाांि अिें वाि  लागलें  आहे कीं या पत्राचे चालक पके्क देशासभमानश न्य 
अिावे! बापडे अितील कदासचत्! स्वदोषगोपन आसण परदोषासवष्ट्करण ज्याप्रमाणें व्यततीला ज्याप्रमाणें 
व्यक्ततिमुदायालाही स्वभावतः र्फार सप्रय अितात; आसण म्हण न जे कोणी आपली कुिुांबक्स्थसत, आपली 
राज्यव्यवस्था, व आपली धमइपद्धसत याांतील चुका न दाखसवताां उलि त्याांवर पाांर्रूण र्ालण्याचा ककवा 
त्याांचें मांडन करण्याचा प्रयत्न करतात आसण परतयाांच्या गुणाांचा बहुधा अपलाप करून त्याांच्या दोषाांचें 
असतशयोततीनें वणइन करतात ते देशासभमानी म्हण न िामान्य लोकाांत ख्यासत पावतात. अज्ञ व असवचारी 
लोकाांची अशा प्रकारची तोंडप जा करून प्राप्त होणारा लौसकक हाच ज्याांचा अत्यानांद होऊन बिला 
अिेल, व अिलें  नमइिासचव्य करणें याांतच खरा देशासभमान आसण खरें देशसहत आहे अिें ज्याांि वाि ां 
लागलें  अिेल, त्याांनीं तो धांदा खुशाल चालवावा. आम्हाांि त्या धांद्याची आसण त्यापाि न प्राप्त होणाऱ्या 
लौसककाची सबलकुल पवा नाहीं. ित्याि जागृत राह न आपणाांि जें बरें सदिेल तें बरें म्हणणें आसण वाईि 
सदिेल तें वाईि म्हणणें याांतच खरें सहत, खरें कतइव्य, व खरा देशासभमान आहे अशी आमची पक्की िमज त 
होऊन गेली अिल्यामुळें, र्ांक्गलश लोकाांचे गुण गाण्याांत ज्याप्रमाणें स्वदेशासभमानाि लाज आणणारी अशी 
गोष्ट आमचा हात न र्डते अिें आम्हाांि वाित नाहीं, त्याप्रमाणें प्रिांगसवशषेीं त्याांच्या हात न र्डणारे प्रमाद 
उर्डपणें बोल न दाखसवणें याांतही आमच्याकड न कोणत्याही प्रकारचें अप्रशस्त आचरण होतें, अशी शांका 
आमच्या मनाांत येत नाहीं. आजचा प्रिांग सवचारी व माहीतगार कहद  लोकाग्रणींनीं आमच्या राज्यकत्यांच्या 
हात न जी एक मोठी च क सकत्येक वषें र्डत आहे व सजचे दुष्ट्पसरणाम आम्हाांि अलीकडे र्फारच भोंव ां लागले 
आहेत जी िांमानप वइक पण सनभीडपणें बोल न दाखसवण्याचा आहे. आम्हीं अिें केल्यानें ते आपली ती च क 
द र करतीलच अिें कोणालाही खात्रीनें म्हणताां येणार नाहीं. तथासप तिें करणें हें आमचें कतइव्य आहे. 
र्तकें च नाहीं, तर आमच्या िुदैवानें आम्हाां कहद ांच्या राजसनष्ठ प्राथइनाांवरून ती च क त्याांच्या मनाांत भरली 
आसण वळेींच ती दुरुस्त करण्याची बुसद्ध त्याांना झाली तर त्यापाि न उभयताांचा मोठा र्फायदा होणार आहे. 
ते तिें न करतील तर त्यापाि न पुढें काय पसरणाम र्डतील याबद्दल आजच वडेींवाकडीं अनुमानें करीत 
बिण्याांत जरी काांहीं अथइ नाहीं, तरी प्रजेची दारुण दैन्यावस्था कोणत्याही राज्यकत्यांि केव्हाां तरी 
सवर्ातक झाल्यावाच न रहात नाहीं येवढें स्पष्टपणें बोल न दाखसवण्याि काांहीं हरकत सदित नाहीं. 

 
र्ांग्रज लोकाांच्या राज्यापाि न आमचा र्फायदा होत आहे, व त्या र्फायद्याबद्दल त्याांनीं आम्हाांपाि न 

आपला र्फायदा करून घ्यावा, हें अगदीं न्याय्य आहे. पण आम्हाांि त्याांच्या राज्यापाि न होणाऱ्या र्फायद्याांत 
आसण त्याांना आमच्यापाि न होणाऱ्या र्फायद्याांत काांहीं तरी प्रमाण अिलें  पासहजे. प्रत्येक वषीं याांत जर 
जबरदस्त अांतर पड ां लागलें , म्हणजे आमच्या र्फायद्यापेक्षाां त्याांच्या र्फायद्याचेंच प्रमाण जारीनें वाढ ां लागलें , 
तर थोड्ा वषांत या व्यापाराांत सदवाळें  वाजण्याचा िांभव नाहीं काय? पुष्ट्कळ र्ांक्गलश लोक म्हणतात 
त्याप्रमाणें कहदुस्थानची पादशाही सब्रसिश राज्यवैभवाचा आसदस्थ स्तांभ अिेल तर हा स्तांभ यक्त्कां सचत 
डळमळ ां  न देण्याबद्दल होईल तेवढी खबरदारी रे्णें हें आम्हाांह  न त्याांिच असधक सहतकर नाहीं काय? पण 
अलीकडे त्याांचें जें वतइन चाललें  आहे त्यावरून पहाताां ही गोष्ट अशी रीतीनें त्याांच्या मनाांत वागत अिल्याचें 
सचन्ह सदित नाहीं. ज्याप्रमाणें एखाद्या नादी मनुष्ट्याि उांच र्मला बाांधण्याची बेताल हाव िुिावी, आसण 
त्यानें तळखाांबाांचा मगद र न पहाताां मजल्यावर मजला चढवीत न्यावा, त्याप्रमाणें काांहीं अांशीं आपल्या 
राज्यकत्यांची िाांप्रत क्स्थसत झाली आहे. र्ांक्गलश लोकाांनीं आपल्या बहादुरीनें आसण आमच्या 
कमकुवतपणानें कहदुस्थानचें राज्य आपलेंिें केलें . आमच्याांतील आपिाांत तांट्याांमुळें  आसण त्याांच्या 
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ध तइपणामुळें  तें दृढ झालें . त्याांचें राज्यकौशल्य आसण आमची राजसनष्ठा याांमुळें  तें अव्याहत चालत आहे. पण 
जर कधीं काळीं त्याांचा लोभ अमयाद झाला आसण आमचें दासरद्र्य अिह्य झालें  तर ही त्याांनीं र्ततया कष्टानें 
रसचलेली र्मारत ढािळल्यावाांच न राहणार नाहीं हें त्याांच्या सहतकचतकाांि व त्याांच्या राज्यवैभवाचें 
सचरस्थासयत्व कचतणाऱ्याांिही कब ल अिलें  पासहजे! 

 
कहदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेंतील मुख्य दोष उधळेपणा हा आहे. हा दोष, वर वर पहाणाराि र्फार 

भयांकर सदित नाहीं; पण या एकट्या दोषामुळें  प्रजेंत सजतका अिांतोष उत्पन्न होतो सततका दुिऱ्या 
कोणत्याही दोषामुळें  होत नाहीं अिें म्हिलें  तरी चालेल. या राज्याची अशी व्यवस्था होईल अिें भसवष्ट्य 
प वींच एका मोठ्या तत्त्ववते्त्यानें करून ठेसवलें  होतें. ित्तावन्नच्या बांडानांतर नामदार कां पनीकड न 
कहदुस्थानचा अांमल काढ न रे्ऊन त्याांचीं ि त्रें खुद्द राणीिाहेबाांच्या हाताांत द्यावयाचीं ठरलीं त्याच वळेीं जॉन 
स्िुअिध णमल्ल यानें आपल्याकड न होईल सतततया स्पष्ट रीतीनें र्ांक्गलश लोकाांि अिें सिद्ध करून दाखसवलें  
कीं, हें असधकाराांतर सब्रसिश पालइमेंिाि पसरणामीं अत्यांत त्रािदायक होणार आहे. समल्लचें अिें म्हणणें होतें 
की, कां पनीच्या हात न काांहीं च क र्डली तर सतच्याबद्दल कां पनीि जवाबदार धरणें शतय आहे. पण 
कहदुस्थानचा राज्यकारभार खुद्द राणीच्या हाताांत गेला म्हणजे त्याांत र्डणाऱ्या प्रमादाांबद्दल कोण कोणाि 
जबाबदार धरणार? कोणी नाही; आसण समल्लचें हें भसवष्ट्य अक्षरशः खरें होऊां  लागलें  आहे. प वी तलार्व्ह, 
वारेन हेक्स्िांगि वगैरे प्रख्यात लोकाांची पालइमेंिपुढें चौकशी झाली; कारण, कां पनीच्या अमलाांत जो जुल म 
र्डे त्याबद्दल सब्रसिश िरकाराकडे ओरड नेताां येत अिे; पण आताां जो जुल म होतो तो खुद्द सब्रसिश 
िरकाराकड न ककवा त्या िरकारच्या प्रसतसनधींकड न होत अिल्यामुळें  दाद मागण्याि जागाच रासहली 
नाहीं. कां पनीच्या गव्हनइर–जनरलाांनीं अर्फगासणस्थानची ककवा ब्रह्मदेशाची लढाई केली अिती तर 
एकोसणिाव्या शतकाांतल्या एखाद्या बकानें त्या लढाई करणाराचे सब्रसिश पालइमेंिापुढें हाल हाल केले 
अिते. पण या लढाया खुद्द सब्रसिश िरकारच्या िांमतीनें झाल्या अिल्यामुळें  णिंिन् व डफणरन् याांची 
चौकशी व्हावयाची ती एकीकडेच राह न ते आसण त्याांचे सप्रय िुहृद् मोठ्या मानमान्यतेप्रत पावले! यावर 
कोणी अिा प्रश्न करील कीं, खुद्द सब्रिन्चा राज्यकारभार सब्रसिश िरकार सबनबोभाि किा करतें? आसण 
कहदुस्थानच्या कारभाराांत त्याचेकड न र्तके दोष किे र्डतात? या प्रश्नाचें उत्तर अिें आहे कीं, वास्तसवक 
पहाताां सब्रसिश िरकार कहदुस्थानचा राज्यकारभार पहात नाहीं. जे असधकारी सब्रसिश कारभार पहातात ते 
आपल्या वळेाचा व लक्षाचा एकदशाांश कहदुस्थानच्या राज्यकारभाराकडे देतील तर त्याांतले नऊदशाांश दोष 
नऊदहा वषांच्या आांत नाहींिे होतील! पण तिें करण्याची त्या असधकाऱ्याांि व सब्रसिश पालइमेंिाि िवड 
नाहीं ककवा र्च्िा नाहीं. सब्रसिश प्रवतइक असधकारी आसण सब्रसिश पालइमेंि याांनीं कहदुस्थानचा कारभार र्फतत 
नाांवानें आपल्या हाताांत रे्तला आहे. पण वास्तसवक पहाताां तो िेके्रिरी ऑर्फ स्िेि आसण त्याचें कौक्न्िल व 
व्हॉर्िरॉय आसण त्याचें कौक्न्िल याांच्या हाताांत आहे. या दोन कौक्न्िलाांचे बहुतेक िभािद कहदुस्थानाांतच 
लहानाचे थोर झालेले अांमलदार अितात. जो पक्ष असधकारारूढ अिेल त्याच्याकड न िेके्रिरी ऑर्फ 
स्िेिची आसण बहुधा व्हॉर्िरायाची नेमण क होते. हे दोरे् बडे असधकारी आसण त्याांच्या कौक्न्िलाांतील 
िदस्य हे आमचे खरे राज्यकते होत. यापुढें काय होईल हें िाांगवत नाहीं; पण आजपयंत या 
असधकाऱ्याांकड न व कौक्न्िलाांकड न देशाचा असनयांसत्रत कारभार होत आहे अिें म्हणण्यासशवाय प्रत्यवाय 
नाहीं. या असनयांसत्रतपणाचा पसरणाम काय झाला आहे तो पहा. ज्या लढाया करण्याची व जीं खातीं 
काढण्याची सबलक ल गरज नव्हती त्या लढाया व तीं खातीं उपक्स्थत करून या असधकाऱ्याांनीं आसण या 
कौक्न्िलाांनीं आमचा जीव आम्हाांि नकोिा करून िाकला अिताां, आमच्या क्स्थतीकडे कोणी लक्ष देत 
नाहीं; आसण ज्याांच्या पायीं आम्हाांि अन्नान्नदशा आली आहे त्याांच्या चैनीि थोडािा चट्टा बि ां लागताांच 
त्याांनीं िवइ ब्रह्माांडभर एकच आकाांत करून िोडल्यामुळें  र्लाख्याचे गव्हनइिइ, व्हार्िरॉय, िेके्रिरी ऑफ् 
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स्िेि, प्रधानमांडळी, आसण पालइमेंिचे अनेक िभािद याांचा जीव या आपल्या देशबाांधवाांच्या अिह्य 
आरडीमुळें  कािावीि होऊन, त्याांकरता काय करावें आसण काय न करावें, अिें त्याांि होऊन गेलें  आहे! 
जॉन स्िुअिइ समल्लनें दुिऱ्या स्थळीं कहदुस्थानासवषयीं सलहीत अिताां, कहदुस्थानाांतील सब्रसिश अांमलदार 
अशा प्रकारच्या चळवळींनीं दशसदशा दणाण न िोड न आपलें  सहत िाध न रे्तील, व तिें करण्याांत कहदु 
लोकाांचें सकतीही नुकिान झालें  तरी त्याांत कोणी मन र्ालणार नाहीं, अिेंही भाकीत करून ठेसवलें  आहे! 
रुपयाचा भाव उतरला अिल्यामुळें  या देशाांतील र्ांक्गलश लष्ट्करी आसण मुलकी अांमलदाराांचें जें थोडेंबहुत 
नुकिान होत आहे तें भरून काढण्यािाठीं त्याांच्या र्च्िेप्रमाणें त्याांचा पगार वाढसवण्याांत आला, ककवा 
अमुक भावानें त्याांचे रुपये िरकारी खचानें र्ांगलांडाि पोंचते करावयाचे अिें ठरलें , आसण त्याकरता 
आम्हाांवर एखादा नवीन कर बिसवण्याांत आला अथवा प्राप्तीवरचा ककवा समठावरचा कर वाढसवण्यात 
आला, तर यािांबांधाने समल्लिाहेबानें करून ठेवलेलें  भाकीत अक्षरशः खरें झालें  अिें म्हणावें लागणार नाहीं 
काय? पण अशा प्रकारचीं भासकतें खरीं होण्याांत आमचा तर कोणत्याही प्रकारचा र्फायदा नाहींच नाहीं; पण 
र्ांक्गलश लोकाांचाही एकां दरींत र्फायदा नाहीं अिें आम्हाांि वाितें. तें किें हें दोन तीन सनबांधाांत सिद्ध करून 
दाखसवण्याचा आमचा सवचार आहे, आसण त्या स्वल्प सनबांधावलीची प्रस्तावना आजच्या ह्या अल्प लेखानें 
केली आहे. पुढल्या अांकाांत र्ांक्गलश असधकाऱ्याांनीं पगाराच्या बढतीकरताां चालसवलेल्या प्रांचांड आरड्ाचें 
स्वरूप िाांग न त्याांवर ओढवलेलें  िांकि द र करण्यास्तव कोणते उपाय करावे याचें स्थलावकाशाप्रमाणें 
सववचेन करण्याांत येईल! 
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अणततृष्िा न कतधव्या चकं्र भ्रमणत मस्तके 
 
रुप्याचा भाव असतशय उतरला अिल्यामुळें  ज्या िाहेब लोकाांि आपला बहुतेक पगार सवलायतेि 

पाठवावा लागतो त्याांचें मोठें नुकिान होत अिेल व त्या नुकिानामुळें  त्याांना मोठा त्राि पडत अिेल 
यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं. आमच्या पगाराच्या मानानें िाहेब लोकाांचे पगार मोठे आहेत खरे; पण त्याच 
मानानें त्याांचे खचइही मोठे आहेत. आम्हाांि ऐष आराम भोगण्याची जात्या िवय नाहीं. चाांगलें  खाणें, चाांगलें  
सपणें, चाांगलें  रहाणें, चाांगलें  वापरणें–यासवषयीं आमच्या ज्या कल्पना आहेत त्याांत आसण युरोसपयन 
लोकाांच्या कल्पनाांत जमीनअस्मानाचें अांतर आहे. शरीराि अवश्य लागणाऱ्या वस्त ांपलीकडे असधक वस्त ांची 
खरेदी करणारे आसण त्याांचा उपभोग करून रे्णारे लोक या देशाांत र्फार थोडे आहेत. सनवाहानांतर जी 
सशल्लक उरेल ती दासगन्याांत गुांतव न िाकण्याची आमची िामान्य प्रवृसत्त आहे. जो तो आपल्या िामथ्याप्रमाणें 
प्रसतवषीं थोडेंबहुत िोनें रे्ण्याच्या खिपिींत अितो! रुप्याचा भाव उतरण्याि जीं कारणें झालीं आहेत 
त्याांत रुपें देऊन िोनें रे्ण्याचा आमचा हव्याि हें एक बरेंच बलवत्तर कारण आहे. र्तकें  करून आम्ही 
प्रसतवषीं िोन्याची र्फार मोठी खरेदी करतों अिेंही नाहीं. आम्ही दासगन्याांच्या रूपानें िोनें वापरणारे लोक 
अि न आमच्या देशाांत दर र्िमामागें प्रसतवषीं सजतकें  िोनें खरेदी केलें  जातें त्याह न असधक िोनें र्ांगलांड 
देशाांत खरेदी केलें  जातें, अिें सम. दादाभाई नवरोजी याांनीं कोठेंिें सिद्ध करून दाखसवलें  आहे. तथासप 
आमच्या प्राप्तीच्या मानानें िुवणइक्रयाांत आम्ही र्फाजील पैिा र्ाल न बितों हें सनर्कववाद आहे. ही िोनें 
रे्ण्याची चिक आम्हाांि निती, आसण नानाप्रकारच्या उपभोगय वस्तु सवलायतेह न आणसवण्याची 
अवश्यकता आम्हाांि वािती, म्हणजे आम्हीही िरकारच्या र्ांग्रजी नोकराांप्रमाणें या उताराि लागलेल्या 
रुप्याच्या भावामुळें  गाांगरून जाऊन त्याांिारखे गयावया करूां  लागलों अितों. आज ज्या रुपयाबद्दल 
आपणाांि येथें आठ शरे ताांद ळ समळतात त्याच रुपयाबद्दल उद्या ते पाांच ककवा चार शरे समळ ां  लागले तर 
आमची काय क्स्थसत होईल बरें? ज्याप्रमाणें आठ शरेाांच्या जागीं पाांचच शरे धान्य समळणें हें मोठें िांकि आहे 
त्याप्रमाणेंच पाांचशेंच्या ऐवजीं िाडेिातशें ककवा िातशेंच्या ऐवजीं हजार रुपये र्ांगलांडाि पाठवाव ेलागणें 
हेंही मोठें िांकि आहे. िमजा कीं, एका र्ांग्रजी हसपिराला तेराशें रुपये पगार आहे, व तो त्याांपैकीं िातशें 
रुपये आपल्या मुलाांिाठीं, मातासपतराांिाठीं र्ांगलांडाि धाड न बाकीच्या िहाशेंत आपला प्रपांच भागसवतो. 
अशा मनुष्ट्याि िातशेंच्या ऐवजीं हजार रुपये जर र्ांगलांडाि पाठवावे लागले, आसण येथल्या खचाि र्फतत 
तीनशेंच रुपये उरूां  लागले तर पराकाष्ठेचा त्राि पडणार नाहीं काय! िहाशेंचा खचइ तीनशेंवर आण न ठेवणें 
र्फार कसठण आहे. पण आम्हाां कां गाल लोकाांि िाहेब लोकाांची ही दैना नीि कळणार नाहीं व खरी वािणार 
नाहीं. आम्ही अिें म्हणणार कीं, एका मनुष्ट्याला दरमसहना िहाशें रुपये हवते कशाला? गाडीला दोन र्ोडे 
न जुांपताां एक जुांपला म्हण न काय झालें? दोर्ाांनीं एका बांगल्याांत रासहलें  म्हण न काय झालें? दहा नोकर न 
ठेवताां पाांचच ठेवले म्हण न काय झालें? िाऱ्या सवलायती वस्त  न रे्ताां काांहीं कहदुस्थानच्या रे्तल्या म्हण न 
काय झालें? या नेसिवशाही कापइण्याांत आम्हाांि सबलकुल अथइ सदित नाहीं. आमच्या येथल्या उत्तम 
खाणावळींतल्या उत्तमोत्तम जेवणाि मसहना दहा ककवा पांधरा रुपये पडत अितील; िाहेबी हॉिेलाांत तशा 
प्रकारच्या जेवणाि दीडशें ककवा दोनशें रुपये पडतात! एके सदवशीं एका िाहेबाला येथील एका हॉिेलाांत 
एक वळे जेऊां  र्ातल्याबद्दल आमच्या एका स्नेह्याांि पाांच रुपये द्याव ेलागले, हें आम्ही प्रत्यक्ष पासहलें  आहे. 
तात्पयइ, ज्याांचा आहार, चैतन्य व कतृइत्व हीं िारींच क्षदु्र आहेत त्याांनीं पुष्ट्कळ खाणाऱ्या, र्फार जगणाऱ्या व 
प्रचांड मेहनत करणाऱ्या लोकाांशीं आपली तुलना करणें आसण आपल्या समतव्ययाची त्याांचे पुढें सशर्फारि 
करणें हें शुद्ध वडेेपण होय! सभमथडीच्या तट्टानें आरबी र्ोड्ाबरोबर कदम िाकण्याची उमेद कशाला 
धरावी? र्ोडा तो र्ोडा आसण तट् ि  तें तट् ि . आम्हाांि या रुप्याच्या खालावलेल्या भावामुळें  पगारी िाहेब 
लोकाांचें जें अतोनात नुकिान होत आहे त्याबद्दल खरोखरी दुःख होतें, आसण त्याांचें तें नुकिान न होऊां  
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देण्यािाठीं काांहीं तरी योगय उपाय योजणें जरूर आहे अिें वाितें. रुप्याच्या या पडत्या भावानें त्याांना 
केवढ्या मेिाकुिीि आणलें  आहे याची तुम्हाांि कल्पनाच नाहीं. सकत्येकाांना या अडचणीमुळें  आगबोिींत व 
आगगाडींत पसहल्या वगाच्या ऐवजीं दुिऱ्या वगानें प्रवाि करणें जरूर पड ां लागलें  आहे; सकत्येकाांना जे 
र्ोडे गाडीला लावायाचे तेच बिावयाि रे्ण्याची पाळी आली आहे; सकत्येकाांची दोन दोन वषांची रजा 
तुांबली अि न पैशाच्या िांचाईमुळें  ती रे्ताां येईनािें झालें  आहे; सकत्येकाांच्या बायका प्रि त होण्याि र्ांगलांडाि 
गेल्या म्हणजे तीन तीन, चार चार वषें परत येऊां  शकत नाहींत; काांहींचीं अपत्यें लहानाांचीं थोर झालीं तरी 
त्याांची भेि रे्ण्याची िांधी समळत नाहीं; एका लष्ट्करी असधकाऱ्यानें अकरा वषांप वीं सवलायतेि पाठसवलेलें  
तान्हें म ल आज समत्तीि अकरा वषांचा शाळेंत जाणारा िुरेख मुलगा झाला आहे, पण त्याच्या हतभागय 
बापाि अद्यासप पुत्रमुखावलोकनानांद प्राप्त झाला नाहीं. िाराांश, या नादान रुप्यानें बायकोची नवऱ्यापाि न, 
भावाांची बसहणीपाि न, व मुलाांची मातासपतराांपाि न ताडातोड चालसवली आहे र्तकें च नाहीं, तर त्याांच्या 
खाण्यासपण्याचे, त्याांच्या रहाण्यािवरण्याचे, त्याांच्या वस्रप्रावरणाचे, त्याांच्या सशकण्यािवरण्याचे, त्याांच्या 
येण्याजाण्याचे, आसण त्याांच्या ऐषआरामाचे अिह्य हाल माांसडले आहेत! त्याांत न या दुदैवी लोकाांची िुिका 
झाली पासहजे अिें आम्ही मनापाि न कचसततों; पण ती कशी व्हावी यािांबांधानें आमची अक्कल अगदीं गुांग 
होऊन गेली आहे! 

 
थोड्ा वषांप वीं दोन सशकलग म्हणजे एक रुपया आसण दहा रुपये म्हणजे एक पौंड अिें आमचें 

कोष्टक अिे, व याच कोष्टकाबरहुक म र्ांगलांड व कहदुस्थान याांच्या दरम्यान देणें रे्णें होत अिे. पण ही 
क्स्थसत अलीकडे अगदीं सर्फरून गेली आहे. अांकगसणताांतील िापील उदाहरणें व कोष्टकें  जरी अद्यासप 
कायम आहेत, तरी प्रत्यक्ष व्यवहार त्याांह न अगदीं सनराळा झाला आहे. ज्या र्ांग्रजी वस्त बद्दल प वीं आम्हाांि 
दहा रुपये द्याव ेलागत, तीबद्दल आताां पांधरा, िोळा ककवा ितरा रुपये द्याव ेलागतात; व कदासचत पुढें मागें 
अठरा अथवा वीि देखील देण्याचा प्रिांग येतो कीं काय अशी भीसत पडली आहे. रुपयाला खरोखरीच अशी 
अवदशा आली आसण ती कायम झाली, व िरकारच्या पदरीं अिलेल्या र्ांग्रजी नोकराांच्या पगाराांत काांहीं 
रे्फरबदल केला नाहीं, तर त्याांचे पगार सतिऱ्या सहश्श्यानें ककवा अध्यांनें कमी केल्यािारखें होणार आहे. 
कोणत्याही नोकराच्या पगाराची अशी दशा झाल्याि तो असधक पगार मासगतल्यावाांच न राहणार नाहीं. तो 
तिें न करील तर आपल्या पगाराांतील त ि भरून काढण्याचे अन्य उपाय करील ककवा अजीबात नोकरी 
िोड न देईल. प्राक्प्त कमी झाली म्हण न खचइ कमी करून प्रामासणकपणाांत िांतोष मान न रहाणारे र्फार थोडे 
लोक अितात. र्ांग्रजी लष्ट्करी व मुलकी नोकराांच्या पगाराि जो चट्टा बि ां लागला आहे तो बि ां न देण्याचा 
काांहीं सवचार न झाल्याि ते लोक लाांच रे्ऊां  लागतील, चाांगले नोकऱ्याांचा राजीनामा देतील, वाईि 
लोकाांची त्याांच्या जागीं भरती करावी लागेल, व अिें झाल्याि िाऱ्या पादशाहीि मोठा धक्का बिेल, अिें जें 
त्याांच्या कैवाऱ्याांचें म्हणणें आहे त्याांत काांहीं ित्य नाहीं, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. तथासप या दृष्टीनें या 
प्रश्नाचा सवचार न केला तरी तो दुिऱ्या दृष्टीनें म्हणजे व्यापाराच्या दृष्टींनें केलाच पासहजे. नाणें हें देवरे्वीचें 
आद्य िाधन होय. तेव्हाां त्याची ककमत क्स्थर अिणें र्फार अगत्याचें आहे. त्याांत जर वारांवार मोठी चलसबचल 
होऊां  लागली तर व्यापाराि मांदी आल्यावाांच न रहाणार नाहीं. पण नाण्याच्या भावाांत ही चलसबचल होते 
कशी आसण ती बांद करावी कशी हें कोणािही अद्यासप नीििें िमजलेलें  नाहीं. या देशाांत रुप्याचें िोन्याशीं 
प्रमाण क्स्थर राखण्यािाठीं जे उपाय िुचवण्याांत आले आहेत, त्याांत मुख्य तीन आहेत; पसहला, रुप्याचें 
नाणें बाताबेतानें पाडावें; दुिरा, कायद्यानें रुप्याचें िोन्याशीं ठरीव प्रमाण करावें, म्हणजे रुप्याचे अमुक 
तोळे म्हणजे िोन्याचा एक तोळा अिें िरकारानें ठरवावें; सतिरा, कहदुस्थानाांत रुप्याच्या ऐवजीं िोन्याचें 
नाणें करावें. याांपैकीं पसहला उपाय कहदुस्थानाांत ताबडतोब अमलाांत आणावा, म्हणजे रुप्याचा भाव वाढेल 
व युरोसपअन नोकराांची तक्रार द र होईल अिा सकत्येकाांचा असभप्राय आहे. दुिरे अिें म्हणतात कीं हा ककवा 
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वर िाांसगतल्यापैकीं दुिरा कोणताही उपाय केला तरी त्यापाि न र्फायदा न होताां उलि आताांह न असधक 
नुकिान होणार आहे. र्ांगलांडाांतील असधकारारूढ िाांप्रतचें सलबरल प्रधानमांडळ िोन्याच्या नाण्यासशवाय 
दुिरें नाणें र्ांगलांडाांत चाल  करण्याि तयार नाहीं. युरोपाांतील व अमेसरकें तील मोठमोठे अथइशास्रवेते्त थोड्ा 
सदविाांप वीं बु्रिेल्ि येथें जमले होते. त्याांनीं या प्रश्नाचा बहुत खल केला, पण िवानुमतें कोणताही ठराव 
पिांत झाला नाहीं. तथासप त्याांनीं केलेल्या वादावरून तेथें जमलेल्या बहुत अथइशास्त्र्याांि व मांत्र्याांि िोनें 
आसण रुपें या दोन्ही धात ांचा नाण्याच्या कामाकडें एकिमयावच्िेदेकरून उपयोग करावा, हें मत सवशषे 
ग्राह्य पडलें  अिें सदितें. पण या शास्रज्ञाांच्या मताचा व्यवहाराांत प्रयोग करून कोण पहाणार? र्ांगलांडाांत 
िोन्याचें नाणें चाल  आहे व त्याबरोबर रुप्याचें चाल  करण्याि सलबरल पक्षाग्रणी गलॅर्डस्िनिाहेब प्रसतक ल 
आहेत. जमइनीचाही काांहीं अांशीं अिाच हट्ट आहे. या दोर्ा बलाढ्य व काांचनमय देशाांनीं अिा आग्रह धरला 
अिल्यामुळें  बाकीच्या देशाांि काय करावें हें िुचेनािें झालें  आहे. युरोपाांतील मातबर व प्रमुख देशाांनीं 
िोन्याच्या वतीनें अिा आग्रह धरल्याि आम्हीही आपल्या राज्याांत रुप्याचें नाणें मोड न िोन्याचें नाणें 
प्रचसलत करूां , अशी अमेसरकें तील स्वतांत्र िांस्थानच्या िरकारानें धमकी देण्याचा उपक्रम केला आहे. आम्हीं 
तर बोल न चाल न िवांशीं पराधीन; तेव्हाां आमचें म्हणणें काांहीं अिलें  तरी त्याकडे कोणीं लक्ष देणार नाहीं हें 
स्वाभासवकच आहे. पुढें मागें हें कोडें िुिल्यावाांच न रहाणार नाहीं, हें खरें आहे. पण आज काय करावें—
सनदान ज्याांचा रुपेरी पगार र्ांगलांडाांत गेला अिताां अगदीं सहणकि ठरतो त्याांच्या सवपसत्तसनवारणािाठीं काय 
करावें हा मोठा ग ढ प्रश्न आहे; आसण त्यावर सकत्येकाांचें अिें उत्तर आहे कीं, कहदुस्थानाांत िोन्याचें नाणें 
िुरू करणें; रुप्याचें िोन्याांशीं प्रमाण ठरसवणें, ककवा रुप्याचें नाणें बेतानें पाडणें, याांपैकीं कोणतीही गोष्ट 
आजच होऊां  शकत निेल तर एका रुपयाची ककमत एक सशकलग व दोन ककवा अडीच पेन्ि या दरानें सहशबे 
करून र्ांग्रजी नोकराांचीं पेन्शनें द्यावीं, व त्याच भावानें त्याांचे पगार सवलायतेि पाठसवण्याचा पतकर 
कहदुस्थान िरकारानें व िेके्रिरी ऑफ् स्िेिनें घ्यावा. या मताि पुष्ट्कळाांची िांमसत आहे, व बहुधा तें 
अमलाांत येंईल. आम्हाांवर नवा कर न बिवताां ही अडचण त तइ या रीतीनें द र करताां येत अिेल तर तिें 
करण्याि आमची र्फारशी हरकत नाहीं; पण तिें करताां येईल ककवा नाहीं हें अत्यांत शांकास्पद आहे. 
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शेळी जाते णजवाणनशीं खािारा म्हितो वातड! 
 
रुप्याचा भाव उतरल्यामुळें  अँगलोर्ांसडअन नोकराांचें होत अिलेलें  नुकिान आसण तें न होऊां  

देण्याबद्दल काांहीं तरी उपाय करण्याची अवश्यकता या दोहोंच्या िांबांधानें गेल्या दोन अांकाांत जें सलसहणें 
उसचत वािलें  तें सलसहण्याांत आलें  आहे, व त्याांत अिाही ध्वसन केला आहे कीं, आम्हाांवर एखादा नवीन कर 
न बिसवताां, या नोकराांचें नुकिान भरून काढण्याची काांहीं युक्तत सनर्त अिेल तर ती काढण्याि आमची 
हरकत नाहीं. पण अँगलोर्ांसडअन असधकाऱ्याांच्या आसण त्याांच्या कैवाऱ्याांच्या भाषणाांत जे उद्गार वारांवार 
येतात त्याांवरून अिें सदितें कीं, आमचें काांहीं झालें  तरी बेहेत्तर आहे, किें तरी करून आपला पगार दोन 
सशकलगाांप्रमाणें आपल्या पदराांत पडावा, अिा त्याांचा आग्रह आहे. आमच्या मतें हा त्याांचा आग्रह अत्यांत 
स्वाथी व अप्रशस्त आहे. आसण म्हण न त्याचा सनषेध करण्यासवषयीं आम्हीं आपली पराकाष्ठा केला पासहजे. 

 
सब्रसिश लोकाांच्या दृष्टीनें पहाताां ज्याांच्या सशरावर कहदुस्थानच्या राज्याची जबाबदारी आहे त्याांना 

िांतुष्ट राखणें अत्यांत अवश्य आहे, हें आम्ही कब ल करतों. पण हा त्याांचा िांतोष राखण्यािाठीं कराच्या 
चरकाांत आम्हाांि पुनः पुनः सपळण्यापाि न त्याांचा र्फायदा होईल अिें आम्हाांि वाित नाहीं. रुप्याचा भाव 
उतरण्याि कोणत्याही प्रकारें आमचें वतइन कारण झालेलें  नाहीं. तेव्हाां त्याबद्दल आम्हाि दांड कशािाठीं? 
अवषइण, िोळधाड, रोगाांची िाांथ अशा प्रकारच्या कोणत्यासह दैसवक असरष्टामुळें  ज्या वळेेि आमचें अतोनात 
नुकिान होतें त्या वळेेि जर आम्ही तें सनम िपणे िहन करतों व त्याबद्दल िरकाराि त्राि देत नाहीं, तर 
यामुळें  या हतभागय देशाच्या एका िोंकापाि न दुिऱ्या िोंकापयंत कां गालतेवाांच न दुिरें काांहीं दृष्टीि पडत 
नाहीं. सजज्ञािेखातर ककवा चैनीखातर कहदुस्थानाांत चारदोन मसहने प्रवाि करून जाणारे लोक त्याच्या 
बाह्य स्वरूपाला भलु न जाऊन, कहदुस्थानचे लोक र्ांग्रजी अमलामुळें  प्रत्येक दृष्टीनें िुखी होत चालले 
आहेत अिा आपला ग्रह करून रे्तात, आसण आपापल्या देशाि परत गेल्यावर त्या ग्रहाप्रमाणें सलहीत व 
बोलत िुितात; पण त्याांना कहदुस्थानच्या अांतःक्स्थतीचें खरें स्वरूप सबलकुल िमजलेलें  नितें. मुांबईची 
िांपसत्त, वस्ती, व उद्योगधांदा; िवइ देशभर पिरलेले आगगाड्ाांचे व िाधे रस्ते, तारायांत्रें व पोष्ट हासपिें; 
मुख्य मुख्य सठकाणीं लष्ट्करी र्फौजेचा थाि; राजेरजवाड्ाांच्या मुलाखती आसण िांस्थासनकाांच्या वाड्ाांत 
दृष्टीि पडणारी िांपसत्त; शाळा, कॉलेजें व वतइमानपत्रें; िुसशसक्षत व असशसक्षत लोकाांची िांतोषवृसत्त व 
राजभक्तत; सवशषे सनसमत्तामुळें  वसरष्ठ जातींतील कहदु सस्रया व पुरुष बाहेर पडतात तेव्हाां त्याांच्या अांगावर 
दृष्टीि पडणारे अलांकार व मौल्यवान वस्रें; सपकाच्या हांगामाांत सजकडे सतकडे नजरेंत भरणारी धान्याची 
िमृसद्ध–र्त्यासद बाह्याांगाांच्या पे्रक्षणानें आम्ही िुखी अिलों पासहजे अिें थोडे सदवि सर्फरत राहणाऱ्या 
परतया प्रवाशाि वािणें हें अगदीं स्वाभासवक आहे. पण ही िारी वरकाांती शोभा आहे; देशाच्या शरीराचा 
अांतभाग कीड लागलेल्या झाडाच्या िोंिाप्रमाणें आांत न अगदीं पोकळ होऊन गेला आहे, हें त्या सबचाऱ्याांि 
कोठ न िमजणार? जो बहुधा चैनीखातर येथें येतो आसण ती यथेच्ि भोग न सनर् न जातो त्याला या देशाची 
खरी क्स्थती कळावी कशी? हत्तीवर बि न एखाद्या िांस्थासनकाच्या पसरवारािह सशकारीला जाणें, 
आगगाडीच्या पसहल्या तलािानें मुांबईह न मद्रािची व मद्रािेह न कलकत्त्याची दौड करणें; िरकारी 
बांगल्याांत ककवा खाजगी समत्राांच्या र्रीं नाच नाचणें; तलबाांत व र्तर सठकाणीं खेळ खेळणें आसण पाहुणचार 
रे्णें; महाबळेश्वर, नीलसगरी, सवजापुर, आग्रा, जोधप र, अजमीर अशा सठकाणची हवा, र्मारती ककवा शोभा 
पहाण्याि जाणें; बहुधा असधकारी स्वजातीयाांच्या िमागमावाच न र्तराांचा िमागम न करणें; काळ्याबेऱ्या 
नेसिवाांच्या स्पशानें एखादा रोग येईल कीं काय, अशी भीतीनें त्याांचा होईल सततका िांिगइ िाळणें—अशा 
रीतीनें कहद  लोकाांच्या खऱ्या क्स्थतीसवषयीं मासहती समळण्याचा िांभव नाहीं. पण शेंकडा नव्याण्णव 
युरोसपअन प्रवािी याच रीतीनें कहदुस्थानासवषयीं मासहतगार होऊन स्वदेशाि परत जातात, आसण अशा 
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रीतीनें िांपासदलेल्या मासहतीचा सब्रसिश राज्याचे पवाडे गाण्याांत उपयोग करतात! पण या त्याांच्या 
एकदेशीपणाचा अलीकडे र्फारच वाईि पसरणाम होऊां  लागला आहे. बरेच र्ांग्रज लोक आमची खरी क्स्थती 
कशी आहे हें जाणण्याची र्च्िा करीत नाहींत व कोणी तदे्दशीय ककवा एतदे्दशीय गृहस्थ ती त्याि िमजाव न 
देऊां  लागला तर त्यावरच त्याांची र्तराजी होते! िारेच अशा तऱ्हेचे अिते तर आम्ही या र्िकेि त्याांची 
प्रजा अितों ककवा नाहीं याचा िांशय आहे. तथासप लॉडइ सलिन िाहेबाांिारखे पाांच िात गव्हनइिइ जनरल 
एकापाठीमाग न एक येथें येतील, अर्फगासणस्थान, ब्रह्मदेश वगैरे देशाांत केलेल्या लढायाांप्रमाणें आणखी पाांच 
चार लढाया उकरून काढल्या जातील, काश्मीरच्या महाराजाांप्रमाणें दहा पाांच महाराजाांशीं धरिोडीचें 
वतइन करण्याांत येईल, अठराशें पांचाहत्तर–शहात्तर िालच्या दुष्ट्काळािारखे एक दोन दुष्ट्काळ पड न लाखों 
लोक प्राणाि मुकतील, व अशा सदविाांत राणीि मोठमोठे सकताब देण्यािाठीं सदल्ली-दरबाराांिारखे िमारांभ 
करण्याांत येतील, दुष्ट्काळाकरताां जमसवलेला पैिा लष्ट्करी खात्याकडे खची र्ाल न त्याच्या कधीं न 
भरणाऱ्या गतेंत लोकसशक्षणािारख्या उपयुतत खात्याांत न ओरबाड न रे्तलेला पैिा ओतण्याांत येईल, व 
रुप्याचा भाव उतरला आहे म्हण न, माल्िा येथील आरमार वाढसवलें  पासहजे म्हण न, समिर देशाला ककवा 
युगाांड्ाला र्फौज पाठसवणें जरूर आहे म्हण न–ककवा अशाच दुिऱ्या एखाद्या शुष्ट्क कारणास्तव आमच्या 
खऱ्या क्स्थतीकडे न पाहताां प्राप्तीवरचा व समठावरचा कर वाढसवण्याांत येईल आसण नवीन कर बिसवले 
जातील; तर अँगलो–र्ांसडयन नोकराांच्या अिांतोषामुळें  पादशाहीि जेवढा अपाय र्डणार आहे त्याह न 
असधक मोठा अपाय अन्नाि मोताद झालेल्या कहद  प्रजेच्या अिांतोषामुळें  र्डेल अिें आम्हाांि वाितें! 
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जावई पाहुिा आिंा म्हिून िोिगा पान्हवेिं काय? 
 
र्ांग्रजी अांमलापाि न आमचें कल्याण होत आहे; र्ांग्रजी र्फौज, र्ांग्रजी आरमार, र्ांग्रजी मुलकी 

असधकारी, र्ांग्रजी सवद्या व र्ांग्रजी सशल्पकला या िाऱ्या गोष्टी आम्हाांि पासहजे आहेत; आसण रुप्याचा भाव 
उतरल्यामुळें  र्ांग्रजी नोकराांचें जें नुकिान होत आहे तें होऊां  नये, हें िारें खरें आहे. पण या िवइ गोष्टी 
आमच्या कर देण्याच्या िामथ्यावर अवलांब न अिल्यामुळें  आमच्या अांगाांत तें सकतपत आहे याचा सवचार 
अगोदर केला पासहजे. आम्ही िध्या जे कर देत आहों त्यामुळेंच आमचे प्राण डोळ्याांत आले आहेत! अिें 
अिताां या युरोसपयन अांमलदाराांच्या पगाराांची दोन सशकलगाांप्रमाणें भरपाई करण्यािाठीं दोन तीन कोिी 
रुपये उभे करण्याच्या हेत नें आणखी एखादा जबरदस्त कर आमच्या पाठीवर लादण्याांत आला, तर आम्ही 
त्याच्या भाराखालीं अगदीं सचरड न ककवा वडेाव न जाऊां . याह न सतिरा पसरणाम िाांप्रत क्स्थतींत शतय सदित 
नाहीं. पण हे दोनही पसरणाम र्ष्ट नाहींत. तेव्हाां रुप्याि आलेल्या नादानपणामुळें  येथील र्ांग्रजी नोकराांचा 
जो तोिा होत आहे तो र्ांग्रजी खसजन्याच्या मदतीनें अथवा कािकिरीनें भरून काढण्यासशवाय दुिरा 
चाांगला उपाय सदित नाहीं. र्ांग्रजी नोकराांि त्याांच्या पगाराांपैकीं िध्या दहा आणे ककवा बारा आणे पोंचत 
आहेत. हे बारा आणे आम्हाांकड न सदले जात अि न बाकीचे चार आणे तेवढे र्ांगलांडानें कशािाठीं द्याव,े अिा 
सकत्येक सनष्ठुर र्ांग्रज लोक प्रश्न करतात. र्ांग्रजी नोकराांनीं कहदुस्थानची नोकरी करावी आसण सतचें वतेन 
र्ांगलांडाि द्यावें लागावें हा कोठला न्याय? यावर दोन िमपइक उत्तरें आहेत. एक, या नोकराांि अिें िार्फ 
िाांगावयाचें कीं, “बाबाांनों, तुमची नोकरी र्फार मोलाची आहे हें आम्ही कब ल करतों; पण िध्या दोन 
सशकलगाांप्रमाणें तुमचा पगार देण्याचें िामथ्यइ आमच्या अांगीं रासहलें  नाहीं. तेव्हाां चाांगले सदवि येईतोंपयंत 
आमच्या नार्लाजास्तव तुमच्या हातीं जेवढा पगार पडत आहे तेवढ्याांतच तुम्हीं िमाधान मान न रे्तलें  
पासहजे. पुढेंमागें देवानें अथवा दैवानें चाांगले सदवि दाखसवल्याि तुमचें नुकिान भरून देण्याचा सवचार 
करण्याांत येईल; पण जर तुम्हाांि ही गोष्ट मान्य निेल तर सनरुपायास्तव आम्हाांि तुमच्या मदतीवाांच न 
राज्य चालसवणें भाग पडेल.” पण आपल्या प्याऱ्या नोकराांि अिें उत्तर देण्याची िाती सब्रसिश िरकाराि 
होत निेल तर कहदुस्थानच्या कां गाल प्रजेच्या वतीनें कहदुस्थान िरकारानें सब्रसिश िरकाराि अिें सनक्ष न 
िाांगावें कीं, “र्ांग्रज नोकराांच्या पगाराांपैकी बारा आणे तरी कहदु लोकाांकड न सनर्ाव ेअशी तुमची र्च्िा 
अिेल तर बाकी रासहलेल्या चार ककवा िहा आण्याांचा बोजा त्यावर लादणें उसचत नाहीं. काांहीं वषें तो 
सब्रसिश सतजोरीनेंच उचलला पासहजे. तिें न केल्याि कहदुस्थानाांत मोठी चलसबचल होणार आहे.” 
कहदुस्थान िरकार सब्रसिश िरकाराला अिा सनवाणीचा उपदेश करील कीं नाहीं याचा िांशय आहे; पण 
अशा प्रकारची काांहीं व्यवस्था होईल तरच आमचें सदवाळें  वाजण्याचा प्रिांग िळणार आहे. 

 
दरमसहन्याला शांभर रुपयाांपैकीं तीि ककवा चाळीि रुपये कोणी तरी काढ न रे्तल्यािारखे होऊन, 

तीन बकऱ्याांच्या जागीं दोन बकऱ्याांवर, तीनशें अांड्ाांच्या ऐवजीं दोनशें अांड्ाांवर, ककवा तीन र्ोड्ाांच्या 
जागीं दोन र्ोड्ाांवर गुजारा करून रे्ण्याचा प्रिांग येणें अत्यांत िांकिावह आहे हें आम्ही कब ल करतों. पण 
ही िांकिावह क्स्थसत िुद्धाां िापेक्ष आहे. पायीं चालणारानें र्ोड्ावर बिणाराकडे न पहाताां पाय पोळत 
अनवाणी चालणाराकडे पहावें अशी जी आमच्या भाषेंत म्हण आहे सतचा भावाथइ हे गयावया करणारे िाहेब 
लोक आपल्या लक्षाांत आणतील तर त्याांना आपल्या कष्टमय क्स्थतीबद्दल र्तका खेद होणार नाहीं. 
कहदुस्थानाांतील अध्या प्रजेि सनत्य अधइपोिीं झोंपीं जावें लागतें; एक दोन वषें अवषइण पडलें  कीं लाखों 
लोकाांि अन्नािाठीं िाांचा र्ाांि न प्राणाि मुकावें लागतें; पांचवीि कोिी प्रजेि आपला चसरताथइ किा 
चालवावा या काळजींत रात्रांसदवि च र अिावें लागतें—या गोष्टी आमचे राज्यकते आपल्या नजरेपुढें 
वागवतील तर त्याांना आमच्या अध्या भाकरीपैकीं एक चतकोर सहिकाव न रे्ऊन आपल्या अांड्ाांची, 
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बकऱ्याांची, व र्ोड्ाांची िांख्या प णइ करावी अिें खसचत वािणार नाहीं, अशी आमची पक्की खातरी आहे. 
रुप्याचा भाव र्फारच उतरल्यामुळें  त्याांचे व त्याांच्या बायकापोराांचे र्फार हाल होतात हें खरें आहे. पण या 
हालाांचा सवचार करताांना आमची क्स्थसत ककवा कां पनीच्या अांमलाांत ज्याांनीं कहदुस्थान काबीज केलें  त्याांची 
क्स्थसत आपल्या डोळ्याांपुढें ते काां आणीत नाहींत? या काळच्या अगदीं गरीब युरोसपयनाला जीं िुखें येथें 
समळतात तीं कां पनीच्या अांमलाांत मोठमोठ्या युरोसपअन असधकाऱ्याांि तरी समळालीं अितील ककवा नाहीं 
याचा िांशय आहे. अगोदर त्या वळेचे पगार र्फारच हलके होते; र्ांगलांडाि जाण्याि सनदान िहा मसहने 
लागत; या देशाांत आगगाड्ा वगैरे प्रवािाचीं िाधनें सबलकुल नव्हतीं; र्ांग्रजीं वस्त ांपैकीं र्फारच थोड्ा वस्तु 
येथें समळत व त्याही र्फार महाग पडत; एकां दर युरोसपअन लोकाांची िांख्या र्फारच स्वल्प अिल्यामुळें  
र्डोर्डीं नेसिव लोकाांशीं प्रिांग पडे; तात्पयइ, एकदाां र्ांगलांडच्या सकनाऱ्यावर पाठ सर्फरसवली म्हणजे सर्फरून 
आपल्या जन्मभ मीचें दशइन आपणाांि होईल ककवा नाहीं अशी त्या वळेीं र्कडे येणाराि भीसत वाित अिे, व 
पुष्ट्कळाांची ती भीसत यथाथइ होई. पण अलीकडे मनु अगदीं बदल न गेला आहे. िाहेब लोकाांि खुद्द र्ांगलांडचीं 
ककबहुना त्याह न असधक मोलाचीं िुखें येथें समळ  लागलीं आहेत. र्ांगलांडची पासहजे ती चीज स्वल्प सकमतींत 
येथें पैदा होऊां  लागली आहे; हुक्की आली कीं रजा रे्ऊन तीन वाराांच्या आांत आपल्या देशबाांधवाांत अथवा 
बायकामुलाांत जाऊन पडण्याची िोय झाली आहे; येथें अिणाराांि रहाण्याचीं, खेळण्याचीं, ऐषआराम 
करण्याचीं, व दळणवळण ठेवण्याचीं उत्तम िाधनें प्राप्त होऊां  लागलीं आहेत; व र्फारच थोड्ा र्ांग्रज 
लोकाांना आमच्याशीं आता सवशषे िांबांध ठेवण्याची गरज पड ां लागली आहे. अशा प्रकारच्या रम्य 
क्स्थत्यांतरामुळें  जी िुखवृसद्ध झाली आहे ती त्याांच्या ध्यानाांत कशी येत नाहीं याचें आम्हाांि मोठें आश्चयइ 
वाितें. अनेक हाल िोशीत ज्याांनीं आपल्या रततानें येवढी पादशाही येथें स्थासपली त्याांच्या वांशजाांनीं ककवा 
अनुगाम्याांनीं अपसरहायइ कारणामुळें  आपलें  एक–तृतीयाांश िुख कमी झालें  म्हण न र्तकें  हवालसदल होऊन 
जावें हें त्याांच्या शौयाि, प वइिांसचत लौसककाि, व उच्च पदवीि सबलक ल शोभत नाहीं. र्ांग्रज लोकाांच्या 
अांगीं िाांप्रत काळीं दृष्टीि पड ां लागलेला नामदइपणा, आसधभौसतक िुखाची वाांच्िा, व दुिऱ्याच्या 
िुखदुःखाचा यक्त्कां सचत् सवचार न करणारी क्र र स्वाथइपरायणता हीं मनाांत आलीं अिताां, मसलकामा–
अझमाच्या पादशाहीचा िाांभाळ करण्याि हे लोक अगदीं नालायक झाले आहेत अिें सतऱ्हाईत मनुष्ट्याि 
वािल्यावाांचन रहाणार नाहीं. कहदुस्थानाांत नाना तऱ्हेचे राजसवलाि हव ेतिे भोगीत अि न त्याला काळ्या 
पाण्याची उपमा देणें आसण सनष्ट्कारण तळमळत िुिणें हें अत्यांत लाांिनास्पद होय! कहदुस्थानाांत नोकरी 
करणें म्हणजे हद्दपार केलेल्या मनुष्ट्याप्रमाणें किें तरी आपलें  आयुष्ट्य कां ठणें अिें जे र्ांग्रज लोक वरकरणी 
म्हणतात त्याांना आम्ही अिा प्रश्न सवचारतों कीं, “िाहेबबहाद्दराांनों, तुम्ही या काळ्या पाण्यावर न येताां तर 
तुमची स्वदेशाांत काय क्स्थसत झाली अिती? येथें तुम्हाांि जी चांगळ करावयाि िाांपडते सतचा एक दशाांश 
तरी तुम्हाांि स्वदेशभ मींत प्राप्त होता काय? कहदुस्थान देश जर तुम्हाांि भयाण अरण्याप्रमाणें वाितो तर 
तुम्ही येथें येताां काां? ककवा र्फि न येत अिाल तर तुमचे डोळे उर्डल्याबरोबर परत काां जात नाहीं? जेव्हाां 
कहदुस्थानाांत येण्यािाठीं तुम्ही सनर्ताां तेव्हाां आपलें  पोि भरण्यािाठीं सनर्ताां ककवा स्वदेशिेवा करण्यािाठीं 
सनर्ताां? कहदुस्थानचें राज्य तुम्हाांि कष्टावह झालें  अिेल तर तें तुम्ही िोड न काां देत नाहीं? 
परोपकारबुद्धीनें आमच्या कल्याणािाठीं तुम्ही र्तके कष्ट िोशीत अिाल तर, तुमच्या िुखािाठीं आम्हाांि 
सपळ न काढण्याांत आमचें कोणतें कल्याण तुम्ही करताां व तुम्हाांि कोणते कष्ट िहन िहाव ेलागतात, हे 
िाांगाल काय? कोणाच्याही िुखाचा सतिरा सहस्िा कमी होणें आसण अन्नावाांच न कोणालाही उपाशीं मरावें 
लागणें याांतील भेद तुम्हाांि कळत नाहीं काय? गड्ाांनों, तुमचें िुख अणुरेण र्तकें  देखील कमी व्हावें अशी 
आमची सबलकुल र्च्िा नाहीं. िुखिागराांत तुम्ही आपले यथेच्ि डुांबत रहा, पण तिें करताांना आमच्या 
सजवाांकडे काांहींतरी पहा. आमच्या सवपत्तीमुळें  जर तो िागर अगदीं कोरडा पडला तर मग तुमची काय 
क्स्थसत होईल? आम्हाांि शुष्ट्क करून िोडण्याांत तुमचा र्फायदा नाहीं. ही भारतीय कामधेनु ताजी रासहली 
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तरच तुमची चैन चालणार आहे, हें समत्राांनों सविरूां  नका. द्रव्यदुगध सहच्या काांिेंत निेल तर तें तुमच्या 
तोंडाांत कोठ न येईल?” 

 
आमच्या अिल्या सवनवण्याांकडे आमच्या राज्यकत्यांचें लक्ष सकतपत जाईल हें िाांगताां येत नाहीं. 

तथासप त्या करणें हें आमचें कतइव्य आहे आसण तें शतत्यनुिार बजावण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत सवषयानुरोधानें 
आम्हीं केला आहे. 
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घ्या, पि त्यािंा कांहीं धरबंि असूं द्या! 
 
आम्ही भेकड, आम्ही दुबइल, आम्ही भाांडखोर व आम्ही अज्ञान अिल्यामुळें  आमचें राज्य आम्हाांि 

चालसवताां येणें शतय नाहीं, आसण म्हण न आमच्या डोतयावर कोणी तरी बलवत्तर शास्ता पासहजे हें आम्हीं 
कब ल करतों, व त्या शास्त्याला आमच्या िामथ्याप्रमाणें देववले सततका करभार देण्यािही आम्ही राजी 
आहों. आमच्या अांगीं देशासभमान अिता; आम्ही धमइवडेानें वडेाव न जाऊन आपआपिाांत तांिे करीत नितों; 
परशत्र ला तोंड देण्यािारखी आम्हाांत ज ि अिती; राष्ट्रसहतािाठीं स्वसहतत्याग करण्याची आवड आम्हाांि 
अिती; आम्हाांि आमचें राज्य चालसवण्याची अक्कल अिती; आसण कोणत्याही प्रकारच्या िांकिाि न 
डगणारें धैयइ आमच्या अांगीं अितें, तर मुिलमान तरी येथें कशाला येते? आसण र्ांग्रज तरी कशाला येते? 
आमच्या अांगीं जे गुण नाहींत त्याबद्दल पोकळ असभमान वहाण्यात काांहीं अथइ नाहीं. ते गुण प्राप्त होईतोंपयंत 
दुिऱ्या राज्यकत्यांचें प्रजापण स्वीकारून त्याांच्या श्रमाांबद्दल त्याांना वतेन देण्याि तयार अिलें  पासहजे. 
मुिलमान गेले आसण र्ांग्रज आले. उद्याां र्ांग्रज गेले तर त्याांच्या जागीं फ्रें च ककवा रसशयन उभे रहातील; 
ककवा आमच्यापैकींच एखादा क्र र लढवय्या पुढें िरिाव न होती ती क्स्थसत बरी होती अिें म्हणावयाला 
लावील! तात्पयइ, आमच्या अांगीं राज्यकतृइत्व येईतोंपयंत आम्हीं आमच्या श्रमाचें र्फळ दुिऱ्याांि खाऊां  सदलें  
पासहजे, अशी आमची पक्की िमज त झाली आहे. तेव्हाां र्ांग्रज लोकाांसवरुद्ध आम्ही जी तक्रार करतों ती त्याांनीं 
आम्हाांपाि न मुळींच कर रे्ऊां  नये, ककवा येथ न अजीबात चालतें व्हावें म्हण न नव्हे, तर त्याांनीं जे कर 
घ्यावयाचे ते आमचा मगद र पाह न घ्यावे, आसण येथें र्ांग्रजी अांमलदाराांची जी िांख्या ठेवावयाची ती आम्हाांि 
सनभेल अशी ठेवावी येवढ्यािाठींच होय. “तुम्ही आमचें राज्यच करताां, त्याअथीं आमचा पैिा तुम्हीं घ्या; 
पि त्यािंा कांहीं तरी धरबंि असंू द्या” येवढेंच आमचें त्याांना िाांगणें आहे. आम्ही सदगांबर झाल्यावर त्याांचा 
आधार आम्हाांि हवा कशाला आसण ते तरी आम्हाांपाि न रे्णार काय? लोकरीच्या लोभानें धनगर आपल्या 
मेंढराचें कातडें िोलील तर मेंढरापायीं मेंढरूां  नाहींिें होऊन, धनगराचा उणाशयही सनरांतर कोरडा पडेल 
हें उर्ड आहे. तथासप राज्यकत्यांि आपल्या असतलोभाचा हा दुष्ट्पसरणाम िहिा कळत नाहीं, व त्यामुळें  ते 
मोठ्या गोत्याांत येतात. 

 
ब्रह्मदेश खालिा करून तें राज्य कहदुस्थानाला जोडावयाचें अिा बेत ज्याांनीं केला त्याांनीं तो बेत 

अांमलाांत आणण्यािाठीं आम्हाि व णब्रणिश पालइमेंिाि अिें िाांसगतलें  कीं, ब्रह्मदेश कजकल्यापाि न पाांच चार 
वषांच्या आांत तो कजकण्याचा खचइ बाहेर पडणार आहे र्तकें च नाहीं, तर त्या देशाांतील जसमनीच्या 
िुपीकपणामुळें  व तेथील लोकाांच्या उद्योगीपणामुळें  कहदुस्थानच्या सतजोरीि सतकड न थोडीबहुत भर 
पडणार आहे; आसण तिें झाल्याि कहदुस्थानच्या लोकाांवरील कराचा बोजा अांशतः कमी करताां येणार आहे! 
पण प्रत्यक्ष काय र्ड न आलें  आहे तें पहा. ब्रह्मदेश खालिा झाला; ब्रह्मी लोकाांि दास्यता आली; र्ांग्रजी 
व्यापाराि उते्तजन समळालें ; व नोकरी करूां  र्क्च्िणाऱ्या तरुण र्ांग्रजाांि नोकरीचें नवीन के्षत्र िाांपडलें ! 
त्याांच्या दृष्टीनें हें िारें ठीक झालें . पण आम्हाांि तें किें ठीक वािणार! आमचें शेंकडों सशपाई मरून त्याांचीं 
बायकोपोरें उर्डी पडलीं; आमचे कोट्यवसध रुपये खराब झाले; आसण आमच्या सशरावरील कराचा बोजा 
कमी न होता असधकच झाला! चीन, र्राण, अर्फगासणस्थान, बलुसचस्थान, वगैरे देशाांशीं र्ांग्रजाांचें जें 
कारस्थान चाललें  आहे त्याचाही आमच्या क्स्थतीवर अिाच पसरणाम र्डत आहे. राज्यसवस्ताराबरोबर 
िैन्यसवस्तार झालाच पासहजे व होत आहे, आसण त्याचा खचइ आम्हाांवर असधकासधक लादला जात आहे. 
रुप्याचा भाव उतरल्यामुळें  कहदुस्थानचें राज्य नीि रीतीनें करणें अशतय झालें  आहे, ही जी कहदुस्थान 
िरकारची ओरड आहे ती अगदीं खोिी आहे. कहदुस्थान िरकारनें नित्या लढाया उभ्या केल्या नित्या, 
नवीन मुल ख काबीज केला निता; िोल्जराांच्या नवीन पलिणी र्ांगलांडाांह न आसणल्या नित्या; नवीं नवीं 
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खातीं सवनाकारण काढ न त्याांत र्ांग्रजी अांमलदाराांची भरती केली निती, तर रुप्याचा भाव आहे त्याह न 
उतरता, तरी देखील कहदुस्थान िरकारची चणचण झाली निती, आसण नेसिव लोकाांि आरडाओरड 
करण्याची जरूर न पडती. गेल्या दहा वषांत िुमारें ऐांशीं कोिी रुपये िरकारनें वर िाांसगतल्याप्रमाणें खच इन 
िाकले आहेत. याच काळाांत िुमारे पितीि कोिी रुपये रुप्याच्या उतरलेल्या भावामुळें  िरकाराि असधक 
खचइ करावे लागले. या दोन आांकड्ाांवरून वाचकाांच्या हें लक्षाांत येईल कीं, पसहले ऐांशीं कोिी रुपये ककवा 
त्याांपैकीं बरेच रुपये िरकार वाचसवतें तर दुिरे चौसति कोिी रुपये त्याला लीलेनें खचइ करताां येते. 
र्तकें च नाहीं, तर रुपयाचा भाव सशकलग झाला अिता तरी िुद्धाां त्याला काडीयेवढी देखील सर्फकीर 
करावी लागली निती. नामदार कां पनीच्या मुलकी व लष्ट्करी असधकाऱ्याांनीं असतराज्यलोभामुळें  ित्तावन्न 
िालचें बांड उपक्स्थत केलें  म्हण न सब्रसिश लोक कां पनीवर कु्रद्ध झाले, आसण सब्रसिश पालइमेंिानें कां पनीकड न 
राज्यकारभार काढ न रे्ऊन त्याचीं ि त्रें राणीच्या हाताांत सदलीं. पण पुढें मागें राणीच्या प्रधानाांच्या व 
नोकराांच्या वतइनामुळेंच तिा प्रिांग येऊन गुदरला तर मग कोणावर कोण रागावणार व कोणाकडील 
राज्यि त्रें काढ न रे्ऊन कोणाि देणार? आजच हा प्रिांग येण्याची भीसत आहे अिें नाहीं. पण िध्याां ज्या 
प्रकारच्या लष्ट्करी असधकाऱ्याांच्या िते्तनें कहदुस्थान िरकारचें वतइन होत आहे त्याांचेच वजन कायम 
रासहल्याि तिा प्रिांग मागें पुढें येणें केवळ अशतय नाहीं. 

 
रूि लोकाांची ककवा दुिऱ्या कोणत्याही लोकाांची स्वारी कहदुस्थानावर होण्याची भीसत न रहावी व 

झाली तरी राज्याला यत्ककसचत् धक्का न लागावा व त्याची शाांतता न मोडावी यास्तव सकती बांदोबस्त, सकती 
सकल्ले व सकती र्फौज अवश्य आहे यासवषयीं असभप्राय देणें आमचें काम नाहीं, व तो आम्हीं सदला तरी त्याला 
कोणी पुिणार नाहीं! तथासप या लष्ट्करी मजबुतीची कोणत्याही प्रकारें हेळिाांड करावी अिें आमचें म्हणणें 
नाहीं; तिेंच आजच िगळे लष्ट्करी असधकार नेसिवाांच्या स्वाधीन करा अिेंही आम्हीं म्हणत नाहीं; आमचें 
र्तकें च म्हणणें आहें कीं तुमच्या लष्ट्करावर तुमची िारी मदार अिेल, व त्यावर हवा सततका खचइ करावा 
अशी तुमची र्च्िा अिेल, तर तो तुम्ही खुशाल करा; त्याबद्दल िध्याच आम्ही तुम्हाांशीं भाांडत नाहीं; पण 
लष्ट्करी खातें व मुलकी खातें या दोहोंवरही आम्ही पासहजे तिा खचइ करूां , व तो भागसवण्यािाठीं तुमच्यावर 
पासहजे तिले कर बिव ां अिें तुम्ही म्हणाल तर मात्र आम्हीं तुमच्याशीं एकिारखे भाांडल्यासशवाय व 
आमच्या आरोळ्याांनीं तुमच्या कानाांचीं रांध्ें भरून िाक न तुमचीं डोकीं सर्फरव न िोडल्यासशवाय रहाणार 
नाहीं! ज्याअथीं िध्या तुम्हाांि रसशयाच्या बागुलबोवाची अगदीं दहशत पडल्यािारखी झाली आहे, आसण 
गोरीं पल्िणें, दगडी तिबांदी, आसण सशशाचे गोळे याांवर मनमुराद खचइ केल्यासशवाय परचक्रापाि न 
कहदुस्थानचा बचाव होण्याचा िांभव नाहीं अिें वडे तुमच्या डोतयानें रे्तलें  आहे, त्याअथीं आम्ही तुम्हाांि त तइ 
हवी सततकी र्फौज ठेवण्याि हरकत करणार नाहीं. पण ही आमची सवचारी राजसनष्ठा ध्यानाांत आण न तुम्ही 
आम्हाांि मुलकी राज्यव्यवस्थेच्या जबरदस्त भाराखालीं सचरड ां न देण्याचा सनश्चय केला पासहजे. तुम्हाांि 
अवश्य वाितील तेवढीं गोरीं पल्िणें आसण सनवडक मुलकी असधकारी येवढ्याांना तुम्हीं हव्या सतततया 
चाांगल्या क्स्थतीत ठेवा; त्याांची पगाराची पासहजे तर तीन सशकलगाांप्रमाणें भरपाई करा; आसण ते मोठ्या 
िांतोषानें कतइव्य बजावतील अशा प्रकारें त्याांची बरदास्त ठेवा; त्याबद्दल आम्ही तुम्हाांि दोष देणार नाहीं. 
पण ज्या त्या खात्याांत र्ांगलांडचें बाजारबुणगें भरून त्याला राजसवलाि भोगताां येतील अिें वतेन देण्याचा 
म खइ व अशतय प्रयत्न करूां  नका. यापुढें कोणत्याही खात्यावर अगदीं अपसरहायइ सदिल्यासशवाय गोरा 
असधकारी नेमावयाचा नाहीं, अिा सनश्चय करा; आसण आताां जे गोरे असधकारी या देशाांत आहेत, ते पेन्शन 
रे्ऊन जिजिे सवलायतेि सनर् न जातील तितशा त्याांच्या जागा नेसिवाांना द्या. लष्ट्कराांतील बहुतेक 
मोठ्या जागा आसण मुलकीकडील काांहीं मोठ्या जागा तुमच्या हातीं अिल्यावर तुम्हाांि कशाचीही भीसत 
नाहीं. तिेंच अशा पद्धतीनें कहदुस्थानचें राज्य चालवाल तर खचाच्या िांबांधानेंही तुमचीं कधीं ओढाताण 
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होणार नाहीं; प्रजा िांतुष्ट राहील; कहद  लोकाांि, मुलकी खात्याांतच काां होईना, पण मोठ्या पगाराच्या व 
जबाबदारीच्या जागा समळ ां  लागल्याि मोठें िमाधान वाि न, असधकासधक शहाणपण येत जाईल व त्याांची 
राज्यभक्तत सदविेंसदवि दृढतर होत जाईल; िुसशसक्षत व िमांजि कहद  लोकाांच्या हाताांत दोन असधक पैिे 
पड ां लागले म्हणजे ते आपला िांचय नवीन प्रकारच्या व्यापारोते्तजनाकडे लावतील, व तशा प्रकारच्या 
उते्तजनामुळें  र्ांगलांड व कहदुस्थान या दोनही देशाांतल्या काम करणाऱ्या लोकाांच्या क्स्थतीवर चाांगला 
पसरणाम होईल. अशा रीतीनें परतया देशाचें राज्य चालसवण्याांत खरें भ षण, खरी मनुष्ट्यप्रीसत, व खरा 
िुरसक्षतपणा आहे. अशा प्रकारच्या उदार राज्यतत्त्वाांि जे राज्यकते पराङ्मुख होतात, आसण कजकलेल्या 
प्रजेि वाढ्याकड न व बुडख्याकड न खाण्याचा प्रयत्न करतात ते सतचें िवइतोपरी नुकिान करून अखेरीं 
आपलेंहीं नुकिान करून रे्तात अिें आजपयंतच्या अनुभवावरून सिद्ध झालें  आहे. याकरताां तुम्ही 
राज्यकते आमचें सवत्त घ्या, पण त्या रे्ण्याला काांहीं आळा अि ां द्या, अशी आमची शवेिची प्राथइना आहे! 
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पुण्याची प्रकृणत व गवताच्या गंजी 
 
शाळामास्तसरणींनीं जासकिें र्ालावीं ककवा नाहीं, ित्र्या वापराव्या ककवा नाहीं व जोड्ाचा उपयोग 

करावा ककवा नाहीं–अिल्या सवषयाांवर म्युसनसिपल कसमशनराांनीं िामान्य लोकाांि खुष करण्यािाठीं हवें 
तिें बरळत िुिावें, आसण त्याबद्दल वतइमानपत्राांत बोभािा होऊन युरोसपअन लोकाांपुढें आपली नाचक्की 
होण्याचा प्रिांग आला अथवा द्रव्यद्वारा कदासचत् नुकिान होण्याची भीसत पडली म्हणजे असवचारानें 
केलेल्या कमाचा पश्चात्ताप होऊन ज्याांच्यावर सवनाकारण एकवार वातशस्र धरलें  त्याांचीच स्विांरक्षणाकरताां 
पायधरणी करीत बिावें–यापेक्षाां लोकाांचें खरें कल्याण कशाांत आहे हें शोध न काढ न तें वाढसवण्याचा प्रयत्न 
करावा, हें कतइव्यपरायण लोकप्रसतसनधींि अत्यांत उसचत आहे, हें कोणीही कब ल करील. पण या सनष्ट्कारण 
वाखाणलेल्या शहराच्या म्युसनसिपॅसलिींत जे लोकसनयुतत िभािद आहेत, त्या िवांिच आपल्या 
कतइव्याची अशी कल्पना अिेल अिें वाित नाहीं. ज्या शहराांच्या लोकसनयुतत म्युसनसिपल राविाहेबाांचें 
लक्ष लोकाांच्या सहताह न अन्य सवषयाांकडे वारांवार जात अिेल अशा शहराांि म्युसनसिपासलिीचे मेंबिइ 
सनवडण्याचा असधकार निावा हेंच आम्हाांि बरें वाितें! िरकारानें सनवडलेल्या कसमशनराांनीं प्रशस्त वतइन 
केलें  नाहीं तर त्याांना व िरकाराला दोष देताां येतो; पण लोकसनयुतत िभािदाांनीं तिें केलें  म्हणजे 
“आपिेंच िातं आणि आपिेंच ओंठ” या म्हणीचें स्मरण करून स्वस्थ बिावें लागतें! या शहरातील 
म्युसनसिपॅसलिीचे असधकार बाँबे कॉरपोरेशनच्या असधकाऱ्याांच्या खालोखाल आहेत. या र्लाख्याांतील 
दुिऱ्या कोणत्याही म्युसनसिपॅसलिीि येवढें असधकार सदलेले नाहींत, व दुिऱ्या कोणत्याही 
म्युसनसिपॅसलिीचें येवढें उत्पन्नही नाहीं. शहाणपण, देशासभमान, बुसद्धमता वगैरे गुणाांबद्दल तर पुण्याचा डांका 
आज सकत्येक वषें िाऱ्या कहदुस्थानभर वाजत आहे! अिें अि न येथल्या म्युसनसिपॅसलिीच्या हात न 
लोकिुखाच्या अगदीं िामान्य गोष्टी देखील व्हाव्या तशा होत नाहींत, हे आश्चयइ नव्हे काय? 
खडकवािल्याच्या कालव्यामुळें  िारें शहर पाण्यावर तरांग ां लागल्यािारखें होऊन दमिपणापाि न होणारे 
सवकार प्रत्येक र्रीं दृष्टीि पड ां लागले आहेत तरी त्याांच्या प्रसतकारािाठीं या म्युसनसिपॅसलिीकड न अद्याप 
काांहीं एक झालें  नाहीं. तिेंच, खडकवािल्याच्या पाणाकरताां या म्युसनसिपॅसलिीला भलतीच्या िलतीच 
रक्कम द्यावी लागत अि न, पाणी कमी रे्तलें  तर त्याबद्दल कमी रक्कम देऊन चालत नाहीं; पण असधक 
रे्तलें  तर त्याबद्दल मात्र जबर दर द्यावा लागतो अिें िाांगतात! र्ांग्रजी राज्याांत अिला मोगलाई अांमल 
दृष्टीि पडणें हें या शहराांतील लोकाांच्या नाांवाजलेल्या शहाणपणाि अत्यांत लासजरवाणें नाहीं काय? तेंही 
अिो. पुण्याांतील शौचक पाांर्तके र्ाण शौचक प पथृ्वीवरील दुिऱ्या कोणत्याही शहराांत खसचत नितील. 
अिें अि न ते नाहींिें करण्यासवषयीं या म्युसनसिपॅसलिीनें अद्यासप म्हणण्यािारखें काांहींएक केलें  नाहीं. 
सपण्याचें पाणी पाविाळ्याांत बऱ्याच अांशीं गुळवण्यािारखें होतें. िाऱ्या बरिातींत अिल्या पाण्यामुळें  प्रत्येक 
र्िमाच्या पोिाांत सनदान शरे दीडशरे तरी गाळ जात अिेल! पण पाणी गाळण्याची आजपयंत 
म्हणण्यािारखी खिपि झाली नाहीं. प वीं या शहराांत सजकडे सतकडे र्फरशा होत्या; त्या काढ न अलीकडे 
म्युसनसिपॅसलिीनें िवइत्र खडीचे रस्ते केले आहेत, व त्याांच्या दोन बाज ांि लहानशीं गिारें बाांधलीं आहेत. 
म ळचे रस्ते पराकाष्ठेचे अरुां द अिल्यामुळें  व आताां त्याांच्या दोहों बाज ांि दोन लहानच काां होईनात गिारें 
झाल्यामुळें, सकत्येक आळ्याांत व गल्ल्याांत िमोरािमोर दोन गाड्ा आल्या अिताां त्याांना तोंडें न सर्फरसवताां 
मागें िारीत नेण्याचा प्रिांग येतो! अशा बोळाांचे रस्ते रुां द करण्याबद्दल, सनदान सठकसठकाणीं गाड्ा 
वळसवताां येण्यािारख्या जागा राखण्याबद्दल िततीचा प्रयत्न व्हावयाला पासहजे आहे; पण शुष्ट्क कामाकडेच 
िाऱ्याांची नजर अिल्यामुळें  अिल्या गोष्टींकडे कोणाचेंही सवशषे लक्ष लागत नाहीं. मळाच्या गाड्ा 
ठेवण्याच्या ज्या जागा आहेत त्याांच्या आिपािच्या लोकाांि अिह्य त्राि होतो, व या गाड्ा गाांवाांत न 
चालल्या अिताां दोन–दोनशें याडइपयंत कपाळ सर्फरसवणारा दुगंध चालतो. थोड्ा काळजीनें व खचानें या 
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दोनही पीडा िाळताां येण्यािारख्या आहेत; पण “ड्रेनेजच्या जंगी स्कीम्स” करण्याांत गुांतलेल्या म्युसनसिपल 
प्रसतसनधींना अिल्या क्षलु्लक िुधारणाांकडे लक्ष देण्याची र्च्िा कोठ न होणार? पुण्याांतील िवइ जातींच्या 
बायकाांि देहधमइ उरकण्यािाठीं गिाराांवर मुलें  बिसवण्याची व कुणबी बायकाांि थोडा काळोख 
पडल्याबरोबर त्या सठकाणीं ते स्वतः उरकण्याची दुष्ट खोड र्फार सदवि लागांलेली आहे! म्युसनसिपॅसलिीचे 
मोकदम चार िहा मसहने िकाळ िांध्याकाळ थोडे पसरश्रम करतील, आसण ऑनररी सकवा पगारी 
मसॅजस्रेिाि थोडें असधक काम देतील तर ही त्याांची खोड िहज र्ालसवताां येणार आहे. पण आमच्या 
कसमशनराांच्या नैिर्कगक कोमलतेमुळें  ही र्ाण येथें सकती वषें चालेल हें कोणािही िाांगताां येणार नाहीं. 
िभ्य म्हणसवणाऱ्या सस्रयाांनीं रस्त्याच्या दोनही बाज ांि बिसवलेलीं दोन दोन चार चार पोरें राखीत उभें 
रहावें, आसण रस्त्यानें जाणाऱ्या येणाऱ्या िभ्य गृहस्थाांि नाकाला पदर लाव न व खालीं मान र्ाल न 
सनम िपणें जावें लागावें, याबद्दल येथील कौंिुसबकाांची ककवा म्युसनसिपल कसमशनराांची सवशषे तारीर्फ करावी 
हें आम्हाांि िमजत नाहीं! र्फार कशाला? भर बुधवाराांत व र्तर पेठाांत रस्त्याला लाग न तपकीर र्ोंिण्याचा 
जो िपािा चाललेला अितो त्यामुळें  कशक न कशक न शेंकडों लोक जाताां येताां र्ाबरेरु्बरे होतात. पण हीं 
दुकानें रस्त्यावरून उठसवण्याबद्दल अनेकाांकड न अनेक वळेाां ि चना करण्याांत आल्या अि न त्यािांबांधानें 
अद्यासप काांहींच झालें  नाहीं, यामुळें  या म्युसनसिपॅसलिींतील िभािदाांि घ्राणेंसद्रयें आहेत ककवा नाहींत, अिा 
िांशय देखील कधीं कधीं उत्पन्न होतो! तिेंच, बोिंोभाईरामाच्या कणइकि  व भीसतप्रद आरड्ामुळें  जो त्राि 
व सनद्राभांग होतो तो द र करण्यासवषयींही म्युसनसिपॅसलिी काांहीच करीत नाही यावरून सहच्या असधकाऱ्याांना 
हा सनर्ोष बांद केल्याि आपल्या हात न मोठें पाप र्डेल अिें वाित अिलें  पासहजे अिें अनुमान करण्याि 
काांहीं हरकत सदित नाहीं! 

 
येणेंप्रमाणें पुण्याच्या प्रकृतीची िाांप्रत क्स्थसत आहे. या क्स्थतींत लौकरच सवशषे सबर्ाड होण्याचें 

आणखी एक कारण तयार होत आहे. तें कोणतें म्हणाल तर तेथील गवताच्या िोलेजांग गांजी. पुण्याचें 
राजधानीत्व गेलें ; पण पुण्याचें लष्ट्कर गेलें  नाहीं! कदासचत् पेशवार्ंतल्यापेक्षाांही िध्या येथें असधक र्फौज 
अिेल. भेद र्तकाच कीं पेशवार्ंतली र्फौज पुण्याचें वैभव वाढसवणारी होती; िध्याची र्फौज पुण्याच्या ककवा 
त्याच्या आिपािच्या लोकाांनीं तिें करण्याचा प्रयत्न केल्याि त्याांचा िमाचार रे्ण्याकरताां ठेवलेली आहे! 
अिो; किें झालें  तरी पुण्याि िध्या मोठी र्फौज आहे, व या र्फौजेंत तोर्फखाना व स्वार आहेत! र्ांग्रजी 
तोर्फाांला र्ोडे लावतात, व र्ांग्रजी स्वार र्ोड्ाांवर बितात! तोर्फाांच्या व स्वाराांच्या र्ोड्ाांि गवत लागतें 
आसण तें पुरसवणें पुण्याच्या व्यापाऱ्याांि भाग पडतें! वषाच्या एका िोंकापाि न दुिऱ्या िोंकापयंत खळ न पड ां 
देताां हा पुरवठा करताां यावा म्हण न हे व्यापारी िुगीवर मार्फक दरानें गवत सवकत रे्ऊन त्याच्या मोठमोठ्या 
गांजी र्ाल न ठेवतात. अिल्या गांजींपैकीं बऱ्याच गांजी लकडीपुलाच्या पलीकडे गणेशकखडीि जाणाऱ्या 
रस्त्याच्या डाव्या उजव्या बाज ि आहेत. गवताचें नीि रीतीनें िांरक्षण करण्याचे ककवा त्यापाि न लोकाांि 
पीडा न होऊां  देण्याचे जे अनेक उपाय आहेत ते या व्यापाऱ्याांि मुळींच अवगत निाव,े व आमच्या 
म्युसनसिपल कसमशनराांि ते अवगत अिले तरी अांमलाांत आणण्याचें त्याांना कधींच िुचलें  निावें अिें 
सदितें. खडकवािल्याच्या कालव्यामुळें  पुण्याांत न दसक्षणेकडे कहडावयाि जाण्याचे जेवढे मोठे रस्ते होते 
तेवढे िारे आिपािच्या दमिपणामुळें  अगम्य झाले आहेत! गणेशकखडीच्या रस्त्याकडे या कालव्याचें एक 
क्षदु्र सपल ां च आलें  अिल्यामुळें  व या रस्त्याच्या आिपािची जमीन मुरमाड व काताळ अिल्यामुळें  या 
रस्त्याला बराच कोरडेपणा आहे. तिेंच प वेकड न पसश्चमेकडे व पसश्चमेकड न प वेकडे वाहणाऱ्या वाऱ्याि 
अडथळा करण्यािारखें कोठें काांही निल्यामुळें, शहराच्या बऱ्याच भागाांतील व्यायामशील लोक या 
रस्त्यानें िकाळिांध्याकाळ कहडावयाि सनर्तात. पण पुलाच्या तोंडाशींच गवताच्या िेंकड्ा र्ालण्याचा 
जो प्रर्ात माांजत चालला आहे तो बांद केला नाहीं तर थोड्ा सदविाांनीं हा रस्ताही कहडावयाि जाण्याि 
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सनरुपयोगी होईल अशी आम्हाांि भीसत वािते! रस्त्याच्या पसश्चमेला गवताचे हे पवइतप्राय ढीग पडल्यामुळें  
वारा अगदीं बांद होतो र्तकें च नाहीं, तर गवत रे्ऊन येणाऱ्या व तें रे्ऊन जाणाऱ्या गाड्ाांच्या रहदारीमुळें  
र्तर लोकाांच्या गाड्ाांि व पादचाऱ्याांि त्या िांकुसचत जागेंत मोठी गैरिोय िोिावी लागते. सकत्येकदाां या 
गवताच्या गाड्ाांच्या ताांड्ाांमुळें  पाांच दहा समसनिें खोिी होते, व कधीं कधीं तर त्याांवर डोल्याप्रमाणें 
रचलेल्या ओझ्याचा धक्का लाग न र्ोड्ाांच्या कळि त्री गाड्ाांि व त्याांत बिणाऱ्याांि र्जा होते! तथासप या 
गांजींसवरुद्ध आमची जी तक्रार आहे ती केवळ याच कारणािाठीं नाहीं. सतला याह न बलवत्तर कारणें आहेत. 
गवताांत एक प्रकारचे कृमी उत्पन्न होऊन त्याांपाि न एक ताप येतो. त्याला हे–फीव्हर (Hay–Fever) अिें 
म्हणतात. शहराच्या तोंडाशीं पसश्चमेच्या बाज ला हवा खाण्याि जाण्यायेण्याच्या रस्त्यावर येवढाल्या गांजी 
र्ाल ां  देणें म्हणजे जाण नबुज न तापाच्या दुष्ट िाांथीचें बीज उर्ड्ा डोळ्यानें लाव न ठेवण्यािारखें होय! 
खेरीज पाविाळ्याांत या गांजीजवळच्या गवताचा गळाठा कुजला म्हणजे त्यापाि न दुःिह दुगंध िुितो 
र्तकें च नाहीं, तर सकत्येक रोगही उत्पन्न होतात. एकां दरींत शहराच्या नजीक र्तकें  वनस्पसतद्रव्य कुज ां देणें 
चाांगलें  नाहीं. आमची अशी ि चना आहे कीं म्युसनसिपॅसलिीनें या गांजी येथ न काढ न ती जागा आपल्या 
ताब्याांत घ्यावी, व तींत एक िावइजसनक मोठा बाग करावा. बुधवारच्या वाड्ाच्या दीडवीत बखळींत 
म्युसनसिपॅसलिीनें जी बाग केली आहे तीपाि न शहराांतल्या उकाड्ानें, र्ाणीनें, व गोंगािानें त्राि न गेलेल्या 
नागसरकाांि सकती आराम होत अिेल याचा आमच्या म्युसनसिपल प्रसतसनधींनीच सवचार करावा! 
मुांबईिारख्या सठकाणीं ज्या िावइजसनक बागा आहेत त्याांचें स्वरूप लक्षाांत आण न त्याांच्या तोडीची एक बाग 
आमच्या म्युसनसिपॅसलिीनें या गांजींच्या जागीं केल्याि पुण्याांतील बहुतेक लोक सतला दुवा सदल्यावाांच न 
रहाणार नाहींत. वास्तसवक पहाताां पुण्यािारख्या म्युसनसिपॅसलिीकड न शहराच्या सनरसनराळ्या भागाांत अशा 
प्रकारच्या लहान मोठ्या चार पाांच बागा पासहजेत. अिल्या बागा करणें हें व्यततीचें काम नव्हे. अिल्या 
िांस्था िावइजसनक खचांत नच झाल्या पासहजेत. झालेल्या रोगाांि उपाय करण्यािाठीं दवाखाने र्ालणें जिें 
म्युसनसिपॅसलट्याांचें कतइव्य आहे, त्याप्रमाणें रोग न होऊां  देण्यािाठीं लोकाांि पोिाांत चाांगली हवा रे्ताां येऊन 
दोन र्िका करमण क करताां येईल अशा आरामवासिका अक्स्तत्वाांत आणणें हेंही सतततयाच महत्त्वाचें 
म्युसनसिपॅसलट्याांचें कतइव्य आहे. अिलीं स्थलें  मोठ्या शहराांचीं रु्फप्पुिें होत; आसण व्यक्ततमात्राच्या 
रु्फप्पुिाांि चाांगली हवा समळाल्यानें त्याच्या प्रकृतीवर जे पसरणाम र्डतात, तेच अिल्या बागाांच्या योगानें 
शहराच्या प्रकृतीवर होतात. कदासचत् अशा प्रकारच्या तीन चार बागा करण्याचें िामथ्यइ म्युसनसिपॅसलिीच्या 
अांगीं त तइ निेल. पण अनुभव रे्ऊन पाहण्यािाठीं अशा प्रकारची एखादी बाग सतनें लौकर करावी अशी 
आमची ि चना आहे. अशा प्रकारच्या बागेपाि न होणारा र्फायदा व आनांद याांचा प्रत्यय लोकाांि आला 
म्हणजे त्याबद्दल ते एक लहानिा नवीन कर देण्याि देखील सबलकुल तक्रार करणार नाहींत अशी आमची 
खातरी आहे. 

 
आताां वरील गांजींसवषयीं आणखी दोन शब्द सलह न हें स्थासनक बाबींचें पुराण िांपसवतो. िध्याां ज्या 

सठकाणीं या गांजी आहेत, त्या सठकाणाह न त्या हुिक न लावल्या म्हणजे त्यािांबांधानें आपलें  कतइव्य िांपलें  
अिें म्युसनसिपॅसलिीनें िमजताां कामा नये. ज्या नवीन सठकाणीं त्या र्ाल ां  सदल्या जातील तें सठकाण 
शहरापाि न सनदान एक मलै तरी लाांब अिावें. त्याच्या आिपाि मोकळी व कोरडी जागा सवपुल अिावी. 
ती खडकाळ अिेल तर र्फारच िोईची होय. गांजीगांजींत सनदान ६० र्फ ि अांतर अिावें. मोकळ्या गवताच्या 
गांजी र्ालण्यापेक्षाां गवत दाबण्याचे यांत्र ‘दाबक’ आण न कापिाप्रमाणें त्याचे र्ट्ट गठ ठे बाांधले अिताां तें 
कुजण्याची ककवा जळण्याची र्फार भीसत रहाणार नाहीं; जागा थोडी पुरेल; एका सठकणाह न दुिऱ्या सठकाणीं 
तें वाह न नेण्याि िोपें पडेल; व वजनावर देण्यारे्ण्याि र्फार िुलभ पडेल. तिेंच ज्या सठकाणीं गवताच्या 
गांजी अितील त्या सठकाणीं आग लागली अिताां ती ताबडतोब सवझसवण्याचा उत्तम बांदोबस्त अिला 
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पासहजे. तो होण्याि मुख्य दोन गोष्टी अवश्य आहेत; एक, लागेल तेव्हाां पाण्याचा भरप र पुरवठा, आसण 
दुिरी, मोठ्या शततीचें फायर एंणजन. गवताच्या प्रत्येक खसजन्यापाशीं (डीपोपाशीं) मोठा थोरला नळ 
आण न ठेवावा, ककवा तिें करणें शतय निेल तर एखादा मोठा तळ्यािारखा खड्डा करून तो कालव्याच्या 
ककवा दुिऱ्या किल्या तरी पाण्यानें नेहमीं भरलेला ठेवावा. या दोनही वस्त ांचा खचइ गांजवाल्याांकड न घ्यावा, 
व ते तो गवत रे्णाराांकड न रे्तींल. एखादे वळेीं अक्गननारायणाची अवकृपा झाली म्हणजे हजारों रुपयाांचें 
नुकिान करून रे्ण्यापेक्षाां व तिें झाल्याि गवतािाठीं पासहजे तो भाव देण्यापेक्षाां, गवताच्या व्यापाऱ्याांनीं व 
तें रे्णाराांनीं ती अवकृपा मुळींच न होऊां  देण्यािाठीं, पसहल्यापाि न थोडीशी झीज िोिण्याि मागेंपुढें पाह ां 
नये; तात्पयइ, ज्याप्रमाणें शहराच्या आिपाि उांिाची लागवड बांद केल्यानें व पवइतीचें तळें  कोरडें पाडल्यानें 
लक्षाांत येण्यािारखा शहराच्या प्रकृतींत रे्फरर्फार झाला आहे, त्याप्रमाणें शहराांतला दमिपणा व दुगंध 
नाहींिा करून शहराच्या थेि हद्दीवर रोगाचीं जीं कारणें आहेत तीं द र केलीं आसण त्या सठकाणीं स्वच्ि हवा 
व सविावा समळण्यािारख्या मोठमोठ्या िावइजसनक बागा केल्या, तर सनरोगीपणाबद्दल पुण्याचा जो एकदाां 
लौसकक होता तो थोड्ा वषांत त्याचा त्याि सर्फरून प्राप्त होईल अशी आमची िमज त आहे. 
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मराठींत चागंिें गं्रथ कां होत नाहींत? 
 
“मराठींत चाांगले ग्रांथ काां होत नाहींत?” अिा प्रश्न सवचारण्यापेक्षाां “देशी भाषाांत चाांगले ग्रांथ काां 

होत नाहींत?” अिा व्यापक प्रश्न सवचारण्याि देखील काांहीं हरकत नाहीं! कारण ग्रांथिांबांधानें जशी मराठी 
भाषेची तशीच बहुतेक र्तर देशी भाषाांची क्स्थसत आहे अिें म्हणताां येईल. तथासप झाांकली म ठ िव्वा 
लाखाची या न्यायानें गुजराथी, मारवाडी, तेलग  वगैरे भाषाांची ज्याांना मासहती निेल त्याांना त्या भाषाांत 
कदासचत् महत्त्वाचा ग्रांथसवस्तार अिेल अिें वाित अिेल; आसण खरोखरींच तिें कोणाि वाित अिेल तर 
त्याचा तो भ्रम द र करून ग्रांथदुर्कभक्ष्याांनें िाऱ्या देशी भाषाांि िारखें व्यापलें  आहे अशी त्याची खातरी करून 
देणें, व त्याचा मानीव आनांद नाहींिा करणें याांत मोठािा पुरुषाथइ नाहीं! ज्या गोष्टींत अज्ञानापाि न िुख 
होतें त्याांत ज्ञान िांपादण्याचा प्रयत्न करणें हे केवळ मुखइपण होय. पण वारांवार काय होतें की, आपण 
आपल्या अज्ञानानांदाांत आपलें  आयुष्ट्य िुखानें कां ठीत अिताां, आपणाि ग्रहदशा येते म्हण न म्हणा, ककवा या 
िृष्टींत कोणत्याही प्राण्यानें सनरांतर िुखी अि ां नये अिा सतचा सनयमच आहे म्हण न म्हणा, कोणी तरी 
सदिण्याांत काांहींएक कारण निताां शुद्ध हेव्यानें आमच्या डोतयापाशीं आपल्या शहाणपणाची रड गाऊन 
आमची िमाधानवृसत्त नाहींशी करून िाकतो! णरपोिधर ऑफ धी नेणिव पे्रस हा एक अशा प्रकारचा असधकारी 
आहे. रा. िाठे याांना आपलें  कतइव्य मुळींच करताां येत नाहीं अिें आम्हाांि वाितें! रयतेनें मोठ्या कष्टानें 
सदलेले िरकारच्या पदरचे अडीचशें–तीनशें रुपये दरमसहना रे्त बि न वषाच्या अखेरींि “या भाषेंत 
म्हणण्यािारखा ग्रांथ झाला नाहीं; त्या भाषेंत नाांव रे्ण्यािारखा ग्रांथ सनपजला नाहीं; धमइ, काम, व कवन 
याह न नेसिव लोकाांि सतिरा सवषय हातीं धरताांच येत नाहीं; आसण सतहींत तरी मोठें वाखाणण्यािारखें 
काांहीं स्वकपोलकक्ल्पत अिेल अिें म्हणाल तर तिेंही नाहीं. जे ग्रांथ अथवा पुस्तकें  होतात, तीं बहुधा या 
सवषयाांवर; त्याांचा मगद र सकतपत अितो या गोष्टीची पसरस्रु्फिता करण्यापेक्षाां ती मुगधच ठेवावी हें बरें! 
वसरष्ठ गसणत, रिायन, यांत्रकला, सचत्रसवद्या, तारायांत्र, व्यापार वगैरे उपयुतत ककवा गहन सवषयाांवर पुस्तकें  
सलसहण्याची हौि अथवा आवश्यकता नेसिव लोकाांि वािन नाहीं; आसण ती वािली नाहीं तोंपयंत देशी 
भाषाांत चाांगले ग्रांथ सनपजण्याचा िांभव नाहीं; र्सतहाि, थोर पुरुषाांचीं चसरत्रें, अिल्या सवषयाांचें 
माहात्म्यिुद्धाां नेसिव ग्रांथकाराांि कळ ां  नये हें मोठें आश्चयइ आहे.”—अिले असभप्राय देण्यािाठीं आपणाांि 
प्रसतमािीं तीनशें रुपये समळत नितात, हें राजश्री िाठे याांि कळत नाहीं याचेंच आम्हाांि मोठें आश्चयइ 
वाितें! ज्याांच्याकड न िाक्षात् ककवा परांपरेनें आपला पगार आपणाांि समळतो त्याांचा सदल खुष होईल अशा 
रीतीचा रपोि करणें हें खऱ्या नोकराचें कतइव्य, कीं त्याांना हळहळ वािेल अशा प्रकारचें सलसहणें सलसहणें हें 
आपलें  वाजवी कतइव्य, याचीच मीमाांिा राजश्री िाठे याांि अद्यासप करताां आली निावी अिा आम्हाांि िांशय 
येतो. अपकारी, जांगल वगैरे खात्याांचे सरपोिइस् रा. िाठे याांच्या अवलोकनाांत कधींच आले नाहींत काय? 
लष्ट्करी खात्याचा अवाढव्य खचइ िपसवण्यािाठीं, नवीन मुल ख काबीज करण्याांत होणारा खचइ लोकाांच्या 
डोळ्याांत िल ां  न देण्यािाठीं, िाहेब लोकाांचे मोठमोठे पगार अखांड चालव न त्याांच्यािाठी नवीन खातीं 
काढण्याांत होणारा खचइ लोकाांच्या नजरेंत न चुकसवण्यािाठीं, नवीन कराांचा बोजा ‘त्रासह त्रासह’ होऊन 
गेलेल्या प्रजेनें आनांदानें िहावा यािाठीं गुलजार सरपोिइस् सलसहण्याची जी कला पादशाही अांमलाची ितत 
वृसद्ध कचतणाऱ्या यच्चावत र्ांग्रजी असधकाऱ्याांि िाधली आहे सतचें अनुकरण तर िामान्य नेसिवाला कधींच 
करताां येणार नाहीं; पण अपकारी, र्फॉरेस्ि वगैरे खात्याकडील लुां गेिुांगे असधकारी देखील ज्या रीतीनें 
आपले रपोि िजव न देतात ती रीती रा. िाठ्याांिारख्या गृहस्थाांि अवगत निावी, हें त्याांच्या 
हपीसशअलपणाि सबलकुल शोभत नाहीं! सशवाय, युसनव्हर्कििींत देशी भाषाांचा पुनः प्रवशे झाल्याखेरीज 
त्याांना िुदशा येणार नाहीं अिें मत देणें म्हणजे तर आपल्या असधकाराचा असतक्रम करून अराजसनष्ठेच्या 
अपसवत्र प्रदेशाांत पाऊल िाकण्यािारखें खसचत होय! 



 

 

अनुक्रमणिका 

पण आमची िमाधानवृसत्त ढवळण्याचें पाप हे िाठेच करणारे आहेत अिें नाहीं. र्रच्या भाकरी 
खाऊन नित्या उठाठेवी करणारे या सरपोिइरािारखे दुिरेही पुष्ट्कळ गृहस्थ आहेत. हेही खुद्द स्वतःला व 
दुिऱ्याला हाच प्रश्न–म्हणजे मराठी भाषेंत चाांगले ग्रांथ काां होत नाहींत–हा प्रश्न र्ाल न त्याचें उत्तर स्वतः 
देण्याचा ककवा तें लोकाांकड न काढण्याचा प्रयत्न करीत अितात! पण मौल्यवान् वस्त सवषयीं प्रश्न केला 
म्हणजे तो ग ढ होतो आसण िामान्य वस्त सवषयीं तो केला म्हणजे उत्तर देण्याि िोपा जातो अिें आम्हाांि 
वाित नाहीं. तथासप मौज अशी आहे कीं ज्या वस्त चा सनत्य िहवाि आपणाांि र्डत अितो सतचें 
कायइकारण आपणाांि ठाऊक नि न ठाऊक अिल्यािारखें उगीच वाितें. ढग काां येतात, पाऊि किा 
पडतो, मडतयाांतलें  ककवा र्फडकें  लावलेलें  पाणी गार काां होतें, उलि िाांग न ठेवलेलें  पाणी कापडाांत न काां 
गळत नाहीं, पतांग वर किा चढतो वगैरे गोष्टींची खरी कारणें आपणाांपैकीं शेंकडा नव्वदाांि ठाऊक नितील 
अशी आमची पक्की खातरी आहे. तथासप कागदाचा पतांग शेंपिािकि हवेंत चढतो किा, अिा प्रश्न एखाद्या 
पोराला केला तर तो देखील अिा प्रश्न करणाऱ्याि खुळा ठरवील! पण या प्रश्नाचें उत्तर बऱ्याच मोठ्या 
गसणत्याला बरोबर देताां आलें  नाहीं ही आमच्या अनुभवाांतली गोष्ट आहे. तात्पयइ काय कीं, मराठी भाषेंत 
चाांगले ग्रांथ काां होत नाहींत याचा खुलािा करण्यािाठीं आम्ही जर काांहीं िोपे प्रश्न केले तर हे लोक अिे 
म्हणतील कीं “याांत हो काय? याांचीं उत्तरें अगदीं िोपीं आहेत. तीं आम्हीं र्फार्डसदशीं देऊन िाक ां .” याांनीं 
अिें म्हिलें  म्हणजे आमच्या सलसहण्याची आसण कष्टाची काय प्रसतष्ठा रासहली? तथासप त्याांना तीं उत्तरें र्फार्ड
सदशीं देण्याांत येतात ककवा नाहीं, आसण आल्याि तींच या प्रश्नाांि देताां येतील ककवा नाहीं हें ताड न 
पाहाण्याची िांधी त्याांि देण्यािाठीं, आम्ही त्याांना अिें सवचारतों कीं, “काांहो पुण्याि अद्यासप मुांबईप्रमाणें 
रस्तोरस्तीं िोडावॉिरच्या बािल्या काां खप ां लागल्या नाहींत? र्गलांडाप्रमाणें येथेंही बर्फइ  ककवा थांडी काां 
पडत नाहीं? हसरपांत र्फडतयाांिारखें, मानाजी र्फाांकड्ाांिारखे, मोल्िकीिारखे ककवा लॉडइ रॉबिइस्िारखे 
लढवय्ये िध्या या देशाांत पैदा काां होत नाहींत? र्सलझाबेथ राणीनांतर र्ांगलांडाांत जिा ग्रांथसवस्तार झाला 
तिा प वीं काां झाला नाहीं—अथवा लॉडइ बेकन याला ल्यासिन ग्रांथ वाचण्याची आसण ल्यासिन भाषेंत 
सलसहण्याची चिक काां लागली? रोमन लोकाांनीं ग्रीक लोकाांि पादाक्राांत केल्यावर िॉके्रिीि, प्लेिो, 
ॲसरस्िॉिल याांिारखे पुरुष त्याांमध्यें सनमाण काां झाले नाहींत? आमचें वैद्यक काां मागें पडत चाललें  व 
ज्याच्या त्याच्या हातीं बािली काां येऊां  लागली? स्वतांत्र राष्ट्राचीं सचन्हें काय व महाराष्ट्र देशाांत तीं आहेत 
ककवा नाहींत?” जो या प्रश्नाांचीं उत्तरें बरोबर देऊां  शकेल त्याला महाराष्ट्र देशाांत चाांगले ग्रांथ काां होत 
नाहींत हें िहज िमजणार आहे. 
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िारू णवरुद्ध अफू अथवा हिंवायाचे िुकानावर ब्रह्मापधि! 
 
आज दारू घ्यावी ककवा अर्फ  खावी या प्रश्नाचा सवचार करावयाचा नाहीं! दारू आम्ही पीत आहों. 

अर्फ  आम्ही खात आहों व ओढीत आहों! दोन्ही वस्तु त्याज्य आहेत व दोर्ींच्याही अांमलाांत न आम्ही िुिलों 
तर र्फार बरें होणार आहे. पण तिें होण्याचा रांग सदित नाहीं. आमच्या व सचनी लोकाांच्या कल्याणािाठीं 
र्ांक्गलश परोपकारी गृहस्थाांनीं जे प्रयत्न चालसवले आहेत त्याांचा पसरणाम कदासचत् अिा होणार आहे कीं, 
आमचें व सचनी लोकाांचें अर्फ चें व्यिन िुि न त्याच्या जागीं आम्ही व ते पके्क दारूबाज बनणार आहों! 
अर्फ च्या िेवनापेक्षाां दारूच्या िेवनाचे पसरणाम र्फार वाईि आहेत. अर्फ नें झोंप येते; दारूनें झोप मोडते. 
अर्फ नें अक्गनमाांद्य होतें; दारूनें पोिाांत आग िुिते. अर्फ बाज मनुष्ट्य झोंपाळ , एकलकोंडा व शाांत अिा 
अितो; दारूबाजाला रस्त्याांत जाऊन सशवीगाळ, मारामारी, व ओकाबोक करून आपली शोभा करून 
घ्यावीशी वािते. असर्फणवाला आपल्या खोलींत पड न रहातो; दारूवाला का गिाराांत पडेल, काां काांट्याांत 
पडेल, काां कुव्याांत पडेल हें कोणालाही िाांगताां यावयाचें नाहीं! अर्फ  बेतानें खाल्ली ककवा ओसढली तर मेंद ि 
बळकिी येते, वाताचे सवकार होत नाहींत, ज्वराला प्रसतबांध होतो व तो आला अिताां हितो ककवा मुळींच 
नाहींिा होतो, अिें सकत्येक वैद्य लोकाांचें म्हणणें आहे. दारू सपण्यापाि न कोणत्याही प्रकारचा र्फायदा होत 
नाहीं. ती प्लीहा, यकृत् व काळीज याांि सवकार करणारी अि न सतच्या योगानें मेंद चा सजतका त्वसरत 
सबर्ाड होतो सततका दुिऱ्या कोणत्याही अांमली पदाथानें होत नाहीं अिें म्हणतात. हें िवइ खरें अिेल तर 
अर्फ च्या व्यिनापेक्षाां दारूचें व्यिन अगोदर द र करण्याचा प्रयत्न करणें र्ष्ट आहे अिें कोण म्हणणार नाहीं? 
पण चमत्कार पहा कीं, र्ांग्रजी परोपकारी गृहस्थाांनीं आमचें व सचनी लोकाांचें अर्फ चें व्यिन नाहींिें 
करण्यािाठीं आकाशपाताळ एक करण्याचा र्ाि र्ातला अि न आमच्या पाठीमागें लागलेल्या या 
मसदरारूप नवीन सपशासचकेच्या झपाट्याांत न आम्हाांि िोडसवण्याचा म्हणण्यािारखा प्रयत्न ते मुळीच करीत 
नाहींत. र्ांग्रजी अांमल होण्याप वीं दारू आम्हाांि मुळींच ठाऊक नव्हती अिें नाहीं. मुिलमानाांच्या 
कारकीदींत व त्याांच्या प वीं देखील या देशाांतील लोक श्रमपसरहारािाठीं, शीतसनवारणािाठीं, अथवा 
यक्त्कां सचत् आनांदवृसत्त उत्पन्न करण्यािाठीं या मादक पेयाचा मार्फकपणानें उपयोग करीत अित. पण 
प वइकालापाि न कहदुस्थानाांतील लोकाांच्या वसहवािींतला िोमरि, ताडी ककवा माडी कोणीकडे? आसण 
सर्फरांगी लोकाांनीं शीतकसिबांधाांत न आपल्याबरोबर आणलेली कॉग्नॅक्, क्व्हस्की ककवा ब्रडँी कोणीकडे? या 
सतर्ींिही िाक्षात् अक्गनिख्या म्हणण्यात हरकत नाही! याांचा णनपािी डोझ र्िा किा कापीत जातो, व 
ऐन हेमांत ऋत ांत िवइ शरीरभर ग्रीष्ट्म ऋत ची िाया कशी पाडतो याचा अनुभव पुष्ट्कळाांना अिेलच! या अर्ोर 
व्यिनाचे पायीं या देशाांतील िवइ दजांतले लोक अनामयाि, द्रव्याि, व अब्र ि किे मुक ां  लागले आहेत, हें 
आताां कोणाि िाांगावयाि पासहजे अिें नाहीं. प वीं कोणत्याहीं काळीं आम्ही या व्यिनाांच्या आधीन र्तके 
झालों नव्हतों, व आताां ज्या प्रकारच्या जहाल दारवा सपण्याचा िपािा आम्हाांत िुरू झाला आहे, तिल्या 
दारवा आम्हाांि सबलकुल ठाऊक नव्हत्याां; तेव्हाां ज्या परोपकारी गृहस्थाांि आमच्या कल्याणाची खरोखरी 
कळकळ अिेल त्याांनीं आमच्या हात न अर्फ ची गोळी काढ न रे्ण्याप वी आमच्या हातचा दारूचा गलाि 
सहिकाव न रे्तला पासहजे! पण त्याांच्या िाांप्रत वतइनावरून तिें करणें त्याांि शतय ककवा उसचत वाित 
निावेंिें सदितें. आपण जी जाळणारी दारू प्रसतवषीं र्फस्त करतों ती बहुतकरून र्ांगलांडाह न येथें येते. 
अथात् सतचा सजतका असधक खप होईल सततका र्ांग्रजी दारू करणाराांचा र्फायदा आहे. कहदुस्थानच्या पायीं 
सब्रसिश व्यापाऱ्याांचें नुकिान न होऊां  देणें हें सब्रसिश पालइमेंिचें स्वाभासवक कतइव्य आहे. तेव्हाां कहद  लोकाांि 
लागलेलें  हें व्यिन कमी करण्याच्या र्राद्यानें र्ांगलांडाह न कहदुस्थानाांत येणाऱ्या दारूवर जबरदस्त कर 
बिसवण्याचा सवचार सब्रसिश पालइमेंिापुढें आग्रहानें कोणीच आणीत नाहीं. मनुष्ट्याांची व्यिनािक्तत नाहींशी 
करून त्याांचें अक्स्तत्व िुखावह करण्याि झिणाऱ्या परोपकारी र्ांक्गलश गृहस्थाांि देशासभमानानें व 
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आप्तसहतरतीनें अद्याप िोडलें  नाहीं, हें यावरून उर्ड होतें. र्ांगलांडचें नुकिान न होताां दुिऱ्याांचें कल्याण 
याांच्या हात न झालें  तर हे करणार! कहदु लोकाांि व सचनी लोकाांि अर्फ च्या व्यिनाांत न िोडसवण्यािाठीं 
नेसिव िांस्थासनकाांचा व कहदुस्थान िरकारचा केवढाही तोिा झाला तरी हरकत नाहीं; सिस्ती लोकाांनीं 
पैशािाठीं अर्फ चा व्यापार करणें आसण दुिऱ्या लोकाांि अर्फ िारखें क्षयकारी सवष चारणें यािारखें 
महापातक नाहीं. पण त्याच लोकाांनीं स्वसहतािाठी आपली दुबइल प्रजा “नको नको” म्हणत अिताां सतच्या 
र्शाांत बािल्या कोंब न सतची नागवण क करण्याि सबलकुल हरकत नाहीं! र्ांगलांडाांत न कहदुस्थानकडे 
दारूचा हवा तेवढा प र वाह ां न देणें म्हणजे र्ांक्गलश व्यापाऱ्याांच्या व कहदुस्थानच्या प्रजेच्या नैिर्कगक 
स्वातांत्र्याला अिह्य प्रसतबांध करणें होय! दारूच्या व्यापाराांत सब्रसिश िरकाराकड न या सवलक्षण तत्त्वाचा 
गुप्तपणानें अवलांब होत निता तर येथील गुत्त्याांची िांख्या प्रसतवषीं वाढत काां जाती? दारूचा खप 
असधकासधक काां होतो? आसण वाईि दारूच्या असतिेवनापाि न होणाऱ्या दुष्ट्पसरणामाांचें वाढतें प्रमाण काां 
दृष्टीि पडतें? अर्फ पेक्षाां दारूचें व्यिन शेंकडोंपि वाईि आहे. तेव्हाां सब्रसिश परोपकाऱ्याांना आमच्या 
कल्याणाची खरोखर काळजी अिेल तर सब्रसिश अांमलामुळेंच ज्या तीव्र व्यिनाचा येथें जारीनें प्रिार होत 
आहे त्याचा प्रसतबांध करणें हें त्याांचें पसहलें  कतइव्य आहे. 

 
पुनः पुनः जों जों सवचार करावा तों तों र्ांगलांडाांतल्या लोकाांनीं सचनी लोकाांची अर्फ  तोडण्यािाठीं 

कहदुस्थान िरकारावर जबरी करून कहदुस्थानाांतला व्यापार नाहींिा करण्याचा प्रयत्न करावा, याचा 
आम्हाांि मोठा चमत्कार वाितो! अर्फ च्या सवक्रीपाि न कहदुस्थान िरकारला प्रसतवषीं आठ–नऊ कोिी 
रुपये उत्पन्न करताां येतात. अर्फ चा व्यापार बांद झाल्याि हे आठ–नऊ कोिी कोठ न पैदा करावयाचे? या 
प्रश्नावर सम. केन वगैरे अर्फीणशत्र  अिें उत्तर देतात कीं, “नर्फानुकिान आम्ही जाणत नाहीं; अर्फ  खाणें 
ककवा ओढणें ही गोष्ट र्फार वाईि आहे; व ती नाहींशी करणें हें आमचें कतइव्य आहे. तें केल्यानें खािगी 
व्यततींचें व कहदुस्थान िरकारचें काय नुकिान होतें आसण त्याांनीं तें किें भरून काढावें हें पहाण्याचें आमचें 
काम नाहीं. ज्याांना राज्य करावयाचें अिेल त्याांनीं हवें तें करून जमाखचाची तोंडसमळवणी करावी.” 
आमच्या मतें हें शुद्ध आडदाांडपणाचें उत्तर होय. अिल्या उत्तरानें सनभाव लागावयाचा नाहीं, हें त्याांना 
ठाऊक आहे. मानीव नीतीकरताां एकाएकीं आठ–नऊ कोिी रुपये कहदुस्थान िरकाराला र्ालव न बिताां 
येणार नाहीं, आसण म्हण न अिल्या नीसतप्रवतइकाांनीं केवढाही आक्रोश केला तरी ते त्याांच्याकडे लक्ष देणार 
नाहीं, अशी याांची मनातल्या मनाांत पक्की खातरी अिल्यामुळें, याांचेकड न वारांवार अिेंही िुचसवण्यात येतें 
कीं, लष्ट्करी वगैरे खात्याांत कािकिर केली अिताां आठ–नऊ कोिी रुपये िहज वाांचसवताां येणार आहेत; 
आसण तिें झालें  म्हणजे अर्फ चा व्यापार बांद करण्याि मुळीच हरकत नाहीं. आमचें म्हणणेंही तिेंच आहे, 
पण हे लोक सब्रसिश पालइमेंिाांत ज्या खिपिी करीत आहेत त्याांवरून अर्फ चा व्यापार अगोदर बांद 
करण्यासवषयीं सजतका आग्रह सदितो, सततका कािकिर करण्यासवषयीं सदित नाहीं. तात्पयइ, पुढें मागें या 
परोकारी गृहस्थाांच्या अर्फीणदे्वषामुळें  आमच्यावर एखादा नवीन कर बिण्याचा मात्र िांभव आहे! 

 
बरें, र्तकें  झाल्यावर तरी सचनी लोकाांची अर्फ  िुिेलच अिा सजम्मा या परोपकाऱ्याांना रे्ताां येईल 

अिें आम्हाांि वाित नाहीं. आम्हाांवर सब्रसिश लोकाांचा ताबा चालतो यामुळें  आमच्या नर्फानुकिानीकडे न 
पाहाताां त्याांना आमचा अर्फ चा व्यापार बांद करताां येणार आहे. पण कहदुस्थानाांत न अर्फ  येत नाहीं अिें पाह न 
खुद्द चीन देशाांत अर्फ  उत्पन्न करण्याि िुरुवात झाली आसण सचनी लोकाांि प्रसतवषीं जेवढी अर्फ  लागते 
सततकी ते र्रच्या र्रीं सपकव ां लागले म्हणजे हे परोपकारी गृहस्थ काय करणार? ही गोष्ट केवळ िांकेताथी 
नाहीं. अर्फ च्या व्यापारािांबांधानें जी मासहती उपलब्ध आहे तीवरून अिें सदितें कीं, अलीकडे पर्कशआ 
(र्राण) व चीन या देशाांत बरीच अर्फ  उत्पन्न होऊां  लागली आहे. सचनी अर्फ  कहदुस्थानच्या अर्फ र्तकी 
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किाला ककवा कैर्फाला उतरत नाहीं, अिें म्हणतात! निेल कदासचत्. पण सचनाांत ककवा आसशया 
खांडाांतल्या दुिऱ्या देशाांत खिखशींचें झाड लागतच नाहीं ककवा वाढत नाहीं अिें नाहीं. अर्फ ची लागवड 
करण्याच्या कामीं सचनी लोकाांचा अनुभव जिजिा वाढत जाईल तितशी त्याांच्या अर्फ ां त िुधारणा होऊन 
थोड्ा वषांच्या आांत खुद्द चीन देशाांतच शांभर नांबरी हवी सततकी अर्फ  पैदा होण्याचा िांभव आहे. अिें 
झाल्याि आमच्या सब्रसिश सहतकचतकाांनीं सचनी लोकाांचा र्फायदा न करताां आमचें नुकिान मात्र केल्यािारखें 
होईल! यािाठीं त्याांनीं या अर्फ च्या र्ोंिाळ्याांत न पडताां आमची बािली िोडसवल्याि आम्हाांवर त्याांची मोठी 
मेहेरबानी होणार आहे! 
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अंडीं खाण्यास काय हरकत आहे? 
 

माांिाशनाि आम्ही प्रसतक ल आहों, व माांिाशनासवरुद्ध आम्ही अनेक वळेाां सलसहलें  आहे हें आमच्या 
वाचकाांच्या ध्यानाांत अिेलच. तथासप माांिाहाराांत अांडाहाराचा अतांभाव होतो ककवा नाहीं याचा उल्लेख 
आमच्या लेखाांत स्पष्टपणें कोठेंही झालेला नाहीं; आसण काांहीं अांशीं आम्हीं तो बुद्धध्याच केलेला नाहीं; कारण 
त्यासवषयीं आमच्या बुद्धीचा पक्का सनणइय अद्यासप व्हावयाचा आहे! तथासप आमच्या एका समत्रानें अांडाहाराच्या 
वतीनें पुढें जो मजुकर सलसहला आहे तेवढ्यावरून तो आम्हाांि स्वीकरणीय होतो अिें आम्हाांि वाित नाहीं. 
येवढें खरें आहे की माांिाहाराची सनरुपयुततता ककवा त्याज्यता सिद्ध करण्यािाठीं सजतकीं कारणें देताां 
येतात सततकीं कारणें अांडाहारासवरुद्ध देताां येणार नाहींत. पण अिें आहे म्हण न अांडीं खाण्याि काां हरकत 
नाहीं अिें म्हणणें मोठी च क आहे. माांिार्तकीं अांडीं सनसषद्ध नाहींत हें खरें; पण त्यावरून ती धान्यार्तकी 
ककवा र्फळाांर्तकी प्रशस्त आहेत अिेंही म्हणताां येणार नाहीं. तथासप त्यािांबांधानें आमचें काय म्हणणें आहे तें 
िाांगण्याप वी आमच्या समत्रानें अांड्ाची जी तरर्फदारी केली आहे ती वाचकाांपुढे ठेवणें योगय सदितें :— 

 
“अलीकडे अत्यांत वादग्रस्त होऊन बिलेला जो माांिाहाराचा सवषय त्यासवषयीं मी आज तुम्हाांि 

सलह ां र्च्िीत नाहीं. यािांबांधानें तुमचा आमचा बऱ्याच वषांचा तेढा आहे व तो एकदम सनर्ण्याची आशा 
नाहीं. तथासप अांडीं खाण्याच्या िांबांधानें तुम्हाां–आम्हाांत तिा बेबनाव होण्याचें वास्तसवक कारण सनदान मला 
तरी सदित नाहीं. माांि आसण धान्य ककवा र्फळ याांच्या दरम्यान अांडीं ठेवताां येतील अिें मला वाितें; व एका 
दृष्टीनें माांिान्नापेक्षाां धान्यान्नाशीं अांडान्न सवशषे िदृश आहे अिें सवचाराअांतीं कोणािही कब ल करावें लागेल. 
अांडीं खाण्याांत कोणत्याही प्रकारची अमानुषता नि न शरीरपोषणाला अांड्ािारखें दुिरें अन्न नाहीं अशी 
माझी खात्री झाली आहे. ही खात्री होण्याि माझ्या एका डाततर स्नेह्यानें करून पासहलेला पुढील प्रयोग 
कारण झाला. या डाततराचा आसण माझा या िांबांधानें अनेक वषें वाद चालला होता; पण त्याला 
अनुभवशास्र किें लावावें हें आम्हाांि िमजेना. अखेरीि आम्हाांि एक युक्तत िुचली. गेल्या वषीं माझी कुत्री 
सवऊन सतला तीन िुरेख सपल्लें झालीं. या सपल्लाांना सनरसनराळ्या तऱ्हेचे आहार सदले अिताां त्याांवर त्याांचे 
पसरणाम स्पष्टपणें सदि न येतील अशी कल्पना बोलताां बोलताां सनर्ाली आसण ती आम्ही अमलाांत आणण्याचा 
लागलीच सनश्चय केला. माझ्या स्नेह्याला अांड्ाांशीं व्यवहार करण्याि प्रत्यवाय निल्यामुळें  हा प्रयोग करून 
पहाण्याि त्याची िांमसत पडली. नांतर तीन सपल्लाांपैकीं दोन आसण िारखीं सपल्लें पाह न एकाला मी आपल्या 
र्रीं रे्ऊन गेलों आसण त्याला द ध, भात वगैरे अन्नाहार िुरू केला; दुिऱ्या सपल्लाि माझ्या स्नेह्यानें अांडीं व 
माांि चारण्याि िुरवात केली. चार मसहन्याांच्या अखेरीि दोर्ाां कुत्र्याांच्या प्रकृतींत सवलक्षण रे्फरर्फार सदि न 
आला. माांि व अांडीं खाणारें सपल्ल ां चलाख व जोरदार सदि ां लागलें , आसण द धभातावर पोिलेलें  सपल्ल ां बरेंच 
मांद व कमजोर अिें झालें ! यापुढें आणखी ज्या प्रसक्रया आम्हीं करून पासहल्या त्यावरून आमच्या नजरेि 
अिें आलें  कीं सजवांत प्रकृतींना नायत्रोजनपेक्षाां आल्ब्युमन असधक हवा अितो. नायत्रोजन र्फाजील झाला 
तर तो स्नाय ांत जाऊन बितो आसण पुढे स्नाय ांवर काम पडलें  अिताां उपयोगाि येतो; परांतु 
हायड्रोकारबनाचा असतरेक झाला तर त्यापाि न चरबी वाढ न रुसधरासभिरण नीि होण्याि अडचण पड ां 
लागते. ज्या अन्नाांत कारबन र्फार आहे त्यामुळें  वाधइतय लवकर येतें व ज्याांत नायत्रोजन र्फार त्यानें तें 
िावकाश येतें. अांड्ाांत नायत्रोजन र्फार आहे, आसण म्हण न भात, िाखर, द ध, वगैरे पदाथांपेक्षाां 
दीर्ायुकचतकाांनीं अांड्ाांचा सवशषे उपयोग केला पासहजे.” 

 
आमच्या समत्राच्या या ‘प्रयोगा’ पाि न, ‘प्रसक्रये’ पाि न ककवा ‘अनुभवा’पाि न सवशषे काांहीं सनष्ट्पन्न 

झालें  आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं. माांिाहारी प्राण्याि माांि समळालें  तरच त्याची वाढ चाांगली होते, नाहीं 
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तर होत नाहीं, एवढीच गोष्ट या प्रयोगामुळें  सिद्ध झाली. पण ही नाकब ल केली होती कोणी? किह, वार्, 
माांजरें वगैरे जनावराांप्रमाणें कुत्राही माांिाहारी जनावर आहे, आसण म्हण न त्याच्या पोषणाला माांि अवश्य 
आहे, अिें दाखसवल्यानें मनुष्ट्याच्या पोषणालाही तें अवश्य आहे अिें अनुमान करण्याि काय आधार 
समळतो? कुत्रा आसण मुनष्ट्य हे दोरे्ही प्राणी आहेत येवढ्याच आधारावर जें अन्न कुत्र्याांना पोषक होतें तेंच 
मनुष्ट्याांनाही पोषक होईल अिा सिद्धाांत करताां येत नाहीं. तो करताां येण्याि कुत्र्याप्रमाणें मनुष्ट्यही जात्या 
माांिाहारी प्राणी आहे अिें दाखवलें  पासहजे. पण तें तर आमच्या समत्राच्या ककवा त्याच्या डातिर स्नेह्याच्या 
प्रयोगाांत कोठेंही सदित नाहीं! उलि त्याच्या प्रयोगावरून येवढेंच सदि न येतें कीं, जात्या माांिाहारी 
प्राण्याचा देखील धान्याहारावर चसरताथइ होऊां  शकतो! सशवाय आपण हेंहीं पाहतों कीं पुष्ट्कळ कुणबी 
लोकाांपाशीं व धनगर लोकाांपाशीं अिलेल्या कुत्र्याांचा बहुतेक चसरताथइ धान्याहारावर होत अि न त्याांच्या 
अांगीं माांिाहारी कुत्र्याांपेक्षाां सवशषे कमी िामथ्यइ अिल्याचें सचन्ह दृष्टीि पडत नाहीं. पण माांिाहारी 
कुत्र्याांपेक्षाां त्याांत जो एक सवशषे दृष्टीि पडतो तो हा कीं, तीं क्र र अि न असधक सवश्वाि  व कष्टाळ  अितात. 
तेव्हाां आमचा समत्र सिद्ध करायला गेला एक गोष्ट आसण त्याच्याकड न सिद्ध झाली भलतीच गोष्ट अिें 
आम्हाांि वाितें! माांिाांत ककवा अांड्ाांत खरोखरीच काांहीं असद्वतीय शक्ततवधइक व आयुष्ट्यवधइक गुण 
अितील तर त्या सचजा बैलाला ककवा र्ोड्ाला चारल्यानेंही कुत्र्यािारखे त्याांवरही त्याांचे पसरणाम र्डले 
पासहजेत. पण ते तिे र्डतात काय? अगोदर र्ोड्ाला आसण बैलाला माांि व अांडी चारणें हेंच अशतय 
आहे. र्ोड्ापुढें ककवा बलैापुढें माांिानें व अांड्ाांनीं भरलेली र्मेलीं ककवा पाट्या भरून ठेवाल तर तीं 
जनावरें, सकतीही भ क लागली तरी, त्याांच्या वािाबरोबर आपलीं दावीं व दवािनें तोड न पळ न जातील अिें 
आम्हाांि वाितें! तात्पयइ, तुमचें माांि आसण तुमचीं अांडीं सवशषे प्रासणवगाि सकतीही महत्त्वाचीं अिलीं तरी तीं 
िाऱ्या प्रासणकोिीि तशीं होतील अिें कदासप म्हणताां येणार नाहीं. वास्तसवक पाहताां माांिाांत ककवा अांड्ाांत 
ककवा दुिऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अन्नाांत अमुक पोषकता आहे आसण अमुक नाहीं, अिा िामान्य ककवा 
केवल सिद्धाांत करताां येणार नाहीं. कोणत्याही वस्त चें पोषकत्व ज्या वनस्पतीला ककवा प्राण्याला तें खत 
ककवा अन्न म्हण न र्ालावयाचें अितें त्याच्या प्रकृतीवर अवलांब न अितें. ज्या जसमनीवर दुिऱ्या झाडाचें बीं 
उगवणार देखील नाहीं त्या जसमनीवर र्ायाळ, सनवडुांग, शरे अथवा िांिणी हवीं तशीं माजतील! ज्या 
पाल्याला दुिरी जनावरें तोंड देखील लावणार नाहींत तो खाऊन शळे्या व िाांडणी पुष्ट होतील आसण 
सवपुल द ध देतील! भाताच्या कोंड्ार्तकी नीरि वस्त  क्वसचतच अिेल; पण गाढवाच्या प्रकृतीवर त्याचा 
सकती सवलक्षण पसरणाम होतो तो पहा! पाविाळ्याांत उठावणीला आलेल्या गाढवाि भाताच्या शरे–दीडशरे 
कोंड्ािारखा दुिरा खुराक नाहीं, अिें िाांगतात! पण या जनावराांची गोष्ट तरी कशाला पासहजे? 
मनुष्ट्यजातीच्या लहान मुलाचीच गोष्ट काां घ्याना? माांि व अांडीं अत्यांत पौसष्टक द्रव्यें आहेत अिें िमज न तीं 
लहान मुलाांि आईच्या दुधाऐवजीं सदलीं तर चालतील काय? कधींही चालावयाचीं नाहींत. तिेंच, मोठीं 
मनुष्ट्यें िवइच आहार माांिाांवर व अांड्ाांवर करू म्हणतील तर त्याांचा सनभाव लागेल काय? लागेल अिें 
आम्हाांि वाित नाहीं. कारण मनुष्ट्याची शक्तत रहाण्याि व तो दीर्ायुषी होण्याि त्यानें माांि खाल्लेंच पासहजे 
अिें म्हणणारे देखील त्यानें शुद्ध माांिाहार करावा अिें िाांगत नाहींत. उलि माांिाहार न करणारे लोक 
शतायु होऊन गेल्याचीं अनेक उदाहरणें आहेत. माांिाांत ककवा अांड्ाांत सजतकीं पोषक द्रव्यें आहेत सततकीं 
काांहीं प्रकारच्या धान्याांत व र्फळाांत अि न माांिापाि न व अांड्ापाि न र्डणारे अपाय त्याांपाि न र्डण्याची 
मुळींच भीसत नाहीं. तेव्हाां अांडीं खाण्याची अवश्यकता काां अिावी, हें आम्हाांि कळत नाहीं! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

आमचा अफूचा व्यापार 
 

थोड्ा सदविाांप वीं या मादक वस्त सवषयीं एकवार सलसहलें  अि न आज सर्फरून तोच सवषय हातीं 
रे्ण्याि र्ांगलांडाह न नुकतींच आलेलीं वतइमानपत्रें कारण झालीं. या पत्राांत या सवषयासवषयीं पालइमेंि िभेंत 
जो काांहीं सदविाांप वीं वादसववाद झाला त्याची िाद्यांत हकीकत सदली आहे. या हकीकतीवरून असहरे्फनाचे 
शत्र  आजच आम्हाांवर आपल्या परोपकारबुद्धीची गदा आण ां शकतील अिें वाित नाहीं! तथासप या 
सहतकचतकाांच्या वतइनावर नेहमीं करडी नजर ठेसवली पासहजे; नाहीं तर हे बोलताां बोलताां गांडा र्ालावयाि 
िोडावयाचे नाहींत! १८९१ िालीं याांनीं मोठ्या सहकमतीनें हौि ऑफ् कॉमन्ि िभेकड न अिा ठराव पिार 
करून रे्तला होता कीं, कहदुस्थान िरकार सचनाशीं अर्फ चा जो व्यापार करतें तो नीसतदृष्ट्ट्या अत्यांत 
द षणीय आहे, आसण म्हण न तो नाहींिा करण्याबद्दल कहदुस्थान िरकारानें हरएक प्रयत्न केला पासहजे. 
सबचाऱ्या कहदुस्थान िरकाराला आवडो अथवा न आवडो, आपल्या िाि च्या म्हणजे सब्रसिश हौि ऑफ् 
कॉमन्िच्या हुकमाांकडे थोडें बहुत तरी लक्ष्य द्यावें लागतें! हौि ऑफ् कॉमन्ि िभेंत अर्फ चा व्यापार 
अप्रशस्त ठरल्याबरोबर, आमच्या िरकाराला तो ठराव अमलाांत आणण्यािाठीं थोडेबहुत हातपाय हलवावे 
लागले व गेल्या दोन वषांत त्या िरकारानें या कामीं आपलें  बरेंच नुकिान करून रे्तलें  आहे. पण 
येवढ्यानें अर्फ च्या शत्र ांचें िमाधान झालें  नाहीं. कोठ न होणार? कहदुस्थानच्या अर्फ चा व्यापार अजीबात 
नाहींिा करून िाकण्यािाठीं ज्याांचा अवतार झालेला त्याांना सतचा देशाांतल्या देशाांत व बाह्यदेशीं होणारा 
व्यापार नुिता कमी होत चालला आहे हें पाह न कोठ न िमाधान होणार? अथात् नाहीं. कहदुस्थानाांत 
खिखशीचें झाड एकही लाग ां नये, व त्याच्या मादक र्फळाांतील रिावर एकही सचनाच्या सचलमीचा अथवा 
गोळीचा गुजारा होऊां  नये, अशी याांची बलवत्तर र्च्िा अिल्यामुळें  याांनीं थोड्ा सदविाांप वी सशतार्फीनें 
१८९१ च्या ठरावापेक्षाां आपणाांि सवशषे अनुक ल अिा दुिरा ठराव पिार करून रे्ण्याचा र्ाि र्ातला 
होता. पण िाांप्रत असधकारारूढ अिलेल्या सलबरल पक्षाचा जो मुकुिमणी सम.गलॅर्डस्िन् याच्या लोकोत्तर 
चातुयामुळें  त्याांचा तो र्ाि िम ळ र्फिला र्तकें च नाहीं, तर त्याांनीं पिार करून रे्ण्यािाठीं हौि ऑफ् 
कॉमन्ि िभेपुढें माांडलेल्या ठरावाच्या आसण काांहीं अांशीं १८९१ िालाच्याही ठरावाच्या काांहींिा उलि अिा 
ठराव पिार झाला! या ठरावाची ि चना खुद्द सम. गलॅड्डस्िन् याांनी केली आसण बहुमताने त्याांचें म्हणणें पिांत 
ठरलें . 

 
१८९१ िालच्या ठरावावर वरताण करणारे सम. वबे याांचा ठराव अिा होता कीं, “कहदुस्थानाांतील 

अर्फ च्या व्यापाराच्या अप्रशस्ततेबद्दल अठराशें एतयाण्णव िालीं हौि ऑफ् कॉमन्ि िभेंत पिार झालेला 
ठराव कहदुस्थान िरकारानें अमलाांत आणावा म्हण न त्याांत ज्या अनेक ि चना केल्या आहेत त्या िवांचा 
यथाक्स्थतपणें सवचार करताां, या िभेचें अिें मत झालें  आहे कीं, कहदुस्थानाांत व या देशाांत चौकशी 
करण्यािाठीं एक रॉयिं कणमशन नेमण्याांत यावें आसण या कणमशनानें (१) कहदुस्थानच्या मुलकी व लष्ट्करी 
खात्याांत कोणत्या सठकाणीं सकती कािकिर करताां येण्यािारखी आहे; (२) कोणत्या िाधनाांनीं 
कहदुस्थानची िांपसत्त वाढसवताां येईल; आसण (३) अर्फ चा व्यापार बांद केला अिताां र्ांग्रजी खसजन्याांत न 
कहदुस्थानाि जर काांहीं मदत करावी लागली तर ती केवढी व सकती वषें करावी लागेल, यासवषयीं सरपोिइ 
करावा.” हा ठराव सम. वबे आसण त्याांचे समत्र याांच्या र्च्िेप्रमाणें पिार झाला अिता तर िोन्यारुप्याच्या 
चढउतारामुळें  सजगसजगीि आलेलें  आमचें कहदुस्थान िरकार आसण त्याांची प्रजा याांवर हें आणखी एक 
प्रचांड असरष्ट आल्यािारखेंच झालें  अितें. पण सम. गलॅड्डस्िन् याांच्या गांभीर व मुदे्दि द भाषणामुळें  तो ठराव 
रद्द होऊन सम. गलॅड्डस्िन् याांचा नेमस्त ठराव पिार झाला. सम. गलॅड्डस्िन् अिें म्हणाले कीं, या अर्फ च्या 
प्रश्नाांत सनत्यनीतीच्या सवचाराचा अांतभाव होतो, हें मला कब ल आहे. पण यािांबांधानें ज्याांना नीसतशास्राचे 
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‘वस्ताद’ म्हण न म्हणतात त्याांचेंच मत केवळ रे्ऊन चालावयाचें नाहीं. ज्याांना स्वतांत्रपणें मत देण्याचा 
असधकार अि न आपल्यावर यािांबांधानें केवढी जबाबदारी आहे हें कळत आहे अशाांच्या मतानें हौि ऑफ् 
कॉमन्ि जाईल तरच त्याचा नीि सनभाव लागेल. ब्रम्हदेशाांतील अर्फ च्या व्यापारािांबांधानें कहदुस्थान 
िरकारानें जो कायदा केला आहे, त्यावरून त्या व्यापारासवषयीं त्या िरकाराचें मत काय आहे हें आपणाांि 
कळण्याचा मागइ झाला आहे. पण ब्रम्हदेश म्हणजे कहदुस्थान िरकार नव्हे ही गोष्ट लक्षाांत वागसवली पासहजे; 
कहदुस्थान िरकार अर्फ च्या पेट्या कोणत्याही देशाच्या गळ्याांत िततीनें बाांधीत नाहीं. जेवढी अर्फ  सचनी 
लोक स्विांतोषानें मागतात तेवढीच त्याांि सवकली जातें. या अर्फ पाि न िध्या चारपाि न िहा कोिी रुपये 
कहदुस्थान िरकाराि प्राप्त होतात. सम. वबे याांचें अिें म्हणणें आहे कीं, कहदुस्थान िरकाराि परतया 
लोकाांपाि न प्राप्त होणारें हें चार कोिींचें उत्पन्न अजीबात नाहींिें करून िाकावें र्तकें च नाहीं, तर तिें 
करण्यानें कहद  लोकाांिही कोणत्याही प्रकारचा त्राि पड ां नये. सम. वबे याांचें हें म्हणणें सकतपत श्लाघ्य आहे 
याचा या िभेनें पक्का खल केला पासहजे. तिेंच, या कामीं गरज पडल्याि र्ांगलांडानें थोडीबहुत मदत करावी 
अिेंही सम. वबे याांचें म्हणणें आहे. ही मदत या देशानें कोणत्या रीतीनें करावयाची? कहदुस्थानाि एखादी 
मोठी रक्कम कजी देऊन तीबद्दल व्याज घ्यावयाचें आसण पुढें सतची रे्फड करून घ्यावयाची कीं काय? 
तात्पयइ, मदत म्हणजे काय? हेंही नीि िमजणें जरूर आहे. आम्हीं कहदुस्थानचें म्हणजे वीि पांचवीि कोिी 
लोकाांचें राज्य करतों. या पांचवीि कोिींतील बरेच लोक जरी पासहजे त्याच्या तांत्रानें चालण्यािारखे 
आहेत, तरी बऱ्याच लोकाांना स्वतांत्रपणें सवचार करण्याची व तदनुिार वतइन करण्याची अक्कल आहे. अशा 
लोकाांचें दारू आसण अर्फ  याबद्दल काय मत आहे तें पासहलें  पासहजे. अर्फ िारखी दुिरी वाईि वस्तु निेल; 
पण दारू काांहीं कमी वाईि नाहीं. समशनरी लोक कहद  लोकाांत न अर्फ चें व्यिन सपिाळ न लावण्याचा जो 
उद्योग करीत आहेत तो अगदीं स्तुत्य आहे आसण मनातल्या मनाांत त्याबद्दल मी त्याांची प्रशांिा करतों. पण 
या समशनरी लोकाांत एक गोम आहे ती ही कीं, या लोकाांि शाांत आसण व्यापक अिा सवचार करण्याची 
र्फारशी िवय निते. हे म्हणतात त्याप्रमाणें जाण नबुज न अर्फ चा व्यापार करणें ही अनीसत अिेल; पण ही 
अनीसत नाहींशी करण्याचा एकाएकीं प्रयत्न केल्याि या अनीतीह न दुिऱ्या मोठ्या अनीसत हात न र्ड ां 
लागल्या तर किें? िमजा कीं कहदुस्थान िरकारानें एका बठैकीि अर्फ च्या लागवडीची ितत मनाई केली 
तर सतचा पुढें काय पसरणाम होईल हें पहावयाला नको काय? आज एकाएकीं चार कोिी रुपयाांचें नुकिान 
भरून किें काढावयाचें? सम. वबे वगैरे अर्फीणीचे शत्र  म्हणतात कीं, कािकिर कोठें करावयाची? मुलकी 
व लष्ट्करी खात्याांत. आसण ती त्याांत होण्यािारखी निेल तर? तें किेंही अिो; कोठें तरी कािकिर करून 
हे चार कोिी रुपये उभे केले पासहजेत. अहो, पण ते करावयाचे किे? तें आम्ही जाणत नाहीं; तें शोध न 
काढण्यािाठीं येथें व कहदुस्थानाांत रॉयल कसमशन नेमावें. काय पासहजे तें करा; अर्फ चा व्यापार बांद केला 
पासहजे, कारण तो अत्यांत अनीसतम लक आहे, अिें हे लोक म्हणतात! यावर प्रत्युत्तरादाखल या लोकाांि 
अिें िाांगणें जरूर आहे कीं राजकीय प्रकरणाांत परोपकारबुद्धीला सवशषे ढवळाढवळ करूां  सदल्याि 
िमाजाच्या स्वास्थ्याि व प्रगतीि अत्यांत अपसरहायइ अशीं जीं राजकीय नीसततत्त्वें आहेत तीं पाळणें अशतय 
होणार आहे, आसण तिें झाल्याि िाराच र्ोंिाळा व अनवस्था होणार आहे. खिखशीची लागवड आज 
एकाएकीं बांद केली तर त्या धांद्यावर जे लाखों गरीब लोक पोि भरीत आहेत त्याांनीं कोणीकडे जावें? तेंही 
अिो; आम्ही प्रसतवषीं अर्फ च्या ज्या ७६,००० पेट्या सवकतों त्याांपैकीं सनदान ३०,००० पेट्या नेसिव 
िांस्थानाांकड न आलेल्या अितात. हें त्याांचें उत्पन्न नाहींिें करण्याचा आम्हाांि काय असधकार आहे? आसण 
आम्ही तें दाांडगाईनें नाहींिें केल्याि, त्याांच्या गरीब प्रजेनें, म्हणजे अर्फ ची लागवड करणाऱ्या प्रजेनें आपला 
चसरताथइ किा चालवावा? या नुकिानीबद्दल नेसिव िांस्थासनकाांची द्रव्यद्वारा काांहीं तरी िमज त काढणें 
अवश्य नाहीं काय? अिेल तर ती रक्कम कोठ न आणावयाची? प्रसतवषीं सचनाांत जी अर्फ  खपते सतचा एक 
चतुथांश ककवा एक पांचमाांश त्या देशाला आम्हीं सवकल्यानें आमच्या पदरीं जें पाप येत अिेल तें 
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नाकारण्याची माझी र्च्िा नाहीं; पण तें नाहीिें करण्यािाठीं कहदुस्थानची लष्ट्करी ककवा मुलकी मजबुती 
कमी करून वीिपांचवीि कोि लोकाांचें जीसवत व सवत्त िांकिाांत र्ालणें, नेसिव िांस्थासनकाांशीं 
बेर्मानीपणाचें ककवा दाांडगाईचें वतइन करणें, आपल्या आसण त्याांच्या प्रजेपैकीं अनेक लोकाांि एकाएकीं 
अन्नािाठीं मोताद करून िोडणें र्त्यासद गोष्टी कमी पापकारक होतील अिें मला वाित नाहीं; आसण म्हण न 
आपल्या हात न त्या न होऊां  देताां, अर्फ चा व्यापार बांद करण्याचा जेवढा उपाय करवेल तेवढा करावा, हें 
मला उसचत सदितें; आसण याच हेत नें मी अिें िुचसवतों कीं, सम. वबे याांचा ठराव रद्द करून त्याच्या जागीं 
अिा ठराव करावा कीं, “कहदुस्थानाांतील अर्फ चा व्यापार नीसतदृष्ट्ट्या अत्यांत अप्रशस्त आहे अिें 
प्रसतपादण्याांत आल्यावरून या िभेचें अिें मत झालें  आहे कीं, अर्फ पाि न उत्पन्न कमी करीत जाण्याचा 
कहदुस्थान िरकारनें जो प्रर्ात पाडला आहे तो तिाच चाल  ठेवावा आसण एक रॉयिं कणमशन नेमण्यािाठीं 
बादशासहणीि प्राथइना करावी. या कसमशनानें ज्या गोष्टींची चौकशी करावयाची त्या ह्या होत:— (१) 
औषधाांसशवाय र्तर उपयोगािाठीं सब्रसिश कहदुस्थानाांत अर्फ ची जी लागवड व सवक्री होते ती बांद करावी 
ककवा नाहीं, आसण हा प्रसतबांध नेसिव िांस्थानाांि लाग ां करताां येईल ककवा नाहीं; (२) िध्याां नेसिव िांस्थानाांत 
सपकणारी अर्फ  कोणत्या अिीवर सब्रसिश मुलखाांत न जाते, व त्या अिी कोणत्या रीतीनें नाहीशाां करताां 
येतील; (३) अर्फ चे उत्पन्न नाहींिें केल्यानें कहदुस्थानच्या जमेवर कोणते पसरणाम होतील व या पसरणामाांचा 
सवचार करताांना (अ)नुकिान भरून देण्याि लागणारी रक्कम, (ब) बांदी करण्याि लागणारा खचइ, (क) 
आसण जमेचें नुकिान याांचा आांकडाही सनर्ाला पासहजे; (४) अर्फ चा व्यापार कमी करून त्यावरील उत्पन्न 
वाढसवण्यािाठीं केलेले जे सनयम िध्या अांमलाांत आहेत त्याांत अर्फ चा व्यापार अजीबाद बांद करावा अशा 
अथाच्या रे्फरर्फाराव्यसतसरतत दुिरा एखादा रे्फरर्फार करणें अवश्य आहे कीं काय? (५) कहदुस्थानाांतील 
कोणत्या जातींत सकती अर्फ  खपते, आसण सतच्या िेवनापाि न त्याांच्या प्रकृतीवर व नीतीवर काय पसरणाम 
र्डतो; (६) औषधावाांच न र्तर कामािाठीं अर्फ चा उपयोग करण्यासवषयीं आसण त्या उपयोगाची बांदी 
करण्याि जो खचइ लागेल तो िारा ककवा त्याचा काांहीं भाग वहाण्यासवषयीं कहदुस्थानच्या लोकाांचें काय 
म्हणणें आहे, र्त्यासद गोष्टींची वािर्ाि करून कसमशनानें सरपोिइ करावा.” 

 
सम. गलॅड्डस्िन याांच्या या ि चनेची कान्िव्हेसिव पक्षाच्या वतीने सम. कझधन याांनीं र्फारच तारीर्फ 

केली. त्याांच्या बोलण्याचा भाव अिा होता कीं, हा व्यापार बांद केल्यानें चीनचा काडीर्तका र्फायदा न होताां 
कहदुस्थानचें मात्र अतोनात नुकिान होणार आहे. 

 
एकां दरींत अर्फ च्या परोपकारी शत्र ांना त तइ प्रसतक ल काळ आला आहे आसण तो तिा राहील तोंपयंत 

आमची धडगत आहे अिें आम्हाांि वाितें. 
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लहिुस्थानचें राज्य कोिासाठीं? अथवा णसव्व्हिं सर्षवससाठीं समकािंीन परीक्षा 
 

नेसिव लोकाांि िरकारी नोकरींत सकती घ्यावें आसण सकती रे्ऊां  नये यासवषयीं िाहेबलोकाांत जी 
चचा चालते सतचें बाह्य स्वरूप किेंही अिलें  तरी सतच्या मुळाशीं लहिुस्थानचें राज्य कोिासाठीं करावयाचें 
हा मुख्य प्रश्न अितो. कहद  लोकाांि स्थासनक स्वराज्याचे हक्क द्यावे; कहदुस्थानाांत याांसत्रक सशक्षणाचा व 
कारखान्याांचा प्रिार व्हावा; कहदु लोकाांत सवद्यासभवृसद्ध व्हावी; सदवाणी, र्फौजदारी, व लष्ट्करी खात्याांत 
प्रसतवषीं असधकासधक नेसिव नेमीत जाव;े कहदुस्थानाांतील कायदे करणाऱ्या िभाांत लोकसनयुतत िभािद 
अिावे; कहदुस्थानचा राज्यकारभार किा चालला आहे हें पालइमेंिानें मध न मध न लक्षप वइक पहात अिावें; 
िाराांश, जेणेकरून प्रसतवषीं नेसिव लोकाांचें पाऊल पुढें पडत जाईल, अशा रीतीनें कहदुस्थानचें राज्य 
करावें, अिें प्रसतपादणारे जे र्ांग्रज लोक आहेत, त्याांच्या बुद्धीचा अिा सिद्धाांत झालेला अितो कीं, एका 
देशानें दुिऱ्या देशाचें सनरांतर राज्य करणें अशतय आहे र्तकें च नाहीं, तर तिें होणें त्या दोनही देशाांि ककवा 
िाऱ्या जगाि कोणत्याही प्रकारें पसरणामीं सहतावह होणार नाहीं. आज नाहीं उद्याां ज्याांचें राज्य त्याांच्या 
हाताांत पडणें हेंच र्ष्ट आहे. कारण, तिें झालें  तरच जगाांतील द्वांद्वें नाहींशीं होऊन त्याांि शाांतीचा आसण 
तज्जन्य र्तर िुखाांचा उपभोग समळणार आहे. हीं राज्यतत्त्वें र्ांग्रज सलबरल पक्षाच्या, सनदान त्याांच्या 
अग्रणींच्या, मनाांत लहानपणापाि न सखळ न गेलेलीं अितात, व त्या पक्षाि असधकार प्राप्त झाला अिताां 
त्याांचें वतइन थोडेंबहुत तरी या तत्त्वाांच्या अनुरोधानें होतें. उलि, लष्ट्करी खात्याांतील मोठमोठ्या जागा 
नेसिव्ह लोकाांना कधींच देताां कामा नये; वसरष्ठ सशक्षणाचा प्रिार अपायकारक आहे; शतेकीची िुधारणा 
आसण सतला लागणाऱ्या यांत्राांचें ज्ञान या गोष्टी कहद  लोकाांि पुरे आहेत; र्तर कारखान्याांच्या नादाांत त्याांनीं 
पडण्यात काांहींएक अथइ नाहीं; िवइ खात्याांतील वरच्या जागा युरोसपअन लोकाांच्या हातीं अिल्या तरच 
कहदुस्थानचा राज्यकारभार नीि चाल न त्या देशाांत शाांतता राहील व तज्जन्य िुखही लोकाांि समळेल—
याप्रमाणें म्हणत अिणाऱ्या र्ांग्रज लोकाांची अशी खातरी होऊन गेलेली अिते कीं, आपल्या राज्यापाि न 
पसरणामीं जगाचें अथवा कहदुस्थानचें सहत होवो अगर नहोवो, तें राज्य खुद्द आपल्या देशाि सनरांतर र्फायद्याचें 
आहे, आसण म्हण न हरप्रयत्नानें त्याचें िांगोपन करणें आपलें  कतइव्य आहे. र्ांगलांडाांत ज्याांना कान्िव्हेसिव 
अथवा िोरी पक्षाचे लोक म्हणतात, त्याांचीं मतें बहुधा अशा प्रकारचीं अितात. एखादे वळेीं उलि प्रकारही 
अिण्याचा िांभव आहे. पण तिें झाल्याि, िोरीला िोरी आसण क्व्हगला क्व्हग म्हणणें हेंच बरोबर नाहीं. िोरी 
आसण क्व्हग या सववसक्षत मतप्रदशइक िांज्ञा मासनल्या तर कोणत्याही पक्षाचा अथवा कुलाचा सवचार न करताां, 
प्रत्येक राष्ट्र स्वराज्याखालीं अिावें अिे प्रसतपादणाऱ्याांि व्व्हग आसण एका राष्ट्रानें दुिऱ्या राष्ट्राचें सनरांतर 
राज्य करण्याि काांहीं हरकत नाहीं अिें म्हणणाऱ्याांि िोरी, अशीं नावें द्यावीं लागतील. िनदी 
नोकऱ्याांिाठीं कहदुस्थानाांत व र्ांगलांडाांत समकािंीन परीक्षा अिाव्या अिें म्हणणारे िारे र्ांग्रज लोक खरे 
व्व्हलज आहेत, आसण त्या निाव्या अिे म्हणणारे पके्क िोरीज आहेत! व्व्हग म्हणजे कहदुस्थानचा सहतकचतक 
र्ांग्रज आसण िोरी म्हणजे कहदुस्थानचा सहतशत्र ु र्ांग्रज अशा या दोन नाांवाांच्या स्थ ल व्याख्या आमच्या 
वाचकाांनीं ध्यानाांत ठेवण्याि हरकत नाहीं! या दोहोंपैकीं पसहल्याचें सहतकचतकत्व त्याच्या नैिर्कगक 
परोपकारबुद्धीपाि न व दुिऱ्याचें सहतशत्रतु्व त्याच्या सनःिीम स्वसहतपरायणतेपाि न उत्पन्न होतें. 

 
हे िामान्य सवचार डोळ्यापुढें ठेसवलें  अिता समकािंीन परीक्षांसवषयीं िध्या येथें व र्ांगलांडाांत जी 

चचा चालली आहे तींत अमुक मनुष्ट्य रीतीनें काां बोलतो व सलसहतो, हें िहज िमजणार आहे. सम. पॉिं व 
त्याांचे समत्र–ज्याांनीं या िमकालीन परीक्षाांच्या ठरावाचा बार मोठ्या सशतार्फीनें कॉमन्ि कसमिींत अचानक 
उडव न सदला–त्याांना कहदुस्थानाि क्रमाक्रमानें ऊर्कजत दशा येत जावी, व शवेिीं तो स्वतांत्र व्हावा अिें 
वाित अिेल, याबद्दल आम्हाांि शांका नाहीं. पण या सवलक्षण ठरावाि र्तके िोरीज व क्व्हगज प्रसतक ल 
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अिताां ज्याांनीं हा ठराव कोणत्या रीतीनें अांमलाांत आणावा यासवषयीं कहदुस्थान िरकारचा असभप्राय 
रे्ण्यािाठीं तो त्याजकडे पाठसवण्याचें ठरसवलें  त्या गृहस्थाांनाही सदविेंसदवि कहदुस्थानची क्स्थती 
असधकासधक िुधारत जाऊन अखेरीि र्तर देशाांप्रमाणें त्यािही स्वातांत्र्यिुख समळणें र्ष्ट आहे अिें वाित 
अिलें  पासहजे. तिें अिल्यावाांच न अशा ठरावाला त्याांनीं अिलें  स्वरूप खसचत येऊां  सदलें  नितें. 
लिॅंड्सस्िन्, मोिें, हाकोिध, णरपन, लकबिें, वगैरे िाप्रांत प्रधानमांडळाांत जे क्व्हग मांत्री आहेत त्याांच्या प वापार 
सशक्षणाचा, भाषणाचा, आसण वतइनाचा सवचार केला अिताां अिें सदि न येईल कीं, या प्रिांगीं हे गृहस्थ 
असधकारारूढ होते म्हण नच अशी गोष्ट झाली, नाहीं तर झाली निती. आयसरश लोकाांना स्वातांत्र्य—
स्थासनक राजकीय स्वातांत्र्य—देण्यािाठींच ज्याांचा अवतार झाल्यािारखा सदितो त्या पुरुषाांना 
कहदुस्थानाांत व र्ांगलांडाांत समकािंीन परीक्षा होऊन त्याांच्या सनकालाप्रमाणें िनदी नोकऱ्या देण्याांत याव्या 
हें न्याय्य आहे, अिें वािणें अगदीं स्वभासवक आहे. पण सशक्षणानें, िहवािानें, व सवचारानें मनुष्ट्यामनुष्ट्याांत 
केवढें अांतर पडतें तें पहा. कहदुस्थानचे िेके्रिरी िंॉडध लकबिें हे इंणडआ कौव्न्सिंचे अध्यक्ष होत. 
अध्यक्षाांसशवाय र्ांसडआ कौक्न्िलाांत जनरल लॅम्िडेन, िर जॉन स्रॅची, िर डोनॅल स्िीविइ, िर ए. 
आरब्युथनॉि आसण िर जे. पील अिे पाांच िभािद आहेत. या िाऱ्याांनीं कहदुस्थानाांत मोठमोठ्या जागा 
भरल्या अि न त्याांबद्दल आताां त्याांना जाडीं जाडीं पेन्शनें समळत आहेत. हे िारे बुसद्धमान व 
राजकारस्थानकुशल अि न त्याांना कहदुस्थानच्या लोकक्स्थतीची पुष्ट्कळ मासहती आहे अिा त्याांचा लौसकक 
आहे. पण या िवइ गोष्टींचा त्याांच्या मनावर किा पसरणाम झाला आहे तो पहा! एकानें तरी समकािंीन 
परीक्षा रे्णें योगय आहे अिें म्हणावयाचें होतें! कोठ न म्हणणार? दुिऱ्यावर अांमल गाजसवण्याांत, दुिऱ्याच्या 
श्रमाचें र्फळ नाहींिें करण्याांत ज्याांच्या आयुष्ट्याचा उत्तम भाग गेला; ज्याांचा िाांप्रत चसरताथइही अशा रीतीनें 
केलेल्या नोकरीच्या पेन्शनावर अवलांब न आहे; ज्याांना मनुष्ट्यजातीचें स्थाईक कल्याण कशाांत आहे व तें 
कशानें होईल याचा सवचार करण्याि रु्फरित िाांपडली नाहीं, आसण कोणी तें िमजाव न देण्याचा प्रयत्न 
केल्याि तें िमज न रे्ण्याची बुसद्ध ककवा र्च्िा नाहीं; िाराांश, जे र्ांगलांडच्या स्वतांत्र वातावरणाांत जन्मात 
आले अि न व िध्याां रहात अि न, परान्निेवनामुळें  व पराभ त लोकाांच्या दीर्इ िाांसनध्यामुळें  ज्याांच्या 
अांतःकरणाांतील उदार सवचाराांचें बीज नष्ट झालें  आहे, त्याांना पसतत लोकाांनीं हळ  हळ  वर यावें आसण 
अखेरीि स्वतांत्र व्हावें, अिें वािणें अशतय आहे. कहद  लोकाांच्या असधकारवृद्धीचा व त्याांच्या भावी 
स्वातांत्र्याचा सवचार याांच्या डोळ्याांपुढें आल्याबरोबर आपला सनभाव किा लागेल; आपल्या पोराबाळाांि 
मुबलक द्रव्य िांपादण्याि व असधकार गाजसवण्याि किें िाांपडेल; आपल्या देशाच्या राज्यसवस्ताराची 
आसण त्याच्या व्यापाराची काय अवस्था होईल; आसण आपलें  राज्यवैभव गेलें  अिताां आपणाांि केवढी दुगइती 
प्राप्त होईल—अशा सवचाराांनीं याांच्या वृसत्त वडेाव न जाऊन, कहदुलोकाांवर हरप्रयत्नानें ितत अांमल 
चालसवणें याांतच र्ांगलांडचें सहत आहे अशी कल्पना करून देशबाांधवाांची खात्री करण्यािाठीं अगदीं म खइ 
मनुष्ट्याच्या सवचाराांिारखे सवचार याांच्या डोतयाांत न सनर्तात, आसण “तुम्ही आमचे गुलाम होऊन राहण्याांतच 
तुमचें खरें कल्याण आहे” अशी आमची खात्री करण्यािाठीं अगदीं अजागळपणाचे बोल हे बोलतात याांत 
काांहीं नवल नाहीं. अिल्या कौक्न्िलदाराांचे असभप्राय धाब्यावर बिव न, लॉडइ ककबले याांनीं आपल्या पक्षाचें 
सबरुद राखण्यािाठीं सम. पॉल याांचा ठराव कोणत्या रीतीनें अांमलाांत आसणताां येईल यासवषयीं कहदुस्थान 
िरकारचा असभप्राय रे्ण्यािाठीं तो त्याजकडे पाठव न सदला हा त्याांचा केवढा मोठेपणा होय? कॉन्िव्हेसिव 
अथवा िोरी गव्हनर जनरल लॉडइ लॅन्िडौन आसण त्याांचे ब्य रोक्रासिक अथवा हपीसशअल कौक्न्िलिइ याांचा 
या ठरावावर काय असभप्राय पडतो हें पहावयाचें आहे; नव्याण्वण वाट्याांनीं तो प्रसतक ल पडेल अिें या 
पक्षाच्या अांमलदाराांच्या आजपयंतच्या र्सतहािावरून व मताांवरून अनुमान करण्याि हरकत नाहीं! पण 
तिें झाल्याि आम्ही हताश होणें बरोबर नाहीं. ज्याचें नशीब त्याच्या करामतीवर सवधथैव अविंंबून असतें 
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ही िुप्रसिद्ध र्ांग्रजी म्हण ध्यानाांत रे्ऊन र्ांगलांडाांत जे खरे उदार पुरुष आहेत त्याांच्या िाहाय्यानें आम्ही 
आपल्या उन्नतीचा मागइ अहर्कनश आक्रसमला पासहजे. 
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धमधक्पना आिंी कोठून? 
 
मनुष्ट्याच्या ज्या अनेक मनोवृसत्त आहेत त्याांपैकींच त्याची धमइकल्पना ही एक आहे. ज्याप्रमाणें र्तर 

वृसत्त ककवा त्याांचीं बीजें त्याच्या प्रकृतीशीं सखळलेलीं आहेत त्याप्रमाणेंच धमइकल्पनाही त्याचे मनाांत र्फार 
प्राचीन कालापाि न वाि करीत आहे; ककबहुना ज्या वळेेि मनुष्ट्याची उत्पसत्त झाली त्याच वेळेि सतचें बीं 
त्याच्या मेंद ांत लावलें  गेलें  अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. मनुष्ट्याच्या र्तर वृत्तींप्रमाणें त्याच्या या वृत्तींतही 
रे्फरर्फार व िुधारणा होत चालली आहे. दोन हजार वषांप वीं आमच्या ज्या ज्या धमइकल्पना होत्या त्याांत 
आसण आमच्या िाांप्रतच्या धमइकल्पनाांत जमीन अस्मानाचें अांतर पडलें  आहे, व कालाांतरानें आणखीही 
पडणार आहे. तात्पयइ, हा िारा प्रकार मनुष्ट्याच्या र्तर मनोवृत्तींप्रमाणेंच र्ड न आला आहे. तथासप 
येवढ्यावरून त्याच्या र्तर वृसत्त आसण त्याची ही वृसत्त एकाच िपािीवर ठेवताां येत नाहीं. वृसत्तवृत्तींत पुष्ट्कळ 
भेद आहे. काांहीं वृसत्त अत्यांत क्षीण आहेत व काांहीं अतोंनात प्रबल आहेत. काांहींचा पसरणाम र्फतत क्षसणक 
अितो, व काांहींचा आयुष्ट्यभर सिकतो. मनुष्ट्याच्या धमइकल्पनेचा या दुिऱ्या प्रकारच्या मनोवृत्तींत िमावशे 
होतो. एका दृष्टीनें सहच्यार्तकी प्रबल दुिरी मनोवृसत्त नाहीं अिें म्हिलें  तरी चालेल. सहच्या योगानें मनुष्ट्य 
जिा िद्गुणी तिा दुगुइणीही होतो. मनुष्ट्यामनुष्ट्याांत िख्य उत्पन्न करण्याि जशी ही कारण होते, तशीच 
त्याांचे वैमनस्यािही कारण होते. सहच्या योगानें आजपयंत जगाचें सजतकें  सहत झालें  आहे सततकें च असहतही 
झालें  आहे अिें दाखसवताां येईल. कुिुांबाांत आसण िमाजाांत एकी राखण्याचें सहच्या अांगीं सजतकें  िामथ्यइ आहे 
सततकें  त्याांत दुही माजसवण्याचेंही आहे. मनुष्ट्याांना प्रशस्त ित्कमें करण्याि सहनें सजतकें  प्रवृत्त केलें  आहे, 
सततकें च िाहिाचीं दुष्ट कृत्यें करण्यािही प्रवृत्त केलें  आहे. िाराांश, सहचें स्वरूप सजतकें  मनोहारी सततकें च 
बीभत्िही आहे. सहचा प्रभाव सजतका कल्याणप्रद सततकाच असहतकारक आहे; आसण सहनें सजतकें  पुण्याला 
सततकें च पापालाही उते्तजन सदलें  आहे! अशा या सवलक्षण धमइकल्पनेची उत्पसत्त मनुष्ट्याचे मनाांत प्रथम कशी 
झाली; पुढें तींत कोणते रे्फरर्फार किकिे होत गेले; िाांप्रतकाळीं कोणत्या िमाजाांत सतची कशी क्स्थसत 
आहे; व अखेरीि सतला कोणत्या प्रकारचें स्वरूप प्राप्त होणार आहे याची चचा करणें हें सजतकें  मनोरांजक 
सततकें च बोधकारकही आहे. ज्या प्रौढ लोकाांच्या मनाांत सवसशष्ट धमइकल्पना कायम होऊन गेल्या आहेत, व 
ज्याांचें वतइन तदनुरोधानें होत आहे, त्याांच्या मनावर अिल्या चचेचा सवशषे पसरणाम होण्याचा िांभव नाहीं, हें 
खरें आहे. पण आमचे अिले सनबांध तिल्या लोकाांकसरताां सलसहलेलेच नितात. ज्या तरुण वाचकाांच्या 
धमइकल्पना दृढ झाल्या नितील; ज्याांच्या बुद्धींत िाधकबाधक प्रमाणाांचा प्रवशे होऊन त्याांचा सवचार होणें 
शतय अिेल; व सवचाराअांतीं जें बरें सदिेल त्याप्रमाणें आम्ही आपल्या वतइनाांत थोडाबहुत तरी रे्फरर्फार करूां  
अशी ज्याांना उमेद अिेल, त्याांच्याकसरताांच हे लेख आहेत. अिले लेख एकदाां सलह न िाकले म्हणजे 
आपलें  कतइव्य आिपलें  अिें कदासचत् मोठमोठ्या तत्त्वशोधकाांि म्हणताां येईल; कारण ते रात्रांसदवि नवीन 
तत्त्वाांच्या शोधाांत व्यग्र झालेले अितात; पण र्तराांनी केलेल्या शोधाांचें ज्ञान करून रे्ऊन त्याांचा लोकाांत 
प्रिार करणें हें ज्या आमच्यािारख्याांचें नम्र कतइव्य आहे त्याांनीं नवीन नवीन वाचकाांच्या र्फायद्याकरताां 
अिले लेख सर्फरून सर्फरून सलसहले पासहजेत; त्याि कां िाळताां कामा नये. आमच्या धांद्याांत आसण 
सशक्षकाच्या धांद्याांत सवशषे र्फरक नाहीं. नवीन सपढीच्या तरुण लोकाांत राजकीय, िामासजक व धार्कमक 
सवचाराांचा प्रिार करणें आसण प्रत्येक वषीं नवीन सवद्याथ्यांि सववसक्षत सवषयाांची मासहती देणें याांत पुष्ट्कळ 
िाम्य आहे. भेद र्तकाच कीं सशक्षक आपलें  काम तोंडानें करतो, व आमच्यािारख्याला तें िाकानें करावें 
लागतें; पण एक वळे िाांसगतलेले सवचार पुनःपुन्हा िाांगणें हें दोर्ाांनाही िुित नाहीं. बोलणारा ककवा 
सलसहणारा एकच अिला तरी सशकणारे ककवा वाचणारे वळेोंवळेीं बदलत अिल्यामुळें  प्रत्येक नव्या 
सशष्ट्यिमुदायापुढें ककवा वाचकिमुदायापुढें ठरीव पाठाांची व सवचाराांची पुनरुक्तत करणें भाग पडतें; व तिें 
करताना दुिऱ्याांि आपले सवचार कळसवण्याचें आद्य िाधन जी भाषा सतचीही थोडीबहुत पुनरुक्तत होते. पण 
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त्याला र्लाज नाहीं. धमइिांकल्पनेच्या उत्पत्तीसवषयीं आम्ही आज प्रथमच सलसहतों आहों अिें नाहीं; 
आजपयंत अनेक वळेाां सलसहलें  आहे. तथासप या सवषयावर शवेिला लेख सलह न गेल्याि बरेच सदवि लोिले 
अिल्यामुळें  वाचकाांि कदासचत् त्याचें सवस्मरण होऊां  लागलें  अिेल, आसण तें होऊां  न देणें हें तर आमच्या 
अवताराचें प्रधान कारण आहे; तेव्हाां आमच्या वाचकवृांदाांत या सवषयासवषयीं सर्फरून जागरूकता उत्पन्न 
करण्यािाठीं त्याि आज सर्फरून हातीं रे्ण्याचें जें आम्हीं मनाांत आसणलें  आहे त्याबद्दल कोणाचीही मार्फी 
मागण्याची गरज नाहीं! धमइकल्पना सपशाचकल्पनेपाि न उत्पन्न झाली आहे, व ज्याला आपण देव म्हणतों 
तो सपशाचाचें एका प्रकारचें रूपाांतर आहे अशी िवांची पक्की खातरी होईतोंपयंत अिले लेख सलहाव ेसततके 
थोडेच आहेत. अिो. 

 
“मनुष्ट्य हा ि क्ष्म सवश्व आहे” अशी जुन्या ग्रीक लोकाांत म्हण होती. सहचें याथाथ्यइ कदासचत् िहज 

लक्षाांत येण्यािारखें निेल. पण “हें भरतखांड लहानशी पथृ्वी आहे” अिें म्हिल्याि तें कोणाि कळणार 
नाहीं अिें वाित नाहीं. िजीव व सनजीव वस्त ांच्या अनेक भेदाांमुळें  आमच्या पथृ्वीि जें वैसचत्र्य आलें  आहे, 
त्याचें िारें प्रसतकबब आमच्या कहदुस्थानाांत पडलें  आहे. जो पदाथइ पथृ्वीवर दुिऱ्या सठकाणीं पैदा होतो, पण 
कहदुस्थानाांत पैदा होत नाही अिा पदाथइच नाहीं. अमुक हवा अमतया सठकाणींच आहे, आसण ती दुिऱ्या 
सठकाणीं दृष्टीि पडावयाचीच नाही, अिें कोणािही म्हणताां येणार नाहीं; कारण, आमच्या या सवलक्षण 
देशाांत पाण्याि सथजवणाऱ्या हवामानापाि न त्याला आधण आणणाऱ्या हवामानापयंत िवइ प्रतींचीं हवामानें 
दृष्टीि पडतात. िवइ प्रकारचे खसनज पदाथइ, िवइ प्रकारच्या वनस्पसत, िवइ प्रकारचे कीिक, पक्षी, श्वापदें 
आसण जनावरें, व िवइ प्रकारचीं माणिें येथें िाांपडतात! अशाच प्रकारची बहुसवधता आमच्या 
आचारसवचाराांतही दृष्टीि पडते. या अनेकप्रकारक आचारसवचाराांच्या र्फतत एका शाखेचा आम्हाांि त तइ 
सवशषे सवस्तारप वइक सवचार करावयाचा आहे. ती शाखा धमइशाखा होय. प्रस्तुत सनबांधावलींत या शाखेच्या 
िांबांधानें जो सवचार करावयाचा आहे तो केवळ तत्त्वदृष्ट्ट्या करावयाचा आहे. कोणत्याही चाल  चळवळीवर 
ककवा कोणत्याही आधुसनक व्यततीच्या ककवा व्यक्ततिमुदायाच्या वतइनावर िीका करण्याच्या र्राद्यानें हा 
सवषय हातीं रे्तलेला नाहीं. केवळ तत्त्वसनणइय करण्याच्या हेत नें धमइिांबांधीं आचारसवचाराांची मीमाांिा 
करावयाि बिलें  अिताां जे सिद्धाांत अत्यांत सनरुत्तर अिे वाितात ते वाचकाांि िमजाव न िाांगाव ेआसण 
अिल्या सवषयाांचा अशा रीतीनें सवचार करण्याची प्रवृसत्त त्याांच्या मनाांत थोडी बहुत उत्पन्न करावी यासशवाय 
या लेखाांचा दुिरा उदे्दश नाहीं. तेव्हाां एखादे प्रिांगीं एखाद्या आचारासवषयीं सलसहताांना थोडा सवशषे प्रिांग 
झाला तर तो त्या आचाराची सवडांबना करण्याकरताां नव्हे, तर त्याचें खरें स्वरूप वाचकाांच्या मनावर हुबेह ब 
उठसवण्यािाठीं होय, अिें िमजण्याची िवांनीं मेहेरबानी केली पासहजे. मागें एकदाां सपशाचयोनीप्रत 
पावलेल्या सपतराांच्या सदनचयेसवषयीं सलसहलेला आमचा लेख वाच न सकत्येक िभ्य गृहस्थ आमच्यावर खप्पा 
झाले अिें आमच्या नजरेि आल्यावरून वरील प्राथइना आगाऊ करून ठेसवली आहे. अिो. 

 
येथील धमइिांबांधीं आचारसवचाराांत िवइ प्रकारचें वैसचत्र्य व बहुसवधत्व आहे अिें जें वर म्हिलें  आहे तें 

सिद्ध करण्याि खांडोगणती पुरावा आणीत बिलें  पासहजे अिें नाहीं. सभल्ल, कोळी, कैकाडी, वडार वगैरे 
रानिी ककवा अधइवि रानिी लोक आसण स्थार्इक िमाजाांतील अगदी खालच्या प्रतीचे लोक किल्या देवाची 
कशा प्रकारें प जाअचा करतात हें ज्याला ठाऊक नाहीं अिा कोण िुसशसक्षत कहद  आहे? मोठ्याशा गोट्याला 
तेल व शेंद र र्फाि न त्याला देव मानणाऱ्या आसण त्याच्या नैवदे्याकसरताां त्याच्यापुढें नानातऱ्हेचीं जनावरें बळी 
देणाऱ्या प्राथसमक व िांस्कारसवहीन मनुष्ट्यापाि न सनगुइण सनराकार परमेश्वरापयंत जाऊन ठेपलेल्या, अथवा 
तेवढ्यानेंही िमाधान न होऊन जीवात्मा व परमात्मा याांचे ‘अहमेव ब्रह्म’ या सिद्धाांतानें ऐतय करूां  पहाणाऱ्या 
कुशाग्र बुद्धीच्या वदेाांत्याांपयंत नानातऱ्हेच्या पांथाांची नानाप्रकाराांनीं उपािना करणारीं, व नानाप्रकारच्या 
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सवचाराांि स्वीकरणीय मान न त्याांवर श्रद्धा ठेवणारीं आसण त्याांत गकइ  होऊन राहणारीं माणिें या देशाांत 
बहुधा प्रत्येक सठकाणीं दृष्टीि पडतात. अशा प्रकारचे सवचाराांतर व आचाराांतर किकिें होत जातें, आसण 
अखरीि तें कोणत्या थराला जाणार आहे, याचें सववचेन हबइिइ स्पेन्िर यानें एका लहानशा पुस्तकाांत र्फार 
उत्तम रीतीनें केलें  आहे. पुढील लेखाांत प्रधानत्वेंकरून या पुस्तकाचाच आधार रे्तला अिल्यामुळें  त्याांच्या 
बरेवाईिपणाची जबाबदारी त्या तत्त्ववते्त्याकडे आहे; आमच्याकडे सबलकुल नाहीं अिें आम्ही िार्फ िाांगतों! 

 
देवाची कल्पना प्रथम सपशाचकल्पनेपाि न सनर्ाली अिावी अिें स्पेन्िरिाहेबानें अनेक प्रमाणाांनीं 

सिद्ध करून दाखसवलें  आहे. तीं वळेोवेळीं देण्याांत येतीलच. पण आरांभाला आपण आपल्या र्रचेंच एक 
उदाहरण रे्ऊां . ब्रह्मा, सवष्ट्ण,ु महेश या त्रयींपैकीं नांबर तीनचा देव िवांत उग्र आहे अिें आपण मानतों; 
कारण प्रासणमात्राांि उत्पन्न करणें हें ब्रह्मम्याचें काम; त्याांचें पालन करणें हें सवष्ट्ण चें काम; आसण त्याांचा िांहार 
करणें हें महेशाचें ककवा महादेवाचें काम अिा आपण त्याांि श्रमसवभाग करून सदला आहे. तेव्हाां जी वस्तु 
सनमाण झाली सतचा नाश करणें हें ज्याचें कतइव्य तो अथात् उग्रस्वरूप देव अिलाच पासहजे. याचे भतत याचें 
सनरसनराळ्या तऱ्हेनें वणइन कसरतात. कोणी याला बलैावर बिव न पशुपणत म्हणतो; कोणी याचें अधांग स्री 
आहे अिें मानतो (अधांगीच्या कल्पनेचा उद्भव बहुधा येथ नच झाला अिावा); सकत्येकाांच्या िमजुतीप्रमाणें 
सशवाच्या कपाळावर सतिरा डोळा अिल्यामुळें  ते त्याला भािंिंोचन म्हणतात. त्यानें एकदाां तीव्र सवष 
प्राशन केल्यामुळें, त्याच्या अांगाचा जो दाह झाला तो शमसवण्याकसरताां त्यानें डोतयावर गांगा रे्तली, गळ्याांत 
िाप र्ातले, व जिा आसण कपाळ याांच्यामध्यें चांद्राची नेमण क केली अशी कथा आहे. नीिंकंठ, 
णगणरजारमि, भािंचन्द्र वगैरे नाांवें त्याला वरील कृत्यािाठींच बहुधा देण्याांत आलीं अिावीं. प्रासणमात्राचें 
हनन करणें हें याचें सनयुतत कतइव्य अिताां, सनःिीम भतत याला ‘िब दुसनया पालनवाला बलैवाला’ अिें 
म्हणतात, व र्तर देवाांच्या भतताांशीं प्रसतस्पधा करण्याकसरताां याच्या वार्कषक उत्िवाांत र्तर देवाांच्या 
मुखवट्याांिारखा एक मुखविा याच्याही कपडावर बिव न देऊन, मनुष्ट्यरूपधारी दुिऱ्या देवाप्रमाणें याांवरही 
मनुष्ट्याचा पेहराव व अलांकार चढसवतात. अनायाप्रमाणें भोळ्या िाांभाच्या सनत्यरूपाची सचसकत्िा करून 
त्याला बीभत्ि ककवा तसद्वरुद्ध ठरसवण्याची आमची र्च्िा नाहीं. तथासप याच्या वणइनाांत जो एक िामान्य 
भाग आढळ न येतो, जो याच्या िवइ भतताांि मान्य आहे, आसण ज्याचा प्रस्तुत सवषयाशीं सनकि िांबांध आहे तो 
आमच्यानें येथें िाांसगतल्यावाांच न राहवत नाहीं. हा देव प्रासणमात्राचा हांता अिल्यामुळें  स्मशानभ सम हें याचें 
सनवािस्थान होऊन गेलें  आहे र्तकें च नाहीं, तर सचतेंतील अगनीशीं शकेत बिणें, जळलेल्या पे्रताची राख 
अांगाला लावणें, हाडाांच्या माळा गळ्याांत र्ालणें, डोतयाच्या करट्याांचा भाांड्ाप्रमाणें उपयोग करणें—
र्त्यासद गोष्टी याला अत्यांत सप्रय झाल्या आहेत. पावइतीशाला नमन करताांना नररंुडमािंधर अिें सवशषेण 
आम्ही मोठ्या भततीनें देतों! तिेंच वतेाळ वगैरे प्रमुख सपशाचाांि बरोबर रे्ऊन डमरू र्त्यासद वाद्याांच्या 
तालावर जेव्हाां याचा नाच होऊां  लागतो तेव्हाां ह्याचें शरीर हत्तीच्या ककवा दुिऱ्या एखाद्या जनावराच्या 
ओल्या कातड्ानें आच्िासदलेलें  अितें आसण म्हण नच याला कृसत्तवािा अिें म्हणतात. त्याप्रमाणेंच, कोणी 
मेला आसण त्याची िमासध बाांध न तीवर देऊळां  बाांधावयाचें अिें ठरलें , तर याांत सशवाची स्थापना करतात हें 
िवांि ठाऊक आहेच. यावरून काय सदितें कीं, हलाहल, वािुकी, चांद्र, पावइती, नांदी र्त्यासदकाांचा या 
देवाशीं जो िांबांध लाव न सदला आहे त्याचा खुलािा जरी िहज करताां आला नाहीं तरी याच्या वणइनाचा जो 
िवइिाधारण व िवइिामान्य दुिरा भाग आहे, त्यावरून या देवाची कल्पना सपशाचकल्पनेवरून िाधली 
आहे, ककबहुना महािेव हा एक महाणपशाचच आहे अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. तात्पयइ, जों जों सवचार 
करावा तों तों आमच्या तीन मोठ्या देवाांपैकीं सनदान एकाचें तरी जनन सपशाचकल्पनेपाि न झालें  अिावें, 
अशी खात्री झाल्यावाांच न रहात नाहीं. 
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वर सदगांबर भोलानाथाच्या स्वरूपाचें जें वणइन सदलें  आहे त्यावरून आमच्या—सनदान या—देवाचा 
तरी सपशाचाशीं सनकि िांबांध आहे हें वाचकाांच्या लक्षाांत आलें  अिेल. पण आताां अिा प्रश्न आहे कीं ही 
सपशाचाची कल्पना तरी लोकाांच्या मनाांत प्रथम कशी आली? जो मनुष्ट्य मेला आसण ज्याचें पे्रत जाळलें , 
पुरलें , ककवा सगधाडाांनीं खाल्लें त्याचें त्याच्या मागें काांहीं एक रहात नाहीं, अिा अलीकडील िुधारलेल्या 
लोकाांचा अनुभव व सवश्वाि अिताां प वींच्या लोकाांनाच मेलेलीं माणिें िवइथैव नाहींशीं होत नाहींत, तर 
ज्याला आपण मरण म्हणतों तें आल्यानें मनुष्ट्याच्या आत्म्याचा आसण त्याच्या शरीराचा सवयोग होतो येवढेंच 
काय तें; शरीराचें काांही झालें  तरी त्याांत वाि करणारा आत्मा नाश पावत नाहीं; तें त्याला न राहण्यािारखें 
झालें  म्हणजे तो तें िाक न देतो आसण काांहीं सदवि अशरीरी राह न दुिऱ्या शरीराांत प्रवशे—अशी कल्पना 
आहे. भगवद्गीतेंत अिें म्हिलें  आहे :– 

 
वासांणस जीिाणन यथा णवहाय 

नवाणन गृह्ह्ह्माणत नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि णवहाय जीिा- 

न्यन्याणन संयाणत नवाणन िेही ॥ 
 

ज्याप्रमाणें मनुष्ट्य जुनीं वस्रें िाक न देऊन नवीं रे्तो त्याप्रमाणें आत्मा एक शरीर िाकल्यावर दुिऱ्या शरीराांत 
प्रवशे करतो. जे लोक एकच आत्मा एका शरीराांत न सनर् न दुिऱ्या शरीराांत प्रवशे करतो अिें मानतात 
त्याांना तो आत्मा काांहीं वळे शरीरावाांच न कोठें तरी अक्स्तत्वाांत अितो अिें कब ल करणें भाग आहे; कारण 
एका शरीरािकि तो दुिऱ्या शरीराांत सशरतो अिें म्हणावें तर शरीरें शरीराांत सशरताांना दृष्टीि पडलीं 
पासहजेत. पण तिा प्रकार आपण कोठेंच पहात नाहीं. सशवाय एक शरीर दुिऱ्या शरीराांत सशरूां  शकेल अिें 
मासनलें  तरी मोठें शरीर लहान शरीराांत सशरूां  शकेल अिें मानताां येत नाहीं. सचल्िाचा आत्मा आपल्या 
कपजऱ्यािकि एखाद्या डुकराच्या शरीराांत सशरेल कदासचत्! पण हत्तीच्या आत्म्यानें आपल्या प्रचांड 
देहािकि पोरसकड्ाच्या शरीराांत प्रवशे किा करावा? पण तिें होणें अशतय अिेल तर मोठ्या शरीराांत 
राहणाऱ्या आत्म्याांना लहान शरीराांत केव्हाांही प्रवशे करावा लागत नाहीं, अिें मासनलें  पासहजे; परांतु तिेंही 
मानताां येत नाहीं, कारण आत्म्याि जी देहावस्था प्राप्त होते ती त्याच्या कमानुरोधानें होते. एखाद्या हत्तीनें 
मेल्यावर पोरसकड्ाच्या जन्माि जावें अिें वतइन त्याच्याकड न झालें  अिेल तर त्याला तिेंच करणें भाग 
आहे. पण हत्तींचे शरीर तर पोरसकड्ाच्या शरीराांत सशरूां  शकत नाहीं. तेव्हाां शरीराांतर करताांना आत्म्याि 
काांहीं वळे अशरीरी बनावें लागत अिेल अिें कब ल करणें भाग आहे. तेव्हाां पुनजइन्मावर सवश्वाि 
ठेवणाऱ्याांची ककवा सपशाचयोनीचें अक्स्तत्व मानणाऱ्याांची, प्राण्याांचे आत्मे नेहमीच्या शरीराचा त्याग 
केल्यावर, किल्याही शरीराच्या आधारावाच न काांहीं वेळ राह ां शकतात, अशी खात्री झाली अिली पासहजे. 
आत्मा हा कोणत्याही र्ांसद्रयाि गोचर न होणारा अिा अत्यांत ि क्ष्म परमाणु आहे अिें या लोकाांचें खरें मत 
अिेल आसण ि क्ष्मत्वाि ते अशरीरत्व िमजत अितील तर त्याांचें बोलणें थोडेंबहुत ऐक न रे्ताां येणार आहे; 
पण अशरीरत्व म्हणजे शरीराचा अत्यांत अभाव अिें म्हणण्याचा त्याांचा आग्रह अिेल तर मात्र ते काांहीं तरी 
बडबड करतात अिें म्हणावें लागेल. अशरीरी वस्तु म्हणजे काय? आम्ही शरीरी मत्यांनीं सतची कल्पना 
कशी करावयाची? आत्म्यासशवाय एखादी अशरीरी वस्तु आमच्या पाहण्याांत आली आहे काय? र्ांसद्रयाला 
ककवा मनाला गोचर अशा वस्त चें अक्स्तत्व मानण्याि कोणीही हरकत रे्णार नाहीं. र्ांसद्रयें हीं मनाचीं द्वारें 
आहेत. मनात आढळ न येणारी प्रत्येक वस्तु कोणत्या तरी र्ांसद्रयाच्या वािेनें प्रथम त्याांत गेलेली अिते. 
ककबहुना र्ांसद्रयसवकारावाच न आम्हाांि मनाचें अक्स्तत्व देखील िमजणार नाहीं. यावर कोणी अिें उत्तर 
देतील की सपशाच ककवा अशरीरी मृतात्मा या वस्तु अक्स्तत्वाांत नितील तर त्या आपल्या मनाांत कोठ न 
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आल्या? याचें उत्तर अिें आहे कीं, वस्तु दोन प्रकारच्या आहेत; एक ज्याांचें प्रसतकबब र्ांसद्रयद्वारा मनावर 
पडतें त्या; दुिऱ्या अशा रीतीनें मनावर ज्याांचें प्रसतकबब पडलें  आहे त्याांपाि न तकाच्या िाहाय्यानें मनुष्ट्याचें 
मन ज्या नवीन वस्तु सनमाण करतें त्या. मनानें अशा रीतीनें उत्पन्न केलेल्या वस्तुिमुदायाि कधीं कधीं 
कल्पनािृसष्टही म्हणतात. कैलाि, स्वगइ, वैकुां ठ, पाताल, यम, यमपुरी, यमयातना वगैरे काल्पसनक वस्तु 
ज्या अथानें अक्स्तत्वाांत आहेत अिें म्हणताां येईल त्या अथानेंच अशरीरी आत्म्याचें अक्स्तत्व पासहजे तर 
मासनताां येईल. मानसिक िृष्टींत बाह्य िृष्टीचीं हुबेहुब प्रसतकबबें आसण त्याांपाि न कल्पनेनें उत्पन्न केलेलें  सवश्व 
याांचा अांतभाव होतो. म्हण न मानसिक िृष्टींत जी जी वस्तु दृष्टीि पडते ती ती बाह्य िृष्टींतील वस्त प्रमाणें 
अक्स्तत्वाांत आहे अिें म्हणांता येणार नाहीं. ती कल्पनेनें उत्पन्न केली अिल्यामुळें  र्फतत मनाांत आहे. खऱ्या 
बाह्य सवश्वाांत नाहीं. अशरीरी आत्म्याच्या कल्पनेंत आणखी एक गोष्ट आहे, ती ही कीं, र्तर काल्पसनक 
वस्त प्रमाणें याचें आम्हाांि ठळक काल्पसनक सचत्र देखील कासढताां येत नाहीं. “अनांत” शब्दाच्या अथांत 
वास्तसवकपणें सजतकी दुबोधता आहे, सततकीच “आत्मा” या शब्दाांत आहे. सनगुइण सनराकार परमेश्वर, 
अशरीरी मृतात्मा, आसण सपशाच याांच्या स्वरूपाांत खरोखर काांहीं भेि नाहीं. अशा प्रकारचा परमेश्वर आम्हीं 
केलेली स्तुसत ऐक न आम्हाांवर प्रिन्न होतो आसण आम्हाांि िांकिाांत न िोडसवण्याि ककवा िुख देण्याि प्रवृत्त 
होतो अिें म्हणणें सजतकें  गृहणीय आहे, सततकें च वळेचेवळेीं श्राद्धें केल्यानें मृतात्मे िांतुष्ट होऊन आमचे 
िाहाय्यकते होतात आसण सपशाचगण गायत्रीचा जप आसण यज्ञोपवीत याांच्या धाकाांत रात्रांसदवि अितो अिें 
म्हणणेंही गृहणीय होणार आहे! 

 
सपशाचाांचें अक्स्तत्व जर र्तकें  शांकास्पद अिेल तर प्रत्येक राष्ट्राांत प वइकालापाि  न िवइ प्रकारच्या 

मनुष्ट्याांच्या मनाांत त्याांची कल्पना कशी आली, व ती अज न जात काां नाहीं, अिा प्रश्न िहज उत्पन्न होतो. 
याचें एक उत्तर अिें आहे कीं, मनुष्ट्य केवळ ित्याचाच भोतता नाहीं. अमुक गोष्ट चुकीची ककवा खोिी आहे 
अिें सिद्ध करून दाखसवल्याबरोबर ती िोड न देण्यािारखी त्याची प्रकृसत अिती तर ज्या िुधारणाांकरता 
आपण र्तके तडर्फडत आहों त्या कधींच झाल्या अित्या, व आज जे लोक िुधारक म्हण न मोडत आहेत 
त्याांनीं करण्यािारखें काहींच रासहलें  नितें! पण मनुष्ट्याची प्रकृसत तशी नाहीं. शेंकडा नव्याण्णव माणिें 
ज्याप्रमाणें आचाराांत त्याप्रमाणें सवचाराांतही हाताला हात लावणारीं अितात. शारीसरक श्रमापेक्षाां मानसिक 
श्रम करण्याचा मनुष्ट्याला जात्याच सवशषे कां िाळा आहे. मळलेल्या वािेनें जाणें येणें ज्याप्रमाणें शरीराला 
त्याप्रमाणें मनालाही र्फार िुखावह अितें. तेव्हाां ती वाि िोड न देणें त्याला िहिा बरें वाित नाहीं. तशाांत 
नवा मागइ आपणाांि भलतीकडे रे्ऊन जाणारा आहे अिा त्याचा बोभािा झाला अिेल तर त्याकडे 
लाखाांतला एक र्िम िुद्धाां ढुांक न पहाणार नाहीं. सपशाचासवषयीं आमच्या सवलक्षण कल्पना कायम 
अिण्याचें हें पसहले कारण होय. त्याचें दुिरें कारण अिें आहे कीं त्या नाहींतशा न होऊां  देण्याांतच 
पुष्ट्कळाांचा र्फायदा अिल्यामुळें  ते आपल्या लेखाांनीं, भाषणाांनीं, आसण कृत्याांनीं त्या कायम करण्याचा होईल 
तेवढा प्रयत्न करीत अितात! हें िवइ या सवलक्षण सपशाचकल्पनाांनीं आम्हाांि अद्यासप काां िोडलें  नाहीं 
याबद्दल झालें . आम्हाां मनुष्ट्याांत ही अशरीरी आत्म्याची ककवा सपशाचयोनीची कल्पना प्रथम कशी येते या 
प्रश्नाकडे आताां वळ ां. 

 
लहान मुलें  कधीं कधीं झोंपेंत एकाएकीं जागीं होतात आसण मोठ्यानें रड ां लागतात, हें पुष्ट्कळाांनीं 

पासहलें  अिेल. या रडण्याचें कारण त्याांना सवचारलें  तर तीं त्याकडे लक्ष न देताां असधकच रडत िुितात. 
पुढें थोपिाथोपि करून पोिाशीं धरून मोठ्या प्रयािानें त्याांचें रडणें बांद केलें  म्हणजे तीं शुद्धीवर 
आल्यािारखीं होतात. अशा रीतीनें िावध केलेल्या मुलाि बोलताां येत अिेल व नजरेपुढें होऊन गेलेली 
गोष्ट िाांगताां येत अिेल, तर तो अिें म्हणेल कीं, अमका अमका मला मारूां  लागला, अथवा अमतया–
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अमतयानें मला बाऊ दाखसवला, ककवा र्फलाणा माझी अमुक वस्तु रे्ऊन जाऊां  आगला म्हण न मी रडलों. 
थोर माणिें व लहान मुलें  झोंपेंत जें बरळत अितात त्यावरून, व झोपेंत न दचक न उठताांना त्याांच्या 
तोंडाांत न जे शब्द मोठ्या जोरानें एकाएकीं सनर्तात त्याांवरून त्याांना किल्या प्रकारचीं स्वप्नें पडत अिावीं, 
हें िहज िमजण्यािारखें अिते. पुष्ट्कळ वळेाां हीं स्वप्नें र्ततया व्यवक्स्थत रीतीनें व स्पष्टपणानें पडतात 
कीं, चाांगल्या िुजाण व प्रौढ मनुष्ट्याि देखील जागें झाल्यावर आपण स्वप्नाांत होतों अशी खात्री होण्याि 
बराच वळे लागतो! आांथरूण चाचपावें, डोळे चोळावे, हातपाय हलवाव ेआसण किला तरी थोडाबहुत उजेड 
अिल्याि र्कडे सतकडे बराच वळे न्याहाळ न पहावें, तेव्हाां कोठें आपण सनजलेल्या सठकाणींच आहों, 
आपल्या िभोंवतालच्या वस्तु जागच्या जागीं आहेत, आसण आपण कोठें गेलों नाहीं व आपणाांकडे कोणी 
आला नाहीं अशी खात्री होते! कधीं कधीं स्वप्नाांतच हें स्वप्न आहे अिें स्पष्टपणें वाित अितें; पण तें 
िुखावह अिल्याि तिेंच पुढें चालावें अशी र्च्िा होते आसण आपण त्याला चाल  ठेवण्याचा प्रयत्न करतो; 
पण काांहीं कारणाांमुळें  त्याचा भांग झाला तर आपणाांि क्षणभर वाईि वाितें, याचा अनुभव पुष्ट्कळाांना 
अिलाच पासहजे. तात्पयइ, पुढील अनुभवावरून स्वप्नाांतील भाि जरी समथ्या आहेत अिें सदि न आलें , तरी 
जोंपयंत आपण स्वप्नाांत गकइ  होऊन गेलेलों अितों तोंपयंत ते प्रत्यक्ष अनुभवाप्रमाणें खरे वाितात याांत 
िांशय नाहीं. तेव्हाां या भािाचें खरें कारण िमजेपयंत मनुष्ट्याांनी त्याांच्या उत्पत्तीसवषयीं नानाप्रकारचे तकइ  
केले याांत काांहीं आश्चयइ नाहीं. जागृतावस्थेंतील र्ांसद्रयानुभवाांत आसण स्वप्नावस्थेंतील भािाांत एक मोठा भेद 
आहे तो हा कीं, पसहल्या क्स्थतींत र्ांसद्रयाांचे आसण अवयवाांचे व्यापार चाल  अितात, पण दुिरींत ते बांद 
अितात. स्वप्नाांत डोळे समिले अि न सदितें; चालल्यावाांच न अन्य स्थलीं जाताां येतें; तोडाांत काांहीं 
र्ातल्यावाच न खाल्ल्यािारखें वाितें;—िाराांश, र्ांसद्रयाांचे व शरीराचे िवइ व्यापार बांद अिताां स्वप्नाांतील 
भाि होतात, हें सनर्कववाद आहे. पण ज्याला ते होतात तो एकच आहे. जागृतावस्थेंतला मी तोच 
स्वप्नावस्थेंतला मी. एक मी दुिऱ्या मीला पक्कें  ओळखीत अितों! खरा मी कोणता—हा कीं तो—अशी भ्राांसत 
कधींच पडत नाहीं. दोन्हीही एकत्र मी आहेत अशी खात्री अिते, तथासप ज्या अथीं त्या दोर्ाांचे अनुभव 
अगदीं सभन्न अशा दोन क्स्थतींत येत अितात, त्या अथीं एकाच मीचीं हीं दोन पथृक स्वरूपें अिावीं, अिा 
प्रथमारांभीं मनुष्ट्याांचा स्वाभासवकपणें तकइ  होतो; आसण तो होण्याि अनुभवभेदाचें िबळ कारण अिल्यामुळें  
या सद्वप्रकारक दोन मींच्या अक्स्तत्वावरील सवश्वाि पुष्ट्कळ काळपयंत कमी न होताां असधकच होत जातो. 
ज्या लोकाांत अशा प्रकारच्या दोन मींची कल्पना दृष्टीि पडत नाहीं, त्या लोकाांत मरणोत्तर मनुष्ट्याचा आत्मा 
कायम रहातो अशी कल्पनाही अित नाहीं. पण अिे लोक र्फार थोडे आहेत. बहुतेक लोक प्रत्येक 
मनुष्ट्याला दोन प्रकारचे मी, आत्मे ककवा स्वस्वरूपें आहेत, अिें मानतात. हस्तपादासद अवयव हलेतनािे 
झाले अिताां व दृष्ट्ट्यासद र्ांसद्रयाांचे व्यापार बांद पडले अिताां आम्हाांि िुखदुःखाचा भाि होतो हें किें? 
अथात् अवयवाांच्या व र्ांसद्रयाांच्या अनुषांगावाांच न िुखदुःखानुभव रे्ताां येण्यािारखी आमच्या आत्म्याची ककवा 
आमच्या मीची दुिरी एखादी क्स्थती अिली पासहजे अिें अनुमान होणें अगदीं स्वभासवक आहे, आसण हे 
मनाांत एकदाां पक्कें  बि न गेलें  म्हणजे र्ांसद्रयाांच्या व अवयवाांच्या मदतीवाांच न आपणाला िुखदुःखानुभव किा 
रे्ताां येईल याबद्दल शांकाच येत नाहीं. र्ांसद्रयाांचे व अवयवाांचे व्यापार बांद अिताां मिंा िुखदुःखानुभव व 
र्तर सवकार होतात याांत िांशय नाहीं; व ज्या अथीं ते त्याांवाांच न होतात त्याअथीं ते त्याांवाांच न होण्याचें 
िामथ्यइ माझ्याांत अिलें  पासहजे हें उर्डच झालें . तेव्हा शरीरणवकृत म्हणजे शरीराांत अिताां ज्याच्यावर 
सवकार र्डतात अिा आसण अशरीरसवकृत म्हणजे शरीराांत जखडला निताां ज्याचेवर सवकार होतात अिा 
एकाच माझेपिांत भेद अिला पासहजे; आसण म्हण न या दोहोंपैकीं एखादा नाहींिा झाला तर त्याचेबरोबर 
दुिरा नाहींिा झालाच पासहजे अिें कदासप म्हणताां येणार नाहीं. एखादे वळेीं दोर्ाांचाही बरोबरच लय 
होईल; नाहींच अिें म्हणवत नाहीं; पण तिें अनेक वेळाां र्डत नाहीं. गाढ झोंप लागली अिताां आमचे आत्मे 
शरीरबांधन क्षणभर एकीकडे झुगारून देऊन पासहजे त्या काळाांत ककवा पासहजे त्या सठकाणीं प्रवशे करतात 
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आसण जागृतावस्थेंत अत्यांत अलभ्य अशा वस्त ांचाही स्वप्नावस्थेंत यथेच्ि उपभोग रे्तात हा तर प्रत्येकाचा 
अनुभव आहे, आसण बऱ्याच अांशीं त्यावर आमच्या अशरीरसवकृत आत्म्याची ककवा मीची कल्पना बिसवली 
आहे. एकदाां स्वतःिांबांधानेंही सद्वप्रकारक मीची कल्पना कायम झाली (आसण सनत्याच्या सद्वसवधात्मक 
अनुभवामुळें  ती तेव्हाांच होते) म्हणजे दुिऱ्यालाही अिें दोन मी अितील अिें वािणें स्वाभासवक आहे; आसण 
दुिऱ्याांनीं तिें अिल्याबद्दल खात्री सदली म्हणजे हा ग्रह अल्प काळाांत पक्का होऊन जातो, व पुढें त्याि अशा 
प्रकारच्या गोष्टींचा आधार समळत गेल्याि तो थोडतया वषांत ठाम होऊन बितो. झुल  लोकाांचा अिा िमज 
आहे कीं, जे मेलेले पुरुष स्वप्नाांत येतात ते िापाच्या ककवा िायेच्या रूपानें येत नाहींत, तर सजवांतपणीं 
त्याांचीं जीं शरीरें अितात त्यासनशींच ते येतात, आसण आपल्या जातींतील मनुष्ट्याांशीं बोलतात. मात्र जागें 
झाल्यावर स्वप्न पडणाराि अिें वाितें कीं अमकातमका अद्यासप सजवांत अि न केवळ त्याची िाया मजकडे 
आली होती; वस्तुतः तो स्वप्नाांत म ळच्या शरीरानें येतो. पाण्याांत पडलेल्या प्रसतकबबाि अांदमान बेिातील 
लोक मनुष्ट्याचा एक आत्माच मासनतात. स्वप्नाांत मनुष्ट्याचा आत्मा नाकपुड्ाांत न बाहेर पड न पासहजे सतकडे 
वावरतो आसण हव्या त्या सक्रया करतो, अिाही या लोकाांचा िमज आहे. स्वप्नाांिारखेच दुिरे काांहीं प्रिांग 
आहेत त्याांनींही याच कल्पनेचें पुष्टीकरण होतें. कोणत्याही कारणामुळें  एखाद्या मनुष्ट्याि एखादे वेळीं बेशुद्धी 
आली तर ती त्याला त्याचा आत्मा कोठें तरी भिकत अिल्यामुळें  येते, अशीही पुष्ट्कळ लोकाांची िमज त 
आहे. मनुष्ट्याला झोंप लागली अिताां ककवा कोणत्याही कारणानें त्याच्या वृत्तीचा लय लागला अिताां त्याचा 
आत्मा शरीराांत न बाहेर पड न मोकळा होतो, आसण देहबद्ध अिताां ज्या गोष्टी त्याला िाांगता ककवा पाहताां 
येत नाहींत त्या तो िाांग ां व पाह ां शकतो, अिाही पुष्ट्कळाांचा सवश्वाि आहे. ही तादात्म्यदशा कृसत्रम अिली 
तरी तींत देखील तिाच प्रकार र्डतो. अमेसरकें त एका जातीचे रानिी लोक आहेत, ते अिली लयावस्था 
उत्पन्न करण्यािाठीं कडक तमाख चा काढा करून रे्तात. आपल्या लोकाांत काांहीं प्रकृतीच्या मनुष्ट्याांि 
धोतरा चारल्यानें ककवा ऊद र्ातल्यानें अतींसद्रयज्ञान प्राप्त होऊन भ तभसवष्ट्य सबनच क िाांगताां येतें, अिा 
म खइपणाचा िमज आहे. देवऋषी, पांचाक्षरी वगैरे लबाड लोकाांचा धांदा यथाक्स्थत चालण्याि व नरिोबाची 
वाडी, औदुांबर वगैरे के्षत्राांचें माहात्म्य र्तकें  वाढण्याि हाच म खइपणाचा िमज कारण झाला आहे. मेंद चे 
सवकार अनेक तऱ्हेचे आहेत, व त्याांपैकीं काांहीं काांहीं, जातींच्या तापाप्रमाणें थोड्ा सदविाांनीं आपोआप 
नाहींिे होतात, हें ज्याांना ठाऊक नाहीं आसण प वापार चालत आलेल्या कल्पनाांचा आसण सवचाराांचा मेंद च्या 
सवकृत क्स्थतींत मनावर केवढा पसरणाम होतो याची ज्याांना अिकळ, नाहीं त्याांनीं चारदोन अनुक ल 
उदाहरणाांवरून दत्ताच्या ककवा दुिऱ्या एखाद्या देवाच्या अथवा माांसत्रकाच्या िामथ्याचे पवाडे गाव ेयाांत 
आश्चयइ तें कोणतें? कोणत्याही कसठण गोष्टीची िामान्य मनुष्ट्याि खरी मीमाांिा करताां येईनाशी झाली 
म्हणजे तो तीबद्दल पासहजे तो ग्रह करून रे्ण्याि तयार होतो. िुधारलेल्या लोकाांि प्रसतध्वसन कशानें होतों 
हें पक्कें  ठाऊक झालें  आहे. पण रानिी लोकाांि तो एक सपशाच आहे अिें वाितें! मनुष्ट्याच्या िावलीला 
आत्मा िमजणारेही काांहीं लोक आहेत. रे्फपरें, अपस्मार, वडेा मधुरा व िसन्नपात वगैरे रोगाांत वाय चे जे 
झिके येतात त्याांतही रोगयाांच्या आत्म्याांि अिामान्य उन्नतावस्था प्राप्त होऊन भ तभसवष्ट्य िाांगण्याचें 
िामथ्यं येतें अिा पुष्ट्कळ अडाणी लोकाांचा िमज आहे. अशा क्स्थतींत जर मनुष्ट्याचा आत्मा काांहीं वेळ 
नाहींिा होऊन पुनः परत येतो तर झोंपेशीं व र्तर प्रकारच्या बेशुद्धीशीं िाम्य पावणारी जी मृतावस्था ती 
ज्याला प्राप्त झाली आहे त्याचा आत्माही शरीर िोड न कोठें तरी भिकत कशावरून निेल, व शरीर जप न 
ठेवलें  तर त्याांत तो सर्फरून कशावरून प्रवशे करणार नाहीं अिा रानिी लोकाांच्या मनाांत िहज प्रश्न उत्पन्न 
होतो, आसण ते झोंपेप्रमाणेंच मरणालाही मोठी झोंप िमज न तीसवषयीं तिलेच तकइ  करतात. लरु्सनद्रा 
आसण महासनद्रा याांतील भेद िमजण्याि बरेंच शहाणपण लागतें. मेलेल्या मनुष्ट्याचें पे्रत जाळ न त्याची राख 
दहा सदशाांला र्फें क न िाकली तरी देखील त्याचा आत्मा येथेंच कोठें तरी ककवा अन्य सठकाणीं सनदान काांहीं 
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वळे जीव धरून अितो अशी ज्याांची िमज त अिेल (आसण या देशाांत अशा िमजुतीचे पुष्ट्कळ लोक आहेत) 
त्याांनीं आपण मनुष्ट्याच्या प्रथमावस्थेंत ककवा वन्यावस्थेंत आहों अिें बेलाशक िमजावें? 
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आत्मा व णपशाच 
 
मनुष्ट्याची सवचारशक्तत पसरपक्व होण्याप वीं मरण व झोंप याांतील भेद त्याला काां कळत नाहीं, व तो 

न कळल्यामुळें  आपणाांि दोन प्रकारचे आत्मे आहेत अिा त्याचा सवश्वाि होण्याला काय कारणें होतात, हें 
मागें िाांसगतलें  आहे. आताां त्यापुढें थोडें जाऊन या दोन आत्म्याांपैकीं एकाशीं सपशाचकल्पनेचा िांबांध येऊन 
किा सभडतो हें िमजण्याचा प्रयत्न करूां . 

 
मरण हें झोंपेचा अथवा रे्रीचाच एक प्रकार आहे अिें वाि न, ज्याप्रमाणें झोंपीं गेलेला ककवा रे्री 

आलेला मनुष्ट्य सर्फरून उठतो व आपलें  कामकाज करूां  लागतो, त्याप्रमाणें मेलेला मनुष्ट्यही पुनः उठेल अिें 
प्रथमावस्थेंतील मनुष्ट्याि वाितें, आसण मेलेल्याच्या शवाि तो मोठ्या काळजीनें जप न ठेवतो. पण मरून 
बरेच सदवि लोिले अि न जर तो उठला नाहीं तर त्याचा आत्मा आताां बहुतकरून परत येत नाहीं अशी 
त्याची खात्री होऊां  लागते. ही खात्री र्फतत त्या शरीराांत त तइ न येण्यापुरतीच होय. पे्रत उठेनािें झालें  म्हण न 
आत्मा नाहींिा झाला, व बरेच सदवि होऊन गेल्यावरही पे्रत उठत नाहीं, म्हण न तें कधींच उठणार नाहीं, 
अिें त्याि वाित नाहीं. आत्म्यानें शरीर िोडलें  तरी तो त्याच्या आिपाि कोठें तरी भिकत अिेल अशी 
त्याची कल्पना अिते. सकत्येक रानिी लोकाांचा व िुधारलेल्या देशाांतील अडाणी लोकाांचा अिा िमज 
अितो कीं सजकडे सतकडे सनजानीज होऊन िवइत्र िामि म झालें  म्हणजे मेलेल्याांचे आत्मे आपापल्या 
शरीराांत पुनः प्रवशे करून अन्न समळसवण्यािाठीं रात्रीं र्कडे सतकडे सर्फरतात. प्रत्येक अमावास्येला 
मध्यरात्रीच्या सनसबड अांधकाराांत आपल्या िमग्र पसरवारािह वायुरूपधारी वतेाळ महाराजाांची स्वारी 
स्मशानासद भीसतप्रद स्थानीं िहल करण्याि सनर्ते अशी जी आपल्या देशाांतील अज्ञ स्रीपुरुषाांची िमज त 
आहे सतच्या मुळाशीं तरी वरील कल्पनाच आहे. 

 
आत्म्याला ि क्ष्म व स्थ ल अशीं दोन स्वरूपें आहेत, अथवा देहबद्ध आसण देहातीत अिे त्याचें दोन 

प्रकारचें अक्स्तत्व आहे, अशी एकदाां मनुष्ट्याची कल्पना झाली म्हणजे सतच्यापाि न अनेक पसरणाम र्डतात. 
या पसरणामाांपैकीं एक अिा आहे कीं, मेलेल्याांचे आप्त सजवांतपणीं त्याला ज्या गोष्टी सप्रय अितात त्या 
त्याला अपइण करण्याचा पसरपाठ र्ालतात. उदाहरणाथइ, आंिमान बेिाांतील अपत्यवती सस्रया. या सस्रया 
मेलेल्या मुलाांच्या थडगयाांपाशीं आपल्या स्तनाांतील दुधाचीं किोरीं भरून ठेवतात; णचप्पेवा लोक आपल्या 
मृताांि अन्न व माांि मोठ्या आस्थेनें देतात; पे्रताबरोबर अवश्यक हत्यारें पुरण्याची णचनुक लोकाांत चाल 
आहे; मध्य आसफ्रकें तील उरुआ जातीचे लोक आपला िमाजाग्रणी मेला अिताां त्याच्या थडगयाांत त्याच्या 
बायका व मुलाांि तोड न र्ालतात; व वारू लोक नवीन थडगयापाशीं सकत्येक आठवडे भला मोठा परिा 
जळत ठेवतात. मेलेल्या मुलाची ताळ  भरणें, िवाष्ट्ण स्रीच्या पे्रताला नहाण र्ाल न नवीन लुगडें नेिसवणें व 
कुां क ां  लाव न ओिी भरणें; गाय, शय्या, कपड वगैरे देणें—िाराांश, आमचा िारा पे्रतसवसध व श्राद्धसवसध याच 
कल्पनेचा पसरणाम आहे अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. आम्ही भतुाखेताांना जीं देणीं देतों त्याांत आसण 
मेलेल्याांच्या तृप्तीिाठीं आम्हीं जीं श्राद्धें करतों त्याांत वास्तसवक पहाताां काांहींएक र्फरक नाहीं. तेव्हाां मेलेल्या 
आत्म्याच्या स्वरूपाांतच थोडा रे्फरबदल करून त्यापाि न मनुष्ट्यें सपशाचकल्पना िाधतात अिें म्हणण्याि 
काय हरकत आहे? सनरसनराळ्या सठकाणचीं श्राद्धसवधींची जों जों सवशषे बारकाईनें मीमाांिा करावी तों तों 
अिें स्पष्ट सदि न येतें कीं, सजवांतपणीं मनुष्ट्याि जिले सवकार होतात तिलेच मेल्यावरही त्याच्या आत्म्याि 
ककवा तदुत्पन्न सपशाचाि होतात अिा सवश्वाि अप्रबुद्ध लोकाांत िवइत्र आढळ न येतो. प्रथमतः हा सवश्वाि 
अक्षरशः बितो. अमुक सदवशीं, अमुक स्थळीं, अमुक वस्त  नेऊन ठेवल्या म्हणजे भतुें त्या रे्ऊन जातात 
अिें मानणारे र्िम या देशाांत अनेक िाांपडतील. झुल  लोकाांत एक र्ांग्रज प्रवािी सर्फरत अिताां, एका 
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प्रिांगीं ते त्याि अिें म्हणाले, “काय करावें? आम्हापाशीं खाण्याि काांहीं एक उरलें  नाहीं. माांिाचीं व 
धान्याचीं भाांडीं सशजव न ठेव न आम्ही स्नानाि गेलों तों मागें मेलेल्या वसडलाांच्या भकेुलेल्या आत्म्याांनीं 
त्याांवर हल्ला करून िारें अन्न र्फस्त केले!” केवढा सबचाऱ्याांचा भोळेपणा! जे लोक झुल ां ह न थोडे पुढें गेलेले 
अितात व ज्याांचीं भतुें वरील भतुाांह न थोडींशीं कमी जड आसण असधक वायुरूप अितात त्याांचा अिा िमज 
अितो कीं, भतुें केवळ जड धान्य व माांि खाणारीं नाहींत, माांिाच्या व धान्याच्या िारभ त ि क्ष्म अांतरांगाांचें 
िेवन त्याांना बस्ि होतें! णनकारालवे लोकाांत मृताच्या शरीराि दहनाप वीं सशधािामुग्री बाांधण्याची चाल आहे. 
पाताल लोकाांचा मागइ आक्रमीत अिताां आपल्या मृतसपतराांना शीतबाधा न व्हावी म्हण न आहि लोक त्याांना 
म ठमाती देताांना त्याांच्या थडगयाांत काांबळ्याचीं पट्टीं र्ालतात! 

 
आपल्या लोकाांप्रमाणेंच र्तर लोकाांतही सनरसनराळ्या मुदतीचीं श्राद्धें आहेत. कोठें दिऱ्यािारख्या 

सवशषे िणाला मृतग्रामाग्रणींच्या नाांवानें मोठा िमारांभ करतात. ज्या लोकाांत पे्रतें पुरण्याची चाल आहे त्या 
लोकाांत हा प्रर्ात र्फार आढळ न येतो. मसहन्याच्या ककवा वषाच्या नेमलेल्या सदवशीं हे लोक स्मशानाांत गोळा 
होऊन आपापल्या मृत आप्ताांच्या ककवा ग्रामासधकाऱ्याांच्या थडगयाांपुढें नानाप्रकारचीं दानें देतात. गोंड लोक 
आपल्या प्रसिद्ध पुरुषाांच्या आत्म्याांि अनेक वषें अशा प्रकारच्या श्राद्धसवधींनीं मान देतात. काांहीं लोकाांचा 
अिा िमज अितो, कीं अमुक सदवशीं, अमुक सठकाणीं मृतात्म्याांची ककवा सपशाचाांची रे्फरी होते; आसण 
म्हण न ते त्या सठकाणीं सशजलेलें  अन्न नेऊन ठेवतात. सकत्येक लोकाांचा अिा िमज आहे कीं, ज्या सठकाणीं 
स्वयांपाक होत अितो, ककवा जेथें माणिें जेवायला बितात त्या सठकाणीं वाडवसडलाांचे बुभसुक्षत आत्मे 
आपला वाांिा रे्ण्याि गुप्त रूपानें येतात. आपल्या लोकाांत वैश्वदेव करून बळीहरण र्ालण्याची, 
कावळ्याांना बळी देण्याची व जेवायला बिताांना सचत्रावती र्ालण्याची जी चाल आहे सतचे हेंच म ळ अिावें हें 
उर्ड सदितें. सबशप क्यािंाबेनें काांहीं झुल ां ची एक सवलक्षण गोष्ट िाांसगतली आहे ती अशी. एके प्रिांगीं एक 
झुल  काांहीं प्रश्न केल्यावरून अिें म्हणाला :— “हे मेलेले लोक म खइ आहेत! मला न िाांगताां, माझें म ल 
अशा रीतीनें मारून त्याांनीं आपणाांि प्रकि काां केलें? त्याांना माांिच पासहजे होतें तर तें मीं आनांदानें सदलें  
अितें. जा, मुलाांनों तो बकरा रे्ऊन या. याांचें िमाधान अगोदर केलें  पासहजे.” यावरून काय सदितें कीं, 
जे पक्ष व जीं श्राद्धें आम्ही मोठ्या भततीनें करतों, व जीं न करणाराांि आम्ही धमइहीन िमजतों, तीं िारीं 
अज्ञानापाि न उत्पन्न झालीं आहेत. तीं करण्याांत कोणत्याही प्रकारचें शहाणपण ककवा पसवत्रपणा नाहीं. 
आज आमचे वडील येऊन ब्राम्हणमुखद्वारा खीर जाऊन गेले, पुढल्या अष्टमीि आमच्या मातोश्री त्याच 
द्वारानें कपड रे्ण्याि येणार आहेत, अशा प्रकारचे उद्गार आमच्याांतील श्रेष्ठ म्हणसवणाऱ्या ब्राह्मणाांनीं 
काढण्यापेक्षाां कैकाडी, वैद , वडार, बेलदार, गोंड, िांताल—अिल्या लोकाांनीं काढणें असधक उसचत होणार 
आहे! िध्या जीं श्राद्धें व ज्या पे्रतसक्रया होत आहेत त्या एका बाज नें ग ढ अज्ञान आसण दुिऱ्या बाज नें 
स्वाथइसिद्धीिाठीं अज्ञ लोकाांि अज्ञानाांतच राह ां देण्याची र्च्िा याांची िाक्ष देतात. 
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मृतात्म्याचंी णिनचया 
 
मृतात्मा हा षष्ठीतत्पुरुष िमाि आहे; कमइधारय िमाि नाहीं. “मेलेला अिा आत्मा” अिें 

म्हिल्याि अनथध होईल! मेलेल्या मनुष्ट्याचा आत्मा म्हणजे देहाव्यसतसरतत अथवा देहातीत आत्मा किा 
अितो हें िमजणें जरी कसठण आहे तरी तो केवळ अकल्पनीय आहे अिें नाहीं. अशा प्रकारच्या आत्म्याांच्या 
अक्स्तत्वावर पुष्ट्कळाांचा सवश्वाि अितो, आसण याच सवश्वािावर िमग्र सपशाचकोिीची आसण देवकोिीची 
कल्पना रचण्याांत आली आहे; सनदान अशा प्रकारच्या आत्म्याांच्या कल्पनेंत अिांबद्ध अिें काहीं नाहीं. 
येथपयंत मृतात्म्याांच्या सदनचयेचें अगदीं स्वल्प सदगदशइन केलें  आहे. आताां त्याचिांबांधानें आणखी काांहीं 
गोष्टी िाांग न जमल्याि मृतात्मे आसण णपशाच व णपशाच आसण िेव हीं नाांवें मात्र सभन्न होत, बाकी िाऱ्याांची 
म ळप्रकृसत एकच आहे, हा सिद्धाांत वाचकाांच्या खात्रीि आण न द्यावयाचा सवचार आहे. 
 

ज्याप्रमाणे मनुष्ट्याला सजवांतपणीं किलें  तरी अन्न लागतें त्याप्रमाणें मेल्यावरही त्याच्या आत्म्याला 
किल्या तरी अन्नाची अवश्यकता आहे अिा प्राथसमक लोकाांचा स्वाभासवक िमज अिल्यामुळें, आपल्या 
नुकत्याच मेलेल्या आप्ताांच्या आत्म्याांची भ क भागसवण्यािाठीं सनरसनराळ्या तऱ्हेच्या लोकाांकड न कोणत्या 
प्रकारच्या व्यवस्था करण्याांत येतात हें थोडतयाांत िाांसगतलें  आहे. आताां ते रहातात कोठें, करतात काय, 
वागतात किे – वगैरे गोष्टींचा स्वल्प सवचार करूां . 

 
पुष्ट्कळ लोकाांचा अिा िमज अितो कीं, मृतात्मे बहुधा आपल्या सनकि आप्ताांना, आपल्या 

जातीला, आपल्या गाांवाला, सनदान आपल्या देशाला तरी िोड न द र जात नाहींत! ज्याांच्याशीं असतशय 
िांयोग र्डला आहे त्याांचे आत्मे मरणोत्तर र्राच्या एखाद्या भागाांत वावरत अिावे—सनदान कधीं कधीं र्रीं 
येऊन मुलाबाळाांचा िमाचार रे्त अिावे अशी कल्पना होणें अगदीं िाहसजक आहे. त्याांतल्या त्याांत ज्याांचीं 
मनें जात्या सभत्रीं अितील त्याांना तर याांच्या िाांसनध्याचा वारांवार भाि झाल्यावाांच न रहावयाचा नाहीं. कधीं 
पाऊल वाजलेंिें वािेल; कधीं शब्द ऐक ां  आला अिा भाि होईल; कधीं डोळ्याांपुढ न िारी म र्कत सनर् न गेली 
अिा िांशय उत्पन्न होईल! जों जों असधक सदवि लोित जातात व मन दुिरीकडे व्यग्र होऊां  लागतें, तों तों 
मृताप्ताचा सविर पड न त्याच्या आत्म्याची चाह ल कमी झाल्यािारखी वाितें, आसण दुिऱ्या एखाद्या 
सठकाणीं तो रहावयाि गेला अिेल अशी कल्पना होते. ही सभत्र्या मनुष्ट्याची गोष्ट होय. जे जात्या धीि 
अितात ते पसहल्यापाि नच अिें िमजतात कीं, मेलेल्याांचे आत्मे स्मशानाच्या आिमांतात बहुधा सर्फरत 
अितात, व गरज पडेल तेव्हाां मात्र गाांवाांत ककवा र्राांत येतात. दोन अथवा असधक व्यततींचा आपआपिाांत 
तांिा लागला ककवा दोन अथवा असधक राष्ट्राचें युद्ध होऊां  लागलें  तर हे आत्मे आपापल्या पक्षाला समळ न 
शत्र ांचें नुकिान आसण समत्राांची पाठराखण करतात! अनेक कारणास्तव व्यक्तत व व्यक्ततिमुदाय स्थानाांतरें 
करतात. आयइलोकाांच्या अनेक शाखा मध्यआसशयाांत न चोहोंकडे पिरल्या अशी कल्पना आहे, व ती खरी 
अिेल तर आमच्या र्फार प्राचीन प वइजाांचे आत्मे अॅरॅरॅि पवइताच्या पायथ्याशीं भिकत अिलें  पासहजेत अिें 
मानणें अवश्य आहे, व सकत्येक लोक अिें मानतातही! लोकिांख्या वाढत जाऊन चसरताथािाठीं म ळ 
सठकाणाह न द र द र जावें लागलें  व मृतात्मे मागें रासहले तर प्रिांगसवशषेीं त्याांनीं आपल्या सजवांत बांधुजनाांि 
िाहाय्य करण्याि किें यावें? देहातीत आत्म्याांना मोठमोठ्या नद्याांचे, डोंगराांचे, दऱ्याांचें व अरण्याांचें 
उल्लांर्न करताां येत नाहीं अिा िमज िवइत्र आढळतो. या अडचणींत न पार पडण्याची एक तोड अशी आहे 
कीं मृतात्म्याांि िुखरूपपणानें प्रवाि करताां यावा म्हण न प ल बाांध न देतात. हा प ल कशाचा? तर िुताच्या 
ककवा लोंकरीच्या धागयाचा! वायुस्वरूपाप्रत पावलेले पे्रतात्मे तांतुरसचत िेतुपथानें हव्या सतततया लाांबीचा 
प्रवाि अडथळ्यावाांच न करतात! तात्पयइ, काांहीं मृतात्मे र्रच्या र्रीं, काांहीं गाांवच्या स्मशानाांत व र्तर 
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जागीं, काांहीं गाांवठाणाच्या िीमेवर, काांहीं िमुद्राच्या काांठीं, काांहीं अरण्याांत, काांहीं डोंगराांत, व काांहीं द र 
अिलेल्या म ळच्या देशाांत रहातात, अिे अनेक लोकाांचे अनेक प्रकारचे तकइ  आहेत. 

 
आताां हे मृतात्मे रहातात किे व करतात काय हें पाह ां. ज्या ित्पुरुषाांचे आत्मे कैलािाला ककवा 

वैकुां ठाला जातात ते किे राहतात हें आमच्या वाचकाांि पाल्हाळानें िाांगण्याची गरज नाहीं. वैकुां ठ व कैलाि 
हे आमच्या अनेक स्वगांपैकीं दोन स्वगइ होत. स्वगइ म्हणजे चैनीचें माहेरर्र अशी आमची िावइसत्रक कल्पना 
आहे. जो स्वगांत गेला त्याला कोणत्याही वस्त िाठीं श्रम करण्याची गरज नाहीं. हवा, पाणी, अन्न—येथ न 
तेथ न िाऱ्या उपभोगय वस्तु असतशय मनोहर अि न रु्फकि! कोणालाही रोग ठाऊक नाहीं, वाधइतय यावयाचें 
नाहीं, व मृत्य ची तर वाताच नाहीं! तरुण स्रीपुरुषाांच्या जोडप्याांनीं िकाळपाि न िांध्याकाळपयंत मोठमोठ्या 
जलाशयाांत, उद्यानाांत, व र्तर रम्यस्थळीं हव्या त्या क्रीडा कराव्या आसण अमृताचें प्राशन करून िवइकाळ 
आनांदाांत अिावें! सकत्येकाांना स्वगाचें अशा प्रकारचें सचत्र िवइथा पिांत पडत नाहीं. त्याांच्या मतें स्वगइ झाला 
म्हण न काय झालें? तेथेंही थोडें बहुत काम अिल्यासशवाय तेथील रसहवाश्याांि िुख व्हावयाचें नाहीं. 
येथल्यािारखें हाडाचें पीठ पाडणारें काम नव्हे; झाडाांचीं कलमें करणें, बागाांतील रु्फलें  वेंचणें, रुप्याच्या व 
िोन्याच्या लहान लहान कळशाांनीं रु्फलझाडाांि पाणी र्ालणें—अशा प्रकारचीं व काांहींकाांच्या 
िमजुतीप्रमाणें थोडीबहुत जमीन सपकसवणें, मािे पाळणें, सशकार करणें अिलींही कामें स्वगांत कधीं कधीं 
करावीं लागतात! अशा प्रकारचा येथला थाि वर उठल्यावर येथल्यािारखेच काहीं चाांगले व काांहीं वाईि 
आत्मेही तेथें अिणार. जेथें अशी क्स्थसत आहे तेथें एका प्रकारची राज्यव्यवस्था अि न ती चालसवणारे 
सनरसनराळ्या दजाचे अांमलदारही पासहजेत. स्वगांतील िाऱ्या असधकाऱ्याांपेक्षाां न्यायाधीशाचें मोठे माहात्म्य 
आहे. तेथें सदवाणी व र्फौजदारी खिले एकाच न्यायाधीशापुढें चालतात. तेथील रसहवाश्याांि ज रीचा हक्क 
अद्यासप समळालेला नाहीं, म्हण न थोड्ा सदविाांप वी ज रीच्या हक्काबद्दल बगाल्याांत ज्या प्रकारचा तांिा झाला 
तिल्या प्रकारचा तांिा स्वगांत आजपयंत झाल्याचा दाखला नाहीं! तथासप न्यायाधीशापाि न बेसलर्फापयंत 
िवइ प्रकारचे असधकारी तेथें आहेत र्तकें च नाहीं, तर गुन्हे पकडणारे व पुरावा समळव न गुन्हे शाबीत करणारे 
हुशार पोसलिही तेथें आहेत! ज्याांनीं खुनािारखे भयांकर गुन्हे केले आहेत त्याांना, व तेथेंही कोणत्याही 
प्रकारचें सनसषद्ध कृत्य करणाराांना दांड करण्यािाठीं मोठमोठाले तुरुां ग, सबड्ा, कडेलोिाच्या जागा, 
वधस्तांभ, ि ळ वगैरे अनेक प्रकारचीं सशक्षोपकरणें आसण न्यायाधीशाांच्या हुकमाप्रमाणें अपराध्याांि सशक्षा 
देणारे असधकारी तेथें आहेत. तात्पयइ, स्वगइलोक र्हलोकाची बऱ्याच अांशीं हुबेह ब प्रसतमा आहे, अिें 
म्हणण्याि हरकत नाहीं! 
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थडगीं व िेवळें  
 
ज्याप्रमाणें देवाांची उत्पसत्त सपशाचाांपाि न झाली आहे अिें म्हणणें प्रथमदशइनीं ककसचत् आश्चयइकारक 

वाितें, त्याप्रमाणेंच देवळें  थडगयाांपाि न झालीं आहेत अिें म्हणणेंही वाितें. पण सजतका सपशाचाांचा देवाांशीं 
सततकाच थडगयाांचा देवळाांशीं सनकि िांबांध आहे. ज्याप्रमाणें आमचीं देवळें  थडगयाांपाि न ककवा 
िमाधींपाि न सनर्ालीं त्याप्रमाणेंच मुिलमान लोकाांच्या मसशदी कबरस्थानाांपाि न व सिस्ती लोकाांचीं चचें 
चचंयाडांपाि न सनर्ालीं. िुधारणेच्या काांहीं अांगाांनीं युरोपखांडाचें पाऊल आजसमत्तीि बरेंच पुढें आहे हें 
सनर्कववाद आहे. पण धमइिांबांधानें सिस्ती लोकाांच्या कल्पना र्तर लोकाांच्या कल्पनाांप्रमाणेंच अज्ञानमय 
आहेत र्तकें च नाहीं, तर या गोष्टींत ते काांहीं लोकाांपेक्षाां सवशषे म ढ आहेत, अिेंही सिद्ध करून देताां येईल. 

 
अलीकडे बरींच शतकें  आम्ही बहुतेक कहदु लोक आपलीं पे्रतें सचतेवर जाळीत अिल्यामुळें, देवळाांचें 

थडगयाांशीं जें ि त्र आहे तें झट्सदशीं आमच्या लक्षाांत येत नाहीं. पण आमच्याांतही अद्यासप जो िमासधप्रचार 
अांशतः रूढ आहे त्याकडे लक्ष सदल्याि, जिा सपशाचाांपाि न देवाांचा अवतार झाला, त्याचप्रमाणेंच 
थडगयाांत न देवळें  अवतरलीं अशी खात्री झाल्यावाांच न राहणार नाहीं. आम्ही आपल्या पे्रताांचें दहन करूां  
लागल्यामुळें  आमच्या पे्रतसवधींतील पुष्ट्कळ मौज नाहींशी झाली व त्याला एक प्रकारचा सहसडिपणा आला. 
उपयुतततेच्या दृष्टीनें पहाताां दहनाची चाल र्फार उत्कृष्ट आहे, व सतच्या चाांगुलपणामुळें  आज नाहीं उद्या, 
िवइ िुधारलेल्या लोकाांि ती मान्य झालीच पासहजे यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं. पण त तइ आम्ही िमासध व 
सचता याांच्या कमी असधक उपयुतततेचा सवचार करीत नाहीं; िमाधींत न देवालय किें प्रकि झालें  हें 
पहाण्याांत िध्याां आम्ही गुांतलों आहों. तेव्हाां िमासध व त्याांच्यािांबांधाांचे सवसध हे प्रस्तुत कालीं अिाव ेसततके 
आमच्या डोळ्याांपुढें निल्यामुळें  िमाधीपाि न देवळाकडे येताांना मन थोडें बुजल्यािारखें होतें! पण 
वास्तसवक पहाताां तिें होण्याचें काांहीं कारण नाहीं. हें भरतखांड अनेक तऱ्हेच्या सवसचत्रपणाचें प णइ भाांडार 
आहे. अमुक एक आचार अमुक लोकाांत आहे आसण तो येथें नाहीं, अिें िहिा व्हावयाचें नाहीं. जांगम, 
मानभाव, गोिावी वगैरे कहद  लोक आपलीं पे्रतें पुरतात आसण तीं पुरताांना मोठा थािमाि करतात हें 
बहुतेकाांि ठाऊक अिेलच. ब्राह्मण लोकाांतही िांन्याशाांि िमासध देण्याची आसण श्रीमांताांच्या पे्रताांवर ककवा 
अस्थींवर िमासध बाांधण्याची चाल आहे. अनेक सठकाणीं सशवाजीराजाच्या पादुकाांची स्थापना करून त्यावर 
देवळें  बाांधण्याांत आलीं आहेत हें पुष्ट्कळाांना ऐक न तरी ठाऊक अिेल. अशा देवळाांत बहुधा िाांबाची स्थापना 
करतात, आसण र्तर देवाांिारखी या देवाचीही प जाअचा होऊां  लागते. कोणी एका महांमदानें आपल्या 
दाांताांवर थडगें बाांधलें  म्हण न आम्ही त्याला वडेा अिें ठरसवतों ककवा तो वडेा होता म्हण न त्यानें दाताांवर 
थडगें बाांधण्याचा हुक म सदला अिें म्हणतों; पण किेंही झालें  तरी महांमद हा मनुष्ट्य होता, आसण म्हण न 
त्याच्या दाांताांवर थडगें बाांधण्याांत काांहीं अथइ होता; परांतु कुत्र्याच्या शवावर हें थडगें बाांधलें  आहे अिें ठाऊक 
अि न जर लोक त्याला भक्ततप वइक प्रदसक्षणा र्ाल ां  लागले, आसण त्याच्या तोंडावरील सशलेंत खोदलेल्या 
कुत्र्याच्या सचत्राि श्वानेश्वर िमज न नवि करूां  लागले तर त्याांच्या म खइ भोळेपणाि काय म्हणाल? अशा 
प्रकारची श्वानिमासध आसण सतच्या दशइनाि येणारे भासवक लोक आम्ही स्वतःच्या डोळ्याांनीं पासहले निते 
तर अिली गोष्ट आम्हाांि िोलीव थाप वािली अिती! पण प्रत्यक्षप्रमाणापुढें आम्हाांिही हात िेंकणें भाग 
आहे. 

 
खोल खडे्ड रे्ऊन लाांकडाच्या पेिींत र्ातलेली पे्रतें त्याांत गाडल्यावर त्याांवर चुनेगच्ची सचरेबांदी 

थडगीं बाांधण्याची व त्याांवर मृताचें नाांवगाांव खोदलेल्या सशला बिसवण्याची चाल बरीच िुधारणा झाल्यावर 
पडते. चुन्याचा उपयोग िमज न तो तयार करण्याची कृसत, दगडावर अक्षरें खोदण्याची कला, पे्रत कुज ां न 



 

 

अनुक्रमणिका 

देण्यािाठीं सनरसनराळ्या प्रकारचे मिाले तयार करण्याची सवद्या, व थडगयाि नानाप्रकारचे आकार 
देण्याची हातोिी—या प्राथसमक मनुष्ट्याि िाधण्यािारख्या गोष्टी नाहींत. पे्रत झाकलें  जाईल र्तका खोल 
खड्डा रे्ऊन त्यावर भरप र माती लोिली, व कोल्ह्याकुत्र्याांनीं ती उकरून आांतील पे्रताि र्जा देऊां  नये 
यास्तव त्यावर दहापाांच लहान मोठे दगड ठेवले, म्हणजे रानिी लोकाांचें अथवा िुधारलेल्या राष्ट्राांतील 
गरीब लोकाांचें थडगें झालें . अिल्या थडगयाांि थोडाबहुत हातभार लावणें हें िवइ पे्रत पुरणारे लोक पुण्य 
कृत्य िमजतात. आपल्या हात न दुिरें सतिरें काांहीं झालें  नाहीं तरी थडगयावर एक सचमिीभर माती िाकणें 
अथवा एखादा खडा र्कडचा सतकडे उचल न ठेवणें हें आपलें  मृताच्या िांबांधानें कतइव्य होय, अिें पुष्ट्कळ 
लोक िमजतात. ज्या वािेच्या बाज ला एखादा प्रसिद्ध मनुष्ट्य पुरला अिेल त्या वािेनें कोणी मोंगल जाऊां  
लागला तर त्या मनुष्ट्याच्या थडगयाांवर एक लहानिा दगड, अथवा कचधी, अथवा उांिाच्या कें िाांचा पुांजका 
िाकल्यासशवाय पुढें जावयाचा नाहीं. जाताां जाताां प्रवाशाांनीं अशा प्रकारें िाकलेल्या दगडाांचे ढीग या 
देशाांतही सकत्येक सठकाणीं दृष्टीि पडतात. येथें चतुःशृांगीच्या वािेवर जो एक अशा प्रकारचा ढीग आहे तो 
पुष्ट्कळाांच्या पहाण्याांत अिेलच. भासवक लोक जाताां येताां अज न त्या सढगावर लहानिा खडा तरी उचल न 
िाकतात. तात्पयइ, “र्फ ल नाहीं रु्फलाची पाांकळी” या न्यायानें थडगीं करणाऱ्या लोकाांत मृताची होईल 
तेवढी िेवा करण्याचा पसरपाठ आहे. अशा रीतीनें कोठें मातीचे, कोठें वडे्ावाांकड्ा गोट्याांचे व कोठें 
िडक न व िाांकी लाव न नीिनेितया रीतीनें बिसवलेल्या दगडाांचे जे ढीग करण्याांत येतात त्याांवरच ककवा 
त्याांचेपुढें मृतात्म्यािाठीं नानाप्रकारच्या वस्त  आण न ठेवण्याचा व प्रिांगसवशषेीं कोंबडीं व बकरीं व र्तर 
खाद्य जनावरें मारण्याचा प्रर्ात पडतो. आपण ज्याला स्थांसडल म्हणतों व ज्यावर हवनाचीं द्रव्यें माांडण्याांत 
येतात ककवा अक्गनमुखानें देवाांि अर्कपण्याांत येतात त्याचें म ळ या सढगाांत आहे! याच सढगाांत पुरलेल्या 
र्िमाि थांडीवाऱ्यापाि न त्राि होऊां  नये म्हण न त्याच्याभोंवतीं चारिहा मेढी रोंव न त्याांवर गवताचें, 
पाणकणिाचें, ककवा एखाद्या धान्याच्या काडाचें लहानिें िप्पर िाक न सदलें  कीं प्राथसमक देऊळ झालें ! 
मुिलमानाांच्या मसशदी, सिस्ती लोकाांचीं चचें, व आमच्या लोकाांनीं प्रसिद्ध पुरुषाांच्या िमाधींवर बाांधलेल्या 
र्मारतींि देवालयें म्हण ां नये तर काय म्हणावें? सिस्ती लोकाांच्या व मुिलमान लोकाांच्या देवळाांत म ती 
नितात हें आम्ही कब ल करतों; पण आताांपयंत या देवळाांसवषयीं जे सलसहण्याांत आलें  आहें त्याांत म तीचा 
कोठेंच उल्लेख नाहीं. थडगयाांचें स्थांसडल किें होतें व त्याांवरील झोंपड्ाांि देवालयाचें रूप किें प्राप्त होतें, 
येवढ्याचेंच सदगदशनं येथपयंत केलें  आहे. मृतात्म्याला देवत्व प्राप्त होऊन त्याच्या थडगयावर त्याच्या 
प्रसतमा कशा स्थासपत होतात, व पुढें त्या प्रसतमाांनाच देवाांच्या म ती मानण्याचा प्रर्ात पड न त्याांपुढें पुराणें 
िाांगण्याचा, कीतइनें करण्याचा, प्राथइनेि जाण्याचा, सनमाझ पढण्याचा, व िमंनें (धमइव्याख्यानें) देण्याचा 
पसरपाठ किा पडतो हें अद्यासप िाांगावयाचें आहे. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

मूर्षतपूजेचा उद्भव 
 
धमइकल्पना सपशाचकल्पनेपाि न आली आहे अिें एकदाां म्हिलें  म्हणजे पैशासचक योसनप्रत 

पावलेल्या मृतात्म्यासवषयीं मनुष्ट्याांनीं जे जे तकइ  केले आहेत त्या बहुतेकाांचा धमाशीं आसण देवाांशीं िांबांध 
जुळव न देताां आला पासहजे. म ळ सपशाचाची कल्पना अशरीरी आत्म्यापाि न आली हें अनेक वळेाां िाांसगतलेंच 
आहे; व या अशरीरी आत्म्याची कल्पना स्वप्नाांत जागच्या जागीं नाना तऱ्हेच्या िुखदुःखाांचा जो भाि होतो 
त्यापाि न उत्पन्न होते ही गोष्ट प्रत्येकाला आपल्या अनुभवानें ठरसवताां येण्यािारखी आहे. झोंपेंतला आत्मा, 
मृतात्मा, सपशाचात्मा आसण देवात्मा—अशी ही चढती भाांजणी आहे! तिेंच थडगें, थडगयावर ककवा 
थडगयाांत ज्या वस्तु र्ालतात त्या, आसण थडगयावर केलेला मांडप अथवा झोंपडें याांपाि न स्थांसडल, 
स्थांसडलावर जीं होमद्रव्यें जाळतात तीं, आसण देऊळ याांची उत्पसत्त होते, हें आतापयंत या सवषयाच्या 
िांबांधानें जें सलह न गेलें  आहे त्यावरून वाचकाांची खात्री झालीच अिेल. मुांजींत, लगनाांत, श्रावणीला, ककवा 
र्तर प्रिांगीं मातीचे लहान कटे्ट करून त्यावर दही, द ध, त प, भात अथवा िसमधा जाळण्याचा जो प्रकार 
चालतो त्याांत, आणखी खड्डड्ाांत पे्रत पुरून त्यावर लादलेल्या मातीच्या सढगावर अन्न आण न ठेवण्याचा, 
कोंबडीं ककवा बकरीं मारण्याचा आसण दारूच्या बािल्या ओतण्याचा जो प्रकार चालतो त्याांत काय भेद 
आहे? वास्तसवक पाहताां काांहीं नाहीं; र्फतत एकाला प वइजदान अथवा सपशाचदान आसण दुिऱ्याला देवदान 
अशी पासहजे तर सनराळीं नाांवें देताां येतील. तर मग आताां देवळाांतच म र्कत कोठ न आल्या, व त्याांत प्राथइना 
करण्याचा पसरपाठ कोठ न पडला? 

 
धमाची वांशावळ लावणारानें या प्रश्नाचें िमाधानकारक उत्तर सदलें  पासहजे. आताांपयंत जें म्हिलें  

आहे त्यावरून या प्रश्नाचा सनकाल होत नाहीं. मृतात्म्याचें सपशाच व सपशाचाचा देव झाला अिेल, 
थडगयावरील मातींत न स्थांसडल सनर्ालें  अिेल, व थडगयाांत पुरलेल्या पे्रताि पाऊिवाऱ्याची बाधा होऊां  नये 
म्हण न त्याचें भोंवतीं चार मेढी पुरुन त्यावर र्ातलेल्या िपरापाि न देवळाचा अवतार झाला अिेल. परांतु 
अम तइ मृताांत न मृत्य इद्भव किा झाला? अशरीरी सपशाचाला देवरूपानें देवळाांत शरीर कोठ न प्राप्त झालें? व 
मनुष्ट्यरूपी देवाांच्या व देवींच्या म र्कत जागोजाग कशा दृष्टीि पड ां लागल्या याचा खुलािा होणें जरूर आहे. 

 
बौद्ध, कहद , सिस्ती व महांमदी हे िवइ धमांत चार प्रमुख धमइ होत. पैकीं शवेिल्या दोहोंत 

म्हणण्यािारखी म र्कतप जा नाहीं. बौद्ध लोक र्फतत बुद्धम तीची प जा करतात. र्तर देवाांि ते जुमानीत 
नाहींत. आम्ही कहद  लोक मात्र भले भक्कम म र्कतप जक आहों! आमच्याप्रमाणेंच जुने र्सजप्सशअन, ग्रीशन व 
रोमन लोक म र्कतप जारत होते. यावरून काय सदितें कीं, म र्कतप जेला जिा प वींच्या धमांकड न उदार आश्रय 
समळत होता तिा अलीकडील धमांकड न समळत नाहीं. आमचा कहद  धमइ िध्या अक्स्तत्वाांत आहे तरी जुन्या 
धमांप्रमाणें त्याांतही म र्कतप जेंचें मोठें बांड अिावें हें स्वाभासवक आहे. आताां जुन्या धमांत म र्कतप जेचें एवढें प्रस्थ 
काां माजलें  अिावें आसण अलीकडील धमांत न सतला आपलें  अांग काढ न रे्णे काां भाग पडलें  अिावें याचा 
सनणइय करणें हा अत्यांत बोधपर व मनोरांजक सवषय आहे. पण आजच आम्हाांि त्याांत पडण्याची गरज नाहीं. 
म र्कतप जा कोठेंही अिो, ती तेथें कशी आली हें आम्हाांि प्रथम पहावयाचें आहे. 

 
म र्कतप जा तीन प्रकारची आहे. जड वस्त ांची प जा, वनस्पतींची प जा, व व प्राण्याांची प जा. नमइदेंतले 

दगड, वृांदावनाांतली तुळि व गोठ्याांतील गाय—या सतन्हीही वस्तु आपल्या देवता होत! या तीन वस्त ांि 
तीन प्रकारच्या म तींचे प्रसतसनसध मान न त्याांचे तीन वगइ अथवा गण मानले तरी चालेल. दगडाच्या गणाांत 
ककवा दृषदासद वगांत चांद्रि यापाि न मातीच्या पार्कथवापयंत पासहजे त्या जड वस्त ांचा िमावशे करण्याि 
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हरकत नाहीं. प्रासणगणाांत हवेंत उडणाऱ्या, पथृ्वीवर चालणाऱ्या व पाण्याांत पोहणाऱ्या पासहजे त्या पक्ष्याचा, 
जनावराचा अथवा माशाच्या जातीचा अांतभाव करताां येईल. वनस्पसतवगइ तर अमयादच आहे. याचा 
वैद्यकशास्राशीं िांबांध अिल्यामुळें  प्रत्येक झाडाला देवपण आलें  आहे अिें म्हिलें  तरी चालेल. अशा रीतीनें 
सवकाि पावलेल्या सत्रसवधात्मक म र्कतप जेचा उगम कोठें आहे हें सनश्चयानें िमजेल तर मोठी मौज वािणार 
नाहीं काय? अथात् वािेल. 

 
म र्कतप जेचें म ळ मनुष्ट्याच्या स्वभावाांतच आहे. जिा लहान मुलाला प्रबुद्ध व अप्रबुद्ध आसण िजीव व 

सनजीव याांतला भेद नीििा कळत नाहीं, त्याप्रमाणेंच प्रथमावस्थेंतील प्रौढ मनुष्ट्याांनाही तो कळत नाहीं. 
माांजरें, कुत्रीं, वाांिरें वगैरेंवर लहान मुलाांचें पे्रम सकती अितें हें िवांना ठाऊक आहेच. त्याांना तीं आपल्या 
िवांगड्ािारखी अथवा कुिुांबाांतील र्तर माणिाांिारखी वाितात. तिेंच, पायरीवरून पडलें  अिताां 
पायरीि मारल्यानें त्याांचें िमाधान होतें हेंही पुष्ट्कळाांनीं पासहलें  अिेल. या उदाहरणाांवरून आपल्या 
मनोधमािारखे मनोधमं आपल्या िभोंवतालच्या िजीव व सनजीव पदाथांत अिाव ेअशीं तीं िहजगत्या 
अनुमानें करतात अिें सदितें. उत्तरोत्तर अिलीं अनुमानें चुकीचीं आहेत अिा त्याांि प्रत्यय येतो. पण तो 
येण्याि बराच काळ लागतो, आसण आला तरी काांहीं गोष्टींसवषयीं त्याांचे ग्रह त्या अवकाशाांत र्तके दृढ 
होऊन जातात कीं पुढें ते काांहीं केलें  तरी नाहींिे होत नाहींत. म ळ वस्त चे गुण सतच्या प्रसतमेंत उतरतात हा 
एक अशा प्रकारचा ग्रह होय, व हाच ग्रह प्रधानतः म र्कतप जेच्या मुळाशीं आहे. प्रथमावस्थेंतील लोकाांना 
प्रकृसत आसण सतची िाया अथवा प्रसतकृसत याांतील भेद बरोबर न िमजल्यामुळें  लहान मुलाांप्रमाणें एकीचे 
गुण दुिरींत उतरतात अिा त्याांचाही िमज अितो, आसण म्हण न त्याांना अिें वाितें कीं जर मृत मनुष्ट्याच्या 
थडगयावर त्याची प्रसतमा ठेसवली तर तींत त्याचें सपशाच सशरेल; कारण त्याला हा आपलाच देह आहे अशी 
भ्राांसत होईल. पुढें मृताचें सचत्र थडगयावर अिो ककवा दुिरे कोठेंही अिो, त्याांत त्याच्या सपशाचाचा िांचार 
होईल अशी खात्री अिते. एकदाां अशा प्रकारच्या प्रसतकृतींत मृताांचे आत्मे प्रवशे करतात अशी कल्पना दृढ 
झाली म्हणजे मृताच्या पे्रताांप्रमाणेंच त्याांची िेवा ते करू लागतात. आसफ्रकेत णनआंझा नाांवाचें जें िरोवर 
आहे त्याच्या काांठीं रहाणाऱ्या नीग्रो लोकाांसवषयीं जगप्रसिद्ध प्रवािी सलक्व्हांग्स्िन यानें अिें म्हिलें  आहे कीं, 
हे लोक आपल्या मृताांच्या म ती करून त्याांना आपल्या सनरसनराळ्या आप्ताांचीं नावें देतात, आसण प्रसतसदवशीं 
ताांद ळ, कणीक, भाांग, तांबाख  वगैरे वस्तु त्याांपुढें ठेव न त्याांना सचलमी रु्फां कताां याव्या म्हण न सवस्तव तयार 
करूनही ठेवतात! अशा रीतीनें मृताांची िेवा केली अिताां त्याांना मोठा आनांद होतो अिा या लोकाांचा िमज 
आहे. णसएरािंीओन येथील एका नीग्रो स्रीसवषयीं बकॅ्स्िअन यानें अिें िाांसगतलें  आहे कीं सतनें आपल्या 
खोलींत एकां दर चार म र्कत करून ठेसवल्या होत्या. एक आपल्या मेलेल्या नवऱ्याची, एक खुद्द आपली आसण 
दोन आपल्या दोन मुलाांच्या. या म तींि ती प्रसतसदवशीं मतयाचे पीठ आसण खोबरेल याांचें चोपडण करीत 
अिे! अशा प्रकारें ज्या म तीची आराधना करण्याांत येते सतचे मुळाशीं सवशषे िाम्य अिावें लागत नाहीं. कधीं 
कधीं तर त्याांत व मुळाांत र्फारच वैषम्य अितें. देवयोनीप्रत पावलेल्या सपतराांच्या प्रसतकृसतस्थानीं िमारा 
लोकाांनीं लाकडाच्या दोन तुकड्ाांची योजना करून ठेवलेली अिते. सवशषे प्रिांगीं अशा प्रकारच्या 
प्रसतकृसत ते बाहेर काढतात. आपल्या लोकाांतील सभल्ल व र्तर जातींच्या अडाणी लोकाांच्या म र्कतसवषयीं येथें 
सवशषे िाांगण्याची जरूरी नाहीं. एखादा मोठािा तेडाबागडा दगड पाह न त्यावर अधइशरे पावशरे शेंद र 
अथवा कहग ळ चोपडला ककवा थोडेिें तेल ओतलें  की बनला तो म्हिोबा, सपरोबा, खांडोबा अथवा मारुती, 
आसण झाली त्यापुढें अन्नाचे व माांिाचे नैवेद्य व बळी देण्याची िुरुवात! यावरून काय सदितें कीं, मेलेल्या 
म ळच्या मनुष्ट्याांत आसण पुढें त्याच्या नाांवानें केलेल्या प्रसतकृतींत काांही िाम्य अिो अथवा निो, त्या 
प्रसतकृतींत मेलेल्याांचे आत्मे िांचार करतात, अिा या प्रसतकृती करणाराचा प णइ सवश्वाि अितो. तेव्हाां ज्या 
लोकाांत अशाप्रसत कृसत दृष्टीि पडत नितील त्या लोकाांत अशा प्रकारचा सवश्वाि निला पासहजे अिें 
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अनुमान करणें जरूर आहे, आसण शोधाअांतीं वस्तुक्स्थतीही तशीच आहे अिें सदि न आलें  आहे. आसफ्रकें त 
वहाबी नाांवाचे लोक आहेत, त्याांत अिल्या कल्पना मुळींच नाहींत. अिल्या आचरिपणाच्या म र्कतप जेचा यत्
ककसचत्देखील मागम ि त्या लोकाांत लागत नाहीं. पण हे िाांगताना त्या लोकाांि मृताांसवषयीं प ज्यबुसद्धही 
मुळीच नाहीं हेंहीं िाांसगतलें  पासहजे. ते आपल्या मृताांची पे्रतें जांगलात र्फें क न देतात, आसण तेथें तीं बहुधा 
व्याघ्राांच्या अथवा र्तर वन्यपश ांच्या भक्ष्यस्थानीं पडतात. 
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मूर्षतपूजेचा प्रकार 
 
मागल्या लेखाांत म र्कतप जेचा उद्भव किा होतो हें िाांग न जडवस्तुप जा, प्रासणप जा व वनस्पसतप जा 

अिे सतचे पुढें तीन प्रकार होतात अिें िाांसगतलें  आहे. या प्रकाराांसवषयीं आज थोड्ाशा खुलाशानें सलह न 
नांतर त्यापाि न जीं अनुमानें स्वाभासवकपणें सनर्तात तीं काढावयाचीं अिा र्रादा आहे. 

 
आपण झाडें काां प जतों? अथात् र्तर वस्त ांची प जा करण्याि जीं कारणें अितील तींच झाडाांची 

प जा करण्यािही अिलीं पासहजेत. जो मनुष्ट्य स्वतः पराक्रमी आहे, ककवा ज्याचा पराक्रमी पुरुषाांशीं 
कोणत्याही प्रकारचा िांबांध आहे, अथवा ज्यापाि न लोकाांचें कोणत्याही प्रकारचें मोठें सहत होत आहे, अशा 
प्रकारच्या मनुष्ट्याला बहुधा लोकाांत मान समळतो. हाच मान वाढला म्हणजे त्याला प जा म्हणतात; व ही 
प जा करण्याची बुसद्ध आपल्या अांतःकरणाांत उत्पन्न झाली म्हणजे आपण सतला प ज्यबुसद्ध म्हणतो. वड, 
कपपळ, उांबर, आपिा, शमी, तुळि, बेल, वगैरे झाडाांसवषयीं, आमच्या मनाांत जी प ज्यबुसद्ध उत्पन्न झाली 
आहे ती वर थोडतयाांत िाांसगतलेल्या कारणाांपैकीं कोणत्या तरी कारणाांनीं उद्भवली अिावी याांत िांशय 
नाही. णजरेणनअमप्रमाणें तुळशींत हवा स्वच्ि कारण्याचा गुण र्फार आहे, म्हण न आम्ही िारे सतचे भतत 
बनलों आहों ककवा िर िी. माधवरावाांनीं एकदाां िुचसवल्याप्रमाणें बेल, तुळि, आसण गवती चहा याांचा चहा 
ऊर्फइ  गोड काढा रोज िकाळीं रे्तल्याि वातसपत्तकर्फाची सवशषे बाधा न होताां प्रकृसत िार्फ राहण्यािारखे 
गुण तींत आहेत, म्हण न आम्हीं सतला देवाांच्या प जेंतील एक अत्यवश्यक द्रव्य केलें  आसण िवइ ऋत ांत 
बायकाांना सतच्या भोंवतीं प्रदसक्षणा र्ालण्याि लासवलें , हें सनश्चयानें िाांगताां येत नाहीं; तथासप येवढें खरें आहे 
कीं ह्या झाडाांच्या अांगच्या किल्या तरी चाांगल्या गुणाबद्दल त्याला आमच्या र्राांत व देवळाांत र्तकें  महत्वाचें 
स्थान समळालें  अिावें! वड, कपपळ, उांबर वगैरे मोठ्या गदइ िायेचीं झाडें आहेत, आसण त्याांपाि न पाांथाांि व 
र्तराांि मोठें िुख होतें म्हण न त्याांि देवत्व प्राप्त झालें  अिावें अिें प्रथमदशइनीं वािण्याचा िांभव आहे. पण 
वास्तसवक कारण तिें सदित नाहीं. तिें अिेल तर आांबा, बकुळ, र्फणि वगैरे दाि िायेचीं झाडें प ज्य काां 
झालीं नाहींत? आांबा व र्फणि िायेला चाांगले अि न खायलाही काांहीं वाईि नाहींत! तेव्हाां र्फायद्याच्या 
दृष्टीनें हीं झाडें सवशषे प ज्य व्हायला पासहजे होतीं. तिेंच, याच दृष्टीनें गुलाब, दवणा, मरवा, जाई, जुई, 
मोगरा वगैरे िुवासिक पानाांचीं व रु्फलाांचीं झाडेंही देवकोिींत जायला पासहजे होतीं. पण तिेंही झालेलें  
नाहीं. यावरून वड, कपपळ वगैरे झाडाांि देवपण येण्याि दुिरें काांही तरी कारण झालें  अिावें. आमची 
कल्पना अशी आहे कीं, आांबा, बकुळ, र्फणि वगैरे झाडाांप्रमाणें हीं झाडें लावण्याि कष्ट पडत नाहींत, तीं 
आपल्या आपण कोठेंही येतात, व एकदाां वाढीि लागलीं म्हणजे प्रचांड सवस्तार पावतात. गाांवच्या 
ओढ्याच्या ककवा नदीच्या काांठीं, मोठमोठ्या देवळाांजवळच्या पिाांगणाांत, पडतया सवसहरींत, कभतींत व 
बुरुजाांत, पे्रतें पुरण्याच्या जागा अितील तेथें, अशा सठकाणीं हीं झाडें र्कडचें बीं सतकडे आसण सतकडचें बीं 
र्कडे आपोआप पड न उत्पन्न होतात, आसण त्याांची कोणी काळजी रे्तल्यासशवाय मोठ्या झपाट्यानें वाढत 
जातात आसण प्रचांड सवस्तार पावतात. कोणत्याही भव्य पदाथासवषयीं जात्याच एका प्रकारची आदरबुसद्ध 
उत्पन्न होते. तशाांत दुिरें काांहीं कारण झालें  म्हणजे तो सवशषे आदरणीय होतो. स्मशानाांत वाढणाऱ्या 
कपपळावर अथवा वडावर स्मशानाांत जाळलेल्या ककवा पुरलेल्या सस्रयाांचे व पुरुषाांचे आत्मे सपशाचरूपानें 
येऊन बित अितील अशी कल्पना एकदाां मनाांत आली कीं सतनें तुम्हाला रे्रलें  म्हण न िमजा. ज्या गावाांत 
भतुाचें बिण्याउठण्याचें झाड नाहीं अिा गाांव बहुधा या देशाांत िाांपडावयाचा नाहीं. ही कामसगरी बहुधा 
कपपळाकडे येते. तथासप कधीं कधीं वायुस्वरूपी प्राण्याांना कचचेच्या झाडावर देखील िांचार करण्याांत मोठी 
मौज वािते! तात्पयइ, झाडाांि जें देवपण आलें  आहे तें सपशाचाांचें अथवा देवाांचें विसतस्थान झाल्यामुळें  आलें  
आहे अिें सदितें. 



 

 

अनुक्रमणिका 

वनस्पसतप जेचें रहस्य कळल्यावर प्रासणप जेचें कळणें मुळींच कसठण नाहीं. स्मशानाांत ककवा ज्या 
दुिऱ्या सठकाणीं भतुेंखेतें नेहमीं कहडतात सर्फरतात अिा सवश्वाि बि न गेलेला अितो, त्या सठकाणीं येणारीं 
जाणारीं जनावरें मृतात्म्याांनीं धरलीं जातात अिा िमज होतो. रु्बडें, पाकोळ्या, िाप वगैरे प्राण्याांची प जा 
कोणी करो अथवा न करो, मेलेल्या सस्रयाांचे व पुरुषाचे आत्मे त्याांत प्रवशे करून आपल्या जुन्या सठकाणीं 
वारांवार येतात अिें िवइ अडाणी लोक मानतात. सवशषेतः िाप अशा तऱ्हेनें र्फार दृष्टीि पडतात अिा 
िावइजसनक िमज आहे. “आमच्या र्रचा नाग र्फार जुना अि न त्याचे अांगावर वीत वीत कें ि आहेत; 
रात्रींचा तो जाऊां  लागला म्हणजे त्याचे भोवतीं उजेड पडतो; तो कोणाि कधीं त्राि देत नाहीं; लहान 
मुलाबाळाांच्या अांगावरून जातो, पण कधीं कोणाला दांश करावयाचा नाहीं; त्याच्या िायेखालीं आम्हाला 
कशाचेंही भय वाित नाहीं; एखादे वळेीं जाण्यायेण्याच्या वािेवर पडल्यामुळें  रस्ता बांद होतो; मग थोडी 
प्राथइना केली, आसण काांहीं अपराध झाला अिेल तर वसडलाांनीं क्षमा केली पासहजे, अिें म्हिलें  म्हणजे 
मुकाट्यानें सनर् न जातो.”—अशा प्रकारच्या या जनावराच्या गोष्टी र्राांतील म्हाताऱ्या व म्हातारे िाांगताांना 
पुष्ट्कळाांनीं ऐकल्या अितील. िपइरूपानें सपशाचें दांश करतात, व चाांगल्या पांचाक्षऱ्याच्या माराांत तीं िाांपडलीं 
अिताां बोल ां  लाग न दांश करण्याचें कारण िाांगतात, आसण त्याांचें जें देणें अिेल तें सदलें  म्हणजे सवष उतरून 
रे्ऊन चालतीं होतात, अिेंहीं पुष्ट्कळाांचें म्हणणें आहे. दांश केलेल्या मनुष्ट्याच्या अांगाांत माांसत्रकानें 
आसणल्यावर तो बोल ां  लागला आसण दांश करणारा िाप िवांिमक्ष र्फरपित येऊन व जखमेच्या जागीं 
आपलें  तोंड लाव न सवष उतरून रे्ऊन गेला—अशी एका िपइदांशाची हकीगत आम्हाांि एका बी. ए. 
मामलतदारानें ‘मी आपल्या डोळ्याांनीं पासहली’ अिें िाांसगतल्याचें स्मरतें! काय अिेल तें अिो; बऱ्याच 
लोकाांत अशा प्रकारचा सवश्वाि अितो याांत िांशय नाहीं. आपण ज्याप्रमाणें नागपांचमीला वैदांनीं आसणलेल्या 
नागाांि द ध र्ालतों, त्याप्रमाणें पोलांडचे लोक एका जातीच्या काळ्या िापाला द ध व अांडीं र्ालतात, 
एसशया, य रोप, आसफ्रका, व अमेसरका या चारही खांडाांतील बहुतेक देशाांत हा सवश्वाि आढळतो. आमचे 
श्रीकृष्ट्ण परमात्मे शषेमांचकावर पहुडले अि न श्रीलक्ष्मी त्याांचें पादिांवाहन करीत अिते हें कोणाही कहद ला 
िाांगावयाि नको. ज्ञानवृक्षाचें र्फळ खाण्याि मनुष्ट्याांच्या आद्य मातेला िैतानानें जो भरुळ पाडला तो िपइरूप 
धारण करून पाडला अिा सिस्ती लोकाांचा सवश्वाि आहे. गाय व बलै याांची प जा येथें रूढ होण्याि त्याांची 
उपयुततता कारण झाली अिावी हें उर्डच आहे. र्तर देशाांतही अत्यांत उपयुतत जनावराांची प जा 
करण्याचा पसरपाठ अितो. हीं प ज्य जनावरें खाण्याकरताां मारूां  नयेत अिा सनबधं िवइत्र अितो अिें नाहीं. 
प वीं आमचे लोक गाईची प जा करीत अि न पसहपाहुणा आला अिताां र्रच्या गाईच्या ताज्या गोऱ्ह्याचा 
अथवा पाडीचा िमाचार रे्ण्याि मागेंपुढें पहात नित, हे िुप्रसिद्ध आहे. तिेंच धनगराांनीं ककवा आम्ही 
ब्राम्हणाांनीं बकरीं अगोदर पुज न मग मारून खाल्लीं तरी त्याांत त्याांच्या अथवा आमच्या धमइबुद्धीला मासलन्य 
येतें अिें श्रद्धावान् धनगराांि व ब्राम्हणाांि वािण्याचा िांभव नाहीं! फ्रें च लोकाांप्रमाणें आमचे लोकही अश्वमेध 
करीत अित, व मसहषमेध अज न करतात! आपले आप्त मेल्यावर हसरण होतात अिा उत्तरधु्वाकडील 
काांहीं लोकाांचा िमज अिल्यामुळें  ते हरणाच्या माांिाला स्पशइ करीत नाहींत. मुिलमान लोकाांि 
वराहमाांिाची व नाांवाची जी र्तकी चीड येते ती अशाच प्रकारच्या एखाद्या िमजुतीमुळें  येऊां  लागली 
अिावी, पण र्ांग्रज लोक याच माांिाला समष्टान्न िमजतात! जशी र्ांग्रज लोकाांि डुकराच्या माांिाची तशी 
फ्रें च लोकाांि र्ोड्ाच्या माांिाची प्रसतष्ठा वािते; व दोरे्ही एकमेकाांच्या रुसचवैसचत्र्याचा उपहाि करतात! 
आपण सदवाभीताला अमांगळ िमजतों, जुन्या रोमन लोकाांच्या सनशाणावर त्याचें सचत्र अिे! तात्पयइ, कोण 
लोक कोणतें जनावर प ज्य मानतील आसण कोणत्या रीतीनें प जा करतील हें िाांगताां येणें कसठण आहे. 
तथासप झाडाप्रमाणें जनावराची प जा करण्याकडे मनुष्ट्याच्या अांतःकरणाची एका क्स्थतींत स्वाभासवक प्रवृसत्त 
होते हें मात्र सनर्कववादपणें सिद्ध करून देताां येण्यािारखें आहे. 
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काांहीं लोकाांतील आडनाांवाांचा या प्रासणप जेशीं बराच िांबांध आहे अिें अलीकडे दाखसवण्यात येऊां  
लागलें  आहे. अमुक एक जनावरें प ज्य झालीं म्हणजे त्याांशीं ज्या मनुष्ट्याांचें वास्तसवक ककवा काल्पसनक 
िाम्य अिेल अशाांना त्याांचीं नाांवें देण्याचा पसरपाठ पडतो. किहाप्रमाणें ज्याचा पराक्रम आहे त्याला किह 
म्हणण्याि काांहीं हरकत नाहीं. ज्याांचें आडनाव किह आहे अशाांच्या कुिुांबाांचा म ळ उत्पादक पुरुष प्रत्यक्ष 
किह अिला पासहजे अिें नाहीं; किहाचे काांहीं गुण त्याांत अिले तरी त्याला तें नाांव देण्याि पुरे होतात. 
आमच्या लोकाांत किह, लाांडगा, बलै, र्ोडा, कुत्रा, माांजर, ििा वगैरे आडनाांवें पडलेलीं नाहींत. सिस्ती 
लोकाांत ती बरींच दृष्टीि पडतात; पण आमच्या लोकाांत मुळींच नाहींत अिें नाहीं. वाघ, रेडे वगैरे आडनाांवें 
पुष्ट्कळाांच्या ऐकण्याांत अितील. या कुिुांबाांचे म ळ पुरुष वार् आसण रेडे अितील अशी कल्पना आज करणें 
जरी केवळ हास्यास्पद होणार आहे, तरी मनुष्ट्याांच्या मनाांत अशा कल्पना येऊन त्याांवर त्याांची श्रद्धा बिणें 
अशतय नव्हतें अिें मानण्याि पुष्ट्कळ आधार िाांपडतो. अिल्या आचरि कल्पनाांनीं आपलीं पुराणें तुडुांब 
भरलीं आहेत. आपापल्या कामवािना तृप्त करण्यािाठीं, आपापलीं वैरें िाधण्यािाठीं, अथवा भतताांचे व 
समत्राांचे मनोरथ प णइ करण्यािाठीं मनुष्ट्याांनीं व देवदानवाांनीं ज्या अनेक सहकमती केल्या आहेत व जीं अनेक 
रूपें रे्तलीं आहेत त्याांचे मजेदार मािले आपल्या भारताांत व रामायणाांत बरेच िाांपडतील अशी आमची 
पक्की खातरी आहे. गभइधारणाला जेथें द्रोण ककवा र्ि पुरे होतो तेथें मुांगी, माशी, झुरळ, िाप, मािा, डुक्कर, 
कुत्रा, गाय, म्हैि अिले प्राणी चाललेच पासहजेत! त्याांतल्या त्याांत आमचे लोकाांना परकायाप्रवशेसवद्या 
प वींपाि न माहीत होती हें ध्यानाांत ठेवलें  म्हणजे सपशाचयोनीप्रत ककवा देवयोनीप्रत पावलेल्या मृतात्म्याांनीं 
या पथृ्वीवरील कोणत्या वस्त ांशीं ककवा जीवाांशीं िमागम करून काय क्रीडा करावी अथवा किली िृसष्ट 
सनमाण करावी यासवषयीं कोणताही सनयम र्ालताां येत नाहीं ककवा अजमाि करवत नाहीं! तिेंच, जड वस्तु 
चैतन्यमय भाि ां लाग न त्याांशीं मृतात्म्याांचा िांबांध होऊां  लागला म्हणजे ि यइचांद्रापयंत त्याांच्या गतीि 
अप्रसतहतत्व येतें. अिें झाल्यावर भततवत्िल चांद्रानें, ि यानें, मारुतानें, अगस्तीनें, नागानें, धु्वानें, ककवा 
खगोलाांतील अथवा भ गोलावरील दुिऱ्या कोणत्याही लहान मोठ्या वस्त नें ककवा सतच्या शततीनें मानवी 
स्रीशीं अथवा पुरुषाशीं स्वप्नावस्थेंत ककवा जागृतावस्थेंत िमागम करून सवलक्षण िृसष्ट कधीं कधीं सनमाण 
केली, जननमरणाांच्या िामान्य सनयमाांचें उल्लांर्न केलें , आसण सकत्येक कुिुांबाांत आपलीं नाांवें कायम केली 
तर त्याांत काय नवल आहे? हामोआ जातींतील अनेक सस्रयाांि अशा रीतीनें स्वप्नावस्थेंत आपले गभइधारण 
झालें  अिें िाांग न आपला लौसकक वाचसवताां येतो अिें म्हणतात. 
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िेवोत्पत्तीणवषयीं शेविचे चार शब्लि 
 
आताांपयंत या सवषयाची बरीच चचा झाली आहे; तेव्हाां त तइ त्याची बोळवणी करावी हें बरें सदितें. 

“धमधक्पना कोठून आिंी?” हा र्फार सवस्तृत सवषय आहे. देवोत्पसत्त हा त्याचा र्फतत एक भाग आहे. तो 
महत्त्वाचा भाग आहे हें सनर्कववाद आहे. पण महत्त्वाचा अिला तरी वतइमानपत्राांत त्यासवषयीं वषेंच्या वषें 
सलहीत बिताां येत नाहीं. त्याांतील मुख्य सवचार िाांग न दुिऱ्या भागाांकडे वळलें  पासहजे; नाहीं तर वाचकाांि 
तो कां िाळवाणा होऊन ते त्याकडे पाहीनािे होतील. कदासचत् यािांबांधानें अगोदरच तिा प्रकार होऊन 
गेला अिेल. तेव्हाां आज त्याबद्दल उपिांहाररूप चार शब्द सलह न पुढल्या लेखापाि न धमधक्पनेच्या र्तर 
अांगाांकडे वळावें हें आम्हाांि बरें सदितें. 

 
कोणाचें म्हणणें काांहींही अिो, देवाची कल्पना मनुष्ट्यापाि नच सनर्ाली आहें अिें आम्हाांि 

खात्रीप वइक वाितें. जो मनुष्ट्य कोणत्याही प्रकारच्या धमइकल्पनाांनीं जन्मापाि न पक्का आांवळ न गेला अिेल 
त्याला अिल्या गोष्टींसवषयीं सवचार करताां येणें ककवा त्या कोणी त्याि िमजाव न िाांसगतल्या अिताां िमजणें 
अशतय आहे. तो जिा आला तिाच गेला पासहजे. धमािारख्या सजव्हाळ्याच्या सवषयावर सनरसभमानानें, 
शाांतपणानें, सनःपक्षपातानें व त्रयस्थपणानें सवचार करण्याची पात्रता पासहजे त्या क्स्थतींतल्या प्रत्येक 
मनुष्ट्याच्या अांगीं अितेच अिें नाहीं. कहदुस्थानाांतल्या ककवा र्ांगलांडातल्या श्रेष्ठ कुिुांबाांतील एखादें बुसद्धवान 
म ल आसण आसफ्रकें तल्या अस्िल हबशी कुिुांबाांतलें  एखादें अत्यांत तरतरीत सदिणारें म ल रे्ऊन त्या 
दोर्ाांि िवइ प्रकारें िारखें सशक्षण सदलें  तरी त्याचा पसरणाम सनराळा झाल्यासशवाय रहावयाचा नाहीं. र्ांग्रजी 
अथवा कहदु मुलाि िहज िमजणाऱ्या सकत्येक गोष्टी हबशी पोराचें डोकें  र्फोडलें  तरी त्याला िमजावयाच्या 
नाहींत. ज्याप्रमाणें िुधारलेल्या देशाांतील आठ वषांच्या मुलाांि ककवा मुलींि कामशास्राचें हृद्धगत 
िमजावयाचें नाहीं, त्याप्रमाणेंच िमाजदृष्टीनें अभइकावस्थेंत अिलेल्या रानिी ककवा अधइवि रानिी लोकाांि 
िुधारलेल्या लोकाांि िहज िमजणाऱ्या गोष्टी कधींही िमजावयाच्या नाहींत. कोणतीही गोष्ट िमजणें 
ककवा न िमजणें हें ती िमज न रे्णाराच्या बुद्धीि प्राप्त झालेल्या िांस्कारावर र्फार अवलांब न अितें. सशवाय 
अनेकदाां अिें होतें कीं म ळ बुसद्ध जरी बरीच ग्राहक अिली तरी आरांभापाि न भलत्याच सवचाराांचें भक्कम 
दडपण तीवर पडलें  अिल्यामुळें  दुिऱ्या सवचाराांचा तींत प्रवशे होऊां  शकत नाहीं. िुधारलेल्या देशाांतील 
बहुतेक लोकाांच्या बुद्धीची अशीच क्स्थसत अिते. हबशी लोकाांप्रमाणें तें जात्या मठ्ठ अितात अिें नाहीं. 
वळेच्या वळेीं त्याांना चाांगलें  सशक्षण समळेल व स्वतांत्रपणें सवचार करण्याची िांवय लागेल तर ते पासहजे ती 
गोष्ट िमज न रे्ण्यािारखे अितात. पण तें सशक्षण िवांि कोठ न समळणार? व तिा सवचार करण्याची िांवय 
िवांि कोठ न लागणार? तथासप त्या दोन्हीही गोष्टी र्डव न आणणाऱ्या माणिाांची िांख्या प्रत्येक देशाांत 
वाढत चालली आहे व कालेंकरून त्याांचा र्फायदा िवांि समळेल अशी बळकि उमेद आहे. पण तो समळ ां  
लागेतोंपयंत लाखों लोक धमइिांबांधानें नानाप्रकारचे तकइ  करीत राहतील, भलभलते आचार पाळतील, 
आसण प्रिांगसवशषेीं धमइवडे माजलें  अिताां तांिे करून एकमेकाांचे गळे कापण्यािही तयार होतील याांत िांशय 
नाहीं! जगाची िाांप्रत क्स्थसत अशी आहे. सतचा सनराि करण्याकरताां ज्याला यािांबांधानें जे सवचार योगय 
वाित अितील त्यानें ते आपल्या िामथ्यानुरूप लोकाांपुढें पुनः पुनः योगय रीतीनें माांडले पासहजेत. आम्ही 
आपल्या शतत्यनुिार तशा प्रकारचा प्रयत्न करीत आहों. त्याचें काांहीं तरी र्फळ येईल याबद्दल आम्हाांि शांका 
नाहीं. पण तें यावें सततकें  याच सपढींत येण्याचा िांभव नाहीं हें आम्हीं जाण न आहों, आसण म्हण न तें न 
आल्याबद्दल आम्हाांि सनराशचेें दुःख होणार नाहीं. आपण हातीं रे्तलेलें  काम, तें करण्याचे आपल्या अांगीं 
अिलेलें  िामथ्यइ, आसण तें करताांना येणाऱ्या अडचणी याांची ज्याांना बरोबर अिकळ निते त्याांनाच सनराशा 
र्फार बाधा करते. कहद  िमाजाचा सवस्तार, त्याचा जरठपणा, ह्याांत दृष्टीि पडणारें सवचारवैसचत्र्य व 
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आचारवैसचत्र्य, त्याची अिांतोषकारक राजकीय क्स्थसत, त्याची खेदजनक दासरद्र्यावस्था, त्याला सशक्षण 
देण्याच्या िाधनाांची पराकाष्ठेची न्य नता—र्त्यासद अनेक कारणाांमुळें  या लोकाांच्या मनाांत एखादी नवीन 
कल्पना भरसवणें हें सकती दुस्तर आहे हें आम्हाांि ठाऊक आहे. तेव्हाां मध न मध न ज्या नवीन कल्पना आम्ही 
िमाजाच्या अांगावर रे्फक न देतों त्याांना आमचे लोक सबचकतात आसण आमचा उपहाि ककवा दे्वष करण्याि 
प्रवृत्त होतात याचें आम्हाि नवल न वािताां त्याांचें तें करणें अगदीं स्वाभासवक आहे, अिेच वाितें! ज्याप्रमाणें 
थोड्ा वषांप वी  णब्रणिश हौि ऑर्फ कॉमन्िनें लिॅंड्सस्िनिाहेबाांचें पसहलें  होमरूल सबल झपाट्यािरशी 
र्फें िाळ न िाकलें , पण तेंच होमरूल सबल सलबरल पक्षाच्या लोकाांनीं काांहीं वषे पसरश्रम केल्यावर त्याच 
िभेनें नुकतेंच किें तरी बहुमतानें पाि केलें , त्याप्रमाणेंच आम्ही ज्या धमइकल्पनाांची आज चचा करीत आहों 
त्या चाल  र्िकेला आमच्या लोकाांना सकतीही सहसडि अथवा अिांबद्ध वािल्या तरी कालाांतरानें त्याच 
प्रशस्त व आदरणीय आहेत अशी त्याांची खात्री झाल्यावाांच न राहणार नाहीं अिा आमचा पक्का भरांविा आहे. 
तो सदवि लवकर येणें हे ज्या झपाट्यानें व ईषनेे त्याांची चचा होत राहील त्यावर अवलांब न राहील. आमच्या 
व अस्मत्िमधमी लोकाांच्या पसरश्रमामुळें  पुढच्या सपढींत आमच्या सवचाराांचे अनेक तरुण लोक सनर्ाले आसण 
त्याांनीं तोंडाांनीं व हाताांनीं या सवषयाची िारखी िाांकी चालसवली तर थोड्ा वषांत तुमचे देव मनुष्ट्यापाि न व 
सपशाचापाि न सनर्ाले आहेत अशी बहुतेकाांची खात्री होऊन जाईल र्तकें च नाहीं, तर तुमच्या धमाचाराांतही 
प्रचांड क्राांती होऊन तुमचें वतइन पराकाष्ठेचें िाधें व र्फतत नीतीच्या सनयमाांनीं चालणारें अिे होईल; िांध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, श्रावण्या, िाधे यज्ञ, श्राद्धें वगैरे चाल  धमाचार प णइपणें लयाि जाऊन त्याांचे जागीं असधक उपयुतत 
व िमांजिपणाचे आचार प्रचाराांत येतील आसण ित्यपरायणता, न्यायरसत परोपकृसत आसण शहाणपणा 
र्त्यासद िद्गुणाांची वृसद्ध होऊन लोकाांना आताांपेक्षाां शतपि असधक िुख समळ ां  लागेल! 

 
वर आम्हीं जें भासकत केलें  आहे तें खरें होणार आहें कीं नाहीं हें ज्याांना थोडतयाांत िमज न रे्ण्याची 

र्च्िा अिेल त्याांनीं आजपयंतच आमच्या धमइकल्पनाांत जें अांतर पडलें  आहें तें ध्यानाांत आसणलें  तरी पुरे 
होणार आहे. र्सजक्प्शअन, सहब्र , ग्रीक, रोमन, व सिस्ती लोकाांच्या आसण आमच्या प्राथसमक धमइकल्पनाांत 
असतशय िाम्य आहे र्तकें च नाहीं, तर पथृ्वीवर िध्या जे रानिी लोक आहेत त्याांच्या कल्पनाही तशाच 
आहेत. स्वप्निृष्टी खरी आहे, मेलेल्या मनुष्ट्याांचे आत्मे ि क्ष्म रूपानें मागें राह न झाडाांत, दगडाांत, अथवा 
जनावराांत प्रवशे करतात ककवा सपशाचयोनीप्रत पावतात; िचेतन ककवा अचेतन वस्त ांत प्रवशे करणाऱ्या 
अथवा सपशाचरूप रे्णाऱ्या मृतात्म्याांि सजवांत मनुष्ट्याप्रमाणेंच सनजण्याबिण्याची, खाण्यासपण्याची, व 
कहडण्यासर्फरण्याची गरज आहे; सजवांत मनुष्ट्याप्रमाणेंच ते रागावतात, कामाितत होतात, भाांडतात, आसण 
एकमेकाांि मारतात; वायनाांनीं, प्राथइनाांनीं, व प्रणामाांनीं आळवणाऱ्या सजवांत आप्ताांि व बाांधवाांि ते अनुक ल 
होऊन त्याांना लागेल ती मदत करतात; आसण श्राद्धें न करणाऱ्या, दोष देणाऱ्या, व अपमान करणाऱ्या 
शत्र ांचा व र्तराांचा िळ करतात–अशा प्रकारच्या कल्पना आसण तदनुरोधानें होणारे आचार कहदुस्थानाांत 
ककवा आयइलोकाांत दृष्टीि पडतात काय? खसचत नाहीं. सहमालयाचे पहाड व दऱ्या, आल्प्स् पवइताचीं 
सशखरें, आांडीि व आलेर्ानी पवइताांचे पाश्वइभाग याांपैकीं पासहजें तो प्रदेश घ्या, त्याांत या कल्पनाांचा प्रसतध्वसन 
होत आहे अिें िार्फ सदि न येतें. आसशया, य रोप, आसफ्रका, अमेसरका व आस्रेसलया याांपैकी कोणत्याही 
खांडाांत त्या नाहींत अिें म्हणताां येणार नाहीं. दसक्षणधु्वापाि न उत्तरधु्वापयंत व ईस्िनइ आर्कचसपलेगोपाि न 
वसे्िनइ आर्कचसपलेगोपयंत कोठेंही जा, त्याांची तुमची गाांठ पडल्यासशवाय रहावयाची नाहीं. जशा त्या िरळ, 
कुरळ्या अथवा लोकरवजा कें िाांच्या लोकाांत दृष्टीि पडतात तशाच त्या काळ्या ताांबड्ा, सपवळ्या, व 
पाांढऱ्या रांगाांच्या लोकाांतही दृष्टीि पडतात. तात्पयइ, त्याांमध्यें र्तकें  िादृश्य आहे कीं या सनरसनराळ्या 
सठकाणीं दृष्टीि पडणाऱ्या लोकाांचे प वइज एके कालीं एकाच भ प्रदेशाांत अिावे, आसण पुढें प्रचांड भ कां पामुळें  
ककवा तिल्याच प्रकारच्या दुिऱ्या एखाद्या महाप्रबल कारणामुळें  पथृ्वीवरील िमुद्राचे आसण जसमनीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवभाग होऊन त्याांची ताडातोड झाली अिावी, आसण अशा रीतीनें उत्पन्न झालेला स्थलभेद त्या कल्पनाांत 
जो र्फरक दृष्टीि पडतो त्याि कारण झाला अिावा, अिें मोठ्या मोठ्या सवद्वानाांचें म्हणणें आहे. तेव्हाां 
मनुष्ट्याांच्या िवइ जातींत अशा प्रकारच्या एका जातीच्या कल्पनाांचा प्रादुभाव होण्याि िवइिामान्य अिें काांहीं 
तरी नैिर्कगक कारण अिावें अिें अनुमान करणें प्रशस्त आहे. हें कारण मनुष्ट्याची सवशषे प्रकारची शारीसरक 
व मानसिक रचना होय, दुिरें काांहीं नाहीं. वदे, कुराण, बायबल वगैरे िवइ प्रकारच्या धमइपुस्तकाांत आसण 
मनु, महांमद, सिस्त, कनफ्युसशअि वगैरे िवइ देशाांतील धमइकत्यांच्या ककवा धमइस्थापकाांच्या डोतयाांत ज्या 
कल्पना आल्या त्या मनुष्ट्याच्या अशा प्रकारच्या प्रकृतीमुळें  आल्या, आसण म्हण नच त्याांत र्तकें  िाम्य आहे. 
यािारखीच पुराणाांची अवस्था आहे. आकाशाांत न देव येथें कधीं आले नाहींत, व येथ न परत कधी गेले 
नाहींत. आम्हींच त्याांना येथल्या येथें सनमाण करतों, त्याांच्या गुणाांचे पवाडे गातों, आसण चाहील तेव्हाां त्याांि 
नाहींिें करतों. जों जों बुद्धीचा सवकाि होत जाऊन कायइकारणाांचा िांबांध चाांगला कळ ां  लागतो तों तों 
प्राथसमक व पौरासणक कल्पना समथ्या भाि ां लाग न भ त, सपशाच, देवदानव वगैरे शुद्ध कल्पनेनें उत्पन्न 
केलेल्या शततींची अित्यता प्रत्ययाि येते, प जेि व प्राथइनेि ओहोिी लागते, आसण काांहीं वळे िवइ 
ब्रह्माांडाि उत्पन्न करून त्याचें पसरपालन व नाश करणाऱ्या एका परमात्म्याच्या कल्पनेचा उदय होतो. पण 
पुढें वदेाांतसवचाराच्या कुां डाांत पेिलेल्या अगनींत हें दै्वतही खाक होऊन जातें आसण अहं ब्रह्माव्स्म येवढा 
असनवइचनीय सवचार मागें रहातो! व्यततींच्या व राष्ट्राांच्या धमइसवचाराांचा हा कळि आहे. येथपयंत ज्याची 
मजल आली त्याला िवइ धमइ तुच्ि आहेत!  



 

 

अनुक्रमणिका 

लहिुस्थानची णतजोरी आणि घाित असिेंिंा अन्याय 
 
“ईश्वरानें कहदुस्थानावर आमचें जें वचइस्व स्थासपलें  आहे तें त्या देशाच्या कल्याणाकसरताांच आहे, व 

तेथील लोकाांि स्वतःच्या पायाांवर उभें रहाताां येऊां  लागलें  म्हणजे त्याांचा िवइ कारभार त्याांच्या स्वाधीन 
करून आम्ही मोठ्या िांतोषानें स्वदेशाचा रस्ता िुधारूां ,” अिें जे अनेक उदारधी र्ांग्रजाांनीं वळेोवेळीं उद्धगार 
काढले आहेत, त्याांच्यावर आमचा दृढ सवश्वाि आहे, व एकां दर िुधारणेचा ओर् पासहला म्हणजे ह्या 
उद्धगाराांनुरूप कृसत र्ड न येण्याचा कालही र्फार लाांब नाहीं अशी आमची पक्की खात्री आहे. परांतु या 
उदारधींच्या र्च्िेप्रमाणें कहदुस्थान स्वातांत्र्यिुखाचा प्रत्यक्ष अनुभव रे्ऊां  लागण्याप वीं आपल्या लोकाांच्या 
स्वाथइप्रवृत्तीि काांहींिा आळा र्ालण्याि त्याांच्याकड न किोशीनें प्रयत्न झाले पासहजेत व ते त्याांच्याकड न 
लवकर होण्याि आम्हींही आपली सशकस्त केली पासहजे. र्ांगलांड व कहदुस्थान याांचा िांयोग र्ड न 
आल्यापाि न कहदुस्थानचें काांहींच कल्याण झालें  नाहीं, ककवा कहदुस्थानच्या लोकाांि मुळींच न्याय समळाला 
नाहीं, अिें प्रसतपादन करणें म्हणजे केवळ कृतघ्नपणा होय हें आम्हाांि कब ल आहे; परांतु ज्या गोष्टींचा िांबांध 
र्ांगलांडच्या सतजोरीशीं, तेथील व्यापाराशीं, ककवा र्ांग्रजाांच्या अन्य सहतासहताशीं पोंचत अिेल अशा बाबतींत 
र्ांगलांडानें कहदुस्थानाचें कल्याण केल्याचें व येथील लोकाांि र्ांगलांडापाि न न्याय समळाल्याचें क्वतसचतच 
उदाहरण दाखसवताां येईल. र्ांगलांडाि सगऱ्हाईक समळावें व र्ांगलांडचा व्यापार वाढावा याच उदे्दशानें केलेल्या 
लढाईचा खचइ एकट्या कहदुस्थानच्याच सतजोरीवर लादण्याांत यावा, मचेँस्िरवाल्याांि खुष करण्यािाठीं 
कापडावरील जकात उठसवण्याांत यावी, व सिक्व्हल िक्व्हइिची परीक्षा र्ांगलांडाबरोबर येथेंही अद्याप िुरूां  
होऊां  नये वगैरे गोष्टींचा सवचार केल्याि आमच्या वरील सवधानाची यथाथइता कोणािही सदि न येणार आहे. 
परांतु ही क्स्थसत जगाच्या अांतापयंत अशीच चाल ां  राहणें िवइस्वीं अशतय आहे. र्ांग्रजी सवदे्यनें र्ांग्रजी 
राज्यनीतीशीं पसरचय झाल्यानें कहदुस्थानच्या लोकाांि उत्तरोत्तर आपले हक्क कळ ां  लागले आहेत, व आपल्या 
स्वाथैतयप्रवृत्तीची ज्याांि लाज वाि ां लागली आहे अशा र्ांग्रजाांचीही िांख्या प्रसतवषी वाढत चालली आहे. 
तेव्हाां या स्वाथइ आसण न्याय याांच्या झिापिींत शवेिीं पसहल्यावर दुिऱ्याचा जय होणार हें ठरल्यािारखेंच 
आहे. अशा प्रिांगीं कहदुस्थानच्या लोकाांनीं मात्र आपल्या कतइव्याि जागृत रासहलें  पासहजे. 

 
अिो. वरील सवचार आज मनाांत येण्याि आ. सम. वसे्िलांड याांनीं िुप्रीम कौक्न्िलपुढें जमाखचाच्या 

खड्ाचें जें सदगदशइन केलें  तें कारण होय. रुपयाची ककमत कमी झाल्यामुळें  कहदुस्थानच्या सतजोरीची 
ताराांबळ उड न गेली आहे; गेल्या ज न मसहन्याांत र्ांसडया िरकारनें केलेल्या नाण्याच्या कायद्यापाि नही 
काडीर्तका उपयोग झाला नाहीं; व त्याांतल्या त्याांत युरोसपयन नोकराांच्या भत्त्याचें प्रचांड ओझेंही सतजोरीवर 
येऊन पडलें  आहे वगैरे गोष्टी लोकाांच्या ढळढळीत डोळ्याांपुढें अिल्यामुळें  यांदाांच्या वषी बरीच मोठी त ि 
आल्यावाांच न राहणार नाहीं, हें भसवष्ट्य लोकाांि याप वींच कळ न चुकलें  होतें. ही त ि भरून काढण्याि 
िरकार कोणत्या उपायाांचा अवलांब करणार हें मात्र अद्यापपयंत सनसश्चत रीतीनें िमजलें  नव्हतें. पण सम. 
वसे्िलांड याांच्या परवाच्या भाषणावरून अिें िमजतें कीं, यािांबांधानें र्ांसडया िरकार व स्िेि िेके्रिरी 
याांच्याांत पत्रव्यवहार होऊन परदेशाांत न कहदुस्थानाि येणाऱ्या मालावर शेंकडा पाांच जकात बिवावी हाच 
मागइ एकां दरींत िरकाराि शतय सदितो. आताां ही जकात झाली तरी अप्रत्यक्षतः कहदुस्थानच्या रयतेि 
भरावी लागणार हें उर्ड आहे; परांतु प्रत्यक्ष करापेक्षाां ती बरी येवढ्याांतच िमाधान मान न रे्ण्यावाांच न 
येथील रयतेि गत्यांतर रासहलें  नाहीं. 

 
पण ही जकात बिसवण्याच्या कामीं जो धडधडीत अन्याय करण्याचें िरकाराांत र्ाित आहे त्याचा 

तरी लोकाांकड न जोरानें प्रसतषेध झाला पासहजे. हा अन्याय म्हणजे परदेशाह न या देशीं येणाऱ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

कापडावरील जकात मार्फ करणें हा होय. कहदुस्थानच्या आयात व्यापारापैकीं जवळ जवळ सनम्मा भाग 
कापडाचा आहे; तेव्हाां कहदुस्थानच्या सतजोरीि िुक्स्थसत यावी म्हण न आयात मालावर जकात बिव ां 
पहाणाऱ्या िरकारानें कापडाचा अपवाद करून आपलें  र्तकें  मोठें नुकिान करून घ्यावें हें प्रथमदशइनीं 
कोणािही आश्चयइकारक सदिणार आहे. पण वर ज्या स्वाथइप्रवृत्तीचा उल्लेख केला आहे, ती मनाांत आणली 
म्हणजे िरकारच्या वतइनाची वगेळी मीमाांिा करण्याि नको. र्ांसडया िरकारच्या मनाांत न हा अपवाद 
करावयाचा नव्हता. परांतु स्िेि िेके्रिरीपुढें त्याांचें काांहीं चाललें  निावें अिें सम. वसे्िलांड याांच्या 
भाषणाांतील पुढील वातयावरून ध्वसनत होतें. ते म्हणाले कीं, “जकातीचें मान प्रारांभींच शेंकडा ५ ह न असधक 
निावें हें र्ांसडया िरकारचें मत र्ांक्गलश िरकारािही ियुक्ततक सदितें; परांतु जकातीि पात्र अशा वस्त ांत 
कापिाच्या कापडाचा आजच िमावशे करावा या गोष्टीि िांमसत देण्याची त्या िरकाराची तयारी नाहीं.” 
ठीकच आहे! कशाला अिेल त्या िरकारची तयारी? त्याांनीं कहदुस्थानच्या सतजोरीची कचता वहावी कीं, 
लँकेशायरच्या लोकाांची कचता वहावी? कहदुस्थानावर वािेल तिा जुल म केला, तथासप येथील लोकाांच्या 
हात न र्ांग्रज िरकारचें काय वाांकडे होणार? पण लँकेशायरची भीसत बाळगली नाहीं तर उद्याां िरकारची 
६०–७० मतें बुडालींच म्हण न िमजावें. तेव्हाां अशाच क्स्थतींत कहदुस्थानच्या सतजोरीचे बारा वाजलेले 
र्ांक्गलश िरकाराि सदि ां नये व कापडावर कर बिसवल्याि लँकेशायकड न जी ओरड होणार ती आधींच 
त्याांच्या कणारांध्ाांत सशरावी याांत नवल तें काय? 

 
बरें; हल्लीं िरकारानें जेवढ्या आयात मालावर जकात बिसवण्याचें ठरसवलें  आहे, तेवढ्यानें िारी 

त ि भरून येती तर कदासचत् या पांक्ततप्रपांचाचें त्याांि वडे्ावाांकड्ा रीतीनें तरी मांडन करताां आलें  अितें. 
पण तिाही प्रकार नाहीं. तुिीचा अदमाि तर ३॥ कोिींचा आहे व या जकातीपाि न काय तें िुमारे १॥ 
कोिीचेंच उत्पन्न होण्याची आशा आहे. बाकीच्या दोन कोिींची कशी वािलात लावावयाची हा अद्याप प्रश्न 
आहेच. मग उठलेल्या वदांतेप्रमाणें त्याच्या भरपाईकसरताां र्न्कम–िॅति वाढसवण्याचा तर िरकारचा हेतु 
नाहीं ना? सम. वसे्िलांड याांनीं आपल्या भाषणाांत या वदांतेिांबांधानें चकार शब्दही काढलेला नाहीं, यावरून 
त्याांत काांहीं तथ्य आहे कीं काय अशीही भीसत उत्पन्न होत आहे. िरकारच्या मनाांत न खरोखरच हा र्ातक 
सवचार अांमलाांत आणावयाचा अिेल तर तिें करण्याप वीं त्याांनीं सत्रवार सवचार करावा अशी आमची त्याांि 
सवनांसत आहे. आजसमत्तीि १००० ह न कमी उत्पन्न अिणारािही र्न्कम–िॅति द्यावा लागतो हाच मुळीं 
अन्याय आहे; व तो द र व्हावा म्हण न काँगे्रि र्ततया सदवि िाहो र्फोडीत आहे. अिें अि न तो कमी 
करण्याचें िोड न देऊन उलि तो वाढसवण्याच्या दुष्ट उद्योगाि िरकार लागेल, तर िरकारच्या 
प्रजावात्िल्याची कमाल झाली अिें म्हिलें  पासहजे! परचक्रािारखा एखादा असनष्ट प्रिांग िरकारावर 
येऊन मग त्याांनीं तो वाढसवला अिता तर गोष्ट सनराळी होती. पण आधींच सनष्ट्काांचन होऊन गेलेल्या प्रजेि 
सपळ न त्या पैशानें, सपशव्याांच्या सपशव्या पगार उकळणाऱ्या आपल्या लाडतया गोऱ्या नोकराांि िरकारानें 
भत्ता चारावा, ही गोष्ट अत्यांत लज्जास्पद होय. रुपयाची ककमत उतरल्यामुळें  कहदुस्थानच्या कां गाल रयतेि 
प्रसतवषीं जो लाखों रुपयाांचा कर र्ांगलांडाि भरावा लागत आहे त्यापुढें या गोऱ्या नोकराांच्या नुकिानीची 
कथा काय? आसण अिें अि न त्याांची नुकिानी भरून देण्याकसरताां िरकारानें आधींच सदवाळें  काढ ां 
पहाणाऱ्या कहदुस्थानच्या सतजोरीि आणखी एक कोिीचा चट्टा बिवावा आसण तो सनस्तरण्याच्या वळेींही 
सर्फरून िरकारचें आांतडें लँकेशायरकडे ओढावें या िरकारच्या वतइनाि काय नाांव द्यावें तें आम्हाांि िमजत 
नाहीं. 

 
दुिरें, परदेशाह न येणाऱ्या कापडावर जकात बिसवण्याि र्ांग्रज िरकाराि आपले अप्रसतबांध 

व्यापाराचें तत्त्व िोडावें लागत आहे अिेंही नाहीं. कहदुस्थानाांत ज्या सगरण्या चाल ां  आहेत, त्याांमध्यें 
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मचेँस्िरिारखें िर्फाईदार बारीक कापड मुळींच सनर्त नाहीं. तेव्हाां बाहेरून येणाऱ्या कापडावर जकात 
बिसवल्यानें मचेँस्िराि मुांबईशीं चढाओढ करण्याि कठीण पडेल अिेंही म्हणताां येत नाहीं. र्फार झालें  तर 
जाडेंभरडें कापड येथील सगरण्याांत उत्पन्न होतें त्याच्याशीं चढाओढ करण्याि मचेँस्िराि जड जाऊां  नये 
म्हण न पासहजे तर तशा कापडावरील जकात मार्फ करावी. परांतु अिा काांहीं िामोपचाराचा प्रकार न कसरताां 
केवळ मचेँस्िरच्या लोकाांची र्तराजी होऊां  नये म्हण न बाहेरून येणाऱ्या कापडावरील जकात अजीबातच 
मार्फ करणें म्हणजे धडधडीत अन्याय होय, याांत िांशय नाहीं. 

 
िध्याां आयात मालावरील जकातीिांबांधानें जो कायदा िुचसवण्याांत आला आहे त्याांत लँकेशायरचें 

दुहेरी सहत िाधण्याचा प्रयत्न होत आहे. ज्या मालावर जकात रे्ण्याचा सवचार आहे, त्यामध्यें यांत्रिामग्री व 
दगडी कोळिा याांचाही अांतभाव झालेला आहे. आताां आमचे सगरणीवाले यांत्राांकसरताां व कोळशाकसरताां 
परदेशावरच अवलांब न अिल्यामुळें  त्याांि मात्र हा कर भरावा लागणार व बाहेरील मालाशीं चढाओढ 
करण्याच्या कामीं त्याांि ही एक नवीनच अडचण उत्पन्न होणार. लँकेशायरला यांत्रें व कोळिा याांकसरताांही 
कर भरावयाि नको व त्याांच्या कापडावर जकातही नाहीं. तेव्हाां अशा प्रकारें मचेँस्िरचें दुहेरी सहत िाध न 
कहदुस्थानच्या सगरणीवाल्याांच्या मागांत नवीन अडचणी आणण्यापेक्षाां बाहेरील कापडावर जकात बिव न 
कोळशावरील जकात मार्फ करणें हेंच कहदुस्थानच्या सतजोरीच्या व व्यापाराच्या अशा दोन्हीं दृष्टींनीं 
कहदुस्थानाि सहतावह आहे. याकसरताां मुांबई पे्रसिडेन्िी अिोसिएशननें वरील अथाची जी ि चना केली आहे 
सतचा, प्रस्तुत कायद्याच्या मिुद्याचा सवचार करण्याकसरताां नेमलेल्या सिलेति कसमिीनें अवश्य सवचार 
करावा अशी आमची ि चना आहे. केरोिीनवर शेंकडा १० जकात ठेवण्याचा जो सवचार आहे, तोही मुांबई 
पे्रसिडेन्िी अिोसिएशननें िुचसवल्याप्रमाणें वाजवी नाहीं. या तेलाचा गोरगरीबाांकड न र्फार उपयोग होत 
अितो, व त्याांच्यावर या कराचें अप्रत्यक्ष रीतीनें ओझें पडावें हें िवइथा द षणीय आहे. 

 
अिो; वर दशइसवल्याप्रमाणें ह्या कायद्याचा मिुदा हल्लीं सिलेति कसमिीपुढें सवचाराकरताां गेला 

आहे; व त्याांत रे्फरर्फार होईल अशी आशा बाळगण्याि अद्याप जागा आहे. त्याच्या प वीच लँकेशायरचें 
डेप्युिेशन लॉडइ ककबलेकडे जाऊन आयात कापडावर जकात बिसवण्याचा र्ांसडया िरकारचा त तइ सवचार 
नाहीं अिे लॉडइ मजकुराांकड न त्याांि आश्वािन देण्याांत आलें  आहें हें काांहीं खोिें नाहीं; परांतु ‘पायोसनअर’ व 
‘र्ांक्गलशमन’ िारख्या पत्राांनींही या र्ाित अिलेल्या अन्यायाबद्दल िरकारचा कडक शब्दाांनीं सनषेध केला 
आहे ही गोष्ट लक्षाांत ठेवली, व कहदुस्थान िरकारानेंही स्िेि िेके्रिरींच्या दपिशामुळें  हा अपवाद केला आहे 
हें मनाांत आणलें , म्हणजे या प्रिांगीं लोकमताि अगदींच मान समळणार नाहीं अिें वाित नाहीं. सनदान 
खिपि करणें हें तरी आपलें  काम आहे. याकसरताां सनरसनराळ्या िभा व मांडळ्याांकड न व लोकाांच्या जाहीर 
िभाांकड न आपापलें  म्हणणें िरकाराांपुढें ठेवण्याि यक्त्कां सचतही आळि होणार नाहीं अशी आम्हीं आशा 
करतों. 
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पुजारी व पंचाक्षरी 
 
देवोत्पत्तीसवषयीं एव्हाांपयंत जें सलसहण्याांत आलें  आहे तें ज्या वाचकाांना िमजलें  अिेल व रुचलें  

अिेल त्याांना 
 

पणरत्रािाय साधूनाम् । णवनाशाय च िुष्कृताम् । 
धमधसंस्थापनाथाय । संभवाणम युगे युगे ॥ 

 
अिल्या कसवकृत अजागल प्रलापाांत सबलकुल अथइ नाहीं अिें वािल्यावाच न राहणार नाहीं. आपल्या देवाांत 
आसण र्तराांच्या देवाांत आपल्या धमांत आसण र्तराांच्या धमांत म्हणण्यािारखा काांहीं एक र्फरक नाहीं. 
आपल्या धमाचें र्तर धमांशीं जें िाम्य आहे त्याच्या पोिींच िामान्य मनुष्ट्याच्या नजरेि न येणारें अिें 
कल्पनातीत वैषम्य आहे, आसण म्हण न आमचा धमइ र्तर धमांह न श्रेष्ठ आहे, व त्याचें रहस्य स्पष्टपणें कोणाि 
कधींही कळावयाचें नाहीं अिें म्हणणें म्हणजे सकत्येक अशतय गोष्टी कब ल करण्यािारखें आहे. िवइ दृश्य 
सवश्वाचें जें आसदकारण; काल आसण स्थल याांनीं मयासदत होत नाहीं म्हण न ज्याला अनासद व अनांत अिें 
म्हणतात; आपली प्रचांड ि यइमालािुद्धाां ज्याच्या अकचत्य िामथ्याचें अत्यांत ि क्ष्म सनदशइन आहे अिें म्हिले 
तरी चालेल—अशा िवइव्यापी परब्रह्मानें मत्स्य–क मइ–वराह–नारकिहासद दशावताराच्या रे्फऱ्याांत िाांपड न 
युगेंच्या युगें भ्रमण करताां करताां एकदाां आमच्या कल्याणािाठीं गोकुळाांतील एका गवळणीच्या पोिीं यावें, 
शुद्ध शशैवास्थेंत प तनेिारख्या प्रचांड राक्षसिणीचें, स्तनपानाच्या समषानें, चैतन्यशोषण करावें, चालताां 
बोलताां येऊां  लागलें  नाहीं तों लोकाांच्या दुभत्यावर दरोडे र्ालण्याि आरांभ करून आपल्या िहकाऱ्याांि 
यथेच्ि गोरि चारावे, आसण त्याांिह रानाांत गुरें रे्ऊन जाऊन तेथें पोरकिपणाि शोभणारे अिे खेळ 
खेळावे; पुढें तारुण्याचा प्रादुभाव झाला नाहीं तों कामवािना प्रज्वसलत होऊन कधीं मुरलीच्या मधुर स्वरानें 
वृांदावनाांतील तरुणाांगनाांि वडे्ा करून आपापल्या र्राांत न काढ न आणाव्या आसण त्याांबरोबर रािासद 
क्रीडा कराव्या, ककवा यमुनेंत त्या स्नानाि उतरल्या अिताां त्याांचीं विनें कळांबाच्या झाडावर पळव न नेऊन 
तेथ न त्याांशीं बीभत्ि सवनोद करावा; नांतर िोळा िहस्र गोपींचे पसतत्व पत्करून र्फतत दोर्ींिच पट्टराणीत्व 
द्यावें, पण त्याांतल्या त्याांवर पक्षपात केल्यासशवाय राह ां नये; पराक्रमाचे सदवि आले अिताां स्वतः शस्र हातीं 
न धरताां दुिऱ्याचें िारथ्य स्वीकारून प्रिांगसवशषेीं िल्लामिलत मात्र द्यावी; व र्रच्या र्री यादवी माज न 
राह न कुलक्षय होण्याचा प्रिांग आला अिताांही, ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करण्याच्या समषानें युद्ध करण्याि 
उते्तजन द्यावें–हें िारें शतय, िांभवनीय, व सवश्विनीय आहे अिें मासनलें  पासहजे. पथृ्वीवरील र्तर 
देशाांप्रमाणें या देशाांतही अशा प्रकारच्या गोष्टींवर श्रद्धा ठेवणारे भासवक लोक आहेत हें आम्ही कब ल करतों. 
पण या लोकाांि जें सवश्विनीय वाितें तेंच सवश्विनीय कशािाठीं मानावें; आमच्यािारख्याांचे सवचारच 
सवश्विनीय काां नाहींत? आमचे सवचार बरोबर नितील तर तुमचें परब्रह्म आम्हाांि आपण होऊन चकसवतें 
आसण ज्या गोष्टी तुम्हाांि रुचतात त्या आम्हाांि रुच ां देत नाहींत, अिें म्हिलें  पासहजे! पण अिा पक्षपात तरी 
त्यानें कशािाठीं करावा? आम्हीं ित्याचा िडा काढण्यािाठीं रात्रांसदवि झित अि न आम्हाांि भलत्या 
सदशलेा नेण्याची बुसद्ध काां व्हावी? आम्हाां ित्यशोधकाांि सनरांतर दुगइसत प्राप्त व्हावी म्हण न जगदासदकारण 
अिें करीत अिेल अिें म्हणण्याि तुम्ही तयार आहाां काय? ते तुम्ही अिा ककवा निा; एक गोष्ट आताां पक्की 
ठरून गेली ती ही कीं, वदेाांत व पुराणाांत देवाांच्या ज्या स्वरूपाचें वणइन केलें  आहे तें स्वरूप तुम्हाांि श्रदे्धय 
वाित अिेल तर धमइिांबांधानें तुमचे आमचे सवचार कधींही पिावयाचे नाहींत. र्तराांच्या देवताांप्रमाणें 
आमच्या देवताही सपशाचाांपाि न सनमाण झाल्या व देव आसण सपशाचें याांच्या प्रकृतीसवषयीं मनुष्ट्याांनीं ज्या 
कल्पना केल्या आहेत त्या त्याांनीं आपल्याच प्रकृतींत कमी असधक रे्फरर्फार करून केल्या आहेत अिें आम्ही 



 

 

अनुक्रमणिका 

िमजतों; आसण जें अिें िमजतील त्याांिच धार्कमक िांस्थाांची उत्पसत्त आसण असभवृसद्ध कशी झाली हें नीि 
िमजणार आहे, अिें आम्हाांि वाितें. 
 

देवऋषी, पांचाक्षरी, माांसत्रक, भिजी, पुजारी, वैसदक, उपाध्याय, धमासधकारी वगैरे पुरुषाांचा 
पार्कथवतेर जांत ांशीं िांबांध अिल्यामुळें  एके काळीं ते िारे एकाच वगांत मोडत अित, व अिें होणें स्वाभासवक 
होते; कारण देव काय, भतुें काय, िमांध काय—अशा प्रकारच्या िाऱ्या प्रकृतींचें अक्स्तत्व या भ गोलावर 
जन्माि येणाऱ्या प्रासणमात्राच्या अक्स्तत्वाह न अगदीं सनराळ्या तऱ्हेचें मानलें  अिल्यामुळें  त्याशीं कोणत्याही 
प्रकारचा िांबांध ठेवणाऱ्या पुरुषाांचा प्राथसमक लोक एकाच वगांत अांतभाव करीत याांत काांहीं नवल नाहीं. 
वाईि सपशाचाला सशक्षा करणें व चाांगल्याची मजी िुप्रिन्न करून त्याकड न एखादें चाांगलें  काम करून रे्णें 
याांत, आसण एखादा देव नविाला न पावला तर त्यावर रागाव न त्याचा थोडाबहुत िमाचार रे्णें, अथवा तो 
भाळला अिताां त्याचा बडेजाव करणे याांत, र्फारिे अांतर आहे अिें नाहीं. देव व सपशाच याांचीं अक्स्तत्वें 
एकाच प्रकारचीं अिल्यामुळें  त्याांशीं व्यवहार ठेवणारे र्िम िामान्य लोकाांच्या दृष्टीनें एकिारखे सदिाव,े हें 
स्वाभासवक आहे. तथासप ज्याप्रमाणें िामान्य िाांिासरक गोष्टींत श्रमसवभाग होत जाऊन त्याच्या सनरसनराळ्या 
शाखेंत सनरसनराळ्या र्िमाांची योजना होते, त्याप्रमाणें पुजारी व पांचाक्षरी याांचीं कामेंही वािलीं जाऊन 
त्याांचे दोन स्वतांत्र वगइ बनतात. िामान्य मनुष्ट्याच्या पसरक्स्थतीचा सवचार केला अिताां अिे सदि न येतें की, 
त्याची सनरसनराळ्या प्रिांगीं सनरसनराळ्या प्रकारच्या लोकाांशीं गाांठ पड न सनरसनराळ्या तऱ्हेनें त्याला त्याांशीं 
वागावें लागतें. आईबाप, बसहणभावांडें, आप्तसमत्र वगैरेंपाि न त्यानें ममतेचाच अनुभव रे्तलेला अितो. 
तेव्हाां अथात् तो उपकृत होऊन त्याांशीं उलिे ममतेनें वागतो. आपल्याह न जे श्रेष्ठ अितील त्याांशीं त्याला 
नम्रपणानें वागावें लागते. जे आपल्याह न खालीं अितील त्याांशीं तो अथात् ऐिीनें वागतो. त्याला र्जा 
करणारा र्िम लुस्कान अिला तर त्याचा तो लागलीच िमाचार रे्तो. पण तोच जबरदस्त अिला तर वळे 
िाध न त्याचा ि ड रे्णें त्याला अवश्य होतें. त्याचा शत्र ुर्फारच प्रबळ अिला तर त्यानें सदलेला ताप त्याला 
सनम िपणें िहावा लागतो. अशा प्रकारें आिमांतानुरोधानें मनुष्ट्याचें वतइन अनेकसवध होतें, हें िवांि ठाऊक 
आहेच. आताां देव आसण भतेु याांचे स्वभाव मनुष्ट्याांनीं आपल्या स्वभावािारखेच मासनले आहे हें आजपयंत 
सदलेल्या पुराव्यावरून सनर्कववाद ठरतें. तेव्हाां अशा प्रकारच्या देवाांशीं व भतुाांशीं ज्याांचा िांबांध र्डतो त्याांचेही 
त्या अक्स्तत्वाांच्या प्रकृसतभेदाप्रमाणें दोन वगइ होतात. एक चाांगल्या देवाांशीं व सपशाचाांशीं िांबांध ठेवणाराांचा 
वगइ, व दुिरा वाईि देवाांशीं व सपशाचाांशीं िांबांध ठेवणाराांचा वगइ. या दोन वगांतील र्िमाांचें वतइन अगदी 
सनराळ्या प्रकारचें अितें. आईबापें बहुधा ममता करणारीं अितात; तेव्हाां मरणोत्तर त्याांचें तपइण व प जन 
करण्याचें काम मनुष्ट्य आपल्याकडे ठेवतो ककवा आपल्या उपाध्यायाला िाांगतो. त्याप्रमाणेंच देवाांच्या प जेचें 
कामही जो तो आपलें  आपण करतो अथवा र्रच्या उपाध्यायाला ककवा गाांवाांतल्या एखाद्या चाांगल्याशा 
वैसदकाला अथवा आचारिांपन्न ब्राह्मणाला िाांगतो. पण खांडोबा, म्हिोबा, भोलाई वगैरे देवताांची आसण 
हडळ, खवीि, ल्हाविि वगैरे सपशाचाांची तशी गोष्ट नाहीं. त्याांची खोड दुिऱ्याच प्रकारच्या लोकाांकड न 
मोडावी लागते. पांचाक्षरी, देवऋषी, माांसत्रक वगैरे लोकाांचें हें काम आहे. जशा प्रकारच्या अक्स्तत्वाशीं याांचा 
िांबांध तशाच प्रकारचें याांचें त्याांशीं वतइनही अितें. देंवाांचे वाढसदवि, सपतराांचीं श्राद्धें, िांन्याश्याांच्या 
पुण्यसतसथ वगैरे गोष्टींि कालेंकरून उत्िवता प्राप्त होते आसण अशा प्रकारच्या उत्िवाांपाि न िवांि आनांद, 
करमण क व िुखोत्पसत्त होते. पांचाक्षरी वगैरे लोकाांचा अगदीं उलि प्रकार आहे. शेंद र, बुका, सवड्ाचीं 
पानें, कलबें, कुां क ां , दहीभात, नारळ, अांडीं, बकरीं—हीं याांचीं प जाद्रव्यें; मडकीं, परळ, डोतयाच्या करट्या, 
हातापायाांची हाडें—हीं याांचीं पात्रें. अशा प्रकारच्या उपकरणाांनीं प जन केल्यावर याांचीं दैवतें प्रिन्न झालीं 
तर बरें; नाहीं तर सकत्येकाांच्या अांगावर थांड पाण्याचा वषाव करावा लागतो; वतेाच्या काठ्याांनीं अथवा 
कातड्ाच्या चाबकाांनीं सकत्येकाांच्या पाठी र्फोडाव्या लागतात; सकत्येकाांि समरच्याांची अथवा उदाची धुरी 
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र्ालावी लागते. िाराांश, दैवताांचा मगद र पाह न अशीं अनेक प्रकारचीं कोयडीं करावीं लागतात. तात्पयइ 
काय कीं, मनुष्ट्याच्या मनाांत भतुाांच्या व देवाांच्या कल्पना येऊां  लागल्या म्हणजे त्याांना दांड करणारे व वश 
करणारे अिे पुरुष सनमाण होतात. प्रथम अशा प्रकारचीं कामें एकाच र्िमाकड न होत अितात. पण पुढें 
र्तर कामाांप्रमाणें याांतही श्रमसवभाग होऊां  लाग न पुजारी व पंचाक्षरी अिे दोन वगइ अक्स्तत्वाांत येतात. 
आपण ज्याांना धमासधकारी म्हणतों त्याांची म ळ पीसठका अशी आहे. 
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पणहिें पुजारी मृताचें आप्त 
 
देवाांच्या अथवा भतुाांच्या दोन जाती आहेत; एक भल्याांची व दुिरी द्वाडाांची. तेंव्हा भल्याांची खुशामत 

करून त्याांना िुप्रिन्न ठेवणाराांचा एक वगइ होतो, आसण द्वाडाांची खोडकी मोड न त्याांना वश करणाराांचा 
दुिरा वगइ होतो, व या दोन वगांि आपण पुजारी व पांचाक्षरी अशीं नावें देतों हें जें मागल्या लेखाांत िाांसगतलें  
आहे तें वाचकाांच्या ध्यानाांत अिेलच. आज येवढेंच दाखवावयाचें आहे कीं हा जो वगइभेद िमाजाच्या सवसशष्ट 
क्स्थतींत दृष्टीि पड ां लागतो तो त्याांत पसहल्यापाि न नितो; तो अनेक कारणाांमुळें  हळ ां  हळ ां  उत्पन्न होत 
जातो. पुजाऱ्याचें व पांचाक्षऱ्याचें काम प्रथम र्रच्या र्रींच होत अितें. 

 
कोण पासहजे ते नव े ककवा जुने िुधारलेले लोक घ्या; त्याांत दोन प्रकारचा प जासवधी वसहवािींत 

अितो अिें तुम्हाांि सदि न येईल. उदाहरणाथइ आमचे लोक रे्तले तरी चालतील. काशीिारखें देवळाांनीं 
गजबजलेलें  के्षत्र रे्तलें  तरी तुम्हाांला अिें सदि न येईल कीं, आमचे लोकाांना िावइजसनक देवळाांत केलेल्या 
प जेपाि न ककवा प्राथइनेपाि न तृक्प्त होत नाहीं. ज्याप्रमाणें काांहीं सवशषे प्रकृतीच्या पुरुषाांना दुिऱ्याच्या र्रचें 
अन्न सकतीही चाांगलें  अिलें  तरी त्यापाि न त्याांचें िमाधान होत नाहीं, तर तें होण्याि त्याांना आपल्या र्रीं 
जाऊन बायकोच्या हातचा र्ािभर भात ककवा आईच्या हातची चतकोर दशमी खावी लागते, त्याप्रमाणें 
तुळशीबागेंतीिं रामापुढें सकतीही नमस्कार र्ातले ककवा बेिंबागेंतीिं सवष्ट्ण ला सकतीही प्रदसक्षणा र्ातल्या 
तरी र्रीं येऊन र्रच्या देवाची आती–धुपाती केल्यासशवाय आसण रोज िकाळीं त्याांची यथािाांग प जा 
केल्यासशवाय सकत्येकाांि चैन पडावयाचें नाहीं! जुन्या ग्रीक व रोमन लोकाांत अिाच प्रकार अिे. ज्याप्रमाणें 
आमच्या र्रीं त्याप्रमाणेंच त्याांच्या र्रींही देव्हारे अित; व व या देव्हाऱ्याांतील देवाांची र्रच्या मनुष्ट्याांनीं 
सनत्य प जा करावी अशी चाल अिे. समिर देशाांतील लोकाांतही कुिुांबदैवतें आसण ग्रामदैवतें अिा भेद अिे व 
त्याांनाहीं र्रच्या देवाांची प जा रोज करावी लागे. हे र्रचे देव र्रच्या र्रींच उत्पन्न होतात हें आताां सर्फरून 
िाांगण्याची गरज नाहीं. देवाांची उत्पसत्त सपशाचाांपाि न झाली आहे ही गोष्ट ज्याांच्या मनाांत कबबली अिेल 
त्याांना गृहप जा अक्स्तत्वाांत कशी आली अिावी, हें िहज िमजण्यािारखें आहे. प्रत्येक सदवशीं ज्याच्या 
त्याच्या गाांवाांत व देशाांत शेंकडों माणिें मरतात. पण कोणालाही आपल्या सनकि आप्ताच्या सपशाचासशवाय 
र्तराांच्या सपशाचाची भीसत बहुधा वाित नाहीं. र्रच्या र्रीं जीं अगदीं जवळची मोठीं माणिें मरतात त्याांची 
भीकत मागच्याांना र्फार वािते, आसण अशाच माणिाांच्या श्राद्धासद सक्रया न केल्याि मेलेल्याांना दुगइती प्राप्त 
होईल ककवा ते सपशाच होऊन आपणाांि त्राि देतील या शांकेनें अथवा भीतीनें नानाप्रकारचीं दानें देण्याचा 
आसण बऱ्यावाईि सक्रया करण्याचा प्रर्ात पडला आहे. ज्याांच्या कपडाांि कावळा लवकर सशवत नाहीं त्याांच्या 
वािना अतृप्त रासहल्या आहेत अिें जें आपण िमजतों, त्यापाि नच मनुष्ट्याच्या देहाविानाबरोबर त्याचा 
आत्मा पांचत्वाप्रत पावत नाहीं, तर तो ि क्ष्मरूपानें मागें राहतो, अशी जी आपली कल्पना आहे ती स्पष्टपणें 
व्यतत होते. प्राणोत्क्रमण व देहाविान याांबरोबर िारें आिपलें  अशी आपली पक्की िमज त अिती तर 
भतुाांची कल्पना आपणाांि मुळींच मान्य झाली निती, व नानाप्रकारचे औध्वइदेसहक िांस्कार करण्याच्या 
भरीि आपण मुळींच पडलों नितों. पण आपली िमज त याच्या अगदीं उलि आहे. मेलेल्या सनकि आप्ताांचे 
पे्रतसवसध नीि केले नाहींत तर आपणाांवर त्याांचा क्षोभ होईल आसण ते आपला िळ करतील अिें भय 
पुष्ट्कळाांि वाित अितें. ज्याांना तें वाित नाहीं ते दुिऱ्या एका महासपशाचाला भीत अिल्यामुळें  िामान्य 
लोकाांप्रमाणें तेही पासहजे ते िांस्कार सनम िपणें करण्याि तयार होतात. ते महासपशाच कोणतें म्हणाल तर 
लोकमत! ि ज्ञ व िदय आईबापें आसण िाि िािरे आपलें  हृदय पाषाणाह न कसठण करून आपल्या 
लाडतया लेकींच्या आसण िुनाांच्या हांबरड्ाकडे यक्त्ककचत् लक्ष न देताां त्याांचे केशकलाप उतरण्याि, त्याांचे 
कुां कुमसतलक पुि न िाकण्याि, आसण त्याांच्या काांकणाांच्या काांचा करण्याि जे तयार होतात ते याच 
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महासपशाचाच्या भीतीमुळें  होय! धमइिांबांधी कोणत्याही प्रकारची भीती ज्याांना रासहली नाहीं अिें लोक 
स्मशानाांत क्षौर करून रे्ण्याि ककवा डोकीवर गळती र्ागर रे्ऊन सचतेभोंवतीं प्रदसक्षणा करण्याि जे राजी 
होतात तेही याच महासपशाचाच्या भीतीमुळें  होय याांत िांशय नाहीं! तात्पयइ, कोणी श्रद्धा आहे म्हण न, कोणी 
लोकाांनीं आपणाांि न हिावें म्हण न व कोणी त्याांनीं आपणाांि धमइसनष्ठ म्हणावें म्हण न—स्वतःला मान्य व 
अमान्य अिलेले चाांगले वाईि पे्रतसवसध करीत अिल्यामुळें  त्याांचा अांमल िवइ सठकाणीं अद्यासप दृष्टीि पडत 
आहे. तथासप अशा क्स्थतींतही एक गोष्ट सनर्कववाद आहे ती ही कीं, कोणी सकतीही श्रद्धाळ  अिला ककवा 
लोकमताि मान देणारा अिला तरी तो आपल्या शजेाऱ्याच्या बापाचें अथवा आपल्या खापरपणज्याचें श्राद्ध 
करण्याच्या खिपिींत पडत नाहीं. देवभोळेपणाला, भासवकपणाला, व म खइ िमजुतीलाही मयादा आहेच. 
शेंदोनशें वषांप वीं आपले जे प वइज होऊन गेले त्याांच्या आत्म्याांची काय दशा झाली अिेल व श्राद्धावाांच न 
त्याांचा चसरताथइ किा होत अिेल याची शांका कोणािच येत नाहीं! नाहीं म्हणायाला ब्राह्मणाांनीं सपतृतपइण 
ऊर्फइ  ब्रह्मयज्ञ म्हण न जो सनत्यसवसध सनमाण केला आहे तो बऱ्याच अांशीं व्यापक आहे अिें म्हणण्याि हरकत 
नाहीं. याांत अमुक एकाकरताां काांहींच िवड केलेलीं नाहीं अिे बहुधा दाखसवताां येणार नाहीं! अिोत, 
सबचारे िुखी अिोत! या पथृ्वीतलावर जन्माि येऊन देहाविान झालेल्या यच्चावत् प्राण्याांचे आत्मे आम्हाां 
ब्राह्मणाांनीं िोडलेल्या पाण्याच्या कशतोड्ाांचें यथेच्ि प्राशन करून कालाांतापयंत िुखी अिोत! आमच्या 
लोकाांतील व पथृ्वीवरील र्तर िवइ लोकाांतील बाकी िारे पे्रतिांस्कार व पे्रतसवसध लयाि जाऊन त्या 
िवांबद्दल एवढा ब्रह्मयज्ञ राहील तर सकती नामी होणार आहे बरें? पण तिें एकाएकीं कोठ न होणार? तिें 
होण्याि हजारों वषें लोिलीं पासहजेत. तथासप या सवधींचे व िांस्काराांचें बांड हळ ां  हळ ां  कमी होत जाणार 
याबद्दल आम्हाांि मुळींच शांका नाहीं. ज्याांना तें किकिें कमी होत चाललें  आहे हें पहावयाचें अिेल त्याांनीं 
आपल्या सवधींची, िुधारणेंत आमच्या पाठीमागें बऱ्याच अांतरावर अिलेल्या दुिऱ्या लोकाांच्या सवधींशीं 
तुलना वारांवार करीत अिावें म्हणजे तें त्याांच्या लक्षाांत तेव्हाांच येईल. ज्या खोलींत ककवा ज्या खोपिाांत बाप 
ककवा आजा मेला अिेल त्याांत त्याचें पे्रत पुरल्यावर मसहना दोन मसहने तें खोंपि अजीबात िोड न जाणारे 
लोक न्य  सब्रिनाांत आहेत! त्याांची िमज त अशी आहे कीं मेलेल्याचा आत्मा अशा र्राांत काांहीं सदवि रेंगाळत 
राहतो आसण मागें रासहलेल्या माणिाांि क्षणोक्षणीं त्राि देतो. पण तीं त्याांि िोड न गेलीं आसण त्राि 
द्यावयाला त्याला कोणीं समळेनािें झालें  म्हणजे कां िाळा येऊन तो सतथ न सनर् न जातो. अिें झाल्यावर पुनः 
त्या खोपिाांत परत येऊन रहाण्याि काांहीं हरकत नाहीं! तात्पयइ काय कीं, थडगयावर, सचतेवर, स्मशानाांत, 
चवाठ्यावर, र्राांत, नदीच्या काांठीं अथवा डोंगराच्या पायथ्याशीं—ज्याच्या त्याच्या िमजुतीप्रमाणें व 
िोईप्रमाणें मेलेल्या आप्ताांच्या आत्म्याि देणीं देऊन व प्राथइना करून िांतुष्ट राखणें व जेणेंकरून 
जमीनजुमल्यावर व मुलाबाळाांवर त्याांचा डोळा राह न त्याांचेकड न हरअडचणीच्या प्रिांगाला िहाय्य समळेल 
अशा रीतीनें त्याांची बरदास्त ठेवणें हें मृताच्या सनकि आप्ताांचें व सवशषेतः त्याच्या मुलाांचें मुख्य कतइव्य 
होऊन बिलें  आहे. िमाजाच्या प्रथमावस्थेंत देवाची व प जकाची कल्पना यापुढें गेलेली निते. देव म्हणजे 
सपशाचयोनीप्रत पावलेला मनुष्ट्य आसण त्याचा प जक म्हणजे त्याला योगय द्रव्यें देणारा त्याचा जवळचा 
नातलग होय. सवठोबा आसण त्याचे बडवे अक्स्तत्वाांत येण्याि िमाजाच्या आचारसवचाराांत बरेंच अांतर पडावें 
लागतें. 
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हजाम व हजामती 
(पूवाधध) 

 
त तइ ज्या गोष्टींत लवकर िुधारणा व्हावयाला पासहजे आहेत त्याांपैकीं हजामत ही एक होय. काांहीं 

गोष्टी सदिण्याांत र्फार क्षलु्लक सदितात, पण मनुष्ट्याच्या िुख दुःखाशीं त्याांचा पुष्ट्कळच िांबांध अितो. ध र न 
होऊां  देताां सवस्तव पेिसवणें व तो पेिलेला राखणें हें सकती अगत्याचें आहे बरें? पण ही गोष्ट आमच्या लोकाांि 
अद्यासप िाधली आहे काय? पसहल्या चालीचें पासहजे तें र्र घ्या, त्याांत धुरानें आपला पराक्रम गाजसवला 
नाहीं अिें कधींही व्हावयाचें नाहीं. लाांकडें ककवा गोंवऱ्या ओल्या अिल्यानें जो ध र होतो तो तर अपसरहायइच 
आहे. पण जळण अगदीं वाळलेलें  अि न, ध र र्राांत न काढ न किा लावावा हें ठाऊक निल्यामुळें, आमच्या 
बायकाांि सकती त्राि होतो व आमांचीं र्रें आांत न सकती काळींकुट्ट झालेलीं अितात हें िवांि ठाऊक 
आहेच. स्वयांपाकर्राांतला ध र स्वयांपाकर्राच्या कभती काळ्या करतो व स्वयांपाकर्राांत वावरणाऱ्या 
बायकाांच्या डोळ्याांि झोंबतो र्तकें च नाहीं, तर त्याचे काांहीं लोि देवर्राचीं व माजर्राचीं लाकडें काळीं 
करून ओिीचीं दारें व कडीपािदेखील सबर्डसवतात व तेथें बिणाऱ्याांच्या डोळ्याांत न सिपें पाडतात. धुणीं 
वाळत र्ालावयाच्या दाांड्ाांवरील वस्राांि व माजर्राांत व र्तर सठकाणीं ठेवलेल्या बािनाांि व दप्तराांिही 
धुरकि रांग चढतो आसण धुराची उग्र र्ाण येऊां  लागते हेंही कोणाि ठाऊक नाहीं अिें नाहीं. अिें अि न ह्या 
शत्र ला र्राांत न अचानक बाहेर किा र्ालवावा हें आमच्या लोकाांि आजपयंत िुचलें  नाहीं, ककवा त्याांनीं 
त्याची परवा केली नाहीं हा मोठा चमत्कार नव्हे काय? पण याला चमत्कार तरी कशाला म्हणा? आम्हा 
पुराणसप्रय लोकाांचा हा स्वभावच आहे! धुराप्रमाणेंच मोऱ्याांचें पाणी र्राबाहेर काढ न लावण्याची युक्तत 
आम्हाांि न िुचल्यामुळें  ककवा तिें करण्याची र्च्िा आम्हाांि न झाल्यामुळें  आमच्या र्राांत िदािवइदा सकती 
र्ाण भरलेली अिते हें कोणाि िाांगावयाला पासहजे अिें नाहीं. आमच्या शौचक पाांसवषयीं आमची अशीच 
अनास्था दृष्टीि पडते. पण आम्ही या सवषयासवषयीं प वी. एकदाां सवस्तारप वइक सलसहलें  अिल्यामुळें, आज 
त्याच्या उल्लेखापुढें जाण्याची आमची र्च्िा नाहीं. तात्पयइ, मनुष्ट्याच्या िुखदुःखाांचा बराच भाग सनत्याच्या 
लहानिान गोष्टी बऱ्यावाईि रीतीनें करताां येण्यावर अवलांब न आहे याांत िांशय नाहीं. 

 
उष्ट्ण प्रदेशाांत राहणाऱ्या व उन्हाांत जावें यावें लागणाऱ्या लोकाांि हजामतीची प वींपाि न मोठी 

अवश्यकता वािली अिावी, अिें मुिलमान, कहद , सचनी वगैरे लोकाांत जो र्फार सदविाांपाि न हजामती 
करसवण्याचा प्रर्ात रूढ आहे त्यावरून अनुमान करणें जरूर सदितें. थांड हवेंत राहणारे लोकही हजामती 
करसवतात; पण त्याांच्या आमच्या हजामतींत मोठें अांतर आहे. ते लोक आम्हाांप्रमाणे खरड न हजामत करीत 
नाहींत. ते तिें करतील तर त्याांना थांडीची बाधा होईल व आम्ही तिें न करूां  तर आम्हाांि उष्ट्णाची बाधा 
होईल अिे पुष्ट्कळाांचें म्हणणें आहे. काळ्या रांगाच्या अांगीं उष्ट्ण सकरण अडकव न धरण्याचा गुण अिल्यामुळें  
कापिाचें काळें  वस्र, काळी लोंकर व काळे कें ि र्तर रांगाांच्या वस्त ांपेक्षाां असधक तापतात अिा िवइत्र अनुभव 
आहे. शीत प्रदेशाांतील लोकाांि जात्या उष्ट्णता हवी अिल्यामुळें  डोतयावर कें ि राखल्यानें त्याांना आपलीं 
डोकीं गरम ठेवताां येतात, व उष्ट्ण प्रदेशाांतील लोकाांनीं आपले कें ि काढ न िाकण्याचा प्रर्ात र्ातला 
अिल्यामुळें  त्याांना आपल्या डोतयाांि होणाऱ्या उष्ट्णतेची बाधा िाळताां येते. सस्रयाांि बहुधा र्राांतल्या र्राांत 
रहावें लागत अिल्यामुळें  उष्ट्ण व थांड अशा दोनही प्रकारच्या देशाांत सस्रयाांचे केशकलाप उतरण्याची चाल 
नाहीं. तथासप आमच्या श्रेष्ठ वणांतील कहद ांच्या व सवधवा र्तर लोकाांतील काांहीं प्रकारच्या सस्रया याांचा या 
सनयमाि अपवाद आहे. प्रथम जी गोष्ट मनुष्ट्यें अवश्यकतेमुळें  करतात तीच त्याांना पुढें भ षणावह वाि ां लागते, 
अिा िामान्य सनयम अिल्यामुळें  सस्रयाांचा केशभार भ षणावह झाला आहे, व उष्ट्ण देशाांतील पुरुषाांनीं 
आपलीं डोकीं, सनदान आपले चेहेरे, हजामती करून गुळगुळीत राखणें हेंच भ षण आहे अिा आमचा व 
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र्तराांचा िमज झाला आहे. पण सस्रयाांच्या िांबांधानें जिा सवधवाांचा अपवाद आहे तिे उष्ट्ण देशाांतील 
पुरुषाांच्या हजामतीलाही सकत्येक अपवाद आहेत. थांड देशाांत वरचेवर र्ाम येत निल्यामुळें  रोजच्या रोज 
डोतयावरून आांर्ोळ करण्याची जरूर पडत नाहीं; यामुळें  तेथील लोकाांनीं कें ि राखले तरी त्याांना त्राि 
होत नाहीं. पण उष्ट्ण प्रदेशाांतील लोकाांची तशी गोष्ट नाहीं. तेथें र्ाम िपाट्यानें चाल न अांगाप्रमाणें डोकें ही 
सचक्सचक् होऊन जातें. रोज स्नान करून हा सचक्सचक्पणा नाहींिा केला नाहीं तर डोतयाांत मळ 
िाांचण्याचा व त्याला र्ाण येऊां  लागण्याचा िांभव आहे. केिाांनीं आच्िासदलेल्या डोतयाांतील र्ामाची र्ाण 
रोजच्यारोज स्नानाचे वळेीं काढ न िाकावी तर तें एक मोठें कामच होऊन बिणार; कारण, केिाांतलें  पाणी 
िार्फ सनर्ालें  नाहीं तर िदीचा उपद्रव होण्याची भीसत अिते. तेंव्हा उष्ट्ण प्रदेशाांतील लोक डोतयावरील 
कें ि आठव ेसदवशीं अथवा पांधरावे सदवशीं काढ न िाकीत अिल्यामुळें  स्नान केल्यावर तें कोरडें करण्याि 
त्याांना र्फारिा त्राि पडत नाहीं; कारण डोतयावर ओतलेलें  पाणी खळसदशीं सनर् न जातें, व कापडाचा पदर 
त्यावरून सर्फरवल्याबरोबर तें कोरडें होतें. तेव्हाां आम्हाां उष्ट्ण प्रदेशाांतील लोकाांि हा िाप्तासहक अथवा 
पासक्षक क्षौरसवसध अत्यांत िुखावह आहे याांत िांशय नाहीं. गरीब लोकाांि नार्लाजामुळें  ही मुदत एक 
मसहनापयंत व कधीं कधीं त्याच्याही पलीकडे वाढवावी लागते. पण कोणताही मनुष्ट्य गरीब अिो अथवा 
श्रीमांत अिो, हजामत करून रे्ऊन डोकें  व चेहरा िार्फ ठेवणें हें त्याचें कतइव्य आहे अिें आम्ही मानतों, 
आसण सवशषे कारणावाांच न जर कोणी तिें न करील तर त्याला नाांवें ठेवतों. एखाद्याचें डोकें  व दाढीं सवशषे 
वाढली अिल्याि “काांहो, तुम्हाला िुतक ककवा िोयर आहे कीं काय?” अिा जो प्रश्न सवचारण्याांत येतो 
यावरून अिल्या कारणाांसशवाय हजामत वाढ ां देणें हा अांमगळपणाचा प्रकार होय, अिा आमच्या लोकाांचा 
िमज झाला आहे हें उर्ड आहे. िाहेब लोकाांि तर वाढलेल्या हजामतीची मोठीच चीड आहे. 
त्याांच्यामधील पुष्ट्कळ लोक न्हाव्याकड न अथवा खुद्द आपल्या हातानें रोज िकाळीं तोंडावरून वस्तरा 
सर्फरसवल्यासशवाय व तें िाबणानें स्वच्ि धुव न काढल्यासशवाय कोणाि भेित नाहींत. त्याांचें पाह न पाह न 
आमच्याांतील सकत्येक गृहस्थ तिें करूां  लागले आहेत. आमच्या राजेरजवाड्ाांि व िांस्थासनकाांि िाहेब 
लोकाांच्या भेिीि जावयाचें अिलें  म्हणजे या गोष्टीसवषयीं मोठी खबरदारी ठेवावी लागते. िध्याांचे होळकर 
युवराज अिताां र्ांगलांडाि जाणार होते. तेथें गेल्यावर त्याांनीं किें वागावें याबद्दल कै. राजे िर िी. 
माधवराव याांनीं जीं सिपणें केलीं होतीं त्याांपैकीं एका सिप्पणाांत आपला न्हावी बरोबर रे्ऊन त्याकड न रोज 
िकाळीं चेहरा करवणें हें सकती अगत्याचें आहे हें िकारण सलह न ठेवलें  होतें. तेव्हाां जुन्या व नव्या लोकाांत 
ज्या हजामतीचें र्तकें  महत्त्व मासनलें  आहे तीबद्दल आम्ही सजतकी काळजी घ्यावी सततकी रे्त नाहीं ही 
अत्यांत खेदकारक गोष्ट होय. या शरीर िर्फाईच्या िांबांधानें आमचेकड न अनेक प्रकारच्या चुका होत आहेत. 
त्याांपैकीं आज येथें थोड्ाांचा मात्र उल्लेख करतों. त्याांवरून बाकीच्या वाचकाांच्या मनाांत आपल्या आपण 
येतील अशी उमेद आहे. 

 
प्रथम, ज्या न्हाव्याांच्या हाताांत आपली मान द्यावयाची त्याांसवषयीं येथें दोन शब्द सलसहल्यावाांच न पुढें 

जाणें अशतय आहे. या वगांतील कारासगराांचा पसहला दोष र्ामिपणा हा होय. पुणें, मुांबई वगैरे शहराांतील 
मोठमोठ्या र्रीं काम करणाऱ्या न्हाव्याांसशवाय बहुतेक िारे न्हावी मळकि कपडे वापरणारे, तांबाख  
ओढणारे व खाणारे, व र्ामाचा दुगंध अांगाि येणारे अिे अितात. माांडीवर र्ालावयाच्या र्फडतयाांि 
मळाचीं पुिें बिलेलीं अितात. हाताला व तोंडाला तांबाख चा भपकारा येत अितो; व कधीं कधीं तर याांनीं 
लि ण, काांदे, ककवा दुिरे काांहीं पदाथइ खाल्लेले अिले म्हणजे त्याांनीं पाण्याचा हात तोंडाला 
लावल्याबरोबर उमळ न येऊन ओकारी येते! जवळच्या िामानाचीही तशीच रड अिावयाची. वस्तरे बहुधा 
देशी लोहाराांनीं केले अिल्याि त्याांची धार नीि अिावयाची नाहीं. र्ांक्गलश वस्तरे याांना धरताां येत 
निल्यामुळें  ते एकाचे दोन करतात! अिल्या हत्याराांनीं जेव्हाां खरड न खरड न उलट्या हजामतींचें काम 
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चालतें तेव्हाां कोणी शस्रवैद्य शरीर कापीत आहे की काय, अिें वाि न डोळ्याांत न व नाकाांत न एकिारखें 
पाणी वाह ां लागतें. आताां या गसलच्िपणाबद्दल, खराब हत्याराांबद्दल, व चातुयइश न्यतेबद्दल िवइ दोष त्याांवरच 
लादणें न्याय्य नाहीं. जिें सगऱ्हाईक अिेल तिा माल बहुधा बाजाराांत येतो. ज्या कामाचें वतेन एका 
पैपाि न चढत जाऊन बारा पयाांपुढें िहिा जावयाचें नाहीं, तें काम करणाऱ्याांची योगयताही सततपतच 
अिली पासहजे. त्याांतल्या त्याांत जे बहुधा एक आण्याच्या हजामती करणारे अितात ते काांहींिे बरे 
अितात. न्हाव्याांच्या क्स्थतींत िुधारणा व्हावी अशी र्च्िा अिेल तर त्याांचें वतेन वाढसवण्याि आम्ही तयार 
झालें  पासहजे. प्रत्येक हजामतीबद्दल िरिकि दोन आणे देण्याचा प्रर्ात पडेल, व जो स्वच्ि रीतीनें राह न 
चाांगले िामान बाळगील त्यािच कामाला बोलवावयाचें अिा सनश्चय होईल, तर थोड्ा सदविाांत हवे तिे 
न्हावी समळ ां  लागतील. पण दरखेपेला दोन आणे देण्याचें िामथ्यइ अिलें  तरी ते खचइ करण्याचें औदायइ 
कोठ न येणार? र्राांत, बाहेर, प्रवािाांत, सनत्याच्या व्यवहाराांत, व प्रिांगसवशषेीं अनुक लता अि नही जेवढ्या 
थोड्ा खचांत गुजारा होईल तेवढा मात्र करावयाचा ही जी आमच्या लोकाांच्या अांगाांत सखळ न गेलेली 
खोड, तीमुळें  स्वगांतले कारागीर येथें आसणले तरी त्याांपाि न आमचा क्षौरसवसध िुखावह होईल ककवा नाहीं 
याची शांका आहे. न्हाव्याला जे तीन ककवा चार पैिे द्यावयाचे त्याांबद्दल िायाळाच्या काांट्याप्रमाणें िोंचणारें 
व िुमारें अधा र्ांच वाढलेले राठ व दाि कें ि एकदाां काप न काढले म्हणजे हजामत आिपली अिें व्हावयाचें 
नाहीं; तर कातड्ाचा चट्टा सनर्ाला तरी बेहेत्तर आहे, पण िारें डोकें  व तोंड अगदीं गुळगुळीत झालें  
पासहजे, अिा बहुतेकाांचा आग्रह अितो, व तिें होण्यािाठीं चाि न उलिी हजामत करून रे्ण्याांत सकतीही 
त्राि झाला तरी तो त्याांना पुरवतो. काांहींची मजल याच्याही पुढें जाते आसण तोंडाचा बहुतेक भाि ते 
सचमट्यानें एकेक कें ि उपि न रे्ऊन िार्फ करसवतात, व कधीं कधीं ते या कामाि आपला हातभारही 
लासवतात! वस्तऱ्यानें उलिी हजामत करून रे्णें, सचमट्यानें तोंडाच्या कोणत्याही भागावरील, व सवशषेतः 
नाकपुड्ाांतील कें ि उपिसवणें, व वस्तऱ्याला कखडी पडतील र्तकी हजामत वाढ ां देणें हा िारा गहइणीय 
प्रकार आहे. हजामत खरोखरी िुखाकरताां व शोभेकरताां अिेल तर ती चाांगल्या न्हाव्याकड न िुलिी व दर 
सतिऱ्या ककवा चवथ्या सदवशीं करून रे्तली पासहजे. सचमट्यानें कें ि उपिल्यानें मज्जातांत ांि र्फार र्जा होते. 
नाकाांतील कें ि सचमट्यानें उपिसवल्यामुळें  डोळ्याांि कायमचा अध पणा आल्याचीं सकत्येक उदाहरणें 
आहेत. केिाांि ताबडतोब मऊपणा आणणारे िाबण लाऊन हलतया हातानें िुलिी ककवा िवईची हजामत 
करून रे्ऊन लागलीच िाभ्यांग स्नान करणें हा अत्यांत प्रशस्त क्षौरसवसध होय. समळेल सततका उत्तम 
कारागीर बोलवावा, पण तिें करूनही तो मनािारखा समळण्याचा िांभव नितो. तेव्हाां ती उणीव काांहीं अांशीं 
द र करण्यािाठीं ज्यानें त्यानें आपल्या खचानें हजामतीचे वळेीं अांगाांत र्ालण्याचा एक पोकळ िदरा, 
माांडीवर र्ालण्यािाठीं एक स्वच्ि र्फडकें , उत्तम िाबणाची एक वडी, व रॉजिइिारख्या मेकिइचा एक 
वस्तरा रे्ऊन ठेवावा, आसण आपल्या हजामतींच्या वळेेि कारासगराकड न या सजनिाांचा उपयोग करवावा. 
आपल्या वस्त ांि हात लाऊां  देण्याप वीं ते त्याच्याकड न स्वच्ि धुववावे, म्हणजे लोकाांच्या लशीनें आपल्या 
डोतयाांत खवडे होण्याची भीसत राहणार नाहीं, व कातड्ापाि न कें ि िोडसवण्याचें काम त्याचें हात न बरें 
होईल. हजामतींचा दर वाढ न चाांगले न्हावी पैदा होऊां  लागत तोंपयंत क्षौरसवसध िुखावह करून रे्ण्याचा 
दुिरा प्रशस्ततर मागइ आम्हाांि सदित नाहीं. या सवषयाचा हा प वाधइ होय. याचा उत्तराधइ असधक मनोरांजक 
आहे; पण एका सनबांधाच्या मयादेचें उल्लांर्न अगोदरच होऊन गेलें  अिल्यामुळें  त्याचें सनरूपण आजच करताां 
येत नाहीं. तथासप दाढी कोणी ठेवावी; कोणत्या प्रकारच्या मुखवट्याि कोणत्या वळणाच्या समशा शोभतात; 
दोन सभवयाांतील कें ि काढाव े ककवा ठेवाव;े कपाळ र्फारच लहान अिल्याि तें मोठे दाखसवण्यािाठीं 
डोतयाचे कें ि सकती मागें िारताां येतील; शेंडीचें के्षत्र केवढें अिावें; शेंडीभोंवतीं जें रे्ऱ्याचें कडें ककवा आळे 
अितें त्याचा पसरर् व त्याची जाडी सकती अिावी; कलप लाऊन काळे कें ि दाखसवण्याांत ककती शोभा आहे; 
सपकलेल्या रे्ऱ्यानें व समशाांनी सकती ऐि अथवा गांभीरपणा येतो; सस्रयाां कोणत्या प्रकारची केशव्यवस्था सप्रय 
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ककवा असप्रय अिण्याचा िांभव आहे,–वगैरे मनोरांजक सवषयाांचा उत्तराधांत िमावशे होईल येवढें िाांग न त तइ 
अांतधान पावतों! [प्रस्तुत सनबांधाचा उत्तराधइ प्रसिद्ध होण्याचें तिेंच राह न गेलें  अिावेिें वाितें.] 
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स्नान व आंघोळ 
 
हजामतीस आठ सदवि होत आले, तेव्हाां आताां अगोदर स्नानाकडे वळलें  पासहजे. सशवाय, 

दाढीसमशीचा सवषय थोडा वादग्रस्त आहे; िबब त्यावर सवचार करण्याकरताां काांहीं वळे रे्तला तरी हरकत 
नाहीं. 

 
आमच्या लोकाांि ज्या गोष्टींचा चाांगला उपयोग िमजला होता त्याांपैकीं स्नान ही एक होय. पण 

ज्याप्रमाणें र्तर चाांगल्या गोष्टींच्या ित्वाि सवन्मुख होऊन त्याांच्या र्फोलाि मात्र आम्ही सचकि न रासहलों 
आहों त्याप्रमाणेंच स्नानाच्या िांबांधानेंही आमची दशा झाली आहे! कहदुस्थानािारख्या उष्ट्ण देशाांतील 
लोकाांना स्नान सकती सहतकारक व िुखावह आहे हें आमच्या लोकाांि पक्कें  िमजलें  होतें आसण म्हण नच 
त्याांनीं िवांना सदविाांत न सनदान एक वळे, व काांहींना दोन अथवा तीन वळे स्नान करण्याचा सनयम र्ाल न 
सदला होता. थांड देशाांतील लोक—सवशषेतः तेथील गरीब लोक—आठ आठ सदवि देखील आांर्ोळ करीत 
नाहींत, व त्याांनीं ती न केली तरी त्याांना र्फारशी पीडा होत नाहीं. पण या बाबतींत आम्ही त्याांचें अनुकरण 
करूां  तर आम्हाांि र्फार त्राि होईल याांत शांका नाहीं. अगोदरच आम्ही ज्या रीतीनें स्नान करावें त्या रीतीनें 
करीत निल्यामुळें  आमचें केवढें नुकिान होत आहे! पण जें किलेंबिलें  तरी स्नान िध्याां आपण रोज 
करीत आहों तेंच एक, दोन, तीन, ककवा चार सदविाांआड करूां  लागलों तर आमचा र्ामिपणा वाढेल 
र्तकें च नाहीं, तर आम्हाांत नवीन रोगाांची उत्पसत्त होईल. 

 
औषधावांचून व शस्रणक्रयेवांचून रोगज्ञानाचें नवीन शास्र या नाांवाचें एका जमइन डातिराचें एक 

नवीन पुस्तक र्कडे नुकतेंच आलें  आहे. या पुस्तकाांतील िवइच प्रमेयें अलीकडील सवद्वान लोकाांि, 
सवशषेतः वैद्यलोकाांि, मान्य होतील अिें आम्हाांि वाित नाहीं. पण प्रोरे्फिर कुन्हे याच्या ग्रांथापाि न 
आम्हाांि आमच्या मागें पडत चाललेल्या ककवा सबर्डत चाललेल्या स्नानसवधीि सर्फरून ताळ्यावर आणावें 
अिें वािल्यासशवाय रहाणार नाहीं. बहुतेक रोग पाण्यानें बरे करताां येतात, अिें मानणारे व तदनुिार 
औषधाांची योजना करणारे काांहीं वैद्य युरोपाांत र्फार सदविाांपाि न आहेत, व र्कडेही ते अगदीं अश्रुत आहेत 
अिें नाहीं. ॲिंोपाथी व होणमओपाथी म्हण न जिे वैद्यकाचे दोन पांथ आहेत, तांिाच हैड्रोपाथी म्हण न 
सतिरा एक पांथ आहे. पसहल्या पांथाचे लोक सवकाराच्या उलि औषधें देतात; म्हणजे थांडीपाि न उत्पन्न 
होणारे रोग उष्ट्ण उपायानें र्ालसवण्याचा प्रयत्न करतात. दुिऱ्या पांथाचे वैद्य थांडी थांड उपायाांनीं व उष्ट्ण, 
उष्ट्ण उपायाांनीं नाहीिें करताां येतें अिें मान न बहुधा तशा प्रकारची योजना करतात. याांच्या औषधाचे प्रमाण 
मात्र अत्यांत ि क्ष्म अितें. शवेिल्या पांथानें बहुतेक रोगाांवर पाण्यािारखें औषध नाहीं, अिें ठरव न िाकलें  
आहे. डॉ. कुन्हे हा याही पांथाच्या पुढें गेला आहे. काांहीं एका प्रकारच्या स्नानसवधीसशवाय रोग बरे करण्याचा 
व त्याांचें बीज नाहींिें करण्याचा दुिरा राजमान्य व खात्रीचा उपायच नाहीं, अिें त्याांचें म्हणणें आहे. 
शसरराांतील रतताशीं न समळणारे अिे पदाथइ शसरराांत सशरून कुज ां लागतात व पराकाष्ठेची उष्ट्णता उत्पन्न 
करतात, आसण या उष्ट्णतेमुळें  नानाप्रकारचे रोग उद्भवतात; तेव्हाां तिले पदाथइ मलम त्रोत्िगाबरोबर ककवा 
र्मोत्िगाबरोबर शसरराांत न काढ न लासवल्यासशवाय रोगशाांसत व्हावयाची नाहीं, अिा यानें मुख्य सिद्धाांत 
केला आहे. या सिद्धाांताचें िमथइन ककवा खांडन करणें हें आमचें काम नव्हे. त्यानें आपल्या पुस्तकाांत जे तीन 
चार प्रकारचे स्नानसवसध िाांसगतले आहेत व ज्याांचे योगानें पासहजे तो रोग नाहींिा करताां येईल अिें त्याचें 
म्हणणें आहे, ते सवसध वाचकाांच्या नजरेि आण न स्नानाचें माहात्म्य सकती वाढलें  आहे व त्याबद्दल आपण 
सकती खबरदारी रे्तली पासहजे, ही गोष्ट वाचकाांच्या लक्षाांत भरव न द्यावी येवढेंच आमचें कतइव्य आहे. 
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अांगाि र्ाम येण्याकरताां आपण वार्फारा देतों, हें िवांि ठाऊक आहेच. अशा प्रकारें िवांगात न जो 
र्ाम काढणें त्याला कुन्हे बाष्ट्पस्नान म्हणतो. हें स्नान िवांगाला ककवा र्फतत रुगण भागाला र्ातलें  तरी 
चालतें. बाष्ट्पस्नानानांतर लागलीच शीतोदकस्नान पासहजे; नाहीं तर शसरराांतील उष्ट्णता भडक न नुकिान 
होतें अिें याचें म्हणणे आहे. हीं स्नानें वारांवार करण्याची गरज नाहीं. मध्याांगस्नान हें नेहमीं करावयाचें 
स्नान. मोठ्याशा पातेल्याांत ककवा लाांकडाच्या अथवा लोखांडाच्या सपपाांत नाभीपाि न गुडघ्यापयंत अांगाचा 
भाग पाण्याांत बुडव न बाकीचा कोरडा ठेवला तर मध्याांगस्नान होतें. हें स्नान िोिवले अशा थांड पाण्यानेंच 
केलें  पासहजे. पण हेंही जर कोणाि िोिवलें  नाहीं तर, त्यानें पुस्तकाांत िाांसगतलेला शरीरसवसशष्ट भाग 
बोिाि िाहील र्ततया थांड पाण्यानें वारांवार धुवावा. या चतुर्कवध स्नानाांचा यथाशास्र व यथाकालीं उपयोग 
केला अिताां रतताांतील कोणताही सवकार सकतीही जुना अिला तरी नाहींिा होऊन शरीर सनरोगी होईल 
अशी या नवीन शामइण्योद्भव धन्वांतरीची प्रसतज्ञा आहे. आमचे वैद्य िाांगतात त्याह नही यानें िाांसगतलेलें  पथ्य 
असधक तीव्र आहे हेंही येथें िाांसगतलें  पासहजे. कोणत्याही प्रकारचें माांि, मसदरा, ककवा मिाले याांना 
कुन्हेच्या पथ्याांत जागा नाहीं. नुिता भात, र्फतत उकडलेल्या अथवा पचतील तर सहरव्या भाज्या, कच्चें द ध, 
आसण सपकलेलीं र्फळें  याांवर जो राहील त्याला बहुधा रोगच होणार नाहीं, व ज्याला झाला अिेल त्याचा 
अल्प काळाांत नाहींिा होईल अिें याचें म्हणणें आहे! 

 
वरील वैद्यशास्रापैकीं स्नानाचा भाग आमच्या प्रस्तुत सवषयाि सवशषे िांलगन अिल्यामुळें  त्याचा येथें 

र्ततया सवस्तारानें उल्लेख केला आहे. कुन्हेनें िाांसगतलेलीं स्नानें आपण करतों त्याप्रमाणें उर्ड्ा अांगणाांत 
ककवा उर्ड्ा मोरींत करावयाचीं नाहींत. ढुांगणाला एखादा पांचा सकवा जुनेर लाव न रे्ऊन उर्ड्ा हवेंत 
दोन तीन ताांबे अांगावर ओत न रे्णें हें खरें स्नान नव्हें. अिल्या स्नानापाि न उपकार न होताां उलि अपकार 
होतो. अांगावर बिलेला मळ सनर् न जाऊन रोमरांध्ें मोकळीं व्हावीं, र्षइणानें व बाहेरील हवचे्या स्पशानें 
रतताला गसत प्राप्त होऊन रुसधरासभिरण जोरानें चाल  व्हावें, व स्नानानांतर अांगाला र्ाम येऊन त्याच्या 
द्वारें शसरराांतील दुष्ट द्रव्यें बाहेर पडावीं, अिा स्नानाचा म ळ उदे्दश आहे. पण याांपैकीं एकही उदे्दश आम्ही 
हल्लीं ज्या तऱ्हेचीं स्नानें करतों त्याांनीं तडीि जात नाहीं. नदींत, ओढ्याांत, सवसहरींत, हौदावर, ककवा मोरींत 
किें तरी झट्सदशीं अांग सभजव न रे्ऊन जो वस्राांतर करतो त्याला आपण “काां कावळ्यािारखें एकदाचें 
आांग ओलें  करून मोकळे झालाांत!” अिें जें कधीं कधीं म्हणतों त्यावरून अशा प्रकारच्या स्नानाचा तोडगा 
आम्हाांिही मान्य नाहीं, हें उर्ड आहे. पण जी गोष्ट स्वल्प सवचाराअांतीं िवांि मान्य होण्यािारखी आहे 
सतच्यापाि न सनत्याचाराांत व्यसभचार होत अिताां त्याकडे कोणाचेंही लक्ष जात नाहीं हें केवढें आश्चयइ आहे! 
शसरराचे जे भाग र्फारच स्वच्ि ठेवले पासहजेत त्याांकडे तर आम्ही मुळींच लक्ष देत नाहीं. आमच्या बायका 
सभजलेलें  अांग कोरडें न करताां ओल्या अांगावर व वस्रावर कोरडें वस्र नेितात, हें आपण सनत्यशः पहात 
अि न चुकीची दुरुस्ती करीत नाहीं याला काय म्हणावें? रोजच्या रोज पाण्याचीं दोन तीन र्ांगाळे रे्ण्याचें 
िामथ्यइ निल्याि प्रत्येक सदवशीं कावळ्याप्रमाणें पाण्याांत न शरीरें कशीं तरी बुचकळ न काढावयाचीं; मग 
स्नान करताां तरी कशाला? अिलीं स्नानें करण्यापेक्षाां खादीचा ककवा दुिऱ्या एखाद्या जाड कापडाचा 
तुकडा थांड अथवा ऊन पाण्याांत र्ट्ट सपळ न त्यानें िारें शरीर चोळ न िार्फ केलें  तर आरबी िमुद्राांत ककवा 
बांगालच्या उपिागराांत एक र्ांिाभर पोहत रासहल्याचें श्रेय येणार आहे! ज्याांना सनत्य स्नानाची ऐपत निेल 
त्याांनीं ह्या रीतीनें शुष्ट्क स्नान केलें  तरी पुष्ट्कळ र्फायदा होणार आहे. स्नानाची जागा चोहोंकड न झाांकलेली 
अिावी; स्नान करताांना अांगाला वारा लाग ां नये; स्नान करताांना अांगावर होईल सततका कमी कपडा 
अिावा; मुळींच निला तर र्फार चाांगलें ; स्नान करण्याप वीं अांगाला किलें  तरी चाांगलें  तेल लावलें  तर र्फार 
बरें; स्नानाचें पाणी िोिेंल सततके थांड अिावें; िोमाळें  पाणी रे्ताां आल्याि र्फार चाांगलें ; अांगाचा मळ व 
र्ाम िार्फ सनर्ण्यािाठीं समळतील सततके उत्तम िाबण वापरावे; सपअिइ िोप िवांत श्रेष्ठ आहे; सरठे, 
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सशककाई, हरबऱ्याचें पीठ, वरण, शणे, काळी माती वगैरे द्रव्याांनीं शरीरें व वस्रें िार्फ करण्याचे सदवि गेले 
हें ध्यानाांत ठेव न अांगाि मवारी आणणारीं व त्वग्रोग नाहींिा करणारी जीं सनरसनराळीं परदेशी व स्वदेशी 
िाबणें सनर्ालीं आहेत त्याांचा मनापाि न उपयोग करावा; स्नान करताांना जाड र्फडतयानें िारें शरीर बरेंच 
चोळावें, व स्नान झाल्यावर कोरड्ा वस्रानें तें चोळ न चोळ न िार्फ करावें. अशा रीतीनें शरीर व कें ि कोरडे 
केल्यावर लागलीच ऊबदार कपडा र्ालावा, आसण थोडा वळे सवश्राांसत रे्ऊन व र्ाम आला अिल्याि तो 
पुि न काढ न मग जें काम करावयाचें अिेल त्याला लागावें. अशा रीतीनें स्नान करणारा गृहस्थ या देशाांत 
िध्या हजाराांत एक तरी िाांपडेल ककवा नाहीं याची आम्हाांि बरीच शांका आहे. तथासप काशीस जावें णनत्य 
विावें अिा सनसदध्याि मुमुक्ष ांनीं धरावा म्हणजे एखादे सदवशीं तरी त्याांचे मनोरथ प णइ होण्याचा प्रिांग येईल 
अिें प वींचे लोक िमजत अित, त्याप्रमाणें उत्तम प्रकारचें स्नान कोणतें हें आम्ही आपल्या वाचकाांि 
दाखव न सदलें  आहे, व त्याचें माहात्म्य थोडतयाांत िाांसगतलें  आहे; अशा रीतीनें तें करण्याचा जे सनसदध्याि 
धरतील त्याांच्या हात न तें केव्हाां केव्हाां तरी र्डेल. काशीच्या प्रवािाप्रमाणें शास्रोतत स्नानाि मोठा खचइ 
ककवा त्राि पडत नाहीं. ज्याला त्याचा उपयोग चाांगला कळ न येईल त्याला अगदीं स्वल्प खचानें व श्रमानें 
तें करताां येण्यािारखें आहे. अशा रीतीनें चार िांहा मसहने स्नान केल्यानें त्याचा झोंपेवर, अन्नपचनावर, 
रुसधरासभिरणावर, व त्वचेवर केवढा पसरणाम होतो हें ज्याच्या अनुभवाि आलें  आहे त्यालाच त्याची खरी 
योगयता िमजण्याचा िांभव आहे. खरजेनें सर्फदसर्फदलेले हात व कां बर पहाण्याचा ज्याांना कां िाळा अिेल; 
कपाळावर, गालावर, ओांठावर, व हनविीवर आलेल्या बारीक पुळ्या पाह न ज्याांना सकळि येत अिेल; िारें 
शरीर व सवशषेतः नेहमीं उर्डें अिणारें तोंड तुळतुळीत व ितेज अिावें अशी ज्याांची र्च्िा अिेल, आसण 
शसरराला कोणत्याही प्रकारचा दुगंध येऊन दुिऱ्याला आपणापाि न त्राि न व्हावा अिें ज्याांना वाित 
अिेल, त्याांनी वर िाांसगतलेल्या पद्धतीनें स्नान करण्याचा व करसवण्याचा पसरपाठ र्ातला पासहजे.  
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गंधिेंपन 
 
हजामत झाली, आांर्ोळ झाली; तेव्हाां आताां गांध लावणें स्वाभासवकच आहे. पण हें गांध लावावयाचें 

कशािाठीं? शोभेिाठीं कीं उपयोगािाठीं? ककवा या दोन्हींहीं कारणािाठीं नि न केवळ धमािाठीं? या िवइ 
प्रश्नाांचीं उत्तरे क्रमानें नव्हे, पण सवषयानुरोधानें पुढींल लेखाांत कोठें तरी वाचकाांि िाांपडल्यावाांच न राहणार 
नाहींत अशी आशा आहे. 

 
आमच्या िांस्थासनकाांत काांहीं िांस्थासनक अिे आहेत कीं त्याांचेपुढें िकाळीं जावयाचें म्हणजे स्नान 

करून व गांध लाव न गेलें  पासहजे; नाहीं तर त्याांना सवषाद येतो. यावरून खुद्द िांस्थासनक ि योदयाप वीं 
शौचमुखमाजइन करून व ि यइनारायणाि अध्यइ देऊन शुसचभ इत होत्िाते आपल्या कायािनावर सवरासजत होत 
अितील अिा जर कोणाचा िमज अिला तर तो मोठा चुकीचा होणार आहे. खुद्द याांच्या र्ामिपणाांत, 
आळिाांत व कालासतपाताांत सबलकुल कि र व्हावयाची नाहीं! र्फाजील खाणें, सपणें, व भोगणें याांत रात्रीचा 
बराच भाग गेला अिल्यामुळें  याांच्या तोंडावर सकतीही िुस्ती, धुांदी व गलानी सदित अिली, व तीं सकतीही 
र्ाणत अिलीं तरी सत्तपुेढें शहािपि चािंत नाहीं अिा न्याय अिल्यामुळें  हे पारोशा मनुष्ट्याचें 
मुखावलोकन करूां  शकत नाहींत! काय करतात सबचारे अन्नाथी गरीब लोक? यजमानाि खुष 
राखण्यािाठीं स्नानें करून मुजऱ्याला जातात; सनदान धोंडभट्टी करून तरी त्याांच्या डोळ्याांत ध ळ 
िाकतात. एका खरमरीत कारभाऱ्यानें आपल्या यजमानाला अिें उत्तर सदलें  कीं “आपण अिल्या क्षलु्लक 
गोष्टींत मन र्ाल ां  नये. आपल्या पदरीं ितरा दािी आसण अठरा नोकर; आम्हाां पुष्ट्कळाांना बायकोसशवाय 
दुिरें कोणी नितें आसण तीही अडचणींत अिली म्हणजे िकाळीं च ल पेिसवण्याचें काम आमचें आम्हाांि 
करावें लागतें! पण तेंही अिो. िवांनी िकाळच्या प्रहरीं स्नान करण्याांत काय र्फायदा आहे? 
यजमानािारख्याांनीं तिें करण्याि काांहीं हरकत नाहीं; कारण स्नान केल्यावर पुनः मसलन होण्याची त्याांना 
गरज पडत नाहीं. पण आमची तशी गोष्ट आहे काय? आपण आम्हाांि पासहजे तें काम पासहजे तेथें जाऊन 
करावयाि िाांगणार. कधीं कधीं आम्हाांि लोकाांचे पायखाने देखील पहाण्याि जावें लागतें. तेव्हाां आम्ही 
अमतयाच वळेीं स्नान केलें  पासहजे अशी ितती आपण करणें अगदीं अप्रशस्त आहे.” हें िणिणीत उत्तर 
समळाल्यापाि न िांस्थासनक-मजकुरानें स्नानाची पांचाईत करण्याचा नाद अजीबाद िोड न सदला अिें 
िाांगतात! 

 
गांध आसण कुां क  याांचा म ळ उदे्दश अलांकाराह न सनराळा अिावा अिें त्याांच्या िाांप्रत उपयोगावरून 

िुद्धाां उर्ड सदितें. कुां कवामुळें  कपाळाला शोभा येते अिें म्हण न सवधवा स्री कुां कवाचा सतलक आपल्या 
कपाळाला लावण्याि प्रवृत्त होईल अिें कधीहीं व्हावयाचें नाही. असववासहत सस्रयाांना व भतृइमती सस्रयाांना 
ऊर्फइ  िवाष्ट्णींना मात्र तिें करण्याचा असधकार आहे. गतभतृइकेच्या मनाांत तिला झोंक पासहजे अिेल तर 
सतनें अगोदर सवठ्ठलिवाष्ट्ण झालें  पासहजे! हा अवतार सतनें रे्तला म्हणजे मग पाांढऱ्याां चांदनाचा अगर 
गोपीचांदनाचा हवा तेवढा वािोळा गरगरीत सिळा आपल्या कपाळावर लावण्याचा हक्क सतला सदलेला आहे. 
सशवाय, सतनें िकाळच्या प्रहरीं तुलिीवृांदावनाांतील थोडीशी सचकि काळी मातीही पासहजे तर कस्तुरीच्या 
ऐवजीं लावण्याि काांहीं हरकत नाहीं! आमच्या धमानें कृपावांत होऊन सततकी उदारता त्याांि दाखसवली 
आहे! वसरष्ठ वणांतील असववासहत मुलींनीं व भतृइमतींनीं किलें  तरी कुां क ां  लासवलें  पासहजे येवढाच सनबधं 
आहे. त्या कुां कवाचें स्वरूप, के्षत्र, व समश्रण याांसवषयीं त्याांना प णइ मोकळीक सदली आहे. चौरि, वतुइळ, िरळ 
रेर्, अधइवतुइळ अशा प्रकारची पासहजे ती आकृसत सजची ती पिांत करते. आकाशाांत चमकणाऱ्या 
चाांदणीप्रमाणें कोणी दोन सभवयाांच्या मध्यभागीं ककवा कपाळाच्या मध्यभागीं एक लहानशी सिकली ठेऊन 
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देतात, व कोणी कपाळाच्या या िोंकापाि न त्या िोंकापयंत मळविवजा पट्टा ओढ न आपल्या िवाष्ट्णपणाचा 
प णइ उपभोग रे्तात! कोणी पाण्याांत कपजर कालव न तीवर ककवा मेणावर आयत्या वेळीं ती सचकिव न तीवर 
वळे मारून नेतात; व कोणी तेल, कलब ां वगैरे अनेंक सजनिा र्ाल न तयार केलेलें  लालभडक व िुगांधी कुां क ां  
वापरतात. यािांबांधानें आमच्या शास्रकत्यांनीं सस्रयाांि जें स्वातांत्र्य ठेसवलें  आहे त्याांबद्दल त्याांची पुरेशी स्तुसत 
करताां येणें अशतय आहे? 

 
आताां पुरुषाांकडे वळ ां. स्नान झाल्याबरोबर “अदु्रष्टाला” उर्फइ  कपाळाला काांहीं न लावणें हें वसरष्ठ 

जातींतील चाांगल्या र्राण्याांत चाांगलें  मानीत नाहींत. पण सस्रयाांपेक्षाां यािांबांधानें र्कडे बराच र्ोंिाळा आहे. 
असववासहत मुलाांनीं व िस्रीक पुरुषाांनीं किलें  तरी गांध लावलेंच पासहजे व सवधुराांनीं ते लावताां कामा नये 
अिा जरी सनबधं नाहीं, तरी वैष्ट्णव, शवै, रामानुज, स्मातइ वगैरे अनेक पांथ झाल्यामुळें  आडवें, उभें, काळी 
रेर्, भस्म, गोपीचांदनाच्या मुद्रा अिें या धमइकृत्याि अथवा अलांकारप्रकरणाि बहुसवधत्व आलें  आहे. 
ज्याप्रमाणें काळा रांग म्हणजे िवइ रांगाांचा अभाव त्याप्रमाणें कालेंकरून या िवांचाच लोप होत जाईल अशीं 
सचन्हें सदि ां लागलीं आहेत; पण तो होईपयंत थोडीबहुत मजा सदिल्यासशवाय रहाणार नाहीं; कारण 
ज्याप्रमाणे अमुक पल्िणीचे अमुक र्ोडे अिें दाखसवण्याकरताां त्याांना डाग देण्याचा प्रर्ात आहे त्याप्रमाणेंच 
आमच्या मुद्राांचे िाप आहेत अिें म्हणण्याि सवशषे हरकत सदित नाहीं. मुद्रा लावणाऱ्या पांथाांचे स्वामी 
दक्षणेच्या मानानें िुकुमार मुलाि, मुलीि, सस्रयाांि व पुरुषाांि कमी असधक तप्त मुद्रा देतात अिा बोभािा 
कधीं कानीं येतो. त्याांत काांहीं तथ्य अिेल तर या मुद्रा लावणें केवळ निण्याचा प्रकार नि न धमइसवषयक 
अांधत्वाची, जुलमाची व पक्षपाताची एक बाब आहे अिें म्हणणें जरूर होणार आहे. स्नान झाल्यावर 
रोमरांध्ाांत वाय  सशरूां  नये म्हण न एका वस्रहीन मन ांत अांगाला भस्म र्फाांिणें सकतीही अवश्य वािलें  अिलें  तरी 
आताां त्याचा बहुतेक सठकाणीं लोप झाला आहे अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. जुन्या लोकाांत उभें ककवा 
आडवे चांदनाचें पाांढरें गांध आसण नव्या लोकाांत रव्याांचे अथवा केशरी गोळ्याांचे बारीकिे उभे आडवे पटे्ट 
ककवा एक अथवा दोन सठपके याांचें बरेंच माहात्म्य दृष्टीि पडतें. कानडी वगैरे वैष्ट्णव पांथाांच्या नव्या जुन्या 
लोकाांना रततचांदनाचा ताांबडा सिळा आसण काळी रेर् याांनीं अद्यासप बरेंच धरलें  आहे. पण काांहीं हरकत 
नाहीं; या िाऱ्या सनरुपद्रवी वस्तु आहेत. त्याांचा स्वाभासवक अनुपयुततपणा आसण र्ाम आल्यावर त्याांपाि न 
जो त्राि होतो तो, या दोहोंच्या मदतीनें त्याांना हळ ां  हळ ां  रजा समळणार आहे याबद्दल आम्हाांि शांका नाहीं. 
खऱ्या िुधारणेि त्याांपाि न कोणत्याही प्रकारचा म्हणण्यािारखा व्यत्यय येत निल्यामुळें  त्याांि काांही वषें 
तेथें राह ां देण्याांि आमची हरकत नाहीं! 

 
या गोष्टीसवषयीं सलहीत अिताां आणखी एका वस्त सवषयीं येथें थोडािा उल्लेख करावा अिें आम्हाांि 

वाित आहे. ती कोणती म्हणाल तर बायकाांचें गोंदणें हें होय. हें गोंदणें बहुधा दोन कारणाांनीं अक्स्तत्वाांत 
आलें  अिावें. सचत्रसवसचत्र रांगाांच्या वलेबुट्टट्या कभतीवर व अांगावर काढण्याची हौि मनुष्ट्याच्या मनाांत 
स्वाभासवकपणें उत्पन्न होत अिेल, म्हण न मनुष्ट्यें प्रथमावस्थेंत आपलीं शरीरें रांगसवतात व त्याांवर 
नानाप्रकारच्या आकृती काढतात, अशा प्रकारचीं वणइनें आपण वाचतों. भारतकाळीं मोठमोठ्या राजकुलाांत 
देखील सस्रयाांच्या हृत्पिाांवर “पत्रावली” काढण्याचा पसरपाठ होता अिें स्पष्ट सदि न येतें. “वडीलपण 
लपसवणें” हा एक रांगाचा दुिरा मोठा उपयोग आहे, व युरोसपअन लोक देखील त्या कामाकडे रांगाचा 
उपयोग करतात हें िवांि ठाऊक आहे. एका प्रकारची गुलाबी प ड आसण कलप अशा दोन सजनिा 
बाजाराांत समळतात, त्या एकदम नाहींशा झाल्या तर अनेक वृद्ध युवतींचें चेहेरे त्याांवरील गुलाबी एकाएकीं 
नाहींशी होऊन सर्फकि सदि ां लागतील, व पुष्ट्कळ वृद्ध तरुणाांचे काळे कें ि एकाएकीं सपक न गेल्यामुळें  
आपणाांि भाळलेल्या युवतींचें मनोधारण आताां किें करावें अशी त्याांना पांचाईत पडेल! लढाईांत कैद 
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केलेल्या लोकाांि ककवा बाजाराांत सवकत रे्तलेल्या गुलामाांि डागण्याची प वीं चाल अिे, व गोंदणें हें त्या 
चालीचें एक रूपाांतर अिावें अिा आमचा िमज आहे. अशा प्रकारचा एखादा उदे्दश पुढें ठेऊन िाांप्रतकाळीं 
गोंदावयाचें अिेल तर भलत्यािलत्या आकृती कोरीत बिण्यापेक्षाां ज्याप्रमाणें भाांड्ावर मालकाचें नाांव 
आसण वजन र्ालतात त्याप्रमाणें प्रत्येक स्रीच्या कपाळावर सतचें क ळ आसण जन्मसतथी कोरली तर र्फार बरें 
होईल! तिेंच सतचें पासणग्रहण झाल्याबरोबर सतच्या हातावर सतच्या नवऱ्याचें नाांव गोंदण्याचा प्रर्ात पडेल 
तर खािें होणार आहे! आम्हाि या चालीचें िांगोपन करण्याची आताां अवश्यकता सदबि नाहीं. पण ज्याांना 
ती सदित अिेल त्याांना तीपाि न िध्याां रूढ अिलेल्या तऱ्हाांपेक्षाां वर िुचसवलेल्या प्रकाराांिारखे गोंदण्याचे 
नवीन प्रकार वसहवािींत आण न त्याांपाि न र्फायदा व शोभा याांची वृसद्ध करताां येणार आहे! 
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सुधारिेंिें कोि? 
 

५–५–९० 
 

राजकीय सवषयाांचा सवचार करताांना वारांवार र्डणारा एक प्रमाद अिा आहे कीं, िुधारणा म्हणजे 
काय या प्रश्नाचा योगय सनणइय आपण कधींच करीत नाहीं. एका लोकाांत ज्या गुणाांची वृसद्ध झाली अिेल 
त्याांची दुिऱ्याांत झाली निल्याि पसहले स्वतःि िुधारलेले आसण दुिऱ्याांि रानिी ककवा अधइवि िुधारलेले 
म्हणतात. आम्ही आसशया खांडाांतील लोक युरोसपअन लोकाांच्या दृष्टीनें अधइवि रानिी आहों! काांहीं बाबतींत 
आम्हाांि ते तिे वाितात. तेव्हाां िुधारणा म्हणजे काय गौडबांगाल आहे? ित्य, प्रामासणकपणा, कृतज्ञता, 
परोपकारबुसद्ध, बांधुपे्रम, स्रीपुरुषाांतील प्रीतीचा अव्यसभचार र्त्यासद एक ककवा अनेक गुणाांच्या वृद्धीि 
िुधारणा अिें म्हणावयाचें अिेल तर ज्या अनेक लोकाांि आपण िध्याां रानिी म्हणतों, त्याांि िुधारलेले 
म्हणावें लागेल, व ज्याांि िुधारलेले म्हणतों त्याांि रानिी म्हणावें लागेल. आसशया, आसफ्रका, अमेसरका, 
आसण र्तर सठकाणच्या काांहीं म ळ जातींत एकेक िद्गुण र्तका सवकाि पावलेला सदितो कीं, त्याची 
बरोबरी िुधारलेल्या कोणत्याही राष्ट्राांतील लोकाांच्यानें व्हावयाची नाहीं. कहदुस्थानाांतील संताळ 
लोकाांसवषयीं हांिरचें अिें म्हणणें आहे कीं, याांच्यार्तके ित्यशील लोक दुिरे कोठें िाांपडावयाचेच नाहींत. 
सौरा लोकाांसवषयीं शॉिइ अिें म्हणतो कीं, त्याांच्यािारखे प्रामासणक लोक कोठेंही िापडावयाचे नाहींत. 
खोिें किें बोलावें, हें त्याांना िमजतच नाहीं! गोंड लोकही मोठे प्रामासणक व ित्यशील आहेत. खोंड 
लोकाांत वसडलोपार्कजत कजइ नाकब ल करणें मोठा गुन्हा िमजतात, व जो तिें करील त्याला ते कडक 
सशक्षा करतात! लेपचा लोकाांचा प्रामासणकपणा केवळ आश्चयइ करण्याजोगा आहे. चोरी म्हणजे काय हें त्या 
लोकाांि ठाऊक नाहीं! कनािकाांतील म ळ जातींसवषयीं कनइल सडतिॉन हा अिें म्हणतो कीं, “या लोकाांवर 
प णइ भरांविा िाकला अिताां ते जो प्रामासणकपणा दाखसवतात तो पाह न अांतःकरण िद्गसदत झाल्यावाांच न 
रहात नाहीं!” याप्रमाणेंच आणखी अनेक अक्षरश न्य ककवा अज्ञान लोकाांची गोष्ट आहे. मलेॅ, पोसलसनसशया, 
न्य  सगनी वगैरे सठकाणीं ज म ळचे रसहवाशी आहेत त्याांचा प्रामासणकपणा, िौजन्यता, िहजमतै्री, 
परोपकासरत्व वगैरे गुण िुधारलेल्या लोकाांि लाजसवण्यािारखे आहेत. तेव्हाां आताां िुधारलेले कोणाांि 
म्हणावें? 

 
उलि, ज्याांना आपण बहुधा ‘िुधारलेले’ ही िांज्ञा देतों, अशा काांहीं िाांप्रत व पुरातन लोकाांकडे 

पहा. सर्फजी लोक मोठे बुसद्धवान् आहेत अिें म्हणतात. पण खोिें बोलणें, सवश्वािर्ात करणें, लुिणें, व ख न 
पाडणें र्त्यासद गोष्टींि हे लोक अपराध िमजत नाहींत र्तकें च नाहीं, तर त्याांि ते मोठे िद्धगुण मासनतात, 
आसण ज्याच्या हात न त्या सनत्य र्डत अितात, त्याांची त्याांमध्यें मोठी प्रसतष्ठा अिते. आजारी लोकाांि जीव 
कोंड न मारणें ही या जातींत नेहमीं दृष्टीि पडणारी गोष्ट आहे. तिेंच, देवताांि बळी देण्यािाठीं सजवांत 
माणिें दोडतयाभोपळ्याप्रमाणें सचरणें, आसण त्याांच्या पाकाचा जगदांबेि नैवदे्य दाखसवल्यावर यथेच्ि आहार 
करणें हा सर्फजी लोकाांचा िामान्य धमाचार आहे! आमच्या येथील कऱ्हाडे जातींत ब्राह्मण मारण्याचा जो 
पसरपाठ होता म्हण न म्हणतात, तो अिल्याच म खइ धमइिमजुतीमुळें  पडला निेल काय? तथासप कऱ्हाड्ाांि 
रानिी कोण म्हण ां शकेल? त्याप्रमाणेंच सर्फजीअन लोकाांत िुधारणेचीं जीं अांगें आहेत त्याांकडे पासहलें  अिताां 
त्याांिही रानिी म्हणणें बरोबर नाहीं, अिें कब ल करावें लागेल. या लोकाांनीं, सजला सबकि म्हणावें लागेल 
अशी, राज्यपद्धसत स्थासपली आहे; याांच्यापाशीं व्यवक्स्थत र्फौजर्फाांिा आहे; याांना अवर्ड ति बाांधताां येतात; 
नानाप्रकारचीं धान्यें सपकसवण्याची, पाि व धरणें बाांधण्याचीं, व नाना तऱ्हेचीं झाडें वाढसवण्याची कला याांना 
चाांगली िाधली आहे; या लोकाांत श्रमसवभाग बराच वाढला आहे; व्यापार व देवरे्व बरीच होत अि न, हे 
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एका प्रकारच्या ओबडधोबड नाण्याचाही उपयोग करीत अितात; व तीनशें माणिें बिण्यािारख्या होड्ा 
ककवा तारवें बाांधताां येण्यार्तकी िुतारकला या लोकाांत सवस्तार पावली आहे. पुनः आसफ्रकें तील डाहोमी 
लोकाांचें उदाहरण घ्या. आपणाांत जिे म ळचे चार वणइ होते तिे या लोकाांत िहा वणइ म्हणजे जाती ककवा 
वग आहेत; राज्यपद्धसत अवर्ड अि न न्यायसनवाडा करण्याि दोन दोन असधकारी नेमलेले अितात; 
याांच्या िैन्याचे र्न्र्फां री, कॅव्हल्री, पल्िण अिे सवभाग केलेले अि न, हे मध न मध न मोठमोठ्या कवायती 
आसण लुसिपुिीच्या लढाया करतात; याांनीं तुरुां ग बाांधले आहेत, पोसलि ठेवले आहेत व जकातींचीं नाकीं 
र्ातलीं आहेत, आसण या िवांसवषयीं कायदे केले आहेत; खतम त र्ाल न जसमनीची मेहनतमशागत करणें व 
वीि पांचवीि प्रकारचीं धान्यें, गवतें, आसण झाडें वाढसवणें हें याांि अवगत आहे; रस्त्याला र्फािकें  करणें, 
प ल बाांधणें व सकल्ले बाांध न त्याांिभोंवतीं खांदक खणणें वगैरे कामें त्याांि चाांगलीं करताां येतात. एका अांगाला 
ही र्तकी िुधारणा, पण दुिऱ्या अांगाकडे पहाल तर त्याांि रानिी म्हिल्यासशवाय राहवणार नाहीं. 
राजाच्या मांसदराि निसवण्यािाठीं हे लढाया उपक्स्थत करून, शत्र ांचीं सशरकमलें  काबीज करण्याच्या 
खिपिींत नेहमीं व्यग्र झालेले अितात; राजा मेला अिताां हे शकेडों लोक मारतात, आसण प्रत्येक वषीं 
स्वगइस्थ मृत राजाांकडे सनरोप रे्ऊन जाण्यािाठीं हे हजारों लोकाांि कां ठस्नान र्ालतात; रततासभलाष, 
क्र रता, अित्यभाषण, परवांचन हे दुगुइण याांच्या अांगाांत सखळले अि न, कुिुांबाांतल्या कुिुांबाांत िुद्धाां अनुकां पा 
ककवा कृतज्ञता दृष्टीि पडत नाहीं; व नवरा–बायको आसण मुलें  याांत ममता अिल्याचें काांहींच सचन्ह सदित 
नाहीं. नवीन खांडाांत म्हणजे अमेसरकें तही म ळच्या लोकाांत हाच प्रकार दृष्टीि पडतो. मेक्तिको येथील 
लोकाांच्या देवता माांिभक्षक अिल्यामुळें  तेथील लोक उन्हन उन्हन ताजें माांि आसण रतत त्याांच्या तोंडाांत 
कोंबतात, आसण त्या िांतुष्ट झाल्या म्हणजे त्याांच्या प्रिादाचें यथेच्ि िेवन करतात! मध्य अमेसरकें तील 
र्ांसडअन लोकही अिेच आहेत. पुस्तकें , नकाश,े तिसबरा, झाडाांचीं व पवइताांचीं सचत्रें, पांचाांगें, थोडेंिें 
अांकगसणत, व िाधारण राज्यपद्धसत हीं त्याांि अवगत आहेत; तरी त्याांतील धमासधकारी कोवळीं कोवळीं 
पोरें आसण िुांदर पोरी याांचीं काळीजें काढ न माांिाहारी देवताांि अपइण करतात, आसण त्याचीं अांगें सजवांतपणीं 
चतुराईनें िोल न काढ न त्याांच्या मेखलाांसनशीं देवताांपुढें कृसत्तवािाप्रमाणें नतइन करतात! 

 
येथपयंत ज्याांना आपण रानिी ककवा अधइवि रानिी लोक म्हणतों, अशाांसवषयीं काांहीं गोष्टी 

िाांगण्याांत आल्या. आताां ज्याांना र्सतहािाच्या आरांभापाि न ‘िुधारलेले’ ही िांज्ञा देण्याचा पसरपाठ आहे, 
अशा काांहीं लोकाांचा सवचार करूां . युरोसपअन लोक अिें िमजतात कीं, मनुष्ट्यिुधारणेि प्रथम आसिरीया 
प्राांताांत आरांभ झाला. या जुन्या आसिरीअन लोकाांसवषयीं जी मासहती उपलब्ध आहे, तीवरून अिें सदितें कीं 
हे लोक सकत्येक बाबतींत िध्याांच्या रानिी लोकाांि हार जाणारे नव्हते. जुन्या समिर देशाांतील 
देवालयाांतल्या कभतींवर आसिरीअन लोकाांचा राजा दुिरा रॅमसीस याच्या हुकमावरून त्याचीं सचत्रें 
काढण्याचा िांप्रदाय पडला होता. याांपैकीं एका सचत्राांत रॅमिीि यानें आपल्या डाव्या हाताांत शत्र कडील 
िहा कैद्याांच्या शेंड्ा धरल्या आहेत, व उजव्या हाताांतील तरवारीच्या एका र्ावािरशीं तो िाऱ्याांचीं मस्तकें  
उडवीत आहे अिें दृष्टीि पडतें! तिेंच या एकट्या रॅमिीिनें आपला सवजयध्वज सजकडे सतकडे 
लावण्यािाठीं केलेल्या लढायाांत सजतके लोक मारले अिावे सततके िध्याांच्या हजार रानिी राजाांनाही 
मारवणार नाहींत, अिा र्सतहािकाराांचा असभप्राय आहे. गुरें मारून त्याांच्या ओल्या कातड्ाांत कैद्याांि 
सशऊन िाकणें, ककवा त्याांच्या अांगाला पेि रे्णारीं द्रव्यें चोपड न, मग त्याांि आग लाऊन देणें या ज्या जुन्या 
राजाांच्या बांडखोराांि दांड करण्याच्या पद्धसत त्या ताांबड्ा र्ांसडयन लोकाांच्या िलपद्धतींह न सवशषे ममतेच्या 
ककवा कमी क्र रपणाच्या आहेत, अिें म्हणवणार नाहीं. एखाद्या र्िमाि कोणी श्वापद मारीत अिलें  तर तो 
देखावा पाह न, िमारा लोकाांि दया न येताां हांि ां येतें, म्हण न सकत्येक लोक त्याांची मोठी सनभइत्िइना करतात; 
पण रोमन लोकाांत यापेक्षाां वाईि प्रकार र्डत अिे. मोठमोठ्या आखाड्ाांत ते चवताळलेल्या 
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वन्यश्वापदाांच्या आसण गुलामाांच्या झोंब्या लावीत, आसण तीं श्वापदें त्या हतभागय कैद्याांना र्फाड न खाताांना 
मोठ्या आनांदानें पहात अित. ही रोमन लोकाांतील िावइजसनक व िावइसत्रक कमइण क होती. िेल्य सशया प्राांत 
कजकताांना रोमन लोकाांनीं सजतकी प्राणहानी केली, ककवा हेसड्रअन राजानें सजतके यहुदी लोक मारले 
सततके रोमन लोक ह ण लोकाांचा राजा ॲणििंा यानें पाांचव्या शतकाांत मासरले नाहींत, याचें कारण येवढेंच 
कीं, तो प्रिांग सतततया सनदइयपणाि अनुक ल अिा नव्हता. बाकी त्याची क्र रता िवइ पथृ्वी सनमानुष 
करण्यािही डगणारी नव्हती! नेरो, गयालीएनि वगैरे जे रोमन पादशाह होऊन गेले त्याांची क्र रता झाांसझज 
व तैम र याांच्या क्र रतेि हिसवण्यािारखी आहे. रानिी लोक आपल्या रततसप्रय राजाि र्फार भजतात म्हण न 
आम्ही त्याांि दोष लावतों; पण रोमचा पादशहा कॅराकेिंा याच्या सनदइयपणासवषयीं आम्हाांि काांहींच वाि ां 
नये हें आश्चयइ नव्हे काय? या राजानें आपल्या ख न केलेल्या भावाच्या वीि हजार समत्राांचीं, केवळ 
िांशयावरून डोकीं उडसवलीं, व रोमन िेनेिनें त्याच्या या शौयाबद्दल आपल्या देवाांच्या पिाांत त्याचें नाांव 
चढसवलें ! यानांतर युरोपाांत सिस्ती धमाची स्थापना व प्रिार झाला, पण त्यामुळें  युरोपीयन लोकाांच्या 
भ तदयेत सवशषे रे्फरर्फार झाला, अिें म्हणण्याि सबलकुल आधार नाहीं. िध्याांच्या अत्यांत पशुतुल्य 
राजाांपाि न ज्या प्रकारच्या यातना त्याांच्या प्रजेि ककवा शत्र ि िोिाव्या लागत नाहींत, त्या प्रकारच्या 
यातना सिस्ती राजाांपाि न व धमासधकाऱ्याांपाि न प्ररूढ राज्यपद्धतीसवरुद्ध ककवा धमइपद्धतीसवरुद्ध 
जाणाऱ्याि भोगाव्या लागत अित. 

 
र्सलअड नामक ग्रीक रामायणाांत होमर नामक वाल्मीकीनें वर्कणलेल्या ग्रीक राजाांपाि न 

सशकां दरापयंत जे ग्रीक राजे, असनयांसत्रत शास्ते, ककवा लोकित्ताक राज्यें झालीं त्याांचा र्सतहाि पासहला 
अिताां, या िुधारलेल्या जुन्या राष्ट्राची क्र रताही अलीकडील रानिी राजाांच्या ककवा लोकाांच्या क्र रतेह न 
सवशषे कमी होती अिें म्हणवणार नाहीं. एका िांस्थानानें दुिऱ्या िांस्थानाि कजकलें  अिताां, कजकलेल्या 
िांस्थानाांतील वयाांत आलेल्या िवइ पुरुषाांि मारून िाकण्याचा, व त्याांच्या बायकापोराांि गुलाम करण्याचा 
ककवा सवकण्याचा प्रचार िवइ ग्रीक लोकाांत रूढ होता, व त्याांत त्याांना दोष वाित नव्हता, हें ज्यानें ग्रीिचा 
उत्कृष्ट र्सतहाि वाचला अिेल त्याच्या स्मरणाांत आल्याखेरीज राहणार नाहीं. जुने ग्रीक लोक राजकीय 
कैद्याांि कधीं कधीं उर्ड्ा खाणींत कोंड न र्ाल न दगड र्फोडण्याि लावीत, आसण तेथें िवइ प्रकारचे सवसध 
करणें त्याांना भाग पाड न त्या रीतीनें त्याांचे हाल हाल करून त्याांि मारीत, ही हकीगत ऐकली अिताां 
आमच्या अांगावर काांिा येतो; पण रसशयन लोक िैबीसरयाि हद्दपार केलेल्या राजकीय कैद्याांचे याांहीपेक्षाां 
दुःिह हाल करीत अि न अवाचीन युरोपाांतील िदय व िुधारलेलीं सिस्ती राष्ट्रें झारला काांहींच दोष 
लावीत नाहींत, हा चमत्कार नव्हे काय? थीबा आपल्या प्रजेचे जे हाल करी, ते पाह न दयाद्रइ र्ांक्गलशाांनीं 
त्याि पदच्युत केलें , आसण ब्रह्मी लोकाांवर िुधारलेल्या पारतांत्र्याची कारूण्यवृसष्ट केली; पण 
रॅन्िव्हालिारख्या मुलखाांत हे व र्तर युरोपीय लोक जीं सनष्ठुरतेचीं व दगलबाजीचीं कृत्ये करतात 
त्याांबद्दल त्याांि कोणी अपराधी ठरवीत नाहीं र्तकें च नाहीं, तर लांडनच्या िार्म्ििारख्या पत्राांत अशीं कृत्यें 
करणाऱ्या लढवय्याांचे पवाडे गाण्याांत येतात, आसण पाद्री लोक प्राथइनालयाांत त्याांच्या कृत्याांि प णइ यश 
येण्यािाठीं परमेश्वराची प्राथइना कसरतात, आसण आलेल्या यशाबद्दल र्ांिा वाजव न आपला आनांद प्रदर्कशत 
करतात. 

 
आम्ही कहदु लोकही अशा प्रकारच्या क्र रतेि अपवाद आहों अिें नाहीं. राज्यसवस्तार करण्यािाठीं 

ककवा राज्यासधकार िांपादण्यािाठीं प वींपाि न गेल्या शतकापयंत आम्हीं जीं जीं युद्धें केलीं त्याांत र्तर 
राष्ट्राांपेक्षाां आम्ही असधक भ तदया दाखसवली अिें नाही. महाभारताांतील लढायाांत सकती माणिें रणाांगणाांत 
सिन्न सभन्न होऊन पडलीं अितील, व सकत्येकाांना धारातीथी स्नान करावें लागलें  अिेल हें आज कोण िाांग  
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शकणार आहे? भीमाच्या भीमपराक्रमाच्या गोष्टी ऐक न आम्हाांि मोठा असभमान उत्पन्न होतो, पण 
दुःशािनाच्या नरडीचा र्ोंि रे्ऊन त्याच्या उष्ट्ण रतताांत बुडसवलेल्या हाताांनीं त्यानें जी द्रौपदीची वणेी 
र्ातली, त्याबद्दल आम्हाांि लाज काां वाि ां नये? तें कृत्य अमानुष, पशुतुल्य, ककवा राक्षिी नव्हतें काय? 
तिेंच, िध्याां आम्हाांि जर जारकमइ अत्यांत कनद्य वाि ां लागलें  आहे तर ज्या कृष्ट्णानें िोळा िहस्र सस्रयाांचा 
उपभोग रे्तला, ककवा िवांगडी बरोबर रे्ऊन गोकुळाांतील मुगध नारींशीं हवे तिे सवहार केले, आसण यमुनेंत 
स्नानाि उतरलेल्या व्रजसस्रयाांचीं लुगडीं पळव न नेऊन जो कळांबाच्या झाडावर जाऊन बिला, त्या 
कृष्ट्णाच्या अिामान्य जारकमाचा आम्हाांि सतरस्कार उत्पन्न व्हावा, कीं त्याचा तो कनद्य ‘सशनळ’पणा पसवत्र 
मान न, रांगभ मीवर तरुण मुलाांचे व मुलींचे पुढें आम्ही त्याचे प्रयोग करून दाखवाव?े अिे प्रकार येथें र्डले 
अि न व र्डत अि न, आम्ही आपणाांि िुधारलेले म्हणसवतों; तेव्हाां िुधारणेचा खरा अथइ तरी काय? 
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जीवनाथध किंह व सुधारिा 
 

१२–५–९० 
 
मागल्या अांकाांत रे्तलेल्या उदाहरणाांवरून अिें सदि न आलें  अिेल कीं, ज्याांि आपण रानिी 

म्हणतों त्याांतही िुधारलेल्या लोकाांनीं अनुकरण करण्यािारखे काांहीं िद्धगुण अितात, र्तकें च नाहीं, तर 
िुधारलेल्या लोकाांतही कधीं कधीं मत्िर, क्र रता, अित्य, सवश्वािर्ात, द्रव्यासभलाष र्त्यासद दुगुइणाांचा 
र्तका असतरेक दृष्टीि पडतो कीं, तो रानिी लोकाांिही लाज आणील. तर मग ह्यावरून काय अनुमान 
काढलें  पासहजे कीं, जिजशी िुधारणा होत जाते. तितशी भ तदया वाढत जातेच, अिा सनयम नाहीं. 
र्ांसद्रयें आसण बुसद्ध याांचीं कायें िुधारल्यानें सवकारशुसद्ध होतेच अिा अथइ नाहीं; उलि िुधारणा होण्याि 
प्रथम प्रथम अमानुषतेची ककवा क्र रतेचीच अवश्यकता आहे! क्र रतेपाि न ककवा सनदइयपणापाि न िुधारणेचा 
उद्भव होतो, हें सवधान कोणाि मोठें सवलक्षण वािेल; पण ि क्ष्म सवचाराअांतीं तें खरें आहे, अिें प्रत्ययाि 
आल्यावाांच न राहणार नाहीं. स्वतांत्रपणें हवें सतकडे सर्फरणाऱ्या रानिी लोकाांच्या िोळ्या एकत्र होऊन, 
त्याांचा िमाज बनण्याि, एका बलाढ्य िोळीनें एक ककवा अनेक िोळ्याांवर ितती करून, त्याांि पादाक्राांत 
केलें  पासहजे, व आपल्या र्च्िेप्रमाणें त्याांि वागसवण्याि लासवलें  पासहजे. अिें झाल्याखेरीज क्स्थर व 
सवस्तृत िमाज अक्स्तत्वाांत येणार नाहीं, व श्रमसवभाग व श्रमिांयोग हीं जीं मनुष्ट्यिुधारणेचीं ककवा 
कोणच्याही िुधारणेचीं आद्याांगें ती उद्भवण्याचा िांभव नाहीं. राजकीय िुधारणा होण्याि बराच काळ 
िमाजबाह्य आसण िमाजाांतगइत जुल म चाललाच पासहजे; म्हणजे एका िमाजानें दुिऱ्या िमाजाशीं िांग्राम 
करून त्याांि कजकले पासहजे, व त्याांतील लोकाांि गुलाम केलें  पासहजे, आसण िमाजाांतल्या िमाजाांत जे 
िामथ्यइवान् अितील त्याांनीं दुबइलाांवर आपला अांमल चालसवला पासहजे. आज जे िुव्यवक्स्थत बलाढ्य 
िमाज आपल्या दृष्टीि पडतात त्याांचा प वेसतहाि पासहला तर अिें सदि न येईल कीं, ते एके काळीं बलाढ्य 
व चतुर अशा रानिी लोकाांचे िमाज ककवा थवे होते; व प्रस्तुतकालीं ज्या बाह्य सनबधंाांमुळें  ते िुधारलेले 
आहेत अिें वाितें, ते सनबधं काांहीं कारणाांमुळें  द र झाले, ककवा काढ न रे्तले, तर ते सर्फरून आपल्या 
प वइक्स्थतीप्रमाणें वाग ां लागतात. तात्पयइ, रानिी आसण िुधारलेल्या लोकाांत जें अांतर मानण्याचा प्रर्ात 
पडला आहे, तें िवइत्र दृष्टीि पडेलच, अिा सनयम नाहीं. वन्यता आसण िुधारणा याांची अज न व्हावी तशी 
र्फारकत झालेली नाहीं; वन्यतेच्या र्रीं िुधारणा दृष्टीि पडते, व कधीं कधीं िुधारणेची वन्यतेशीं सनकि 
मतै्री अिते. 

 
“तर मग तुमची िुधारणा तरी करावयाची काय?” अिा आके्षप पुष्ट्कळ वाचकाांकड न येण्याच्या 

िांभव आहे. जर िुधारणेच्या गोिाांत रानिीपणा दृष्टीि पडतो, व रानोमाळ सर्फरणाऱ्या रानिी लोकाांत 
िुधारलेल्या लोकाांत न आढळणारे सकत्येक गुण पहाण्याांत येतात, तर वन्यावस्था आसण िुधारणा अिे 
मनुष्ट्य क्स्थतीचें सवभाग करण्याांत तरी काय हाांशील आहे, व मनुष्ट्याांनीं वन्यावस्था िाक न िुधारणेचा 
अांगीकार काां करावा, अिा प्रश्न करणें र्फार िाहसजक आहे. या प्रश्नाचें िमाधानकारक उत्तर पुढील 
दृष्टाांतावरून समळेल. 

 
िचेतन िृष्टीचें अवलोकन केलें  अिताां अिें सदि न येईल कीं, सतच्या प्रिरणाि ककवा पसरणतीि 

जीवनाथइ कलह अपसरहायइ आहे. उांदराला िाप, िापाला मोर, व मोराला किह खाण्याि नेहमी िपलेला 
अिल्यामुळें, सशवाच्या िांिाराांत अन्योन्यकलहानें जरी एकच गोंधळ करून िोसडला आहे, तरी उांदीर, िाप 
मोर, व किह याांच्या अांगीं जे गुण उद्भ त झाले आहेत, ते त्या अन्योन्य कलहामुळें  झाले आहेत अिें 
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सवचाराअांतीं सदि न येईल. हा कलह निता तर, सबलेशयाला असद्वतीय खसनकिामथ्यइ, पन्नगाला 
सवषकां ठत्व, सशखीला ग्रीवादीर्इत्व आसण पांचाननाला मृगेंद्रत्व प्राप्त होतें ककवा नाहीं याचा िांशय आहे. 
प्रसतस्पधेमुळें  एकाच जातींतील व्यक्तत उत्तरोत्तर असधक चाांगल्या होत जाऊन, कालाांतरानें िाऱ्या जातीची 
िुधारणा होते र्तकें च नाहीं, तर जातीजातींत उदरसनवाहािाठीं जो रात्रांसदवि िांग्राम चालला आहे, 
त्यामुळें  त्याांत गुांतलेल्या जीवाांच्या मानसिक व शारीसरक शततींची पसरणसत होत जाते. या सनवाहकां दनाांत जे 
प्राणी क्षीण व मांद अितात त्याांचा मागम ि नाहींिा होतो, व जे िामथ्यइवान् व चांचल अितात तेच मागें 
रहातात. भक्ष्य व भक्षी याांमध्यें अहोरात्र जें रण माजलें  आहे त्यामुळें  उभयताांचींही दशइनेंसद्रयें आसण 
चलनेंसद्रयें असधकासधक कायइक्षम होत आहेत. कमेंसद्रयें आसण ज्ञानेंसद्रयें दृढ होत गेल्यानें मस्तक, काळीज, 
रु्फप्रु्फिें, प्लीहा, यकृत् व पक्वाशय याांची पुष्टी करणाऱ्या द्रव्याांचा पुरवठा चाांगल्या रीतीनें होतो, व अांत्रवृद्धी 
चाांगली झाल्यामुळें  कमेंसद्रयाांच्या व ज्ञानेंसद्रयाांच्या वधइनाि लागणारें शुद्ध रतत हवें सततकें  उत्पन्न होतें, व 
जिजशी या दोहोंची िुधारणा होत जाते तितिे जाळ्याप्रमाणें िवइ शरीरभर पिरलेले जे ज्ञानतांतु ककवा 
मज्जातांतु तेही िुदृढ होत जातात, आसण त्याांच्या िुदृढतेमुळें  अांत्राांचे आसण र्ांसद्रयाांचे व्यापार चालावे तिे 
चालतात. दुिऱ्या प्राण्याांवर उपजीसवका करणाऱ्या प्राण्याांतील क्षीण प्राणी भकेुनें, व दुिऱ्या प्राण्याांच्या 
भक्ष्यस्थानी पडणाऱ्या प्राण्याांतील क्षीण प्राणी स्विांरक्षण करण्याि अिमथइ अिल्यामुळें, हळ ां  हळ ां  नाहींिे 
होतात. भक्ष्य आसण भक्षी या वगांपैकीं एका वगांतील व्यततींचें िामथ्यइ, चाचांल्य व चातुयइ हे गुण वाढत गेले, 
कीं दुिऱ्या वगांतील व्यततींचे ते गुण वाढत गेलेच पासहजेत. पळणें आसण धरणें या दोन सक्रया दोर्ाांि न 
कराव्या लागत्या, ककवा त्या करण्याांत ज्याांचे प्रमाद होतील त्याांचा नाश न होता तर, कोणत्याही कोिींतील 
प्राण्याच्या मानसिक व शारीसरक शततीचा सवकाि कधींच न होता. 

 
या रींतीनें या शततींचा सवकाि झाल्यावर पुढें काय प्रकार होतो तो पहा. एका क्स्थतीत प्राण्याांना 

आपल्या बचावािाठीं आसण आपले अन्न िांपादण्यािाठीं जी धडपड करावी लागते तीमुळें  त्याांच्या अांगीं जें 
िामथ्यइ उत्पन्न होतें त्याचा ते त्याच कामाकडे म्हणजे स्विांरक्षणाकडे आसण सनवाहिांपादनाकडे उपयोग 
करतात अिा अथइ नाहीं. त्याह न दुिऱ्या कामालाही त्याांि तें लावताां येते; व एकदाां ते त्याचा तिा उपयोग 
करूां  लागले, आसण तिें करण्यानें आपलें  सहत होतें, अिें त्याांि सदि न आलें , म्हणजे मग त्या कामासशवाय 
र्तर कामाांकडे ते त्याचा उपयोग करीनािे होतात. मारणें आसण मारू न देणें या दोन सक्रयाांत व्यग्र 
अिलेल्या प्राण्याांच्या अांमीं प्रथमावस्थेंत चाांचल्यासद जे गुण उत्पन्न होतात त्याांचा उपयोग कालाांतरानें त्याच 
वगांतील िुधारलेल्या प्राण्याांकड न दुिऱ्या अनेक चाांगल्या कामाांकडे होऊां  लागतो. त्याांचे हातपाय, दाांत, 
ककवा नखें याांचा युद्धाकसरताां उपयोग होईनािा होतो, आसण दुिऱ्या प्राण्याांि मारण्याचीं िाधनें शोध न 
काढण्याच्या, ककवा दुिऱ्याच्या तावडींत न स्वतःि िोडसवण्याच्या तलृक्प्त काढण्याच्या सवचाराांत त्याांचीं मनें 
गुांतलेलीं नितात. 

 
हेच सवचार मनुष्ट्यिमाजाला लाग ां केले पासहजेत. िवइ पथृ्वीवर आज जीं मोठमोठीं राष्ट्रें दृष्टीि 

पडत आहेत तीं अशा प्रकारच्या जीवनाथइ कलहासशवाय अक्स्तत्वाांत आलीं नितीं, व िुधारणेचीं जीं िाधनें 
आजसमत्तीि त्याांच्याांत दृष्टीि पडत आहेत, तीं त्याांि कधींही प्राप्त झालीं नितीं. दुिऱ्यावर चाल करून 
जाण्यािाठीं ककवा दुिरे चाल करून आले अिताां त्याांपाि न आपला बचाव करण्यािाठीं मनुष्ट्याांच्या लहान 
लहान िमुदायाांत ककवा जातींत श्रमिांयोगाि म्हणजे अनेक व्यततींनीं िामान्य सहतािाठीं एका सवचारानें 
श्रम करण्याि आरांभ झाला. एका प्रकारच्या श्रमयोगापाि न पुढें िाऱ्या प्रकारचे श्रमिांयोग उत्पन्न झाले. 
आज हजारों वषें मनुष्ट्याांच्या जातींजातींत जो दारुण िांग्राम माज न रासहला आहे, त्यापाि न त्याांि ज्या 
यातना भोगाव्या लागल्या अितील त्या सकतीही अततयइ ककवा असनवाच्य अिल्या तरी, तशा प्रकारच्या 
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यातना भोगल्यासशवाय व अनेकाांच्या प्राणाांचा िांहार झाल्यासशवाय, आज जी िुधारणा दृष्टीि पडत आहे ती 
कधींही अक्स्तत्वाांत न येती, व िवइ पथृ्वी सगसरकां दराांचा आश्रय करणाऱ्या व र्फलम लाांवर चसरताथइ 
चालसवणाऱ्या सनःशतत व सनबुइद्ध मनुष्ट्याांनीं व्यापलेली अिती, ही गोष्ट स्पष्टपणें लक्षाांत येणें र्फार अगत्याचें 
आहे. कारण अिें झाल्याखेरीज राजकीय सवषयाची मीमाांिा सनःपक्षपातानें, शाांतपणानें, कुशाग्रतेनें व 
आपल्या भावी राष्ट्रीय आचरणाि सहतकारक होईल अशा रीतीनें करताां येण्याचा िांभव नाहीं. 

 
तथासप याच सवचाराांबरोबर ही गोष्टही लक्षाांि ठेसवली पासहजे कीं, मारामाऱ्या, लढाया, उपवाि, 

रततस्राव, लुिाल ि वगैरे सवपसत्तकारक वस्त सशवाय जरी आमच्या मानसिक व शारीसरक शततींचा सवकाि 
झाला निता, मोठमोठीं राष्ट्रें अक्स्तत्वाांत आलीं निती, आसण आज जी िुधारणा त्याांत दृष्टीि पडत आहे 
ती कधींही उद्भवली निती, तरी ही िुधारणा उत्तरोत्तर वृकद्धगत होण्याि अशाच सवपसत्तकारक वस्त ांची 
िवइकाळ अपेक्षा आहे, अिें नाहीं. या अपसरहायइ प्राथसमक िांग्रामामुळें  जे गुण अक्स्तत्वाांत आले आहेत, 
त्याांचा उपयोग सवपसत्तकारक कामाकडे न करताां ित्कायाकडे करणें शतय आहे, आसण अलीकडे तशा 
प्रकारचें उपयोगाांतर िवइत्र दृष्टीि पड ां लागलें  आहे. तात्पयइ, वन्यावस्थेंतील मारामाऱ्याांपाि न उत्पन्न 
झालेल्या क्रोयासद िमाजसवर्ातक गुणाांचा लय होत जाऊन िदयतासद िमाजसहतोत्कषइकारक गुणाांचा 
सवकाि होत जाणें, हाच मनुष्ट्यजातीच्या प्रिरणाचा ककवा पसरणतीचा सनयम, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. 

 
राजकीय िांस्थाांचा सवचार करताांना मनाची वृसत्त कशी ठेसवली पासहजे, याचा येथपयंत सवचार 

झाला. आताां या सवषयाांत अांतभ इत होणाऱ्या वस्त ांसवषयीं दोन शब्द सलह न, ही बरीच लाांबलेली प्रस्तावना 
िांपसवतो. 

 
िारे िमाज एकाच जातीचे अिते, आसण त्याांच्या वृद्धींत मात्र मागेंपुढेंपणाचा भेद अिता, तर 

त्याांची तुलना करून त्याांच्या पसरणतीचा सनयम तेव्हाांच सिद्ध करताां आला अिता. पण िमाजाांचे िाांचे ककवा 
नमुने अनेक प्रकारचे अिल्यामुळें, त्याांची तुलना करण्याांत मोठी अडचण व अस्पष्टता उत्पन्न होते. 

 
बरें, िमाजाांच्या जाती अनेक आहेत व सनरसनराळे िमाज सनरसनराळ्या क्स्थतींत आहेत, येवढेंच 

नाहीं. त्यािांबांधाांने सवचार करीत अिताां, ककवा सलहीत अिताां, याह नही मोठ्या अडचणी मागांत येतात, व 
त्यामुळें  त्याांसवषयीं कोणतेंही सनश्चयाचें सवधान करताांना मोठी जबाबदारी वािते. त्या अडचणी अशा. एका 
प्रकारचा एक िमाज काांहीं एका क्स्थतींत अितो. पुढें त्याह न सभन्न अशा क्स्थतींत अिलेल्या दुिऱ्या एका 
िमाजाचें त्याशीं िांर्िन होतें; म्हणजे पसहला दुिऱ्याला ककवा दुिरा पसहल्याला कजकतो, आसण दोहोंचा 
समळ न एक सतिऱ्या प्रकारचा र्फारच तऱ्हेवाईक िमाज बनतो. अिाच प्रकार दुिऱ्या सठकाणीं र्डत अितो. 
काांहीं कारणाांमुळें  हे दोन सठकाणचे दोन िांसमश्र िमाज एकत्र होऊन, त्याांपाि न िांसमश्रतेचा वगइ होतो! 
उदाहरणाथइ आपला िध्याांचा कहदु िमाजच काां घ्याना. आयइलोक येथें येण्याप वीं येथचे म ळचे लोक एका 
प्रकारचे होते. ते येथें आल्यावर त्याांचा म ळ रसहवाशाांशीं िांबांध र्ड न एका नवीन तऱ्हेचा िमाज बनला. पुढें 
प वेकडील अनायइ जातीच्या लोकाांनीं कहदुस्थानाांत प्रवशे केला, तेव्हाां त्याांच्या आचाराांनीं आसण सवचाराांनीं 
येथील िमाजाच्या रूपाि अगदीं नवीन वळण लागलें . त्यानांतर ह ण, सिसथअन, ग्रीक वगैरे लोकाांच्या 
स्वाऱ्या होऊन त्याांच्या िांर्ट्टनामुळें  पसहल्याह न अगदीं सभन्न अिे प्रचार येथें रु्िले. हे कायम होऊन, काांहीं 
क्स्थर स्वरूप त्याि येतें आहे नाहीं तों मुिलमानाांच्या स्वाऱ्याांि आरांभ झाला, व त्याांनीं आपल्याबरोबर 
पसहल्या िाऱ्या कल्पनाांह न व आचाराांह न सभन्न अिे धार्कमक व राजकीय आचार आसण कल्पना येथें 
आसणल्या. अखेरीि युरोपीअन लोकाांनीं आपलें  बोि सशरकसवलें , आसण आपली िाया ते आम्हाांवर पाड  



 

 

अनुक्रमणिका 

लागले. िध्याां आपण युरोपाांतील एका बलाढ्य राष्ट्राच्या चरकाांत आहों. तेव्हाां आताां येथ न पुढें आपणाि 
किलें  स्वरूप प्राप्त होईल हें िाांगणें सकती कसठण आहे बरें? 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

राजकीय संस्थाणंवषयीं सामान्य णवचार 
१९–५–९० 

 
राजकीय गोष्टींचा सवचार करताांना मनाची क्स्थसत कशी अिली पासहजे यासवषयीं जें िाांगण्यािारखें 

होतें तें गेल्या दोनतीन अांकाांत िाांसगतलें . आज राजकीय िांस्थाांसवषयीं काांहीं िामान्य सवचार िाांगावयाचे 
आहेत. हे सवचार हा सवषय नीि िमजण्याला र्फार आवश्यक आहेत, िबब त्याांकडे वाचक अवधान देतील 
अशी आशा आहे. 

 
आज आपण ज्या िुखाांचा अनुभव रे्त आहों तीं िुखें आपणाांि आपण िमाज करून रहात आहों, 

म्हण न प्राप्त होत आहेत, हें उर्ड आहे. अनेक व्यततींनीं एके सठकाणीं राह न, एकमेकाांि प्रत्यक्ष ककवा 
अप्रत्यक्ष रीतीनें मदत करणें यापाि न िवांच्याच िुखाची सकती वृसद्ध होते, हें ज्याि चाांगल्या रीतीनें िमज न 
घ्यावयाचें अिेल त्यानें आपलें  गाांव, शहर, ककवा देश िोड न एखाद्या सनजइन प्रदेशाांत जावें, ककवा गेलों आहे 
अशी कल्पना करावी. ज्या सठकाणीं मनुष्ट्याचें वारें िुद्धाां यावयाचें नाहीं, व मनुष्ट्यकृत एकही वस्तु दृष्टीि 
पडावयाची नाहीं, अशा सठकाणीं, िमाजाांत वाढलेल्या मनुष्ट्याि एक क्षणभरदेखील चैन पडावयाचें नाहीं, 
ककवा काडीचें िुख व्हावयाचें नाहीं. िांिाराांत अनेक वषें र्ालसवल्यावर जीसवतरसव मावळण्याच्या िुमाराि 
अरण्याश्रम करावा आसण तेथें परमाथइिाधनाांत व ईश्वरकचतनाांत शवेिचे सदवि र्ालवावे, अिें आपल्या 
लोकाांचें म्हणणें आहे, व त्याप्रमाणें प वीं कधीं कहद  लोक करीत अित, अिें िाांगतात. पण ज्याांना आपण 
आरण्यौकि अिें म्हणतों ते अक्षरशः अरण्यौकि नव्हते. जो खरा अरण्यौकि अिेल त्याची वृसत्त 
व्याघ्रकिहािारख्या वन्य श्वापदाच्या वृत्तीह न सभन्न अिण्याचा िांभव नाहीं. एखाद्या उच्च शलैसशखरावर मोठी 
थोरली ‘पणइकुिी’ ककवा बांगला बाांध न, त्याच्या आिपाि पाण्याची, धान्याची, र्फलम लाांची, व र्तर 
अवश्यक वस्त ांची िोय करून, आसण रानाांतील श्वापदाांपाि न त्राि न होईल अशा प्रकारचा बांदोबस्त 
करून, तपश्चयेंत दहापाांच वषें काढणें हें शतय आहे. पण एवढा काळही एकट्याच्यानें कां ठवले ककवा नाहीं, 
ही शांका आहे. दहापाांच वषें पुरण्यािारखा धान्याचा पुरवठा करणें अशतय आहे, व र्फलम लाांवर सनत्य 
आहार करणें हेंही काांहीं िोपें नाहीं. तथासप क्षणभर अिेंही मासनलें  कीं, एखादा गृहस्थ अिें करण्याि तयार 
झाला, व तशा क्स्थतींत त्यानें काांहीं वषें लोिलीं, तर तेवढ्यावरून अिें म्हणताां येत नाहीं कीं, िाऱ्याच 
मनुष्ट्याांि तिें राहताां येईल. कारण, एक तर अशा रीतीनें राहणाऱ्याि प्रथम र्फारच मोठी तयारी करावी 
लागणार आहे, व या तयारीि दुिऱ्या मनुष्ट्याचें िहाय्य रे्णें अपसरहायइ आहे; दुिरें, अशा क्स्थतींत 
राहण्यािारखी प्रत्येक मनुष्ट्याची प्रकृसत अित नाहीं; सतिरें, एखादा िशतत मनुष्ट्य अशा रीतीनें काांहीं 
सदवि रासहला आसण पुढें त्यावर काांहीं िांकि गुदरलें , ककवा त्याला दुखणेंबाणें आलें  तर त्याची काय दशा 
होईल? तात्पयइ, िमाज िोड न एकाांतवािाांत राहण्याि जो तयार झाला त्यानें मरण्याि, ककवा वन्यपश ांच्या 
वृत्तीचें अवलांबन करण्याि सिद्ध झालें  पासहजे! 

 
यावरून काय सदितें कीं, मनुष्ट्यिुखाि श्रमिांयोगाची अवश्यकता आहे, व श्रमिांयोग िमाज 

अिल्यासशवाय अक्स्तत्वाांत येण्याचा िांभव नाहीं. ज्याप्रमाणें सकल्ली आसण कुल प याचा िांयोग झाल्यासशवाय, 
पेिीच्या झाकणाांि ककवा र्राच्या दाराि िुरसक्षतपणा यावयाचा नाहीं, अथवा स्रीपुरुषाांचा िांयोग 
झाल्यासशवाय िांतानोत्पसत्त व्हावयाची नाहीं, त्याप्रमाणें िमाज आसण श्रमिांयोग हीं अक्स्तत्वाांत 
आल्यासशवाय मनुष्ट्याि िुखप्राक्प्त व्हावयाची नाहीं. तिेंच, जेथें श्रमिांयोग नाहीं तेथें िमाज नाहीं. 
िमाजाच्या अक्स्तत्वाि श्रमिांयोग अिेल तेथेंच िमाज अक्स्तत्वाांत येतो. िमाज आसण श्रमिांयोग याांचा 
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अन्योन्य िांबांध तांत  व पि याांच्या सनत्य िांबांधािारखा आहे. जेथें एक तेथें दुिरा; जेथें एक नाहीं तेथें दुिरा 
नाहीं. 

 
िमाज आसण श्रमिांयोग याांचा िांबांध िमजल्यावर, जी गोष्ट ध्यानाांत ठेवायची ती ही कीं, 

श्रमिांयोगाि कशा तरी प्रकारच्या िांसवधानाची अवश्यकता अिते. िामासजक िांसवधानाचे दोन प्रकार 
आहेत; एक स्वायत्त, व दुिरा परायत्त. मनुष्ट्यें आपापल्या धोरणानें व अन्योन्यिांमतीनें एकमेकाांिाठीं जे 
पसरश्रम करीत अितात, व त्याांमुळें  त्याि जो र्फायदा होत अितो, ते मनुष्ट्यिमाजाचें स्वायत्त िांसवधान 
होय. िांसवधानाि र्ांग्रजीत ऑरगॅणनझेशन (organization) म्हणतात. ऑरगसॅनझेशन म्हणजे र्ांसद्रयसवन्याि 
ककवा र्ांसद्रयिांसवधान. ज्याप्रमाणें झाडाच्या ककवा प्राण्याच्या शरीराांतील श्रवणनेत्रासद सनरसनराळीं र्ांसद्रयें व 
हस्तपादासद सनरसनराळे अवयव आपापलीं कायें करून शरीराचें पोषण करतात, त्याप्रमाणें उत्पादक, 
सवभाजक, व व्यवस्थापक हे जे िामासजक शरीराचे मुख्य तीन अवयव ते आपापलीं कायें करून 
िमाजशरीराचें पोषण करीत अितात. क्षणभर मनुष्ट्याच्या शरीराकडे पहा. त्याच्या कोठ्याांत शरीराि 
लागणाऱ्या रिाची तयारी होत अिते. तो तेथें तयार झाल्यावर रततवासहन्याांच्याद्वारें शरीराच्या 
सनरसनराळ्या भागाांि जाऊन पोहोंचतो, आसण त्याांचें पोषण करतो; व याचे हे व्यापार नीि चालसवण्याचें 
काम डोतयाांतील मज्जातांत ांनीं आपणाांकडे रे्तलेलें  अितें. जशी मनुष्ट्याच्या शरीराांत व्यवस्था आहे, तशीच 
िमाजशरीराांतही आहे, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. िमाजाच्या अवयवाांि लागणारीं पोषकद्रव्यें कुणबी 
वगैरे उत्पादक लोक उत्पन्न करतात. उदमी वगैरे सवभाजक लोक तीं तेथें नेऊन पोहोंचसवतात; व या िवांचे 
व्यापार नीि रीतीनें चालसवण्याचें काम िरकारी अांमलदार करतात. िमाजाांतील उत्पादक आसण सवभाजक 
लोकाांचे व्यवहार स्वायत्त आहेत. त्याांपैकीं प्रत्येकाची दृष्टी प णइपणें स्वाथाकडे अिते. जो तो आपआपला 
र्फायदा किा होईल हें पहात अि न, तदनुिार वतइन करीत अितो. अशा प्रकारच्या स्वाथइपरायणतेपाि नही 
श्रमिांयोग उत्पन्न होतो, पण तो शुद्ध स्वायत्त ककवा आपखुषीचा अितो. आज जे हजारों कारखाने चालले 
आहेत, व पथृ्वीच्या एका शवेिाच्या वस्त  दुिऱ्या शवेिाि येऊन दाखल होत आहेत, तें िारें स्वायत्त 
श्रमिांयोगाचें र्फळ आहे. अशा प्रकारच्या िांयुतत सक्रयेपाि न िाऱ्या िमाजाचें सहत होत अितें हें खरें आहे; 
पण िाऱ्या िमाजाचें सहत करावें ही बुसद्ध अशा प्रकारच्या सक्रया करणाराांचे अांतःकरणाांत जागृत निते. 
त्याांची दृसष्ट स्वसहतावर अिते, व तें िाधताां िाधताां िाऱ्याांचें सहत होतें. परायत्त श्रमिांयोगाची तशी गोष्ट 
नाहीं. त्यामुळें  िमाजाांतील व्यततींच्या स्वातांत्र्याि िाि बितो. तिेंच, या श्रमिांयोगाची मुख्य दृसष्ट िाऱ्या 
िमाजाच्या कल्याणाकडे अिते. तें प्रथम िाधावयाचें, आसण मग व्यततीच्या कल्याणाकडे पहावयाचें, अिा 
त्याचा झोंक अितो. या दोनही प्रकारचे श्रमिांयोग अक्स्तत्वाांत आल्याखेरीज चाांगल्या प्रकारची 
िमाजर्िना व्हावयाची नाहीं. उत्तर धु्वाजवळच्या एक्स्कमो लोकाांच्या िमाजािारखे काांहीं िमाज परायत्त 
श्रमिांयोगावाांच न चालत अितील; नाहीं अिें नाहीं. पण अशा िमाजाांतील लोकाांची र्फारच दीनावस्था 
अिते. सशवाय, त्याांचे प्रदेश र्फारच नासपक अिल्यामुळें  िांपसत्त म्हणजे काय, हे त्या लोकाांि सबलकुल 
ठाऊक नितें, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. ते किें तरी करून जीव आसण शरीर याांच्या िांयोगाचें रक्षण 
करीत अितात. अशा लोकाांत परायत्त श्रमिांयोग निला तरी चालतो. पण अिे िमाज व प्रदेश र्फारच थोडे 
आहेत. पथृ्वींतील ज्या ज्या भागाांत मनुष्ट्याांनीं वस्ती केली आहे, व िमाज स्थासपले आहेत, त्याांपैकीं 
बहुतेकाांत थोडीबहुत िांपसत्त उत्पन्न करण्यािारखी जमीन व हवा आहे. आसण िांपसत्त अक्स्तत्वाांत आली कीं 
तांट्याि आरांभ झालाच, अिें िमजावें. िमाज नीि चालण्याि हे तांिे तोडण्याचें काम कोणीं तरी पत्कसरलें  
पासहजे, आसण ते तोडण्याचें काम ज्याांच्याकडे येतें त्याांिच अांमलदार ककवा असधकारी म्हणतात. या 
अांमलदाराांच्या िमुदायाि िरकार अशी िामान्य िांज्ञा आहे. िरकाराांच्या अांमलामुळें  रयतेि ज्या सवशषे 
प्रकारच्या सक्रया कराव्या लागतात त्या परायत्त सक्रया होत; कारण त्या िरकारच्या मजीप्रमाणें कराव्या 
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लागतात. त्या करण्याांत रयतेला आपल्या मनाप्रमाणें वागताां येत नाहीं. िरकारी अांमल रयतेच्या 
स्वातांत्र्याचा अपहार करणारा आहे. या अपहारापाि न रयतेचा र्फायदा अितो हीं गोष्ट सनराळी; पण तो 
स्वातांत्र्यापहार आहे, हें सनर्कववाद आहे. स्वातांत्र्यापाि नच िुख होतें, आसण पारतांत्र्य हें िवइथैव दुःखम लक 
आहे, अिें निल्यामुळें  िरकारच्या अांमलापाि नही िमाजाच्या अवयवाांि िुख होतें. तथासप जेवढी म्हण न 
स्वातांत्र्यहासन आहे, तेवढी थोडीबहुत तत्क्षणीं दुःखकारक आहे, हें सनर्कववाद आहे. तापकरी मनुष्ट्याला पाणी 
प्यावेंिें वािलें , आसण तें त्याि समळ ां  सदलें  नाहीं, तर त्यापाि न त्याला त्राि होतो, हें प्रत्येकाि कब ल अिलें  
पासहजे. हा त्राि िोिण्यापाि न पुढें पुष्ट्कळ िुख होतें, ही सनराळी गोष्ट; पण तापाांत ककवा दुिऱ्या 
कोणत्याही आजाराांत तहान लागल्याबरोबर पाणी न समळणें हें दुःखावह आहे, याांत काांहीं िांशय नाहीं. 
याप्रमाणेंच िरकारी अांमलाची गोष्ट होय. परायत्ततेपाि न पुढें केवढाही र्फायदा अिला तरी तत्क्षणीं ती 
दुःिह झाल्यासशवाय रहात नाहीं. तात्पयइ, स्वायत्त श्रमिांयोग आसण परायत्त श्रमिांयोग याांची उत्पसत्त आसण 
कायें अगदीं सभन्न प्रकारचीं आहेत. िांपसत्त हें एकाचें तत्त्व आहे; बलात्कार जबरदस्ती, ककवा ितती हें 
दुिऱ्याचें आहे. पसहला श्रमिांयोग व्यततीच्या सहतािाठीं होत अितों, म्हणजे व्यक्ततकल्याण हा त्याचा आद्य 
ककवा प्रत्यक्ष हेतु अि न, िमाजसहत हा त्याचा अप्रत्यक्ष हेतु आहे. दुिरा श्रमिांयोग िमाजाच्या सहतािाठीं 
होत अितो, म्हणजे िाऱ्या िमाजाचें सहत िाधणें हा त्याचा आद्य ककवा प्रत्यक्ष हेतु अि न, व्यक्ततसहत हा 
त्याचा अप्रत्यक्ष हेतु आहे. परायत्त श्रमिांयोगावाांच न म्हणजे िरकारासशवाय िमाज चालणार नाहीं. पण 
िरकारासशवाय अक्स्तत्वाांत अिलेल्या िमाजाांची क्स्थतीं र्फारच कष्टावह अिते. चाांगल्या िमाजाांत हे दोन्ही 
प्रकारचे श्रम हाताांत हात र्ाल न चालले अिले पासहजेत. िमाजिांसवधानाचीं, िमाजरचनेचीं ककवा 
िमाजर्िनेचीं हीं दोन मुख्याांगें होत अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. 

 
स्वायत्त आसण परायत्त श्रमिांयोग उत्पन्न होऊन िमाजिांसवधान झालें , ककवा िमाजरचना 

अक्स्तत्वाांत येऊन, त्याांत हे दोन प्रकारचे श्रम बरेच दृष्टीि पड ां लागले म्हणजे त्याच्या िुधारणेि आरांभ 
होतो. तथासप ती झपाट्यानें होऊां  लागण्याि, िरकारी अांमल व्यततीवर चाल ां  लागणें येवढेंच पुरें नाहीं. 
पाांच चार लहान िमाजाांनीं समळ न एक मोठा िमाज झाला अिेल तर त्याांपैकीं एकाचा बाकीच्याांवर अांमल 
बिला पासहजे. नाहीं तर आपआपिाांत नेहमीं भाांडणें चालत राह न कोणािच िुख होत नाहीं. युरोपखांडाांत 
जोंपयंत लहान लहान िरदार स्वतांत्रपणें वागत अित तोंपयंत त्याांचीं एकमेकाांशीं भाांडणें होत अि न, 
कोणािही शाांततेचा उपभोग रे्ताां येत निे. प्रत्येकानें आपल्या सकल्ल्याभोंवतीं मोठा ति बाांध न व खांदक 
खण न लढाईि सिद्ध अिावें व िांधी िाांपडली कीं शजेारच्या िरदारावर चाल न जावें आसण मारामार व 
लुिाल ि करून, आपल्या सकल्ल्याांत येऊन पडावें, अिा प्रकार चाल ां  अिे. अशा क्स्थतींत कोणािही 
आपल्या श्रमाचें र्फळ प णइपणें अनुभवताां येत नाहीं, व ज्या उद्योगाि शाांततेची अवश्यकता आहे, अशाांत 
पडताां येत नाहीं, हें िहज लक्षाांत येण्यािारखें आहे. अशा क्स्थतींत व्यापारधांदा मुळींच चालत नाहीं, अिे 
म्हणण्याि हरकत नाहीं. लढणारे आसण त्याांच्या चसरताथािाठीं थोडें बहुत धान्य वगैरे सजनिा उत्पन्न 
करणारे अिे दोन प्रकारचे लोकच बहुधा अशा िमाजाांत अितात. या दोहोंपैकीं पसहले आपणाांि असधकारी 
ककवा स्वामी म्हणसवतात. दुिऱ्याि दास्यक्स्थतींत आपलीं आयुष्ट्यें कां ठावीं लागतात. ही शोचनीय क्स्थती 
नाहींशी होण्याि िमाजाांतील तांिे मोडले पासहजे, व ते मोडण्याि िमाजाचे िगळे अवयव एका िरकारच्या 
अांमलाांत वाग ां लागले पासहजेत. युरोपाांतील िरदाराांचा पाडाव होऊन सजकडे सतकडे एकित्तात्मक 
राज्याची स्थापना झाली तेव्हाां सतकडील अवाचीन िुधारणेि आरांभ झाला. एकाच्या जुलमापाि न 
िमाजाांतील अवयवाांि त्राि होत नाहीं अिें नाहीं, पण िाऱ्याांनीं रात्रांसदवि एकमेकाांशीं भाांडत अि न, 
सजकडे सतकडे झोकिग पदशाहीचें िाम्राज्य माज न राहण्याांत कोणाि कधींच िुखानुभव होण्याचा िांभव 
नाहीं. तात्पयइ, िमाजाच्या सवसशष्ट क्स्थतींत कोणाच्या तरी िततीचा अांमल चालणें हेंच त्या िमाजाच्या भावी 



 

 

अनुक्रमणिका 

सहताि अवश्य आहे. द र कशाला, आपलेंच उदाहरण काां घ्याना! जोंपयंत येथील मुिलमान बादशहाांचा 
अांमल त्याांच्या िुभेदाराांवर चाांगल्या रीतीनें चालला होता, तोंपयंतच त्याांनीं जे पराक्रम केले ते केले. तो 
सढला पड न गुजराथ, महाराष्ट्र, कानडा, बांगाल वगैरे प्राांताांत त्याांच्या िुभेदाराांनीं स्वतांत्रता 
बळकावल्याबरोबर, मोंगल पदपादशाही डळमळ ां  लागली, व अखेरीि जमीनदोस्त झाली. आम्हाां 
महाराष्ट्रीयाांच्या अल्पकालीन वैभवाचीही अशीच गोष्ट आहे. मराठे व ब्राह्मण िरदार जोंपयंत एकासदलानें 
वागत होते, तोंपयंत त्याांनीं कोणािही दाद सदलो नाहीं. उत्तरोत्तर त्याांचा उत्कषइच होत गेला. पण पुढें 
जेव्हाां या उत्कषइ करणाऱ्या िरदाराांत भाांडणें उत्पन्न झालीं, व मध्यस्थ पेशव्याांचा हुक न ते मानीनािे झाले, 
तेव्हाां आमच्या राज्यरूप र्मारतीि धके्क बि ां लाग न सपढी दोन सपढीच्या आांत सतचा चक्काच र झाला! कशदा 
स्वमतलबावर लक्ष देऊन मध्य कहदुस्थानाांत स्वतांत्र मुल ख बळकाव न बिला; होळकरानेंही त्याच पांथाचें 
अनुकरण केलें . गायकवाडानें पेशव्याि तोंडर्शीं देऊन, र्ांग्रजाांपाि न आपलें  कल्याण करून रे्तलें . 
राजपुतान्याांतील राजे पेशव्याांच्या कह्याांत कधींच वागले नाहींत, म्हण न पेशवाईच्या नाशाबद्दल त्याांि मुळींच 
नाईि वािलें  नाहीं. याप्रमाणें चौर्ाांचीं तोंडें चार सदशाांि झाल्यामुळें  व कोणाचा पायपोि कोणाच्या पायाांत 
निल्यामुळें, आम्हाां िाऱ्याांिच पारतांत्र्यरूप वैधव्यानें ग्राि न िाकलें ! 
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रे्वे कंपन्या व िंोक 
 
रेल्वे कां पन्याांशीं ज्याांचा वारांवार िांबांध र्डतो अिे दोन प्रकारचे लोक आहेत; एक व्यापारी, व दुिरे 

उतारू. व्यापारी लोकाांत एका मणापाि न हजारों खांडींचा माल पाठसवणाराांचा िमावशे केला पासहजे; 
तिेंच, उतारू लोकाांत दोन ककवा तीन पैशाांचें सतकीि काढ न, पुण्याह न खडकीि ककवा करीह न 
कचचपोकळीि सतिऱ्या तलािानें जाणाऱ्या र्ोंगड्ाचा आसण शांभर िवाशें रुपये खचइ करून पसहल्या 
तलािानें कलकत्त्याि जाणाऱ्या गोऱ्या असधकाऱ्याचा ककवा श्रीमान नेसिवाचा िमावशे करणें जरूर आहे. 
मोठमोठ्या स्िेशनाांवर उतारूां च्या ज्या झुांडींच्या झुांडी गाडी येण्याची वाि पाहत अितात, आसण सकत्येकदाां 
माणिाांच्या डब्याांत जी सवलक्षण गदी दृष्टीि पडते, त्याांवरून िामान्य लोकाांि अिें वाितें कीं, रेल्वे 
कां पन्याांि जो र्फायदा होतो तो उतारू लोकाांच्या भाड्ापाि न होत अिेल. पण ही त्याांची च क आहे. 
कोणती पासहजे ती रेल्वे कां पनी घ्या, सतच्या उत्पन्नाचा अध्याह न असधक भाग उतारूां च्या भाड्ापाि न न 
सनर्ताां, मालाच्या भाड्ापाि न सनर्त अितो. ककबहुना रेल्वे कां पन्याांची बहुतेक मदार व्यापारावर म्हणजे 
आगगाड्ाांत न येणाऱ्या जाणाऱ्या मालावर अवलांब न अिते. एखादे सठकाणीं शुद्ध मालावर आगगाडीचा 
खचइ सनभेल; पण कोणत्याही सठकाणीं र्फतत उतारूां च्या भाड्ावर हा कारखाना चालावयाचाच नाहीं. अशी 
क्स्थती अिल्यामुळें  कां पन्याांचे असधकारी उतारूां च्या िोईपेक्षाां व्यापारी लोकाांच्या िोईकडे सवशषे लक्ष देतात, 
हें स्वाभासवकच आहे. सशवाय, आपापलीं कामें झट्सदशीं कशीं करून घ्यावीं, ही कला व्यापारी लोकाांि 
चाांगली िाधलेली अिते. व्यापारी लोकाांची कोणत्याही प्रकारची तक्रार राह ां न देणें, व त्याांच्या कामसगऱ्या 
वळेच्या वळेेि बजासवणें, याांत रेल्वे कां पन्याांचा र्फायदा अि न, त्याांतील नोकराांचाही अितो; यामुळें  दोरे्ही 
व्यापारी लोकाांि खुष ठेवण्याि झित अितात. वळेच्या वळेीं काम केल्यानें व्यापारी खुष झाल्याि, सतचा 
पसरणाम तें करणाराांवर थोडाबहुत तरी होतोच होतो! यामुळें  व्यापाराांचे काम सबनबोभाि चाललें  आहे. 
तथासप व्यापाराचें काम चाल ां  पद्धतीह न चोख रीतीनें करताां येणारच नाहीं, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. या 
पद्धतींतही िुधारणा करण्याि पुष्ट्कळ अवकाश आहे. पण त्या हळ ां  हळ ां  होत जातील. त्या होण्याि 
कां पन्याांचे नोकर आसण व्यापारी याांच्या प्रकृतींतच सवशषे प्रकारचा रे्फरर्फार होणें अवश्य आहे. तो एकाएकीं 
होणार नाहीं. कहदुस्थान िरकाराांनें मनाांत आसणलेल्या नीसतसशक्षणाचा पसरणाम िवइ मनुष्ट्याांवर स्पष्टपणें 
सदि ां लागेल, व रेल्व ेकां पन्याांत बरीच चढाओढ होऊां  लागेल. तेव्हाां त्या िुधारणा होऊां  लागणार आहेत. 
व्यापाराच्या िांबांधानें रेल्वेकडे अनवस्था न होण्याचें दुिरें कारण अिें आहे कीं, व्यापारी लोकाांि 
आगगाडीनें माल धाडणें र्फायदेशीर न होईल तर ते तो बलैगाडीनें धाडतील. वेळ लागल्यामुळें  नाि न 
जाणारा ककवा सनयत वळेेवर न पोहोंचल्याि व्यापाऱ्याचें नुकिान करणारा माल र्फार नितो. यामुळें  बहुतेक 
माल आगगाडीवर येण्याि बलैगाडीपेक्षाां त्याची व्यवस्था नीि राखणें रेल्वे कां पन्याांि भाग पडतें. उतारूां ची 
तशी गोष्ट नाहीं. उतारूां ि वळेाचें महत्त्व र्फार अितें; तिेंच कामकाजाच्या सनसमत्तानें जीं मनुष्ट्यें स्थानाांतर 
कसरतात तीं बहुधा िडीं म्हणजे एकेकिीं अिल्यामुळें, अगदीं सभकार आगगाडीनें प्रवाि करण्याांत त्याांचा 
वळे वाांचतो र्तकें च नाहीं, तर द्रव्यदृष्टीनेंही त्याांचा र्फायदाच होत अितो. एका दीड रुपयाांत एका र्िमाि 
पाांच ककवा िहा र्ांट्याांच्या आांत पुण्याह न मुांबईि नेऊन पोहोंचसवण्याचा पतकर रे्णारा भाडेकरी आजपयंत 
झाला नाहीं व पुढेंही होण्याचा िांभव नाहीं; कारण खांड्ाांच्या खांड्ा कोळिा आसण पाणी याांवर चसरताथइ 
करून ताशीं पांचवीि ककवा चाळीि मलै दौड करणाऱ्या लोहाश्वाचें िामथ्यइ आसण वगे कोणीकडे? आसण 
चार दोन पाचुांदे कडबा ककवा गवत आसण शरे दोन शरे पेंड ककवा दाणा अिल्या चांदीवर पोि भागसवणाऱ्या 
हाडाांमाांिाच्या गोतनयाांचें आसण तुरगीिुताांचे बल आसण चापल्य कोणीकडे? तेव्हाां रेल्वे कां पन्याांनीं हवा तिा 
त्राि सदला तरी नार्लाजस्तव उतारू लोकाांि या कां पन्याांच्या डब्याांतच डोकीं द्यावीं लागतात! 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

रेल्वे कां पन्याांकड न उतारूां ची, जी हेळिाांड होते सतला वरील कारणासशवाय दुिरें एक कारण आहे, 
तें येथें उर्डपणें िाांगावें कीं नाहीं याची आम्हाि शांका आहे. कारण आपल्या लोकाांचा कोणताही दोष 
दाखसवणें हें अलीकडे मोठें पातक आहे! जो आपल्या धमांतील वाच्यस्थलें  दाखवील तो पाखांडी, जो 
लोकाांच्या प्रकृतींतील अवगुण िाांगेल तो देशासभमानश न्य, व जो अमुक गोष्ट िरकारच्या िाहाय्यानें 
करण्यािारखी आहे, अिें म्हणेल तो आपला दुस्मान—अिें अलीकडे पुष्ट्कळाांि वाि ां लागलें  आहे, आसण 
आपणाांि िुसशसक्षत, सवचारी, देशासभमानी, धमासभमानी, व देशसहतकचतक म्हणव न रे्णारे आसण लोकाांचे 
जुन्या अग्रणींह न सनराळ्या तऱ्हेचे अग्रणी होऊां  पहाणारे काांहीं र्िम आपल्या लेखाांनीं, भाषणाांनीं, व 
कृत्याांनीं लोकाांची ही चुकीची िमज त दृढ करीत आहेत! अिो, अशा लोकाांच्या वतइनाकडे आम्हीं सवशषे 
लक्ष देताां कामा नये, कारण जगाांतील िाऱ्या अकेलेचा ककवा देशसहताचा मतता याांिच कोणीं सदला आहे, 
अिें आम्हाांि वाित नाहीं. तेव्हा ज्याला जी गोष्ट बरी सदिेल ती त्यानें र्मानप वइक िाांगावी, हेंच प्रशस्त व 
एकां दरीनें कल्याणप्रद आहे अिें जाण न चाल  सवषयाच्या िांबांधानें नेसिव्ह उतारूां चे जे दोन तीन दोष आमच्या 
नजरेि आले आहेत, त्याांचा उल्लेख करतों. 

 
आगगाडीनें प्रवाि करताांना आमच्या लोकाांि जो त्राि होतो, त्याला रेल्वे कां पन्याांची अव्यवस्था ही 

तर एक बलवत्तर कारण आहेच; पण आमच्या लोकाांचें अज्ञान, आमचा द्रव्यलोभ, आसण आमचें 
अजागळपण हींही काांहीं िामान्य कारणें नाहींत. जी पीडा अपसरहायइ अिेल ती मुकाट्यानें िोिल्याि 
कोणािही दोष देताां येणार नाही; पण जी पीडा पसरहायइ आहे, पण अज्ञानामुळें  सजचा आपणाांि पसरहार 
करताां येत नाहीं तीबद्दल दुिऱ्याि दोष लावण्यापेक्षाां तो स्वतःि लाव न रे्णें, हेंच श्लाघ्यतर आहे! सशवाय, 
मनुष्ट्याला ज्या पीडाांचा पसरहार करताां येणार नाहीं, अशा र्फारच थोड्ा पीडा आहेत; तेव्हाां रेल्वनेें प्रवाि 
करताांना ज्या पीडा आम्हाांि िोिाव्या लागतात, त्याांबद्दल बऱ्याच अांशीं आमचे आम्हीच जबाबदार आहों 
अिें म्हणण्याांि हरकत नाहीं. किें म्हणाल तर पहा. रेल्वचे्या अमुक प्रकारच्या डब्याांत अमुक माणिेंच 
बिावीं, अिा सनयम आहे. या सनयमाचें उल्लांर्न रेल्वचे्या असधकाऱ्याांकड न वारांवार होतें. या उल्लांर्नाबद्दल 
आम्ही त्याांच्या वसरष्ठाांकडे तक्रार काां करूां  नये? पण आम्हाांि तिली दगदग करण्याची हौि कोठें आहे? 
आम्ही आपले येथ न तेथ न िारे वदेाांती! दोन र्िका झाला त्राि तर झाला, पण आपला उद्योग िोड न या 
रेल्वचे्या नोकराांच्या कागाळ्या त्याांच्या वसरष्ठ असधकाऱ्याांकडे कोणीं नेत बिावें? लष्ट्करच्या भाकरी उगीच 
कोण भाजतो? आपणाांि कोठें आगगाडींत मसहनेच्या मसहने काढावयाचे आहेत? चार दोन र्ांट्याांचीं ककवा 
एखाद्या दुिऱ्या सदविाची नड िोिली म्हण न काय झालें? एक सदवि पोिभर खाल्लें नाहीं ककवा काांहीं वळे 
देहधमइ थाांबव न धरले म्हण न काय सबर्डणार आहे? मनुष्ट्य कोठें अिला तरी त्याच्यापाठीमागें थोडीबहुत 
यातायात लागलीच आहे! अिल्या उदािीन वैरागयामुळेंच आम्हाांि आगगाडींत पुष्ट्कळ त्राि िोिावा 
लागतो! ही शाहण्यािुत्यांची गोष्ट झाली! जे अडाणी लोक आगगाडीनें जातात येतात त्या सबचाऱ्याांि तर 
काांहींच िमजत नाहीं. त्याांना तींत होणारी पीडा असनवायइच वािते! मोठमोठ्या स्िेशनाांवर एक कंप्िंेंि बुक 
अितें. या पुस्तकाांत उतारूां ना आपल्या तक्रारी दाखल करून ठेवण्याचा असधकार आहे. पण या 
असधकाराचा वषांत न दहा नेसिव तरी उपयोग करीत अितील अिें आम्हाांि वाित नाहीं. वळेच्या वळेीं 
सतसकि समळालें  नाहीं तर नसशबाला दोष देऊन, पुढल्या गाडीची वाि पहात बिावें, तहानेनें प्राण जात 
अिले तर स्िेशनमास्तराच्या नाांवानें आक्रोश करीत जागच्या जागीं लीन व्हाव;े आसण सदवा निल्यामुळें  
गाठोडें गमावलें  तर डोळ्याांला पाणी आणीत आपल्या र्रीं चालतें व्हावें—ही अडाणी लोकाांची क्स्थसत! 
हींत न पार पडण्याि त्याांचें अज्ञानच गेलें  पासहजे. सठकसठकाणच्या लोकाांनीं एके सठकाणीं जमा होऊन, 
अशा प्रकारच्या गैरिोई द र करण्याबद्दल कां पन्याांच्या वसरष्ठ असधकाऱ्याांकडे ककवा िरकाराांकडे हजारों 
िह्याांचे अजइ रवाना केले अिताां, थोड्ा सदविाांत अिल्या गैरिोईचा पसरहार होईल. ज्या सठकाणीं पॅसेंजर 
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गाईड्स (उतारूां चा वािाड्ा) पासहजे अितील या सठकाणीं ते समळतील; पासहजे त्या स्िेशनावर, हव्या त्या 
गाडीि, लागेल तेव्हाां, पाणी समळ ां  लागेल; कोणत्याही डब्याांत अांधार अिणार नाहीं; ठरीव र्यते्तच्या बाहेर 
कोणत्याही डब्याांत माणिें कोंबलीं जाणार नाहींत; सतसकिें वळेच्यावळेीं समळत जातील; मुांबईपाि न 
कल्याणापयंत िंोकिं व थरो म्हणजे या दोन सठकाणाांच्या दरम्यान व द रच्या गाड्ा वारांवार िुित 
अिल्यामुळें, लोकाांच्या चुका होऊन त्याांि जो त्राि होतो, व कधी कधीं दांड भरावा लागतो, तो त्राि व दांड 
चुकेल; पुण्यािारख्या, कल्याणिारख्या, ककवा दौंडािारख्या स्िेशनाांवर िातारचे उतारू िोलापुरच्या 
गाडींत, नासशकचे उतारू पुण्याच्या गाडींत व नगरचे उतारू रायच रच्या गाडींत—अिा गोंधळ होणार 
नाहीं; गाडींतल्या गाडींत ककवा स्िेशनवर देवधमइ उरकण्याची आताांह न चाांगली िोय होईल; गाडींत न 
एखादा अडाणी र्िम खालीं उतरला आसण गाडी चालती झाली तर पुढल्या स्िेशनावर त्याचें िामानिुमान 
उतरून रे्ण्याची तजवीज होईल; एखादा नवखा मनुष्ट्य चुक न भलत्याच गाडींत बिला तर त्याला भाडें न 
द्यावें लागताां सनर्ाल्या स्िेशनवर परत आण न िोडावें, अिा सनयम करण्याांत येईल; प्रत्येक स्िेशनवर 
पासहजे त्या ऋत ांत सवशषे त्राि न होताां, ज्याांत गाडीची वाि पहात बिताां येईल, अशा आश्रयाच्या जागा 
ककवा वेलिग रूम्स बाांधण्याांत येतील; ज्या सठकाणीं िहज उतरण्यािारखे प्िॅंिफॉमध ककवा कटे्ट नितील 
त्या सठकाणीं ते बाांधावे, ककवा सनदान बायका व म्हातारे लोक अशाांि उतरण्यािाठीं सशड्ा द्याव्या, अशी 
व्यवस्था होईल. पण या िाऱ्या गोष्टींबद्दल आम्ही आपले हातपाय थोडेबहुत हालसवले पासहजेत! पण तें 
आमच्या हात न कोठ न होणार! आमच्या ओांठावरलें  जाांभ ळ आमच्या तोंडाांत र्ालण्याि देखील आम्हाांि 
दुिरा र्िम पासहजे! अशा लोकाांना कोठेंही िुख व्हावयाचें नाहीं! अशाांनीं ‘आस्ते भग आसीनस्य चराणत 
चरतो भगः’ म्हणजे बिणाऱ्याचें नशीब बितें आसण चालणाऱ्याचें चालतें, अिें जें िांस्कृताांत म्हिलें  आहे तें 
ध्यानाांत ठेवावें. 

 
ही अज्ञान, गरीब, ककवा आळशी लोकाांची गोष्ट झाली. पण आम्हाांपैकीं पुष्ट्कळाांि जो त्राि होतो तो 

आमच्या द्रव्यलोभीपणामुळें  होतो. िवइ लोकाांि द्रव्यलोभ अितो; त्यानें कोणाि िोसडलें  आहे, अिें नाहीं. 
पण आमच्या लोकाांचा द्रव्यलोभ र्तर लोकाांच्या द्रव्यलोभाह न अगदीं सनराळ्या तऱ्हेचा आहे. दुिऱ्या 
लोकाांच्या द्रव्यलोभाच्या मुळाि िुखभोगेच्िा अिते. िाहेबलोक आमच्या दिपि द्रव्यलोभी आहेत; पण 
त्याांचा ऐषआरामही सतततयाच पिीनें मोठा आहे. आमचें तिें नाहीं. ज्या दजाचे िाहेबलोक थडइ तलािाकडे 
ढुांक न पहावयाचे नाहींत, त्या दजाचे नेसिव्ह लोक िेकां ड तलािाांत िहिा पाय र्ालावयाचे नाहींत! यावर 
सकत्येकाांचें अिें म्हणणें पडेल कीं, आमच्यापाशीं द्रव्यच नाहीं, त्याला आम्हीं काय करावें? यावर एक उत्तर 
अिें आहे कीं, िाहेब लोकाांच्या सखशाांत जे पैिे खेळतात, ते त्याांि काांहीं आकाशाांत न प्राप्ि होत नाहींत. ते 
त्याांनीं स्वकष्टानेंच िांपासदलेले अितात. दुिरें, िाहेब लोक अिें िमजतात कीं, जो जें सवत्त िांपासदतों 
त्याचा बहुतेक भाग ज्याचा त्यानेंच उपभोगावा. बापानें दातीं तृण धरून पैिा जमवावा, आकण तो 
मुलामुलींच्या मुांजीलगनाांत आसण नातीिुनाांच्या गभारपण–बाळांतपणाांत खचइ करावा, हें त्याांि आवडत 
नाहीं. मुलाांना सशक्षण सदलें , व िांिाराचा पाया र्ालण्याि कदासचत थोडीबहुत मदत केली म्हणजे 
आईबापाांचें मुलाांच्या िांबांधानें कतइव्य िांपलें , अशी त्याांची िमज त आहे. आसण या िमजुतीमुळें  ज्याप्रमाणें 
त्याांच्या र्तर गोष्टी, त्याप्रमाणें त्याांचा आगगाडींतील प्रवािही, त्याांि अत्यांत िुखावह होतो. आगगाडींतील 
डब्याांच्या माळेकडे ज्यानें वारांवार लक्ष लाऊन पासहलें  अिेल त्याला हें सदि न आलें  अिेल कीं आपल्या 
आगगाड्ाांि पसहल्या ककवा दुिऱ्या वगाचे डबे दोन ककवा तीन डब्याांह न बहुशः असधक अित नाहींत. पैकीं 
पसहल्या वगाच्या डब्याांत तर पगडीवाला िहिा दृष्टीि पडावयाचाच नाहीं. वर पािी न लावताां तो 
िोपीवाल्याांिाठीं राख न ठेवला आहे कीं काय अिें वािते! दुिऱ्या वगाच्या डब्याांतही दहापाांच नेसिव बि न 
चालले आहेत, अिें बहुधा आढळत नाहींत! ही क्स्थसत आमच्या दासरद्र्याचें व्यांजक आहे, हें म्हणणें अगदीं 
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खोिें आहे. िेकां ड तलािानें प्रवाि करण्याची पुष्ट्कळाांि ऐपत आहे. िध्याां िुखवस्तु लोक थडइ तलािानें 
प्रवाि करतात, ते आगगाडी होण्याप वीं भाड्ाकडे असधक खचइ करीत अि न, आताां त्याांना त्या खचाह न 
िेकां ड तलािानें प्रवाि करण्याि लागणारा कमी खचइ करवत नाहीं, हा चमत्कार नव्हे काय? तिेंच, काहीं 
लोकाांि िरकाराकड न पसहल्या ककवा दुिऱ्या वगाचें भाडें समळत अि न त्याांनीं थडइ तलािानें प्रवाि करावा, 
आसण बाकीचें भाडें तोंडाांत िाकावें, ककवा कधीं कधीं काांहींनीं सतसकि काढल्यावाांच न प्रवाि करण्याचा 
प्रयत्न करावा, हा सकती लासजरवाणा अप्रामासणकपणा आहे बरें? ज्याांना र्फस्िइ ककवा िेकां ड तलािाांत न 
प्रवाि करण्यािाठीं सनढळाच्या र्ामानें िांपासदलेल्या स्वल्प द्रव्याचा व्यय करावयाचा आहे, त्याांनीं थडइ 
तलािाचें सतसकि काढल्याि त्याांि र्फारिा दोष देताां येणार नाहीं; पण जे श्रीमांताांत मोडतात, ककवा ज्याांना 
िरकाराकड न वसरष्ठ तलािाचें भाडें समळतें, त्याांनीं असतशय अमांगळ लोकाांच्या माांडीला माांडी लाव न 
तािाांच्या ताि काढाव ेआसण र्िकोंर्िकीं जागेिाठीं त्याांच्याशीं वदइळीि यावें हें त्याांि सबलकुल शोभत 
नाहीं. ज्याांना अनुक ल अिेल त्याांनीं सतिऱ्या वगाकडे मुळीं जाऊां च नये. जे अिें करतील त्याांचा प्रवाि 
त्याांि िुखकर होईल र्तकें च नाहीं, तर सतिऱ्या वगांतील बरीच दािी कमी होऊन त्या वगानें प्रवाि 
करणाऱ्या गरीब लोकाांचा प्रवािही त्याांि बराच िुखावह होऊां  लागेल. यासशवाय, बिण्याच्या बाकाांवर 
पागोिीं ककवा ओझीं ठेवणें; सवड्ाांच्या तुकड्ाांनीं ककवा धुराच्या लोळानीं दुिऱ्याि उपद्रव देणें; तांबाख च्या 
सपचकाऱ्याांनीं डब्याांची तततपोशी खराब करणें; जबरदस्त लोकाांनीं आपल्या शततीच्या ऐिीवर खुशालपणें 
पाय पिरून देऊन एकेक बाक अडसवणें, व दुिरे उतारू, स्िेशनमास्तर ककवा गाडइ ‘ऊठ’ म्हण ां लागल्याि 
मारामारी करण्याि प्रवृत्त होणें; ज्याांत योगय िांख्येची भरती झाली नाहीं अशा जागेंत येणाऱ्या मनुष्ट्याि 
दाांडगाईनें मनाई करणें; वाजवीपेक्षा र्फाजील ओझीं पैिे न देताां डब्याांत भरून दुिऱ्याची गैरिोय करणें 
आसण कां पनीि बुडसवणें वगैरे गोष्टी ओांगळ, द ष्ट्य व अन्यायम लक आहेत, अिें आमच्या लोकाांि कळ ां  लाग न 
ते त्या िाकतील तर त्याांचा प्रवाि त्याांि आताांह न बराच िुखदायक होईल. रेल्वे कां पन्याांनीं त्याकरताां काय 
केलें  पासहजे हें वर िाांसगतलेंच आहे. 
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सामाणजक व्स्थणत आणि गणत 
 

९–६–९० 
 
जरी आरांभीं वनस्पतींचीं आसण प्राण्याांचीं शरीरें एकाच द्रव्याचीं झालेलीं अितात, तरी जिजशीं तीं 

पसरणत होत जातात तितशीं त्याांत सनरसनराळीं र्ांसद्रयें आसण अवयव उत्पन्न होतात, र्तकें च नाहीं तर त्या 
र्ांसद्रयाांचें आसण अवयवाांचें पोषण करणारे जे रांध्ाकार ि क्ष्म रततकबद  तेही जेथल्या तेथेंच उपयोगी 
पडण्यािारखे उत्पन्न होतात. उदाहरणाथइ काळीज ककवा प्लीहा घ्या. उदराांतील या अवयवाांची वृसद्ध 
करणारे जे रततकबदु अितात ते र्तर कबद ांह न र्फार सनराळे अितात. प्लीहा, काळीज, रु्फप्प ि, ककवा कोठा 
याांचे पोषक रततकबद  मेंद  ककवा म त्राशय याांचें पोषण करण्यािारखें नितात र्तकें च नाहीं, तर त्याांचें पोषण 
करण्यािारखे कबदु तेथेंच सनमाण होतात, व शसरराांत किलेही रे्फरर्फार झाले तरी ते आपलें  स्थान िोड न 
दुिऱ्या सठकाणीं िहिा जात नाहींत. कोठ्याचें पोषक रततकण कोठ्याांत उत्पन्न होतात आसण कोठ्यािच 
धरून राहतात. हा स्थानक्स्थतीचा सनयम िामासजक शरीरािही लाग  आहे. िमाजाच्या आद्य क्स्थतींत 
श्रमसवभाग र्फार िांकुसचत अिल्यामुळें, त्याचे र्िकवगइ र्फार थोडे अितात; पण तो जिजिा पसरणत होत 
जातो तितशी या वगांची िांख्या वाढत जाते र्तकें च नाहीं, तर या वगांत जन्माि येणारे लोक िाहसजकपणें 
त्याांिच धरून राहतात; आसण या कारणामुळें  िमाजाची वाढ जों जों असधकासधक होत जाते तों तों त्याांत 
आपल्या देशाांतील जासतभेदािारखे एकमेकाांपाि न अलग राहणारे अनेक वगइ उत्पन्न होतात. अशा रीतीनें 
अक्स्तत्वाांत आलेल्या वगांतील व्यततीि त्याांतच रहाणें िुखावह व बऱ्याच अांशीं सहतावह अितें. क्रमागत 
धांदा र्फार श्रम न पडताां येतो. लहानपणापाि न ज्या आचाराांत वाढ झाली तेच चाांगले वाि ां लागतात. 
िाराांश, मन आसण शरीर याांची उपजत क्स्थसत आसण उपजल्यावर त्याांवर बाह्य गोष्टींचे जे पसरणाम र्डत 
अितात, त्यामुळें  ज्याला त्याला आपली जात, धांदा व आचार बरा वाित अि न िमाधान होत अितें, व 
दुिऱ्या जातींत जाण्याची ककवा दुिरा धांदा करण्याची र्च्िा बहुशः होत नाहीं. सशवाय, एका जातींतील 
ककवा वगांतील लोक दुिऱ्या जातींतील ककवा वगांतील लोकाांि आपल्या जातींत ककवा वगांत रे्ण्याि 
पराकाष्ठेचे नाखुष अितात. तिें होऊां  देण्याांत त्याांचें थोडेंबहुत नुकिान अितें; सनदान अज्ञानामुळें  काां 
होईना, पण आपलें  नुकिान आहे, अिें त्याि वाित अितें. यामुळें  जातीचें बांध र्फार दृढ होत जातात. 
आांतल्याि बाहेर जाताां येत नाहीं, ककवा जाण्याची र्च्िा निते. बाहेरच्याि आांत येताां येत नाहीं ककवा 
येण्याची र्च्िा अित नाहीं. आपल्या देशाांत जातींचें जें प्रचांड बांड माजलें  आहे, व जें परकीयाांच्या िीकेि 
र्तकें  पात्र झालें  आहे, त्याचें हें र्ांसगत आहे. ज्याांना िमाजर्िना कशी होत जाते हें ठाऊक नाहीं, अशा 
अप्रबुद्ध भोळ्या लोकाांनीं ब्राह्मणक्षसत्रयासद चातुवइण्याची उत्पसत्त ब्रह्मदेवाचे तोंड, हात, पाय, व ऊरु 
याांपाि न झाली, अिें म्हिल्याि त्याि र्फारिा दोष देताां येत नाहीं, ककवा रेव्हरांड जोतीबािारख्याांनीं 
दुराग्रहामुळें  ककवा असवचारामुळें  कहदुस्थाांनाांतील वणइव्यवस्था अप्पलपोट्या ब्राह्मणाांनीं केली आहे, अिें 
प्रसतपासदल्याि अशाांच्या तोंडाला हात लावण्याची िोय नाहीं अिें म्हण न स्वस्थ बिलें  पासहजे हें जरी खरें 
आहे, तरी अवाचीन शोधक लोकाांनीं या िांबांधानें जे सवचार स्थाईक पायावर आण न ठेसवले आहेत ते ज्याांच्या 
अवलोकनाांत आले अितील, त्याांनीं जुन्या लोकाांकड न पाठ थोपि न रे्ण्यािाठीं, ककवा मनाि जें बरोबर 
सदिलें  तें बोल न दाखसवलें  अिताां िामान्य लोकाांचा आपणाांवर होणारा रोष िाळण्यािाठीं, ित्यगोपन 
करण्याि प्रवृत्त होणें हें त्याांच्या बहुश्रुतपणाि अत्यांत लासजरवाणें होय! कहदुस्थानाांतील वणइव्यवस्था 
ब्रह्मदेवाच्या योजनेमुळें  ककवा ‘भिाां’च्या स्वसहतिाधनपरायणतेमुळें  झाली नाहीं, तर ती वर दाखसवलेल्या 
कारणाांमुळे आपोआप अक्स्तत्वाांत आली अिावी, अिें आम्हाांि वाितें, व हीं कारणें अिावीं सततकीं 
िमाधानकारक नाहींत, अशी आमची कोणीतरी पक्की खातरी केल्याखेरीज हें मत बदलण्याचें आम्हाांि 
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प्रयोजन सदित नाहीं. यावरून कोणीं अिें िमज ां नये कीं, आमच्या देशाांतील वणइव्यवस्था ऊर्फइ  जासतभेद 
सनदोष आहे, ककवा त्याांत रे्फरर्फार करण्याची ककवा योगय वळेीं तो अजीबात नाहींिा करण्याची गरज नाहीं, 
अिें आमचें म्हणणें आहे. अिें आम्हीं सबलकुल म्हणत नाहीं. जासतभेदामुळें  आजपयंत आमचें जें नुकिान 
झालें  आहे, व िध्या होत आहे तें आम्ही जाण न आहों, व तो उत्तरोत्तर क्षीण होत गेला पासहजे, अिें कब ल 
करण्याि आम्ही तयार आहों; तथासप ब्रह्मम्याच्या तोंडाांत न ब्राह्मण उद्भवले, ककवा स्वाथइिाधु ‘भिाां’नीं 
कुणब्याांि अज्ञानाांत ककवा दास्यक्स्थतींत लोळत ठेसवलें , अिलें  वेडगळणाचें ककवा दुराग्रहाचें बरळणें मात्र 
आम्हाांि मान्य नाहीं. ज्ञान िांपाद न ब्राह्मणेतर वणांनीं त्याि िांपादनीय वाित अितील ते ब्राह्मणाांचे हक्क 
िांपादावे, व ब्राह्मणाांनीं तिें करण्याि त्याांि मदत करावी; तिेंच आजसमतीि ब्राह्मण लोकाांि जे धांदे 
त्याज्य वाित आहेत ते त्याांनीं करावयाि लागावें आसण तिें करण्याांत त्याांि ब्राह्मणेतर जातींनीं िाहाय्य 
करावें; व याप्रमाणें उभय पक्षाांकड न देवरे्व होऊां  लाग न िवइत्र एकोपा व खरी बांधुप्रीसत याांची स्थापना 
व्हावी, ही गोष्ट आम्हाांि प णइपणें िांमत आहे. पण ही र्ष्ट गोष्ट एकमेकाांनीं एकमेकाांचा दे्वष केल्यानें 
होण्यािारखी नाहीं. आपल्या देशाांत सवलक्षण प्रकारचा जासतभेद उत्पन्न होण्याि काय कारणें झालीं 
अिावीं; तो उत्पन्न होणें पसरहायइ होतें ककवा अपसरहायइ होतें; तो उत्पन्न झाल्यामुळें  आमचें सहत सकती झालें , 
व असहत सकती झालें ; या देशाांतील जासतभेदािारखी काांहीं पद्धत दुिऱ्या कोणत्याही देशाांत आहे ककवा 
नाहीं; अिेल तर ती तेथें अक्स्तत्वाांत कशी आली, व िध्याां तींत कोणकोणते रे्फरर्फार झाले आहेत, व पुढें 
कोणते रे्फरर्फार होण्याचा िांभव आहे; हे रे्फरर्फार दुिऱ्या देशाांत होण्याि काय कारणें झालीं, व त्या 
रे्फरर्फाराांमुळें  तेथें कोणते र्फायदे ककवा तोिे झाले आहेत वगैरे–प्रश्नाांची शाांतपणें मीमाांिा व चचा करून 
आपल्या देशाांतील जासतभेदाची कशी वाि लासवली पासहजे, व ती कोणत्या िाधनाांनीं लासवताां येईल याचा 
सवचारप वइक सनणइय करून तीं िाधनें प्राप्त करून रे्ण्याच्या व त्याांचा िदुपयोग करण्याच्या उद्योगाि 
लागलें  पासहजे. दुराग्रहानें ककवा असवचारानें एका जातींतील लोकाांनीं दुिऱ्या जातींतील लोकाांची 
दोषस्थलें  काढीत बिण्यापाि न व परस्पराांच्या मनाि लागण्यािारखें सलसहणें व बोलणें चालसवल्यापाि न, 
आजपयंत आमचें पुष्ट्कळ नुकिान झालें  आहे, व आम्हीं ही कनद्य खोड लौकर िाकली नाहीं तर पुढेंही तें 
पुष्ट्कळ होण्याचा िांभव आहे. जो कोणी या प्रश्नाचा सनरसभमानबुद्धीनें सवचार करील त्याि अिें सदि न येईल 
कीं, प्रत्येक िमाजाच्या सवसशष्ट क्स्थतींत आमच्या देशाांतील वणइव्यवस्थेिारखा ककवा जासतभेदािारखा 
लोकसवभाग अक्स्तत्वाांत आल्यासशवाय रहात नाहीं. एका लोकाांनीं दुिऱ्या लोकाांि कजक न त्याांि आपले 
गुलाम करणें व त्याांि सवसशष्ट धांदे करावयाि लावणें, ककवा लढाई होऊन जेते व सजत अिा भेद उत्पन्न न 
होताां, शुद्ध श्रमसवभागापाि न िहजगत्या उत्पन्न होणाऱ्या व्यविायसभन्नत्वामुळें  जासतभेद बहुशः उत्पन्न होतो. 
ज्याला आपण िुधारलेला म्हण ां अिे कोणतेही नवे ककवा जुने लोक घ्या, त्याांत हा जासतभेदाचा प्रकार या 
नाहीं तर त्या रूपानें आढळल्यासशवाय रहाणार नाहीं. सवशषे कारणाांमुळें  कोठें तो अत्यांत क्षीण अिेल, व 
कोठें पराकाष्ठेच्या िततीचा अिेल. पण प्रत्येक िुधारलेल्या देशाांत तो थोडाबहुत तरी दृष्टीि पडल्यासशवाय 
राहणार नाहीं. नाकानें वाांगीं िोलणाऱ्या आमच्या देशाांतील असद्वतीय जासतभेदाची िवाळी करणाऱ्या सम. 
लीवानइरिारख्याच्या देशाांतही ज्याांना ट्रेड्स णग्ड्स ककवा कॅ्रफ्ि णग्ड्स म्हण न म्हणत, ते आमच्याांतील 
जातींिारखेच व्यावतइक वगइ नव्हेत काय? ज्या धांद्याांत जो मनुष्ट्य जन्माि आला त्यानेंच तो धांदा करावा, व 
र्तराांनीं त्याांत पड ां नये, अशासवषयीं र्ांगलांडाांतील प्रत्येक प्रमुख धांद्याांतील जुन्या लोकाांचा केवढा आग्रह 
अिे, हें र्सतहािाांत िुप्रसिद्ध आहे. जुन्या रोमन लोकाांतील पॅसरशीअन व क्प्लसबअन, व जुन्या ग्रीक 
लोकाांतील युपॅसरड व हेलट्ि या वगांत झालेल्या तांट्याांची हकीकत ज्याांनीं ऐसकली अिेल त्याांना आपल्या 
देशाांतील जासतभेदािारखा एका प्रकारचा जासतभेद त्या लोकाांत होता र्तकें च नाहीं, तर तो आमच्या 
जासतभेदाह न सवशषे खडतर होता, अिें लक्ष्याांत आल्यावाांच न रासहलें  निेल. जुन्या समिर देशाांतील 
लोकाांतही थेि आमच्याांतील जातीिारख्या जाती होत्या अिें म्हणतात. मुिलमानाांतील सशया व िुनी 
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जातींतील वैमनस्यें िवांि अवगत आहेत. तात्पयइ, िुधारणेच्या पांथाि लागलेल्या प्रत्येक लोकाांत 
कालेंवरून कशा ना कशातरी प्रकारचा जासतभेद उद्भवल्यासशवाय राहत नाहीं; सवशषेतः ‘भिजात’ ज्या 
लोकाांत अक्स्तत्वाांत आलेली नाहीं, अिें कोणत्याही िुधारलेल्या राष्ट्राांत आढळणार नाहीं, अिें वाितें. 
तेव्हाां जासतभेदाच्या सवचारानें आपलें  माथें सर्फरूां  न देताां, त्यानें िमाजाच्या आद्यक्स्थतींत कोणता कायइभाग 
उरकला हें ध्यानाांत आण न, व आताां तो कोणत्या कारणाांमुळें  असहतकारक होत आहे याची सचसकत्िा 
करून, तीं कारणें द र करण्यािाठीं िामोपचाराचे उपाय योजणें याांतच शहाणपणा आहे. आपणाांतील ज्या 
जासतभेदासवषयीं आपणाांपैकीं काांहीं जणाांि र्तका सतरस्कार उत्पन्न होतो, त्या जासतभेदापाि न आम्हाांि 
एके कालीं जें र्फायदे झाले त्याांचें वणइन फ्रें च देशाांतील प्रसिद्ध तत्त्ववते्ता ऑगस्ि कोंि याचे ग्रांथाांत केलें  
आहे. जासतभेदापाि न सकतीही तोिे अिोत, त्यामुळें  एक र्फायदा खसचत होतो, तो हा कीं, त्याच्या योगानें 
प्रथासपत आचार यथाक्स्थतपणें चाल न िमाजाि एका प्रकारचें स्थैयइ येतें. जो तो क्रमागत अथवा अन्वयागत 
आलेला मागइ आनांदानें आचरतों; र्फायद्यािाठीं एक वगइ दुिऱ्या वगाची प्रसतस्पधा करीत नाहीं; वगांगावर 
वगाचा दाब अितो; िमयसवशषेीं चाांगली ककवा वाईि गोष्ट करण्याि ज ि लौकर होतें; कष्टार्कजत कलेचें 
उत्तम रीतीनें िांगोपन होतें—िाराांश, परांपरागत दोषाांचें ककवा गुणाांचें िांरक्षण होऊन िमाजिांसनधानाांत 
सबर्ाड न होऊां  देण्याि जातीिारखें दुिरें िाधन नाहीं. प्रत्येक व्यक्तत आपापल्या जागीं सखळली जाऊन 
आपापलें  कायइ नीिपणीं बजासवतें. यामुळें  जासत या िामासजक िांसनधानाचें क्स्थसततत्त्व होत अिें म्हणण्याि 
हरकत नाहीं. 

 
ज्याप्रमाणें िामासजक रचनेच्या स्थैयाि जासतभेद कारण होतो, त्याप्रमाणेंच वडील मुलाि 

िांपत्तीचा वारि करण्याची जी चाल सकत्येक देशाांत रूढ आहे ती िामासजक रचनेच्या स्थैयाि कारण होते. 
आमच्या देशाांत दायसवभागाची जी पद्धत आहे तीमुळें  येथील िमाजाि र्तकें  स्थैयइ येत नाहीं. तथासप या 
देशाांतही राज्याचे सवभाग करण्याची चाल नाहीं. युरोपाांतील देशाांप्रमाणें येथेंही तें वडील मुलाि प्राप्त होतें; 
व तिें होणेंच र्ष्ट आहे. वारांवार राज्याच्या वाांिण्या केल्याि, राजित्ता क्षीण होत जाऊन, लोकपालनाचें 
काम नीि रीतीनें होणार नाहीं हें उर्ड आहे. राज्याचे सवभाग न करण्याचा जो सनबधं येथें आहे तोच 
र्ांगलांडाांत िामान्य लोकाांच्या िांपत्तीि, सवशषेतः स्थावर िांपत्तीि, लाग  आहे. तेथें मृताच्या वडील मुलािच 
त्याचें र्र व जमीनजुमला समळ ां  शकतो. बाकीच्या मुलाांि जांगम िांपत्तीचा वाांिा देणें ककवा न देणें हें बापाच्या 
खुषीवर अितें. बाप सजवांत अितो तोपयंत तो िवइ िांपत्तीचा प णइ मालक अितो, व र्राांतील िवइ माणिें 
त्याच्या ताब्याांत अितात. खुद्द वडील मुलाची देखील तो मरेतोंपयंत कशावरही ित्ता निते; पण तो 
मेल्याबरोबर वडील मुलगा त्याच्या िवइ िांपत्तीचा त्याच्यािारखाच प णइ मालक होतो आसण आपल्या 
परलोकवािी बापाप्रमाणें ित्ता चालव ां लागतो. या र्ांक्गलश दायसवभागपद्धतीमुळें  र्ांग्रजी िमाजाि ज्या 
प्रकारची क्स्थरता प्राप्त झाली आहे तशी दुिऱ्या र्फारच थोड्ा िमाजाांत दृष्टीि पडते. अनेक कुिुांबाांतील 
जसमनी व र्मले सकत्येक शतकें  अव्याहत चालल्यामुळें  जे त्याांचे मालक होतात ते स्वाभासवकपणें 
कुलासभमानी अि न, कोणत्याही प्रकारच्या क्स्थत्यांतराि मोठा अडथळा करणारे सनपजतात. असधकार 
गाजसवण्याची याांना जात्याच मोठी हौि अिते. जुन्या आचाराांचें प्रसतपालन हें याांचें ब्रीद होऊन बितें! 
कोणतीही गोष्ट िामान्य लोकाांि सकतीही कल्याणकारक काां अिेना, जर तीपाि न याांच्या असधकाराि 
ककवा प्राप्तीि यत्ककसचत् धक्का बिण्याचा िांभव अिेल तर ते ती हाण न पाडण्याि मागेंपुढें कधींही पहाणार 
नाहींत. िाराांश, जासतभेदाप्रमाणेंच अशा प्रकारचा अन्वयक्रमही िमाजाच्या स्थैयाि बऱ्याच अांशीं कारण 
होतो; तेव्हाां यािही जातीप्रमाणें िमाजिांसनधानाचें क्स्थसततत्त्व म्हणण्याि हरकत नाहीं. 
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सरकार व व्यापारवृणद्ध 
 

२८–७–९० 
 
िरकारचीं कतइव्यें दोन प्रकारचीं आहेत; एक अवश्य, व दुिरें वैकक्ल्पक. लोकाांच्या मालमते्तचें व 

जीसवताचें िांरक्षण करणें, परतया राष्ट्राांशीं तह ककवा लढाया करणें, दांगेधोपे न होऊां  देण्यािाठीं व 
परचकापाि न बचाव करण्यािाठीं लष्ट्कर, आरमार, व पोलीि ठेवणें; न्याय देणें, नाणें पाडणें, पोष्टखातें 
चालसवणें, थोडेंबहुत सशक्षण देणें वगैरे गोष्टींचा िरकारच्या अवश्य कतइव्याांत अांतभाव होतो. हीं कतइव्यें 
आमचें सब्रसिश िरकार र्फार उत्तम रीतीनें बजावीत आहे, अिें त्याांच्या शत्र िही कब ल केलें  पासहजे. या 
िांबांधानें आमच्या प वींच्या आसण आताांच्या क्स्थतींत जमीन–अस्मानाचें अांतर पडलें  आहें. या िांबांधानें प्रस्तुत 
कालीं आम्हाांि जिला िुखानुभव होत आहे तिला प वींच्या कोणत्याही अमलाांत झाला नाहीं, हें कब ल 
करणें भाग आहे. तेव्हाां अवश्य कतइव्याांच्या िांबांधानें सब्रसिश िरकाराि कोणत्याही प्रकारें दोष देणें वाजवी 
होणार नाहीं. 

 
जें िरकार आपलीं अवश्य कतइव्यें नीि बजावीत अिेल त्यानें वैकक्ल्पक कृत्यें आपण होऊन 

आपल्या अांगावर रे्ऊन तीं बजावलीं नाहींत, तर त्याबद्दल नाांव ठेवताां येत नाहीं, हें खरें आहे. तथासप 
त्यापाि न लोकाांचें नुकिान कमी होतें, अिा अथइ नाहीं. एखाद्या देशाच्या सवसशष्ट क्स्थतींत तेथील 
िरकारानें आपलीं अवश्य कतइव्यें बजासवण्यापेक्षाां वैकक्ल्पक कतइव्यें बजावणें हेंच कदासचत् त्या देशाांतील 
लोकाांि सवशषे सहतावह होण्याचा िांभव आहे. ज्या देशाांतील लोकाांना ज्ञान व उद्योग याांची असभरुसच 
लागली अिेल त्याांना चसरताथाि लागणारे अवश्य पदाथइ ककवा चैनीचे पदाथइ उत्पन्न करणाच्या कामीं 
िरकारच्या मदतीची गरज लागत नाहीं, हें आम्ही कब ल करतों; पण ज्या देशाांतील लोकाांना ही असभरुसच 
लागली निेल त्याांना ती िरकारानें लाऊन देणें हें िरकारच्या अवश्य कतइव्याांत गणण्याि काांहीं हरकत 
नाहीं. मालमते्तचें िांरक्षण करणें हें िरकारचें आद्य कतइव्य खरें; पण लोकाांच्यापाशीं मालमत्ताच निेल तर 
िरकार िांरक्षण तरी कशाचें करणार? तिेंच र्फौज तयार ठेऊन प्रिांगसवशषेीं िमर करणें हेंही िरकारचें 
दुिरें महत्त्वाचें कतइव्य होय; पण जर लोक सनधइन व उपोषणामुळें  सनःशतत झालेले अितील तर लढाईि 
लागणारा पुरेिा पैिा व मनुष्ट्यबल त्याि कोठ न प्राप्त होईल? ज्या देशाांतील लोक कां गाल त्या देशाचें 
िरकारही कां गाल अिलेंच पासहजे. कहद  लोक सदविेंसदवि असधक असधक कां गाल होत आहेत, यासवषयीं 
िांशय नाहीं, आसण ही कां गालता अखेरीि िरकाराि भोंवणार याांतही िांशय नाहीं. तेव्हाां आज जीं अवश्य 
कतइव्यें िरकार नीिपणें बजावीत आहे, तीं त्याि ितत बजासवताां येण्याि त्यानें आपल्या वैकक्ल्पक 
कतइव्याांपैकीं काांहींि आपला हात र्ातला पासहजे, हें पुढील सववचेनावरून स्पष्ट सदि न येणार आहे. तिें न 
होईल, तर आम्हाांवर व िरकारावर एकदम भयांकर कहर गुदरेल, अशी आमची पक्की खातरी आहे. 

 
कहदुस्थान िरकार स्वतांत्र नाहीं; पालइमेंि ककवा िेके्रिरी ऑफ् स्रेि याजकड न जे हुक म िुितील 

ते सशरिावांद्य मान न तदनुिार त्याला आचरण करावें लागतें; यामुळें  सकत्येक गोष्टी कराव्या, अिें त्याि 
वाित अि न त्याला त्या करताां येत नाहींत, हें खरें आहे, व त्या न केल्याबद्दल त्याला दोष लावणें हें बरोबर 
नाहीं, हेंही खरें आहे. पण ज्या गोष्टी त्याच्या हात न होण्यािाख्या आहेत त्या करण्याि तरी काांहीं हरकत 
नाहीं ना! पण त्या तरी तें िरकार कोठें करतें आहे? या देशाांत िरकाराने अनेक सठकाणीं कजइ काढ न 
स्वतःच्या जोखमीवर मोठमोठे कालवे बाांसधले आहेत; तिेंच आगगाड्ाांचे काांहीं रस्ते त्याच पद्धतीनें बाांधले 
आहेत, व काांहीं स्वतांत्र मांडळ्याांकड न बाांधव न त्याांि अमुक व्याज तुमच्या मुदलावर पडलें  तर बरें, नाहीं तर 
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आम्ही िरकारच्या जमाबांदींत न त्याची भरती करूां , अिे त्याांशीं करार केले आहेत. सशवाय, कधीं कधीं 
शतेकऱ्याांि िरकाराकड न तगाई समळते, म्हणजे उिनवार पैिा देण्याांत येतो. तात्पयइ, आमचें िरकार 
केवळ अवश्य कतइव्याांिच धरून बिलें  आहे, अिें नाहीं. काांहीं वैकक्ल्पक कतइव्येंही त्याच्याकड न होत 
आहेत. तेव्हाां अमुक गोष्टीं िरकारानें कराव्या आसण अमुक करूां  नयें, अिें म्हणण्याांत काांहीं अथइ नाहीं. जर 
वैकक्ल्पक कतइव्याांत िरकारानें पडणें बरोबर नाहीं अिें अिेल, तर कालवे, आगगाड्ा वगैरेंच्या खिपिींत 
तें काां पडलें? तें जर लोकाांच्या कल्याणाकरताां अिेल तर त्याांह न ज्या गोष्टींपाि न असधक कल्याण होणार 
आहे, अशा गोष्टी िरकारानें काां करू नयें? कालवे आसण आगगाड्ा याांपाि न जे र्फायदे होत आहेत, ते 
आम्ही नाकब ल करीत नाहीं. पण ज्या दुिऱ्या गोष्टी िरकारनें आधीं करावयाला पासहजे होत्या त्या अज न 
मुळींच न केल्यामुळें, या कालव्याांपाि न व आगगाड्ाांपाि न सहताह न असहत असधक होत आहे. सजकडे 
सतकडे आगगाडीनें जाताां येऊां  लागल्यामुळें  िामान्य लोकाांि, िरकारी असधकाऱ्याांि व सवशषेतः र्फौजाांि 
स्थानाांतर करणें र्फार िुलभ झालें  आहे व आपला माल थोड्ा खचांत बांदरापयंत पाठसवण्याची िोय 
झाल्यामुळें  शतेकऱ्याांचाही थोडाबहुत र्फायदा होत आहे. पण ही या गोष्टीची एक सदशा झाली. या 
आगगाड्ाांमुळें  कच्चा माल स्वल्प खचानें बाहेर देशीं सनर् न जातो, व परतया देशचा िुबक माल स्वल्प 
खचानें खेड्ापाड्ापयंत जाऊन पोहोंचतो, यामुळें  आमचें सकती नुकिान होऊां  लागलें  आहे, याचा 
कोणीच सवचार करीत नाहीं. आगगाड्ाांचा बराच प्रिार झाला नव्हता, तोंपयंत या दोनही र्फारशा होत 
नव्हत्या. धान्यासशवाय र्तर कच्च्या मालाि उपयुततता येण्याप वीं त्यावर कारासगराांचा हात सर्फरावा 
लागतो. अशा रीतीनें उपयुततता आलेला बराच माल प्रसतवषीं या देशाांत खपतो. या तुमच्या आगगाड्ा 
सजकडे सतकडे रै्फलाव न जाऊन र्ांक्गलश माल िवइगामी होऊां  लागण्याप वीं ज्याप्रमाणें आमचे शतेकरी 
आम्हाांि लागणारें धान्य उत्पन्न करीत अित, त्याप्रमाणें आमचे कोष्टी, लोहार, कािार वगेरे नानाप्रकारचे 
कारागीर आम्हाांि लागणाऱ्या र्तर वस्त  कच्च्या मालापाि न तयार करीत अित. त्यामुळें  िवांि काम 
समळ न िवांची िांिारयात्रा नीि चालत अिे. पण या आगगाड्ाांमुळें  सब्रसिश मालाचा पाय आमच्या र्राांत 
रु्िल्यापाि न काय सवपरीत क्स्थसत झाली आहे ती पहा. कापिाचीं बोंडें गोळा झालीं न झालीं तों त्याांचे गठ
ठे बाांध न ते र्ांगलांडाि रवाना करण्यासवषयीं र्ांग्रजी व्यापारी कां पन्याांचे एजांि तक्षकािारखे दक्ष! हा काप ि 
र्ांगलांडाि जाऊन पोहोंचल्यावर तेथें त्याचीं ठाणें व्हावयाचीं, आसण तीं सर्फरून आमचीं ढुांगणें झाांकावयािाठीं 
व आम्हाांपाि न म ळ कापिाच्या ककमतीच्या दिपि ककमत काढण्यािाठीं परत यावयाचीं! र्ांग्रजी कपड्ाची 
काय गोष्ट िाांगावी? सकती मऊ, सकती िार्फ, सकती स्वस्त, सकती बारीक व सकती हलका! कापिाप्रमाणें 
ग ळ, तांबाख , कशगें, भरु्म ग, करडी, तीळ, चांदन, सहरडा, ताांद ळ, गह ां वगैरे अिांख्य वस्त ांची गोष्ट आहे. 
याांचीं गलबतेंच्या गलबतें भरून र्ांगलांडाि जातात, आसण त्याांच्या वापरण्यािारख्या िुबक सचजा सतकड न 
आयत्याच तयार होऊन येतात! वाचावयाचें पुस्तक, सलहावयाचा कागद, सशवण्याची िुईगुांडी, िवइ 
कारासगराांचीं हरएक प्रकारचीं हत्यारें, लोखांडी िामान, सपतळेचें िामान, आरमाराि व र्फौजेि लागणाऱ्या 
िवइ प्रकारच्या वस्त —िाराांश, राजापाि न रांकापयंत लागणारा पासहजे तो सजन्नि, एका दमडीचा अिो 
ककवा एका लाखाचा अिो, र्ांगलांडच्या कृपेंमुळें  त्याची आम्हाांि वाण पडेनाशी झाली आहे! पण दुदैवामुळें  
एकच अडचण आम्हाांि पडते. ती ही कीं, या िवइ वस्त ांबद्दल आम्हाांि ककमत द्यावी लागते; त्या रु्फकि 
समळत नाहींत! त्या रु्फकि समळत्या तर आम्हीं र्ांक्गलश लोकाांचे जन्मोजन्मीं उपकार मासनले अिते! तेव्हाां 
आता ही ककमत आम्हीं कोठ न द्यावी ही पांचाईत आहे. कोठ न द्यावी म्हणजे नोकरी करून िरकारच्या पदरीं 
िेवा करून! ठीक आहे. पण िरकार तरी िेवबेद्दल वतेन कोठ न देणार? कोठ न म्हणजे? कराांत न! कर 
कोणापाि न रे्णार? देशाांतील लोकाांकड न! देशाांतील लोक ते कशाांत न देणार? आपल्या उत्पन्नाांत न! त्याांचें 
उत्पन्न कोठें आहे? शतेाांतला कच्चा माल!!! म्हणजे काय झालें , कीं कहदुस्थानाांतल्या बहुतेक लोकाांनीं 
कुणबि व्हावें, आसण कच्चा माल तयार करून तो र्ांक्गलश व्यापाऱ्याांच्या अडत्याांि ते मागतील त्या दराने 
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सवकावा, आसण जी ककमत येईल तींत न िरकाराि लागेल तेवढा कर देऊन बाकीच्याांत येथील बहुतेक 
प्रजेनें हवा तिा आपला गुजारा करावा! ही कुणबिावस्थाही आम्हीं आनांदानें पतकसरली अिती. आम्ही 
िारे कहद  लोक जसमनींत राब न जगाच्या व र्ांगलांडच्या र्फायद्यािाठीं शतेकीचें काम सनरांतर करण्याि तयार 
झालों अितों! पण शतेाांत काम करण्याांिारखी या देशाांत जेवढी लोकिांख्या आहे तेवढ्या िारीि उभी 
राहण्यापुरती तरी सपकाची जमीन या देशाांत आहे काय? ती अिती तर शतेकीच्या जसमनीची ककमत र्तकी 
वाढत काां गेली अिती, व वषइ दोन वषें पाऊि पडला नाहीं कीं, लाखों लोक अन्नान्न करून प्राणाि काां 
मुकले अिते? जरी राष्ट्राांतील बहुतेक कामाांकरता येण्यािारख्या िाऱ्याच लोकाांनीं एकच धांदा करून 
रहावें हें चाांगलें  नाहीं, तरी काम करताां येण्यािारख्या बहुतेक कहदु लोकाांि काम समळण्यापुरती लागवडींत 
आलेली ककवा लागवडींत आणण्यािारखी जमीन येथें अिती तर आम्ही आपले िारे नाांगऱ्ये होऊन 
जसमनींत उत्पन्न होणारा कच्चा माल तयार करीत रासहलों अितो, व तो िारा र्ांग्रजी अडत्याांच्या पदराांत 
र्ाल न त्याच्या ऐवजीं आम्हाांि लागणारी कारासगरीची हरएक वस्त  िांतोषानें रे्तली अिती! पण तिें होणें 
शतय नाहीं. बहुतेक लोकाांि काम पुरण्यार्तकी जमीन या देशाांत नाहीं, व आमचें िरकार अप्रसतबांध 
व्यापाराचें प णइ भतत अिल्यामुळें, आम्हाांि दुिरा धांदा करताां येत नाहीं. तेव्हाां आम्हाांवर उपाशी मरण्याची 
पाळी न यावी तर काय व्हावें? यावर कोणी अिा आके्षप रे्तील कीं, दुिरे धांदे तुम्ही काां करीत नाहीं? 
िरकारानें तुमचे हात धरले आहेत कीं काय? या आके्षपावर आमचें अिें उत्तर आहे कीं, जरी आमचे हात 
िरकारानें प्रत्यक्ष धरले नाहींत, तरी अप्रत्यक्ष रीतीनें ते धरले आहेत. र्तकें च नाहीं, तर ते आमच्या 
पाठीमागें वळव न कमरेच्या खालच्या अांगाि व्यापारिांबांधी आपल्या एकदेशीय मति त्राांनीं करकच न बाांध न 
ठेसवले आहेत! लाांडगयाची आसण शळेीची कुस्ती लाव न देऊन शळेीचे प्राणोत्क्रमण होण्याचा प्रिांग येऊन 
ठेपला, तरी ‘दोर्ाांच्या तांट्याांत आम्हाांि पडण्याची गरज नाही’ या मांत्राचा पुन्हा पुन्हा जप करून 
उदािीनपणें मौज पहात बिणाऱ्या पे्रक्षकािारखें यािांबांधानें आमच्या िरकारचें वतइन होत आहे! शौयामध्यें 
लाांडगा आसण शळेी याांत जेवढें अांतर आहे तेवढें, ककबहुना काांकणभर असधकच, अांतर कलाप्रावीण्य आसण 
व्यापारोत्िाह यािांबांधानें र्ांक्गलश लोकाांत व आम्हाांत आहे. अशा प्रकारच्या सवषम लढवय्याांचें िमर जुांपलें  
अि न, व आम्ही बेशुद्ध होण्याचा, म्हणजे आमचें सनखालि सदवाळें  सनर्ण्याचा, िमय प्राप्त झाला अि न, 
अप्रसतबद्ध व्यापाराच्या सवलक्षण तत्त्वसवमषइणामुळें  माथें सर्फरून गेलेलें  िरकार हें अिदृश द्वांद्व अनुदे्वगप वइक 
पहात आहे, हा चमत्कार नव्हे काय? एखाद्या कुिुांबाांत काम करण्यािारखीं दहा माणिें अि न र्फतत 
दोर्ाांनींच काम करीत अिावें, आसण त्या दोर्ाांच्या श्रमाबद्दल जें वतेन समळेल तेवढ्याांत िगळ्याांनीं गुजारा 
करून रहावें अशी व्यवस्था ककवा अव्यवस्था अिल्यानें त्या कुिुांबाची जी दशा होते तशी आमच्या राष्ट्राची 
दशा झाली आहे. 

 
शतेकीसशवाय म्हणण्यािारखा दुिरा धांदा आम्हाांि न रासहल्यामुळें  िाऱ्याांचा भार त्या एका धांद्यावर 

पड ां लागला आहे व िवांिच पोिभर अन्न समळेनािें झाले आहे. उदाहरणाथइ, वर रे्तलेल्या कुिुांबापैकीं 
दोरे् र्िम शतेकीचें काम करून म्हणजे दहाांि लागणारें धान्य उत्पन्न करून सशवाय काप ि, लाक ड वगैरे 
बराच कच्चा माल उत्पन्न करून, ठेवतील, आसण बाकीचे आठ स्वस्थ न बिताां, कोणी कोष्ट्ट्याचें, कोणी 
तेल्याांचें, कोणी लोहाराचें, कोणी कुां भाराचें, कोणी चाांभाराचें, कोणी िुताराचें, व कोणी कािाराचें अशी 
कामें करीत िुितील तर िवांि पोिभर अन्न समळ न सशवाय रहाण्याि चाांगलीं र्रें, नेिण्याि चाांगलीं वस्रें, 
व वापरण्याि नाना तऱ्हेच्या सचजा समळतील, हें उर्ड आहे. जिें एका कुिुांबाांत तिेंच िाऱ्या राष्ट्राांत. 
आम्ही प्रसतवषीं बऱ्याच कारासगरीच्या मालाचा उपयोग करतों हें सनर्कववाद आहे. पण हा माल परतया देशाांत 
तयार न होताां येथल्या येथें तयार होऊां  लागला तरच येथें जे शेंकडों धांदेवाले सरकामिेकडे होऊन 
“खावयाला काळ आसण जसमनीला भार” झाले आहेत त्याांि उद्योग समळ न आयइभ मीच्या तोंडावर ककसचत 
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िविवी सदि ां लागेल. ही गोष्ट केवळ लोकाांच्या स्वतःच्या श्रमानें होण्यािारखी नाहीं. या कामीं िरकाराचें 
िाहाय्य अपसरहायइ आहे. युरोप व अमेसरका येथें जी व्यापारवृद्धी दृष्टीि पडत आहे ती पुष्ट्कळ अशीं 
िरकारच्या मदतीचें र्फळ आहे. आमची व्यापारवृद्धी आमच्या िरकारच्या िाहाय्यावाांच न होणें शतय नाहीं. 
या आमच्या व्यापारवृद्धीि आमच्या िरकाराि कोणत्या रीतीनें मदत करताां येईल, हें माधवरावजींच्या 
नेििंंड्स, इंणडया ॲन्ड क्चर णसस्िीममध्ये िाांसगतलें  आहे. 
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तुम्ही कोि? 
 

२८–७–९० 
 
ग. के. फ. या िहीचें एक पत्र आज आम्हाांकडे आलें  आहे, व अशाच प्रकारचीं पत्रें वारांवार येत 

अितात. बरेच वतते आसण पत्रकतेही याच पत्राच्या झोंकावर नेहमीं बोलत व सलहीत अितात. “आमच्या 
सस्रयाांना र्ांग्रजी सशक्षण नको; आमच्या सस्रयाांना वाद्य नको; आमच्या सस्रयाांना नृत्य नको. आमच्या सस्रयाांना 
र्फतत सलसहणेंवाचणें आलें  म्हणजे झालें . स्वयांपाकासद प्रपांचाच्या कामाांत त्या तरबेज अिल्या पासहजेत; 
अपत्यिांगोपनाची कला त्याांि चाांगली अवगत पासहजे; नवरा व िािरचे र्तर आप्त याांच्या आज्ञेंत वाग न 
त्याांनीं त्याांची शुश्र षा नीि केली पासहजे”—वगैरे जीं सवधानें ही मांडळी करीत अिते, व ज्याांच्या जोरावर 
येथील र्फीमेल हायस्कुलाच्या नाांवानें नेहमीं खडे र्फोडीत अिते, तीं सवधानें िवांि लाग  होण्यािारखीं 
नाहींत, हें या मांदधींच्या लक्षाांत किें येत नाहीं, कोण जाणे! उद्याां आपलीं िगळीं कुणबिें जर अिें म्हण ां 
लागलीं कीं, आम्हाांला मेसडकल कॉलेजाांची, आिइि कॉलेजाांची, िायन्ि कॉलेजाांची, लॉ तलािाांची, 
हायस्कुलाांची व अशाच प्रकारच्या र्तर सशक्षणालयाांची सबलकुल गरज नाहीं; सलसहणें, वाचणें व सहशबे 
करणें येवढें ज्याांत सशकसवलें  जाईल अशा शाळा अिल्या म्हणजे बस्ि झालें ; मध्यम व वसरष्ठ प्रतीच्या 
सशक्षणावर द्रव्य खचइ करणें हा शुद्ध वडेेपणा आहे, त्यापाि न आम्हाांि सबलकुल र्फायदा नाहीं, तर त्याांच्या 
आरड्ाकडे कोणी नजर देईल काय? खसचत देणार नाहीं. स्रीसशक्षणाचे दे्वष्ट े देखील हे त्याांचें म्हणणें 
अज्ञानम लक आहे, अिें कब ल करतील. पण खरें पासहलें  तर ज्या कारणामुळें  मध्यम व वसरष्ठ सशक्षणाच्या 
िांबांधानें कुणबिाांच्या मताि कोणत्याही प्रकारचें महत्त्व देताां येत नाहीं, त्याच कारणामुळें  स्रीसशक्षणाच्या 
िांबांधानें स्रीसशक्षणाच्या सवरोध्याांच्या मतािही सबलकुल महत्त्व देताां येत नाहीं. या प्रश्नाच्या िांबांधानें हे लोक 
शुद्ध कुणबिाांिारखेच आहेत. अज्ञ लोकाांना ज्ञानाचा सतरस्कार अिणें हें अत्यांत स्वाभासवक आहे. पुरुषाांत 
अलीकडे ज्ञानाचा जो प्रिार झाला आहे त्यामुळें  सस्रयाांना सलसहणेंवाचणें सशकसवण्याि काांहीं हरकत नाहीं, 
अिें उद्गार तरी नुकतेच सनर् ां लागले आहेत. जों जों पुरुषाांचीं कॉलेजें आसण शाळा असधकासधक होत 
जातील तों तों हा स्रीसशक्षणसवषयक सवरोध कमी होत जाईल, याबद्दल आम्हाांि सबलकुल शांका नाहीं. पण 
जाताां जाताां या र्फीमेल हायस्क लच्या कनदकाांि आम्ही अिा प्रश्न सवचारतों कीं, हायस्कुलाांत आम्ही 
आपल्या सस्रया पाठव ां नयेत, अिें तुम्ही आम्हाांि िाांगणार कोण? तुम्हाांला तुमच्या मुलींि, बसहणींि ककवा 
बायकाांि र्ांग्रजी सशक्षण देणें बरें वाित निेल तर तुम्ही तें त्याांि देऊां  नका; पण कोणीही तिें करूां  नये, अिें 
िाांगण्याचा तुम्हाांि काय असधकार आहे? गरीब लोकाांि िुग्राि खाण्याचें िामथ्यइ नितें म्हण न त्याांनीं 
भाजीभाकरीवर सनवाह करावा हें योगय आहे. पण ज्याांना रोज चाांगले चार पदाथइ खाण्याचें िामथ्यइ अिेल 
त्याांनीं चिणीभाकरीच खाऊन कशािाठीं रहावें? ज्याांना गरीबीमुळें  ककवा अज्ञानामुळें  आपल्या सस्रयाांि 
मध्यम ककवा वसरष्ठ प्रतीचें सशक्षण देताां येत नाहीं, अथवा द्यावेंिें वाित नाहीं, त्याांनीं र्तराांिही ‘तुम्ही तिेंच 
करा’ अिें िाांगत सर्फरणें हें सनव्वळ अजागळपण नव्हे काय? यावर प्रो. सजक्न्िवाले कदासचत् अिा आके्षप 
रे्तील कीं, या हायस्कुलामुळें  खरडे र्ाि न दहापाांच रुपये समळसवणाऱ्या करकुनाि आपल्या बायकोि 
मसॅरतयुलेशनपयंत र्ांग्रजी सशकसवण्याची बुसद्ध उत्पन्न झाली, आसण पुढें सतला प्रपांचाांतील हलकें  काम करूां  
नये अिें वाि ां लागलें , व अप्रबुद्ध नवराही आवडेनािा झाला तर त्याच्या प्रपांचाचा केवढा बोजवारा होणार 
आहे? यावर प्रो. मजकुरािारख्याांि आम्ही अिा उलि प्रश्न सवचारतों कीं, एखाद्या पाणतयाि आपल्या 
मुलाि बी. ए. ककवा एम्. ए. करण्याची बुसद्ध झाली, आसण पुढें त्याला या सशक्षणामुळें  बापाचा हलका धांदा 
करूां  नये अिें वाि ां लागलें , आसण आपला अप्रबुद्ध बाप आपणाि शोभत नाहीं अिा सवचार त्याचे मनाांत येऊां  
लाग न तो त्याचा दे्वष करूां  लागला तर त्या पाणतयाच्या िांिाराचा बोजवारा होणार नाहीं काय! व तिें 
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झाल्यानें आचारी व पाणतये समळनािे होऊन लोकाांची मोठी गैरिोय होणार नाहीं काय? अशा प्रकारची 
गैरिोय अलीकडे होऊां  लागली अिा पुष्ट्कळाांचा अनुभव आहे, तरी अमतया प्रकारच्या लोकाांनीं आपल्या 
मुलाांि वसरष्ठ प्रतीचें सशक्षण देऊां  नये अशा प्रकारच्या मताचें प्रसिद्धपणें प्रसतपादन करण्याचें धासरष्ट कोणीं 
केलें  आहे, अिें आम्हाांि वाित नाहीं. एक तर शुद्ध खरडेर्ाश्याच्या पदरीं मसॅरतयुलेशनपयंत सशकलेली 
मुलगी िहिा पडण्याचा िांभव नाहीं; दुिरें, अशा मनुष्ट्याि आपली लहान बायको हायस्कुलाांत र्ाल न 
सतच्याकड न बी. ए.पयंत अभ्याि करसवण्याची र्च्िा ककवा िवड होणार नाहीं हें उर्ड आहे. पण र्तकें ही 
करून एखाद्या खरडेर्ाश्याच्या माथ्याांत अिलें  वडे भरलें , आसण त्यानें आपल्या बायकोि वसरष्ठ सशक्षण 
सदलें , तर त्याला प्रो. सजक्न्िवाले काय करणार? युसनव्हर्कििीच्या मोठमोठ्या पदव्या धारण करणाऱ्या 
गॅ्रज्युएि लोकाांि अक्षरशत्रु व अिमांजि बायकाांच्या िांगतीनें, सवशषे बेबनाव न होताां, आयुष्ट्य कां ठताां येतें, 
तर उपपदधासरणी सस्रयाांि सनदान खरडेर्ाश्याांच्या िांगतीनें कालक्रमण िमाधानानें काां कसरताां येऊां  नयें? 
स्रीसशक्षणाच्या िांबांधानें िध्या जी विवि चाल  आहे व जींत काांहीं तथ्य आहे अिें अज्ञ लोकाांि भाित आहे, 
त्याचें कारण स्रीसशक्षणाचा व्हावा सततका प्रिार अद्यासप झाला नाहीं यासशवाय दुिरें काांहीं नाहीं. या िांबांधानें 
बऱ्याच लोकाांची अज न नजर मेली नाहीं. मुलींच्या बऱ्याच शाळा स्थापण्याांत आल्या, पाांच चार र्फीमेल 
हायस्कुलें  सनर्ालीं, आसण शेंपन्नाि सवद्वान् बायका झळक ां  लागल्या, म्हणजे मुलाि कोणत्याही प्रकारचें 
सशक्षण देण्याांत ज्याप्रमाणें कोणाि कोणत्याही तऱ्हेची सविांगतता वाित नाहीं, त्याप्रमाणें कोणीं पासहजे 
त्यानें आपल्या मुलींि, बायकोि ककवा बसहणींि कोणत्याही प्रकारचें सशक्षण सदलें  तरी त्याबद्दल कोणीं नाांवें 
ठेवणार नाहीं. हें होईतोंपयंत असवचारी, एककल्ली, हेकड, अज्ञान, खोिे देशासभमानी लोक, त्याांच्या 
बोलण्याकडे कोणीं लक्ष सदलें  नाहीं तरी, लतकोडगयाप्रमाणें आपल्या म खइपणाचें तुणतुणें वाजवीत रहाणार, 
हें उर्ड आहे! 
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कणमशन नेमिंें  पाणहजे 
(रे्वेकडीिं िंोकांची िैना) 
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“शवेिच्या काडीनें उांिाची पाठ खचते” अशी एक र्ांग्रजींत म्हण आहे, सतचा प्रत्यय येथील 

रेल्वकेडील नोकराांच्या िांबांधानें येईल कीं काय, अशी अलीकडे भीसत वाि ां लागली आहे. उांिाप्रमाणें 
रेल्वकेडे काम करणारे नेसिव लोक िोशीक, कष्टाळ , व काांही अांशीं अजागळ आहेत, अिें म्हणण्याि 
हरकत नाहीं. जशीं हीं गरीब उांिें पोिाखालची वीि रु्फिेतोंपयंत कारवान लादतील सततकें  ओझें लाद न 
रे्तात, त्याप्रमाणें आमच्या रेल्वकेडील नेसिव उांिें कामाचा हवा सततका बोजा लाद न रे्त अि न, 
“अरबस्थानाांतील वालुकामय िमुद्राांतल्या सजत्या नावाांप्रमाणे” मालकाांि आपल्या चसरताथािाठीं र्फारच 
स्वल्प त्राि देतात. यावरून या सनष्ठुर मालकाांनीं अशा र्मेंडीत राह ां नये कीं, या मानवी उांिाांची 
िहनशीलता अमयाद आहे. त्याांना सकतीही ताप झाला तरी तो देणारावर तीं कधींही उलि न पडावयाचींच 
नाहींत. रेल्वेकडे िध्याां असशसक्षत लोकाांचा भरणा र्फार आहे. या लोकाांि रेल्वेकडील चाकरीच्या ितत 
सनयमाांपाि न होणारी पीडा दुःिह झाली आहे, पण सतच्या पसरहाराथइ कोणता व किा उपाय करावा, हें 
माहीत निल्यामुळें, तिल्या पीडेंत आपले सदवि कां ठीत आहेत! पण थोड्ा वषांत ही क्स्थसत बदल न 
जाऊन िरकाराि व रेल्वे–असधकाऱ्याांि गरीब नेसिवाांची दाद रे्णें जरूर पडेल. उत्तरोत्तर सशकलेले लोक 
रेल्वकेडे नोकऱ्या धरूां  लागले आहेत. या लोकाांना र्तर देशाांतील नोकरचाकर आपले पगार वाढव न 
रे्ण्यािाठीं, व आपल्या नोकरीचे सनयम िुखावह करून रे्ण्यािाठीं, कशा प्रकारच्या खिपिी करूां  लागले 
आहेत, हें िमज ां लागलें  आहे. तेव्हाां ते तशा प्रकारचे उपाय आपल्या बचावािाठीं र्कडे करून पहाण्याि 
काां प्रवृत्त होणार नाहींत, हें कोणाच्यानेंही िाांगवणार नाहीं. रेल्वचे्या नेसिव नोकरानें रोज सकती ताि काम 
करावें, असधक काम पडल्याि त्याला सकती भत्ता समळावा, हक्काची रजा केव्हाां व सकती द्यावी, वषांत न व 
मसहन्याांत न सकती िुट्टट्या अिाव्या, अन्यायानें कोणी बडतर्फइ  झाला अिल्याि त्यानें कोणाकडे दाद 
मागावी, बढती कोणत्या क्रमानें व गुणानें व्हावी, नोकरीवर अिताां अपर्ात झाल्याि जे कांपेन्सेशन 
द्यावयाचें तें सकतीं व किें द्यावें—वगैरे गोष्टींसवषयीं ठरीव सनयम नाहींत, व त्या वसरष्ठ असधकाऱ्याांच्या शुद्ध 
लहरीवर अवलांब न आहेत, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. पडेल तेव्हाां मरेमरेतोंपयंत काम करून रे्णें, 
आसण ते निेल तेव्हाां पगार न देताां र्रीं बिावयाला िाांगणें ही का नोकर ठेवण्याची पद्धती? या पद्धतीनें 
जी. आय्. पी. कडे काांहीं नोकर लावण्याांत व काढण्याांत येतात, अिें आम्ही ऐकतों. या सबनपगारी िुट्टीि 
‘जबरीची रजा’ अिें म्हणण्याि काय प्रत्यवाय आहे? स्वतःचे प्राण कां ठाशीं आले अिताां, ककवा जवळचा 
आप्त मरणोन्मुख झाला अिताां, सकतीही आजइव केले तरी कामाच्या सदविाांत आठचार सदविाांची देखील 
रजा पाि करावयाची नाहीं, आसण काम निलें  म्हणजे जबरीची कोरडी रजा घ्यावयाि लावावयाचें, हें 
आमच्या मतें अगदीं प्रशस्त नाहीं. पोष्टमास्तर, डॉततर, मसॅजस्रेट्ि वगैरे नोकराांप्रमाणें रेल्वकेडील 
नोकराांची नोकरी कठीण आहे; तींत जेव्हाां तेव्हाां खांड पड ां देताां येत नाहीं हें आम्ही कब ल करतों. पण या 
कारणािाठींच ती र्फार िततीची अि ां नये, व तीबद्दल चाांगलें  वतेन द्यावें, अिें आमचें मत आहे. नाहींतर 
आमच्या िदनइ मराठा रेल्वेकडील नोकराांचे पगार आसण काम करण्याची त्याांची शलैी! हे सबचारे अिल्या 
सभकार पगाराांवर र्ततया र्मानानें व औत्िुतयानें चाकरी बजावतात कशी, याचेंच आम्हाांि मोठें नवल 
वाितें! खरें म्हिलें  म्हणजे ज्या कां पनीकड न र्तकें  सभकार वतेन देण्याांत येत आहे सतच्या कामाांत र्डोर्डीं 
अडथळे यावे, अपर्ात व्हाव,े व लाचलुचपतीचे खिले हमेशा पुढें यावे. पण तिा प्रकार होत नाहीं, यावरून 
लोकाांचा िोसशकपणा मात्र व्यतत होतो, कां पनीचें चाांगुलपण व्यतत होत नाहीं. व्यापार झपाट्यानें िुरूां  



 

 

अनुक्रमणिका 

झाला म्हणजे मुांबई आसण कल्याण याांच्या दरम्यान अिलेल्या स्िेशनाांवरील स्िेशन मास्तरापाि न 
पोिइरापयंत प्रत्येक नोकराि सकती दगदग पडते, याचा सवचार कां पनीच्या असधकाऱ्याांनीं, कधीं केला आहे 
काय? आमच्या मतें व्यापाराच्या सदविाांत या स्िेशनाांवरील नोकरापाि न आठ तािाांह न असधक काम रे्णें 
केवळ सनदइयपणा होय. कोंकणची नेभळी हवा, सबनकि अन्न, मच ळ व मेंगें पाणी, उन्हाची सतरीप, आसण 
मालाच्या गाड्ाांचा झपािा—यामुळें  िाऱ्या नोकराांच्या कमरेचे िाांके पाांचिहा तािाांत अगदीं सढले होऊन 
जातात. तिेंच जी. आय. पी. आर्.च्या या शाखेंत काम करणाऱ्याांि खचइ र्फार लागतो; कारण िाऱ्या 
सजनिाांची महागाई अि न, र्रभाडेंही र्फार पडते. तेव्हाां कां पनीनें या सडक्स्रतिमधील आपल्या नोकराांि 
असधक पगार आसण र्रभाड्ाचा काांहीं भाग द्यावा, हें न्याय्य आहे. पण या गोष्टींकडे कोणीच लक्ष देत 
नाहीं, हें पाह न आम्हाांि सवस्मय होतो. येवढ्या मोठ्या गयारांिीड कां पनीच्या नोकराांची ही दशा, तर 
िोिेखानी अन्गयारांिीड कां पन्याांच्या नोकराांची दशा कशी अिेल याचा वाचकाांनींच सवचार करावा. आम्ही 
अिें ऐकतों कीं, जी. आय. पी. कां पनीतील कोणत्याही नेसिव नोकराि प्रसतवषीं दहा सदविाांह न असधक 
रजा समळत नाहीं! पण ही येवढी रजा तरी त्याांि हवी तेव्हाां समळती, आसण वषइ दोन वषें ती मुळींच न 
रे्तल्याि एकदम मसहनाभराची समळती, तर देखील त्या गरीब लोकाांनीं कां पनीचे आभार मासनले अिते. 
पण तिें होत नाहीं अशी तक्रार आहे. वास्तसवक पहाताां, िरकार आपल्या हातीं ठेवलेल्या रेल्वकेडील 
नोकराांि ज्या पद्धतीनें वागसवतें ककवा जे सनयम लाग  करतें, ते सनयम गरॅांिीड व अन्गरॅांिीड रेल्वे 
कां पन्याांकड न स्वीकारसवण्याि आम्हाांि काांहीं हरकत सदित नाहीं. थोड्ा सदविाांत कां पन्याांचे असधकारी 
नेसिव लोकाांच्या तक्रारी द र करण्याचा प्रयत्न कसरतात ककवा नाहीं हें पाह न, िरकारनें रेल्वे कां पन्याांि 
आपले सनयम पतकरणें भाग पाडावें आसण तिें करण्यासवषयीं त्याांची सवशषे हरकत अिल्याि या कामाची 
शहासनशा करण्यािाठीं एक कसमशन नेमावें. या कसमशनाांत िरकारानें सनवडलेले दोन, कां पन्याांनी 
सनवडलेले तीन, आसण कां पन्याांतील नोकराांनीं सनवडलेले दोन, अिे िात र्िम अिावे. या कसमशनाि 
कां पन्याांपाांशीं हव े ते सहशबे व पासहजे ती मासहती मागण्याचा आसण वािेल त्याची िाक्ष रे्ण्याचा असधकार 
अिावा. सगरण्याांतील मजुराांची जर िरकाराि र्तकी कींव येत आहे आसण त्याांच्या तक्रारी ऐक न रे्ऊन 
त्याांवर सरपोिइ करण्याकसरता एक कसमशन नेमण्याचा सवचार आहे, तर रेल्वे कां पन्याांच्या नोकराांची सदनचया 
कशी आहे, याचा तपाि करण्यािाठी एक कसमशन नेमणें सकती अगत्याचें आहे, हें आम्हीं िरकाराि 
िाांसगतलें  पासहजे, अिें नाहीं. 
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कायिा मागतां ते जात कां करीत नाहीं? 
नंबर [नां. १ आगरकर–वाङ्मय : खांड १, पृ. ३७२ पाहा. िांपादक.] 
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प्रस्तुत प्रश्न पुनः एकदाां पषृ्ठभागावर आला आहे. तो करणाराांनीं त्याच्या िवइ बाज ांचा सवचार केला 

नाहीं, अिें आम्हाांि वाितें. हा प्रश्न करण्याांत वगेळाल्या लोकाांचा वगेळाला हेतु आहे, हें आम्ही जाण न 
आहों. तथासप त्याांचे स्थ लमानानें दोन वगइ करून त्याांच्या म्हणण्याचा आज सवचार करावयाचा. प्रस्तुत प्रश्न 
करण्याांत पसहल्या वगांतील लोकाांचा एकां दर रोंख पुढील शब्दाांनीं व्यतत कसरताां येईल. ते म्हणतात कीं ज्या 
‘िनातन वदेोतत चालीरीतींच्या र्ष्टासनष्टतेसवषयीं आमच्या बाप–आजाांि कधीं शांकाही आली नाहीं, त्या 
चालीरीसत आमच्याही उन्नतीि नडतील अिें कालत्रयीं र्डणार नाहीं. आज हजारों वषें ज्या िांस्था 
जशाच्या तशा चालत आल्या, त्याांत दोषाांश अिणें अशतय आहे. आताां पाश्चात्य सशक्षणानें ज्याांच्या मतीि 
मांदत्व आलें  आहे, अशा काांहीं वडेेसपराांि जर या चालीरीतींत दोषस्थलें  सदित अितील, तर तो दोष या 
चाली रीतींचा नव्हे तर तो त्याांनीं चढसवलेल्या सवलायती चष्ट्म्याचा प्रभाव होय, व आमच्या चालीरीती, 
आचारसवचार व धमइिांस्था याांपाि न आपल्या उच्िृांखल िुखाशिे प्रसतबांध होतो, अिें जर या मसतमांदाांि 
वाित अिेल, व ही त्याांची वडेी िमज त द र होणें जर दुरापास्तच अिेल, तर त्याांनीं व्यथइ आमच्या रूढ 
िमजुतींची सविांबना, करीत न बिताां, आपली वगेळी जात करावी हें चाांगलें , म्हणजे आमचीही किकि 
चुकली, आसण याांिही हवें तिें मनमुराद वागण्याि मुभा समळाली!’ 

 
या वगांतील लोकाांशीं वाद र्ालीत बिण्याांत सवशषे अथइ नाहीं. तथासप त्याांि र्तकें  िाांगणें जरूर 

आहे कीं, आजसमत्तीि जे वगेळाल्या मागांनीं सनरसनराळ्या िामासजक िुधारणा करण्याि झित आहेत 
त्याांचा त्या त्या िुधारणेपाि न व्यक्ततदृष्ट्ट्या आपलें  सहत करून घ्यावें हा उदे्दश नाहीं. या िुधारणाांि जर 
िावइजसनकता येईल तरच आपले र्ष्ट हेतु सिद्धीि जातील ही गोष्ट ते िवइ जाण न आहेत. तेव्हाां वगेळी जात 
करा, अिा या िुधारकाांि िल्ला देऊन, त्याांची िमज त र्ाल ां  पहाणें व्यथइ आहे. तुमचा व त्याांचा जन्म एका 
देशाांत झाला अिल्यामुळें, तुम्हीं त्याांचा सकतीही सतिकारा केलात तरी ते तुम्हाांि िोड न कधींही द र जाणार 
नाहींत. तुम्हीं त्याांना सकतीही सशव्याशाप सदलेत, त्याांची सकतीही सनभइत्िइना केलीत, व त्याांच्या सप्रय 
आप्तवगांचा उद्धारही केलात, तथासप ते तुमचा आश्रय िोडणार नाहींत. ते तुमच्या कानींकपाळीं अिेच 
ओरडत राहतील, व तुमची िमज त पाड न म्हणा, ककवा प्रिांगीं धाक दाखव नही म्हणा, तुम्हाांिहवतइमान पुढें 
पाऊल िाकतील. तुमचें िुख व त्याांचें िुख अिे दोन भाग होणें अशतय आहे. एका देशाांतील व्यक्ततमात्राचें 
िुख परस्परावलांबी अिलें  पासहजे. तेव्हाां त्याांचें खरें िुख अपसरहायइ रीतीनें तुमच्या खऱ्या िुखावर अवलांब न 
अिल्यामुळें  वगेळी जात केल्यानें स्वाथइही िाधणार नाहीं, ही गोष्ट िुधारकाांि माहीत आहे, व अिें नितें 
तर ‘जात करा’ म्हण न उपदेश करण्याचें तुम्हाांि प्रयोजनच पडलें  नितें. अिो; त तइ या वगासवषयीं असधक 
सलहीत बिण्याची गरज नाहीं. 
 

दुिऱ्या वगामध्यें ज्या िुधारणाांसवषयीं आज खिपि िुरू आहे त्याांपैकीं बहुतेक तरी झाल्यावाांच न 
आपलें  पाऊल खात्रीनें पुढें पडणार नाहीं अिें मानणाऱ्या लोकाांचा आम्ही िमावशे कसरतों. पसहल्या 
वगांतील लोकाांचा आम्हीं केवळ िामान्य दृष्टीनें सवचार केला. त्याांतील पोिभेदाांकडे आम्हीं लक्ष्य सदलें  
नाहीं. परांतु या वगासवषयीं सवचार करताांना त्याचे दोन पोिसवभाग करून मग त्याांच्या म्हणण्याचा सवचार 
केला पासहजे. या दोन सवभागाांपैकीं एका पक्षाचे मताांत िांगसत म्हण न कधीं समळावयाची नाहीं. त्याची िवइ 
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नजर एकां दर िमाजाची शाबािकी समळसवण्याकडे अिते, व तो हेतु िाधण्याकसरताां वारा येईल तशी पाठ 
देण्याि तो तयार अितो. एकदाां हे लोक काांहीं िुधारकाांि उतावळे म्हणतील व सर्फरून त्याांिच सभते्र 
म्हणतील. ज्या िुधारणाांि िमाजाची िांमसत नाहीं व ज्या ग्रहण करण्याि िमाज तयार नाहीं, अशा 
िुधारणा कोणीं िुरू केल्याि त्याांि ते देशबुडवे म्हणण्याि तयार. पुनर्कववाहािारख्या धमइबाह्य मानलेल्या 
गोष्टीि कोणीं िुरवात केली कीं, त्याांनीं मागलापुढला सवचार पाहला नाहीं, एकाच गोळीनें दहा पक्षी 
मारण्याचा यानीं प्रयत्न केला, त्यामुळें  िुधारणेसवषयीं लोकाांि अश्रद्धा मात्र उत्पन्न झाली, व सवनाकारण नव े
व जुने अिे ति पाड न याांनीं िमाजाची राखराांगोळी करून िाकली, लोकिमुदायाच्या र्च्िेनुरूप तडजोड 
न कसरताां ते उतासवळपणानें एकदम भरारी मारूां  लागले, व िगळाच र्ोिाळा करून बिले! वगैरे आके्षप 
याांचेकड न येतात. बरें, प्रत्यक्ष िुधारणेि िुरवात न कसरताां, केवळ आपल्या चालीरीतींतील दोषस्थलें  
कोणी िमाजापुढें माांड ां लागला व त्या िुधारणाांशीं लोकिमुदाय पसरसचत होईल अिे प्रयत्न करूां  लागला, 
तथासप लोकाांकड न वाहावा समळसवण्याकसरताां त्यावरही िीका करीत बिण्याांत याांि हौिच. िोवळेंओवळें  
म्हणजे वास्तसवक स्वच्ितेचाच भाग आहे. मग त्यासवषयीं िमाजाांत अजागळ प्रकार माजले म्हण न त्याची 
थट्टा कशाला करायला पासहजे? केशवपनाची चाल अमानुष, रानिी व सनदइयपणाची अिली म्हण न त्याचें 
र्फाजील स्तोम माजसवण्याांत काय अथइ आहे? सस्रयाांि अनवाणी चालावें लागलें , त्या पाविाांत सभजत 
अिल्या, ककवा उन्हाांत भाजत अिल्या व त्याांि थांडीनें कुडकुडावें लागत अिलें , म्हण न त्यावर आर्किकलें  
सलह न काय होणार? वगैरेंचें गांभीरपणानें प्रसतपादन करण्याांतही हे लोक मागें नितात. बरें, ज्या गोष्टींि 
धमाची आडकाठी नाहीं, िाधारण लोकाचाराचा सजला पाकठबा नाहीं. अशी एखादी िुधारणा कायमची व 
खात्रीनें होण्यािारखी अिली व ती कायद्यानें र्डव न आण ां म्हिलें , तरी तें याांि पिांत नाहीं. ११।१२ 
वषांच्या आांत मुलींचें लगनच करूां  नये म्हण न कायदा केला अिताां तो रूढीि िोड न नाहीं. र्ततया 
कालपयंत मुलगी असववासहत ठेवण्याि िमाजही र्फारशी हरकत रे्णार नाहीं. याांत उतासवळपणाही नाहीं. 
परांतु कायदा करा अिें कोणी प्रसतपादन करूां  लागला कीं सर्फरसवला याांनीं आपला मोचा! धमइिमजुतींत 
परवया िरकारानें हात र्ातला अिताां अनथइ होतील, अशी िामान्य िमाजाची िमज त अिल्यामुळें  हें 
िुधारणेच्ि ही त्याचीच री ओढ ां लागतात. िामान्य िमाजाप्रमाणें िरकार परकें  आहे म्हण न त्याच्यावर 
सवश्वाि ठेवणें योगय नाहीं, अिेंही प्रसतपादन करण्याि त्याांि हरकत वाित नाहीं. परांतु एवढ्यानेंच 
कायदेवाल्याांचीं तोंडें समिणार नाहींत, हें त्याांि माहीत अिल्यामुळें  आपल्या पक्षाच्या मांडनाथइ समल्ल, 
स्पेन्िरप्रभसृत ग्रांथकाराांच्या उततीची ओढाताण करून ते त्याि गप्प करण्याचा प्रयत्न करतात. तोही 
िाधला नाहीं म्हणजे, पहा बोवा, हा कायदा केला तर मग एक नोंदणी ऑर्फीि करावें लागेल, व 
सवनाकारण कराचा मात्र बोजा जास्ती पडणार, म्हण नही गांभीर स्वरानें जल्पना कसरतात, व आपणाांि 
खरोखर अशी भीसत नि नही दुिऱ्याि मात्र सभवव ां पहातात. वर िाांसगतलेल्याच लपांडावाांपैकीं ‘जात काां 
करीत नाहीं’ हाही एक प्रश्न होय. लोकिमुदाय जर कायद्याच्या उलि आहे तर त्याच्यावर तो जुलमानें 
लादण्याची खपपि तुम्ही काां कसरताां? तुम्हाांि जर िमाजाचे पुढारी म्हणव न रे्णें अिेल तर अिे 
नामदइपणानें िरकारची काां मदत मागताां? तुमच्याांत धमक अिेल तर करा वगेळी जात, आसण बालसववाहच 
काय, परांतु र्तर िवइ िुधारणाांचे द्या र्ाल न आपल्या देशबाांधवाांि उदाहरण. अिें कराल तर तुम्हाांि 
पुढासरत्व शोभेल. नाहींतर िरकारच्या आड उभें राह न आमच्या अज्ञान लोकिमाजावर गोळ्या िोडणाऱ्या 
भेंकडाांि कोण पुढारी म्हणेल? 

 
वरच्या पक्षाांतील लोकाांि आम्ही अिें सवचासरतों कीं, बाबाांनो! वगेळी जात करण्यासवषयीं जो तुम्ही 

आम्हाांि िल्ला देत आहाां, तो केवळ आम्हीं कायदा मागण्याचें िोड न द्यावें एवढ्याच उदे्दशानें नाहीं काय? 
आम्हीं वगेळी जात केली तर कोठें थाांबावें व काां थाांबावें, हें तुम्ही आम्हाांि िाांगाल काय? ईश्वरानें िृसजलेले 
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िवइ प्राणी िारख्या योगयतेचे आहेत, िवांि िारखे हक्क आहेत, या िवइ िुधारलेल्या राष्ट्राांनीं 
अांसगकासरलेल्या तत्त्वावर जर आमची ही नवी जात वाग ां लागली, तर तें तुम्हाांि कब ल आहे काय? 
ज्याांच्यामध्यें रूढीनें र्फारच अांतर आहे, अशा जाती िोड न देऊन, ब्राह्मण, शणेवी, परभ , वगैरेंनीं 
रोिीव्यवहार व बेिीव्यवहार िुरू केला, भक्ष्याभक्ष्याांचा िवइ सवचार गुांडाळ न ठेवला, जानव्याकसरताां खचइ 
होणाऱ्या िुताचा अन्य कायािाठीं उपयोग होऊां  सदला, तर सर्फरून ‘हे उतावळे लोक लागले िवइ िुधारणा 
एकदम करायला!’ अिें तुम्हीच म्हण न त्याांची अवहेलना करणार नाहीं ना? व हे अिले पुढारी आम्हाांि 
नकोत म्हण न प्रसतपादणार नाहीं ना? याचा नीि सवचार करून काय तें ठरवा, आसण मग आम्हाांि काय तो 
िल्ला द्या. उदाहरण नाहीं म्हण नच आमचे लोक वाि पहात आहेत, तेवढें सदिलें  कीं ते भराभर माग न 
येण्याि तयार आहेत अिें खरोखरच अिते, तर आजपयंतचीं उदाहरणें काां उपयोगी पड ां नयेत? अमुक 
एका व्यततीनें तेवढा सिस्तीधमइ स्वीकारला निता तर र्फार बरें झालें  अितें, अिे जे उद्धगार आपण ऐकतों 
याचा अथइ काय? याचा अथइ र्तकाच आहे कीं केवळ “बोले तैिा चाले” एवढ्याच गुणाांनीं एकादी व्यतती 
लोकाांि अनुकरणाहइ वाित नाहीं. मनुष्ट्य जें बोलतो तें जर आधीं आपणाांि रुचत अिेल तर मात्र त्याचें 
त्याप्रमाणें चालणें आपणाांि अनुकरणाहइ वाि ां लागतें. तेव्हाां वगेळी जात करून आजपयंत प्रसतपादलेल्या 
िुधारणा कृतीनें करून दाखसवल्या तरी त्याांच्या र्ष्टतेसवषयीं लोकमताची तयारी अिल्यावाांच न 
लोकिमुदाय सतकडे वळण्याचा िांभव नाहीं. पैशाच्या लोभानें पोिची पोर एखाद्या थेरड्ाि सवकणारा 
किाई बाप व थेरडा जाांवई याांच्याशीं पांक्ततव्यवहार करण्याांत जर पाप नाहीं, तर सजचें कन्यात्व नष्ट झालें  
नाहीं, अशा आपल्या मुगध पोरीच्या कल्याणाथइ सतचा योगय वराशीं सववाह करून देणारा सपतृकतइव्यपरायण 
बाप व त्याचा जाांवई याांच्याशीं पांक्ततव्यवहार केल्यानें पाप किें लागावें? अन्य जातीच्या वाराांगनेि र्राांत 
ठेव न सतच्याशीं िवइ व्यवहार करणारे नीसतमान् पुरुष जर बसहष्ट्कायइ नाहींत, तर शुद्राशीं अन्नव्यवहार करणेंच 
बसहष्ट्कायइ काां अिावें, वगैरे प्रश्न र्तके उर्ड आहेत कीं, एखाद्या चार वषांच्या पोरािही त्याांतील अन्याय 
सदि न येणारा आहे. तथासप लोकमत लहरी अितें, लोकमताच्या गसणतशास्राांत दोन आसण दोन चारच 
होतात, अिें नाहीं! ते कधीं तीनही होतात, व कधीं पाांचही होतात; परांतु तें लहरी अितें म्हण न त्याचा 
सतरस्कार कसरताां येत नाहीं. तें िुधारण्यासवषयीं सधमेपणानें प्रयत्न केला पासहजे. व तें िुधारेपयंत वगेळी 
जात करण्यापाि न र्फायदा न होताां उलि नुकिान मात्र होणार आहे. मनुष्ट्यानें स्वसहताची पवा न कसरताां 
लोकसहताथइ आत्मयज्ञ करणें हें अत्यांत उदारतेचें सचन्ह होय. परांतु त्या आत्मयज्ञापाि न जर लोकसहत 
िाधत निेल, व आत्मयज्ञाबरोबरच आपल्या िांततीच्याही िुखाचा यज्ञ होत अिेल, तर तो आत्मयज्ञ करणें 
योगयच आहे, अिें खात्रीनें म्हणताां येत नाहीं. 
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िंोकमतातंर 
 

२–३–९१ 
 

या णनशा सवधभूतानां जागलत संयमी । 
 
रात्र आसण सदवि, पाणी आसण बर्फइ , नवें आसण जुनें, तरुण आसण वृद्ध वगैरे शब्दाांचा सभन्नाथइ 

आपणाांि स्पष्टपणें कळतो र्तकेच नाहीं, तर या शब्दाांनीं व्यतत होणाऱ्या वस्त ांचें सभन्नत्वही आपणाांि 
चाांगल्या रीतीनें िमजतें. तथासप अशा वस्त ांचा अन्योन्य िांबांध र्तका िांसनकि आहे कीं, कोणत्याही एका 
सववसक्षत क्षणीं त्याांतील भेद िमजण्याची मोठी मुष्ट्कील पडते. कोणत्या समसनिाांत रात्र िांप न सदवि लागतो, 
पाण्याचें बर्फइ  होऊां  लागलें  अिताां त्याचें पाणीपण नाहींिें होऊन त्याला बर्फइ पण केव्हाां येतें, ज्याला आपण 
नवें वस्र म्हणतों त्याला जुनेंपण केव्हाां येऊां  लागतें, अथवा ज्याला आपण तरुण म्हणतों तो कोणत्या 
र्िकेि वृद्ध होऊां  लागतो, हें कोणाि िाांगताां येणार आहे? तथासप ि योदय झाल्यावर र्कड न सतकडे 
सर्फरणाऱ्या िाांवल्या ककवा भरतीि आरांभ झाला अिताां सकनाऱ्यावर पिरत जाणारें िमुद्राचें पाणी याची 
गसत कोणत्याही सववसक्षत क्षणीं र्ांसद्रयगोचर निली, तरी सतच्या ित्यत्वाबद्दल ज्याप्रमाणें कोणािही शांका 
रासहलेली नाहीं, त्याप्रमाणें िामान्य जनाांि लोकमत सकतीही क्स्थर आहे अिें वाित अिलें  तरी सकत्येक 
क्षणीं याांत रे्फरर्फार होत अितो, ही गोष्ट स्वल्प सवचाराअांती पासहजे त्याच्या लक्षाांत येण्यािारखी आहे. हें 
िंोकमतांतर होण्याि िमाजाांतील मुख्य दोन पक्षाांत जो सनत्यकलह चाललेला अितो तो कारण होतो. या 
पक्षाांपैकीं एक पक्ष जुन्या आचाराांत व सवचाराांत त्याला जें चाांगलें  अिें वाित अितें त्याचें िांरक्षण करण्याि 
झित अितो, व दुिरा त्याांत जें द षणीय व असहतकारक आहे अिें त्याि वाित अितें, तें द र करण्यािाठीं 
झित अितो. या उभयताांच्या अन्योन्यकलहामुळें  िमाजाच्या क्स्थतींत जें एकिारखें अांतर पडत अितें, तें 
िहिा ध्यानाांत येण्यािारखें नितें. तथासप तें होत अितें हें ज्याांना पहावयाचें अिेल त्याांनीं िमाजक्स्थतीचा 
सपढीवार सवचार करावा. िावलीच्या कडेवर ककवा पाण्याच्या वलेेवर खडा ठेऊन थोडें र्कडे सतकडे सर्फरून 
आल्याि, ज्याप्रमाणें खड्ापाि न िावली द र गेली, ककवा तो पाण्याांत िाांपड न तें वर चढलें  अिें झट्सदशीं 
लक्षाांत येतें, त्याप्रमाणें सपढीसपढीनें िामासजक क्स्थतीचा ककवा लोकमताचा सवचार केला अिताां, त्याांत 
हिक न पडत जाणारें अांतर प्रत्ययाि येतें. कोणत्याही सवशषे कालाचा सवचार केला अिताां त्याांत 
तांट्याांसशवाय दुिरें काांहीं सदित नाहीं. जुन्या आचाराांचे व कल्पनाांचे िांरक्षक नवीन आचाराांच्या व 
कल्पनाांच्या प्रचारकाांि कुां सठत करण्यासवषयीं ज्याप्रमाणें आपली पराकाष्ठा करीत अितात, त्याप्रमाणें दुिरे 
पसहल्याांि आपल्याबरोबर रे्ऊन जाण्याि आपली शथइ करीत अितात. अशाप्रकारें जड व चल वस्त ांच्या 
आसण अप्रबुद्ध व प्रबुद्ध जांत ांच्या प्रकृतींत रे्फरर्फार होत जाणें हा या सवश्वाचा सनत्य स्वभाव आहे. 
मनुष्ट्यजातींत आजपयंत ज्या मोठमोठ्या राज्यक्राांत्या ककवा धमइक्राांत्या झाल्या त्या ह्या केव्हाांही खळ न 
पडणाऱ्या सवश्वाच्या सनत्य स्वभावामुळें  झाल्या. या अपसरहायइ सनयमाचें मनुष्ट्याांि अज्ञान अितें तोंपयंत 
त्याांच्या कलहाांत सवशषे तीव्रता अिते. पण जिजिा ज्ञानप्रिार व ज्ञानवृसद्ध होत जाते, तितिा हा कलह 
िामोपचाराांनीं होऊां  लागतो. नवीन गोष्टींचा िामान्य मनुष्ट्याि जात्या मोठा कां िाळा अितो, व तो अिणें 
र्फार स्वाभासवक आहे. जुन्या गोष्टींत काांहीं दोष अिले तरी सवशषे पसरचयामुळें  त्याांची अडचण वािेनाशी 
झालेली अिते. नवीन गोष्टींचा तिा प्रकार नितो. अनुभवाांतीं त्या कशा सदि न येतील तें कोणािही िाांगताां 
येत निल्यामुळें, व त्याांचा सवचार करणें प्रथमदशइनीं मोठ्या गैरिोईचें अिल्यामुळें, भावी सवशषे िुखाच्या 
आशवेर हातचें िुख िाक न देण्याचें आसण त्रािदायक नवीन प्रयोग करून पहाण्याचें धैयइ िामान्य लोकाांि 
होत नाहीं, याबद्दल त्याांना सवशषे दोष लावणें हा अिमांजिपणा होय. आचाराचा स्वीकार करण्याची मनाची 
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प्रवृसत्त होण्याप वीं त्यावर सवशषे प्रकारच्या सशक्षणाचा िांस्कार व्हावा लागत अितो. तो ज्या व्यततीच्या 
मनावर झाला नाहीं त्यानें तुमचे िुधारक िाांगतील तें सनम िपणें ऐकावें आसण तदनुिार वतइन करण्याि 
तयार व्हावें, अिें किें होईल? तथासप ज्याला एखादी नवीन गोष्ट लोकाांनीं पत्कसरली अिताां तीपाि न 
त्याांचें सहत होणार आहे, अिें खात्रीप वइक वाित अिेल त्याने उर्डपणें सतची चचा न करावी, व तदनुिार 
होईल तेवढें आचरण करून दाखसवण्याचा प्रयत्न न करावा तर काय करावें? ज्याप्रमाणें हातीं अिलेली 
‘अधी भाकर’ िाक न देऊन दुिऱ्याच्या हातीं अिलेल्या िगळ्या भाकरीिाठीं धाांवत िुिणें हे वतइन िामान्य 
लोकाांि पिांत पडत नाहीं, त्याप्रमाणें आपल्या आिांमताांतील क्स्थतींत अिलेले दोष स्पष्टपणें नजरेि आले 
अि न, त्याांचा प्रसतकार करण्याचा प्रयत्न न करणें हेंही एका प्रकारच्या सवशषे प्रकृतीच्या लोकाांि अत्यांत 
अिह्य होते. जी गोष्ट सनःिांशयपणें अांतीं देशाि सहतावह होईल अशी या लोकाांची मनोदेवता त्याांि 
रात्रांसदवि िाांगत अिते त्या गोष्टीचा प्रिार करण्याांत त्याांि सकतीही कष्ट पडले तरी त्याांबद्दल त्याांना 
सबलकुल सर्फकीर वाित नाहीं! ककबहुना ते कष्ट िाहण्याांतच आपलें  जीसवतिार्फल्य आहे अशी त्याांची खात्री 
झाली अिल्यामुळें  ते कष्ट त्याांि कष्टािारखे वािेनािे होतात. अिें नितें तर साके्रणतसािारख्या 
िांतसशरोमणीनें आपल्या िमकालीन लोकाांकड न अनेक वष े ‘िीः थ ः’ करून कशािाठीं रे्तलें  अितें? व 
अखेरीि सनष्ठरु व दुराग्रही देशबाांधवाांनीं भरून सदलेला हेमलॉक नाांवाच्या सवषाचा पेला शाांतपणें तोंडाि 
लाव न आनांदानें परलोकप्रयाण कशािाठीं केलें  अितें? मनाि शुद्ध वािलेल्या धमाचा प्रचार करण्यासवषयीं 
परमेश्वराकड न आपणाि आज्ञा झाली आहे, अिें सिस्ताि व त्याच्या अनुयायाांि न वाितें तर त्याांनीं यहुदी 
व रोमन लोकाांकड न आपला िळ कशाला करून रे्तला अिता? व शवेिीं मेरीतनय िुळीं कशाला जाता? 
स्वतःच्या जीसवतापेक्षाां स्वमतत्याग करणें ब्रनूोस असधक दुःिह न होतें तर रोमपत्तनस्थ पोपाकड न जाळ न 
रे्ण्याि तो कशाला तयार झाला अिता? अिें नितें तर गौतमकुिंणिनमणि बुद्ध राज्य, स्री, व अपत्य 
याांचा त्याग करून वनवाि व तपश्चया याांचे कष्ट िाहण्याि व अनेक िांकिें िोि न वैसदक धमाच्या उलि 
नवीन धमइ स्थापण्याि कशाला प्रवृत्त होता? र्फार कशाला, ज्या ित्पुरुषाचें नाव या र्िकेि झाड न िाऱ्या 
कहदु लोकाांच्या तोंडीं झालें  आहे त्याला स्वमत प्रसतपादण्याच्या कामीं जे हाल िोिावे लागले त्याची 
हकीकत ऐक न ज्याच्या तोंडावािें दुःखाचा िुस्कारा सनर्णार नाहीं अिा कोण आहे? 

 
या थोर पुरुषाांचीं चसरत्रें ज्याांि थोडींबहुत माहीत अितील त्याांनीं तरी कोणत्याही मतासवषयीं सवशषे 

आग्रह धरून उलि मताच्या लोकाांवर तुि न पडणें प्रशस्त होणार नाहीं. िाके्रसतिाच्या अमदानींत त्याच्या 
सवशषे पे्रमाांतल्या सशष्ट्याांसशवाय त्याला कोणीं बरें म्हिलें  नाहीं हें जरी खरें आहे, तरी त्याच्या पश्चात् थोड्ाच 
वषांत लोकाांच्या मनाांत र्तकें  अांतर पडलें  कीं, ज्याांनीं िाके्रसतिाि त्राि सदला होता त्याांच्या मुलाांबाळाांि 
सशक्षा देण्याांत येऊन त्याांचीं र्रें जमीनदोस्त केलीं व त्याांचे पाये देखील खण न िासकले! दुष्ट लोकाांनीं 
िुळावर चढसवलेला सक्रस्त पथृ्वीवरील अत्यांत श र, बुसद्धवान्, धार्कमक, व ज्ञानिांपन्न अशा लोकाांचा 
धमइिांस्थापक झाला! थोड्ा सदविाांप वी रोम येथील सिस्ती शांकराचायांनीं ब्रनूोस िांतमासलकें त गोंव न, 
एका प्रसिद्ध सठकाणीं त्याच्या पुतळ्याची स्थापना केली! वैसदक धमाि कां िाळलेल्या बुद्धानें जो कमइप्रधान 
धमइ स्थापला त्याच्या अनुयायाांची िांख्या आजसमत्तीि िवापेक्षाां मोठी आहे, व बौद्ध धमांतील तत्त्वाांिारखीं 
तत्त्वें दुिऱ्या कोणत्याही धमांत नाहींत, अिें अनेक सवद्वानाांचें म्हणणें आहे! थोड्ा वषांप वीं कमइठ 
सिस्त्याांबरोबर ब्रडॅिंॉचे नाांव तोंडाांत न चुक न सनर्ालें  अितें, तर ज्या आम्ही “शाांतां पापां” अिें म्हण न 
कदासचत् स्नानही केलें  अितें, त्या ब्रडॅलॉच्या आकृतीचे िाांक आमच्या र्तर देवाबरोबर आज आम्ही 
पुजण्याि तयार झालों आहों! या गत गोष्टी डोळ्याांपुढें येऊन, हळ  हळ  लोकमताांतर होत जाणें सकती 
असनवायइ आहे, हें िाांप्रत कालीं या देशाांतील आग्रही लोकाांच्या मनाांत भरेल, तर रूढ धमइकल्पना व धमाचार 
ज्याि मान्य नाहींत, अशाांचा जो िळ होत आहे त्याची बरीच तीक्ष्णता कमी होईल! यावर जर कोणी अिा 
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आके्षप रे्तील कीं, िध्याांच्या िुधारकाांपैकीं एकालाही वर िाांसगतलेल्या थोर पुरुषाच्या दािाच्या दािाची 
योगयता नाहीं, आसण म्हण न त्याि िभ्यतेनें ककवा िौजन्यानें वागसवण्याची गरज नाहीं, तर त्यावर अिें 
प्रत्युत्तर आहे कीं, िाांप्रत कालीं प वइपद्धतीि अनुिरणाऱ्या अिांख्य लोकाांपैकीं एकाांतही पसहल्या 
शांकराचायाचा कककरानुकककर होण्याची योगयता नाहीं! पण या लेखाांत हा वाद उपक्स्थत करण्याचें मुळींच 
प्रयोजन नाहीं. येथें वाचकाांच्या नजरेि येवढेंच आणावयाचें होतें कीं, धमासभमानामुळें  ककवा दुिऱ्या 
कोणत्याही असभमानामुळें  कोणत्याही व्यततीनें ककवा व्यक्ततिमुदायानें आपलीं मतें अगदीं सनदोष आहेत 
अिा हट्ट धरून बि न उलि मताच्या लोकाांचा दे्वष करण्याांत काांहीं हाांशील नाहीं. ज्ञानवृसद्ध व ज्ञानप्रिार 
होईल त्याप्रमाणें िंोकमतांतर झाल्यासशवाय रहात नाहीं. या िांबांधानें पुढें सदलेली कासलदािोक्तत सनरांतर 
ध्यानाांत ठेवण्यािारखी आहे :— 

 
पुरािणमत्येव न साधु सवधम् । 
न चाणप काव्यं नवणमत्यवद्यम् ॥ 
संतः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते । 
मूढः परप्रत्ययनेयबुणद्धः ॥ 

 
अथध :– अमुक काव्य जुनें आहे म्हण न चाांगलें , आसण अमुक नवें आहे म्हण न नादान अिें होत 

नाहीं. गुणग्राही पुरुष परीक्षा करून बरेंवाईि ठरसवतात. दुिरा म्हणेल त्याि होय म्हणणें हें म खांचें काम 
होय. 
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धमधलिंानीबद्दिं उपरणत 
 

९–३–९१ 
 
र्ांग्रजी भाषेंत अशी एक म्हण आहे कीं, “अत्यांत त्याज्य वस्त ांतही चाांगलेपणाचा थोडा तरी अांश 

अितोच.” त्याप्रमाणें अलीकडे जुन्या व नव्या लोकाांत जो मतभेद माज न रासहला आहे तो पराकाष्ठेचा 
असहतकारक आहे, हें जरी सनर्कववाद आहे तरी त्यापाि न काांहींच सहत होण्याचा िांभव नाहीं, अिें मानण्याचें 
कारण सदित नाहीं. एकतर या वादामुळें  जुन्या लोकाांचें औदािीन्य िुि ां लागलें  आहे. राजकीय, धार्कमक, व 
िामासजक सवषयाांत आजपयंत ही मांडळी आपलें  मन र्फारिें र्ालीत नव्हती. पण ही सनष्ट्काळजी बरोबर 
नाहीं, अिें त्याांि अलीकडे वाि ां लागलें  आहे. िांमसत सबलाच्या वादानें तर याांि बरेंच जागें केलें  आहे. तेव्हा 
ज्या सवद्वानाांनीं त्याांच्या ठाई ही जागरूकता उत्पन्न केली त्याांचे सवचार आपणाांि सकतीही अप्रशस्त वाित 
अिले तरी र्तकीं शतकें  िमासधिुखाांत स्वस्थपणें पड न रासहलेल्या या प्रचांड भारतीय िमाजाि त्याांनीं 
हालव न हालव न िाांिासरक वृत्तीवर आसणल्याबद्दल त्याांचे आभार मासनले पासहजेत! आज आपणाांि त्याांच्या 
सवचाराची सदशा चुकीची वाित आहे. पण मुळींच सवचार न करण्यापेक्षाां किला तरी सवचार करण्याि तयार 
होणें हें असधक आदरणीय आहे. कारण, जो कोणी सवचार करण्याि प्रवृत्त होईल तो हळ  हळ  सबनच क 
सवचारही करूां  लागेल. जो र्िम सवचार करण्याि मुळींच राजी नाहीं, त्याच्या पुढें वाद करून काांहींच 
र्फायदा होत नाहीं. तेव्हाां आजसमत्तीि िांमसत सबलाि सवरोध करण्यािाठीं तरी जी चळवळ िुरू झाली आहे, 
तीपाि न अखेरीि सहत झाल्यावाांच न रहाणार नाहीं, अिें वाितें. सनदान या शहराांतील लोकाांवर तरी या 
झिापिीच्या झगड्ाचा बराच पसरणाम झाला आहे, अिें येथील जुन्या पद्धतीच्या र्रांदाज लोकाांत 
धमइसशक्षणासवषयीं जी चचा होऊां  लागली आहे तीवरून अनुमान करण्याि हरकत सदित नाहीं. पुण्याच्या 
लोकाांना मध न मध न ज्या लहरी येत अितात त्याांपलीकडे जरी या नवीन लहरीची मातब्बरी नाहीं, तरी ही 
लहर त्याांि आली याांतच थोडेंिें िमाधान मानण्याि अवकाश आहे! पुण्याच्या अक्स्थर व कष्टदे्वष्ट्ट्या 
लोकाांि जरी सहच्यापाि न सवशषे र्फायदा झाला नाहीं, तरी त्याांनीं काढलेला हा नवीन ब ि केवळ सिकाऊ 
निल्यामुळें, कदासचत् र्तर सठकाणचे सवशषे क्स्थर व कष्टाळ  लोक त्यापाि न काांहीं सहत करून रे्ऊां  
शकतील. तथासप जे कोणी या कामाांत पडतील त्याांनीं तिें करण्याप वी त्याचा नीि सवचार करावा, अिें 
त्याांना आमचें सवनयप वइक िाांगणें आहे. 

 
लोकाांची धमइश्रद्धा िुित चालली; सस्रयाांचें वचइस्व वाढ ां लागलें ; जातींच्या ककवा वगांच्या बांधाि 

सढलेपणा येऊां  लागला; वृद्धाांचा तरुणाांकड न व श्रीमांताांचा गसरबाांकड न पाणउतारा होऊां  लागला; सवद्वानाांचा 
असवद्वानाांकड न अवमान होऊां  लागला; नीसतपथाचे उल्लांर्न होऊां  लागलें ; गुरुजनाांसवषयीं प ज्यता नाहीशीं 
झाली; व नाक्स्ततयाचा रै्फलाव होऊां  लागला—ही ओरड आजची नाहीं! महाभारताांत व रामायणाांत हीच 
ओरड आहे! प्रत्येक जुन्या सपढींतील लोकाांि अिें वाित अितें कीं, नव्या सपढीचें वतइन सबलकुल नीि 
नाहीं; सतचा िवइ ताळ िुिला आहे, व जगाचा अांत अगदीं िांसनध येऊन ठेपला आहे! अशा प्रकारच्या 
एकदेशीय, असतशयोक्ततमय व भेकड जल्पनाांत जरी सवशषे अथइ निला तरी त्याांत ित्याचा मुळींच अांश 
नितो अिें आमचें म्हणणें नाहीं. तथासप ज्याांचा चैतन्यदीप मालवण्याच्या बेताांत आहे त्याांच्या अांतःकरणाांत 
उत्पन्न होणारे अनेक सवकार व त्याांच्या थकलेल्या डोतयाांत उभे रहाणारे नानातऱ्हेचे सवचार ज्याांचा 
चैतन्यदीप नुकताच प णइ तेजानें प्रकाश ां लागला आहे, त्याांच्या सवकाराांशीं व सवचाराांशीं सवशषे जुळण्याचा 
िांभव नाहीं. जी धमइतत्त्वें ककवा नीसततत्त्वें मनुष्ट्याांच्या आजपयंतच्या िांसचत अनुभवानें अत्यांत सनदोष व 
सहतकर अशीं ठरलीं आहेत त्याांचा होईल त्याांचा होईल तेवढा प्रिार करण्यासवषयीं कोणत्याही िमांजि 
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मनुष्ट्याची हरकत अिणार नाहीं; कारण मनुष्ट्याच्या वतइनावर त्याांचा सजतका पसरणाम र्डत जाईल सततकें  
तें त्याला व र्तराांना िुखावहच होणार आहे. पण जीं तत्त्वें अद्यासप सनर्कववाद झालीं नाहींत त्याबद्दल 
कोणत्याही देशाांतल्या, क्स्थतींतल्या, कालाांतल्या, व धमांतल्या लोकाांनीं सवशषे आग्रह धरणें कोणािही 
कल्याणप्रद होणार नाहीं. अशा तत्त्वाांसवषयीं चचा करताांना, ककवा तीं अमलाांत आणण्यािाठीं िांस्था 
उभारताांना, शाांतता आसण द रदृसष्ट याांचा मनाि क्षणभरही सविर पड ां देताां कामा नये. तिें न केल्याि पुढें 
नानाप्रकारचे गोते खाव ेलागतात. िबब पुण्याांतील जे िभ्य लोक नवीन सपढीच्या अांतःकरणाांत उत्पन्न 
झालेली अश्रद्धा व औद्धत्य काढ न िाकण्यािाठीं काय करावें म्हण न कचतन करूां  लागले आहेत त्याांनीं 
िाांप्रत कालीं कोणत्या प्रकारचें धमइसशक्षण देणें उसचत आहे, व तें देण्याचे उत्तम मागइ कोणते आहेत, याचा 
पोततपणानें सवचार करून मग त्याांपैकीं एखाद्याचें अवलांबन करावें. 

 
या लोकाांनीं प्रथमतः ही गोष्ट लक्षाांत ठेसवली पासहजे कीं, ज्याला िध्याां आपण धमइसशक्षण म्हणतों 

त्याांत अनेक गोष्टींचा अांतभाव होतो. या अनेक गोष्टींपैकीं काांहीं आम्हाां कहद ांिच काय, पण पथृ्वीवरील 
पासहजे त्या िुधारलेल्या देशाांतील लोकाांि लाग  आहेत; त्याांबद्दल मतभेद नाहीं; तीं िवइिांमत नीसततत्त्वें 
आहेत. ित्य बोलणें, परोपकार करणें, अपकार न करणें, िदुद्योगाांत गढ न अिणें, वाडवसडलाांचा योगय 
मान ठेवणें, स्वदेशावर प्रीसत करणें, राजसनष्ठ अिणें वगैरे गोष्टी िवांनुमते िद्गुण ठरल्या आहेत, व त्याांचा 
धमइशास्राांत अांतभाव केलेला अिो, ककवा धमाह न सभन्न अिें स्वतांत्र नीसतशास्र कल्प न त्याांत त्याांचा अांतभाव 
केलेला अिो, मनुष्ट्याचें िामासजक सहत वाढत जाण्याि त्या अत्यांत आवश्यक आहेत, अशी िवांची खात्री 
झाली आहे. पण या व याांिाांरख्या दुिऱ्या गोष्टींसशवाय पुष्ट्कळ र्तर वस्त ांचा धमध ककवा धमधशास्र या िांज्ञाांत 
िमावशे करतात. या दुिऱ्या प्रकारच्या गोष्टींसवषयीं अद्यासप ऐकमत्य झालेलें  नाहीं. वदे, बबैल, कुराण हीं 
िारी ईश्वरप्रणीत पुस्तकें  अि न ज्याप्रमाणें तीं िाऱ्याांि तशीं आहेत अिें वाित नाहीं, व ज्याला त्याला 
आपलें  धमइपुस्तक तेवढें ईश्वरप्रणीत अिें वाितें, त्याप्रमाणें वदे ईश्वरप्रणीत मानणाऱ्याांतही अनेक मतभेद 
आहेत. सशवाय, धमइशास्राांत आचारप्रकरणही बरेंच सशरतें, ककबहुना धमाचा मुख्य भाग तेंच होऊन बितें. 
वास्तसवक पासहलें , तर पथृ्वीवर जें धमानेकत्व दृष्टीि पडत आहे त्याला बऱ्याच अांशीं आचारसभन्नत्व कारण 
आहे अिें म्हणण्याि प्रत्यवाय नाहीं. नीसततत्त्वें आसण मुक्तत वगैरे सवषयाांसवषयीं धमइकल्पना िामान्यपणें 
िाऱ्या लोकाांच्या िारख्याच आहेत. पण धमइमांत्राबरोबरच जें तांत्राचें लचाांड अितें ते एकाचें दुिऱ्याला 
सबलकुल पित नाहीं. ब्राह्मण म्हणतो शेंडी ठेवली पासहजे; मुिलमान म्हणतो ती काढली पासहजे; 
सिस्त्याला दोन्ही गोष्टींचें काांहींच वाित नाहीं? शवैाला वैष्ट्णवाांचा कां िाळा; पक्का वैष्ट्णव महासशवरात्रीि 
पुरणावरणाचा स्वयांपाक करून यथाक्स्थत पुख्खा मारणार; व रामानुज उभयताांनाही पाण्याांत पहाणार! 
ब्राह्मण लोक आपली प्रसतष्ठा समरसवण्यािाठी “ब्राह्मणोऽस्य मुखमािीत् बाहुराजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य 
यदै्वश्यः पद्भ्याां श द्रो अजायत ।” या मांत्राचा िदोसदत जप करीत बिणार! काांहीं कहद ांना चार वदेाांचा 
असधकार, काांहींना सतहींचा, काांहींना दोहोंचा, काांहींना एकाचा व पुष्ट्कळाांना कोणत्याच वदेाचा असधकार 
नाहीं! मेलेल्या गाईांचें माांि खाणारे, माांिािाठीं सजत्या गाईचे व बलैाचे प्राण न रे्णारे, गाईसशवाय पासहजे 
त्या र्तर जनावराांचें माांि खाणारे, व माांिाहार ककवा मद्यपान मुळींच न करणारे—हे िारे कहद च! पण िारे 
कहद  अि न, ब्राह्मण क्षसत्रयाांशीं रोिीव्यवहार ककवा बेिीव्यवहार करावयाचा नाहीं; क्षसत्रयाांची मुलगी वैश्याचे 
र्रीं पडावयाची नाहीं; व श द्राचें कुिुांब कोणालाच मान्य नाहीं! र्तकें  अि न जासतभेद लौकर नाहींिा झाला 
पासहजे; तो नाहींिा झाल्यासशवाय आमच्याांत एकी होण्याचा ककवा खऱ्या िुधारणेच्या कामीं आमचें पाऊल 
पुढें पडण्याचा मुळींच िांभव नाहीं, अशी सकत्येकाांची िमज त ककवा कल्पना! अशा क्स्थतींत कोणत्या 
प्रकारचें धमइसशक्षण द्यावयाचें, कोणी द्यावयाचें व किें द्यावयाचें—याचा पालकाांनीं ककवा त्याांच्या समत्राांनीं 
सवचार केला आहे काय? बरें, हेंही अिो. आमच्या धमांतच गोंवलेला जो आमचा वदेाांत आहे त्याची वाि 
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कशी लावावयाची? त्या वदेाांताांत तर नानाप्रकारचीं मतें भरलीं आहेत. ईश्वरमाया, दै्वतादै्वत, पुरुषप्रकृसत, 
प वइजन्म, पुनजइन्म, योग, भ्रष्टयोग, मुक्तत, जीवन्मुक्तत, िायुज्यमुक्तत वगैरे सवषयाांसवषयीं आमच्या धमांत 
वादसववादाांचे जे पवइत माजले आहेत त्याांची वािलाद कशी लावायची? ज्यानें धमइसशक्षण द्यावयाचें त्यानें 
याांपैकीं कोणता पांथ सशकवावा व तो सशकसवला अिताां सकती जणाांि पिांत पडेल? सशवाय, या वादग्रस्त 
सवषयाांबरोबर थोडेंबहुत तांत्रप्रकरणही चालसवलें  पासहजे. धमइसशक्षण देण्याकसरताां र्ातलेल्या शाळाांत 
तांत्रप्रकरण चाल  ठेवायचें म्हणजे काय करावयाचें? रिायनशास्र सशकसवताांना रािायसनक उपकरणें व 
सजन्नि रे्ऊन प्रयोग करून दाखसवण्याांत येतात; ज्योसतःशास्र सशकसवताांना दुबींण वगैरे यांत्राांच्या िाहाय्यानें 
नक्षत्रावलोकन करतात ककवा वधे रे्तात; भ गोल सशकसवताांना नकाश े व गोल याांचा उपयोग करतात; 
गसणत सशकसवताांना पाट्या, कागद व र्फळे याांवर पेक्न्िलींनीं, लेखण्याांनीं, व खड च्या तुकड्ाांनीं आांकडे 
मोडतात ककवा नानाप्रकारच्या रेषा ककवा आकृसत काढतात; त्याप्रमाणें शुद्ध धमइशास्र सशकसवताांना चरु, दभइ, 
रृ्त, ढलप्या, शणेगोळे, व रु्फां कण्या याांिह होमाांचे व यज्ञाांचे प्रयोग करून दाखवावयाचे कीं काय? 
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शाळेंत धमइसशक्षण देण्याच्या कामीं ज्या अनेक अडचणी येण्याचा िांभव आहे त्याांपैकीं सकत्येकाांचें 

सदगदशइन तारीख ९ च्या अांकाांत केलें  आहे, तें वाचकाांच्या स्मरणाांत अिेलच. धमांत ज्या नीसततत्त्वाांचा 
अांतभाव करतात, व ज्या नीसततत्त्वाांसवषयी मतभेद नाहीं, तीं तत्त्वें कोणीं कोठेंही सशकवो, त्यािांबांधाने 
कोणाचीच हरकत अिावयाची नाहीं. जी िारी पांचाईत येऊन पडते ती धमांतील वादग्रस्त सवषयाांसवषयीं व 
धमाचाराांसवषयीं. मंत्र आसण तंत्र हीं धमाचीं मुख्य अांगें होत. याांपैकीं पसहल्या अांगाांत म्हणजे मंत्रांतच 
नीसततत्त्वाांचा िमावशे केला पासहजे. दुिरें अांग म्हणजे तंत्र हें मात्र अगदीं स्वतांत्र आहे. कोणते पासहजे ते 
ठळक धमइ घ्या. त्याांच्या मांत्राांगाांत सवशषे भेद सदि न येणार नाही. तथासप एका धमांतील िारे मांत्र दुिऱ्या 
धमांतील िाऱ्या मांत्राांशीं जुळण्याचा िांभव नाहीं, हें उर्ड आहे. ईश्वरसवषयक सवचार आसण नीसततत्त्वें याांनी 
मंत्रांचा जेवढा भाग व्यापला जातो, तेवढा िवइ िुधारलेल्या धमांत बहुधा िारखा अिण्याचा िांभव आहे. 
पण ज्या मंत्रांचा तांत्राांशीं िांबांध अितो, ते खुद्द तांत्राांप्रमाणेंच सनरसनराळ्या धमांत सभन्न प्रकारचे अिणार. 
यावरून काय सिद्ध होतें कीं, जे कोणी शाळेंत धमइसशक्षण सदलें  जावें अिें म्हणत अितील, त्याांच्या 
म्हणण्याचा अथइ जर अिा अिेल कीं, शाळेंत िवइमान्य नीसततत्त्वें आसण िवइमान्य ईशस्वरूपसनणायक 
सवचार सशकवाव,े तर त्याांच्या म्हणण्याांत सवशषे दोष काढताां येणार नाहीं. पण त्याांिांबांधानें त्याांि येथें येवढें 
िाांसगतलें  पासहजे की, अलीकडील सवद्वान लोक सशक्षणाच्या िोईिाठीं म्हणा, ककवा दुिऱ्या कोणत्याही 
कारणािाठीं म्हणा, नीसततत्त्वाांचा सवचार धमइसवचारापाि न सनराळा करतात. त्याांचा अिा िमज झाला आहे 
कीं, धमइसवचाराि आसण धमाचरणाि नीसतसशक्षण जरी बरेंच र्फायदेशीर होण्याचा िांभव आहे, म्हणजे जरी 
या सशक्षणापाि न त्या सशक्षणाि बरीच मदत होण्याचा िांभव आहे, तरी नीसततत्त्वाांचा अभ्याि पथृक्पणानें 
केला अिताां तो र्फार िोपा जातो. म्हण न िवइमान्य नीसततत्त्वाांचा धमांत िमावेश न करताां त्या तत्त्वाांचें 
स्वतांत्र शास्र कल्प न, त्याचा स्वतांत्रपणें अभ्याि करवावा. अिें करण्याांत एक मोठी िोय आहे, ती ही कीं, 
धमांत नीसततत्त्वाांचा अांतभाव केला अिताां, ‘अमुक गोष्ट चाांगली कशािाठीं?’ अिा प्रश्न कोणीं केला तर 
त्याि अिें उत्तर द्यावें लागतें कीं, ‘ती परमेश्वराि चाांगली वािते, म्हण न ती चाांगली मानणें भाग आहे.’ 
यावर जर कोणी अिा उलि प्रश्न करील कीं, ‘अमुक गोष्ट परमेश्वराि चाांगली वािते अिें कशावरून 
िमजावयाचें?’ तर त्यावर अिें प्रत्यत्तर द्यावें लागतें कीं ‘ते वदेाांिारख्या, बबैलािारख्या ककवा 
कुराणािारख्या ईश्वरप्रणीत पुस्तकाांत िाांसगतलें  आहे म्हण न.’ पण या उत्तरावरही कोणी अिा प्रश्न 
करतात कीं, ‘हीं पुस्तकें  ईश्वरप्रणीत अिें कशािाठीं मानावें?’ अशा प्रकारचा सवलक्षण प्रश्न कोणीं 
केल्याि, त्याि र्तकें च उत्तर देताां येतें की, ‘हीं पुस्तकें  ईश्वरप्रणीत आहेत, अिें या पुस्तकाांतच िाांसगतलें  
आहे,” ककवा ‘तीं ईश्वरप्रणीत आहेत अिें आमचें मत आहे.’ पण हीं दोन्ही उत्तरें िमाधानकारक नाहींत, हें 
कोणीही सवचारी व िमांजि मनुष्ट्य कब ल करील. अशा प्रकारच्या सवचारशलैीि तकइ शास्राांत पसरवृसत्तवाद 
म्हणतात. अशा प्रकारच्या कोसिक्रमाने िांशयसनवृसत्त होत नाहीं, कारण याांतील सवचार परस्परावलां बी 
अितात. ‘पथृ्वी कोठें आहे?’ ‘शषेाच्या मस्तकावर.’ ‘शषे कोठे आहे?’ ‘पथृ्वीच्या खालीं!’ अशा प्रकारची 
वरील प्रश्नोत्तरावसल आहे. तात्पयइ धमांत नीसततत्त्वाांचा अांतभाव करण्याि जरी हरकत नाहीं, व र्तर 
सशक्षकाांप्रमाणें धमइसशक्षकानेंही तीं सशकसवण्याि म्हणण्यािारखा प्रत्यवाय नाहीं, तरी ज्या अथीं त्याांची चचा 
अन्य रीतीनें चाांगली करताां येण्यािारखी आहे, त्या अथीं त्याांचा धमांत िमावशे न करावा हेंच अलीकडे बरें 
वाि ां लागलें  आहें. अिें करण्याांत दुिरा एक र्फायदा अिा आहे कीं, ज्या सशक्षकाांना ककवा सवद्याथ्यांना 
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तुमच्या धमइिमजुती मान्य नितील, पण ज्याांना तुमचे नीसतसवषयक सवचार मान्य अितील, त्याांना 
एकमेकाांपाि न उपयोग करून रे्ताां येणार आहे. उदाहरणाथइ, सिस्ती सशक्षक सिस्ती, कहद , पारशी, ककवा 
मुिलमान सवद्याथ्यांि कोणत्याही धमाचा उल्लेख न करताां, नीसततत्त्वाांवर व्याख्यान देऊां  शकेल, व 
त्याांपाि न िाऱ्याांि र्फायदा होईल. तिेंच कहद ला मुिलमानाांि ककवा मुिलमानाला कहद ांि िवइमान्य 
नीसततत्त्वें सशकसवण्याची कोणत्याही प्रकारची पांचाईत पडायाची नाहीं. पण अशा रीतीनें या धमाच्या 
लोकाांि त्या धमाच्या लोकाांपाि न व त्या धमाच्या लोकाांि या धमाच्या लोकाांपाि न र्फायदा करून रे्ताां 
येण्याि, पासहजे त्या शाळेंत पासहजे तीं मुलें  जात अिण्याि, व पासहजे त्या सशक्षकाच्या हाताखालीं पासहजे 
त्या सवद्याथ्यांचें नीसतसशक्षण चालण्याि, िवइमान्य नीसततत्त्वें आसण सवसशष्ट धमइकल्पना याांचें पक्कें  र्फारकत 
झालें  पासहजे, आसण नीसततत्त्वाची चचा चालली अिताां, कोणी कोणाच्या सवसशष्ट धमाचाराांचा ककवा 
धमइिमजुतींचा उल्लेख करावयाचा नाहीं, अशी खबरदारी ठेसवली पासहजे. यावरून कोणाि अिें वािेल कीं, 
अशा प्रकारचा सनबधं कहद  व मुिलमान, मुिलमान व सिस्ती आसण सिस्ती व कहद  याांच्या दरम्यान अिला 
म्हणजे झालें . पण आम्हाांि तिें वाित नाहीं. एका धमाच्या लोकाांनीं दुिऱ्या धमावर केलेली िीका सजततया 
अिांतोषाि व तांट्याि कारण होते, त्याह न एकाच धमांतील दोन पांथाांपैकीं एका पांथाच्या लोकाांनीं दुिऱ्या 
पांथावर केलेली िीका कधीं कधीं सवशषे मोठ्या कलहाि कारण होते. उदाहरणाथइ, सिस्ती धमांतील 
तयाथोसलक व प्रॉिेस्िांि, आपल्या धमांतील स्मातइ व वैष्ट्णव, आसण मुिलमानी धमांतील सशआ व िुनी हे 
पांथ लक्षाांत आणा म्हणजे झालें . तात्पयं, कोणत्याही शाळेंतील िारीं मुलें  व िारे सशक्षक एकाच धमाचे 
अिले, तरी त्याांतील असनवायइ पांथबहुत्वामुळें  त्या मुलाांचें धमइसशक्षण त्या सशक्षकाांवर िवइथैव िोपसवताां येणार 
नाहीं, व ही गोष्ट या देशाांत तर मुळींच करताां येणार नाहीं. कारण, आमच्या शाळाांत ितरा प्रकारच्या कहद ांचीं 
मुलें  अि न सशवाय अन्य धमांचींही अनेक मुलें  अितात. ज्या वगांत सिस्ती, मुिलमानी, पारशी वगैरे 
सनरसनराळ्या धमांचीं मुलें  अि न, सशवाय ब्राह्मण, खत्री, वाणी व कुणबी या चार मुख्य जातींचींच नव्हत, तर 
लोहार, िुतार, कोष्टी वगैरे ज्याांचा िामान्यपणें कुणब्याांत िमावशे करतात, पण ज्या वास्तसवक पहाताां 
स्वतांत्र गणल्या पासहजेत, अशा अनेक जातींच्या कहद  मुलाांची सवशषे भरती आहे, अशा वगांत कोणत्या 
प्रकारचें धमइसशक्षण कोणीं द्यावें, किें द्यावें व काय द्यावें, हें धमइसशक्षणाच्या प्रस्तुत चळवळींतील पुढाऱ्याांपैकीं 
कोणी एकादा पुढारी लोकाांि िमजाव न िाांगेल तर र्फार बरें होणार आहे. धमइसशक्षण म्हणजे िवइमान्य 
नीसततत्त्वाांचें सशक्षण अिें त्याांचे म्हणण्याचा भाव अिेल, तर मग आम्हाांि काांहीं एक बोलावयाचें नाहीं. या 
अथाचें धमइसशक्षण शाळाांत देण्याि काांहीं हरकत नाहीं, व तें िवइ शाळाांत देताां येईल हें आम्ही एकदम कब ल 
करतों. पण अशाप्रकारच्या नीसतसशक्षणाि धमइसशक्षण म्हणणें हा तर एक प्रमाद होय, ककवा आपल्या मनाचें 
किें तरी िमाधान करून रे्ण्याकसरताां आम्हीं आपल्या प्रसतपक्षाकड न शाळेंत धमइसशक्षण देणें आवश्यक व 
शतय आहे अिें कब ल करून रे्तलें , अशी मनाची व्यथइ िमज त र्ालणें होय. आजसमत्तीि ज्या प्रकारच्या 
धमइसशक्षणाकरताां आमची श्रद्धावान् मांडळी कािावीि झाली आहे, व गलासन होत अिलेल्या ज्या धमाचें 
पुनरुज्जीवन करण्यासवषयीं त्याांि उत्कां ठा लागली आहे, तें धमइसशक्षण, वरील प्रकारचें धमइसशक्षण नव्हे, अिें 
आम्हाांि वाितें! जर हें तेंच अितें, तर त्याबद्दल येवढा अट्टाहाि करण्याची गरज नव्हती! कारण, एकतर 
िवइ प्रकारच्या शाळाांत थोड्ाबहुत प्रमाणानें तें शाळाखातें स्थापन झाल्यापाि न िुरू आहे, व त्याचा सवशषे 
प्रिार कोणत्या रीतीनें करताां येईल या गोष्टीकडे शाळाखात्यावरील असधकाऱ्याांचें, िरकारचें, शाळाांच्या 
व्यवस्थापकाांचें व त्याांतील सशक्षकाांचें, आसण र्तर िुसशक्षणप्रिारेच्ि ांचें व नीसतवधइनकचतकाांचें लक्ष प वींपाि न 
आहे. र्तर देशाांच्या अनुभवावरून व येथल्या थोड्ा वषांच्या अनुभवावरून नीसतसशक्षणाि धमइसशक्षणाचें 
नाांव देऊन, त्याजकसरताां शाळाांतील वेळापत्रकाांत स्वतांत्र तािाची योजना करणें, व र्सतहाि, भ गोल, 
गसणत, ककवा व्याकरण वगैरे सवषयाांप्रमाणें एखाद्या पुस्तकावरून नीसततत्त्वाचा पाठ ककवा धडा देणें, आसण 
रोजच्या रोज तो धडा मुलाांनीं चाांगल्या रीतीनें तयार केला आहे ककवा नाहीं, याचा तपाि करून त्याबद्दल 
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गुण (marks) ककवा जागा ऊर्फइ  नांबर (ranks) देणें, आसण मसहन्याच्या मसहन्याांि त्याांत त्याांची परीक्षा रे्णें 
हें अवश्य आहे, ककवा र्फायदेशीर होईल अिें न वािल्यावरून, गद्य ककवा पद्य सशकसवण्याचीं जीं पुस्तकें  
आहेत त्याांतच नीसतसवषयक धड्ाांचा अांतभाव करून, प्रिांगसवशषेीं सशक्षकाांनीं सवसशष्ट िद्धगुणाच्या िांबांधानें 
सवस्तारप वइक बोलावें, आसण तत्िांबांधक सवचार मुलाांच्या अांतःकरणाांत कबबवावें, अिा आजपयंतचा येथल्या 
व अन्य देशाांतल्या शुद्ध व्यावहासरक शाळाांचा पसरपाठ आहे. याांत जर काांहीं र्फरक करणें शतय अिेल तर तो 
करण्याि तयार अिणें योगय आहे. पण अशा प्रकारच्या नीसतसशक्षणाह न ककवा धमइसशक्षणाह न सनराळ्या 
तऱ्हेचें धमइसशक्षण आमच्या शाळाांत किें देताां येईल, हें आम्हाांि अज न नीििें कळत नाहीं! 
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सरकार व रे्वे कंपन्या 
 

१८–५–९१ 
 
थोड्ा सदविाांप वीं या र्लाख्याांतील जी. आय्. पी. आर्. व एस्. एम्. आर्. या दोन रेल्वे 

कां पन्याांच्या िांबांधानें सलसहण्याांत आलेला लेख वाचकाांच्या स्मरणाांत अिेलच. तो लेख बराच मोठा होता, 
तरी त्याांत अनेक गोष्टींचा िमावशे केला अिल्यामुळें, प्रत्येक पोिसवषयाि सजतका सवचार व जागा देणें 
अवश्य होतें, सततका सवचार व सततकी जागा देताां आली नाहीं. यामुळें  िरकाराि, रेल्व े कां पन्याांि, 
रेल्वकेडील नोकराांि, रेल्वेनें प्रवाि करणाऱ्या उतारूां ि, आसण रेल्वचे्या िांबांधानें वतइमानपत्रद्वारा ककवा 
अन्यद्वारा रेल्वचे्या असधकाऱ्याांकडे ककवा िरकाराकडे न्याय समळण्यािाठीं व गैरिोई द र करण्यािाठीं 
तक्रारी ककवा अजइ करणाऱ्या र्तर लोकाांि, आमच्या मनाांत ज्या सवशषे ि चना करावयाच्या होत्या, त्याांचा 
यथाक्स्थतपणें उल्लेख करताां आला नाहीं. म्हण न या सवषयाकडे आणखी एकवार वळावें, अिें आमच्या 
मनाांत आलें  आहे. रेल्वनेें प्रवाि करणाऱ्या उतारूां ि िध्याां अनेक प्रकारच्या गैरिोई िोिाव्या लागत 
आहेत, आसण रेल्वे कां पन्याांच्या पदरीं नोकरी करणाऱ्या लोकाांचीं अनेक गाऱ्हाणीं करणाऱ्या लोकाांचीं अनेक 
गाऱ्हाणीं आहेत, याबद्दल आताां कोणािही िांशय रासहलेला नाहीं. प्रश्न येवढाच आहे कीं, या गैरिोई द र 
कशानें होतील, आसण रेल्वकेडील नोकराांच्या गाऱ्हाण्याांची दाद कशी लागेल? आम्हाांि अिें वाितें कीं, 
एक ककवा असधक वतइमानपत्राांनीं देशभाषाांत अथवा र्ांग्रजी भाषेंत या प्रश्नाांची सकतीही चचा केली, तरी 
तीपाि न हवी ती र्फलसनष्ट्पसत्त होणार नाहीं. रेल्व ेकां पन्याांशीं ज्याांचा सनत्याचा ककवा वारांवार येणारा िांबांध 
आहे, त्याांनीं या कामाांत बरीच मेहनत केली, तरच त्याांत यश येण्याचा िांभव आहे. ज्या सवश्विनीय तक्रारी 
कानावर येतील त्या िरकारापुढें व रेल्वेच्या असधकाऱ्याांपुढे माांडणें, आसण िुचतील त्या िुधारणा त्याांि 
िुचसवणें, हें काय तें पत्रकत्यांचें कतइव्य होय. तें त्याांनीं सकतीही उत्तम रीतीनें बजावलें , तरी िरकार ककवा 
रेल्वेंचे असधकारी पत्रकत्यांच्या लेखाांकडे लक्ष देतीलच, अिें खात्रीनें िाांगवत नाहीं. त्याांनीं तें करण्याि 
व्यापाऱ्याांनीं, उतारूां नीं, आसण रेल्वचे्या नोकराांनीच नेि धरला पासहजे. या तीन प्रकारच्या लोकाांवर रेल्व े
कां पन्याांचे कारखाने मुख्यतः चालले आहेत. तेव्हाां या सतर्ाांनीं अमुक एक िुधारणा रेल्वे कपन्याांकड न 
करवावयाचीच, अिा सनश्चय केल्याि, ती थोड्ा वेळाांत र्ड न येईल यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं. मात्र 
या लोकाांनीं एकसदलानें वागलें  पासहजे, आसण ती िुधारणा रेल्वे कां पन्याांच्या हाांत न होण्यािारखी अिली 
पासहजे. तथासप पत्रकत्यांच्या हात नही काांहींच होण्यािारखें नाहीं अिें नाहीं! दुिरें काांहीं न झालें  तरी 
नुिती तोंडपासिलकी करण्याि तर काांहीं हरकत नाहीं! वतइमानपत्रें हीं लोकाांचे कोतवाल होत, अिें कै. 
सवष्ट्णुशास्री सचपळ णकर नेहमीं म्हणत अित. या कोतवालाांनीं िवइत्र र्स्त र्ालीत अिावें आसण कोठें काांहीं 
जुलमाचा, अन्यायाचा, अडचणीचा, ककवा त्रािाचा, प्रकार सदि न आल्याि तो लोकाांच्या, िरकारच्या 
आसण सवसशष्ट असधकाऱ्याांच्या नजरेि आणावा, आसण त्याांि मोठमोठ्यानें हाका मारून जागें करावें, व िावध 
राहण्यासवषयीं र्षारा द्यावा, हें त्याांचें काम आहे. हें काम त्याांचेकड न नीिपणें होत गेल्याि जरी कोणतीही 
अवश्य िुधारणा त्याांि आपण होऊन एकदम करताां आली नाहीं, तरी कालगतीनें परांपरया त्याांि ती 
र्डव न आसणताां येईल याांत शांका नाहीं. कारण कोणतीही सक्रया करण्याि उद्युतत होण्याप वीं, ती 
करण्यासवषयीं मनाांत दृढ र्च्िा उत्पन्न झाली पासहजे. ही र्च्िा िरकारच्या, लोकाांच्या, ककवा रेल्वेकडील 
असधकाऱ्याांच्या मनाांत उत्पन्न करणें, हें बऱ्याच अांशीं पत्रकत्यांि िाधण्यािारखें काम आहे. कारण, जर 
त्याांचें सलसहणें ियुक्ततक अिेल, तर आज नाहीं उद्याां, िरकाराि व रेल्वकेडील असधकाऱ्याांि त्याचा 
सवचार करणें भाग आहे. तेव्हाां आम्हाांि या सवषयाच्या िांबांधानें जे चार सवचार िुचले आहेत, ते थोडतयाांत 
वाचकाांपुढें व र्तराांपुढें माांडण्याि आरांभ करतों. 
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प्रथम सरकार आसण रे्वे कंपन्या या दोहोंचाच सवचार करूां . युरोपाांतील बहुतेक देशाांत जीं 
प्रधानमांडलें  आहेत, ककवा अितात, त्याांपैकीं प्रत्येकाांत रेल्वे, िेसलग्रार्फ, पोस्ि वगैरें खात्याांच्या िांबांधाचा 
एक स्वतांत्र प्रधान अितो. कोठें कोठें या खात्याांपैकीं एकच खातें एका प्रधानाकडे ठेऊन, दुिरीं काांहीं 
खातीं त्याकडे लाऊन सदलेलीं अितात. किेंही झालें  तरी आमच्या सनबांधाांतील सवषयाची व्यवस्था एका 
सववसक्षत प्रधानाच्या माथ्यावर िोंपसवलेली अिते; त्यामुळें  त्याबद्दल त्याि मोठी जबाबदारी वाित अिते. 
येथें या व्यवस्थेची नीिशी िाया देखील नाहीं, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं; सनदान लोकाांना तरी तीसवषयीं 
काांहीं एक मासहती नाहीं, हें सनर्कववाद आहे. जमाबांदी, जांगल, सवद्या, िसॅनिेशन (आरोगय), पक्ब्लक वतिइ 
(लोकोपयोगी कामें) वगैरे खात्याांचीं कामें ज्याप्रमाणें सनरसनराळ्या िेके्रिरींकडे व कौक्न्िलदाराांकडे वाांि न 
सदलीं आहेत, त्याप्रमाणें रेल्व ेखात्याची व्यवस्था केली आहे, अिें आम्हाांि वाित नाहीं, रेल्वेचे कारखाने 
पुढें आपले होणार आहेत, या दृष्टीनें िरकारची जेवढी देखरेख व व्यवस्था पासहजे होती तेवढी िरकारानें 
ठेसवली आहे; म्हणजे रेल्वे कां पन्याांकड न र्मारती, प ल, रस्ते वगैरे बाांधण्याकडे जो खचइ होतो त्यावर 
कन्सव््िंग एंणजणनअसधच्या द्वारें िरकारची बरीच नजर आहे. पण येवढ्यानें अिले प्रचांड कारखाने 
सबनबोभाि चालणें अशतय आहे. आमच्या मतें रेल्वे कां पन्याांशीं ज्याांना सनत्य व्यवहार करावयाचा अिेल त्या 
िवांि कां पनीच्या असधकाऱ्याांसवरुद्ध तक्रारी ककवा अजइ करण्याांचें काांहीं तरी चाांगलें  द्वार पासहजे. कां पन्याांचे 
नोकर, व्यापारी व मोठमोठे उतारू याांची दाद कां पनीचे असधकारी रे्ईनातिे झाले तर त्याांनीं करावें तरी 
काय? िमजा कीं, अमुक एक सठकाणीं नवीन स्िेशन अिावें; ककवा अम क स्िेशनावर प्लॅिर्फॉमइ ककवा 
उतारूां करताां आश्रयाची जागा अिावी; अथवा रजेबद्दल ककवा िुिीबद्दल अमुक प्रकारच्या िवलती 
अिाव्या—अशा प्रकारच्या गोष्टींबद्दल कां पनीच्या असधकाऱ्याांकडे अनेक वळेाां अजइ केले अि न त्याांनीं ते 
तिेंच दाब न िाकले अिले, ककवा अजइदाराांच्या अजाचा अनुक ल सवचार करण्याची कां पनीि िवड नाहीं, 
अशी न करत्याची नेहमींची ठरीव उत्तरें देण्याांत आलीं अिलीं, तर िरकारच्या अमुक असधकाऱ्याांकडे 
अपील केलें  अिताां, त्याांच्या हुकुमावरून कां पनीि लोकाांच्या अजाचा नीि सवचार करणें भाग पडेल अशी 
िोय झाली पासहजे. िध्याां होतें काय आहे कीं, अगदीं िामान्य दजाचा युरोपीअन आपल्या जातीच्या 
स्वाभासवक वजनामुळें  व हुकमतीमुळें  कां पनीच्या पासहजे त्या असधकाऱ्याकड न आपल्यापुरती हवी ती िोय 
करून रे्तो, आसण आपलें  काम िाध न मोकळा होतो. पण मोठमोठ्या नेसिव लोकाांि देखील कां पनीचा 
यःकसश्चत् असधकारी मुळींच वचकत नाहीं. यामुळें  पुष्ट्कळ मोठ्या नेसिवाांि अनेक वळेाां पराकाष्ठेची 
मानखांडना िोिावी लागते ककवा आपलें  हक्क कां पनीसवरुद्ध बजावण्यािाठीं मोठी यातायात करावी लागते. 
ज्या कारणाांमुळें  र्तर सठकाणीं युरोपीअन लोकाांचा मोठा दरारा अितो, पण नेसिवाांचें काहीं चालत नाहीं, 
त्याच कारणाांमुळें  या रेल्वकेडेही नेसिव लोकाांचा पाणउतारा होतो, हे आम्हाांि ठाऊक आहे; व आमचे नेसिव 
लोक बरेच कडवे अिते तर युरोपीअन लोकाांप्रमाणेंच त्याांचाही मानमरातब राहता, हेंही आम्हाांि कब ल 
आहे. पण तेवढ्यावरून अिें होत नाहीं कीं, नेसिवाांनीं िवइकाळ आपला अपमान व नुकिान करून रे्त 
अिावें आसण रेल्वचे्या असधकाऱ्याांनीं त्याांच्या िांबांधानें हवा तिला अन्याय चालवावा. एकाच प्रकारच्या 
नोकरीकसरताां उभयताांपाि न कां पनी िारखा दाम रे्त अि न, सतनें दोर्ाांशीं दोन प्रकारचें वतइन काां करावें हें 
िमजत नाहीं. सनदान, व्यापारी कां पनीनें अशा प्रकारचा डावाउजवा हात काां करावा, हें िाांगताां येणें अांमळ 
कठीण आहे. किेंही अिो, िरकारानें अशा प्रकारचा अन्याय न होऊां  देण्याबद्दल र्फार जपलें  पासहजे. 
िरकारनें मेहेरबान होऊन मनावर रे्तल्याि ही गोष्ट अांमलाांत आणण्याि त्याांना र्फार प्रयाि पडतील, अिें 
आम्हाांि वाित नाहीं. र्फार थोड्ा खचानें व देखरेखीनें लोकाांच्या अनेक प्रकारच्या िोई िरकार िहज 
करूां  शकेल. त्याांत कां पनीचाही मोठा र्फायदा होणार आहे. उदाहरणाथइ, व्यापारी लोकाांच्या, उतारूां च्या, व 
कां पनीच्या नोकराांच्या अपील–अजांची चौकशी करण्याकरताां जर िरकार एक स्वतांत्र असधकारी नेमील, 
तर िध्या कां पनीच्या व्यवस्थेंत अनेक गोष्टींत मोठी बेबांदशाही दृष्टीि पडते, सतचा थोड्ा सदविाांत अस्त 
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होईल अिें आम्हाांि वाितें. कां पनीच्या वतइनाबद्दल जाब सवचारण्याचा जो असधकार िरकारनें आपणाांकडे 
ठेसवला आहे, त्याचा त्याांनीं प्रस्तुतह न थोडािा असधक उपयोग केल्याि, िारें ठीक होणार आहे. कोणी 
सवचारता नेमण्याांत आला, म्हणजे कां पनीचे असधकारी आपलें  काम काळजीप वइक करूां  लागतील, व 
आपल्या असधकाराबाहेर िहिा जाणार नाहींत. र्फार कशाला? सतसकिें देण्याांत व रे्ण्याांत, गाडींत उतारू 
बिसवण्याांत, पाणी देण्याांत, सदव ेलावण्याांत व मालसवण्याांत, भलत्याच सठकाणीं उतारूां ची खोिी करण्याांत, 
लगेज, पािइलें , व माल वजन करून ताब्याांत रे्ण्याांत–ज्या अव्यवथा व ज्या भानगडी वारांवार दृष्टोत्पत्तीि 
येतात, त्याांच्यावर नजर ठेव न त्या कां पनीच्या असधकाऱ्याच्या नजरेि आणण्यािाठीं, व त्यािांबांधानें 
िरकाराकडे योगय कारणाांवरून सरपोिइ करण्यािाठीं िरकारच्या पदरीं अिलेल्या णडिेव्क्िव्ह 
अांमलदाराांिारखे जर काांहीं सर्फरते नेसिव अांमलदार नेमण्याांत तर येतील, कां पनीच्या कारखान्याांतील बरीच 
अनवस्था थोड्ा सदविाांत नाहींशी होईल, यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं. अिले अांमलदार रात्रीं अपरात्रीं 
सनरसनराळ्या रूपाांनीं गाड्ाांत न प्रवाि करतील, आसण नानाप्रकारच्या उतारूां त व व्यापारी लोकाांत 
समळ नसमिळ न त्याांचीं गाऱ्हाणीं िमज न रे्तील, आसण तीं कां पनीच्या नजरेि आणतील, तर देखील केवढा 
र्फायदा होणार आहे? अिले अांमलदार कोणत्या गाडीनें केव्हाां येतील, आसण काय च क काढ न ती 
िरकारकडे कळवतील, हें कां पनीच्या नोकराांि आगाऊ िमजण्याचा िांभव निल्यामुळें, त्याांना त्याांची 
दहशत राह न, ते आपापलीं कामें नेहमीं काळजीप वइक व कायद्याबरहुक म करूां  लागतील; तिें झाल्यावर 
कां पनींसवरुद्ध तक्रार करण्याि लोकाांि र्फारशी जागा िाांपडेनाशी होईल. िध्याां अशा प्रकारची िोय 
निल्यामुळें, उतारू लोक व व्यापारी लोक आपल्या सठकाणीं पुष्ट्कळ तडर्फडतात, पण त्याचा काांहीं 
उपयोग होत नाहीं. हातीं रे्तलेलें  काम शवेिाि नेण्यासवषयीं त्याांि स्वाभासवकपणें मोठी उत्कां ठा 
अिल्यामुळें, कां पनीच्या असधकाऱ्याांशीं वदइळ र्ालीत बिण्यापेक्षाां थोडािा अपमान व त्राि िोिावा, आसण 
आपलें  काम उरक न रे्ऊन आपल्या वािेनें जावें, अिा सवचार बहुधा ते करतात! ही क्स्थती उभयताांिही 
अत्यांत असहतकारक व लासजरवाणी आहे. ही नाहींशी करण्यासवषयीं थोड्ा सदविाांत काांहीं तरी उपाय 
योजण्याांत येईल तर बरें आहे; नाहींतर उत्तर कहदुस्थानाांतील रेल्व ेकां पन्याांप्रमाणें येथेंही मोठी अव्यवस्था 
माजेल, अशी आम्हाांि भीसत वािते. फ्रान्ि देशाांतील रेल्व ेकां पन्याांच्या कामावर देखरेख करण्यािाठीं वर 
सनर्कदष्ट केलेल्या अांमलदारािारखे अांमलदार फ्रें च िरकारानें नेमलेले आहेत, अिें आमच्या ऐकण्याांत आहे. 
नेसिव लोकाांि अमेसरकन ककवा र्ांक्गलश लोकाांप्रमाणें बरेंच शाहाणपण आलें , आसण र्कडील रेल्वे 
कां पन्याांची आसण त्याांच्या नोकराांची कतइव्यपरता बरीच िुधारली, म्हणजे मग पासहजे तर िरकारानें आपल्या 
अांमलदाराांच्या बहुतेक नेमणुका रद्द कराव्या. पण िध्याां त्याांची र्फारच आवश्यकता आहे. 

 
वरील दोन ि चनाांसशवाय, आमच्या मनाांत आणखी एक ि चना िरकाराि करावयाची आहे ती ही 

कीं, िरकारानें दर सतमाहीि, िहामाहीि व वषाि, िवइ रेल्वे कां पन्याांकड न हरएक प्रकारच्या मासहतीचे 
कचे्च सरपोिइ मागवाव,े त्याांच्या प्रती िवइ पत्रकत्यांकडे पाठवाव्या, आसण त्याांचा िाराांश आपल्या वार्कषक 
सरपोिांत घ्यावा. िध्याां िरकारच्या वार्कषक सरपोिांत रेल्विेांबांधाची जी मासहती अिते ती र्फारच त्रोिक 
अिते. तीपाि न रेल्व ेकां पन्याांच्या कारखान्याांतील अव्यवस्था व अन्याय याांचा अांदाज करताां येण्यािारखें 
काांहींच नितें. अमुक सतमाहींत ककवा अमुक िहामाहींत रेलनें सकती माल आला व गेला; मागल्या वषीं याच 
मसहन्याांत व याच आठवड्ाांत त्या मालाचा आांकडा केवढा होता; एकां दर सकती मलै आगगाड्ा चाल  
आहेत, सकती मलै रस्ता करण्याचें काम िुरू आहे, व सकती मलैाांची मोजणी झाली आहे—अशा प्रकारची 
मासहती िध्याांच्या िरकारी सरपोिांत समळते. या मासहतींत काही तथ्याांश नाहीं, अिें आम्ही म्हणत नाहीं; 
पण या मासहतीह न बरीच उपयुतत मासहती िरकाराि रेल्व ेकां पन्याांकड न मागसवताां येणार आहे, व ती 
आपल्या वार्कषक सरपोिांत िांके्षपाने काां होईना, पण लोकाांि बराच र्फायदा होईल अशी रीतीनें नम द करताां 
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येणार आहे. जर रेल्व े कां पन्या ककवा िरकारच्या सरपोिांवरून प्रसत वषाि व्यापार किा वाढत जातो; 
कोणता माल सकती होतो; उतारूां च्या जाण्यायेण्याचें काय प्रमाण अितें; माल वहाण्यापाि न सकती उत्पन्न 
होतें, व उतारूां पाि न सकती उत्पन्न होतें; कोणत्या कां पन्याांच्या नोकरींत सकती नेसिव, सकती नेसिव सिस्ती, 
व सकती शुद्ध सिस्ती आहेत; नेसिव व सिस्ती लोकाांकडे बहुधा कोणतीं कामें अितात; सकती नेसिव लोकाांि 
सकती पगार देण्याांत येतो; िाऱ्या युरोपीयन ककवा सिस्ती लोकाांच्या पगाराचा आकडा केवढा अितो; 
िरारीनें प्रत्येक नेसिव नोकरापाठीमागें व सिस्ती नोकरापाठीमागें कां पनीि काय पगार द्यावा लागतों; 
कां पन्याांत लागणाऱ्या सजनिाांपैकीं सकती ककमतीच्या सजनिा कां पन्या परतया देशाह न आसणतात, व सकती 
ककमतीच्या येथल्या येथें पैदा करतात; र्फस्िइ व िेकां ड तलािाांत प्रवाि करणाऱ्या उतारूां च्या िांख्येचें आसण 
त्याांपाि न उत्पन्न होणाऱ्या भाड्ाचें थडइ तलािाांत न प्रवाि करणाऱ्या उतारूां च्या िांख्येशीं आसण त्यापाि न 
होणाऱ्या भाड्ाशीं काय प्रमाण अितें; उत्पन्नाच्या मानानें प्रत्येक वगांतील उतारूच्या मागें कां पनीि काय 
खचइ येतो; कोणत्या वषीं एकां दर सकती अपर्ात झाले; त्या अपर्ाताांपाि न कां पनीचें व लोकाांचें सकती 
नुकिान झालें , व सकती लोक प्राणाि मुकले; नुकिानीबद्दल सकती लोकाांनीं कां पनीवर दाव े केले, व 
कां पनीनें सकती नुकिान भरून सदलें ; कां पनीच्या ताब्याांत उतारूां च्या सजनिाांच्या व व्यापाऱ्याांच्या मालाच्या 
सकती चोऱ्या होऊन, सकती ककमतीचा माल चोरीि गेला; चोरीि गेलेल्या मालापैकी सकती मालाचा पत्ता 
लागला, व सकती मालाच्या ककमतीबद्दल कां पनीनें नुकिान भरून सदलें ; कां पनीच्या नोकराांि िरािरीनें 
सकती ताि काम पडतें; काम वाढल्याि कोणत्या मानानें कां पनी नोकराांची िांख्या वाढवतें; कां पनीच्या 
नोकराांकड न ज्या चुका ककवा जे अपराध होतात, ते बहुधा कोणत्या कारणाांमुळें  होतात; कां पनीकड न काय 
कारणास्तव कोणाि सकती गॅ्रचुइिी देण्याांत आली, व वार्कषक गॅ्रचुइिीचा एकां दर आांकडा सकती झाला; 
कोणत्या वषांत कां पनीनें व्यापाराच्या, प्रवािाच्या, व नोकरीच्या सनयमाांत काय काय रे्फरर्फार केले; कोणत्या 
कां पनीि कोणत्या वषी सकती तोिा ककवा र्फायदा झाला व त्याचें कारण काय—अशा प्रकारची मासहती प्रसत 
वषीं लोकाांच्या हातीं येईल, तर थोड्ा सदविाांत िरकारासवरुद्ध ककवा रेल्वे कां पन्याांसवरुद्ध तक्रार करण्याि 
त्याांि सवशषे जागा राहणार नाहीं, अिें आम्हाांि वाितें. 
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रे्वे कंपन्या आणि रे्वेकडीिं नोकर 
 

१–६–९१ 
 

(किंौ संघे शव्क्तः) 
 
रे्वे कंपन्या आसण रे्वेकडीिं नोकर यािांबांधानें सलहावयाचें म्हिलें  म्हणजे प वी िाांसगतल्याप्रमाणें 

या र्लाख्याांतील ज्या रे्वे कां पन्याांशीं आम्हाां महाराष्ट्रीयाांचा सवशषे िांबांध आहे, त्याांसवषयीं आसण त्याांच्या 
पदरीं नोकरी करणाऱ्या नेसिव लोकाांसवषयीं सलहावयाचें आहे, अिा मयासदत अथइ रे्तला पासहजे. प्राांसतक 
िभेनें ठराव केला आहे त्याप्रमाणें सतिऱ्या वगांतील उतारू आसण रेल्वे कां पन्याांकडील नोकर याांसवषयीं 
चौकशी करण्याकसरताां प्राांसतक िरकाराकड न रे्वे कणमशन नेमण्याांत आलें , तर तें कसमशन प्राांतोप्राांतीं 
सर्फरून तेथील िवइ रेल्वे कां पन्याांची व्यवस्था आसण त्याांतील नोकराांची क्स्थसत याांसवषयीं मासहती समळव न, 
सतच्या आधारानें िरकाराि योगय ि चना करूां  शकेल. आम्हाांि तशी मासहती समळण्याचा िांभव नाहीं, 
म्हण न आम्हीं थोडतयाांतच िांतोष मान न रे्तला पासहजे. आमच्या रेल्वे कां पन्या म्हणजे जी. आय्. पी. आर्. 
आसण एस्. एम्. आर्. आसण रे्वेकडीिं नोकर म्हणजे या दोन कां पन्याांकडे अिलेले नेसिव नोकर. 
युरोपीअन ककवा गोऱ्या नोकराांसवषयीं सलसहण्याची काांहीं गरज नाहीं; कारण, एकतर ते र्फारच हुशार 
अिल्यामुळें  कां पन्या त्याांचा िांतोष राखण्यािाठीं नेहमीं झित अितात! दुिरें, त्याांच्या गोरेपणामुळें  रेल्वे 
कां पन्याांि ते जामातृस्थानीं होतात! तेव्हाां अशाांसवषयीं आम्हीं तरर्फदारी करण्याची गरज नाहीं, हें उर्ड 
आहे. 

 
रेल्वकेडील नेसिव नोकराांनीं मुख्यत्वेंकरून दोन गोष्टी नेहमीं ध्यानाांत ठेवल्या पासहजेत, त्या ह्या 

कीं, “या कसलयुगाांत जेथें िम ह तेथें िामथ्यइ अितें,” व “होईल सततकें  आपलें  िुख वाढसवण्यािाठीं सनदोष 
उपाय करण्याचा प्रत्येक मनुष्ट्याि असधकार आहे.” रेल्वकेडील नोकर एका सदलानें वागतील व कोणतीही 
बेकायदेशीर गोष्ट कधींही न करण्याचा सनश्चय करतील, तर ज्या सकत्येक अडचणींपाि न त्याांि अनेक वषें 
त्राि होत आहे त्या तेव्हाांच द र होतील. पण हें व्हावें किें? जर आम्हाां नेसिव लोकाांि कोणतेंच काम जुिीनें 
करण्याचीं िांवय नाहीं, तर रेल्वचे्या नोकराांना तरी या जुिीचें माहात्म्य कोठ न िमजणार? तथासप ते जुिीनें 
वाग ां लागतील तेव्हाांच त्याांची दाद लागणार आहें, हें त्याांनी पक्कें  िमजावें. कोणत्याही देशाांत कोणत्याही 
कामाांत आजपयंत लोकाांनीं जे हक्क िांपासदले आहेत ते जुिीच्या िाहाय्यानें िांपासदले आहेत. एकित्तात्मक 
राज्याांत राजाचा अांमल कमी होऊन तो लोकाांच्या हातीं येण्याि, ककवा ज्या सठकाणीं लोकित्तात्मक 
राज्यपद्धसत स्थासपत झाली आहे त्या सठकाणीं मुख्य राज्यासधकार ज्या िभेकडे अिेल तीकड न सवशषे गोष्ट 
करसवण्याि, या जुिीसशवाय दुिरें बलवत्तर िाधन नाहीं, अिें आताां प णइपणें सिद्ध झालें  आहे. राजकीय 
हक्क िांपादण्यािाठीं आमच्या लोकाांनीं अलीकडे जी राष्ट्रिभा स्थासपली आहे, सतच्या मुळाशीं या जुिीचेंच 
तत्त्व आहे. तेव्हाां रेल्वकेडील नोकराांनीं या जुिींचा मसहमा लवकर ध्यानात आण न ती करण्यासवषयीं होईल 
तेवढा प्रयत्न केला पासहजे. अलीकडे अशा प्रकारच्या हजारों जुिी ककवा कि युरोपाांत होऊां  लागले आहेत, 
व त्यामुळें  सतकडील लोकाांचा बराच र्फायदा होत आहे, हें सतकडील वतइमानपत्रें वाचणाराांच्या ध्यानाांत 
आलेंच अिेल. पण सतकडील जमातीिारख्या जमाती र्कडे होऊां  लागण्याि बराच काळ लोिला पासहजे. 
प्रथम प्रथम अशा प्रकारच्या जमातींची रु्फिार्फ ि होते, ककवा िरकार त्या जबरीनें मोड न िाकतें. त्याांची 
रु्फिार्फ ि होण्याचें कारण अिें होतें कीं जमात ककवा कि झाला आहे अिें िमजताांच, ज्याांच्या सवरुद्ध तो 
झाला अिेल ते त्याांतील अग्रणींि ककवा म्होरतयाांि लोभ दाखव न किाांत न र्फोडतात व म्होरके रु्फिले 
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म्हणजे बाकीच्या लोकाांि कोणी सनयामक नाहींिा होऊन त्याांची तेव्हाांच वाताहत होते. अशा रीतीनें 
कोणत्याही किाची दाणादाण झाली अिताां, तो करणाराांची क्स्थसत पसहल्यापेक्षाां बहुधा असधक वाईि होते. 
तेव्हाां ज्याांना आपला कि शवेिपयंत सनभणार नाहीं अिें वाित अिेल त्याांनीं अगोदर त्याांत पड ांच नये, हें 
उत्तम होय. पडल्याि त्याला यश येण्यािाठीं होईल तेवढें नुकिान करून रे्ण्याि तयार अिलें  पासहजे. 
या जगाांत कोणतीही कठीण वस्तु कोणीं तरी सवशषे कष्ट केल्यासशवाय, ककवा आपल्या सवत्ताचा आसण 
मानसिक व शारीसरक बलाचा व्यय केल्यासशवाय होण्याचा िांभव नाहीं. कोणालाही आपला र्फायदा िहिा 
िोडवत नाहीं. तेव्हाां ज्याप्रमाणें राजा आसण प्रजा याांमध्ये अनासदकालापाि न द्वांद्व िुरू आहे त्याप्रमाणें 
स्वासमिेवकाांचा झगडाही अनासदसिद्ध होऊन बिला आहे, याांत काांहीं नवल नाहीं. तथासप राजा आसण प्रजा 
ककवा स्वामी आसण िेवक, याांच्या सहताांत जें द्वांद्व भाितें तें वास्तसवक पाहताां खरें नाहीं. गाढ अज्ञानामुळें  
त्याला खरेपणाची झाांक आली आहे. प्रजा खुष ठेवण्याांत जिें राजाचें खरें कल्याण आहे, त्याप्रमाणें 
िेवकाांि िांतुष्ट राखण्याांत स्वामींचें सहत आहे. पण राजे आसण धनी तात्कासलक र्फायद्यावर दृसष्ट देऊन 
बितात. त्यामुळें  प्रजा आसण नोकर याांची त्याांचे हात न जशी वागण क व्हावी तशी होत नाहीं, व तिें न 
झाल्यामुळें  दोर्ाांचेंही र्फार नुकिान होतें. जें िरकार आपल्या प्रजेि ककवा जे धनी आपल्या नोकराांि 
िारािार सवचारानें व दयेनें वागसवतात, आसण आपल्या र्फायद्याचा योगय वाांिा त्याांि खुषीनें देतात, ककवा 
देण्याि तयार अितात, त्याांचें आपल्या प्रजेशीं ककवा नोकराांशीं भाांडण होत नाहीं. र्तकें च नाहीं, तर 
त्याांचेकड न त्याांवर जे थोडेबहुत उपकार होत अितात त्याांची रे्फड करण्याकसरताां प्रजा आसण नोकर आपले 
जीव बळी देण्याि तयार अितात. पण अिे राजे व अिे धनी लाखाांत पाांच िाांपडणें कठीण! बहुतेक 
राजाांचा आसण धन्याांचा आपापल्या प्रजेशीं आसण नोकराांशीं सनत्य कलह चाललेला अितो. तो र्तका कीं, 
हा कलह हा उभयताांच्या मनोवृत्तींचा स्वाभासवक पसरणाम, आसण उभयताांचा िलोखा हा अपवाद, अिें 
म्हिलें  तरी चालेल! आमच्या रेल्वे कां पन्या आसण त्याांचे नोकर या दुिऱ्या कोिींत पडतात. रेल्वकेडील 
नोकराांनीं आपल्या धन्याांशीं कलह करण्याचा सनश्चय केल्यासशवाय त्याांची सवपसत्त द र होण्याचा िांभव नाहीं. 
हा कलह म्हणजे मारामारी ककवा बांड नव्हे; र्ांग्रजींत ज्याला कॉव्न्स्यूशनिं ॲणजिेशन म्हणजे कायदेशीर 
चळवळ म्हणतात ती रेल्वेकडील नोकराांनीं करण्याि आरांभ केला पासहजे. जे कोणी एकाच धांद्याांत ककवा 
उद्योगाांत पडले अितील त्याांना आपल्या र्फायद्यािाठीं एकोप्यानें कोणतीही कायदेशीर गोष्ट करण्याचा प णइ 
असधकार आहे. पण अशा हेत नें एकोपा ककवा कि करण्याि जे लोक प्रवृत्त होतात ते कधीं कधीं 
बुसद्धपुरःिर, व बहुधा न कळत, बेकायदेशीर गोष्टी करतात. पाांच लोकाांना जी गोष्ट करणें र्ष्ट वाित अिेल 
ती िहावा न करील तर त्या पाांचाांनीं त्या िहाव्याशीं अन्नोदकासद कोणताही व्यवहार न करणें याांत 
बेकायदेशीर अिें काहीं नाहीं. पण “त ां आमच्या म्हणण्याप्रमाणें वाग, नाहींतर तुझा आम्ही खरप ि िमाचार 
रे्ऊां ” अिें म्हणणें, ककवा जो दुिरा एखादा र्िम त्याच्याशीं व्यवहार करीत अिेल त्याला “त ां अिें करूां  
नकों, करशील तर तुझी खोडकी मोड ां” अिें म्हणणें हें धमकी देणें होय, आसण अशा प्रकारची धमकी 
बेकायदेशीर अि न दांडाच्या ककवा कैदेच्या सशके्षि पात्र होते. तेव्हाां जें करणें तें यक्त्कां सचत् देखील 
बेकायदेशीर निलें  पासहजे, ही एक गोष्ट रेल्वेकडील नोकराांनीं िवांच्या आधीं ध्यानाांत ठेवली पासहजे. 
तिेंच, जे हक्क आपल्या यजमानाांपाशीं ककवा धन्याांपाशीं मागाव ेअिें त्याांना वाित अिेल ते त्याांि देताां 
येण्यािारखे अिले पासहजेत. एखाद्या कारखान्याांत मालकालाच म्हणण्यािारखा र्फायदा होत निला तर 
त्यानें त्याांतील मजुराांि त्याचा सहस्िा कोठ न द्यावा? अशा क्स्थतींत मजुराांनीं केवढ्याही सनकराचा कि 
केला तरी त्यापाि न त्याांचें कोणत्याही प्रकारचें सहत होण्याचा िांभव नाहीं. उलि मालकाला त्राि आला 
आसण िांताप न जाऊन त्यानें कारखाना अजीबात बांद केला तर त्याांचें नुकिान होणार! तेव्हाां कोणत्याही 
कारखान्याांतील मजुराांनीं ककवा नोकराांनीं आपली मजुरी ककवा पगार वाढव न रे्ण्यास्तव कि करण्याि 
सनर्ण्याप वीं आपल्या मालकाांि, यजमानाांि ककवा स्वामींि ती मजुरी अथवा पगार वाढसवण्याची िवड 
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आहे ककवा नाहीं हे नीिपणें पासहलें  पासहजे. ती िवड आहे, अिें चाांगल्या आधारावरून सदि न आल्याि, 
मग एखाद्या योगय मनुष्ट्याि पुढारी नेम न त्याच्या अनुषांगानें बेधडक कि करण्याि प्रवृत्त व्हावें. 

 
अशा रीतीनें िुरवात केलेल्या किाि यश येण्याि द्रव्याची र्फार अनुक लता लागते. या द्रव्यािाठीं 

र्फां डाची उभारणी केली पासहजे. रेल्वकेडील नोकराांि आपली दैना द र व्हावी अशी र्च्िा अिेल तर त्याांनीं 
प्रथम पदराला थोडािा खार लाव न रे्ण्याि सिद्ध झालें  पासहजे. रेल्वकेडे जेवढे नेसिव नोकर आहेत 
तेवढ्या िाऱ्याांनीं एक वळे रुपयापाठींमागें एक आणा सदल्याि हवा तेवढा र्फां ड उभा राहील अिें आम्हाांि 
वाितें. या र्फां डाची िुरवात करावी कशी, व्यवस्था कशी लावावी, त्याचा खचइ किा करावा, त्याच्या शाखा 
िवइ सठकाणीं कशा स्थापाव्या वगैरे येथें िाांगत बिण्याि जागा नाहीं; अथवा त्या येथें िाांगण्याची जरूरही 
नाहीं. कारण ज्या वळेेि अिा र्फां ड उभारण्याची रेल्वकेडील नोकराांची तयारी सदिेल, तेव्हाां वरील 
गोष्टींच्या िांबांधानें त्याांि मासहती देणारे पासहजे सततके लोक सनर्तील. आम्हाांि त्याांना येथें एवढेंच 
िाांगावयाचें आहे कीं, अिा र्फां ड उभारल्यासशवाय त्याांचे हेतु कधींच पसरप णइ होणार नाहींत. मुांबईपाि न 
रायचुरापयंत, नागपुरापयंत व जबलपुरापयंत प्रवाि करून प्रत्येक स्िेशनावरील नोकराांच्या गाांठीं रे्णें, 
त्याांना किाचे हेतु िमजाव न देणें, त्याांना किाांत िामील करून त्याांची वगइणी गोळा करणें, रेल्वचे्या 
िांबांधाची हरएक प्रकारची मासहती गोळा करणें, िरकाराकडे ककवा रेल्वचे्या असधकाऱ्याांकडे मुदे्दि द 
मोठमोठे अजइ सलह न व िाप न तयार करणें, र्तर सठकाणीं कोणत्याही कारखान्याांतील लोक कि किे 
करतात यासवषयीं लहानिान पुस्तकें  प्रसिद्ध करून ककवा जागोजाग व्याख्यानें देऊन लोकाांत मासहती 
पिरणें, वगैरे गोष्टी कोणी झाला तरी द्रव्यबलावाांच न कशा करणार? अिल्या उठाठेवी करणारा मनुष्ट्य 
बाहेरचा अिो ककवा रेल्वकेडील अिो, त्याला पैशाचा पाठपुरावा झाल्याखेरीज त्याच्या हात न काांहींएक 
व्हावयाचें नाहीं. तिेंच, पुष्ट्कळदाां कि रु्फिण्याि किाांतील सकत्येक र्िमाांची अन्नान्नदशा कारण होते. कि 
आहे तोपयंत अशा लोकाांचा चसरताथइ किाच्या र्फां डाांत न चालसवला पासहजे. अशा कामाकसरताां अमेसरकें तील 
किवाले युरोपाांतील किवाल्याांि आसण युरोपाांतील किवाले अमेसरकें तील किवाल्याांि मदत करूां  लागले 
आहेत. यामुळें  किवाल्याांचा हव े सततके सदवि सनभाव लाग न कारखान्याांचे मालक जेरीि येतात, आसण 
किवाल्याांच्या मागण्या कब ल करतात! कोळशाच्या खाणी, गोद्या, आगगाड्ा, तारायांत्रें वगैरे अनेक धांद्याांत 
काम करणाऱ्या र्ांगलांडाांतल्या व युरोपखांडाांतील र्तर देशाांतल्या मजुराांनीं जांगी कि चालसवले आहेत, आसण 
ते एकमेकाांि भक्कम पाठबळ देत अिल्यामुळें  त्याांना एकिारखें यश येत आहे. किाचे हेतु ज्याांना मान्य 
नितील त्याांनीं पासहजे तर त्याांत मुळींच सशरूां  नये; पण त्याांत एक वळे सशरून मग स्वाथाच्या लालचीनें 
आपलें  अांग त्याांत न काढ न रे्णें व र्तराांि तोंडर्शीं देणें यािारखा दुिरा अधमपणा नाहीं. अिल्या 
सवश्वािर्ातकी, नीच र्िमाशीं कोणीही भला मनुष्ट्य होताां होईल तों कोणत्याही प्रकारचा िांबांध ठेवणार 
नाहीं. महारोगग्रस्ताच्या िांिगाप्रमाणें अिल्याचा िांिगइ िाळला पासहजे. रेल्वकेडे अशा प्रकारचे बरेच र्िम 
अितील, तर त्याांना अशा प्रकारच्या किापाि न यक्त्कां सचत् र्फायदा न होताां उलि त्याांचें मोठें नुकिान, 
र्फजीती व दुलौसकक होईल; पण त्याांपैकीं बहुतेकाांत बराच प्रामासणकपणा, िामान्य सहतािाठीं थोडीबहुत 
दगदग करण्याची व प्रिांगसवशषेीं दोन पैिे खचइ करण्याची र्च्िा, आसण चाांगल्या पुढाऱ्याच्या अनुषांगानें 
वागण्याचें बरेंच धैयइ अिेल तर रजा, पगार, पेन्शनें, गॅ्रच्युर्िी, कामाचे ताि, भत्ता वगैरे िांबांधानें िरकारी 
नोकराांचे हक्क स्वल्प कामाांत त्याांना प्राप्त होणें अशतय नाहीं, अशी आमची खात्री आहे. 

 
पवां पुण्याि जी प्राांसतक िभा भरली होती सतनें िवानुमतें अिा एक ठराव केला आहे कीं, 

रेल्वकेडील नोकर आसण सतिऱ्या वगानें प्रवाि करणारे उतारू याांच्यािांबांधानें चौकशी करण्याकसरताां रे्वे 
कणमशन नेमण्यासवषयीं िरकाराि सवनांती करावी. आम्ही ज्या सवषयासवषयीं आज सकत्येक सदवि सलहीत 
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आहों तो सवषय अखेरीि प्राांसतक िभेनें आपल्या हातीं रे्तला, हें पाह न आम्हाांि र्फार आनांद होत आहे. पण 
केवळ प्राांसतक िभा या कामाांत पडल्यानें तें र्फलदु्रप होईल अिा आम्हाांि पक्का भरांविा नाहीं. आमच्या 
िरकारच्या अांगीं दुभदे्य क्स्थसतस्थापकता आहे. कोणतीही नवीन गोष्ट करण्यािाठीं त्याची उचल करण्याि 
असतशय त्राि पडतो, अिा र्फार सदविाांचा अनुभव आहे. कसरताां रे्वे कणमशन अवश्य पासहजे अिेल तर 
त्याबद्दल िरकारच्या पाठीमागें िोंचणी लावण्याचें काम एका प्राांसतक िभेवर िोपव न उपयोग नाही. िाध्या 
वतइमानपत्राांनीं, लोकाांनीं, रेल्वकेडील नोकराांनीं, आसण र्लाख्याांतील िाऱ्या िावइजसनक िभाांनीं यािांबांधानें 
िरकारचा सपच्िा पुरसवला पासहजे. जे कोणी दुरसभमानानें िांमतीच्या कायद्याबद्दल कहदुस्थान िरकाराि 
िदोष ठरसवण्याचा, व जमल्याि िेके्रिरी ऑफ् स्िेिकड न अथवा सब्रसिश पालइमेंिाकड न आसण सब्रसिश 
लोकाांकड न हा कायदा रद्द करव न अप्राप्ततारुण्यकुमासरकाांि नरशािूधिंांच्या तीव्र सवषयवािनादांष्ट्राांत पुनः 
देण्याचा अश्लाघ्य व क्र र प्रयत्न करीत आहेत, त्याांनीं तो शुष्ट्क नाद िोड न देऊन या कामाांत आपलें  मन 
र्ातलें  अिताां, लोकाांचें कल्याण होणार आहे, व त्याांबद्दल ते त्याांच्या कृतज्ञतेि पात्र होणार आहेत, अिें 
आम्हाांि वाितें. पण त्याांना तिें करण्याची बुसद्ध होईल ककवा नाहीं याचा िांशय आहे. अिो. िांमतींच्या 
कायद्यानें ज्याांचें माथें सर्फरून गेलेलें  नाहीं त्याांनीं तरी या खऱ्या सहतकारक कामाि आपणाांकड न होईल 
तेवढा हातभार लावल्याि त्याांत यश येण्याचा पुष्ट्कळ िांभव आहे. लोकाांकड न व व्यापारी मांडळ्याांकड न 
रे्वे कणमशन नेमण्याबद्दल िरकाराकडे अजांवर अजइ गेले व वतइमानपत्राांनीं या गोष्टीची एकिारखी चचा 
चालसवली तर तें कसमशन नेमणें िरकाराि भाग पडेल, आसण एकदाां कसमशन नेमण्याांत आलें  म्हणजे अधे 
काम झालें , अिें मानण्याि हरकत नाहीं. कारण, आपलें  िरकार मोठें न्यायसप्रय आहे; सनदान जो न्याय 
करण्याांत िरकारचें कोणत्याही प्रकारचें नुकिान नाहीं, उलि त्याि भ षण येणार आहे, तो न्याय 
करण्याची तें कधींही िाळािाळ करीत नाहींत, हें आपणाांि ठाऊक आहे. तेव्हाां जेणेंकरून िरकार रेल्वे 
कसमशन नेमण्याि प्रवृत्त होईल, अिे उपाय केले पासहजेत. 

 
एकदा रेल्वे कसमशन नेमण्याचा ठराव झाला म्हणजे त्याांत चाांगल्या लोकाांची सनवड होईल 

अशासवषयीं खबरदारी रे्तली पासहजे, नाहींतर त्यापाि न म्हणण्यािारखा र्फायदा होणार नाहीं. कसमशनाांत 
िरकारच्या वतीनें एक ककवा दोन हुशार र्िम अि न, सशवाय चेंबर ऑफ् कॉमिइ, मुांबईची पे्रसिडेन्िी 
अिोसिएशन, व पुण्याची िावइजसनक िभा याांना एकेक र्िम आपल्या वतीने सनवडण्याचा असधकार सदला 
अिताां र्फार चाांगलें  होणार आहे. तिेंच र्ांगलांडाांतल्या व येथल्या रेल्व ेकां पन्याांची ज्याि चाांगली मासहती 
आहे, अशा एखाद्या गृहस्थाि र्ांगलांडाह न आणसवलें  तर र्फारच चाांगलें  होणार आहे. तेथील रेल्व ेकां पन्या 
आसण रेल्वकेडील नोकर याांच्या वतीनें दोन कसमशनिइ त्याांचे त्याांि सनवड ां सदल्याि पुढें त्याांना कोणत्याही 
प्रकारची तक्रार करण्याि जागा रहाणार नाहीं. तात्पयइ, या गोष्टीचा िडा काढावयाचा अशा र्राद्यानें हें 
कसमशन नेमण्याि िरकार तयार होईल तर कसमशनिइ कोणत्या प्रकारचे अिावे, हें आम्हाांह न िरकाराि 
शतपिीनें चाांगलें  िमजण्याांिारखें आहे! अशा रीतीनें नेमण्याांत आलेल्या कसमशनानें काय करावें, यासवषयीं 
आताां काहीं ि चना करतों आसण बरेच आठवडे चाललेल्या या सवषयाचा उपिांहार करतों. 

 
मुांबई र्लाख्याांतील ककवा िाऱ्या कहदुस्थान देशाांतील गुणदोष उर्डपणें नजरेि येण्याि, आसण जे 

दोष अितील त्याांचा पसरहारउपाय िहज िुचण्याि या देशाांतील रेल्वे कां पन्याांच्या व्यवस्थेची र्तर 
देशाांतील रेल्व ेकां पन्याांच्या व्यवस्थेशीं तुलना केली पासहजे. ही तुलना करताां येण्याि परदेशाांतील व या 
देशाांतील बऱ्याच रेल्वे कां पन्याांची मासहती समळसवली पासहजे. ही मासहती समळसवण्याचीं दोन िाधनें आहेत; 
एक, त्या कां पन्याांचे कचे्च सरपोट्इि मागवायाचे; आसण दुिरें, सनरसनराळ्या कां पन्याांतील असधकाऱ्याांच्या िाक्षीं 
घ्यावयाच्या. रेल्वे कसमशनाि मुख्यत्वेंकरून माल नेणें, उतारू नेणें, आसण पदरचे नोकर मागसवणें या तीन 
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गोष्टी येथील रेल्वे कां पन्याांच्या हात न कशा होत आहेत, यासवषयीं बारकाईची चौकशी करावी लागेल. ही 
चौकशी चाांगल्या रीतीनें करता येण्यािाठीं र्तर देशाांत या िांबांधानें काळजीप वइक पासहलें  पासहजे. र्ांगलांड व 
जमइनी, फ्रान्ि व क्स्वट्झरलांड वगैरे रेल्वसेवषयीं िुप्रसिद्ध देशाांत, व स्पेन, र्ताली, आसस्रया आसण रसशया 
वगैरे काांहीं अांशीं मागें अिलेल्या देशाांत, रेल्वचेीं कामें कशीं चालतात, हें पासहल्यावाांच न या देशाांतील रेल्वे 
कां पन्याांचे कारखाने बरे ककवा वाईि म्हणण्याि प्रमाण िाांपडणार नाहीं. त्या देशाांतील एकेक प्रसिद्ध रेल्वे 
कां पनी रे्ऊन सतची र्त्थांभ त हकीगत कसमशनानें आपल्या सरपोिांत पसरसशष्टाांत दाखल करावी. अमुक 
सठकाणापाि न अमुक सठकाणापयंत आगगाडीचा रस्ता करण्याचा बेत कशािाठीं झाला येथपाि न आरांभ 
होऊन थेि चाल  र्िकेि सतची व्यवस्था कशी आहे, हें त्या कां पनीच्या हकीकतीवरून िमजलें  पासहजे. 
कां पनीचें एकां दर भाांडवल सकती आहे; भाांडवलाचा प्रत्येक सहस्िा सकती ककमतीचा आहे; कां पनीच्या ताब्यात 
एकां दर सकती मलैाांचा रस्ता आहे; प्रत्येक मलैाचा रस्ता करण्याि िरािरीनें काय खचइ आला; ज्या 
प्राांताांत न रस्ता गेला आहे त्याची जमीन कशा प्रकारची आहे; िाधारणपणें सकती मलैाांच्या अांतराने स्िेशनें 
बाांसधलीं आहेत; अगदीं उत्तम प्रकारच्या स्िेशनाांवर काय काय िोई अितात, व अगदी सभकार स्िेशनाांवर 
काय अितात; कां पनीचा कारखाना िुरू करण्याि व चाल  ठेवण्याि परदेशाह न कोणत्या गोष्टी आणाव्या 
लागतात व देशाांतल्या देशाांत कोणत्या समळतात; कोणत्या प्रकारच्या सजनिाांि दर िनाि दर मलैीं काय 
भाडें द्यावें लागतें; मालाच्या व उतारूां च्या गाड्ाांचा िामान्य वगे सकती अितो; स्िेशनमास्तिइ, सिगनलिइ, 
एांजीनीअिइ, गार्डइि, र्फायरमेन, ड्रायव्हिइ, रोड र्न्स्पेतििइ, सिकेि कलेतििइ, कोकचग तलातिइ, सिकेि 
र्न्स्पेतििइ, िंोकोकडील कारक न व असधकारी, ट्रॅणफक (व्यापार) कडील कारक न व असधकारी, 
असिस्िांि म्यानेजर व चीर्फ म्यानेजर वगैरे लोकाांचे पगार सकती अितात; त्याांना बढती कोणत्या सनयमाांनीं 
देण्याांत येते; कोणत्या स्िेशनावर सकती काम अिलें  म्हणजे त्याि केवढा स्िार्फ देण्याांत येतो; गार्डइि, 
र्फायरमेन, ड्रायव्हिइ वगैरेंना रोज सकती ताि काम करावें लागतें, आसण असधक पडल्याि दर ताशीं त्याांि 
सकती भत्ता देण्याांत येतो; स्िेशनमास्तिइ, सिगनलिइ, कोकचग तलातिइ वगैरेंना दररोज सकती ताि काम 
पडतें, आसण असधक पडल्याि त्याची काय व्यवस्था करण्याांत येते; या लोकाांि रजा, पेन्शनें, काांपेन्िेशनें, 
गॅ्रचरु्िीझ वगैरे देण्यासवषयीं आसण त्याांच्या तक्रारी ऐकण्यासवषयीं कशा प्रकारच्या योजना केल्या आहेत; 
प्रत्येक वषीं िरािरीनें सकती अपर्ात होतात, व त्यामुळें  सकती मालाचा, सकती माणिाांचा, व रेल्वचे्या 
गाड्ाांचा व एांसजनाांचा सकती नाश होतो; रेल्वेकडील नोकराांच्या हात न बहुधा कोणत्या प्रकारचे अपराध 
होतात आसण त्याांि कोणत्या प्रकारच्या सशक्षा देण्याांत येतात; रेल्वकेडील नोकराांच्या रहाण्यािवरण्याच्या 
कशा प्रकारच्या िोई केलेल्या अितात; पसहला, दुिरा, सतिरा वगैरे जे वगइ अितील त्याांच्या िोईत सकती 
तर्फावत अिते, आसण त्या मानानें दर मलैीं भाड्ाांत सकती अांतर पडतें; सववसक्षत हद्दींत ज्याांि पुनःपुनः 
सर्फरावयाचें आहे त्याांचेिाठीं, तै्रमासिक, षाण्मासिक, ककवा वार्कषक पाि काढण्याच्या कशा पद्धसत आहेत; 
प्रत्येक वगांतील उतारूि सकती पाउांड बोजा मार्फ आहे, व र्फाजील बोजाि दर पाउांडाि दर मलैाि काय 
द्यावें लागतें; सिगनलिइ, ड्रायव्हिइ, र्फायरमेन, गार्डइि वगैरे होऊां  र्क्च्िणाऱ्या उमेदवाराांि त्याांचे त्याांचे धांदे 
सशकव न त्याांच्या परीक्षा रे्ण्यािाठीं आसण त्याांना नोकरीवर रे्ण्यािाठीं काय व्यवस्था केल्या आहेत; 
रेल्वकेडील नोकराांि िाधारण सकती सशक्षण अितें; सवश्राांतीच्या वेळाांत बहुधा ते काय करतात; कां पनीनें 
र्फतत आपल्या नोकराांिाठीं प्राक्व्हडांि ककवा र्न्शुअरन्ि र्फां ड काढला अिल्याि त्याची व्यवस्था कशा 
प्रकारची अिते; अपर्ातामुळें  उतारूां चें नुकिान झाल्याि तें भरून देण्याच्या िाधारण शती काय अितात; 
तिेंच कां पनीच्या नोकराांच्या हयगयीमुळें  जर काांहीं माल चोरीि गेला, जळ न अथवा बुड न नाहींिा झाला, 
तर त्याबद्दल मालकाची िमज त कशी काढण्याांत येते—येणेंप्रमाणें अगदीं सचल्हर गोष्टींसवषयीं देखील कधीं 
मासहती समळसवल्याखेरीज, तिेंच येथल्याही अनेक कां पन्याांचे कारखाने किे चालले आहेत, व युरोपाच्या 
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मानानें येथील कां पन्याांच्या भागीदाराांि काय व्याज पडत आहे, हें सनःिांशयपणें िमजल्याखेरीज 
कसमशनाला महत्त्वाच्या व अत्यांत उपयोगी अशा ि चना करताां येणार नाहींत. 

 
अशा प्रकारची चौकशी करणारें कसमशन थोड्ा सदविाांत िरकाराकड न नेमण्यात आलें  तर बरें; 

नाहीं तर या र्लाख्याांतील सनदान दोन कां पन्याांसवषयीं तरी मोठा अिांतोष उत्पन्न होऊन, त्यामुळें  पसरणामीं 
कां पन्याांि व िरकाराि असतशय त्राि िोिावा लागणार, यासवषयीं आम्हाांि सबलकुल शांका नाहीं. 
सुधारकाची ही अगदीं अलीकडील िुरिुर आहे. पण गेल्या दहापांधरा वषांत हजारों उतारूां नीं, रेल्वकेडील 
नोकराांनीं व र्तर लोकाांनीं जे हाल िोिले आहेत त्याांमुळें  या र्लाख्याांत र्तकी अस्वस्थता उत्पन्न झाली 
आहे कीं, हेन्री काांडर ककवा िरकार सतकडे लौकर लक्ष देईल तर बरें, नाहीं तर एखादे सदवशीं केवढा 
अपर्ात होऊन लोकाांचे, कां पनीचें व िरकारचें सकती नुकिान होईल, हें कोणािही िाांगताां येणार नाहीं. 
जी. आय्. पी. आर्. च्या रॅसर्फक मनेॅजराचीं कोणकोणतीं गात्रें जात्या मांद आहेत, ककवा झालीं आहेत, हें 
िमजत नाहीं! या गृहस्थाला कां पनीच्या नोकरीि ठेववतील सततके गोरे लोक ठेवणें आसण नेसिव उतारूां ची 
व नोकराांची सबलक ल काळजी न करताां, आपल्या देशबाांधवाांचा होईल सततका र्फायदा करून देणें, 
यासशवाय आपलें  कतइव्यच नाहीं अिें वाितें कीं काय कोण जाणे! बांधुप्रीसत हा मोठा िद्गुण आहे, पण र्तर 
दुिऱ्या वस्त ांप्रमाणेंच ह्याचा र्फाजील डोझ झाल्याि तो अांगावर येतो, हें कांडरिाहेबाांनी सविरताां कामा नये. 
काडीकरताां र्फारच धडपड केली तर शवेिीं काडीच्या काडी जाऊन पाडीही जाते, हें त्याांनीं ध्यानाांत ठेवावें. 
गेिकीपिइ, िाांधेवाले, सिगनलिइ, नार्ि स्िशनमास्तिइ वगैरे नोकराांकड न वाजवीपेक्षाां र्फाजील काम चोप न 
रे्तल्यानें व त्याांना वळेचे वळेीं बढती न देताां र्डोर्डीं काम बरोबर न केल्याबद्दल दांड केल्यानें, आपण 
कां पनीचें व आपल्या जातभाईांचें, मोठें सहत करीत आहों, अिें त्याांि वाित अिेल. पण हा त्याांचा शुद्ध भ्रम 
आहे. ज्या सठकाणीं दोहोंच्या ऐवजीं तीन ककवा चार गेिकीपिइ ककवा िाांधेवाले ठेवले तर कां पनीि र्फार 
झालें  तर प्रसतवषी शांभर ककवा दोनशें रुपये असधक खचइ करावे लागणार, त्या सठकाणीं तिा िढळपणा न 
केल्यामुळें  लोकाांच्या व कां पनीच्या सवत्ताचा सकती र्फडशा होतो आसण अपर्ाताच्या तडातयाांत सकती हतभागी 
उतारू प्राणाि मुकतात, हें का या काांडरिाहेबाांि कळ ां  नये? पण समथ्या देशासभमानामुळें  ककवा समथ्या 
जात्यसभमानामुळें, अथवा शहाणपणाच्या वृथासभमानामुळें  ज्याच्या ज्ञानचक्ष ांि अांधता आली आहे, अशाला 
कोणती कािकिर सवर्ातक आहे, कोणत्या सठकाणीं औदायइ अवश्य पासहजे, व युरोपीअन लोकाांचा सवशषे 
पक्षासभमान धरल्याि युरोपीअन लोकाांचेंच किें नुकिान होतें, हें कोठ न िमजणार? उत्तम प्रकारची दक्षता 
ठेवली, आसण हवा सततका िईल हात िोडला म्हणजे अपर्ाताांि केवळ णमणिंि लागेल अिें आमचें म्हणणें 
नाहीं. मनुष्ट्यानें काांहीं केलें  तरी कधीं कधीं त्याच्या हात न चुका ह्या होणारच. पण जर कांडरिाहेब वृत्तीवर 
येऊन, कािकिर आसण िढळपणा सवचार करून योगय सठकाणीं करूां  लागतील, तर कां पनीकडील नोकर 
िांतुष्ट राह न कां पनीचें असधक सहत होईल, व व्यापारी आसण उतारू कां पनीचें आसण सतच्या म्यानेजराचें 
वारांवार नाांव रे्तील. आमचें अिें म्हणणें आहें कीं, काांडरिाहेबाांनीं पासहजे तर दर मलैीं अधी पै ककवा पाव पै 
भाडें देखील पासहजे तर चढवावें, पण रेल्वकेडील नोकराांची ककवा उतारूां ची कोणत्याही प्रकारची वाजवी 
तक्रार राह ां देऊां  नये? जो मनुष्ट्य आगगाडीनें प्रवाि करण्याि तयार होतो तो पैशा दोन पैशाांकडे ककवा 
आण्या दोन आण्याांकडे पहात नाहीं. पण गाडींत बिल्यावर आपल्या सठकाणीं आपण िुरसक्षत पोंचावें, 
तहान लागल्याि पाणी समळावें, लाांबच्या प्रवािाांत कोणत्याही अवरोधानें पोि न रु्फगावें, अांधारामुळे गाांठोडें 
चोरीि न जावें, गाडींत बिण्याप वीं ककवा तींत न उतरल्यावर उन्हाांत तळतळत, पाविाांत सभजत, ककवा 
थांडींत दाांताांचा वीणा वाजवीत बिावयाि न लागावें, अिें वाित अितें. तिेंच आगगाडींत न जाणाऱ्या 
मालाचा िुरसक्षतपणा वाढेल तर त्याबद्दल मणीं पाव पै ककवा अधी पै जास्त देण्याि कोणािही वाईि 
वािणार नाहीं. पण या गोष्टी कांडरसाहेबांस कोठ न कळणार? अथवा कळल्या तरी कशा करताां येणार? 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुिऱ्या कां पन्याांशीं चढाओढ आसण स्वजातीयाांचा र्फाजील पक्षपात याांमुळें  जी. आय्. पी. आर्. कंपनीच्या 
व्यवस्थेंत कोणत्याही महत्त्वाच्या िुधारणा त्याांच्या हात न होणें अशतय झालें  आहे, आसण म्हण नच 
िरकारानें तरी लोकाांची िाि घ्यावी, अशी आम्हीं त्याि र्तराांप्रमाणें ही प्राथइना केली आहे. 
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आमच्या व्यापाराची णनकृष्टावस्था िूर होण्यास प्रथम काय करावें? 
 

शतेपेढ्या काढाव्या 
 

१५–६–९१ 
 
अलीकडे ब्याांकें तील ठेवींच्या व्याजाचा दर िरकारानें कमी केला आहे. यावरून काय सदितें कीं, 

सजततया पैशाचा सवसनयोग िरकाराि र्फायदेशीर रीतीनें करताां येणार नाहीं र्तका पैिा िरकारी ब्याांकें त 
येऊां  लागला आहे. कहदुस्थानच्या दासरद्र्यासवषयीं आताां कोणाि शांका नाहीं. तथासप लोकाांनीं आपला पैिा 
ब्याांकें त ठेवण्यासवषयीं आतुर अिावें आसण तो िरकाराि ब्याांकें त रे्ण्याची िवड निावी, हें पाह न 
िांशयातीत झालेल्या कहदुस्थानच्या कां गालपणासवषयीं वरवर सवचार करणाऱ्या परकीयाांच्या व एतदे्दशीयाांच्या 
मनाांत त्या कां गालपणासवषयीं सर्फरून शांका येऊां  लागणें स्वाभासवक नाहीं काय? कहद  लोकाांि अन्नान्नदशा 
आली अि न, िरकारी ब्याांकें त पैशाची र्तकी सवपुलता कशामुळें  दृष्टीि पडते, हें स्वल्प सवचाराअांतीं िहज 
कळण्यािारखें आहे. आमच्या देशाांतील एका महत्त्वाच्या वगाची सशल्लक बहुधा िरकारी ब्याांकेकडे नेहमी 
ओढ रे्त अिते. िरकारी नोकराांि िरकारी पेढीसशवाय आपला पैिा ठेवण्यािारखें दुिरें िुरसक्षत स्थान 
कोठेंच सदित नाहीं. ज्याप्रमाणें मसहन्याच्या मसहन्याि पगार समळण्याची कधींही पांचाईत पडत नाहीं, 
त्याप्रमाणें ब्याांकेत ठेवलेल्या पैशाचें व्याज समळण्याि, ककवा गरज अिेल त्या वळेेि चेकब क 
दाखसवल्याबरोबर ठेवीची मुद्दल रक्कम समळण्याि, यक्त्कां सचत् अडचण पडत नाहीं. यामुळें  ज्याला त्याला, 
सवशषेतः प्रत्येक िरकारी नोकराला, अिें वाितें की, िरकारानें चार ककवा तीन रुपये सदले तरी हरकत 
नाही, पण ज्या अथीं ब्याांकें त ठेवलेल्या मुदलाि ककवा त्यावरील व्याजाि कें व्हाांही धक्का पोहोंचण्याचा िांभव 
नाहीं, त्या अथीं सनढळाच्या र्ामानें समळसवलेल्या पैशाांत न िांिाराचा खचइ भागांव न मागें िाकलेली सशल्लक 
जतन करून ठेवण्याि िरकारी ब्याांकेिारखी िुरसक्षत लोहपेसिकाच (safe) नाहीं! अशा सनभइय सठकाणीं 
ठेवलेल्या रकमेची दामदुप्पि पांचवीि ककवा पितीि वषांनीं तरी व्हावयाचीच. तींत म्हण न कधींही खोि 
पडावयाचीच नाहीं. सशवाय, सवशषेकारण पडल्याि पोस्ि हसपिापयंत ककवा मामलतदार कचेरीपयंत गेलें  
कीं पुरे. पासहजे त्या सदवशीं आपली रक्कम िव्याज काढ न रे्ताां येते. अशा अनेक कारणाांमुळें  आमच्या 
देशाांतील नोकरलोकाांपाशीं प्रसतवषीं जी थोडीबहुत सशल्लक जमते ती जेथ न आली तेथें परत जाण्याि 
धडपडत अिते; पण सतची तशी वाि होणें हें बऱ्याच अांशीं रास्तही आहे. शहराांत राहणाऱ्या िरकारी 
नोकराांनीं आपली सशल्लक ब्याांकें त न ठेवावी, तर ती ठेवावी तरी कोठें? सबनव्याजी जवळ बाळगण्याांत काय 
अथइ आहे? सशवाय, हाताांत अिलेला पैिा खच इन जाण्याची केवढी भीसत! तथासप दासगन्याांच्या रूपानें आम्ही 
आपला बराच पैिा प्रसतवषीं िोन्यारुप्याच्या ककवा मोत्याांच्या खरेदींत र्ालतों, आसण ते दासगने चोरीि गेले 
म्हणजे रडत बितों! आम्हीं अिें न केलें  तर सबचाऱ्या चोराांना अिें िांसचत द्रव्य कोठ न समळेल? 
मारवाड्ाांिारख्या द्रव्यलोभी लोकाांना अमानुष क्र रपणाचीं कृत्यें करण्याि अविान किें येईल? व अजाण 
अपत्याांचे ख न पड न स्नेहवत्िल मातासपतराांचीं अांतःकरणें अपत्यशोकानें सद्वधा कशीं होतील? अशा 
प्रकारच्या काांहीं गोष्टींचें गालबोि देशाच्या तोंडाला अवश्य लागण्याि जेवढा पैिा दागदासगन्याांत र्ालणें 
जरूर आहे, तेवढा त्याांत र्ाल न बाकीचा आम्ही िरकारी पेढीवर नेऊन ठेवतों, आसण तीपाि न समळणाऱ्या 
तीन ककवा चार िततयाांत आपलें  िमाधान करून रे्तों, हेंच आमच्या बहुत सदविाांच्या शीलाि उसचत आहे! 
शहराांत वस्ती व िरकारी चाकरी या दोन गोष्टी िांभाळ न लहानिान व्यापार किा करताां येणार, ककवा 
र्फायदा होईल अिें शतेभात कोठ न समळणार? शहराांतल्या शहराांत चालणाऱ्या व्यापाराांत, ककवा 



 

 

अनुक्रमणिका 

शहरापाि न द र अांतरावरच्या खेड्ापाड्ाांत अिलेल्या शतेाभाताांत, आपली लहानशी पुांजी र्ालण्याची 
मुळींच िोय नाहीं! व्यापारी आसण शतेकरी ती जेथल्या तेथें गडप करणार! गहाणाचा व्यापार करावा तर 
तोही अांगावर येण्याची भीसत! गहाण ठेवलेल्या िोन्याि चोराांचें भय, व गहाण ठेवलेली शतेी शतेकीच्या 
कायद्यामुळें  आसण शतेकऱ्याच्या लबाडीमुळें  ककवा दासरद्र्यामुळें  अजीबात बुडण्याचें भय! तेव्हाां हातची 
खात्रीची अधी भाकर िाक न पळत्या िगळ्या भाकरीच्या मागें लागणें हें शहाणपणाचें काम नव्हे! व्यापारी 
लोक सवश्वाि ठेवण्यािारखे अिते, शतेकऱ्याांच्या प्रामासणकपणाांत कधीं ख ि न पडती, व गरज लागल्याि 
मध्यरात्रीं िव्याज ठेव हातीं येण्याचा िांभव अिता आसण चारदोन िके्क असधक व्याज समळतें, तर देवाचें नाांव 
स्मरून आपला स्वल्प कुणगा व्यापाऱ्याांच्या ककवा शतेकऱ्याांच्या स्वाधीन करण्याचें धासरष्ट केलें  अितें! पण 
ते तर सदवाळीं वाजव न आपापला तळीराम गार करून रे्ण्याि िदा हपापलेले! तेव्हाां अशा क्स्थतींत 
आमच्या िरकारी नोकराांची सशल्लक व्यापाराकडे ककवा शतेकीकडे वळत नाहीं, हेंच नीि नाहीं काय? 
आमच्या मतें तें अगदीं नीि आहे. पण त्याबरोबरच आमचें अिेंही म्हणणें आहे कीं, ह्या त्याांच्या सशलकेचा 
व्हावा तिा सवसनमय होत निल्यामुळें, देशाांतील र्तर लोकाांचे आसण त्याबरोबरच या सशल्लकवाल्या 
नोकराांचेंही देशाांतील व्यापाराची वृसद्ध होण्याि ज्या अनेक गोष्टींची अनुक लता अिावी लागते त्याांत 
भाांडवल ही मुख्य गोष्ट होय. यावाांच न काांहीं एक व्हावयाचें नाहीं. या र्िकेि आम्ही जे अन्नाि मोताद 
झालों आहों ते आमच्या देशाांतील बहुतेक व्यापार नष्ट झाल्यािारखा झाल्यानें झालों आहों! र्ांगलांडाांतील 
भाांडवलाि ऊत आला अिल्यामुळें  व त्या उताांतील र्फें िाचा जो भाग जसमनीवर पडतो तेवढा देखील 
आमच्या येथला बराच व्यापार आिोपण्याि बस्ि अिल्यामुळें, आमच्या व्यापाऱ्याांपाशीं जी यक्त्कां सचत् माया 
आहे सतला त्या र्फें िाशीं देखील िक्कर मारवत नाही! ज्या व्यापाराांत शेंपन्नाि लाखाांचें भाांडवल पडलें  आहे 
ते िारे र्ांगलांडच्या ककवा युरोपाांतील र्तर देशाांतल्या भाांडवलानें चालले आहेत. या व्यापाराांतील िारा 
र्फायदा परके लोक रे्त आहेत, आसण आम्ही भकेुबांगाल होऊन बिलों आहों! या देशाांतील आगगाड्ाांतील 
बहुतेक भाांडवल परतया देशाांचें आहे. या भाांडवलाची रक्कम आजसमतीि सनदान दोन अब्जाांवर गेली अिेल 
अिा आमचा अजमाि आहे! या दोन अब्जाांचें व्याज कोण खातो? अथात् परके लोक! ही रेल्वे कां पन्याांच्या 
भाांडवलाची गोष्ट झाली. र्तर व्यापाराचीही तशीच हालहवाल आहे. मुरारजी गोकुळदाि, मांगळदाि 
नथ भाई, सदनशा मासणकजी, ककवा डेव्हीड िि न अशाांचीं नाांवें रे्तलीं म्हणजे आम्हाांि अिें वाितें कीं, 
जोंपयंत अिले कुबेर आमच्या देशाांत आहेत, तोंपयंत आम्हाांि काय कमी आहे? पण हा आमचा सधप्पाड भ्रम 
आहे! या तुमच्या कुबेराांि दामाजीच्या पांततीि बिसवणारे अिे एकाह न एक श्रेष्ठ अिे लक्षाधीश व 
कोट्यधीश र्ांग्रजी िावकार, आपल्या अनावर झालेल्या भाांडवलाचें करावें तरी काय अशा काळजींत पड न, 
“आमचा पैिा व्याजीं घ्या” म्हण न र्तर देशाांच्या पाठीि लागतात, आसण ज्या खांडाला आसण बेिाांना 
िुधारणेचा वारा िुद्धा कधीं लागला निेल अशाांशीं व्यापार करण्याकसरताां िोलेजांग कां पन्या काढण्याि 
प्रवृत्त होतात! मग रसशयािारख्या, चीनिारख्या ककवा त्याांच्याच देशबाांधवाांच्या हाताांत अिलेल्या कहदुस्थान 
देशािारख्या देशाि ते हवें तेवढें भाांडवल उिनें देण्याि, ककवा त्याांतील िरकाराांनीं  आश्वािन सदल्याि 
हव्या तेवढ्या भाांडवलाच्या कां पन्या काढण्याि एका पायावर िुद्धा उभे अितात याांत नवल तें काय? रॅिंी 
ब्रिसध नावाांच्या कां पनीनें र्ातलेल्या भाांडवलाची ज्याांि मासहती अिेल त्याांना आमच्या सलसहण्याचा प्रत्यय 
तेव्हाांच येणार आहे. ही कां पनी प्रसतवषीं सनदान चार पाांच कोिींची देवरे्व करीत अिेल अशी आमची 
कल्पना आहे. या कां पनीच्या तोडीच्या दुिऱ्याही बऱ्याच कां पन्या आहेत. तेव्हाां जर आमचा व्यापार आमच्या 
हातीं यावा, त्याची सनकृष्टावस्था द र व्हावी, त्याचा र्फायदा आम्हाांि समळावा, आसण त्यामुळें  आमच्या सवकल 
चयेवर काांहीं कळा येऊन, आमच्या िांततीि पोिभर अन्न समळावें, अशी र्च्िा अिेल तर जेणेंकरून हळ  
हळ  अशा कां पन्या काढण्याचें िामथ्यइ आमचे अांगीं येत जाईल अशा तऱ्हेनें उपाय करणें जरूर आहे. िाांचेल 
तेवढा पैिा िरकारी ब्याांकें त नेऊन गाडणें हा त्या उपायाांपैकीं एक उपाय नव्हे! जेणेंकरून या िाांचलेल्या 
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ककवा सशलकेच्या पैशापाि न मालकाांि आताांपेक्षाां दुप्पि, सतप्पि ककवा चौपि र्फायदा होत जाऊन, 
जसमनींत होणाऱ्या सजनिाांचें उत्पन्न पाांचपि ककवा दिपि वाढेल व त्यामानानें परदेशाांशीं आमचा जो 
व्यापार होत आहे त्याचीही वाढ होईल, तेव्हाां कोठें वर िाांसगतलेल्या कां पन्याांिारख्या कां पन्याांशीं प्रसतस्पधा 
करूां  र्क्च्िण्याची पात्रता आमच्या अांगीं येईल. एकीकडे जसमनींत होणाऱ्या कच्च्या मालाचें उत्पन्न वाढत 
आहे, तों दुिरीकडे श्रम करण्याची हौि, परस्पराांवर सवश्वाि, व्यापाराि लागणाऱ्या नानाप्रकारच्या यांत्राांचें 
व शास्राांचें ज्ञान आसण मोठमोठ्या व्यापाराांि लागणारें चातुयइ, धाडि, आसण पत याांचीही वाढ झाली 
पासहजे. या गोष्टी र्ड न आल्या म्हणजे रॅिंी ब्रिसधिारख्या कां पन्या येथें सनर्ण्यािही सबलकुल पांचाईत 
पडणार नाहीं! ककबहुना त्या आपण होऊनच सनर्त जातील! तेव्हाां आताां जसमनींत होणाऱ्या सजनिाांचें 
उत्पन्न कशानें वाढेल, हें प्रथम पासहलें  पासहजे. 

 
आमच्या मतें हा हेतु िर्फल होण्याि शेतपेढ्ांपाि न र्फार मदत होणार आहे. मुांबईच्या दुिऱ्या 

राष्ट्रिभेचे अध्यक्ष लोकसप्रय िरकारी पेन्शनर सर वुइणिंयम बेडबधनध याांनीं अशा प्रकारच्या पेढ्या येथें 
सनर्ण्याबद्दल र्फार खिपि केली होती, पण तींत त्याांना यश आलें  नाहीं, हें आमच्या वाचकाांच्या ऐकण्याांत 
अिेल. त्याांनीं त्या पेढ्याांना लांडन येथील वज्रणनघोषास (Thunderer) म्हणजे िाइम्सपत्राि देखील 
अनुक ल करून रे्तलें  होतें. पण त्याचा काांहींएक उपयोग झाला नाहीं. एक दोन सठकाणीं या पेढ्याांचा 
अनुभव रे्ऊन पहावा, अशी िंॉडध णरपन याांची र्च्िा होती, पण सेके्रिरी ऑफ् स्िेिनें ती सनखालि 
रे्फिाळल्यामुळें, आमच्या िुप्रसिद्ध लाि िाहेबाांि देखील चीप बिावें लागले! िर वुर्सलयम वडेबइनइ याांच्या 
शतेपेढ्याांशी (Agricultural Banks) िरकाराचा बराच िांबांध अिावयाचा होता, यामुळेंच िरकाराि त्या 
पिांत पडल्या निाव्या, अिें वाितें. गतवषीं आ. रा. ब. रानडे याांनीं सहराबागेंत डच र्ांसडआांतील शतेकीच्या 
पद्धतीवर जें व्याख्यान सदलें , व जें पुढें िावइजसनक िभेच्या तै्रमासिकाांत प्रसिद्ध करण्याांत आलें , त्याांतही 
अशाच प्रकारच्या पेढ्या िरकाराांनें काढाव्या, सनदान त्या काढण्याांत लोकाांना तरी बरीच मदत करावी अिें 
िुचसवलें  आहे. रा. ब. रानडे याांनीं िुचसवलेल्या पेढ्याांत िर वुर्सलयम याांच्या पेढ्याांपेक्षाां िरकारावर र्फार 
कमी जबाबदारी ठेसवली आहे. पण तेवढी देखील िरकार आपल्या अांगावर रे्ण्याि अज न तयार नाहीं! 
तथासप जर त्याांना कहदुस्थानचें राज्य सबनबोभाि चालावें, आसण त्यापाि न सब्रसिश लोकाांि र्फायदा व्हावा, 
अशी र्च्िा अिेल, तर केव्हाां तरी त्याांना ती जबाबदारी रे्णें अपसरहायइ होईल. पण तो भसवष्ट्यकाळ 
वतइमानकाळ केव्हाां होईल, हें सनश्चयाने िाांगताां येत नाहीं. कदासचत् तो येईतोंपयंत आमच्या प्राणोत्क्रमणाचा 
प्रिांगही येऊन ठेपेल! तेव्हाां या बाबतींत िरकारावर िवइथैव अवलांब न राहणें चाांगलें  नाहीं. शतेपेढ्या 
आमच्या आम्हाांि काढताां येतील ककवा नाहीं तें पासहलें  पासहजे. येतील अिें आम्हाांि वाितें. कशा तें पुढें 
िाांग ां. 
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शेतपेढ्ा 
 

२२–६–९१ 
 
मातीपाि न िाऱ्या जीवाांची उत्पसत्त आसण मातींतच िाऱ्याांचा लय—अशा अथाची जी म्हण आहे 

तींत आणखी एक कलम नम द केलें  अितें तर बरें होतें; तें हें कीं आम्ही िारे मातीवरच रहातों! आपल्या 
उपजीसवकेची ककवा ऐषारामाची पासहजे ती वस्त  घ्या, सतचा प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष िांबांध जसमनीशीं आहे, 
अिें दाखसवताां येईल. अन्नानें शरीराांची वाढ होते; वाढ झालेलीं स्रीशरीरें व पुरुषशरीरें नवीन ि क्ष्म शरीराांचीं 
उत्पादक कारणें होतात; हीं नवीन ि क्ष्म शरीरेंही जनकजननींच्या शरीराांप्रमाणें सर्फरून अन्नावरच वाढ ां 
लागतात, आसण अन्न जसमनीपाि न उत्पन्न होते! तिेंच खाल्लले्या अन्नाची आसण मेलेल्या शरीराची शवेिीं 
मातीच होते. सनत्याच्या भोजनाचे पदाथइ, वापरण्याचीं वस्रें, रहाण्याचीं र्रें आसण शोभा देणारे अलांकार या 
िवांची जननी जमीन आहे. सिस्ती लोकाांप्रमाणें ककवा मुिलमान लोकाांप्रमाणें मृतशरीराला स्थलिमासध 
द्या, ककवा कहद  लोकाांप्रमाणें सचतेवर क्रव्यादागनीकड न त्याचें दहन करवा, सजवांतपणीं ज्याला धुतलें , 
पुिलें , निसवलें , िाराांश, हरएक प्रकारें पोिलें  व िाांभासळलें  त्या शरीराची अखेरीि माती ककवा राख होते, 
हें आपण सनत्य पहातों! तेव्हाां ज्या आमची उत्पसत्त, क्स्थसत, आसण लय िवांशीं भ मीशीं ककवा भ समगत 
द्रव्याांशीं अत्यांत िांर्सित आहेत त्याअथीं आम्ही त्या जन्म देणाऱ्या मातेची, पोिणाऱ्या उपमातेची, आसण 
शवेिीं िवांि स्वोदराांत रे्णाऱ्या विुांधरेची होईल सततकी िेवा करून सतला आपणाांवर िुप्रिन्न करून रे्णें 
अत्यांत उसचत आहे. ज्या देशाांत या काळ्या, ताांबड्ा, सपवळ्या, ककवा पाांढऱ्या आईचे पुत्र सनःिीम मातृभतत 
अितात, त्या देशाला केव्हाां कशाचीही वाण पडत नाहीं. ज्या देशाांत िुपीक जमीन अि न तीवर मेहनत होत 
नाहीं तो देश कधींही िुखी व्हावयाचा नाहीं. युनायिेड स्िेट्स हें वास्तसवक पहाताां अगदीं अलीकडलें  राष्ट्र 
आहे. पण तेथील लोक जसमनीच्या लागवडीकडे प वीपाि न सवशषे लक्ष्य देत आले अिल्यामुळें, शेंदीडशें 
वषांत पथृ्वींतील र्तर िवइ लोकाांपेक्षा ते धनाढ्य होऊन बिले आहेत. कहदुस्थानची जमीनही काांहीं कमी 
िुपीक नाहीं. पण आम्हाांकड न सतची व्हावी तशी मेहनतमशागत होत निल्यामुळें  सदविेंसदवि आम्हाांि 
पोिभर अन्न समळण्याची पांचाईत पड ां लागली आहे. ज्याांना म ळ अन्नाचीच त ि, त्याांना ऐषआरामाचे पदाथइ 
तर समळण्याचा िांभवच नाहीं. तेव्हाां ज्याांना आपलें  पोि नीि भरावें, आसण जमल्याि थोडीबहुत चैन 
करावयािही िाांपडावी अिें वाित अिेल, त्याांनीं जसमनीच्या िुधारणेसवषयीं ज्या ि चना करण्याांत येतील 
त्याांचा शाांतपणानें खोल सवचार करून, आपल्या शतत्यनुिार त्या अांमलात आणण्याचा प्रयत्न केला पासहजे. 
यावर कोणी व्यक्ततसवशषे अिें म्हणतील कीं, आमच्यानें होत आहे तेवढें आम्ही करीत आहों. यावर आमचें 
येवढेंच उत्तर आहे कीं जे लोक आपापल्या शततीप्रमाणें व बुद्धीप्रमाणें आपल्या हातीं अिलेल्या जसमनीची 
िुधारणा करण्याि व सतचें उत्पन्न वाढसवण्याि झित आहेत, त्याांना आमचें काांहीं एक म्हणणें नाहीं. ज्याांनीं 
आपलें  बुसद्धबल व द्रव्यबल या कामीं लावलें  आहे त्याांचे या देशावर मोठे उपकार होत आहेत. पण अशाांची 
िांख्या र्फारच स्वल्प आहे. जसमनींच्या मालकाांपैकीं ककवा तींत अांगमेहनत करणाऱ्या र्िमाांपैकीं शेंकडा 
नव्वद र्िम अज्ञान व दसरद्री आहेत अिें म्हिलें  तरी चालेल. तिेंच, ज्या पाांढरपेशा गृहस्थाांनीं अलीकडें 
जमीनखरेदींत पुष्ट्कळ पैिा र्ातला आहे, त्याांनीं तो सतची िुधारणा करण्याच्या र्राद्यानें र्ातला आहे, अिें 
वाित नाहीं. कारण, त्याांच्या ताब्याांत अिलेल्या आसण अजाण व सभकारी कुणब्याांच्या ताब्याांत अिलेल्या 
जसमनींच्या लागवडीच्या पद्धतींत, सपकें  काढण्याच्या ककवा माल तयार करण्याच्या रीतींत, आसण 
उत्पन्नाच्या एकां दर पसरमाणाांत र्फारिें अांतर सदित नाहीं. र्ताली, जमइनी, फ्रान्ि, र्ांगलांड वगैरे देशाांतील 
जसमनी या देशाांतील जसमनीपेक्षाां स्वभावतः असधक किदार नि न, तेथील शतेकरी येथल्यापेक्षाां सतप्पि 
ककवा चौपि उत्पन्न करतात, आसण सतकडील जसमनींत जीं धान्यें ककवा लाकडें उत्पन्न होतात तीं र्कडील 
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धान्याांपेक्षाां व लाकडाांपेक्षाां सवशषे पोिलेलीं अितात, हें आधारप वइक सिद्ध करून देताां येणार आहे, व 
एकदोन सवद्वान् गृहस्थाांनीं तें िाधार सिद्ध करून दाखसवलेंही आहे. येथील िुप्रसिद्ध डॉतिर रा. िा. 
सवश्राम रामजी र्ोले याांनीं थोड्ा वषांप वीं येथील एका िभेंत शतेकीवर एक मोठा सनबांध वाचला होता, अिें 
आम्हाांि स्मरतें. या सनबांधाांत त्याांनीं कहदुस्थानाांतील शतेीपेक्षाां वर सनर्कदष्ट केलेल्या युरोपीय देशाांतील शतेी 
सकती श्रेष्ठ आहे, याचें िप्रमाण प्रसतपादन केलें  होतें. सवनांती केल्याि ते पुनःही या सवषयाांत कदासचत् आपलें  
मन र्ालतील, आसण आपल्या पसरश्रमाचें र्फल आपल्या देशबाांधवाांि देतील. र्तर सवद्वान् लोकही 
शतेकीच्या िुधारणेसवषयीं अत्यांत उपयुतत मासहती समळव न देण्याि तयार होतील. पण केवळ पुस्तकी 
ज्ञानानेंच शतेकीची िुधारणा होती तर ती कधींच झाली अिती. ज्याप्रमाणें र्तर धांद्याांची त्याप्रमाणें या 
धांद्याची िुधारणाही बहुतेक अांशीं द्रव्याधीन आहे. पण हें द्रव्य येणार कोठ न? जसमनीची िुधारणा 
झाल्यासशवाय द्रव्य समळत नाहीं; व द्रव्य समळाल्यासशवाय जसमनीची िुधारणा होत नाहीं! खािा पेंच! करावें 
तरी काय? काय करावें? या मांत्राचा सर्फरून सर्फरून जप करावा आसण स्वस्थ बिावें, म्हणजे थोड्ा वषांत 
आमचे िारे मनोरथ पसरप णइ होतील! 

 
हें सलसहणें कोणाि सवनोदपर वािेल, पण प्रकार अगदीं अस्िा आहे. जसमनीची िुधारणा 

झाल्यासशवाय आमचें डोकें  वर सनर्ावयाचें नाहीं; ती करण्याि द्रव्यबल व ज्ञानबल पासहजे; आमच्या 
कुणब्याांपाशीं ह्या दोनही बलाांचा अभाव आहे—र्त्यासद गोष्टी पुष्ट्कळ लोकाांि अवगत आहेत, पण आपल्या 
सशलकेचा काांहीं भाग या कामाकडे लावण्याचें धाडि बहुधा कोणाांतही दृष्टीि पडत नाहीं. तिें काां होत 
आहे हें मागल्या अांकाांत िाांसगतलेंच आहे. पण आज आम्हीं काांहींच न केलें  तर उद्याां तें करण्याकरताां 
आमच्या जागीं दुिरा कोणी उभा रहाणारा नाहीं; र्तकें च नाहीं, तर जों जों काांहीं एक न करताां एकेक 
सदवि आम्ही असधकासधक लोिीत जाऊां  तों तों दासरद्र्यपांकाांत हें भरतखांड असधकासधक रुतत जाऊन, 
अखेरीि तें त्याांत गडप होण्याचा िांभव आहे! तेव्हाां जर पुढल्या सपढीची सवशषे सनकृष्टावस्था होऊां  नये, अशी 
तुमची र्च्िा अिेल तर तुम्ही जन्माि आलाांत त्या वळेेि तुमच्या “काळ्या आईची” जी क्स्थसत होती तीह न 
काांहीं अांशाांनीं तरी बरी क्स्थसत तुम्ही येथ न जाण्याप वीं सतला आली तरच सतची आसण तीवर िवांशीं 
अवलांबणाऱ्या तुमच्या िांततीची धडगत आहे. पण ही सतची िाांप्रत दुःक्स्थसत िुधारावी कशी? सवचार कराल 
तर उपाय िुचणें अशतय नाहीं. पण अप्रबुद्धािारखे हात पाांर्रून स्वस्थ बिाल तर मात्र काांहीं एक होणार 
नाहीं. 

 
ज्या गोष्टीपाि न िाऱ्या राष्ट्राचा र्फायदा होणार, व जी र्डव न आणण्याि लाखों रुपये लागणार 

त्या गोष्टींत एकट्यादुकट्यानें आपल्यापाशीं अिेल तेवढी माया र्ाल न बिावें अिें आमचें म्हणणें नाहीं, 
आसण आम्हीं तिें म्हिलें  तरी तें कोणी ऐकणारही नाहीं. अलीकडील पद्धतीप्रमाणें कारखाना हिक न 
र्फायदेशीर होण्याि तो मोठ्या प्रमाणावर काढावा लागतो. मोठ्या कारखान्याि भाांडवलही मोठें लागतें. 
रॅिंी ब्रिसध ककवा रॉथ्सचाइ्ड याांच्यािारखी अगसणत िांपसत्त र्फारच थोड्ा कुिुांबाांत अिते. अिलीं कुिुांबें 
आसण याांनीं चालसवलेले अर्फाि कारखाने अपवादक होत. युरोपाांतल्या बहुतेक देशाांतील मोठमोठ्या 
कारखान्याांपैकी शेंकडा पांचाण्णव कारखाने िमाईक भाांडवलावर चालले आहेत. लहान लहान सहस्िे 
काढ न मोठा र्फां ड उभारण्याांत, आसण त्यावर कारखाना काढण्याांत, अनेक र्फायदे आहेत. श्रीमांतापाि न 
गरीबापयंत ज्याला त्याला पुढें र्फायदा करून रे्ण्याच्या र्च्िेनें कािकिर करण्याची िांवय लागते, थोडी 
सशल्लक झाली कीं तीपाि न र्फायदा करून रे्ताां येऊां  लागतो, आसण दहापाांच कारखान्याांत थोडथोडी रक्कम 
र्ालताां आल्यामुळें  एकदम ठोकर बिण्याचा िांभव नितो. अिे आणखी अनेक र्फायदे आहेत, पण ते येथें 
िाांगत बिण्याची गरज नाहीं. पुढें अिलेल्या सवषयाच्या वतीनें आमचें येवढेंच म्हणणें आहे कीं, 
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ज्याांच्यापाशीं प्रसतमािीं ककवा प्रसतवषीं काांहीं नतत सशल्लक जमते त्याांनीं ती िारी िरकारी ब्याांकें त कोंड न न 
र्ालताां आपल्या तालुतयापुरत्या सजल्ह्यापुरत्या ककवा र्लाख्यापुरत्या लहानमोठ्या शतेपेढ्या काढल्या, 
आसण त्याांत आपल्या सशलकेचा काांहीं भाग र्ातला, तर तो र्ालणाराांचा आसण र्तराांचा पुष्ट्कळ र्फायदा 
होणार आहे. सनिगइतः आमच्या देशाांतील जमीन बरीच िुपीक अि न सतची लागवड करणारे किबी गरीब व 
अडाणी अिल्यामुळें  तींत व्हावें सततकें  उत्पन्न होंत नाहीं, हें जर सनर्कववाद आहे, तर अशा प्रकारच्या 
लहानमोठ्या शतेपेढ्याांची सजकडे सतकडे स्थापना करून ती गरीबी व तें अडाणीपण नाहींिें केल्याि 
काळीचें उत्पन्न वाढत जाण्याि काय हरकत आहे? पण हें िारें करावें किें? ज्याांना तें करण्याची र्च्िा 
अिेल त्याांना र्फतत मागइ दाखसवण्याच्या र्राद्यानें एकच उदाहरण रे्तों. येथें एक नवीन पेढी ककवा ब्याांक 
सनर्ाली आहे हें िवांि ठाऊक आहेच. या पेढीचे पुरस्कते िारे गृहस्थ अत्यांत िांभासवत, प्रामासणक, व 
श्रीमांत आहेत. चाांगल्या तारणावर उिने पैिे देण्याचा याांचा सवचार आहे. हें खरें अिेल तर याांनीं आपल्या 
पेढीची एक स्वतांत्र शाखा काढ न तींत न पतीच्या कुणब्याांि मदत देण्याची पद्धत काां र्ाल ां  नये? जर िरकार 
तगाई देतें, तर खािगी पेढ्याांनींही तिें करण्याि काय हरकत आहे? िरकाराि आपल्या अांमलामुळें  
चावडीबरोबर तगाईचा पैिा िततीनें गोळा करताां येतो हें खरें आहे. पण तगाईच्या नमुन्यावर खािगी 
पेढ्याांनीं शतेकऱ्याांि सदलेला पैिा व्याजािकि हप्तेबांदीनें चावडीबरोबर परत समळव न देण्याच्या कामीं 
िरकारची मदत काां न समळावी, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. सनदान अशा प्रकारची पेढी काढण्याि तयार 
होऊन सतला अशी मदत समळण्याबद्दल िरकाराकडे कोणीं अजइ केला, आसण िरकारनें तो नामांज र केला, 
अिें सनदान आमच्या तरी ऐकण्याांत आलेलें  नाहीं. प्रामासणक कुणब्याांच्या जसमनी गहाण लाऊन रे्ऊन, 
त्याांि शतेकीच्या िुधारणेपुरती बारा आण्याांच्या ककवा एकोत्र्याच्या समत्तीनें व्याजीं रक्कम देणारी पेढी अमुक 
सठकाणीं सनर्ाली आहे, अशी बातमी कळल्याबरोबर, हवी सततकी अांगमेहनत करण्याि तयार अिलेले, 
पण पैिा निल्यामुळें  चोहोंकड न गाांज न गेलेले, कुणबी अशा पेढीपाशीं आपलीं शतेें गहाण ठेव न उिने 
रुपये रे्ण्याि उड्ा िाकीत येतील, अिें आम्हाि वाितें. मात्र पेढीनें रुपये देताांना र्फार खबरदारी रे्तली 
पासहजे. ते आपले झोंपेंत देऊन िाकताां कामाां नयें. रॅिंीब्रिसधिारख्या ग्रीक कां पनीला िरकारची मदत 
समळावी, सतनें हजारों रुपये शतेकरी लोकाांि आगाऊ द्याव,े आसण उत्पन्न झाल्याबरोबर ते त ि न येताां ककवा 
ठोकर न बिताां त्याांत न काढ न घ्यावे, आसण आमच्या लोकाांनी “शतेकऱ्याांि पैिे सदले आसण ते ते खाऊन 
बिले तर काय करावें?” अिें रडगाणें गात बिावें, हा काय आमचा देशासभमान, कीं कतृइत्वशक्तत, कीं 
उद्योगपरता, कीं परस्परसवश्वाि, कीं देशकल्याणेच्िा, कीं स्वकुलोन्नसतरसत! या आमच्या दौबइल्याला, 
आलस्याला, मौख्याला म्हणावें तरी काय? 
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शेतपेढ्ा 
नंबर २ 

 
२९–६–९१ 

 
वतइमानपत्रकत्यांनीं शहराांत बि न शतेकीच्या िुधारणेसवषयीं बारीकिारीक ि चना करीत बिण्याचें 

धाडि करणें बरोबर नाहीं. शतेकीच्या धांद्याांत प्रत्यक्ष पडलें  अिताां, त्याांत काय अडचणी येतात, हें 
नागसरकाांि सवशषे ठाऊक अिण्याचा िांभव निल्यामुळें, अनुभवशीर लोकाांि त्याांचे कल्पनातरांग 
सवहगोड्डानाांप्रमाणें वाित अितील. तथासप स्वतःि व्यवहारप्रवतइक अनुभवशीर म्हणव न रे्णाऱ्या लोकाांत 
गोम अिते; ती ही कीं, मळलेल्या रस्त्याच्या बाहेर त्याांना आपलें  पाऊल िाकवत नाहीं, व नजरेिमोर 
अिलेल्या प्राांतापलीकडे त्याांची दृसष्ट जाऊां  शकत नाहीं. वाचनाकुल व लेखनरत नागसरकाांचा अनुभवाभाव 
हा दोष अिेल तर प्रपांचदक्ष व्यवहारकुशलाांच्या माथीं िांकुसचत दशइनाचा आरोप मारताां येणार आहे! तेव्हाां 
एकमेकाांची सनभइत्िइना करीत न बिताां, अनुभव आसण तकइ  याांची उभयताांनीं अदलाबदल करावी, आसण 
परस्पराांचें ज्ञान व िुख वाढसवण्याि झिावें, हेंच त्याांि योगय आहे; व अशाच बुद्धीनें हा सवषय आम्हीं 
आपल्या हातीं रे्तला आहे. वास्तसवक पहाताां गेल्याच अांकाांत त्याची पसरिमाक्प्त करावयाि पासहजे होती; 
पण सर्फरून मनाांत अिें आलें  की, त्यािांबांधानें ज्या आणखी एक दोन कल्पना डोतयाांत र्ोळत आहेत त्याांचा 
खुलािा केला अिताां, कदासचत् या शतेपेढ्याांचा लहानिा अनुभव रे्ऊन पहावा, अिें आणखी एखाद्याच्या 
मनाांत येईल. शेतपेढ्ा काढणाऱ्या लोकाांनीं भागीदार समळव न भाांडवल उभें केलें  म्हणजे आपलें  काम 
आिोपलें , अिें िमजताां कामाां नये. भाांडवल गोळा करणें हा त्याांच्या कतइव्याचा मोठा भाग खरा; पण 
तेवढाच नीि करून ते स्वस्थ बितील तर ज्या हेत नें शेतपेढ्ा काढावयाच्या तो कधींच िर्फल होणार 
नाहीं. आमचे कुणबी ककवा शतेकरी द्रव्यहीन अि न अज्ञानही आहेत, हें पेढीवाल्याांनीं कधींही सविरताां कामाां 
नये. द्रव्यद्वारा त्याांनीं कुणब्याांि मदत केली पासहजे र्तकें च नाहीं, तर शतेकीच्या िुधारणेि लागणारी 
अवश्य मासहतीही त्याि पुरसवली पासहजे. हें दुिरें काम आपल्या हात न चाांगलें  वठण्यािाठीं या 
पेढीवाल्याांनीं ज्याला चाल  शतेकीची चाांगली मासहती अिेल, कृसषशास्र व त्याला आनुषांसगक अिणारीं 
दुिरीं शास्रें ज्यानें वाचलीं अितील, व्यापारासवषयीं चार उपयुतत गोष्टी ज्याला अवगत अितील, 
एंणजनीअलरग शास्राचें ज्याला थोडें बहुत ज्ञान अिेल, व रेक्व्हन्य  खात्याांतील भानगडी ज्याच्या नजरेखाल न 
गेलेल्या अितील, अिा मनुष्ट्य आपल्या नोकरीि ठेवला पासहजे. कोणी अिें म्हणतील कीं, “अशा प्रकारची 
आख डकशगी, कृष्ट्णवणी, बहुदुधी, अल्पखादी व स्वल्पमोली गाय पैदा करावी, हें िाांगणें िोपें आहे, पण ती 
समळसवणें दुरापास्त ककवा अशतय आहे!” यावर आमचें प्रत्युत्तर येवढेंच आहे कीं, अशी िवइगुणिांपन्न एक 
गाय न समळेल तर सतच्याऐवजीं दोन ककवा तीन गाई घ्या आसण पाळा, पण एका व्यततींत ककवा अनेक 
व्यततींत अिलेले र्तके गुण तुमच्या ताब्याांत नितील तर तुमच्या हात न शतेकीची िुधारणा होणार नाहीं, 
व तुमच्या शेतपेढ्ांपाि न समळावा सततका र्फायदा तुम्हाांि समळणार नाहीं. बेतापुरते पैिे गोळा झाले आसण 
अशा प्रकारचीं एक दोन माणिें चाकरीि ठेवताां आलीं, म्हणजे पेढीनें पुढल्या कामाि िुरवात करण्याि 
काांहीं हरकत नाहीं. वर सनर्कदष्ट केलेल्या नोकराांि शतेपेढ्याांचे एजांि ककवा मुनीम म्हणण्याि प्रत्यवाय 
नाहीं. या मुसनमाांना ककवा एजांिाांना आपली नोकरी प्रामासणकपणानें करून पेढीवाल्याच्या सहतािाठीं होईल 
सततकी शारीसरक व मानसिक मेहनत करण्याि उते्तजन यावें म्हण न त्याांच्या पगारासशवाय, पेढीच्या 
र्फायद्याच्या सववसक्षत सहस्िा त्याांि देण्याांचें ठरवावें, ककवा पेढींत त्याांनीं भाांडवल र्ातलें  निल्याि त्याांनीं 
अमुक भाांडवल र्ातलें  आहे अिें िमजलें  जाईल व र्तर सहस्िेदाराांबरोबर या मानीव सहश्शाबद्दल त्याांि 
ठरीव व्याज, ककवा िरकतवाांिणीनें येईल तो नर्फा समळेल, अिा करार करावा. मोठमोठ्या 
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कारखान्याांतील मुख्य नोकराांि अशा प्रकारें सहतपाशानें बाांध न िासकलें  अिताां, देखरेखीचा खचइ कमी 
होतो, काम झपाट्यानें चालतें, नािध ि होत नाहीं, व अप्रामासणकपणा िहिा र्डत नाहीं, अिा 
युरोपाांतील कारखानदाराांचा नवीन अनुभव आहे, व अशा धतीवर येथील कारखाने िुधारतील तर तेही 
िध्याांपेक्षाां पुष्ट्कळ चाांगल्या रीतीनें चाल ां  लागतील, अिा आम्हाांि पक्का भरवांिा आहे. पण “हा वसडलाांचा 
क प अिें म्हण न समितया मारीत खारें पाणी गिागि सपणाऱ्या” आम्हाां कापुरुषाांि धांदा र्फायदेशीर 
करण्याची ही नवीन तऱ्हा कशी पिांत पडणार? कारखान्याांतील नोकराांि सहस्िेदार िमज न र्फायद्याच्या 
वाांिा देणें म्हणजे मालकानें त्याांना आपल्या योगयतेि चढसवल्यािारखें होतें. र्तकें च नाहीं, तर र्फायद्याचा 
जेवढा भाग त्याांना देण्याांत येतो तेवढा मालकाच्या पदराला चट्टा बितो, अशी वडेगळपणाची आमची 
िमज त आहे. 

 
शेतपेढ्ांच्या पुरस्कत्यांनी ककवा चालकाांनीं अशा अडाणीपणाच्या कल्पनाांि थारा न देताां, 

कारखाने होतील सततके र्फायदेशीर करण्यािाठीं ज्या नानातऱ्हेच्या तलृक्प्त सनर्त आहेत व सनर्ाल्या 
आहेत, त्याांपैकीं ज्या आपणाांि िुिाध्य अितील त्याांपाि न आपलें  सहत करून रे्ण्याि मागें पुढें पाह ां नये. 
पैशाची आसण माणिाांची सिद्धता झाल्यावर, पसहलें  काम एखादा चाांगला तालुका ककवा गाांव हुडक न 
काढावयाचा. ज्या तालुतयाची ककवा गाांवाची जमीन चाांगली अिेल, व्यापाराचा एखादा मोठा गाांव जवळ 
अिेल, पाणी खोल अांतरावर निेल, पाऊि बहुधा पडत अिेल, शतेकरी मेहनती व प्रामासणक अितील, 
आगगाडीचें स्िेशन िप्प्याांत अिेल, रसजष्टराचें हपीि आसण मामलतदार कचेरी थोड्ा तािाांच्या प्रवािानें 
समळण्यािारखी अिेल, िाराांश, शतेकीच्या धांद्याांत र्ातलेला पैिा शतेकऱ्याांि, िावकाराांि आसण र्तराांि 
र्फायदेशीर होण्याि ज्या िोई लागतात, त्या ज्या सठकाणीं बऱ्याच अनुक ल अितील अशा सठकाणीं, जसमनी 
गहाण लाऊन रे्ऊन व्याजानें पैिा कजीं देण्याि काांहीं हरकत नाहीं, अिें आम्हाांि वाितें. मात्र अशा 
रीतीनें कजीं सदलेला पैिा जसमनीच्या िुधारणेकडे लागत आहे, त्याचा दुिऱ्या कोणत्याही प्रकारचा 
सवसनयोग होत नाहीं, म्हणजे कजइ रे्णारा कुणबी तो पैिा लगनकायांत ककवा चैनबाजीत उधळ न िाकीत 
नाहीं, हें पेढ्याांच्या चालकाांनीं ककवा त्याांच्या मुसनमाांनीं र्फार दक्षतेनें पासहलें  पासहजे. बीं, खत ककवा बलै 
सवकत रे्णें, सवसहरी खणणें, ताली धरणें, पाि बाांध न आणणें अशा कामाांकडे, ककवा जनावराांच्या व खुद्द 
कुणब्याच्या पोिाचीच पांचाईत पडली अिेल तर ते भरण्यापुरता कडबा आसण दाणा खरेदी करणें अशा 
कामाांकडेच कजाचा पैिा लागेल, तो गुत्याच्या दुकानाांत जाणार नाहीं, ककवा जातीला मोठमोठीं जेवणें 
र्ालण्यात नाहींिा होणार नाहीं, याबद्दल र्फार खबरदारी रे्तली पासहजे. पेढ्याांचे मुनीम पाऱ्यािारखे 
हालतील आसण तक्षकािारखे जागरूक रहातील, तरच पेढ्याांचे पैशाचा िदुपयोग होऊन त्यापाि न िवांचें 
सहत होणार आहे. होताां होईल तों एजांिाांनीं िारीं कामें शतेकऱ्याांचीं शतेकऱ्याांिच करूां  द्यावीं; कारण परका 
मनुष्ट्य तीं करूां  लागला तर ते ऐदी जाांवई बनतात! गवांड्ाकडे, पाथरविाकडे, िुताराकडे, चाांभाराकडे 
हेलपािे र्ालणें, त्याांच्यापाि न ज्या सजनिा खरेदी करावयाच्या अितील त्याांचे भाव ककवा ककमती ठरसवणें, 
परीक्षा करून बलै, कडबा, खत ककवा बीं खरेदी करणें वगैरे गोष्टींत पासहजे तर दुरून थोडाबहुत िल्ला 
द्यावा; पण त्याांचें प्रत्यक्ष ओझें त्याांचें त्याांच्यावरच िाकावें. मात्र या गोष्टींकरताां ते पैिे माग ां लागले म्हणजे 
त्या त्याांच्या हात न खरोखर र्डल्या आहेत ककवा नाहीं, हें पाह न ते द्याव.े तिेंच कोणत्या सजनिाांचा सवशषे 
कोठें खप आहे, व त्याांना बहुधा काय भाव येतो, कोणत्या सपकापाठीमाग न कोणतें पीक केलें  अिताां 
र्फायदेशीर होतें, व कोणत्या सजनिाांना कोणतें खत चाांगलें  मानवतें आसण तें कोठें समळतें वगैरे गोष्टींसवषयीं 
कुणब्याांपेक्षाां एजांिाांि सवशषे मासहती अिेल तर त्याांनीं ती द्यावी. पण बहुधा ती एजांिाांनाच काय, पण 
कृसषशास्रपारांगताांनाही र्फारशी अिण्याचा िांभव नाहीं; कारण, अशा गोष्टींची खात्रीची मासहती अनुभवावर व 
स्थासनक कारणज्ञानावर सवशषे अवलांब न अिते, व या दोहोंतही शुद्ध शास्रज्ञापेक्षाां अडाणी पण राबत्याांतला 
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कुणबी सवशषे वाकबगार अिण्याचा िांभव अितो; सशवाय, आमच्या शतेकऱ्याांचा र्फार जुना अनुभव आहे, 
म्हण न तो केवळ िाकाऊ अिण्याचा िांभव नाहीं. तात्पयइ, शहराांत न खेड्ाांत जाणाऱ्या ज्ञानाचा आसण 
द्रव्याचा िवइतोपसर यथाथइ उपयोग होईल, अशी व्यवस्था झाली पासहजे. याप्रमाणें िवइ गोष्टी र्ड न आल्याि 
काय चमत्कार होईल तो पहा. अशी कल्पना करूां  कीं, एका कुणब्यापाशीं दहापाांच सबरे् र्फार चाांगली जमीन 
आहे; तींत सवहीर खोदली अिताां थोड्ा अांतरावर पाणी लागण्यािारखें आहे; खुद्द कुणबी प्रामासणक व 
मेहनती आहे. पण पैशाची अनुक लता निल्यामुळें  त्याला पाविाच्या िाहाय्यानें शांभरिव्वाशें रुपयाांचें होईल 
तेवढें खरीपाचें ककवा सजरायती उत्पन्न करून, आपल्या कुिुांबाचा आसण जनावराांचा किा तरी गुजारा 
करावा लागतो. अशा कुणब्याि एक हजार रुपये कजाऊ देऊन ते त्याकड न जसमनीच्या िुधारणेकडे 
लावसवले, तर प्रसतवषीं िव्वाशेंच्या जागीं तीनशें चारशें रुपयाांचें सनव्वळ उत्पन्न होण्याि काांहीं हरकत नाहीं, 
अिें आम्हाांि वाितें. अिें होईल तर त्या कुणब्याला एकोत्र्याप्रमाणें पेढीवाल्याि व्याजाबद्दल एकशें वीि 
रुपये देताां येऊन, आपल्या मुलाबाळाांि व जनावराांि पसहल्यापेक्षाां चाांगलें  पोिताां येईल; र्तकें च नाही, 
कजाच्या रकमेंत नही प्रसतवषीं शांभरिवाशें रुपये उतरून देताां येतील, व अशा पद्धतीनें तो दहाबारा वषें 
मोठ्या सनश्चयानें काढील तर प्रसतवषीं त्याचें उत्पन्न वाढत जाऊन अखेरीि तो िवइ उत्पन्नाचा मालक 
होईल. या तऱ्हेनें जसमनीची िुधारणा करण्याकडे लोकाांचें लक्ष लागेल तर शतेपेढ्याांत पैिे र्ालणाऱ्या 
भाांडवलवाल्याांि व ते कजाऊ रे्णाऱ्या शतेकऱ्याांिच र्फायदा होणार आहे; र्तकें च नाहीं, तर देशाांतील 
जसमनीचें उत्पन्न वाढत गेल्यामुळें, िाऱ्या लोकाांचेंच असधकासधक सहत होत जाईल व शतेींत उत्पन्न होणाऱ्या 
मालाची िमृसद्ध झाली म्हणजे र्तर धांदे काढण्यािही पुष्ट्कळ उते्तजन येऊन, कािकिर, सवश्वाि व उद्योग 
याांचा िवइत्र उत्कषइ होईल आसण कोणालाही अन्नवस्राची ककवा िामान्य आसधभौसतक िुखाची वाण पडणार 
नाहीं. 
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हा व्यथध उपद्व्याप कशािंा? 
 

१३–७–९१ 
 

न िेवे िेवत्वं कपिपिवस्तापसजनाः । 
जनो णमथ्यावािी णवरिंतनुवृणष्टजधिंधरः ॥ 
प्रसंगो नीचानामवणनपतयो िुष्टमनसो । 
जना भ्रष्टा नष्टा अहह कणिंकािंः प्रभवणत ॥ 

 
(अथध : देवाांत देवपण रासहलें  नाहीं; तापिजन कपिपिु झाले; लोकाांना खोिें बोलण्याची खोड 

लागली; मेर् अल्पवृसष्टकर झाले; नीचाांशीं र्डोर्डीं प्रिांग येऊन पड ां लागला; राजाांना दुष्टबुसद्ध िुच ां 
लागली; तात्पयइ, िारे लोक पापी व बािगे होऊन गेले! सशव! सशव! काय हा कलीचा मसहमा!) 

 
ित्यद्वापारासद पुण्य युगें सनर् न जाऊन, खडतर कसलयुगाच्या प्रथम चरणाि आरांभ झाल्याि बरींच 

वषें लोिलीं अिल्यामुळें, प वइकालीन सत्रकालज्ञ महषींनी करून ठेवलेलीं भासकतें या र्िकेि अक्षरशः 
प्रत्ययाि येऊां  लागलीं आहेत, अिें कोण सवचारी पुरुष म्हणणार नाहीं? पहा पहा, या कलीनें केवढा र्ोर 
अनथइ करून िोसडला आहे तो! िज्जनाांचें काांहीं चालेनािें होऊन जेथें तेथें दुजइनाांचा बडेजाव होऊां  लागला 
आहे; लोकाांना स्ववस्त सवषयीं अप्रीसत उत्पन्न होऊन, जें जें परकीय तें तें स्वीकारणीय वाि ां लागलें  आहे; 
वाचालतेंत अत्यांत प्रवीण अशा वदेाांत्याांची सशमगयाांतील पोराांप्रमाणें अवस्था झाली आहे; धमइ ठार बुडाला; 
पुरुष स्रीरत झाले; बायका नानातऱ्हेचे हक्क माग ां लागल्या; जननमरणाांत धरबांध नाहींिा झाला; परिाांनी 
गाढवावर र्ाल न आसणलेले कपडे न धुताां ते अांगावर चढव न, रस्त्यानें असतश द्राांना आसण मातांगाांना धके्क देत 
ज्या सठकाणीं माांिाहार व मद्यिेवन यथाक्स्थतपणें झोडावयाि िाांपडेल, अशा सठकाणीं नीच यवनाांच्या 
माांडीला माांडी लाव न पुख्खे मारण्यािाठीं ब्राह्मणाांच्या झुांडीच्या झुांडी जाऊां  लागल्या; कुमासरकाांना मातृत्व 
येऊां  लागलें  व पासहजे त्या वयापयंत सस्रया असववासहत राह ां लागल्या! तेव्हाां या िवइ गोष्टींवरून काय सनष्ट्पन्न 
होतें कीं, या कलीच्या प्रभावामुळें  पुराणाांतरीं िाांसगतलेले राक्षि ब्रह्मयोनीप्रत धारण करून, खुद्द 
ब्राह्मणाांचाच सवध्वांि करण्याि प्रवृत्त झाले आहेत, याांत सबलकुल शांका नाहीं! 

 
हा िवइ प्रकार जर परमेश्वराच्या र्च्िेनें होत अिेल, आसण तो तिाच होत अिला पासहजे अिें 

मानण्याखेरीज आह्माां कहद ांना गत्यांतर नाहीं, कारण परमेश्वराच्या आजे्ञवाांच न एक पान देखील हाल ां  शकत 
नाहीं, अिा आमचा पक्का भरांविा आहे, तर या प्रकारासवरुद्ध जाणें म्हणजे परमेश्वराच्या र्च्िेसवरुद्ध जाणें, 
आसण त्याचा आपणाांवर सनष्ट्कारण क्षोम करून रे्णें अिें होत नाहीं काय? िध्याां आम्हाांि जी शोचनीय 
क्स्थती आली आहे, ती ज्याप्रमाणें आम्हाांि अिांमत आहे त्याप्रमाणें ती आमच्या परमेश्वरािही अिांमत 
अिेल तर त्यानें ती आम्हाांि काां देऊां  सदली, अशी शांका येत नाहीं काय? यावर जर कोणी अिें म्हणेल कीं, 
‘ती तुम्हाांि तुमच्या कमामुळें  आली’ तर त्यावर प्रसतप्रश्न अिा आहे कीं, ज्या आमच्या दुष्ट कमामुळें  आम्हाांि 
अशी कुदशा प्राप्त झाली, तें कमइ तरी त्या िवइशक्ततमान् व अत्यांत दयालु परमेश्वरानें आमचे हात न प्रथम 
कशािाठीं होऊां  सदलें? तथासप अिल्या शांका रे्त बिण्याांत काांहीं अथइ नाहीं; कारण, त्याचें िमाधान 
आजपयंत कोणाच्यानें झालें  नाहीं व तें पुढेंही होण्याचा िांभव नाहीं. तथासप, िवइ िमांजि लोकाांि ही गोष्ट 
कब ल अिली पासहजे कीं, अलीकडे आम्हाांि जी असनष्ट दशा प्राप्त झाली आहे ती माया, कमइ ककवा ईश्वर 
या त्रयीपैकीं कोणत्यासह िामथ्यानें प्राप्त झाली अिो, आपापल्या शततीप्रमाणें सतचा सनषेध करावा, अशी 
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र्च्िाही अनेक मनुष्ट्याांच्या अांतःकरणाांत जागृत झाली आहे. या सनषेधाचें स्वरूप एकच प्रकारचें अिण्याचा 
मात्र िांभव नाहीं. देशकालवतइमानाच्या भेदाप्रमाणें त्याांत पुष्ट्कळ भेद होण्याचा िांभव आहे, व तो या देशाांत 
स्पष्टपणें दृष्टोत्पत्तीि येऊां  लागला आहे. जुन्या लोकाांि ज्या गोष्टी कनद्य, त्याज्य, ककवा द ष्ट्य वाितात त्या 
अलीकडील नव्या लोकाांि प्रशांिनीय, ग्राह्य, आसण सनदोष वाितात! तेव्हाां एकोप्यानें व एकसदलानें काांहीं 
िुधारणा होण्याचा िांभव अिेल, तर ज्या गोष्टी िवांिच अमान्य आहेत, तेवढ्याांिांबांधानेंच ती तशी होणें 
शतय आहे. पण िाऱ्या या शब्दाांत िगळ्या कहद ांचा ककवा िवइ मनुष्ट्यजातीचा िमावशे केला तर िवांि 
असभमत ककवा अिांमत अशी एक तरी गोष्ट दाखसवताां येईल ककवा नाहीं, याचा आम्हाांि बराच िांशय आहे. 
सभन्नमसतत्व आसण सभन्नरुसचत्व हीं या मनुष्ट्यकोिींत र्तकीं प्रचुर होऊन गेलीं आहेत कीं, एकाचे सवचार व 
आचार दुिऱ्याच्या सवचार–आचाराांशीं िवांशीं जुळण्याचा मुळींच िांभव रासहला नाहीं. तथासप, ज्या अथीं 
आपण िारे मनुष्ट्यवगांत मोडतो, आसण र्तर जीवाांशी आपलें  सजतकें  िाम्य आहे, त्याह न आपआपिाांत तें 
असधक आहे, हें उर्ड पहातों, त्या अथी या िाम्याच्या आधारानें िामान्य िुधारणेची कोणतीही गोष्ट 
होण्यािारखी अिेल, तर ती िाऱ्याांनीं एकोप्यानें करण्याि प्रवृत्त व्हावें, हेंच आपल्या मनुष्ट्यपणाि योगय 
आहे. पण अशा गोष्टी कोणत्या आहेत? त्या कोणत्या अितील त्या अिोत, धमांचा त्याांत अांतभाव करताां 
येणार नाहीं, अिें आम्हाांि वाितें. सनदान िाांप्रतकालीं, धमइिांबांधानें असधकासधक मतभेद होत जाण्याि 
सजतकीं कारणें अनुक ल अिण्याचा िांभव आहे, सततकीं िारीं येथें अनुक ल झालीं अि न, काांहीं लोक 
धमैतय स्थापण्याच्या नादीं लागले आहेत, हें पाह न आम्हाांि त्याांच्या मुगधत्वाची कींव येते? तुमचा िनातन 
कहदु धमइ ककवा वैसदक धमइ सकतीही चाांगला अिो; तुमच्या ब्राह्मणाांनीं प वीं केवढीही प्रसतष्ठा समळसवलेली 
अिो, आज त्या वैसदक धमाचा ककवा त्या ब्राह्मणाांचा पगडा किा बिावा, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. एखाद्या 
तुर्फान दयांत िापडलेल्या जहाजाच्या बाजवा उदकस्थ प्रचांड मत्स्याांच्या पुच्िार्ातानें रु्फि न जाऊन चोहों 
सदशाांनीं पाण्याांचे अनावर लोि त्या जहाजाांत येऊां  लागले अिताां, व क्षणोक्षणीं तें वीत वीत खालीं जाऊां  
लागलें  अिताां, त्याच्या बचावािाठीं उतारूां नीं आपापल्या पडशाांतील ककवा गाांठोळ्याांतील ताांबे, पांचपात्र्या, 
ककवा गड  काढ न त्याांच्या िहाय्यानें तें बुडतें जहाज कोरडें ठणठणीत करण्याचा आसण त्याि जलिमासध 
रे्ऊां  न देताां, िुरसक्षतपणें एखाद्या बांदराांत रे्ऊन जाण्याचा प्रयत्न केला अिताां, सजतका र्फायदा होण्याचा 
िांभव आहे, सततकाच र्फायदा बसहष्ट्काराच्या भीतीनें ब्राह्मण्याचें पसहलें  वजन राखण्याच्या प्रयत्नाांत होणार 
आहे, अिें वाितें! या ब्राह्मण्यरूप र्मारतीि आांत न व बाहेरून जबरदस्त रु्शी लाग न, त्याांनीं सतचा िारा 
पाया व कभती पोकळ करून िोसडल्या आहेत, आसण यक्त्कां सचत् धततयािरशी ती ढािळ न जाणार आहे, हें 
त्याांच्या लक्षाांत किें येत नाहीं कोण जाणे! बुडता मनुष्ट्य जीवाच्या आशनेें हाताि लागलेल्या काडीचा 
देखील आश्रय करण्याची धडपड करतो, त्याप्रमाणें श्रद्धावान् लोकाांनीं ककवा धमासभमानी लोकाांनीं, 
आपल्या धमाच्या नाड्ा बांद पड न त्याचीं िारीं गात्रें केळीच्या िालाप्रमाणें थांड झालीं तरी जर त्याच्या 
डोतयाांत ककवा िातींत काांहीं धग लागत अिेल तर, ज्या ज्या तीव्र संजीवनी जवळ अितील त्याांचा होईल 
तेवढा उपयोग करून पहावा, हें त्याांच्या देशासभमानाि र्फार उसचत आहे याांत िांशय नाहीं, व अशा क्स्थतींत 
अिे प्रयत्न करण्याबद्दल त्याांची सजतकी तारीर्फ करावी सततकी थोडीच होणार आहे! पण या त्याांच्या 
प्रयत्नाांि यश येण्याचा मुळींच िांभव नाहीं. कारण, आज जी याांना धमइगलासन भाित आहे, ती धमइगलासन 
नव्हे, तर धमइपुनरुज्जीवन व धमोत्कषइ आहे, अिें आम्हाांि वाितें! तथासप काांहीं वळे त्याांच्याच धमइिमजुती 
सनदोष व अांगीकरणीय मान न त्याांचा सवनाश ते किा थाांबसवणार तें पाह ां. 

 
आजपयंत बहुतेक देशाांत धमइिांस्थापनेच्या ककवा धमइिांरक्षणाच्या कामीं राजे लोकाांकड न बरीच 

मदत झाली आहे, अिें सदि न येतें. आमच्या िध्याांच्या क्स्थतींत या राजबलाचा आह्माांि सबलकुल उपयोग 
नाहीं, हें िुज्ञाांि िाांगावयाि पासहजे अिें नाहीं. उलि राज्यकत्यांचा सिस्ती धमइ वैसदक धमाि सवर्ातक 
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होणार व झाला आहे हें उर्ड आहे. सिस्ती धमइही केवळ िाकाऊां  निल्यामुळें  आसण त्याच्या प्रिाराच्या 
कामीं सिस्ती लोक मुिलमाांन लोकाांप्रमाणें ितती न करताां िौजन्यानें, उदारबुद्धीनें, व मेहनतीनें झित 
अिल्यामुळें, या वैसदक धमासभमानी भरतखांडाांतही सकत्येक जातींत त्याचा प्रिार हळ  हळ  होऊां  लागला 
आहे, व तो धमइ स्वीकारल्यानें मोक्षिद्गत्यासद र्तर धमांपाि न प्राप्त होणारीं पारमार्कथक र्फळें  िुिाध्य 
अि न ज्ञान, द्रव्य व मान र्त्यासद ऐसहक िुखाांचीं जीं बलवत्तर िाधनें तींही सिस्ती कुिुांबाांत आपण प्रवेश 
केल्यानें बरींच वश होण्याचा िांभव अिल्यामुळें, सिस्ती धमाकडे कहद  लोकाांच्या अांतःकरणाची प्रवृसत्त 
असधकासधक होत जाईल कीं काय, अशी भीसत वाि ां लागली आहे, आसण अिें होईल तर त्याांत काांहीं मोठें 
नवल नाहीं! “आमचा िनातन वैसदक धमइ”, “आमचे परमप ज्य ऋसष”, “आमचीं पसवत्र पुराणें”, “आमची 
पावक िांतमाला”, अशा वल्गना करीत बि न, धमाचें रक्षण होत अितें काय? कोणत्याही धमाचा प्रिार 
होण्याि ककवा तो झाला अिताां तदनुयायी त्यापाि न पराङ्मुख न होण्याि, त्याांतील मुख्य तत्त्वें सनदोष व 
आत्मोन्नसतकर अिलीं पासहजेत. र्तकें च नाहीं, तर त्याच्या अनुयायाांनीं कालमानावर दृसष्ट देऊन त्याच्या 
िांरक्षणाकरताां हरएक उपाय करीत अिलें  पासहजे. ज्या सदवशीं सिस्ती लोकाांप्रमाणें तुमच्या लोकाांत वैसदक 
धमाच्या प्रिाराकसरताां व िांरक्षणाकसरताां प्रपांच िोड न हजारों स्रीपुरुषें असववासहत राह ां लागतील, व 
ज्ञानिांपादनाांत आसण धमइसशक्षणाांत आपलीं आयुष्ट्यें कां ठ ां लागतील; ज्या सदवशीं धमािाठीं गाांठींचे हजारों 
रुपये िोड न, अवाचीन पद्धतीचे सशक्षण मठ स्थापण्याि कहदु लोक तयार होतील; ज्या सदवशीं र्रदार व 
कहदुस्थान देश िोड न देऊन, िहाराच्या मदैानाांत होरपळत राहण्याि, ककवा दसक्षणोत्तर धु्वाजवळच्या 
बर्फांत बसधर होण्याि वैसदक धमइप्रिारक एका पायावर उभे होतील; ज्या सदवशीं सिस्ती पाद्र्याांच्या अांगीं 
स्पष्टपणें सदित अिलेली धमइश्रद्धा, शाांतता, परोपकासरत्व, दीर्ोद्योग, परसचत्ताकषइणकुशलता र्त्यासद िद्
गुणाांचा प्रादुभाव होऊन, परदुःखसवमोचनािाठीं डेणमअनप्रमाणें महारोगािारख्या भयांकर व्याधीि आपलीं 
शरीरें बळी देण्याची तुमची तयारी होईल, त्या सदवशीं र्ांग्रजी राज्याांत कहदुधमाचें िांरक्षण करण्यािारखें 
काांहीं िामथ्यइ तुमच्या अांगाांत आहे, अिें म्हणताां येईल. सशळोप्याच्या वळेीं चार िुखवस्त  लोकाांच्या िह्या 
मागत सर्फरण्यानें बुडत्या धमाचा बचाव होत नितो! 
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धमधसंग्राम अथवा गृहकिंह 
 

१७–८–९१ 
 
िध्याां कहदु लोक दोन प्रकारच्या िांग्रामाांत गुांतले आहेत; एक राजकीय व दुिरा धार्कमक. पैकीं 

पसहल्या प्रकारचा िांग्राम सनकराचा नाहीं. तो अनेक शतकें पयंत चालावयाचा आहे. तिेंच तो िांग्राम दुिऱ्या 
प्रकारच्या िांग्रामाप्रमाणें कहद –कहद ांत नाहीं. याांत एका बाज ला बलाढ्य र्ांग्रज लोक आसण दुिऱ्या बाज ला 
आम्हीं िारे दुबइळ कहदु लोक आहोंत. जेते व सजत, शास्ते व शासित, ककवा राज्यकते आसण प्रजा याांच्याांतील 
हें रण आस्ते आस्ते चालणार आहे, व हळ ां  हळ ां  िवइ कहद ांची एकज ि होऊन रततस्राव न होताां, कालाांतरानें 
या रणाचा शवेि उभयपक्षाांि िांतोषकारक अिा होणार आहे. तथासप या कामीं आमची एक ज ि होऊन 
प्रसतवषी आमचें पाऊल झपाट्यानें पुढें पडत जाणें, अथवा आमच्याांत र्फ ि होऊन त्या कामाला बरीच मांदी 
येणें, हें र्रच्या र्रीं चाल ां  अिलेल्या धमइकलहावर बऱ्याच अांशीं अवलांब न आहे. राजकीय गोष्टींत 
आपआपिाांत सवशषे मतभेद नाहीं, हें जरी खरें आहे, तरी िवांि र्ष्ट अिे राजकीय हेतु तडीि नेण्यािाठीं 
धमइसवषयक मतभेद एकीकडे ठेऊन, राजकीय प्रकरणाांत एकमतानें वागण्यार्तकें  चाांगुलपणही 
आजसमतीि आमच्या अांगाांत नाहीं, व िाांप्रत कालीं हा देश ज्या क्स्थतींत आहे तीवरून राजकीय कामें 
एकसदलानें चालसवण्यािाठीं आम्ही धमइकलहाांत पडणार नाहीं, अिेंही सचन्ह सदित नाहीं. उलि हा 
धमइकलहच असधकासधक बळावत जाणार व त्यामुळें  आमचा राज्यकलह थोडािा सशसथल पडणार, अिें 
वाितें. कोणत्याही देशाांत राज्यक्राांसत अथवा धमइक्राांसत होण्याि केव्हाां कोणतीं कारणें होतात यासवषयीं 
ज्याांनीं म्हणण्यािारखा सवचार केलेला नाहीं, पण िध्याच्या देशक्स्थतीवरून ज्याांना येवढें िमज न आलें  
आहें कीं, िाांप्रत काळीं राज्यप्रकरणापेक्षाां धमइप्रकरणाांत सवशषे मतभेद आहे, त्याांचें जुन्या धमावरील पे्रम 
सवशषे दृढ अिल्यामुळें  म्हणा, ककवा आपाआपिाांत भाांडत बिण्यापेक्षा िवांनीं एकसदलानें सतऱ्हार्ताशीं 
भाांडणें हें िवांि सवशषे श्रेयस्कर आहे अिें त्याांना वाित अिेल म्हण न म्हणा, येवढें खरें आहे कीं, धमइवादाांत 
कोणीं पड ां नये, िगळ्याांि सहतकर व र्ष्ट अिें राज्यरण िवांनीं एकसदलानें करीत रहावें, आसण त्यािांबांधानें 
राष्ट्रीय मनोरथ पसरप णइ झाले म्हणजे, मग पासहजे तर आपआपिाांि धमइिांगर करीत बिावें, अशा प्रकारचा 
उपदेश हे लोक नेहमीं करीत अितात, आसण त्या उपदेशानुिार वतइन करण्यािारखी आमची क्स्थसत 
अिती तर आम्हाांिही पराकाष्ठेचा आनांद झाला अिता; र्तकें च नाही, तर आमचा धमइ आम्हाांि सकतीही 
असप्रय अिता तरी ती असप्रयता आम्ही गुप्त ठेव न राजकीय प्रकरणाांत एकमत करण्यािाठीं आमच्या हात न 
जें होण्यािारखें अितें तें केलें  अितें. परांतु जिे युरोपीय देशाांत राज्यकलहाप वीं धमइकलह होऊन गेले तिे 
येथेंही राज्यकलह जोराला लागण्याप वीं बरींच वषें जबरदस्त धमइकलह चालत राहील; र्तकेच नाहीं, तर 
याच कलहापाि न आमच्या राष्ट्राांत ज्या िामथ्याचा उद्भव होणार आहे, त्यापाि नच येथील भावी 
राज्यकलहािही पुष्ट्कळ िाहाय्य होणार आहे अशी आमची खातरी झाली आहे. तेव्हाां प्रस्तुत प्रिांगीं चाल  
अिलेला धमइिांग्राम ककवा धमइकलह पाह न आम्हाांि वाईि वाित नाहीं; र्तकें च नाहीं, तर तो सजततया 
झपाट्यानें चालेल सततका चाांगला, अिें आमचें मत आहे! 

 
प वी युरोपाांत ककवा येथें जी धमइयुद्धें झाली त्याांत कमीअसधक रततस्राव व प्राणनाश झाला. आमच्या 

िुदैवानें प्रस्तुत कालीं या देशाांत ज्या धमइयुद्धाि आरांभ झाला आहे. तें युद्ध केवढ्याही सवकोपाि गेलें  तरी 
त्यापाि न प वइकालीं येथें ककवा अन्यत्र जी नािाडी झाली ती येथें आज होण्याचा सबलकुल िांभव नाहीं. 
येथील धमइयुद्ध िाकाांनीं, सजभाांनीं, व क्वसचत प्रिांगीं बारीक िारीक झिापिींनीं होत जाणार व 
तेवढ्याकरताांच तें सजततया आवशेानें चालेल सततकें  बरें, अिें आम्हीं वर म्हिलें  आहे. र्ांग्रजाांिारखे 
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मानसिक व शारीसरक बलानें आम्हाांह न शेंकडोंपि श्रेष्ठ व आमच्या धमासवषयीं आसण धमइकलहासवषयीं 
अत्यांत उदािीन अिे राज्यकते आमच्या डोतयावर निते, तर आम्हीं अिें म्हिलें  नितें! ते येथें अिल्यामुळें  
आम्हाांि आमचें धमइयुद्ध र्फार वाईि थराला नेताां येणें अशतय झालें  आहे. पासहजे त्यानें पासहजे त्याला हवें 
तिें बोलावें ककवा पासहजे तर वाळीतही िाकावें! पण धमइवडेामुळें  जर कोणी कोणाच्या जीवाला अपाय 
करील तर कहदुस्थानाांतील पांचवीि कोिी लोकाांनीही र्ांग्रजी न्यायाधीशाांनीं त्या अपाय करणाराच्या 
गळ्याभोंवतीं र्ातलेला र्फाांि िोड न िाकताां येणार नाहीं! तेव्हाां शुष्ट्क वल्गना, गासलप्रदान व बसहष्ट्कार 
याांह न कोणत्याही प्रकारचीं सतखि हत्यारें आम्हाांि या रणाांत वापरताां येणार नाहींत. पण अिल्या हत्याराांि 
आजपयंत कोणी र्फारिा भ्याला नाहीं, व पुढेंही सभईल अिें सदित नाहीं! 

 
प्रस्तुत धमइवादाच्या िांबांधानें आणखी एक गोष्ट ध्यानाांत ठेवण्यािारखी आहे, ती ही कीं, िध्याां कहदु 

धमाच्या तत्त्वाांसवषयीं मतभेद उत्पन्न होऊन, त्यामुळें  दुही माजली आहे अिें नाहीं. प वी वैसदक धमानुयायाांचे 
जे तांिेबखेडे झाले त्याांना उभय धमांतील सवचारभेद कारण झाला होता. वैसदक धमानुयायी वदेाि 
ईश्वरप्रणीत मानीत अि न माांिाहार करणारे होते; तिेंच जासतभेद व म र्कतप जा याांचा त्या धमांत अांतभाव 
झालेला होता. बौद्ध धमाचीं तत्त्वें याच्या अगदीं उलि आहेत, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. तेव्हाां या दोन 
धमांच्या अनुयायाांत जें भाांडण झालें  तें उभयताांच्या धमइसवषयक सवचारभेदामुळें  झालें  अिें म्हणणें भाग आहे. 
युरोपाांतही णहिेन व णिस्ती लोकाांचीं जीं धमइयुद्धें झालीं तींही अशाच प्रकारचीं होतीं. पुढें सिस्ती धमाच्या 
दोन प्रमुख शाखाांच्या अनुयायाांत, म्हणजे क्याथोणिंक व प्रॉिेस्िंि लोकाांत, जो तुांबळ धमइिांग्राम झाला, 
त्यालाही सवचारभेदच कारण झाला. सिस्ती आसण महांमदीय, ककवा महांमदीय आसण वैसदक अनुयायाांनीं 
एकमेकाांशीं केलेलीं युद्धेंही आपापल्या धमइमताांच्या मांडनाथइ व प्रिाराथइ केलीं, हें र्सतहािप्रसिद्ध आहे. 
आमचा िाांप्रतचा धमइवाद तिा नाहीं. वदेाांवर सबलकुल भरांविा न ठेवणारा ककवा त्याि पौरुष म्हणणारा; 
कोणत्याही देवाच्या देवळाांत कधींही पाय न ठेवणारा ककवा रामकृष्ट्णाांि ऐसतहासिक पुरुष म्हणणारा; 
िांध्याब्रह्मयज्ञासद कमें कधींच न करणारा ककवा श्राद्धासदकाांि झ ि म्हणणारा—िाराांश, कहदु धमाचें 
कोणतेंही महत्त्वाचें तत्त्व मला मान्य नाहीं अिें उर्डपणें म्हणणारा मनुष्ट्य, िामान्य धमाचार प्रिांगसवशषेीं 
करण्याि तयार अिेल तर तो कट्टट्या वैसदक धमानुयायाांत मोडला जातो! या शतकाांत धमइसवचाराांि जें 
िवइ देशाांत माांद्य आलें  आहे त्यामुळें, आसण आमच्या देशाि प्राप्त झालेल्या सवशषे क्स्थतीमुळें, वैसदक 
धमाच्या आद्य तत्त्वाांसवषयीं चह ांकडे औदािीन्य वाढत चाललें  आहे. जो वाद चालला आहे तो र्फतत एकदोन 
आचाराांच्या िांबांधानें चालला आहे. िवइ देशाांप्रमाणें या देशाांतही या वादाचा आरांभ उच्चवणांतल्या ककवा 
िुसशसक्षत आसण सवचार करणाऱ्या वगांतल्या लोकाांत झाला आहे. श द्रासद असशसक्षत वणांतील लोकाांि 
तुमच्या धमइसवषयक चळवळीचें अद्यासप सबलकुल भान नाहीं, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. कारण एकतर 
कहदु धमांतील जे आचार त्याांना पाळावे लागत आहेत त्याांपैकीं कोणतेही आचार त्याांच्या वतइनाांत त्याांना 
नकळत जें अांतर पडत आहे त्याि सवशषे प्रसतबांधक होत नाहींत; व दुिरें, जे धमइबांध सशसथल होण्यािाठीं 
उच्चवणांतील िुसशसक्षत, सवचारी व िदय लोक आतुर झाले आहेत, त्या धमइबांधाांनीं ते मुळींच बद्ध झालेले 
नाहींत. िध्याां आम्हाां उच्चवणांतील लोकाांि पुनर्कववाह करण्याची आसण पासहजे त्या कहद च्या हातचें पाणी 
ककवा अन्न रे्ण्याची मोकळीक अिावी, अिें वाि ां लागलें  आहे. श द्रासद अन्यवणांतील लोक तुमच्या 
पुनर्कववाहाच्या धामधुमीसवषयीं कधींच सवचार करीत नाहींत. कारण त्या लोकाांत पसतमरणोत्तर सस्रयाांना 
पुनर्कववाह करण्याची मोकळीक आहे; र्तकें च नाहीं, तर एक नवरा जीवांत अिला, पण कोणत्याही 
कारणाांनें तो नकोिा झाला अिला, तर त्याच्याशीं काडीमोड करून दुिऱ्याशीं पाि लावण्याच्या हक्काचा 
उपभोगही त्या र्तर देशाांतील िुखी सस्रयाांप्रमाणें रे्त आहेत! पासहजे त्याच्या हातचें अन्नपाणी रे्ण्याच्या 
िांबांधानें जी आमची दुिरी नड ती त्याांना िामान्यपणें कधींच आड येत नाहीं अिें म्हिलें  तरीं चालेल. 
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कारण, र्तर कसनष्ठ वगांतील लोकाांप्रमाणें माांिाहार ककवा मद्यप्राशन उर्डपणें करण्याि त्याांना 
कोणत्याही प्रकारचा प्रसतबांध नाहीं हें एक; व दुिऱ्या कोणत्याही वगापेक्षाां त्याांचा वगइ र्तका मोठा आहे कीं, 
कोणत्याही सठकाणीं त्याि कोणत्याही प्रकारची म्हणण्यािारखी अडचण कधींच पडत नाहीं. पण जर 
कधींकाळीं कामाधामाच्या सनसमत्तानें ती थोडीबहुत पडली तर ते सतची पवा न करताां, आपणाांि सहतकारक 
अिे वतइन बेलाशक करतात. वसरष्ठ म्हणसवणाऱ्या वगांतील लोकही तिें करूां  लागले आहेत; पण आम्ही 
तिें करतों अिें उर्डपणें कब ल करण्याि त्याांि अद्यासप बरीच लाज वाित आहे! बाकी, रेल्वेच्या ककवा 
मेसडकल कॉलेजािारख्या सवद्यालयाांत जासतभेदाि कोणी मुळींच सवचारीत नाहीं. हें िवांि ठाऊक आहे. 
स्िेशनावरील पोिइराांत महाराांची नेमण क केल्यामुळें  व कां पनीच्या कामाच्या सनसमत्तानें र्डोर्डीं त्याांचा 
स्पशास्पशइ करून रे्ण्याचा प्रिांग येऊां  लागल्यामुळें, अथवा आगगाडींत न प्रवाि करणाऱ्या असतश द्राांचीं 
सतसकिें रे्त अिताां त्याांना सशवावें लागत अिल्यामुळें  िांताप न जाऊन, सकती ब्राह्मण स्िेशनमास्तराांनीं 
आसण तारमास्तराांनीं आपल्या नोकरीचा राजीनामा सदला अिेल, हें आम्हाांि ठाऊक नाहीं! याप्रमाणेंच र् 
तर कारखान्याांतील ब्राह्मणासदकाांची क्स्थसत आहे, हें िवांि कब ल केलें  पासहजे. तथासप श द्राांच्या ककवा 
असतश द्राांच्या हातचें अन्न ककवा पाणी ब्राह्मणाांनीं, प्रभ ांनीं, ककवा िारस्वताांनीं, रे्ण्याि काांहीं हरकत नाहीं, 
अिें कोणी उर्डपणें बोलला कीं, त्या त्या वगांतील िुसशसक्षत म्हणसवणाऱ्या, पण प वाचाराांि अांध परांपरेनें 
सबलगणाऱ्या, धभासभमान्याांच्या पायाांतील आग त्याांच्या डोतयाांत चढली म्हण न िमजावें! खुळ्या 
धमइरक्षकाांनो, डोळे उर्ड न पहा, आसण वास्तसवक प्रकार किा चालला आहे तें डोळे भरून पहा! जें हातानें 
करीत अिावें तें मी प्राण गेला तरी करूां  देणार नाहीं, अिा वासचक आग्रह धरून बिणें हें खऱ्या 
मनुष्ट्यपणाि शोभतें काय? द ध सपताांना माांजरानें आपले डोळे झाांक न रे्तले म्हण न त्याचें तें चौयइकमइ 
दुिऱ्याि सदित नाहीं काय? ब्राह्मणानें ब्राह्मणेतर कोणत्याही कहद च्या हातचें अन्नपाणी रे्ऊां  नये या हट्टी 
मांत्राचा जप करीत बिणाऱ्या ब्राह्मणाांचा प्रसतसदवशीं हव्या त्या कहद शीं जो प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष िमागम र्डत आहे, 
तो दुिऱ्याच्या नजरेि येत नाहीं काय? कामाच्या सनसमत्तानें एखाद्या असतश द्राला कराांगुलीचा ईषत् स्पशइ 
करणें आसण िचैल स्नान न करताां र्राांत सशरणें याांत आसण जाण नबुज न त्याशीं शकेह्याांड करून ककवा 
त्यानें धुतलेलीं धोंतरें नेि न जेवायला बिणें याांत काय अांतर आहे, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. तिेंच 
हलवायाच्या र्रचा हवा तो सजन्नि, कुणब्याच्या हातची “शुक्रवारची काब्ली”, ककवा मुिलमान 
ताांबोळ्याच्या दुकानाांतला ओला चुना याांचा उर्डपणें उपयोग करणें, आसण कुणब्याच्या हातची भाकर 
ककवा मुिलमानाच्या ककवा असतश द्राच्या हातचें पाणी याांना सनसषद्ध मानणें हें एकमेकाांशीं अिांबद्ध किें 
नाहीं, हें आम्हाांि कळत नाहीं; ककवा रेचरच्या दुकानाांतील पासहजे तें औषध राजरोि रे्ण्याि जर 
कोणताही प्रत्यवाय नाहीं तर सिस्ती लोकाांच्या हातचा चहा सपण्याि काां मनाई अिावी, हें कोणािही 
िाांगताां येणार नाहीं. पण, “आम्हाां िनातन वैसदक धमइरक्षकाांना तुमच्या कोसिक्रमाची गरज नाहीं; जेवढें 
आचार रूढ झाले आहेत तेवढ्याांिच आम्ही धमइिांमत म्हणणार; पण िवांगाांनीं तत्िदृश पण आरूढ अशा 
आचाराांि धमइबाह्य मान न, जो कोणी उर्डपणें त्याांचा अांगीकार करतील त्याांना बसहष्ट्कार र्ालणार!” 
खुशाल र्ाला! िाऱ्या सवचारश न्य लोकाांचें वतइन अशाच प्रकारचें अितें, तेव्हाां तुमचेंच वतइन त्याि 
अपवादक कोठ न होणार? पण ध्यानाांत ठेवा कीं, ज्ञान आसण अज्ञान, सवचार आसण असवचार, आांधळेपणा 
आसण डोळिपणा, दुराग्रह आसण सनरसभमान, अिद्धमइरसत आसण िद्धमइप्रीसत, ककवा दुःखावह, आचरण 
आसण िुखावह आचरण याांच्या झगड्ाांत अखेरीि तुमच्या िारख्याांची सविांबना, पराभव आसण सनराशा 
होते! वळेच्या वळेीं शुद्धीवर आलाांत तर र्फजीत न पावताां, जगात न आनांदानें सनर् न जाल; नाही तर तुमच्या 
डोळ्याांदेखत तुमची मुलेंबाळें  हव ेते आचार करून, तुमचें जीसवत अत्यांत कष्टमय करून िोडतील! “अमुक 
िवलत द्या” म्हण न जोपयंत नवीन सपढी तुमच्या पाठीमागें लागली आहे व तुमची सवनवणी करीत आहे 
तोंपयंत ती देऊन िाकणें याांत शहाणपणा आहे. तुमची पवा न करताां सतनें ती रे्तली म्हणजे तुमची काय 
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शोभा रासहली? सनष्ट्कारण गृहकलह न माजावा येवढ्यािाठींच ही तुमची कानउर्ाडणी सर्फरून सर्फरून 
करीत आहों. बाकी धमाचें तत्त्व तुम्हाांला सकती िमजलें  आहे, व धमानुिार खुद्द तुमचें वतइन सकती होत 
आहे, हें आम्हाांि पक्कें  ठाऊक आहे! 
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आमचा व्यापार वाढिार कसा? 
 

१४–९–९१ 
 
देशासभमान ही र्फार चाांगली चीज आहे खरी; पण र्तर चाांगल्या वस्त ांप्रमाणें सहचें चाांगुलपणही 

िापेक्ष आहे. म्हणजे ही वस्त  पासहजे त्याच्या हाताांत पडली अिली तरी सतचा चाांगलाच उपयोग होईल अिें 
नाहीं. ज्याप्रमाणें अज्ञान लोकाांची धमइश्रद्धा त्याांच्या व र्तराांच्या त्रािाला व नाशाला कारण होते, त्याप्रमाणें 
असवचारी लोकाांचा देशासभमान त्याांच्या व र्तराांच्या असहताला कारण होतो. िुमेरकिगाची बेलभांडाऱ्यावरील 
श्रद्धा, वािुदेव बळवांताची देशभक्तत, तांट्या सभल्लाचें शौयइ िांमतीच्या कायद्याि सवरोध करणाराांनी 
धमइपरायणता, परकी देशाांतील चुनाळी र्ड्ाळें  सखशाांत वापरण्यापेक्षाां र्ांगाळाांत र्िकापात्र र्ाल न तें 
गळ्याांत अडकसवणें आसण प्रत्येक र्िकेि िातीवर चुन्याच्या रेर्ा ओढणें हाच वळे जाणण्याचा प्रशस्ततर 
मागइ अिें िाांगणाऱ्याांची देशी व्यापाराच्या पुनरुज्जीवनासवषयीं व असभवृद्धीसवषयीं कळकळ, आसण प्राण 
कां ठाशीं येऊन सभडले तरी हरकत नाहीं, पण परतया देशाचें भाांडवल उिनें रे्ऊन त्यावर कोणताही व्यापार 
काढण्याची कल्पना मनाांत िुद्धा येऊां  देताां कामा नये, अिें पढसवणाऱ्याांचें देशासभमानी अथइशास्र—हीं िारीं 
एकाच ि त्राांत गोवण्यािारखीं माणकें  आहेत, अिें आम्हाांि वाितें! कां दी पागोिीं, खादीचीं धोतरें, बरूच्या 
लेखण्या, काजळाची शाई, िािवडी कागद वगैरे वस्त ांि उदार आश्रय देणें सकती शतय आहे, व तो 
िाऱ्याांनीं सदला तरी त्यापाि न येवढ्या अर्फाि देशाचा सकतीिा र्फायदा होणार आहे अिा प्रश्न करणें म्हणजे 
वृथा देशासभमानाचा अांमल ज्याांि आला आहे अशा लोकाांकड न या सदविाांत आपला उपहाि करून 
रे्ण्यािारखें होय हें आम्ही जाणत आहों. तथासप अशा लोकाांच्या वडेगळपणाच्या प्रयत्नाांनीं ककवा याांच्या 
उपहािाांनीं एकही कारखाना सनर्ण्याचा िांभव निल्यामुळें, याांच्या सवचारश न्य वतइनाकडे ककवा अिांबद्ध 
प्रलापाांकडे लक्ष न देताां आपणाांि जें योगय सदिेल ते िाांग न िाकणें हेंच आपलें  कतइव्य होय, अिा प्रत्येक 
िमांजि मनुष्ट्यानें सनधार केला पासहजे. 
 

आम्हाांि अिें वाितें की सब्रसिश लोकाांचें राज्य येथें झाल्यामुळें  राज्यसवषयक, धमइसवषयक, 
आहारसवषयक, सवद्यासवषयक व र्तर वस्तुसवषयक सवचाराांत व आचाराांत अांतर पडणार व पडलेंच पासहजे. 
र्ांगलांडाशीं व युरोपीय र्तर देशाांशीं आमचा व्यापार झपाट्यानें िुरू अिल्यामुळें, व त्या देशाांत 
नानाप्रकारच्या उपभोगय वस्त  असधक उपभोगय व स्वस्त करण्याचा हरएक उपाय शोध न काढण्याचे प्रयत्न 
रात्रांसदवि होत अिल्यामुळें, आम्हीं देशासभमानाच्या स्मरण्या हातीं रे्ऊन त्याचा केवढाही जप केला, तरी 
बाजाराांत गेल्यावर आम्ही एतदे्दशीय वस्त  पाह न नाकें  मुरडणार आसण लोभनीय परकीय वस्त  सवकत रे्णार 
याांत शांका नाहीं! आम्हाांि लागणाऱ्या ज्या वस्त  अद्यासप परतया देशाांत उत्पन्न होऊां  लागल्या नाहींत त्या 
आम्हाांि येथल्या येथें सवकत रे्णें भागच आहे. पण मौज काय आहे कीं, येथली वस्त  सतकडे तयार होऊां  
लागली कीं, तीं र्कडल्या वस्त पेक्षा िुबक अि न स्वस्त अिते, व त्यामुळें  ती रे्ण्याची िहज प्रवृसत्त होते. 
स्वतःच्या र्फायद्यािाठीं व्यापार करणाऱ्या उदम्याला, दुकानदाराला, िावकाराला ककवा कारखानदाराला 
त ां अमुकच प्रकारचा व्यापार कर, ककवा अमुक दरानें सजन्नि वीक, अथवा अमुक िके्क व्याज रे्, ककवा 
अमुकच धांदा काढ न त्याांत अमुक प्रकारच्याच वस्त  वापर—हें िाांगणें ज्याप्रमाणें शुद्ध वडेगळपणा आहे, 
त्याचप्रमाणें बाजाराांत कोणतीही वस्त  खरेदी करण्याि जाणाऱ्या मनुष्ट्याि जर कोणी अिें िाांग ां लागला 
कीं, “बाबारे, ही वस्त  काांहींशी ओबडधोबड व महाग आहे, पण ही देशी कारासगरानें तयार केलेली आहे; 
करताां त ां खरा देशासभमानी अिशील तर ती मोहक व िवांग परतया देशानें तयार केलेली वस्त  न रे्ताां, ही 
देशी वस्त  रे्णेंच तुला योगय आहे”, तर त्याच्या देशासभमानी बुसद्धवादाि मान देऊन भारी ककमतीच्या 
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गचाळ देशी वस्त  खरेदी करणारे सकती ग्राहक सनर्तील याची आम्हाांि शांका आहे. अशा रीतीनें देशी 
व्यापाराि व देशी कारासगरीि उते्तजन देण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे खासिकाांपाि न गाई सवकत रे्ऊन 
गोरक्षणाच्या कामीं लाखों रुपये खचइ करण्यािारखें होय! जगामध्ये कोणतीच गोष्ट िवइथैव अपायकारक 
ककवा उपायकारक निते या न्यायानें अशा प्रकारच्या व्यापारोते्तजनापाि न ककवा गोरक्षणापाि न गुांजमािा 
र्फायदा होत अिेल, नाहींच अिें आमचें म्हणणें नाहीं; पण नुकिानाच्या प्रमाणापुढें त्या र्फायद्याचें प्रमाण 
काांहींच नाहीं, अिें तारतम्य पहाणाऱ्या मनुष्ट्याच्या लक्षाांत आल्यावाांच न रहाणार नाहीं. तेव्हाां “आमचा 
व्यापार वाढणार किा?” या प्रश्नाचा ज्याांना सवचार करावयाचा अिेल त्याांनीं अगोदर देशासभमानाच्या 
अिल्या आचरि कल्पना स्वतः िाक न देण्याचा, व दुिऱ्याांकड न िाकसवण्याचा, प्रयत्न केला पासहजे. 
ज्याप्रमाणें कोणतेंही चाांगलें  औषध िहज लाग  पडण्यािाठीं चतुर सभषक् अगोदर एकादें िारक औषध 
देऊन रोगयाचा कोठा िार्फ करून रे्तात, त्याप्रमाणें कोणाच्याही डोतयाांत िुसवचार र्ालण्याचा प्रयत्न 
करण्याप वीं त्याांतील कुसवचाराांचें उच्चािण करणें र्फार आवश्यक आहे! 

 
िामान्यपणें ज्याला जी वस्त  आवडेल त्यानें ती वापरावी, आसण ती त्याला ज्या सठकाणीं कमींत 

कमी ककमतीि समळेल त्या सठकाणीं त्यानें ती खरेदी करावी अशा तांत्रावर जेथें क्रयसवक्रय होत अिेल तेथेंच 
कोणत्याही प्रकारचा व्यापार नीि रीतीनें चालण्याचा व तो भरभरािीि येण्याचा िांभव आहे, अिें आम्हाांि 
वाितें. तिेंच, एतदे्दशीय वस्त ांचा लय होत जाऊन परकीय वस्त  तत्स्थानापन्न होऊां  लागल्या, अशी रड गात 
बि नही काांहीं र्फायदा नाहीं. ज्याप्रमाणें र्तर गोष्टींत त्याप्रमाणें सवषयोपभोगाांतही िुधारलेले पाश्चात्य लोक 
नवीन सवशषे िुखावह मागइ दाखसवत आहेत, आसण “वसडलाांचा क प म्हण न क्षारोदकाचें प्राशन करीत 
बिण्याि जे तयार नितील” ते असधक िुखकर वस्तु स्वदेशी आहेत ककवा परदेशी आहेत याची वािार्ाि 
करीत न बिताां, त्याांचा उपभोग रे्ऊां  लागतील याांत िांशय नाहीं. आपणाांि लागणाऱ्या वस्त  आपल्या 
आपण उत्पन्न करणें, आपल्या व्यापाराला उते्तजन देणें, आपल्या कारासगराांि िुखानें चसरताथइ चालसवताां 
येण्यािाठीं मदत करणें, या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत, व त्याांचा सवचारही अवश्य केला पासहजे. पण त्या 
र्डव न आणण्याचे खरे उपाय आमचे वृथादेशासभमानी गावांढळ अथइशास्री िाांगतात ते नव्हत. ज्याला 
कहदुस्थानच्या व्यापाराची खरी कळकळ अिेल त्यानें लोकाांच्या सवषयासभरुचींत जें अांतर पडत चाललें  आहे 
त्याि नाांवें ठेवीत बिताां कामाां नये र्तकें च नाहीं, तें जेणेंकरून त्याांची ती असभरुची सवशषे िरि व तीव्र होत 
जाईल, अिे उपायही केले पासहजेत. सशवाय, ज्या सजनिा यांत्रावर होऊां  शकतच नाहींत, त्याांसशवाय र्तर 
िाऱ्या सजनिा यांत्रावर कां रण्याि तयार झालें  पासहजें. तिें न केल्याि यांत्रकलेंत सनपुणतेप्रत पावलेल्या 
पाश्चात्य लोकाांची बरोबरी आमच्यानें कधींच करवणार नाहीं. यावर कोणी अशी शांका रे्तील कीं जी ती गोष्ट 
यांत्रावर होऊां  लागली तर हातकामावर चसरताथइ करणाऱ्या आमच्या िुताराांची, लोहाराांची, िाळ्याांची, 
कोष्ट्ट्याांची, कािाराांची, ताांबिाांची, कुां भाराांची व र्तर धांदेवाल्याांची काय क्स्थसत होणार? यावर अिें उत्तर 
आहे कीं, ज्याप्रमाणें िापण्याची कला सनर्ाल्यावर काांही वषें लेखकाांचा धांदा मागें पड न त्याांि अन्नान्न दशा 
आली, पण पुढें लेखकाांच्या िांख्येपेक्षाां असधक िांख्येि िापखान्याांत काम समळ ां  लाग न पुस्तकें ही असतशय 
स्वस्त व िुबक सनर् ां लागलीं, त्याप्रमाणें बहुतेक गोष्टी यांत्रावर सनर् ां लागल्या अिताां, हातानें काम 
करणाऱ्या कारासगराांचें काांहीं वष ेनुकिान होईल हें खरें आहे, पण अखेरीि त्याांना आताांपेक्षाां असधक र्फायदा 
होईल याांत िांशय नाहीं. पण अज्ञान मज रदाराांच्या व कारासगराांच्या लक्षाांत ही गोष्ट येत नाहीं. त्याांचें जेवढें 
तात्कासलक नुकिान होतें तेवढेंच त्याांि सदितें. जें काम त्याांनीं करावयाचें तें यांत्रानें होऊां  लागलें , आसण 
त्याांना मज री समळेनाशी झाली म्हणजे यांत्रें काढणाराांनीं आपल्या पोिावर पाय आणला, अिें त्याांि वाि न 
त्याांचें सपत्त खवळ न जातें, व ते यांत्रें मोड न िाकण्याचा प्रयत्न करतात. र्ांगलांडच्या र्सतहािाांत मज र 
लोकाांनीं केलेल्या अशा तांट्याांचीं अनेक उदाहरणें आहेत. उद्याां जर पुण्याांत कोणीं तेल काढण्याची सगरणी 
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र्ातली, तर बहुतेक तेल्याांचा धांदा बिेल याांत िांशय नाहीं. पण तेलाची सगरणी चालसवण्याि जे मज र 
लागतील त्याांत काांहीं तेल्याांचा िमावशे होईल; काांहींि सगरणींत न सनर्णारें तेल काढीत राहताां येईल; व 
काांहींना मात्र स्थानाांतर करावें लागेल, ककवा तेल्याचा धांदा िोड न दुिरा एखादा धांदा पतकरावा लागेल. 
यांत्राांचा प्रिार होऊां  लागला म्हणजे मनुष्ट्याांची आसण जनावराांची शक्तत बरीच अनावश्यक होऊन, एका 
प्रकारच्या हस्तकौशल्याची आवश्यकता वाढत जाते, व कोणताही सजन्नि तयार करण्याच्या कृतींत 
जमीनअस्मानाचें अांतर पडतें. याला काांहीं उपाय नाहीं. अिें प्रत्येक धांद्याांत होतें. एखाद्या रोगावर एखादें 
नवीन वस्ताद औषध सनर्ालें  म्हणजे त्यावरील पसहलीं िारीं औषधें जशीं मागें पडतात, तिाच हा प्रकार 
आहे. बांदुकीच्या दारूचा शोध लागण्याप वीं भाल्यानें नेम धरणें, बाण मारणें, गोंर्फण सर्फरसवणें, पट्टा खेळणें, 
तरवारीचे नेमके वार करणें वगैरें युद्धाि उपयोगी पडणाऱ्या सवद्याांची केवढी प्रसतष्ठा अिे? तशीच 
शरीरिामथ्याची तरी केवढी मातब्बरी अिे! पण बांदुकीच्या दारूनें तो मनु अगदीं बदल न िोसडला नाही 
काय? आताांच्या युद्धाांत अांगाांसगभाविांबांध बहुधा र्डत निल्यामुळें, ज्या िैन्यापाशीं दारूगोळा अिेल, 
शारीसरक बलापेक्षाां ज्याचें मानसिक धैयइ असधक अिेल, व ज्याांतील मनुष्ट्याांच्या िांख्येचें पसरमाण मोठें 
अिेल, तें िैन्य बहुधा सवजयश्री काबीज करतें! अशा प्रकारची क्राांसत प्रत्येक धांद्याांत होत आहे, व ती होणें 
असनवायइ आहे, हें ध्यानाांत आण न जुन्या प्रकारच्या हस्तकौशल्याबद्दल, जुन्या तऱ्हेच्या वस्त ांबद्दल व जुन्या 
कारासगराांच्या क्स्थतीबद्दल नक्राश्रु ढाळण्याचा धांदा िोड न देऊन (िुिर आपल्या भक्ष्याचा प्राण रे्ताांना सिपें 
िाकते, अिा युरोपखांडाांत प वीं िमज अिे), आज ज्याचा खप आहे अशा वस्त  तयार करण्याकडे, व त्या 
तयार करण्याचे याांसत्रक कारखाने र्ालण्याकडे आम्ही लक्ष देत गेलों, तरच आमच्या व्यापाराचें पुनरुज्जीवन 
होणार आहे, व आमचा व्यापार खऱ्या वाढीि लागणार आहे. पण हें करण्याप वीं आमच्या देशाांत कोणत्या 
प्रकारच्या सजनिा सवशषे खपतात, कोणत्या प्रकारचा माल सवशषे उत्पन्न होतो, व कोणते कारखाने 
काढण्याि कोणतीं सठकाणें सवशषे िोईचीं आहेत, हें िमजल तर बरें होणार आहे, व तें िमजण्याकसरताां 
इंडव्स्ट्रअिं सव्हे करण्याबद्दल व्यापारीय पणरषिेने मुांबई- िरकाराि जी सवनांती केली आहे ती र्फारच 
प्रािांसगक व अवश्य आहे, अिें आम्हाांि वाितें. 
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आमचा व्यापार वाढिार कसा? 
नंबर २ 

 
२१–९–९१ 

 
मागल्या अांकाांत वरील मथळ्याखालीं आमचा लेख प्रसिद्ध झाल्यापाि न आमच्याकडे एकदोन 

सवद्वान् समत्राांनीं पत्रें पाठव न त्या लेखाांतील सवचारिरणीसवषयीं आपली िांमसत प्रदर्कशत केली आहे, व अशाच 
धतीचे लेख सलह न व्यापारोत्कषाकडे लोकाांचें लक्ष्य लावलें  पासहजे अिें त्याांचें म्हणणें आहे; पण या 
सनबांधाच्या शवेिीं इंडस्ट्रीयिं सव्हेची जी आवश्यकता कब ल केली आहे, ती मात्र त्याांि बरोबर वाित नाहीं. 
त्याांचें अिे म्हणणें आहे कीं, अिली सव्हे िरकारानें केली तरी काांहीं वाईि नाहीं; सतच्यापाि न थोडाबहुत 
उपयोग करून रे्ताां येणार आहे; पण सतजवाांच न आमचा मागइ अगदीं खुांिला आहे, अिें नाहीं. 
कहदुस्थानाांतील कोणत्या डोंगराांत कोणतीं झाडें वाढतात, ककवा कोणते खसनज पदाथइ िाांपडतात, अथवा 
कोणत्या प्राांताांत कोणतीं धान्यें सपकतात आसण हातकारखाने चालतात, येवढीच मासहती पैदा करण्यािाठीं 
एक मोठें कसमशन बिव न तें िाऱ्या देशभर लोकाांच्या जबान्या रे्त वषइ दोन वषें कहडत रासहल्यानें, व नांतर 
एक लाांबलचक रपोि बाहेर पडल्यानें आज आम्हाांि अप्राप्य ककवा दुर्कमळ अशी मासहती समळणार आहे अिें 
नाहीं. अशा कणमशनापाि न ककवा सव्हेपाि न वर सनर्कदष्ट केलेल्या मासहतीिारखीच मासहती कसमशनच्या 
िहीसनशीं एका सनराळ्या पुस्तकाांत पुष्ट्कळ खचानें िापली जावी, अिा हेतु अिेल तर मात्र याबद्दल आमचें 
काांहीं म्हणणें नाांहीं; पण कोणत्याही द्वारानें ती मासहती समळाली म्हणजे झालें , अिें ज्याांि वाि अिेल त्याांना 
ती इंणडव्स्ट्रयिं सव्हेवाांच न आजसमत्तीि समळण्यािारखी आहे; मात्र सव्हेच्या भावी सरपोिापुढें ती आज 
एकाच पुस्तकाांत िाांपडण्याचा िांभव नाहीं. तथासप कहदुस्थानिरकारकड न प्रसतवषीं प्रसिद्ध होणाऱ्या 
मणिरीअिं ॲण्ड मॉरिं स्ट्रॅणिव्स्िकिं सरपोिांत, कहदुस्थानच्या जीआिंॉणजकिं िव्हेच्या मोठमोठ्या 
व्हाल्माांत, इंपीरीअिं आसण प्राव्व्हव्न्शअिं लयाझेिीअसधच्या प्रचांड पुस्तकाांत, वळेोवळेी पालइमेंिाकड न व 
कहदुस्थान िरकारकड न प्रसिद्ध करण्याांत आलेल्या ब्लल्लू बुकांत, िावइजसनक िभेिारख्या िभाांच्या 
तै्रमासिक, षाण्मासिक, ककवा वार्कषक पुस्तकाांत, ब्रार्ि, दादाभाई, व  सडगबीिारख्या शोधक गृहस्थाांनीं 
िापसवलेल्या सनबांधाांत, व अशाच प्रकारच्या र्तर लेखाांत वरील सवषयावर खांडोगणती मासहती समळणार 
आहे! तेव्हाां व्यापारिांबांधानें िाांप्रतकालीं जी क्स्तसमतता सदित आहे ती या मासहतीच्या अभावामुळें  सदित 
आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं, आसण म्हण न इंडव्स्ट्रअिं सव्हेची आजच र्फार आवश्यकता आहे, अिें 
म्हणणें बरोबर नाहीं. आम्ही आपल्या लेखाच्या शवेिीं जाताां जाताां जी गोष्ट अवश्य आहे म्हण न िहज म्हण न 
गेलों आहों, तीसवषयीं आमचे सवद्वान् समत्र र्तकी सचसकत्िा व सवचार करतील, अिें आम्हाांि वािलें  नव्हतें, 
व आमच्या लेखाांतील प्रधान सवषयाच्या िांबांधानें इंडव्स्ट्रअिं सव्हेसवषयीं आम्हीं केलेला उल्लेख कोणािही 
अप्रशस्त ककवा आगांतुक वािेल अशी आमच्या मनाांत शांकाही आली नाहीं. तथासप पवांची व्यापारीय पणरषि 
या सवद्वान् गृहस्थाांच्या मनाांत र्ोळत अिावी व इंडव्स्ट्रयिं सव्हेसवषयीं सतनें प्रिार केलेला ठराव याांना मान्य 
निावा, अिें याांच्या पत्रावरून उर्ड होत आहे. या पत्राांतील आके्षपाांत जेवढा खरेपणा आहे तेवढा नाकब ल 
करण्याची आमची सबलक ल र्च्िा नाहीं. ज्याप्रमाणें सकल्लीवाांच न कुलुपाचा सबलक ल उपयोग नाहीं 
त्याप्रमाणें इंडव्स्ट्रअिं सव्हे झाल्यावाांच न काांहीं एक करता येणार नाहीं, अिें आमचें म्हणणें नाहीं. तथासप 
आमच्या सवद्वान् समत्राांि ती सजतकी सनरथइक वाित आहे, सततकी मात्र ती आम्हाांि वाित नाहीं. एकतर 
आमच्या समत्राांनीं दाखसवलेल्या अनेक ग्रांथाांपाि न व लेखाांपाि न व्यापारािांबांधानें अवश्य व िांगतवार मासहती 
गोळा करणें सकती कठीण आहे, हें त्याांना आम्हीं िाांगावयाि पासहजे अिें नाहीं. त्याांनीं दाखव न सदलेलीं 
िारीं पुस्तकें  िामान्य मनुष्ट्याि पासहजे त्या सठकाणीं समळण्याची अडचण, त्यासशवाय, तीं समळालीं तरी तीं 
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वाच न काढ न त्याांपाि न सवश्विनीय व व्यवक्स्थत मासहती एकत्र करण्याि लागणारा वळे व पसरश्रम – हीं 
िारीं एकाच व्यततीच्या िामथ्यांत कोढ न अिणार? र्तकें  करूनही अशा रीतीनें जमसवलेल्या मासहतीवर 
िरकारी असधकारी सकती सवश्वाि ठेवतील, हेंहीं िांशयास्पदच राहणार. िरकारानें आपण होऊन 
इंडव्स्ट्रअिं सव्हे केल्याि दोन प्रकारें मोठा र्फायदा होणार आहे. एक, एतदे्दशीय व्यापाराच्या व उत्पन्नाच्या 
िांबांधानें कोणत्याही खाजगी मनुष्ट्याि कधींही न समळसवताां येणारी अशी भरप र व िांगतवार मासहती िरकारी 
असधकाऱ्याांकड न स्वतांत्र पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झाल्यानें, त्या मासहतीवरून अनेक लोकाांि नाना तऱ्हेचे 
उपयोग करून रे्ताां येणार आहेत; दुिरें, व्यापारािांबांधानें काांहीं गोष्टींत आम्हाांि िरकारची मदत पासहजे 
आहे; ही मदत िरकाराकड न समळाली तरच आमच्या व्यापाराचा उत्कषइ होऊन त्यामुळें  आमचा व 
िरकाराचा बचाव लागणार आहे. पण ही गोष्ट खाजगी रीतीनें िरकारच्या डोळ्यापुढें कोणीं सकतीही वळे 
आसणली तरी ती त्याांच्या नजरेंत ककवा ध्यानाांत प णइपणें उतरत नाहीं, अिें आजपयंतच्या अनुभवावरून 
सिद्ध झालें  आहे. िरकारानें केलेल्या इंणडव्स्ट्रअिं सव्हेवरून जर अिें सिद्ध होईल कीं, शतेकीसशवाय 
येथील धांद्याांचे डोकें  वर सनर्ालें  तरच येथील पांचवीि कोिी प्रजेची आसण सतच्या िरकारची धडगत आहे, 
तर िरकार आपल्या व आमच्या व्यापारोत्कषाि अवश्य अशी मदत करण्याि तयार होणार नाहीं काय? 
िध्याां िरकारची काय कल्पना आहे कीं, कहदुस्थानाांत शतेीची जमीन सवपुल आहे, व कहदु लोक प वींपाि न 
शतेीचा धांदा र्फार उत्तम रीतीनें करणारे आहेत. तेव्हा या धांद्याांत त्याांि सजतकें  नैपुण्य आण न देताां येईल 
सततकें  सदलें  म्हणजे आपलें  कतइव्य िांपलें . कहदुस्थान िरकारचा अिा ग्रह होऊन जाण्याि दुिरें अिें एक 
कारण झालें  आहे कीं, र्ांगलांड देशाांतील शतेकीच्या जसमनींत र्ांक्गलश लोकाांि पुरें र्तकें  धान्य उत्पन्न 
होण्याचा मुळींच िांभव निल्यामुळें, त्या लोकाांि शतेीसशवाय र्तर धांद्याांत सनष्ट्णात अिणें अपसरहायइ झालें  
अि न, धान्याच्या पुरवठ्यािाठीं दुिऱ्या देशावर अवलांब न रहाणें अवश्य झालें  आहे. तेव्हाां 
कहदुस्थानिारख्या आपल्या ताब्याांत अिलेल्या देशानें धान्य उत्पन्न करावें आसण आपण त्यापाि न धान्य 
सवकत रे्ऊन त्याबद्दल त्याि र्तर वस्त  पुरवाव्या, या रीतीनें उभयताांत देवरे्व ककवा अदलाबदल चाल न, 
उभयताांचाही चसरताथइ चालावा, अिें त्याांि स्वाभासवकपणें वाित अितें. याच उदे्दशानें आमच्या र्तर 
धांद्याांपेक्षा आमच्या शतेकीकडे कहदुस्थान िरकाराचें लक्ष्य गेलें  अिावें, व सतची आपल्याकड न होईल 
सततकी िुधारणा करण्यािाठीं त्यानें मोठ्या खचानें शतेकीचें खातें (ककवा Agricultural Department) 
स्थापलें  अिावें, हें उर्ड आहे. या िवइ व्यवस्थेपाि न आम्हाांि हवा तिा उपयोग झाला नाहीं, हें जरी 
सनर्कववाद आहे, तरी त्याबद्दल िरकाराि दोष लावणें योगय नाहीं, हें कोणाही सनःपक्षपाती मनुष्ट्याि कब ल 
करावें लागेल. कारण, आम्हीं शतेकी करावी आसण र्ांगलांडानें कारखाने चालवावे अिा स्वाभासवक 
श्रमसवभाग करण्याांत िरकारचा म ळ हेतु र्फार स्तुत्य आहे. तथासप चाांगल्या हेत नें आरांसभलेल्या कामाचे 
पसरणाम नेहमीं चाांगलेच होतात अिें नाहीं. सनदान आमच्या शतेकीच्या िांबांधानें तरी कहदुस्थान िरकारच्या 
उद्योगाची सदशा चुकत आहे. थोड्ा सदविाांप वी कहदुस्थान िरकारचे होम िेके्रिरी सम. कॉिन याांनीं िंंडन 
येथें या सवषयावर एक व्याख्यान सदलें . या व्याख्यानाचा िाराांश िाइम्स ऑफ इंणडया पत्राांत प्रसिद्ध झाला 
आहे. सम. कॉिन याांची कहद  लोकाांच्या सहतासवषयीं खरी कळकळ, याांचा अनुभव, याांची सवद्वत्ता, व याांचीं 
मुदे्दि द भाषणें व लेख याांमुळें  याांचें नाांव बांगाल प्राांताांतच काय, पण िाऱ्या कहदुस्थानाांत िवइ िुसशसक्षत 
लोकाांि ठाऊक झालें  आहे. सम. कॉिन याांचें भाषण नेहमीं सवचार करण्यािारखें अितें. तेव्हाां त्याांनीं प्रस्तुत 
सवषयासवषयीं काढलेले उद्गार अप्रािांसगक होणार नाहींत, अिें वािल्यावरून ते थोडतयाांत येथें देतों. 

 
“कहदुस्थानच्या शतेीची िुधारणा केली म्हणजे कहदुस्थानाची िवइ आपदा द र होईल, अिें िमजणें 

मोठी च क आहे. मला कहदुस्थान िरकारच्या पदरीं नोकरी धरल्यापाि न कमींत कमी पांचवीि वष ेझालीं. 
येवढ्या काळाांत कहदुस्थान िरकारानें सठकसठकाणीं मोठ्या खचाचीं एक्स्पेणरमेंििं ॲणग्रक्चरिं फाम्सध 
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स्थासपलीं आहेत; पण त्याांपाि न सहत न होताां उलि असहत झालें  आहे, अिा माझा असभप्राय आहे. या 
िरकारी प्रायोसगक के्षत्राांपाि न कहदुस्थानच्या शतेकीची अणुमात्र िुधारणा झाली अिेल अिें मला वाित 
नाहीं. कहदुस्थानचे लोक गरीब आहेत, तेव्हाां त्याांना आमच्या जबरदस्त खचइ लागणाऱ्या शास्रीय 
कृसषपद्धतीपाि न काांहीं एक र्फायदा होण्याचा िांभव नाहीं ही गोष्ट कहदुस्थान िरकार अजीबात सविरतें. 
सशवाय, कहद  रयतेपाशीं शतेकीच्या िांबांधानें परांपरागत आलेली मासहती र्तकी आहे कीं, ती िरकारी 
असधकाऱ्याांनीं सकतीही पसरश्रम केले तरी त्याांना िाध्य होणार नाहीं. दुिरें, कहदुस्थानाांतील शतेकीचा वाढत 
जाणारा सवस्तार कहदुस्थानाि र्फार अपायकारक होत आहे. कहदुस्थानाांतील काांहीं शतेकी कमी होईल तर 
र्फार बरें होणार आहे. कहदुस्थानाांत शतेकी हा प वींपाि न मुख्य धांदा आहे, हें खरें आहें. पण कहद  लोकाांचा 
र्ांक्गलश लोकाांशीं िांबांध र्ड न आल्यापाि न, शतेकीचा सवस्तार र्फार र्फाजील झाला, व त्या मानानें 
शतेकीवर अवलांब न रहाणारी लोकिांख्याही र्फाजील झाली. अिें क्स्थत्यांतर होत जाणें कहदुस्थानाि 
सहतावह नाहीं. अलीकडे कोणत्याही देशाचा उत्कषइ सजतका त्याच्या नागसरक लोकिांख्येवर अवलांब न 
अितो, सततका जानपदीय लोकिांख्येवर अवलांब न अित नाहीं; म्हणजे ज्या देशाांत शतेकीवर चसरताथइ 
करणाऱ्या लोकापेक्षा र्तर धांद्याांवर चसरताथइ करणाऱ्या लोकाांची िांख्या मोठी अिते तेच देश िधन व िुखी 
अितात. आम्हीं र्ांक्गलश लोक कहदुस्थानच्या शतेीबद्दल जी र्तकी कळकळ दाखसवतों सतचें कारण कहद  
लोक आमची प्रजा आसण आम्ही त्याांचे राज्यकते अिा त्याांचा आमचा र्ड न आलेला िांबांध होय. आम्ही 
कहदुस्थानाांत जे प्रथम आलों ते कहदुस्थानच्या धान्याकरताां नव्हे, तर कहदुस्थानच्या कापडाकरताां. त्या वळेेि 
कहदुस्थानचे लोक आपणाांि लागणारें हव ेसततकें  धान्य उत्पन्न करीत अि न, सशवाय पुष्ट्कळ कापडही उत्पन्न 
करीत अित. अनेक प्रकारचें रेशमी, िुती व लोकरीचें कापड आम्ही कहदुस्थानाांत न युरोपाांत रे्ऊन जात 
होतों. हें िारें कापड लाखों कहद  कोष्टी हातमागाांवर काढीत अित. पण आताां तो मनु अगदीं बदल न गेला. 
र्ांगलांडात पासहजे तें कापड वारे्फच्या यांत्रावर सनर्  लागलें ; त्यामुळें  त्याची ककमत र्फार स्वस्त होऊन, 
कहदुस्थानाांत तें सनरे्नािें झालें  र्तकें च नाहीं, तर आताां आम्ही कहदुस्थानापाि न कोणत्याही कापडाची 
खरेदी न करताां, उलि कहदुस्थानािच प्रसतवषीं वीि पांचवीि कोिी रुपयाांचें कापड सवकतों! आम्हाांि आताां 
समळेल सततका काप ि हवािा झाला आहे, आसण म्हण नच आम्ही कहदुस्थानच्या शतेीच्या िुधारणेसवषयी 
र्फार कळकळ बाळग ां लागलों आहों. कहदुस्थान-िरकारच्या पसरश्रमामुळें  कहदुस्थानच्या शतेकऱ्याि एका 
कणिाच्या जागीं दोन कणिें उत्पन्न करता येतील तर त्यात त्याांचा र्फायदा आहे, हें मी कब ल करतों. पण 
कहदुस्थानचे र्तर धांदे मृत्य च्या दाराांत बिले अिताां, त्याला आपल्या शतेीची िुधारणा करताां येणें अशतय 
आहे, अिें मला वाितें. कहदुस्थान िरकारानें कोणत्याही धांद्याांत प्रत्यक्षपणें हात र्ाल ां  नये अिें माझें मत 
आहे. तथासप जर त्या िरकाराला तिें करणें आपलें  कतइव्य वाित अिेल, तर त्यानें शतेकीची िुधारणा 
करण्याचा नाद िोड न देऊन र्तर धांद्याांि उते्तजन द्यावें. कहदुस्थानाांत यांत्रकलेचा प्रिार होऊन र्तर धांदे 
भरभरािीनें चाल ां  लागल्यासशवाय कहद  लोकाांचें दासरद्र्य व सवपसत्त नष्ट होणार नाहींत, सनदान कृसषसशक्षण, 
प्रायोसगक के्षत्रें, ककवा अशाच प्रकारची दुिरी कोणतीही शतेकीिांबांधीं सनरथइक खिपि िरकारनें करावी, 
अिें मला वाित नाहीं. तीपाि न कहदुस्थानचा र्फायदा न होताां उलि नुकिान मात्र होणार आहे! “सम. 
कॉिनचे हे सनःपक्षपाती सवचार सब्रसिश लोकाांि ककवा कहदुस्थान िरकाराि लवकर िांमत होतील अिें 
वाित नाहीं; पण तिें झाल्यासशवाय कहदुस्थान िरकारच्या काळजीचा अांत व्हावयाचा नाहीं, हें उर्ड आहे. 
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णनिान हात आणि तोंड तर आंखडािं? 
 

२१–९–९१ 
 

गृणहिी गृहमुच्यते ॥ स्मृणत 
गृणहिी सणचवः सखी णमथः । 
णप्रयणशष्या िंणिंते किंाणवधौ ॥ काणिंिास. 

 
प्राचीन काळीं आयइभ मींत सस्रयाांि पुरुष किे वागवीत अित, त्याांि काय मान अिे, व त्याांच्या 

िुक्स्थतीवर पुरुषाांची दैसहक व मानसिक िुखें सकती अवलांब न अित, ह्याची कल्पना वरील वातयाांवरून 
िहज कसरताां येण्यािारखी आहे. आणखी अशींच वातयें वदेकालीन ग्रांथाांत न सठकसठकाणीं आढळतात, व 
पुराणकालीन व तदनांतरच्या काव्य–सनबांधाांत नही कोठें कोठें आढळतात. वदेवेदाांगाांच्या कालीं सस्रयाांि 
सकती स्वातांत्र्य अिे व अथात् तज्जसनत पुरुषतुल्यता ही सकती होती, हें पाहावयाि द र जाण्याची जरूर 
नाहीं. ब्राह्मण धमातील सनत्यकमांपैकीं ब्रह्मयज्ञच रे्तला तरी िुलभा मतेै्रयी, गागी वाचतनवी, वडवा 
प्रासतथेयी र्त्यासद सवदुषी सस्रयाांच्या नाांवानें तपइण करावयाचें िाांसगतलें  आहे. यावरून, व र्तर प्राचीन 
ग्रांथाांत न सस्रयाांच्या िुक्स्थतीसवषयीं जे उल्लेख केलेले आढळतात त्याांवरून, सस्रयाांच्या योगयतेसवषयीं प्राचीन 
ऋषींची काय कल्पना होती, हें चाांगलें  सदि न येतें. परांतु ती योगयता त्या त्या सस्रयाांच्या व त्या त्या ऋषींच्या 
देहाविनाबरोबरच आयइदेशाचा त्याग करून अन्यत्र वाि करण्याि गेली, अिें म्हणणें भाग पडतें! ही 
सस्रयाांची प वींची िुक्स्थसत जाऊन त्याांि िध्याांची दास्यक्स्थती कशी प्राप्त झाली, हें सनश्चयानें ठरसवण्याि 
पुरेशीं र्सतहाििाधनें उपलब्ध नाहींत; तथासप सस्रयाांच्या स्वातांत्र्यसवनाशाबरोबर, आमची पुरुषिांतसत 
सदविानुसदवि एकाांगशषे झाल्यामुळें  सतलाही शारीसरक व मानसिक क्षय जडला, व ‘सस्रयाांची क्स्थसत व 
पुरुषाांची क्स्थसत परस्परावलांबी अिते’ या िमाजशास्राच्या तत्त्वाांची ित्यरूपता दाखसवण्याकसरताांच कीं 
काय, कहदुस्थानच्या पुरुषाांचेंही स्वातांत्र्य नष्ट झालें , या गोष्टी प्रत्यक्षसिद्ध आहेत. 

 
वरील गोष्टी प्रत्यक्षसिद्ध आहेत, म्हण न आम्हीं म्हिलें  खरें; परांतु अलीकडे आमच्या लोकाांच्या 

अांगाांत जें एक खोट्या देशासभमानाचे वारें िांचरलें  आहे, त्याच्या अमलाखालीं त्याांि काांहींच सदिेनािें झालें  
आहे! आपला दोष कब ल करणें म्हणजे सनवळ देशासभमानश न्यताच आहे अशी त्याांनीं आपली पक्की िमज त 
करून रे्तली आहे! व कोणीं काांहीं एखादा दोष दाखसवल्याि, तो िवइथैव नाकब ल करणें, हें त्याांच्या 
देशासभमानाचें प्रथम लक्षण होऊन बिलें  आहे! चार हजार वषांप वीं जो आमचा ‘िनातन वैसदक धमइ’ 
प्रचसलत होता, तोच अद्यासप जशाचा तिाच कायम आहे, म्हण न प्रसतपादन करण्याि ते जिे क्षणभरही 
कचरत नाहींत, तिेच प्राचीन आयइसस्रयाांची जी क्स्थसत होती, त्याह न आताांच्या सस्रयाांची क्स्थसत सभन्न झाली 
आहे, व त्यामुळें  पुरुष जातीवरही असनष्टकारक पसरणाम र्डले आहेत, हें सवधानही त्याांि अश्रुतप वइ व 
अिांभवनीय वाितें. ते अिा कोसिक्रम करतात कीं, प्राचीनकालीं म्हणजे सस्रया तरवारबहादरी करीत, 
आसण आताां करीत नाहींत अिें थोडेंच आहे. त्यावळेीं जिा िडािम्माजइन करणें, वस्रेंपात्रें धुणें, स्वयांपाक 
करणें, मुलाांलेकराांची व्यवस्था करणें वगैरे गोष्टींतच त्याांचा काल लोित होता तिाच आताांही जातो. मग 
त्याांत त्याांची क्स्थसत शोचनीय ती काय झाली? त्याांचें स्वातांत्र्य तें होतें तरी काय? व तें गेलें  तरी किें? व 
त्याचा आमच्या सनकृष्ट अवस्थेशीं िांबांध तो किा पोंचतों? तें काांहीं नाहीं, हें िवइ थोताांड आहे. र्. र्. आताां 
पुरुषाांनीं बाहेरील कामें िांभाळावीं व सस्रयाांनीं गृहकृत्य िांभाळावें, या व्यवस्थेसवरुद्ध आम्हाांि काांहीं म्हणणें 
नाहीं. परांतु प्राचीनकालीं गृहव्यवस्था पाह नही ज्या र्तर गोष्टी करण्याि त्याांि मोकळीक होती, त्या 
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करण्याि हल्लीच्या सस्रयाांि मोकळीक नाहीं. त्याांि प वींप्रमाणें स्वयांवराची स्वतांत्रता नाहीं. आताांप्रमाणें 
त्याांच्या जगाच्या नकाशाची ‘उांबरठा’ हीच शवेिची िीमा नव्हती व आताांप्रमाणें केवळ पुरुषाच्या 
सवषयोपभोग पदाथांमध्येंच त्याांची त्यावळेीं गणना होत निे, वगैरे पुष्ट्कळ गोष्टी आम्हाांि सिद्ध करून देताां 
येतील. तथासप आजच्या प्रिांगीं त्यासवषयीं ऊहापोह करण्याचा आमचा सवचार नाहीं. सस्रया या 
पुरुषिुखाकसरताांच उत्पन्न केल्या आहेत, उांबरठ्यापलीकडे त्याांच्या जगाची िीमा नाहीं, व गृहकतइव्यापुढें 
त्याांि र्सतकतइव्यता नाहीं, अिें जरी र्िकाभर कब ल केलें , तथासप िध्याांच्या क्स्थतींत िुधारणा करणें 
अवश्य आहे. त्याांचा काल किा जातो याचें जें वर वणइन केलें  आहे, त्याप्रमाणेंच खरोखर आमच्या सस्रया 
िांिारयात्रा कां ठीत अितील तर त्याांचें िुदैवच िमजलें  पासहजे! परांतु कोणी काांहीं म्हणो, आम्हाांि अिें 
म्हिल्यावाांच न राहवत नाहीं कीं, हें वणइन म्हणजे कहदु कुिुांबाचा केवळ वरला मुलामा आहे. सवहीर सदि ां नये 
म्हण न सतच्यावर पिरलेलें  हें तृणाच्िादनच आहे. या मुलाम्याच्या व तृणाच्िादनाच्या खालीं नजर 
पोहोंचसवली, तर आमच्याांतील पुष्ट्कळ सस्रयाांि काय काय अिह्य दुःखें िोिावीं लागतात, याचें हृदयद्रावक 
सचत्र डोळ्याांपुढें उभें रासहल्यावाांच न रहाणार नाहीं. बहुतकरून िाि बाईचा त्राि हा िवइत्र अितोच. 
िुनेच्या माहेरच्या सकती प वइसपढ्या रोज उद्धरतात, व सतच्या ध माकुसलत नयनाांवािें सकती अश्रुप र वहात 
अितात, व ह्या दुःखाचे िपाट्याांत ती िाांपडली अिताांही सतच्या पतीकड न सतला दुखःभार उचलण्याचे 
कामीं सकती िाहाय्य होतें, वगैरे गोष्टींची कल्पनाच करावी हें बरें. नवरा िरकारी नोकर अिला तर 
सदविाांत न हजारदाां िाहेबाच्या लाथा खाईल, त्याचे र्रीं हमालाह नही असधक कामें करील; परांतु र्रीं 
आल्यावर बायकोवर मात्र हुक म अिा चालवील कीं, ज्याचें नाांव तें. कोणाि वािेल कीं, राजश्रीि 
स्वाज्ञाभांग म्हणजे काय व किा अितो हे स्वप्नींही माहीत नाहीं. आपल्या धमइपत्नीि देखील ईश्वरानें 
आपल्यािारखेंच अवयव व र्ांसद्रयें सदलीं आहेत, सतला मन आहे, सतला आपल्यािारखेंच बरें–वाईि वाितें, 
सतच्याही शरीराि िुखदुःख होतें, हें सबचाऱ्याि जिें काांहीं कळतच नाहीं. मग सतची मानसिक क्स्थसत 
िुधारणें, व सतचा मोकळा वळे शारीसरक व्यविायाांसशवाय र्तर िदुद्योगाांत र्ालसवण्याि सशकसवणें वगैरे 
गोष्टी तर द रच रासहल्या. शेंकडा िाठ ित्तर र्राांत तर “गृसहणी” शीं सशवीसशवाय नवऱ्याि बोलताांच येत 
नाहीं. िांिाराच्या गोष्टी सतच्यापाि न लपव न ठेवणें, सतच्यावर असवश्वाि दाखसवणें, वगैरे गोष्टींत भ षण 
मानणारे लोक आमच्या िमाजाांत थोडे नाहींत. ज्या िमाजाांत अिे लोक पुष्ट्कळ आहेत त्याच िमाजाांत 
क्षलुक कारणाांवरून आपल्या िहधमइचासरणीवर हात उचलणारेही सकती अितील याचेंही अनुमान िहज 
होण्यािारखें आहे. अनेक प्रिांगीं याह नही भयांकर जे प्रकार दृष्टीि पडताि, त्याांचें वणइन करण्याची 
आवश्यकता आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं. ज्याांचे डोळे व कान उर्डे आहेत, त्याांि त्याांची िहज कल्पना 
करताां येण्यािारखी आहे. परांतु कोणाि िांशय अिेल तर त्याांनीं मुांबईच्या व पुण्याच्या पोलीि कोडताच्या 
खिल्याांच्या र्फायली धुांडाव्या ककवा आमच्या मुांबईच्या प्रात्यसहक पत्राांतील अिल्या खिल्याांच्या बातम्या 
वाचाव्या, म्हणजे आमच्या म्हणण्याच्या ित्यतेबद्दल त्याांची खात्री होईल. आज काय अमकीनें िास्वचेा 
त्राि िहन होईना म्हण न अर्फ  खाऊन जीव सदला; दुिरे सदवशीं दुिरीला दीर अपशब्द बोलला म्हण न सतनें 
सवसहरीत उडी र्ातली; सतिरीला िाि िािऱ्याांनीं डागली, काां तर ती माहेरीं र्फार सदवि रासहली; चवथीचें 
नवऱ्यानें मुांडन करून सतला आधण पाण्यानें स्नान र्ातलें , कारण सतच्या हात न हे राजश्री डोई करून 
रे्ऊन स्नानाि बिले अिताां, र्फाजील ऊन पाणी ह्याांचे अांगावर पडलें ; त्या पाांचवीला नवऱ्यानें चेंचली, काां 
तर सतला स्नानाचें पाणी काढण्याि उशीर लागला; त्या िहावीची पाठ सतच्या नवऱ्यानें सचत्रसवसचसत्रत 
काळीसनळी रांगसवली, काां तर बाजाराांत न ताांद ळ का कायिें आणलें  तें र्री मापाांत कमती भरलें , हा पाढा 
रोज आपला चाललेला अितो. 
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कहदुस्थानाांतील सस्रया, पुरुष डॉतिराकड न रोगपरीक्षा करून रे्ण्याि लाजतात हें खोिें आहे, अिें 
सबनसदक्कत म्हणण्याि ज्याांि खांती वाित नाहीं, ते वरील िवइ प्रकार केवळ कादांबरी आहे अिें म्हण न 
सतकडे डोळेझाांक करोत! परांतु दुराग्रहानें ककवा वृथादेशासभमानानें ज्याांि झपािलें  निेल, त्याांि हें कब ल 
केलें  पासहजे कीं, एकाद्या पोरिौदा स्रीकड न एकादा पदाथइ िाांडला ककवा लवांडला अिताां त्यावर 
चपराळकीिारखें दुिरें रामबाण औषध नाहीं, म्हण न प्रसिद्धपणें उपदेश करणारे पदवीधर सवद्वान् ज्या 
िमाजाांत आहेत, तेथें त्याह नही क्षलु्लक अपराधाकरताां शकेडों अबलाांचीं मुखें रततकमलभ्राांसत उत्पन्न करीत 
अितील, हें उर्ड आहे, व अपराधाची मजल िाांडण्यालवांडण्यापलीकडे गेली अिताां, प्रिांगानुिार 
सकत्येक सवचारश न्य ‘प्राणपसत’ सवकारवश होऊन अमेसरकन रेड र्ांसडयनच्या गोंदलेल्या शरीराचा अनुकार 
करण्याकसरताांच कीं काय—डॉ. आनांदीबाईांच्या चसरत्राांत िाांसगतल्याप्रमाणें खुच्या, जळतीं लाांकडें, लुगडीं 
वाळत र्ालण्याच्या काठ्या, िांध्येच्या पळ्या, प्याले, ताक करण्याच्या रव्या, र्त्यासद कुिुमिुकुमार 
िन्मागइदशइक आयुधाांचा, त्याांच्या गात्रयष्टीवर प्रयोग करीत अितील, याचीही कल्पना िहज होण्यािारखी 
आहे. तेव्हाां स्रीिुधारणेच्या र्तर बाबींसवषयीं ज्याांची अद्यासप खात्री झाली निेल, त्याांनीं सनदान येवढ्या तरी 
गोष्टीचा सवचार करावा, अशी आमची त्याांि सवनांसत आहे. ही िुधारणा करण्याि स्रीजातीच्या योगयतेसवषयीं 
आमची जी नीच िमज त आहे, त्याांत अांशतः तरी बदल झाला पासहजे. किाही अपराध अिो, स्रीजातीवर 
तोंड िाकणें व हात उगारणें हें नामदइपणाचें आहे, र्तकी जरी आमची दृढ िमज त झाली, तरी पुष्ट्कळ 
िुधारणा झाली अिें म्हिलें  पासहजे. िध्याच्या क्स्थतींत अशा नराधमाांचा ि ड रे्ण्याि जरी कायद्याकड न 
प णइ मदत होण्यािारखी आहे, तथासप आमच्या सस्रयाांि आम्हीं खोिाच सवनय सशकव न ठेवला अिल्यामुळें, 
सकतीही हाल झाले तरी ते सनम िपणें िोिणें, ककवा र्फारच दुःिह झाल्याि अर्फ  ककवा सवहीर याांच्याजवळ 
आपलें  गाऱ्हाणें नेणें, याांवाांच न त्याांि अन्य उपाय नाहीं! व नवऱ्यानें, सदरानें ककवा िािऱ्यानें सस्रयाांवर हात 
िाकणें म्हणजे अत्यांत पाजीपणाचें कृत्य आहे, अशी आमची दृढ िमज त झाली निल्यामुळें  अशा 
कुलकलांकाि िमाजाकड न सतरस्काराचीही सशक्षा समळत नाहीं, व त्यामुळें  त्या मदाांधाि गरीब अबलाांची 
पायमल्ली करण्याि असधकच स्रु्फरण चढतें! देशबाांधवहो, अशा नरपश ांि सनदान लाजव न खालीं पहाण्याि 
लावण्याचेंहीं तुम्हाि िामथ्यइ नाहीं काय? 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

गृहकृत्य बजावण्यास तरी पात्रता आिंी पाणहजे 
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मागील अांकाांत सदलेल्या सनबांधाांत आमच्या सस्रयाांची गृहक्स्थसत कशी आहे हें थोडतयाांत िाांगण्याांत 

आलें  होतें. तो सनबांध ज्याांनी लक्ष्यप वइक वाचला अिेल त्याांि ही गोष्ट पक्की ध्यानाांत आलीच अिेल कीं, 
प्रस्तुतची िमाजव्यवस्था िवइ बदल न सतचे सठकाणीं पाश्चात्य गृहक्स्थसत आणण्याचा आमचा उदे्दश मुळींच 
नाहीं. मात्र सस्रयाांि ज्या तऱ्हेनें आम्ही वागसवतों, त्याच तऱ्हेनें अतःपर वागसवण्याांचा सवचार आम्हीं िोड न 
सदला पासहजे, व स्रीजातीिांबांधीं आमच्या ज्या कल्पना आहेत, व त्याांच्याशीं वागण्याचीं जीं तत्त्वें आनुवांसशक 
िांस्कारानें व सशक्षणानें आमच्याांत सखळ न बिलीं आहेत, तीं व त्या कल्पना अजीबात िोड न देऊन, 
त्याांच्यापेक्षाां उदात्त व िदय कल्पनाांचा व आचरणाांचा आम्हीं स्वीकार केला पासहजे, एवढाच आमचा उदे्दश 
आहे. कालप्रवृत्तीमध्यें आजला र्तका र्फरक पडला आहे कीं, जुन्याच पद्धतीनें आम्हीं वाग ां म्हिल्याि 
िाधणार नाहीं. व्यक्ततस्वातांत्र्याचें मुख्य िाधन जें मानसिक स्वातांत्र्य तें पुरुषवगाि सदविानुसदवि 
असधकासधक समळत चाललें  आहे व त्याचे अप्रत्यक्ष पसरणाम आमच्या िाधारण वतइणुकीवर रोज र्डत 
आहेत; आमचीं मनें प वींपेक्षाां असधक सवकाि पाव न, आम्हाांि जें स्वातांत्र्य समळालें  आहे व समळत आहे, त्याचा 
अप्पलपोट्यािारखा एकट्यानेंच उपभोग रे्ण्यापेक्षाां कोमल व असशसक्षत अशा अधांगीभ त स्रीजातीि बरोबर 
रे्ऊन उपभोग घ्यावा हें बरें, अिें आम्हाांि असधकासधक वाित चाललें  आहे, व याांत काांहीं वावगें आहे 
अिेंही म्हणताां येणार नाहीं. मानसिक स्वातांत्र्यापाि न पुरुषाांचें जर नुकिान होत नाहीं, तर स्रीजातीवरच 
त्याचे पसरणाम असनष्ट होतील, व त्या उच्िृांखल होऊन आपल्या अमयाद आचरणानें आमच्या गृहिौख्याचा 
िवइस्वीं नाश करून आमच्या िमाजाि द सषत करतील, अिें अनुमान करण्याि काांहीं सवशषे जागा नाहीं, 
अिें आम्हाांि वाितें. आज बरींच वषें ह्या सवषयाचा ऊहापोह वतइमानपत्राांत न पुस्तकद्वारा व सनबांधवाचनानें 
वगैरे सनरसनराळ्या मागांनीं एकिारखा चालला आहे. परांतु अिें एकही उदाहरण लोकाांपुढें आलें  नाहीं कीं, 
ज्याांत स्रीला सशक्षण समळालें  अि न अन्य कारणाांनीं नव्हे, तर सशक्षणाचाच पसरणाम सतच्यावर होऊन ती 
अित्पथाचें अवलांबन करू लागली आहे. सस्रया स्वचे्िाचारी होण्याचें मुख्य कारण म्हिलें  म्हणजे त्याांि 
कडक नजरकैदेंत ठेवणें हें होय. एखाद्या व्यततीवर असधकासधक दाब ठेवीत गेलें  व तीि स्वातांत्र्याचें वारेंही 
आपण लाग ां सदलें  नाहीं, म्हणजे ती आपल्या मनाांतल्या मनाांत सखन्न होत जाते; व प्रिांगसवशषेीं तीवरील दाब 
सढला पडला, व थोडेंिें स्वातांत्र्य तीि समळालें , म्हणजे जिें सतचें पाऊल वाांकड्ा मागानें पडतें, 
त्याचप्रमाणें सस्रयाांचेंही स्वातांत्र्य नष्ट केल्यामुळें  त्याांचा पाय वाांकडा पडण्याचा पुष्ट्कळ िांभव आहे. सस्रया 
िदाचरणी होण्याि व िदाचरणी रहाण्याि त्याांि िदाचरणाची ककमत कळली पासहजे, ती ककमत 
कळल्याि त्याांची िापेक्ष बुसद्ध जागृत झाली पासहजे, व तिें होण्याि त्याांि िुसशक्षण सदलें  पासहजे. लहान 
मुलाांि खोिें बोलणें वगैरे पापाांपाि न द र ठेवण्याि िडीचाच केवळ उपयोग नको आहे. पाप केल्याि 
शरीरदांड होतो येवढेंच ज्ञान ज्याि समळालें  आहे, तो िदैव पापपराङ्मुख राहील, अिें मुळींच नाहीं. सशक्षा 
होण्याचा िांभव गेला कीं, तो पाप करण्याि िोडणार नाहीं. िदाचरण व अित्प्रसतकार याांसवषयीं तासत्त्वक 
ज्ञान मनुष्ट्यमात्राि झाल्यावाांच न दोहोंचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पसरणाम प णइपणें कळ न येणें शतय नाहीं, व 
जोंपयंत हे पसरणाम कळले नाहींत तोंपयंत मनुष्ट्याि िदाचरणाची खरी योगयता, व अित्पथावलांबनाची 
स्वपरवांचक प्रवृत्ती हीं कधींही कळणार नाहींत. हेंच नीसतशास्राचें तत्त्व सस्रयाांिही लाग  पडतें व त्याांि 
िदाचरणी होण्याचा मुख्य उपाय ज्ञानप्राप्ती व तत्िाधनीभ त स्वातांत्र्य हीं होत. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मागील अांकाांत आम्हीं िाांसगतलेंच आहे कीं, कहदु िमाजव्यवस्था हल्लींप्रमाणेंच रासहली तर आमची 
काांहीं हरकत नाहीं. गृहकृत्यें गृसहणीनेंच करावीं व द्रव्योपाजइनाचे व्यविाय पुरुषाकडेच राहावेत याबद्दल 
आमचा वाद नाहीं. कदासचत् ह्याचा अथइ न िमजल्यामुळें  थोडा गैरिमज होण्याि जागा आहे. गृसहणीनें 
गृहकृत्यें तेवढीं करावीं, व तीं िुलभ होण्याि व गृहव्यवस्था ठेवण्याांत सतच्या असशसक्षतत्वामुळें  व नैिर्कगक 
अव्यवक्स्थतपणामुळें  वाजवीपेक्षाां असधक काल व्यथइ जाऊां  नये, म्हण न कालसवभाग व श्रमसवभाग 
करण्यापुरतें ज्ञान सतला समळ ां  नये, ककवा सतनें समळव ां नये, अिा आमच्या म्हणण्याचा अथइ मुळींच नव्हता. 
आजसमत्तीला आमच्या सस्रयाांि गृहकृत्याांसशवाय दुिऱ्या व्यविायाांचीं द्वारें आम्हीं बांद करून ठेसवलीं आहेत; 
तीं उर्ड न त्याांि र्फावल्या वळेाांत ग्रांथपसरशीलनद्वारा गृहकृत्यें करण्याि असधक िोपे मागइ शोध न 
काढण्याि लागणारें ज्ञान प्राप्त करून सदलें  पासहजे. पुरुषाच्या शारीसरक िुखप्राप्तीचेंच एक उपकरण ज्या 
आमच्या सस्रया आज बन न रासहल्या आहेत, त्याांि ज्ञानाचा अतुल लाभ करून सदला, तर त्या आपल्या 
पतींच्या मानसिक व भौसतक िुखाांत असधक भर र्ालतींल; व त्याांच्या िुखदुःखाच्या खऱ्या वािेकसरणी 
होऊन त्याांच्या गृहाांि आपल्या िुसशक्षणानें, िदयतेनें, व पे्रमभसरत मध र उपदेशवातयाांनीं असधक शोभा 
आणतील; व जी वीि आणणारी अव्यवस्था, भाषणलरु्त्व व वतइनाची उच्िृांखलता आमच्या गृहाांत प्रथम 
सदवशीं दृष्टीि पडते, सतला िुसशक्षणालांकार गृसहणीचें िाम्राज्य ज्या कुिुांबाांत चालत आहे, तेथें मुळीच 
अवकाश समळणार नाहीं, अशी आमची खात्री आहे. 

 
जुन्या चालीरीतीपाि न आमच्या गृहक्स्थतींत जी एका प्रकारची बसहरुपासधसनरपेक्ष व्यवस्था दृष्टीि 

पडते, सतला िुसशसक्षत गृसहणींकड न सवलक्षण दृढता येईल अिा आमचा प णइ ग्रह आहे. र्राच्या बाहेर 
जाऊनच िुखप्राक्प्त व कालव्यय करण्याचीं िाधनें हस्तगत होतात ही आमची िमज त चुकीची आहे, हें 
कळ न येण्याि एकच मागइ आहे, व तो आमच्या िहधमइचासरणींि िुसशक्षण सदलें  म्हणजे आम्हाांि सदिेल 
अशी आम्हाांि मोठी उमेद आहे. स्वगृहव्यवस्थेनें अिांतुष्ट झालेले, व िाांपडेल सततका वळे र्राच्या बाहेर 
क्षदु्र व्यविायाांत र्ालसवणारे लोक आमच्याांत शेंकडा पांचाण्णव आहेत, यासवषयीं कोणाि शांका येईल अिें 
आम्हाांि वाित नाहीं. ह्याचें आसदकारण आमच्या र्राांतील िवइ प्रकारची अव्यवस्था व बाहेर समळणाऱ्या 
िुखाचा अभाव हींच आहेत. नीिनेिकेपणा, व्यवस्था, कालसवभाग, श्रमसवभाग, मनाि रांजसवणारे व 
स्वस्थता आणणारे मधुरालाप, व ज्ञानप्राप्तीचीं िाधनें हीं जर आमच्या र्राच्या चतुःिीमेच्या आांतच आम्हाांि 
समळतील, तर तीं समळसवण्याि बाहेर जाण्याची आवश्यकता मुळींच राहणार नाहीं. स्वाभासवक िौंदयानें 
बाह्योपकरणाांचें िाहाय्य रे्ऊन आमच्या मनाचें रांजन करण्याचें काम पत्करून र्राांतल्या र्राांतच आम्हाांि 
िुखप्राप्तीचा मागइ मोकळा करून सदला, तर आम्ही कधींही चुक न देखील स्वभावद सषत िुखाांच्या मागें 
लागणार नाहीं. आमचा वळे जर र्रींच अनुपम िुखाांत जात आहे तर गांध्याांच्या व वशे्याांच्या दुकानाांची व 
मसदरापानगृहाांची वाि आम्ही काां म्हण न धरूां ? र्राांतील िुव्यवस्था पाह न जर आमची दृसष्ट शाांत होत आहे, 
स्वच्िता व तदुत्पन्न नैिर्कगक िौरभ जर आमच्या घ्राणेंसद्रयाचें तपइण करण्याि तत्पर आहे, आपल्या 
पत्नीच्या गृहकायइदक्षतेनें व सतच्या िदाचरणानें व अव्याज शारीसरक व मानसिक मनोहरत्वानें जर आमचीं 
मनें लुब्ध होत आहेत, व मसदरापानापाि न जर काांहीं उल्लाि प्राप्त होत अिेल तर त्याह नही जास्त उल्लाि 
व उन्मत्तता आणणारी आकृसत, व सवशाखदत्तानें मुद्राराक्षिाांत वणइन केलेलें  गुणवत्त्व, उपायप्रावीण्य व 
गृहक्स्थतीला अवश्य लागणारे श्रुसतस्मृसति सचत धमाथंकाम ह्या सत्रवगांचें िाधकत्व, र्त्यासद गुण जर 
आमच्या र्राांत सनरांतर वाि करीत आहेत, तर र्राबाहेर जाऊन आपल्या शरीराि व मनाि कृशता व 
लरु्ता आणणाऱ्या व्यिनाांचा कलांक लाव न रे्ण्याि कोणीही नराधम प्रवृत्त होईल, अिें िांभवत नाहीं. तर 
जुन्याचे असभमानी लोकहो, आज एवढा कां ठशोष करून आग्रहप वइक िुधारक तुमची प्राथइना करीत आहेत 
त्याांची अवहेलना करूां  नका. जुन्याचा असभमान जर तुम्ही वास्तसवक बाळगताां तर प्राचीन कालची 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुनरावृसत्त करण्यािाठीं दीर्इ प्रयत्न करा व प्राचीन कालच्या स्रीप्रमाणें आताांच्याही स्रीि ‘मद्भवननीसतसवदे्य’ 
िांबोधनाची पात्रता आणण्याि मनापाि न झिा. िुधारक लोक पाश्चात्य सवद्यावारुणीच्या मदानें भलभलतेंच 
बडबडत आहेत अशा िमजुतीनें जर तुम्ही अज्ञानसनद्रा घ्याल तर र्फिाल. वळेींच जागें होणें हेंच 
शहाणपणाचें सचन्ह आहे. म्हण न केवळ स्वाथाकसरताां तरी स्रीसशक्षणाचा प्रिार करण्याचे पुण्यकृत्याि 
आपल्याकड न होईल सततकी मदत करा व आपल्यामाग न येणाऱ्या पुत्रपौत्राांकड न व स्रीिांततीकड न 
आयत्या समळणाऱ्या धन्यवादाचेही सवभागी व्हा अशी आमची तुम्हाांि सवनांती आहे. 
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आडांत असेिं तर पोहोऱयांत येईिं 
 

३०–११–९१ 
 
ज्याप्रमाणें आडाांत पाणी अिलें  तर तें पोहऱ्याांत येण्याचा िांभव आहे, त्याप्रमाणें प्रजेपाशीं धनोदक 

अिलें  तरच तें राजाच्या करपोहऱ्याांत येणें शतय आहे, हें अगदीं िामान्य राजकीय तत्त्व अि न, अज्ञान 
ककवा िांकुसचत दृष्टीच्या राज्यकत्यांनीं त्याकडे हवें सततकें  लक्ष्य सदलें  नाहीं याांत काांहीं नवल नाहीं; पण 
सब्रसिश लोकाांिारख्या शाहण्यािुरत्या राज्यकत्या लोकाांनीं त्याकडे एकिारखें दुलइ क्ष्य करावें, ही मोठ्या 
आश्चयाची गोष्ट नाहीं काय? पथृ्वीच्या पाठीवर कहदुस्थानार्तका सभकार देश नाहीं, अिा डांका आज 
सकत्येक वषें वाजत रासहला अि न, कहदुस्थानची िांपसत्त वाढसवण्याचा म्हणण्यािारखा उपाय न करताां 
प्रसतवषीं खचं मात्र वाढवीत जाण्याचा जो क्रम चालला आहे, त्याला काय म्हणावें हें आम्हाांि िमजत नाहीं. 
अर्फाि राज्यसवस्तारामुळें  व कायइबहुत्वामुळें  सब्रसिश पालइमेंिाांि या गोष्टीकडे पाहण्याि रु्फरित होत निेल 
काय? ककवा कहद  लोक गबर झाले तर आपला अांमल झुगारून देतील अशी शांका मनाांत येऊन तर त्याांचें 
अिें सनष्ट्काळजीचें वतइन होत निेल ना? कदासचत् हीं दोनही कारणें त्याांच्या या चुकीि कारण होत 
अिण्याचा िांभव आहे. पण लौकरच त्याांनीं ही सवलक्षण च क द र केली नाहीं तर तीमुळें  उभयताांचेंहीं मोठे 
नुकिान होईल, अशी आम्हाांि भीसत वािते. सब्रसिश लोकाांि र्फारच मोठा राज्यशकि लोिावयाचा आहे हें 
खरें आहे; पण कहदुस्थान देश त्या शकिाचा अगदीं क्षदु्र भाग आहे, आसण म्हण न त्याकडे दुलइ क्ष्य केलें  तरी 
हरकत नाहीं, अिें कोणत्याही सवचारी र्ांक्गलश गृहस्थाि म्हणताां येणार नाहीं. कणा, कमानी, चाकें , 
दाांड्ा, अथवा ज ां हीं ज्याप्रमाणें िामान्य शकिाचीं मुख्याांगें होत, त्याप्रमाणें ऐलंड, कहदुस्थान, व विाहती, 
हीं सब्रसिश राज्यशकिाची मुख्याांगें होत. याांपैकी कोणत्याचाही सबर्ाड झाल्याि र्ांगलांडाच्या भरभरािीि 
मोठा धक्का बिणार आहे हें त्या लोकाांि िहज िमजण्यािारखें आहे. तेव्हाां त्याांना सकतीही कामें अिलीं 
तरी ज्या महाद्वीपतुल्य देशाचा राज्यकारभार दैवगतीनें त्याांच्याकडे आला आहे, त्या देशाांतील अठ्ठावीि 
ककवा तीि कोिी प्रजेच्या क्स्थतीसवषयीं त्याांनीं नीि सवचार न करणें, हें स्वाथइदृष्टीनें देखील मोठें िाहि 
आहे, अिें त्याांचें त्याांिच कब ल करावें लागेल. आताां जर कदासचत् त्याांना अिें वाित अिेल कीं, धन हें 
िामथ्यइ आहे. तर त्याांना अिेंसह वािलें  पाहजें कीं दासरद्र्य हें दौबइल्य आहे. िधन व उद्योगी लोकाांवर राज्य 
करणें दुर्इि अिेल तर सनरुद्योगी व सनधइन लोकाांवर तें करण्यापाि न म्हणावयािारखा र्फायदा नाहीं! राज्य 
चालसवण्याचा खचइ व लोकिांख्या वाढत अि न त्या मानानें उद्योग व अन्न वाढत निल्यामुळें, सदविेंसदवि 
राज्य चालसवणें कठीण होत चाललें  आहे. तेव्हाां आताां सब्रसिश लोकाांपुढें वास्तसवक पहाताां अिा प्रश्न आहे 
की, कहदु लोकाांि आपल्या प्रमाणें िधन होण्याची गुरुसकल्ली दाखव न देऊन त्याच्या कृतज्ञतेवर व 
राजसनष्ठेवर अवलांब न रहावें, ककवा काढवले सततके त्याांि सपळ न काढ न, सनभेल सततके सदवि त्याांवर 
आपलें  स्वासमत्व चालवावें? आमच्या मतें र्ांक्गलश लोकाांचें िाांप्रत वतइन िरािरीनें या परस्परसवरोधी दोन 
तऱ्हाांच्या मध्य प्रदेशाांत न चाललें  आहे! त्याांची भ तदया, त्याांचें नैिर्कगक िौजन्य व त्याांचें प्रौढ तारतम्य त्याांना 
पसहल्या मागाकडे ओढतें! पण कधीं कधीं क्षदु्र स्वाथइबुसद्ध प्रबल होऊन त्याांना दुिऱ्या वािेला ओढ न नेते! व 
हीं दोन उलि िामथ्यें िवइदा िारख्या प्रमाणाांत रहात निल्यामुळें, त्याांच्या राज्यपद्धतीि नागमोडीचें 
वळण लागलें  आहे! अखेरीि त्याांचें वतइन एकाच मागानें आसण ते पसहल्या मागानें होऊां  लागणार आहे, 
याबद्दल आम्हाांि शांका नाहीं. पण तें तिें होऊां  लागेतोंपयंत दोर्ाांचेही मोठे हाल आहेत. अिें नितें तर 
एकदाां वतइमानपत्राांचीं मुस्कुिें बाांध न िाकावीं आसण काांहीं वषांनीं तीं सर्फरून खुलीं करावी; एकानें 
समठावरील कर कमी करावा आसण दुिऱ्यानें वाढवावा; काांहीं वळे लोकसशक्षणािाठीं मोठी कळकळ 
दाखवावी व काांहीं वळे त्यासवषयीं अगदीं उदािीन व्हावें ककवा त्याच्या उलि जावें; काांहीं प्राांताांत कायम 
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धाऱ्याची पद्धत स्थासपत करावी, आसण ती दुिऱ्या प्राांताांत स्थापण्याची िाती होऊां  नये; आपल्या राज्यामुळें  
दारूचें व्यिन वाढत चाललें  आहे हें उर्डपणें कळत अिावें, पण गुते्त बांद करण्याचा धीर न व्हावा; जुनें 
कौशल्य व जुने धांदे आपल्या व्यापारामुळें  लयाि जाऊन लोकाांि अन्नान्नदशा प्राप्त झाली, हें प्राांजलपणें 
िरकारी समसनिाांत कबल करावें, पण नवीन पद्धतीचें याांसत्रक सशक्षण देण्याच्या कामीं जीव कािावीि 
व्हावा—अशी धरिोड कोठ न झाली अिती? या धरिोडीच्या वतइनावरून हें उर्ड होतें कीं, ज्या 
राज्यपद्धतीनें कहदु लोकाांचें सचरस्थाई कल्याणच होईल अशीनेंच कहदुस्थानचें राज्य करणें आपणाांि सवशषे 
श्रेयस्कर आहे, अशी अद्यासप बहुतेक र्ांग्रज लोकाांची खात्री झाली नाहीं. र्ांगलांडाांतील सलबरल पक्षाांत जे 
सवचारी पुढारी आहेत त्याांच्या प्रत्ययाि या उदारतत्त्वाची आवश्यकता प णइपणें येऊन चुकली आहे; पण 
राजपक्षीय ककवा कान्िरव्हेसिव मांडळीि अज न त्याची चाांगलीशी शाश्वती वाित नाहीं. या लोकाांच्या पोिाांत 
अशी धास्ती अिावी अिें सदितें कीं, कहदु लोकाांचें दासरद्र्य नष्ट झाल्याि ते आपणाांि सबलकुल जुमानणार 
नाहींत! र्ांगलांडाांतील या दोन प्रमुख पक्षाांच्या अशा प्रकारच्या सभन्न सवचारपद्धतींमुळें, आमच्या लोकाांचा ओढा 
स्वाभासवकपणें सलबरल पक्षाकडे अितो, याांत काांहीं नवल नाहीं. आजपयंत कहदुस्थानच्या वतीनें जे कायदे 
पालइमिाांत पिार झाले आहेत, त्याांपैकी बहुतेक सलबरल पक्ष असधकारारूढ अिताां पिार झाले आहेत; 
सनदान त्याचें उत्पादकत्व तरी या पक्षाांतील एकाद्या मुत्िद्याकडे आहे, अिें ऐसतहासिक मासहतीवरून सिद्ध 
करून देताां येईल. अलीकडे तर सलबरल पक्षाांतील काांहीं पुढारी लोकाांनीं आपली िारी कहमत, काळ, द्रव्य 
कहदुस्थानच्या कल्याणाकडे खचीं र्ालण्याचा सनश्चय केल्यािारखा सदितो. सम. ब्रडॅलॉ याांनीं 
आमच्याकसरताां सकती कष्ट केले, हें आताां कोणािही िाांगण्याची गरज रासहली नाहीं. त्याप्रमाणेंच ह्य म 
िाहेबाांनीं खुद्द स्वतःला आम्हाांि िवइस्वीं वाह न िाकलें  आहे, अिें म्हणणें जरूर नाहीं काय? याांच्याच 
खालोखाल सम. सडग्बी याांची गोष्ट आहे. श्वॉन, केन, वडेबइनइ, क्स्मथ वगैरे आणखीही अनेक सहतकते आहेत, 
पण त्याांसवषयीं येथें सवस्तृत उल्लेख करीत बिलों तर सवषयाांतर होऊन मुख्य सवषय मागें पडणार आहे. 
ज्याांना हे गृहस्थ आमच्यािाठीं सकती कळकळीनें वागत अितात याचा मािला पहाण्याची र्च्िा अिेल, 
त्याांनीं थोड्ा सदविाांप वीं पालइमेंििभेंत कहदुस्थानच्या बजेिासवषयीं चचा होत अिताां सम. िमॅ्युअल क्स्मथ 
याांनीं जें भाषण केलें  तें वाच न पहावें. हे भाषण अपकारी नाांवाच्या र्ांक्गलश मासिकाच्या आतिोबरच्या अांकाांत 
िाद्यांत प्रसिद्ध झालें  आहे. या भाषणाांत समठावरील कर, जसमनीचा िारा, आसण लष्ट्करी खात्याचा खचइ या 
तीन मुख्य मुद्याांची त्याांनीं सवशषे चचा केली आहे. याांपैकीं जसमनीचा िारा आसण लष्ट्करी खात्याचा खचइ 
यािांबांधानें त्याांचे जें म्हणणें आहे तें पुढें देऊां . आज त्याांनीं समठाबद्दल काय म्हिलें  आहे तें थोडतयाांत िाांग न 
हा लेख पुरा करतों. समठावरील कर अतोनात वाढसवल्यामुळें  जनावराांची व मनुष्ट्याांची प्रकृसत िार्फ 
रहाण्याि अवश्य लागणारें मीठ कहदु लोकाांि रे्ताां येईनािें झाल्यामुळें  त्याांच्यामध्ये अनेक रोगाांच्या िाथी 
येऊां  लागल्या आहेत; जनावरें व माणिें सनःशतत होऊन गेलीं आहेत; आसण शतेीिही पुरेिें मीठ समळत 
निल्यामुळे सपकें ही यावीं तशीं येत नाहींत, आसण प्रसतवषीं हवें सततकें  धान्य उत्पन्न होत नाहीं. प वी समठावर 
दरमणीं र्फतत आठ आणे कर होता; आताां तो अडीच रुपये आहे. मीठ उत्पन्न करण्याि जो खचइ लागतो 
त्याच्या वीि पि ककवा पांचवीि पि कर कोठें कोठें बिसवण्याांत आला आहे. िरािरींनें िवइ सठकाणीं 
उत्पन्नाच्या खचापेक्षाां तो िोळा पिीनें तरी असधक आहे अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. उपजीसवकेि अवश्य 
लागणाऱ्या कोणत्याही वस्त वर अशा प्रकारचा राक्षिी कर बिसवला तर युरोपाांतल्या कोणत्याही देशाांतील 
लोक तो चार सदवि तरी िाहतील काय? र्ांगलांडचे लोक तर अशा प्रकारचा कर बिसवणाऱ्या प्रधानाि 
उभाच र्फाड न खातील! पण कहदु लोक पडले गरीब, भेकड व राजसनष्ठ! पण तुम्ही त्याांच्या राजसनष्ठेचा, 
सभते्रपणाचा ककवा गरीबीचा अशा रीतीनें र्फायदा रे्णें हें योगय नाहीं व िुरसक्षतही नाहीं. सवपसत्त दुःिह झाली 
अिताां अगदीं क्षदु्र जांत ही सजवावर उदार होऊन आपल्या िलकाांवर तुि न पडतात! तुमच्या जुलमाच्या 
समठाच्या कायद्यामुळे कहदु लोकाांमध्यें समठाचा आहार सकती कमी झाला आहे याची कल्पना तरी तुम्हाांि 
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आहे काय? प्रत्येक र्ांक्गलश मनुष्ट्याि िरािरीनें प्रसतवषीं ८० पौंड मीठ लागतें, फ्रें चमन सनदान ५० पौंड 
र्फडशा कसरतो, पण गरीब सबचाऱ्या कहद ला केवळ १० पौंडाांत िमाधान करून घ्यावें लागते. हा १० पौंडाांचा 
आांकडा ध्यानाांत ठेवताांना, हेंही ध्यानाांत ठेवा की, कहदु लोकाांचा बहुतेक सनवाह धान्यावर होतो व 
धान्याहाराला माांिाहारापेक्षाां असधक मीठ लागतें! अशा क्स्थतींत कहदु लोक अगदीं नामदइ होत जाऊन 
कोणताही उद्योग नेिानें करण्याि अिमथइ होत चालले आहेत याच्याबद्दल आम्ही जबाबदार नाहीं काय! 
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फेर जमाबंिी आणि िंष्करी खचध 
 

७–१२–९१ 
 
िरकार म्हणजे कोणत्याही देशाांत सवसशष्ट प्रकारच्या िुधारणा करणारी व व्यवस्था राखणारी 

स्वतःसिद्ध ककवा लोकसनयुतत मांडळी होय. िुधारणा करणें आसण व्यवस्था राखणें ही खचाचीं कामें आहेत, 
हें सनर्कववाद आहे. तेव्हाां आमच्या िरकाराि आम्हाांि जो कर द्यावा लागतो, त्याबद्दल आमची मुळींच तक्रार 
नाही. त्या िांबांधानें आमचें येवढेंच म्हणणें आहे कीं, आम्हाांपाि न िरकारानें जो कर घ्यावयाचा तो आमचा 
मगद र पाह न घ्यावा, आसण तो आम्हाांि िुखावह होईल अशा रीतीनें घ्यावा; म्हणजे कराचा बोजा आम्हाांि 
झेपेल अिा अिावा, व तो रे्ण्याच्या पद्धतीपाि न आम्हाांि होईल सततका कमी त्राि व होईल सततकें  कमी 
नुकिान व्हावें. पण आमच्या रे्फर जमाबांदीचा आसण लष्ट्करी खचाचा सवचार केला अिताां अिें सदि न येईल 
कीं, करग्रहणाच्या या दोनही तत्त्वाांकडे आमचें िरकार द्यावें सततकें  लक्ष देत नाहीं. लष्ट्करी खात्याचा खचइ 
आम्हाांि झेपेनािा झाला आहे, व जसमनीचा िारा रे्ण्याची पद्धत अत्यांत असहतकारक होऊन बिली आहे. 
मनुष्ट्याचा ककवा मनुष्ट्यिमुदायाचा स्वाभासवक मनोधमइ अिा आहे कीं, त्याला दुिऱ्याच्या वतइनाांतील 
दोषस्थलें  जशीं चट्कन सदितात, व तीं द र करण्यासवषयीं त्याि परमाथइबुद्धीनें उपदेश करण्याची र्च्िा 
उत्पन्न होते, त्याप्रमाणें स्वतःच्या वागण्याांतील प्रमाद झट्सदशीं प्रत्ययाि येत नाहींत, व दुिऱ्यानें ते 
दाखसवले तरी त्याांचा सनराि करण्याचा सहय्या होत नाहीं! हा सनयम ज्याप्रमाणें अनसधकृत प्रजेला त्याप्रमाणें 
असधकृत िरकाराला, म्हणजे ज्या व्यक्ततिमुदायाि आपण िरकार म्हणतों त्यालाही, एकिारखा लाग  
पडतो. िरकारी असधकारी रयतेच्या नाांवानें रड गात अितात, पण रयतेनें त्याांच्यासवरुद्ध तक्रार केली तर 
ती त्याांना बरी वाित नाहीं! आमचे परदेस्थ प्रभ ुआमच्या िामासजक आचाराांतील गौणत्वें शोध न काढ न तीं 
द र करण्यासवषयीं आम्हाांि मोठीं पे्रमपुरःिर व्याख्यानें देत अितात; पण त्याांच्या अांमलाांत ज्या चुका होत 
आहेत, व ज्यामुळें  आमचें अतोनात नुकिान होत आहे, त्याबद्दल िाकानें व तोंडानें आम्ही वषेंच्या वषें 
त्याांच्यापुढें सकिसकि करीत अिलों तरी ती त्याांना ऐक ां  येत नाहीं व ऐक ां  आली तरी चुका द र करण्याचा धीर 
त्याांना होत नाहीं. जशा िामासजक िुधारणा आवश्यक आहेत, तशा राजकीय िुधारणाही आवश्यक आहेत; 
ककबहुना मागें एका प्रिांगीं आ. सम. जक्स्िि तेलांग याांनी अत्युत्कृष्ट रीतीनें प्रसतपादन केल्याप्रमाणें 
िामासजक िुधारणाांपेक्षाांही राजकीय िुधारणा सवशषे आवश्यक आहेत, आसण म्हण न राजकीय िुधारणा 
िामासजक िुधारणाांच्या अगोदर झाल्या पासहजेत. िुधारणाांचा वास्तसवक पाहाताां अिा क्रम अि न आमचें 
िरकार त्याचा व्युत्क्रम करूां  पहातें, हें आश्चयइ नव्हे काय? अथवा हें आश्चयइ किलें? हा वर 
िाांसगतल्याप्रमाणें मनुष्ट्यस्वभावच आहे. िरकार म्हण न कोणी अशरीरी बागुलबोवा, सपशाच, ककवा देवता 
आहे, अिें ज्याांि वाित अिेल त्याांना या गोष्टीचें आश्चयइ वािेल तर वािो; पण िरकार म्हणजे मनुष्ट्याांच्या 
र्तर िमुदायािारखाच एक िमुदाय आहे, अिें ज्याच्या मनाांत नेहमीं वागत अिेल, त्याला आमच्या 
िरकारची आमच्या िामासजक िुधारणेसवषयीं कळकळ आसण आमच्या राजकीय िुधारणेकडे दुलइ क्ष्य पाह न 
मोठेंिें नवल वािणार नाहीं. तथासप िरकारी असधकाऱ्याांनीं ही गोष्ट नेहमीं लक्ष्याांत वागसवली पासहजे कीं, 
क्स्थसत आसण प्रगसत (order and progress) याांच्या अन्योन्य िांबांधािारखा राजकीय आसण िामासजक 
िुधारणाांचा परस्पर िांबांध आहे. अगोदर जगणें आसण मग चाांगल्या रीतीनें जगणें. चैतन्यरक्षण झाल्यासशवाय 
तें िुखानें र्ालसवताां येणें शतय नाहीं. म ळ द्रव्य अिल्यासशवाय कारासगरी कोठ न येणार! सवसशष्ट प्रकारच्या 
राजकीय व्यवस्था िमाजाच्या अक्स्तत्वाला अत्यावश्यक आहेत; म्हणजे त्या निल्या तर िमाजाची 
वाताहत होते. िामासजक िुधारणाांची तशी गोष्ट नाहीं. त्या िमाजाि शोभा देतात, ककवा सवशषे प्रकारचा 
आनांद उत्पन्न करतात. तेव्हाां त्या माग न झाल्या तरी चालतील. जासतभेद, बालसववाह, अिांमत वैधव्य, 
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केशवपन वगैरे दुष्ट चालींपाि न आम्हाांि पुष्ट्कळ त्राि होत आहे; पण समठावरील जबरदस्त कर, दर तीि 
वषांनीं आमच्या जसमनींच्या बोकाांडीि बिणाऱ्या रेक्व्हन्य  िव्हेचा रे्फरा, व यमोदराप्रमाणें प्रसतवषीं कोट्यवसध 
रुपये भक्ष्यस्थानीं पडले तरी सर्फरून आपलें  हापापल्यािारखें करणारें लष्ट्करी खातें, र्त्यासदकाांपाि न 
आम्हाांि जो त्राि होत आहे, त्यापुढें िामासजक शोचनीय दुराचाराांपाि न होणारा त्राि काांहींच नाहीं, अिें 
म्हिलें  तरी चालेल. या र्िकेि ज्या सवधवा वैधव्यदुःख भोगीत आहेत, ककवा येथ न पुढें आणखी शेंपन्नाि 
वषांत ज्याांना तें भोगावें लागेल त्या िवांचें दुःख एके सठकाणीं केलें  तरी तें १८७५–७६–७७ िालच्या 
दुष्ट्काळाांत जीं िाठ लक्ष मनुष्ट्यें अन्नान्न करून मेलीं, त्याांच्या दुःखाबरोबर येणार नाहीं, अशी आमची खातरी 
आहे. ज्या अथीं पजइन्यास्र र्फें क न हिक न पाऊि पाडण्याची व दुष्ट्काळ पड ां न देण्याची कला आमच्या 
िरकाराि अद्यासप िाधलेली नाहीं, त्या अथीं अवषइणामुळें  जनावराांच्या व मनुष्ट्याांच्या प्राणहानीबद्दल 
िरकाराि िवइथैव जबाबदार धरणें न्याय्य नाहीं, हें आम्ही जाण न आहों. पण त्या नाशाच्या जेवढ्या भागाि 
िरकारचें दुलइ क्ष्य ककवा हेळिाांडीचें वतइन कारण झालें  आहे तेवढ्याबद्दल त्याि दोष देण्याि काय हरकत 
आहे? कहदुस्थान हा मुख्यत्वेंकरून शतेकीवर उपजीसवका करणारा देश आहे व येथें अवषइणामुळें  वारांवार 
दुष्ट्काळ पडतो याचा पक्का अनुभव आल्यामुळें, अशा अडचणीच्या प्रिांगाि अन्नावाांच न लोकाांचे प्राण जाऊां  
नयेत अशा हेत नें िरकारानें जो फ्यामीन फंड केला, तो कोठें आहे? सवश्वािर्ाताबद्दल न्यायाचीं कोडतें 
िामान्य अपराध्याि कडक सशक्षा देतात. दुष्ट्काळसनवारणाकरताां स्वतांत्र कर बिव न जमसवलेला पैिा अन्य 
कायाकडे लावणें हा सवश्वािर्ात नव्हे काय? पण या फ्यामीन र्फां डाच्या वादाांत तरी पडण्याची काय गरज 
आहे? आमच्या लोकाांचें शतेीवर अवलांबन आसण पजइन्याची असनसश्चतता हीं येथील दुष्ट्काळाचीं मुख्य कारणें 
आहेत, हें जरी सनर्कववाद आहे, तरी िरकारची जसमनीचा िारा रे्ण्याची पद्धतीही या दुष्ट्काळाचें काांहीं 
िामान्य कारण नाहीं, अिें जें सम. िमॅ्युअल क्स्मथ याांनीं म्हिलें  आहे तें अगदीं यथाथइ आहे. सदविेंसदवि 
लोकिांख्या वाढत चालली म्हणजे जसमनीच्या मालकाांि अनायािें असधकासधक र्फायदा होत जातो, या 
अथइशास्राांतगइत तत्त्वाच्या आधारावर दर तीि वषांच्या अखेरीि आमच्या कुणब्याांना अनायािानें होत 
अिणाऱ्या र्फायद्याचा वाांिा रे्ण्याि आमचें िरकार अगदीं आतुर झालेलें  अितें! आम्हाांि अिें वाितें कीं, 
या अनायािानें होत अिणाऱ्या र्फायद्याचा एखादा वाांिाचिा काय, पण िांबांध र्फायदा रे्ऊन िरकारचें 
िमाधान होईल तर त्याबद्दल रयत सबलकुल सदलगीर करणार नाहीं. पण अिें होतें कोठें? ही सव्हेबाईची 
धाड आली कीं, कोणत्या जसमनीचा िारा सकती पि वाढसवला जाईल याचा काांहीं नेमच नितो. सकत्येक 
कुणब्याांनीं अिेल निेल तें गहाण िाक न व हाडाांचीं काडें करून रांगारूपाि आसणलेलें  शते, वाढलेल्या 
िाऱ्याच्या तापामुळें  करप न जाऊन चार दोन वषांत तें ओिाड पड ां लागतें! या िाऱ्याच्या वाढीसशवाय या 
िव्हेच्या िेनेंत अिणाऱ्या िैसनकाांच्या नाकदुऱ्या काढ न त्याांना िांतुष्ट राखण्यािाठीं जो खचइ लागतो तो 
सनराळाच. तात्पयइ, या रे्फर जमाबांदीच्या पद्धतीमुळें  र्कडील रयत अगदीं गाांज न गेली आहे; कोणताही 
कष्टाळ  कुणबी जसमनीची सवशषे मेहनतमशागत करण्याि धजत नाहीं, व कोणत्याही पैिेवाल्या र्िमाि 
जसमनीच्या व्यवहाराांत आपला पैिा गुांतसवण्याची र्च्िा होत नाहीं. या व अशाच प्रकारच्या र्तर कारणाांमुळें  
पुष्ट्कळ जमीन प्रसतवषीं पड रहाते, व जी लागवडींत येते तींत हवें सततकें  खत पडत नाहीं, व तीवर व्हावी 
तशी मेहनत होत नाहीं. पुष्ट्कळ सठकाणीं थोड्ा खोलीवर पाणी लागण्याचा ककवा तें कोठ न तरी आडव न 
ककवा बाांध न आणताां येण्याचा िांभव अि न, सवसहरी खणणें, ताली धरणें, पाि काढणें, लहान लहान कालव े
खोदणें, ओढे अडसवणें, ककवा तळीं बाांधणें अशा कामाांत पैिे र्ालण्याची िाती कोणालाही होत नाहीं. 
ज्याच्या त्याच्या मनाांत रात्रांसदवि या िव्हेचा धाक वाित अितो. ही महामाया आल्यावर पराकष्ठेच्या कष्टानें 
व खचानें सपकाि आसणलेल्या जसमनीच्या उत्पन्नाचा भलताच लचका ती रे्ऊन बिेल, आसण त्यामुळें  
पडलेली जखम पुढील तीि वषें वहात राह न अिह्य वदेना िोिाव्या लागतील, अशा भीतीनें कोणताही 
शतेकरी म्हणण्यािारखी आपल्या जसमनीची िुधारणा केव्हाांच करीत नाहीं; उलि ही सव्हे येण्याच्या 
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िुमाराि बरेच कुणबी िाऱ्याची रक्कम कमी व्हावी अशा हेत नें आपल्या जसमनीची जाण नबुज न थोडीबहुत 
नािाडीही करतात, अिें आमच्या अनुभवाि आलें  आहे. यासशवाय प्रसतवषीं कलेतिर, असिस्िांि कलेतिर 
वगैरे रेक्व्हन्य  खात्याांतील स्वाऱ्या आपल्या लवाजम्यािह जमाबांदी करावयाि सनर्ाल्या म्हणजे 
मामलतदाराांि व पािील–कुलकण्यांि त्याांचा सदलखुष राखण्यािाठीं व हुकुमाप्रमाणें त्याांची िरबराई 
उठव न देण्यािाठीं स्वतःच्या पदराला जो चट्टा लाऊन घ्यावा लागतो, तो कोणी मोजबाबींतच रे्त नाहीं. 
र्तका िारा उपद्धव्याप िरकारानें आपल्या पाठीमागें कशािाठीं लाऊन रे्तला आहे, हें िाांगता येत नाहीं. 
प्रसतवषीं वाढत जाणाऱ्या िरकारी खचाचा बोजा अांशतः जसमनीवर तीि वषांनीं हिक न लादताां यावा, या 
सहकमतीनें ही िाऱ्याची अक्स्थर पद्धती जारी ठेसवली अिेल तर िरकार र्फार मोठी च क करीत आहे, अिें 
म्हिल्यावाांच न आमच्यानें राहावत नाहीं. कारण, या सहकमतीमुळें  जसमनीचें वास्तसवक उत्पन्न वाढत नि न 
त्यावरील कराचा भार मात्र वाढत आहे. जसमनीचा िारा कायम केल्याि, म्हणजे लॉडइ कॉनइवालीि याांनीं 
बांगाल प्राांताांत र्ाल न सदल्याप्रमाणें कायम धाऱ्याची पद्धत िवइ कहदुस्थानभर र्ातल्याि, िरकारचें नुकिान 
न होताां एकां दरींत र्फायदा होणार आहे. तथासप काांहीं वषें नुकिान होईल अिें मासनलें  तरी तें भरून 
काढण्याि लष्ट्करी खात्यािारखा र्बाड खचइ करणाऱ्या खात्याांत कािकिर करण्याि पुष्ट्कळ जागा आहे. 
पथृ्वीवरील कोणत्याही देशाांत येथल्यायेवढ्या िैन्याकरताां येथल्यायेवढा खचइ होत नाहीं. येथल्या गोऱ्या 
िोल्जराच्या मागें प्रसतवषीं जो खचइ येतो त्याच्या सनम्यार्तका देखील खचइ दुिऱ्या देशाांत लागत नाहीं. पण 
लष्ट्करी खात्याचा खचइ कमी करा, अिा आम्हीं सकतीही आक्रोश केला तरी जोंपयंत लष्ट्करी िामथ्यापेक्षाां 
ककवा बळकिीपेक्षाां लोकाांच्या िांतोषापाि न व राजसनष्ठेपाि न उत्पन्न होणारी बळकिी सवशषे सवश्विनीय व 
सचरस्थाई आहे, अशी िरकारची खातरी झाली नाहीं तोंपयंत, र्फौजेचा खचइ कमी न होताां, कदासचत् वाढत 
जाण्याचा िांभव आहे. तेव्हाां या प्रिांगीं आम्ही कािकिरीची गोष्टच काढीत नाहीं. आम्ही िरकाराि अिें 
म्हणतों की, िध्याां जसमनीच्या करापाि न जें उत्पन्न होत अिेल तें पासहजे तर कमी करूां  नका; पण त्याचीच 
नीि व्यवस्था लाऊन तें कायम करा; आसण यापुढें तें वाढसवण्याची आवश्यकता वािल्याि तें अन्यरूपानें 
शतेकऱ्याांपाि न ककवा िाऱ्या रयतेपाि न घ्या. पासहजे तेव्हाां वाढसवताां ककवा कमी करताां येण्यािारखे दुिरे 
पुष्ट्कळ कर आहेत. जमीनींचा िारा कायम करण्याांत िवइ पक्षाांचा र्फायदा आहे. करताां अथइशास्राि, 
राजनीतीि, येथील जुन्या वसहवािीि, व िुधारलेल्या र्तर देशाांच्या िाांप्रत पद्धतीि अिांमत अशी येथील 
तीि वषांच्या पैमाषीची चाल मोड न कायम धाऱ्याची पद्धत िवइत्र स्थापावी. 
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आतां राष्ट्रसभेचें काय होिार? 
 

२१–९–९१ 
 
हु्यमिाहेबाांनीं गेल्या आठवड्ाांत प्रसिद्ध केलेलें  पत्र िवइश्रुत झालेंच आहे, तेव्हाां आताां त्याचा 

गोषवारा देण्याची गरज रासहली नाहीं. आम्हाांि आज त्या पत्राांतील मुख्य मुद्याांचा म्हणजे र्ांगलांडाांत 
कहदुस्थानची काँगे्रस उफध  राष्ट्रसभा भरेतोंपयंत कहदुस्थानाांत ती भरावी ककवा नाहीं, या प्रश्नाचा शाांतपणें 
सवचार केला पासहजे. र्ांगलांडाांत आमची राष्ट्रिभा कोणत्या वषी भरेल हें खात्रीनें िाांगताां येत नाहीं. ती 
भरण्याि दोन, तीन, ककवा चार वषें देखील लागतील. ती गोष्ट आमच्या हाताांतली नाहीं. र्ांगलांडाांतील 
सलबरल ककवा प्रजापक्ष आम्हाांि अनुक ल आहे हें िवांना ठाऊकच आहे. हा पक्ष असधकारारूढ 
झाल्याखेरीज आमची राष्ट्रिभा तेथें भरून काांहीं र्फायदा नाहीं, अिें आमच्या र्ांक्गलश कसमिींतील समत्राांचें 
व र्तर र्ांक्गलश स्नेह्याांचें म्हणणें आहे. तेव्हाां या िांबांधानें आम्हाांि त्याांच्याच िल्ल्याप्रमाणें चाललें  पासहजे. 
पण त्याांना तर सलबरल पक्ष असधकारारूढ केव्हाां होईल हें खात्रीनें िाांगताां येत नाहीं. झाल्याि कदासचत् 
पुढल्या वषींही होईल, न झाल्याि १८९३ िालीं पालइमेंिाच्या कायद्याप्रमाणें चाल  पालइमेंि बरखास्त होऊन 
त्याच्या जागीं नवीन िभािदाांची सनवडण क झाली पासहजे. कारण १८९३ त चाल  पालइमेंिाि सात वषें 
होतात. दुिऱ्या कोणत्याही कारणानें पालइमेंि बरखास्त न झाल्याि प्रत्येक िात वषांच्या अखेरीि चाल  
पालइमेंि बरखास्त करून त्याचे जागीं नवीन पालइमेंि सनवडण्याचा म्हणजे त्र्यवयवात्मक पालइमेंि िभेंतील 
हौि ऑर्फ कॉमन्ि शाखेंत नवीन िभािद सनवड न धाडण्याचा हक्क सब्रसिश राज्यपद्धतीप्रमाणें लोकाांि 
सदलेला आहे. या हक्काअन्वयें १८९३ िालीं नवीन पालइमेंि तर भरणारच. पण त्याांत गलॅर्डस्िनिाहेब आसण 
सलबरल पक्ष याांचें वचइस्व होऊन, म्हणजे त्याांच्या वतीनें असधक िभािद सनवडले जाऊन, तेच 
असधकारारूढ होतील, अशी सजम्मा कोणािही रे्ताां येणार नाहीं. तेव्हा १८९३ िालीं सलबरल पक्षाि 
राज्यासधकार प्राप्त झाला नाहीं तर १८९४ िालीं देखील आमची राष्ट्रिभा र्ांगलांडाांत भरताां येणार नाहीं. 
तात्पयइ, ज्या वषीं सलबरलपक्ष असधकारारूढ होईल त्याच्या दुिऱ्या वषीं आमचे प्रसतसनधी आमचीं गाऱ्हाणीं 
र्ांक्गलश लोकाांपुढें िाांगावयाि जाणार. पण ज्या अथीं सलबरलपक्षाि राज्यासधकार केव्हाां समळेल, याबद्दल 
या र्िकेि सनश्चयात्मकपणें काांहींच िाांगताां येत नाहीं, त्या अथीं आमची राष्ट्रिभा तेथें कोणत्या िालीं 
भरताां येईल ककवा भरावी, यासवषयींही आज काांहीं म्हणताां येत नाहीं. पण ही भरेतोंपयंत येथल्या राष्ट्रिभा 
भरसवण्याची काांहीं गरज उरली नाहीं, अिें ह्य मिाहेबाांचें म्हणणें आहे, व तें अमलाांत आसणलें  तर 
नागप रच्या िभेनांतर या देशाांत राष्ट्रिभा कोणत्या वषीं पुनः भरेल, याचा सनश्चय करणेंही अशतय आहे. दोन 
तीन वषांत सलबरलपक्षाकडे असधकार खसचत येईल, व तो आला कीं, र्ांगलांडाांत राष्ट्रिभा भरसवण्याि काांही 
हरकत नाहीं, अिें आमच्या र्ांक्गलश समत्राांचें म्हणणें आहे. पण ही गोष्ट िवइ प्रकारें येथील राजकीय 
र्डामोडीवर अवलांब न आहे. तेव्हाां त्या अशाश्वत र्डामोडीवर जर आमच्या राष्ट्रिभेचें अक्स्तत्व अवलांब न 
ठेवलें  तर त्याच्या शाश्वतीबद्दल आज काांहींच अिकळ बाांधताां येणार नाहीं. 

 
तेव्हाां आताां आपणाांपुढें या र्िकेि ककवा येत्या राष्ट्रिभेंत, अिा महत्त्वाचा प्रश्न आहे कीं, जी िभा 

आम्हीं ह्य मिाहेबाांच्या अनुषांगानें कशी तरी अक्स्तत्वाांत आसणली, व कशा तरी रीतीने आज िात वष े
चालसवली सतचा आता काांहीं वषें सनरोप घ्यावा ककवा नाहीं? ह्य मिाहेबाांचें अिें म्हणणें आहे कीं, तिें 
करण्याि काांहीं हरकत नाहीं. कारण, एक तर अशा िभेनें जें कायइ करावयाचें तें सतनें बऱ्याच अांशी केलें  
आहे. कहदुस्थानाि कोणत्या गोष्टी पासहजे आहेत, व त्या कोणत्या रीतीनें समळण्याचा िांभव आहे, यासवषयीं 
िगळ्या कहदुस्थानभर चचा होऊन त्या िांबांधानें िवइ िमांजि लोकाांचे सवचार कायम व्हाव,े आसण ते त्याांच्या 
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हृत्पिावर प णइपणें खोदले जाव ेहा जो ह्या िभेचा म ळ उदे्दश तो ह्य मिाहेबाांच्या मतें प णइपणें तडीि गेला 
आहे. अशोक राजाच्या सशलालेखाांपैकीं काांहीं र्ाि न गेले आहेत व थोड्ा वषांनीं र्तराांचीही तीच अवस्था 
होणार आहे; पण या राष्ट्रिभेनें भारतीयाांच्या हृत्पसट्टकेवर जो ठिा उमिसवला आहे तो केव्हाांहीं लयाि 
जाण्यािारखा नाहीं! तेव्हाां काांहीं वषे या िभेची िसमधा शकेण्याि हरकत नाहीं! दुिरें, या िभेकरताां 
प्रसतवषी लोकाांि िुमारें दीड लक्ष रुपये खचइ करावे लागतात. आजपयंत हा खचइ करणें आवश्यक होतें. 
पण िध्याां ज्या अथीं राष्ट्रिभेनें करण्यािारखें कोणतेंही काम रासहलेलें  नाहीं, त्या अथी आणखी एखादें 
सवशषे महत्त्वाचें काम सनरे्तोंपयंत हा खचइ सवनाकारण होणार आहे. िव्वा लाखाची ककवा दीड लाखाची 
रक्कम काांहीं लहान नाहीं. तेव्हाां ती सनष्ट्कारण खचइणें हें योगय नाहीं. सतिरें, ह्य मिाहेबाांची प्रकृसत नीि 
निल्यामुळें  त्याांि येथ न पुढें राष्ट्रिभेच्या मुख्य सचिसनिाचें काम करण्याचें िामथ्यइ उरलें  नाहीं. तें 
र्ांगलांडाांत राह न करावें तर प्रसतवषीं राष्ट्रिभेच्या बठैकीच्या िुमाराि येथें येण्याची दगदग त्याांच्यानें होईल 
अिें वाित नाहीं. सशवाय, यापुढें येथल्यापेक्षाां र्ांगलांडाांत राह नच आपल्या शततीप्रमाणें या देशाचा सवशषे 
र्फायदा करताां येईल, अिें त्याांि वाि ां लागलें  आहे. या व अशाच आणखी काांहीं कारणाांकरताां राष्ट्रिभा 
काांहीं वषें बांद ठेवावी, अिा ह्य मिाहेबाांचा असभप्राय झाला आहे, व त्याला काांगे्रिच्या सब्रसिश कसमिीची 
िांमसत पडली आहे. 

 
हा असभप्राय वाच न येथील पुष्ट्कळ लोकाांि वाईि वािेल याांत िांशय नाहीं. ज्यानें र्तकीं वषें 

आमच्या दोषाांवर पाांर्रूण र्ाल न आमचें कहत करण्याकरताां आपलें  तन, मन, व धन याांचा मागेंपुढें न 
पहाताां हवा तिा सवसनयोग केला, व राष्ट्रिभारूप प्रचांड अभइक अक्स्तत्वाांत आसणलें  त्या आमच्या 
“ह्यूमऋषी”ला या अभइकाि पुरीं िात वषें झालीं नाहींत तों त्याचें उपमातृत्व िोड न देऊन त्याची वाढ 
खुांिसवण्याची र्च्िा व्हावी, ही अत्यांत शोचनीच गोष्ट नव्हे काय? सलबरल पक्ष असधकाररूढ होईतोंपयंत 
र्ांगलांडाांत राष्ट्रिभा भरसवताां येत नाहीं, व ती तेथें भरेतोंपयंत येथें पुनः भरसवण्याची गरज रासहली नाहीं, 
कारण येथल्या िभेनें करण्यािारखा काांहीं कायइभाग आताां उरला नाहीं, हा असभप्राय ह्य मिाहेबाांनीं 
आमच्या कतृइत्वासवषयीं, देशासभमानासवषयीं, व उद्योगपरायणतेसवषयीं अत्यांत सनराश होऊन सदला अिावा, 
अिा आमचा िमज आहे. वऱ्हाड–नागप र–स्वागत कसमिीची जी त्याांनीं प्रशांिा केली आहे ती अगदीं 
वाजवी अिेल. पण या प्रशांिेनांतर राष्ट्रिभेि त तइ रजा देण्याचा त्याांचा जो िल्ला आहे तो र्फारच सवपरीत 
सदित नाहीं काय? आम्हाांि तर अिें वाितें कीं, आमच्या आपआपिाांतल्या कलागती, िामासजक 
सवषयाांच्या िांबांधानें आमच्याांतील तांिे, अगदीं िामान्य िुधारणेि धमाच्या समषानें सवरोध करण्याच्या कामीं 
आमची सवलक्षण आतुरता, एकमेकाांच्या मत्िराने देशकायाची हासन करण्यासवषयीं आमची तत्परता, 
बुसद्धमान्, प ज्य, व वजनदार लोकाांचा अपमान करण्याची आमची हौि, सकतीही कोरडे ओढले तरी 
जागेवरून हलावयाचेंच नाहीं अिा आमचा सनधार, िगळा देश बुडाला तरी हरकत नाहीं, पण आपला हेका 
िोडावयाचा नाहीं अिा आमचा आग्रह, व देशाचा नाश झाला अिताां व्यततीचा बचाव होण्याचा िांभव नाहीं, 
हें कळत अि न देशाकरताां कोणत्याही प्रकारची झीज िोिण्यासवषयीं आमची नाखुशी, वगैरे आमच्या 
अांगच्या अनेक दुगुइणाांमुळें  ककवा कमीपणामुळें, आम्ही अगदीं िाकाऊ लोक आहों व आमचा पक्ष रे्णाराि 
कधींही यश येण्याचा िांभव नाही, अशी ह्य मिाहेबाांची बालांबाल खातरजमा होऊन गेल्यामुळें, आपला व 
आमचा सवशषे दुलौसकक होऊां  न देताां राष्ट्रिभेचा किा तरी उभा केलेला हा अवजड डोलारा आपल्या 
हातानें आपण थांडा करावा, आसण अशा लोकाांच्या िांगतीनें आपला अवसशष्ट आयुभाग र्ालसवण्यापेक्षाां तो 
त्याांच्याच कल्याणाकरताां काां होईना, पण या देशाांत न आपला पाय काढ न रे्ऊन व या िभेशीं अिलेला 
आपला प्रत्यक्ष िांबांध तोड न रे्ऊन, आपल्या जन्मभ मींत तो र्ालवावा, अशा र्राद्यानें त्याांनीं हा राष्ट्रिभेि 
काांहीं वषें िुिी देण्याचा सवचार काढला अिेल, व त्याांच्याप्रमाणेंच सब्रसिश कसमिींतील र्तर गृहस्थाांिही 
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आमची मासहती अिल्यामुळें, त्याांनीं त्या सवचाराि आपली िांमसत सदली अिेल अिा आमचा तकइ  आहे; 
आसण आमच्यापैकीं सकत्येकाांनीं देशासभमानाच्या, बुसद्धमते्तच्या, लोकाग्रणीपणाच्या, उद्योगपरायणतेच्या, 
आसण सनलोभीपणाच्या केवढ्याही गप्पा ठोकल्या तरी ह्य मिाहेबाांिारख्या असद्वतीय मनुष्ट्याच्या पाठीमागें, 
एकमेकाांच्या िातीवर न बिताां ककवा एकमेकाांचा जीव रे्ण्याि तयार न होताां प्रसतवषीं लाख रुपये खचइ 
करण्याि तयार होऊन ही राष्ट्रिभा चाल  ठेवणें, आसण सहच्यापाि न देशाचा र्फायदा करून रे्णें, हें बहुधा 
आमच्या हात न होणें अशतय आहे, अिें आम्हाांि वाितें. तथासप कोणाच्या तरी येवढ्या मोठ्या प्रयािानें 
अशा स्वरूपाि आलेलें  हें काम आजच बांद पडावें, ही गोष्ट काांहीं केलें  तरी मनाि बरी वाित नाहीं. तेव्हाां 
कोणत्याही रीतीनें ही राष्ट्रिभा एकिारखी चाल  ठेवताां येईल ककवा नाहीं, याचा नीि सवचार करणें जरूर 
आहे व तो आम्ही पुढल्या अांकाांत करूां .  
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राष्ट्रसभा बंि ठेवतां कामा नये 
 

२१–१२–९१ 
 
राष्ट्रिभा काांहीं वष ेबांद ठेवण्याची ह्य मिाहेबाांनीं जी ि चना केली आहे ती कोणत्या कारणामुळें  

केली अिावी हें मागल्या अांकाांत िाांसगतलें  आहे. ह्य मिाहेबाांनीं येथील काांहीं समत्राांि जीं पत्रें सलसहलीं आहेत 
त्याांवरून आमचा तकइ  अगदीं खरा आहे अिें आम्हाांि आमचा लेख सलह न गेल्यानांतर िमजण्याांत आलें . 
ह्य मिाहेबाांच्या आजपयंतच्या भाषणाांवरून, लेखाांवरून व वतइनावरून प्रकृतीची आम्हाांि जी अिकळ झाली 
आहे तीवरून अिें वाितें कीं, अगदीं सनरुपाय झाल्यासशवाय कोणतीही हातीं धरलेलीं गोष्ट मध्येंच िोड न 
देणें त्याांना त्याांना कधींही रुचावयाचें नाहीं. पण आमच्यािारख्याांशीं गाांठ पडल्यावर केवढाही उदारधी व 
सनग्रही पुरुष अिला तरी तो काय करणार? मुांबईच्या राष्ट्रिभेंत ज्याांनी ब्रडॅलॉिाहेबाांि पासहलें  व त्याांचें 
कणइमनोहर व सचत्ताकषइक भाषण ऐकलें  त्याांना तो कहदुस्थानच्या उद्धारािाठीं जगदीशकृपेनें महापुरुष 
अवतीणइ झाल्यािारखा सदिला. अशा मनुष्ट्याच्या स्मारकाचे पैिे गोळा होण्याि र्तकी सदरांगाई ककवा 
हलगरज व्हावी काय कीं, सम. नॉिइनिारख्या आमच्या सहतकचतकाि आमचा सतरस्कार उत्पन्न होऊन, 
त्यानें ब्रडॅिंॉ मेमोणरअिं फंडास र्ातलेले आपल्या वाांट्याचे पाांचशें रुपये परत मागाव,े आसण आम्हाां गचाळ 
कहदु लोकाांच्या नादाि सर्फरून लागावयाचें नाहीं, व त्याांच्या अर्ळपर्ळ शुष्ट्क वल्गनाांवर कधींही सवश्वाि 
ठेवावयाचा नाहीं, अिा सनश्चय करावा, हें आम्हाांि सकती लासजरवाणें आहे बरें? कोणी अिें म्हणतील कीं, 
एका मद्राि शहराचा अिा प्रकार झाला म्हण न र्तर शहराांि ककवा िगळ्या देशाि दोष लावणें योगय नाहीं. 
यावर आमचें अिें उत्तर आहे कीं, ज्याांना यािांबांधानें दोष देताां येणार नाहीं अशीं िाऱ्या कहदुस्थानाांत र्फार 
झालीं तर चारदोन शहरें सनर्तील. बाकी िाऱ्या सठकाणीं हीच रड आहे. आम्ही िारे कहदु एकाच जातीच्या 
हाडामािाचे झालों अिल्यामुळें, आमच्यापैकीं काांहींि र्तराांपेक्षाां अिामान्य सनश्चय, वचनभांगभय, 
सनलोभबुसद्ध, उद्योगपरायणता वगैरे गुण कोठ न िाांपडणार? मद्रािेप्रमाणें र्तर शहराांत नॉिइनिारखे गृहस्थ 
अिते तर प वेकडील र्ािाखालच्या लोकाांप्रमाणें आमचीही नाचक्की झाली अिती; सनदान आमच्या 
र्मेंडीखोर पुण्याची झाली अिती, याबद्दल आम्हाांि सतळमात्र िांशय नाहीं. र्ांक्गलश एजन्िीकरताां येथ न जे 
७०० रुपये गेल्या रे्फबु्रआरी मसहन्याांत ककवा ज न मसहन्याांत जावयाचे होते ते गोळा करण्याच्या कामाि गेल्या 
आठवड्ाांत िुरवात झाली, व तें काम तरी रा. गोकवदराव देवलाांिारख्या काांहीं गृहस्थाांनीं र्रोर्र कहडत 
तडीि न्यावयाचा सनश्चय केला अिल्यामुळें  त्याांि यश येण्याची सचन्हें सदित आहेत. पण तेंच काँगे्रि 
कसमिीच्या िदस्याांनीं ककवा सतच्या पदवीधर िेके्रिरींनीं आपल्या हातीं रे्तलें  अितें तर काांहीं एक सनष्ट्पन्न 
झालें  नितें, अशी आमची पक्की खातरी आहे. कारण या पुण्याांत अलीकडे लोकाग्रणी म्हणव न रे्णाऱ्या 
सकत्येक महत्वाांकाांक्षी लोकाांनीं पोकळ वल्गना करून भल्या लोकाांची र्ज्जत रे्ण्याचा आसण भाबड्ा 
लोकाांि भलभलत्या भलुथापा देऊन आडमागाि नेण्याचा कारखानाच र्ातला आहे अिें म्हिलें  तरी 
चालेल. या कारख्यान्याांत िामान्य लोकाांचे प वइकालीन दुराग्रह, समथ्या देशासभमान, वडेेपणाच्या 
धमइिमजुती, व अजागळपणाचे िामासजक सवचार याांि अवाचीन सवचारपद्धतीच्या हत्याराांनीं थोडेंिें ताि न, 
र्ाि न व भ्रामक शब्दाांची त्याांवर पॉसलश ऊर्फइ  सजल्हई चढव न हातीं अिलेल्या एका र्ांग्रजी व एका मराठी 
अशा दोन पत्राांत त्याच्या भपकेदार जासहराती देण्याचा आसण जे सगऱ्हाईक िमक्ष पितील त्याांि नाना 
प्रकारच्या गुळचि गप्पा िाांग न त्याांकड न अिल्या कवडीमोल नादान वस्त ांचा स्वीकार करसवण्याचा 
अहोरात्र क्रम चालला आहे! वाचकहो, तपेंच्या तपें लोहसवष्टाचें िेवन करून तपश्चया केली तरी देखील 
हायकोिाचे न्यायािनावर बिण्यािारखें ज्याांच्या अांगचें नैिर्कगक ककवा िांपासदत बुसद्धिामथ्यइ नाहीं, ककवा 
िारा जन्म धडपड केली तरी राष्ट्रिभेची सचिसणशी समळण्यािारखी ज्याांची कतृइत्वशक्तत, िुजनता, ककवा 
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उद्योगरसत नाहीं, अशाांनीं त्या न्यायािनावर केवळ गुणैकिाधनानें आरूढ झालेल्या प ज्य गृहस्थाांवर, ककवा 
राष्ट्रिभेकसरताां अनांत तलेश िाह न, कष्ट करून, व सनढळाच्या र्ामानें िांपासदलेल्या द्रव्याचा बराच व्यय 
करून ज्याांनीं सतच्या मुख्य सचिसणशीि ककवा नायब सचिसणशीि आपला हक्क स्थासपत केला आहे अशाांवर 
असनवइचनीय शब्दाांचा भसडमार करणें आसण सनष्ट्कारण त्याांचीं आसण र्तराांचीं मनें क्र रपणें दुखसवणें हें सकती 
लज्जास्पद आहे बरें? नैिर्कगक बुसद्धकौशल्य, कतृइत्वशक्तत, िौजन्य, उद्योगसप्रयता, िांपासदत ज्ञान व वजन 
याांमुळें  राष्ट्रिभेच्या सचिसणशीचें काम करण्याची ककवा ती पड ां न देण्याची योगयता ज्याांच्या अांगीं आली 
आहे, त्याांवर वृथा र्मेंडीखोर लोकाांनीं नेहमीं हत्यार धरणें आसण त्याांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढ न दर 
आठवड्ाि त्याांच्या हृदयाला प्रत्यक्ष असिधारेह न ककवा असहदांताह नही तीव्र अशा शब्दखांसजराांनीं भोंिकणें, 
हें तीं कामें करण्याि त्याांचें मन वळसवण्याचें प्रशस्त िाधन काय? पण स्वाथइ, हट्ट, गवइ, आसण अकिोसवकि 
शहाणपणाची अमयांद र्मेंडी याांनीं ज्याांि पक्कें  रे्रलें  त्याांि आपल्या आचाराांतील प्रमाद आसण त्यामुळें  
होणारें देशाचें नुकिान हीं कोठ न िमजणार आहेत? हे लोकाांचे खरे असहतकते होत. तेव्हाां जे खरे िज्जन व 
खरे देशसहतकचतक आहेत त्याांनीं अशाांच्या बोलाांकडे दुलइ क्ष्य करून व णवषवृक्षोऽणप सवधयध स्वयं 
छेत्तमुसांप्रतम् या िाधुवचनाप्रमाणें त्याांच्या वडेेपणाच्या बरळण्याबद्दल त्याांि क्षमा करून स्वतःला योगय 
सदिेल ते त्याांनीं करावें अिें आमचें त्याांि आदरप वइक िाांगणें आहे. 

 
काांहीं वषें राष्ट्रिभा भरव ां नये अिें ह्य मिाहेबाांचें मत कोणत्याही कारणामुळें  झालें  अिो, आम्हाांि 

त्याांचें तें मत बरें वाित नाहीं. कारण ही िभा काांहीं वषें भरली नाहीं तर ती पुढें केव्हाांही भरणार नाहीं, अशी 
भीसत आहे. ती थोडीं वषें बांद ठेवणें म्हणजे सनरांतर बांद ठेवण्यािारखेंच आहे, व नागप रच्या बैठकींत सतला 
काांहीं वष े रजा द्यावी अिें ठरेल तर मुांबईकडे सतच्या उपक्रमाचा मान आसण नागपुराकडे सतच्या 
उपिांहाराचा अपमान आल्यािारखें होईल. तेव्हाां नागप रवऱ्हाड प्राांताांनीं तरी हें अपयश आपल्या कपाळीं 
रे्ऊां  नये, अशी आमची त्याांि प्राथइना आहे. या अपयशाि कहदुस्थानाांतील कोणतेंही शहर योगय अिेल तर 
तें पुणेंच आहें! आताांपयंत राष्ट्रिभा या शहराांत भरली नाहीं, हें सनदान आम्हीं तरी आमचें भागयच िमजतों. 
जर काांहीं लोकाांच्या र्फोलकि प्रलापाांनीं चुक न जाऊन ती येथें भरण्याचा ठराव होईल तर सतचीं पुरीं शांभर 
वषें भरलीं अिेंच िमजलें  पासहजे! आपल्या हातानें आपल्या शहराची अशी नालस्ती करणें हें आम्हीं काांहीं 
भ षण िमजत नाहीं; पण आपआपिाांतली यादवी लपव न ठेव न त्याच्या मोठेपणासवषयीं आसण 
एकमतासवषयीं र्तराांच्या मनाांत खोिा िमज उत्पन्न करणें हें आम्ही द षणावह िमजतों. आमच्या अांगचें हें 
द षण नाहींिें झाल्यावर राष्ट्रिभेचा मान या शहराि समळावा अिें आम्ही मनापाि न कचसततों. पण त्याि 
आम्ही पात्र होऊां  हें मात्र आजच खात्रीनें िाांगताां येत नाहीं. तथासप, आमच्यानें येवढें म्हिल्यावाांच न रहावत 
नाहीं कीं, पुढल्या वषाची राष्ट्रिभा येथें भरली नाहीं तरी ती कोठें तरी भरली पासहजे. ज्या वषीं ती 
र्ांगलांडाांत भरावयाचें ठरेल त्यावषीं मात्र ती येथें भरली नाहीं तर याबद्दल आम्हाांि र्फारिा सवषाद वािणार 
नाहीं. वास्तसवक पहाताां ती येथें भरून तेथें म्हणजे र्ांगलांडाांत भरावी हा उत्तम पक्ष होय. पण खचाच्या ककवा 
दुिऱ्या कोणत्याही अडचणीमुळें  ती दोनही सठकाणीं भरणें शतय निेल तर ज्यावषीं ती र्ांगलांडाांत भरेल 
त्यावषीं ती येथें न भरसवण्याि आम्हीं नार्लाजास्तव रुकार देऊां . तथासप त्या वषाचा खचइ वाांचसवण्याचा 
सवचार मात्र आम्हीं आपल्या मनाांत आणताां कामा नये. ज्या प्राांतावर ती भरसवण्याची पाळी येईल त्यानें 
नेहमींप्रमाणें वगइणीचा पैिा अवश्य गोळा केला पासहजे, व जे प्रसतसनसध र्ांगलांडाि धाडण्याि लायक अिे 
वाितील, पण ज्याांना पदरचा खचइ करून जाण्याची ऐपत निेल, अशाांच्या भाड्ातोड्ाकडे व अशाच 
प्रकारच्या र्तर कामाकडे तो पैिा लावण्याचा ठराव नागप रच्या राष्ट्रिभेनें करावा, अशी आमची र्च्िा 
आहे. तिेंच, राष्ट्रिभेिाठीं जबलपुरािारख्या एकाद्या िोईच्या सठकाणीं कायमची र्मारत बाांधावयाचा 
ठराव करून त्याि ह्य म काँगे्रि हॉल अिें नाांव द्यावें, अशी आमची ि चना आहे. अिें केल्यानें त्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

महात्म्याच्या ऋणाांत न आम्हीं आपणाांि अांशतः िोडसवल्यािारखें होईल. आमच्या देशाांतील मोठमोठ्या 
पगाराांच्या जागा परतया लोकाांच्या हाताांत गेल्या आहेत; जबाबदारीचीं व वजनदारीचीं कामें परके लोक 
करीत आहेत; आमच्या व्यापाराचा बराच भाग परतया लोकाांच्या हाताांत गेला आहे; अनेक वषांच्या 
परराज्यतपनतापामुळें  आमचें स्वावलांबन, आमची कतइबगारी, आमचा उल्हाि, आमचें शौयइ, आमचें औदायइ 
वगैरे गुणाांचा ऱ्हाि झाला आहे, ककवा त्याांि जबरदस्त उतरता पाया लागला आहे; राष्ट्रिभेिारख्या 
गोष्टीचें महत्त्व ज्याांि िमजतें ते सनधइन आहेत, व जे िधन आहेत त्याांि तें िमजत नाहीं; यामुळें  पांचवीि 
ककवा तीि कोिी लोकिांख्येच्या राष्ट्राांत शुद्ध राष्ट्रीय कामािाठीं लाख ककवा दीड लाख रुपये गोळा 
करण्याची मारामार पड ां लागली आहे—हें िारें जरी खरें आहे व यामुळें  आमची अनास्था केवळ सनष्ट्कारण 
नाहीं अिें दाखसवताां येणार आहे, तथासप अशा क्स्थतींतही आम्हीं थोडेबहुत हातपाय न हालसवले व 
कालच्या सदविाांपेक्षाां आजचा सदवि बरा करण्याचा प्रयत्न न केला, तर आजच्यापेक्षाां उद्याचा सदवि सवशषे 
वाईि येईल, आसण उत्तरोत्तर आमची क्स्थसत अत्यांत शोचनीय होत जाऊन अखेरीि पर्कशअन, ग्रीक व रोमन 
लोकाांप्रमाणें भारतीयाांि नामशषे व्हावें लागेल, हें िवांनीं ध्यानाांत ठेसवलें  पासहजे; व हा दुधइर व दुःखकारक 
प्रिांग आपणाांवर न येऊां  देण्याबद्दल ज्यानें त्यानें आपापल्या िामथ्याप्रमाणें झिलें  पासहजे. हा दुःखाचा प्रिांग 
िाळण्याि राष्ट्रिभेचें अप्रसतहत अक्स्तत्व एक बलवत्तर िाधन िुदैवेंकरून आपणाि प्राप्त झालें  आहे. 
तेव्हाां हरप्रयत्न करून तें आपल्या हाताांत न जाऊां  न देणें हे आपलें  आद्य कतइव्य आहे. राष्ट्रिभेचा कायइभाग 
अद्यासप उरकला नाहीं. किा नाहीं हें पुढल्या अांकाांत दाखसवण्याचें आश्वािन देतों आसण आज येथच मुक्काम 
करतों. 
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अद्याणप राष्ट्रसभेचें काम झािंें  नाहीं 
 

२८–१२–९१ 
 
आमच्या मतें राष्ट्रिभेच्या खऱ्या कामाि अद्यासप आरांभही झाला नाहीं; तेव्हाां सतचा कायइभाग बराच 

उरकला आहे, अिें कोणीं कोणत्याही कारणानें म्हिलें  तरी तें आम्हाांि चुकीचें वािणार आहें, हें उर्ड 
आहे. ज्या ऋसषतुल्य वृद्ध महात्म्यानें आमच्यािाठीं र्तकीं वष े अश्राांत पसरश्रम केले त्याला आमच्या 
अनुदारपणामुळें, आलस्यामुळें, स्वाथैकपरायणतेमुळें, ककवा दुिऱ्या कोणत्याही दोषामुळें, आमचा कां िाळा 
येऊन त्यानें आमचें नाांव िोड न द्यावें, आसण आम्ही हताश होऊन त्यानें अशा भगीरथ प्रयत्नानें अक्स्तत्वाांत 
आसणलेल्या अज्ञातप वइ लोकप्रसतसनधीिभेि पांचत्वाि समळ ां  द्यावें, यापेक्षाां त्यानें आपण होऊन आपल्या 
हातानें काांहीं तरी िबब िाांग न सतचा शवेि लावावा, आसण त्यामुळें  आपलें  व आमचें सजतकें  कमी हांिें होईल 
सततकें  करण्याचा प्रयत्न करावा, ही गोष्ट त्याांतल्या त्याांत बरी, हें कोणािही कब ल केलें  पासहजे. पण तें 
कब ल करण्याप वीं ही राष्ट्रिभा आम्हाांला चालवताां येणारच नाहीं, अिें पक्कें  ठरलें  पासहजें. हे ठरसवण्याि 
आजपयंत जगापुढें आलेला पुरावा पुरेिा नाहीं अिें नाहीं. पण िध्याांचा प्रिांग र्फारच अिामान्य 
अिल्यामुळें, आणखी थोडीशी िवलत देणें जरूर आहे. राष्ट्रिभेच्या िांबांधानें आम्हीं आज िात वषें या 
देशाांत व र्ांगलांडाांत केलेल्या वल्गना; य ल, केन, श्वॉन, ककवा ब्रडॅलॉ याांिारख्याांि आम्हाांमध्यें राजकीय 
जागरूकता उत्पन्न झाली आहे अिें वािसवण्यािारखी आम्हीं आतापयंत सतजबद्दल दाखसवलेली आस्था; 
सहच्यापाि न होणाऱ्या भावी र्फायद्याांची आशा िामान्य लोकाांि दाखव न सतच्या खचािाठीं त्याांचेकड न पैिे 
समळसवण्याकसरताां त्याांपुढें गायलेले सतच्या गुणाांचे स्तुसतपाठ; कहदुस्थान िरकाराि व प्राांसतक िरकाराांि ही 
िाऱ्या राष्ट्राची चळवळ आहे अिें वािव न, सतच्यासवषयीं केवळ उदािीन न राहण्याबद्दल त्याांच्या मनाांत 
उत्पन्न केलेली बुद्धी, व सतच्यािाठीं आज िात वषें िाऱ्या देशभर होत अिलेली चचा, दगदग, आसण 
मोठ्या िांकिानें समळसवलेल्या पैशाचा मनिोतत व्यय, याांचा जर अखेरीि अिा पसरणाम झाला तर िवइ 
िुधारलेल्या लोकाांत आमची नाचक्की होईल र्तकें च नाहीं, तर र्ांक्गलश लोकाांच्या मनाांत आमच्यासवषयीं जर 
यक्त्कां सचत् िद्भाव अिेल तर त्याचाही प णइ लोप होऊन ते लोक आसण कहदुस्थान िरकार आम्हाांि अत्यांत 
पौरुषहीन, देशासभमानश न्य, व सनरांतर दास्यक्स्थतींत राहण्यािच योगय अिें मान ां लागतील, व त्यामुळें  
आमची हरएक प्रकारची िुधारणा बांद होईल, व तिें नच झालें  तर सनदान शेंपन्नाि वषांनीं सतचें पाऊल मागें 
पडेल याांत िांशय नाहीं. आमच्या कपाळीं अशीच गोष्ट सलसहली अिेल तर ती चुकण्याचा िांभव नाहीं. पण 
जे शुद्ध दैववादी नाहींत त्याांनीं तरी या प्रिांगीं होईल सततके पसरश्रम केले पासहजेत. या र्िकेि 
आम्हाांसवषयीं ह्य मिाहेबाांची जरी अगदीं सनराशा झाली आहे तरी जर आमच्या उल्हािानें आसण प्रयत्नानें 
आम्हीं वापली राष्ट्रिभा प वीं प्रसिद्ध झालेल्या मतासवरुद्ध खळ न पाडताां ती पुढें तशीच चालसवण्याची 
तयारी केली तर त्यामुळें  ते आम्हाांवर कु्रद्ध होणार नाहींत र्तकें च नाहीं, तर जर या राष्ट्रिभेचें काम 
र्तउत्तर बऱ्याच थािानें चालेल; सतला लागणारा खचइ लोक आनांदानें देतील; सतचें काम करण्याकसरताां 
वजनदार व सवद्वान् गृहस्थ सनरपेक्षबुद्धीनें पुढें होतील; आसण प्रसतवषीं सतचा असधकासधक उत्कषइ होत 
जाण्याचीं स्पष्ट सचन्हे सदि ां लागतील, तर आपल्या वाधइतयाि, प्रकृतीच्या क्षीणतेि, ककवा अन्य व्यविायाांि 
न जुमानताां ते येथें येत जातील, व आपल्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा, वजनाचा व कतृइत्वशततीचा र्फायदा 
आम्हाांि प्रत्यक्षपणें देत जातील यासवषयीं आम्हाांि काडीमात्र शांका नाहीं. आमच्या लोकाांच्या 
औदािीन्यरूप कडक सहमानें ह्य मिारख्या परोपकाररत उदारधींचा उत्िाहरूप झरा अगदीं गोठ न 
जाण्याचा प्रिांग आला तरी देखील परसहतबुद्धीनें त्याांनीं आरांसभलेला व्यापार िवइथैव बांद पडत नाहीं, तर 
मग त्या झऱ्याांतील उदकाच्या नैिर्कगक उष्ट्णतेंत भर पाडणारी उष्ट्णता बाहेरून येऊां  लागली तर त्याांचा तो 
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व्यापार र्फारच झपाट्यानें चाल  लागणार आहे याांत काांहीं िांशय आहे काय? राष्ट्रिभा पड ां द्यावयाची नाहीं 
अिा सनश्चय करून तो अमलाांत आणा, आसण मग ह्य मिाहेबाांची वृत्ती कशी होते ती पहा. 

 
आमच्या राष्ट्राला खरें राष्ट्रपण आणण्यािाठीं आमच्या राष्ट्रिभेची स्थापना झाली आहे, अिें 

आम्हीं िमजतों. तेव्हाां तें राष्ट्रपण येईतोंपयंत आमच्या राष्ट्रिभेचें काम झालें , अिें कोणािही वाजवी 
रीतीनें म्हणताां येणार नाहीं. अलीकडील राजकीय सवचारपद्धतीप्रमाणें कोणत्याही राष्ट्राला राष्ट्रपण येणें 
म्हणजे त्यावर अांमल करणाऱ्या िरकाराचें सनयांत्रण ककवा सनयमन त्याांतील लोकाांचें हातीं येणें होय. 
आमच्या िरकारचें अशा प्रकारचें कमी असधक सनयमन आमच्या हातीं आल्याखेरीज आमच्या राष्ट्रिभेचें 
कतइव्य िांपलें  अिें किें म्हणताां येईल? िंॅंड िंीग, कॉनध िंॉ िंीग, स्िेट्स जनरिं वगैरे युरोपीय िांस्थाांशीं 
आमच्या राष्ट्रिभेची तुलना करणें बरोबर नाहीं; कारण राष्ट्रिभेच्या हेत ांह न त्याांचे हेतु अगदीं सभन्न प्रकारचे 
होते र्तकें च नाहीं, तर त्या िांस्थाांची र्िना, त्याांची काम करण्याची पद्धत, त्याांचा लोकाांशीं व िरकाराशीं 
िांबांध, त्या अक्स्तत्वाांत आल्या त्या वळेची ककवा त्याांचा अांमल होत होता त्या वळेची पसरक्स्थती—याांिांबांधानें 
आमच्या राष्ट्रिभेची त्याांशीं बरीच सविदृशता आहे. र्तकें च अि न राष्ट्रिभेचीं त्याांशीं तुलना करणें कोणाि 
र्ष्ट वाित अिेल तर त्याबद्दल आमचें र्तकें च म्हणणें आहे कीं, राष्ट्रिभा स्थापण्याचा म ळ उदे्दश काय आहे 
हें नीिपणें लक्षाांत आण न मग त्या िांस्थाांशीं सतची तुलना खुशाल करा. आजपयंत ज्या राष्ट्रिभा भरल्या 
त्याांनीं काांहींच काम केलें  नाहीं अिें आम्ही म्हणत नाहीं. पण आजपयंत झालेल्या कामाची पुढें जें काम 
करावयाचें आहे त्याशीं तुलना केली अिताां, झालेलें  काम काांहींच नाहीं, अिें म्हणावें लागेल. राष्ट्रिभा 
म्हणजे काय, तीपाि न कोणता उपयोग होण्याचा िांभव आहे, सतच्या प्रीत्यथइ लागणारा खचइ आनांदानें करणें 
अवश्य काां आहे–वगैरे गोष्टींची थोडीबहुत मासहती सलसहताांवाचताां येत अिणाऱ्या लोकाांि झाली आहे. पण 
राष्ट्रिभेचें नाांव ज्याच्या कानावर अद्यासप पडलें  नाहीं, व पडलें  अिलें  तरी ज्याांना हें काय गौडबांगाल आहे 
हें सबलकुल िमजलेलें  नाहीं, अिे अद्यासप कोट्यवसध लोक आहेत. या गैरमाहीत लोकाांत धनाढ्य अिे 
अनेक गृहस्थ अिले पासहजेत. अशाांकड न राष्ट्रिभेि मदत होऊां  लागण्याि अज न पुष्ट्कळ वषें लोिलीं 
पासहजेत. तिेंच, ही राष्ट्रिभा स्थापन झाल्यापाि न सनरसनराळ्या प्राांताांतील प्रमुख लोक एकेसठकाणीं जम न 
त्याांचा स्नेह पड ां लागला आहे, व एकमेकाांची योगयता एकमेकाांि कळ ां  लागली आहे, हें जरी खरें आहे, 
तथासप राष्ट्राचे एकत्व वािण्याि सजतकें  िांर्िन व्हावें लागतें सततकें  अद्यासप झालें  नाहीं. सशवाय, भावी 
राष्ट्रसहतािाठीं मनापाि न मानसिक कष्ट करण्याच्या ककवा उदारपणें द्रव्य खचइण्याच्या हौिेचा अांकुर मात्र 
कोठें कोठें उगवला आहे अिें सदितें; हा अांकुर बळावत जाऊन त्याचा िायाप्रचुर थोर वृक्ष बनणें अज न द र 
आहे. िाराांश, राष्ट्रिभेिारख्या िांस्थेपाि न होणारे दुिऱ्या प्रतीचे र्फायदेही आम्हाांि व्हाव ेतिे होऊां  लागले 
नाहींत; तेव्हाां पसहल्या प्रतीचे र्फायदे र्फारच द र आहेत, हें िाांगावयािच नको. राष्ट्रिभेनें आजपयंत जे 
ठराव पुनः पुनः पिांत केले आहेत त्याांच्या सशरोभागीं प्राांसतक िरकाराांच्या व मुख्य िरकाराच्या कायदे 
कौंसिलाांत लोकसनयुतत काांहीं प्रसतसनधी अिावे, हा होय. या ठरावाप्रमाणें अांशतः अांमल करण्यािाठीं 
र्ांगलांडाांतील प्रस्तुत प्रधानमांडळानें गतवषीं सब्रसिश पालइमेंिापुढें इंणडआ कौव्न्स्स णरफॉमध णबिं आसणलें  
होतें, पण ब्रडॅिंॉिाहेब अल्पायुषी झाल्यामुळें  ते मधल्यामध्येंच सजरले, हें वाचकाांि ठाऊक अिेलच. पण 
क्षणभर वादाकरताां अिें िमज ां कीं, सब्रसिश पालइमेंिानें हें सबल ककवा आम्हाांि पासहजे होतें तिलें  सबल पाि 
केलें  अितें, आसण त्याचा ॲति ककवा कायदा होऊन त्याप्रमाणें आमच्या येथील कायदे कौंक्न्िलाांत 
लोकसनयुतत काांहीं िभािदाांचीं सनवडण क होऊां  लागली अिती, तरी देखील आम्हाांि पासहजे आहे तें िारे 
समळ न, राष्ट्रिभेचा र्ष्ट हेतु िर्फळ झाला व सतचे कतइव्य रासहलें  नाहीं, अिें आम्हाांि म्हणताां आलें  नितें. 
पालइमेंिानें येथील कायदेकौक्न्िलाच्या िुधारणेसवषयीं सकतीही उदारपणाचें सबल पाि केलें . तरी आमच्या 
कौक्न्िलाच्या र्िनेंत दोनतीन प्रकारचें कमीपण रहाणार. तें अिें, एकतर, या लोकसनयुतत िभािदाांची 
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िांख्या र्फारच स्वल्प अिणार; दुिरें, या कौक्न्िलदाराांि लष्ट्कर, उत्पन्न व खचइ, आसण परराष्ट्राांशीं िांबांध 
याांच्या वािार्ािींत आसण सनकालाांत र्फारच थोडा असधकार अिणार; सतिरें, मुख्य िरकारच्या कौक्न्िलाांत 
जे लोकसनयुतत िभािद अिावयाचे ते लोकाांकड न प्रत्यक्ष सनवडले न जाताां, प्राांसतक कौक्न्िलाांतील 
िभािदाांकड न सनवडले जाणार, म्हणजे प्राांसतक कौक्न्िलाांतील िरकारसनयुतत व लोकसनयुतत 
िभािदाांकड न त्याांची सनवडण क होणार. अिें झाल्यानें िुप्रीम कौक्न्िलाांत शुद्ध लोकसनयुतत िभािद 
येण्याची आशा मुळींच रासहली नाहीं. अशा प्रकारच्या िुप्रीम कौक्न्िलाच्या र्िनेकडे पासहले अिताां 
युनायिेड स्िेट्टि, फ्रान्ि, व जमइनी या देशाांतील राज्यरचनेंत ज्याांना सेकंड चेंबसध अिें म्हणतात त्याांशीं 
याचें बरेंच िाम्य सदितें. अशा सेकंड चेंबसधच्या जोडीला शुद्ध लोकसनयुतत फस्िध चेंबसध अिल्या तरच 
म्हणण्यािारखा र्फायदा होतो. या पणह्या राजसभांत र्फतत लोकाांनी सनवडलेले प्रसतसनसध अि न त्याांची 
िांख्याही मोठी अिते. दुिऱ्या राजिभेची रचना देशपरत्वें बरीच सभन्न दृष्टीि पडते. तरी त्या िवांत जी एक 
सवशषे ध्यानाांत ठेवण्यािारखी गोष्ट सदि न येते ती ही कीं, त्याांत प्रत्यक्ष लोकाांनीं सनवडलेले िारे िभािद 
नि न त्याांची िांख्याही लहानच अिते. तेव्हाां िाधारणपणें काय सनयम कासढताां येतो कीं, ज्या िुधारलेल्या 
देशाांतील लोकाांच्या हातीं खरी राजित्ता आली आहे, व त्याांचेकड न त्या देशावर अांमल करणाऱ्या 
िरकाराचें खरें सनयमन होत आहे, त्या देशाांत बहुधा लोकसनयुतत िभािदाांची बरीच मोठी राजिभा 
राष्ट्राांतील सनयामक असधकाराच्या बऱ्याच मोठ्या वाांट्याचा उपभोग रे्त अिते. कहदुस्थानाांत स्वतांत्र 
राज्यव्यवस्था स्थासपत होईतोंपयंत अशा प्रकारची पसहली राजिभा स्थासपत होईल ककवा नाहीं, व झाली 
तरी म्हणण्यािारखा असधकार सतचेकडे येईल ककवा नाहीं याची बरीच शांका आहे. पण हीच गोष्ट सेकंड 
चेंबसधिंा म्हणजे मुख्य िरकारच्या “िुधारलेल्या कायदे कौक्न्िलाांि” ककवा प्राांसतक िरकाराांच्या 
“िुधारलेल्या कौक्न्िलाांि” ही लाग  पडणार आहे. ज्याप्रमािाने लहिुस्थानचें राज्य इंलिंंडांतून होत राहीिं 
त्याप्रमािानें इंलिंंडच्या धतीवर येथे स्थापिें्या राजकीय संस्थांत अणधकाराचा उिेपिा राणहिंाच 
पाणहजे. पि जर यासंबंधाने इंलिंंडाचें अनुकरि करिें इष्ट असेिं तर तेथीिं हौस ऑफ कॉमन्ससारखी 
राजसभा येथें स्थापण्यांत येईतोंपयंत राष्ट्रसभेचा कायधभाग उरकिंा, असें म्हििें अप्रयोजक होिार आहे. 
िामान्य वाचकाांि या सलसहण्याचें हृद्गत िहज िमजणार नाहीं अिें वाितें. पण जागेच्या व काळाच्या 
िांकोचामुळें  त्याचा आज अिा िांके्षप करावा लागला. तथासप पुढें केव्हाां तरी याच सवषयावर सवस्तारानें 
सलसहण्याचें असभवचन देऊन आज िांध्याकाळीं नागप र येथें भरणाऱ्या राष्ट्रिभेंत काय प्रकार र्ड न येतात, 
हें पहाण्यािाठीं उत्कां ठेनें तारेकडे डोळे लाऊन बितों! 
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स्पृहिीय चूक 
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ज्या सठकाणीं डोळ्याि सदपव न िाकणारा ि यइप्रकाश र्फारिा पडत नाहीं; ज्या सठकाणीं सवस्तृत 

भ समभाग दृष्टीि पडत नाहींत; ज्या सठकाणीं तुर्फान वारे िुित नाहींत; ज्या सठकाणीं सनत्याच्या ठरीव 
वस्त ांखेरीज दुिऱ्या वस्त  िहिा पहाण्याांत येत नाहींत, अशा प्रकारच्या कोंदि खोऱ्याांत लहानपणापाि न 
वाढलेला मनुष्ट्य काांहीं कारणाांमुळें  एखाद्या उांच पवइताच्या सशखरावर जाऊन बिला तर त्याच्या मनाची 
काय क्स्थसत होईल बरें? एकाएकीं सक्षसतजाचा सवस्तार होऊन िुवणइतुल्य ि यइकाांतीनें माखलेल्या प्रचांड 
वतुइलाच्या मध्यभागीं अत्युच्च स्थानीं उभें रासहल्यामुळें  िभोंवतालच्या अदृष्टप वइ िृष्टीचा सवलक्षण देखावा 
पाह न त्याचें मन आश्चयानें व अननुभ तप वइ आनांदानें अगदीं गकइ  होऊन जाईल, याांत िांशय नाहीं! आसण जर 
अशा पे्रक्षकाच्या अांतःकरणाांत नैिर्कगक औदायाचा झरा अिेल तर एका क्षणाांत िवइ सदशाांनीं त्याि पाझर 
रु्फि न त्याला अिें वाि ां लागेल कीं, या सठकाणीं ज्या आनांदाचा उपभोग आपणाांि समळत आहे तो आपल्या 
खोऱ्याांतील र्तर लोकाांिही समळावा! पण ही त्याची र्च्िा िर्फळ होणार कशी? जेव्हाां ते स्वतःच्या प्रयत्नानें 
ककवा याच्या िाहाय्यानें अशा उांच सठकाणीं पोहोंचतील तेव्हाां तिें न होताां हा जेथल्या तेथें उभा राह न जर 
मुऱ्याांतल्या लोकाांि आपणाांि होत अिलेल्या अनुपम िुखाचा अनुभव न रे्ण्याबद्दल दोष देऊां  लागेल, व 
त्याांच्या प वाचारप्रीतीबद्दल त्याांची सनभइत्िइना करील तर तीबद्दल त्याांच्यापेक्षाां खुद्द त्याचेकडेच असधक वडेेपण 
येणार आहे. उच्च स्थलीं गेल्याबरोबर त्याला जें अज्ञात िुख झालें  त्याचा अनुभव र्तराांि व्हावा अशी र्च्िा 
त्याच्या अांतःकरणाांत उत्पन्न झाल्याि त्याचें स्वाभासवक िौजन्य सिद्ध होईल; पण “आपण या सठकाणीं 
येऊन बिलों म्हण न आपणाांि हें िुख समळत आहे,” या गोष्टीचें भान न रहाताां तो तें न येण्याबद्दल 
मुऱ्याांतील लोकाांि दोष देऊां  लागेल तर तिें करणें त्याच्या सवचारशततीच्या कमीपणाचें व्यांजक होणार 
आहे. लोकाांत नवीन िुधारणाांचा प्रिार व्हावा अशी र्च्िा करणाराचीसह कधींकधीं अशीच क्स्थसत होते. 
पाश्चात्य ज्ञानरवीचा येथें उदय झाल्यापाि न त्याच्या आनांदमय तेजाचा ज्याि बराच लाभ झाला आहे त्याांना 
अज्ञानसतसमराांत चाांचपडत अिलेल्या आपल्या देशबाांधवाांची करुणाहइ क्स्थसत पाह न र्फार वाईि वाितें, 
आसण आपणाांप्रमाणें आचाराांतर करण्याि ते तयार होत नाहींत अिें पाह न त्याांच्या म ढतेची कनदा 
करण्याकडे त्याांच्या मनाची स्वाभासवक प्रवृसत्त होते! गसलच्ि रीतीनें रहाणें, उद्योग न करणें, शुष्ट्क वादाांत 
वषेंच्या वषे लोिणें, कोणत्याही कामाची जबाबदारी मनापाि न आपल्या सशरावर न रे्णें, मुलाांच्या व 
मुलींच्या बऱ्यावार्िाचा नीि सवचार न करताां सववाहपाशानें त्याांि हवें तिें जखड न िाकणें, स्वाभासवक पे्रम 
सविरून जाऊन भलत्याच धमइिमजुतीमुळें  बायकाांची, मुलींची, व िुनाांची हवी तशी वाि लावणें, जुनें तेवढें 
सनदोष आसण कल्याणकारक अिा आग्रह धरून बिणें—र्त्यासद गोष्टी पाह न, अलीकडील िुसशसक्षताचें मन 
अत्यांत कािावीि होतें, आसण ज्या ज्या जुन्या िांस्थाांमुळें  अिे पसरणाम र्डत आहेत, त्याांवर तो तुि न 
पडतो! बालसववाहापाि न होणारें नुकिान, केशवपनापाि न होणारा जुल म, जासतभेदापाि न वाढणारा दे्वष 
व अन्याय, या आसण अशाच प्रकारच्या अनेक गोष्टी ‘मला आवडत नाहींत; पण र्तराांि कशा आवडतात’, 
अिा प्रश्न तो नेहमीं आपल्या मनाला र्ालीत अितो, आसण त्याचें खरें उत्तर सवचाराच्या कमकुवतपणामुळें  
त्याच्या ध्यानाांत न आल्याकारणानें तो त्याांच्यावरच उलि न पडतो आसण त्याांना दोष देऊां  लागतो! पण तो 
क्षणभर अिा सवचार करीत नाहीं कीं आपल्या मनाांत जें हें क्स्थत्यांतर झालें  तें किें झालें? एके सदवशीं सनज न 
उठल्याबरोबर आपल्या डोतयाांत िुधारणेच्या कल्पना एकाएकीं येऊां  लागल्या, कीं त्या जोडण्यािाठीं 
आपणाांि आपल्या हाडाचें पाणी आसण रतताचें पाणी करून िोडावें लागलें ! ज्याांनीं पासश्चमात्य सशक्षणाांत 
काय आहे त्याचा अनुभव स्वतः रे्ण्याचा प्रयत्न केला नाहीं ककवा ज्याांि तो र्तर अडचणींमुळें  करताां आला 
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नाहीं त्याांचेबद्दल र्तकें  िांताप न जाण्याांत काय अथइ आहे, हें आम्हाांि िमजत नाहीं. चाांगली कल्पना मनाांत 
आल्याबरोबर तदनुिार आचरण करण्याि प्रवृत्त होणें हें िाधारण मनुष्ट्याचें काम नव्हे. िाधारण मनुष्ट्यें 
आनुवांसशक िांस्कारानें, लहानपणीं समळालेल्या सशक्षणानें, आपल्या जातींतल्या व आपल्या बरोबरीच्या 
लोकाांच्या भयानें, आसण नव्याजुन्याची बरोबर तुलना करून त्याांत चाांगलें  वाईि कोणतें तें सनवड न 
काढण्याि अिमथइ अिल्यानें, नवीन वस्तु स्वीकारण्याि अत्यांत प्रसतक ल अितात. उदाहरणाथइ, केशवपन 
घ्या. शुसचभ इत व धमइशील ब्राह्मणानें िकेशचे्या हातचें पाणी रे्तल्यानें ककवा अन्न खाल्ल्यानें देवाांचा कोप 
होतो, पाणी रे्तल्यानें सतच्या नवऱ्याच्या मृत आप्ताांि दुगइसत प्राप्त होते, तें रे्णाराांि मोठ्या यातना िोिाव्या 
लागतात, व तो पथृ्वीवर अधमइ वाढसवण्याि कारण होतो, अिा ग्रह त्याच्या हाडाांि सखळ न गेला आहे, व 
तुम्हीं काांहीं केलें  तरी तो सनर्ण्याचा सबलकुल िांभव नाहीं, अशा मनुष्ट्याचा राग येऊन काय उपयोग? ज्या 
सवधवाांचें पालकत्व दुदैवानें त्याच्याकडे आले अिेल त्याांचें वपन करणें हेंच अत्यांत कारुण्यकमइ होय अिें 
वाि न तो तदनुिार आचरण केल्याांवाच न रहाणार नाहीं! अशीच क्स्थसत सकत्येक बायकाांचीही अिते. 
नवऱ्याच्या पाठीमागें वणेीर्फणी करणें याांिारखे िाध्वीच्या हात न र्डणारें दुिरें पाप नाहीं, अशी त्याांची 
लहानपणापाि न िमज त होऊन गेली अिल्यामुळें, आपलें  स्वाभासवक भ षण िाक न देणें त्याांि सकतीही 
कष्टावह अिलें  तरी देवाांि व धमाि िांतुष्ट राखण्यािाठीं तिें करणें अवश्य आहे अिें त्याांि वाि न, नवरा 
मेल्याबरोबर त्या आपला केशकलाप उतरूां  देतात. अशा सस्रयाांपुढें तुम्ही काय करणार? जर तुम्हाांला 
त्याांच्या िुखाची पवा अिेल तर त्याांना तिेंच करूां  सदलें  पासहजे, हें उर्ड आहे! सकत्येक पुरुषाांना व 
सस्रयाांना देवाचें व धमाचें येवढें मोठें भय नितें. त्याचा वास्तसवक देव व धमइ लोकमत होय. अमका अमका 
िकेशचे्या हातचें पाणी सपतो अिा आपला दुलौसकक होऊां  देणें सकत्येकाांि दुःिह अितें. अशाांच्या पोिाांत 
मुलीबद्दल, िुनेबद्दल, आईबद्दल, ककवा बसहणीबद्दल सकतीही दया अिली, तरी लोकापवादभयापुढें त्याांची 
ती दया सर्फक्की पड न ते वपनिें काय, पण त्याह नही असधक सनदइयपणाची कृत्यें करण्याि ते तयार होतात. 
या दुिऱ्या वगांतील बायकाांनाही देवाांपेक्षाां व धमापेक्षाां ज्या सस्रयाांत सनत्य वागावयाचें अितें त्याांचीच भीसत 
असतशय वाित अिल्यामुळें, मनाांत नि नही या असनष्ट आचाराि स्विांमसत द्यावी लागते. सशवाय, अशा 
प्रकारच्या स्रीपुरुषाांि केव्हाां केव्हाां अिेंही वाित अितें कीं, ज्या गोष्टीि शास्र चाांगलें  म्हणतें ती स्वतःला 
बरी वाित नाहीं म्हण न केलीं नाहीं, आसण माग न खरोखरींच तीबद्दल दांड भोगण्याचा प्रिांग आला तर सकती 
वाईि आहे? करताां जी गोष्ट देवाांि, लोकाांि व शास्राांि िांमत आहे, अिें म्हणतात ती करावी, आसण तींतच 
आपलें  िमाधान मान न घ्यावें हा उत्तम मागइ होय. अशाच रीतीनें प्रत्येक रूढ आचारासवषयीं सवचार करणारे 
व तदनुिार वागणारे लोक अितात. अशा लोकाांकड न ते आचार एकाएकीं िुिण्याची सबलकुल आशा 
नाहीं. जुनें झालेलें  झाड ज्याप्रमाणें िहिा वाांकसवताां येत नाहीं त्याप्रमाणें जुने ग्रह सर्फरसवताां येत नाहींत. 
अनेकदाां अशा ग्रहाांच्या लोकाांि त्याांच्या तांत्रानेंच अखेरपयंत वाग ां द्यावें लागतें. ते िुधारणेच्या बाहेर आहेत! 
त्याांच्या हात न र्डणारे आचार तुम्हाांि सकतीही क्र रपणाचे वािले व त्याांबद्दल तुम्ही सकतीही तळमळलाांत 
तरी त्याांचें मताांतर होण्याचा िांभव नाहीं. आकाशाांत न िाक्षात् बृहस्पसत अवतरला तरी त्याला देखील त्याांची 
िमज त सर्फरसवताां येणार नाहीं! त्याांचीं मनें दीर्इ िाहचयामुळें  पाषाणािारखीं कठीण झालेलीं अितात! 
तेव्हाां अिे लोक तुमचा युक्ततवाद ऐकत नाहींत म्हण न चवताळ न जाण्याांत काय अथइ आहे? तुम्हाांि त्याांची 
िांगसत दुःिह झाली अिेल तर त्याांच्यापाि न द र रहाणें यासशवाय दुिरा उपाय नाहीं. तथासप अशा 
लोकाांच्या शास्रिांमत म ढ दुराचाराांचा िांताप येणें हेंही खऱ्या िदय व िांस्कृत लोकाांि अत्यांत उसचत आहे. 
अशा लोकाांच्या स्वाभासवक िांक्षोभाचा जरठ मतावर जरी सबलकुल पसरणाम झाला नाहीं, तरी ज्या तरुण 
पुरुषाांचे सवचार कायम झालेले नाहींत, व तरुणावस्थेप्रत येऊां  लागलेल्या ज्या प्रौढ मुलाांच्या व मुलींच्या 
बुद्धीचा सवकाि नुकताच होऊां  लागला आहे, त्याांच्या मनावर त्याांच्या पुण्य प्रकोपाचा, त्याांच्या 
युक्ततवादाचा, त्याांच्या िुरि भाषणाचा, त्याांच्या मनोहारी सलसहण्याचा आसण त्याांच्या अनुकरणीय 
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आचरणाचा र्फार मोठा पसरणाम होतो. तेव्हाां आपला पक्ष चाांगला आहे म्हण न तो िाऱ्याांना एकदम पिांत 
झाला पासहजे अिें जें त्याांि वाित अितें ती जरी त्याांची च क आहे तरी ती स्पहृणीय च क आहे याांत िांशय 
नाहीं. अशा प्रकारच्या चुका कमींत कमी होऊां  देण्याचा एकच उपाय आहे, तो हा कीं, ज्या िुधारणा तुम्हाांि 
हव्याशा वाित अितात त्या तुम्हाांि कोणत्या सशक्षणामुळें  हव्याशा वाि ां लागल्या हें ध्यानाांत आण न, तिलें  
सशक्षण तुमच्या िुधारणा ज्याांनीं उचलाव्या अिें तुम्हाांि वाित अिेल त्याांि द्या, म्हणजे बांडावाांच न, 
िांतापावाांच न, भाांडणावाांच न व रु्फिारु्फिीवाांच न तुमचे मनोरथ पसरप णइ होतील! 
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हें गूढ कोडें  आहे 
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महापुरें झाडें  जाती । तेथें िंव्हाळे वांचती ॥ 
ऐरावत रत्न थोर । त्याणस अंकूशाचा मार ॥ 

 
बुसद्धवैभव, उद्योगरसत, सनरपेक्षबुसद्ध, िाहि, लोकाांि वश करून रे्ण्याचें सवलक्षण चातुयइ र्त्यासद 

गुणाांमुळें  खुद्द र्ांक्गलश लोक पानेिंाला एकदाां आयलंड देशाचा अनसभसषतत राजा म्हण ां लागले होते, हें 
वाचकाांच्या ध्यानाांत अिेलच. अिा वाखाणलेला लोकाग्रणी णमसेस ओणशयाचें प्रकरण कोिापुढें येताांच 
रिातळाि गेला, व त्याच्या बरोबर ऐसरश लोकाांचा आशावृक्ष िम ळ उपि न पडतो कीं काय अिा भाि 
झाला! र्ांगलांडाांतील प्रसिद्ध मुत्िद्दी सर चा्सध णड्क हाही पांचशराच्या जाळ्याांत न िाांपडता तर या 
र्िकेि अज्ञातवािाांत आपला काळ क्रमीत निता. यावरून काय सदितें कीं, जे खरोखरी मोठे पुरुष 
आहेत त्याांनीं प्रत्येक गोष्टींत र्फार जप नच वागलें  पासहजे. ‘अमुक गोष्टीचा लोकाांशीं म्हणण्यािारखा िांबांध 
नाहीं; तेव्हाां िामान्य लोकाांप्रमाणें मी त्या गोष्टीच्या िांबांधानें हवा तिा वागेन’, अिें अशा पुरुषाांि कधीहीं 
म्हणताां यावयाचें नाहीं. ऐसरश प्रकरणाशीं ओसशयासभयोगाचा वास्तसवक िांबांध काय होता? काांहीं नाहीं. 
सडल्क िाहेबाचें िारें पे्रम स्वकीय सववासहत स्रीवर निल्यामुळें  त्याच्या मुत्िद्दीपणाि काय व्यत्यय येणार 
होता? सबलक ल नाहीं. पण जनता अिा सवचार कधींही करावयाची नाहीं; व ती तिें करीत नाहीं हेंही काांहीं 
अांशी बरें आहे. कोणत्याही चाांगल्या गुणामुळें  ज्याचें नाांव लोक वारांवार काढतात, त्याचें िारें वतइन सनदोष 
अिणें र्फार र्ष्ट आहे. ित्कृत्याबरोबर दुष्ट्कृत्याचें व िद्धगुणाबरोबर दुगुइणाचें स्मरण झाल्यानें मनाला वाईि 
वाितें र्तकें च नाहीं, तर प्रशांिनीय वस्त ांत जेवढा अप्रशस्त भाग सदित अितो तेवढ्यामुळें  सतची वाजवीपेक्षाां 
र्फार कमी ककमत करण्याकडे आपल्या मनाची िहज प्रवृसत्त होते. तेव्हाां कोणत्याही गुणामुळें  लोकाांपुढें येणें 
हें एका दृष्टीनें र्फार िांकिावह आहे. लौसककाचें दान रे्ण्यािाठीं ज्यानें एकदाां र्फाांिा िाकला त्यानें 
आपल्या आचरणाच्या प्रत्येक भागावर लोकाांची करडी नजर आहे हें कधींही सविरताां कामा नये. 

 
हे सवचार येथें िुचण्याचें कारण या आमच्या पुण्याांत बरेच सदवि र्ाित अिलेलें  चहाप्रकरण आसण 

त्या िांबांधानें रा. ब. रानडे याांच्या वतइनावर असलकडे होत अिलेली िीका होय. राव बहाद र र्तर िरकारी 
नोकराांप्रमाणें केवळ एक िरकारी नोकर आहेत, व अलीकडील िुसशसक्षत लोकाांनीं उर्डपणें त्याांि आपलें  
अग्रणीत्व सदलेलें  नाहीं, हें जरी खरें आहे, तरी आपली नोकरी उत्तम रीतीनें बजाव न िाांपडेल तेवढ्या 
अवकाशाांत राजकीय, धार्कमक व िामासजक गोष्टींत आपल्या देशाचें पाऊल पुढें पडण्यािाठीं गेलीं वीि 
पांचवीि वषें खािगी रीतीनें ते जी जीवापाड मेहनत करीत आहेत, तीमुळें  हे चाल  सपढीचे पुढारी अिा 
स्वाभासवक िमज झाला आहे. अशा रीतीनें लोकाग्रणीत्वाप्रत पावलेल्या अिामान्य पुरुषाच्या वतइनाची 
प्रिांगसवशषेीं बरीच चचा व्हावी याांत सवशषे आश्चयइ करण्यािारखें काांहीं नाहीं. कारण, ज्याची सवद्वता, ज्याचे 
सवचार, ज्याचें आचरण, ज्याचें बुसद्धिामथ्यइ, ज्याचा स्वभाव वगैरे गोष्टी लोकाांि चाांगल्या माहीत झाल्या 
आहेत त्याचें अम क प्रिांगीं अम क प्रकारचें वतइन होईल अशी अिकळ ते बाांधतात; आसण त्या अिकळीसवरुद्ध 
त्याचें वतइन झालें  म्हणजे त्याांची सनराशा होऊन त्याि ते दोष देऊां  लागतात. रा. ब. रानडे याांच्या 
आजपयंतच्या आचरणावरून चहाबद्दल ते प्रायसश्चत्त रे्तील अिें पुष्ट्कळाांि वािलें  नव्हतें. तथासप तिें करणें 
त्याांना अवश्य वािल्यामुळें  ज्याांची या िांबांधानें अिकळ चुकली त्याांि वाईि वाि न ते त्याांना नानातऱ्हेनें दोष 
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देत आहेत, आसण याांत दोष देणाराांकडे सवशषे दोष नाहीं अिें आम्हाांि वाितें व खुद्द रावबहादुराांिही बहुधा 
तिेंच वाित अिेल! 

 
िाांतपन, चाांद्रायण, ककवा ज्ञाताज्ञातदोषपसरहारक–याांपैकीं कोणतेंही प्रायसश्चत्त रे्ण्याि तयार 

होण्याचा माधवरावजींनी जो सनश्चय केला तो त्याांनीं असवचाराने ककवा र्ाईनें केला अिेल अशी कल्पना 
करणें िुद्धाां अशतय आहे. हें प्रकरण त्याांच्या मनाांत सकत्येक मसहने र्ोळत राह न अखेरीि प्रायसचत्त रे्णें 
हाच प्रशस्त मागइ होय, अशी त्याांची पक्की खातरी झाल्यावाांच न त्याांनीं तिा सनश्चय केला निावा अिेंच मानणें 
योगय आहे. अिल्या कामीं आपण प्रायसश्चत्त रे्तलें  तर युरोपीअन लोक, अलीकडील बहुतेक सशकलेले 
लोक, व सवशषेतः आपले िांसनकि समत्र व आप्त आपणाांि र्फार दोष देतील, िवइ र्लाखाभर आपल्या 
वतइनाची चचा होईल, आसण त्यासवषयीं नाना तऱ्हेच्या कुकल्पना, कुतकइ  सनर्तील हें त्याांच्या ध्यानाांत 
प णइपणें आलें  निावें, अिें िमजणें म्हणजे ज्या बुसद्धमत्तबद्दल व तारतम्यज्ञतेबद्दल त्याांची येवढी ख्यासत 
झाली आहे, त्या गुणाांनीं त्याांना या प्रिांगीं अजीबात दगा सदला अिें मानावें लागणार आहे. पण बाँबे 
गॅझेिास त्याांनीं जें उत्तर सदलें  आहे त्यावरून तिें झालेलें  नाहीं, हें उर्ड आहे. सवधप्रायणित्त रे्ण्याचा 
त्याांनीं जो सनश्चय केला तो द रवर सवचार करून व त्याचे िारे पसरणाम लक्ष्याांत आण न केला, अिें त्याांचें 
म्हणणें आहे. तेव्हाां त्याांनीं जें केलें  आहे, ककवा जें त्याांि करावें लागलें  आहे तें त्याांना त्याांच्या िमजुतीप्रमाणें 
वावगें वाित निलेच पासहजे. तथासप लोकाांना त्याांचें करणें बरोबर वाित नाहीं. ते अिा प्रश्न करतात कीं, 
ज्याांनीं गेलीं वीि वषें िुधारणेच्या असभमानानें एका प्रकारच्या बसहष्ट्काराांत काढलीं, त्याांनीं या चहािारख्या 
शुष्ट्क गोष्टीिाठीं सवधप्रायणित्त रे्ऊन चहाच्या व पुनर्कववाहाच्या बसहष्ट्काराांत न बाहेर पडण्याची काय 
आवश्यकता होती? याांवर माधवरावजींचें व तत्पक्षीयाांचें अिें उत्तर सदितें कीं, माधवरावजींनीं चहाकरताां 
किलें  तरी प्रायसश्चत्त रे्ण्याचें कब ल केले नितें, तर र्तर चहावाल्याांि त्या पापाच्या क्षालनाकरताां 
समशादान करावें लागलें  अितें. त्याांतल्या त्याांत दुिरी अशी एक नड होती कीं, पुनर्कववाहामुळें  
माधवरावजींवर पसहला बडा बसहष्ट्कार अिल्यामुळें, र्तर चहावाल्याांप्रमाणें त्याांि श्री. आचायांच्या 
प्रसतसनधींना प्रायसश्चत्त देताां येईना. ही नड द र करण्याांकसरताां िवइप्रायसश्चत्त रे्णें भाग पडलें . या 
प्रायसश्चत्तामुळें  माधवरावजींवरील पुनर्कववाहाचा बसहष्ट्कार सनर् न ते र्तराांप्रमाणें आचायांच्या असधकाराांत 
आले आसण अिें झाल्यावर र्तर चहावाल्याांच्या समशाांचा बचाव त्याांि करताां आला. माधवरावजींनीं 
र्तराांिाठीं हें प्रायसश्चत्त रे्तलें  नितें तर त्याांना िक्षौर प्रायसश्चत्त घ्यावें लागलें  अितें, व तें त्याांनीं सनम िपणें 
रे्तलें  अितें की काय याबद्दल आम्हाांि बरीच शांका आहे. तिेंच, या रीतीनें या तांट्याचा शवेि न होता तर 
तो असधकासधक माजत जाऊन ज्या िुधारणा आम्हाां िवांि र्ष्ट आहेत त्याांि बराच व्यत्यय येता, हें 
म्हणणेंही आम्हाांि बरोबर वाित नाहीं. तथासप माधवरावजींनीं िवइप्रायसश्चत्त रे्ण्याचें कब ल केल्यामुळें  काांहीं 
चहावाल्याांच्या समशा बचावल्या याांत शांका नाहीं. प्रश्न येवढाच आहे कीं, काांहीं र्िमाांच्या समशा 
वाांचसवण्यािाठीं चहाबद्दल व पुनर्कववाहाबद्दल िवइप्रायसश्चत्त रे्ण्याचा माधवरावजींनीं जो सनश्चय केला तो 
बरोबर आहे ककवा नाहीं? आम्हाांि तर अिें वाितें कीं, त्याांनीं येवढ्याच कारणाकसरताां हा सनश्चय केला 
अिेल तर त्या कारणाि त्याांनीं द्यावें, त्यापेक्षा असधक महत्त्व सदलें . या कारणाह न आणखीं काांहीं कारणें हा 
सनश्चय करण्याि झालीं अितील तर आमचें काांहीं म्हणणें नाहीं. वीि वषें बसहष्ट्कृत रासहल्यापाि न 
कोणतीसह खरी िुधारणा झाली नाहीं; उलि नव्याजुन्याांचें वैमनस्य वाढत चाललें ; तेव्हाां येथ न पुढें 
उभयताांच्या िलोख्यानें काांहीं सनष्ट्पन्न झालें  तर पहावें अशा सवचारानें, ककवा चहाच्या बाबतींत शांकरचायांची 
र्तकी आज्ञा पाळली तर र्तर िुधारणाांच्या िांबांधानेंही त्याांचेकड न काांहीं िवलती समळण्याची आशा 
सदिल्यानें, जर त्याांनीं हें प्रायसश्चत्त रे्ण्याचा सनधार केला अिेल तर त्याांच्या वतइनाांतील बरेंच वैरूप्य कमी 
होणार आहे. चहावाल्याांच्या बचावाह न अशा प्रकारचीं दुिरीं काहीं कारणें आपल्या सनश्चयाि कारण झालीं, 
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अिा त्याांच्या पत्राांत थोडािा ध्वसन आहे; पण तीं कारणें या प्रिांगीं गुप्तच ठेसवलीं पासहजेत अिें त्याांचें म्हणणें 
अिल्यामुळें  िामान्य लोक तीं मुळींच नाहींत अिें रे्ऊन चालणार व जेवढ्याांचा त्याांनीं स्पष्ट उल्लेख केला 
आहे तेवढ्याांवरच त्याांचा सनवाडा करणार, हें उर्ड आहे. माधवरावजींनीं हें प्रायसश्चत्त रे्तलें  नितें तर 
ब्राह्मण जातींत एकच कलह माज न रहाता व िुधारणेि मोठा अडथळा येता, आसण त्याांनीं तें रे्तलें  आहे 
म्हण न िवइत्र शाांतता होऊन िुधारणेचें पाऊल सबनहरकत थोडें थोडें पुढें पडत जाईल, हीं दोन्हीही सवधानें 
आम्हाांि चुकीचीं सदितात. तथासप हें प्रायसश्चत्त रे्ण्याि ब्राह्मण जातीचें वचइस्व कायम राखण्याचा प्रयत्न 
करावा, अशा र्च्िेचा उद्भव अलीकडे त्याांच्या अांतःकरणाांत झाला अिला पासहजे, अिें अनुमान जें बाँबे 
गयाझेिाांतील णरफॉमधनें काढलें  आहे, तें अगदीं सनराधार आहे. तिली गोष्ट या थोर पुरुषाच्या स्वप्नाांत 
देखील यावयाची नाहीं, अशी आमची पक्की खातरी आहे. या एका अनुमानासशवाय णरफॉमधच्या दोन पत्राांत 
माधवरावाांच्या वतइनासवरुद्ध आके्षप रे्तले आहेत ते िहिा मोड न काढताां येण्यािारखे नाहींत, अिें आम्हाांि 
वाितें. तथासप माधवरावजीनीं प्रायसश्चत्त रे्तलें  म्हण न िुधारणा पांचवीि वषें मागें हिली, ककवा माधवराव 
प्राथइनािमाजाचे िदस्य ककवा अनुयायी आहेत म्हण न त्याांनीं जातीचे िारे बांध अजीबात तोड न िाकण्याि 
तयार अिलें  पासहजे, हें म्हणणें आम्हाांि ियुक्ततक सदित नाहीं. बोलण्याप्रमाणें वागणें हें एखाद्या 
ल्य थरच्या ककवा बुद्धाच्या हात न र्डतें. माधवराव ल्य थर ककवा बुद्ध नाहींत, आसण दुिऱ्या एखाद्या 
ल्य थरासशवाय ककवा बुद्धासशवाय जानवें तोड न न िाकण्याबद्दल ककवा असतश द्राच्या पांततीि जेवायला न 
बिण्याबद्दल त्याांना िामान्य मनुष्ट्यानें दोष देणें योगय नाहीं. तथासप जे आपणाांि लोकाांचे पुढारी म्हणतात, 
ककवा ज्याांना कोणत्याही कारणामुळें  पुढारीपण आलें  आहे, त्याांच्या भाषणाांत व वतइनाांत बराच मेळ अिला 
पासहजे हें उर्ड आहे. या मेळाची ककवा िांगतीची बरोबर र्यत्ता काढणें र्फार कठीण आहे. तरी सवसशष्ट 
प्रिांगीं िारािार सवचार केल्यानें अमुक वतइन त्या र्यत्तेंत येतें ककवा नाहीं, हें िाांगताां येण्यािारखें अितें. 
िुधारकाांच्या दृष्टीनें िाांप्रत प्रिांगीं माधवरावजींचें वतइन या र्यत्तेंत उतरलें  नाहीं! बाँबे गयाझेिाांतील स्िेडी 
णरफॉमानें बसहष्ट्काराचा सनष्ट्कारण बाऊ केला आहे. त्यानें वर्कणलेला बसहष्ट्कार अन्य मन्वांतराांतला आहे, 
चाल  मन्वांतराांतला नाहीं; माधवराव आज वीि वषें बसहष्ट्कृत होते तरी ते कोणत्याही प्रकारें एकिे पडलेले 
नव्हते हें माहीतगार स्िेडी णरफॉमाि ठाऊक अिलेंच पासहजे. तिेंच माधवराजींची गृहक्स्थसत अशी आहे 
कीं, ते ज्या प्रकारच्या बसहष्ट्काराांत आज वीि वषें आहेत त्या प्रकारच्या बसहष्ट्काराांत आणखी पासहजे सततकीं 
वषें त्याांि िहज काढताां येतीं. सशवाय, त्याांनीं प्रायसश्चत्त रे्तल्यामुळें  त्याांच्या र्रीं प वीपेक्षाां असधक लोकाांचें 
दळणवळण होऊां  लागणार आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं. त्याांच्या र्रीं जी जाणारी येणारी व अन्नोदक 
िेवन करणारी मांडळी आहे ती त्याांनीं प्रायसश्चत्त न रे्तलें  अितें तरी प वीप्रमाणें जात येत अिती. अशी 
क्स्थसत अि न, लोकाांि उर्डपणें िाांगताां न येण्यािारख्या काांहीं कारणामुळें, लोकापवादाची पवा न करताां 
हें प्रायसश्चत्त रे्णें त्याांि जरूर वािलें . ठीक आहे. त्याांना वाित आहे त्याप्रमाणें या प्रायसश्चत्तापाि न चाांगले 
पसरणाम र्ड न आले आसण र्ष्ट िुधारणाांचें पाऊल या “तोडजोडी” पाि न असधक झपाट्यानें पुढें पडत गेलें , 
तर िध्याां ज्या गोष्टीबद्दल त्याांना दोष देण्याांत येत आहे, तीच गोष्ट त्याांच्या सचरकासलक स्तुतीि कारण 
होईल; पण तिें न झालें  तर त्याांच्या चसरत्र–लेखकाि मोठ्या कष्टानें व दुःखानें या ग्रामण्यप्रकरणाचा 
उल्लेख करावा लागेल हें सनर्कववाद आहे! 

 
जे कोणीं वरील लेख थोड्ा काळजीनें वाचतील त्याांि तो सलसहणें आम्हाांि सकती जड झालें  

अिावें, हें सदि न येणार आहे. कोणत्याही राष्ट्राचें र्तर राष्ट्रापाशीं जें वजन अितें तें बहुधा त्याांतील प्रमुख 
पुरुषाांमुळें  अितें. न लकर, तेलांग, भाांडारकर, रानडे याांसवषयीं कोणाचें काांहीं मत अिो; ही गोष्ट सनर्कववाद 
नाहीं काय कीं, शहाणपण, िारािार सवचार, िल्लामिलत, राजकीय, धार्कमक व िामासजक सवषयाांवरील 
मतें व तत्िांबांधक िुधारणा र्त्यासद गोष्टींत आम्हाां महाराष्ट्रीयाांसवषयीं काांहीं सवचारप ि करावयाची झाली 
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तर परतया लोकाांच्या तोंडाला िाहसजकपणें याांचीं नाांवें येतात? तिेंच, आम्हाांिही आपल्या मनाशींच हें 
कब ल करावयाि नको काय कीं, या प्राांताचें र्तर प्राांताांत व िाहेब लोकाांत जें वजन आहे तें मुख्यत्वेंकरून 
या चौर्ाांमुळें  आहे. याांना तुम्ही उर्डपणें आपले पुढारी म्हणा ककवा म्हण ां नका. चाल  सपढीची बरीच मदार 
याांच्यावर अवलांब न आहे, हें कोणाही िमांजि मनुष्ट्याि नाकब ल करताां येणार नाही. तेव्हाां राष्ट्रािांबांधानें 
ज्याांच्याकडे येवढी जबाबदारी आली आहे, त्याांना कोणत्याही प्रिांगी “तुम्ही चुकलाां” अिें िार्फ म्हणणें 
कठीण आहे. तथासप प्रत्येकाला थोडीबहुत सवचारशक्तत अिते, आसण आपणाांकड न होर्इल सततका सतचा 
चाांगला उपयोग करणें हेंही त्याचें कतइव्य आहे. या दोन गोष्टी नजरेपुढें एकिारख्या ठेऊन या अत्यांत 
खेदजनक ग्रामण्यप्रकरणासवषयीं आम्हाांि जें शाांत सवचाराांतीं उसचत वािलें  तें आपणाांकड न होईल सतततया 
काळजीनें सलसहलें  आहे. अिें अि नही जर एखाद्या िन्मान्य पुरुषासवरुद्ध िाांकाांत न एखादा वडेावाांकडा 
शब्द गेला अिेल तर त्याबद्दल आम्हाांि र्फार वाईि वािणार आहे, हें िाांगावयाि नकोच. 
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हें पणत-पे्रम कीं पुरुषवगाची णनघृधिता 
 

२६–९–९२ 
 
येथें गेल्या मांगळवारीं पहाांिेि सवश्रामबागेजवळ कोणी केतकर नाांवाचा एक गृहस्थ आिन्नमरण 

झालेला पाह न त्याच्या पत्नीनें सवसहरींत उडी िाक न आत्महत्या केली, व नांतर थोड्ाच वळेानें नवऱ्याचेंही 
प्राणोत्क्रमण झालें . ही बातमी अद्याप िाऱ्या महाराष्ट्रभर होणें आहे. ती झाली म्हणजे येथील काांहीं 
धमासभमानी म्हणसवणाऱ्या पत्रकाराांप्रमाणें र्तर सठकाणच्या पत्रकाराांिही आपला धमासभमान व्यतत 
करण्याची स्र्फ र्कत झाल्यावाांच न राहणार नाहीं. िुधारकाांनीं कहदुधमाच्या उत्तमोत्तम आज्ञाांची सकतीही 
िवाळकी माांडली, ककवा िरकारानें त्यासवरुद्ध सकतीही कायदे केले, तथासप त्या आज्ञाांचें अवलांबन 
करणाऱ्या अनुकरणीय सवभ सत कधीं कधीं व कोठें कोठें ईश्वरपे्ररणेनें कशा उत्पन्न होतात हें दाखसवण्याि व 
त्यावरून िनातन कहदुधमइ अगदींच ठार बुडाला नाहीं हें सिद्ध करण्याि परवाां मुांबईि र्डलेल्या 
उदाहरणाप्रमाणें या हतभागी स्रीचें उदाहरणही त्याांि उपयोगीं पडेल याांत िांशय नाहीं. आताां अशा प्रकारें 
आत्महत्या करणाऱ्या सस्रयाांि ‘अहल्या–द्रौपदी–िीता–तारा–मांदोदरी’ याांच्या पांततीि बिव न त्याांचे 
गोडव े गाणें म्हणजे अप्रत्यक्ष रीतीनें, दयाळ  र्ांग्रजिरकारानें केलेल्या ितीच्या कायद्याचें उल्लांर्न 
करण्याकडे लोकमताची प्रवृसत्त करून, आत्महत्येि उते्तजन देण्यािारखें आहे, अिें कोणी प्रसतपादन 
केल्याि तो मुद्रणस्वातांत्र्याच्या शत्र ु ठरेल अिें वाित नाहीं. हें किेंही अिो, परांतु या सवचारश न्य 
लेखकाांच्या प्रलापाचा भोळ्या लोकाांच्या मनावर अांशतः तरी पसरणाम होण्याची भीसत अिल्यामुळें, त्याचें 
पसरमाजइन करणें सनदान आम्ही तरी आपलें  कतइव्य िमजतों. मुलामाग न आईनें, भावामाग न बसहणीनें ककवा 
नवऱ्यामाग न बायकोनें प्राणत्याग करणें म्हणजे हे म ढ पत्रकार म्हणतात त्याप्रमाणें धमाचरण नि न उर्ड 
उर्ड अधमाचरण होय. आताां आम्ही तर बोल न चाल न िुधारक, कहदुधमाचा िम ल उच्िेद करणाराांत 
आमची गणना, तेव्हाां आमच्या या उततीवर िवइ लोकाांचा एकदम सवश्वाि बिण्याचा िांभव नाहीं हें आम्ही 
जाण न आहों. तेव्हा लोकाांि पिेल अिा आधार त्याांि सदला पासहजे, व तो देण्याि आमच्या जवळ आहे. 
सर वुइणिंयम बेंणिक याांनीं ही अमानुष चाल बांद करण्याचें धैयइ करण्याप वीं हजारों वषे याांतील अधमइ 
आमच्या सवचारी प वइजाांि स्पष्ट सदि न आला होता व तो त्याांनीं स्पष्ट शब्दाांनीं व्यतत करूनही दाखसवला 
होता. बािभट्ट म्हण न सिस्ती शकाच्या ७ व्या शतकाांत जो प्रसिद्ध सवद्वान कादांबरीकार होऊन गेलाां, त्यानें 
आपल्या कािंबरीनामक ग्रांथाांत कथाप्रिांगानें या दुष्ट चालीसवषयीं आपलें  मत प्रसिद्ध केलें  आहे. [डॉ. 
भाडंारकर याांचें िांस्कृत दुिरें पुस्तक सशकणाऱ्या िवइ सवद्याथ्यांि वर सनर्कदष्ट केलेल्या बाणोततीचीं ओळख आहेच. तथासप र्तर वाचकाांकसरताां ती 
येथें उतरून रे्तों :— 

 
“यदेतदनुमरणां नाम तदसतसनष्ट्र्फलम् । असवद्वज्जनाचसरत एष मागइः; मोहसवलसितमेतत्; अज्ञानपद्धसतसरयम्; रभिाचसरतसमदम्; 

क्षुद्रदृसष्टरेषा; असतप्रमादोऽयां; मौख्यइस्खसलतसमदां; यदुपरते सपतसर, भ्रातसर, िुहृसद, भतइसर, वा प्राणाः पसरत्यज्यन्ते। स्वयां चेन्न जहसत न पसरत्याज्याः । 
अत्र सह सवचायइमाणे स्वाथइ एव प्राणपसरत्यागोऽयम्, अिह्यशोकवेदनाप्रतीकारत्वादात्मनः । उपरतस्य तु न कमसप गुणमावहसत न तावत्तस्यायां 
प्रत्युज्जीवनोपायः, न धमोपचयकारणम्, न शुभलोकोपाजइनहेतुः, न सनरयपातप्रतीकारः, न दशइनोपायः, न परस्परिमागमसनसमत्तां; अन्यामेव 
स्वकमइर्फलपसरपाकोपसचतामिाववशो नीयते भ कम अिावप्यात्मर्ासतनः केवलमेनिा िांयुज्यते.”] त्याचा थोडतयाांत आशय अिा आहे 
कीं, “बाप, भाऊ, र्ष्टसमत्र, ककवा नवरा याांच्या पाठीमाग न जीव देणें म्हणजे सनवळ म खइपणा होय. तिें 
करणाराचा उदे्दश पासहला तर आपणाि होणाऱ्या अिह्य दुःखापाि न आपली मुततता करावी, र्तकाच 
अितो. तिें करून म्हणजे मेलेला मनुष्ट्य जीवांत होतो अिें नाहीं, ककवा पदरीं पुण्य जोडतें अिेंही नाहीं; 
त्याच्या योगानें उत्तम गसत समळते ककवा नरकाांत पडण्याची भीसत नाहींशी होते अिाही प्रकार नाहीं. बरें, 
एखाद्याच्या माग न जीव सदल्यानें त्याचें पुनः दशइन र्डणें ककवा त्याचा िमागम होणें हेंहीं शतय नाहीं; कारण 
मृताच्या पुण्यपापाप्रमाणें त्याला गसत समळणार. माग न जीव देणाराि आत्महत्येचें पातक लाग न तो 
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आत्महत्या करणाराांत जाऊन पडणार.” आमच्या वदेशास्रश न्य पत्रकाराांपेक्षाां बािभट्टास कहदुधमाचें असधक 
ज्ञान होतें यासवषयीं कोणी शांका रे्ईल अिें वाित नाहीं. तेव्हाां नवऱ्याच्या आधीं, बरोबर, ककवा माग न 
बायकोनें जीव देणें हें आमचें धमइभ्रष्ट पत्रकार िाांगतात त्याप्रमाणें धमइिाधन ककवा पासतव्रत्यरक्षण नि न 
केवळ असवचाराचें ककवा स्वाथाचेंच व्यांजक होय व त्याच्या योगानें समळाली तर अधोगसत मात्र समळणार हें 
कोणािही िहज सदिण्यािारखें आहे. 
 

नवऱ्याच्या पाठीमाग न िती जाण्याांत धमइिाधन आहे अशी जरी प वीं कोणाची िमज त अिली, 
तथासप हल्लीं ती बहुतेक लुप्तप्राय होऊन गेली आहे. तेव्हाां तिें करण्याांत धमइ आहे म्हण न या धमासभमान्याांनीं 
सकतीही कां ठशोष केला, तथासप तो केवळ सनष्ट्र्फल होईल र्तकें च नाहीं, तर राणीिरकाराांनीं िाऱ्या 
कहदुस्थानचीं राज्यि त्रें याांच्या हातीं सदलीं, अशी वडेगळ कल्पना क्षणभर केली, तथासप यापुढें या देशाांत 
ितीची चाल पुनः अक्स्तत्वाांत येणें म्हणजे प वेचा ि यइ पसश्चमेकडे उगवण्यार्तकें च अिांभाव्य आहे अशी 
आमची पक्की खात्री आहे. परांतु अिल्या लेखाांनीं ितीचा प्रर्ात सर्फरून जारीनें िुरू होणें जरी अशतय 
अिलें , तथासप त्याांच्याकडे दुलइक्ष करून उपयोगी नाहीं. दुिऱ्या अनेक कारणाांमुळें  जीव देण्याकडे ज्या 
सवधवाांच्या मनाची आधींच प्रवृसत्त झाली अिेल त्याांच्या काांनीं अिले लेख गेल्यानें त्या प्रवृत्तीि एक 
प्रकारचें—अांशतः काां होईना–िाह्यच होण्याची भीसत आहे हें याप वींच ध्वसनत केलें  आहे. परांतु 
त्याांच्यापेक्षाांही असधक भीसत म्हिली म्हणजे सवधवाांची शोचनीय क्स्थसत िुधारण्याकसरताां आजसमतीि जे 
प्रयत्न चाल  आहेत, त्याांि या लेखाांपाि न येणारें सवघ्न हें होय, व तें येऊां  नये म्हण न अशा लेखाांचा 
पोकळपणा जेव्हाांच्या तेव्हाां लोकाांच्या नजरेि आणला पासहजे. 

 
िवांह न सप्रय अशा प्राणाचाही त्याग करण्याकडे सवधवाांच्या मनाांची प्रवृसत्त होण्याि, व त्याप्रमाणें 

सकत्येकाांच्या हात न कृतीही र्डण्याि, मुख्य कारण जी पुरुषवगाची सनरृ्इणता, सतच्यावर पाांर्रूण 
र्ालण्याकसरताां, या स्रीदे्वष्ट्ट्याांकड न जशी सस्रयाांच्या धमइबुद्धीबद्दल धन्यता गासयली जाते, त्याप्रमाणेंच 
त्याांच्या पसतपे्रमासतशयाचा मसहमाही वर्कणला जातो. आम्हाांि तर वाितें कीं सस्रयाांसवषयीं आमच्या ज्या 
िमजुती आहेत, व त्याांच्याशीं आमचें जें वतइन र्डतें, त्याचा शाांतपणें सवचार केल्याि पे्रमासतशयाबद्दल 
सस्रयाांची वाखाणणी करणें म्हणजे अप्रत्यक्ष रीतीनें आपली पशुता व्यतत करणें होय, अिें या लेखकाांि 
कब ल करावें लागेल! नवऱ्याकड न पदोपदीं आपला अपमान होत अि न, ककवा याच्याही पलीकडे मजल 
गेली अि न, त्याचें प्राणोत्क्रमण झालें  कीं आपला ऐसहक बाजार आिपला, अिें िमज न आपलेंही 
प्राणोत्क्रमण करण्याि उद्युतत होणाऱ्या सस्रया जर कहदुस्थान देशाांत नेहमीं दृष्टोत्पत्तीि येत अितील, तर 
मग अशा अलौसकक सस्रयाांची स्तुसत करण्यापेक्षाां त्याांच्याशीं पशुतुल्य आचरण करणाऱ्याांची होईल सततकी 
सनभइत्िना करणें हेंच असधक श्रेयस्कर होईल याांत िांशय नाहीं. परांतु अिा वास्तसवक प्रकार नाहीं, व तो 
तिा नाहीं याचेंही आम्हाांि आश्चयइ वाित नाहीं. जिें द्यावें तिें घ्यावें. स्रीजातीसवषयीं ज्या देशाांतील 
लोकाांचे सवचार उत्तम अि न आचरणही बहुतेक अांशीं अनुकरणीय अितें, त्या देशाांत जर अशा अलौसकक 
पे्रमाचीं उदाहरणें दृष्टीि पडलीं नाहींत, तर आश्चयइ कोणतें? नवरा सकतीही गाांजण क करीत अिला तथासप 
त्याि जीव कीं प्राण मान न रहाणाऱ्या सस्रया या देशाांत केवळ अपवादक नि न लक्षावसध आहेत ही गोष्ट 
आम्ही कब ल करतों. र्फार तर काय, परांतु बायकोला र्रीं तळमळत िाक न पण्यागनेच्या अधरपानाचे 
सनःशांकपणें रु्िके रे्णारे, व सतच्यापाि न समळसवलेल्या सदव्य प्रिादाच्या दुगंधीनें बायकोि नकोिा जीव 
करून िाकणारे पसतराजही कहदुस्थानाांत सस्रयाांि अत्यांत िेव्य व वांद्य झालेले आम्हीं पासहले आहेत; व 
अिाही पसत सनवतइला अिताां त्याच्या माग न बायकोनें जीव सदला, तर त्याचेंही आम्हाांि आश्चयइ वािणार 
नाहीं. पण याचें कारण पसतपे्रमासतशय मात्र नव्हे! आपस्वाथी पुरुषवगानें त्याांच्यावर चालवलेला जुल म, 
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त्याांचा पक्षपात, त्याांची क्र रता हींच त्या आत्महत्येचीं कारणें होत. या पसतपे्रमवाद्याांि आम्ही अिा एक प्रश्न 
सवचारतों कीं हें पे्रमाचे प्रदशइन कहदु सवधवाांकड न व त्याांतही वसरष्ठ वगाच्या सवधवाांकड नच काां व्हावें? 
दुिऱ्याांकड न काां होऊां  नये? र्तर जातींत व र्तर देशाांत िवइ सस्रयाांचीं अांतःकरणें पे्रमसवमुखच आहेत काय? 
आईचें आपल्या पुत्रावर जें पे्रम अितें त्याची बरोबरी दुिऱ्या कोणत्याही पे्रमाच्यानें करवेल अिें आम्हाांि 
वाित नाहीं. पण अिा अत्यांत सप्रय पुत्र गमावला अिताां जीव देणाऱ्या आयाांची िांख्या, व आजपयंत 
ितीच्या समषानें ककवा उर्ड आत्महत्या करून सजवाि मुकलेल्या सवधवाांची िांख्या याांत जमीनअस्मानाचें 
अांतर काां सदि न यावें? या भरतखांडाांतील पुरुषवगांत आपल्या सप्रय स्रीच्या पे्रताबरोबर आपणािही दगध 
करून रे्णारा एखादा पुरुषही काां दृष्टीि पड ां नये? काां पे्रमाचें बीं रुजण्याि पुरुषाचें अांतःकरण िवइस्वीं 
अपात्रच आहे? या व अशाच दुिऱ्या प्रश्नाांचीं िमपइक उत्तरें देण्याचा जोंपयंत या पसतपे्रमवाद्याांकड न प्रयत्न 
झाला नाहीं तोंपयंत सवधवाांि जीव देण्याि त्याांचा पसतपे्रमासतशय कारण होतो या कोसिक्रमावर कोणाचाही 
सवश्वाि बिणें शतय नाहीं. सस्रयाांकड न व सवशषेेंकरून ब्राह्मण सस्रयाांकड नच जीव देण्याचा काां प्रयत्न होतो, 
व पुरुषवगाच्या पे्रमासतशयाचा असतरेक होऊन त्याांचें नाव िाधुपुरुषाांच्या पिाांत काां येत नाहीं? याचें आम्हीं 
पासहजे तर कारण िाांगतों. पुरुषाची बायको मेल्याबरोबर ‘पतीनाां कबरीबांधो पत्नीबन्धाय जायते’ या 
न्यायावर तो १० वषांचा अिो कीं ५० वषांचा अिो, त्याचें डोकें  न्हाव्याकड न िपाि गुळगुळीत करावें! त्याि 
ताांबडें बाांड पसरधान करण्याि द्यावें, त्याि पुनर्कववाहाची बांदी अिावी, त्याचें आयुष्ट्य िवइतोपरी सस्रयाांवर 
अवलांब न अिावें, पोिाची बखळी भरण्याकरताां त्याि लािण्यापोळपािाचा आश्रय करणें भाग पडावें, 
रु्फितया नसशबाचा, कपाळकरांिा, पाांढऱ्या पायाांचा म्हण न ज्यानें त्यानें त्याि एकिारखें िोंचीत िुिावें, 
त्याि िािुरवािाचें सशक्षण द्यावें, तो र्राांत न बाहेर पडल्याबरोबर ‘अरे बोडका पुढें आला, अपशकुन झाला’ 
म्हण न िवांनीं त्याची िीः थ ः करावी. तात्पयइ, आमच्या अनाथ गतभतृइकाांच्या आयुष्ट्यक्रमाचा त्याि आस्वाद 
रे्ऊां  द्यावा! आसण याची प्रतीसत रे्ण्याि पुरुषवगाचीं तयारी अिल्याि त्याांच्याही पत्नीपे्रमाचा असतरेक 
होऊन सवसहरीच्या तळाची पहाणी करण्याि तेही तयार होतील याची आम्ही हमी रे्तों. अरेरे! आम्हाां 
पुरुषवगांच्या पक्षपातानें व मनाच्या कठोरत्वानें सबचाऱ्या सस्रयाांवर अिे अनथइ ओढवत अि न व िवांह न सप्रय 
अशा प्राणाचीही आहुसत देण्याचा त्याांजवर येत अिलेला भयांकर प्रिांग आम्ही प्रत्यक्ष डोळ्यानें पहात अि न, 
त्याचा प्रसतकार करण्याची आम्हाांि वािना होऊां  नये, व अशा रीतीनें त्याांनीं आडसवहीर जवळ करण्याांत 
त्याांचें सवलक्षण प्रसतपे्रम व्यतत होतें, याांत त्याांची धमइबुसद्ध सदि न येते, व हेंच त्याांच्या जन्माचें िाथइक, म्हण न 
आम्हीं बरळत िुिावें याह न आमच्या मसतभ्रष्टतेचें दुिरें कोणतें उदाहरण पासहजे? आम्हाांि तर हा िारा 
प्रकार खोडिाळपणाचा सदितो. आजपयंत स्रीजातीि सदलेल्या दुःखावर हें केवळ डाग देण्यािारखें आहे 
अिें आम्हाि वाितें. ककबहुना ही िाऱ्या स्रीजातीची सविांबना होय अिेंही आम्ही म्हणतों. 

 
सवधवाांशीं पुनर्कववाह लावण्याि िुधारक एका पायावर उभे आहेत, त्याांि आश्रय देण्याि 

शारदािदन तयार आहेच; तेव्हाां अिें अि नही ज्या अथीं सवधवा जीव देण्याि तयार होतात, त्या अथीं त्याांचें 
पसतपे्रमच असद्वतीय अिलें  पासहजे, अिाही एक कोसिक्रम लढवण्याांत आला आहे. यािांबांधानेंही पुष्ट्कळ 
सलसहताां येण्यािारखें आहे; परांतु तिें करण्याची आजच र्ाई निल्यामुळें  व आर्किकलची मयादाही भरत 
आली अिल्यामुळें  आम्ही आज आिपतें रे्तों. तथासप जाताां जाताां र्तकें  िाांगताां येईल कीं, वयाि ४०–५० 
वषें झालीं अि न व उपवर स्रीची असत उत्कि र्च्िा अि नही ज्या कारणाांकसरताां १० वषांच्या अल्लड 
पोरीच्या गळ्याांत माळ र्ाल न सतला खुराक िुरू करण्याि आमचे पुरुष तयार होतात, व िांमसतवयाच्या 
कायद्याबद्दल िरकारावर व िुधारकाांवर दाांतओांठ खाण्याचा प्रिांग आपणाांवर आणतात, त्याच 
कारणाांकसरताां सवधवाांिही पुनर्कनवाहापेक्षाां व शारदािदनापेक्षाां सवहीरच असधक आदरणीय वािते. 
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वेळेवर सूचना 
 

१४–११–९२ 
 
काांहीं सदविाांप वी धमइिांबांधाचा काांहीं वाद वतइमानपत्राांत चालला अिताां, जुन्या लोकाांि आम्हीं अिें 

बजासवलें  होतें कीं, रा. सजन्िीवाले, ककवा रा. सिळक हे जुन्या लोकाांचे खरे पुढारी नव्हत. िांमतीच्या 
सबलािारखा एखादा वादग्रस्त प्रश्न सनर्ाला अिताां, त्याांच्या एकदेशीय सवचारपद्धतीमुळें  व आग्रही 
स्वभावामुळें  ते क्षणभर देवभोळे कमइठ ब्राह्मण भािण्याचा िांभव आहे; पण तेवढ्यावर कहदु धमाच्या िाऱ्या 
कैवाऱ्याांनीं चक न जाऊन अिल्या गृहस्थाांि आपले खरे म्होरके म्हण न पे्रमानें कविाळ ां  नये; मागेंपुढें 
याांच्यापाि न दगा होण्याचा िांभव आहे! माजी प्रोरे्फिर सजन्िीवाले िुधारकाांना आपल्या खेिरापाशीं उभें 
राह ां देण्याि तयार नितील हें खरें आहे. पण ठाण्याि त्याांनीं आपल्या पसवत्र पादुकाांची महती गाताांना अिा 
सवचार केला नाहीं कीं, या र्ांग्रजी राज्याांत प्रत्येकाला आपल्या पादत्राणाि हवी तेवढी प्रसतष्ठा देण्याचा प णइ 
असधकार प्राप्त झाला आहे! िुधारकाांना व प्राथइनापांथाच्या लोकाांनाही आपल्या जोड्ाांबद्दल असतशय 
प ज्यबुसद्ध आहे, आसण त्या जोड्ाांि वडेाव न गेलेल्या सजन्िीवाल्याांिारख्याांचा स्पशइ न व्हावा यासवषयीं तेही 
त्याांच्या र्तकेच उत्कां ठ आहेत! रा. म. मो. कुां िे कैलािवािी झाले त्या वळेेि आम्हाांि अिें वािलें  होतें कीं, 
तब्यत लागेल तेव्हाां अत्यांत अिांबद्ध प्रलाप करणारा मनुष्ट्य आमच्यात न नाहींिा झाला! पण आमच्या 
ठाण्याच्या बातमीदारानें रा. रा. श्रीधर गणेश सजन्िीवाले, एम्. ए., याांच्या भाषणाचा जो गोषवारा सदला 
आहे तो म ळ अस्िलािारखा बराच अिेल तर अिांबद्ध प्रलाप करण्याच्या कलेचा लोप अद्यासप महाराष्ट्राांत 
झाला नाहीं, अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं! या िांबांधानें श्रीधरपांताांनीं आजपयंत जेवढीं करामत करून 
दाखसवली आहे तेवढीवरच आम्ही त्याांि कुां ट्याांच्या वारिाच्या हक्काचें िर्किसर्फकीि देतों, आसण अशी 
सशर्फारि करतों कीं, त्याांनीं या कलेवर आणखी थोडेिे पसरश्रम करावे. या आमच्या सवनांतीचा ते आदर 
करतील तर थोड्ा सदविाांत ‘बापिे बेिा िवाई’ अिा लौसकक या कामाांत ते िांपासदतील याांत सबलकुल 
िांशय नाही! श्रीधरपांताांि आमचें आणखी एक अिें िाांगणें आहे कीं, त्याांनीं सनदान जुने लोक तरी आपणाांि 
आपल्याजवळ येऊां  देतील अशा प्रकारचें वतइन व भाषण करावें! काांहीं वागणें व बोलणें थेि िुधारकपांथाचें 
आसण काांहीं थेि जुन्या पांथाचें—अशी िळभेिळ करून आपणाांि कोठेंच थारा नाहीं अिें त्याांनीं करून रे्ऊां  
नये. प्राथइनािमाजाला सशव्या देणें हें जुन्या धमाच्या लोकाांची प्रीसत िांपादण्याचें बलवत्तर िाधन आहे खरें; 
पण वदेाांचें ईश्वरप्रणीतत्व सहराव न रे्ऊन त्याांि मनुष्ट्यकृतींत काढणें हेंही र्फार धोतयाचें काम आहे. या 
मतावर श्रीधरपांत वारांवार र्फार अविान देतील तर जुने लोक त्याांना आपल्या चमइत्राणाचा िमागम र्ड ां 
देतील ककवा नाहीं अशी भीसत आहे! किेंही झालें  तरी इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ही क्स्थसत चाांगली नाहीं. 
िुधारकाांच्या गोिाांत न िार्फ बाहेर पडण्याप वीं वैसदक धमासभमानी तरी आपणाांि आपल्या गोिाांत येऊां  
देतील ककवा नाहीं याचा प णइपणें सवचार करून मग काय करणें अिेल तें करावें; नाहींतर सत्रशांक प्रमाणें 
स्वगइपथृ्वीच्या दरम्यान ककवा प्रसिद्ध ऐसतहासिक द्रसवडाप्रमाणें गडिास्वडाच्या दरम्यान लडबडत रहावें 
लागणार आहे! रा. सिळकाांिही आमचें तेंच िाांगणें आहे. सिस्त्याच्या हातचा चहा सपऊन व स्िेशनावरील 
मुिलमान ककवा पोतुइगीज मेिमनच्या हातचा भात व सबस्कुिें झोड न, श्रीशांकराचायांशीं वदइळ र्ालीत 
बिण्याांत काांहीं अथइ नाहीं! अशा रीतीनें त्या धमइगुरूचा िळ करण्याांत काय पौरुष आहे कोण जाणे! अनेक 
युगाांच्या रूढ आचारामुळें  दृशदवस्था प्राप्त झालेल्या जुन्या धमाच्या अवयवाांत लवसचकपणा अिेल अशी 
कल्पना करून त्याला अवाचीन तकाच्या व बुसद्धवादाच्या दाबाखाली वाांकसवण्याचा प्रयत्न कधींही र्फलप्रद 
होणार नाहीं. आमच्या या जुन्या धमइखोडाांत सवचाररुसधराचें असभिरण सबलकुल चालेनािें झालें  आहे. िबब 
त्याची िुधारणा करून तें िाांप्रतकालीं कोणत्याही चाांगल्या उपयोगाि लावण्यािारखें होण्याचा िांभव 
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नाहीं. िध्या कोणत्याही प्रकारच्या धमइवादाांत कोणींही पड ां नये हेंच आम्हाांि श्लाध्य सदितें. श्री. बाळािाहेब 
नात ांिारख्याांनीं सवशषे प्रिांगीं एखादें र्ोडें उभें केलें  तरी त्याकडे दुलइक्ष करून ज्यानें त्यानें आपला पांथ 
िुधारावा हें बरें सदितें. तिें न केलें  तर शुष्ट्कवाद सनष्ट्कारण वाढ न नितीं वैमनस्यें उद्भवतील; व जो काळ 
व जी कहमत दुिऱ्या कामाांकडे लाव न त्यापाि न र्फायदा करून रे्ताां येण्यािारखा अिेल, तो काळ व ती 
कहमत अिल्या वादाांत रु्फकि दवडावी लागेल. श्रीमज्जगद्धगुरूां िही आमचें अिें िाांगणें आहें कीं, त्याांनीं 
िाांप्रतकालीं होताां होईल तों कोणत्याही प्रकारच्या धमइवादाांत पड ां नये. देशाांत परधमी लोकाांचें राज्य 
स्थासपत झालें  अिल्यामुळें, र्तर गोष्टींप्रमाणें देशी धमाचाही आश्रय नाहीिा होऊन त्याि गलासन आली 
आहे. सशवाय, आमच्या प वापार चालत आलेल्या धमइकल्पना आसण आम्हाांि िध्या समळत अिलेले सशक्षण 
हीं एकमेकाांशीं बरीच सविांगत अिल्यामुळें, आमची धमइश्रद्धा कायम राहण्याचा िांभव नाहीं. तुम्ही जुने लोक 
बिल्या जागेवरून हालण्याि कधींही तयार होणारे नाहींत; आम्हाां नव्या लोकाांि पावलापावलानें तरी पुढें 
गेल्यासशवाय र्लाज नाहीं. तुम्हाांला आठवें वषीं मुलींचीं लगनें झालीं पासहजेत, दहावें वषी नहाण आलें  तरी 
गभाधान झालें  पासहजे, बालसवधवाांिही असववासहत ठेवल पासहजे व त्याांचें वपन केलें  पासहजे, जातींचा व 
पोिजातींचा अन्नोदक व्यवहार व लगनव्यवहार सनराळा पासहजे, सस्रयाांनीं अज्ञान व परतांत्र क्स्थतींत रासहलें  
पासहजे, अठरा सवधी आसण िप्पन िांस्कार केले पासहजेत. पण या िाऱ्या गोष्टी आम्हाांि नकोशा वाि ां 
लागल्या आहेत. आपण होऊन त्या तुम्ही द र करण्याि तयार होत नाहीं. आम्हाांि तर त्या नाहींशा 
झाल्याखेरीज आम्ही िुखी होऊां  अिें वाित नाही. तेव्हाां तुम्हाांि वािेल तिें तुम्हीं आसण आम्हाांि वािेल 
तिें आम्हीं वागावें, हेंच उसचत सदितें. एकानें दुिऱ्याच्या वतइनाि आळा र्ाल न आपला हेका चालसवण्याचा 
प्रयत्न करण्याांत काांहीं अथइ नाहीं. कारण, दोर्ाांिही तिें करसवण्याचें िामथ्यइ नाहीं. उदाहरणाथइ, मागलें  
पुनर्कववाहप्रकरण ककवा िध्याांचें चहाप्रकरण घ्या. श्रीशांकराचायांनीं पुनर्कववाहाच्या िांबांधानें जो बसहष्ट्कार 
र्ातला होता त्याचा काय उपयोग झाला? वास्तसवक पहाताां काांहीं नाहीं! चहाच्या प्रकरणाचाही 
श्रीआचायांनीं शवेिचा सनकाल किाही केला तरी त्या सनकालाबरहुक म आम्ही वागणारे थोडेच आहों! 
आपल्या गरजेकसरताां जरूरच पडेल तर थोडेिें प्रायसश्चत्त रे्ऊन काम चालतें करूां , आसण सर्फरून मनिोतत 
वतइन करूां  लाग ां. तात्पयइ, श्रींची खरी भीसत आताां कोणाि रासहली नाहीं. उलि श्रींलाच आपणावर कोणत्या 
र्िकेि कोण किा प्रिांग आणील याबद्दल रात्रांसदवि सभऊन वागलें  पासहजे. अलीकडे मनु अगदीं बदल न 
गेला आहे; नवीन सवचाराचे लोक सजकडे सतकडे दृष्टीि पडत आहेत; प्रसतसदवशीं नवीन नवीन कल्पना 
आपलें  डोकें  वर काढीत आहेत; जुनीं मतें, जुने आचारां, जुन्या िांवई िोडणें अवश्य वाि ां लागलें  आहे. अशा 
वळेीं तिें करण्याि श्रीशांकराचायांकड न ककवा दुिऱ्या कोणाकड न अडथळा होईल तर कोणत्याही 
प्रकारानें त्याांि िांकिाांत आणण्याची र्च्िा होणें िाहसजक आहे. श्रीजगद्धगुरूला अलीकडील कायद्याांची 
चोख मासहती निल्यामुळें  त्याांच्या हात न भलतेंच काांहीं र्डण्याचा व त्यामुळें  गादीला धक्का पोंचण्याचा िांभव 
आहे. श्रीआचायांनीं सनदान या सरकामिेकड्ा कलागतीखोर पुणेकराांच्या नादाि मुळींच लाग  नये, अिें 
आमचें सबनयप वइक त्याांि िाांगणें आहे. श्रीस्वामींि आज जे गृहस्थ आपले समत्रिे वाित अितील तेच 
कदासचत् उद्याां शत्र ु होऊन मठावर उलि न पडतील! पुणेंवैभवकार, श्री. बाळािाहेब नात  वगैरे 
गृहस्थाांिारखी गृहस्थ मांडळी मनानें व आचरणानें िुधारक अि न काांहीं सवशषे हेत िाठी जुन्या लोकाांचा 
पुढारीपणा समरसवण्याचा व जुन्या धमाचें रक्षण करण्याचा आव र्ालते, हें श्रीस्वामींच्या नजरेि येऊन त्याांनीं 
अिल्या दाांसभक श्रद्धाल ां चा नाद िोडावा अशी आमची र्च्िा आहे. या आमच्या सनरपेक्ष प्राथइनेकडे दुलइक्ष 
करून आम्हाां भाांडखोर पुणेकराांच्या तांट्याांत ते पडतील तर शवेिीं जबरदस्त गोत्याांत येऊन पश्चात्ताप 
पावतील याबद्दल आम्हाांि सबलक ल शांका नाहीं! 
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नाकावरून जात काढिें 
 

१२–१२–९२ 
 
कासलदािाच्या काव्यरूप पक्वान्नाांनीं अविणें आलेल्या वाचकाांच्या सजभेला सर्फरून रुसच उत्पन्न 

करण्याकसरताां कै. अण्णा सकलोस्कर याांनीं िांगीत िौभद्राचें सतखि करून वाढलें ; िामासजक सवषयाांच्या 
बाहुल्यामुळें  अविणें आलेल्या आमच्या वाचकाांचा तोंडपालि करण्यािाठीं मुांबापुरस्थ आ. िो. च्या व्हा. २ 
नांबर ८ च्या आधारानें आम्हीं आजच्या तािाांत वरील सवषयाची चिणी वाढण्याचा सवचार केला आहे. तथासप 
गवयाचें पोर रडलें  तरी तें जिें तालिुराांतच रडावयाचें, त्याप्रमाणें िामासजक सवषयाांचाच ज्याांनीं सवशषे 
व्यािांग केला त्याांच्या शास्रीय लेखाांि देखील त्याांचा दपइ आल्यासशवाय रहावयाचा नाहीं! 

 
कहदुस्थानाांत अठरापगड जासत आहेत हें िवांि महश र आहेच. पण दुिऱ्या देशाांत कोणत्याही 

प्रकारचा जासतभेद नाहीं अिें नाहीं. जासत दोन प्रकारच्या आहेत; एक मनुष्ट्यकृत व दुिरी देवकृत, 
िृसष्टकृत, अथवा सनिगागत. नैिर्कगक जासतभेद िाऱ्या पथृ्वीवर पिरला आहे. कृसत्रम जासतभेद मात्र र्तर 
देशाांपेक्षाां या देशाांत सवशषे आहे. नैिर्कगक जासतभेद मनुष्ट्याांत सजतका दृष्टीि पडतो सततकाच खसनज, 
उसद्भज्ज़ व जरायुज अथवा अांडज प्राण्याांत दृष्टीि पडतो. लोहासद खसनजाचे, आम्रासद उसद्भज्जाांचे आसण 
शलभासद कीिकाांचे व अश्वासद जरायुजाांचे िामान्य भेद ज्याांि मासहत नाहींत, अिा थोडाच िुसशसक्षत 
मनुष्ट्य िाांपडेल. स्रीपुरुष हाही िृसष्टकृत जासतभेद आहे, व हा बहुतेक वनस्पतींत व प्राण्याांत दृष्टीि पडतो. 
तेव्हाां यािांबांधानें कुरकुर करणें व्यथइ आहे. मनुष्ट्यसस्रयाांनीं आम्ही सस्रयाांच्या जन्माला कशाला आलों म्हण न 
पासहजे सततकें  खुशाल रडावें; पण त्या रडण्यामुळें  त्याांना आपलें  स्रीत्व झुगारून देताां येणार नाहीं! तिेंच 
पुरुषाांनींही आपल्या पौरुषाबद्दल प्रसतष्ठा समरसवण्याची गरज नाहीं; कारण तें स्वपराक्रमानें त्याांि प्राप्त होत 
नाहीं! यासशवाय रांगावरून, डोतयावरून, व नाकावरून उर्ड होणारा जासतभेदही स्वाभासवक आहे, अिें 
म्हणण्याि हरकत नाहीं. आयइ लोक गोरे, सचनी लोक सपवळे, अमेसरकें तील म ळचे लोक ताांबडे, व 
आसफ्रकें तील हबशी लोक काळे आहेत, हें िवांि ठाऊक आहे. याांपैकीं प्रत्येक रांग त्या त्या लोकाांच्या 
वाांट्याि काां आला याची मीमाांिा करण्याि काांहीं हरकत नाहीं; पण त्या मीमाांिेपाि न कोणालाही आपला 
जन्मवगध बदलताां येणार नाहीं. र्राणी तो र्राणी आसण तुराणी तो तुराणी. िृष्टीचा िाप एकदा बिला कीं 
बिला! त्याला काढण्याची कोणाचीही प्राज्ञा नाहीं. तशीच लहान डोतयाची व मोठ्या नाकाची गोष्ट आहे. 
ज्याच्या डोतयाचें कवच जन्मतःच असतशय लहान अिेल तो अगदीं खुळा ठरला नाहीं तरी त्याच्या कपाळचें 
मांदबुसद्धत्व चुकावयाचें नाहीं; तिेंच उपजताांच ज्याचें नाक र्फारच चपिें व रुां द आहे तो मोठा बुसद्धवान् ककवा 
नीसतवान् पुरुष होण्याची आशा नाहीं! जें नाक िरळ, उांच, बारीक, व शेंडेदार अितें ते िवांत चाांगलें . 
अिल्या नाकापुढें िगळें  राज्यही काांहीं नाहीं, अिें एका नासिकासभमान्याचें म्हणणें आहे! नाकाच्या रुां दीनें 
१०० गुण न गुणाकाराि त्याच्या उांचीनें भासगले अिताां, नासिकागुणदशइक (Nasal Index) अांक सनर्तो. 
नाकाची रुां दी नाकाच्या शवेिीं ओठावर रे्तात व रुां दीच्या रेषेच्या मध्याांत न काढलेल्या उभ्या लांबावर 
नाकाची उांची मोजतात. फ्रें च लोकाांनीं र्फार िुरेख नासिकामापक यांत्रें कासढलीं आहेत. एका यांत्राला र्फतत 
एक फँ्रक पडतो. या यांत्रानें कोणत्याही नाकाची लाांबीरुां दी झट्सदशीं रे्ताां येऊन नासिकगुणदशकं आांकडा 
तेव्हाांच िाांगताां येतो! चाांगलें  नाक कशाला म्हणावें तें वर िाांसगतलेंच आहे. त्याच्या उलि जें नाक तें वाईि. 
नाकपुड्ा मोठ्या अि न त्या चपट्या अिल्याि, म्हणजे त्याांचें कातडें डाव्या व उजव्या अांगाि 
नाकपुड्ाांच्या भोंकाांच्या बाहेर बरेंच पिरलें  अिलें , नाकाचा शेंडा (म्हणजे नाकाच्या वरच्या शवेिाला शेंडा 
म्हणताां येत अिेल तर) आसण दोनही सभवयाांमधील नाकाचें म ळ याांत मोठी थोरली कखड ककवा िपाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

मदैान अिलें , व नाकाची उांची गालाच्या उांचीह न र्फारशी असधक निली म्हणजे जवळ जवळ तें माकडाचें 
नाकच आहे अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं! कोणा कोणाच्या नाकपुड्ाांच्या भोंकाांत न आांतला बराच क्स्नगध 
प्राांत दृगगोचर होतो! अिलीं नाकें  तर िगळ्याांत खराब! अशा प्रकारचें नाक, बिबिीत डोळे, मोठें तोंड, 
लहान कपाळ आसण उचललेलीं गालहाडें—र्तका िांच अिला म्हणजे जनावराच्या मुखवट्याचें िामान्य 
वणइन होतें. आपल्या मुखवट्याचे या वणइनाशीं सकतपत िाम्य आहे हें ज्यानें त्यानें, हें आर्किकल वाचल्यावर, 
आरिा रे्ऊन एकाांताांत पहावें, आसण त्याबद्दल आपआपल्याशीं आनांद ककवा खेद मानावा! 

 
नाकाच्या चाांगलेपणाचीं वर जीं सचन्हें सदलीं आहेत तीं सनरसनराळ्या लोकाांि लासवलीं अिताां त्याांचे 

तीन वगइ होतात : एक आयइ, युरोसपअन अथवा र्राणी, दुिरा मोंगल, व सतिरा हबशी. आपण वसरष्ठवणाचे 
भारतीय लोक पसहल्या वगांत येतों. पसहल्या वगांतील लोकाांचा नासिकागुणदशइक आांकडा पांचावन्नापाि न 
ित्तरापयंत आढळ न येतो; मोंगलाचा पाांिष्ठापाि न पांचायशीपयंत अितो; व हबशी बहुदा नव्वद उलि न 
जातात, म्हणजे त्याांच्या नाकाची रुां दी आसण उांची िारखीच अिते अिें म्हिलें  तरी चालेल. कहदुस्थानदेश 
र्तर खांडाांप्रमाणें एक स्वतांत्र खांडच आहे अिें जाण न सकत्येक शोधक युरोसपयन लोकाांनीं हे नासिकाप्रमाण 
कहद  लोकाांि लासवलें  आहे व त्यावरून अिें अनुमान कासढलें  आहे कीं, ब्राह्मण, क्षसत्रय, वैश्य, श द्र हे मुख्य 
चार वणइ व त्याांसशवाय र्तर शेंकडों जासत याांची नीसतमत्ता व बुसद्धमत्ता त्याांच्या नाकाच्या रचनेवर अवलांब न 
अिावी. कहदुस्थानाांतील सभल्ल, कोळी वगैरे अडाणी व काांहीं अांशीं रानिी लोकाांि ते आयइलोकाांत मुळींच 
गणीत नाहींत. तिेंच, या नाकाच्या जोरावरच द्रासवड शाखेंतील कानडी, तेलग , तामील वगैरे लोकाांि ते 
आयइशाखेंत न हुिक न लावतात. आम्ही ज्याांना वडारी, बेलदार, रामोशी, कैकाडी वगैरे नाांव ेदेतों त्याांनाही 
त्याांनीं अनायांतच कासढलें  आहे. हें त्याांचें अनुमान खरें अिावें, अिें वदेाांतील काांहीं शब्दाांवरून व 
ऋचाांवरून उर्ड होतें. वैसदक आयइ लोकाांनीं येथील म ळच्या लोकाांि अनास, सविध, अवृत्त अशीं सवशषेणें 
सदलीं आहेत. ऋगवदेाच्या पसहल्या मांडळाांतील १७९ व्या ऋचेंत उभौ विौ अिें सद्ववचन आलें  आहे, 
त्यावरून त्याांत गोरे आयइ आसण काळे अनायइ अथवा म ळचे रसहवािी याांचा उल्लेख केला अिावा अिे उर्ड 
सदितें. सशवाय, जात शब्दाचा अथइ कधीं कधीं विध शब्दानें व्यतत करण्याची चाल आहे, व ‘वणानाां ब्राह्मणः 
श्रेष्ठः’ अिें म्हणण्याची रूसढ आहे. तेव्हाां प वीं जे आपणाांि ब्राह्मण म्हणवीत ते कदासचत् शुद्ध आयइ अितील 
व बाकीचे वणइसमश्र आयइ अितील, अिें अनुमान करणें केवळ वावगें होणार नाहीं. या दृष्टीने पहाताां ब्राह्मण, 
क्षसत्रयासद ज्या चार मुख्य जासत आहेत त्या श्रमसवभागामुळें  झाल्या अिाव्या अिें जें सकत्येकाांचें मत आहे हे 
िांशयास्पद सदितें तिेंच, म ळ आयांनी धमाच्या काांहीं तरी समषानें आपली जात सनराळी करून येथील 
कजकलेल्या लोकाांचे त्याांच्या त्याांच्या उपयुतततेप्रमाणें सनरसनराळे वगइ र्ाल न सदले, हें म्हणणेंहीं िवइथैव 
ग्राह्य सदित नाहीं. ज्याप्रमाणें गोरे, हुशार व िदृढ िाहेब लोक िध्या आमचा कां िाळा करून आपली 
सनराळी जात करूां  पहात आहेत, त्याप्रमाणेंच कहदुस्थानाांत विाहत करण्याि येणाऱ्याांच्या िोळ्याांनीं येथल्या 
म ळच्या लोकाांशीं वतइन केलें  अिावें, अिें सदितें. पण या िोळ्या काांहीं अांतरानें आल्याि ज्या आधीं आल्या 
अितील त्याांना नवीन येणाऱ्याांकड न त्राि पडला अिेल, व त्याांत न िुिण्याकसरताां आसण आपलीं मुलेंबाळें  
व मालसमळकत बचावण्याकरताां त्याांनीं येथल्या म ळच्या लोकाांि आपलेंिें करून रे्ऊन, नवीन येणाऱ्या 
आयांशीं लढाया केल्या अितील. नवीन येणाऱ्या आयांनींही कधीं कधीं आपल्याच जातीयाांची खोडकी 
मोडण्यािाठीं म ळच्या लोकाांचें िाहाय्य रे्तलें  अिेल; व या रीतीनें येथील काळे पण प्रमुख रसहवािी हळ  
हळ  आयइ लोकाांत िामील होऊन गेले अितील. आपलें  रामायि अशा प्रकारच्या विाहतकलहाचा 
र्सतहाि आहे हे बारकाईनें पहाणाराांि उर्ड सदिण्यािारखें आहे. तुमचा रावि ऊर्फइ  लहिु सैतान द्रासवडी 
अिो ककवा म ळच्या रसहवाशाांचा पुढारी अिो; येवढें खरें आहे कीं, राम हा आयइ योद्धा अि न, आपलें  राज्य 
वाढसवण्यािाठीं म ळच्या काळ्या व कुरूप लोकाांशीं बहुत लढला! नळ, नीळ, जांबुवंत, हनुमान्, णबभीषि 
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वगैरे येथील रानिी लढवय्ये त्यानें आपल्याि वश करून रे्ऊन त्याांच्याकड न त्याच्या जातीचा म्हणजे 
रावणचम चा सकत्येक प्रिांगीं मोड केला अिावा, हेंही स्वाभासवक आहे. र्ांग्रज लोकाांचा अमेसरकें त अांमल 
बिण्याप वीं त्याांच्या व फ्रें चाांच्या ज्या लढाया झाल्या त्याांत, व येथें आम्हाांि पादाक्राांत करताांना त्याांनीं ज्या 
लढाया केल्या त्याांत, अिाच प्रकार सदि न येतो. तात्पयइ, कोणत्याही कहद चें नाक हें तो म ळ आयइ अिावा 
कीं अनायइ अिावा हें ओळखण्याचें एक ठोकळ सचन्ह ककवा ख ण आहे. या खुणेवरून नेहमींच बरोबर 
अनुमान करताां येईल अिें नाहीं. िाके्रसतिाचें नाकचिें काय, पण त्याचा िारा मुखविा पराकाष्ठेचा कुरूप 
होता, तरी त्याच्या र्तका दुिरा नीसतमान् पुरुष जगाांत अद्यासप झाला नाहीं, अिें म्हिलें  तरी चालेल. 
तिेंच “चाांरे्फकळी” िारखीं ज्याांचीं िरळ व उांच नाकें  आहेत, व ज्याांचा वणइ गोरा आहे, अशा सकत्येक 
जातींत बुसद्ध व नीसत याांचें र्फारच स्वल्प प्रमाण दृष्टोत्पत्तीि येतें. यावरून नाकावरच िगळी मदार ठेवताां 
येत नाहीं हें उर्ड आहे. मेंद कडे म्हणजे डोतयाच्या मोठेपणाकडेही बरेंच पासहलें  पासहजे. तथासप मनुष्ट्याांची 
बुसद्धमत्ता व नीसतमत्ता वाढत जावी अशी ज्या िुधारकाांची र्च्िा अिेल त्याांनीं होताां होईल तों नकट्या 
वध ला नकिा वर पाह ां नये. दोर्ाांचीं नाकें  चाांगलीं अितील तर र्फारच उत्तम; पण तिें होणें शतय निेल तर 
सनदान एकाचें तरी चाांगलें  अिावें. मुलें  कोणाच्या वळणावर जातील हें खात्रीनें िाांगताां येत नाहीं; कदासचत् 
आईच्या जातील, कदासचत् बापाच्या जातील, ककवा मध्यम होतील; पण काांहीं झालें  तरी िांततीचीं नाकें  
वाईि नाकाच्या सपतराांच्या नाकाांह न असधक वाईि अिणार नाहींत! 
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पे्रतणक्रया व पे्रतसंस्कार 
 

१९–१२–९२ 
 
आपल्या लोकाांत र्तर िांस्काराप्रमाणें पे्रतिांस्काराचेंही मोठें बांड आहे. आज शकेडों वषें हे िांस्कार 

आम्ही सनम िपणें करीत आहों. कालाांतरानें प्रत्येक वस्त प्रमाणें त्याांतही थोडाबहुत रे्फरर्फार झाला आहे, पण 
आम्ही कहद  लोक स्वभावतःच पुराणसप्रय अिल्यामुळें  आमच्या आजच्या पे्रतिांस्काराांत आसण सभल्ल, कोळी, 
खोंड ककवा गोंड, धीमाल, िांताल वगैरे रानिी लोकाांच्या पे्रतिांस्काराांत सवशषे भेद नाहीं, अिें त्याांच्या 
तुलनेवरून सदि न येणार आहे. आम्हाांि रूढ अिलेल्या पे्रतिांस्काराांसवषयीं येथें सवशषे सलसहण्याची गरज 
नाहीं. वयाांत आलेल्या प्रत्येक कहद ि ते ऐक न ककवा पाह न माहीत झालेले अितात. जाळणें, पुरणें, दानें 
देणें, स्मश्रु करसवणें, श्राद्धें करणें, र्ष्टसमत्राांि जेवावयाि बोलावणें, मृताच्या िांबांध्याांना भेिणें व एका 
प्रकारच्या नजरा पाठसवणें, अशौच धरणें, िमासध बाांधणें वगैरे गोष्टी जशा आम्हाांत रूढ आहेत तशाच त्या 
थोड्ाशा पयायानें कहदुस्थानाांतील जांगली लोकाांतही रूढ आहेत. या िांस्काराांत आम्हीं जें एक प्रकारचें 
पासवत्र्य मासनलें  आहे त्यामुळें  त्याांतील अज्ञानजसनत मौख्यइ व अमांगलता याांवर िीका देखील करण्याचें धैयइ 
कोणाि होत नाहीं; मग प्रिांग आला अिताां त्या सक्रया करीत नाहीं, अिें म्हणण्याची िाती कोणािही होत 
नाहीं याांत काांहीं आश्चयइ नाहीं. तथासप ही गोष्टही सिद्ध आहे, कीं जोंपयंत आमच्याांतील िमांजि व 
सशकलेल्या लोकाांि जुन्या आचाराांतील वैरूप्यावर सनभीडपणें िीका करून त्याांतील चुका दाखसवण्याची 
िाती होणार नाहीं, तोंपयंत त्याांच्या पाशाांत न िुिण्याची आशा आम्हाांि करताां येत नाहीं. म्हाताऱ्याकोताऱ्या 
लोकाांवर अशा िीकेचा चाांगला पसरणाम होणार नाहीं, हे उर्डच आहे. उलि त्याांना अिली िीका 
िांतापजनकच होण्याचा िांभव आहें. तेव्हाां अशा प्रकारची िीका करताांना जुने लोक आपणाांि काय 
म्हणतील याचा र्फारिा सवचार करताां कामा नये. ती करताांना नव्या सपढीच्या मनावर सतचे काय पसरणाम 
होतील व तदनुरोधानें िुधारणा झाल्याि तीपाि न त्याांचें काय सहत होईल हें मनाांत आण न जें सलसहणें तें 
सलसहलें  पासहजे. जुन्या वस्तु वाखाणण्याचा, जुन्या लोकाांची स्तुसत करण्याचा, जुन्या आचाराांतील व 
िांस्थाांतील दोषाांवर पाांर्रूण र्ालण्याचा ककवा त्याांचें मांडन करण्याचा िौपा व िुखावह धांदा करणारे 
पुष्ट्कळ लेखक आहेत. अिले लेखक आपला स्वाथइ, आपलें  अज्ञान, ककवा नैिर्कगक दुष्टपणा, 
देशासभमानाच्या, धमांसभमानाच्या, ककवा लोकसहतकचतनाच्या िदराखालीं आणण्याचा प्रयत्न करून, 
असशसक्षत व असवचारी लोकाांि िार्फ चकसवतात आसण त्याांच्या भलभलत्या िमजुती दृढ करतात. अशा 
लेखकाांच्या व पुढाऱ्याांच्या दुष्ट्कृत्याांनीं कोणत्याही राष्ट्राची उन्नसत न होताां त्याला असधकासधक अर्ोगतीच 
प्राप्त होण्याचा िांभव आहे. अिो. 

 
सुधारकानें तिल्या मागाचें अवलांबन न करताां, आजपयंत अनेक असप्रय पण पथ्यकारक गोष्टी 

िाांसगतल्या आहेत. आजच्या सनबांधाचा सवषयही प वीं पाांचचार प्रिांगीं त्याच्या िीकेच्या माऱ्याखालीं िापडला 
होता. आज सर्फरून त्यावरच चाल करून जाण्याि वाचताां वाचताां या देशाांतील अनेक रानिी लोकाांच्या 
पे्रतिांस्काराांसवषयीं जी मासहती अवलोकनाांत आली ती कारण झाली. ही मासहती थोडतयाांत पुढें देण्याचा 
सवचार आहे. ह्या मासहतीवरून वाचकाांि अिें सदि न येईल कीं आमच्या आसण सभल्लाांच्या ककवा 
त्याांिारख्याच र्तर लोकाांच्या पे्रतिांस्काराांत सवशषे तर्फावत नाहीं. यािांबांधानें आम्ही अद्यासप त्याांच्या 
र्तकेच म खइ व भोळिर आहोंत! 
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मृत्य ची कल्पना आम्हाां मनुष्ट्याांिच आहे अिें नाहीं. काांहीं जनाांवराांिही ती आहे अिें पक्कें  सदि न 
आलें  आहे. आपला धनी मेला अिताां सकत्येक कुत्र्याांनीं व हरणाांनीं आपला प्राण सदल्याचीं उदाहरणें पुष्ट्कळ 
सठकाणीं िाांपडतात. रार् ांत एका अव्यणभचारी रार् ांची जात आहे. या जातींतील जोडप्याांपैकीं नर मेला तर 
मादी वैधव्यदुःखानें प्राण िोडते, न मादी मेली तर नर सतच्या सवरहानें आत्महत्या करतो! तथासप 
येवढ्यावरून या खालच्या प्राण्याांना आमच्यार्तकी मृत्य ची स्पष्ट कल्पना आहे, अिें अनुमान करणें बरोबर 
होणार नाहीं; कारण आम्हाां मनुष्ट्याांतही ती िाऱ्याांि आली आहे अिें नाहीं; व ज्याांि ती आली आहे त्याांिही 
ती एकदम आली अिेंही नाहीं. कुडींत न प्राण सनर् न गेला म्हणजे िवइ बाजार आिपला; जो मरतो त्याचा 
मागें ककवा पुढें काांहीं एक िांबांध अित नाहीं; मेलेल्या मनुष्ट्याि जशी प वावस्था नव्हती तशी उत्तरावस्थाही 
नाहीं, म्हणजे प वइजन्मही नाहीं व पुनजइन्मही नाही; या जगाांतील िुखदुःखाांचा व र्तर अनुभवाांचा आरांभ व 
लय येथेंच होतात; िाराांश, ज्या ममत्वाचा, अहांतेचा ककवा मीपणाचा, अवबोध एका शरीरावस्थेंत होत 
अितो त्याचा त्या शरीराच्या नाशाबरोबर नाश होतो; मागें होऊन गेलेल्या व पुढें होणाऱ्या कोणत्याही 
दुिऱ्या शरीराशीं त्याचा िांबांध नाहीं र्तकें च नाहीं, तर शरीराचें असधष्ठान अिल्यावाांच न तो उद्बुद्धही होत 
नाहीं, हा सवश्वाि अगदीं अलीकडला आहे. याचें जनन हजारों वषांच्या अनुभवापाि न, ज्ञानापाि न, व 
शास्रप्रिारापाि न झालेलें  आहे. ज्याांना या गोष्टींचा सवशषे िांिगइ झालेला नाहीं, त्याांना मृत्य ची खरी कल्पना 
अित नाहीं. त्या िवांचा िामान्यतः अिा िमज अितो कीं, जो मनुष्ट्य मरतो त्याच्या आत्म्याची आसण 
शरीराची िाांगड िुिते येवढेंच काय तें. पण तिें झाल्यानें तो आत्मा ककवा जीव नाश पावतो अथवा नाहींिा 
होतो अिें त्याांि वाित नाहीं. तो शरीरबांधनाांत न मुतत झाला तरी त्याचे सवकार व वािना प वींप्रमाणेंच 
कायम अितात; सजवांत मनुष्ट्याप्रमाणें त्याला भ क, तहान लागते; त्याप्रमाणेंच तो समत्राांचें सहत आसण शत्र ांचें 
असहत कचसततो; चसरताथािाठीं शरीरावस्थेंतल्याप्रमाणेंच अशरीरावस्थेंतही त्याला जमीन नाांगरण्याचे, 
पारध करण्याचे, ककवा दुिरे किले तरी कष्ट कराव े लागतात. िाराांश, मनुष्ट्याांची मरणोत्तर क्स्थसत 
सजवांतपणाांतील क्स्थतीह न र्फारशी सभन्न नाहीं ही कल्पना अद्यासप िवइत्र दृष्टीि पडते. िुधारलेल्या 
राष्ट्राांतील मोठमोठ्या सवद्वान् व्यततींना व वगांना सहनें अद्यासप िोसडलें  नाहीं. िवइ देशाांतील कवींनीं व 
तत्त्ववते्त्याांनीं सहचा सनषेध न करताां आपल्या लेखाांनीं सहचें उलि दृढीकरणच केलें  आहे. जॉन स्िुअिइ समल्ल 
याला बहुतेक लोक नाक्स्तक व श्रद्धाहीन मानतात. पण ज्यानें याचे ग्रांथ लक्ष्य लाव न वाचले अितील 
त्याच्या हें लक्ष्याांत आलें  अिेल कीं, शरीरावाांच न आत्मा अिणें अशतय आहे अिें तो कोठेंही म्हणत नाहीं; 
आपला अनुभव तिा निला म्हण न काय झालें? तिें होणें शतय आहे म्हणजे िेंसद्रय व िसशर चैतन्यावाांच न 
चैतन्य अिणें शतय आहे, अिें त्यानें स्पष्टपणें कोठेिें म्हिलें  आहे अिें आम्हाांि स्मरतें. िवइ धमांतही ही 
कल्पना प्रमुख होऊन बिली आहे; ककबहुना िाऱ्या धमाचा पायाच हीवर रचला गेला आहे अिें म्हिलें  तरी 
चालेल. बौद्धधमांत देवाच्या अक्स्तत्वाला देखील र्फािा समळाला. पण ज्या बुद्धीनें देवाला नाहींिाां केला 
सतला जन्माांतराची कल्पना नाहींशी करवली नाहीं. मागल्या जन्माांतील कमांचीं र्फळें  प्रासणमात्राि या 
जन्माांत भोगावीं लागतात, व या जन्माांतील कमाचीं र्फळें  पुढल्या जन्माांत भोगावीं लागतील ही बौद्धधमाची 
िारकल्पना आहे. प्राण्याि होणारे िुखदुःखासद िवइ सवकार गौतमानें िवइथैव त्याच्याच कमाधीन करून 
ठेसवले आहेत हें खरें आहे; व एकदाां िवइ गोष्टी कमाधीन आहेत अशी त्याच्या बुद्धीची खात्री झाल्यावर 
ईश्वराचें अक्स्तत्व मानण्याची त्याला आवश्यकता वािली नाहीं हेंही खरें आहे; तथासप कमइकल्पना प्रधान 
धरून जेव्हाां तो नव्या धमाची रचना करूां  लागला तेव्हाां त्याला प वइजन्म आसण पुनजइन्म या कल्पना गृहीत 
धरणें अवश्य वािलें . कारण, या कल्पनाांसशवाय त्याचा सनरीश्वर धमइ लोकाांि मान्य होण्याचा ककवा त्यावर 
त्याांची श्रद्धा बिण्याचा मुळींच िांभव नव्हता. ित्कमाला बक्षीि समळणें आसण दुष्ट्कमाला दांड होणें जरूर 
आहे, हें मनुष्ट्याांच्या प्ररूढ नीसतमते्ति अत्यांत अवश्य आहे अिें वाितें. पण जगाच्या िाांप्रतावस्थेंत तिें 
होतेंच अिा िावइसत्रक अनुभव नाहीं. तेव्हाां जगाची खरी क्स्थसत आसण सनत्यनीतीच्या र्फळासवषयीं मनुष्ट्याांच्या 
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मनाांत दृढ होऊन बिलेली वरील िमज त याांच्यामध्यें उत्पन्न होणारा सवरोध जन्माांतराचें अक्स्तत्व 
मानल्यासशवाय नाहींिा होत नाहीं अिें त्या धमइकत्याि वाि न त्यानें त्या कल्पनेचा अांगीकार केला अिावा 
हें उर्ड आहे. तथासप गौतमानें अमुक कारणास्तव जन्माांतराची कल्पना गृहीत रे्तली अिावी अिें आम्ही 
येथें आग्रहानें म्हणत नाहीं; अप्रबुद्ध रानिी लोकाांप्रमाणें आपणाांि बौद्ध म्हणसवणाऱ्या लोकाांनाही ती 
अांगीकरणीय झाली आहे येवढें येथें िाांगणें पुरें आहे. बुसद्ध केवढाही सवचार करण्याि सशकली व प्रत्येक 
गोष्टींत िाधकबाधक प्रमाणाांचें िमतोलन करून सनश्चय करण्याच्या कामात पिाईत झाली; मनोसनग्रह हवा 
सततका वाढ न कामक्रोधासद मनोसवकार अगदीं मुठींत आले, व शाांसत–दयासद गुणाांचा प णइ सवकाि झाला, 
आसण खुद्द स्वतःच्या ककवा दुिऱ्याच्या अनुभवावरून प वइजन्मावर सवश्वाि ठेवण्याला सवचारशततीि एका 
काडीचा देखील आधार समळाला निला, तरी शेंपन्नाि वषांचा चैतन्यानुभव मनुष्ट्याि र्तका सप्रय होऊन 
जातो कीं, जोंपयंत त्या चैतन्याचा तो उपभोतता अितो तोंपयंत त्याला तें अमर व्हावें अशी र्च्िा मध न 
मध न उत्पन्न होते, व कधीं कधीं तर तें तिें अिेल देखील अिें वाितें! िुिांस्कृत व िुसशसक्षत मनुष्ट्याच्या 
वृत्तीवर जर या कल्पनेचा अिा अांमल चालतो, तर प्रथमावस्थेंतील असवचारी व अज्ञान मनुष्ट्याि सतनें 
अगदीं ग्राि न िाकावें हें र्फारच स्वाभासवक आहे. पण तो जो सतच्या झपाट्याांत िापडतो तो दुिऱ्याच रीतीनें 
िाांपडतो. किा तो पुढल्या खेपेि सनवदेन करूां ! 
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पे्रतणक्रया व पे्रतसंस्कार 
नंबर २ 
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हातपाय कालािारखे गार पडले; नाड्ा हालतनाशा झाल्या; काळजाचे ठोके बांद पडले; 

श्वािोच्िाि थाांबला जाऊन नाकापुढें धरलेलें  ि त हलेनािें झालें ; डोळ्याांचीं बुबुळें  बाहेर आलीं; तोंड उर्डें 
व वाकडें पडलें , आसण शवेिचे उचके आले म्हणजे प्राणोत्क्रमण झालें  अिें आपण िमजतों आसण पुढल्या 
तयारीि लागतों. रानिी लोकाांि तिें वाित नाही. शसरराला अमुक क्स्थसत आली अिताां चैतन्याविान 
होतें हें त्याांि िमजत नाहीं; आसण हें त्याांि न िमजण्याि काांहीं अांशीं त्याांचा प वानुभवच कारण होतो. वर 
ज्या मृत्य च्या खुणा िाांसगतल्या आहेत त्या बारकाईच्या आहेत. त्याांपैकी काांहीं खुणा सनजलेल्या मनुष्ट्याच्या 
शसररावरही दृष्टीि पडतात, व सनजलेलीं मनुष्ट्यें वारांवार पहाण्याांत येत अिल्यामुळें  तेवढ्याच खुणा रानिी 
मनुष्ट्याच्या ध्यानाांत पततया बि न गेलेल्या अितात; त्यामुळें  होतें काय की, एखादा मनुष्ट्य खरोखरीच मेला 
अिला तरी त्याांना तो सनजल्यािारखाच वाितो. आज नाहीं उद्याां तो उठेल, व पुनः प वइवत् आपले व्यापार 
करूां  लागेल अशी त्याची पक्की खातरी अिते. ही खातरी होण्याि झोंपेसशवाय आणखी अनेक कारणें 
होतात. एखाद्या मनुष्ट्याि र्फें परें येऊन तो काांहीं वळे मेल्यािारखा सनश्चेष्ट पडतो, व सर्फरून वृत्तीवर येऊन 
प वाचार करूां  लागतो. एखाद्याला काांहीं कारणाांमुळें  रे्री आली अिताां पुढें तिाच पसरणाम होतो. कोणी 
एखाद्या उांच सठकाणावरून डोतयावर पडला, ककवा कोणीं कोणाच्या आांखावर ककवा ताल वर जोरानें 
आर्ात केला, तर त्याला ताबडतोब म िा येण्याचा िांभव आहे. पण तो जात्या सवशषे क्षीण निेल तर िावध 
होऊन पसहल्याप्रमाणें थोड्ा वळेाांत वाग ां लागतो. अशा प्रकारच्या अनेक उदाहरणाांवरून मरण म्हणजे 
आत्मानुभवाचा ककवा स्वानुभवाचा शवेि होय ही कल्पना प्राथसमक लोकाांच्या डोतयाांत िहिा सशरत नाहीं. 
तथासप बराच अनुभव आला म्हणजे ज्याला आपण मरण ककवा महासनद्रा म्हणतों ती एखाद्याि आली अिताां 
त्याचें शरीर प वींप्रमाणें पुनः हल ां  लागणार नाहीं अशी त्याची खातरी होत जाते; व ज्या मानानें ही खातरी 
दृढ होत जाते त्या मानानें ते त्याची व्यवस्था लावण्याच्या तजसवजीि लागतात; म्हणजे जाळावयाचें 
अिल्याि जाळतात ककवा पुरावयाचें अिल्याि पुरतात. तथासप अशा प्रकारची सनरवासनरव ते िहिा 
करीत नाहींत हें ध्यानाांत ठेवलें  पासहजे. मेलेला मनुष्ट्य खाि उठत नाहीं अशी त्याांची पक्की खात्री 
झाल्यावाांच न ते त्याच्या शसरराि म ठमाती देत नाहींत ककवा तें सचतेवर ठेवीत नाहींत. ही खातरी करून 
रे्ण्यािाठीं सकत्येक रानिी लोकाांत मेलेल्याांचें पे्रत आठ सदवि, पांधरा सदवि, व कोठें कोठें तर मसहनाभर 
राखीत बिण्याची चाल आहे. र्ततया अवकाशानांतर तें उठत नाहीं अिें त्याांि सदि न आलें  म्हणजे सनराश 
होऊन ते त्याच्या उत्तरसक्रयेि लागतात. पण र्तकें  झालें  तरी शरीरस्थ आत्मा नाहींिा झाला अिें त्याांि 
कधींच वाित नाहीं. तो आिपाि कोठें तरी सर्फरत अिेल अशी त्याांची िमज त अितें; व त्याांची अशी 
िमज त होण्याि अनेक वळे अनुभवलेली झोंपेंतील स्वप्नावस्था कारण होते. झोंप लाग न शरीर अगदीं 
सनश्चेष्ट पडलें  अिलें  तरी मनाचे व्यापार झपाट्यानें चालत अितात याचा अनुभव प्रत्येक मनुष्ट्याि आहे. 
जागृतावस्थेप्रमाणें आपणाि झोंपेंत पासहल्याचा, बोलल्याचा, आल्यागेल्याचा, सवचार केल्याचा, िुखःदुख 
भोगल्याचा, पश्चाताप झाल्याचा, र्फार तर काय, पण स्वप्नाांतच हें स्वप्न आहे, तेव्हाां त्याांत र्ड न येणाऱ्या 
गोष्टींवर भरांविा ठेवताां कामा नये, अिा सवचारही मनाांत येऊन गेल्याचा भाि होतो. तात्पयइ, आपल्या 
आत्म्याला शसररावाांच न पासहजे ते व्यापार करताां येतात, अिा या स्वप्नामुळें  प्राथसमक मनुष्ट्याचा सवश्वाि 
बितो, व तोच पुढें आत्म्याचें अमरत्व खरें वािण्याि कारण होतो. ‘मी मागल्या जन्मीं अमतया सठकाणीं 
अमुक होतों व तेथें मला अमुक प्रकारचा अनुभव र्डला’ अिें खातरीप वइक व दुिऱ्याची खातरी होईल अशा 
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रीतीनें िाांगणारा एकही मनुष्ट्य कधीं कोणाच्या प्रत्यक्ष अवलोकनाांत आला नि न िारी मनुष्ट्य जात अद्यासप 
जन्माांतराच्या जाळ्याांत कशी िापडली आहे ती पहा! धार्कमक सिस्ती घ्या, धार्कमक मुिलमान घ्या, धार्कमक 
यहुदी घ्या; र्फार काय, पासहजे त्या धमाचा श्रद्धावान मनुष्ट्य घ्या, तो मनुष्ट्याचा आत्मा नाशवांत आहे अिें 
कधींही कब ल करणार नाहीं. देहाविान झालें  तरी आत्म्याची चैतन्यावस्था नाहींशी होत नाहीं, अशी अज न 
त्याची दृढ िमज त आहे. एकोसणिाव्या शतकाांतील अत्यांत िुधारलेल्या लोकाांची जर अशी मानसिक 
क्स्थसत तर प्राथसमक अवस्थेंतील मनुष्ट्यानें, मेलेल्याचा आत्मा त्याच्या शरीराचें शरीरपतन झालें  तरी येथेंच 
कोठें तरी अितो अिें मानल्याि त्याांत सवशषे आश्चयइ मानण्यािारखें काांहीं आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं. 
अिो. या व अशाच प्रकारच्या र्तर कारणाांमुळें  मेलेल्याांचे आत्मे चैतन्यावस्था अनुभवीत अितात, अशी िवइ 
मनुष्ट्य जातीची िमज त होऊन गेल्यामुळें  िवइ वणांच्या व िवइ क्स्थतींतल्या लोकाांत नानाप्रकारचे पे्रतिांस्कार 
करण्याची व पे्रताांकरताां दानें देण्याची चाल पडली, हें र्फार स्वाभासवक आहे. र्तर प्राण्याांि मरणाची 
कल्पना मुळींच नाहीं, अिेंच केवळ म्हणताां येणार नाहीं, हें मागें िाांसगतलेंच आहे. पण मनुष्ट्यार्तका 
पे्रतसवसध दुिऱ्या कोणत्याही प्रासणवगांत आढळ न येत नाही, अिें िार्फ म्हणण्याि हरकत नाहीं. तो आमच्या 
जातींत र्तका वाढण्याि आत्म्याचें अमरत्व आसण जन्माांतर या दोन गोष्टींवरील आमचा दृढ सवश्वाि कारण 
झाला आहे. ज्या मानानें हा सवश्वाि कमी होत जाईल त्या मानानें आमचे पे्रतसवसध िांपुष्टाांत येत जातील हें 
िाांगावयाि नकोच. 

 
येथपयंत या पे्रतसवधींच्या उत्पत्तीची मीमाांिा झाली. आताां िुधारलेले म्हणसवणाऱ्या आम्हाां श्रेष्ठ कहद  

लोकाांच्या पे्रतसवधींचें या देशाांतील वनौकिाांच्या ऊर्फइ  जांगली लोकाांच्या पे्रतसवधींशीं िाम्य दाखव न या 
बाबतींत आम्ही अद्यासप त्याांच्यार्तकेच भोळिर व सवचारश न्य आहों अिें वाचकाांच्या प्रत्ययाि आण न सदलें  
म्हणजे आमची कामसगरी आिपली! र्तकें  होण्याि आणखी एक अांक तरी पासहजे. तेव्हाां आणखी एक 
आठवडा तरी या अशौचसवषयाचा कां िाळा न येऊां  देण्याबद्दल वाचकाांि सवनांसत करून, सचतागाांगच्या 
डोंगराळ प्रदेशाांत राहणाऱ्या लोकाांच्या पे्रतिांस्काराची थोडीशी हकीकत देतों. 

 
हे लोक आपलीं पे्रतें प्रथम जाळतात, आसण मग सचतेच्या जागेपाशीं एक खोपि करून त्याांत त्या 

पे्रताची राख व अक्स्थ भरून ठेवतात. तिेंच, मेलेल्या मनुष्ट्याचीं वस्रें, स्वयांपाकाचीं भाांडीं, सनजण्याची चिई 
वगैरे जें िामान अिेल तें त्याला परलोकीं उपयोगी पडावें म्हण न त्याच खोपिाांत नेऊन ठेवतात. कुकी व 
लुसशया लोकाांतील पे्रतसवसध र्फार सवलक्षण आहेत. एखाद्या कुिुांबाांतील कता पुरुष वारला म्हणजे प्रथम 
त्याच्या झाड न िाऱ्या आप्तसमत्राांना नोिीि जाते. नांतर पे्रताच्या शसररावर त्याचा उत्तमोत्तम पोषाख चढव न 
तें र्राच्या मध्यभागी बितें करतात. पे्रताच्या उजव्या हातापाशीं त्याचीं शस्रें माांडतात, व डाव्या हातापाशीं 
त्याची बायको रडत बिते. िवइ समत्रमांडळी गोळा झाली म्हणजे मोठ्या मेजवानीचा थाि करून पे्रताला 
मध्यभागीं रे्ऊन िारे बितात आसण त्यापुढें एक पान वाढ न ठेवतात. नांतर जमलेले आप्तसमत्र पे्रताला 
उदे्दश न अिें म्हणतात कीं, “समत्रा, तुला र्फार द रचा प्रवाि करावयाचा आहे, याकसरताां पोिभर जेव.” नांतर 
ते त्याच्या सचलमींत तांबाख  भरून सचलीम त्याच्या तोंडाांत बिसवतात! हा सवसध िुमारें चोवीि र्ांिे म्हणजे 
एक सदवि चालतो. दुिरे सदवशीं पे्रत पुरून िाकतात. कुकींपैकीं र् ण व र्फ ण जातीचे लोक आपलीं पे्रतें 
झाडाच्या कोरलेल्या पेट्याांत र्ाल न एखाद्या उांच सठकाणीं उन्हाांत वाळत ठेवतात. आांत वारा जाण्यािाठीं 
या पेट्याांि तळाशीं भोंकें  ठेवलेलीं अितात. पे्रतें खडखडीत वाळलीं म्हणजे त्याांची डोकीं काप न रे्ऊन तीं 
र्राांतील खुांट्याांवर स्मारकें  म्हण न अडकव न ठेवतात! आसण कबांधाची अथवा धडाांची कुि न प ड करून ती 
मडतयाांत भरतात, आसण तीं मडकी जसमनींत गाड न िाकतात. कुकींपैकी आणखी एका जातीचे लोक 
पे्रताभोंवतीं एका प्रकारच्या लेपाचा जाडा थर देऊन त्या पे्रताला मांद आांच देतात; आसण तें चाांगले खरप ि 
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भाजलें  म्हणजे र्राांतील एखाद्या चाांगल्या सठकाणीं बितें करून ठेवतात. यच्चावत् आप्तसमत्राांना बर् न जाताां 
यावें म्हण न अशा क्स्थतींत पे्रतें िहा मसहने माांड न ठेवण्याचा प्रर्ात या लोकाांत आहे. िहा मसहन्यानांतर 
पे्रताि म ठमाती समळते. 
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पे्रतणक्रया आणि पे्रतसंस्कार 
नंबर ३ 

 
१६–१–९३ 

 
आताां णिपरा लोकाांच्या पे्रतसवधीसवषयीं थोडी मासहती देतों. प्राणोत्क्रमण झाल्याबरोबर हे लोक 

पे्रताला र्राांत न उर्ड्ा हवेंत रे्ऊन जातात, आसण तेथें एक कोंबडा मारून तो मेलेला कोंबडा आसण 
थोडेिे ताांद ळ पे्रताच्या पायाांपाशीं ठेवतात. काांहीं वळेानें पे्रत नदीच्या ककवा ओढ्याच्या काांठीं जाळतात. 
नांतर पे्रताच्या अक्स्थ गोळा करून त्या आिपािच्या िेंकडीवर एका ओबडधोबड खोपिाांत र्ाल न ठेवतात. 
याच खोपिात मेलेल्या मनुष्ट्याचीं सशकारीचीं हत्यारें, बाणाांचीं र्फळें, तांबाख ची सचलीम, आसण सभगबाळ्या 
वगैरे दासगने र्ाल न ठेवतात. ज्या सठकाणीं र्राांत न पे्रत प्रथम बाहेर काढलेलें  अितें, त्या सठकाणीं िात 
सदविपयंत रोज िकाळीं एक कोंबडा मारावयाचा आसण काांहीं ताांद ळ ठेवावयाचे अशी चाल आहे. 
मेल्यापाि न एका मसहन्यानें दहनाच्या जागीं पुनः सपतराला ताांद ळ, कोंबड्ाचे कपड देतात, आसण 
अनुक लता अिल्याि हे कपड वषइभर सर्फरून सर्फरून देण्याचा पसरपाठ आहे. आपल्या र्रापाि न र्फार द र 
अशा एखाद्या खेड्ाांत एखादा णिपरा मेला तर त्याचे िांबांधी तेथें जाऊन पे्रतसवसध करतात, आसण परत 
येताांना जे ओढे ककवा ज्या नद्या लागतील त्याांवर एक पाांढरें ि त र्ाल न ठेवतात. याचा उदे्दश अिा अितो 
कीं, या िुताच्या पुलावरून मृताच्या आत्म्यानें आपल्या र्रीं परत यावें! कारण, किला तरी आधार 
अिल्यासशवाय, मृताच्या आत्म्याला पाण्यात न जाताां येत नाहीं, अिा या लोकाांचा िमज आहे! 

 
णखयुंलधा अथवा युणमआ माघ जातीच्या लोकाांचे पे्रतसवसध मोठे चमत्कासरक आहेत. एखादा माघ 

मेला म्हणजे त्याांचे िांबांधी लागलेच गोळा होतात आसण त्यापैकीं एकजण एक ढोलगें रे्ऊन तें बडव ां लागतो 
व बायका आरडाओरड करूां  लागतात. बाकीची मांडळी दहनाच्या तयारीि लागतात. हे दहन प्राणोत्क्रमण 
झाल्यापाि न चोवीि तािाांच्या आांत व्हावें अिा सनबधं आहे. मेलेला मनुष्ट्य मोठा श्रीमांत अिेल तर त्याचें पे्रत 
गाडींत चाल न स्मशानाांत नेतात. िाऱ्या बायकाांनाही त्या लोकाांनीं मेहेरबान होऊन हा हक्क सदलेला आहे! 
बायकोचें पे्रत गाडींत नच गेलें  पासहजे! गरीब मनुष्ट्याचें पे्रत त्याचे आष्ट्तसमत्र खाांद्यावर वाह न नेतात. 
स्मशानयाते्रच्या अग्रभागीं धमासधकारी व त्याचे सशष्ट्य आसण त्याांच्या पाठीमागें मृताचे िांबांधी, पारशी 
लोकाांप्रमाणें दोर्ाांदोर्ाांच्या राांगा करून सशजवलेलें  अन्न, कपडे वगैरे सजनिा रे्ऊन चालतात. नांतर पे्रत 
येतें, व पे्रताच्या पाठीमाग न त्याचे आणखी पुरुष िांबांधी येतात. याते्रच्या अांत्यभागीं खेड्ाांतील बायका 
अितात. अशा प्रिांगीं बायकाांनीं आपल्या ठेवणीचा अत्युत्तम पोषाख करण्याची चाल आहे! मृताचा जो 
अत्यांत सनकि स्री अथवा पुरुष िांबांधी अिेल तो सचतेि अक्गन देतो. दहन झाल्यावर मोठ्या काळजीनें 
अक्स्थ गोळा करून पुरून िाकतात. त्या अस्थींवर मातीचा ढीग करून त्याांत एक कळक खोंबतात आसण 
त्यावर सनशाण लावतात. िात सदवि झाल्यावर धमासधकारी मृताच्या र्रीं जम न त्यािाठीं प्राथइना करतात. 
चकमा जातीचे लोकही आपलीं पे्रतें बहुधा जाळतात. पण जाळताांना पुरुषाांच्या पे्रताांची तोंडे पसश्चमेकडे 
अिलीं पासहजेत अिा सनयम आहे. या जातीचा ग्रामासधपसत ककवा धमासधकारी मेला अिताां या लोकाांत 
सवलक्षण प्रकारचा उत्िव अथवा खेळ करण्याची चाल आहे. ग्रामासधपतीचें ककवा धमासधकाऱ्याचें पे्रत 
गाडीवर र्ाल न सतला मागें पुढें दोऱ्या लावतात; नांतर स्मशानयाते्रि जमलेल्या मांडळींचे दोन सवभाग करून 
एक त्या गाडीि एका सदशनेें व दुिरा सतच्या उलि सदशनेें ओढ ां लागतो. पुढें ओढणारे गृहस्थ िदात्मे व 
मागें ओढणारे दुरात्मे मानण्याची चाल अिल्यामुळें, पे्रतशकिाच्या या ओढाताणींत पुढच्याांचीच िरशी 
होईल अशी व्यवस्था केलेली अिते! स्मशानसवसध उरकला म्हणजे दारू लावतात व बांदुका उडसवतात! 
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र्राचा एखादा खाांब, वाांिा, अथवा लग पे्रताबरोबर जाळण्याचा सरवाज आहे. ज्या नदीच्या ककवा 
ओढ्याच्या काठीं पे्रत जाळलें  अिेल त्याांत त्याच्या अक्स्थ िाकतात. िातव्या सदवशीं मयताच्या र्रीं 
धमासधकारी जमा होऊन त्यािाठीं प्राथइना करतात आसण त्याचे आप्त त्याांना दसक्षणा देतात. 

 
बोडो व णवमािं जातीचे लोक कोणीही मनुष्ट्य मेल्याबरोबर त्याचें पे्रत पुरून िाकतात. कुिुांबाांतील 

माणिें व मृताचे आप्तसमत्र जमा होऊन पे्रताला स्मशानाांत रे्ऊन जातात आसण तेथें त्याांि पुरल्यावर त्याच्या 
थडगयापाशीं थोडेिें अन्न ठेऊन परत सर्फरतात. पे्रताचे जे समत्र अितात ते त्याला स्पशइ केल्याबद्दल 
जवळच्या तीथांत स्नान करून मोकळे होतात व आपल्या सनत्याच्या उद्योगाि लागतात. परांतु मृताच्या 
कुिुांबाला तीन सदविाांचें िुतक ककवा अशौच धरावें लागतें. या तीन सदविाांनांतर कुिुांबाांतील माणिें स्मश्रु व 
स्नानें करतात आसण त्याांवर वडील माणिाांनीं ककवा धमासधकाऱ्याांनीं किचन केलें  म्हणजे तीं शुद्ध होतात. या 
रीतीनें पुनीत झाल्याबरोबर तीं जातींि जेवण र्ालण्याच्या तयारीि लागतात. या तयारीचा आरांभ बाथो 
देवाि कोंबड्ाच्या बळीनें आसण त्याच्या पत्नीि डुकराच्या बळीनें करावा लागतो! मेजवानीची तयारी 
झाली व िारी समत्रमांडळी गोळा झाली म्हणजे उदक िोडण्याप वी, पुनः एक वळे िारे लोक थडगयापाशीं 
जातात व अत्यांत सनकि िांबांधी अिेल त्यानें त्यापुढें पोिभरीचें ताि भरून ठेवल्यावर पुढें सलसहल्याप्रमाणें 
त्याची प्राथइना करतात : “समत्रा, या अन्नाचा स्वीकार कर आसण तें खा. आजपयंत त  आम्हाांबरोबर सनत्यशः 
जेवलाि व प्यालाि. र्तउत्तर तुला तिें करताां येणार नाहीं. र्तकें  सदवि त ां आम्हाांपैकीं एक होताि, आताां 
त ां तिा नाहींिा झालाि. येथ न पुढें आम्ही तुझ्याकडे येणार नाहीं, व त ांही सर्फरून आम्हाांकडे येऊां  नकोि!” 
नांतर िारी मांडळी नदीवर ककवा ओढ्यावर जाऊन आांर्ोळी करतात, आसण तेथ न परत आल्यावर तयार 
करून ठेवलेल्या पुख्ख्यावर यथाक्स्थत हात मारतात, दारू सपतात, आसण आनांदीआनांद करून िोडतात. 
मृताचा अशा रीतीनें शवेिचा सनरोप रे्ण्याची पद्धसत बोडो लोकाांत रूढ आहे. 

 
ओसरिा प्राांताांतील खाांड जातीचे लोक मनुष्ट्य मेल्याबरोबर त्याचें पे्रत जाळ न िाकतात आसण दहावे 

सदवशीं खेड्ाला मृताचे आप्त दारूची मेजवानी देतात, आसण मृताचे िांबांधी खेड्ाांतील लोकाांना 
िुरापानाची मेजवानी देतात; परांतु जेव्हाां एखादा ग्रामासधकारी ककवा धमइगुरु मरतो, तेव्हाां त्याच्या 
पसरवाराांतील लोक िगळ्या प्राांतभर ढोलगीं व झाांजा वाजवीत धाांवत िुितात आसण खेड्ाांतील मुख्य मुख्य 
लोकाांना व धमासधकाऱ्याांना पे्रतिांस्कारािाठीं बोलावणें करतात. िवइ प्रमुख जन जमल्यावर, पे्रताला 
दहनस्थानीं रे्ऊन जातात, व तेथें तें सनशाण लावलेल्या एका उांच सचतेवर ठेवतात. नांतर िवांत मुख्य 
िुतकी अिेल तो सचतेि अक्गन देतो व बाकीचे जातभाई त्या सचतेभोंवतीं सनशाण जळ न पडेपयंत िारखे 
नाचत राहतात. मेलेल्या मनुष्ट्याचीं हत्यारें, वस्रें, आसण र्रचीं स्वयांपाकाचीं भाांडीं ताांदुळाच्या एका पोत्यावर 
सचतेपुढें माांसडलेलीं अितात. पे्रतदहन झाल्यावर या वस्तु धमासधकाऱ्याांि वाांि न देण्याांत येतात. नांतर नऊ 
सदविपयंत पे्रताच्या कुिुांबाांतील माणिें रोज एक वळे स्मशानाांत येऊन सचतेभोंवतीं ककवा सचतेच्या 
जागेभोंवतीं औध्वइदैसहक नाच करतात अथवा प्रदसक्षणा र्ालतात, अिें म्हिलें  तरी चालेल. दहाव े सदवशीं 
आपल्या धमासधकाऱ्याांिह िवइ जात िसपतीिाठीं पे्रताच्या र्रीं जमते. या प्रिांगीं ते मृताच्या जागीं नवीन 
ग्रामासधकारी नेमतात. राजमहालच्या डोंगराांतील लोक आपलीं पे्रतें बहुधा पुरतात. पण जर तीं पे्रतें 
धमासधकाऱ्याांचीं अिलीं तर तीं खािेवर र्ाल न एखाद्या रानाांत रे्ऊन जातात आसण तेथें डहाळ्याांत आसण 
पानाांत गुांडाळ न झाडाच्या िायेंत ठेऊन देतात. त्याांचा अिा सवश्वाि आहे कीं धमासधकाऱ्याांचीं पे्रतें 
गाांवाांतल्या स्मशानाांत पुरलीं तर तीं पराकाष्ठेचीं त्रािदायक होतात. िाांिर्कगक रोगाांमुळें  जे लोक मरतात 
त्याांच्या पे्रताांची वािही लोक अशाच रीतीनें लावतात, परांतु र्तर िवइ प्रकारची पे्रतें ते खािल्यावर र्ाल न 
गाांवच्या स्मशानवाड्ाांत नेतात आसण तेथें पुरतात. थडगयाांवर व थडगयाांच्या भोंवतीं दगडाांच्या राशी 
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करतात, आसण नांतर त्याांवर खोपिीं बाांध न त्याांच्या भोंवतीं कुां पण र्ालतात. िमासधसनधान झाल्यापाि न 
पाांच सदविाांनीं व पुढें वषाच्या अखेरीि मृताच्या िवइ नोकर लोकाांि व कुळाढाळाांि मेजवानी देतात. िांताळ 
लोक आपलीं पे्रतें नदीच्या ककवा ओढ्याच्या काांठीं जाळतात. राख व डोतयाचें हाड हीं जप न गोळा करून 
तीं मडतयाांत र्ाल न ठेवण्याबद्दल मोठी खबरदारी रे्ण्याांत येते. पुढें मृताच्या सनकि आप्ताांि िांसध िाांपडेल 
तेव्हाां तो हें मडकें  िमुद्रतीरीं रे्ऊन जाऊन त्याच्या पुण्यप्रद उदकाांत तदांतगइत रके्षचें आसण अस्थींचें 
सविजइन करतो! मृताच्या सनकि िांबांध्याांि दहन झाल्यापाि न पाांच सदविाांचें अशौच धरावें लागतें. िहाव्या 
सदवशीं ते स्नान व स्मश्रु करून मोकळे होतात आसण एका कोंबड्ाचा बळी देतात. डॉतिर हांिर याांचें अिें 
म्हणणें आहे कीं, संतािं लोकाांचा परलोकाांवर सवश्वाि नाहीं; परांतु रे. कोिं अिें म्हणतो कीं, िांताल 
लोकाांच्या परलोकासवषयीं र्फारच चमत्कासरक कल्पना आहेत. त्याांच्या िमजुतीप्रमाणें जो मनुष्ट्य परलोकाि 
जातो त्याला बहुधा हाडें उखळाांत र्ाल न एरांडाच्या मिळानें त्याांचें पीठ करण्याचें काम करावें लागतें! या 
िततमजुरींत न पुरुषाांना अांमळ सवश्राांसत समळण्याचा र्फतत एकच मागइ खुला आहे; तो कोणता म्हणाल तर 
तांबाख  तयार करण्याची िबब िाांगणें हा होय! परलोकाांतील मोकद्दम हातीं चाब क रे्ऊन, ‘काम काां करीत 
नाहीं’ म्हण न कोणाि दरडाव ां लागला, आसण त्यानें माझी तांबाख  अज न बरोबर मळली गेली नाहीं अिे 
उत्तर सदलें  तर तो मोकद्दम त्याला काांहीं एक न बोलताां पुढें चालता होतो. या िवलतीचा लबाड मृतात्मे 
अिा दुरुपयोग करतात कीं, तांबाख  चाांगली मळली अि न, मोकद्दम दृष्टीि पडला कीं ती मोठ्या जोरानें 
आपल्या तळहातावर चोळ ां  लागतात, आसण सतच्या अांगीं चाांगला झणझणीतपणा यावा म्हण न तींत थोडा 
चुना समळव न त्याच्या देखत तो पुनः आांगठ्यानें रगड ां लागतात. परलोकीं यासशवाय सवश्राांसत समळसवण्याचें 
दुिरें िाधन निल्यामुळें  प्रत्येक िांताल या लोकीं तांबाख  खाण्याि सशकतो! (तांबाख भतताांनीं, सवशषेतः ती 
भक्षण करणाराांनीं, सतचें हें माहात्म्य ध्यानाांत ठेवण्यािारखें आहे!) अिो. या रीतीनें परलोकीं िततमजुरी 
करणारे मृतात्मे या तांबाख च्या नाांवानें सवश्राांसत काढीत अिल्यामुळें, तांबाख चा बार भरण्याची ककवा हुक्का 
ओढण्याची िांवय लाव न रे्तल्यासशवाय जे मरतात, त्याांचे परलोकीं जे हाल होतात ते काांहीं पुि ां नये!! येथें 
सस्रयाांना जी सवश्राांसत समळते ती मुलें  पाजण्याच्या िबबीनें समळते. “माझें म ल केव्हाांचें भकेुलें  आहे; मला तें 
आताांच्या आताां अांगावर रे्तलें  पासहजे,” अिें कोणत्याही स्रीनें िाांसगतलें  कीं मोकद्दमाला काांहीं न बोलताां 
सनर् न जावें लागतें! यामुळें  कामाि कां िाळलेल्या बायका मुलें  भकेुलीं नि न त्याांना सवनाकारण पदराखाली 
रे्ऊन बितात! पण या लबाडीचा र्फायदा र्फतत अपत्यवती सस्रयाांना मात्र रे्ताां येतो. ज्या बायका आमरण 
वाांझ अितात, अथवा ज्या म ल होण्याप वींच मरतात त्याांची तेथें (परलोकीं) जी दुदइशा होते ती काहीं 
सवचारूां  नये! याच ग्रांथकाराचें अिें म्हणणें आहे कीं, काांहीं िांताल लोक मनुष्ट्य मेल्याबरोबर परलोकाि 
जातो अिें मानतात; काांहीं त्याचा आत्मा जेथें त्यानें शरीर ठेसवलें  अिेल त्या जागेच्या आिमांताांत भिकत 
अितो अिें मानतात; व काांहीं मृताांचा आत्मा नवीन पुरुषाांत प्रवशे करतो, म्हणजे पुनः मनुष्ट्यजन्माि येतो 
अिें मानतात. तिेंच, जेव्हाां एखादा िांताल मरतो तव्हाां त्याच्या सबिान्यापाशीं त्याची िवइ चीजवस्त, 
वस्रेंपात्रें, व हत्यारें ठेवण्याचा या लोकाांत पसरपाठ आहे. याचा हेतु येवढाच अितो कीं, मृताला परलोकीं 
कोणतीही वस्तु सवकत रे्ण्याचा िहिा प्रिांग येऊां  नये, व आलाच तर जवळ थोडी माया अिावी! 
यमधमाची मजी िुप्रिन्न राखण्यािाठीं मृताच्या सचतेंत शेंपन्नाि बेड क िाकण्याची व मृताच्या 
सबिान्याभोवतीं मनुष्ट्याच्या काांहीं प्रसतमा (सचखलाच्या) करून ठेवण्याचीही चाल आहे. पे्रतदहन झाल्यावर 
अक्स्थ गोळा करून त्या िमुद्राांत िाकतात आसण नांतर खेड्ाांतील िवइ लोक एके सठकाणीं जम न बळी 
देण्याचा सवसध करतात. या प्रिांगी अनेक बकऱ्याांचा व मेंढ्याांचा िांहार करण्याांत येतो! अशा प्रकारच्या 
मेजवानीची तयारी झाल्यावर ते मृताि उदे्दश न नानाप्रकारचे प्रश्न करतात. “गड्ा, आमच्यावर त ां 
रागावला नाहींि ना? तिें अिेल तर त ां आपला राग आताां सविरून जा. आमच्यापैकीं जर कोणीं तुला 
काांहीं पीडा सदली अिेल तर हा आमचा बळी रे् आसण त्याबद्दल आम्हाांि क्षमा कर.” नांतर मुख्याध्वयुइ 
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मागील िवइ मृतात्म्याांि उदे्दश न अिें म्हणतो : “हा आमचा नवीन िांबांधी आम्हीं तुमच्या हवाली करीत आहों, 
तुम्ही त्याि आपल्याांत घ्या. आम्ही आपलें  कतइव्य केलें  आहे, तेव्हाां आताां आम्हाांि आपल्या जागीं सनभइयपणें 
परत जाण्याि काांहीं हरकत सदित नाहीं!” 
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सिाचंा व खेळाचंा ऱहास 
 

२३–१–९३ 
 
आम्ही कहदु लोक, सवशषेतः आम्ही श्रेष्ठ वणांतले ब्राह्मण वगैरे लोक, कोणत्याही काळीं 

म्हणण्यािारखे खेळसप्रयां अथवा सखलाड  होतों ककवा नाहीं याचा बराच िांशय आहे. जे खाऊनसपऊन िुखी 
आहेत; ज्याांना कोणत्याही प्रकारचा आहार करण्याि प्रसतबांध नाहीं; सवद्याजइनाची सवशषे काळजी ज्याांच्या 
पाठीमागें लागलेली नाहीं; ज्याांना र्फाजील मानसिक श्रम करण्याची गरज पडत नाहीं; ज्याांना उर्ड्ा 
हवेंत सर्फरण्याची व शारीसरक श्रम थोडेबहुत तरी करण्याची िवय आहे, अशा लोकाांिच बहुधा व्यायामशील 
खेळाांची हौि अिते व गोडी िमजते. युरोपाांत देखील लष्ट्करी खात्याांतल्या लोकाांत अिल्या खेळाांबद्दल 
सजतकी आिक्तत दृष्टीि पडते सततकी र्तराांत दृष्टीि पडत नाहीं, आसण तिें होणें काांहीं अांशीं स्वाभासवकच 
आहे. अांगाांत रग अिल्यासशवाय मजेखातर जोरानें हातपाय हलसवण्याची र्च्िा कोणाि होणार? श्रम दोन 
प्रकारचे आहेत, शारीसरक व मानसिक. एकाच व्यततीला दोनही प्रकारचे र्फार श्रम कधींही झेंपावयाचे 
नाहींत. िकाळपाि न िांध्याकाळपयंत शतेाांत काबाडकष्ट करणारा कुणबी तत्त्वशोधक अि ां शकणार नाहीं; 
आसण पुस्तक व लेखणी याांशीं रात्रसदवि ज्याचा िमागम आहे त्याच्यानें र्िकाभर देखील नाांगर धरवणार 
नाहीं. ज्याच्या हातापायाला र्फार कष्ट करावे लागतात त्याला डोतयाि सवश्राांसत द्यावी लागते; व ज्याचें 
डोकें  िदा िवइदा काांहीं तरी व्यविाय करीत अितें त्याला आपल्या हातापायाांि र्फारिें हाल ां  देताां येत 
नाहीं. तथासप ज्याप्रमाणें शारीसरक श्रम करणाऱ्या मनुष्ट्याला आपलें  मनुष्ट्यत्व राखण्यािाठीं व आपला धांदा 
नीि रीतीनें करताां येण्यािाठीं थोडेबहुत मानसिक श्रम करणें जरूर आहे, त्याप्रमाणें रात्रांसदवि मानसिक 
श्रम करणाऱ्या तत्त्वशोधकाला, पांसडताला, ककवा मांत्र्याला प्रकृसत िार्फ राहण्यािाठीं थोडाबहुत व्यायाम 
करणें जरूर आहे. यावरून काय सदितें कीं, ज्याांना वर िाांसगतलेल्या दोन श्रमाांपैकीं कोणत्याही प्रकारचे 
श्रम सवशषे करावे लागतात त्याांना व्यायामशील खेळ खेळण्याची आवश्यकता वािणार नाहीं, ककवा त्याांची 
गोडीही लागणार नाहीं. जो िाऱ्या सदविभर ओझीं उचलण्यानें ककवा पुस्तकाांचीं पानें चाळल्यानें भाग न 
गेला आहे त्याला सक्रकेिाच्या बिॅाचे िोले मारण्याांत ककवा चेंड च्या पाठीमागें पळत िुिण्याांत मौज कोठ न 
वािणार? या दोहोंपैकीं पसहल्यानें आपलें  काम आिपल्याबरोबर जसमनीवर ककवा ईझीचेअरवर आपले पाय 
पिरून तांबाख चा ध र िोडीत रहावें अथवा तब्यत लागल्याि आसण वाचताां येत अिल्याि करमिुकीिारखें 
एखादें पत्र ककवा आरबी भाषेंतीिं सुरस व चमत्काणरक गोष्टीिारखें एखादें पुस्तक हातीं रे्ऊन मनोरांजन 
करावें, आसण दुिऱ्यानें हाताांत काठी रे्ऊन उर्ड्ा हवेंत सर्फरण्याि सनर्ावें, अथवा र्फारच झालें  तर 
बॅडलमिन ककवा िंॉन िेणनसिारख्या हलतया खेळाांत सशरून अांगाांत न थोडािा र्ाम काढावा व मनाचे 
व्यापार काांहीं वळे बांद ठेऊन त्याि सवश्राांसत द्यावी हेंच उसचत सदितें. तर मग व्यायामशील खेळ सवशषेेंकरून 
खेळावे तरी कोणीं? अथात् ज्याांना चाांगले खाणेंसपणें समळत अि न मानसिक ककवा शारीसरक श्रमाांपैकीं 
कोणतेही श्रम सवशषे कराव े लागत नाहींत त्याांनीं. आमच्या कहदुस्थानाांत िाांप्रतकालीं अशा िुखवस्त  
लोकाांचा र्फारच स्वल्प वगइ आहे, त्यामुळें  येथें व्यायामशील खेळाांचा बहुतेक अभावच दृष्टीि पडतो. पण ही 
क्स्थसत चाांगली नाहीं. कोणत्याही देशाांतील लोकाांि नानाप्रकारचे व्यायामशील खेळ खेळण्याची हौि अिणें 
व तिले खेळ खेळणाऱ्या लोकाांची मोठी िांख्या त्याांत दृष्टीि पडणें हें त्या देशाच्या िुक्स्थतीचें र्फार मोठें 
व्यांजक आहे. आमच्या देशाांत अशा लोकाांची मोठी िांख्या केव्हाां दृष्टीि पड ां लागेल तें खात्रीनें िाांगताां येत 
नाहीं; पण ज्या मानानें ती दृष्टीि पड ां लागेल त्या मानानें आमची क्स्थसत बरी होत चालली आहे अिें अनुमान 
करणें केवळ च क होणार नाहीं. 
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हें सक्रकेि, िेसनि, हुत त , मुदंुगपाट्या, सविीदाांड , खो–खो वगैरे व्यायामशील खेळाांच्या िांबांधानें 
झालें . अनेक शतकाांच्या पारतांत्र्यामुळें  आमचा जो शक्ततपात झाला आहे त्याच्या योगानें अिल्या खेळाांबद्दल 
आमच्या मनाांतील उत्िाह नाहींिा व्हावा, व आम्हाांि त्याांची आवश्यकता वािेनाशी व्हावी, हें कदासचत् 
स्वाभासवक अिेल; पण त्याबरोबरच बठै्या खेळाांचा व िणाांचाही ऱ्हाि होत चालला आहे हें पाह न आम्हाांि 
र्फार वाईि वाितें. मनुष्ट्य हा जात्या उत्िवसप्रय प्राणी आहे अिें िामान्य वचन व अनुभव अि न त्याच्या 
उलि येथील क्स्थसत दृष्टीि पडावी हें अत्यांत शोचनीय नाहीं काय? र्ांग्रजी राज्य आसण पासश्चमात्य सवद्या 
याांचे या देशावर जे असनष्ट पसरणाम र्डले आहेत ककवा र्डत आहेत त्याांतच आम्हीं या ऱ्हािाचा िमावशे 
करतों. मध न मध न सनत्याचे कष्ट बांद होऊन मनाि वािेल तिें खावें प्यावें, कहडावें सर्फरावें, अथवा बिल्या 
जागीं एखाद्या चाांगल्याशा करमणुकींत काांहीं वळे दांग होऊन जावें, हें ज्या लोकाांि अवश्य वािेनािें झालें  
आहे ककवा तिें करण्याची ज्याांना िवड होत नाहीं, त्या लोकाांची क्स्थसत सबलकुल चाांगली नाहीं, अिें िार्फ 
अनुमान करण्याि काांहीं एक हरकत नाहीं. परतया अमलामुळें  एका िोकाांपाि न दुिऱ्या िोंकापयंत िारा 
देश अत्यांत सवकल होऊन गेला आहे. मोठमोठ्या हुद्याांचीं, पुष्ट्कळ सकर्फायतीचीं, व भारी जबाबदारीचीं 
िरकारी कामें िोपीवाला बळकाऊन बिला र्तकें च नाहीं, तर आमचा हरएक व्यापारधांदा देखील त्याच्या 
तब्यतीप्रमाणें व त्याचा र्फायदा होईल अशा रीतीनें चाल ां  लागल्यामुळें  कोणालाही आपल्या श्रमाचें, 
कतइबगारीचें, व मदुइमकीचें समळावें तिें र्फळ समळत नाहीं. शेंकडा नव्वद लोकाांना शुद्ध चसरताथािाठीं 
अहोरात्र खपावें लागतें. अशा क्स्थतींत िवइ देशाच्या मुखश्रीवर सखन्नता दृष्टीि पडावी आसण कोणाि 
कशाांतही गोडी न वािावी, हें अगदीं िाहसजक आहे. पण आम्ही जर अिे एकिारखे मुळ  मुळ  करीत बिलों 
तर आमची क्स्थसत कधींच िुधारावयाची नाहीं. र्ांग्रजी अमलानें आम्ही सनस्तेज झालों आहों खरे; पण त्याच 
अमलामुळें  ितेज होण्याचे उपायही आम्हाांि कळ ां  लागले आहेत. िोपीवाल्यानेंच तुमचें स्वातांत्र्य नाहींिें 
केलें  आहे अिें नाहीं, तो येथें येण्याप वीही तुम्ही परतांत्रच होताां! तथासप तुमच्या प वीच्या राज्यकत्यांत आसण 
िाांप्रतच्या राज्यकत्यांत हा मोठा भेद आहे कीं प वीच्याांनीं तुमचें जें स्वातांत्र्य रे्तलें  त्याबद्दल तुम्हाांि उलि 
काांहीं एक सदलें  नाहीं. तुमचे िाांप्रतचे प्रभ ु तुमच्या स्वातांत्र्यापहाराबद्दल तुम्हाांि आपल्या सवद्या, आपल्या 
कला व आपलें  राजकारस्थान सशकवीत आहेत, आसण या त्याांच्या औदायामुळें  व कृपेमुळें  तुम्हाांि केव्हाां तरी 
िुसदन येण्याचा खसचत िांभव आहे. तेव्हाां आपल्या मानसिक व शारीसरक कमकुवतपणामुळें  तुम्हाांि जी 
कुदशा प्राप्त झाली आहे तीबद्दल खेद करीत न बिताां, जेणेंकरून प्रसतसदवशीं आपली क्स्थसत िुधारत 
जाईल अिें वतइन केलें  पासहजे. हें वतइन म्हणजे मरेमरेतोंपयंत मानसिक ककवा शारीसरक कष्ट करणें हें नव्हे. 
अशा प्रकारच्या कष्टाांची मातब्बरी आम्ही जाण न आहों. पण ते हात न होण्याि मध न मध न सवश्राांसत रे्तली 
पासहजे. नानाप्रकारचे खेळ खेळले पासहजत; चाांगल्या चाांगल्या वस्त ांचा िापडेल सततका उपभोग रे्तला 
पासहजे; तात्पयइ, कधीं कधीं प णइ अनध्याय करून मनाला व शरीराला सनत्यश्रमाच्या जुांवापाि न खुलें  केले 
पासहजे व जेणेंकरून िारी वृसत्त अत्यांत उल्हािमय व कायइक्षम होईल अशा प्रकारचें आचरण केलें  पासहजे. 
अशा प्रकारचें आचरण हात न र्डण्याि प्रत्येकाला नानाप्रकारचे खेळ खेळण्याची व िण करण्याची हौि 
पासहजे, अिें आम्हाांि वाितें. वषांतले काांहीं सदवि सनदोष िुखोपभोगाांत र्ालसवणें कोणत्याही रीतीनें 
अपकारक न होताां उपकारक होईल हें सिद्ध करण्याांची गरज नाहीं. दिरा, सदवाळी, िांक्राांत हे सकती नामी 
िण आहेत बरें! पण अलीकडे जो पहावा तो आपला वदेाांती होऊन बिलेला! “याांत काय आहे? त्याांत 
काय आहे? तें पोरकि! तें आचरि? हें सशकलेल्या लोकाांि उसचत नाहीं; तें अडाणी लोकाांिच योगय 
आहे!” अशा प्रकारच्या बुसद्धभ्रांशाने िोंगट्या, र्फाांिे, बुसद्धबळें, दशावतारी गांसजर्फा वगैरे बठै्या खेळाांचा लोप 
होऊन, जो तो ‘अभ्याि–अभ्याि’, ‘बुक–बुक’ व ‘काम–काम’ करूां  लागला आहे! अिली अपायकारक 
श्रमव्यग्रता काांहीं कामाची नाहीं. सतच्या योगानें नानाप्रकारचे तलेश िोिाव ेलाग न आयुष्ट्य क्षीण होतें. तिें 
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न होऊां  देण्याि एकच उपाय आहे तो हा कीं, वर िाांसगतलेल्या चाांगल्या िणाांत होईल सततका 
आनांदीआनांद करावा. खऱ्या िुधारणेचीं तत्त्वें अशा वतइनाि प्रसतक ल नाहींत. 
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ही एक नवीनच गिा! 
 

३०–१–९३ 
 
कोणत्याही कठीण गोष्टीचा चाांगला सनवाडा एकाच मनुष्ट्याि नीि करताां येत नाहीं म्हण न तो 

दहापाांच शहाण्यािुत्या लोकाांनीं एके सठकाणीं बि न व डोतयाशीं डोकें  र्ाांि न करण्याची चाल अगदीं 
रानवि लोकाांत देखील प्रचाराांत अिते. ‘वािे वािे जायते तत्त्वबोधः’ ह्या न्यायाि अनुिरून जेव्हाां चारपाांच 
र्िम शाांतपणें एकाद्या सबकि प्रश्नाचा खल करतात, तेव्हाां त्याांना त्याचा उलगडा पडण्याि कठीण जात 
नाहीं. मनुष्ट्याची बुसद्ध सकतीही सवशाल अिली तरी त्याला कोणत्याही गोष्टीचा िाऱ्या अांगाांचा सवचार करून 
तीवर सबनच क उत्तर देणें र्फार कठीण जातें, आसण म्हण न प वइकालापाि न पाचांमुखीं परमेश्वर अिें 
आपणाांत म्हणण्याची जी चाल पडली आहे ती र्फार यथाथइ आहे. परमेश्वराचें िवइज्ञत्व ककवा िवइशक्ततमत्त्व 
मनुष्ट्याचे अांगीं अिण्याचा िांभवच नाहीं. पण पाांच माणिें एकत्र होऊन कोणत्याही गोष्टीची शहासनशा 
करतील तर त्याांचा असभप्राय ईश्वराच्या ईश्वराच्या असभप्रायार्तका प्रमादसवहीन अिण्याचा िांभव आहे 
अिा वरील प्रसिद्ध म्हणीचा भावाथइ आहे. प्रश्न र्फारच सबकि अिला तर पाांचिे काय, पण पाांचशें अथवा 
पाांच हजार न्यायाधीशाांच्यानेंही त्याचा व्हावा तिा सनकाल होणार नाहीं, हें कोणीही कब ल करील. या 
सिद्धाांताच्या प्रत्ययािाठीं र्फार द र जाण्याची गरज नाहीं. िध्याां िवइ देशाांत गाजत अिलेला िोन्यारुप्याच्या 
नाण्याांचा प्रश्न रे्तला तर त्यावरून देखील तुमची अशी खात्री होईल कीं, मी मी म्हणसवणाऱ्या पांसडताांि व 
प्रधानाांिहीं न िोडसवताां येण्यािारखे, पण ज्याांवर अनेक मनुष्ट्याांची िुखदुःखें अवलांब न आहेत अिे, अत्यांत 
ग ढ प्रश्न मनुष्ट्याच्या सनत्य व्यवहाराांत दृष्टीि पडतात. रोगसचसकत्िेचाही अिाच प्रकार आहे. तापाचें खरें 
कारण व ताप आला अिताां शरीराांत वास्तसवक कोणता रे्फरर्फार होतो, आसण ताप जाण्यािाठीं सदलेल्या 
औषधाांचे पसरणाम शसररावर किे र्डतात हें कोणत्याही वैद्यशास्राि अद्यासप नीििें िमजलेलें  नाहीं, अिें 
आम्ही एका बहुश्रुत वैद्याच्या तोंड न ऐकलें  आहे. अशा क्स्थतींत भानगडीच्या कामाचा सनणइय एकाच 
मनुष्ट्यावर िोंपसवण्यापेक्षाां तो दहापाांचाांवर िोंपसवणें हें अवश्य आहे हें कोणीही िमांजि कब ल करील. तिें 
केल्यानें च क होणारच नाहीं अिे नाहीं; पण िांख्येच्या मानानें ती बहुधा कमी होईल; मात्र या एकाच्या आसण 
पाांचाांच्या नैिर्कगक बुद्धींत आसण िांपासदत ज्ञानाांत जमीन–अस्मानाचें अांतर निलें  पासहजे, हें िाांगावयाि 
नकोच. या िवइ गोष्टी मनाांत आण न आमच्या लोकाांनीं प वीपाि न मोठे मोठे तांिे जातींतील ककवा धांद्याांतील 
प्रमुख लोकाांच्या पांचायतीनें तोडण्याचा प्रर्ात पाडला. ज्याला आपण अलीकडे जूरी णसव्स्िम म्हणतों, ती 
पांचामार्फइ त न्याय करून रे्ण्याची पद्धत होय; दुिरें काांहीं नाहीं. बहुधा चाांगला न्याय होण्याि ही पद्धत 
आवश्यक आहे अिें जाण न र्ांक्गलश लोकाांनींही प वींपाि न या न्यायपद्धतीवर मोठा किाक्ष ठेसवला आहे. 
आपल्या बरोबरीचा हक्क प्रत्येक मनुष्ट्याि अिला पासहजे, अिा र्ांक्गलश लोकाांचा पसहल्यापाि न आग्रह 
आहे. पांचामार्फइ त कज्जाचा सनवाडा करून रे्ण्याचा हक्क ज्या लोकाांि नाहीं त्या लोकाांपाशीं 
स्वातांत्र्यिांरक्षणाचें अत्यांत बलवत्तर िाधन नाहीं अिे ते लोकां  मासनतात. या आवडत्या हक्काच्या 
प्रसतपालनािाठीं त्याांनीं आपल्या अनेक राजाांशीं व पालइमेंिाशीं अनेक प्रिांगीं वदइळ केली आहे. तात्पयइ, या 
हक्काचा कमीअसधक उपयोग ज्या लोकाांि समळत नाहीं त्या लोकाांची क्स्थसत गुलामाांच्या क्स्थतीह न सवशषे 
बरी म्हणता येणार नाहीं, अिा या लोकाांचा िमज झाला आहे. 

 
आमच्या लोकाांनाही पांचामार्फइ त न्याय करून रे्ण्याच्या पद्धतीचें महत्त्व चाांगलें  िमजलें  होतें हें वर 

िाांगण्याांत आलेंच आहे. तेव्हाां ित्तावनच्या बांडानांतर र्ांक्गलश लोकाांनीं आम्हाांि जो ज्य रीचा मयासदत हक्क 
सदला, त्याांत त्याांनीं र्ांगलांडाह न आसणलेली अजीबात नवी चीज या देशाि सदली अिें म्हणण्याचें कारण 
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नाहीं. तथासप त्या बांडाचे सनखारे या हक्काच्या पाण्यानें लौकर सवझसवण्याि चाांगली मदत होईल अिें त्याांि 
वािल्यावरून, त्याांनीं तो आम्हाांि सदला आसण आम्हींही िुमारें तीिपितीि वषें त्याचा अव्याहत उपभोग 
रे्तला. या तीि वषांच्या अवकाशाांत तो वापरण्याच्या कामीं आम्हाांकड न र्तर िुधारलेल्या लोकाांपेक्षाां 
म्हणण्यािारखा प्रमाद र्डला आहे अिें नाहीं. अिें अि नही कहदुस्थान िरकारानें त्यावर एकाएकीं गदा 
र्ालण्याचा जो सवचार केला आहे तो परकाष्ठेच्या सनष्ठुरपणाचा, दुष्टपणाचा व बेवक र्फपणाचा आहे अिें 
म्हिल्यावाांच न व त्याबद्दल नानाप्रकारच्या शांका रे्तल्यावाांच न कोणाि किें राहवले? 

 
कहदुस्थान िरकारानें आम्हाांवर ही जी एकाएकीं नवीन गदा आसणली आहे, तीबद्दल सनरसनराळ्या 

प्रकृतींचे लोक सनरसनराळ्या प्रकारचे कृतकं करूां  लागले आहेत. कोणी अिें म्हणतात कीं, कहदुस्थानचें सहत 
कचतणाऱ्या ब्रडॅलॉ वगैरे थोर मनाच्या गृहस्थाांच्या अहर्कनश पसरश्रमामुळें  व राष्ट्रिभेच्या चळवळीमुळें  खुद्द 
राजपक्षीय प्रधानमांडळाकड न कायदेकौक्न्िलाांत लोकसनयुतत काांहीं िभािद अिण्याचा जो सचमुकलािा 
हक्क आम्हीं नुकताच समळसवला आहे त्याबद्दल कहदुस्थान िरकाराि आमचा मत्िर उत्पन्न होऊन व राग 
येऊन त्याांनीं त्याबद्दल उट्टें  काढण्यािाठीं हें िांकि आम्हाांवर आसणलें  आहे! दुिरे अिें म्हणतात कीं, कायदे 
कौक्न्िलाच्या िांबांधानें आम्हाांि तो लहानिा हक्क देण्याांत आला आहे त्याांत आम्हीं गुण्यागोकवदानें िांतोष 
मान न रहावें आसण त्याबद्दल सवशषे चचा करूां  नये म्हण न आमचें लक्ष्य दुिरीकडे गुांतव न ठेवण्याची 
कहदुस्थान िरकारानें ही आपल्या िमजुतीप्रमाणें मोठी नामी युक्तत कासढली आहे. आम्हाांि या दोन्ही 
कुतकांत सबलक ल अथइ सदित नाहीं. हे कुतकइ  असवचारी लोकाांच्या रुगण कल्पनेचीं कुरूप सपल्लें आहेत! सर 
चािं्धस एणिंअि व िंॉडध िॅंन्स्डौन याांच्या स्वभावासवषयीं ज्याांना यक्त्कां सचत् खरी मासहती अिेल ते त्याांवर 
अशा प्रकारच्या मात्ियाचा आरोप कधींसह करणार नाहींत. सवशषेतः आपल्या व्हार्िरॉयासवषयीं तशी शांका 
रे्ण्याि काांहींच आधार नाहीं. लॉडइ नॉथइबु्रक, लॉडइ सरपन, लॉडइ डर्फसरन याांप्रमाणेंच लॉडइ लॅन्स्डौनसह 
कायदेकौक्न्िलाच्या थोड्ाबहुत िुधारणेि प वींपाि न अनुक ल होते. तेव्हाां तीबद्दल लोकाांचें काांहीं तरी 
नुकिान करून ठेवण्यािाठीं ककवा त्याांचें लक्ष्य अन्य सवषयाकडे लावण्यािाठी ही तलृक्प्त त्याांनीं कासढली 
अिावी, अिें म्हणणें हें अत्यांत अप्रशस्त होय. तर मग हें असरष्ट उद्भवलें  तरी किें? आमची िमज न अशी 
आहे कीं, हें कृत्य िर चाल्इि एसलअि याांच्या हात न चाांगल्या हेत नें, पण करावा सततका सवचार न 
केल्यामुळें  झालें  आहे, ज्या अपराध्याच्या अपराधाबद्दल त्याांना ककवा दुिऱ्या कोणालासह शांका नव्हती अिे 
काांहीं अपराधी ज्य रीनें सनरपराधी ठरव न िोड न सदले अितील व त्यामुळें  बांगालचे लोक ज्य रीचा हक्क 
वापरण्याि लायख नाहींत अिा त्याांचा ग्रह होऊन त्याांनीं तो त्याांकड न काढ न रे्ण्याचा सनश्चय केला 
अिेल. पण हा सनश्चय करताांना त्याांनीं र्तर देशाांतल्या ज्य रीचे सनकाल किे अितात, व त्यामुळें  सकती 
न्यायपतन होतें, याचा नीि सवचार केला निावा अिें उर्ड सदितें. मनुष्ट्याचा स्वभाव अिा आहे कीं, 
एखादी गोष्ट मनानें पक्की रे्तली म्हणजे सतच्या सवरुद्ध अिलेल्या गोष्टींचें यथाथइ पयालोचन करण्याचें 
त्याच्या अांगचें िामथ्यइ काांहीं वळे अगदीं नाहींिें होतें. तशाांत, मनाांत मानवलेली गोष्ट सदिण्याांत चाांगली 
अिली म्हणजे मग तर अशा प्रकारच्या एकसदशादर्कशकात्वाची परमावसध होऊन जाते! िर चाल्इि एसलअि 
याांच्या मनाचीसह अशीच क्स्थसत झाली अिावी अिा आमचा तकइ  आहे. बांगालचे ज रिइ खुनािारखे र्ोर 
अपराध करणाऱ्या अपराध्याांि िोड न देतात काय? ठीक आहे, तिें करण्याचा त्याांचा असधकारच काढ न 
रे्तला म्हणजे त्याांच्या हात न प्रमाद र्डण्याचा िांभव रहाणार नाहीं, अिा सवचार मनाांत येऊन, ते या 
कायाि उद्युतत झाले अिाव,े अिें त्याांच्या प वइवृत्तावरून म्हणणें भाग आहे. तथासप या वाईि कामाची िवइ 
जबाबदारी आपल्याच सशरावर रे्ण्यापेक्षाां कहदुस्थान िरकाराि व सवशषेतः न्यायदानाचें काम ज्याांच्याकडे 
आहे अशा हायकोिांच्या व सडक्स्रति कोिांच्या न्यायाधीशाांि त्याांत गोंव न रे्ताां आलें  तर र्फार बरें, अिें 
वाि न त्याांनीं प्रथम त्यािांबांधानें कहदुस्थान िरकाराचें व त्या न्यायाधीशाांचें काय काय म्हणणें आहे, हें 



 

 

अनुक्रमणिका 

पहाण्याचा र्ाि र्ातला आसण त्याांचे असभप्राय गोळा केले. बांगालच्या लोकाांकड न ज रीचा हक्क काढ न 
रे्तलाच पासहजे अिा त्याांच्या बुद्धीचा प वींच पक्का ग्रह होऊन गेला निता तर हायकोिाच्या आसण 
सडक्स्रति कोिांच्या जज्जाांनीं सदलेले असभप्राय वाचल्यावर, लोकाांनीं तीि वषें उपभोसगलेला हक्क एकाएकीं 
काढ न रे्णें योगय नाहीं, अिें त्याांच्या लक्ष्याांत आलें  अितें! पण तिें कोठ न होणार? नजरेि आलेल्या 
अन्यायामुळें  तो हक्क काढ न रे्तलाच पासहजे अशा िमजुतीनें त्याांच्या मनाि प वींच मगरसमठी र्ातली 
अिल्यामुळें, त्याांना जज्जाांचे असभप्राय आपल्या मताि िवइथैव अनुक ल आहेत अिें वािलें  अिावें, आसण 
त्याांनीं आपल्या वजनानें आसण लेखनपिुत्वानें लॉडइ लॅन्स्डौन आसण िुप्रीम कौक्न्िलाांतील त्याांचे िहकारी 
ह्याांची कशी तरी िमज त पाड न त्याांची या कृत्याि िांमसत समळसवली अिावी, व ती समळाल्याबरोबर झट्
सदशीं हा सवलक्षण बार उडव न सदला अिावा, हें स्पष्ट आहे! 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

इंणडया कौव्न्स्स ॲक्ि व तत्संबंधानें होऊं घातिेंिें णवचार 
 

३०–१–९३ 
 
राणीिरकाराांनीं आपणाांि स्वतःि ‘एम्पे्रि ऑर्फ र्ांसडया’ म्हणजे कहदुस्थानची बादशाहीण अिा 

सकताब रे्तला आहे खरा; परांतु कहदुस्थानची राज्यव्यवस्था केवळ त्या सकताबाि अनुिरून अिावी अशी 
त्याांची मुळींच र्च्िा नाहीं. र्ांसडया कौक्न्िल्ि ॲतिािांबांधानें बोलताांना राणीिाहेबाांनीं आपला अिा स्पष्ट 
असभप्राय सदला आहे कीं, “कहदुस्थानाांतील कायदेकौक्न्िलाांची रचना व त्याांच्या कामाची सदशा याांत 
िुधारणा करण्याच्या उदे्दशानें पालइमेंि िभेनें केलेल्या कायद्याि मी मोठ्या आनांदानें आपली िांमसत देतें, व 
माझी अशी आशा आहे कीं, त्या कायद्याच्या योगानें माझ्या तेथील असधकारी वगाि माझ्या अनेक िजांच्या 
व नानाजातींच्या प्रजाजनांच्या इच्छा व मतें काय आहेत हें समजण्यास मागध होईिं.” या वरील उततीवरून 
पासहलें  अिताां कहदुस्थानाांत पाठसवलेल्या आपल्या असधकाऱ्याांनीं ‘हम करे िो कायदा’ अिें वतइन न कसरताां 
प्रजेच्या धोरणानें येथील राज्यव्यवस्था चालवावी अिा राणी िरकारचा किाक्ष आहे, हें उर्ड सदि न येतें. 
परांतु चमत्कार पहा कीं, खुद्द बादशाहीण आपला सकताब एकीकडे ठेव न लोकमताचा स्वीकार करण्याि 
एका पायावर तयार अिताां सतनें नेमलेल्या असधकारीवगाचें आचरण पहावें तों केवळ बादशाही थािाचें 
अितें. ज्य रीिारखा महत्त्वाचा हक्क लोकाांपाि न सहराव न रे्ण्याचा खोडिाळ ठराव बांगाल िरकारानें 
प्रसिद्ध करण्याप वीं लोकाांि आपलें  म्हणणें काय आहे हें कळसवण्याची िवड सदली नाहीं, व त्याांच्यासवरुद्ध 
िगळा बांगाल र्लाखा एकिारखी ओरड करीत अिताांसह कहदुस्थान िरकारानें त्याि आपली प णइ िांमसत 
सदली. या गोष्टी तर याप वींच जगजाहीर केलेल्या आहेत. कौक्न्िल ॲतिान्वयें हल्लीं जे नवीन सनयम 
करण्याचें र्ाित आहे, त्यािांबांधानें कहदुस्थान िरकारचें वतइन पासहलें  अिताां तेंसह बादशाही थािाचेंच आहे 
अिें सदि न आल्याखेरीज रहाणार नाहीं. हे सनयम काय आहेत ते िवइ लोकाांि िमज न, त्याांच्यासवषयीं 
आपले अनुक ल ककवा प्रसतक ल असभप्राय कळण्याि त्याांि िवड समळण्याकसरताां ते प्रसिद्ध व्हावते म्हण न 
अनेक लोकिांस्थाांनीं वळेेवर कहदुस्थान िरकाराि ि चना केल्या; परांतु त्याांचा आमच्या अरेरावी गव्हनइर 
जनरलावर काांहींच पसरणाम झाल्याचें सदित नाहीं. कोणताही कायदा पाि होऊन त्याची अांमलबजावणी 
होण्याप वीं त्याचा खडा प्रसिद्ध करून त्यािांबांधानें लोकमत काय आहे हें जाण न रे्णें िरकारचें मुख्य कतइव्य 
आहे, अिें र्ांक्गलश राज्यव्यवस्थेचें एक र्फार महत्त्वाचें तत्त्व आहे. मग एखादा िाधारण कायदा पाि 
करण्याप वीं जर त्याि लोकमताची अनुक लता अवश्य आहे, तर ज्या सनयमाांचा प्रत्यक्ष कायदे करणाऱ्या 
मांडळीच्या रचनेशीं िांबांध आहे, त्या सनयमािांबांधानें लोकमत काय आहे, हें िरकाराि िमजणें र्फारच 
महत्वाचें आहे हें वगेळें  िाांगावयाि नको. परांतु िरकारचा सवचार पहावा तों हे सनयम पाि होण्याच्याप वी या 
कानाचे त्या कानाला कळ ां  नयेत अिा जण ां काय त्याांचा सनश्चयच झाल्यािारखा सदितो. आताां हे सनयम 
प्रसिद्ध करून त्याांवर चचा करण्याची लोकाांि योगय रु्फरित सदल्यानें ते पाि होऊन अमलाांत येण्याि काांहीं 
कालावसध लागेल हें उर्ड आहे. परांतु तो लागला म्हण न काय हरकत आहे? काँगे्रि िुरू झाल्यापाि न 
कायदे कौक्न्िल्िची िुधारणा करण्यािांबांधानें ती एकिारखे ठराव करीत अि न तो ॲति पाि होण्याि जर 
र्तका अवसध लागला, तर त्या ॲतिायोगय उपयोग होणें न होणें ज्या सनयमाांवर अवलांब न आहे ते तेवढे 
लवकर पाि होऊन त्याांची ताबडतोब अांमलबजावणी करण्याची िरकाराि र्तकी र्ाई काां? र्फार 
सदविाांनीं एकदाांचें काँगे्रिचें म्हणणें पालइमेंिनें कब ल केलें  आहे; तेव्हाां कौक्न्िल्िची नव्या पद्धतीप्रमाणें 
रचना करून त्या ॲतिाची अांमलबजावणी करण्याांत सदरांगाई केल्यानें कहदुस्थानच्या लोकाांि वाईि 
वािण्याचा िांभव आहे अशा िदे्धत नें ही र्ाई होत अिेल तर गोष्ट वगेळी. पण या र्ाईचा व गुप्त व्यवहाराचा 
उदे्दश काांहीं सनराळाच अिावा अिा सकत्येकाांचा िमज आहे, व अशा रीतीनें लोकाांचीं तोंडें दाब न पालइमेंिनें 
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मोठ्या औदायानें पाि केलेल्या या ॲतिाचा म्हणण्यािारखा उपयोग होऊ द्यावयाचा नाहीं अिा जर 
िरकारचा खरोखरच मनिुबा अिेल तर तो अखेरीि र्फिल्यावाचन रहाणार नाहीं. कहदुस्थानच्या गरजा 
काय आहेत, व प्रासतसनसधक तत्त्वाांचा येथें आरांभ करण्याि योगय मागइ कोणते, यासवषयीं पालइमेंि िभेपेक्षाां 
कहदुस्थानच्या असधकारी वगाि असधक मासहती अिणें िांभवनीय आहे. अशा धोरणावर कौक्न्िल्ि 
ॲतिामध्यें प्रासतसनसधक तत्त्वाांचा स्पष्ट शब्दाांनीं जरी पालइमेंिनें उल्लेख केलेला नाहीं व या िांबांधानें िवइ 
असधकार जरी कहदुस्थान िरकार व स्िेि िेके्रिरी याांच्या हातीं ठेवलेला आहे, तथासप कहदुस्थान 
िरकारपाि न या बाबतींत पालइमेंि िभेि कोणत्या प्रकारचें आचरण अपेसक्षत आहे, हें तो कायदा पाि 
होण्याच्या वळेीं झालेल्या वादसववादाांत स्पष्ट झालेलें  आहे. प्रासतसनसधक राज्यव्यवस्थेचा प णइत्वानें अनुभव 
रे्ण्याि कहदुस्थानचे लोक अद्याप पात्र झाले नाहींत अिें जरी पालइमेंिचें मत आहे—व ते तशा व्यवस्थेि 
आजच पात्र आहेत अिें खुद्द कहदुस्थानच्या लोकाांचेंही म्हणणें नाहीं—तथासप या कायद्यानें प्रसतसनसधक 
राज्यव्यवस्थेचा कहदुस्थानाांत खरा आरांभ झाला पासहजे ही गोष्ट पालइमेंि िभेि अगत्याची वािते. हा 
कायदा पाि होताांना हल्लींचे लोकसप्रय मुख्य सदवाण गलॅड्डस्िन िाहेब याांनीं या कायद्याचा केलेला अथइ 
सविरण्यािारखे कहदुस्थानचे लोक सविराळ  नाहींत, व खुद्द राणीिाहेबाांनीं या कायद्यािांबांधानें काढलेले जे 
उद्धगार वर सदले आहेत तेही त्याांच्या हृत्पसट्टकेवर कोरले गेले आहेत. तेव्हाां अिा प्रकार अिताां खोबरें 
काढ न रे्ऊन हातीं नरिी देण्याचा प्रयत्न कहदुस्थान िरकाराकड न झाल्याि लोक स्वस्थ बिण्याचा िांभव 
नाहीं. राणीिाहेबाांनीं म्हिल्याप्रमाणें लोकाांच्या र्च्िा व लोकाांची मतें कौक्न्िल्िच्या द्वारा िरकाराि 
िमजण्याचा मुख्य मागइ म्हिला म्हणजे कौक्न्िल्िमध्यें लोकसनयुतत िभािद अिणें हाच होय. आताां 
कौक्न्िल्िमध्यें लोकसनयुतत िभािदाांची योजना होण्याि कोणते मागइ योजावते, हें त्या त्या र्लाख्याच्या 
क्स्थतीवर अवलांब न अिणार आहे. म्हण न त्या त्या र्लाख्यािांबांधानें खुलािेवार सनयम करताांना त्या त्या 
र्लाख्याांतील लोकाांचें मत रे्णें िरकारचें कतइव्य कमइ होय. परांतु िरकारचें वतइन पहावें तों तें याच्या 
अगदींच उलि सदितें. जेणेंकरून या होऊां  र्ातलेल्या सनयमाांची लोकाांत यक्त्कसचतही पसरस्रु्फिता होणार 
नाहीं, र्कडे त्याांचा िारा किाक्ष आहे, व या गुप्त व्यवहारामुळें  काांही तरी असनष्ट प्रकार करण्याचें 
िरकाराांत र्ाित अिावें अिा लोकाांि िाहसजकच िांशय उत्पन्न झालेला आहे. 

 
अिो. ही िरकारानें अांगीकारलेली सदशा योगय नाहीं व त्याांनीं तयार केलेले सनयम उजेडाांत आणणें 

त्याांचें कतइव्य आहे अशा आशयाचा कलकत्त्याच्या ‘र्ांसडयन अिोसिएशन’नें कहदुस्थान िरकाराि एक 
मुदे्दि द अजइ पाठसवला आहे, व त्याचें अनुकरण करण्याांत र्तर िांस्थाांकड न अगदीं कि र होणार नाहीं अशी 
आम्ही आशा करतों. िदरह  सनयम स्िेि िेके्रिरीकडे जाऊन व त्याांची त्याि पिांती समळ न ते याप वीच 
कहदुस्थानचा रस्ता चालत आहेत व एक दोन सदविाांत ते येथें येऊन पोंचण्याचाही िांभव आहे हें आम्हाांि 
माहीत आहे. परांतु ते कायम करण्याप वी त्याांच्या िांबांधानें लोकाांचें काय म्हणणें आहे तें स्पष्टपणें बोल ां  
देण्याि स्िेि िेके्रिरीकड न मनाई होईल अिें आम्हाांि वाित नाहीं. ही लोकाांची र्च्िा त्याांच्या कानावर 
र्ालणें हें कहदुस्थान िरकारचें काम आहे! र्ांसडयन अिोसिएशनप्रमाणें र्तर िांस्थाांनींही या बाबतींत 
ताबडतोब अजइ केल्याि कहदुस्थान िरकाराकड न त्याचा सवचार झाल्यावाांच न रहाणार नाहीं. ही लोकाांची 
सवनांसत अयोगय आहे अिें िरकाराि मुळींच म्हणताां येण्यािारखें नाहीं. प्रथमतः ही गोष्ट लक्ष्याांत ठेसवली 
पासहजे कीं, कायदेकौक्न्िल्िच्या िुधारणेिांबांधाच्या कहदुस्थानच्या मागण्या आधीं मयासदत होत्या. त्याांतही 
आमच्या दुदैवानें पालइमेंि िभेि िािािाि करावीशी वािली. आम्ही कहदुस्थानचे लोक म्हणजे स्वभावतःच 
िांतोष वृत्तीचे व कृतज्ञ, यामुळें  तशा िािािाि केलेल्या कौक्न्िल्ि ॲतिाबद्दलही आम्ही िमाधान वृत्ती 
स्वीकारून पालइमेंिचे आम्हाांवर उपकार झाले अिें मानलें . आताां आमचें म्हणणें र्तकें च आहे कीं या नवीन 
होणाऱ्या सनयमाांनीं सनदान त्या मयासदत कायद्याचा उदे्दश तरी िांकुसचत करूां  नये; व कायदे कौक्न्िलाांत 
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थोडी काां होईना पण खरीखरी िुधारणा होईल अिें करावें. हें मागणें म्हणजे लहान तोंडीं मोठा र्ाांि 
रे्ण्यािारखें आहे अिें कोणताही िमांजि मनुष्ट्य प्रसतपादन करूां  शकणार नाहीं, व तें शवेिाि जाईपयंत 
आपल्या प्रयत्नाांत अगदीं खळ पड ां देऊां  नये, अशी आमची िवइ देशबांध ांि ि चना आहे. 
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स्वच्छतेसाठीं घािेरडा णवषय 
 

६–२–९३ 
 
ज्यानें जो धांदा पतकरला त्यानें त्याबद्दल दुिरे काय म्हणतात यासवषयीं र्फारिा सवचार करीत 

बिताां कामा नये. त्या धांद्यापाि न दुिऱ्याांचें सहत आहे येवढी पक्की खातरी होऊन गेली अिली म्हणजे 
लोकापवादाची पवा न करताां तो त्यानें बेलाशक चालसवला पासहजे. िाके्रसतिाची आई िुर्णीचा धांदा 
करीत अिे म्हण न त्याला सकत्येक दुष्ट स्वभावाचे लोक िोंच न बोलत अित. पण तो त्याांना अिें म्हणे कीं, 
“माझ्या आईच्या धांद्याची मला लाज वाित नाही र्तकें च नाहीं, तर मला त्याचा असभमान वाि न मींसह तोच 
धांदा चालसवला आहे. भेद र्तकाच कीं, माझी आई अडलेल्या बायकाांना िोडसवते, मी अडलेल्या पुरुषाांना 
िोडसवतों! सतच्या मदतीमुळें  गभाशयस्थ गभइ िुखरूपपणें बाहेर पडतो; माझ्या पसरश्रमानें लोकाांच्या 
डोतयाांतील सवचार र्फार आयाि न होताां बाहेर येतात.” तात्पयइ, ज्याप्रमाणें िाके्रसतिाच्या आईला 
दुिऱ्याांच्या शसरराांचें, त्याप्रमाणें िाके्रसतिाला दुिऱ्याांच्या मनाांचें, बाळांतपण करण्याि सबलकुल खांत वाित 
निे. रोगयाांचें कल्याण कचतणाऱ्या खऱ्या वैद्यानें जिें पासहजे तिलें  र्ाण काम करण्याि तयार अिलें  
पासहजे तिें िमाजसहतकचतक सुधारकानें पासहजे त्या प्रकारचा सवषय हातीं रे्ण्याि सिद्ध अिलें  पासहजे. 
अमुक वस्त ांचे ककवा अमुक अवयवाचें चारचौर्ाांत नाव रे्णें ककवा त्याला स्पशइ करणें हा अिभ्यतेचा ककवा 
अमांगळपणाचा प्रकार होय, अिें पासहजे तर िामान्य लोकाांनीं मानावें. सभषगवयांना तो सनबधं लाग  करताां 
येत नाहीं; आसण तिें न करणें जर अप्रशस्त निेल तर िामासजक सुधारकांना तरी तुम्हीं अमुक प्रकारच्या 
सवषयाांवर उर्डपणें सलसहणें बरोबर नाहीं अिें किें म्हणताां येईल? ज्या गोष्टीपाि न लोकाांचा तोिा होत 
अिेल ती त्याांना सकतीसह नाजुक ककवा अस्पृश्य वाित अिली तरी सुधारकािंा सतचें उर्डपणें 
दोषासवष्ट्करण करणें भाग आहे. 

 
एवढ्या प्रस्तावनेनांतर आम्ही आज ज्या सवषयासवषयीं सलसहणार आहों त्याबद्दल आमच्या वाचकाांनीं 

व र्तराांनीं आम्हाांि क्षमा केली तर ठीकच आहे. पण तिें ते न करतील तर आम्हाांि कोिी वंिा अथवा लनिा 
। आम्हां स्वणहताचा धंिा । या िाध ततीचें वारांवार स्मरण करून स्वस्थ रहावें लागेल. सशवाय आमच्या 
आचरणाि आणकी एक गोष्ट आजसमत्तीि अनुक ल आहे. सतचा येथें उल्लेख करण्याि काांहीं हरकत सदित 
नाहीं. प्रत्येक देशाांत एखादा मसहना ककवा िण काांहींिें मनमुराद वतइन करण्याकरताां बुध्याच योजण्याची 
चाल पडली आहे अिें सदितें. सिस्ती लोक एसप्रल मसहन्याांत बराच म खइपणा करतात म्हण न ऐकतों; 
सिस्त्याांचा जो एसप्रल तोच आमचा र्फाल्गुन म्हिला तरी चालेल! हा र्फाल्गुन अगदीं िमीप येऊन ठेपला 
आहे! नुकतीच मार् शुद्ध पौर्कणमा होऊन गेली. मार्ी पौर्कणमेपाि न सशमगी पौर्कणमेपयंत कोणाच्या 
सलसहण्याांत ककवा बोलण्याांत थोडी अश्लीलता दृष्टीि पडली तर ती कालमाहात्म्यामुळें  र्ड न आली अिें 
िमजावें म्हणजे झालें ! िभ्य िभ्य म्हणसवणाराांनीं तमाशाि जावें; नीसतवधइक उखाणे रे्ऊन कणइमनोहर 
अजुइनवाद्य वाजवावें; राख, शणे, सचखल व मोऱ्याांतील खातेरें वगैरे पदाथांि िुगांसध द्रव्यें मान न त्याांचें 
िवांगाि सवलेपन करावें; आसण अखेरीि मासलन्य नाहीिें करण्यािाठीं गुलालाच्या अथवा पळिाच्या 
रु्फलाांच्या काढ्याच्या सपचकाऱ्या एकमेकाांच्या अांगाांवर िोड न रांगपांचमी िाजरी करावी—याह न लोकाांच्या 
अनामयािाठीं त्याांच्या एक दोन देहधमांसवषयीं दोन शब्द स्पष्ट सलसहणें खसचतच द ष्ट्य नाहीं, अिें आम्हाांि 
वाितें! 
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अिो; आमचें अिें म्हणणें आहे कीं, तुम्हीं िाक्षात् धन्वतरीिारखे िसॅनिरी कसमशनिइ गोळा करून 
त्याांच्या िल्लामिलतीनें हव्या तिल्या ड्रेनेज स्कीमा काढल्यात व त्याांकसरताां कोट्यवसध रुपये खचइ केलेत 
तरी तुमच्या हात न व्हावी तशी शहरिर्फाई ककवा ग्रामिर्फाई होणार नाहीं. ती होण्याि तुमच्या 
प्रक्षािंनपद्धतींतच िुधारणा झाली पासहजे. मोठमोठ्या शहराांत तरी मलम त्राच्या अव्यवक्स्थत सनकालामुळें  
तीनचतुथांश रोगोत्पसत्त होत अिावी अिा आमचा िमज आहे; आसण मलम त्रासशवाय तर आम्हाांि गत्यांतर 
नाहीं. तेव्हाां या अपसरहायइ अडचणीपाि न सजतका त्राि होईल सततका करून रे्ण्याि प्रत्येक िमांजि 
मनुष्ट्यानें तयार अिलें  पासहजे. आहारसविगइद्वाराची होईल सततकी स्वच्िता राखणें हें कोणाि अवश्य 
वाित नाहीं? पण ती राखण्याचे अनेक मागइ आहेत. त्या मागांपैकीं ज्यापाि न कमींत कमी र्ाण व रोग 
उत्पन्न होण्याचा िांभव अिेल त्याचा अांगीकार करण्याि आपण तयार झालें  पासहजे. मलाचा पाण्याशीं 
िांयोग हा त्यापाि न होणाऱ्या नऊदशाांश पीडेचें कारण आहे; आसण आमच्यापैकीं प्रत्येकाला प्रत्येक खेपेि 
सनदान ताांब्याभर म्हणजे िुमारें दीडदोन शरे पाणी मळाच्या पािींत ओतल्यासशवाय चैन पडावयाचेंच नाहीं! 
पािीच्या जागीं एखादें धातुपात्र ठेवावें म्हिलें  तर या आमच्या पाण्याच्या िोिामुळें  लोखांडाच्या मोठमोठ्या 
हौदाांचीच योजना केली पासहजे! पण तिें करणें जागेच्या, पैशाच्या, व स्वच्ि करण्याच्या नडीमुळें  शतय 
निल्याकारणानें, नसशबावर हवाला देऊन आम्ही आज शेंकडों वषें आपल्या र्राांत असनवार र्ाण करीत 
आहों. एखादा युरोसपअन तुमच्या शौचक पाांत जाईल तर तुम्हाांला पश ांपेक्षाां पश  िमजेल, आसण तुम्ही 
बोरीबांदरिारख्या िावइजसनक युरोसपअन मलम त्रगृहाांत जाल तर तुम्हाांला भव्य सदवाणखान्याांत प्रवशे 
केल्यािारखें वाि न तेथें कोणताही देहधमइ उरकण्याची लाज वािेल! मलम त्रापाि न रोगोत्पसत्त होत अिो 
ककवा निो, पाण्याशीं त्याचा िांयोग झाला अिताां अिह्य दुगंध उत्पन्न होतो हें तरी घ्राणेंसद्रय अिलेल्या 
कोणत्याही मनुष्ट्याि नाकब ल करवणार नाहीं. अिें अिताां डुकरें ज्या प्रकारच्या डबतयाांत लोळतात 
त्याह नही आमच्या शौचक पाांत असधक कदइम अितो याि कोण ना म्हण ां शकेल? डुांकरें त्याांत िाक्षात् 
लोळतात आसण आम्ही र्फतत बि न राहतों येवढाच काय तो यािांबांधानें त्याांच्या आमच्याांत भेद आहे अिें 
आम्हाांि वाितें. ही िवइ र्ाण, सनदान सतचा बराच भाग, व त्यापाि न होणारे दुष्ट्पसरणाम, आमच्या एका 
िन्मान्य िुसशसक्षत समत्रानें ज्या ि चना केल्या आहेत व ज्याांना आम्हीं याच अांकाांत दुिरीकडे स्थळ सदलें  
आहे, त्या प्रत्येक गृहस्थानें आपल्या र्रीं अमलाांत आसणल्याि, नाहींिे होणार आहेत. प्रत्यक्ष पाण्यापेक्षाां 
पाण्याच्या बोळ्यानें कमी स्वच्िता रहाणार आहे अिें नाही. कदासचत् काांकणभर असधक राहील. र्फतत 
िांवईमुळे आम्हाांि अिें वाितें कीं पाणी वापरण्याांतच असधक स्वच्िता आहे. पण जी गोष्ट केवळ िांवईवरच 
अवलांब न आहे ती हळ  हळ  िाक न देणें व सतच्या जागीं दुिरी िांवय लाव न रे्णें हें मनुष्ट्याि अशतय नाहीं! 
लहान मुलाची शुसद्ध र्फडतयाांनीं करण्याांत जर आम्हाांि र्ाण वाित नाहीं, तर त्याच रीतीनें आपलीही 
करून रे्ण्याांत काां वािावी हें िाांगणें अांमळ कठीण आहे. सशवाय, प्रक्षालनाकसरताां काां होईना मळाला प्रत्यक्ष 
बोिाांनीं स्पशइ करून मग तीं ध त बिण्यापेक्षाां अप्रत्यक्ष रीतीनें म्हणजे ओल्या कागदाच्या ककवा र्फडतयाच्या 
िाह्यानें मलप्रक्षालन करण्याचा प्रर्ात पडेल तर सकती खािें होईल बरें? एकदाां अिें करणें आम्हाांि प्रशस्त 
वाि ां लागेल तर त्यापाि न आम्हाांि आणखी अनेक र्फायदे करून रे्ताां येणार आहेत. पण त्याांपैकीं आज 
र्फतत एकदोहोंचें सदगदशइन करून हा ककळिवाणा सवषय िध्याां आिपता रे्तों. 

 
नरकलोक दोन प्रकारचे आहेंत; एक प्रत्यक्ष व दुिरा काल्पसनक. याांपैकीं दुिरा पुराणाांत व कथाांत 

आहे; आसण पसहला आम्हाां वसरष्ठ प्रतीच्या कहद  लोकाांच्या बाळसतणींना दहा सदवि ज्या क्स्थतींत रहावें 
लागतें त्याह न अांधेऱ्या खोलींत काांजी सपऊन राहण्याची ज्या कैद्याला सशक्षा झाली आहे त्याची क्स्थतीही 
स्वच्ितेच्या व उजेडाच्या िांबांधानें शेंकडोंपि बरी! कोरड्ा प्रक्षालनाची चाल आमच्या लोकाांत पडल्याि 
बाळांसतणीच्या िीचभर खोलींतील बराच कदइम कमी होईल. तिेंच, याच नवीन चालीमुळें  आजाऱ्याि 
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बसहर्कदशिेाठीं ककवा लरु्शांकेिाठीं रात्रीं–अपरात्रीं ऐन थांडीच्या, वाऱ्याच्या, ककवा पाविाच्या तडाख्याांत 
आपली सनवाऱ्याची खोली व ऊबदार आांथरूण िोडावें लागणार नाहीं. िामान्य लोकाांनाही सनजण्याच्या 
खोलींत पिरि तोंडाचें व र्ट्ट झाांकणाचें एखादें काचपात्र ककवा सचनी पात्र ठेऊन देताां येऊन, कोणत्याही 
देहधमािाठीं रात्रीं खोलीच्या बाहेर पडण्याची आवश्यकता िाळताां येणार आहे. ज्या मुलखाांत रात्रीं थांडी 
र्फार िुिते, वारे िोंिाट्यानें वहातात, व पाविाची झोड लागते, अशा मुलखाांतील लोकाांि या नवीन 
चालीमुळें  आपली प वइ पुण्याई र्फळाि आली अिें वािेल! 
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शहािे असािं तर आमचें ऐका 
 

६–२–९३ 
 
सस्रयाांि राजकाणाांत सशरूां  द्यावें ककवा नाहीं? िरदारकुलाांत जन्म पावल्यामुळें, ककवा िामान्य 

आईबापाांच्या पोिीं आल्यानें मनुष्ट्याांच्या योगयतेंत अांतर पडतें कीं काय? िवइ जगाांतील लोकाांचें परस्पर 
दळणवळण वाढण्यािाठीं आगगाड्ा, गलबतें वगैरेंह नही िोयीची व शीघ्रतर अशीं प्रवाििाधनें अक्स्तत्वाांत 
कशी आणताां येतील? वगैरे प्रश्नाांच्या सवचाराांत िुधारलेलें  जग मगन होऊन गेलें  अिताां, बायकाांनीं जोडे, 
बांड्ा र्ालाव्यात कीं नाहीं; श द्राांनीं ब्राह्मणाांि सशवावें ककवा नाहीं; कहद ांनीं िमुद्राांत न प्रवाि केल्याि ते 
पसतत होतील कीं काय? वगैरे प्रश्नाांची चचा आमच्या कहदुस्थान देशाांतील वतइमानपत्राांत न होत अिावी, ही 
अत्यांत खेदाची गोष्ट होय हें कोणीही कब ल करील. परांतु अशा गोष्टींबद्दल सकतीही खेद वािला तथासप 
जोंपयंत हे प्रश्न आमच्या लोकिमुदायाि महत्त्वाचे वाितात, तोंपयंत त्याांच्यासवषयीं भवसत–न–भवसत 
करण्याांवाच न गत्यांतर नाहीं. गेल्या अांकी “म्युसनसिपल हौद व ब्राह्मण्यावर गदा” या िदराखालीं आम्हीं जो 
लहानिा लेख सलसहला होता, त्याकडे आज सर्फरून वळण्याचा आम्हाांि प्रिांग येईल अिें आम्हाांि वािलें  
नव्हतें. त्या लेखाांत आम्हीं दाखसवलेली सदशाच अनेक दृष्टींनीं आज सहतावह होण्याचा िांभव आहे अिें 
प्रत्येक सवचारी मनुष्ट्याि सदिल्यावाांच न राहणार नाहीं. पण त्या लेखाांत आमच्या एका बांध ि अथपाि न 
र्सतपयंत िारा असवचार भरलेला दृष्टीि पडतो! व तो सलसहताांना आमचें डोकें  सठकाणावर नव्हतें, अशी जर 
आमच्या बांध ची खात्री झाली निती, तर ‘जासतभेदािांबांधानें लोकाांच्या मनाि त्राि देण्याचा आम्हीं प्रयत्न 
केला आहे’ अशा आरोपावर आमच्या ‘गळ्याांत एखादें लचाांड अडकसवण्याचाही’ त्याचा सवचार होता! अिो. 
ही वरील पोरकि धमकावणी व याच्याच तोडीचें दुिरें तकइ ि वजा केलें  तर आमच्या बांध नें आमचा असवचार 
आमच्या पदरीं र्ातल्याचें सनदान आम्हाांि तरी उमगलें  नाहीं. म्युसनसिपासलिीच्या खसजन्याांत ककवा तोिींत 
पाणी अिेपयंत त्याि कोणाकोणाचा स्पशइ होतो र्कडे अगदीं डोळेझाक करून, तेंच पाणी खसजन्याांत न 
हौदाांत आलें , ककवा तोिींत न ताांब्याांत आलें  कीं लागलेंच िोंवळें  किें बनतें, व मग मात्र त्याि श द्राचा 
यक्त्कां सचत् स्पशइ किा िहन होत नाहीं, हें तर अज नही ग ढ कोडेंच आहे. बरें, नगरािारख्या र्तर सठकाणीं 
एकाच हौदावर ब्राह्मण व श द्रच नव्हे, तर मुिलमानही पाणी भरीत अि न त्याांचें ब्राह्मण्य जर अद्याप िोळा 
आणे कायम आहे, तर मग श द्राच्या कशतोड्ानें पुण्याचें ब्राह्मण्य तेवढें सहणकि काां ठरावें? िोडावािर 
सपणारे, ओांवळ्यानें जेवणारे, ब्राह्मणेतराांनीं केलेले पोहे, चुरमुरे व दुिरेही अनेक पदाथइ भक्षण करणारे, 
प्रत्यक्ष सिस्त्याच्या र्रचा चहा सपणारे व या िवांशीं िांिगइ ठेवणारे िहस्रशः लोक नुित्या ब्राह्मण या 
नाांवाखालीं जर ब्राह्मणाांच्या हौदावर पाणी भरीत आहेत, व त्याांचा िांिगइ जर आमच्या धमासभमान्याांि 
खपतो, तर श द्राांनींच तेवढें काय पाप केलें  आहे?सशवाय हे वरील प्रकार ब्राह्मण लोक लप निप न करीत 
नि न उर्ड चव्हाट्यावर करताांना जर िवांच्या दृष्टीि पडतात, तर त्याांचा िांिगइ तुम्हाांि किा खपतो? व 
आमचाच मात्र काां खपत नाही? अिा श द्राांनीं प्रश्न केल्याि त्याि उत्तर काय? ब्राह्मणोऽस्यमुखमािीत्’, 
‘पद्भ्याां श द्रोऽजायत’ या श्रुतीच्या जोरावर ‘जरी ब्राह्मण झाला भ्रष्ट, तरी तो सतहीं लोकीं श्रेष्ठ’ हा न्याय 
आजसमत्तीि श द्राांपुढें केल्याि ते त्याि सभक्षा र्ालतील अिें आम्हाांला वाित नाहीं. ब्राह्मण ईश्वराच्या 
मुखापाि न झाला म्हण न तो श्रेष्ठ व आपण ईश्वराच्या पायापाि न उत्पन्न झालों तेव्हा आपण नीच, अशी 
जोंपयंत श द्रासद वगांची िमज त होती तोपयंत ते अज्ञानानें ब्राह्मणाची प जा करीत अित; व ब्राह्मणाि 
त्याच्या सवरुद्ध म्युसनसिपासलिीजवळ दाद मागण्याचाही प्रिांग आला नव्हता. हल्लीं ज्याअथीं अिा प्रिांग 
आलेला आहे, त्याअथीं ते प वीप्रमाणें ब्राह्मणाची महती मानीत नाहींत हें उर्ड आहे. तेव्हाां ब्राह्मण लोक 
आपलें  जन्मसिद्ध वचइस्व त्याांच्यावर स्थाप ां पहातील तर हातपाय हलसवल्यासशवाय ते खसचत रहाणार 
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नाहींत. मागें नगर मुक्कामीं अिाच एक तांिा आला होता. सिस्ती लोकाांनीं ब्राह्मणाांच्या हौदावर पाणी भरूां  
नये अिें एका पक्षाचें म्हणणें होतें. दुिऱ्या पक्षाची तक्रार अशी होती कीं, मुिलमानाांनीं ब्राह्मणाांच्या हौदावर 
पाणी भरलेलें  जर चालतें, तर सिस्त्याांिही ते भरण्याि हरकत होऊां  नये. याबद्दल बऱ्याच कोिांत प्रकरण 
चाल न शवेिीं हायकोिानें सिस्त्याांिारखा सनकाल सदला. तिाच काांहीं प्रयत्न हल्लीं श द्रलोकही करणार 
नाहींत, व न्यायकोिेंही त्याांच्यािारखा सनकाल करणार नाहींत कशावरून? बरें, म्युसनसिपासलिीनें 
ब्राह्मणाांचें िोंवळें  राखण्याचा प्रयत्न करणें जर अवश्य आहे, तर शणेवी, प्रभ , गुजराथी वगैरे जातींचेंही 
िोंवळें  काां राख ां नये? यासशवाय ज्या दुिऱ्या अिांख्य जाती आज आम्हाांत झालेल्या आहेत, त्या िवांचाही 
ब्राह्मणार्तकाच म्युसनसिपासलिीवर हक्क आहे; व या िवाची त्याांच्या त्याांच्या वडे्ा िमजुतीप्रमाणें व्यवस्था 
करावयाची म्हिली म्हणजे हौदावरील पाट्याांच्या पायींच म्युसनसिपासलिीि सकती खचइ पडेल हें िहज 
िाांगताां येण्यािारखें नाहीं. तेव्हाां भोंवतालच्या क्स्थतीकडे नजर देताां म्युसनसिपासलिीनें या धमइरक्षणाच्या 
कामापाि न रहावले सततकें  द र रहाणें हेंच िवइस्वीं श्रेयस्कर होय अिें अज नही आमचें मत आहे. 
कहदुस्थानची िुधारणा व्हावी म्हण न अनेक सदशाांनीं अनेक लोकाांनीं जे प्रयत्न चालसवले आहेत, त्याांि 
पुण्यािारख्या नाांवाजलेल्या शहरानें मदत करावी कीं त्याांच्यावर थांड पाणी ओतावें? कहदुस्थानची राजकीय 
क्स्थसत िुधारावयाची अिेल, तर काँगे्रिनें सवलायतची िर्फर केली पासहजे ही गोष्ट आज प्रत्येक 
राष्ट्रसहतकचतकाि स्पष्ट सदिते व राष्ट्रीय िभेमध्यें िवांनुमतें तिे ठराव पाि होत आहेत. कहदुस्थानचा 
व्यापारधांदा वाढवावयाचा अिेल तर र्तर देशाांशीं आपणाांि दळणवळण ठेवलें  पासहजे, म्हण न औद्योसगक 
पसरषदेिारख्या िांस्था ठराव करीत आहेत व परदेशीं जाऊन रासहल्यानें जात वगैरे काांहीं वाित नाहीं 
म्हण न पुराणपांथानुयायी ब्राह्मण धैयानें प्रसतपादन करीत आहेत. सशकागोिारख्या प्रदशइनापाि न सकती 
र्फायदे होणारे आहेत हें मनाांत आण न अनेक देशसहतकचतक ही िांधी न दवडण्यासवषयीं लोकाांि हुशार 
करीत आहेत, व व्यापारी लोक त्याांचा प्रवाि िुखकर होण्याचीं िाधनें शोध न काढीत आहेत. अशा प्रिांगीं 
ब्राह्मण व श द्र याांच्या स्पशास्पशाबद्दल म्युसनसिपासलिीपुढें मोठ्या गांभीरपणें प्रश्न आणण्याच्या आम्ही 
खिपिींत पडावें हें कोणाही राष्ट्रसहतकचतकाि ियुक्ततक वािणार नाहीं. श द्राच्या स्पशांत पाप दड न 
रासहलें  आहे ही अत्यांत कोती िमज त जर आम्ही अद्याप झुगारून देणार नाहीं, तर आम्ही र्ांगलांडाांत काँगे्रि 
भरसवणार कशी? व्यापाराकसरताां र्तर देशीं पेढ्या स्थापणार कशा? व सशकागोि जाऊन येणार किे? 
तेथील हौदावरही अशा पाट्या मारसवण्याची व्यवस्था होणार आहे, अिे सनदान आमच्या तरी ऐसकवाांत 
नाहीं! व अशी ि चना करण्यार्तका वडेापीर कोणी अिेल अिेंही आम्हाांि वाित नाहीं! धमासवरुद्ध आचरण 
न कसरताां परदेशीं जाऊन येण्याि ककवा तेथें रहाण्याि हरकत नाहीं अिें म्हणणाराांच्या धमइकल्पना 
श द्रस्पषृ्ट पाण्याच्या खसचत पलीकडे गेल्या अिल्या पासहजेत. तात्पयइ, राष्ट्रीय िभा व औद्योसगक पसरषद 
याांच्याांतील आमचे ठराव जर आम्हाांि दप्तराच्या बाहेर काढावयाचे अितील, तर आम्हीं या सशवासशवीच्या 
व िोंवळ्याओांवळ्याच्या कल्पना हळ  हळ  िांपुष्टाांत आणण्याि सशकलें  पासहजे, व हें मनाांत आण नच आमच्या 
धमासभमान्याांनीं यापुढें उांबरठ्याच्या बाहेर आपल्या िोंवळ्याओांवळ्याचें प्रदशइन करीत बिण्याच्या 
भानगडींत पड ां नये, अिा आम्हीं त्याांि िल्ला सदला होता. अज नही आम्हीं म्हणतों कीं शहाणे अिाल तर 
आमचें ऐका. याउपर तुमचें तें िोंवळें  तुम्हाांि खुांिीवरच अडकव न ठेवलें  पासहजे. दोन सदवि िाि चे, दोन 
सदवि िुनेचे! िोंवळेंओांवळे व तसद्वषयक म ढ कल्पना याांचें िाम्राज्य होतें तेव्हाां त्याांनीं वािेल तिा जुल म 
केला. ब्राह्मणाांि श्रेष्ठ पद सदलें  व श द्राांि नीच ठरसवलें , खऱ्या ज्ञानाचा लोप केला व र्ोकां पट्टीि उते्तजन 
सदलें ; धमइसवचाराांची व मनाची र्फारकत करून िाकली, व त्याांचें िारें रहस्य शसरराच्या बाह्य कवायतींत 
आण न िोडलें . आताां यापुढें ही असवचाराची बेबांद पातशाही चालावयाची नाहीं. आताां अमतयाच्या पोिीं 
अमतयाचा जन्म झाला म्हण न तो श्रेष्ठ ही कल्पना आषइ मानली जाणार व बुसद्धबलानें जो पुढें िरेल तोच श्रेष्ठ 
ठरेल. या जबरदस्त सवचारओर्ाची गसत असवचारबाांधानें थाांब ां शकणारी नाहीं. नको नको म्हणताां सहचा 
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तुमच्यावर पसरणाम झाला आहे, होत आहे व पुढें झाल्याांवाच न रहाणार नाहीं. तेव्हाां आताां उगाच आढेवढेे 
रे्ण्याांत काय अथइ आहे? म्हिलें  “आलीया भोगाशीं अिावें िादर, मेंब्रावरी भार र्ाल ां  नये!” 
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याचें कारि स्वाथधपरायिता 
 

१३–२–९३ 
 
तारीख ३० जानेवारीच्या म्हणजे चाल  वषाच्या िोळाव्या अांकाांत ज रीचा हक्क काढ न रे्ण्याची दुबुइसद्ध 

िर चाल्इि एसलअि याांि काां झाली अिावी, हें थोडतयाांत िाांसगतलें  आहे. पण त्यािांबांधानें कोणी अिा 
प्रश्न करतील कीं, िर चाल्इि याांनीं कोणत्याही कारणामुळें  आमचा हा हक्क काढ न रे्ण्याची ि चना केली 
अिो; बादशाही राणीचे अत्यांत वाखाणलेले प्रसतसनसध लॉडइ लॅन्स्डौन याांनीं त्या ि चनेि आपली िांमसत 
कशी सदली? या प्रश्नाि केवळ तार्कककाांिच उत्तर देताां येणार आहे. कदासचत् लेफ्िेनांि गव्हनइराप्रमाणें 
गव्हनइर–जनरलािही बांगाली लोकाांच्या भेकडपणामुळें  भयांकर न्यायपतन होतें अिें वाि न तिें न होऊां  
देण्यािाठीं त्या लोकाांच्या हात न खुनािारख्या मोठमोठ्या अपराधाांचा सनकाल करण्याचा हक्क काढ न घ्यावा 
अिें वािलें  अिेल, ककवा िर चाल्इििारख्या बुसद्धवान् व वजनदार असधकाऱ्याच्या म्हणण्याला त्याांनीं 
सभडेखातर आपली िांमसत सदली अिेल. र्ांगलांडाांत न कहदुस्थानाांत जे बडे र्ांग्रज लोक गव्हनइिइ ककवा 
गव्हनइिइ जनरल होऊन येतात ते नेहमीं एका प्रकारच्या पेंचाांत अितात. हाताखालच्या असधकाऱ्याांचें ऐकावें 
तर प्रजा रुष्ट होते; प्रजेचें ऐकावें तर असधकारी रुष्ट होतात. लॉडइ सलिन, लॉडइ डर्फसरन, आसण आमचे 
िध्याचे नेकनामदार याांनीं िरकारी अांमलदाराांच्या तांत्रानें आपलें  वतइन ठेसवलें  अिल्यामुळें  त्याांची त्या 
लोकाांत मोठी बडेजाव आहे. पण त्याच मानानें रयत त्याांसवषयीं पराकाष्ठेची उदािीन आहे; आसण 
सलिनशाही जर आणखी काांहीं वषे चालती तर बांडेंच होऊां  लागलीं अितीं. याच्या अगदीं उलि प्रकार 
लॉडइ सरपन याांच्या अमदानींत सदि न आला. त्याांची कारकीदइ आम्हाांि अनुक ल अिल्यामुळें  ती येथील 
र्ांग्रजी अांमलदाराांि अत्यांत असप्रय झाली. त्या पाांच वषांत कहदुस्थानाच्या एका िोंकापाि न दुिऱ्या 
िोकापयंत िवइ कहद  प्रजेि आनांद व िमाधान दृष्टीि पडत होतीं. पण युरोसपअन असधकाऱ्याांि तोच 
पांचिाांवत्िसरक काल अत्यांत िांकिावह झाला! व जेव्हाां लॉडइ सरपन याांची या देशावर पाठ सर्फरली तेव्हाां 
त्याांना एक मोठी ब्याद िळली अिें वाि न क्षणभर हायिें झालें ! असधकारी आसण प्रजा याांत येथें अशा 
प्रकारची नेहमीं दुही अिल्यामुळें, असधकाराचा असभलाष हें ज्याांचें कुललक्षण ककवा जासतगुणच आहे अशा 
कॉन्िव्हेसिव पक्षाांतील गव्हनइर जनरलाला येथील असधकाऱ्याांचें म्हणणें िवइथैव खरें वािणें व लोकाांचें 
बोलणें बाष्ट्कळपणाचें वािणें हें अगदीं स्वाभासवक आहे, आसण लॉडइ लॅन्स्डौन याांि तिें वाि न त्याांनीं िर 
चाल्इि याांच्या या म खइपणाच्या कृत्याि रुकार सदला याांत काांहीं नवल नाहीं. 

 
पण ही गोष्ट या दोर्ाांनीं िेके्रिरी ऑर्फ स्िेट्चा िल्ला रे्तल्यासशवाय करण्याचें धाडि काां केलें  

अिावें बरें! याचें एक उत्तर अिें सदितें कीं, हा हक्क काढ न रे्ण्याचा ब ि प्रथम सनर्ाला त्या वळेेि 
कॉन्िव्हेसिव्ह प्रधानमांडळ र्ांगलांडाांत असधकारारूढ अिल्यामुळें  व त्या मांडळाकड न आपल्या कोणत्याही 
प्रकारच्या कृत्याि कधींही व किलीही हरकत येण्याचा िांभव नाहीं अशी याांची कदासचत् पक्की खातरी 
अिल्यामुळें, त्याांनीं सतचा उपक्रम केला अिेल. ती अमलाांत आणण्याच्या िुमाराि आपला पक्ष 
असधकारच्युत होऊन उलि पक्ष असधकाररूढ होईल अिें लॉडइ लॅन्स्डौन याांि िमजण्याचा िांभव अिता 
तर त्याांनीं बहुधा या कामाि आरांभच केला निता. कारण अशा प्रकारची गोष्ट सलबरल पक्षाांतील 
प्रधानमांडळीि कधींही रुचावयाची नाहीं, हें त्याांच्या ध्यानाांत आलें  अितें. पण अांमलदार लोकाांत या 
गोष्टीच्या चचेि िुरुवात झाली तेव्हाां सवलायतेकडील वारा कहदुस्थान िरकारला अत्यांत अनुक ल वहात 
अिल्यामुळें, हें आपलें  िोिेंिें काम आपण िहज उरक न िाक ां  अिें त्या िरकाराि वािलें  अिावें, आसण 
म्हण न त्यानें तो िारा सबकि व्य ह रचव न आणसवला अिावा, हें उर्ड सदितें. पण ‘Man proposes and 
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God disposes’ अशी जी र्ांग्रजींत म्हण आहे ती येथें उत्तम रीतीनें प्रत्ययाि आली. हायकोिाच्या जज्जाांचीं, 
सडक्स्रति जज्जाांचीं, व आणखी काांहीं ठळक ठळक युरोसपअन असधकाऱ्याांचीं मतें रे्ऊन व त्याांवरून आपल्या 
हेत ि अनुक ल अशीं अनुमानें िर चाल्इि याांनीं काढ न ठेऊन हा वार उडसवण्याची अगदीं कडेकोि तयारी 
करून ठेसवली होती. र्ततयाांत र्ांगलांडाांत पक्षाांतर झालें ! मग काय सवचारताां? पुढे जावें तरी पांचाईत! मागें 
सर्फरावें तरी पांचाईत! या िांकिाांत त्याांनीं कहदुस्थान िरकाराला अशा कामाांत सकती असधकार आहे, आसण 
सब्रसिश िरकाराि सवचारल्यासशवाय त्यानें तो कोठपयंत चालवावा, हें देखील नीि रीतीनें पासहलें  निावें 
अिें सदितें; ककवा तिें करूनही अशा कामाांत सब्रसिश पालइमेंिानें आपणाांि प णइ अखत्यार सदला आहे अशी 
त्याांची िमज त झाली अिावी. अथवा पुढें मागें जें होईल तें होवो, आपण एकदाां हातीं धरलेलें  काम तडीि 
नेलेंच पासहजे; त्याबद्दल आपल्या जागेचा आपणाांि राजीनामा द्यावा लागला तरी हरकत नाहीं— अिा 
मनाि पीळ पड न िेके्रिरी ऑर्फ स्िेट्ला ककवा कहदुस्थानच्या लोकाांना त्याचा सबलकुल िुगावा लाग ां न देताां 
त्याांनीं हा धडाका एकदम उडव न सदला अिावा, अिा तकइ  होतो. अशा िाहिी व असनयांसत्रत वतइनाचा 
पसरणाम किा होतो हें आताां जगजाहीर झालेंच आहे. ज्या र्ांक्गलश लोकाांनीं स्वातांत्र्यािाठीं आजपयंत 
र्तकीं भाांडणें केलीं आहेत, व ज्या सब्रसिश पालइमेंिानें त्या स्वातांत्र्याचें रक्षण पसहल्यापाि न र्ततया कष्टानें 
केलें  आहे, त्याांि ही दोन बड्ा नोकराांची िुलतानसगरी कोठ न िहन होणार? या ज रीप्रकरणाची बातमी 
र्ांगलांडाि जाऊन थडकताांच सतकडील स्वातांत्र्यसप्रय वतइमानपत्राांनीं व प्रमुख लोकाग्रणींनीं अशी हुल्लड 
करून सदली कीं, ती पाह न कहदुस्थान िरकार जेथल्या तेथें थांडच होऊन गेलें  आसण िर चाल्इि एसलअि व 
लॉडइ लॅन्स्डौन याांि सब्रसिश तयासबनेि परत बोलावणार, ककवा हे बडे असधकारी आपण होऊन आपल्या 
जागेचा राजीनामा देणार अशा बातम्या सनर् ां लागल्या! या वळेेि अशी काांहीं मौज झाली आहे कीं, 
र्ांगलांडाांतील अगदीं गचाळ िोरी पत्राांसशवाय व्हार्िरॉयच्या आसण लेफ्िेनांि गव्हनइराच्या या कृत्याला तेथें 
कोणीही चाांगलें  म्हणत नाहीं. िगळीं सलबरल पत्रें कहदुस्थान िरकाराि या असवचारी अनुदारपणाबद्दल व 
भलताच असधकार बळकावण्याबद्दल मोठा दोष देत आहेत. एतस्रीम सलबरल्ि म्हणजे रॅसडकल्ि याांनीं तर 
कहदुस्थानिरकाराच्या या म खइपणाबद्दल आकाशपाताळ एक करून िोसडलें  आहे! र्फार काय िाांगावें? 
िंंडन-िाइम्सिारखीं वजनदार कॉन्िरव्हेसिव पत्रें िुद्धाां या सवलक्षण प्रिांगीं आमच्या बाज चीं आसण 
कहदुस्थान िरकारासवरुद्ध झालीं आहेत! र्तका प्रकार झाला अि नही बड्ा लाि िाहेबाांि व त्याांच्या 
दुय्यमाांि अिें वाित अिेल कीं, कहद  लोकाांत कहदुस्थान िरकारचा आब राह ां देण्यािाठीं तरी सब्रसिश 
तयासबनेि आपला या कामाांत पाणउतारा करणार नाहीं; आसण एकां दर वस्तुक्स्थतीचा सवचार करताां 
आम्हाांिही अिें वाितें कीं, िर चाल्इि आसण लॉडइ लॅन्स्डौन अशा मोठ्या असधकाऱ्याांची सनखालि बेअब्र  न 
होऊां  देण्यािाठीं िेके्रिरी ऑर्फ स्िेट्ला सनदान त तइ तरी त्याांच्या म्हणण्यािारखें काांहीं तरी करावें लागेल. 
पण त्याांत या दोर्ाांनीं िांतोष न मानताां उलि पक्षाच्या प्रधानमांडळीनें आपला अपमान केला अशा 
असभमानानें आपल्या जागाांचा राजीनामा देऊन आपली वाि िुधारली तर िगळीच किकि चुकली. 
िेके्रिरी ऑर्फ स्िेट्ला जबाबदार कहदुस्थान िरकारच्या सवरुद्ध गेल्याचें अपयश नको, व आम्हाांि त्या 
िरकारच्या म खइपणाचें र्फळ भोगण्याि नको! काय होतें पहावें!!! 
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आिखी एक मुद्दा 
 

१३–२–९३ 
 
िावइजसनक हौद व त्याांवर पाणीं भरणाऱ्या शेंकडों जासत याांचें अक्स्तत्व काय तें पुण्यािच आहे अिा 

प्रकार नाहीं. सशवासशवीचा भागही केवळ पुण्यािच अिाधारण आहे अिाही भाग नाहीं, व यािांबांधानें येथेंच 
काय ती कोनाकोंपऱ्यात न कुजबुज ऐक ां  येते अशीही गोष्ट नाहीं. आताां या गोष्टी बहुतेक िवइिाधारण होऊन 
गेल्या आहेत; व येथें सनर्णाऱ्या अस्पष्ट ध्वनीचा र्तरत्रही प्रसतध्वसन होण्याि वातावणाची अनुक ल अशीच 
क्स्थसत आहे. तेव्हाां अशा क्स्थतींत या सवषयाकडे सर्फरून एकदाां वळणें केवळ अनावश्यक होईल अिें 
आम्हाांि वाित नाहीं. सशवाय िकृद्दशइनीं ही बाब कोणाि क्षलु्लकशी वािली, तथासप सतचा एका मोठ्या 
प्रश्नाशीं िांबांध पोंचतो हें आपण लक्षाांत ठेवलें  पासहजे. िवइ मानव प्राणी जन्मतः िारख्या योगयतेचे असधकारी 
अि न त्याांचे हक्कही एकिारखे अितात; व ती योगयता व ते हक्क त्याांच्याकडे रहाणें हें केवळ त्याांच्या 
कमीअसधक बुसद्धसवकािावर व उद्योगशीलतेवर अवलांब न आहे, या श्रेष्ठ तत्त्वाचीं या जगाांत प्रस्थापना 
करण्याच्या कामीं िवइकालीन व िवइदेशीय िुधारकाांनीं आजपयंत अनेक सदशाांनीं प्रयत्न केले आहेत, व त्या 
प्रयत्नाांि उत्तरोत्तर सिद्धीही समळत चालली आहे. आताां ज्याांि आपण िुधारणेच्या सशखराि पोंचलेलीं 
म्हण न मानतों त्या राष्ट्राांतही जर अद्याप या उदात्त तत्त्वाचा प णइ अांमल झालेला आपल्या दृष्टीि पडत नाहीं, 
तर आज शेंकडों वषें या अज्ञानम लक ककवा असभमानपे्रसरत वैषम्यकल्पनाांचीं पुिें रे्त बिलेल्या या 
कहदुस्थान देशाांत तो एकदम होईल ही आशा व्यथइ होय. कालगतीनें जासतभेदकल्पनावृक्षाचा आज येथें 
र्तका काांहीं सवलक्षण सवस्तार होऊन गेला आहे, व त्याचीं मुळें  र्तकीं काांहीं खोल गेलीं आहेत कीं, त्याचें 
िम ळ िेदन करणें एका सुधारकासच काय परांतु सुधारकसहस्राच्या कां पनीिही भारी व जोखमीचें वािलें  
तर त्याांत नवल नाहीं. तथासप िुधारणेची सवजयपताका अव्याहत र्फडकत रहाण्याि वर सनर्कदष्ट केलेल्या 
श्रेष्ठनीसतप्रणीत तत्त्वाचेंच िाम्राज्य झालें  पासहजे, अशी ज्याांची बालांबाल खात्री होऊन गेली आहे, त्याांनीं या 
वृक्षाच्या अर्फाि सवस्तारानें यककसचत्ही डगमग न न जाताां ‘थेंबें थेंबें तळें  िाचें’ या न्यायानें सनदान जी जी 
र्फाांदी त्याांच्या मागाआड येत अिेल सतच्यावर तरी आपली कुऱ्हाड चालव न िाधेल तेवढी गुांतागुांत कमी 
करण्याि झिलें  पासहजे. िमुद्राांतील यःकसश्चत् कीिकाांच्या ितत प्रयत्नानें मोठमोठ्या जहाजाांचींही शकलें  
करून िाकणारे प्रचांड खडक जर उत्पन्न होतात, तर िदिसद्वचारकुठारापुढें या अज्ञानम लक 
जासतभेदकल्पनावृक्षाच्या अखांड जाळ्याचा पाड काय? 

 
अिो. मागील खेपेि अिें दाखसवलें  कीं, हौदाांत ककवा तोिींत पाणी येण्याप वीं त्याि होण्याच्या 

सशवासशवीचा जर तुम्ही बांदोबस्त करीत नाहीं; र्तर सठकाणीं नाना जासत एकाच हौदावर पाणी भरीत अि न 
येथील ब्राह्मणाांशीं व्यवहार ठेवण्याि तुम्हाांि हरकत वाित नाहीं; िोडावािर सपणें, ओांवळ्यानें जेवणें वगैरे 
श द्रिदृश मानलेले प्रकार करणाऱ्या ब्राह्मणाांचा िांिगइ जर तुम्हाांि अपसरहायइ झाला आहे; व देशाची 
राजकीय व औद्योसगक क्स्थसत मनाांत आणताां श द्राशींच नव्हे तर परदेशस्थ म्लें च्िाांशींही िांिगइ ठेवण्याि जर 
तुमची प णइ िांमसत आहे; तर मग श द्राच्या कशतोड्ाबद्दल उगाच सगल्ला करीत बिणें हें केवळ 
अिमांजिपणाचें होय. आज या सशवासशवीच्या कल्पना हळ  हळ  सशसथल करणें काां आवश्यक आहे या 
िांबांधानें आणखी एक मुद्दा िुचवावयाचा आहे. 

 
सकत्येकाांचें अिें म्हणणें पडतें कीं, देशकालवतइमानाकडे पाह न परदेशस्थ म्लें च्िाांशीं िांिगइ 

ठेवण्याि आमची मनाई निली, म्हण न येथेंही आम्ही वािेल तिा भ्रष्टाकार होऊां  द्यावा कीं काय? यावर 



 

 

अनुक्रमणिका 

उत्तर र्तकें च कीं, आधीं आम्ही म्हणतों याांत भ्रष्टाकाराचा मुळींच भाग नाहीं. सशवाय याांत जर भ्रष्टाकार आहे 
तर याच्याच जोडीच्या र्तर गोष्टींतही तो अिलाच पासहजे. तेव्हाां जोपयंत एक खपते तोंपयंत दुिरीही 
खपली पासहजे. धमइिमजुतीमध्यें अिला हा कोसिक्रम उपयोगी नाहीं. 

 
अिें म्हण न कोणी आपल्या मनाची िमज त पाडो, परांतु अिल्या लांगड्ा िमजुती 

आचारप्रदेशिांचाराांत मागेंच पडल्या पासहजेत, व त्या तशा पडतही आहेत अिें आपल्या नजरेि येत आहे; 
अिो. धमइिांबांधीं गोष्टींत हेतुशास्राचा आश्रय करावा ककवा नाहीं याचा सनणइय करणें हें आम्हाांि प्रस्तुत प्रिांगीं 
आवश्यक निल्यामुळें  त्यािांबांधानें त तइ असधक सलसहण्याची आमची र्च्िा नाहीं. देशकालवतइमानानुिार 
आपल्या आचाराांत र्फरक करण्याि धमाची आडकाठी नाहीं येवढी कबुलीही आम्हाांि पुरेशी आहे; व आम्ही 
म्हणतों कीं, ज्या कारणाांकसरताां परदेशस्थ म्लें च्िाांशीं व्यवहार करण्याि तुमची तयारी आहे त्या 
कारणाांकसरताांच येथेंही श द्रासदकाांशीं हल्लीं चाल  अिलेल्या व्यवहाराांत तुम्हाांि र्फरक केला पासहजे. 

 
कोणत्याही देशाचें कोणत्याही बाबतींत पुढें पाऊल पडण्याि त्या देशाांतील लोकाांमध्यें परस्पर 

पे्रमभाव अिला पासहजे व ते एकमतानें व एकसदलानें वागण्याि तयार अिले पासहजेत, याबद्दल कोणाचा 
मतभेद नाहीं; परांतु हा स्नेहभाव राहण्याि व एकमत उत्पन्न होण्याि जासतभेद आड येतो ही गोष्ट मात्र 
कब ल करण्याचें सकत्येकाांच्या सजवावर येतें. जासतभेद आपल्या अवनतीचें एक कारण आहे अशी त्याांची 
मनाांत न खात्री झाली निते अिें नाहीं; परांतु ती झाली आहे अिें कब ल केल्याि त्याबरोबरच आपल्या 
आचरणाची सदशा बदलण्याचें जें जोखीम त्याांच्यावर येऊन पडतें, तें त्याांि प वइिांस्कारामुळें  अवजड वाि ां 
लागतें. यामुळें  जासतभेदाची िांस्था र्ातक नाहीं अिें सिद्ध करण्याचा ते ओढ नताण न प्रयत्न करूां  लागतात. 
पारशी, मुिलमान, सिस्ती वगैरे वगेळाल्या धमांचे लोक जर राष्ट्रिभेिारख्या कामीं कहदुलोकाांशीं 
स्नेहभावानें व एकमतानें वागतात, तर कहदुकहद ांतील जासतभेद िुधारणेि व्यत्यय आणतो अिें किें म्हणताां 
येईल, अिा ते एक प्रश्न करीत अितात. या प्रश्नाचें उत्तर थोडतयाांत आहे. एक तर पारशी, मुिलमान, 
सिस्ती वगैरे लोक राष्ट्रसहताच्या कामीं कहद ांशीं एकसदलानें वागतात ही गोष्ट िवांशीं खरी नाहीं. ज्या काांहीं 
थोड्ा लोकाांच्या िांबांधानें वरील सवधान करताां येणें शतय आहे ते, व ज्या कहद ांशीं ते एक सदलानें वागतात ते 
कहदु लोक, अिें दोन्हीही उदार सशक्षणानें या क्षदु्र जासतभेदकल्पनाांच्या र्फार पुढें गेलेले अितात. एक अमुक 
वांशाांत जन्म पावला म्हण न मोठा व दुिरा अमुक वांशाांत उत्पन्न झाला म्हण न हलका ही कल्पना त्याांि कधीं 
सशवत नाहीं र्तकें च नाहीं, तर परस्पराांशीं अन्नोदकव्यवहार करण्याांत दोषादोष आहे अिेंही त्याांि वाित 
नाहीं. सम. दादाभाई नौरोजी हे जातींनें पारशी अि न सर्फन्िबरीच्या मतदाराांनीं आपल्यातरे्फ त्याांि सनवड न 
सदलें  ही गोष्ट जशी खोिी नाहीं, त्याप्रमाणेंच त्याांच्याशीं र्ांग्रज लोकाांच्या सनत्य होत अिणाऱ्या व्यवहाराांत 
त्याांचें पारशीपण कोणाि भाित नाहीं हेंही काांही खोिें नाहीं. तात्पयइ, मनुष्ट्यामनुष्ट्याांत पे्रमवृसद्ध होऊन त्याांनीं 
एकसदलानें वाग ां लागण्याि त्याांचा धमइभेद सनत्य व्यवहाराांत दृष्टीि पडताां उपयोगी नाहीं. मनुष्ट्याचा व 
ईश्वराचा िांबांध वगेळा व मनुष्ट्याांमनुष्ट्याांचा िांबांध वगेळा. त्या दोर्ाांची िळभेिळ होताां नये. 

 
वरील सवचारिरणीवरून िहज अिें लक्ष्याांत येईल कीं, आमचा धमइम लक जासतभेद आमच्या सनत्य 

व्यवहाराच्या सजतका असधक आड येत अिेल सततका आमच्याांतील परस्पर स्नेहभाव कमी अिला पासहजे 
व सततकीच एकसदलानें वागण्याची शतयता कमी अिली पासहजे. आमचा जासतभेद आमच्या 
सनत्यव्यवहाराच्या आड येतो ककवा नाहीं हें सिद्ध करीत बिण्याची मुळींच आवश्यकता नाहीं. कारण तो येत 
निता तर मुळीं हा प्रश्नच सनर्ाला निता; व तो येतो ही गोष्ट जर खरी आहे तर त्यामुळें  आमच्याांतील 
एकीिही अडथळा आला पासहजे हें वगेळें  सिद्ध करण्याि नको. सशवाय हें अनुमान अनुभवाि िोड न नाहीं 
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हेंही िवांच्या दृष्टीि पडल्यािारखें आहे. कोणी म्हणेल कीं, हा जासतभेद काांहीं आजच अक्स्तत्वाांत आला 
नाहीं; हा अनेक शतकें  अिाच चाललेला आहे; अिें अि न आजच श द्रवगांत अिांतोष काां उत्पन्न व्हावा? 
याचें कारण र्तकें च कीं, आजपयंत त्याांि अज्ञानावस्थेंत ठेवण्याची खबरदारी रे्तली गेली अिल्यामुळें  
त्याांि आपल्या अवनतीचें मुळींच ज्ञान झालें  नव्हतें व त्याबद्दल सवषाद मानण्याचेंही त्याांि कारण नव्हतें. 
परांतु र्ांग्रजी अमलानें त्याांि ज्ञानाचीं द्वारें खुलीं होऊन त्याांचे डोळे उर्डले अिल्यामुळें  ब्राह्मणाांि भ देव 
मान न त्याांची िेवा करणें हाच तुमचा धमइ आहे, हा उपदेश यापुढें अथातच त्याांि मानवणार नाहीं, व ते 
ब्राह्मणाांच्या भ देवत्वासवरुद्ध बांड केल्यावाांच न कधींही रहाणार नाहींत. या बांडाि याप वींच िुरुवात झालेली 
आहे. परांतु या वगांत अद्याप सवदे्यचा प्रिार झाला निल्यामुळें  त्याचें प णइ स्वरूप अज न भाि ां लागलें  नाहीं. 
सवदे्यचा जिजिा असधक प्रिार होत जाईल तितिें श द्रासद वगांि हल्लींचें वैषम्य असधकासधक िोंच ां लाग न 
तें नाहींिें करण्याि ते जारीनें प्रयत्न केल्यावाांच न रहाणार नाहींत. हौदाांवरून ब्राह्मणासदकाांची जी आज 
अवहेलना होते ती या भावी बांडाचीच ि चक होय. राष्ट्रिभेिारख्या सहतकारी िांस्थेसवषयींही या लोकाांच्या 
मनाांत दै्वतभाव उत्पन्न होऊां  लागला आहे, व ते कदासचत् काांहीं मुिलमान, पारशी वगैरे लोकाांप्रमाणें 
सवघ्निांतोषीपणा करतात कीं काय अशीही भीसत वाि ां लागली आहे. म्हण न देशकालवतइमानाकडे नजर 
देऊन परदेशस्थ म्लें च्िाांशीं व्यवहार करण्याि जिे आमचे लोक–नाखुषीनें काां होईना—हळ  हळ  कब ल 
होत आहेत, त्याप्रमाणें त्याच कारणाकसरताां येथेंही ब्राह्मणश द्राांतील वैषम्य होईल सततकें  कमी करण्याि 
त्याांनीं मनाचा सहय्या केला पासहजे. आमच्या िमजुतीप्रमाणें आम्ही त्याांि पापाचरण करण्याि िाांगत 
नाहींच. परांतु त्याांत पाप आहे अशी त्याांची अद्याप िमज त अिेल, तथासप ‘िवइनाश ेिमुत्पने्न अधं त्यजसत 
पांसडतः’ या न्यायानें त्याांनीं आपलें  आचरण ठेवलें  पासहजे. आमच्या या असत कमइठपणानें आमचा असतश द्रवगइ 
तर आम्हीं गमावल्यािारखाच आहे. त्याांपैकीं बहुतेक लोकाांनीं याप वींच आम्हाांि रामराम ठोकला आहे व 
रासहलेल्याांिही हात देण्याि समशनरी वगइ तयार आहेच. हेच असतश द्र सिस्ती होऊन आमच्या माांडीि माांडी 
लाव न बित अिले, तथासप त्याांच्याशीं प्रत्यक्ष िांिगइ ठेवण्याि मात्र आमचे लोक कब ल होणार नाहींत, 
आगगाडीमध न त्याांचा आम्हाांि सविाळ होत निला, तथासप शाळाांत न मात्र आम्ही त्याांि आपल्या बाांकावर 
बि ां देणार नाहीं, वगैरे गोष्टी सवचाराि धरून आहेत अिें जरी कोणाि म्हणताां येणार नाहीं, तथासप त्याांच्या 
मनाांत आम्हीं आपल्या आजपयंतच्या वतइनानें जो परकीपणा उत्पन्न केला आहे, तो नाहींिा करून 
िाकण्यार्तका आमचा कमइठपणा सशसथल होईल अशी मुळींच आशा सदित नाहीं. तेव्हाां ते तर आम्हाांि 
परकी बनलेच; परांतु श द्रवगाचीही आम्ही तीच वाि लावणार कीं काय तो प्रश्न आहे. एक गोष्ट िमाधानाची 
आहे कीं, श द्रासदकाांिांबांधानें आमचा कमइठपणा बहुतेक याप वींच चेंप न गेलेला आहे. तोच जरा असधक 
चेंपण्याि आम्ही तयार झालों व हल्लीं अिलेलें  परस्पराांतील वैषम्य आम्हीं अांशतः तरी कमी करण्याचा 
सनश्चय केला, तर या वगाकड न होणाऱ्या बांडाचे पसरणाम आम्हाांि र्फारिे भोंवणार नाहींत. तेव्हाां िध्याांच्या 
वस्तुक्स्थतीकडे लक्ष्य देऊन आमचे लोक हें वैषम्य वाढसवण्याच्या र्ातक प्रयत्नाि लागणार नाहींत अशी 
आम्ही आशा करतों. 
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लहिु व मुसिंमान याचंें ऐक्य कशानें होईिं? 
 

१८–९–९३ 
 
कहदु व मुिलमान याांचे तांिे काां न व्हाव,े आसण लोकाांनीं त्याांचा येवढा बाऊ काां करावा, हें आम्हाांि 

िमजत नाहीं. अशा प्रकारचे तांिे होणें हें स्वाभासवक आहे. तांिे होत नाहींत कोणामध्यें व कोठें? 
कहदुस्थानाांत तांिे होतात आसण युरोपाांत व अमेसरकें त होत नाहींत अिें नाहीं. कहदु व मुिलमान लोक 
दांगेखोर आहेत आसण सिस्ती नाहींत अिेंही नाहीं. जिा मुिलमानाांना आपल्या धमाचा असभमान आहे, 
तिाच सिस्त्याांनाही आहे. कहदु व मुिलमान या दोन सनराळ्या धमांच्या लोकाांत धमइवेडामुळें  आजपयंत 
सजतका रततस्राव झाला आहे त्याह न असधक रततस्राव सिस्ती धमाच्या दोन तिाांत झाला आहे. तेव्हा 
सिस्ती लोकाांनीं कहदु लोकाांि व मुिलमान लोकाांि धमइवडेे लोक ठरव न िुधारलेल्या लोकाांच्या मासलकें त 
त्याांचीं नाांवें येऊां  देण्याि प्रसतबांध करणें आसण त्याांना अधइवि रानिी ठरवणें हें प्रशस्त नाहीं. मनुष्ट्याच्या 
प्रकृतींत काांहीं चाांगल्या वृत्ती आहेत व काांहीं वाईि आहेत. पैकीं कधीं कधीं वार्िाांचें चाांगल्याांवर वचइस्व 
होऊन ते तांिे करण्याि प्रवृत्त होतात. येवढ्यावरून ते स्वभावानें कलहसप्रय आहेत आसण त्याांना िुधारणेची 
व स्वोत्कषाची र्च्िा, अथवा ती प णइ करण्याचें िामथ्यइ नाहीं, अिें अनुमान करणें हा मोठा प्रमाद होय. 
कहदुस्थानायेवढ्या महाद्वीपतुल्य देशाांत रहाणाऱ्या अगदीं सभन्न जातींच्या दोन लोकाांत कोणत्याही कारणानें 
पाांचपांचवीि वषांत एखाददुिरा दांगा होऊन पाांचपन्नाि मनुष्ट्यें खराब झालीं तर ते लोक सवश्वाि 
िाकण्याला, असधक राज्यासधकार देण्याला, आसण त्याांचा स्वतांत्र राजकीय िमाज केव्हाां तरी बनण्याला 
अयोगय आहेत, अिा शरेा ठोक न देणें हें रभिाचरण नव्हे काय? यावरून मुिलमान व कहदु या लोकाांत जे 
तांिे होतात त्याांचें आम्ही मांडन करीत आहों अिें मात्र कोणीं िमजताां कामा नये. हे तांिे र्तराांर्तकेच 
आम्हाांिही शोचनीय वाितात, व ते न होऊां  देण्याबद्दल हरएक प्रयत्न केला पासहजे अिें र्तराांप्रमाणें 
आम्हाांिही वाितें. आमचें जें म्हणणें आहे तें येवढेंच कीं, अिल्या तांट्यापाि न आम्हाां उभयताांतील वैमनस्य 
असधक वाढसवण्याचा ककवा त्याांच्या िबबीमुळें  आमचें पाऊल पुढें पड ां न देण्याचा अनुदार प्रयत्न कोणींही 
करताां कामा नये! “तुमच्याांतील तांिे नाहींिे होऊन तुम्ही. प्रत्यक्ष िहोदराांप्रमाणें वाग ां लागल्यासशवाय 
आम्ही तुम्हाांि कोणताही सवशषे महत्त्वाचा हक्क देणार नाहीं; कारण, तुम्ही भाांडत आहाां तोंपयंत त्याचा 
उपभोग रे्ण्याि तुम्ही पात्र नाहीं,” अिें जर उद्याां आमचें िरकार आम्हाांि म्हण ां लागले, तर त्याला 
आम्हाांि अिे उत्तर द्यावें लागेल की, “अजी खाकवद, खुद्द िख्ख्या भावाांत देखील जुतेपैजार होते; मग 
आम्हाां सभन्न धमांच्या, सभन्न चालींच्या, सभन्न भाषाांच्या, व सभन्न र्सतहािाांच्या लोकाांत केव्हाां केव्हाां थोडीबहुत 
गरमाई उत्पन्न झाली तर तीबद्दल तुम्ही आम्हाांवर र्तकी गैरमजी करणें बरोबर नाहीं! प्रजा जशी ममतेनें 
वळते तशी धाकानें वळत नाहीं. आमच्यािारख्या लोकाांि असधकासधक महत्त्वाचे हक्क देणें हेंच 
आमच्यामधील तांिेबखेडे मोड न िाकण्याचें मुख्य िाधन आहे. कहद  लोकाांि व मुिलमान लोकाांि अज्ञानाांत 
व दासरद्र्याांत ठेव न सकर्फायतीच्या िाऱ्या जागा तुम्ही आपणाांकडेच ठेवाल, राज्यकारभाराची िारी 
जबाबदारी तुम्हीं आपल्या सशरावर वहाल, आसण आमच्यापैकीं बहुतेकाांि नाांगऱ्ये, पाणतये, मोळतये ककवा 
अिल्याच जातीचे र्तर धांद्याांतील मज र होऊन रहा आसण सजसवतिार्फल्य झालें  अिें िमजा, अिें म्हणाल 
तर तें कधींही र्ड न येण्याचा िांभव नाहीं. तथासप िंॉडध सॅ् स्बरीसारख्या तुमच्याांपैकीं मुख्य मुत्िद्याच्या 
तोंड न अिले सनराशा उत्पन्न करणारे उद्गार केव्हाां केव्हाां सनर्तात, ही मोठ्या खेदाची गोष्ट आहे.” 
शाांततेच्या वळेीं िरकारानें कहद ांि व मुिलमानाांि िमदृष्टीनें वागव न दोर्ाांचेंही अज्ञान व दासरद्र्य 
र्ालसवण्याचा प्रयत्न केला पासहजे. कहद ांची िांख्या र्फार, तेव्हाां कधीं काळीं त्याांचेसवरुद्ध काांहीं करण्याचा 
प्रिांग आल्याि मुिलमानाांकड न चाांगलें  िाहाय्य समळणार आहे. याकसरताां त्याांना आपलेिे करून ठेवण्याांत 
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थोडािा डावा उजवा हात करावा लागला तरी हरकत नाहीं. त्याांच्या अांगी योगयता निली तरी त्याांना 
मोठमोठ्या जागा सदल्या पासहजेत; त्याांच्या पक्षाला न्याय निला तरी त्याांचें अपराधी वतइन पोिाांत र्ातलें  
पासहजे—अशी कल्पना सब्रसिश असधकाऱ्याांच्या मनाांत देखील कधीं येताां कामा नये. राज्य काबीज करण्याांत 
भेद करण्यानें कदासचत् र्फायदा होत अिेल; िांपासदलेल्या राज्याचें िांरक्षण होऊन िवइ प्रजा िांतुष्ट 
राहण्याि सनःपक्षपाती न्यायािारखें दुिरें िाधन नाहीं. दांगयाधोप्याच्या देळेि जे अपराधी सदि न येतील 
त्याांना हवी सततकी कडक सशक्षा देण्याि आमची सबलकुल हरकत नाहीं. पण अशा सशक्षा देण्याांत योगय 
न्याय करण्यासवषयीं पराकाष्ठा केली पासहजे. वारांवार होते काय कीं, एखाद्या असधकाऱ्याची एखाद्या दुष्ट 
कहद शीं ककवा मुिलमानाशीं गाांठ पडते, आसण तेवढ्यावरून त्याच्या मनाांत त्या त्या जातीसवषयीं कायमचा 
पीळ बि न जातो. प्रिांगसवशषेीं अिल्या असधकाऱ्याच्या हाताांत न्यायाचा ताजवा आला तर त्याचे हात न 
िवांि िारखा न्याय समळेलच अिें खातरीनें िाांगताां येत नाहीं. िबब, मोठमोठ्या दांगयाच्या कारणाांची 
चौकशी करण्याि ककवा त्याांत िाांपडलेल्या अपराध्याांि दांड करण्याि जे असधकारी नेमावयाचे ते थोर 
मनाचे, द रदशी, कष्टाळ , व अत्यांत न्यायी अिे अिले पासहजेत. सब्रसिश लोकाांच्या शौयाला सब्रसिश 
लोकाांच्या न्यायाचें पाठबळ अिेल तरच त्याांचें राज्यवैभव अढळ व सनष्ट्कलांक राहणार आहे. 

 
कहद ांत व मुिलमानाांत ऐतय राहण्यािाठीं आमच्या िरकारानें काय केलें  पासहजे हें येथवर 

थोडतयाांत िाांसगतलें . आताां या दोन्ही लोकाांनीं परस्पराांशीं किें वागावें हेंही िाांगणें जरूर आहे. वास्तसवक 
पाहताां मुिलमान लोकाांनीं कहद  लोकाांचें वैर काां करावें हें िमजत नाहीं. कहद  लोक मुिलमानाांच्या देशावर 
कधींही चाल न गेले नाहीतां; ककवा कहद  लोकाांनीं मुिलमानाांचें राज्य ककवा धमइ बुडसवण्याच्या कामीं दुिऱ्या 
राजाि मदत केलेली नाहीं. मुिलमान लोक जात्या श र, कडवे व कटे्ट धमासभमानी अिल्यामुळें  त्याांनींच 
आमच्या देशावर स्वारी करून आम्हाांि पादक्राांत केलें  आसण आपला धमइ आमच्या र्शाांत र्ालण्याचा प्रयत्न 
केला. गरीब सबचाऱ्या कहद ांनीं राजकीय स्वातांत्र्य तर तेव्हाांच गमावलें . धमइत्याग मात्र त्याांचे हात न सतततया 
िहजपणानें झाला नाहीं. स्वधमइरक्षणािाठीं त्याांनीं मध न मध न हातपाय हालसवले. मुिलमानाांि कहद ांपाि न 
जर काांहीं त्राि झाला अिेल तर मुिलमान होण्याि आम्हीं जो प्रसतबांध केला त्यामुळें  झाला अिला 
पासहजे. पण त्याबद्दल सवचारी मुिलमान लोक ककवा दुिरे कोणतेही लोक आम्हाांि काढीयेवढा तरी दोष 
देऊां  शकतील काय? खसचत नाहीं. पुढें दुदैवानें ककवा िुदैवाांनें आम्हीं दोरे्ही अगदीं सनराळ्या धमाच्या 
सतिऱ्याच राष्ट्राची प्रजा झालों! आताां कोणीं कोणाशीं भाांडण्याची ककवा कोणीं कोणाचा दे्वष करण्याची 
गरज रासहली नाहीं. दास्य हें दोर्ाांच्याही कपाळीं आलें  आहे, व दोर्ाांनाही आपापल्या उन्नतीचा उपाय 
करणें जरूर आहे. र्ांग्रजी म्हणीप्रमाणें दोरे्ही एकाच होडींत आहेत; तेव्हाां ही होडी िुरसक्षतपणें तीराला 
जाऊन लागणें उभयताांच्या िहकायावर व मतै्रीवर सवशषे अवलांब न आहे. अशा क्स्थतींत परस्पराांचा बेबनाव 
होणें हें उभयताांि सवर्ातक होण्याचा र्फार िांभव आहे. ज्याप्रमाणें प वइ वैभवाचें स्मरण करून मुिलमानाांनीं 
आजसमत्तीि शखेी समरसवण्याांत अथवा कहद ांशीं अरेरावी करण्याांत अथइ नाहीं, त्याप्रमाणेंच मुिलमानाांनीं प वी 
केलेलीं अनक्न्वत कृत्यें आज ध्यानाांत आण न कहद ांनीं त्याांचा दे्वष करण्याांत ककवा त्याांना सखजसवण्याांत 
शहाणपण नाहीं. र्तउत्तर मुिलमानाांनीं पारशी लोकाांप्रमाणें कहद  लोकाांचा हेवा करणें िोड न देऊन एकां दर 
िाऱ्या गोष्टींत, सवशषेतः राजकीय गोष्टींत, एकमेकाांच्या हाताांत हात र्ाल न चाललें  पासहजे. 
अल्पस्वाथािाठीं दुजाभाव होऊ देणें हें पसरणामीं अत्यांत असहतावह होणार आहे ही गोष्ट त्याांच्या लक्ष्याांत 
आली पासहजे. मुिलमान लोकाांनीं एक गोष्ट सवशषे रीतीनें ध्यानाांत ठेसवली पासहजे ती ही कीं, र्ांग्रज 
िरकारानें त्याांच्यावर सकतीही मेहरबानी केली तीपाि न त्याांचा सवशषे र्फायदा होण्याचा िांभव नाहीं. 
मुिलमान लोकाांि मात्र सिक्व्हल िक्व्हइिमध्यें घ्यावयाचें, कहद  लोकाांि घ्यावयाचें नाहीं; हजार 
रुपयाांवरच्या जागा मुिलमानाांि मात्र द्यावयाच्या, कहद  लोकाांि त्या द्यावयाच्या नाहींत; मुिलमान 
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लोकाच्या धमाचें मात्र रक्षण करावयाचें, कहद  धमाचें काांहीं झालें  तरी त्याची वास्तपुस्त करावयाची नाहीं; 
मुिलमान लोकाांि िरिकि हत्यारें वापरूां  द्यावयाचीं, कहद  लोकाांि त्याांचा वाराही लाग ां द्यावयाचा नाहीं—
अशा प्रकारचें अन्यायी, पक्षपाती व दुष्ट्पसरणामक वतइन र्ांग्रजाांच्या हात न कधींही व्हावयाचें नाहीं; आसण हें 
जर खरें अिेल, आसण या गोष्टीची आपल्या मनाांत ते पक्की ख णगाांठ र्ाल न ठेवण्याि तयार अितील, तर 
बारीकिारीक र्फायद्यािाठीं, एखाद्यादुिऱ्या जागेिाठीं, अथवा एखाद्या िाहेबाची मजी प्रिन्न करून रे्ऊन 
खानबहादुरी समळसवण्यािाठीं कहद ांच्या आसण आपल्या दरम्यान त्याांनीं कधींही तेढा पड ां देताां कामा नये. 
दोर्ाांच्याही कुदशचेें एकच कारण आहे; आसण तें द र करण्याचे उपायही एकच आहेत. दोरे्ही ज्ञान आसण 
द्रव्यिांपादनाांत व्यग्र होऊन राजकीय प्रकरणाांत एका सदलानें चालतील तर ते थोड्ा वषांत पासहजे तें करूां  
शकतील, अशी आमची पक्की खातरी आहे. 
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लहिंूत व मुसिंमानातं तंिे का ंहोतात? 
 

२–१०–९३ 
 
कोणत्याही दोन व्यततींत ककवा दोन राष्ट्राांत तांिे होण्याि सजतकीं कारणें अिणें शतय आहे सततकीं 

कारणें या दोर्ाांचे तांिे होण्याि हजर अि न याांचे तांिे काां होतात म्हण न जेव्हाां प्रश्न सवचारण्याांत येतो तेव्हाां 
त्याचा आम्हाांि मोठा अचांबा वाितो. वास्तसवक पहाताां कहदु–मुिलमानाांचे र्तके कमी तांिे काां होतात अिा 
प्रश्न सवचारला पासहजे! कहद ांनीं धमइ, अथइ काम व मोक्ष अिें आपल्या सक्रयाांचें चातुर्कथक वगीकरण केलें  आहे; 
प्रस्तुत सवषयाचें सववचेन करताांना या चार िांज्ञाांनीं ध्वसनत होणाऱ्या सक्रया मनुष्ट्याच्या हात न र्डणाऱ्या मुख्य 
सक्रया होत अिें मानण्याि हरकत नाहीं. या चार वगांत न येणाऱ्या अशा आणखी काांहीं महत्त्वाच्या सक्रया 
अितील अिें वाित नाहीं. धमइ, अथइ, काम व मोक्ष हे खरोखर हेतुदशइक शब्द आहेत; आसण या दृष्टीनें 
त्याांचा सवचार केल्याि कहद ांत व मुिलमानाांत, अथवा कहद ांत आसण दुिऱ्या कोणत्याही लोकाांत तांिे होण्याचें 
कारण नाहीं. ब्रह्माांड सनमाण करणाऱ्या परमेश्वराचें स्तवन व प जन, द्रव्यिांपादन, सवषयोप्रयोग आसण 
जन्ममरणापाि न मुक्तत, या गोष्टी कोणाि नको आहेत? याांपैकीं पसहलीचें व चौथीचें सनरुपयोसगत्व 
स्थापण्याचा सकत्येक सवद्वान् म्हणसवणारे लोक प्रयत्न करतात. पण अशाांची िांख्या िध्याांच्या क्स्थतींत 
अत्यांत स्वल्प अिल्यामुळें  ती सवचाराांत न रे्तली तरी चालणार आहे. शेंकडा नव्वाण्णवाांह न असधक लोक 
या चार हेत ांच्या पाठीमागें अहोरात्र लागल्यािारखे सदितात, आसण हें जर खरें अिेल तर मनुष्ट्यामनुष्ट्याांत 
भाांडणें कशािाठी होतात? या प्रश्नाचें उर्ड उत्तर हें आहे कीं, जरी िाऱ्या मनुष्ट्याांचे हेतु एकच आहेत, तरी 
ते सिद्ध करण्याचे त्याांचे मागइ सनरसनराळे आहेत. िारे लोक एकाच प्रकारच्या मागांनीं हे हेतु िाधण्याचा 
प्रयत्न करीत अिते तर त्याांचे तांिे कधींही झाले निते. पण वास्तसवक तशी गोष्ट नाहीं. काांहींि याांपैकीं एक 
हेतु एका मागानें, दुिऱ्याांि तोच हेतु अन्य मागानें लवकर सिद्ध होईल अिें वाितें; आसण या मतभेदामुळें  
त्याांचीं भाांडणें होतात. तथासप हीही गोष्ट लक्ष्याांत ठेसवली पासहजे कीं, आमच्या व मुिलमानाांच्या सवचाराांत 
आसण त्याांच्या अनुरोधानें र्ाल न सदलेल्या सक्रयापद्धतींत ककवा आचरणमागांत सकतीही भेद अिला तरी 
मनुष्ट्यामनुष्ट्याांत िख्य करणारे ककवा सभन्न प्रकारच्या लोकाांत सक्रयास्वातांत्र्य राख न त्याांचा एकमेकाांशीं 
व्यवहार होऊां  देणारे जे गुण मनुष्ट्याांच्या प्रकृतींत िामान्यपणें दृष्टीि पडतात त्याांचें भेदक गुणाांह न बहु धा 
प्राबल्य अिल्यामुळें, मुिलमान प्रबल होते तेव्हाां त्याांनीं कहद ांचा व कहदु प्रबल झाले तेव्हाां त्याांनीं 
मुिलमानाांचा िम ळ नाश केला नाहीं. कहद ांचीं व मुिलमानाांचीं र्ोर रणकां दनें झालीं, व र्ांग्रज लोक येथें 
आले निते तर कदासचत् अज नही तीं होत अितीं; तिेंच, त्याांनीं उद्याां आपला गाशा गुांडाळला अथवा 
आपला सनयामक रज्ज  बराच िईल िोडला तर आताां देखील तीं होऊां  लागतील; पण ज्याअथी येथें र्ांग्रजी 
राज्य होण्याप वीं कहदु व मुिलमान हें शस्रधारी अि न त्याांनीं एकमेकाांचा िम ळ उच्िेद केला नाहीं, त्याअथीं 
कोणत्याही कारणानें र्ांग्रजी अांमल क्षणभर नाहींिा झाला अिें मानल्याि कहदु मुिलमानाांि, अथवा 
मुिलमान कहद ांि ककवा दोरे्ही एकमेकाांि नामशषे करतील अिें मानण्याि काांहीं एक आधार नाहीं. तथासप 
मुिलमानाांच्या व आमच्या आचारसवचाराांत म ळचाच भेद र्तका आहे कीं, परराज्याखालीं ककवा 
स्वराज्याखालीं, आम्हाां उभयताांची िांिारयात्रा वषेंच्या वषें सबनबोभाि एकत्र होऊां  लागण्याि दोर्ाांतही 
िुसशक्षणाचा व िुनीतीचा पुष्ट्कळच प्रिार झाला पासहजे. कहदु व मुिलमान या लोकाांर्तके सभन्न लोक एके 
सठकाणी येणें हें मोठें दुदैव होय; परांतु सिस्ती लोकाांपेक्षाां आम्हाांत व मुिलमानाांत सवशषे भेद आहें अिें नाहीं. 
पण सिस्ती लोकाांशीं आमचे येवढे तांिे होत नाहींत, आसण मुिलमान लोकाांशीं होतात याचें कारण काय 
अिावें बरें? अथात् सिस्ती लोकाांचें श्रेष्ठ िुसशक्षण आसण िुनीसत. िहाशें ककवा िातशें वषें मुिलमान लोक 
येथें राज्य करीत अि न व रहात अि न एका शतकाांत र्ांग्रजाांचा अांमल आम्हाांि सजतका सप्रय, िुखावह व 
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हवािा झाला आहे सततका त्याांचा झाला नाहीं हें त्याांच्या बलवत्तर िुधारणेचें र्फळ नाहीं अिें कोण म्हण ां 
शकेल? िुधारलेल्या एकाच धमाच्या लोकाांत जर तांिे झाल्यासशवाय रहात नाहींत अिें आपणाांि सिस्ती, 
यहुदी, बुद्ध, ग्रीक, रोमन, व मुिलमान लोकाांच्या र्सतहािाांवरून स्पष्ट सदि न येतें, तर कहदु–
मुिलमानाांिारख्या सवसभन्न धमांच्या आसण आचारसवचाराांच्या लोकाांत ते झाल्याि आश्चयइ वािण्याचें 
सबलकुल कारण नाहीं. आम्हाां उभयताांच्या आचारसवचाराांतील ठळक भेद अगदीं वरवर पाहाणाराच्या 
देखील नजरेि आल्यावाच न राहणार नाहींत. आम्ही म र्कतप जक; ते सनराकार देवाचे भतत होत. वदे व 
कुराण याांचें जनन अगदीं सनराळ्या तऱ्हेचें अि न, मुिलमानाांि महांमदाचें ठायीं श्रद्धा ठेवणें अवश्य वाितें; 
कहदु लोकाांनीं अशा प्रकारच्या पैगांबराची आवश्यकता मानलेली नाही. परमेश्वराशीं दळणवळण ठेवण्याि 
आम्हाांि मध्यस्थाची गरज लागत नाहीं; सिस्ती, मुिलमान वगैरे लोकाांि हा आमचा मागइ पिांत नाहीं. 
जासतभेद आमच्या हाडाांि सखळलेला आहे; मुिलमान लोकाांि तो मासहत नाहीं; आसण त्याांच्याांत 
किलीबिली जात अिली तरी सतचा आमच्या जासतभेदाशीं मेळ मुळींच पिावयाचा नाहीं. आमच्यापैकीं 
ब्राह्मणाांि माांिाहार मुळींच वज्यइ, व बाकीच्याांि गोमाांि वज्यइ आहे; त्याांपैकीं कोणालाही वराहमाांिाखेरीज 
दुिरें माांि वज्यइ नाहीं. आम्ही बहुधा शेंड्ा ठेव न दाढ्या काढतों; ते शेंड्ा कधींही ठेवीत नाहींत व दाढ्या 
बहुधा ठेवतात. कािोिा िुिणें हें आम्हाांि असनष्ट वाितें; ते कािोिा बुद्धध्या िोड न देवाची प्राथइना करतात. 
आम्ही बहुधा धोतरें वापरतों; त्याांना तुमानीवाांच न बरें वाित नाहीं. आमच्या बायकाांत तुमान वापरणारी 
बायको कधींही दृष्टीि पडावयाची नाहीं; त्याांच्या बायकाांत तशा अनेक सदितील. आमच्या त्याांच्या 
दासगन्याांत व ते वापरण्याच्या पद्धतींतही पुष्ट्कळ भेद आहे. तिेंच, त्याांच्या आमच्या नेपथ्याचाराांतही बरेंच 
अांतर आहे. आम्हाांि र्राला नुिता चुना देऊन ठेवणें अशुभ वाितें; त्याांनीं तिें करणें भ षण मासनलें  आहे. 
आम्ही भाांड्ाि एकाच अांगानें कल्हई लावतो; त्याांचीं भाांडी आांत न व बाहेरून कल्हईनें पाांढरीं िरे्फत झालीं 
पासहजेत. आम्ही पाय अगोदर धुऊन मग हात व तोंड धुतों; ते हात व तोंड अगोदर धुऊन मग पाय धुतात. 
आम्हाांपैकीं बहुतेकाांच्या सस्रयाांना मार्फक स्वातांत्र्य आहे, व स्री–पुरुषाांचा समश्र िमाज भरसवणें आम्हाांि 
अप्रशस्त वाित नाहीं; त्याांच्याांत सस्रयाांना स्वातांत्र्य र्फार कमी, व आमच्या सस्रयाांप्रमाणें त्याांच्या सस्रया 
पुरुषाच्या दृष्टीि कधींही पडावयाच्या नाहींत. आमच्याांत मुली उपवर होण्याप वीं त्याांचीं लगनें होतात, 
त्याांच्याांत बहुधा त्यानांतर होतात. आम्हीं आपलीं पे्रतें जाळतों; त्याांना तीं पुरणें प्रशस्त वाितें. आमचें सलसहणें 
व वाचणें डाव्या हाताकड न उजव्या हाताकडे, त्याांचें अगदीं आमच्या उलि. ते समजािखोर, सदलदार, 
धमासभमानी व श र; आम्ही होताां होईल तों तांट्याांत न पडणारे, सनरुपायासशवाय सजवावर उदार न होणारे, 
ऐषआरामाचा बहुधा कां िाळा करणारे, आसण अांगाांत अिलेलें  अविान गुप्त ठेऊन उदािपणानें वागणारे 
आहों. सवषयिुखाच्या िांबांधानें देखील आम्हाां उभयताांि प्राचीन काळापाि न सनराळी सदशा लागलेली आहे. 
आमच्या मुांजींत माांडी काप न तींत बेंिकुळी र्ालण्याचा भाव करतात; त्याांच्याांत िुांतेची खरी चाल आहे. 
त्याांच्या काव्याांत आमच्या काव्याांपेक्षाां असतशयोक्तत व अलांकासरक भाषा र्फार अि न त्याांचा शृांगारही आमच्या 
शृांगाराह न बराच सनराळा आहे अिें म्हणतात. तिेंच, आरबी व पर्कशयन भाषेंत नािकग्रांथ मुळींच नाहीं अिें 
जे आमच्या ऐकण्याांत आहे तें खरें अिेल तर आम्हाां दोन्ही लोकाांच्या कल्पनािृष्टींतही मोठाच भेद आहे अिें 
म्हिलें  पासहजे. तात्पयइ, आम्हाां उभयताांचे धमइ, आमचे सवचार, आमचे आचार, आमच्या भाषा, आसण आमचे 
प वापार र्सतहाि याांत र्फारच थोडें िाम्य अिल्यामुळें  त्याांचा आमचा प वींपाि न कलह होत आला आहे. पण 
वर िाांसगतलेल्या कारणाांपुढें या स्नेहसवर्ातक कारणाांचें काहींएक चालेनािें होऊन ऐन मुिलमानी 
अमलाांत व ऐन पेशवाईांत आम्ही एकमेकाांचें वािोळें  करण्याचा प्रयत्न न करताां, होईल सततकी मतै्री जोडीत 
गेलों. अवरांगझेबािारख्या एखाद्या धमइवेड्ा मुिलमान बादशहाची गोष्ट िोड न द्या; बहुतेक थोर मनाच्या 
मुिलमान बादशहाांनीं आसण कहद  राजाांनीं व महाराजाांनी दोनही लोकाांतील तांिे मोड न िाकण्यािाठीं िौम्य 
उपायाांचीच योजना केली अिली पासहजे. तिें नितें तर मुिलमानाांच्या दरबाराांतील मोठमोठ्या व 
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सवश्वािाच्या जागा कहद ांि कधींच न देण्याांत येत्या, व रजप त लोकाांिारख्या श र कहद ांनीं यावनी कन्या 
आपल्या र्राांत रे्तल्या नित्या. तात्पयइ, आम्हाां उभयताांत भाांडणें होणें हें अगदीं स्वाभासवक अिल्यामुळें  तीं 
जेव्हाां होतात तेव्हाां एखादी मोठी अिामान्य गोष्ट र्डली अिें िमज न सतची मीमाांिा करण्याांत तऱ्हेवाईक 
लोक आपल्या अचाि कल्पनाशततीि र्तकें  काां सशणसवतात कोण जाणे! आम्हाां अत्यांत सभन्न लोकाांतील 
तांट्याांचीं पुरातन कारणें नाहींशीं होऊन आमची पक्की मतै्री होण्याि पुष्ट्कळ वषें लागणार आहेत, व 
क्रमाक्रमानें ती होत आहे. ज्याांना ती झपाट्यानें व्हावी अशी र्च्िा अिेल ते उभय लोकाांत उपयुतत ज्ञानाचा 
व नीतीचा प्रिार करण्याच्या कामीं मनोभावेंकरून झितील तर त्याांचा हेतु थोड्ा वषांत पसरप णइ होईल. 
प्रिांगसवशषेीं या भाांडणाांचें जनकत्व भलत्याच कारणाकडे लाव न देण्याचा, व ज्याांना स्वतः सवचार करताां 
येत नाहीं, अशा लोकाांि भलत्याच गोष्टी िाांग न त्याांचीं मनें अक्स्थर करण्याचा, असलकडे जो सकत्येकाांचा 
प्रयत्न चालला आहे तो आम्हाांि सबलकुल प्रशस्त वाित नाहीं. गोरक्षण, राष्ट्रिभा, रसशयन लोकाांचें 
कृष्ट्णकारस्थान, ककवा िरकारी असधकाऱ्याांची सवषम वागण क याांपैकीं कोणत्याही एका गोष्टीमुळें  चाल  
िालाचे तांिे झाले अिें आमच्यानें म्हणवत नाहीं. कहद ांचे व मुिलमानाांचे तांिे होण्याचीं वर जीं स्वाभासवक 
कारणें सदलीं आहेत तीं जेथें शांभर गोरक्षण मांडळ्या, एकशें एक राष्ट्रिभा, रसशयाचीं अष्टोदरशें क ि 
कारस्थानें आसण िरकारी असधकाऱ्याांचें एक हजार िन सवषम वतइन अिलें  तरी देखील अिल्या माऱ्यामाऱ्या 
व्हावयाच्या नाहींत. ज्याप्रमाणें प वीं तयार करून ठेवलेल्या िुरुां गाांत सठणगीचें अखेरीि सनसमत्तमात्र कारण 
लागतें त्याप्रमाणें स्वाभासवक कारणाांमुळें  ज्या लोकाांची एकमेकाांशीं भाांडणाची िवइदा तयारी अिते अशा 
लोकाांिच गोरक्षणािारखीं शुष्ट्क कारणें पुढें करून भाांडणाचा उपक्रम करताां येतो. गोरक्षण हें या 
भाांडणाच्या मुळाशीं अिेल तर त्याची चळवळ होऊां  लागण्याप वीं मुिलमाांनाांत व कहद ांत तांिे काां होत होते? 
सशवाय, गोमाांिाला सवशषे उदार आश्रय मुिलमानाांपेक्षा सिस्ती लोकाांकड न समळतो अिें बहुधा िप्रमाण 
दाखसवताां येईल. तेव्हाां मुिलमानाांपेक्षाां सिस्त्याांवरच कहद ांचा असधक डोळा अिला पासहजे. खेरीज 
गोरक्षणाच्या कामाांत मुिलमानाांकड न अडथळा होतो अशी कहद ांची िमज त अिती तर कहद लोकाांकड न 
प्रथम आगसळक व्हावयाला पासहजे होती. पण तिा प्रकार मुळींच दृष्टीि पडत नाहीं. सनदान मुांबईच्या 
तांट्याचें तरी तिें स्वरूप नाहीं. तेथें मुिलमानाांकड न प्रथम आगसळक र्डली; व सनरुपायास्तव कहद ांना 
दुिरे सदवशीं भाांडणाांत पडावें लागलें  अिें सदितें. प वी या पत्राांत गोरक्षणासवषयीं दोन चार सनबांध सलसहले 
गेले आहेत; त्याांत गोनाशाबद्दल मुिलमानाांि ककवा सिस्त्याांि जबाबदार न धसरताां कहद ांिच जबाबदार 
धसरलें  पासहजे अिें म्हिलें  आहे. कारण, जोपयंत मुिलमान व सिस्ती किाई आमच्या गार्इ व आमचे बलै 
आमच्या देशाांत न व गोठ्याांत न बळजोरीनें सहिकाव न नेतात अिें म्हणण्याि ककवा सिद्ध करून 
दाखसवण्याि आमची तयारी नाहीं; जोंपयंत आमच्या गाई आम्हीं होऊन किायाांि सवकीत आहों तोपयंत 
गोनाशाच्या िांबांधानें सिस्त्याांवर ककशा मुिलमानाांवर आग पाखडणें हें शुद्ध वडेेपण होय; व जर कोणा 
कहद ांच्या हात न तिलें  अप्रशस्त वतइन होत अिेल तर त्याला त्याबद्दल दांड अगदीं वाजवी आहे. पण 
गोरक्षणाचा कोणीही िमांजि कैवारी तिें करीत अिेल अिें आम्हाांि वाित नाहीं. राष्ट्रिभेला तर या 
वादाांत सबलकुलच ओसढताां येत नाहीं; कारण परवाचा तांिा ज्या मुिलमानाांनीं व कहद ांनीं केला त्याांनीं 
राष्ट्रिभेचें नाांव तरी कधीं ऐकलें  अिेल ककवा नाहीं यासवषयीं मोठी शांका आहे. शुक्रवार, शनवर व 
आसदतवार समळ न तीन सदवि मुांबईि जी मारहाण चालली होती तींत राष्ट्रिभेचें ककवा सतच्या पुढाऱ्याांचें 
कोणीं केव्हाांही नाांव काढलें  नाहीं. यावरून त्या राजकीय मांडळीचा या वादाशीं कोणत्याही प्रकारचा िांबांध 
लासवताां येत नाहीं, हें उर्ड आहे. िरकारच्या ककवा िरकारी असधकाऱ्याांच्या सवषम वतइनासवषयींही अिेंच 
म्हिलें  पासहजे. िरकार मुिलमान लोकाांि पक्षपातानें वागसवतें आसण म्हण न ते शरे्फारले आहेत, अिें 
म्हणण्याि आपणापाशीं काय आधार आहे? कहद  लोकाांि हत्याराांचा कायदा लाग  आहे आसण मुिलमानाांि 
तो मार्फ आहे; सिक्व्हल िक्व्हइिमध्यें मुिलमानाांि रे्तात आसण कहद ांि रे्त नाहींत; लष्ट्कराांतील मोठमोठ्या 
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जागा मुिलमानाांि देतात आसण कहद ांि त्या देत नाहींत; ठोंब्या मुिलमानाांि मानपुरःिर वागसवतात, आसण 
िुसशसक्षत कहद ांि कोणी पुित नाहीं; िरकारी शाळा व कॉलेजे याांचा र्फायदा मुिलमानाांिच समळतो व 
कहद ांि तो समळत नाहीं. मुिलमानी गुन्हेगाराांि सशक्षा होत नाहीं व कहद  गुन्हेगाराांि ती भक्कम समळते—अशा 
प्रकारची कोणतीही सवषमता ककवा अन्याय सब्रसिश मुलखाांतल्या कोणत्याही सठकाणीं राजरोिपणें होत 
निताां, िरकारचें ककवा िरकारी असधकाऱ्याांचें सवषम वतइन अिल्या तांट्याचें कारण होय, अिें म्हणणें हा 
शुद्ध बाष्ट्कळपणा होय. खेरीज, या गोष्टी िरकारी असधकाऱ्याांकड न र्डत अितील अिें मासनलें  तर कहद ांनीं 
त्या असधकाऱ्याांसवरुद्ध तक्रारी करणें ककवा मुिलमानाांवर चाल न जाणें वाजवी होणार आहे. तिें न होताां 
मुिलमानच जर आगसळक करण्याि प्रथम सिद्ध होतात हें खरें आहे, तर अिल्या तांट्याशीं िरकारी 
असधकाऱ्याांच्या पक्षपाताचा िांबांध लावण्याचा प्रयत्न करणें हा अत्यांत दुष्ट खोिेपणा होय. एखाद्या असवचारी 
तरुण असधकाऱ्याच्या अिल्या म खइ वतइनामुळें  गेल्या तांट्यािारख्या तांट्याांची उठावणी खसचत होत नाहीं. जे 
कोणी रसशयाच्या कारस्थानामुळें  अिले दांगे होतात अिें म्हणतात त्याांनाही यािांबांधानें काांहीं एक कळत 
नाहीं अिेंच म्हणणें भाग पडतें. रसशया मुिलमान लोकाांि र्फ ि देत अिेल तर त्याांनीं िरकारासवरुद्ध उठावें 
कीं कहद  लोकाांचे गळे कापण्याि प्रवृत्त व्हावें? रसशयन लोक र्ांग्रजाांचा दे्वष करीत अितील, आमचा करीत 
नाहींत. सशवाय मुिलमानाांि सचथव ांन त्याांचेकड न आमचा नाश करसवणें हेंच त्याांचें कारस्थान अिेल तर 
त्याांसवषयी (रसशयन लोकाांसवषयीं) आमच्या मनाांत असधकच दे्वष उत्पन्न होऊन त्याांचें पासरपत्य करण्याि 
आम्ही आपलें  िारें सवत्त सब्रसिश िरकारच्या ताब्याांत देऊां  व आपले जीव खचीं र्ालण्याि तयार होऊां  हें 
त्याांना िमजत अिलें  पासहजे. किेही झालें  तरी रसशयाच्या अिल्या कारस्थानामुळें  र्ांग्रज िरकारावरची 
आमची राजसनष्ठा क्षीण न होताां दृढतर होणार आहे हें नवसशतया रूि कारस्थान्याांच्याही लक्ष्याांत आलें  
पासहजे. तात्पयइ, कहद ांचे व मुिलमानाांचे असलकडील तांिे पुरातन कारणाांमुळेंच होत अिावे आसण राष्ट्रिभा 
व गोरक्षण वगैरे चळवळींशीं त्याांचा काांहीं एक िांबांध निावा अिें आमच्या अल्प िमजुतीि वाितें. 
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अफूचें कणमशन 
 

९–१०–९३ 
 
थोड्ा सदविाांप वीं अर्फ च्या व्यापारािांबांधानें सम. गलॅर्डस्िन याांनीं पालइमेंि िभेंत जें िणिणीत 

भाषण केलें  होतें, त्यावरून हें अर्फ चें कसमशन र्ततयाांतच बिसवण्याांत येईल अिें वािलें  नव्हतें. पण 
राज्यप्रकरणाांत कत्या मनुष्ट्याला शेंकडों गोष्टींकडे एकिमयावच्िेदेंकरून लक्ष्य द्यावयाचें अितें, यामुळें  
स्वतःला न आवडण्यािारखा देखील सकत्येक गोष्टी त्याला मुकाट्यानें कराव्या लागतात र्तकें च नाहीं, तर 
प्रिांग पडल्याि त्याांचें असभमानप वइक मांडनही करावें लागतें. किें तरी करून होमरूिं णबिं सब्रसिश 
पालइमेंिाकड न पाि करून घ्यावें या गोष्टीकडे िाांप्रतकाळीं सम. गलॅर्डस्िन याांचें िारें तनमन लागलें  आहे. 
तेव्हाां त्या कामाांत यश येण्यािाठीं त्याांना लहानिान गोष्टींत आपल्या मतासवरुद्ध ककवा मनासवरुद्ध जाण्याि 
र्फारिें अवर्ड वाित निलें  पासहजे हें उर्ड आहे. तिें नितें तर अर्फ च्या कसमशनाची त्याांनीं नेमण कच 
केली निती. या कसमशनापाि न अखेरीि काांहीं सनष्ट्पन्न व्हावयाचें नाहीं तें नाहींच; र्फतत कहदुस्थानाला 
आसण र्ांगलांडाला मात्र त्याच्या खचाचा बोजा वहावा लागेल, हें त्याांना पक्कें  ठाऊक अि न त्याांनीं त्याची 
नेमण क केली यावरून ती त्याांनीं आपल्या मुख्य हेत ि िहाय्यभ त होण्याकरताांच केली हे सतकडील 
पोरािोराि देखील कळण्यािारखें आहे. ज्या सलबरल पक्षाचे सम. गलॅर्डस्िन प्रमुख अग्रणी आहेत त्याांत 
एकेका िुधारणेच्या पाठीमागें लागलेले अनेक वजनदार गृहस्थ आहेत. या िवांि आपल्या आधीन 
ठेवण्याि थोडेंबहुत त्याांच्या िांदाप्रमाणें वागणें त्याांना जरूर पडत अिेल. िर चाल्इि सडल्क, सम. लाब शरे, 
सम. केन, िर जोिेर्फ पीज, सम. मांडेला, सम. ऑक्स्क्वथ, लॉडइ रोजबेरी, लॉडइ हशले, लॉडइ स्पेन्िर हीं िारीं 
सलबरल पक्षाांतील वजनदार धेंडें आहेत, व याांपैकीं प्रत्येकाचें एकेक र्ोडें अि न तो तें पुढें ढकलण्यािाठीं 
िप न बिलेला अितो. याांसशवाय मोले, िर बु. हारक िइ व सम. गलॅर्डस्िन याांच्या स्वतःच्या ज्या आवडत्या 
गोष्टी आहेत त्या तर झाल्याच पासहजेत. याप्रमाणें सलबरल पक्ष असधकारारूढ झाल्याबरोबर त्याांतील िवइ 
प्रमुख गृहस्थाांना आपापला हेतु सिद्ध करण्याचा प्रिांग आला अिें वाि न ते त्यािाठीं सनकरानें पसरश्रम करूां  
लागतात. एकां दरीनें िवइ गोष्टींचा सवचार करताां “तुम्ही आमच्याकसरताां अमुक कराल तर आम्ही 
तुमच्याकरताां तमुक करूां ” अशा प्रकारचा या सलबरल पक्षाांतील पुढाऱ्याांचा अनुतत िांकेत ककवा मुगध करार 
अितो अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. नवांबर मसहन्याच्या सतिऱ्या आठवड्ाांत जें अर्फ चें कसमशन या देशाांत 
येऊन दाखल होणार आहे तें अिल्याच राजकीय अडचणींमुळें  नेमण्याांत आलें  आहे. या कसमशनाच्या 
पसरश्रमामुळें  अर्फ च्या व्यापारासवषयीं काांहीं सवशषे मासहती लागेल ककवा अर्फ च्या सवषारीपणासवषयीं 
आजपयंत लोकाांि माहीत नाहींत अशा काांहीं गोष्टी पुढें येणार आहेत अिें सबलकुल नाहीं. आजपयंत या 
सवषयासवषयीं तोंडानें व िाकानें जी चचा झाली आहे सतचीच पुनरुतती होऊन ती एके सठकाणीं िापली 
जाणार आहे. यासशवाय या कसमशनापाि न आम्हाांि दुिरा कोणताही र्फायदा होण्याची आशा सदित नाहीं. 
पण या येवढ्याशा शुष्ट्क र्फायद्यािाठीं कसमशनावर बिलेल्या लोकाांचा वळे रु्फकि जाऊन आमच्या पदराि 
दोन चार लाखाांचा खार लागणार आहे. कदासचत् कसमशनवाल्याांि आपल्या श्रमाबद्दल र्फारिें वाईि 
वािणार नाहीं. कारण, एक तर त्याांना आपण आपलें  कतइव्य बजावलें  अिें वाि न मोठें िमाधान होणार 
आहे; दुिरे, नवांबर–सडिेंबर मसहन्याांत सतऱ्हार्ताच्या खचानें िवइ कहदुस्थान देशभर चैनींत प्रवाि 
करण्याि, व सनरसनराळ्या सठकाणच्या नैिर्कगक व कृसत्रम पे्रक्षणीय वस्तु पाह न सजज्ञािा तृप्त करताां 
आल्याि, कोणाि वाईि वािणार आहे बरें? आमच्यापैकीं पासहजे तो अिल्या कसमशनवर बि न पथृ्वीच्या 
एका धु्वापाि न दुिऱ्या धु्वापयंत भिकण्यार तयार होईल! उद्याां जर कहदुस्थान िरकार एक णिंकर 
कणमशन नेमण्याि तयार होईल, आसण र्ांग्रज लोक त्या कसमशनाचा खचइ देण्याि राजी होतील तर 
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पथृ्वीवर ज्या ज्या सठकाणीं म्हण न दारूि उदार आश्रय देण्याांत येत अिेल त्या त्या सठकाणीं जाऊन 
मसदराप्राशनाचे दुष्ट्पसरणाम काय होतात याची चौकशी करून सरपोिइ करण्यािाठीं कहदुस्थान िरकाराि हव े
सततके कसमशनिइ समळव न देण्याचा आम्ही मतता रे्तों! अिल्या कामािाठीं कसमशन नेमण्यार्तकें  
कहदुस्थान िरकार म खइ नाहीं, व त्याच्या खचाकसरताां आपल्या पदराि झीज लाव न रे्ण्यार्तके सब्रसिश 
लोक उदार नाहींत! त्या लोकाांनीं हवीं तिलीं कसमशनें आपले हेतु सिद्धीि नेण्याकरताां बिवावी, आसण 
आम्हीं झकत त्याांचा खचइ द्यावा—अशी िाांप्रतची वस्तुक्स्थसत आहे, आसण हींत जो अन्याय होत आहे तो 
र्ांक्गलश लोकाांनींच मनावर रे्तलें  तर नाहींिा होणार आहे; त्यािांबांधानें पोकळ बोलण्यापलीकडे आमच्या 
हात न काांहीएक व्हावयाचें नाही. 

 
हें अर्फ चें कसमशन येथें आल्यावर काांहीं सदवि या देशाच्या राजधानींत मुक्काम करून व तेथें काांहीं 

समशनऱ्याांच्या व र्तराांच्या जबान्या रे्ऊन मग या शहराह न त्या शहराि व या प्राताांत न त्या प्राांताांत अिें 
कहडत रहाणार. अनेक नेसिव िांस्थानेंही या कसमशनराांच्या पादपांकजध लीनें पसवत्र झाल्यावाांच न रहाणार 
नाहींत. बांगाल्याांत अर्फ चें उत्पन्न व खप र्फार. तेव्हाां कसमशनाचे बरेच सदवि त्या प्राांताांत मोडतील. नांतर 
पांजाब, राजपुताना, किध वगैरे प्राांताांवर त्याांची स्वारी होईल. काठेवाड, गुजराथ, बडोदा, वगैरे पसश्चम 
िांस्थानाांि कसमशनिइ आपल्या भेिीचा लाभ देतील ककवा नाहीं, हें िाांगवत नाहीं. पण श्री. ियाजीराव 
महाराजाांिारख्याकड न सवशषे आग्रहाचें बोलावणें आल्याि त्याांची भीड मोडणें कठीण जाणार आहे! आसण 
तेंही खरेंच आहे. बडोद्यायेवढें दुिरें कहद  िांस्थान आहे कोठें? आसण बडोद्यार्तकी चैन तरी होणार कोठें? 
सनझाम हैदराबादेला तर कसमशनराांची रे्फरी झालीच पासहजे. दुिऱ्या मादक द्रव्याांप्रमाणें त्या राजधानींत 
चांडोलाचेही अनेक महाभतत अिलेच पासहजेत. हीं िवइ सठकाणें आिोपल्यावर मुांबई र्लाखा, मद्राि 
र्लाखा, आसण म्हैि र प्राांत याांकडे कसमशनाची नजर सर्फरणार! पहावें आताां काय होतें तें! 

 
खुद्द कहदुस्थानाांत अर्फ चा सवशषे खप होत नाही; कहदुस्थानाांत जी अर्फ  सवकते सतचा बराच भाग 

परतया देशाांि सवकला जातो. अर्फ पाि न कहदुस्थान िरकाराला िुमारें पाांचिहा कोिी रुपयाांचें उत्पन्न होत 
आहे. सब्रसिश अमलाांतील व नेसिव िांस्थानाांतील बऱ्याच लोकाांचा चसरताथइ अर्फ च्या लागवडीवर अवलांब न 
आहे, आसण म्हण न ती लागवड बांद केली अिताां, तीवर चसरताथइ करणाऱ्या लोकाांच्या पोिापाण्याची काांहीं 
वषें तरी िोय केली पासहजे! कहदुस्थान िरकार दुिऱ्या अनेक खचांनीं सजगसजगीि आलें  आहे. तेव्हाां 
अथातच अर्फ पाि न उत्पन्न होणारे पाांच िहा कोिी रुपये आसण अर्फ ची लागवड करणाऱ्या लोकाांि जे पैिे 
द्याव ेलागणार आहेत ते कोठ न तरी पैदा करण्याचें त्या िरकाराला त तइ तरी सबलकुल िामथ्यइ नाहीं; आसण 
दारूच्या असतिेवनापाि न जे भयांकर पसरणाम होतात, त्याांह न र्फारच कमी भयांकर पसरणाम अर्फ च्या 
असतिेवनापाि न होतात अिें अि न र्ांगलांडाांतले काांहीं शहाणेिुते लोक हें व्यिन आमच्या लोकाांत न 
ताबडतोब सपिाळ न लावण्यासवषयीं र्तके उतावीळ काां झाले अिाव,े हा मोठ्या महत्त्वाचा व र्फार 
शाांतपणानें सवचार करण्यािारखा प्रश्न आहे. कोणत्याही स्वाथइबुद्धीनें पीझ ककवा केन याांिारखे गृहस्थ या 
व्यिनाचा बींमोड करण्यासवषयीं र्तके आतुर झाले आहेत अिें त्याांचे शत्र ु देखील म्हण ां शकणार नाहींत. 
तिेंच, अर्फ चा व्यापार नाहींिा झाला अिताां कहदुस्थान िरकारची जी पांचाईत होणार आहे तीही त्याांना 
िमजत नाहीं अिें नाहीं. आपल्या कोणत्याही कृत्यानें कहदुस्थान िरकाराि कहदुस्थानचा राज्यकारभार 
चालसवणें अशतय व्हावें अशा कल्पनेि त्याांच्या स्वप्नाांतही थारा समळावयाचा नाहीं र्तकी त्याांची स्वदेशप्रीसत 
जागृत आहे यासवषयीं कोणािही शांका येणार नाहीं; आसण अिें अि न ते या िौम्य व्यिनाच्या राशीला र् 
ततया सनकरानें काां लागले अिावे याचें िमाधानकारक उत्तर समळणें अवश्य आहे. या ग ढ प्रश्नाचीं आम्हाांि 
दोन उत्तरें सदितात. एक दारूपेक्षाांही अर्फ चें व्यिन असधक अपकारक आहे अशी या गृहस्थाांची खात्री 
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झाली अिली पासहजे. दुिरें, कोल्ह्याच्या सशकारीला जाणारानें किहाच्या सशकारीची तयारी केली पासहजे 
अिा एक याांचा िमज अिला पासहजे. 
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अफूचें कणमशन 
नंबर २ 

 
१६–१०–९३ 

 
मागल्या अांकाांत िाांसगतल्याप्रमाणें णम. केनिारखे िुसवचारी व खरे परोपकारी गृहस्थ कहदुस्थानचा 

सकतीही तोिा झाला तरी हरकत नाहीं, पण येथील अर्फ चा व्यापार बांद झालाच पासहजे, अिा आग्रह धरून 
बिले आहेत ह्याांतलें  हृद्गत काय अिावें हें िमजणें जरूर आहे. सकत्येक लोक अिें म्हणतात कीं, अर्फ चा 
व्यापार बांद झाला अिताां कहदुस्थानाांत दारूचा सवशषे खप होऊां  लागेल, व तिें झालें  म्हणजे र्ांगलांडचा 
र्फायदा होईल, अिें मनाांत आण न या लोकाांनीं ही चळवळ चालसवली आहे. आमच्या मतें या चळवळीसवषयीं 
केवळ सवनोदानें अिें अनुमान केलें  तर त्याांत काांहीं दोष नाहीं. पण त्याच्या पलीकडे कोणी जाईल, आसण 
प्रसतज्ञाप वइक अिें म्हणेल कीं, पीझ, केन, श्वान, िािाभाई नवरोजी वगैरे जे िज्जन अर्फ च्या व्यापाराि 
प्रसतक ल आहेत ते िारे र्ांगलांडच्या दारूचा कहदुस्थानाांत असधक सवक्रय व्हावा या हेत नें त्याि प्रसतक ल झाले 
आहेत, तर त्याला आम्ही अिें िार्फ िाांग ां कीं, तुला या लोकाांचें खरें हृद्गत िमजत नाहीं र्तकें च नाहीं, 
तर मनुष्ट्याच्या अांतःकरणाांतील उदारतेची खरी परीक्षा करण्यािच त ां अयोगय आहेि! केन वगैरे गृहस्थ 
र्ांगलांडच्या र्फायद्यािाठीं अर्फ चा व्यापार उद्ध्वस्त करण्याि राजी झाले आहेत अिें म्हणणें म्हणजे 
मनुष्ट्याच्या अांतःकरणाांत सनर्कवकल्प परोपकारबुसद्ध वाि करूां  शकतच नाहीं अिें सवधान करण्यािारखें होय. 
मनुष्ट्य परोपकाराचें कोणतेंही कृत्य हातीं रे्वो, त्यापाि न काांहीं तरी स्वसहत ककवा देशसहत िाधण्याचा 
त्याचा हेतु अिलाच पासहजे, अिें खात्रीनें म्हणताां येणार नाहीं. एखाद्या कृत्यापाि न तरी अत्यांत सनरपेक्ष 
बुद्धीनें तो िवइ मनुष्ट्यिमाजाचें कल्याण िाधण्याची र्च्िा करीत अिेल अिें मानण्याि काय प्रत्यवाय 
आहे? िवइ मनुष्ट्यजातीचें कल्याण कचतणें याांतही स्वाथइच आहे, अिें कोणी म्हणेल तर मात्र आम्हाांि मौन 
धरणें भाग आहे. कारण, अिल्या मनुष्ट्याच्या ‘स्वाथाचा’ आसण आमच्या स्वाथाचा अथइच अगदीं सनराळा 
होतो. अमुक एक गोष्टीपाि न मनुष्ट्याच्या मनाि आनांद होतो येवढ्यािाठींच ती गोष्ट त्याच्या स्वाथाची आहे 
अिें आपण म्हण ां लागलों तर केवळ पराथाच्या गोष्टीची कल्पनाच करताां येणार नाहीं. कारण, कोणतेंही 
काम हातीं रे्ण्याि सनदान तें चाांगलें  काम आहे, येवढें िमाधान तरी मनुष्ट्याच्या अांतःकरणाि झाल्यासशवाय 
तो त्या कामाि कधींही हात र्ालणार नाहीं. जगाचें कल्याण होण्यािारखीं कृत्यें मनुष्ट्याच्या हात न 
प्रसतसदवशीं होत अिावीं, आसण त्याांबद्दल त्याला काांहींच वाि ां नये, सनदान तीं मनुष्ट्यमात्राि कल्याणप्रद 
आहेत अिा सवचार देखील त्याच्या मनाांत येऊां  नये—अशा रीतीनें कोणाच्याही हात न कोणतेंही ित्कृत्य या 
पथृ्वीतलावर र्डणें शतय आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं; आसण जर कोणाच्या हात न तिें होत अिेल तर 
त्याला शुद्ध पाषाण ककवा शुद्ध ईश्वर अिेंच म्हिलें  पासहजे. केन वगैरे गृहस्थ या दोनही कोिींत येत नाहींत. 
ते र्फार उदार अांतःकरणाचे लोक आहेत; त्याांची उदारता एका देशाांतच मयासदत न होताां मनुष्ट्याांच्या र्फार 
मोठ्या िमुदायाचा तींत अांतभाव होतो येवढें म्हिलें  म्हणजे ते ज्या हेत नें अर्फ चा व्यापार नाहींिा 
करण्यासवषयीं भाांडत आहेत त्याचें खरें र्ांसगत आपणाांि िमजलें  अिें मानण्याि हरकत नाहीं. 

 
दारूपेक्षाां गाांजा बरा, आसण गाांजापेक्षा अर्फ  बरी अिें आम्हीं म्हणतों; व कदासचत् हें अगदीं खरेंही 

अिेल. पण केन वगैरे गृहस्थाांची िमज त तशी निली पासहजे; आसण म्हण नच ते या अर्फ च्या व्यापाराच्या 
पाठीमागें र्ततया सनकरानें लागले अिावे अिें मानणें भाग आहे. सदिण्याांत अर्फ चे पसरणाम र्तके भयांकर 
नि न या लोकाांचा तीसवषयीं र्तका दुराग्रह काां झाला अिावा अिें कोणी सवचारील तर त्याला अिें उत्तर 
देताां येईल कीं, जी गोष्ट नेहमीं आपल्या वसहवािींत अिते सतच्यापाि न केवढेही वाईि पसरणाम ककवा 
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गैरिोय होत अिली तरी ती गोष्ट अपायकारक ककवा वाईि आहे अिें आपणाांि वाित नाहीं. सवशषे 
पसरचयामुळें  त्या गोष्टीपाि न होणारे अपाय ककवा गैरिोयी अांगवळणीं पड न जातात, आसण त्याांचें कुरूपत्व 
भािेंनािें होतें. उदाहरणाथइ, आपल्या लोकाांतील सवधवाांचें वपन करण्याची चाल मनाांत आणा म्हणजे 
झालें . जाण नबुज न बापानें ककवा िािऱ्यानें लाडतया तरुण मुलीला ककवा िुनेला एकाांताांत न्हाव्याशीं 
कोंड न र्ाल न त्याचेकड न सतच्या डोतयावर लोखांडाची र्फणी सर्फरवावी, आसण सतच्या आक्रोशाकडे दुलइ क्ष्य 
करून सतला कुरूप ककवा िोंवळी करावी याह न िुधारलेल्या जनकाि ककवा श्वशुराि असधक लासजरवाणी 
गोष्ट आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं! तथासप अिल्या सनरृ्इण िलािही राक्षिी धमइश्रदे्धनें केवढी िुरूपता 
आसणली आहे बरें? आपली प वींची ितीची चाल याह नही अर्ोर होती. पण प्रर्ातामुळें  एके काळीं ती सकती 
लोकमान्य झाली होती, हें आपणाांि ठाऊक नाहीं अिें नाहीं. सस्रयाांि गोषाांत ककवा पडद्याांत कोंड न 
ठवण्याची चाल कोणत्याही प्रकारें श्रेयस्कर नाहीं. ज्या लोकाांत ही चाल रूढ आहे ते आपल्या बायकाांि 
एका प्रकारच्या कारागृहाांत कोंड न ठेवतात अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. पण त्या चालीच्या जुनेपणामुळें  
त्याांना तिें वाित नाहीं. तात्पयइ, कोणतीही वाईि गोष्ट ती अिते त्याह न असतशय भयांकर वािणें ककवा न 
वािणें हें आपला सतच्याशीं जो िहवाि अितो त्यावर बरेंच अवलांब न अितें. िाहेब लोक आज सकत्येक 
शतकें  अहोरात्र दारू पीत आहेत. र्फार तर काय, पण आपणाांि जिें पाणी अवश्य वाितें तशी दारू पुष्ट्कळ 
युरोसपअन लोकाांि प्राणरक्षणािाठीं अवश्य वािते. जेवणाच्या अनेक र्िकाांपैकीं ती एक अवश्य र्िक आहे 
अशी पुष्ट्कळाांची िमज त आहे. अशा क्स्थतींत दारूच्या दुष्ट्पसरणामाकडे त्याांनीं कानाडोळा करावा, आसण 
ज्या अर्फ च्या सवषारी गुणाांसशवाय त्याांना सतचे दुिरे गुण माहीत नाहींत ती भयांकर वाि न सतचा व्यापार 
करणारें िरकार त्याांि अत्यांत अनीसतमान वािावें, आसण तो व्यापार नाहींिा करण्याकसरताां त्याांनीं आपली 
पराकाष्ठा करावी, हें अगदीं स्वाभासवक आहे. 
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लहिू व मुसिंमान याचं्यातं तंिे का होतात? 
 

१६–१०–९३ 
 

िुसरी बाजू 
 

कहद  व मुिलमान या दोर्ाांत तांिे काां होतात यािांबांधानें आम्हीं आपलें  सवचार याप वींच वाचकाांि 
कळसवले आहेत. आज काांहीं दुराग्रही व दुरसभमानी मुिलमानाांचें व र्तरस्थाांचें यािांबांधानें काय म्हणणें आहे 
तें देऊन यथावकाश त्याची चचा करण्याचें आम्हीं योंसजलें  आहे. प्रथमतः एच्. एम्. इस्माइिंखान याांनीं 
िंंडन िाइम्स पत्राि गेल्या मसहन्याांत जें पत्र सलसहलें  आहे, तें आपण मराठींत वाच ां या. 

 
“कहदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेिांबांधानें पालइमेंििभेकड न अलीकडे जे ठराव होत आहेत व 

ज्याांपाि न कहदुस्थान देशावर महत्िांकि ओढवण्याची भीसत उत्पन्न झाली आहे, त्यािांबांधानें सब्रसिश लोकाांि 
वळेींच िावध करणें हें मी माझें कतइव्य िमजतों. पालइमेंिच्या हल्लींच्या वतइनाची मीमाांिा दोन प्रकाराांनीं 
करताां येते. एक या देशासवषयींचें त्याांचें िामान्य अज्ञान तरी या वतइनाच्या मुळाशीं अिलें  पासहजे, ककवा तें 
त्याांच्या वडेगळ परोपकारबुद्धीचें तरी र्फळ अिलें  पासहजे. परांतु याच्या योगानें कहदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेंत 
िारी अांदाधुांदी होऊन देशाांतील सनरसनराळ्या जातींत रणकां दन माज न रासहल्यासशवाय रहाणार नाहीं; 
आसण एकदाां ह्या वैरागनीनें पेि रे्तला कीं, तो शमसवणें हें िरकारच्या शततीबाहेर होऊन बिेल. र्ांग्रजी 
सशकलेल्या लोकाांचें म्हणणें हें कहदुस्थानच्या िवइ रयतेचेंच म्हणणें आहे अशी जी पालइमेंि िभेची िमज त 
झाली आहे ती अत्यांत भ्रामक होय. िमुद्रकाठच्या सवस्तीणइ वालुकािांर्ाशीं एका कणाचें जें प्रमाण तेंच या 
र्ांग्रजी सशकलेल्या अत्यल्प िांख्येचें एकां दर देशिांख्येशीं बिणार आहे, व या लोकाांच्या र्च्िेि िाऱ्या 
देशाची र्च्िा मानण्याांत जो अक्षम्य प्रमाद होत आहे त्याचे सनरिन न झाल्याि देशाची माती झाल्यावाांच न 
रहाणार नाहीं. ज्या वळेीं सजकडे सतकडे अांदाधुांदी व अिांतोष माज न रासहला होता, राजे लोक प्रजेच्या 
सहतासवषयीं बेसर्फकीर अित, व प्रजेचाही त्याांच्यावर भरविा निे, अशा वळेीं ईश्वरी र्च्िेनें कहदुस्थानचीं 
राज्यि त्रें र्ांक्गलश लोकाांच्या हातीं आलीं. त्याांनीं आपली सनयांसत्रत राज्यव्यवस्था प्रस्थासपत केल्याबरोबर 
जुल म–जबरीनें देशाांत न पळ कासढला; ‘बळी तो कानसपळी’ ही व्यवस्था नामशषे झाली; स्वातांत्र्य व शाांतता 
याांचा लोकाांि अनुभव होऊां  लागला; व्यापारधांदे, शतेकी, वगैरेकडे लोकाांचें लक्ष्य जाऊां  लागलें  व त्याांची 
भरभराि होऊां  लागली; शाळा, कॉलेजें वगैरे अक्स्तत्वाांत आलीं; िाराांश, िवइत्र आबादानीचीं सचन्हें सदि ां 
लागलीं व ईशचे्िेने र्ांग्रज लोकाांचा कहदुस्थानावर होऊां  लागलेला अांमल सचरस्थायी होवो म्हण न 
देशकल्याणेच्िु ईश्वराि आळव ां लागले. मी सर्फरून अिें म्हणतों कीं, र्ांग्रज लोकाांनीं प्रथम जी शहाणपणाची 
राज्यव्यवस्था िुरू केली होती ती या िुसशसक्षत लोकाांच्या भलुथापीि भलु न बदलणें म्हणजे औदायइबुद्धीचा 
अपव्यय करणें होय. राष्ट्रीयिभेच्या पक्षाचे लोक आपणाांि देशाचे प्रसतसनसध म्हणसवतात; परांतु हें िवइ 
थोताांड आहे. त्याांनीं आपल्या मागण्याांि देशासभमानाचें व राजसनष्ठेचें पाांर्रूण र्ालण्याचा जरी प्रयत्न केला 
आहे, तथासप त्या िवइ स्वाथइपे्रसरत आहेत. सजला राष्ट्रीय िभा म्हणतात ती वास्तसवक बांगाली कहद ांची िभा 
अि न सतचा कहद ांह न अन्य जातींशी व र्ांग्रजी न जाणणाराांशीं अथाथीं काहींच िांबांध नाहीं. कहद  व मुिलमान 
याांच्यामध्यें प्रथमपाि नच अनेक कारणाांमुळें  कधीं एकी म्हण न झालेली नाही; व हल्लीं तर हें बेकीचें स्वरूप 
र्फारच दुणावलेलें  आहे. जुन्या पक्षाचे कहद  लोक अद्याप मुिलमानाांचा चाांगला मान राखतात; पण हे 
िुधारलेले कहद  लोक आमची, आमच्या धमइगुरूां ची व आमच्या प वइजाांची िवाळी कसरतात व त्याबद्दल 
मुिलमानाांि चीड न येणें अशतय आहे. कायदे–कौक्न्िलाांत लोकसनयुतत िभािद रे्ण्याचा व सिक्व्हल 
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िक्व्हइिची परीक्षा एकिमयावच्िेदेंकरून दोन्ही देशाांत रे्ण्याचा पालइमेंिनें जो ठराव केला आहे त्यापाि न 
मुिलमान लोकाांवर मोठा अन्याय होणार आहे. मुिलमान लोक जरी िांख्येनें कहद ांह न र्फार कमी आहेत 
तथासप कहद ांच्या बरोबरीनें त्याांि िवइ हक्क समळाल्यावाांच न ते स्वस्थ बिणार नाहींत. िध्याांच्या क्स्थतींत 
आपल्या पिांतीचे पुरेिे प्रसतसनसध त्याांि कौक्न्िलाांत पाठसवताां येत निल्यामुळें  त्याांच्यावर जुल म होणार; 
आसण कायदेशीर रीतीनें आपली दाद लागत नाहीं अिें सदि न आल्यावर ते कहद ांवर तरवार चालसवणार हें 
ठरल्यािारखें आहे. ह्या झिापिींत ते सनःशषे तरी होतील ककवा कहद ांकड न आपले हक्क कब ल करव न तरी 
रे्तील, आसण दुदैवानें अिा सदवि उगवल्याि कहदुस्थानावर मोठा अनथइ कोिळल्यावाांच न रहाणार नाहीं. 
मी सवचारतों की, या थरावर गोष्ट आल्याि िरकार काय करणार? कहद ांचा पक्ष रे्ऊन तें आपल्या 
पलिणीसनशीं आमच्यावर चाल करणार काय? परांतु अिें करणें हें केवळ अन्यायाचें होईल. िवांच्या हक्काचें 
िारखें रक्षण करणें हें िरकारचें कतइव्य होय; व आमच्या हक्काचें जर िरकाराच्यानें िांरक्षण होत नाहीं, तर 
तें आमचें आम्हीं समळसवण्याचा प्रयत्न केल्याि िरकारानें आमच्या आड येऊां  नये. दुिरें मी अिेंही िाांगतों 
कीं, आम्ही अमेसरकें तील ताांबड्ा र्ांसडयनाांिारखे अितों, तर ‘तुम्ही िुसशसक्षत व्हा म्हणजे तुम्हाांि हक्क 
समळतील’ अिें िाांगणें िोपें होतें. परांतु आम्ही मुळीं असशसक्षतच नाहीं. आम्हाांला सवशषे महत्त्वाची वािणारी 
अशी जी आमची प्राचीन सवद्या त्याांत आम्ही पारांगत झालों आहों. गत कालीं आमचे प वइज कहदुस्थानावर 
आपला अांमल गाजवीत होते हें आम्ही अद्याप सविरलों नाहीं; व ज्या राष्ट्राि आम्हीं एकदा पादाक्राांत केलें  
होतें त्या गर्कवष्ठ व दुराग्रही राष्ट्रापुढें डोकें  वाकसवण्याचें काम आमच्या हात न कालत्रयींहीं व्हावयाचें नाहीं. 
याजकसरताां हे िुधारलेले र्ांक्गलश लोकहो, मुिलमानाांच्या राजकीय हक्काची पायमल्ली करण्याच्या कामीं 
तुम्ही कहद  लोकाांि समळ ां  नका; र्ांगलांडची राज्यपद्धसत बळेंच कहदुस्थानावर लाद ां नका; व देशाि िवइस्वी 
अपायकारक अिे असलकडच्यािारखे कायदे करूां  नका. दुबइल व बसलष्ठ या दोर्ाांिही िारखा न्याय 
समळतो अशी जोंपयंत िवांची िमज त राहील तोंपयंतच कहदुस्थानाांत शाांतता नाांदणार आहे याची मनाांत 
पक्की ख णगाांठ बाांध न ठेवा.” 

 
येथपयंत आम्ही र्स्मार्लखानाांची व वाचकाांची मुलाखत करून सदली. आताां या दांगयािांबांधानें 

स्पेक्िेिर नाांवाच्या र्ांगलांडाांतील एका पत्राांत जो लेख आाला आहे त्याची त्याांि ओळख करून देऊन सर्फरून 
लवकरच आम्ही या सवषयाकडे वळेपयंत त्याांनीं यासवषयीं सवचार करीत बिावें अशी सशर्फारि करतों. 

 
स्पेक्िेिरकते सलसहतात— “गोरक्षणाच्या नाांवाखालीं िवइ देशभर बांडाळी माजसवण्याचा चोहींकडे 

व्य ह रचलेला सदितो अिें जें िंॉडध हॅणरस याांनीं नुकतें सवधान केलें  तें कहदुस्थानच्या अन्य भागीं प्रसिद्ध 
होणाऱ्या रीस आसण रयत पत्रानेंही दृढ केलें  आहे. या पत्राचा कता र्फार सवद्वान् अि न तो एका नेसिव्ह 
िांस्थानाांत ‘चान्िेलर ऑर्फ दी एतस्चेकर’ आहे, अशी आमची िमज त आहे. तेव्हाां यावरून उत्तर व प वइ 
कहदुस्थानभर गोवध बांद करण्याकसरताां कहद ांि सचथाव न देऊन देशाांतल्या देशाांत िवइत्र बांडाळी माजव न 
िोडावी व िरकारची ते्रधा उडव न िाकावी अिा कि झाला अिल्याचा रांग सदितो. िरकाराि कहद ांची 
बाज  रे्ऊन गोवध बांद करणें मुळींच शतय नाहीं; कारण तिें करण्याांत सिस्ती व मुिलमान या दोर्ाांवरही 
जुल म होणार आहे. बरें, त्याांनीं मुिलमानाांची तरर्फदारी करावी तर कहद ांच्या मनाांत िरकारासवषयीं अढी 
रहाणार; आसण सशवाय आम्हीं राष्ट्राचा बचाव केला तेव्हाां त्यावर राज्य करण्याचा हक्कही आमचाच आहे 
अिें मुिलमान लोकाांि वाि ां लागणार. मुिलमान म्हिले म्हणजे सपढीजात राज्य करणारे; लढाई तर 
त्याांच्या धमइमताांपैकीं एक भाग, व सशवाय त्याांच्याांत एकोपा मोठा. या कारणाांमुळें  ते िाहसजकच बसलष्ठ 
आहेत. परांतु मराठे, रजप त, शीख, गुरखे वगैरे लढाऊ कहदु जातींनीं गोरक्षणाचा पक्ष रे्तल्याि र्ांक्गलश 
लोकाांि मुिलमानाांवाांच न दुिऱ्या कोणाचें िाह्य समळण्याचा िांभव नाहीं; व त्याांचें िाह्य रे्णें म्हणजे तर 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्फारच अद रदशींपणाचें, ककबहुना नाशकारक आहे हें आम्हीं वर दशइसवलेंच आहे. आताां प्रश्न र्तकाच आहे 
कीं, लॉडइ हॅसरि म्हणतात त्याप्रमाणें खरोखरच कि चाल  अिल्याि िरकारनें काय करावें? आमचें अिें 
मत आहे कीं, िरकारनें स्वस्थ बि न िावधसगरी ठेवावी म्हणजे झालें . एखाद्या मोठ्या सठकाणीं 
दांगयाधोप्याचा उद्भव झाला कीं, लागलीच सकतीही बळी घ्याव ेलागले तरी ते रे्ऊन ताबडतोब दांगा मोडावा 
व र्ांक्गलश लोक सनजलेले नाहींत व ते मोठे उग्र आहेत अशी िवइ प्रजेच्या मनाांत दहशत उत्पन्न करावी. 
सशक्षा थोड्ाच लोकाांि द्यावी, पण ती देताां येईल सततकी कडक अिावी. मुांबईि जिे हजारों लोक 
पकडले तिें करण्याांत अथइ नाहीं. त्यामुळें  लोकाांि चीड मात्र येते. कदासचत् दांगयाचा असधक रै्फलाव झाला 
तर सनवडक सठकाणीं िैन्य िज्ज ठेव न, राज्यस्थापनाथइ र्फौज जमा करण्याचा एसशयाांतील लोकाांचा जो 
नेहमींचा सशरस्ता आहे त्याि स्वरूप येईपयंत स्वस्थ रहावें; आसण बांडवाल्याांच्या पलिणी वगैरे एकदाां तयार 
झाल्या म्हणजे मग युरोसपयन युद्धिामथ्यानें त्याांि चीत करून िोडाव्या. खऱ्या लढाईचें उग्रस्वरूप एकदाां 
पासहलें  कीं एसशयाखांडस्थ लोकाांचा जोर िांपला म्हण न िमजावें. लढाईच्या दुिरेच सदवशीं हजारों गाांवचे 
लोक दाांतीं तृण धरून शरण येतील, आसण बांड करण्याचा आमचा मुळींच मानि नव्हता, गोरक्षणाचा सवचार 
तर आमच्या स्वप्नींही आला नव्हता, आज शांभर वषें आम्ही िाहेबाांि खुशाल गाई खाऊां  देत आहों—आसण 
हें काांहीं खोिें नाहीं—अिें म्हण न गयावया करूां  लागतील. अिे दांगे मुळीं उद्भव ांचां नयेत या उदे्दशानें 
मुद्रणस्वातांत्र्य काढ न रे्णें, बांडाि प्रवृत्त करणाऱ्या भाषणाांबद्दल सशक्षा देणें, ककवा गुप्त रीतीनें लोकाांि 
सचथाव ां पहाणाराांि दहशत बिवणें वगैरे उपाय योजण्यापाि न काांहीं सनष्ट्पन्न न होताां उलि ताप मात्र 
होईल. १८५७ िालच्या बांडाचे वळेेि, िांन्यािी, रजेवर अिलेले सशपाई व र्तर प्रवािी याांनींच हेराांचें काम 
केले होतें. अशाांसवषयी िरकाराि नुिता िांशयही येण्याचा िांभव नाहीं. कहदुस्थानाांत एखादी चळवळ िुरू 
अिली म्हणजे पोलीि, िैन्याांतील सशपायी, व्यापारी वगैरेंि सतचा पत्ता नितो. कोठें एखाद्या असधकाऱ्याि 
थोडीशी कुणकुण लागली तर लागते, व त्यानें सतची वसरष्ठ असधकाऱ्याकडे वदी सदल्याि तोच म खइ ठरतो! 
िरकाराि अशा िमयीं करताां येण्यािारखें म्हणजे िावधसगरी राखणें, बातमी देणाराांि चाांगलीं बसक्षिें देणें, 
तारायांत्राांचें रक्षण करणें—तारायांत्र जसमनीखाल न अिणें अवश्य आहे—र्तकें च काय तें आहे. बाकीची 
िारी सभस्त िैन्यावर. त्याच्यापुढें नेसिव्हाांचा—मग ते सकतीही अिोत—सिकाव लागावयाचा नाहीं. 
कहदुस्थानाांतील र्ांग्रजाांचें राज्य हें मानवी कृतीनें उभारलें  नि न केवळ एक ईश्वरी चमत्कार आहे; आसण 
त्याचें हरयत्नानें रक्षण करणें हें आम्हाां र्ांग्रज लोकाांचें जरी कतइव्य आहे, तथासप ईश्वराच्या मनाांत नच त्याचा 
लय करावयाचा अिेल तर तो होईल. परांतु त्याच्या आधीं एक पळभरही त्याचा नाश होणें नाहीं.” 
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हें णवचारीपिाचें कृत्य नव्हे 
२३–१०–९३ 

 
ज्याप्रमाणें अांगाांत रग आहे म्हण न भेिेल त्याला ठुस्िा देत जाणें हें शहाणपणाचें कृत्य नव्हे, 

त्याप्रमाणें हाताांत लेखणी धरताां येते म्हण न राज्यसवषयक गोष्टींसवषयीं पासहजे ते सलहीत िुिणें 
सवचारीपणाचें काम नव्हे. मुिलमानाांनीं ककवा कहद ांनीं आपापल्या लोकाांत अिलेल्या मतभेदासवषयीं सलहीत 
अिताां आपल्या कल्पनाशततीि ककवा िाकाि थोडेंिें यथेच्ि बागड ां सदलें  तरी त्यापाि न सवशषे वाईि 
पसरणाम होण्याचा िांभव नाहीं. उलि, चाांगल्या रीतीनें वादसववाद होऊन ित्यसनणइय होण्यािाठीं व 
िमाजाला कोणत्या रीतीनें वळण लागत जाणें सहतकारक आहे याबद्दल लोकाांची खात्री होण्यािाठीं प वी 
पुनर्कववाहासवषयीं वािार्ाि झाली तेव्हाां नव्याजुन्याांत ज्या प्रकारच्या झिापिी झाल्या त्या, ककवा असलकडे 
िांमतीच्या सबलाचे वळेीं अथवा अगदीं अलीकडे पांचहौद समशनाांतील चहाबद्दल वाद चाल  झाला अिताां तो 
सलसहण्यािवरण्याचा प्रकार पुढें आला, तो केवळ द षणीय आहे, अिें आमच्यानें म्हणवत नाहीं. जाण नबुज न 
कोणी अशा प्रकारचा अिांभासवतपणा करूां  नये हें म्हणणें आम्हाांि मान्य आहे. पण जे कोणी अांतःकरणप वइक 
आपापल्या पक्षाचें िमथइन करण्याि प्र वृत्त होतात त्याांच्या हात न क्वसचत् प्रिांगीं अत्यांत योगय िीमेचें 
थोडेंबहुत उल्लांर्न होणें अपसरहायइ आहे अिें आम्हाांि वाितें. पण अशा प्रकारच्या िीमोल्लांर्नाचे दुष्ट्पसरणाम 
र्फार स्वल्पजीवी अितात. मज र व त्याांचे स्वामी, िावकार आसण त्याांचीं कुळें, ब्राह्मण व कुणबी, िुधारक व 
दुधारक, सलबरल्ि कॉन्िरव्हेसिव््झ, आक्स्तक व नाक्स्तक, शुतलपक्ष व कृष्ट्णपक्ष—अशा जोडप्याांतील तांिे 
एक तर स्वल्पजीवी अितात, ककवा सचरांजीवी अिल्याि त्याांची धार र्फार तीव्र निते. पण ऐसरश आसण 
र्ांक्गलश, ककवा कहद  आसण मुिलमान याांची तशी गोष्ट नाहीं. या उभयताांत सकत्येक शतकें  उभा दावा आहे 
आसण त्याची तीव्रताही प्रखर आहे. अलीकडे र्ांक्गलश व ऐसरश लोकाांतील िुसशसक्षत पुढाऱ्याांच्या 
शहाणपणामुळें  त्याांतील द्वांद्व समित आलें  आहे, व कालेंकरून मुिलमान व कहद  याांतील रणाचेंही सनरिन 
होईल यासवषयीं आम्हाांि शांका नाहीं. पण तें लौकर होणें ककवा न होणें हें त्या त्या लोकाांतील पुढाऱ्याांच्या 
अकलेवर, द रदृष्टीवर, आत्मिांयमनावर, आसण खऱ्या लोककल्याणेच्िेवर अवलांब न आहे. प्रिांगसवशषेाचें 
महत्त्व नीिपणें लक्ष्याांत न आसणताां, व मागचा पुढचा सवचार न करताां, स्वजातीयाांच्या िांदाप्रमाणें वाग न व 
त्याांना रुचेल अिें बोलणें बोल न जे पुढारी आपल्या प्रसतपक्ष्याांवर तुि न पडतील आसण त्याांच्या मनाि दुःख 
होईल अशा प्रकारचीं भाषणें करतील ककवा लेख सलसहतील ते पुढारी उभय पक्षाांचा िांधी त्या मानानें 
कालावधीवर नेतील अिें आमच्यानें म्हिल्यावाांच न राहवत नाहीं थोड्ा सदविाांप वी सम. काझी शहाबुद्दीन 
याांनीं येथें ज्या प्रकारचें भाषण केलें  म्हण न म्हणतात तिल्या प्रकारचीं भाषणें ऐक न आसण आम्हीं मागल्या 
अांकाांत लांडन िार्म्िवरून सम. र्स्मायलखान याांचा जो लेख भाषाांतररूपानें रे्तला आहे तिले लेख 
वाच न, कहद  व मुिलमान याांच्या अांतःकरणाांत एकमेकाांसवषयीं अिलेला पीळ कमी न होताां तो असधकच होत 
जाण्याचा िांभव आहे. 

 
र्स्मायलखानाच्या पत्राि लांडन िार्म्िनें जागा कशी सदली याचाच आम्हाांि मोठा चमत्कार 

वाितो. एखाद्या कहद नें अिें पत्र सलसहलें  अितें तर तें खसचत राजद्रोही ठरलें  अितें. िध्याां कोिापुढें ज्या 
गुजराथी, लेखासवरुद्ध िरकारमार्फइ त सर्फयाद चाल  आहे, त्याची या लेखाशीं तुलना केली अिताां 
र्स्मायलचा लेख त्याह न र्फारच अप्रशस्त आहे अिें कोणाही सनःपक्षपाती वाचकाि सदि न येणार आहे. 
अलीकडे हौि ऑफ् कॉमन्ि िभेंत सिक्व्हल िक्व्हइिसवषयीं पाि झालेला ठराव आसण कहदुस्थानच्या 
कौक्न्िलाच्या िांबांधानें नवीन झालेला कायदा या दोहोंमुळें  या खानाचें माथें अगदीं सर्फरून गेल्यािारखें 
सदितें. सब्रसिश पालइमेंिात अिले ठराव व कायदे पाि होतात हें सब्रसिश लोकाांच्या अज्ञानाचें ककवा गहइणीय 
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औदायाचें र्फल होय! ज्या ठरावाांनीं व कायद्याांनीं कहद ांत व मुिलमानाांत असधकच अांतर पडत जाणार ते 
कायदे व ठराव काय कामाचे? ज्याांच्या योगानें कहद ांि व मुिलमानाांि बरोबरीचे हक्क समळतील अिे ठराव व 
कायदे केले तरच ठीक आहे; नाहीं तर मुिलमान लोक सबथरून जाऊन कहद  लोकाांवर चाल न जातील 
आसण त्याांची पक्की खोड मोडेतोंपयंत हातीं रे्तलेलीं शस्रें खालीं ठेवणार नाहींत. र्ांग्रजाांनीं मुिलमानाांपाि न 
कहदुस्थानचें राज्य रे्तलें  अिल्यामुळें, व त्याांना त्याकरताां आलेल्या अनुभवाांचें अद्यासप स्मरण अिल्यामुळें, 
कहद ांच्या बचावािाठीं र्ांग्रज लोकाांनीं अशा तांट्याांत पड न, मुिलमान लोकाांचें पासरपत्य करणें हें अगदीं 
अप्रशस्त होय. र्स्मायल खानाच्या या म्हणण्याांत दोन मोठ्या चुका आहेत. त्या ह्या. कहदुस्थानचें राज्य 
र्ांग्रजाांनीं मुिलमानाांपाि न रे्तलें  हें म्हणणें बरोबर नाहीं. रजप त, मराठे, व शीख याांनीं र्ांग्रजी होण्याप वी 
मुिलमानाांची बादशाही जमीनदोस्त केली होती. महादजी कशद्याची लहर लागती तर त्याला स्वतःला 
सदल्लीच्या ततताचा असधपसत होताां आलें  अितें, ककवा िवाई माधवराव पेशव्याि करताां आलें  अितें. आज 
समत्तीि येथे र्ांग्रजी राज्य नितें तर कहद ांचें राज्य अितें यासवषयीं कोणािही शांका रे्ताां येणार नाहीं. आताां 
कहद ांबरोबर मुिलमानाांना हक्क द्यावयाचे म्हणजे काय? कहदुस्थानच्या तीि कोिी प्रजेंत िहा कोिी 
मुिलमान आसण चोवीि कोिी कहद  अितील तर त्याांना त्या मानानें कौक्न्िलाांत प्रसतसनसध सनवडण्याचे हक्क 
समळतील. दोर्ाांचीही िारखी िांख्या अिणें ही बरोबरी नव्हे. तिेंच सिक्व्हल िक्व्हइिमध्यें जे लोक 
नेमावयाचे ते परीके्षच्या सनकालानुरूप नेमावयाचे अिें अिेल तर तींत कहदुमुिलमानाांची बरोबरी कशी 
रहाणार? राष्ट्रिभा ही बाब –कहद ांनीं स्थासपलेली िांस्था आहे, आसण असशसक्षत कहद ांशीं व मुिलमानाांशीं 
सतचा काांहीं एक िांबांध नाहीं; उलि मुिलमान व असशसक्षत कहद  सतचा दे्वष करतात अिेंसह या खानाचें 
म्हणणें आहे. आमच्या मतें जो मनुष्ट्य या गोष्टीचा बारकाईनें सवचार करील त्याला अगदीं त्याच्या उलि 
क्स्थसत आहे अिें सदि न आल्यावाांच न रहाणार नाहीं. र्तकें च नाहीं, तर खानाच्या सलसहण्यावरून तो 
सशकलेला आहे अिें जरी म्हिलें  पासहजे तरी त्याच्या सलसहण्याांत जे सवचार प्रदर्कशत झाले आहेत त्याांवरून 
त्याच्या लोकाांतील अडाणीपणाच्या िमजुती, पोकळ असभमान, सनरथइक वल्गना आसण अप्रशस्त मागानें 
िुखिांपादनाची र्च्िा र्त्यासद दुगुइणाांनीं त्याांि िोडलेलें  नाहीं अिें उर्ड होतें. सब्रसिश लोकाांनीं बांडें वगैरे 
मोड न िाक न शाांततेची स्थापना केली व शाळा र्ातल्या, या गोष्टींमुळें  मुिलमानाांचा व्हावा तिा र्फायदा न 
होताां कहद ांनींच आपलें  डोकें  मोठ्या झपाट्यानें वर काढलें , व त्याांच्या सवद्याव्यािांगामुळें  िरकारच्या पदरीं 
त्याांना जो आश्रय समळत आहे त्यामुळें  ते अगदीं शरे्फारून गेले आहेत! गेले अितील कदासचत्. पण 
मुिलमानाांला कोणीं आडकाठी केली होती? प वीपाि न सब्रसिश असधकाऱ्याांनीं मुिलमान लोकाांवर आपल्या 
प्रीतीचे दोन असधक सकरण पाडण्याचा क्रम ठेवला अि न मुिलमान लोकाांनीं र्ांग्रजी अांमलापाि न आपला 
हवा तिा र्फायदा करून रे्तला नाहीं याला आम्हीं काय करावें? व त्याबद्दल आम्हाांवर जळर्फळ न काय 
र्फायदा? आम्हीं कहदु लोकाांि ठोक न काढ न नाहींिें करूां , अिल्या शुष्ट्क वल्गना करण्याांत मुिलमानाांनीं 
कधींही िमाधान मानुां नये. ऐन िद्दीच्या सदविाांत जी गोष्ट करताां आली नाहीं, ती आताां िाधण्याचा मुळींच 
िांभव नाहीं. र्ांग्रज लोकाांनीं आपणाांि सवशषे िवलती द्याव्या अशा त्याांची र्च्िा सदिते. आमच्या 
राज्यकत्यांि उर्डपणें तिें करताां येणार नाहीं. मुिलमान लोकाांचा खरा तरणोपाय कहदु लोकाांशीं एकमत 
करण्याांत आसण जोडीचें ज्ञान, िांपसत्त व राजकीय हक्क िांपादण्याांत आहे, अिें आम्हाांि वाितें. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अशानें णनभाव कसा िंागेिं? 
 

३०–१०–९३ 
 
मुिलमान लोक श र व धमइवडेे आहेत; त्याांच्या शौयामुळें  ते कहदुस्थानचे राज्यकते झाले; कहद  

लोकाांशीं त्याांचें जें वारांवार भाांडण होतें ते त्याांच्या धमइवडेामुळें  होतें. या लोकाांसवषयीं येवढ्या गोष्टी 
िाांसगतल्या म्हणजे यासवषयीं िाांगण्यािारखें िारें िाांसगतलें  अिें होतें. धमइवडे हा वाखाणण्याजोगा गुण आहे 
ककवा नाहीं याची शांका आहे. पण त्याला शौयाचें पाठबळ अिल्यामुळें  जो त्याला सवरोध करण्याि प्रवृत्त 
होतो त्याला सजवावर उदार व्हावें लागतें. कहद  लोक जात्या गरीब आहेत; ते आपण होऊन सवनाकारण 
कोणाच्याही अांगावर तुि न पडावयाचे नाहींत. एका दृष्टीनें त्याांच्या धमािारखा दुिरा धमइ नाहीं. व्यावृसत्त हा 
या धमाचा प्रशांिनीय गुण होय; परधमाच्या लोकाांनीं कहद  व्हावें अशी या धमाची सबलकुल र्च्िा नाहीं. 
दुिऱ्या धमाचे लोक कहद  धमांत कहद  करून रे्ताां येत नाहींत; कहदु धमाच्या या सनषेधक स्वरूपामुळें  कहद  
लोकाांचें धमइिांबांधानें िहिा कोणाशीं भाांडण व्हावयाचें नाहीं. मुिलमानाांपेक्षाां ककवा सिस्ती लोकाांपेक्षाां कहद  
लोकाांच्या वृत्तींत जी शाांसत सदिते सतचें हेंच कारण होय. दुिऱ्यावर आपली िाप बिसवण्याि ककवा 
दुिऱ्याांचीं राज्यें रे्ण्याि अिल्या धमाचा म्हणण्यािारखा उपयोग होत नाहीं हें खरें; पण दुिऱ्यावर अांमल 
गाजसवणें हेंच मनुष्ट्याचें मुख्य कतइव्य आहे अिें नाहीं. तथासप जोंपयंत दुिऱ्या लोकाांचीं डोकीं धमइवडेाांनीं 
भणभण न गेलीं आहेत तोंपयंत त्याांच्याशीं िांबांध पडणाऱ्या लोकाांतही धमइसभमानाचें थोडेंिें वारें अिलें  
पासहजे; नाहीं तर त्याांच्या हात न स्वधमाचें िांरक्षण व्हावयाचें नाहीं. कहद  लोकाांचा धमासभमान र्ततयापुरताच 
आहे, व तो श्लाध्य आहे. मुिलमान लोकाांनीं त्याांना र्फारच िळलें  तेव्हाां गोब्राह्मणाांचा प्रसतपाल करणारा 
िाक्षात् शांकराचा अवतार श्री सशवाजी राजा त्याांच्याांत सनमाण झाला! त्यानें व त्यानांतर महाराष्ट्र देशाांत जें 
मराठे व ब्राह्मण शास्ते झाले त्याांनीं मुिलमान लोकाांचा धमइच्िल नाहींिा करून त्याांचें राज्यही अगदीं 
िांपुष्टाांत आण न ठेसवलें . यावरून कहद ांच्या अांगाांतही थोडाबहुत धमासभमान व शौयइ आहे हें सिद्ध होतें. त्याांच्या 
अांगाांत ज्याची उणीव दृष्टीि पडते अिा कोणता गुण म्हणाल तर “सनश्चयी धाडि” ककवा “धाडिी सनश्चय” 
हा होय. या अवगुणामुळें  ककवा गुणाभावामुळें  र्तर लोकाांपुढें त्याांचें पडावें तिें तेज पडत नाहीं. र्ांग्रज लोक 
ककवा मुिलमान लोक त्याांना र्फारिे वचकत नाहींत याचें बऱ्याच अांशीं हेंच कारण होय. तथासप हा गुण 
राष्ट्राांतील िाऱ्याच लोकाांत अिणें अवश्य आहे अिें नाहीं. लोकाांच्या पुढाऱ्याांत हा गुण भरप र अिला 
म्हणजे पुष्ट्कळ कामसगरी होते. सशवाजीिारखा धाडिी पुढारी मावळ्याांि न समळता तर त्याांनीं जो पराक्रम 
केला तो त्याांच्या हात न कधींही न होता. हातीं रे्तलेलें  काम शाांततेचें अिो ककवा लढाईचें अिो, आम्हाांि 
चाांगला अग्रणी समळाला तर आमच्यािारखे अनुयायी समळावयाचे नाहींत. एका धाडिी बाजीची आसण 
आमची गाांठ पडली आसण आम्हीं िाऱ्या कहदुस्थानचें िावइभौमत्व काबीज केलें . तेच आम्ही पुढें दुिऱ्या एका 
भेकड बाजीच्या अमलाखालीं आल्याबरोबर केवढ्या कष्टानें िांपादलेली कहद  पादशाही गमाव न बिलों! 
र्फार काय िाांगावें, उद्याां आम्हाांि िीझर, आलेतझाांडर, नेपोसलयन ककवा ड् क ऑर्फ वकेलगिन याांिारखा 
पुढारी समळेंल तर र्ांग्रज लोकाांना कहदुस्थानचा राज्यकारभार पहाण्याची जी दगदग पडत आहे ती द र करूां  
र्तकें च नाहीं, तर नेल्िनिारखा ताांडेल समळाल्याि “अकजतय आरमारासनशीं” र्ांगलांडावर चाल करून 
जाऊन कोसहन रिकि जी जी मौल्यवान् वस्त  म्हण न र्ांग्रज लोकाांनीं र्कड न सतकडे नेली अिेल ती परत 
आण ां! तिेंच, गलॅर्डस्िनिारखा पुढारी समळाल्याि हौि ऑर्फ लॉर्डइिची पवा न करताां पाांचपांचवीि वषांत 
र्ांसडआ िेल्र्फ–गव्हनइमेंि सबल हौि ऑर्फ कॉमन्िमध्यें लीलेनें पाि करून रे्ऊां ! 
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िामान्यपणें अशा प्रकारचे आम्ही कहद  लोक आहों. अशाांचा मुललमानािारख्या मोठ्या लोकाांनीं 
दे्वष करावा हें नवल नव्हे काय? आम्ही आपल्या बांध ांि पे्रमप वइक अिें सवचारतों कीं “तुमची आमच्यावर 
र्तराजी व्हावी अिें आमच्या हात न काय झालें  आहे? आम्हाांकड न अभक्ष्यभक्षण करव न आम्हाांि 
बािसवण्याचा तुम्हीं जो प्रयत्न केला आम्ही आड आलों हा आमचा अपराध काय? तुम्हीं आमचें राज्य रे्ऊन 
आम्हाांि अन्नान्नदशा आणली ती द र करण्याचा आमच्या प वइजाांनीं जो प्रयत्न केला आसण त्याांना जें थोडेंबहुत 
यश आलें  व्याबद्दल तुम्हीं आमचा हेवा करावा हें तुम्हाांि शोभतें काय? िध्याां तुम्हाां–आम्हाांि एकाच 
प्रकारची कष्टमय क्स्थसत प्राप्त झाली आहे. हींत न दोर्ाांनींही पार पडण्याचा काांहीं उपाय काढावयाचा 
सवचार िोड न परस्पराांशीं वदइळीि येणें आसण सवनाकारण आपलें  असधक नुकिान करून रे्णें हें कोणाच्याही 
मनुष्ट्यपणाला शोभणार नाहीं. र्ांग्रज लोकाांनीं ज्या लहान मोठ्या शाळा र्ातल्या आहेत व त्याांत जें उपयुतत 
सशक्षण सदलें  जात आहे त्याचा र्फायदा तुम्हाांि हवा सततका तुम्ही काां करून रे्त नाहीं? अगदीं अश्ररशत्रु 
लोकाांि िरकार मोठमोठ्या जागाांवर नेमीत नाहीं, ही िरकारची च क आहे काय? तुम्ही श र आहाां; तुम्ही 
स्वधमासभमानी आहाां; तुम्ही एकदाां या देशाचे िावइभौम राजे होताां—हें िारें खरें आहे. पण तुमची तलवार, 
तुमचें कुराण, ककवा तुम्ही प वीं उपभोगलेले मोठमोठे असधकार आजसमतीि रेक्व्हन्य  कसमशनरच्या 
दप्तरदाराचें, ओसरएांिल रान्िलेिरचें, मेसडकल कॉलेजाांतील ॲनॅिमीच्या प्रोरे्फिराचें, केसमकल 
ॲनलायझरचें, अथवा एखाद्या सठकाणच्या सिक्व्हल िजइनचें काम हात न चाांगल्या रीतीनें सनभण्याि किें 
उपयोगी पडणार? तुम्ही प वी राज्यकते होताां तेव्हाां स्वजातीकसरताां जो पक्षपात करीत अिा, तो आताां र्ांग्रज 
लोकाांनीं आपल्या जातीकरताां केला तर चालणार आहे. पण त्याांनीं तो आपल्याकरताां करावा आसण 
तुमच्याकरताांही करावा हें किें जुळणार? र्ांग्रजी अांमलाचा भार िध्या तुम्हाां–आम्हाांवर आहे. पण तुम्हीही 
र्ांग्रज झालाां म्हणजे आमच्या डोतयावर दोन र्ांग्रजाांचें ओझें होणार? आम्हाांि ओझें उचलण्याची बरीच 
िांवय आहे हें आम्ही कब ल करतों. पण तें आम्हाांि झेपेनािें झालें  म्हणजे तें आपल्या आपण कोिळ न पडतें; 
ककवा आमचा जीव वैताग न जाऊन, त्राि न गेलेल्या उांिाप्रमाणें, तें आम्ही र्फें क न देण्याचा प्रयत्न करतों! 
र्ांग्रज लोकाांना ही गोष्ट र्सतहािावरून पक्की ठाऊक आहे. तुम्हीं त्याांना सकतीही आळसवलेंत अथवा धमतया 
सदल्या तरी ते सनदान स्वसहतास्तव तुमच्या–आमच्याांत र्फार भेद करूां  शकत नाहींत. तुम्हाांला सवदे्यची 
असभरुची लागेतोंपयंत आम्हीं हात जोड न स्वस्थ बिावें कीं काय? अिें सत्रभवुनाांत कधीं झालें  नाहीं, व पुढें 
व्हायचें नाही. अश ाारीतीनें कोणत्याही लोकाांचीं केव्हाांच उन्नसत झाली नाहीं व व्हावयाची नाहीं. 
अडाण्याांनीं आपणाांि ज्ञान प्राप्त होईतोंपयंत कोणींही ज्ञान प्राप्त करून रे्ऊां  नये अिा आग्रह धरला तर 
अज्ञानाचा सनराि कधींही होणार नाहीं. िुसशसक्षत कहद  लोकाांवर तुमचा मोठा किाक्ष सदितो. िुसशसक्षत 
कहद ांनीं कहद  लोकाांच्या हक्कािाठीं भाांडावयाचें नाहीं तर कोणीं भाांडावयाचें? िगळ्या जगाचा कारभार 
िुजाण लोकच करीत आहेत. या िावइसत्रक सनयमाि कहद  लोकच अपवाद कोठ न होणार? सवपसत्त प्राप्त 
झाल्यामुळें  तुम्ही अगदीं गाांगरून गेल्यािारखे सदिताां. कहद ांचा दे्वष करून तुमचा सनभाव किा लागेल? 
तुम्हीं उभयताांनीं िख्ख्या भावाांप्रमाणें वागण्याांतच तुमचें कल्याण आहे. याकरताां र्स्मायलखानािारख्याांचा 
नाद िोड न आ. सम. बदु्रसद्दन तय्यबजीिारख्याांच्या तांत्रानें वाग ां लागा, म्हणजे थोड्ा काळाांत िवइ काांहीं 
ठीक चाल ां  लागेल. 
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अफूचें कणमशन एकिाचें बसिंें! 
 

२७–११–९३ 
 
अखेरीि हें कसमशन कहदुस्थानाि येऊन कलकत्ता येथें गेल्या अठराव ेतारखेि त्याच्या बठैकीि 

आरांभ झाला. हें कसमशन अर्फ च्या िांबांधानें कोणकोणत्या गोष्टींची चौकशी करण्याकसरताां ककवा मासहती 
समळसवण्याकसरताां नेमण्यात आलें  आहे, हें मागें एकदाां कळसवलेंच आहे; तेव्हाां तें येथें सर्फरून िाांगण्याची 
गरज नाहीं. वास्तसवक पहाताां या कसमशनच्या हकीकतीनें जागा अडसवण्याची मुळींच गरज नाहीं; कारण 
कोणत्या प्रकाराचे लोक कसमशनापुढे काय िाांगणार आहेत, व त्यावर कसमशनचा बहुधा काय असभप्राय 
पडणार आहे याची बहुतेकाांि चाांगली अिकळ आहे. सशवाय, कसमशनानें अथवा सब्रसिश पालइमेंिानें 
अर्फ िारखें दुिरें जालीम सवष नाहीं; सतच्या िेवनािारखें अपकारक व्यिन नाहीं; सतच्या व्यापारािारखा 
पापकारक व्यापार नाहीं; व सतजोरीची भर करण्यािाठीं त्यावर बिसवलेल्या करार्तका अप्रशस्त कर नाहीं, 
अिा जरी बहुमतानें, ककबहुना िवानुमतें ठराव केला तरी तो एकाएकीं प णइ अमलाांत आणणें हें कहदुस्थाांन 
िरकारच्या हात न कधींही व्हावयाचें नाहीं. न जाणो, सब्रसिश लोकाांची व्यिनपराङ्मुखता आसण परानुकां पा 
याांि अदृष्टप वइ आकक्स्मक भरतें येऊन त्याांनीं आम्हाांि प्रसतवषी िहा ककवा िात कोिी रुपये धमाथइ 
द्यावयाचा ठराव केला तर मात्र काय होईल तें िाांगताां येत नाहीं! पण ज्याांना आपण कधीं िकारण व कधीं 
सवकारण गोरे मारवाडी म्हणतों, आसण र्ांगलांडाांत प्रसतिांवत्िराि ज्या ककमतीची दारू खपते सतचा आांकडा 
मनाांत आसणला अिताां ज्याांच्या व्यिनदे्वषासवषयीं आपल्या मनाांत थोडािा ककतु उत्पन्न होतो, ते आम्हाांि 
केवळ परोपकार बुद्धीनें पाांच ककवा िहा कोिी रुपये प्रसतवषी नजर करतील अिें वाित नाहीं! कोणत्याही 
कारणानें अर्फ चा व्यापार एकाएकीं नाहींिा झाल्याि या मोठ्या रकमेचा िवइ बोजा आमच्या सशरावर 
पडणार आहे. तो आमच्यानें उचलण्यािारखा अिता म्हणजे आम्हीं यक्त्कां सचत् कुरकुर न करताां हा व्यापार 
बांद करूां  सदला अिता. अर्फ  ही सवष आहे हें का आम्हाांि िमजत नाहीं? गाांजा, भाग, अर्फ , दारू हीं िारीं 
मादक द्रव्यें आहेत आसण त्याांच्या सनष्ट्कारण िेवनानें प्रकृतीि सवकार र्डतो हें आम्हाांि पक्कें  ठाऊक आहे. 
पण या ठाऊक अिण्याचा उपयोग काय? ज्ञान आसण सक्रया हीं एकमेकाांना लाग न नाहींत. याांच्या दरम्यान 
प्रचांड गता आहे. ज्ञान झाल्यापाि न तदनुरोधानें सक्रया होऊां  लागण्याि पुष्ट्कळ काळ लागतो. कोणत्याही 
राष्ट्राि दीर्इ काल लाग न रासहलेलें  व्यिन सकतीही खडतर अि लें  तरी ते एकाएकीं िुिण्याचा िांभव 
नाहीं. तें त्याच्या हाडाांि सखळन जाऊन उभयताांचा एकजीव झालेला अितो. तशाांत, त्या व्यिनाांत जर 
काांहीं उपयुतततेचा भाग अिेल तर त्याचा सनबधं करण्याि र्फारच प्रयाि पडतात. उत्तर कहदुस्थानच्या 
लोकाांना उन्हाळ्याच्या सदविाांत तुम्हीं र्ोिा रे्ऊां  नका अिें िाांसगतलें  तर ते अिें िाांगणाराला सपिा 
ठरवतील! तिेंच, ज्याांच्या अांगभर वस्र नाहीं; ज्याला पोिभर अन्न समळत नाहीं; ज्याला उबाऱ्याची जागा 
नाहीं; व ज्याच्यापाशीं रात्रभर सवस्तव करण्याि पुरेर्तका कोळिा रे्ण्याि पैिे नाहींत, अशा एखाद्या 
शीतकसिबांधाांतल्या गरीब मनुष्ट्याला जर कोणी अिें म्हणेल कीं, त ां दारूचा गलाि झोंक न आपले हाल 
सविरण्याचा जो प्रयत्न करतोि तो अगदीं म खइपणाचा आहे, कारण पसरणामीं त्याांत तुझें र्फार अनसहत आहे, 
तर तो बहुधा अिें प्रत्युत्तर देईल कीं, दारूवाांच न मला त्राि होणार नाहीं अिें करण्याचें तुला िामथ्यइ 
अिेल तर तिें कर; नाही तर आपल्या वािेनें जा. पोकळ वदेाांताच्या शुष्ट्क गप्पा मारून माझें उठलेलें  डोकें  
असधक उठव ां नकोि! आमची अशी िमज त आहे कीं, व्यिनग्रस्त लोकाांपैकीं सनदान तीनचतुथांश लोक 
सनरुपायास्तव व्यिनी होतात. जर त्याांना िुसशक्षण व अवश्य लागणारें अन्नवस्र समळेल तर ते मोठ्या 
िांतोषानें आपलें  व्यिन िाक न देतील. तेव्हाां कोणत्याही सवशषे त्याज्य मादक द्रव्याांपाि न गरीब लोकाांची 
िुिका व्हावी, अशी ज्याांची र्च्िा अिेल त्याांनीं त्याांचें अज्ञान व दासरद्र्य द र करण्याचा प्रयत्न अगोदर केला 
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पासहजे अिें आम्हाांि वाितें. तो होईतोंपयंत अन्य उपाय करूां  नयेत अिें आमचें म्हणणें नाहीं. “दारू सपऊां  
नका, अर्फ  खाऊां  नका, गाांजा ओढ ां नका” अिे नीसतप्रवतइकाांनीं िकाळपाि न िांध्याकाळपयंत गल्लोगल्लीं व 
प्रत्येक चवाठ्यावर मोठ्या आवशेानें िाांगत सर्फरण्याि ककवा त्यासवषयीं लेख सलह न ते वाांिीत सर्फरण्याि 
आमची सबलकुल हरकत नाहीं. तिेंच, िरकारनेंही व्यिनी लोकाांच्या मागांत कायद्याच्या थोड्ाबहुत 
अडचणी ठेवणें हेंही काहीं वावगें नाहीं. पण नीसतप्रवतइकाांनीं ककवा िरकारी असधकाऱ्याांनीं यापलीकडे जाणें 
श्रेयस्कर होणार नाहीं. गाांजा, अर्फ , भाांग, दारू वगैरे मादक पदाथांत उष्ट्णता, थांडी, शारीसरक ककवा 
मानसिक अिह्य कष्ट आसण भकेुची िोंचणी–याांपाि न होणाऱ्या तीव्र व्यथेि थोड्ा खचानें काांहीं वळे सविर 
पाडण्याची शक्तत अिेल तर अिली व्यथा िोिणें ज्याांच्या कपाळीं आलें  आहे, व ज्याांच्या ताब्यात ती द र 
करण्याचें असधक प्रशस्त िाधन नाहीं, ते अिल्या एखाद्या मादक द्रव्याचें िेवन केल्यासशवाय कधींही 
रहावयाचे नाहींत. बहुधा अिले सवचार मनाांत आण नच र्ांगलांडाांतील नीसतप्रिारक मांडळ्या खालच्या 
प्रतीच्या लोकाांचें दारू सपण्याचें व्यिन पालइमेंिाच्या ठरावानें एकाएकीं बांद करावें अिें प्रसतपादण्याि 
अद्यासप प्रवृत्त झाल्या नाहींत. पण चमत्कार हा कीं, जी गोष्ट त्याांना तेथें अशतय वाितें ती येथें शतय वाितें! 
याचें एक कारण मागें िाांसगतल्याप्रमाणें अिें आहे कीं िहवािामुळें  दारूपेक्षाां अर्फ  ही त्याांना खरोखरीच 
असधक भयांकर व हासनकारक चीज वािते. सशवाय, जी गोष्ट र्रच्यार्रीं करताां येत नाहीं ती बाहेर 
करण्याि िाांपडली तरी आपल्या हात न काांहीं झालें  अिें या लोकाांना वािणें अगदीं िाहसजकच आहे. 
दुिऱ्याकड न वार्ाचे कान धरसवण्याची मौज कोणाि नको आहे? अर्फीणरूपी वासर्णीच्या पाठीमागें सतची 
पारध करण्यािाठीं कहदुस्थान िरकाराला लाव न देऊन आपण आपलीं सशकारीचीं ढोलगीं द र अांतरावर 
उभें राह न कुिीत बिण्याांत याांना किलीही भीसत तर नाहींच, पण उलि करमण क आहे! आसण येवढी 
खिपि कशािाठीं! तर या वासर्णीपाि न आम्हाांि उपद्रव होऊां  नये म्हण न. पण या लोकाांि अिें िमजत 
नाहीं कीं या जनावराची त्याांना सजतकी भीसत वािते सततकी आम्हाांि वाित नाहीं! आम्ही त्याला र्िि न 
जाण्याि देखील भीत नाहीं, व तेंही आम्हाांि र्फारशी कधीं र्जा करीत नाहीं. परांतु हा सवचार कोणाच्याही 
मनाांत येत नाहीं. तो न येण्याि कहदुस्थान िरकारचा अांसकतपणा हें कारण होय. हें िरकार सब्रसिश 
पालइमेंिाच्या अांसकत नितें म्हणजे या परोपकारी लोकाांना सनदान र्तकी र्ाई करताां आली निती. पण 
िध्या किें झालें  आहे? याांनीं पालइ मेिाचे ठराव करावे आसण नामासनराळें  व्हावें. ते कमी असधक प्रमाणानें 
अांमलाांत आसणताांना कहदुस्थान िरकाराि व कहदुलोकाांि सकतीही त्राि पडला तरी याबद्दल याांना पवा 
नाहीं! हे कधीं कधी अिेंही म्हणतात कीं, अर्फ चा व्यापार बांद केल्यानें र्फौजेवरील खचइ कमी करणें, नेसिव 
लोकाांि बहुतेक िरकारी जागा देणें, आसण िवइ खात्याांत होईल सततकी कािकिर करणें र्त्यासद िुधारणा 
करणें कहदुस्थान िरकाराि भाग पडणार आहे. 
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सवध जगाचें नेतृत्व फुकाचें नाहीं 
 

२२–१–९४ 
 
कहदुस्थानच्या ज्या ज्या मोठमोठ्या शहरीं णमसेस ॲनी बेसॅंि याांचीं व्याख्यानें झालीं, तेथें तेथें 

धमासभमानी म्हणसवणाऱ्या लोकाांि या अिामान्य स्रीि कोठें ठेंव  आसण कोठें न ठेव ां अिें होऊन गेलें  आहे; 
आसण अिें व्हावें याांत नवल नाहीं. आपली, आपल्या देशाची ककवा आपल्या प वइजाांची स्तुसत कोणाि सप्रय 
नाहीं? आसण त्याांतही ती गाण्याि अशी अप्रसतम वततृत्वसवसशष्ट स्री समळाल्यावर मग श्रोत्याांचा आनांद काय 
सवचारताां? आजपयंत आमच्याांतील अनेक देशासभमानश न्य लोक आम्हाांि अिें िाांगत आले कीं, कहदु लोक 
कुचकामाचे, त्याांचा धमइ वाईि, त्याांचे आचारसवचार वाईि, त्याांचें िवइ काांहीं वाईि! परांतु ही स्री परदेशस्थ 
अि नही आमची अशी खात्री करीत आहे कीं, कहदुस्थानच्या लोकाांनीं परदेशापाि न काांहीं सशकण्यािारखें 
नाहीं र्तकें च नाहीं, तर पुढें मागें िवइ जगाचें नेतृत्व या देशाकडे आल्यावाांच न रहाणार नाहीं! जगावर अनेक 
राष्ट्रें उदयािही आलीं व लयािही गेलीं; परांतु कालचक्राच्या अनेक झिापिींत नही ज्या कहदुस्थानानें 
आपला पाय पुढें काढला, त्या कहदुस्थानाांत तिें काांहीं अमत्यइ तत्त्व अिलेंच पासहजे; आसण तें तत्त्व या 
देशाचा धमइ व येथील िमाजरचना याांतच िाांपडण्यािारखें आहे. अिलें  चोख िर्किसर्फकेि समळाल्यावर 
आमच्या आत्मश्लार्ालोलुपाांच्या वल्गनाांि काां जोर येणार नाहीं? ‘आधींच मकइ ि तशाांतही मद्य प्याला’ अशी 
त्याांची क्स्थसत होऊन ते वािेल तिे बहक ां  लागावते हें अगदीं िाहसजक आहे. 

 
आताां ज्या दृष्टीनें कहदुस्थानाकडे िाऱ्या जगाचें नेतृत्व येणार अिें समिेि ॲनी बेिँि याांचें म्हणणें 

आहे, ती सकतपत यथाथइ ककवा अयथाथइ आहे, या वादाांत आम्ही िध्या पडत नाहीं. परांतु तिें होणें शतय 
आहे अिें गृहीत धरलें  तथासप आजच आमच्या लोकाांनीं हुरळ न जाण्यािारखी आमची क्स्थसत नाहीं हें 
आमच्या लोकाांनीं सविरताां कामा नये. अत्यांत प्राचीन काळीं कहदुस्थानचे धमइसवचार व कहदुस्थानची 
िमाजरचना अगदीं प णइत्वाि जाऊन पोंचली होती, त्याांत िुधारणा करण्याि अणुमात्रही जागा रासहली 
नव्हती, व त्याांचें िवांकड न अनुकरण होण्याांतच जगाचा तरणोपाय आहे अिें जरी सनर्कववाद सिद्ध झालें—
तिें होईल अिें आम्हाांि वाित नाहीं—तथासप आमचें धमइसवचार व आमची प्राचीन िमाजरचना आसण 
िध्याचें आमचे धमाचरण व आमची िामासजक क्स्थसत याांत जमीनअस्मानाचें अांतर आहे ही गोष्ट कोणािही 
नाकारताां यावयाची नाहीं. िध्या लोकाांच्या आदरस्थानापन्न झालेल्या खुद्द या व्याख्यात्रीनेंसह हें कब ल केलें  
आहे. उदाहरणाथइ, आमची जासतभेदाची िांस्था रे्तली तर, एका सवसशष्ट वगानें ऐसहक वैभवाच्या भरीं न 
पडताां आपला काल अध्ययन व अध्यापन याांतच र्ालवावा, दुिऱ्या वगानें क्षात्र धमइ स्वीकारावा, सतिऱ्यानें 
द्रव्याजइनाच्या नादीं लागावें व चौथ्यानें िेवकवृत्तीचा अांगीकार करावा ही व्यवस्था केवळ सनिगइप्राप्त अि न 
र्तर देशाांतही तत्त्वतः तीच अक्स्तत्वाांत आहे अिें प्रसतपादन करणाऱ्या या जासतभेदाच्या कैवारणीि या चार 
जातींत जे अिांख्य पोिभेद झाले आहेत ते मुळींच िांमत नाहींत, ही गोष्ट प णइपणें लक्षाांत ठेसवली पासहजे. ते 
मोड न िाकणें अत्यवश्य आहे अिें सतचें मत आहे. आमचे लोक हें करण्याि तयार आहेत काय? अितील 
तर या कहद  आचारसवचाराांचें मांडन करणाऱ्या सवदुषीचे आम्हाांवर अगसणत उपकार झाले अिें आम्ही मोठ्या 
आनांदानें कब ल करूां ! तिेंच हल्लीं जे लोक ब्राह्मण या नाांवाखालीं मोडतात त्याांि त्या नाांवाचा असधकार 
प्राप्त होण्याि त्याांनीं आपला िवइ वळे केवळ अध्यात्मसवचाराांतच र्ालसवला पासहजे; त्याांनीं ऐसहक 
र्डामोडींत पडणें ककवा ऐसहक वैभवाच्या पाठीं लागणें हें ब्राह्मण या िांजे्ञशीं िवइथा सविांगत आहे, अिेंही या 
न तन कहद  धमासभमासननीचें मत आहे. आमचे लोकाांचीं हें करण्याि तयारी आहे काय? अिेल तर आमचें 
काांही म्हणणें नाहीं. परांतु व्याख्यात्रीच्या उपदेशाप्रमाणें िवइ आसधभौसतक वैभव केवळ अनथइप्रचुर मान न 
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द्रव्याजइनाच्या व ऐसहक उन्नतीच्या िाऱ्या खिपिी िोड न देऊन आमचे ब्राह्मण जर आध्याक्त्मक 
उन्नतीकडेच आपल्या बुद्धीचा व्यय करण्याि राजी नितील, तर त्याांनीं आपणाांि ब्राह्मण म्हणव न रे्ऊन 
रु्फकाची आढ्यता मारण्याांत व िाळ्याांच्या गजराांनीं व्याख्यात्रीचें असभनांदन करण्याांत काय अथइ आहे तें 
आम्हाांि िमजत नाहीं. 

 
तिेंच येथील सस्रयाांच्या क्स्थतीिांबांधानें समिेि ॲनी बेिँि याांनीं आपल्या व्याख्यानाांत न जे उद्गार 

काढले ते अगदीं सनदोष आहेत अिें मानलें  तथासप ते ऐक न अगदीं स्वस्थ बिण्यािारखी आमची क्स्थसत 
आहे अिाही भाग नाहीं. ज्या काळच्या सस्रयाांच्या क्स्थतीचें सचत्र त्याांनीं अनुकरणीय म्हण न श्रोत्याांपुढें माांडलें  
त्या कालची क्स्थसत व आजसमत्तीची क्स्थसत या अगदीं सभन्न आहेत. शकुां तलेचा पसत जिा स्वयांवृत होता तिे 
आताांच्या सस्रयाांचे नाहींत. स्वयांवरपद्धसत अक्स्तत्वाांत अिल्यामुळें  त्या काळीं जिा बालसववाह व तदांतभ इत 
अिणारें बालवैधव्य ही अश्रुतप वइ होतीं, तशी आज क्स्थसत नाहीं. आजसमत्तीि आईबाप केवळ आपल्या 
हौिेखातर वािेल त्या वयाांत आपल्या कन्येचा सववाह लाव न िाकतात, व यामुळें  अनेकाांि अिांमत वैधव्याचे 
दुष्ट्पसरणाम भोगाव ेलागतात. त्या वळेच्या सस्रया पासतव्रत्यासद गुणाांनींच मांसडत होत्या अिें नाहीं, तर त्याांि 
धमइसवषयक ज्ञान अि न गहन तासत्त्वक सवषयाांवर त्या वादसववाद करण्याि िमथइ अित, अिें व्याख्यात्रीनेंच 
िाांसगतलें  आहे. तेव्हाां ही क्स्थसत आपल्या सस्रयाांि प्राप्त करून रे्ण्याची र्ांगलांड आसदकरून राष्ट्राांि सजतकी 
अवश्यकता आहे त्याह न ती आमच्या लोकाांिच असधक आहे हें कोणािही कळण्यािारखें आहे. 

 
धमइिांबांधीं सवचाराांिही हीच गोष्ट लाग  आहे. आमचे आध्याक्त्मक सवचार एका कालीं सकतीही उच्च 

दशिे पोंचले अिले व त्यापैकीं सकत्येक पाश्चात्य तत्त्ववते्त्याांिही ग्राह्य वाि ां लागले अिले, तथासप 
त्यािांबांधाने आजची आमची क्स्थसत ‘खोबरें जाऊन हाताांत करिी रहावी’ अशाांतलीच झाली आहे हें 
प्रत्येकाि कब ल केलें  पासहजे. आमच्या स्रीवगाि तर धमइज्ञानाचा गांध नाहींच, परांतु पुरुषवगांतील शास्री, 
पांसडत, वैसदक आसदकरून धमोपदेष्टे म्हणसवणारे लोकही बाह्य कवायतीह न असधक काांहीं जाणत नाहींत 
हेंही िुप्रसिद्धच आहे. 

 
तात्पयइ, भ तभ तकाळीं आमचे धमइसवचार व आमची िमाजव्यवस्था हीं सकतीही स्पहृणीय अिलीं व 

भसवष्ट्यकालीं आम्ही िाऱ्या जगाचे मागइदशइक होणार अिलों, तथासप वतइमानकाळीं तरी प्रत्येक दृष्टीनें 
आमची क्स्थसत अगदीं खालावलेली आहे ही गोष्ट सनर्कववाद आहे; आसण भोंवतालीं चाललेल्या जीवनाथइ 
कलहाांत आम्हाांि िरशी समळवावयाची अिो ककवा समिेि बेिँि िाांगतात त्याप्रमाणें िाऱ्या जगाि 
आध्याक्त्मक सवचाराचा धडा र्ाल न देणें अिो, आम्हाांि प्रथम आपल्या िुधारणेि लागलें  पासहजे याांत 
मुळींच मतभेद नाहीं. नुिते आमचे बाबा अिे होते आसण तिे होते म्हण  पोकळ रु्फशारकी मारीत बिण्यानें 
आमची िुधारणा होणें नाहीं. ती होण्याि आम्ही आपला आयुष्ट्यक्रम बदलण्याि तयार अिलें  पासहजे. परांतु 
आमची गोम काय ती येथेंच आहे. आम्हाांि आहों त्या जागचें हलावयाि तर नको व कोणी आम्हाांि 
नादानही म्हणताां उपयोगी नाहीं. आम्ही आपली वागण क ठेवणार म खांतील म खांची, आसण प्रौढी 
समरसवणार आम्ही शहाण्याांतले शहाणे म्हण न. पण हें जुळावें किें? एका कालीं प वइसदशा ज्ञानि यानें 
तेजःपुांज झाली होती व पसश्चमसदशा अज्ञानसतसमरानें व्याप्त झाली होती; पण आज त्या क्स्थतीचा व्युत्क्रम 
होऊन प वइसदशा अांधकाराांत ठेंचा खाऊां  लागली अिताां, अस्तसमत झालेल्या त्या ज्ञानि यइप्रभेच्या नुित्या 
स्मरणानें आमचा व्यवहार िुरळीत चालावा किा? आजपयंत कहदुस्थानदेश नामशषे झाला नाहीं, 
येवढ्यावरूनच तो पुढेंही अक्स्तत्वाांत राहील ही आशा केवळ व्यथइ होय. िवइ जगाचें नेतृत्व समळसवण्याची 
हाव काांहीं वाईि नाहीं; पण ती सिद्धीि जाण्याि प्रयत्नही त्याच तोडीचे अिले पासहजेत. प वइजाांच्या 
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थोरवीचे गोडव ेगासयल्यानें ककवा दुिऱ्यानें ते गासयलेले ऐक न ‘शाबाि’—‘शाबाि’ म्हण न नुितें आकाश 
दणाण न िोडल्यानें तें नेतृत्व समळणें नाही. तात्पयइ, जोंपयंत प वइजाांच्या पोकळ स्तुतीपलीकडे आमची मजल 
जाणार नाही तोंपयंत 

 
सांगे वणडिंांची कीर्षत 
तो एक मूखध 

 
या िमथोततीचेच आम्हाांि वािेकरी व्हावें लागेल, हें आमच्या लोकाांनीं ध्याांनात ठेवावें. 
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लहिू िंोकाचंी अणवश्वसनीयता 
सत्यान्नाव्स्त परो धमधः 

 
२३–४–९४ 

 
कहद  लोकाांचे पराकाष्ठेचे कनवाळ  व राष्ट्रिभेचे जनक आसण मुख्य सचिणीि मेहेरबान ह्य मिाहेब 

याांनीं मुांबई मुक्कामीं आमचा शवेिचा सनरोप रे्ताांना आमच्या कानाांत जी महत्त्वाची गोष्ट िाांसगतली ती 
कोणती म्हणाल तर “आम्ही कहद  लोक वचनाचे अगदीं धड नाहीं”! ह्य मिाहेबाांिारख्या परम समत्राकड न या 
देशाि अखेरचा राम राम होताांना समळालेलें  हें असनष्ट िर्किसर्फकीि पाह न पुष्ट्कळाांि मोठा सवषाद वािला 
अिेल व “सकती झालें  तरी र्ांग्रज तो र्ांग्रज; त्याला आमच्या अांगाांत गुणाांपेक्षाां दोष असधक आहेत अिें जें 
वािावयाचें तें वािलें , व तें त्यानें उर्डपणें बोल नही दाखसवलें” अिें ते म्हणाले अितील. पण आमची अशी 
िमज त आहे कीं ह्य मिाहेबाांच्या ह्या शवेिच्या सहतकारी व उपदेशपर भाषणाांत कोणत्याही प्रकारची 
असतशयोक्तत नव्हती. आमच्या अांगीं जे ठळक गुण आहेत ते त्याांनीं अगोदर िाांग न मग त्याांनीं आमचे ठळक 
दोष िाांसगतले याांत त्याांनीं काांहींएक वावगें केलें  नाहीं. तथासप ज्याप्रमाणें वषोवषइ उपभोसगलेल्या िुखाांचा 
एका सदविाच्या तीव्र दुःखानें सविर पड न जाऊन जीसवतभार दुःिह होतो, त्याप्रमाणें स्तुतीच्या वषावानांतर 
कनदेचे हजार पाांचशें थेंब पडले तरी ते मनाि पराकाष्ठेची उसद्दगनता आसणतात, आसण ती करणारा 
शत्र िारखा वाि ां लागतो. तथासप ह्य मिाहेबाांिारख्या खऱ्या सहतकचतकानें मनाच्या अिल्या स्वाभासवक 
प्रवृत्तीकडे सवशषे लक्ष न देताां ज्याांचें कल्याण व्हावें अशी त्याि काळजी लागलेली अिते व तें आपल्या 
म्हण न होईल सततकें  र्डव न आणण्याचा त्याचा प्रयत्न चाललेला अितो त्यानें त्याच्या अांगाांतील दोष 
सनभीडपणें दाखवावे हेंच त्याि उसचत आहे, व ह्य मिाहेबाांनीं तिें केलें  याबद्दल त्याांचा राग न करताां त्याांचे 
आम्हीं उपकार मासनले पासहजेत. कारण जर आपण आपल्याशीं क्षणभर सवचार केला त्याांचें म्हणणें अगदीं 
यथायोगय आहे अिें आमचें आम्हाांिही कब ल करावें लागेल. यावर कोणी अिें म्हणतील कीं ह्य मिाहेब 
झाले म्हण न काय झालें? यच्चावत् कहद ांना ते असवश्विनीय ठरवतील तर आम्ही तें किें ऐक न रे्ऊां ? यावर 
आमचें अिें उत्तर आहे कीं मनुष्ट्याचा ककवा राष्ट्राचा जो स्वभाव म्हण न म्हणतात तो त्याच्या हात न अनेकशः 
र्डणाऱ्या कृत्याांवरून ठरसवतात. ज्याप्रमाणें कोणाच्याही हात न चुकीनें एकदोन वाईि गोष्टी झाल्या म्हण न 
त्याचा स्वभावच दुष्ट अिें म्हणताां येत नाहीं, त्याप्रमाणें कहदुस्थानािारख्या प्रचांड देशाांत लाख पन्नाि हजार 
व्यक्तत ककवा एखादी जात ित्यशील अिली म्हण न िाऱ्या राष्ट्राि ित्यशील ठरसवताां येत नाहीं. कहदु लोक 
असवश्विनीय आहेत ककवा नाहींत हें ठरसवताांना शेंकडा नव्याण्णव कहदु लोक कशा प्रकारचे आहेत हे 
ठरसवलें  पासहजे. िामान्यपणें बोलताांना र्ांक्गलश लोक मौनसप्रय, फ्रें च लोक रांगेल, ऐसरश लोक तापि, 
स्पॅसनश लोक रागीि, जमइन लोक सधमे व र्िसलअन लोक समजािखोर आहेत अिे युरोपाांत म्हणण्याची 
चाल आहे. यावरून र्ांक्गलश लोकाांि वाचालतेचा गांध नाहीं, फ्रें च लोकाांि गाांभीयइ अवगत नाहीं, ऐसरश 
लोकाांि शाांतीचे माहात्म्य िमजत नाहीं, स्पॅसनश लोक क्षमेची प्रौढी जाणत नाहींत, जमइन लोकाांि तडर्फड 
कशी ती ठाऊक नाहीं, व र्िॅसलअन लोकाांि नम्रता आवडत नाहीं अिें कोणािही म्हणताां येणार नाहीं. 
वरील लोकाांि तीं तीं सवशषेणें देण्याांत बोलणाराचा भाव र्तकाच अितो कीं, तो गुण त्या त्या लोकाांत 
प्रधानांत्वेंकरून वित आहे आसण म्हण न त्याचा तो स्वभाव आहे अिें म्हणण्याि हरकत नाहीं; आसण अशा 
दृष्टीनें पासहलें  तर कहद  लोक असवश्विनीय आहेत अिें म्हणण्याि काांहीं कचता नाही. आमच्या देशाांतील त्या 
वणांतले, पासहजे त्या धांद्यातले, पासहजे त्या क्स्थतीचे, पासहजे त्या वयाचे लोक घ्या; लबाडी म्हण न जी 
म्हणतात ती त्याांच्या अांगाांत अगदीं सखळ न गेल्यािारखी सदिते. राजापाि न रांकापयंत, ब्राह्मणापाि न 
असतश द्रापयंत, वसकलापाि न कुळकरण्यापयंत झाड न िाऱ्याांना थापा देण्याची हौि! सदलेलें  वचन 
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मोडण्याची कोणाि शरम वाित नाहीं. मुलाांि असवश्विनीयपणाचा पसहला धडा प्रथम र्रच्या र्रीं समळतो. 
मुलाांचें िांगोपन करण्याि अत्यांत अयोगय अशा वयाांत कहदुस्थानाांतील स्रीपुरुषाांि अथवा मुलाांि आसण 
मुलींि मुलें  होऊां  लागतात! मुलीि र्राांत स्वातांत्र्य नितें, व मुलगा बाहेर समळवता झालेला नितो तेव्हाां 
त्याांचीं आईबापें सजवांत अि न जवळ अिल्याि त्याांवरच त्याांचा भार पडतो; म्हणजे आजाआजीि आपलें  
स्वतःचें सखल्लार िांभाळ न सशवाय नातवांडाांचें सखल्लारही िांभाळावें लागतें. अशा क्स्थतींत प्राक्प्त थोडी व खचइ 
र्फार, अिें होऊन जात अिल्यामुळें  र्रच्या वडील माणिाांना–सवशषेतः कत्या स्रीला व पुरुषाला–
मुलाांपाशीं व मुलाांच्या िमक्ष र्तराांशीं खोिें बोलण्याचे प्रिांग वारांवार येतात. लहान मुलानें काांहीं हट्ट धरून 
सकरकीर चालसवली अिली तर त्याची िमज त करण्यािाठीं ककवा त्याचें तोंड बांद करण्यािाठीं “मीं तुला 
खाऊ देईन, मी तुला गाडींत बिवीन, मीं तुला बाहेर रे्ऊन जाईन” अशीं वचने देऊन तीं ज्याांकड न 
मोडलीं जात नाहींत अशीं, अथवा “मी तुला जेऊां  र्ालणार नाहीं, मी तुला बाहेर रे्ऊन जाणार नाहीं” अशा 
प्रकारचा खोिा धाक दाखव न त्याप्रमाणें न वागणारीं अशीं आईबापें या देशाांत र्रोर्रीं िाांपडणार नाहींत 
काय? किें तरी करून मुलाि गप्प करावें येवढ्याच हेत नें त्याांच्यापुढें केलेल्या भाषणाप्रमाणें आचरण न 
केल्याि त्याांच्या मनाांवर कशा प्रकारें पसरणाम र्डत अितात याचा सवचार कोणाच्याही मनाांत येत नाहीं. 
ज्याप्रमाणें मुलाांशीं त्याचप्रमाणें र्तर माणिाांशींही कुिुांबाांतील कत्या स्रीपुरुषाांचें वतइन अितें. आप्तसमत्र, 
भिसभक्षकु, वाणीउदमी, परीिन्हावी, तेलीताांबोळी वगैरे ज्याांच्याशीं म्हण न त्याांचा िांबांध येतो त्या िवांशीं 
त्याांचें कमीअसधक प्रमाणानें असवश्विनीय वतइन अितें. अगोदर सनयसमत वळेीं कोणाचें देणें द्यावयाचें नाहीं 
ही बहुतेक िाऱ्याांची गोम अिते. पैिा जवळ निला तर िण पुढें िाकला ककवा मुळींच केला नाहीं, अिें 
व्हावयाचें नाहीं. त्याचा सदवि व वळे आला म्हणजे तो यथािाांग झालाच पासहजे. त्याकसरताां लागेल तो 
सजन्नि पत अिेल तोपयंत उधार आणण्याि मागेंपुढें पहाणारें र्फारच थोडे लोक अितील. पुढें ज्याांचें देणें 
झालें  आहे त्याांनीं हाताांत वह्या रे्ऊन मालकाांचे र्रीं खेिे र्ालीत अिावें, आसण ज्याांनीं देणें आहे त्याांनीं 
“आज देतो, उद्याां देतों” अिें म्हण न एकिारख्या चकसवण्या दाखसवत अिावें! अशा प्रकारचा व्यवहार ज्या 
मुलाांच्या डोळ्याांपुढें सनत्यशः र्डत आहे तीं प्रौढ वयाांत अप्रामासणक व असवश्विनीय सनर्ालीं तर त्याांत 
नवल तें किलें? तशीं नच सनर्ालीं तर मात्र मोठें नवल खरें. बहुतेक कौिुांसबकाांचें वतइन अशा प्रकारें होत 
अिल्यामुळें  त्याांशीं ज्याांचा वारांवार िांबांध र्डतो त्याांचें वतइनही िहजरीत्या तशा प्रकारचें बनतें. चाांभारानें 
जोडा आण न सदल्याबरोबर जर त्याला योगय ककमत ताबडतोब समळाली नाहीं, आसण कमी ककमत रे्ऊन 
तीकरताां वषइ िहा मसहने रखडावें लागलें  तर तो तरी दुिऱ्या खेपेि िाांसगतल्याबरोबर जोडा कोठ न 
बाांधणार व बाांधलेल्याची खरी ककमत कशी मागणार? जोड्ाची खरी ककमत, ती वि ल होण्याि लागणाऱ्या 
सदविाांचें व्याज, आसण तो वि ल करण्याकरताां पडणारी दगदग—र्ततया िवांचें मोल त्या एका जोड्ावर 
काढल्यासशवाय चाांभाराचा धांदा चालणें अशतय आहे. अथात् ककमतीबद्दल सगऱ्हाईक र्फारच खळखळ करू 
लागलें  तर जोड्ाचें वरचें अांग मनाांत भरण्यािारखें करून खालच्या अांगाांत सचखल, जुन्या वाद्याांचे व 
कातड्ाांचे तुकडे आसण जुनीपानी लोकर अथवा कें ि बिव न देण्याि कोण िोडतो? लोहार, िुतार, 
न्हावी, परीि, ताांबोळी, गांधी, हलवाई, डाततर, वैद्य—येथ न तेथ न िारे िारखे. याांपैकीं एकाच्याही 
शब्दाांवर भरवांिा ठेव न स्वस्थ बिण्याची िोय नाहीं. न्हावी ‘उभाउभीं जाऊन येतों’ अिें म्हणेल; पण 
आलाच तर पाांच चार र्ांट्याांनीं येईल, अथवा त्या सदवशीं मुळींच येणार नाहीं. ही अप्रामासणकपणाची खोड 
धांदेवाल्याि काांहीं अांशीं कुिुांबवाल्याांनीं व सगऱ्हाईकाांनीं लासवलेली आहे, व काांहीं अांशीं सतचा त्याांच्याांतच 
उगम होऊन सवस्तार झाला आहे. वतइमानपत्राांच्या वगइण्या, कोणत्याही ित्कृत्याकरताां र्ातलेल्या वगइण्याांचे 
आांकडे, आसण अशाच प्रकारच्या र्तर देणगया आमच्या लोकाांपाि न वि ल करताांना या लोकाांि सदलेल्या 
वचनाचें काांहीं महत्त्व वाितें ककवा नाहीं अिा िांशय देखील सतऱ्हार्ताि येणार आहे. ज्याच्याजवळ पैिे 
नितील त्यानें प्रथम अिलें  शुष्ट्क औदायइ दाखवावें कशािाठीं? आसण मागाह न त्याांत न अांग काढ न रे्ण्याचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

ककवा त्याची िोलवािोलवी करण्याचा प्रयत्न करावा कशािाठीं? एकां दरींत सदलेलें  वचन न पाळण्याची जी 
आमची खोड आहे ती गेल्यासशवाय आम्ही र्तर राष्ट्राांच्या आदराि पात्र व्हावयाचें नाहीं व आमचा व्यवहार 
चाांगला चालावयाचा नाहीं. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

णमसेस णबझॅंि आणि गंगास्नान 
 

७–५–९४ 
 
कोणत्याही प्रश्नाचा ऊहापोह होऊां  लागला अिताां उभयपक्षाांकड न जे शब्द योजले जातात, 

त्याांच्या अथइसनष्ट्पत्तीकडे प्रारांभींच सवशषे लक्ष पोंचसवल्याि पुष्ट्कळ मतभेद आपोआप नाहींिा होण्यािारखा 
अितो, अिें अनेक तत्त्ववते्त्याांनीं अनेक वळेाां प्रसतपादन केलें  आहे. परांतु अनेक कारणाांमुळें  
शब्दाथइसनयमाकडे दुलइक्ष होतें, ककवा तें जाण नबुज न केलें  जातें. त्यामुळें  दोन पक्षाांतील भेद कमी न होताां 
उलिा वाढत जात अितो. थोड्ा सदविाांप वी समिेि ॲनी सबझँि याांची िाऱ्या देशभर जीं शकेडों व्याख्यानें 
झालीं त्याांचा सजकडे सतकड जो गौरव झालेला सदितो त्याचें तरी मुख्य बीज याांतच आहे. ज्या कहदु धमाची 
िदर व्याख्यात्रीकड न महती वणइन करण्याांत आली तो कहद  धमइ कोणता, व ज्याांि ती महती ऐक न 
‘धमधसंस्थापनाथाय संभावाणम युगे युगे’ या गीतोततीप्रमाणें भगवान श्रीकृष्ट्णच या आांगल स्रीच्या रूपानें 
धमइिांस्थापनाथइ अवतीणइ झाले कीं काय अिा क्षणमात्र भाि झाला, त्याांच्या कहदु धमाचें स्वरूप काय, याची 
जर वळेींच र्फोड झाली अिती तर आमचे िध्याचे धमासभमानी बाईच्या र्तके भजनीं लागणें अशतय होतें. 
परांतु व्याख्यात्रीि ही र्फोड करणें र्ष्ट नव्हतें. ‘सथऑिर्फी’ हाच भावी जगाचा धमइ व्हावा अशी ज्याांची र्च्िा 
आहे त्याांच्या वतीनें ती वसकली करीत अिल्यामुळें, ज्याांि आपल्या पक्षाि आणण्याबद्दल ती प्रयत्न करीत 
होती, त्याांच्या चाल  आचारसवचाराांतील दोषाांचें आसवष्ट्करण केल्यानें तें आपणाांि अनुक ल न होताां उलिे 
प्रसतक ल होतील ही गोष्ट ती जाण न होती व आपल्या वकीलीच्या दजाि शोभेल अशी सरतीनें सतनें आपल्या 
भाषणाचा ओर् राखला होता. याचा पसरणाम अिा झाला कीं, आपल्या चाल  कहद  धमाचीच व्याख्यात्री 
प्रशांिा करीत आहे अिा िामान्य लोकाांचा ग्रह झाला व समिेि ॲनी सबझँि कहदु झाल्या, त्या गांगास्नान 
करूां  लागल्या वगैरे प्रसिद्ध झालेल्या सनराधार बातम्या त्याांि खऱ्या वाि न त्याांचा ते रै्फलाव करूां  लागले. 
समिेि ॲनी सबझँि कहदु झाल्या म्हणजे त्या िोंवळें  नेि ां लागल्या, त्याांि सिस्त्याच्या हातचा चहा अपसवत्र 
वाि ां लागला, ककवा त्या लाखोल्या वाह ां लागल्या अिा प्रकार मुळींच नाहीं. परांतु व्याख्यात्री ज्याला कहदु 
धमइ म्हणते तो वगेळा, लोक जो कहदु धमइ हल्लीं आचरतात तो वगेळा, अशी स्पष्ट र्फोड झाली निल्यामुळें  
िामान्य लोकाांनीं नुित्या मनःकल्पनेच्या जोरावर सतला आपल्याप्रमाणेंच कहदु बनव न गांगास्नानाचें वासचक 
पुण्यही सतच्या पदरीं बाांधले! परांतु दुःखाची गोष्ट ही कीं, चेल्याांनीं मोठ्या भक्ततपुरःिर हा जो आपल्या 
गुरूां चा गौरव केला, तो त्याांि मुळींच पिांत नि न त्याांचा त्याांनीं अत्यांत सनषेधपर शब्दाांनीं सधःकार केला 
आहे. लोक मानतात त्याप्रमाणें गांगास्नान पुण्यदायी नाहीं, तर हल्लीं तें करणें म्हणजे आपला पसवत्र देह 
सविाळ न िाकणें होय अिें समिेि सबझँि याांचें मत आहे, हें ऐक न पुष्ट्कळाांि खेद होईल व बाईच्या 
कहदुत्वाबद्दल आपली भलतीच िमज त करून रे्ऊन आपण सवनाकारण सतला कहदुधमइिांस्थापक िमजलों 
याबद्दल त्याांि आताां पश्चाताप होईल याांत िांशय नाही, आसण नुित्या शब्दिादृश्यानें र्फिले जाणाऱ्या 
लोकाांि अिा प्रिांग यावा याांतही नवल नाहीं. 

 
अिो. समिेि सबझँि याांच्या गांगास्नानकल्पना िामान्य जनकल्पनेपाि न सकती सभन्न आहे हें 

लोकाांि िमजावें, व त्यावरून त्या ज्याि कहदुधमइ म्हणतात तो व आपण ज्याि कहदुधमइ मानतों तो हे 
परस्पराांपाि न अगदीं सभन्न किे आहेत याची त्याांि अिकळ करताां यावी म्हण न गेल्या मसहन्याच्या 
‘सथऑिॉसर्फक गलीनर’च्या पसरसशष्टाांतील काांहीं भागाचा भावाथइ पुढें सदला आहे. गेल्या माचइ मसहन्याांत 
समिेि सबझँि ह्या जेव्हा मुांबईि गेल्या त्या वळेीं तेथील सथऑिसर्फस्िच्या शाखेकड न त्याांचें मानपुरःिर 
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स्वागत करण्याांत आलें  व त्याची हकीकत िदर पसरसशष्टाांत दाखल केली आहे. त्या िमयीं त्याांच्या 
गांगास्नानाचा प्रिांगतः सनदेश झाला होता त्याि उदे्दश न त्याांनीं पुढील उद्गार काढले आहेत :— 

 
“मी प्रयागाि अिताां गांगास्नान करीत अिे, ही र्ांसडयन पत्राांनीं नुिती गप्प झोंक न सदली आहे. 

अशा गोष्टीिांबांधानें माझें खरें मत अिें कीं, प्राचीन काळीं आध्याक्त्मक सवचाराांत आपला काळ र्ालसवणारे व 
अध्यात्मसवदे्यचें ज्याांि ज्ञान झालें  होतें अिे अनेक पुरुष अित. ते गांगेिारख्या नदीवर स्नानाि गेले अिताां 
त्याांचें मन शुद्ध अध्यात्म सवचाराांनीं भरलें  अिल्यामुळें  नदीजलािहीं ती आध्याक्त्मक शक्तत प्राप्त होत अिे व 
त्याांत स्नान करणाऱ्या र्तर लोकाांच्या मनावरही त्या शततीचा पसरणाम झाल्यावाच न रहात निे. 
प्राचीनकालीं तीथइस्नानाचें जें माहात्म्य मानलें  जात अिें त्याचें कारण हेंच. परांतु हल्लींची क्स्थसत अगदीं 
बदललेली आहे. आजसमत्तीि शहराांत न रहाणाऱ्या लोकाांच्या अांगीं ही आध्याक्त्मक शक्तत मुळींच वाि 
करीत नाहीं. त्याांचा िवइ काल ऐषआरामाांत जातो व नीसतदृष्ट्ट्याही ते पसवत्र नितात. त्यामुळें  अिे लोक या 
नद्याांत न स्नानें करीत अिल्यानें त्याांतील जल पसवत्र होण्याचें तर द रच रासहलें , परांतु उलिें अपसवत्र मात्र 
होतें; व अशा रीतीनें िवइस्वीं अपसवत्र होऊन गेलेल्या पाण्याांत स्नान करून मी आपलें  अांतःकरण कलुसषत 
होऊां  देण्याि प्रवृत्त होणें म्हणजे माझ्यािारखी दुिरी कोणीच म खइ निली पासहजे.” 

 
वर सदलेल्या उताऱ्यावरून अिें सदि न येईल कीं, गांगास्नानासवषयीं समिेि सबझँि याांची जी 

कल्पना आहे ती धमासभमानी म्हणसवणाराांच्या कल्पनेशीं मुळींच जमत नि न जुळलीच तर ती 
िुधारकवगाच्या कल्पनेशींच जुळण्यािारखी आहे. आरोगयशास्राच्या सनयमाप्रमाणें पहाताां हजारों र्ामि 
लोकाांच्या मलानें कदइसमत झालेल्या पाण्याांत स्नान करणें म्हणजे रोगाि आदरून र्रीं बोलावण्यािारखें 
होय. आजसमत्तीि सठकसठकाणीं जीं तीथइस्थानें आहेत त्याांत काय व्यवहार करावे आसण काय करूां  नये याचा 
मुळींच सवसधसनषेध निल्यामुळें  व त्याांतील पाणी शुद्ध राखण्यासवषयींही घ्यावी सततकी काळजी रे्तली गेली 
निल्यामुळें  त्याांत स्नान केल्यापाि न शारीसरक दृष्ट्ट्या असहतच झालें  पासहजे हें आरोगयशास्राच्या िामान्य 
सनयमाशीं पसरसचत अिणाराांिसह कब ल केलें  पासहजे. समिेि सबझँि याांि ही गोष्ट तर कब ल आहेच, परांतु 
त्याांचें आणखी अिें म्हणणें आहें कीं, या तीथइस्नानापाि न सहत होण्याि त्याांत स्नान करणारे लोक नुिते 
शरीरानेंच सनमइळ अिणें पुरेिें नाहीं, तर ते मनानेंही सनमइळ अिले पासहजेत. तात्पयइ, किाही पातकी 
अिला तथासप तो गांगास्नानानें पुनीत होतो, ही गोष्ट समिेि सबझँिच्या कहदु धमाि िांमत नाहीं र्तकें च 
नाही, तर आत्मोन्नतीची ज्याांि म्हण न र्च्िा अिेल त्याांनीं या पसवत्र मानलेल्या तीथापाि न दुर रहाणें हेंच 
त्याांि श्रेयस्कर आहे अिें त्याांचें मत आहे. 

 
वर सदलेल्या ॲनी सबझँि याांच्या गांगास्नानाच्या कल्पनेवरून त्या ज्याि कहदु धमइ म्हणतात त्याची 

मीमाांिा चाल  कहदु धमाह न र्फार सभन्न आहे अिें िहज अनुमान होणारें आहे. मनुष्ट्य सकतीही अनीसतमान 
अिला तथासप तो ब्रह्मकुलाांत उत्पन्न झाला आहे, येवढ्याच मुद्द्यावर त्याशीं सनःशांक व्यवहार चाल  ठेवावा, 
परांतु तो अत्यांत नीसतमान अि न केवळ ब्राह्मणेतर कुलाांत उत्पन्न झाला आहे येवढ्याचकसरताां तो व्यवहाराि 
अपात्र व्हावा अशी समिेि सबझँिच्या कहदुधमाची कोती दृसष्ट नाहीं. त्याांच्या कहदुधमांतील मनुष्ट्याची योगयता 
त्याच्या कुलावर अवलांब न नि न ती त्याच्या सनत्याचरणावर अवलांब न आहे. आमच्या िध्याच्या 
धमइिमजुतींप्रमाणें समिेि सबझँि या अांत्यजिदृश अि न त्या ब्राह्मणस्पशाि िवइस्वीं अपात्र होत; परांतु 
त्याांची िमज त तशी नाहीं. नाहीं तर मी हीनकुलोत्पन्न आहे; मला स्पशइ करून तुम्ही आपणाांि सविाळव ां 
नका, म्हण न त्याांनीं आपल्या श्रोत्याांि मोठ्या आनांदानें उपदेश केला अिता. अिो; समिेि सबझँििारख्या 
सवदेशी सस्रया कहदुधमाचा गौरव करीत अि न िुधारकाांनीं त्याची िवाळी करणें हें अत्यांत अश्लाध्य होय, अिें 



 

 

अनुक्रमणिका 

सवधान करण्याप वी आमच्या धमासभमान्याांनीं आपला कहदु धमइ व समिेि सबझँि याांचा कहदुधमइ हे दोन एकच 
आहेत कीं काय याचा आधीं खुलािा करावा अशी र्शारत करून त तइ हें गांगास्नान आम्ही पुरें करतों. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

वेळ मोठी आिीबािीची आहे, या वेळीं स्तब्लध बसािं तर फसािं 
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ता. २ ज न १८९३ रोजीं सिक्व्हल िक्व्हइिची परीक्षा र्ांगलांड व कहदुस्थान या दोन्ही देशाांत 

एकिमयावच्िेदेंकरून रे्तली जावी म्हण न पालइमेंि िभेनें जो ठराव पाि केला होता, तो अमलाांत आणताां 
येत नाहीं अशा आशयाचा स्िेि िेके्रिरीकड न कहदुस्थान िरकाराि खसलता आल्याचें याप वीच वाचकाांि 
माहीत झालें  आहे. स्िेि िेके्रिरीचें अिें मत होण्याि माजी व्हार्िराय लॉडइ लॅन्स्डौन याांनीं अशीं काय 
बलवत्तर कारणें सदलीं आहेत हें त्या वळेीं िदरह  खसलत्याचें प्रसतक आमचे पुढें निल्यामुळें  िमजण्याि 
मागइ नव्हता. हल्लीं हा िवइ खसलता प्रसिद्ध झाला आहे, व त्याांत कहदुस्थान िरकारच्या बलवत्तर 
कारणाांचासह िमावशे झालेला आहे. हा खसलता ककवा त्याांत नम द केलेलीं कारणें याांचें सवस्तरतः येथें 
अवतरण करण्याचें सवशषेिें कारण आहे अिें आम्हाांि वाित नाहीं. तिें करणें म्हणजे लोकाांि माहीत 
अिलेल्या गोष्टींचाच पुनरुच्चार करण्यािारखें आहे. तथासप मािल्याकसरताां म्हण न त्याांतील काांहीं 
कारणाांचा पुढें थोडतयाांत उल्लेख केला आहे. त्यावरून त्याांची बलवत्तरता वाचकाांि िहज ताडताां येईल. 

 
ही परीक्षा येथें न रे्ण्याचें पसहलें  कारण अिें सदलें  आहे कीं, कहदुस्थानच्या लोकाांची लायकी पाह न 

त्याांि वािेल त्या दजाच्या जागा देण्याांत येतील म्हण न वळेोवळेीं सब्रसिश िरकाराकड न वचनें देण्याांत आलीं 
आहेत म्हण न जें प्रसतपादन करण्याांत येतें, त्याच्या प तइतेि कहदुस्थानाांत परीक्षा रे्ण्याचें मुळींच कारण नाहीं. 
बरें, र्िकाभर अिें कारण आहे अिें मानलें , तथासप ती रे्ण्याच्या मागांत अनेक दुस्तर अडचणी आहेत, हें 
ती येथें न रे्ण्याचें दुिरें कारण होय. कदासचत् या अपसरहायइ अडचणींचा पसरहार करताां आला, तथासप 
कहदुस्थानची राज्यव्यवस्था िुयांत्र चालण्याि येथें युरोसपयन असधकाऱ्याांची जी सनयत िांख्या राखणें अत्यांत 
अवश्य आहे ती ही परीक्षा या देशीं िुरू केल्यानें मुळींच राखताां येणें शतय नाहीं. दुिरें, एखादा नेसिव्ह ही 
परीक्षा पाि झाला म्हणजे तेवढ्यावरूनच त्याची मोठ्या दजाचीं कामें करण्याि लायकी ठरते अिें थोडेंच 
आहे. अशानें वािेल तो गवत्या गोमाजी असधकारावर यावयाचा व लोकाांच्या मनाांत असधकाऱ्याांसवषयीं जी 
िन्मानबसुद्ध अिणें अवश्य आहे, ती मुळींच राह ां शकणार नाहीं. परीके्षवरच लायकी ठरसवल्यानें दुिरा अिा 
एक अन्याय होण्याचा िांभव आहे कीं, ज्याांना असधकार गाजसवण्याची प वापार िांवय झालेली आहे अिे 
मुिलमान, शीख वगैरे लोक ही परीके्षची किकि त्याांच्यानें उरकत निल्यामुळें  मोठ्या जागाांि नालायक 
ठरणार व त्याांच्या अनेक गुणाांि िरकार आांचवणार. ही परीक्षा येथें न होण्याि आणखीही एक जबरदस्त 
कारण आहे. तें हें की, ही परीक्षा येथें िुरूां  कें ली तर ती पाि होणाराांची िोय केली पासहजे. हल्लीं देशाांत 
अिलेल्या युरोसपअन असधकाऱ्याांची िांख्या कमी करण्याचें तर नाांवच काढावयाि नको. ते आहेत तोंपयंतच 
राज्याची बळकिी. तेव्हाां राहताां रासहले प्रॉक्व्हक्न्शयल िक्व्हइिमध्यें मोठ्या सवचारानें रे्तलेले नेसिव्ह लोक; 
व याांि काढावयाचें म्हणणे वचनभांग करून त्याांच्या िवइ भावी आशाांवर त्याांि पाणी र्ालावयाि लावलें  
पासहजे. एवांच कोणत्याही दृष्टीनें पासहलें  तरी सम. पॉल याांचा ठराव अमलाांत आणताां येत नाहीं हें सिद्ध! 

 
लॉडइ लॅन्स्डौनिारख्या अनुदार प्रकृतीच्या मुत्िद्याि वरील कारणें बलवत्तर वािलीं ककवा 

महाबलवत्तर वािलीं तथासप त्याचें येथें कोणाि आश्चयइ वािण्याचें कारण नाहीं. परांतु सम. र्फौलरिारख्या 
सलबरल पक्षाच्या मुत्िद्याि तीं तशीं वाि न त्याांच्या जोरावर त्याांनीं पालइमेंिचा ठराव झुगारून सदला, 
यावरून सलबरल व कॉन्िरव्हेसिव या दोन नावाांखालीं मोडल्या जाणाऱ्या लोकाांच्या वृत्तींत र्ांगलांडाांत 
सकतीसह भेद सदि न येत अिला, तथासप कहदुस्थानचा िांबांध आला कीं हे िारे आपलें  औदायइ खुशाल एका 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाज ि गुांडाळ न ठेव न वािले ती लाांच्िनास्पद गोष्ट करण्याि िहिा मागें िरणार नाहींत अिें वाि न 
कहदुस्थानचे लोक र्ांक्गलश राष्ट्राच्या बहुगवोच्चासरत न्यायबुद्धीसवषयीं िाशांक झाल्यावाच न राहतील अिें 
आम्हाांि वाित नाहीं. 

 
मुिलमान लोकाांनीं येथे मोठाले सदक्गवजय केले आहेत म्हण न ते जर मोठ्या असधकाराचीं कामें 

करण्याि लायक ठरतात तर त्याांि त्रासह त्रासह करावयाि लाव न अिकेपयंत आपला झेंडा नेणारे मराठे 
त्या कामाि नालायक काां ठरावते? मराठ्याांच्या प वइजाांनींही बादशाही गाजसवली नाहीं काय? पण या गोष्टी 
आताां बोल न काय उपयोग! ‘पंके णनमलने कणरणि भेको भवणत मूधधगः’. अिो; अशा प्रकारें एका जातीि व्यथइ 
महसत देऊन दुिरीचा नाहक पाणउतारा करणें हें ‘िुही माजवा आणि राज्य करा’ या म खइ तत्त्वाचा अवलांब 
करणाऱ्याांि शोभो; परांतु सलबरल पक्षानुयायी म्हणसवणाऱ्या र्फौलरिाहेबाांनींही त्यापाि न होणाऱ्या र्ातक 
पसरणामाकडे यक्त्कां सचतही लक्ष न देताां त्याांचीच री ओढावी हें र्ांक्गलश राष्ट्राच्या औदायइबुसद्धऱ्हािाचें स्पष्ट 
सनदशइक होय अिें मोठ्या दुःखानें आम्हाांि म्हणावें लागतें! 

 
त्या खसलत्याांत याप वी कधींही स्पष्टपणें बोल न न दाखसवलेलें  अिें जें एक अत्यांत भयांकर तत्त्व 

सनःशांकपणें प्रणीत करण्याांत आलें  आहें, तें वाच न तर प्रत्येक कहदुस्थानवािीयाचें अांतःकरण सनराशनेें व 
त्वषेानें सद्वधा झाल्यावाांच न कधींही रहाणार नाहीं. लहिुस्थानांतीिं इंग्रजी राज्याच्या बळकिीस युरोणपअन 
अणधकाऱयांची हल्लीं येथें आहे णततकी संख्या तरी अत्यंत अवश्यक आहे हें महातत्त्व आजपयंत अनेक 
र्ांग्रजाांच्या डोतयाांत भ्रमण करीत होतें याबद्दल आम्हाांि िांशय नाहीं. परांतु र्ततया स्पष्ट शब्दाांनीं तें याप वीं 
कधींही िरकारी खसलत्याांत नम द झालें  नव्हतें. कहदुस्थानाांतील वसरष्ठ दजाच्या जागाांवर कोणाचीही 
नेमण क होण्याि त्याि र्ांक्गलश तऱ्हेचें सशक्षण समळालें  पासहजे व र्ांग्रजी राज्यव्यवस्था व र्ांग्रजी परांपरा याांचा 
त्याच्या मनावर िांस्कार झाला पासहजे र्तकीच काय ती आजपयंत अि होती; परांतु यापुढें त्या जागाांि 
लायकी प्रस्थासपत करण्याि मनुष्ट्य गोऱ्या वणाचा युरोसपयनच अिला पासहजे. काळ्या वणाचा नेसिव्ह 
सवद्यासद िवइ गुणाांनीं त्या जागाांि सकतीही लायक ठरत अिला तथासप त्याचा रांग गोरा नाहीं र्ततयाच 
महापातकामुळें  तो बसहष्ट्कृत होणार! मोठ्या असधकाऱ्याांपैकी पाांचषष्ठाांश जागाांचा युरोसपअनाांकडे कायमचा 
मतता रासहलाच पासहजे म्हण न जर कहदुस्थानाांत सिक्व्हल िक्व्हइिची परीक्षा रे्ता येत नाहीं, तर त्या 
िांख्येच्या पोिावर पाय आणण्यार्तके नेसिव्ह र्ांगलांडच्या परीके्षि जाऊां  लागले तर तेथेंही त्याांि मज्जाव 
होणार हें यावरून उर्ड झालेंच. तात्पयइ, सब्रसिश िरकाराकड न वळेेवळेीं समळालेल्या व राणी िरकाराांनीं 
१८५८ च्या जासहरनाम्याांत दृढीकरण केलेल्या िवइ वचनाांि या एका खसलत्यानें प णइ हरताळ लागली हें 
सनर्कववाद आहे. यापुढें आपल्या स्वतःच्या देशाच्या राज्यकारभाराांत मोठमोठे असधकार आपणाांि समळतील 
ही खोिी आशा नेसिव्हाांनीं िोडावी, व श द्राप्रमाणें नीच िेवावृत्तीनेंच तृप्त अिण्याची त्याांनीं आपणाांि िांवय 
लाव न घ्यावी; नाहीं तर ते आपलें  जीसवत व्यथइ कष्टमय करून रे्तील, हें त्याांनीं पक्कें  िमजावें; आसण ही 
नीच िेवावृत्तीच पत्करण्याि जर ते कब ल नितील तर खुद्द राणीच्या जागीं अिणाऱ्या स्िेि िेके्रिरीकड न 
कहदुस्थानच्या लोकाांसवषयीं जो बेभरांविा दाखसवण्याांत आला आहे व येथील िवइ लोकाांची जी त्याांनीं बेअब्र  
केली आहे त्याचा योगय मागानें प्रसतकार करण्याि त्या िवांनीं तयार व्हावें. कहदुस्थान िरकार व स्िेि 
िेके्रिरी हेच काय ते कहदुस्थानचे शवेिचे सनयांते नाहींत; त्याांच्यावर हुक म चालसवण्याि पालइमेंि िभा 
अद्याप हयात आहे. स्िेि िेके्रिरीच्या खसलत्यानें कहदुस्थानच्या लोकाांप्रमाणें पालइमेंिचाही उपमदइ केला 
आहे. तेव्हाां या वळेीं त्याांच्याकड न आपल्याि सवशषेच िाह्य समळण्यािारखें आहे; कसरताां कहदुस्थानच्या 
एका िोंकापाि न दुिऱ्या िोंकापयंत िवांनीं जारीनें चळवळ करण्याि िुरुवात करून आपला र्क्च्ित हेत  



 

 

अनुक्रमणिका 

तडीि जाईपयंत अश्राांत ती तशीच चाल ां  ठेवण्याचा सनश्चय केला पासहजे. प्रिांग मोठा आणीबाणीचा आहे, हें 
त्याांनीं सविरूां  नये. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

रास्त गोष्टीस णभतो कोि? 
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कहद मुिलमानाांच्या तांट्यािांबांधानें आमचे माजी व्हार्िरॉय िंॉडध िॅंन्स्डौन याांनीं येथ न जाण्याप वी 

जें प्रसिद्ध भाषण केलें  त्याांत दोन मुख्य मुदे्द होते. पसहला, कहद मुिलमानाांच्या दांगयाचा आम्ही कोणाची 
मुरवत न ठेवताां सनःपक्षपातानें न्याय करू हा; आसण दुिरा, िरकारी असधकाऱ्याांपैकी कोणी कोणाला र्फ ि 
लावण्याचा प्रयत्न करील तर त्याचा िरकार अवश्य सवचार करील हा. आमच्या मतें या दोन मुद्द्याांपैकीं 
पसहल्या मुद्द्याच्या अनुरोधानें िरकारचें वतइन चाललें  आहे अिें बहुधा िवांि कब ल करावें लागले. 
िरकार या शब्दाांत आम्ही या सठकाणीं मुख्यत्वेंकरून मुांबई िरकार व कहदुस्थान िरकार या दोर्ाांचाच 
अांतभाव करतों; कारण र्तर िरकाराांसवषयीं आम्हाांि चाांगली मासहती नाहीं व त्याांसवषयीं सलसहण्याचें 
आम्हाांि प्रयोजनही नाहीं. मुांबईच्या दांगयानांतर मुांबई िरकारानें जो ठराव प्रसिद्ध केला त्याांत 
म्हणण्यािारखें वावगें काांहीं नव्हतें. तिेंच, मुांबई िरकारचे अध्यक्ष या नात्यानें लॉडइ हॅसरि याांनीं या 
गोष्टीसवषयीं अलीकडे जीं भाषणे केलीं आहेत त्याांतसह दोष ठेवण्यािारखें कोठें काांहीं आहे अिें आम्हाांि 
वाित नाहीं. िरकाराकड न जर काांहीं च क होत अिेल तर ती दुिऱ्या मुद्द्याकडे त्याांचें सजतकें  लक्ष जावें 
सजतकें  जात नाहीं ही होय. आम्हीं गेल्या अांकाांत म्हिल्याप्रमाणें पत्रकत्यांि ककवा र्तर खािगी लोकाांि 
सवश्विनीय मासहती समळसवण्याचीं िारीं द्वारें अनुक ल निल्यामुळें  त्याांच्या बोलण्याांत व सलसहण्याांत 
थोडीबहुत च क ककवा असतशयोक्तत होत अिेल याांत िांशय नाहीं; पण िरकारच्या ज्या असधकाऱ्याांवर 
मासहती समळसवण्याचें काम िोंपसवलें  आहे, व ज्याांना सवश्विनीय मासहती समळाली आहे, त्याांनीं र्ाईनें अथवा 
आग्रहानें एक वळे अांगीकारलेल्या पक्षाच्या िमथइनाथइ “पराचा कावळा करून” हवें तें सलहीत िुिावें, काांही 
आधार निताां पासहजे त्या र्िमाची आसण मांडळी ची र्ज्जत घ्यावी, आसण िरकारानें त्याांचा काांहींच जाब 
रे्ऊां  नये, हें चाांगलें  नाहीं. कहदु मुिलमानाांचे तांिे होण्याि शेंकडों कारणें आहेत, हें ठाऊक अि न 
गोरक्षणािारख्या एखाद्या चळवळीशीं जाण नबज न त्याांचा िारा िांबांध लाव न देणें हें अत्यांत गहइणीय कृत्य 
होय. अशा वतइनामुळें  हे तांिे कमी न होताां उलिे असधक होत जाण्याचा िांभव आहे. गोरक्षणाचा या तांट्याशीं 
अथाथी िांबांध निताां तो आहे अिें म्हणणें म्हणजें या खिपिींत पडलेल्या लोकाांि तांिेखोर ठरसवण्यािारखें 
होय. अशा प्रकारचा आरोप सनष्ट्कारण कोण बरें िहन करील? सर णिनशा माणिकजी पेणिििारख्या 
राजसनष्ठाला सम. क्व्हन्िेन्ििारख्याच्या आरोपाांच्या िपाट्याांत िाांपडावें लागलें , आसण िरकारानें त्याचा 
काांहीं सवचार केला नाहीं, तर अशाांच्या मनाांत त्यासवषयीं सतरस्कार उत्पन्न झाल्यावाांच न राहील काय? 

 
सब्रसिश अांमलामुळें  आमच्याप्रमाणेंच मुिलमान लोकाांचें स्वातांत्र्य नाहींिें होऊन ते व आम्ही त्याांची 

प्रजा झालों, व त्या नात्यानें आताां आम्हाां दोर्ाांत उच्चनीचत्वाचा भाग रासहला नाहीं हें खरें आहे. पण ही गोष्ट 
जशी आम्हाांि व आमच्या िरकाराि िमजते त्याप्रमाणें ती मुिलमान लोकाांि िमजत नाहीं. ते व आम्ही 
अगदीं सनराळ्या प्रकृतीचे लोक आहों; त्याांच्या व आमच्या सवचाराांत व आचाराांत जसमनअस्मानाचें अांतर 
आहे; त्याांचा व आमचा र्सतहाि अगदीं सभन्न आहे; आसण काांहीं केलें  तरी दोर्ाांचा एक जीव होण्याचा िांभव 
नाहीं ही गोष्ट त्याांच्या मनाांत रात्रांसदवि वागत अिावी अिें त्याांच्या वतइनावरून सदितें. कहद  लोकाांि आपण 
पादाक्राांत करून चारपाांचशें वषे त्याांवर िावइभौम ित्ता गाजसवली र्तकें च नाहीं, तर त्या अवकाशाांत त्याांना 
अनेक प्रकारें िळलें . तेव्हाां जर करताां पुढें मागें कहद  लोकाांची कहदुस्थानाांत िरशी होईल तर ते आपल्या 
दुष्ट्कृत्याांबद्दल आपला ि ड उगवतील अशी शांका मनाांत येऊन आम्हाांि ज्या गोष्टी र्ष्ट वाितात त्याांना ते 
आडवे येत अिाव;े यासशवाय ते आमच्या राजकीय चळवळीि जो अडथळा करतात त्याचें काय कारण देताां 
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येईल कोण जाणे. िाऱ्याच मुिलमानाांचे सवचार ककवा वतइन अशा तऱ्हेचें आहे अिें आम्हीं म्हणत नाहीं; पण 
बहुतेकाांचें तिें आहे हें सनर्कववाद आहे. पण आमच्या मनाांत त्या लोकाांसवषयीं तिा पीळ रासहलेला नाहीं. 
वास्तसवक पाहताां कहद ांना मुिलमानाांबद्दल खरें बांधुपे्रम उत्पन्न व्हावें हें काांहीं अांशीं अशतय आहे; कारण 
व्यवहाराांतील शकेडों गोष्टींत याांचें त्याांच्याशीं पित नाहीं. एक ित्तीि कोिी देवाांच्या म तीपुढें िकाळ 
िांध्याकाळ नाक र्ािणार, दुिरा अम तइ मसशदीं गुडरे् िेंक न व कािोिा िोड न सनराकार एकेश्वराची 
प्राथइना करणार; एकाला शेंडी पासहजे व दाढी नको, दुिऱ्याला दाढी पासहजे व शेंडी नको; एक 
जासतभेदाचा दािानुदाि होऊन गेलेला, दुिरा पासहजे त्याांशीं अन्नव्यवहार व शरीरिांबांध करण्याि तयार; 
एक बायकाांना मोकळ्या सर्फरूां  देणार, दुिरा त्याांना कोंड न र्ालणार; गोवध कहद ला नको, डुकराच्या 
नाांवाचा उच्चार देखील म िलमानाला नको; हा त्याच्या िुांत्याला हांिणार, तो त्याच्या सवधवावपनाची थट्टा 
करणार; हा सलसहणार डावीकड न उजवीकडे, तो सलसहणार उजवीकड न डावीकडे. तात्पयइ, दोर्ाांच्या 
चालीरीती अगदीं सनराळ्या अि न जेते व सजत आसण राजे व प्रजा यािांबांधानेंही उभयताांचा हजारपाांचशें 
वषांचा वाांकुडपणा अिल्यामुळें, सतऱ्हार्ताच्या अमलाांत िुद्धाां कधीं कधीं ते एकमेकाांशीं भाांडतात याांत नवल 
नाहीं. सब्रसिश िरकारािारख्या शहाण्यािुत्या िरकारानें या िाऱ्या गोष्टी ध्यानाांत ठेव न कोणाचासह पक्षपात 
न करताां ज्याचें वतइन गैर सदिेल त्याला बेलाशक सशक्षा केली पासहजे; आसण येथें व सवलायतेंत जे थोर 
मनाचे व द रदशी र्ांग्रजी असधकारी आहेत त्याांचें अशाच प्रकारें वतइन होत आहे हें आम्ही मनापाि न कब ल 
करतों. परांतु आजपयंत कोणत्याही राज्याांत ज्या बांडाळ्या ककवा मारामाऱ्या झाल्या त्या लिॅंड्स्िन ककवा 
णरपनिारख्या लोकाांच्या वतइनानें झाल्या नाहींत; त्याला सडस्रायली, सलिन अथवा िेंपल याांिारखे कोत्या 
िमजुतीचे राजधुरांधर लागतात! आपल्या अांमलाला शाश्वसत आणण्यािाठीं आपण होऊन एकाचा 
दुिऱ्याशीं तांिा लाव न देणें अवश्यक निलें  तरी त्याांचें भाांडण आपणाांि अपकारक नाहीं र्तकें च नाहीं, तर 
काांहीं अांशीं उपकारक आहे अिें याांि वाितें. तिेंच, प्रिांगसवशषेीं मुिलमान लोक आपल्या उपयोगी 
पडण्यािारखे आहेत. तेव्हाां सवशषे आयािावाांच न त्याांची मतै्री िांपाद न ठेवताां आली तर तिें करणें आपलें  
कतइव्य आहे अिें हे िमजतात. पण त्याांना हें कळत नाहीं कीं जेव्हाां आम्ही कहद  लोक सब्रसिश पलिीणींची 
पवा न करताां सब्रसिश लोकाांच्या हात न आपलें  राज्य सहिकाव न रे्ण्याि तयार होऊां  तेव्हाां त्याांबरोबर त्याांना 
िेक  देणाऱ्या मुिलमान लोकाांचाही िमाचार आम्हाांि िहज रे्ताां येणार आहे! जो कहद  वीरमसण सब्रसिश 
लोकाांना कहद स्थानाांत न सपिाळ न लावील त्याला, जिा झारनें ज्य  लोकाांि रसशयाांत न र्ालसवण्याचा सनश्चय 
केला तिा त्यानें कहदुस्थानाांत न मुिलमानाांि र्ालसवण्याचा सनश्चय केला तर कोण अिकाव करूां  शकणार 
आहे! पण हें र्ड न येणारा िुसदन ककवा दुर्कदन र्फार द र आहे! सब्रसिश राज्याचें सचरस्थासयत्व कचतणाऱ्याि 
िुद्धा आजपाि नच त्याांच्या प्रसतकाराथइ िांशयास्पद उपाय करण्याि लागण्याची गरज नाहीं! िध्याां राज्याांत 
शाांतता कशानें राहील, व िवइ प्रजेचें पे्रम राज्यकत्यांवर किें बिेल आसण ती राजसनष्ठ कशी होईल हें पहाणें 
आसण तदनुिार वतइन करणें हेंच आम्ही सनदान वतइमान सब्रसिश राज्यकुशलतेचे आसण राज्यनीतीचें मुख्याांग 
िमजतों. अशा रीतीनें अांमल करताां करताां सब्रसिश पातशाहीवर जो प्रिांग गुदरणार अिेल त्याचा हवाला 
दैवावर अथवा देवावर िोंपसवणें आम्हाांि युतत सदितें! 

 
मुिलमान लोकाांत प्रसतष्ठेखोरपणा, आळि, चैन करण्याची अतोनात हौि, धमाचा असतशय 

असभमान, आसण क्षलु्लक कारणावरून हातर्ाईि येऊन सजवावर उठण्याचे खुळें  धैयइ र्त्यासद अवगुण बऱ्याच 
अांशानें वित आहेत व त्यामुळें  सब्रसिश िरकारच्या अांमलापाि न कहदु लोकाांनीं सजतका आपला र्फायदा 
करून रे्तला आहे सततका त्याांि रे्ताां आला नाहीं, हें जें अनेक र्ांग्रज लोकाांचें म्हणणें आहे त्याांत ित्याचा 
बराच भाग आहे अिें आम्हाांि वाितें; आसण मुख्यत्वेंकरून याच कारणामुळें  राष्ट्रिभेला कायदेकौक्न्िलाांत 
लोकसनयुतत िभािद अिण्याला, आसण एकाच वळेीं येथें र्ांगलांडाांत सिक्व्हल िक्व्हइि परीक्षा रे्ण्याला, ते 
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प्रसतक ल अिले पासहजेत. ज्याांत कहद  लोकाांचा र्फायदा त्याांत आपलें  नुकिान आहे अिा त्याांपैकीं 
पुष्ट्कळाांचा गैरिमज होऊन गेला अिल्यामुळें  ते शुष्ट्क कारणावरून त्याांशीं तांिा करण्याि प्रवृत्त होत अिावे 
याांत िांशय नाहीं. मुिलमानाांनीं व सिस्त्याांनीं आजपयंत काय थोड्ा गाई मारल्या? जर सिस्ती लोकाांना 
गाई मारण्याच्या कामीं आम्ही अडथळा करीत नाही तर मुिलमानाांिच तो आम्ही कशािाठीं करूां ? व तो 
करून आमचें चालेल तरी किें? गाईच्या अांगीं काांहीं नैिर्कगक पसवत्रता आहे आसण म्हण नच सतला मारूां  नये 
अिें ज्याांचें म्हणणें अिेल तें ते खुशाल म्हणोत. आम्ही र्फतत सतच्या उपयोगाकडे पाहुन सतचें आसण सतच्या 
िांततीचें योगय मागानें होईल सततकें  िांगोपन करणें अवश्य आहे अिें म्हणतों. गोरक्षक मांडळीचें कोणतें 
करणें प्रशस्त नाहीं हें आम्ही मागें एका प्रिांगी सलह न गेलोंच आहों, व त्याांत यक्त्कां कचत रे्फरर्फार करण्याची 
आमची र्च्िा नाहीं, पण राजमान्य मागानें गाईचें व बैलाांचें िांरक्षण करून शतेींचें उत्पन्न आसण र्राांतील 
द धदुभतें वाढसवण्याि आम्हाांि कोणीही अडथळा करू शकत नाहीं, व त्यािांबांधानें आम्ही कोणाचीसह भीसत 
बागळण्याची गरज नाहीं. ज्या र्ांग्रजी असधकाऱ्याांना मुिलमानाांची सवशषे कळकळ येत अिेल त्याांनीं त्याांना 
पासहजे तर स्वतःचे पगार लाव न द्याव;े पण गरीब कहद ांवर त्याांचेिाठीं सवनाकारण र्तराजी करूां  नये; 
कारण, कहदु हा जरी पराकाष्ठेचा कृतज्ञ, राजसनष्ठ व शाांसतसप्रय प्राणी आहे; तरी अन्यायाचा असतरेक झाला 
अिताां त्याांचे िुद्धाां स्वस्वासमत्व नाहीिें होणें हें अगदीं स्वाभासवक आहे हें अिल्या असधकाऱ्याांनीं हमेशा 
ध्यानाांत ठेवलें  पासहजे. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

“प्रो. णजनसीवा्यापेंक्षां सुधारकच बरे!” 
 

२–७–९४ 
 
प्रो. सजनिीवाले याांची िनातन कहदुधमइिुधारणेिांबांधानें िध्याां येथें जी व्याख्यानमाला िुरूां  आहे 

सतच्या योगानें ते आमच्या धमासभमान्याांचें शत्रतु्व िांपादन करून त्याांच्याकड न आपली चाांगली िांभावना 
करून रे्णार अशी जर त्या मालेच्या पुष्ट्पावरून कोणी अिकळ बाांधली अिेल तर ती मुळींच चुकली नाहीं 
अिें गेल्या आठवड्ाचीं येथील धमासभमानी पत्रें वाच न त्याि िहज कळ न येण्यािारखें आहे. आसण या 
मालेच्या पसरमलानें आमच्या धमासभमान्याांचीं डोकीं भणाण न जावींत याचेंहीं आम्हाांि आश्चयइ वाित नाहीं. 
“झाांकली म ठ िव्वा लाखाची” म्हणतात तशी आपल्या िाांप्रतच्या धमाचाराांची क्स्थसत आहे. ती एकदाां 
उर्डली कीं, त्याांचा अगदीं बोजवारा उड न जाणार, हें िमजण्यार्तकी ध तइता आमच्या धमासभमान्याांत 
अद्याप वाि करीत आहे, याबद्दल आम्हाांि िांशय नाहीं. प्रो. सजनिीवाले उपदेश करतात त्याप्रमाणें प्रत्येक 
आचाराचा म ळ उदे्दश व प्रत्येक मांत्राचा अथइ जाण न रे्ण्याची र्च्िा एकदाां त्याांच्या श्रोत्याांत उत्पन्न झाली 
कीं, िध्याांचा वडेगळ धमाचार ‘राम’ म्हणणार हें उर्ड उर्ड सदित आहे. तेव्हाां प्रो. मजक र हे धमइिुधारक 
नि न धमइसवध्वांिक आहेत अिें आजच्या धमासभमान्याांि वािल्याि त्याांत त्याांचा दोष नाहीं. िांध्या िांस्कृताांत 
अि न सतचा कोणाि अथइ कळत निल्यामुळें  ज्या श्रदे्धनें लोक ती करतात, त्याच श्रदे्धनें सतचा अथइ 
कळल्यावरही, ते ती करतील ककवा त्याांनीं ती करावी अिें प्रो. मजकुराांचें मत आहे. पण अशी आशा करणें 
म्हणजे काळोख व प्रकाश हे दोनही एकाच सठकाणीं नाांदावते अशी वडेगळ आशा करण्यािारखेंच आहे. 
वदेाच्या आज्ञा िवांनीं पाळाव्या म्हण न प्रो. मजक र उपदेश करतात खरा; परांतु त्याबरोबरच ते तुमच्या 
आमच्यािारख्या माणिाांनींच सलसहले आहेत, ते ईश्वरकृत आहेत ही िमज त अगदीं चुकीची आहे, अिेंही ते 
आग्रहप वइक श्रोत्याांि िाांगत अितात, व आपलें  म्हणणें िप्रमाण रीतीनें सिद्ध करून देण्याचाही यत्न 
करतात. आताां त्याांचा हा प्रयत्न एकदाां सिद्धीि गेला—तो जाईल याबद्दल आम्हाांि जर िांशय नाहीं—
म्हणजे मग हल्लींप्रमाणें िवांकड न सबनतक्रार वदेाज्ञापालन होणें िवइस्वीं अशतय आहे ही धमासभमान्याांची 
भीसत कोण खोिी म्हणेल? वदे जर आमच्यािारख्या माणिाांनींच केले आहेत, जर आम्हीं त्याांचेच काां 
म्हण न ऐकावें! आम्हाांि योगय वािेल त्या मागाचा आम्हीं काां अांगीकार करूां  नये? अिा िाहसजकच प्रश्न 
उत्पन्न होणार व वदेाच्या आज्ञा वदेाांतच रहाणार हें उर्ड आहे. आमच्या प्रोरे्फिर िाहेबाांि जासतभेदाची 
िांस्था मोठ्या शहाणपणाची वािते. पण सतला वदेाांत आधार आहे ककवा ती ईश्वरकृत आहे अिें म्हणणें 
म्हणजे सनवळ लबाडी आहे, ही गोष्ट ते श्रोत्याांपाि न चोरून ठेवीत नाहींत र्तकेच नाहीं, तर उलि सतच्या 
खोिेपणाबद्दल आधारावर आधार काढ न दाखसवतात. आताां प्रोरे्फिर म्हणतात त्याप्रमाणें जासतभेद जर 
ईश्वरकृत नाहीं, व यािांबांधानें त्याांचा आमचा मुळींच मतभेद नाहीं, तर मग जासतभेदाच्या अिी तरी िवांनीं 
काां पाळाव्या? आमचे प्रोरे्फिर श द्राि िाांगणार कीं, “बाबारे, िवइच ईश्वरप्राप्तीचे पाठीमागें लागल्याि मग 
धान्य कोणी उत्पन्न करावें? ईश्वरभतत झाला तरी त्याला खायला प्यायला पासहजेंच; कसरताां ब्राह्मणाि 
ईश्वरप्राप्तीचें िाधन करूां  दे व त ां त्याच्याकसरताां धान्य उत्पन्न करीत जा. अशी काांहीं व्यवस्था आपण 
ठरसवली नाहीं तर मग कोणाचाच पायपोि कोणाच्या पायाांत नाहीिा होईल, परस्पराांत सवनाकारण 
चढाओढ लागेल व युरोपप्रमाणें येथेंही िोसशआसलस्िाांचा िुळिुळाि होईल.” हा उपदेश सदिायला बरा 
सदितो, पण त्यावर प्रोरे्फिर मजकुराांि श द्राांकड न अिें उत्तर येण्याची भीसत आहे कीं, “महाराज, आपण 
म्हणताां तें िवइ खरें; परांतु आजपयंत माझ्या बापआज्याांनीं धान्य सपकव न हल्लीच्या ब्राह्मणाांच्या बापआज्याांि 
जर ईश्वरप्राप्तीचा मागइ खुला ठेवला होता, तर हल्लीच्या ब्राह्मणाांनीं व त्याांच्या मुलाबाळाांनीं धान्य सपकव न 
आम्हाांि व आमच्या मुलाबाळाांि ईश्वराराधनेचा आनांद काां अनुभव ां देऊां  नये?” अिें उत्तर आलें  अिताां 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रोरे्फिरिाहेब सनरुत्तरच बिणार कीं नाहीं? तात्पयइ काय कीं, प्रोरे्फिरमजक र आपल्या श्रोत्याांि जो 
उपदेश करीत अितात तो अगदीं खऱ्या भावानें करीत अितात याबद्दल जरी आम्हाांि िांशय नाहीं, तथासप 
त्याांच्या र्च्िेप्रमाणें वदेाचें पौरुषेयत्व एकदाां लोकाांच्या चाांगलें  मनाांत ठिलें  व िध्याांचें भारवाहकत्व जाऊन 
आपण जें काय म्हणतों, त्याचा अथइ जाण न रे्ण्याची लोकाांि खरोखर र्च्िा झाली कीं, त्याांि आशा आहे 
त्याप्रमाणें िनातन कहदुधमाचा पाया दृढ न होताां तो उलि असधकासधक खचतच जाणार ही धमासभमान्याांची 
भीतीच खरी ठरते; व हीं त्याांची भीसत जर खोिी निेल तर “सजनिीवाले हे कमइसनष्ठ िुशील ब्राह्मणाचें िोंग 
रे्ऊन आमच्या लोकाांि सनव्वळ र्फिसवण्याचा उद्योग करीत आहेत, त्याांच्या पेक्षाां स्वधमइसनष्ठेची ककवा 
ब्राह्मणाच्या षट्कमांची मुळींच पवा न करणारे िुधारकच बरे!” अिे त्याांच्याकड न उद्गार सनर्ावेत याांतही 
आश्चयइ नाहीं. आमचें धमासभमानी म्हणतात त्याप्रमाणें प्रो. सजनिीवाल्याांच्या व्याख्यानाांनीं आमची तरुण 
सपढी सबर्डत आहे अिें जरी आम्हाांि वाित नाहीं, तथासप या त्याांच्या व्याख्यानापाि न िनातन कहदु धमाि 
बळकिी येण्याचें एका बाज ि राह न िुधारकाांचेंच ते िारथ्य करीत आहेत हा धमासभमान्याांचा त्याांजवरील 
आके्षप मात्र वस्तुक्स्थतीि धरून आहे हें आम्हाांि प्राांजलपणें कब ल केलें  पासहजें. 

 
अिो; जाताां जाताां आमच्या धमासभमान्याांिही समत्रभावानें दोन शब्द िाांगण्याची आम्ही परवानगी 

रे्तों. प्रो. सजनिीवाल्याांच्या भाषणापाि न त्याांि असनष्ट अिेच पसरणाम होणार हें जरी खरें आहे, तथासप ते 
यापुढें िाळ ां  म्हिल्यानें िळणारे नाहींत. वदेाांचें ईश्वरप्रणीतत्व नष्ट झाल्यावर धमइदृष्टीनें त्याांची ककमत कमी 
झालीच पासहजे हें जरी सनर्कववाद आहे तरी यापुढें तें कायम राहणें अशतय आहे. तें कायम राखण्याकसरताां 
हाताि येईल तो गवत्या गोमाजी पुढें करण्याचा जो तुम्ही प्रयत्न चालसवला आहे, तो तर बुडता मनुष्ट्य जिा 
काडीचाही आश्रय करण्याि धडपड करीत अितो, त्यापैकींच आहे हें तुम्हाांि न िाांगताांही कळण्यािारखें 
आहे. परांतु या कामाकसरताां तुम्ही सकतीही मोठा नाणावलेला शास्री आणला, तथासप त्याच्या तकइ शास्रािच 
या मन ांत असधक मान समळणार हें तुम्हीं सनश्चयानें िमजा. परवाांच्या व्याख्यानाचे वळेीं त्याांनीं जो तुम्हाांि 
िदुपदेश केला त्याचें तुम्ही सजतकें  मनन कराल सततकें  थोडें आहे. त्याांनीं िाांसगतलेल्या गोष्टींत आम्हाांि 
एक अक्षरही वावगें सदित नाहीं. बाबावातयाि सचकि न बि न तुम्ही आपलें  स्वतःचें नुकिान मात्र करून 
रे्त आहाां हें खोिे आहे काय? शहाणे अिाल तर कालाचा ओर् मनाांत आण न त्याच्याबरोबर पुढें जाण्याि 
तयार व्हा. त्या ओर्ाि सवरोध करणें तुमच्या शततीपलीकडची गोष्ट आहे. उगाच सजवाला शीण काां देताां? 
पुनर्कववाह शास्राधार नाहीं म्हण न तुम्ही आज र्तके सदवि हट्ट धरून बिलाां, त्याचा काय उपयोग झाला? 
तुमच्या शास्राथाि न जुमानताां एका माग न एक पुनर्कववाह होत आहेत कीं नाहींत? वरच्यािारखे प्रश्न 
आमच्या िारख्याांनीं तुम्हाांि केल्याि त्याांत नवल नाहीं; परांतु प्रो. सजनिीवाल्याांिारख्याांकड नही ते तुम्हाि 
व्हावते ही गोष्ट कालाचा प्रवाह कोणत्या सदशनेें वहात आहे याची उत्तम व्यांजक आहे. तेव्हाां या िवइ गोष्टी 
मनाांत आण न भसवतव्यतेशीं िक्कर देण्याचा वृथा प्रयत्न आताां तुम्ही िोड न द्या. अिें कराल तरच त्याांत 
तुमचा बोज राहील, नाहींतर प्रत्यक्ष पोिच्या मुलाांकड न आपली सविांबना करून रे्ण्याचा अत्यांत खेदास्पद 
प्रिांग तुमच्यावर आल्यावाांच न रहाणार नाहीं, हें पक्कें  ध्यानात ठेवा. 
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उघड अन्यायाचें णनःशंक मंडन 
३०–७–९४ 

 
हौि ऑर्फ लॉर्डइस्मध्यें चाल  मसहन्याच्या सविाव्या तारखेि कहदुस्थानच्या सतजोरीची क्स्थसत व 

कापिावरील जकात यािांबांधाचा प्रश्न सनर्ाला होता. त्यावळेीं झालेलीं भाषणें अद्याप िमग्र वाचावयाि 
समळालीं नाहींत. तथासप प्रसिद्ध झालेल्या ताराांवरून िरकारानें उर्ड उर्ड अन्याय करण्याचा जो क्रम 
अलीकडे िुरू केला आहे, र्तकें च नव्हे, तर आपण करतों हा अन्याय आहे अिें उर्डपणें कब ल करूनही 
िरकाराकड न त्याचें जें सनःशांकपणें मांडन होऊां  लागलें  आहे, तें पाह न कहदुस्थानच्या भावी िुक्स्थतीबद्दल 
मोठी भीसत उत्पन्न झाल्यावाांच न रहात नाहीं. र्ांगलांडाांत कहदुस्थानािांबांधानें कोठें ह ां कीं च ां झालें  कीं लागलीच 
त्याची वाता या देशाच्या एका िोंकापाि न दुिऱ्या िोंकापयंत पिरत अिते ही गोष्ट र्ांगलांडाांतील लोकाांि, 
सवशषेेंकरून मुत्िद्दी मांडळींि अवगत निेल अशी कल्पना करणें अथातच हास्यास्पद होईल. आपल्या 
तोंड न जे जे उद्गार सनर्तात ते िवइ थोड्ाच अवकाशाांत कहदुस्थानाांतील पत्राांच्या द्वारें िवइ लोकाांि 
अक्षरशः जाहीर होत अितात हें त्याांि चाांगलें  माहीत अिलें  पासहजे; परांतु त्याांचीं भाषणें वाचलीं म्हणजे 
अिें म्हणावें लागतें कीं, एक तर तीं करतें वळेीं त्याांि वरील गोष्टीची सवस्मृसत पडत अिावी ककवा आपल्या 
उद्गाराांचा कहदुस्थानाांतील लोकाांच्या मनावर काय पसरणाम होईल यासवषयीं ते अगदीं बेसर्फकीर तरी अिले 
पासहजेत, किेंही अिो; एकां दरींत ही क्स्थसत बरी नाहीं व ती िुधारण्याचा लवकरच प्रयत्न न झाल्याि 
त्यापाि न असनष्टकारक पसरणाम होतील अशी जबर भीसत उत्पन्न होते. 

 
अिो; वर दशइसवलेल्या प्रश्नाांिांबांधानें वादाि आरांभ कहदुस्थानचे माजी गव्हनइर जनरल लॉडइ लॅन्स्

डौन याांचेकड न झाला. त्याांनीं प्रथम अिा प्रश्न केला कीं, आयात मालावरील जकातींत र्ांक्गलश कापडाचा 
िमावशे करण्याच्या कामीं कहदुस्थान िरकाराि मनाई करण्याचा अज नही सब्रसिश िरकारचा सवचार आहे 
कीं काय? यािांबांधानें बोलत अिताां ते म्हणाले कीं, “सब्रसिश कॉलनीमधील लोकाांि आपल्या व्यापाराच्या 
रक्षणाथइ र्ांगलांडच्या ककवा परदेशच्या मालावर जकात बिसवण्याच्या बाबींत पासहजे सतततया िवलती अि न 
कहदुस्थानाि मात्र यािांबांधानें कोणताही असधकार निावा हें चमत्कासरक आहे.” यावर अांडर िेके्रिरी लॉडइ 
रे याांनीं िाांसगतलें  कीं, “कहदुस्थानासवषयीं अगदीं ताज्या समळालेल्या मासहतीवरून पहाताां कहदुस्थानच्या 
सतजोरीची क्स्थसत हल्लीं असधक िमाधानकारक आहे अिें सदितें. कहदुस्थानच्या सहताि धोका 
बिण्यािारखी गोष्ट कधींही केली जाणार नाहीं; परांतु कापडावर जकात बिवावी कीं नाहीं हा प्रश्न मोठ्या 
सवचाराचा आहे व त्याचें एकदम उत्तर देताां येणें शतय नाहीं.” या प्रश्नोत्तरानांतर माजी िेनापसत लॉडइ रॉबट्इ
स् याांनीं आपला अिा असभप्राय सदला कीं, “कापडाच्या मालावर जकात बिसवण्याची कहदुस्थान िरकाराि 
मनाई करण्याच्या कामीं सब्रसिश िरकारानें कहदुस्थानचें सहतासहत मुळींच लक्षाांत रे्तलें  नाहीं अिें 
कहदुस्थानाांत िवइ लोकाांचें मत झालें  आहे, व अिें मत होऊां  देणें र्ष्ट नाहीं. सशपाई या नात्यानें माझें कोणी 
मत सवचारल्याि मी अिें सनक्ष न िाांगेन कीं, कहदुस्थानाांतील िैन्याचें वचइस्व अबासधत कायम राखणें हेंच त्या 
देशाच्या क्स्थतीि अवश्यक आहे. परांतु कहदुस्थानाांत काांहीं सदवि रासहलेला र्ांग्रज या नात्यानें मला अिें 
म्हिलें  पासहजे कीं, सब्रसिश राज्याच्या न्यायीपणासवषयीं कहदुस्थानच्या प्रजेच्या मनाांत जो दृढ भरांविा आहे 
तो कोणत्याही रीतीनें ढळ ां  सदला अिताां त्याचे अत्यांत भयांकर पसरणाम झाल्यावाांच न रहाणार नाहींत.” 
यानांतर माजी स्िेि िेके्रिरी लॉडइ ककबले याांनीं जें भाषण केलें  तें सवशषे लक्षाांत ठेवण्यािारखें आहे व 
त्याच्यावरच आमचा मुख्य किाक्ष आहे. लॉडइिाहेब म्हणाले कीं कापडावरील जकातीिांबांधानें उगाच पराचा 
कावळा करण्याांत आला आहे. गे्रि सब्रिननें आपल्या स्वतःच्या सहताकडे दृष्टी देणें हें त्याचें मुख्य कतइव्य 
होय. कहदुस्थानच्या सहताकडे लक्ष देऊां  नये अिें मी म्हणि नाहीं. परांतु तें देताांना र्ांगलांडनें आपल्या 
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स्वतःच्या सहतासवषयीं डोळ्याांत तेल र्ाल न जागण्याचाही त्याि प णइ हक्क पोंचतो. िरकारचा एकां दरींत 
अिा असभप्राय पडला कीं कहदुस्थानच्या जमाखचांत जरी त ि आली आहे, तथासप ती तशीच राह ां देऊन पुढें 
काय अनुभव येतो हें पाह न मागाह न कापडावर जकात बिसवणें न बिसवणें याचा सनणइय करावा. आताां हा 
िरकारचा ठराव कहदुस्थान िरकार व र्ांसडया कौक्न्िल या दोर्ाांच्याही अगदीं र्च्िेसवरुद्ध होता ही गोष्ट 
मला कब ल केली पासहजे.” र्तकें  िाांग न कापडावरील जकातीसवरुद्ध लँकेशायरच्या लोकाांनीं कशी 
चळवळ केली याचें लॉडइिाहेबाांनीं वणइन केलें  व नांतर त्याांनीं आपलें  अिें मत सदलें  कीं, “सब्रसिश िरकारानें 
कापडावरील जकातीिांबांधानें जो ठराव केला, त्याच्या उलि जर ठराव करण्याांत आला अिता, तर 
त्यापाि न र्ांगलांड व कहदुस्थान याांच्या परस्पर िांबांधाांत मोठा सबर्ाड झाला अिता. आताां सर्फरून ही जकात 
बिवावी कीं नाहीं याचें आज उत्तर देताां येण्यािारखें नाहीं. कहदुस्थान िरकाराि तिें करण्याची 
अवश्यकता आहे अिें वािल्याि त्याांनीं सर्फरून आपलें  म्हणणें सब्रसिश िरकाराि कळवावें व मग पुढें काय 
करावयाचें याबद्दलचा सब्रसिश िरकाराकड न सवचार होईल. पुढें काय होईल आसण काय नाहीं याचा सनश्चय 
आज करणें मुळींच शतय नाहीं. आताां केवळ कहदुस्थानचेंच सहत िाधणें हें जरी आमचें कतइव्य नाहीं, तथासप 
अगदीं आणीबाणीची वळे येईल तर मात्र कहदुस्थानचा तरणोपाय कशाांत आहे हें प्रथम पहाणें अवश्य 
होईल.” 

 
लॉडइ ककबले याांच्या वरील भाषणाचा र्त्यथइ र्तकाच आहे कीं, कहदुस्थानाि र्ोर लाग न त्याच्या 

नाड्ा जोंपयंत अगदीं आांखड न गेल्या नाहींत तोंपयंत आम्ही त्याच्या सहतासहताची सवशषे सर्फकीर करणार 
नाहीं; आम्ही आपलें  िारें लक्ष र्ांगलांडच्या खऱ्या ककवा काल्पसनकही र्फायद्याकडे मात्र पोंचवणार; आसण 
यापुढें हयगय केली अिताां कहदुस्थान खसचत राम म्हणणार अिें जेव्हाां खात्रीप वइक सदि न येईल, तेव्हा मात्र 
आम्ही आपली स्वाथइबुद्धी काांहींशी आवरून धरून कहदुस्थानच्या तरणोपायाच्या शोधाि लाग ां! 
कहदुस्थानाच्या प्राणाांतिमयीं तरी र्ांगलांड त्याि अांतर देणार नाहीं हें तरी त्याांचें महद्भागय िमजलें  पासहजे! 
कहदुस्थान अगदीं धुळीि समळाला तरीं आम्ही आपलें  स्वतःचें सहतच िाधणार अिें जरी आज र्ांगलांडनें 
म्हिलें  तरी त्याच्या तोंडाि हात लावण्याची कोणाची प्राज्ञा नाहीं. तेव्हाां तिें र्ांगलांड म्हणत नाहीं हा काय 
त्याचा कहदुस्थानावर थोडा उपकार आहे? 

 
अिो; आयात मालामध्यें कापडाचा िमावशे न करण्याांत र्ांगलांडनें किा धडधडीत अन्याय केला 

आहे ही गोष्ट खुद्द अँगलो–र्ांसडयन पत्रकाराांनींही याप वींच व्यतत केलेली आहे. कापडावर जकात 
बिसवल्यानें कहदुस्थानची िवइ त ि भरून येत अि न त्यापाि न मांचेस्िरवाल्याांचें काडीर्तकें ही नुकिान 
होण्याचा िांभव नाहीं, हेंही आज सनर्कववाद सिद्ध झालें  आहे. तेव्हाां अशा क्स्थतींत केवळ पाांच पांचवीि 
मताांच्या रक्षणाथइ सब्रसिश िरकाराकड न या कामीं अिा उर्ड अन्याय व्हावा—व तोही सलबरल पक्ष 
असधकारारूढ अिताांना र्डावा—हें आधीं र्ांगलांडच्या श्रेष्ठ नाांवाि कासळमा आणणारें आहे; आसण अिें अि न 
झालेल्या चुकीबद्दल मनापाि न खेद प्रदर्कशत न करताां व ती दुरुस्त करण्याच्या प्रयत्नाि न लागताां लॉडइ 
ककबलेिारख्या मुत्िद्याांनीं सतचें सनःशांक मांडन करण्याि उद्युतत व्हावें हें तर उर्ड झालेल्या उर्ड 
अन्यायाह नही असधक गहइणीय होय याांत िांशय नाहीं. हीं अरेरावीपणाची क्स्थसत यावच्चांद्रसदवाकरौ अशीच 
चालणें िवइथा अशतय आहे; आज ना उद्याां र्ांगलांडाि आपल्या कहदुस्थानसवषयक राज्यनीतींत र्फरक करावा 
लागेल, याबद्दल आम्हाि मुळीच िांदेह नाहीं. दुःखाची गोष्ट र्तकीच कीं, अनेक श्रेष्ठ मुत्िद्याांनीं आपल्या 
उदाि राजनीतीनें र्ांगलांडच्या न्यायीपणासवषयीं व औदायइबुद्धीसवषयीं लोकाांच्या मनाांत जो दृढ सवश्वाि 
उत्पन्न केला आहे त्याि मात्र या योगानें धक्का बिण्याची भीती आहे. 
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िुधारणा–सवभाग िमाप्त 
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पणरणशष्टे 
 

१. णनबंधशीषधकाचंी सूची 
 
िीप :– खाली आगरकर–वाङ्मय, खांड १ व खांड २ याांतील सनबांधाांचे पषृ्ठाांक सदले आहेत. त्याांत 

खांड १ मधील सनबांधाांचे केवळ पषृ्ठाांक सदले अि न खांड २ मधील पषृ्ठाांकाांप वी ‘२’ हा खांडदशइक अांक र्ातला 
आहे. उदा. २·१६३ म्हणजे खांड २, पषृ्ठ १६३. 

 
१. अज न तरी िावध व्हा 
२. अांडीं खाण्याि काय हरकत आहे? 
३. असत तृष्ट्णा न कतइव्या चक्रां  भ्रमसत मस्तके 
४. अथ आचारप्रकरणम् 
५. अद्यासप राष्ट्रिभेचें काम झालें  नाहीं 
६. अनाथाचा वाली कोणी नाहीं 
७. अर्फ चें कसमशन–१ 
८. अर्फ चें कसमशन–२ 
९. अर्फ चें कसमशन एकदाचें बिलें ! 
१०. अलांकारमीमाांिा 
११. अशानें सनभाव किा लागेल? 
१२. अशी वळे कधीं आली नव्हती 
१३. आडाांत अिेल तर पोहोऱ्याांत येईल 
१४. आणखी एक मुद्दा 
१५. आणखी एक शहाण्याचा काांदा 
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पिवधइन, परशुरामभाऊ 
पांसडत, सवष्ट्णु परशुरामशास्री 
पांसडत, शां. पा. 
पराशर  
पािणकर 
पाांडव 
पासणनी 
पाराशर 
पानेल 
पीज, िर जोिेर्फ 
पीिर द गे्रि 
पील, िर जे. 
पुमनी 
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प णइय्या 
पेन, वुर्ल्यम 
पेसिि, िर सदनशा मासणकजी 
पॉल 
सप्रन्ि ऑर्फ वले्ि 
प्लेिो 
र्फडके, वािुदेव बळवांत 
र्फडके, हसरपांत 
र्फगयुइिन, िर जेम्ि 
रु्फले, जोतीबा 
र्फौलर 
बकइ , एडमांड 
बाजीराव बल्लाळ 
बाजीराव, दुिरा 
बाणभट्ट 
बडइवुड, िर जॉजइ 
बाबर 
बाबइर, िर डेक्व्हड 
सबझँि, समिेि ॲनी 
बेअकरग, िर एव्हसलन 
बेकन, लॉडइ 
बेंकिक, लॉडइ सवल्यम 
ब्रार्ि 
ब्रान्िन् 
ब्रह्मदेव 
ब्र नो 
ब्रडॅलॉ 
भवभ सत 
भाांडारकर, डॉ. 
भास्कराचायइ 
मांडलीक, सव. ना. 
मनु 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनरो, कनइल 
मम्मि 
मराठे, वामनशास्री 
मलबारी 
महांमद गझनीचा 
महांमद पैगांबर 
माधवराव पेशव े(थोरले) 
माधवराव, िर िी. 
माधवराव, िवाई 
मेहेंदळे बाप  
समक्रोगोमि (प्रवािी) 
समल्ल, जॉन स्िुअिइ 
समलॅक् थॉन 
मुतताबाई 
म्युलर, मतॅि 
मेकॉले, लॉडइ 
मेधासतसथ 
मेन, िर हेन्री 
मोले 
माँिगोमरी 
म्यासककन, रे 
थ ल 
यशोदाबाई, आगरकर 
ररु्नांदन 
ररु्नाथराव 
ररु्नाथपांसडत 
ररु्नाथराव पेशव े
रमाबाई, पांसडता 
रमाबाई (पेशव)े 
रानडे, म. गो. 
रानडे, सवष्ट्णु परशुराम 
रामदाि 
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राममोहन राय 
रामशास्री 
सरपन, लॉडइ 
रे, लॉडइ 
रेनॉल्र्डस् 
रोमेशचांद्र 
रॅली ब्रदिइ 
रॉबिइि, जनरल 
लॅम्स्डेन 
लक्ष्मीबाई, राणी 
सलिन, लॉडइ 
सलक्व्हांगस्िन 
लीवानइर 
लॅन्स्डाऊन, लॉडइ 
ल्य थर, मािीन 
वडवा प्रासतथेयी 
वर्डइस्वथइ 
वसिष्ठ 
वागभि 
वाल्मीसक 
क्व्हन्िेंि 
वुईलडइ, कॅप्टन ऑगस्िि 
वडेबइनइ, सवल्यम 
वुर्सलयस्म (र्ांक्गलश प्रवािी) 
वबे 
वसे्िलांड 
वाकशगिन, जॉजइ 
व्यांकिशास्री 
शांकराचायइ 
शहाबुद्दीन, काझी 
शालइ मेन 
सशकां दर 
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कशदे, महादजी 
सशवाजी 
शॉिइ 
श्वॉन 
िायणाचायइ 
सिसथअन 
िीझर 
िुलभा मतेै्रयी 
िुश्रुत 
िेल्बी 
िलॅ्स्बरी, लॉडइ 
िॉके्रिीि 
िालोमन, राजा 
क्स्मथ, िमॅ्युएल 
स्पेन्िर, हबइिइ 
स्कोबल, ऑ. सम. 
स्रॅची, िर जॉन 
हांिर, डॉ. 
हरीमोहन 
हारकोिइ 
हार्किगिन 
हेक्स्िांगज, वॉरन 
होमर 
होळकर, सशवाजीराव महाराज 
हॅसरि, लॉडइ 
ह्य म 
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३. णवषयसूची 
 

अठराश ेित्तावन 
अठराश ेअठ्ठावनचा जाहीरनामा (राणीचा) 
अथीसनयन लोक 
अथइशास्र 
अस्पृश्यता 
आईबापाांच्या मताांना सकती मानाव?े 
आत्मा व सपशाच 
आमचे दोष 
आयइिमाज 
आलेतझाांसड्रया 
आश्वलायन स्मृसत 
र्ांसडयन रेड 
‘र्ांसडया’ मासिक 
र्ल्बिइ सबल 
ईशस्वरूप अगम्य (अजे्ञयवाद) 
उद्योगाचे प्रकार—सनयामक आसण उत्पादक 
र्ांग्रजी राज्यापाि न तोिे—र्ोर दासरद्र्य 
व्यापाराची हानी 
ऊर 
एक्स्कमो लोक 
ऐसरश लोक 
ऑथेल्लो नािक 
कमइसिद्धाांत 
कायइकारणिांबांध 
कुिुांब 
पसतपत्नी 
मातासपतरे व अपत्ये 
श्रेष्ठायत्त कुिुांब 
‘केिरी’ पत्र 
केशवपन 
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काँझवेसिव्ह पक्ष 
क्राफ्ि सगल्र्डस् 
क्रॉर्फडइ प्रकरण 
सिस्ती समशनरी 
गांगास्नान 
गरुडपुराण 
गुलामाांचा व्यापार 
गोरक्षणाचे खरे प्रयोजन 
ग्रामण्य प्रकरण 
ग्रीक लोक 
ग्रीक श्रेष्ठत्वाचा प्लेिो–ॲसरस्िॉिल्कृत पुरस्कार 
र्िस्र्फोि 
जन्माांतरकल्पनेची पकड 
जमीनिारापद्धती 
जासतभेद 
सजवांत पे्रतयात्रा, आगरकराांची 
ज ि ककवा कि (कॉक्न्स्िट्य शनल ॲसजिेशन) 
ज्य री पद्धत 
िाव  
सिळक व आगरकर 
िोरी 
रेड सगल्र्डस् 
रॉय 
डाहोमी लोक 
डेक्कन एज्युकेशन िोिायिी 
डेक्कन कॉलेज 
डोंगरी 
तुळशीबाग 
दारूसवरुद्ध अर्फ  
सदल्लीदरबार 
‘दीनबांध ’ पत्र 
देवता व देवतोत्पत्ती 
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देशीभाषा व सवद्यापीठे 
धमइ आसण नीती 
धमइकल्पनेची उत्पत्ती, सवकाि व उन्नतावस्था 
धमइसशक्षण 
धमोत्कषाचे उपाय 
नलदमयांती 
सनवृत्ती आसण प्रवृत्ती 
नोहाचे गलबत 
‘न्याशनल सरव्ह्य ’ 
न्य  र्ांक्गलश स्क ल 
पांचहौद समशन 
पाश्चात्य सशक्षणाचा पसरणाम 
सपशाच व देव 
‘पुणेंवैभव’ पत्र 
पुनर्कववाह 
‘पेसरप्लि’ (ग्रांथ) 
पेशवे 
पॅसरसशयन आसण प्लीसबयन 
प्राचीन ऋषींर्तकाच आम्हालाही आधारसचसकत्िेचा असधकार 
प्राथइनािमाज 
‘सप्रक्न्िपल्ि ऑफ् िोसशऑलजी’ (ग्रांथ) 
सप्रयाराधन 
पे्रतिांस्कार 
र्फगयुइिन कॉलेज 
सर्फसजयन लोक 
फ्रें च राज्यक्राांती 
‘फ्लासरडा’ (ग्रांथ) 
बलात्कार सवरुद्ध िांमती 
बसहष्ट्काराचा खुळेपणा, र्फोलपणा 
बसहष्ट्कारातील पक्षपात 
बायबल 
बाल सववाह 
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बालसववाह व कायदा 
बालाजरठसववाह 
बुसद्धवाद ककवा सववकेवाद 
बौद्धधमइ 
‘बाँबे गझेॅि’ (पत्र) 
ब्राह्मिमाज 
भारतीय आयइत्व 
भारतीय कलाांचे श्रेष्ठत्व 
‘मनःप तां िमाचरेत्’चा खरा अथइ 
मनुस्मृसत 
‘मराठा’ पत्र 
महाभारत 
महाराष्ट्रीयाांि अनावृत पत्र 
‘मालती माधव’ 
समठावरील कर 
समिर देश 
म र्कतप जेचा उद्भव व सवकाि 
मुिलमानी आसण सिस्ती राजवि 
यशोदाबाई आगरकर 
यज्ञ, त्यातील क्र रता 
युपॅसरड आसण हेलट्स् 
रसशयन लोक 
राजद्रोह 
राज्यकल्पना 
राज्यकल्पना व धमइकल्पना 
रामायण 
रामायण व महाभारत 
रामायण व र्सलयड 
राष्ट्रीय िभा (काँगे्रि) 
रेल्वे कां पन्याांचा गैरकारभार 
रोमन लोक 
‘लांडन िार्म्ि’ (पत्र) 
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लष्ट्करी खाते 
सलबरल पक्ष 
लोकभय, राजभय व गुरुभय 
वल्लभोपािना 
सववाह प्रकार 
बहुभायइत्व 
बहुभतृइकत्व 
सवक्रमचसरत्र 
सवचार, उच्चार व आचार 
सवचार कलह 
सवजयलाांिने (दास्यि चक सचन्हे) 
सवधवा, ब्राह्मणी 
सववके आसण श्रद्धा 
वदे 
‘वदेाथइयत्न’ (ग्रांथ) 
वृद्धाांचे महत्त्व 
व्यक्ततशरीर व िमाजशरीर 
व्यक्ततस्वातांत्र्य 
व्यक्ततस्वातांत्र्याचा चुकीचा अथइ 
व्यक्ततस्वातांत्र्याच्या मयादा 
व्यक्ततसहत आसण िमाजसहत 
व्यापार 
क्व्हग 
शसनदेव 
शाकुां तल 
शारदािदन 
सशमगा, एक बीभत्ि िण 
सशक्षण 
प्राथसमक सशक्षण िरकारचे कतइव्य 
िततीचे सशक्षण 
शतेीची भरभराि 
श द्र 
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शोश न लोक 
श्राद्धसवधी 
िती 
ितीप्रसतबांधक कायदा 
िमतेचे श्रेष्ठ तत्त्व 
िमाजाग्रणी (लोकाग्रणी) किे अिावते? 
िमाजबांधन 
िमाजबांधनाची अपसरहायइता 
िमाजातील तीन ठळक वगइ 
िमाजाची उत्तमावस्था 
िमाजातील सनयामक आसण सनयत वगइ–त्याांचे प्रमाण 
िांमसतसबल, िांमसतकायदा 
‘िांस्कार कौस्तुभ’ (ग्रांथ) 
िामासजक िांसनधानाचे प्रकार—स्वायत्त आसण परायत्त 
िामासजक िुधारणा पसरषद 
िाध्वी कोणाि म्हणाव?े 
सिक्व्हल िक्व्हइिची परीक्षा 
िुखाांची सनवड, िुखाांचे तारतम्य 
‘िुधारक’ पत्र 
िुधारक पत्र काढण्याचा हेत  
िुधारकाचा बाणा 
िुधारकाचा धमइ—मनुष्ट्यतेचे ऐसहक िुखवधइन 
िुधारकाि असभपे्रत िुधारणा 
िुधारकाांचे प्रकार 
िुधारणा–सतचा अथइ 
िुधारणा आसण कलह 
िुधारणा आसण कायदा 
िुधारणा बुसद्धप वइक केली पासहजे 
िुधारणा मुांगीच्या पायाने होत अिते 
िुधारणा िवांगीण हवी 
िुधारणाांतील तारतम्य 
िुधारणेचे प्रकार—राजकीय, धार्कमक, िामासजक र्. 
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िुधारलेले कोण? एक क ि प्रश्न 
िोवळे-ओवळे 
स्री, भारतीय—सतचे श्रेष्ठत्व 
सस्रयाांचा पेहराव 
सस्रयाांचे सशक्षण – त्याची आवश्यकता 
सस्रयाांना वसरष्ठ प्रतीचे सशक्षण 
सस्रयाांना चसरताथइिांपादक सशक्षणाची आवश्यकता 
सस्रयाांना आसण पुरुषाांना एकच सशक्षण व तेही एकत्र द्याव े
स्रीपुरुषसवषमता 
स्पािइन लोक 
‘स्पेतिेिर’ पत्र 
स्वयांवर 
‘कहदुस्थानचे िांगीत’ (ग्रांथ) 
कहद  धमाि नोिीि 
‘कहद ’ पत्र 
कहद  व मुिलमान 
हॉिेंहॉि लोक 
क्षौरसवधी 
‘ज्ञानप्रकाश’ पत्र 
‘ज्ञानदीप’ मासिक 
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‘आम्ही चाल  कहद  धमावर सकतीही तीक्ष्ण प्रहार केले तथासप आमचा देश सिस्ती व्हावा ही नुिती 
कल्पनाही आम्हाांि िहन होणारी नाहीं. आमच्याांतील असतश द्र लोकाांि आम्हीं अगदीं द र िाकल्यामुळें  
त्याांची एकिारखी सिस्ती धमाकडे धाव चाल  आहे ही गोष्ट आम्हाांि अत्यांत उदे्वगजनक आहे, व या लोकाांि 
आम्ही जवळ रे्ऊां  लाग न त्याांचा सतकडील ओर् परत सर्फरेल तो िुसदन, अिें आम्हाांि वाित आहे.!... 
ब्राह्मणेतराांच्या हातचा चहा सपण्यात आम्हाांि दोष वाित नाहीं. र्तकें च नाहीं, तर आमच्या नीच मानलेल्या 
महाराांची क्स्थती िुधारून त्याांची व वदेशास्रिांपन्न ब्राह्मणाांची एक पांगत झालेली जर आम्हाांि पाहताां येती, 
तर आम्ही स्वतःि मोठें कृताथइ मानलें  अितें, ही गोष्ट आमच्या बाांधवाांपाि न आम्ही चोरून ठेवीत नाहीं.’ 

 
– गोपाळ गिेश आगरकर 
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‘...िामासजक िुधारणाांपेक्षाांही राजकीय िुधारणा सवशषे आवश्यक आहेत, आसण म्हण न राजकीय 
िुधारणा िामासजक िुधारणाांच्या अगोदर झाल्या पासहजेत. िुधारणाांचा वास्तसवक पाहाताां अिा क्रम अि न 
आमचें िरकार त्याचा व्युत्क्रम करूां  पहातें, हें आश्चयइ नव्हे काय!... जासतभेद, बालसववाह, अिांमत वैधव्य, 
केशवपन वगैरे दुष्ट चालींपाि न आम्हाांि पुष्ट्कळ त्राि होत आहे; पण समठावरील जबरदस्त कर, दर तीि 
वषांनीं आमच्या जसमनीच्या बोकाांडीि बिणारा रेक्व्हन्य  िवेचा रे्फरा, व यमोदराप्रमाणें प्रसतवषीं कोट्यवसध 
रुपये भक्ष्यस्थानीं पडले तरी सर्फरून आपलें  हपापल्यािारखें करणारें लष्ट्करी खातें, र्त्यासदकाांपाि न 
आम्हाांि जो त्राि होत आहे, त्यापुढें िामासजक शोचनीय दुराचाराांपाि न होणारा त्राि काांहींच नाहीं, अिें 
म्हिलें  तरी चालेल. या र्िकेि ज्या सवधवा वैधव्यदुःख भोगीत आहेत, ककवा येथ न पुढें आणखी शेंपन्नाि 
वषांत ज्याांना ते भोगाव े लागेल, त्या िवांचें दुःख एके सठकाणीं केलें  तरी तें १८७५-७६-७७ िालच्या 
दुष्ट्काळाांत जीं िाठ लक्ष मनुष्ट्यें अन्नान्न करून मेलीं, त्याांच्या दुःखाबरोबर येणार नाहीं, अशी आमची खात्री 
आहे.’ 

– गोपाळ गिेश आगरकर 
 

 
 


