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णनवेदन 
 
भारतीय राज्यघटनेच्या जशल्ह्पकारानंी सजंवधान तयार करीत असतानंा त्याच्या उदे्दजशकेत ककवा 

कोणत्याही कलमामध्ये “सेक्युलर” हा इंग्रजी शब्द वापरला नव्हता. माि स्वतंि भारताचे लोकशाही 
गणराज्य कोणत्याही एका धमाचा स्वीकार ककवा जधक्कार करणार नाही असेच त्यानंा अजभपे्रत असल्ह्याचे 
घटना पजरषदेतील चचांच्या वृत्ातंावरून स्पष्ट जदसते. १९७६ साली मंजूर झालेल्ह्या बचेाळीसाव्या 
घटनादुरुस्ती कायद्यामुळे प्रथमच “सेक्युलर” या संजे्ञचा उदे्दजशकेत अतंभाव करण्यात आला. त्याआधीच 
“सेक्युलर स्टेट”, “सेक्युलॅजरझम” या संज्ञाचं्या नेमक्या अथाबाबतचा वाद सुरू झाला होता. आजही या 
संज्ञाचं्या अथाबद्दलच्या तीव्र मतभेदामुळे अटीतटीने वाद खेळले जातात. भारतीय संजवधानात “जरजलजन”, 
या इगं्रजी शब्दाचीही जनजित व्याख्या कोठे केलेली आढळत नाही. “सेक्युलॅजरझम’ म्हणजे सवयधमयसमभाव 
असा अथय आज रूढ झालेला जदसतो. “सेक्युलॅजरझम” म्हणजे धमयजनरपेक्षता आजण धमयजनरपेक्षता म्हणजे 
“सवयधमयसमभाव” असे म्हटले जाते. 

 
मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्या जवचारसरणीने प्रभाजवत झालेल्ह्या श्री. महादेव शकंर ढोले यानंी आपल्ह्या 

पुस्तकास “धमयजनरपेक्षता नव्हे, इहवाद” असे शीषयक देऊन या वादातील आपली भजूमका स्पष्ट केली आहे. 
सवकंष स्वरूपाच्या धमाचा जबरदस्त पगडा असलेल्ह्या भारतासारख्या देशातील समाजात इहवादी 
शासनाची जनर्ममती करणे हे अत्यंत कजठण असले तरी अशक्य नाही असे घटनेच्या जशल्ह्पकारानंा वाटत होते. 
भारताची घटना अस्स्तत्वात आली त्यालाही चाळीस वषाहून अजधक काळ लोटला आहे. तरीही येथील शासन 
अजधकाअजधक इहवादी होण्याऐवजी सवयधमयसमभावाचे कातडे पाघंरुन धमाजधष्ठीत चळवळी धुमाकूळ घालीत 
असल्ह्याचे जवपरीत दृश्य जदसत आहे. अशा पजरस्स्थतीत पाजिमात्य देशातील तसेच आधुजनक भारतातील 
जवचारवतंाचं्या इहवादाबद्दलच्या कचतनाचा मागोवा घेत जवश्लेषण करण्याचा श्री. ढोले यानंी प्रयत्न केला आहे 
तो वाचकानंा स्वागताहय वाटेल अशी आशा आहे. 

 
या नाजुक व गंुतागंुतीच्या जवषयाबाबत श्री. ढोले यानंी व्यक्त केलेली मते त्याचें हे पुस्तक प्रकाजशत 

करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजण ससं्कृती मंडळास ककवा महाराष्ट्र शासनास मान्य आहेत असे 
समजण्याचे कारण नाही. लोकशाही मानणाऱ्या शासनाने जवचारमंथनास नेहमीच वाव द्यावा अशी अपेक्षा 
असते. एखादा अभ्यासक जबाबदारीची जाणीव ठेवनू वादग्रस्त जवषयाबद्दलची मते गंभीरपणे माडंण्यास 
उदु्यक्त झाला तर त्याला मोकळीक देणे हे लोकशाही शासनाचे एक आवश्यक कतयव्य असते. लोकशाहीत 
आपल्ह्याला न पटणाऱ्या मताबद्दल केवळ सजहष्ट्णुता दाखवून भागत नाही तर जवरोधी मत माडंणाऱ्याची कदर 
करण्याची वृत्ीही प्रयत्नपूवयक अंगी बाणवावी लागते. या पुस्तकाचे वाचक असा उदार दृजष्टकोण बाळगनू 
लेखकाच्या मताचंा जवचार करतील असे वाटते. 

 
 
मंुबई, 
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प्रस्तावना 
 
इहवादाचे जकमान दोन अथय जवशषेत्वाने प्रचारात आहेत. जवश्वातंील जवजवध घडामोडीमागे कसलीही 

दैवी शक्ती असत नाही. ‘पारलौजकक’ व ‘लौजकक’ असे मानवी जीवनाचे भेद करणे केवळ काल्ह्पजनक आहे. 
मनुष्ट्य त्याच्या बुद्धीसामर्थ्याने आपले भजवतव्य घडव ू शकतो. जनयती वगैरे काही नाही असे मानणारी 
जवचारसरणी, हा इहवादाचा एक अथय आहे. यालाच ‘जनरीश्वरवादी मानवतावाद’ असेही म्हणतात. 

 
दुसरा जो अथय प्रचारातं आहे, त्याला युरोपमधील प्रबोधनाच्या चळवळीची पाश्वयभमूी आहे. जििन 

धमाचे ‘चचय’ व त्याचे धमयगुरु याचं्या जुलमी वचयस्वाजवरुद्ध बाराव्या शतकापासून चालू असलेल्ह्या या 
चळवळीने यूरोपला जीवनाकडे पाहण्याचा इहलौजकक दृजष्टकोन जदला. त्यातूंन जवज्ञानशास्त्राची प्रचंड वाढ 
झाली. ‘राजा परमेश्वरी अंश आहे’ या पारंपाजरक श्रदे्धला सुरंुग लागला. धमयसुधारणेची चळवळ सुरू झाली. 
आधुजनक उदारमतवादी लोकशाहीचा जन्म झाला. जििन चचय ही धमयसंस्था व ‘राज्य’ ही लौजकक सावयभौम 
सत्ा याचेंमध्ये श्रेष्ठत्वासाठी झगडे सुरू झाले. त्यात अखेरीस राज्यससं्थेचा जवजय झाला. हा इहवादाच्या 
उदयाचा इजतहास होय. 

 
इहवादाचा प्रचार त्यानंतर सवयच पािात्त्य राष्ट्रातूंन कमी अजधक प्रमाणातं झाला. तथाजप या सवय 

राष्ट्रातूंन झालेल्ह्या इहवादाच्या प्रसाराची एक बाब सवयमान्य आहे. ती म्हणजे तेथे आधी समाज इहवादी 
झाला व नंतर शासन इहवादी झाले. भारतातं माि ही प्रजक्रया उलट घडली.  

 
आधी कळस मग पाया 

 
दुसऱ्या जागजतक महायुद्धामंध्ये िाजसझम-नाझीझमचा पराभव झाला. त्याचा पजरणाम म्हणनू 

भारताला राजकीय स्वातंत्र्य जमळाले. त्याची राज्यघटना तयार करणाऱ्या पजरषदेमध्ये पंजडत नेहरु, डॉ. 
आंबेडकर यासारखी इहवादी व लोकशाही जवचारानंी भारलेली नेते-मंडळी होती. त्यानंी जगातील प्रगत 
देशाचं्या राज्यघटना अभ्यासून भारताची घटना ‘लोकसत्ाक व इहवादी’ बनजवली. ‘भारतीय शासन इहवादी 
लोकसत्ाक’ असल्ह्याचे जाहीर करण्यातं आले. पण ‘इहवादी शासना’ची घोषणा करणे पुरेसे होत नसते. 
समाज इहवादी व लोकशाही मूल्ह्ये मानणारा असल्ह्याजशवाय शासन कसे इहवादी होऊं शकेल? कारण शासन 
म्हणजे ‘सुसंघजटत समाज’ होय. ‘यथा प्रजा तथा शासन’ हा लोकशाही समाजातंील जनयम असतो. भारतीय 
प्रजा अधं धमयश्रद्धानंी जखडलेली आहे. तशीच जन्मजसद्ध उच्चनीचता, सतीप्रथा, जातीप्रथा, अस्पृश्यता 
मानणारी आहे. शासन इहवादी झाले. पण जनता तशीच मागासलेली राजहली. जतला इहवादी, लोकशाही 
मूल्ह्ये पटवनू देऊन जतचे प्रबोधन केल्ह्याजशवाय ती इहवादी कशी होणार? समाज इहवादी बनल्ह्याजशवाय 
‘इहवादी शासन’ कसे होणार? झाले तरी कसे जटकणार? 

 
अशी अपेक्षा करण्यातं आली होती की, इहवादी शासनाने अंधश्रद्ध व अजशजक्षत भारतीय जनतेमध्ये 

जशक्षण व इतर सुधारणा वगेाने घडवनू आणल्ह्या व आर्मथक सामाजजक प्रगती घडून आली, तर लोकशाहीचे 
व इहवादाचे संस्कार जतच्यावर करता येतील व ही जवसगंत स्स्थती नाहीशी करता येईल. त्या हेतूने गेल्ह्या 
चाळीस वषात भारताने खूपशी धडपड केलीही आहे. काही प्रगती– शतेी, उद्योगधंदे, जशक्षण, दळणवळण, 
ज्ञानप्रसार वगैरे– जवजवध के्षिातं झालीही आहे. तरीही समाजातं इहवादी, लोकशाही मूल्ह्ये रुजजवणे 
शासनाला अगदीच अशक्य नसले तरी सोपेही नाही, याचा अनुभव आता येऊ लागला आहे. कारण लोकशाही 
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व इहवाद ही मानवी मूल्ह्ये आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मानवी मूल्ह्ये त्याचंा पाया आहे. ते सासं्कृजतक 
अजधष्ठान असल्ह्याजशवाय लोकशाही व इहवाद ही मूल्ह्ये समाज आत्मसात करंु शकत नाही. आपल्ह्या 
सामाजजक परंपरा व धमय ही मानवी मूल्ह्ये स्वीकारू शकतो काय? 

 
कहदू व इस्लाम हे भारतातंील प्रमुख धमय सवकंष स्वरूपाचे म्हणजे मानवी जीवनाचे संपूणय जनयजंित 

करणारे आहेत. जन्मापासून मृत्यूपयंतचे सवय मानवी व्यवहार त्याचें साचेबंद कमयकाडंानुसारच व्हायला हवते. 
असा त्याचंा दंडक आहे. सामाजजक उच्चनीचतेची उतरंड त्यातं आहे. कता करजवता परमेश्वर आहे. मनुष्ट्य 
जनजमत् माि आहे. ‘तरीच जन्मा याव,े दास ईश्वराचे व्हाव’े हे मानवी जीवनाचे उजद्दष्ट मानणारा जीवनजवषयक 
दृजष्टकोन त्यातं आहे. यातं मानवाला स्वतंि अस्स्तत्वच कोठे आहे? मग स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मानवी 
मूल्ह्ये यातं कशी येणार? स्वतःच्या बुजद्धसामर्थ्याने मनुष्ट्य आपले भजवतव्य घडव ूशकतो’ हा दृजष्टकोन यातं 
कसा येणार? स्वातंत्र्य, व्यस्क्तत्व व प्रजतष्ठा देणारा दृष्टीकोन लोकशाहीचे, इहवादाचे, अजधष्ठान आहे हे 
भारतीय परंपरा कशी जनमाण करणार? म्हणून भारतीय धार्ममक परंपरा व लोकशाही इहवादी दृष्टीकोन 
यामंध्ये मलूभतू जवसंगती आहे, हे स्पष्ट आहे. आजच्या भारताचे सवय प्रश्न या जवसंगतीमधून जनमाण झालेले 
आहेत असे मला वाटते. 

 
भारतीय राज्यघटना लोकशाहीची व इहवादी बनजवतानंा, घटना सजमतीला या मूलभतू 

जवसंगतीमुळेच बरीच तारेवरची कसरत करावी लागली ते घटनेवरून स्पष्टच जदसते. उदा., सवय नागजरकानंा 
घटनेप्रमाणे सपूंणय धार्ममक स्वातंत्र्य, श्रद्धा, उपासना व प्रचार करण्याचे– देण्यातं आलेले आहे. त्याबरोबरच 
‘धमयसुधारणा व समाजकल्ह्याण’ यासाठी कायदे करण्याचे अजधकार शासनाकडे अबाजधत राहतील असेही 
ठरजवले आहे. अस्पृश्यता घटनेप्रमाणे नष्ट करण्यातं आली आहे. तर कहदुधमयमजंदरे सवय कहदू जातीजमातींना 
खुली करण्याचा अजधकार शासनाकडे राखून ठेवला आहे. सवय नागजरकानंा समान नागजरक हक्काचंी हमी 
जदली आहे तर जशक्षणसंस्था व शासकीय नोकऱ्यामध्ये अनुसूजचत जातीजमाती व अन्य मागासवगीयानंा 
राखीव जागाचंी तरतुदही केली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यानंा व सवय अल्ह्पसंख्याकंानंा स्वतंि जशक्षणसंस्था 
स्थापन करण्याचा व त्या चालजवण्यासाठी स्थावर जंगम मालमत्ा करण्याचा अजधकारही जदला आहे. 

 
असे असले तरी ही घटना जभन्न धर्ममयामंध्ये आपपरभाव दाखवीत नाही. कोणत्याही धमीयाचं्या 

खाजगी धमयजीवनातं हस्तके्षप करीत नाही. संपूणय धार्ममक स्वातंत्र्य सवय नागजरकानंा जदलेले आहे. त्याचप्रमाणे 
शासन स्वतःच कोणताही धमय पुरस्कारीत नाही. धमय-के्षि व शासनके्षि याचंी संपूणय िारकत केलेली आहे. 
म्हणून ही राज्यघटना इहवादी आहे, हे स्पष्ट आहे. अमेजरकन राज्यघटनेने याबाबत उत्म उदाहरण घालून 
जदलेले आहे व ते भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगतही आहे. 

 
इहवाद व लोकशाही ही मानवी मूल्ह्ये परस्पर-पूरक आहेत व मानवी समाजाच्या उज्वल 

भजवतव्यासाठी अत्यावश्यक आहेत यातं काहीच शकंा नाही. पण भारताच्या चमत्कृतीपूणय पजरस्स्थतीमध्ये ती 
यशस्वी कशी होऊ शकतील हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यातंच शासनकत्यानी व बऱ्याच नेत्यानंीही इहवादाचा 
अथय सवयधमयसमभाव असा चकुीचा समजून घेतल्ह्यामुळे गेल्ह्या चाळीस वषांत सवयच धमीयाचं्या जातीयवादी 
चळवळी डोके वर काढू लागल्ह्या आहेत, ही कचतेची बाब आहे. राजा राममोहन रॉयपासून मानवेंद्रनाथ रॉय-
नेहरंु-आंबेडकरापयंत जो परुोगामी जवचार भारतीय जनमानसातं रुजजवण्याचा सातत्याने प्रयत्न झाला, तो 
सवय प्रयत्नच मुळातूंन उखडला जातो की काय अशी भीजत या जातीयवादी चळवळींनी जनमाण केली आहे. ही 
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भयानक लाट थोपवनू धरायची व जतच्यावर मात करायची, तर त्या पजरस्स्थतीचे योग्य जनदान प्रथम व्हायला 
हव ेआहे. त्याजशवाय उपाय योजना करता येणार नाही. 

 
या सवय प्रश्नाचंा सागंोपागं व मूलगामी जवचार माझे जमि भाई म. श.ं ढोले यानंी त्याचं्या ‘धमयजनरपेक्षता 

नव्हे, इहवाद’ या त्याचं्या गं्रथात केला आहे. वास्तजवक पहाता हा अत्यतं गंुतागंुतीचा, स्िोटक व जततकाच 
नाजुक जवषय झालेला आहे. तरीही श्री. ढोले यानंी त्याच्या जवजवध बाजंू पजरश्रमपूवयक व सजवस्तर माडंल्ह्या 
आहेत. जवशषेतः भारताचे धमयजनरपेक्ष शासन क्रमशः अजधकाजधक इहवादी होत जाणेऐवजी सवयधमयसमभावाचे 
गोंडस नावाखाली जातीयवादालाच खतपाणी घालत आहे व त्यामुळे भारताच्या एकात्मतेला व अखंडत्वाला 
धोका जनमाण होण्याचा संभव वाढत आहे हा त्याचंा जवचार अत्यतं समयोजचत व महत्त्वाचा आहे, यात शकंा 
नाही. त्याच्या अत्यंत आवश्यक व धाडसी प्रयत्नाबद्दल मी त्यानंा मनःपूवयक धन्यवाद देतो. 

 
नवी जदल्ली, 
३० ऑक्टोबर १९८८ 

णव. म. तािकंुडे 
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लेखकाचे दोन िब्द 
 

भारताची सद्यःस्स्थती राजकीयदृष्ट्या आणीबाणीपूवय कालासारखी, जातीय वातावरण िाळणीपूवय 
कालासारखे व समाजस्स्थती, वर वर पाहता अद्ययावत पण वैचाजरक दृष्ट्या श्रृजतस्मृजतपुराणोक्त जदसते. 
अराजक, बेजदली, भ्रष्टाचार व अनागोंदी कारभार याना अगदी उधाण आलेसे वाटते. अपघात, खून, 
मारामाऱ्या, बलात्कार, चोऱ्या, दरोडे, अिरातिरी, हत्या यानंी धुमाकूळ घातला आहे. कोणाचेही जीजवत, 
जवत् मालमत्ा ककवा अब्र ूआज सुरजक्षत राजहलेली जदसत नाही. 

 
राजकीय पक्षाचंी स्स्थती अगदीच केजवलवाणी झाल्ह्याचे जदसत आहे. जनस्वाथय लोकजहतबदु्धी, 

सवांगीण अभ्यास, व्यासंग, तपिया, या गोष्टींना कोणत्याही पक्षात केराइतकीही ककमत राजहलेली नाही. 
लोक गोळा करण्याची ताकत (ती गदी कसलीही असो ककवा कोणत्याही मागाने गोळा केलेली असो) ज्याची 
मोठी, तो मोठा नेता ठरतो, अशी स्स्थती असल्ह्यामुळे नेतृत्व आजण चाजरत्र्य याचंी सगंत क्वजचतच जदसून येते. 
अशा पजरस्स्थतीत अजभनेतेच सवयश्रेष्ठ नेते बनण्याची अजभलाषा बाळगत असतील तर आियय कसले? मतलबी 
लोकरंजन, पैसा व गंुडजगरी ही नेतृत्वाची सोईस्कर साधने बनल्ह्यावर यापेक्षा दुसरे काय होणार? 

 
हे सवय पाजहल्ह्यावर, समाजजहतासंबधंी खरीखुरी आस्था बाळगणाऱ्या व सत्प्रवृत् व्यक्ती या 

पजरस्स्थतीत अस्वस्थ, बेचैन होऊन जाणे साहजजकच मानाव ेलागते. जवशषेतः स्वातंत्र्यपूवयकाळात ज्याचंा 
वैचाजरक कपड तयार झालेला असेल, त्यानंा हेजच िळ काय मम तपाला? असे वाटणे साहजजकच आहे. कै. 
सानेगुरुजीसारख्या भावनाशील समाजसेवकाला ‘हे पाहणे नको’ असे वाटले तर त्यात गैर काय? पुढे काय 
वाढून ठेवले आहे, याची जण ूचाहूलच त्याचं्या दूरदृष्टीला आधीच लागली असावी! 

 
देव, धमय, भाषा याचं्या संरक्षणाच्या नावाखाली जवघातक प्रवृत्ी वाढत चालल्ह्या आहेत. त्यामुळे 

स्वातंत्र्य, लोकशाही व राष्ट्रीय ऐक्य यानंा धोका होणार असल्ह्याचे स्पष्टच जदसत आहे. कहसाचार व भ्रष्टाचार 
हातात हात घालून सवांच्याच डोक्यावर वरवटंा जिरवतील अशी जचन्हे जदसत आहेत. 

 
पण असे का ंव्हाव?े आपण तर गहू पेरले होते, गाजर गवतच का ंिोिावत आहे? इहवाद, बुजद्धवाद, 

व्यस्क्तवाद, मानवतावाद, लोकशाही, स्वातंत्र्य उदारमतवाद या मताचंा आपण सतत, अथक पुकारा, गेली 
शभंराहून अजधक वष ेकेला. आज माि कहसाचार, भ्रष्टाचार, जातीयता एकसारखी वाढत असल्ह्याचे जदसत 
आहे असे का ंव्हाव?े ज्ञानप्रसारातूंन यूरोपमध्ये अधंश्रद्धा नष्ट झाली. धमाच्या नावाखाली चाललेले जििन 
धमयगुरंुचे अत्याचार, हूकमत, अरेरावी, नष्ट झाली. इहवाद उदयाला आला. त्याचा प्रसार झाला. औद्योजगक 
क्रातंी झाली. प्रबोधनाचे युग अवतरले. सवांगीण समदृ्धी झाली. प्रगती झाली, भारतातही पािात्य जशक्षणाचे 
वाजघणीचे दूध एकोजणसाव्या शतकाच्या आरंभी जमळू लागले. आधुजनक संस्कृतीचे, सुधारणाचें, स्वातंत्र्याचे 
वारे वाहू लागले. उदारमतवाद, बुद्धीवाद, मानवतावाद, लोकशाही, स्वातंत्र्य आजद नव्या कल्ह्पना िोिाव ू
लागल्ह्या. स्वातंत्र्योत्र काळातं जशक्षण प्रसार, उद्योगधंदे याचंी वाढ झाली. सुधारणाही होऊ लागल्ह्या. 
त्याचबरोबर जातीयवाद, कहसाचार, अराजक, बेजदलीही वाढत आहे, असे का व्हाव?े 

 
डोक्यात जवचाराचें वादळ उठले असतानंा पंजडत नेहरंुचे एक भाषण वाचनात आले, एका वाक्याने 

माझे लक्ष अक्षरशः खेचनू घेतले, ते वाक्य होते, ‘भारताचे शासन इहवादी व लोकशाहीचे असले पाजहजे. 
“भारताचे भौगोजलक ऐक्य व अखंडत्वासाठी त्याची गरज आहे. लोकशाही समाज उभारण्यासंाठीही त्याची 
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गरज आहे.” वर उल्लेखलेल्ह्या जवचारानंी मन भारावलेले असतानंा, एकदम जवजेचा झोत यावा, तसा प्रकाश 
पडला, ‘त्याचंा गर्मभत इशारा डावलल्ह्यामुळेच तर ही पजरस्स्थती उद भवली नसेल? जवचाराचें मोहोळच 
उठले. पजंडत नेहरंुनीच इहवाद, लोकशाही याचें रोपटे लावले, मग जातीयता, भ्रष्टाचार, स्वाथय, बेजदली, 
अराजक याचंा जनवडंुग कसा िोिावला? अनेक जठकाणी ही शकंा व्यक्त केली. जनत्य चालणाऱ्या चचा मधून, 
जवचारजवजनमयातूंन, भाषणातूंनही प्रकट केली. ज्येष्ठ जवचारवतं साथी जवनायकराव कुलकणी (पुणे), 
वामनराव कुलकणी (सागंली), तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, बॅ. जव. म. तारकंुडे, डॉ. मा. पं. मंगुडकर 
वगैरेंशीही सल्लामसलत केली. त्यामुळे ही कचता शब्दबद्ध करावीशी वाटू लागली. 

 
इहवाद, लोकशाही, समाजवाद, स्वातंत्र्य ही ध्येये स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात आपण उराशी 

बाळगली. प्राणापयणाच्या योग्यतेची ही ध्येये आहेत असे अनेकानंा वाटले म्हणून स्वातंत्र्य आले. पण नंतरच्या 
अनुभवानंी असे आढळून येऊ लागले की, ही ध्येये स्वीकारतानंा, त्याचा स्पष्ट, खोल अथय आम्ही समजून 
घेतला नसावा. म्हणनूच वैचाजरक गोंधळ झाला व त्यातून हा जनवडंुग वाढला असावा. पण जनवडंुगाच्या 
उत्पत्ीला नवीन रासायजनक औषधानंी पायबंद घातला. तसा स्वातंत्र्योत्र काळातील कुजवचाराचं्या 
जनवडंुगाला पायबंद घालण्यासाठी, एकेकाळी प्राणापयणाच्या योग्यतेच्या वाटलेल्ह्या ध्येयाचंी, पुनःजचजकत्सा 
करण्याची गरज आहे. 

 
प्रस्तुत गं्रथाची ही जन्मकथा. सवय प्रचजलत दुःखावर, अजरष्टावर रामबाण उपाय सुचजवणारा मी कोणी 

महापंजडत नाही. मी यातील काही दुःजचन्हाचंी िक्त चचा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुमच्याही मनातं 
असेच अनंत प्रश्न, शकंा जनमाण झाल्ह्या असतील. त्याच्याशी ही चचा ताडून पहा, एवढीच माझी जवनंती आहे. 
जवचाराने जवचार वाढतो, वाढावा एवढीच अपेक्षा. ‘केल्ह्याने होत आहे रे, आधी केलेजच पाजहजे’, म्हणून हा 
प्रपंच. हे सवय जलहून काढण्याचे जकचकट काम, माझे तरुण जमि जच. सजंय चादंणे, जगदीश व कचतामणी 
ढोले, द. जव. गोसावी, यानंी व त्याचं्या जमिानंी पार पाडले. सागंोले कॉलेजचे प्राचायय श्री. य. ना. कदम, प्रा. 
डॉ. कृष्ट्णा इंगोले, मंगळवढेे येथील प्रा. आ. गो. पुजारी, दे. भ. आण्णासाहेब चादंणे, श्री. दत्ा सावळे यानंी 
ते जलखाण वाचून काढले व उपयुक्त सूचना केल्ह्या. त्यामुळे या जलखाणाला अजधक रेखीवपणा आला. माझे 
थोर जमि न्यायमूती जव. म. तारकंुडे व तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी याचें मागयदशयनावाचून हे कायय माझ्या 
हातून होणे अशक्यच होते, त्यानंी हे सवय वाचून काढण्याची तसदी घेतली. त्याचंा बहुमोल वळे खचय करून 
मला सतत मागयदशयन व प्रोत्साहन जदले. हे त्याचें ऋण िार मोठे आहे. अनेक जठकाणी अपुरेपणा मलाही 
जाणवतो, त्याला माि एकटा मीच जबाबदार आहे. 

 
न्यायमूती तारकंुडे यानंा प्रस्तावना जलहून देण्याची मी जवनंती केली, आजण मलाच चुकल्ह्यासारखे 

वाटू लागले. मी आठ जदवस जदल्लीत राजहलो, आजण मला माझी चकू समजली. पण भाऊसाहेबानंी माि 
आपला बहुमोल वळे खचय करून माझा जुलूम सहन केला व प्रस्तावना जदली, हे त्याचें ऋण मान्यच केले 
पाजहजे. 

 
मी खेड्ातं राहणारा माणूस, खेड्ात दाजरद्र्य िक्त आर्मथकच नसते. ज्ञानाच्या के्षिात 

दाजरद्र्याबरोबर दुष्ट्काळही असतो. संदभयगं्रथाचे बाबतीत जहराचंद नेमचंद वाचनालय सोलापूर, नगरपाजलका 
वाचनालय कराड, जवश्वकोष गं्रथालय वाई, सागंोले कॉलेज गं्रथालय, नगर वाचन मजंदर सागंोले, अध्यापक 
जवद्यालय एयतपूर, जवद्यामजंदर हायस्कूल गं्रथालय सागंोले, वाटंबरे या सवांनी ही उणीव भरून काढण्यासं 
मला सहाय्य केले. तसेच या पुस्तकाचे प्रकाशनासाठी सोलापूरचे माझे ज्येष्ठ जमि भाई अ. के. भोसले, प्रा. 
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श्रीराम पुजारी, डॉ. िडकुले, जवश्वासराव नाईकनवरे, सागंोल्ह्याचे आमदार गणपतराव देशमुख वगैरेनी 
अनेक प्रकारे प्रोत्साहन व मदत केली. त्या सवांचे आभार मानणे जरूर आहे, पण त्यानंा ते आवडणार नाही, 
ही भीती आहे, म्हणून त्याचं्या ऋणातच राहणे मी पसतं करतो. 

 
या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य साजहत्य आजण ससं्कृती मंडळाने स्वीकारली, 

म्हणूनच हे प्रकाजशत होऊं शकत आहे. त्याबद्दल मी त्याचंा अत्यंत ऋणी आहे. जवशषेतः मंडळाचे माजी अध्यक्ष 
श्री. यशवतं मनोहर व सध्याचे अध्यक्ष डॉ. य. जद. िडके, सजचव कै. पंढरीनाथ पाटील याचंा मी अत्यंत ऋणी 
आहे. 

 
छपाईचे काम वाई येथील शासकीय मुद्रणालयाकडे सोपजवण्यातं आले होते. त्या मुद्रणालयातंील 

कमयचारी जमिानंी छपाईचे काम आस्थापूवयक, सुबक व अत्यंत त्वरेने आजण हौसेने पार पाडले. त्याबद्दल त्यानंा 
धन्यवाद देतो. त्या सवांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. 

 
माझा हा धाडशी प्रयत्न जकतपत उपयुक्त झाला हे आपणच ठरवावयाचे आहे. याबाबत वाचकानंी 

आपल्ह्या शकंा, ककवा प्रजतजक्रया कळजवल्ह्या, तर मला माझ्या प्रयत्नाचे मोलच जमळाल्ह्यासारखे वाटेल. 
 

कमलापूर, 
ता. सागंोला, 
जज. सोलापूर. 

म. िं. ढोले 



 

अनुक्रमणिका 

१ 
धमातीत िासन का ंव किासाठी?  

 
१. पूवयपीणठका 

 
१९३१ साली कराची येथे भरलेल्ह्या भारतीय राष्ट्रसभेच्या अजधवशेनातं पास झालेल्ह्या एका ठरावात 

‘धार्ममक बाबतीत स्वतंि भारताचे शासन तटस्थ राहील’ असे जाहीर करण्यात आलेले होते. त्याचाच 
पुनरुच्चार १२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरंुनी आपल्ह्या पिकार पजरषदेत केला. ते 
म्हणाले ‘आपणासं इहवादी धमयजनरपेक्ष लोकसत्ाक राज्य’ जनमाण करावयाचे आहे. त्यात भारताच्या प्रत्येक 
नागजरकाला त्याच्या जातीधमाचा जवचार न करता समान हक्क व समान सधंी जमळू शकेल. देशाच्या भौगोजलक 
ऐक्याच्या व अखंडत्वाच्या दृष्टीने व लोकशाही समाज उभारण्याच्या आपल्ह्या ध्येयाच्या दृष्टीनेही त्याची गरज 
आहे.”[पंजडत नेहरंुचे भाषण – कहदू – १७–७–१९५१ – पृ. क्र ४.] 

 
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये या जवचारानंा मूतय स्वरुप जदलेले आहे. त्यावळेी लोकसभेत पंजडत नेहरु 

म्हणाले ‘शासन सवय धमाचे सरंक्षण करील. पण कोणताही एक धमय ‘अजधकृत धमय’ म्हणून स्वीकारणार नाही. 
कोणत्याही एका धमाचा सन्मान अगर कोणत्याही धमाचा जधक्कार करणार नाही.’ दुसऱ्या प्रसंगी ते म्हणाले 
‘शासन व धमय याचं्या काययके्षिाचंी पूणय िारकत केली जाईल. पण व्यक्तीच्या खाजगी जीवनातं धमाबाबत 
हस्तके्षप केला जाणार नाही.’[पंजडत नेहरंुचे भाषण – कहदू – १५–४–१९५० – पृ. क्र. ७] 

 
कराची काँगे्रसचा ठराव व त्याचे पजंडत नेहरंुनी केलेले वरील स्पष्टीकरण पाहतानंा, त्यातून दोन 

अथय जनघू शकतात. भारतात कहदू, मुस्लीम, जििन, शीख, बौद्ध वगैरे अनेक धमाचे लोक पूवीपासूनच राहत 
आले आहेत. स्वतंि भारताचे शासन यापैकी कोणत्याही एकाच धमीयाचें असणार नाही. ते सवांचे असेल. 
तसेच शासनाला स्वतःचा कोणताच ‘अजधकृत धमय’ असणार नाही. ते सवय धमापासून अजलप्त म्हणजे धमातीत 
राहील हा एक अथय. दुसरा अथय असा होऊ शकेल की धमय व शासन याचंी काययके्षिे परस्पराहून स्वतंि 
राहतील. त्याचंी काटेकोर जवभागणी होईल. एकाला दुसऱ्याच्या काययके्षिात हस्तके्षप करता येणार नाही. 

 
काही लोक असे मानतात की हा दुसरा अथय भारतात लागू पडत नाही. कारण भारतात प्रमुख धमय 

म्हणजे कहदु धमय. त्यात जििन धमातील चचय सारखी ‘सघंजटत व मध्यवती धमयसंस्था’ नाही मग कोणापासून 
जवभागणी करायची? अशी त्याचंी शकंा असावी. सकृत दशयनी ती खरीही वाटते. पण त्याचा अथय असा 
करायचा काय की भारतीयाचं्या मनावर धमाचे प्राबल्ह्य नाही? भारतीय लोक तर धमयजनष्ठ असल्ह्याचा 
पूवीपासून लौजकक आहे. कहदुधमाची संघजटत व मध्यवती संस्थात्मक यिंणा नाही हे जरी खरे असले तरी 
‘जात’ या संस्थेची यंिणा पूवीपासूनच प्रभावी असल्ह्याचे इजतहासावरून जदसून येते. ‘कहदुधमय ही कल्ह्पना 
आजण जात ही वस्तुस्स्थती’ अशीच स्स्थती असल्ह्यामुळे जवभागणी कोणापासून करायची या प्रश्नाचे उत्र स्पष्ट 
होते. 

 
तथाजप कराची काँगे्रसच्या ठरावाचा अथय इतका व्यापक नव्हता असेच म्हणाव े लागते. त्यातून 

‘धमयजनरपेक्ष ककवा धमातीत शासन म्हणजे धार्ममक बाबतीत तटस्थ’ राहणारे शासन एवढाच अथय जनघू शकत 
होता व तसाच आजपयंत झालेला आहे. राष्ट्रसभेच्या राजकारणातील ते एक महत्त्वाचे तत्त्व तेव्हापासून 
मानण्यातं आलेले असले तरी त्याचा संकुजचत अथयच (धमातीत शासन) आतापययन्त घेतला गेला आहे. 
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२. मुस्लीम समाजाचा अलगपिा 

 
धमातीत शासनाचे तत्त्व काँगे्रसने स्वीकारण्याचे आणखी एक कारण संभवते, ते कसे. काँगे्रस १८८५ 

साली स्थापन झाली. काही यूरोजपयन, काही पारसी, काही जििन व बरेचसे कहदू तीत सामील झाले होते. 
पण मुसलमान अवघे दोनच होते. 

 
काँगे्रसच्या दुसऱ्या अजधवशेन प्रसंगी मुसलमानानंी अजधक संख्येने उपस्स्थत रहाव े म्हणून खास 

प्रयत्न स्वागत सजमतीने केले. पण जद सेंरल नॅशनल महामैंडन असोजसएशन आजण जद महामेडन जलटररी 
सोसायटी या प्रमुख मुस्लीम संघटनानंी ते जनमंिण जझडकारुन जदले. त्यामुळे या अजधवशेनाला हजर 
असलेल्ह्या एकूण ४१३ प्रजतजनधीमध्ये िक्त २७ मुसलमान होते. 

 
जतसऱ्या काँगे्रसचे अध्यक्षपदी बदु्रजद्दन तय्यबजी हे मुस्लीम गृहस्थ होते. त्यावळेी एकूण हजर 

प्रजतजनधी ४३१ पकैी िक्त ३३ मुसलमान होते. १८९४ मध्ये मद्रास येथे भरलेल्ह्या काँगे्रस अजधवशेनाला १२०० 
प्रजतजनधी हजर होते. त्यात िक्त २४ मुसलमान होते. त्याचेपुढील वषी पुण्याला काँगे्रस अजधवशेन भरले. 
त्यावळेी एकूण हजर प्रजतजनधी १५८४ पकैी िक्त १९ मुसलमान होते. त्यापैकी १७ पुण्याचेच होते. 

 
याचा अथय मुसलमान समाज काँगे्रसमध्ये सामील होऊ इच्छीत नव्हता असाच होतो. त्याचे कारण, 

त्या काळातील त्याचें पुढारी सर सय्यद अहंमदखान याचंी जशकवणूक हेंच होते. सन १८८७ मधील एका 
भाषणात ते म्हणाले.[मे. पु.ं रेगे लेख – नवभारत – जडसेंबर १९८५ – पृ. क्र. १६१] ‘या देशातून इंग्रजानंा घालवनू येथील 
सत्ा आपल्ह्या ताब्यात घेणे हाच काँगे्रस-स्थापनेचा हेतू आहे आजण काँगे्रस ही कहदु संघटना आहे. कहदू व 
मुसलमान या केवळ दोन जमाती नसून दोन जभन्न राष्ट्रे आहेत व त्यातं कहदु सखं्येने मुसलमानाचं्या चौपट 
असल्ह्याने प्राजतजनजधक लोकशाहीच्या पद्धतीप्रमाणे कहदु नेहमीच सत्ाधारी राहतील व मुसलमान नेहमीच 
कहदुच्या आधीन राहतील. तेव्हा मुसलमानानंी काँगे्रसशी कोणताच संबधं ठेऊ नये.’ 

 
३. काँगे्रस नेत्याचंी भूणमका 

 
याचे अगदी उलट लो. जटळक, ना. गोखले, म. गाधंी. पं. मोतीलाल नेहरु आजद राष्ट्रसभेच्या 

पुढाऱ्यानंा वाटत होते. राष्ट्रीय चळवळ सवयसमावशेक कशी होईल? इंग्रजाचें जवरुद्ध भारतीय जनतेची 
एकसंघ िळी कशी तयार होईल? मुस्लीम व इतर सवय अल्ह्पसंख्याकं समाज तीत कसे सामील होतील? 
याची कचता त्यानंा लागून राजहली होती. अल्ह्पसंख्य समाजाचा– जवशषेतः मुस्लीम समाजाचा–अनुनय 
करण्याची गरज तृतीय शक्ती जी इंग्रज– त्यानंा एकमुखाने तोंड देण्याच्या गरजेंतून जनमाण झाली होती. 
१९१६ साली झालेला ‘लखनौ करार’ त्यापैकीच एक प्रयत्न म्हणता येईल. अथातच प्रमुख अडथळा मुस्लीम 
समाजाच्या दृष्टीकोनाचा होता हे आपण पाजहलेच आहे. ‘मुसलमान हे एक राष्ट्र आहे’ ही सर सय्यद याचंी 
जशकवणूक भारतात नवी नव्हती. ती नुरुजद्दन मुबारकापासून चालत आलेली होती. आपला धमयच एकमेव 
खरा धमय आहे. इतरावंर तो लादणे हा अन्याय नव्हेच उलट त्याचा प्रजतकार इतरानंी करणे हाच अन्याय होय. 
आमच्या राज्यातं आपल्ह्या खेरीज इतरानंा कसलेच अजधकार वा हक्क असू शकत नाहीत. कारण कोणीही 
आमच्या बरोबरीचे नाहीत. इतराचं्या राज्यात माि आम्हासं समानतेने वागवनू चालणार नाही. आम्हाला जतथे 
जवशषे अजधकार असले पाजहजेत. कारण आम्ही ‘सवयश्रेष्ठ धमाचे’ म्हणून सवयश्रेष्ठ आहोत. हा मुसलमान 



 

अनुक्रमणिका 

पुढाऱ्याचंा दृष्टीकोन राष्ट्रसभेच्या पुढाऱ्यानंा म्हणजेच लो. जटळक, पंजडत मदनमोहन मालवीय, पं. मोतीलाल 
नेहरु आदींना मान्य होणे शक्यच नव्हते. याला दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे इस्लाम हा श्रेष्ठ धमय आहे 
ते या कहदू पुढाऱ्यानंा मान्य शक्य होणे नव्हते. दुसरे असे की इंग्रजी राज्य नष्ट करून येथे स्वराज्य स्थापन 
कराव ेअशी स्िूर्मत या कहदू पढुाऱ्यानंा होण्याला आर्मथक व राजकीय कारणे जशी होती तशी धार्ममक कारणेही 
होती. जमशनरी लोकाचंा जििन धमयप्रचार, कहदू धमाची कनदा व कहदू लोकाचें िार मोठ्या प्रमाणावर धमांतर 
घडवनू आणण्याचे प्रयत्न व या सवय गोष्टींना वाव करुन देणारे इंग्रज सरकार नष्ट झाल्ह्याजशवाय आपला धमय, 
संस्कृती, परंपरा, सुरजक्षत राहणार नाहीत अशीच कहदू पुढाऱ्याचंी भजूमका होती. त्यामुळे त्याचंा असा ग्रह 
झाला होता की जब्रजटश राज्यकत्यांची ‘िोडा आजण झोडा’ नीतीच मुसलमानाचं्या या दृष्टीकोनाचे कारण 
असावी. स्वातंत्र्य चळवळीतील एक अग्रगण्य नेते दे. भ. अच्युतराव पटवधयन यानंी याची स्पष्ट कबलुी देऊन 
टाकली आहे. ते म्हणतात ‘जातीय जिकोण’ या नावाचे एका छोया पसु्स्तकेचा मी सहलेखक होतो. ‘कहदु-
मुस्स्लम जवतुष्ट इंग्रजानंी जनमाण केलेले आहे. असे त्या पुस्स्तकेत मी प्रजतपादन केलेले आहे. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर २१ वषांनी आता जाणवते की तसे काही म्हणता येणार नाही. या जवतुष्टाचा त्यानंी िायदा 
घेतला एवढेच म्हणता येईल’ त्या पसु्स्तकेत माडंलेले जवचार ‘जवषय अजतसोपा करण्याचा प्रयत्न’ होता असे 
नंतरच्या इजतहासावरुन म्हणाव ेलागते.[What ails our Muslims? A. B. Shaha. Page 8-9] 

 
४. दुष्टचक्र 

 
कहदु मुस्लीम संबधंाबाबतचे काँगे्रस पुढाऱ्याचें जवचार म्हणजे एक दुष्टचक्र होते हे कोणी कधी लक्षातच 

घेतले नाही. कारण या दुष्टचक्राप्रमाणे जब्रजटश असेपयंत कहदु–मुस्लीम ऐक्य होऊ शकणार नाही व ते ऐक्य 
झाल्ह्याजशवाय जब्रजटशानंा घालजवता येणार नाही. या दुष्टचक्रातून स्वातंत्र्यवीर सावरकरानंी वगेळाच मागय 
शोधला होता. ‘याल तर तुमच्यासह, न याल तर तुमच्या जवना’ अल्ह्पसंख्याकाचं्या अनुनयाची गरज तृतीय 
शस्क्तला एकमुखाने तोंड देण्याच्या गरजेतून जनमाण झालेली आहे, याची दखलच त्यानंी घेतली नाही. 
त्यामुळे इंग्रजानंा घालजवण्याचा मागयही त्यानंी कधी स्पष्ट केला नाही. काँगे्रस पुढाऱ्यानंा आपली चूक स्वातंत्र्य 
जमळाल्ह्यानंतर २१ वषांनी तरी कबलू करावीशी वाटली. अल्ह्पसंख्याकंाच्या सहकायाजवना सावरकर स्वातंत्र्य 
कसे जमळजवणार होते ते कोण सागंणार? आता स्वातंत्र्यप्राप्तीचा प्रश्न जशल्लक राजहलेला नाही. पण अल्ह्पसखं्य 
समाजाच्या सहकायाचा प्रश्न अद्याप सोडवावयाचा आहे. त्याचें सहकायय कसे जमळवता येईल. हे कोण 
सागंणार? िाळणीच्या वळेी काही नेते पाजकस्तान मान्य केले तर हा प्रश्न सुटेल असे आग्रहपूवयक सागंत 
होते. प्रत्यक्ष अनुभवाने तोही आशावाद भ्रामक ठरला आहे. तेव्हा दे. भ. अच्युतराव पटवधयन म्हणतात, तेवढे 
म्हणून भागणार नाही, पयायी जवचार माडंला पाजहजे. या देशातील जातीय वैमनस्याचा प्रश्न आहे काय? तो 
केव्हा कोठे, कसा जनमाण झाला? त्याच्या सोडवणकुीसाठी कोणी कसे प्रयत्न केले? त्यातंील गृहीत कृत्ये 
कोणती? नंतरच्या इजतहासाने त्याचंा काय जनणयय केला? आजची स्स्थजत कशी व का ंआहे? या सवय प्रश्नाचंी 
पक्षजनरपेक्ष व अजभजनवशे बाजूला सारुन चचा होण्याची गरज आहे. प्रस्तुत जववचेनाचा तोच हेतु आहे. 
त्याजशवाय भारताच्या एकात्मतेचा, ककवा समथय राष्ट्रजनर्ममतीचा ककबहुना संरक्षणाचा प्रश्नही सोडजवणे कठीण 
आहे. 

 
५. णभन्न दृणष्टकोन⁵ 

 
आतापयंत चार प्रकारे या प्रश्नाचा जवचार झाला आहे तो असा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(अ) िाम-िहीम दृष्टीकोन 
 
याचे सवयश्रेष्ठ पुरस्कते महात्मा गाधंी होते. त्याचें मते जवश्व बंधुत्व, सजहष्ट्णुता आजण दीनदुबळयाचं्या 

बद्दल करुणा आजद नीतीतत्व ेसवयच धमाच्या जशकवणुकीचा गाभा होत. म्हणून त्याचें आचरण करुन कहदूनी 
अजधक चागंले कहदू होण्याचा, मुसलमानानंी अजधक चागंले मुसलमान होण्याचा व जििनानंी अजधक चागंले 
जििन होण्याचा प्रयत्न करावा. कहदु-मुस्लीम ऐक्य व अस्पृश्यता जनवारण हाच त्याचंा स्वातंत्र्यप्राप्तीचा मागय 
होता. या कायासाठी त्यानंी अजवरत पजरश्रम केले व शवेटी हौतात्म्य पत्करले. त्यालाही चाळीस वषे होऊन 
गेली, तरी ‘जाती धमातीत एक जजनसी समाज’ जनमाण करण्याचे त्याचें ध्येय त्याचं्या काळातं जजतके दूर 
होते, जततकेच आजही दूरच आहे. असे मोठ्या दुःखाने म्हणाव ेलागते. 

 
(ब) अथयवादी भूणमका 

 
सवय सामाजजक व सासं्कृजतक प्रश्न मूलतः आर्मथक स्वरूपाचे असतात. कहदु मुस्लीम जवतुष्टाचा 

प्रश्नही मूलतः आर्मथकच आहे. या दृष्टीकोनातून तो समजून घेतला तर सोडजवता येईल अशी माक्सयवादी 
लोकाचंी भजूमका आहे. १९३० सालापासून पजंडत नेहरु याच दृष्टीकोनाचा पुरस्कार करीत होते. आयुष्ट्यभर 
त्यादृष्टीने त्यानंी प्रयत्नही केलेले होते. पण तेही यशाप्रत जाऊं शकले नाहीत. एवढेच नव्हे तर तो प्रश्न 
उत्रोत्र जचघळतच गेला, असे जदसून येते. 

 
(क) कायदा-सुव्यवस्था णिकणवण्याची भूणमका 

 
पोलीस, जजल्ह्हाजधकारी गािीलपणा ककवा पक्षपात करतात. समाजजवघातक शक्तीवर वळेीच 

प्रजतबधंात्मक इलाज करीत नाहीत. सरकार ककवा राजकीय नेते पोजलसानंा खंबीर पाकठबा देत नाहीत 
यासारखी कारणे जातीय दंगलीची सागंण्यात येतात. अलीकडे ‘परकीय हात’ यामागे असल्ह्याचेही 
सागंण्यात येते. याउलट मुस्लीम नेते म्हणतात की पोलीसही जातीय भावनानंी पछाडलेले आहेत. 
जनःपक्षपाती वतयणूक सवांना सारखी देत नाहीत. म्हणून संरक्षक दलात मुस्लीमाचंी योग्य प्रमाणात भरती 
केली पाजहजे. त्यातूनही दंगा झाल्ह्यास अजधकाऱ्यानंा जबाबदार धरण्यात याव,े म्हणजे ते प्रश्न सुटू शकतील. 
काही भडक डोक्याचे लोक, आपणच शस्त्रािे धारण केली पाजहजेत. सरकारी दलावंर जवसंबून राहणे धोक्याचे 
ठरत आहे असेही सुचजवतात. प्रश्न सोडजवण्याचा मागय म्हणून शक्तीचा उपयोग करणे हाच एकपरीने या सवय 
मागांचा मजतताथय होय. वगेवगेळया ‘सेना’ ककवा ‘संघ’ जनमाण करण्यामागे हाच हेतु असावा. राम-रहीम 
भजूमका व कायदा-सुव्यवस्थेची (शस्त्राचं्या उपयोगासह) एकमेकाचं्या पूणय जवरोधी आहे. तरीही आतापयंत 
दोन्ही दृष्टीकोनानुंसार उपाय दोन्ही बाजूकडून आजण शासनाकडूनही होऊन चुकले आहेत. तरीही यशाकडे 
काही वाटचाल झाल्ह्याचे जदसून येत नाही. 
 
(ड) मानसिास्त्रीय भूणमका 

 
वरील जतन्ही मागाजशवाय मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातूनही या प्रश्नाचा जवचार झाला आहे. अल्ह्पसंख्य 

समाजाची जवशषेतः मुस्लीम समाजाची मनःस्स्थती जास्तीत जास्त सहानुभतूीने समजून घेण्याची भजूमका 
यात आहे. स्वतंि भारताचे लोकजनयुक्त मध्यवती शासन, दरडोई एक मत, या जनयमाप्रमाणे धार्ममक दृष्टीने 
पाजहल्ह्यास कहदु शासन होणार असे धार्ममक अल्ह्पसंख्य समाजाला वाटते. आपले धमय, संस्कृती परंपरा यानंा 
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त्यामुळे धोका होण्याचा– जनदान वाव न जमळण्याचा–संभव आहे अशी भीजत त्यानंा वाटणे त्याचंी मनोभजूमका 
लक्षातं घेता साहाजजक मानाव े लागते. म्हणून ती भीजत कशी काढून टाकायची हा मुख्य प्रश्न आहे. 
एकजजनसी, सवय भेदातीत समाज जनमाण होण्याच्या मागात हा मोठा अडथळा आहे. तो दूर करणे हाच १९१६ 
सालच्या लखनौ करारापासून भारतीय राज्य घटनेतील अनेकजवध तरतूदीचा हेतु आहे स्वतंि भारताचे 
शासन केवळ कहदंूचे शासन होणार नाही अशी हमी अल्ह्पसंख्य समाजाला देणे जरुर होते. ‘धमातीत’ ककवा 
धमय जनरपेक्ष शासनाची कल्ह्पना या मानजसक गरजेतून जनमाण झालेली आहे. धमातीत शासन सवय धमांना, 
सवय अल्ह्पसंख्य गटानंा जास्तीत जास्त संरक्षण देईल. धार्ममक स्वातंत्र्य देईल, धार्ममक बाबतीत कोणत्याही 
व्यक्तीच्या खाजगी जीवनातं हस्तके्षप करणार नाही. धमाधमात पक्षपात करणार नाही कारण ते स्वतः 
कोणत्याच धमाचे असणार नाही, असा जदलासा अल्ह्पसखं्य समाजाला देण्याची गरज होती. म्हणनू पजंडत 
नेहरू व त्याचें सहकारी ‘धमातीत शासनाचा’ एकसारखा पुरस्कार करीत होते. अल्ह्पसंख्य समाजामध्ये 
जवश्वास जनमाण करुन त्यानंा राष्ट्रीय चळवळीच्या मुख्य प्रवाहातं सामील करुन घेण्याचा हेतु त्यामध्ये होता. 

 
भारतातील सवय पक्षाचंा व पंथाचा या कल्ह्पनेला पाकठबा जमळालेला आहे, हे जनःसंशय स्वागताहय आहे. 

िाळणी झाल्ह्यानंतरही भारतात ८३ टके्क कहदू, ११ टके्क मुसलमान, अडीच टके्क जििन, २ टके्क शीख व दीड 
टक्का इतर धमीय आहेत. त्या सवाना असा जदलासा देण्याची गरज आहे. म्हणनू ‘धमातीत शासन’ कल्ह्पना 
भारतीय राजकरणातं आवश्यक व अपजरहायय आहे. पण ‘धमातीत शासनाची’ केवळ घोषणा पुरेशी नाही. 
जशवाय तीही एक ‘अभावात्मक’ कल्ह्पनाच आहे हेही लक्षात घेतले पाजहजे. काय नसाव ेहे त्यातील जनषेध 
स्पष्ट आहेत. तसे कसे काय असाव ेककवा कसे असाव ेव कराव ेहे गुळमुळीतच आहे. धमयजनरपेक्षता म्हणजे 
सावयजजनक जीवनातं स्वतःचा धमय न आणणे. धमय ककवा त्याचे आचरण जनजषद्ध मानणे नव्हे, धमावर बधंन 
नाही ककवा जवरोधही नाही, पण ती आपापल्ह्या वैयस्क्तक जीवनापुरती, खाजगी बाब राहील. हा आधुजनक 
सुसंस्कृत जीवनाचा भाग आहे. अशा आधुजनक सुसंस्कृत जीवन पद्धतीला जवचाराचें अजधष्ठान हव ेअसते. 
कहदु, बौद्ध, जैन, मुस्लीम, जििन या धमानुयायाचं्या आचरणाला त्याचें धमाचे वैचाजरक (श्रद्धा स्वरुपात का ं
होईना) अजधष्ठान असते. तसे धमयजनरपेक्ष जीवनाला वैचाजरक अजधष्ठान जदले पाजहजे. ते अद्याप झालेले नाही. 
धमयश्रद्ध लोकाचें आचरणातूंन त्यानंा मानजसक समाधान जमळते असा त्याचंा दावा असतो. धमातीत आचरण 
करणाऱ्या सुससं्कृत लोकासंाठी असे – ‘मानजसक स्वास्र्थ्य जमळाव ेअसे वाटत असेल तर हे केले पाजहजे. 
आपल्ह्या देशात धमातीत आचरणाचा पुरस्कार करणारे नेते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही झाले नाहीत 
याच्या कारणाचंा जवचार या संदभात अवश्य केला पाजहजे.’ 

 
 सामर्थयय आहे चळवळीचे। जो जो किील तयाचे॥ 

पिंतु तेथे णवचािाचें। अणधष्ठान पाणहजे॥ 
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२ 
धमयणनिपेक्षता म्हिजे काय? 

 
१. बेचाळीसावी घिनादुरुस्ती 

 
भारताचे शासन इहवादी (Secular) ककवा धमयजनरपेक्ष आहे की नाही यासंबधंी बरीच उलटसुलट 

चचा झालेली आहे व अद्यापही होत आहे. १९७६ मध्ये बचेाळीसावी घटनादुरुस्ती होईपयंत आपल्ह्या घटनेत 
आमचे शासन इहवादी (Secular) आहे, असे कोठेही म्हटलेले नव्हते. घटना सजमतीचे कामकाज चालू 
असताना, अशी सूचना आलेली असतानंाही ती िेटाळण्यात आली. त्यामुळे तर या शकेंला बळकटीच आली, 
तरीही घटनेचे एकंदर स्वरूप पाहता तसा अथय माि जनजितच होता असे अनेक पजंडताचें मत आहे.[डॉ. प.ु ग. 
सहस्त्रबुदे्ध – इहवादी शासन – पृ. क्र. ६.] 

 
काहंीही असले तरी १९७६ मध्ये घटनादुरुस्ती झाली व घटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये ‘समाजवादी’ व 

‘इहवादी’ (Secular) असे दोन्ही शब्द घालण्यात आले. त्यानंतर तरी या शकंा नाहीशा व्हायला हव्यात. 
कारण घटनादुरुस्तीनंतर भारत ‘स्वतंि सावयभौम प्रजासत्ाक समाजवादी इहवादी (Secular) गणराज्य’ 
असल्ह्याचे स्पष्टपणे जाहीर झाले आहे. पण ज्या प्रकारे हे घडून आले, त्यामुळे शकंाजनरसन होण्याऐवजी 
अजधकच बळकट झाली, असे म्हणण्याला हरकत नाही. 

  
कारण (१) बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ व ‘इहवादी’ हे 

शब्द समाजवष्ट झाले हे खरे, पण घटनेमध्ये त्या शब्दाचंा अथयच जदला नाही. नेहमीची प्रथा अशी असते की 
कायद्यामध्ये वापरलेल्ह्या शब्दाचें अथय ‘व्याख्या’ या सदरामध्ये देण्यात येतात. आमच्या घटनेमध्येही कलम 
१२, ३६, १५२, १९९, व ३६६ यामंध्ये अनेक शब्दाचें अथय जदलेले आहेत. पण या दोन शब्दाचें अथय माि जदलेले 
नाहीत असे का व्हाव?े 

 
(२) १९७८ मध्ये जनतापक्षीय सरकारने पंचेचाळीसावी घटनादुरुस्ती जवधेयक आणले त्यामध्ये ती 

उणीव दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न झाला. ‘समाजवाद’ म्हणजे ‘जपळवणूकरजहत समाज’ व ‘इहवाद’ (Secular) 
याचा अथय ‘सवयधमयसमभाव’ (Equal respect for all religions) असे दोन्ही शब्दाचें अथय जवधेयकात देण्यात 
आले. पण जवधेयक पास होतानंा दोन्ही व्याख्या अखेरीस गाळण्यात आल्ह्या! कारण लोकसभेत जवधेयक 
आणणाऱ्या जनता पक्षाचे जरुर तेवढे बहुमत असल्ह्यामुळे हे जवधेयक पास झाले. पण राज्यसभेत जनता पक्षाचे 
आवश्यक तेवढे बहुमत नव्हते. त्यामुळे त्याला काँगे्रस पक्षाचा पाकठबा मागावा लागला. तो जमळाला व जवधेयक 
संमत झाले. पण जवधेयकातं जदलेल्ह्या दोन्ही शब्दाचं्या व्याख्या माि गाळण्यात आल्ह्या! 

 
हे काय गूढ आहे? गूढच आहे की त्यामागे काही हेतू आहे? शक्यता अशी वाटते की घटनाकारामध्येच 

या शब्दाचं्या जनजित अथासबंंधी मतभेद असावते. त्यामुळे घटनासजमतीमध्ये व घटनादुरुस्तीचे वळेीही 
लोकसभेत या शब्दाचें जनजित अथय देता आले नसावते. त्यानंतरच्या काळातं माि इहवाद ककवा धमयजनरपेक्षता 
याचा अथय ‘सवयधमयसमभाव’ असा रूढ झाला आहे. बहुतेक सवय पक्षानंी तो स्वीकारला असल्ह्याचे जदसते. 
दुसरी शक्यता अशी जदसते की इहवाद ककवा जसक्युलॅजरझम याचा जो अथय पािात्याकडून आपणाकंडे आला 
आहे, तो व आपण भारतीय लोक जो त्याचा अथय करतो तो, यातं िरक असावा. यासाठी आपणासं दोन्ही 
अथय समजून घ्याव ेलागतील. त्याचंी समीक्षा करावी लागेल. त्याजशवाय हे गूढ उकलणार नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

२. इहवादाच्या व्याख्या 
 

(अ) ‘अदभतुावरील श्रदे्धचा ऱ्हास’ या आपल्ह्या जनबंधात सर जवल्ह्यम लेकी म्हणतात, ‘सृष्टीरचना 
ककवा जनसगातील जवजवध घटना याचं्या काययकारणभावासबंंधी लोकातं अज्ञान असेपयंतच मानवी जीवनाच्या 
सवय अंगावर धमाची अजधसत्ा चालते. पण जेव्हा ंप्रत्यक्ष अवलोकन, प्रयोग, इजतहास, जवज्ञान याचं्या प्रभावाने 
हे अज्ञान कमी कमी होत जाते तेव्हा दैवी शक्तीवरील श्रद्धा ढासळत जाते, तेव्हा धमाचा लोकमतावरील 
प्रभाव कमी कमी होत जातो. म्हणून प्रायोणगक ज्ञानाचा उपयोग करून सवय प्रशनाचंा णनियय कििे हा 
इहवादाचा (Secularism) गाभा होय.’ 

 
(ब) श्री. एम. सी. सेटलवाड हे प्रख्यात कायदेपजंडत होते. ‘इंजडया ॲज अ जसक्यलूर स्टेट’ या 

आपल्ह्या छोयाशा पसु्स्तकेत ते म्हणतात. आपल्ह्या जीवनातंील सवय बाबींचा णवचाि व व्यवहाि केवळ ऐणहक 
णवचािानंी कििे धमाचा अगि त्याच्या श्रद्ाचंा ककवा रुढींचा णवचाि त्यातं येऊ न देिे आणि अध्यात्त्मक 
प्रगतीच्या बाबीपुितेच धमाचे के्षि मयाणदत ठेविे याचेच नावं इहवाद (Secularism) असे आहे. 

 
(क) माि डॉ. राधाकृष्ट्णन म्हणतात ‘भारत स्वतःला धमयजनरपेक्ष राज्य म्हणवते, याचा अथय असा 

नाही की अदृश्य दैवी शक्तीचे अस्स्तत्व आपण नाकारतो. ककवा धमाचे जीवनातं स्थान आहे ते नाकारतो. 
ककवा धमयबाय गोष्टींना उते्जन देतो. भाितीय पिंपिेत देवाविील श्रद्ा हे जीवनाचे एक मूलभूत तत्व मानले 
गेले आहे. तथाणप भाितीय िाज्य कोित्याही एका धमाच्या लोकाचें म्हिून िाहिाि नाही. कोित्याही एका 
धमाला आम्ही अग्रता देिाि नाही. ककवा धमाधमामध्ये आपपिभाव दाखविाि नाही. हा धार्ममक 
जनःपक्षपातीपणा, सवयसमावशेक दृष्टी व सजहष्ट्णु वृत्ी आपणासं मदत करील. धार्ममक कारणासाठी म्हणनू 
कोणाही व्यक्तीला जनराळी ककवा कमीपणाची वागणूक जमळू नये. एकंदर समाजजीवनातं जास्तीत जास्त 
भाग घेण्याचे स्वातंत्र्य सवांनाच जमळाले पाजहजे. धमाचे अजधकार व राज्याचें अजधकार वेगळे करण्यामागे हेच 
तत्व आहे. भारतीय राज्याचा सवयधमयसमभाव अगर जनधार्ममकता म्हणजे नास्स्तकता नव्हे. णसक्युलॅणिझम 
िब्दाची व्याख्या भाितीय प्राचीन धार्ममक पिंपिेनुसाि किण्यात आली आहे.’ [डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्णन् – योजना 
माजसक – पृ. क्र. १३] 

 
(ड) शब्दकोषामंध्ये ‘जसक्युलॅजरझम’ या शब्दाचे तीन अथय जदलेले आहेत (१) ऐणहक ककवा लौणकक 

बाबींचा णवचाि’ (२) नीजतमते्चा पाया धमातीत असावा असे मत (३) शासकीय शाळामधून धार्ममक जशक्षण 
देण्यात येऊ नये असे मत. यापकैी पजहला अथय अजधक व्यापक, समपयक व मलूभतू स्वरूपाचा आहे. अन्य 
दोन्ही अथय त्यातूंन जनष्ट्पन्न होणारे आहेत. उदाहरणाथय धमयशास्त्रानुसार मानवी जीवनाच्या दोन कक्षा मानण्यात 
येतात. इहलोक व परलोक. जन्माला आलेला प्रत्येक मनुष्ट्य मरणाधीन आहे. म्हणून मरणोत्र जीवनाबद्दल 
माणसाला अनाजदकालापासून मोठे कुतूहल व जजज्ञासा वाटत आली आहे. ज्याच्या त्याच्या कमानुसार जीव 
मरणोत्र स्वगात अगर नरकातं जातो अशी समजूत आहे. स्वगय अगर नकय  दोन्ही परलोकच. अन्य काहंी 
लोक मरणोत्र जीवन मानीत नाहीत. पुनजयन्म, स्वगय, नकय  सबझूि आहे. इहलोकीचे जीवनच खिे व अणंतम, 
असे मानतात. इहवादाचा हा एक प्रकाि होय. 

 
दुसरे काही लोक जीवाचे मरणोत्र अस्स्तत्व मानतात. म्हणजेच परलोक मानतात. पारलौजकक 

जीवन, पुनजयन्म मानतात. त्याचें दृष्टीने जीवनाच्या दोन कक्षा झाल्ह्या. ऐजहक जीवन आजण पारलौजकक 
जीवन. अथातच इहलोकातंील जीवनाचे प्रश्न वगेळे, पारलौजकक जीवनाचे प्रश्न वगेळे, हे ओघानेच आले. 
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दोनही जीवनाची काययके्षिे वगेळी. म्हणून तेथील कायदेही वगेळे. लौजकक जीवनाचे प्रश्न शासनाने व 
पारलौजकक जीवनाचे प्रश्न धमाने सोडवाव,े अशी अपेक्षा असते. धमाचे के्षिातं िासनाने व िासनाचे के्षिातं 
धमाने हस्तके्षप करु नये. ही काययके्षिाचंी सिळ सिळ णवभागिी आहे. इहवाद तो हाच. इहवादामधील हीच 
मध्यवती कल्पना असते. ‘जसझरचा भाग सीझरला द्या, व देवाचा भाग देवाला द्या’. येशू जिस्ताच्या या 
वचनाचा हाच अथय आहे. इहवादाचा हा दुसिा प्रकाि होय.[ डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध – इहवादी शासन – प्रस्तावना पृ. क्र. ५] 

 
३. इहवादामंधील मुख्य कल्पना 

 
मानवाच्या लौजकक जीवनातं समाज, धमय, शासन अशा अनेक ससं्थाचंा सबंंध येतो. कारण मनुष्ट्य 

स्वभावतःच कळप म्हणजे समाज करून राहणारा प्राणी आहे. तेव्हा व्यक्ती आजण समाज, व्यक्ती आजण धमय 
आजण व्यक्ती आजण शासन याचें परस्पराशंी संबंध कसे असावते या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा जवचार होणे आवश्यक 
ठरते. सुसंघजटत समाज हेच शासनाचे स्वरूप असल्ह्यामुळे व्यक्ती, शासन आजण धमय याचें परस्परसंबधं 
जनजित करणे हाच इहवादातंील मुख्य जवषय ठरतो. श्री. डी. ई. स्स्मथ यानंी हीच कल्ह्पना स्पष्ट करणेसाठी 
India as a secular state या आपल्ह्या गं्रथात जिकोणाचे उदाहरण जदले आहे.[ श्री. डी. ई. स्स्मथ – India as a secular 
state. प्रकरण १ ले] –जिकोणाच्या खालच्या बाजूचे दोन कोन म्हणजे धमय व शासन आजण वरचा कोन म्हणजे 
व्यक्ती असे समजल्ह्यास हे जिजवध सबंंध स्पष्ट होऊ शकतील. 

 
(अ) व्यक्ती आणि िासन याचें संबंध– समान नागणिकत्व 

 
कोणतीही व्यक्ती शासनाची नागजरक असते. ती कोणत्याही धमाची असली तरी, जतचे हक्क, कतयव्ये 

समान असतील. अथात लोकशाही शासनामध्येच ही स्स्थती असू शकते. हुकूमशाही शासनामंध्ये अगर 
धमयराज्यामंध्ये व्यक्तीच्या नागजरकत्वाचा ककवा जतच्या हक्काचंा प्रश्नच नसतो. तेथे ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची, 
अगर धमाची अगर जातीची हाच जवचार मुख्यतः केला जातो. शासन ज्या धमाचे ककवा पक्षाचे असेल, त्या 
पक्षाची अगर धमाची व्यक्ती असेल तरच जतला काहंी हक्क असूं शकतात. तसे नसेल तर त्या व्यक्तीला ‘दुय्यम 
नागजरक’ ककवा ‘परकीय’ मानले जाते. नागजरकामध्ये असा पक्षपात करणे इहवादाच्या कल्ह्पनेमध्ये बसूं शकत 
नाही. नागजरकाचंी जात धमय, कलग याचंा जवचार न करता सवांना सारखेच हक्क व कतयव्य असणे हेच 
इहवादाला अजभपे्रत आहे. ‘समान नागजरकत्व’ या नावंाने हा जवचार ओळखला जातो. 

 
(ब) व्यक्ती आणि धमय याचें संबंध– धार्ममक स्वातंत्र्य 

 
संघजटत प्रस्थाजपत धमय (उदा., कहदू धमय, इस्लाम, जििन, बौद्ध) या अथाने धमय शब्द याजठकाणी 

वापरला आहे. धार्ममक श्रद्धा अगर कल्ह्पना ककवा अध्यात्म हा अथय येथे अजभपे्रत नाही. वगेवगेळया धमाचे 
गुणावगुण व इष्टाजनष्टता यासंबंधी स्वतःशी ककवा इतर व्यक्तींशी चचा, जवचार जवजनमय करण्याचे स्वातंत्र्य 
प्रत्येक व्यक्तीचे मान्य करणे, त्यातं शासनाने कसल्ह्याही तऱ्हेची ढवळाढवळ ककवा हस्तके्षप न करणे असा या 
तत्त्वाचा अथय आहे. नागजरकाला मान्य असलेल्ह्या धमाप्रमाणे, पूजाजवधी, प्राथयना ककवा अन्य जवधी करण्याचा 
ककवा न करण्याचाही त्याचा अजधकार यातंच समाजवष्ट आहे. नागजरकानंी अमुक धमयच मान्य केला पाजहजे. 
असे नागजरकानंा सागंण्याची अगर त्या धमाच्या कामासाठी नागजरकावंर कर बसजवणेचा ककवा कसलीही 
अन्य सक्ती करण्याचा अजधकार शासनाला नाही. असाही या अजधकाराचा अथय होतो. अथातच सावयजजनक 
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आरोग्य, सुरजक्षतता ककवा नीजत याचंी बधंने अपजरहाययच असतात. म्हणनूच नरबळी, सतीची चाल, ककवा 
अस्पृश्यता यानंा प्रजतबधं करणारे कायदे शासनाला करता आले. 

 
हा सवय जवचार व्यक्तीच्या धार्ममक स्वातंत्र्याचा झाला, याला सामजूहक बाजूही आहे. दोन अगर अजधक 

व्यक्तींनी एकि येऊन धार्ममक कारणाने संस्था स्थापन करण्याचा हक्क यातं येतो. अशा रीतीने संघजटत 
होण्याचा, आपापले धार्ममक व्यवहार करण्याचा, त्यासाठी मालमत्ा संपादण्याचा, तसेच शकै्षजणक अगर 
धमादाय कारणासंाठी संस्था चालजवण्याचा अजधकारही यातं समाजवष्ट होतो. 

 
(क) धमय आणि िासन याचें संबंध– पूिय फािकत 

 
माणसाचे लौजकक जीवन हे शासनाचे काययके्षि तर त्याचे पारलौजकक जीवन हे धमाचे काययके्षि, ही 

दोन्ही परस्परजभन्न, त्यामुळे त्याचें कायदेही जभन्न, दोन्ही काययके्षिातं एकच कायदा असू नये म्हणून धमाच्या 
के्षिातं शासनाने व शासनाचे के्षिातं धमाने हस्तके्षप करु नये. काययके्षिाची अशी पूणय िारकत असावी हा 
यामागील मुख्य जवचार आहे. त्यामुळे इजतहासकाळातं शासनाचा अजधकृत धमय असणे, शासनाच्या अनेक 
खात्याप्रमाणे धमयजवषयक बाबीचे एक स्वतंि खाते असणे, शासन प्रमुख अमुक धमाचाच असणे, शासनामािय त 
धमयगुरंुची ककवा धमाजधकाऱ्याचंी नेमणूक होणे व त्यानंा शासकीय जनधीतून पगार वगैरे देणे, अशा ज्या प्रथा 
होत्या, त्या नष्ट करणे आधुजनक काळात अपजरहायय ठरते. इहवादी (Secular) शासनामध्ये धमय शासनाहून 
अजलप्त राहणे, त्याचा दजा शासनाहून कजनष्ठ राहणे साहजजकच आहे. शासनाचे सवयसाधारण कायदे, 
ज्याप्रमाणे इतर स्वायत् संस्थानंा लागू असतात, त्याचप्रमाणे धार्ममक संस्थानंाही लागू राहतील. सावयजजनक 
नीजतजनयम पाळणे, कर देणे, वगैरे नागजरकाचं्या जबाबदाऱ्या त्यानंाही पार पाडाव्या लागतील, सामाजजक, 
सासं्कृजतक ककवा आर्मथक जहतसबंंधाचं्या इतर स्वायत् संस्थापं्रमाणेच धार्ममक संस्थाचें स्थान राहील. 
एकमेकाशंी कसलाही संघषय ककवा हस्तके्षप न होता धमय आजण शासन या दोन्ही संस्था एकंदर समाजजहताच्या 
दृष्टीने आपापल्ह्या के्षिातं काययरत राहू शकतील. 

 
इहवादाची व्याख्या करतानंा या जतन्ही परस्परसंबजंधत बाजूचा जवचार महत्त्वाचा आहे. नागजरकानंा 

पूणय धार्ममक स्वातंत्र्य, समान नागजरकत्व आजण धमय व शासन याचं्या काययके्षिाचंी पूणय िारकत ज्या समाजात 
असते, तोच इहवादी ककवा धमयजनरपेक्ष समाज होय. या तीन बाजूपैकी कोणत्याही एका बाजूवर भर देऊन 
केलेली इहवादाची व्याख्या एकागंी व अपूणय ठरेल. अथातच ही व्याख्या आदशय स्वरुपाची आहे. कोणत्याही 
देशातं असे आदशय इहवादी शासन अस्स्तत्वात नाही. अमेजरकन संयुक्त संस्थाने त्यातंल्ह्या त्यातं या 
व्याख्येतील आदशाशी सवात अजधक जवळीक साधू शकतील. इंग्लंडचे शासन बहुताशंाने इहवादी मानले 
जात असले तरी तेथेही शासकीय चचय आहेच. त्याला ‘अजधकृत चचय’ अशी मान्यताही आहे. तथाजप तेथे ‘राजा’ 
असल्ह्यामुळे जसे त्याचं्या लोकशाहीला काही उणेपणा येत नाही, तसेच ‘अजधकृत चचय’ असल्ह्यामुळे तेथील 
शासनाच्या व समाजाच्या इहवादाला कसलीही उणीव येत नाही. कारण धार्ममक स्वातंत्र्य, आधुजनकता व 
उदारमतवाद याचं्या परंपरा तेथील समाजातं प्रभावी आहेत. आजशया खंडात याच्या नेमकी उलट स्स्थती 
आहे. म्हणून येथील इहवादाचा जवचार करतानंा तीनही बाजंूना सारखेच महत्त्व जदले पाजहजे. 
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(ड) इति समाजसंस्था व धमय याचें संबंध– पूिय फािकत 
 
काययके्षिाचंी िारकत केवळ धमय व शासन याचं्यापुरतीच मयाजदत नाही. इतर समाजसंस्थाही 

धमापासून स्वतंिच असाव्यात असेही इहवादाला अजभपे्रत आहे. जागजतक इजतहासाचे ओझरते दशयन या 
गं्रथात पंजडत नेहरु म्हणतात.[ पंजडत नेहरू – जागजतक इजतहासाचे ओझरते दशयन – पृ. क्र. ७३६] ‘कहदु व मुस्स्लम व इतर 
धमय आपापल्ह्या अनुयायानंा धार्ममक जशकवणकू तर देतातच पण जशवाय जववाह वारसा हक्क, सामाजजक व 
गुन्यासंबधंी कायदे, राज्यव्यवस्था नीजत आजद अनेक सामाजजक व राजकीय व्यवहाराबाबतही काटेकोर 
जनयम घालून देतात. मानवाच्या सपूंणय जीवनाचे व सामाजजक व्यवहाराचे जनयमन व जनयंिण त्यामुळे होते, 
म्हणून ते सवकंष स्वरुपाचे धमय होत. अशा जनयिंणाला जचरस्थायी स्वरुप देण्यासाठी धार्ममक अजधष्ठान 
जनमाण करून देण्यातं येते. याबाबतीत कहदुधमय त्यांतील जातीससं्थेमुळे अजधकच आक्रमक ठरतो.’ 
जववाहससं्था, वारसाहक्क, घटस्िोट, दत्क, अज्ञानपालन, संयुक्त कुटंुबसंस्था, स्त्रीधन, पोटगी इत्यादी सवय 
सामाजजक व्यवहार धमाच्या जनयिंणापासून स्वतंि असावते. ते मानवाच्या लौजकक जीवनातील प्रश्न 
असल्ह्यामुळे शासनाचे काययके्षि आहे. धमाचे काययके्षि िक्त पारलौजकक बाबीपुरतेच मयाजदत असाव े हा 
इहवादाचा अथय आहे. 

 
पण धमाचे के्षि पारलौजकक बाबीपुरते मयाजदत ठेवणे कोणत्याच धमाला मान्य नाही. तसेच ऐजहक 

व पारलौजकक अशी मानवी जीवनाची काटेकोर व अजंतम जवभागणीही कोणताच धमय मान्य करीत नाही. 
‘इहलोकी व परलोकी मानवाचे कल्ह्याण साधतो तो धमय’ अशी धमाची भजूमका आहे. म्हणून तर त्यानंा सवकंष 
धमय म्हणण्यात येते. मानवी जीवनाच्या सवय अंगानंा तो मागयदशयन करीत असतो. सगळया समाज जीवनाला 
व व्यक्तीगत आचरणाला धमाची मान्यता लागते. म्हणनू परलोकाच्या नाव े चालणारा इहलोकीचा सवय 
व्यवहार ही धमाने आपली कक्षा मानली आहे. 

 
मृत्यूमुळे देह-बंधनातून जीव मुक्त होतो. पण इहलोकी त्याने केलेल्ह्या बऱ्यावाईट कृतीच्या 

पापपणु्यातूंन तो मुक्त होत नाही. मृत्यूनंतर जीवाला जे िळ जमळावयाचे, ते त्याने इहलोकी केलेल्ह्या 
कमानुसार असते. म्हणून इहलोकातं पापपुण्य, कतयव्याकतयव्य कोणते ते धमय सागंत असतो. पण धमय ही 
पारलौजकक बाब आहे. असे इहवाद सागंतो. त्यावळेी त्याचा खरा अथय समाजधारणेची मूल्ह्ये देण्याचा 
अजधकार धमाचा नाही, असा आहे. उदाहरणाथय व्यजभचारी पती सहन करावा की सोडवा, देशद्रोह करणारा 
पती ठार करावा की करू नये, एकदा संन्यास घेतलेल्ह्या ब्राम्हणास पुन्हा गृहस्थाश्रमातं घ्याव ेकी घेऊ नये, 
ककवा घेतला व त्याला मुलेबाळे झाली, तर त्यानंा ब्राह्मण मानून त्याचंा उपनयन ससं्कार करावा की करु 
नये, तसेच शदू्र कुलातं जन्म घेतलेल्ह्या सत्प्रवृत् माणसास इतरानंा धमोपदेश करण्याचा अजधकार आहे ककवा 
नाही, स्त्री-पुरुष एकाच देवाची लेकरे असतानंा त्याचं्यात उच्चनीचता मानावी की मानू नये, पुरुष स्वगाचा 
अजधकारी व स्त्री पापयोनी कशी हे सवय प्रश्न सामाजजक स्वरुपाचे म्हणजेच शासनाच्या काययके्षिातंील आहेत. 
पण त्यासंबंधी जनणयय आतापयंत धमाने ककवा त्याच्या अंध परंपरानंी केलेले आहेत. धमय जर पारलौजकक 
ठरजवण्यातं आला तर या प्रश्नासबंंधी जनणयय करण्याचा अजधकार त्याला उरणार नाही. आजण तसा अजधकार 
त्याला उरला नाही, तर मानवी जीवनातं त्याला कसलेच स्थान राहणार नाही. म्हणूनच समाजजीवनाच्या 
कके्षतून धमय बाजूला सारणे आजण केवळ पारलौजकक बाबीपुरता तो मयाजदत करणे हाच इहवादाचा अजंतम 
मजतताथय आहे.[ नरहर करंुदकर – जागर – पा. नं. १७५ – ८५] 
 



 

अनुक्रमणिका 

३ 
िाज्यघिना आणि इहवाद 

 
स्वतंि सावयभौम लोकसत्ाक भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलातं आली, ती 

इहवादी असल्ह्याचा सावयजिक समज आहे म्हणून जतची प्रथम माजहती करून घेतली पाजहजे. त्यावरून ती 
इहवादी आहे ककवा कसे, असल्ह्यास जकती प्रमाणात ते आपणास ठरजवता येईल. 

 
१. भाितीय िाज्यघिनेची वैणिष्ट्ये 

 
कायद्याच्या िाज्याची संकल्पना 

 
जब्रजटश न्यायशास्त्राप्रमाणे शासनाच्या काययकारणीचा कोणीही सदस्य जब्रजटश प्रजाजनाचं्या मालमते्त 

अगर स्वातंत्र्यात हस्तके्षप करू शकत नाही. त्याने तसा प्रयत्न केल्ह्यास त्याच्या कृतीचा कायदेशीरपणा 
न्यायकोटापढेु त्याला शाबीत करावा लागतो. अशा बाबींचा जनणयय त्या काययकारणीच्या सदस्यासंमक्ष 
करण्यास जब्रजटश न्यायाधीश कचरत नाहीत अशी जब्रजटश परंपरा आहे.[ C. T. Daru – Democracy of the Indian 
Constitution – Page – 3] 

 
कायद्याच्या राज्याची सकंल्ह्पना हा जब्रजटश राज्याचा वारसा आपल्ह्या राज्यघटनेने घेतला आहे. 

राज्यघटना म्हणजे राज्याचा मूळ कायदा. आपल्ह्या राज्यघटनेतील दोन कलमामध्ये कायद्याच्या राज्याची 
ती संकल्ह्पना समाजवष्ट करण्यात आली आहे ती अशी. 

 
कलम – २१ जीजवत आजण व्यस्क्तस्वातंत्र्याचे संरक्षण–कोणाही व्यक्तीचे जीजवत अगर व्यक्तीस्वातंत्र्य 

कायद्याने प्रस्थाजपत केलेल्ह्या तरतुदीजशवाय जहरावनू घेता येणार नाही. 
कलम – ३१ (१) कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ा कायदेशीर तरतुदीजशवाय जहरावनू घेता येणार नाही. 

कायद्याच्या राज्याची संकल्ह्पना लोकशाही राज्य पद्धतीचा पाया आहे. 
 
नागणिकत्वाचे मूलभूत हक्क 

 
व्यक्तीच्या मूलभतू हक्कासंबधंी एक स्वतंि प्रकरण आपल्ह्या राज्यघटनेमध्ये आहे. त्यात नमूद 

केलेल्ह्या मूलभतू हक्काची वगयवारी अशी करता येईल. (अ) समताजवषयक हक्क; (ब) स्वातंत्र्यजवषयक हक्क; 
(१) जपळवणुकीपासून स्वातंत्र्यजवषयक हक्क; (२) धार्ममक स्वातंत्र्यजवषयक हक्क; (क) शकै्षजणक व सासं्कृजतक 
हक्क; (ड) वरीलपैकी कोणताही हक्क बजावणेसाठी सवोच्च न्यायालयात दाद मागणे सबंंधी हक्क. पैकी अ व ब 
चाच जवचार या जठकाणी आपणासं कतयव्य आहे. 

 
(अ) समताणवषयक हक्क [C. T. Daru – Democracy of the Indian Constitution – Page – 8, 9, 10] 

 
समतेसंबधंी जे मूलभतू हक्क आहेत, त्यापकैी सवात व्यापक अशा हक्काचंा समावशे राज्यघटनेच्या १४ 

व्या कलमामध्ये करण्यात आला आहे. ते म्हणते ‘कायद्यापुढील समता व कायद्याचे समान संरक्षण भारतीय 
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हद्दीत कोणालाही नाकारण्यात येणार नाही.’ या कलमाचा अथय िार व्यापक आहे. उदाहरणाथय कायदा 
सवाना सारखाच लागूं आहे. कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही. तसेच कायद्याने जदलेले नाहीत असे खास हक्क, 
वतने, मानमरातब कोणाचेही असणार नाहीत. नागजरकामंध्ये कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. सवाना 
सारखीच वागणूक जमळेल. कोणाही पदाजधकाऱ्याला अजनयिंीत ककवा अवाजवी अजधकार देणे समतेशी 
सुसंगत ठरणार नाही. कारण एखाद्या पदाजधकाऱ्याला अजनयंिीत व अवाजवी अजधकार देण्यात आले आजण 
त्या अजधकाराच्या वापरावर मागयदशयक तत्त्वाचंी बंधने नसतील, तर तो पदाजधकारी त्याला जमळालेल्ह्या 
अजधकाराचा दुरुपयोग करून व्यक्तीव्यक्तीमध्ये भेदभाव जनमाण करू शकेल. समता हे लोकशाही राज्याचे 
सवयश्रेष्ठ मूल्ह्य आहे. सवय माणसे समान आहेत. हे तत्त्व अमान्य करणारी कोणतीही व्यवस्था ‘लोकशाही’ 
म्हणता येणार नाही. प्रत्येक माणसाला सारासार जवचार करणेची शस्क्त व बरेवाईट समजण्याची नैजतक 
जाणीव असते या अथाने सवय माणसे समान आहेत. यावरच प्रत्येक ‘व्यक्तीची प्रजतष्ठा अवलंबून’ असते. 
याजशवाय अन्य बाबतीत माि सवय माणसे सारखी असू शकत नाहीत. प्रत्येक मनुष्ट्य स्वतंि व वैजशष्ट्यपूणय 
असतो. सवय माणसे सवय बाबतीत सारखी असती तर या जगात काही अथय राजहला नसता ‘जनजीव 
एकसारखेपणा’ चोहोकडे जदसला असता, माणसामंाणसामंधील असले भेद लोकशाहीला मान्य असतात. 
म्हणून प्रत्येक माणसाला आपापल्ह्या आवडीजनवडीनुसार जगू देण्यास व आपल्ह्या सुप्त शक्तींचा अमयाद 
जवकास करण्यास ती वाव देते. एकच जवजशष्ट जीवनपद्धती सवावर लादण्याच्या ती जवरुद्ध असते. समतेचा 
अथय जर एकसारखेपणा असा केला तर स्वातंत्र्य नष्ट होईल. स्वातंत्र्य आजण समता एकि नादूं शकणार 
नाहीत. समतेच्या जवचारामध्ये दोन गोष्टी अंतभूयत असतात. एक म्हणजे प्रत्येक मनुष्ट्य स्वतंि जवचार करू 
शकतो व जनणयय घेऊ शकतो. दुसरे म्हणजे उपजतच ‘नैजतक जाणीव’ असल्ह्यामुळे त्याचे जनणयय अपस्वाथी 
म्हणजे अन्य व्यक्तीच्या जहताजहतासंबधंी बेजिकीर अथवा उदासीन ककवा हाजनकारक असू शकत नाहीत. 
तरीही एखादा जहतजवरोध ककवा कलह जनमाण झालाच, तर सारासार जवचाराने तो कलह जमटवला जाईल, 
अशी मलूभतू श्रद्धा असते. लोकशाही समाजात सवाना समान सधंी असते. ती यासाठीच. कारण त्याजशवाय 
व्यक्तीच्या सुप्तशक्तीचा जवकास होऊच शकणार नाही. समताजवषयक हक्काचं्या यादीमध्ये याजशवाय जे इतर 
हक्क आहेत ते या एकंदर जवचारसरणीच्या अनुषंगानेच आलेले असतात. म्हणून त्याचा मुद्दाम उल्लेख करण्याचे 
कारण नाही. 

 
चौदाव्या कलमाचा एवढा जवचार केल्ह्यानंतर कलम १५ ते १८ पाहू. 
 

कलम – १५ धमय, वशं, जात, कलग ककवा जन्मस्थळ यावरून नागजरकामध्ये भेद करण्यास मनाई 
करण्यात आली आहे. 

 
कलम – १६ शासकीय कायालयामधील ककवा त्यासारख्या अन्य नोकऱ्या, नेमणुका बाबत सवाना 

समान सधंी देण्यात येईल. धमय, जात, कलग, जन्मस्थळ ककवा वास्तव्य वगैरे कारणानंी 
नागजरकामध्ये भेद, करता येणार नाही. 

 
कलम – १७ अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरजवण्यात आला असून सवय प्रकारची अस्पृश्यता नष्ट 

करण्यात आल्ह्याचे जाहीर केले आहे. 
कलम – १८ शकै्षजणक व लष्ट्करी पाितेच्या पदव्या व्यजतजरक्त अन्य प्रकारच्या पदव्या देणे गैर 

मानण्यात आले आहे. 
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(ब) स्वातंत्र्यणवषयक हक्क [C. T. Daru – Democracy of the Indian Constitution – Page – 12, 13, 14, 15] 
 
समतेसंबधंीच्या मलूभतू हक्काचंा जवचार केल्ह्यानंतर स्वातंत्र्यासंबधंीच्या हक्काचंा जवचार करू. 

कायद्याच्या राज्याच्या संकल्ह्पनेबद्दल जवचार करताना स्वातंत्र्याजवषयक हक्कापंैकी एका महत्त्वाच्या हक्काचा 
उल्लेख मागे केलाच आहे. उदाहरणाथय, कोणाही व्यक्तीचे जीजवत, व्यक्तीस्वातंत्र्य अगर मालमत्ा कायदेशीर 
तरतुदीजशवाय जहरावनू घेतली जाणार नाही. (कलम २१ व ३१) हाच तो हक्क होय. तसेच कलम २२ (१) व 
२२ (२) प्रमाणे अटक झालेल्ह्या कोणाही व्यक्तीला त्याच्या अटकेची कारणे साजंगतल्ह्याजशवाय तुरंुगात डाबंून 
ठेवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे त्याचं्या इच्छेनुसार वकीलाकडून सल्लामसलत घेण्यास व संरक्षण करण्यास 
नकार जदला जाणार नाही. जशवाय अटक केल्ह्यापासून चोवीस तासाचं्या आत त्याला नजीकच्या 
न्यायाजधशापुढे हजर करण्यातं येईल. न्यायाधीशाच्या परवानगीजशवाय यापेक्षा अजधक काळ त्याला डाबंनू 
ठेवले जाणार नाही. कलम वीस व बावीस अशाच स्वरूपाचे संरक्षण देणारी आहेत. 

 
कलम १९ – या कलमाप्रमाणे सात प्रकारची स्वातंत्र्ये प्रत्येक नागजरकाला असतील. (१) भाषण व 

मुद्रण स्वातंत्र्य, (२) शस्त्राजवना शातंतेने एकि जमण्याचे स्वातंत्र्य, (३) संघटना 
स्वातंत्र्य, (४) संपूणय भारतात संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, (५) भारतात कोठेही राहण्याचे 
स्वातंत्र्य, (६) मालमत्ा धारण करण्याचे अगर त्याची जवल्ह्हेवाट लावण्याचे स्वातंत्र्य, 
(७) व्यवसाय स्वातंत्र्य. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये भाषण आजण मुद्रण स्वातंत्र्य सवात 
महत्त्वाचे आहे. 

 
(क) न्यायालयीन समीके्षची तितूद 

 
याजशवाय न्यायालयीन समीके्षची तरतूद हे जतसरे वैजशष्ट्य भारतीय राज्यघटनेचे आहे. त्यामुळे 

शासनाच्या अधीसते्पासून व्यस्क्तच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण होण्यास मदत होते. 
 
आपण इहवादाच्या मुख्य कल्ह्पना, मागील प्रकरणात पाजहलेल्ह्या आहेत, व आता ं आपल्ह्या 

राज्यघटनेच्या तरतूदीचीही माजहती करुन घेतली आहे. तेव्हा त्या एकमेकाशंी जकतपत सुसंगत आहेत याचा 
जवचार करू. त्यावरून आपली घटना इहवादाला जकतपत सुसंगत आहे याचा जनणयय करता येईल. 

 
२. इहवाद 

 
इहवादाचा जवचार करताना मागील प्रकरणात उल्लेख केलेल्ह्या, त्याच्या तीनही बाजूचा जवचार केला 

पाजहजे. 
 

(अ) समान नागणिकत्व 
 

भारतीय घटनेचे सुरवातीचे शब्द ‘आम्ही भारतीय लोक’ असे आहेत. त्यात सवय भारतीय आले. कहदु, 
मुस्लीम, जिस्ती, पारसी, शीख, बौद्ध, जैन आजण इतर सवय स्त्री पुरुष जे भारतीय भभूागावर राहतात, ते सवय 
आम्ही भारतीय या शब्दात आहे. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी गाधंीजी आपल्ह्या इजतहासप्रजसद्ध भाषणात म्हणाले 
‘कहदुस्थान हा इथे जन्मलेल्ह्या आजण वाढलेल्ह्या, ज्यानंा दुसरा देश नाही, अशा सवांसाठी आहे. म्हणून तो 
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जजतका कहदूचा जततकाच पारसी, जिस्ती, मुस्लीम आजण इतर अकहदूचा आहे. स्वतंि भारत हे कहदूराज्य 
नसेल. भारतीय राज्य असेल. ते कुठलाही धमय, पंथ वा समाजाच्या मताजधक्यावर चालणार नाही. धमाचा 
भेदभाव न करता संपूणय जनतेचे प्रजतजनधीत्व त्यात असेल.’ ‘आजचा व उद्याचा भारत’ यात नेहरंूनी याच 
मुद्यावर भर जदला आहे. ‘जे लोक इथे राहतात, मग त्याचंा धमय कोणताही असो, त्या सवांचे घर म्हणजे भारत 
आहे. त्या सवांना समान अजधकार असून त्या सवांवर समान जबाबदारी आहे. आधुजनक बहुधमीय समाजात 
प्रत्येक व्यक्तीच्या श्रदे्धला आजण आचाराला संपूणय स्वातंत्र्य राहील.’[Justice V. R. Krishna Ayyar – योजना माजसक 
१५-८-८८ – पा. नं. १०] 

 
कलम १४ ते १८ याचा बारकाईने अभ्यास केल्ह्यास आपणास कळून येईल की भारतीय नागजरकत्व 

हे समतेच्या तत्त्वावर आधारलेले आहे. अगदी १८९५ पासून तयार करण्यात आलेल्ह्या सवय घटना-मसुद्यात 
अशीच तत्व ेहोती. 

 
(ब) धार्ममक स्वातंत्र्य 

 
ज्याचे वडे त्याला गोडच असते. प्रत्येकाला आपल्ह्या समजूती, श्रद्धा योग्य वाटतात, ‘जे आपणास 

ठाव,े ते इतरानंा सागंाव’े असेही वाटते. धमयश्रद्धानंा हाच जनयम लागू आहे. जगातील असंख्य लोकाचंी 
कोणत्या ना कोणत्या धमावर श्रद्धा असते. प्रत्येक धमात पंथोपपंथ अनेक असतात. बौद्ध व जैन धमय सोडला 
तर बाकी सवय धमांची दैवी शक्तीवर श्रद्धा आहे. या श्रदे्धच्या बाबतीत शासनाने लक्ष घालू नये. हस्तके्षपही 
करू नये. अशी त्याचंी अपेक्षा असते. ज्या त्या धमाच्या अनुयायानंा आपल्ह्या धमाप्रमाणे वागण्यास त्या धमाचा 
आचार व प्रचार करण्यास मोकळीक असावी. असा धार्ममक स्वातंत्र्याचा अथय आहे. 

 
आपल्ह्या घटनेच्या २५ (१) कलमाप्रमाणे धमाचा आचार प्रचार करण्याची प्रत्येकाला पूणय मोकळीक 

जदलेली आहे. त्याचप्रमाणे ज्याचंा कोणत्याही धमावर जवश्वास नाही त्यानंा त्याचं्या अजवश्वासाचा प्रचार 
करण्यासही मोकळीक आहे. पण सावयजजनक सुव्यवस्था, आरोग्य व नीती याचं्या आधीन राहून प्रत्येकाने 
आपापले आचरण कराव.े अशी अट घालण्यात आलेली आहे. याचा अथय असा की आरोग्य, नीती व 
सावयजजनक सुव्यवस्था यानंा धोका होणार असेल तर शासन यात हस्तके्षप करू शकते. कारण धमाच्या 
नावाखाली राजरोस कत्ली घडून आल्ह्याची अनेक उदाहरणे इजतहासात आढळतात. कहदूना सावयजजनक 
रस्त्यावरून सवाद्य जमरवणकू न्यावीशी वाटते. त्याच वळेी अशा सावयजजनक रस्त्यानजीकच्या मजशदीत 
प्राथयना करीत असलेल्ह्या मुसलमानानंा शातंता हवीशी वाटते. अशा जहतजवरोधातून अनेक प्रसंगी दंगे होतात. 
अनेक माणसे प्राणासं मुकतात. सुव्यवस्था व शातंता राखण्यासाठी अशा वळेी शासनाला यात हस्तके्षप करावा 
लागतो. 

 
त्याचप्रमाणे रोगाचं्या साथी येतात. त्यावळेी मोठ्या प्रमाणात रोगप्रजतबधंक औषधे सक्तीने टोचावी 

लागतात. अशा वळेी धमाच्या नावाखाली त्यास जवरोध झाल्ह्यास शासनाला हस्तके्षप करणे सावयजजनक 
आरोग्याचे जहतासाठी आवश्यक ठरते. 

 
सती प्रथाही अशीच धमाचा भाग असल्ह्याचे पूवी सागंण्यात येत असे. पण राजा राममोहन रॉय 

प्रयत्नामुळे शासनाला ती प्रथा बंद करावी लागली. 
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कलम – २५ (२) प्रमाणे धार्ममक व्यवहारातील आर्मथक, राजकीय व इतर ऐजहक बाबीचे जनयमन 
करण्यासाठी शासनाला कायदे करता येतील. उदा., सक्तीने खच्चीकरण करण्यास 
परवानगी देणाऱ्या कायद्यास धार्ममक कारणावरून हरकत घेता येणार नाही. तसेच संतती 
प्रजतबधंक उपायानंा जििन ककवा मुस्लीम धार्ममक कारणावंरून जवरोध करू लागले तर 
या कलमाप्रमाणे शासनाला कायदे कराव े लागतील. कहदू सावयजजनक धमयमजंदरे 
हजरजनानंा मुक्त करण्यासाठी या कलमाखाली शासनाला कृजत करता येईल. 

कलम – २६ प्रमाणे प्रत्येक धमाच्या पंथोपपंथाना धार्ममक ककवा धमादायाचे कारणासाठी संस्था स्थापन 
करण्याचा, धार्ममक बाबी हाताळण्याचा, स्थावर अगर जंगम मालमत्ा धारण करण्याचा 
व अशा मालमते्ची व्यवस्था पहाण्याचा व जवल्ह्हेवाट करण्याचा हक्क आहे. 

कलम – २७ प्रमाणे एखाद्या जवजशष्ट धमाच्या जहतासाठी ककवा व्यवस्थेसाठी खचय करावा म्हणनू जमा 
करणेत येणाऱ्या जनधीस कर देण्यास कोणाही नागजरकावर सक्ती करता येणार नाही. 

कलम – २८ प्रमाणे शासकीय जनधीतून चालणाऱ्या जशक्षणसंस्थातूंन कोणत्याही धमाचे जशक्षण देण्यास 
प्रजतबधं करण्यात आला आहे. माि ज्या जशक्षण संस्था एखाद्या धार्ममक ससं्थेने काढलेल्ह्या 
व चालजवलेल्ह्या असतील, त्यानंा अशा ससं्थातून आपल्ह्या धमाचे जशक्षण मुलामुलींना 
द्यावसेे वाटलेस, त्यानंा या कालान्वये प्रजतबधं केलेला नाही. पण अन्य धर्ममयाचंी मुलेही 
अशा शाळेतून जशकत असतील तर त्याचेंवर अशा ससं्थानंा आपल्ह्या धमाचे जशक्षण 
घेण्याची सक्ती, त्याचें पालकाचें संमतीखेरीज करता येणार नाही. 

 
धमय व भाषा या दोन कारणावरून आपल्ह्या समाजात बहुसखं्य व अल्ह्पसंख्य असे िरक पडले आहेत. 

अल्ह्पसंख्य समाजाला, मग ती कोणत्याही कारणानी असो, अशी नेहमीच भीती वाटते की बहुसंख्य समाज 
जवधीमंडळातील बहुमताचे जोरावर अथवा शासनातील प्रभतु्वाच्या जोरावर आपल्ह्या धमामध्ये ककवा भाषेमध्ये 
अगर जीवन पद्धतीमध्ये हस्तके्षप करू शकेल. आपल्ह्या समाजासाठी शाळा ककवा जवद्यालये स्थापन 
करण्यामध्ये ककवा चालजवण्यामध्ये अडथळे येतील, ककवा आपल्ह्या जशक्षण संस्था चालजवण्यात अडचणी 
जनमाण करतील. जवद्यार्थ्यांना प्रवशे जमळण्यात अडचणी येतील. हेतूपूवयक अगर अजाणता ंअसे घडू शकेल. 
उदा., एखाद्या जवद्यापीठात अमुक भाषाच जशक्षणाचे माध्यम म्हणून स्स्वकारली जाते. जशक्षकाच्या अगर 
मुख्याध्यापकाच्या नेमणुकीसंबंधी जशक्षण संस्थाचं्या पदाजधकाऱ्याकडून, जशक्षण अजधकाऱ्याकडून ककवा 
जवद्यापीठाकडून अनेक वळेा दडपणे येण्याचे प्रकारही घडतात. त्याबाबत आपल्ह्या राज्य घटनेने कलम २९ 
व ३० मध्ये मूलभतू शकै्षजणक सासं्कृजतक हक्क नमूद केले आहेत. 

 
कलम – २९ (१) भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागजरकाचं्या गटाची जवजशष्ट भाषा, जलपी अगर 

संस्कृती असेल तर जतचे जतन करणेचे हक्क त्यानंा राहतील. (२) शासनाला कोणत्याही 
जशक्षण संस्थेत धमय, वशं, जात, भाषा यापैकी कोणत्याही एक अथवा अनेक कारणावरून 
कोणाही नागजरकानंा प्रवशे नाकारता येणार नाही. 

कलम – ३० (१) अल्ह्पसंख्य समाजाला मग तो धमाच्या कारणानंी असो की भाषेच्या, स्वतःच्या 
पसंतीनुसार जशक्षण ससं्था स्थापन करण्याचा अजधकार असेल. (२) अशा जशक्षणससं्थानंा 
मदत देताना ती अल्ह्पसखं्य समाजाची असल्ह्याच्या कारणावरून शासन कसलाही भेदभाव 
करणार नाही. 
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घटनेनुसार सवय नागजरकानंा मूलभतू अजधकार म्हणून प्राप्त होणारी समान वागणूक व समान सधंी, 
धमयश्रदे्धचे व उपासनेचे स्वातंत्र्य आजण अल्ह्पसंख्याकानंा आपली धार्ममक, सासं्कृजतक व भाजषक अस्स्मता 
जपण्याचा व जवकजसत करण्याचा अजधकार या सवय गोष्टींचा एकजित जवचार केल्ह्याजशवाय आपल्ह्या घटनेला 
अजभपे्रत असलेल्ह्या धमयजनरपेक्षतेचे स्वरूप आपल्ह्या लक्षात येणार नाही. आपि त्स्वकािलेल्या 
धमयणनिपेक्षतेच्या संकल्पनेत धमयस्वातंत्र्य, समान नागणिकत्व आणि इहवादी जीवनदृष्टी या णतन्ही गोष्टी 
एकणित णदसून येतात. त्यावरून घटनेला धमयस्वातंत्र्य मान्य आहे पण धमाजधष्ठता मान्य नाही. हे आपल्ह्या 
लक्षात येईल. म्हणनूच समान नागरी कायदा तयार करण्याचा संकल्ह्प जतने सोडलेला आहे. (कलम ४४) 
कहदू कोड जबलाची जनर्ममती हे त्या दृष्टीने टाकलेले पजहले पाऊल आहे. पण यापढेु प्रगती होऊ शकली नाही. 
एवढेच नव्हे तर घटनेने धार्ममक भावना लक्षात घेऊन गोवधबंदीला संमती जदली. एक धार्ममक परंपरा म्हणनू 
जशखानंा कृपाण बाळगण्यास मुभा जदली. मुसलमानानंा एकाहून अजधक जववाह करणेस परवानगी जदली. 
जस्त्रयाचें बाबतीत जे पक्षपाती कायदे आहेत, ते कोटात रद्द होत नाहीत. कारण त्यामागे धार्ममक रूढी आहेत. 
अल्ह्पसंख्य जमातीसंबधंीची जी कलमे आहेत त्याची अशीच स्स्थती आहे. घटनेच्या कलम ३० चा अथय कोटात 
असा उलटा पालटा लावण्यात आला आहे की, त्यामुळे बहुसंख्य जमातीला आपल्ह्यावर अन्याय झाला असे 
वाटाव.े त्यामुळे जातीजातीत मत्सराची भावना जनमाण होते व सामाजजक स्थयैाला तडा जातो [Justice V. R. 
Krishna Ayyar – योजना माजसक १५-८-८८ – पा. नं. १४] याचे कारण सागंताना न्यायमूती जव. म. तारकंुडे म्हणतात 
[Justice V. M. Tarkunde – योजना माजसक १५-८-८८ – पा. नं. ४४] ‘भारतात कहदू व मुस्लीम या दोन्ही धमांचा जबरदस्त 
पगडा आहे. धमाच्या कके्षत येणार नाही अशी कोणतीच गोष्ट कहदू व मुस्लीम याचं्या जीवनात नाही. म्हणूनच 
भारतीय घटनेत धमयजनरपेक्षतेच्या तत्वाचा अंतभाव करताना, घटना सजमतीला बऱ्याच तडजोडी कराव्या 
लागल्ह्या’. 

 
(क) धमय आणि िासन याचं्या काययके्षिाची पूिय फािकत 

 
मानवाचे लौजकक जीवन हे शासनाचे काययके्षि आजण त्याचे पारलौजकक जीवन हे धमाचे काययके्षि 

अशी पूणय िारकत हे इहवादी शासनाची जतसरी बाजू आहे. असे आपण मागील प्रकरणात पाजहले आहे. पण 
भारतीय घटना अशी िारकत पूणयपणे मान्य करीत नाही. शासनाचे के्षिातं धमाला हस्तके्षप करता येणार 
नाही येथपयंत घटनेला िारकत मान्य आहे पण धमाच्या के्षिात काही बाबतीत शासन हस्तके्षप करू शकते 
अशी तरतूद घटनेमध्ये केलेली आहे. उदा., कहदू सावयजजनक धमयमंजदरे कहदूच्या सवय जातीजमातींना खुली 
करणे, धमयमंजदराचंी व्यवस्था पहाणे, व्यवस्थापनाची तपासणी करणे, धार्ममक जनधीच्या व मंजदराचं्या 
गैरवापरास आळा घालणे, धार्ममक जमरवणुका व प्राथयनेवर कायदा सुव्यवस्थेसाठी जनबंध घालणे, प्लेगच्या 
साथीत रोगप्रजतबधंक लस टोचून घेण्यास नकार देणारा जवरुद्ध उपाय योजणे, अन्य सुधारणा करणे, भारतीय 
घटनेचे हे वगेळेपण लक्षणीय आहे. 

 
३. िासन इहवादी पि समाज धमयश्रद्ा 

 
केवळ शासन ककवा राज्यघटना याचेंपुरते बोलायचे तर भारतीय राज्यघटनेने कोणताच धमय 

‘अजधकृत धमय’ मानलेला नाही. त्याचप्रमाणे इहवादाच्या तीनही बाजू राज्यघटनेला बहुताशंी मान्यच आहेत. 
त्यामुळेही ती इहवादी आहे हे स्पष्ट आहे. नागजरकानंी कोणत्या धमावर ककवा धमाच्या कोणत्या भागावर श्रद्धा 
ठेवावी तसेच धमयकल्ह्पनेचा कोणता अथय स्वीकारावा याचे स्वातंत्र्य भारतीय सजंवधानाने नागजरकानंा जदलेले 
आहेत. हे पूणय स्वातंत्र्य देऊन सवयच नागजरकानंा समान हक्क, समान अजधकार देणारे समान नागजरकत्व 
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जदलेले आहे. या समान नागजरकत्वाने कहदंूची जाजतव्यवस्था कायदेशीररीत्या अवैध ठरवनू बाद केली आहे. 
तसेच सवयच धमयशास्त्राचं्या जवरोधी जाऊन जस्त्रयानंा समान अजधकार जदलेले आहेत. हे समान नागजरकत्व 
केवळ कहदू धमाचा छेद करीत नाही तर ते मुस्लीम धमयशास्त्राचाही छेद करते. जस्त्रयाचं्या हक्काची समानता 
इस्लामच्या धमयशासनाच्या जवरोधी जाते. मुस्लीम स्त्रीचा मुसलमानेतराबरोबर जववाह करणेचा व मुसलमान 
म्हणून राहणेचा हक्क, इस्लामच्या धमयशास्त्राने कधीच मान्य केलेला नव्हता पण भारतीय राज्यघटनेने तो मान्य 
केला आहे.[नरहर कुरंुदकर – जागर – पा. नं. १८८] 

 
सवय नागजरकानंा समान नागरी कायदा जनमाण करणे हा संजवधानाचा हेतू, मागयदशयक तत्व म्हणनू 

घटनेच्या ४४ व्या कलमातं स्स्वकारण्यात आला आहे. घटनासजमतीत ज्या वळेी हे कलम माडंले गेले, 
त्यावळेी मुसलमानाचंा नागरी कायदा, या कलमातून वगळण्यात यावा अशी उपसूचना माडंण्यात आली 
होती. ती िेटाळण्यात आली. म्हणजेच ४४ व े कलम कोणत्याही धमाच्या कायद्यात हस्तके्षप करण्याचा 
शासनाचा हक्कच घोजषत करते. वास्तजवक पाहता गुन्याचा कायदा पूवीच समान होता. म्हणून राजहलेला भाग 
नागरी कायदा एवढाच सजंवधानात उल्लखे आहे. कहदू कोड जबलाला पाकठबा देताना पंजडत नेहरु म्हणाले, 
‘समान नागरी कायद्याच्या वाटचालीत पजहले महत्वाचे पाऊल म्हणून मी या कायद्याकडे पहातो. भारताचे 
८५ टके्क नागजरक या कायद्याने एका नागरी कायद्याखाली येत आहेत. ही घटना शभंर टके्क भारतीय नागजरक 
एका नागरी कायद्याखाली आणण्याच्या भारतीय घटनेच्या आदेशाला उजचत पाश्वयभमूी जनमाण करील.’ 
‘शजरयत मध्ये हस्तके्षप केला जाणार नाही. असे आश्वासन नेहरंुनी जदले नाही उलट योग्य वळे येताच 
शजरयतमध्ये हस्तके्षप करू’ असे गर्मभत आश्वासनच त्याचं्या या भाषणातून जमळते. राज्यघटनेच्या ४४ व्या 
कलमाने त्याचं्यावर तसे बधंनच घातलेले आहे. ही पाश्वयभजूम लक्षात घेतली तर, भाितीय संणवधान 
सावयजणनक के्षिातून धमयच णनष्ट्प्रभ किण्यास उदु्यक्त झालेले आहे असे जदसून येईल. कारण एरवी ‘समान 
नागजरकत्व’ या कल्ह्पनेला अथयच रहाणार नाही. म्हणजे ‘इहवादाचा अथय धमाची कक्षा पािलौणकक 
णवचािापुिती मयाणदत कििे असा आहे. याचा पजरणाम सावयजजनक जीवनातून धमय जनष्ट्प्रभ करणे व 
व्यक्तीची, व्यक्ती म्हणून प्रजतष्ठा जनमाण करून, धमाच्या गुलामजगरीतून मानवी मन मोकळे करणेत होणार 
आहे. पण समाजाचे संघजटत स्वरूप’ म्हणजे शासन अशी लोकशाही समाजात स्स्थती असते. म्हणून भारतीय 
समाज इहवादी झाल्ह्याजशवाय केवळ शासन ककवा राज्यघटना इहवादी असण्याला िारसा अथय नाही आजण 
भारतीय समाज तर िार मोठ्या प्रमाणावर जनरजनराळया अंध धमयश्रद्धाचं्या प्रभावाखाली जपढ्यान्जपढ्या 
राजहला आहे. दुसरे असे की भारतातील प्रमुख धमय कहदु आजण इस्लाम सवकंष स्वरुपाचे आहेत. मानवाच्या 
सवय व्यवहारावर व वतयनावर त्याच्या यमजनयमाचें काटेकोर बंधन असते. वणाश्रमधमय, चातुवयणय, जातीप्रथा 
अलीकडे काहीशा जशजथल झाल्ह्यासारख्या वाटल्ह्या तरी त्याचंा समाजजीवनावंर जनणायक प्रभाव आहे. 
इस्लाम तर याचे पेक्षाही कमयठ आहे. ‘यथा प्रजा तथा शासन’ या लोकशाहीच्या जनयमाप्रमाणे या जनमताचा 
प्रभाव शासनावर पडणे अपजरहायय आहे. त्यामुळे जनरजनराळया धार्ममक संस्थानंा, मंजदरानंा इहवादी 
शासनाकडून वारेमाप देणग्या जमळत आहेत. शासनामािय त देवाच्या महापूजा होत आहेत. वृत्पिे त्याचें 
िोटो पजहल्ह्या पानावर प्रजसद्ध करीत आहेत. रेजडओ, दूरदशयन, जशक्षण या माध्यमाचा वापर धमयभोळेपणा, 
अंधश्रद्धा याचं्या जपणुकीसाठी व वाढीसाठी होत आहे. ‘देवापुढे माणूस पालापाचोळा’ ही जशकवणूक 
सातत्याने ‘बहुजन जहताय बहुजन सुखाय’ जदली जात आहे. सवय शासकीय काययक्रम, भमूीपूजन, उद्घाटन, 
गृहप्रवशे, साखरेच्या पोत्याचे पूजन वगैरे कहदुधमीय शास्त्रोक्त होत आहेत. ‘सत्यनारायण’ ‘गणेशउत्सव’ 
‘जशवजयतंी’ हे शासकीय काययक्रम होऊन बसले आहेत. काही शासकीय कायालयाचं्या आवारात देवळे 
मजशदीही अलीकडे जदसू लागल्ह्या आहेत. 
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या सवाचा पजरणाम कहदू समाजातील जवषमतेजवरुद्ध बंड करणारे व सत्यधमय व समता याचंा संदेश 
देणारे महात्मा ज्योतीराव िुले याचंी पुण्यजतथी माळी समाज साजरी करतो. सतंश्रषे्ठ नामदेव महाराजाचंी 
पुण्यजतथी कशपी समाज साजरा करतो. “आधुजनक मनू” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचंी पुण्यजतथी महार 
समाज करतो. महारवाड्ाला ‘जभमनगर’ मागंवाड्ाला ‘अण्णाभाऊ साठेनगर’ अशा पाया जदमाखाने 
लावण्यात येतात. या थोर जवभतूींची जवटंबना याहून अजधक चागंली कोण करु शकेल? 
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४ 
इहवादाचा उदय आणि णवकास 

 
‘इहवाद हे पाजिमात्य राष्ट्राचें अपत्य आहे. जििन चचयच्या उदयामुळे जनमाण झालेल्ह्या खास 

प्रश्नातूंन ते जनमाण झालेले आहे. मध्ययुगामंध्ये धमयसंस्था (चचय) व राजसत्ा याचं्यामध्ये वचयस्वासाठी 
चाललेल्ह्या झगड्ातूंन पाजिमात्य राष्ट्रातं इहवादाचा उदय झाला.’ ‘आपले नव े लोकसत्ाक आजण 
समतावादी राज्य प्राचीन भारतीय परंपरावर ककवा जवचारावर उभारलेले नाही.’–सरदार के. एम. पणीक्कर. 
‘पाजिमात्य देशातंील प्रबोधन, धमयसुधारणा, वैज्ञाजनक प्रगती, ज्ञानप्रसार आजण उदारमतवादी लोकशाही 
तत्वज्ञानाचा उदय या सवामुळे इहवादाचा उदय झाला’–भाई मानवेंद्रनाथ रॉय. 

 
इहवादाच्या परस्परजभन्न व काही अंशी परस्पर जवरोधी व्याख्या गेल्ह्या दोन प्रकरणात आपण 

पाजहल्ह्या. त्यामध्ये धमाचा अथय, त्याचे मानवी जीवनातील स्थान, मानवाचे राज्यसंस्थेशी संबधं वगैरे प्रश्नाचंा 
जवचार केला. त्याबाबत अजधक माजहती जमळजवण्याजशवाय त्या प्रश्नाचंा जनजित जनणयय आपणास करणेही 
कठीण होईल, म्हणून इहवादाचा उदय कोठे व कसा झाला, त्यावळेची सामाजजक, राजकीय स्स्थती कशी 
होती याची माजहती आपण घेऊ. 

 
इहवादाचा उदय 

 
आपल्ह्या जवचारसृष्टीतील बहुतेक सवय महत्वाच्या संकल्ह्पना युरोपमधून आपणाकंडे आलेल्ह्या 

जदसतात. उदा., लोकशाही, व्यक्तीस्वातंत्र्य समाजवाद, इहवाद वगैरे तेथील जििन धमयशास्त्राप्रमाणे मानवी 
जीवनाची जवभागणी ‘लौजकक व पारलौजकक’ अशा परस्परजभन्न के्षिामध्ये केली जाते. त्यापकैी लौजकक के्षि 
हे शासनाचे काययके्षि तर पारलौजकक के्षि हे धमाचे काययके्षि मानण्यात येते. शासनाने धमाच्या के्षिात व 
धमाने शासनाचे के्षिात हस्तके्षप करु नये अशी अपेक्षा त्यामध्ये होती. पण त्याचंा धमयप्रमुख जो पोप व त्याचे 
मदतनीस धमयगुरुनी समाजाच्या सवांगावर व राज्यसते्वरही आपले वचयस्व एक हजार वषपेयंत प्रस्थाजपत 
केले. त्यावळेी सबधं युरोपखंड एकच जिस्ती जगत मानले जात होते. धमयगुरंुच्या जुलमी, पाशवी 
वचयस्वाजवरुद्ध राजसत्ा व जतच्या नेतृत्वाखालील जनता यानंी जो झगडा केला, त्यातून इहवादाचा जन्म 
झाला. शासन यंिणेत धमाला स्थान असता कामा नये, धमय मठापुरता मयाजदत राजहला पाजहजे म्हणनू 
जसक्युलॅजरझमची चळवळ उभी ठाकली. जनतेच्या अंगोपागंाना जखडू पाहणारे चचयचे पाश या चळवळीने 
तोडून टाकले. धमाला चचयच्या आवारात बंजदस्त केले. जशक्षणातंील पाठ्यपुस्तकातून धमयवादाचा पगडा दूर 
सारला. त्यामुळे भौजतक जवज्ञानाकडे पहाण्याचा वस्तुजनष्ठ दृष्टीकोन युरोपीय जनतेला आला. युरोपची 
भरभराट त्यामुळेच होऊ शकली. युरोपमधल्ह्या जसक्युलॅजरझमचे हे ढळढळीत यश जतने राज्यव्यवस्था व 
धमयव्यवस्था याचंी पूणयपणे िारकत केल्ह्यामुळेच जमळालेले आहे. [पुष्ट्पा जिलोकेकर – लोकप्रभा – १७-१-८८] 

 
श्रेष्ठ कोि? िाज्यसत्ता की धमयसत्ता 

 
जििन धमाच्या उदयानंतरच्या आरंभीच्या काळात तत्कालीन राजसते्कडून जििन धर्ममयाचंा जभन्न 

धमयश्रद्धाचं्या कारणावंरुन अनस्न्वत छळ झाला पण इ. स. ३९२ मध्ये एजडक्ट ऑि जमलानप्रमाणे 
‘पूजास्वातंत्र्य कोणालाही नाकारले जाणार नाही. दैवीबाबीसबंंधी प्रत्येकाला आपापल्ह्या मताप्रमाणे 
वागण्यास मुभा राहील’ अशी तरतुद केली. धार्ममक स्वातंत्र्याच्या जदशनेे पडलेले हे पजहले पाऊल होय. 
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इ. स. ३३७ मध्ये तत्कालीन सम्राट काँस्टंटाईन यानेच जििन धमाचा स्वीकार केला. त्याबरोबर 
सारेच पारडे जिरले. त्यानंतरच्या काळात जििन धमयगुरुच इतर धर्ममयाचंा छळ करु लागले. इ. स. ३४६ 
मध्ये जिस्तेतराचंी धमयमंजदरे बंद करण्यात आली. त्याचं्या देवाचंी भक्ती करणाऱ्याना मृत्यूदंडाची जशक्षा 
देण्यात येऊ लागली. पढुील काळात जििन धमयगुरु व सम्राट याचं्यात श्रेष्ठ सत्ा कोणाची? असा वाद जनमाण 
झाला. पोप गलॅाशस याने त्याकरता ‘दोन तलवारींचा जसद्धातं’ माडंला त्यानुसार समाजाची व्यवस्था दुहेरी 
असावी. अध्यास्त्मक व पारलौजकक बाबी चचयने पहाव्यात व मानवाच्या अंजतम कल्ह्याणाची व्यवस्था करावी. 
आजण सम्राटाने समाजात शातंता सुव्यवस्था पहावी असे सुचजवले. यातंील गर्मभत अथय असा की पोपची सत्ा 
अजधक महत्वाची, कारण ईश्वराच्या न्यायासनापुढे मानवाच्या, (म्हणजेच सम्राटाच्याही) अजंतम 
कल्ह्याणासाठी पोपला देवाची करुणा भाकावी लागते. पढेु पुढे पोप असे म्हणू लागले की सवयच सत्ा देवाने 
चचयला जदली आहे. आजण चचयने धार्ममक सत्ा आपणाकडे ठेऊन ऐजहक सत्ा राजाकडे जदली आहे. म्हणनू 
तीवरही जनणायक हक्क चचयचा आहे. पण सम्राटाला हे मत मान्य नव्हते. ते म्हणत की देवानेच दोन्ही सत्ा 
जवभागनू, धार्ममक सत्ा चचयकडे व ऐजहक सत्ा राजाकडे जदली आहे. 

 
श्रेष्ठ सत्ा कोणाची? यासाठी हा झगडा होता. इ. स. ८०० मध्ये पोपने ‘पजवि रोमन साम्राज्य स्थापन 

करून व त्यावर जमयन राजा शालय मेन याची स्थापना करुन हा वाद जमटवला. त्यामुळे धार्ममक सत्ा पोपची व 
ऐजहक सत्ा ‘पजवि रोमन सम्राटाची’ म्हणजे पोपचीच अशी स्स्थती जनमाण झाली तेव्हापासून तेराव्या 
शतकाच्या अखेरपयंत या ना त्या कारणावरुन पोप व त्या त्या देशाचा राजा यामंध्ये सतत झगडे होत राजहले. 
शवेटी त्यात पोपचा पराभव झाला व राज्यसत्ा जवजयी झाली. इहवादाच्या उदयाचा हा आरंभ होय. 

 
१. मार्मसत्ललओ-िाजसत्तचेा पणहला पुिस्कता 

 
राज्यसते्च्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्ह्पनेचा त्या काळातील मोठा पुरस्कता म्हणजे पदुआ नगरीचा 

मार्मसस्ग्लओ (१२७०-१३४०) हा होय. तो ॲजरस्टॉटलचा भक्त होता. व पोपचा सते्चा हाडवैरी होता. 
स्वयपूंणय व समथय समाज म्हणजे शासन हा जवचार त्याने माडंला. चचयच्या ऐजहक मालमते्ची व्यवस्था व 
जनयमन करण्याचा अजधकार राजाला असला पाजहजे. असे त्याने आग्रहाने प्रजतपादन केले. ‘जडिेन्सर 
पाजसस’ हा त्याचा गं्रथ १३२४ मध्ये त्याने जलजहला. त्यामध्ये मानवी व दैवी कायदे असा स्पष्ट िरक त्याने 
दाखजवला. दैवी कायद्याचा अंमल मनुष्ट्य परलोकात गेल्ह्यावर ईश्वरी कृपाप्रसादाच्या ककवा जशके्षच्या रुपाने 
होत असतो, म्हणून माणसाच्या धार्ममक श्रद्धामध्ये एकवाक्यता असण्याची सक्ती राजाने करु नये. तसेच 
माणसाची धार्ममक श्रद्धा कोणतीही असली तरी त्याहून त्याचे मूलभतू हक्क स्वतंि असतात. म्हणून धार्ममक 
श्रद्धासाठी कोणालाही जशक्षा जदली जाऊ नये. या इहवादी शासनाच्या दोन मूलभतू कल्ह्पना त्या गं्रथामध्ये 
प्रथमच माडंण्यात आल्ह्या. 

 
माजसस्ग्लओप्रमाणेच इगं्लंडमधील ओखमॅचा जवल्ह्यम (१२९०-१३४५) जनस्पृह व जनभयय लेखनामुळे 

पजिम युरोपात गाजलेला होता. इटालीचा महाकवी डॉटे (१२६५–१३२१) फ्रें च पंजडत जपयरी डुबाईस इ.स. 
१३०० च्या सुमारास प्रजसद्धीस आले होते. राज्यससं्था ईश्वरप्रणीत नसून पजरस्स्थजत व मानवी गरज यामधून 
जतची जनर्ममती होते. असे मत त्याने ‘जरकव्हरी’ नावाच्या त्याच्या गं्रथात माडंले होते. 

 
अकराव्या व बाराव्या शतकात फ्रें च, जमयन, इटाजलयन, इंस्ग्लश या भाषा प्रौढत्वास आल्ह्या. त्यामुळे 

ते देश जभन्न राष्ट्रे आहेत. अशी भावना जनमाण होऊन तेथील लोकानंा आपल्ह्या स्वतंि अस्स्मतेची, 
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राष्ट्रीयत्वाची जाणीव होऊ लागली. आपल्ह्या राष्ट्राबाहेरचा जो पोप, त्याची सत्ा आपल्ह्यावर चालावी. हा 
जवचार लोकानंा दुःसह होऊ लागला. इंस्ग्लश, फ्रें च राजानंी आपल्ह्या जनतेच्या अस्स्मतेशी एकरुप होण्यात 
भषूण मानले. त्यामुळे पोपला अंधश्रदे्धमुळे पाकठबा देणारी जनता, त्याचं्या राजाचं्या पाठीशी उभी राजहली. 
जतच्या आधारे पोपचे आततायी जुलमी वचयस्व त्या राजानंी झुगारुन जदले. राष्ट्रवाद हाही इहवाद आहे. नव्या 
मन्वतंरामागे तीच प्रबळ पे्ररणा होती. 

 
२. णवद्यापीठाचंी स्थापना 

 
तेराव्या शतकात पोपच्या सवकंष सते्ला जवरोध करणारी दुसरी शक्ती पजिम यूरोपात जनमाण होत 

होती. ती म्हणजे नव्याने स्थापन झालेली जवद्यापीठे व तेथे होणारा ग्रीक व रोमन जवद्याचंा अभ्यास ही होय. 
बोलोना, सालेनो, पॅरीस, ऑक्सिडय येथे जहपॉक्रजटस व गलॅन या ग्रीक वैद्याच्या शास्त्राचा अभ्यास सुरु झाला. 
तसेच रोमन कायद्याचे अध्ययन व अध्यापन तेथील पजंडत व जवद्याथी करु लागले. प्रबोधन युगात जवज्ञानाचा 
जो जवकास झाला. त्याची बीजे येथेच पेरली गेली. असे जिशरसारख्या इजतहासवते्याचे मत आहे. रोमन 
कायद्याच्या अभ्यासामुळे पजिम युरोपातं एक बुद्धीजीवी नवा वगयच जनमाण झाला आजण व्यापार, शालेय 
जशक्षण, राजनीती यावंर धमयसते्चे जनयंिण व वचयस्व असू नये. समाजजहताच्या म्हणजेच इहवादाच्या दृष्टीने 
त्या संबधंीचे धोरण आखाव ेअसे सागंू लागला. 

 
३. उदािमतवाद – णतसिी िक्ती 

 
रोमन धमयपीठाच्या जनरंकुश सते्ला आव्हान देणारी आणखी एक शक्ती जनमाण होत होती. 

ॲजरस्टॉटल, प्लेटो याचं्या गं्रथाचं्या अध्ययनामुळे लोकाचं्या ठायी बुद्धीवाद, व्यक्तीवाद, उदारमतवाद व 
मानवतावाद याचंा उदय होत होता. ही जतसरी शक्ती होय. 

 
४. धमयसुधाििा 

 
रोमचे धमयपीठ अनेक शतके हजारो एकर जमीन उपभोगीत होते व कराच्या रुपाने अगजणत पैसा 

गोळा करीत होते. लोकानंा त्यानंी केलेल्ह्या पापापंासून मुक्त करण्यासाठी मुक्तीपिे काढून, ती जवकून पसैा 
गोळा करीत होते. आपल्ह्या कपाळीचा नरक चुकेल व मोक्ष जमळेल या श्रद्धायुक्त आशनेे धमयभोळे लोक ती 
जवकत घेत. यातूंन प्रचंड पैसा धमयगुरंुना जमळे, जनरंकुश सत्ा आजण पैसा हाती आल्ह्यावर धमयपीठे व धमयगुरु 
चाजरत्र्यहीन, भ्रष्ट झाले तर त्यात नवल कसले? (जहस्टॉजरयन्स जहस्टरी ऑि द वल्ह्डय खंड ७ वा पा. नं. 
६४८–६४९). 

 
या धार्ममक अत्याचाराला जवरोध करण्याचे, व त्यासाठी प्राणदंडही सोसण्याचे धैयय नवजवचारामुळे 

लोकाचं्या ठायी जनमाण होत होते. ऑक्सिडय जवद्यापीठातील प्राध्यापक वायस्क्लि (१३२४–१३९४) हा अशा 
लोकातं अग्रगण्य होता. सोळाव्या शतकात ल्ह्यूथरने जी धमयसुधारणेची चळवळ केली जतचा खरा जनक 
वायस्क्लिच होता. मनुष्ट्य व परमेश्वर याचेंमध्ये मध्यस्थ म्हणून धमयगुरुची मुळीच गरज नाही. मनुष्ट्याने 
भक्ती, प्राथयना, नामस्मरण करून परमेश्वराशी प्रत्यक्ष संबंध जोडला तरी त्याला मोक्ष जमळू शकेल असा 
जसद्धान्त त्याने माडंला. बायबल हा गं्रथ त्यावळेी िक्त लॅटीन भाषेतच होता. त्याचे पठन व अध्यापन लोकानंी 
करण्यास पोपची मनाई होती. आज्ञाभगंाबद्दल मृत्यूदंडाची जशक्षा जदली जाई. वायस्क्लिने बायबलचे इंग्रजीत 
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भाषातंर करून त्याच्या हस्तजलजखत प्रती देशभर पसरुन जदल्ह्या. बायबल वाचण्याचा अजधकार प्रत्येकास 
आहे असे त्याने जनभययपणे प्रजतपादन केले. 

 
वायस्क्लिचे ते दोन जसद्धान्त पोपच्या सते्ला सुरंुगच ठरले. जशवाय धमयपद व राजपद या दोन 

स्वतंि संस्था असून धमाची राजशासनावर कधीही सत्ा असू नये, राजशासन स्वतंि असले पाजहजे, असेही 
त्याने प्रजतपादन केले. यावरून तो बदु्धीवादी व व्यक्तीवादी होता हे स्पष्ट होते. ‘प्रभभुोजन’ नामक अधंरुढीवर 
तो कडक टीका करी. 

 
जॉन हस (१३६९–१४१५) हा बोहेजमयातील प्राग जवद्यापीठात प्राध्यापक असून वायस्क्लिचा 

अनुयायी होता. तो अत्यतं धमयजनष्ठ, चाजरत्र्यसंपन्न होता. त्याला धमयपजरषदेने जवसगंत मतासाठी जाळून 
मारण्याची जशक्षा जदली. पुढे रोमन सम्राट व हसचे अनुयायी याचं्यात बारा वष ेयुद्ध होऊन शवेटी तह झाला 
त्याच्या अटी अशा – 

 
(१) धमयप्रवचनाचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असाव.े 
(२) ऐजहक व्यवहारावरील पोपची सत्ा नष्ट व्हावी. 
(३) धमयगुरंुनी प्राचीन ऋजषप्रमाणे वैराग्याने रहाव.े 
(४) धमयगुरुच्या संबधंी सरकारी न्यायालयानंा न्याय करण्याचा अजधकार असावा. यावरच पुढील 

काळात प्रॉटेस्टंट पंथाचा पाया घातला गेला. 
 

धमयसुधाििाचं्या लािेचे पणििाम 
 

सोळाव्या शतकातं युरोपमध्ये धमयसुधारणेची लाट आली. मार्मटन ल्ह्यूथर, कॅस्ल्ह्वन स्झ्वगंली हे जतचे 
नेते होते. त्यामुळे पोप हे महत्त्वाचे कें द्र राजहले नाही. बायबलने ती जागा आता घेतली होती. प्रत्येक सुधारक 
बायबलचा अथय आपल्ह्या मनाप्रमाणे लावीत होता. त्यामुळे अनेक मतमतातंरे व त्यानुसार जभन्न गट जनमाण 
होत होते. जििन धर्ममयाचें धार्ममक ऐक्य त्यामुळे भगंले. त्यातून दोन मागय जनघाले. पजहला मागय ‘पीस ऑि 
ऑक्सबगय’ या नावाने ओळखला जातो. त्याप्रमाणे राजाचा जो धमयपंथ असेल तोच प्रजाजनानंी स्वतःचा 
समजायचा. ज्यानंा तो धमय अमान्य असेल, त्यानंी त्याचंा धमय ज्या राजाचा असेल त्याच्या राज्यातं जाऊन 
राहावयाचे. इंग्लंड, फ्रान्सनी वगेळा मागय स्वीकारला. तेथे धमयसुधारणेच्या चळवळीमुळे जभन्न धमयमताचे लहान 
लहान अनेक गट तयार झाले होते. तरीही ते एकमेकाशंी गुण्यागोकवदाने राहत होते. धमयमते जभन्न असली 
तरी एका राज्यात सामोपचाराने राहाता येते याचा अनुभव त्यामुळे सवांनाच आला व समान नागजरकत्वाची 
नवी भावना वाढीस लागली. जॉजय सबाईन हा लेखक म्हणतो, अगदी संथगतीने, पजरस्स्थतीच्या 
दडपणाखाली व दुसरा कोणताही मागय उपलब्ध नाही या जाजणवतूेन ‘धार्ममक सजहष्ट्णुता’ वाढीस लागली. 
जभन्न धर्ममयाचंी राजकीय जनष्ठा एकच असू शकते याचे प्रत्यतंर आल्ह्यामुळेच ही गोष्ट घडू शकली. इंग्लंडमधील 
जभन्नमतपंजथयाचं्या अनेक गटाचंा–बॅजिस्ट, कॉजग्रगे शनीस्् के्वकसय व स्वतंि या कामी हातभार लागला. 
समान श्रद्धा असणाऱ्या लोकानंी एकि येवनू स्थापन केलेली स्वायत् संस्था म्हणजे चचय, असे त्याला स्वरूप 
प्राप्त झाले. त्यामुळे धार्ममक स्वातंत्र्य अबाजधत राजहले. स्वायत् संस्थानी आपला कारभार व व्यवस्था करावी. 
आपले पदाजधकारी आपणातूनच जनवडाव.े याप्रमाणे चचयचा कारभार स्वतंि झाल्ह्यामुळे ते आपोआपच 
राज्यससं्थेपासून वगेळे, अलग व स्वतंि झाले. इ. स. १६१४ मध्ये पजहल्ह्या जेम्सच्या कारजकदीत एका 
बॅजिस्टाने राजाकडे अजय करून ही कल्ह्पना माडंली होती. ‘राजे ककवा सत्ाधीश आपल्ह्या तलवारीच्या 
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जोरावर समाजाची ऐजहक व्यवस्था पाहतील. जबशप ककवा धमाजधकारी आध्यास्त्मक बाबींचा कारभार 
पहातील. एकाने दुसऱ्याच्या अजधकारके्षिात कसलीही ढवळाढवळ करू नये’ इतके असूनही सपूंणय धार्ममक 
सजहष्ट्णुता ककवा धार्ममक स्वातंत्र्य ककवा सवयधमयमताचं्या लोकानंा समान अजधकार प्राप्त व्हायला १८२९ साल 
उजडाव ेलागले. 

 
जॉन लॉकचे सहाय्य 

 
चचय आजण राज्यसंस्था याचं्या काययके्षिाचंी िारकत कल्ह्पना व धार्ममक स्वातंत्र्य कल्ह्पना इंग्लंडमध्ये 

वाढीस लागण्यास जॉन लॉक याचें प्रयत्न िार उपयोगी पडले. सजहष्ट्णुतेसबंंधी पजहल्ह्या पिामंध्ये ते 
म्हणतात, ‘शासनाच्या कके्षबाहेर धमाचे काययके्षि असते’. ‘शासनासंबधंी दोन जसद्धातं’ या आपल्ह्या गं्रथात 
लॉकने ‘व्यक्तीचे जीजवत, स्वातंत्र्य आजण मालमत्ा यावर कोणतेही कायदेशीर सरकार गदा आणू शकत 
नाही’ असा जवचार माडंला. ‘शासन आजण समाज’ यासबंंधीच्या व्यापक जसद्धातंाच्या कके्षत धार्ममक 
स्वातंत्र्याचा जवचार लॉकने माडंला. 

 
सतराव्या शतकाच्या अखेरीपयंत धार्ममक सजहष्ट्णतेुची कल्ह्पना रुजायला आणखीही बरीच कारणे 

झाली. त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे यूरोपमधील धार्ममक झगड्ाचे जवनाशक स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवल्ह्यामुळे 
जवचारी लोकावंर तीव्र पजरणाम घडून आला. दुसरे म्हणजे याच कालातं अनेक धमयपंथ जनमाण झाले. अजंतम 
सत्यासबंंधी आपलाच पंथ खरा अशी भजूमका सवांचीच असल्ह्याने सगळीच मते ‘सापेक्षसत्य’ आहेत अशी 
लोकाचंी भावना होऊ लागली. फ्रान्समधील धार्ममक युद्धाचे दुष्ट्पजरणाम व हॉलंडमधील धार्ममक सजहष्ट्णुतेचे 
सुपजरणाम हे दोन्ही समक्षच जदसत असल्ह्याने त्याचंी आपोआपच तुलना लोकमानसातं होऊ लागली व 
सजहष्ट्णुता वाढीस लागली. 

 
अमेणिकेचे उदाहिि 

 
अमेजरकेतील चार इंस्ग्लश वसाहतीमध्ये कॅस्ल्ह्वजनस्ट जििन धमय अजधकृत राजधमय होता. दजक्षणेतील 

तीन वसाहतीमध्ये ‘चचय ऑि इंग्लंड’ प्रस्थाजपत झालेले होते. दुसऱ्या चार वसाहतीमधील अजधकृत सरकारी 
चचयमध्ये अनेकदा बदल घडून आले होते. उरलेल्ह्या चार वसाहतीमध्ये अजधकृत चचय कोणतेच नव्हते. 
यूरोपमधील प्यूजरटन पंजथयानंी धार्ममक स्वातंत्र्य जमळाव ेम्हणून आपले यूरोपातंील वास्तव्य, घरदार सोडून 
अमेजरकेत जाऊन इ. स. १६२८ मध्ये ‘मसॅाच्युसेटस’ ही वसाहत स्थापली पण तेथे माि के्वकसय ककवा 
कॅथॉजलक लोकानंा प्रवशे देण्याला त्यानंी नकार जदला. कोणी प्रवशे केलाच तर अशा पजहल्ह्या गुन्याला 
हद्दपारीची व पुन्हा प्रवशे केल्ह्यास मृत्यूदंडाची जशक्षा जदली जाई. 

 
व्हर्मजजनया वगैरे दजक्षणेतील वसाहतींमध्ये प्रस्थाजपत चचय ऑि इंग्लंडवर सरकारी प्रभतु्व पूणयपणे 

होते. तेथेही के्वकसय ककवा प्रॉटेस्टंट मताच्या लोकावंर अनेक बंधने घातली होती. ‘न्य ूइंग्लंड’ वसाहतीत इ. 
स. १६८९ च्या सजहष्ट्णुतेच्या कायद्यामुळे पजरस्स्थती पुष्ट्कळ सुधारली, तरीही कॅथॉजलक मताच्या लोकाचंी 
स्स्थती पूवयवतच होती. चचय व राज्यससं्था याचंी काययके्षिे जभन्न असावीत असे मत माडंल्ह्याबद्दल मसॅाच्युसेट्स 
वसाहतीतून इ. स. १६३६ मध्ये रॉजर वुइल्ह्यमला हद्दपार करण्यात आले होते. त्याने ‘ऱ्होड आयलंड’ वसाहत 
स्थापली. इ. स. १६६३ मध्ये त्या वसाहतीने असे जाजहर केले की, ‘धमासंबधंी कोणतीही मते धारण करणाऱ्या 
व्यक्तीला कसलाही प्रजतबधं येथे केला जाणार नाही.’ ‘धार्ममक कारणासाठी कर लादण्याचे धोरण 
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वुइल्ह्यमला अमान्य होते. वसाहतीमध्ये धार्ममक एकवाक्यता घडवनू आणणे म्हणजे धार्ममक व सामाजजक 
बाबींमध्ये गल्लत करण्यासारखे असून जििन धमाजवरुद्ध आहे’ असे मत माडंणारी पसु्स्तका त्याने जलजहली. 

 
धार्ममक सजहष्ट्णुतेचा दुसरा पुरस्कता, ‘वुइल्ह्यम पेन’ हा के्वकर होता. त्याने ‘पेनजसल्ह्व्हाजनया’ ही 

वसाहत स्थापली त्यावळेी त्या वसाहतीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीस संपूणय धार्ममक स्वातंत्र्य असेल अशी त्याने 
घोषणा केली. साहजजकच जवजवध धमयमताच्या लोकाचंी तेथे गदी झाली. 

 
चचय व राज्यसंस्था याचंी काययके्षिे परस्परजभन्न असावीत हे मत अठराव्या शतकाच्या अखेरीस 

जवळजवळ सवयमान्य होत चालले होते. अमेजरकेतील या तेरा वसाहतीमध्ये अनेक धमयपंथाचे लोक एकि 
आलेले होते, हे त्याचे महत्त्वाचे कारण होय. सगळया अमेजरकन संस्थानासाठी एकच चचय स्थापन कराव ेतर 
ते कोणते हा प्रश्न अडचणीचा होता. जशवाय ऱ्होड आयलंड व पेनजसल्ह्व्हाजनया या वसाहतीतील धार्ममक 
सजहष्ट्णुतेच्या प्रयोगाचे आकषयण सवांनाच वाटू लागले. ‘न्यू इंग्लंड व व्हर्मजजनया’ या वसाहतीतील लोकानंी 
चचय व राज्य याचंी काययके्षिे जभन्न असावीत यासाठी आंदोलनेच उभारली. अमेजरकन राज्यक्रातंीच्या काळात 
लॉकच्या जवचाराचा प्रभाव वाढत होता. त्याचप्रमाणे अठराव्या शतकातील यूरोपमधील प्रबोधनाच्या 
चळवळीतील बदु्धीवाद व सशंयवाद यूरोपातून जवशषेतः फ्रान्समधून अमेजरकेत पसरत चालला होता. या 
सवांचा पजरणाम सवयच धमयपंथाच्या लोकाचंा कमयठपणा व हेकटपणा कमी होण्यात व धार्ममक स्वातंत्र्य 
सजहष्ट्णुता वाढीस लागण्यात झाला. चचय व राज्य याचंी िारकत झाल्ह्यावाचून हे शक्य नव्हते. व्हर्मजजनयातील 
अशा आंदोलनाच्या नेत्यामंध्ये जेम्स मजॅडसन व थॉमस जेिरसन हे प्रमुख होते. इ. स. १७८६ मध्ये त्यानंा यश 
आले. एका मागून एका वसाहतीत अशी िारकत घडून येऊ लागली. मसॅाच्युसेट्समध्ये सगळयात शवेटी 
म्हणजे इ. स. १८३३ मध्ये अशी िारकत घडून आली. 

 
अमेजरकन राज्यघटनेमध्ये कें द्र सरकारचे स्वरूप कसे असावे, याचा जो आराखडा ठरजवण्यातं आला 

तो या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यातं देवाचंा नामजनदेशही नाही. सहाव्या कलमामध्ये स्पष्टच म्हटलेले आहे. 
‘अमेजरकन संस्थानातील नागजरकत्वासाठी ककवा त्यातील कोणतेही पदग्रहण करणेसाठी कसलीही धार्ममक 
कसोटी कधीही लागणार नाही’. पजहले घटना दुरुस्ती जवधेयक इ. स. १७९१ मध्ये प्रजतजनधी सभागहृातं 
मजॅडसनने माडंले. त्यात ‘धमय स्थापनेसाठी ककवा त्यासबंंधी मुक्त जवचारास प्रजतबधं करणेसाठी काँगे्रस 
कायदा करणार नाही’ या एकाच वाक्यातं धार्ममक स्वातंत्र्याचे तत्त्व आजण चचय आजण राज्य याचं्या काययके्षिाची 
पूणय िारकतीचे तत्त्व समाजवष्ट करण्यात आले आहे. चचय आजण राज्य याच्या परस्परसबंंधात एक अनुल्लंघनीय 
कभतच या कलमाने उभारली आहे, असे १८०२ मध्ये पे्रजसडेंट जेिरसन यानंी अजभमानाने साजंगतले. 

 
इलंलंडमधील पणित्स्थती 

 
‘चचय ऑि इगं्लंड’ हे इंग्लंडचे अजधकृत चचय म्हणनू आजही मानले जाते. जबशप, आचय-जबशपाच्या 

नेमणुका जब्रजटश पंतप्रधान आजही करतात. ‘हाऊस ऑि लॉडयस’मध्ये त्यानंा मताजधकार आहे. धार्ममक 
न्यायालयानंी जदलेल्ह्या काही जशक्षा जब्रजटश शासन आजही अंमलात आणते. चचयची िार मोठी स्थावर जंगम 
मालमत्ा शासनाकडून आजही संरजक्षली जाते. इ. स. १९२० मध्ये वले्ह्समधील चचय बरखास्त करण्यात आले 
पण ‘चचय ऑि इंग्लंड’ची स्स्थती आजही पूवी होती तशीच कायम आहे. 
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रोमन कॅथॉजलक व प्रॉटेस्टंट धमयमताच्या लोकानंा इंग्लंडमधील कोणतेही पद पूवी ग्रहण करता येत 
नसे. कॅथाजलकाचं्या जजमनीवर दुप्पट कर लादलेला होता. इ. स. १७२७ पासून प्रॉटेस्टंट लोकावंरील बंधने 
जशजथल होऊ लागली होती. पण कॅथाजलक लोकानंा ‘समान नागजरकत्वाचे अजधकार’ इ. स. १८२९ पयंत 
देण्यात आलेले नव्हते. एकोजणसाव्या शतकातील उदारमतवादी व लोकशाही जवचारानंी धार्ममक जवचारानंी 
धार्ममक सजहष्ट्णतुा, स्वातंत्र्य आजण लोकशाहीचे नागजरकत्व – अजधकार यामंध्ये वाढ झाली. जेरेमी–
बेन्थमॅच्या सुधारणामुंळे ‘समान नागजरकत्व’ प्रस्थाजपत झाले. जॉन स्टुअटय जमलच्या ‘ऑन जलबटी’ या 
गं्रथातील धार्ममक स्वातंत्र्य आजण उदारमतवादी जवचारानंी सबधं युरोपमध्ये उपयुक्ततावाद आजण व्यक्तीवाद 
याचंा पाया घातला. त्यामुळे बेन्थमॅच्या सुधारणानंा अनुकूल पाश्वयभमूी तयार झाली. 

 
फ्रान्समधील त्स्थती 

 
चचय आजण राज्य याचं्या िारकतीची कल्ह्पना फ्रान्समधील घटनानंी अजधक स्पष्ट केली. यजेूनॉटस 

(फ्रान्समधील प्रॉटेस्टंट) लोकाचें कायय यासाठी महत्त्वाचे ठरले. राज्यामध्ये धार्ममक एकवाक्यता असलीच 
पाजहजे. या आग्रही जवचारावंर प्रखर हल्ला ‘मॉस्टेस्क्य’ू या अठराव्या शतकातील प्रजसद्ध फ्रें च लेखकाच्या 
‘स्स्परीट ऑि जद लॉज’ या गं्रथाने केला. धार्ममक कमयठपणा व हेकटपणा याजवरुद्ध व्हॉल्ह्टेरने (दुसरा प्रजसद्ध 
फ्रें च लेखक) टीकेची झोड उठवली. त्याबरोबरच ‘समान नागजरकत्वाचे पायावर’ संपूणय समाजाची एकात्मता 
घडवनू आणण्यास धमांध हेकटपणाच अडथळा आणतो असे म्हणून रुसोने (जतसरा फ्रें च लेखक) त्याला 
पाकठबा जदला. तरीही इ. स. १७४५ पयंत प्रॉटेस्टंट लोकानंा मुक्त धार्ममक वतयन करता येत नव्हते. धार्ममक 
मतभेदासाठी मृत्यूदंडाची जशक्षा १७६२ पयंत रद्द झालेली नव्हती. 

 
फ्रें च राज्यक्रातंीने दुष्ट राजसते्बरोबरच प्रस्थाजपत कॅथॉजलक चचयही िेकून जदले. इ. स. १७८९ मध्ये 

असेंब्लीत भाषण करतानंा, क्रातंीचा नेता ‘जमराबो’ याने स्वातंत्र्य आजण सजहष्ट्णतुा यातील भेद स्पष्ट केला. तो 
म्हणतो, ‘मी सजहष्ट्णुतेचा उपदेश करण्यास आलो नाही, अमयाद धार्ममक स्वातंत्र्य हा नागजरकाचंा पजवि हक्क 
आहे असे मी मानतो. सजहष्ट्णतुा हा शब्दच मुळी मला जुलमी व अपमानकारक वाटतो. सजहष्ट्णुता दाखजवणारी 
सत्ा ही कल्ह्पनाच जवचार स्वातंत्र्याच्या मलूभतू हक्कावंर आक्रमण करणारी वाटते. ती सजहष्ट्णतुा दाखवते, 
म्हणजेच तशी ती न दाखवणे जतला शक्य आहे. असा त्याचा अथय होतो’. 

 
इ. स. १८३० मध्ये फ्रें च नेत्यानंी असे जाहीर केले की, ‘धमाला एकाच गोष्टीची गरज आहे, ती म्हणजे 

स्वातंत्र्य. त्याचे सामर्थ्यय लोकाचं्या अंतःकरणात असते, सरकारी पाकठब्यात नव्हे. धमाने राजाश्रय घेणे म्हणजे 
राजसते्ची गुलामी स्वीकारणे होय. स्वतंि राष्ट्रातील चचयही स्वतंि हवे’. १८७० नंतर धमयगुरंुच्या 
वचयस्वाजवरुद्ध उठाव होऊ लागले. जशक्षणावरील धमयगुरुचे वचयस्व लोकाचं्या रोषास पाि झाले व त्यातून 
१९०५ मध्ये चचय आजण राज्य याच्या काययके्षिाचंी िारकत घडून आली. चचयला जमळणारी सवय अनुदाने बंद 
करण्यात आली. सवय शाळा शासनाच्या जनयिंणाखाली आणण्यात आल्ह्या. 

 
पणिम युिोपावि झालेले पणििाम 

 
जजजनव्हा व इतर राज्यानंी वरील धोरण मान्य केले. इटलीमध्ये १९२९ पयंत चचय आजण राज्य याच्या 

काययके्षिाचंी िारकत घडून आली. १९२०च्या वैमार राज्यघटनेमध्ये जमयनीने याच तत्त्वाचा अवलंब केला. 
नेदरलँडमध्ये धार्ममक सजहष्ट्णुतेची परंपरा जुनीच आहे. त्यानंी सवय धमय कायद्याच्या दृष्टीने समान मानण्याचे 
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व सवयच धमांना सारखीच मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आयलंडने कॅथॉजलक धमाला खास मान्यता 
जदली असली तरी इतर धर्ममयानंा ‘धार्ममक स्वातंत्र्य’ व समान अजधकार जदलेले आहेत. कॅनडा, ऑस्रजेलया, 
न्यूझीलंड आजण दजक्षण आजफ्रका यानंा अजधकृत चचयच नाहीत. वीस लॅजटन अमेजरकन राष्ट्रापंैकी जनम्म्या 
राज्यामंध्ये चचय व राज्ये याचं्या काययके्षिाचंी िारकत घडून आली आहे. 

 
असे असले तरी, अनेक राज्यामंध्ये ‘सरकारी चचय’ अद्यापही अस्स्तत्वात आहेत. म्हणूनच इहवादी 

शासनाच्या दृष्टीने जवचार करताना त्याच्या तीनही तत्त्वाचंा जवचार एकजित करूनच तेथे इहवादी शासन [डॉ. 

पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध – इहवादी शासन पा. नं. ८९] आहे ककवा नाही याचा जनणयय केला पाजहजे. केवळ िारकतीच्या एकाच 
तत्त्वाचा जनकष लावनू जनणयय करता येणार नाही. ‘धमाचा शासनावर जकतपत प्रभाव पडतो असा एकमेव 
जनकष मानला पाजहजे.’ [मा. अ. जभ. शहा Challanges to Secularism पा. नं. १६५] उदारमतवादी लोकशाही परंपरा 
असतील तर केवळ िारकत आहे की नाही याला अवास्तव महत्त्व देण्याचे कारण नाही. उदा. इंग्लंड, तेथे 
अजधकृत चचयही आहे त्याला मोठी शासकीय मदतही आहे. तसेच धार्ममक सजहष्ट्णतुा आजण उदारमतवादी 
लोकशाही परंपरा आहेत. 

 
प्रादेजशक भाषाचंा जवकास त्यातून जनमाण झालेली राष्ट्रभावना, जवद्यापीठाचंी स्थापना, त्याद्वारे 

झालेली व्यक्तीवादी तत्त्ववते्त्याची, धमयस्वातंत्र्याची व सजहष्ट्णुतेची चळवळ या सवय कारणानंी पजिम 
यूरोपमधील रोमन धमयपीठाचे वचयस्व नष्ट झाले. ते प्रबोधन युगाचे एक वैजशष्ट्य होय. तेही केवळ अभावात्मक 
वैजशष्ट्य होते. जवज्ञानाची अजधसत्ा प्रस्थाजपत करणे ही त्याची भावात्मक बाजू होय. पैकी अभावात्मक बाजू 
प्रथम सुरू झाली. त्यानंतर प्रबोधन युगास व इहवादाच्या उदयास प्रारंभ झाला. [बरराँड रसेल-पािात्य तत्वज्ञानाचा 
इजतहास] 

 
याचा अथय असा माि नव्हे की इहवाद धमयजवरोधी आहे. मानवाच्या ऐजहक जीवनातील प्रश्न 

सोडजवण्याकजरता, त्याचे जनयमन अगर मागयदशयन करण्याचा धमाला अजधकार नाही. मानवाचे पारलौजकक 
जीवन हे त्याचे काययके्षि आहे. एवढीच त्याची भजूमका आहे. त्या के्षिात इहवाद कधीच हस्तके्षप करीत नाही. 
त्यामुळे धमय आजण इहवाद यामध्ये जवरोध जनमाण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. जनरजनराळया धमाच्या बाबतीत 
तटस्थता अगर सजहष्ट्णुता बाळगणे हा त्याचा अथय कधीच नव्हता व होऊही शकणार नाही. ती केवळ 
धमातीतता ‘अगर’ धमयजनरपेक्षता होईल. इहवाद नव्हे ते लक्षात घेतले पाजहजे. धमयजनरपेक्षता म्हणजे इहवाद 
नव्हे. हे तर डॉ. राधाकृष्ट्णन यानंीच साजंगतले आहे. [डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्णन – योजना माजसक १८-८-८८, पृ. ४ क्र. १४] 
इहवादाचा अथय जकती व्यापक आहे ते आपण मागील प्रकरणात पाजहले आहे. श्री. लेरबी म्हणतात त्याप्रमाणे 
प्रायोजगक ज्ञानाचा उपयोग करून सवय प्रश्नाचा जनणयय करणे हे इहवादाची कसोटी मानली तर व्यक्तीवाद, 
बुजद्धवाद, मानवतावाद याचंा समावशे इहवादामध्ये करावा लागतो. लोकशाहीची संकल्ह्पना याच मूल्ह्यावर 
आधारलेली आहे. म्हणनू इहवाद व लोकशाही सहचारी कल्ह्पना ठरतात. श्री. एम. सी. सेटलवाड याचें 
मतही याच जवचारानंा पाकठबा देते. 

 
डॉ. राधाकृष्ट्णन म्हणतात त्याप्रमाणे देवाच्या अस्तीत्वावर श्रद्धा हे जीवनाचे मलूतत्व मानणे, ही 

केवळ भारतीयाचंी परंपरा नाही. आधुजनक युगाच्या उदयापयंत सबधं जगाचीच ती परंपरा होती. आधुजनक 
जवज्ञानाच्या प्रगतीमुळेच व प्रसारामुळे पािात्य देशातून ती परंपरा नाहीशी होत चालली असल्ह्याचे श्री. 
सेटलवाड याचं्या जवचारावरून स्पष्ट होते. तो ज्ञानप्रसार अद्याप आपणाकडे झाला नाही. म्हणून आमचेकडे 
ती परंपरा मोठ्या प्रमाणात जदसून येते. यातं पािात्य पौवात्य असा प्रश्न नाही. पािात्य पौवात्य असा 
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संस्कृतीत िरक करणे चकुीचे आहे. [डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्णन – योजना माजसक १८-८-८८, पृ. क्र. १७] असे डॉ. राधाकृष्ट्णन 
यानंीच साजंगतले आहे. मग तीच चकू ते स्वतः कशी करीत आहेत? 
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५ 
प्रबोधनाची चळवळ 

 
रोमन धमयपीठाचे वचयस्व का ंव कसे नष्ट झाले हे पाजहले. आता जवज्ञानाची अजधसत्ा कशी प्रस्थाजपत 

झाली ते समजून घ्यावयाचे आहे. कारण प्रबोधन युगानेच इहवादाच्या उदयास प्रारंभ झाला आहे. 
 

१. ग्रीक णवदे्यचे पुनरुज्जीवन 
 
ग्रीक जवदे्यच्या पुनरुज्जीवनामुळेच तेराव्या शतकातं पजिम युरोपातं इहवादाचा उदय होत होता ककवा 

त्याचेही पनुरुज्जीवन होत होते असे म्हणणेच योग्य होईल. कारण प्राचीन काळी ग्रीक लोक पूणयपणे इहवादी 
होते. याचा अथय ते अधार्ममक होते असा नाही. ते पूणयपणे धमयजनष्ठच होते. पण संघजटत परुोजहत वगाच्या सते्ची 
जखडबंदी त्याचें जीवनावर कधीच नव्हती. ग्रीकानंी गं्रथप्रामाण्य कधीच मानले नाही. राजकारणातं धमाचा 
हस्तके्षपही कधी होऊ जदला नाही. ते पराकाष्ठेचे समूहजीवनवादी होते. राजकीय प्रगल्ह्भता त्याचं्यात 
कळसास पोहोचली होती. लोकसत्ा, महाजनसत्ा, एकसत्ा अशा सवय प्रकारच्या राजकीय संस्थाचें ते प्रयोग 
करीत. तीव्र इहजनष्ठेवाचनू हे घडले नसते. सॉके्रजटस हा महापुरुष सवय पािात्य ससं्कृतीचे प्रतीक म्हणून 
आपणापंढेु उभा आहे. बजुद्धस्वातंत्र्य, जववकेजनष्ठा हा इहवादाचा आत्मा. तेच ग्रीक ससं्कृतीचे आद्य तत्व होते. 
ग्रीक जवदे्यचे तेराव्या शतकातं युरोपातं पुनरुज्जीवन होत होते, तेव्हा त्यावळेच्या नेत्यानंी अनास्थीगोरास, 
पायथागोरास, युस्क्लड, जहपोके्रजटस, प्लेटो, ॲजरस्टॉटल आजद असंख्य थोर पुरुषापासून गजणत, ज्योजतष, 
वैद्यक, इजतहास, राजनीती, रसायन, वनस्पजतशास्त्र, पदाथयजवज्ञान आजद जवद्याचें धडे घेतले. आजण युरोजपयन 
संस्कृतीचा पाया घातला. त्या प्रबोधन युगातं जे तत्वज्ञान जसद्ध झाले, तेच आज जगाने स्स्वकारले आहे. 
म्हणून तेराव्या शतकातं उदयासं आलेल्ह्या इहवादाचा मळू प्रारंभ इसवी सनापूवी सहाव्या, सातव्या शतकातं 
ग्रीक भमूीत झाला ते जवसरून चालणार नाही. 

 
मार्मसस्ग्लओ व जवल्ह्यम डुबाईस या ॲजरस्टॉटलच्या जशष्ट्यानंी पढुाकार घेऊन ग्रीक जवदे्यच्या 

अभ्यासाला चालना जदली. १४ व्या शतकातं पेराकय  (१३०४–१३७४) याने व त्याच्या अनुयायानंी 
शाळाशाळातूंन वगय चालवनू, व्याख्याने देऊन, गं्रथालये स्थापून ग्रीक जवदे्यचे ससं्कार सवय पजिम युरोपभर 
पसरजवले. इ. स. १३४० ते १५४० हा इटलीचा प्रबोधन युगाचा काळ होय. फ्लॉरेन्स, व्हेजनस, जमलान या 
नगरराज्यातं व रोममध्ये जवद्या, कला, साजहत्य यानंा ग्रीससारखाच बहर आला होता. पेरॉकय , जलओनाडो-
दा-स्व्हंची, डाटें, बोकॅजशओ, मायकेल एंजेलो, लॉरेन्झो, मजॅकयास्व्हली या इटाजलयन मानव सपंत्ीने डोळे 
जदपून जातात. 

 
इटलीनंतर शभंर वषांनी इ. स. १४५० ते १५०० चे सुमारास प्रबोधनाचे युग जमयनीत अवतरले. आठ 

ज्ञानपीठे या कालातं जमयनीत स्थापन झाली. जमयन जवद्वत्ा पाजंडत्य, शास्त्राभ्यास याचंा पाया त्यामुळे घातला 
गेला. गटेनबगय याने मुद्रण कला शोधून काढली. प्रबोधन युगाला ही सवांत मोठी देणगी होय. त्याचप्रमाणे 
स्थापत्य, जशल्ह्प, संगीत, जचि या कलानंीही चागंली प्रगती केली. जनकोलस के्रब्ज (१४०१–६४) हा जमयन 
प्रबोधनाचे प्रतीक मानला जातो. गजणत, तत्वज्ञान, तकय शास्त्र यातं तो कोपर्मनकस, हेगेल व देकातय याचंा 
पूवयगामी मानण्यातं येतो. मुद्रणकलेच्या शोधामुळे ॲग्रीकोला, रुजश्लन व व्हॉन हटन यानंी इटलीतून आणलेले 
प्रबोधन वाङ्मय सामान्य वाचकाला उपलब्ध होऊ शकले. जमयन प्रबोधनाची सुरुवात म्हणजे इरॅस्मसचे 
वाङ्मय होय. त्याच्या वाङ्मयाचे मुख्य वैजशष्ट्य म्हणजे धार्ममक जवचार पद्धतीजवषयी असतंोष आजण 
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धमयसुधारणेची आवश्यकता ही होय. सजहष्ट्णतेुचा द्रष्टा व मानवतावादी जवद्या लोकजप्रय करणारा उत्म जशक्षक 
अशी त्याची ख्याती होती. ‘इन पे्रज ऑि िॉली’ हा त्याचा गं्रथ िार प्रख्यात आहे. 

 
२. णवज्ञानाचे पुनरुज्जीवन 

 
प्रबोधनाची ही प्रजक्रया दीघयकालीन होती. रॉजर बेकन आजण अल्ह्बटयस मगॅ्नस याचं्या अजवरत 

प्रयत्नाने एक शतक आधीच जवज्ञानाचे पुनरुज्जीवन सुरु झाले होते. त्यानंा अरब पजंडताकडून स्िूर्मत जमळाली 
होती. इ. स. ८०० मध्ये हरून अल् रजशद याने टॉलेमीचा ‘अलमजेॅस्ट’ या खगोलशास्त्रीय गं्रथाचा जीणोद्धार 
केला होता. अरबाचें हे नव ेशास्त्रीय ज्ञान कोपर्मनकसचा युगप्रवतयक गं्रथ प्रजसद्ध होण्याआधी जकत्येक शतके 
युरोपातं पोहोचले होते. ‘पृर्थ्वी स्स्थर असून सूयय जतच्या भोवती जिरतो’ हा टॉलेमीचा जसद्धातं खोटा ठरवनू 
‘सूयय हा जवश्वाचे कें द्र असून पृर्थ्वी त्याचेभोवती जिरते’ असा क्राजंतकारक जसद्धातं कोपर्मनकस (१४७३–
१५४३) या पोजलश शास्त्रज्ञाने साजंगतला. याची चाहूल १३ व्या शतकातं रॉजर बेकन (१२१४–१२८४) याला 
लागली होती. फ्रास्न्सस्कन पंथाचा हा धमयगुरु होता. प्रस्थाजपत धमाची मते न मानता अवलोकन व प्रयोग 
याद्वारे स्वतंि बदु्धीने सत्याचा शोध घ्यावा अशी ज्ञानपद्धती त्याने उपदेजशली. म्हणून त्याला ‘आधुजनक युगाचा 
प्रवतयक’ मानतात. चाक्षुस जवज्ञान, परावतयनाचे जनयम, इदं्रधनुष्ट्य, गुरुदशयक कभग हे त्याचे संशोधनाचे जवषय 
होते. खगोलाचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून, त्याने पंचागंाची सुधारणा केली. गजणत, हवामान, 
वनस्पजतजीवन आजद जवषयातं त्याला गजत होती. 

 
त्याची मते पाखंडी ठरवनू धमयपीठाने त्याला २४ वषे कारागृहात डाबंून ठेवले, प्रयोगजसद्ध ज्ञान व 

धमयपीठ सम्मत ज्ञान याचंा झगडा येथूनच सुरु झाला. कोपर्मनकसची खगोलजवज्ञानाची परंपरा टायकोब्राही, 
केपलर, गजॅलजलओ, न्यटून या थोर शास्त्रज्ञानंी चालजवली. टायकोब्राही याने एक नवा तारा शोधून काढला. 
केपलरने गतीच्या जनयमाचे स्थूल स्वरुप जनजित केले. न्यूटनचा गुरुत्वाकषयणाचा जसद्धातं याच पायावर पढेु 
उभा राजहला. गजॅललीओने दुर्मबणजसद्ध करून सवय अंतजरक्ष सूक्ष्मपणे न्याहाळण्याची सोय करून जदली. 
चंद्रावरचे डोंगर, सूयावरचे डाग, गुरुचे उपग्रह, शजनची कडी, शुक्राच्या कला असे अदु्भत चमत्कार त्याने 
दुर्मबणीतून स्वतः पाजहले व लोकानंा दाखजवले. गजॅललीओने ‘जगाच्या दोन पद्धती जवषयी प्रबधं’ या आपल्ह्या 
प्रजसद्ध गं्रथात ‘सूयय–कें द्र– वाद’ मोठ्या समपयकजरतीने माडंला आहे. त्यामुळे आधुजनक खगोलशास्त्र व 
भौजतकशास्त्र (जिजजक्स) याचंा पाया घातला. त्यावर भौजतकशास्त्र उभे राजहले. कोलंबसने लावलेला 
अमेजरकेचा शोध, मगॅलनची पृर्थ्वी प्रदजक्षणा व वास्को-द-गामाचे भारतातील आगमन यामुळे पृर्थ्वी गोल 
असल्ह्याचे प्रत्यक्ष जसद्ध झाले. बायबलच्या पुराणकथेवर हा भयानक आघातच होता. जवज्ञानाच्या या प्रगतीने 
‘याजंिक जवश्वजवज्ञानाचा’ व ‘जनयमबद्ध जवश्वाच्या कल्ह्पनेचा पाया घातला गेला. त्यामुळे पूवयसंकेतानुसार व 
संजचतानुसार धमयपीठाकडून जवश्वाचे जनयमन होते या धार्ममक श्रदे्धला हादरा बसला, गजॅलजलओच्या या 
ज्ञानामुळे व लोकजप्रयतेमुळे धमयपीठाचे जपत् खवळले. त्याने त्याला पकडले. ‘माझे जसद्धातं खोटे आहेत’ असे 
जलहून देण्यास िमाजवले. गजॅलजलओ वृद्ध असल्ह्यामुळे त्याने तसे जलहून देऊन आपला बचाव केला. 
जजवोरॅडनो बु्रनो (१५४८ ते १६००) या शास्त्रज्ञाने पृर्थ्वीच्या भ्रमणाचा जसद्धातं साजंगतल्ह्याबद्दल त्याला जजवतं 
जाळण्यात आले. (इ. स. १६००) 
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३. िसायन वनस्पती व ििीिणवज्ञान 
 
जलओनाडो-दा-स्व्हन्ची (१४५२ – १५१९) हा रसायन, पदाथयजवज्ञान, शरीरजवज्ञान, जीवशास्त्र, 

गजणत, ज्योजतष, भगूोल, खगोलशास्त्र या सवय शास्त्रातं आजण जचि, जशल्ह्प आजण सगंीत या कलामंध्ये पूणय 
पारंगत होता. त्याचे गं्रथ व जटप्पणे १९ व्या शतकात प्रजसद्ध झाली. त्याने मानवी देहाचे जवच्छेदन केले होते. 
जवमानाचा नमुना तयार करुन ते आकाशातं उडजवण्याचा प्रयत्न केला होता. जशवाय तो तत्त्ववते्ाही होता. 

 
सालेनो व बोलोना ही वैद्यक शास्त्राच्या अध्ययनाची महत्त्वाची कें दे्र होती. जकमयेची जागा वैद्यक 

रसायनाने घेतली. त्यामुळे रोग बरे करण्याच्या शास्त्राची वाढ झाली. अजँिस, व्हॅसेजलअस याचा ‘मानवी 
शरीर’ हा प्रबधं कोपर्मनकसच्या सुप्रजसद्ध गं्रथाच्या वळेीच प्रजसद्ध झाला. हा फ्लेमीश शास्त्रज्ञ, ग्रीक शास्त्रज्ञ 
गलॅन याच्या त्याकाळी रुढ असलेल्ह्या २०० चकुा याने दुरुस्त केल्ह्या. याला ‘आधुजनक शरीरजवज्ञानाचा 
जनक’ मानण्यातं येते. 

 
ॲस्स्पनी प्रॉस्पेरो – (१५५३–१६१७) : हा इटाजलयन वनस्पजतशास्त्रज्ञ, युरोप, इजजप्त, कहडून त्याने 

वनस्पतीचा अभ्यास केला. कॉिी, खजूर, वनस्पतीची नरमादी जभन्न करुन दाखजवणे याचंा जवशषे अभ्यास 
केला. 

 
अल्ह्बटयस् मगॅनस – (११९३–१२८०) याला रॉजर बेकन याचे खालोखाल मान्यता जमळते. तो अत्यतं 

धमयजनष्ठ असला तरी त्याने आपले सवय आयुष्ट्य जवज्ञानव्यासगंात घालजवले. पदाथयजवज्ञान, जनसगयशास्त्र यातंील 
जवषयावंर त्याने अनेक गं्रथ जलजहले. जादूच्या जवदे्यत श्रषे्ठ, तत्त्वज्ञानातं श्रेष्ठ तर आजण धमयशास्त्रात श्रेष्ठतम 
असा त्याचा लौजकक आहे. 

 
४. तत्त्वज्ञान 

 
जनसगयज्ञानाचा प्रसार होऊ लागला. नव ेनव ेशोध लागू लागले. तसे देकातय, मॉटेन, बॉयले यासंारखे 

तत्त्ववतेे् उदयास आले व त्यानंी जहजररीने बुजद्धवादाचा प्रसार केला. देकातय (१५९६ ते १६५०) अवाचीन 
तत्त्वज्ञानाचा जनक मानला जातो. कोणताही जसद्धान्त प्रथम शकंा घेऊन, आके्षप घेऊन मगच त्याचा जवचार 
केला पाजहजे. असे देकातय व जपअरी बॉयले याचें प्रजतपादन असे. बॉयले (१६४७–१७०६) हा व्हॉल्ह्टेअरचा 
गुरु मानला जातो. वैज्ञाजनक जवचार पद्धतीचा या दोघानंी पाया घातला. या सवय तत्त्ववते्त्याचंा मुकुटमणी 
इंस्ग्लश शास्त्रज्ञ फ्रास्न्सस बकेन (१५६१–१६२६) हा होय. त्याने ‘ॲडव्हान्समेंट ऑि लजनंग’ ‘नोव्हम 
ऑगयनम्’, ‘नॅचरल जहस्री’ हे गं्रथ जलजहले. जवज्ञानाच्या व ग्रीक जवदे्यच्या पनुरुज्जीवनाइतकेच ‘प्राचीन 
इजतहासाचा शोध’ हेही प्रबोधनाचे महत्त्वाचे अंग होते. पेराकय  व इरॅश्मस् या दोन मानवतावादी थोर पुरुषाचं्या 
दरम्यान जदडश े वषाचे अंतर होते. त्या काळातं होऊन गेलेले कवी, जचिकार, समीक्षक, जनबंधकार, 
इजतहासकार आजण तत्त्ववतेे् या सवांचा यामध्ये सहभाग होता. जीवनाचा आनंद उपभोगण्यासाठी कीती, 
सौंदयय आजण साहस ही प्राप्त करुन घेण्याची सधंी जमळणे यातच जीवनाचा आनंद मानणारी ही सवय कलावतं 
मंडळी होती. कला, काव्य, आजण आनंद याचं्या रणधुमाळीत ज्यानंा जीवनाचे साथयक मानणारी ती मंडळी 
होती. यासाठी प्रबोधनाच्या जवजवध अंगाच्या व लक्षणाचंा आपणासं पजरचय करून घेतला पाजहजे. 
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५. नीणत, सौंदयय आणि प्रबोधन 
 
‘नीती आजण सौंदयय याचं्यातील संबंधाची समस्या’ जनभययपणे माडूंन मानवाच्या जचजकत्सक प्रवृत्ीला 

चालना देणे हे प्रबोधनाच्या संस्कृतीचे ठळक लक्षण होते. मध्ययुगीन जिस्ती संस्कृतीने ‘सद्वतयन म्हणजे 
संन्यस्तवृत्ी’ असे समीकरण बनजवले होते. जग हा ‘अश्रूंचा डोह’ असून त्यातंील प्रत्येक गोष्ट पापमय आहे. 
म्हणून जीवनातील मोहाचंा जजतका अजधक त्याग मानव करील, जततका तो देवाच्या जवळ अजधक जाऊन 
पोहोचेल व पापमुक्त होईल अशी जििन धमाची जशकवणुक होती. पण आपली प्रजतकृती म्हणनू देवाने जर 
माणसाला जनमाण केले असेल, तर मग त्याचा पाथीव देह अशुद्ध असणे, त्याच्या इच्छा पापी असणे, त्याचंी 
इच्छापूती अनैजतक असणे, शक्य नाही. म्हणून संन्यस्तवतृी ककवा जीवनजवन्मुखता ही नीती नसून जनसगयवाद 
हाच नीतीचा पाया आहे. मानव हा जनसगाचा अंश असल्ह्यामुळे जनसगाच्या देणग्याचंा त्याचा जनयमानुसार 
उपभोग घेणे हेच सद्वतयन आहे. सौंदययवाद व नीतीची ही जनसगयवादी कल्ह्पना परस्पर सुसंगत आहे. एका 
जुन्या समस्येचा व्यावहाजरक उलगडा करुन प्रबोधनाने कलेच्या जवकासाला गती जदली. ‘सत्यम्, जशवम्, 
सुंदरम्’ हे वचन जसद्ध केले. 

 
प्रबोधन व कला 
 

जनसगाचे शास्त्रीय जनरीक्षण हा प्रबोधन कलेचा पाया होता. पण जिस्ती नीती शास्त्राशंी हे सुसंगत 
नव्हते. मानवतावाद्यानंा कला ही नैजतक सत्याचे द्योतक वाटत होती. ती रुपकात्मक होती. प्रबोधनाची कला 
जनसगाचे केवळ अनुकरण नव्हते. तर वास्तवाचे संशोधन होते. जनसगयवाद याचा अथय जनसगातील घटनेमागे, 
इंजद्रयातील गुढ शस्क्त असते. ही अधं समजूत जझडकारणे, असा आहे. हा जनसगयवादच प्रबोधन कलेचे 
स्िूतीस्थान होते. ती एक नैजतक प्रवृती होती. प्रबोधन कलेने स्वयसं्िूतय इहवादी नीतीचा जसद्धातं सूजचत 
केला होता. नंतरच्या काळातील जीवशास्त्रीय ज्ञानामुळे या जवचारानंा पुष्टी जमळाली. 

 
६. प्रबोधनयुगाची प्रमुख लक्षिे 

 
(अ) बुद्ीवाद 

 
स्वतः अवलोकन करणे, प्रयोग करणे, उपलब्ध ज्ञानाची पूवीच्या गं्रथातील जसद्धातंाशी व रूढ 

जवचाराशी, जचजकत्सा करून मगच सत्यासत्य जनणयय करणे हे प्रबोधनयुगाचे पजहले लक्षण होय. ग्रीक जवदे्यमुळे 
लोकानंा ही नवी दृष्टी जमळाली. या नव्या दृष्टीतून आता भगूोल, खगोल, जनसगय व मानवी शरीर याचंा जवचार 
होऊ लागला. ११ व्या शतकापासून यूरोपमधील जवद्यापीठातून जजज्ञासावृत्ी व बजुद्धवाद रूजत होता, 
शालय मेनच्या कारकीदीत लहान प्रमाणावर सुरू झालेल्ह्या उपक्रमाचे पुढे पजॅरसच्या जवद्यापीठातं रूपातंर 
झाले. याच जवद्यापीठाच्या व्यासपीठावर ‘नामतत्ववाद’ व ‘वस्तुतत्ववाद’ याचं्यात वादजववादाच्या िैरी झडत 
असत. हे वादजववाद म्हणजे तत्काजलन बौजद्धक क्षोभाचे आजवष्ट्कार होते. रासेजलनस्, ॲबेलॉडय, ॲनस्लेम 
आजण ओकॅम याचं्यासारखे नामतत्ववादी, मानवतावादाचे व बुजद्धवादाचे समथयक होते. ही सवय माणसे पाद्री 
वगापैकी असून धार्ममक वातावरणातं वाढलेली होती. त्याचं्यापकैीच एका गटाने बाराव्या शतकातं ऑक्सिडय 
जवद्यापीठाची स्थापना केली. त्यानंतर पाठोपाठ फ्रान्स, इटली आजण इंग्लंड येथे अनेक जवद्यापीठे जनमाण 
झाली. त्यातून जवचार रुजत होते व प्रबोधनाचे रूपाने प्रगट होत होते. याचा पजरणाम असा झाला की, 
धमयगं्रथात साजंगतलेले जसद्धातं, जवचार व मते चुकीची आहेत असे लोकाचें लक्षात आले. 
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(ब) मानवतावाद 
 
सजहष्ट्णुता, उदारमतवाद, सामाजजक न्याय, समता, प्रवृत्ीपरता आशावाद या सवांचा समावशे 

मानवधमय ककवा मानवतावादामध्ये होतो. हे प्रबोधनयुगाचे दुसरे लक्षण होय. मानवतावाद आजण 
जवश्वमानवतावाद हे प्रबोधन संस्कृतीचे तकय दृष्ट्या संबद्ध असे दोन पलूै आहेत. डाटें सारे जगच माझा देश 
आहे असे म्हणत असे. जगातील सवय गोष्टी, (समाज, धमय, शासन वगैरे) मानवाने जनमाण केलेले असून 
मानवाच्या सुखासाठी, जहतासाठी व स्वातंत्र्यासाठी त्या आहेत. म्हणनू मानवाच्या जहतासाठी त्यातं बदल 
करण्याचे अजधकार त्यालाच आहेत. मनुष्ट्य सवय वस्तंूचा मानदंड आहे. हे पायथागोरसचे जवधान 
मानवतावादाची कल्ह्पना स्पष्ट करते. पेराकय , ईरॅस्मस, थॉमस मूर व कॉलेट हे प्रबोधनयुगातंले प्रजसद्ध 
मानवतावादी पुरुष होत. युरोपातंील उदारमतवादाचा इरॅस्मस हा ससं्थापक होता. 

 
(क) व्यत्क्तवाद 

 
प्रबोधन संस्कृती व्यस्क्तवादी होती. म्हणूनच जवमोचनासाठी झालेल्ह्या सवय आंदोलनानंा त्याचेपासून 

स्िूर्मत जमळाली. व्यस्क्तच्या प्रजतष्ठचेा आदर, मानवाच्या सजृनशीलतेवर श्रद्धा आजण इच्छा स्वातंत्र्याचे 
उत्कटतेने रक्षण ही प्रबोधन संस्कृतीची वैजशष्ट्ये प्राचीन वाड्मयाच्या अभ्यासातून जनमाण झाली होती. 
व्यस्क्तत्वाच्या सवोच्च जवकासाला या काळात अग्रस्थान प्राप्त झाले होते. (बुरघाटय-जरनेसन्स) व्यक्ती आजण 
समाज, व्यक्ती आजण शासन, व्यक्ती आजण धमय याचें परस्पराचें संबधंातं व्यक्तीचे प्राथम्य हा यातील महत्त्वाचा 
जवचार आहे. व्यस्क्तच्या सावयभौमत्वाची कल्ह्पना यातूंनच जनमाण झाली आहे. 

 
(ड) औद्योणगक क्रातंी 

 
१८ व्या शतकाचे अखेरीस इंग्लंडमध्ये व त्यानंतर सवय युरोपात औद्योजगक क्रातंी झाली. अपार 

धनसमृजद्ध प्राप्त करून घेणे मानवाला त्यामुळे शक्य झाले. अथयशास्त्र व भौजतक जवज्ञान याचंी १८ व्या शतकात 
जी वाढ झाली. त्याजशवाय औद्योजगक क्रातंी शक्य झाली नसती असे अनेक पंजडताचें मत आहे. 

 
(इ) िाजकािि 

 
१३ व्या शतकाच्या उत्राधात राष्ट्रभावना उदयास आली. त्यामुळे राजकारणाला इहवादी स्वरूप 

प्राप्त होऊ लागले. पण त्यावळेी ‘देवदत् राजसते्चे तत्व’ ही उदयास आल्ह्यामुळे इहवादीवृत्ीचा जवकास 
झपायाने होऊ शकला नाही. पण त्यानंतर ‘सामाजजक कराराच्या तत्वाचा’ उदय झाल्ह्यामुळे देवदत् 
राजसते्च्या कल्ह्पनेचा लोप झाला. ‘मानव जनसगयतः समान व स्वतंि असून समाजाच्या रक्षणासाठी त्याने 
राजाशी करार करून त्याला काही सत्ा व अजधकार जदले व स्वतःवर कायद्याची बंधने घेतली.’ असा हा 
करार तत्वाचा अथय आहे. यामुळे राजकारणाच्या ऐजहकीकरणास सुरुवात झाली. रुसो हा या तत्वाचा जनक 
मानला जातो. व्यस्क्तस्वातंत्र्य, समता, जनतेचे सावयभौमत्व आजण सामाजजक कराराचे तत्व याचंा रुसोने 
प्रसार केल्ह्यामुळे फ्रें च राज्यक्रातंीचा भडका उडू शकला. त्याआधी हॉब्ज व लॉक हे इसं्ग्लश राज्यशास्त्रज्ञ या 
तत्वाचें प्रजतपादन करीत होते. यमू, रूसो, व्हॉल्ह्टेअर, मॉन्टेस्क्य,ू थॉमसपेन यानंी राजकारणातून 
दैवीसते्च्या कल्ह्पनेचा उच्छेद केला. ‘राईटस् ऑि मनॅ’, ‘एज ऑि रीझन’ हे थॉमस पेनचे गं्रथ प्रजसद्ध 
आहेत. त्यामुळे १८ व्या शतकाला ‘बुजद्धवादाचे युग’ म्हणण्याची प्रथा पडली आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

६ 
धमय आणि इहवाद 

 
भारताने ‘इहवादी शासनपद्धती’ (Secular State) स्वीकारली आहे. तथाजप इहवादाचा अथय घटनेत 

जदलेला नसल्ह्यामुळे ‘पानी तेरा रंग कैसा जजसमे जमलाये वैसा’ या उक्तीप्रमाणे प्रत्येकजण आपल्ह्या उत्म 
समजुतीप्रमाणे त्याचा वगेवगेळा अथय करीत असतो. 

 
इहवादाची भूणमका 

 
तथाजप जसक्युलॅजरझम ककवा इहवादाचा अथय अनेक मागानी आपण जनजित करण्याचा प्रयत्न केला 

आहे. त्याप्रमाणे व्यक्तीच्या पारलौजकक जीवनापुरते ककवा व्यक्ती आजण ईश्वर याचं्या सबंंधापुरते धमाचे 
काययके्षि मयाजदत आहे. व्यक्तीचे लौजकक जीवन हे शासनाचे काययके्षि आहे. जववाह, घटस्िोट, वारसा, 
कुटंुबससं्था, नीजत वगैरे बाबी व्यक्तीच्या लौजकक जीवनातंील असल्ह्यामुळे त्याबाबत कायदे करण्याचा 
अजधकार शासनाचा आहे. धमाला त्यातं हस्तके्षप अगर मागयदशयन करण्याचा अजधकार नाही, अशी इहवादाची 
भजूमका असल्ह्याचे आपण पाजहले पण यामध्ये दोन अडचणी येतात. 

 
धमाची भूणमका 

 
(१) कोणत्याही धमाला हे मान्य नाही. लौजकक व पारलौजकक अशी मानवी जीवनाची काटेकोर 

जवभागणी करणे व लौजकक जीवन हे शासनाचे काययके्षि आजण पारलौजकक जीवन हे धमाचे काययके्षि ठरजवणे 
कोणताच धमय मान्य करीत नाही. त्याच्या मते ऐजहक पारलौजकक सगळयाच मानवी जीवनाला धमाची 
आवश्यकता आहे. ज्याच्यायोगे माणसाला अभ्युदय व जनःश्रयेस याचंी प्राप्ती होते तो धमय, असे महषी 
कणादानंी वैशजेषक दशयनातं साजंगतले आहे. अभ्युदय म्हणजे लौजकक व पारलौजकक आनंद आजण जनःश्रेयस 
म्हणजे मोक्ष. हेच मानवी जीवनाचे अंजतम साध्य होय. ‘उभौ लोकौ अजभजयजत’ असे आपस्तंभ धमयसूिामध्ये 
म्हटले आहे.[तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – कहदूधमयसमीक्षा – व्याख्यान दुसरे] वणाश्रम धमाने दोन्ही लोक कजकता येतात 
अशी धमयशास्त्राची िलश्रुती साजंगतली आहे. काहंी वळेा धार्ममक माणसेसुद्धा ंधमय ही पारलौजकक बाब आहे, 
असे म्हणतात. त्यावळेी त्याचंा अथय अगदी जनराळा असतो. इहलोकातं काय पुण्य मानावे, काय पाप मानाव े
याचंा जवचार करणेचा अजधकार इहलौजकक जीवन जगणाऱ्याचंा नसून याबाबत परलोकातूंन आलेले जनणययच 
िक्त स्वीकाराहय आहेत. असे त्यानंा सागंायचे असते. उदाहरणाथय कहदू समाजातंील सगळी जातीव्यवस्था 
धमाच्या मान्यतेवरच उभी आहे. तसेच परलोकाच्या नावं ेचालणारा इहलोकीचा सवय व्यवहार ही धमाची कक्षा 
असते. असे त्याचें मत आहे. मेल्ह्यानंतर जीवात्म्याचे काय व्हायचे ककवा काय व्हावे, हा प्रश्न वाटतो जततका 
साधा नाही. कारण मृत्यूनंतर जीव देहबधंनातूंन मोकळा होतो, इहलोकी केलेल्ह्या पापपुण्यातूंन मोकळा होत 
नाही. मृत्यनंूतर जीवाला परलोकी जे िळ जमळायचे, ते इहलोकीच्या कमानुसार असते. म्हणून इहलोकातं 
कोणते कमय पुण्य मानाव,े कोणते पाप मानाव ेहे धमय सागंत असतो.’[नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. १६०] याचा 
अथय समाजधारणेची मूल्ह्ये देण्याचा अजधकार धमाचा आहे अशी त्याची भजूमका आहे. धारणात् धमयः इत्याहुः । 
धमेण जवधृताःप्रजा ॥ यःस्याद्धारण संयुक्तः । स धमयः इजत जनियः ॥ असे महाभारतातं (शातंी) महषी व्यासानंी 
म्हटलेलेच आहे. धारणसंयुक्त असतो तोच धमय.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – कहदूधमयसमीक्षा – व्याख्यान दुसरे] होय, 
असे असतानंा माणसाच्या लौजकक जीवनासंाठी धमाची गरज नाही असे म्हणणे अज्ञानमलूक आहे. सवयच 
धमाची अशीच भजूमका आहे. आजण धमयश्रद्धाचंा प्रभाव भारतीय जनमनावर आहे. त्यामुळे इहवादाच्या 



 

अनुक्रमणिका 

जवकासाला अनुकूल वातावरण भारतातं जनमाण होणे कठीण झाले आहे. इहवादाची आजण धमाची भजूमका 
परस्पर जवसंगत आहेत, असे यावरुन जदसून येईल. 

 
(२) भारताची राज्यघटना इहवादी आहे तशीच लोकसत्ाकही आहे. ‘यथा प्रजा तथा राजा’ हा 

लोकशाहीचा जनयमच आहे. पण भारतीय शासन ‘इहवादी तर समाज धमयश्रद्ध’ अशी स्स्थती आहे. मग या 
दोघाचंा मेळ कसा बसायचा? त्यातंही भारतातंील दोन्ही धमय–कहदु व मुसलमान – सवकंष स्वरुपाचे 
(म्हणजे मानवी जीवनाच्या सवयच अंगोपागंाना काटेकोर धमयजनयमानंी बद्ध करणारे) असल्ह्यामुळे अजधकच 
गंुतागंुतीची पजरस्स्थती जनमाण झाली आहे. 

 
जन्माने पािात्य असलेला इहवाद इंग्रजी जशक्षणाचे द्वारे भारतातं आला. त्यातूंन प्रबोधनाची व 

धमयसुधारणेची चळवळ सुरंु झाली. जतला थोडा जोम प्राप्त होतो न होतो, तेवढ्यातं लाल-बाल-पालाचं्या 
राजकीय चळवळीचा तीवर वरचष्ट्मा झाला. त्यामुळे भारतीय समाजाला अंध धमयश्रद्धाचं्या प्रभावातून मुक्त 
करुन इहवादी बनजवणेचे कायय अधयवटच झाले. स्वातंत्र्यानंतर येथील शासन इहवादी झाले. पण समाज 
पूवीपासूनच धमयश्रद्ध, दैववादी व कमयठ होता तसाच राजहला. यूरोपमध्ये प्रबोधनाच्या व धमयसुधारणाचं्या 
चळवळीतून आधी समाज इहवादी झाला व त्याचा पजरणाम म्हणून शासन नंतर इहवादी झाले. भारतातं माि 
ही प्रजक्रया उलटी घडली आहे. यातूंन ही गंुतागंुत जनमाण झाली. 

 
अपेक्षा अशी होती की इहवादी शासन जनतेला लवकरच इहवादी बनवील. कारण जनता इहवादी 

बनल्ह्याजशवाय शासन इहवादी कसे राहंू शकेल? पण इहवादी शासनाला अनेक कारणामुळे ते करता आले 
नाही. साहजजकच धमयश्रद्ध समाजाचा प्रभाव शासनावर पडून शासनाचा इहवाद भ्रष्ट झाला. इहवादापासून 
हळूहळू तेच ढळू लागले व त्याचा शवेट शासन सवयधमयसमभावी झाले. त्यामुळे घटनेच्या ४४ कलमान्वये 
शासनावर टाकलेली समान नागरी कायदा करणेची जबाबदारी गेल्ह्या चाळीस वषात शासन पार पाडू शकले 
नाही. इतकेच नव्हे तर मुस्लीम घटस्िोटीत जस्त्रयानंा पोटगी देण्यासबंंधी सवोच्च न्यायालयाने जनणयय जदला 
असूनही तो डावलण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यापयंत या शासनाची मजल गेली. जसक्युलॅजरझमचा अथय 
सवयधमयसमभाव करण्यातं आल्ह्याची ही तकय शुद्ध पजरणतीच आहे. अशीच धोरणे यापढेुही चालू राजहली तर 
त्याचा पजरणाम कोठवर जाईल, ते पंजडत जवाहरलाल नेहरु यानंी ता. १२-१०-१९४७ च्या पिकार पजरषदेत 
साजंगतले होते. ते म्हणाले होते ‘आपणासं इहवादी, धमयजनरपेक्ष राज्य जनमाण करावयाचे आहे. त्यातं 
भारताच्या प्रत्येक नागजरकाला त्याच्या जातीधमाचा जवचार न करतां, समान हक्क व समान संधी जमळतील. 
देशाच्या भौगोजलक ऐक्याच्या व अखंडत्वाच्या दृजष्टने व लोकशाही समाज उभारण्याच्या आपल्ह्या ध्येयाच्या 
दृष्टीनेही त्याची गरज आहे.’ [जवाहरलाल नेहरु, – कहदू (१७-७-५१) – पा. नं. ४] हा गर्मभत इशारा गेल्ह्या पंचवीस तीस 
वषात डावलला गेल्ह्याचे दुष्ट्पजरणामच आपण पंजाब-समस्येच्या व जवजवध सेनाचं्या रुपाने भोगत नाही काय? 

 
काहीं लोकानंा कदाजचत असे वाटण्याचा संभव आहे, की ‘सवयधमयसमभाव’ याचा अथय सवय धमाजवषयी 

लोकानंी व शासनाने समान आदर बाळगावा’ असेच म. गाधंी सागंत होते. तसेच शासनाने धमाच्या बाबतीत 
तटस्थ राजहले पाजहजे असेही ते सागंत. यातं लोकशाहीला व राष्ट्रीय ऐक्याला धोका कोठे व कसा आला? 
ही शकंा प्रामाजणकपणाची आहे यातं शकंा नाही. पण त्यातं धमाच्या स्वरुपाजवषयी व त्याच्यापासून जो 
जातीयवादाचा धोका जनमाण होतो, त्याजवषयी गैरसमज जदसून येतात म्हणनू आपण भारतातंील दोन्ही प्रमुख 
धमाचे–कहदु व मुसलमान – स्वरुप समजून घेऊ. त्यामुळे त्याचं्यापासून जातीयवादाचा जो धोका जनमाण 
होतो आहे तो आपोआपच स्पष्ट होईल. प्रथम इस्लाम धमाची माजहती घेऊ. 



 

अनुक्रमणिका 

वहाबी चळवळ 
 
इंग्रजाचं्या ताब्यातूंन कहदुस्थान मुक्त करणे हा पजहला टप्पा. मुक्त भारतातं मुसलमानी वचयस्व 

जनमाण करणे हा दुसरा टप्पा आजण स्वतंि भारतातं मुस्लीम बहुसंख्या जनमाण करणे व मुस्लीम 
धमयशास्त्रानुसार राज्य चालजवणे हा जतसरा टप्पा.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. २४१] या तीन टप्प्याच्या 
राजकारणावर जवश्वास ठेवनू चालणारी चळवळ, म्हणजे वहाबी चळवळ होय. यापकैी पजहला टप्पा कहदंूच्या 
नेतृत्वाखाली राहूनसुद्धा साध्य करता ंयेईल असे मानणारी संघटना म्हणजे ‘जजमयत उल उलेमा’ ही होय. 

 
१९५३ साली पाजकस्तानातं झालेल्ह्या अहंमजदयाजवरोधी दंगलीच्या संदभात न्या. मुनीर यानंी 

जलजहलेल्ह्या वृत्ातंात असे म्हटलेले आहे की अहरार नेते ताजुजद्दन अन्सारी, अताऊल्ला शहा बुखारी, जजमयत 
उल उलेमाचे मौ. अबुल हसनात, मौ. अहंमद अल्ली, मौ. अब्दुल हमीद बदायुनी या सवांचे एका बाबतीत 
एकमत होते की,–भारतीय मुसलमानानंा भारताशी एकजनष्ठ राहणे शक्य नाही. कारण कोणीही मुसलमान 
जबगर मुस्लीम राज्यसते्शी एकजनष्ठ राहंू शकत नाही. आजच्या मुसलमानाचंी सवांत मान्यवर संघटना 
‘जमाते इस्लामी’ ही आहे. जतचे मागयदशयक नेते मौ. मौदूदी त्याचें असे मत आहे की युद्धकाळातं भारतीय 
मुसलमानानंी पाजकस्तानला मदत करणे व शातंता कालातंही पाजकस्तानचे जहत पहाणे मुसलमानाचें कतयव्य 
आहे. या संघटनेचा हेतू सवय भारतात मुसलमानी धमयशास्त्रावर आधारलेली राज्यसत्ा जनमाण करणे हा आहे. 
‘जमायते-इ-इस्लामी की दावत’ मध्ये ते म्हणतात ‘जसक्युलर शासनामुळे जनतेतून ईश्वराची भीती संपते. 
लोक स्वाथाचे गुलाम होऊन बेजबाबदार बनतात. त्याचं्यात घातक राष्ट्राजभमान जनमाण होतात. सवय 
जगातंील मुसलमान बधूं आहेत ही भावना क्षीण होते म्हणून राष्ट्रवादी, लोकशाहीवादी, जसक्युलर 
राजवटीला आमचा जवरोध आहे. मग या राजवटी कहदू चालवोत की मुसलमान चालवोत.’ दुसरे एक नेते मौ. 
सदु्रद्दीन इस्लाही यानंीही याच मताला दुजोरा जदला आहे. 

 
सि सय्यद अहमदखान 

 
वरील वहाबी संप्रदायाजशवाय एक वगेळा मतप्रवाह भारतीय मुसलमानातं जदसून येतो. तो म्हणजे 

सर सय्यद अहमदखान याचंा अजलगड पंथ होय. पजंडत नेहरु म्हणतात [जवाहरलाल नेहरु, – जडस्कव्हरी ऑि इंजडया 
– पा. नं. ४१०-११] ‘सर सय्यद पके्क सुधारणावादी होते. आधुजनक शास्त्रीय ज्ञानाच्या सदंभात इस्लामचा अथय 
लावला पाजहजे. असे त्याचें मत होते. इस्लाम व जििन धमातील साम्य त्यानंी जनदशयनास आणले. 
पडदापद्धती, जस्त्रयाचें मुस्लीम समाजातील स्थान, यासारख्या घातकी पद्धतीवर त्यानंी कडाडून हल्ला केला. 
जखलाित त्यानंा मान्य नव्हती. नवीन इंग्रजी जशक्षण पद्धतीचे ते चाहते होते. मुस्लीम समाजात जशक्षणप्रसार 
करण्यामध्ये त्यानंा यश आले. त्यानंी राजकीय चळवळीपासून मुस्लीम समाजाचे लक्ष दुसरीकडे वळजवले. 
‘मुस्लीम शकै्षजणक पजरषद’ त्यानंी स्थापन केली. त्यातून तयार होणाऱ्या मुस्लीम मध्यम वगीयानंा सरकारी 
नोकरी व व्यवसायाकडे वळजवले.’ याचा पजरणाम असा झाला की जवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मुस्लीम 
मध्यमवगीय सुजशजक्षतामंध्ये दोन वगय प्रामुख्याने जदसून येत. ‘एकाचा ओढा राष्ट्रीय चळवळीकडे तर दुसऱ्याचा 
ओढा (भारताच्या पूवय परंपरा व सद्यस्स्थतीकडे दुलयक्ष करून) शजेारच्या इस्लामी राष्ट्राकडे– जवशषेतः 
तुकय स्तानकडे — आशनेे मागयदशयनासाठी पहाणेकडे’. 

 
१८३०–४० पयंत इंग्रजानंा मुसलमान व मुसलमानानंा इंग्रज आपले शिू वाटावते अशी पजरस्स्थती 

होती. इंग्रजानंी आपले राज्य जहसकावून घेतले याची तीव्र बोच मुस्लीम समाजातील धुरीणानंा लागनू राहणे 
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सहाजजक होते. पण १८६० नंतर क्रमाक्रमाने सुजशजक्षत मुसलमानानंा इंग्रज आपले जमि वाटाव े अशी 
पजरस्स्थती सर सय्यद यानंी आपल्ह्या कौशल्ह्याने जनमाण केली. जानेवारी १८५६ पूवीच ‘महामेडन 
असोजसएशन’ त्यानंी स्थापन केली होती. भारतीय मुस्लीम समाजात इंग्रजाजवषयी सहानुभतूी, सहकायाचे व 
जवश्वासाचे वातावरण त्यानंी जनमाण केले. इंग्रजी जशक्षण आजण पािात्त्य सुधारणा याचंा पुरस्कार त्यानंी केला. 
अजलगड जवद्यापीठाची त्यानंी स्थापना केली. आरंभापासून ते जद्वराष्ट्रवादाचे पुरस्कते होते. ‘मुसलमान हे खरे 
स्वयंभ ूव स्वतंि राष्ट्र आहे’ असे त्याचें मत होते. मुसलमान हे आजच्या भारतात अल्ह्पसंख्य असल्ह्यामुळे 
लोकशाहीची कोणतीही योजना त्यानंा जजत बनवील, त्याचें महत्त्व नष्ट करील, अशी त्यानंा भीती वाटत 
असे.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. २४५] 

 
१८८५ साली काँगे्रस स्थापन झाली. १८८८ साली तर सय्यद म्हणाले. ‘काँगे्रस ही कहदू संघटना 

आहे.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. २४६] जतचा अजंतम हेतू इंग्रजी राज्य संपवनू टाकणे व देशात लोकशाही 
आणणे हा आहे. मुसलमानानंी या संघटनेपासून दूर रहाव.े कहदू बहुसंख्य असलेल्ह्या या देशात शकेडो वष े
आपले राज्य असूनही आपली बहुसंख्या आपण जनमाण करू शकलो नाही. कहदूचा प्रजतकार मोडून काढू 
शकलो नाही’, याची तीव्र जाणीव मुसलमानानंा होतीच. त्यामुळे इंग्रज जाऊन भारतात लोकशाही राजवट 
आल्ह्यास मुसलमान ‘जजतसमाज’ बनेल अशी भीती त्यानंा वाटत होती. त्याजशवायही एक कारण होते. कहदू 
उदारमतवाद त्यानंा समानतेने वागजवण्याची हमी वरचेवर देत होता. पण या जजत मूतीपूजकापेक्षा आम्ही श्रषे्ठ 
असताना त्याचं्याशी समानतेने कसे वागाव ेही मानजसक अडचण सुजशजक्षत मुसलमानानंा वाटे.[ नरहर कुरंुदकर, 
– जागर – पा. नं. २४७] ही भावना इंग्रजी राज्याच्या जहताची होती, याची इगं्रजानंाही जाणीव होती. १८६० 
सालानंतर हा जवभक्ततावाद िायद्याचा आहे. याची जाणीव सुजशजक्षत मुसलमानानंा होऊ लागली होती. 

 
८. मुस्लीम जातीयवादाचे स्वरुप 

 
पाजकस्तानच्या मागणीचा उगम मुसलमान हे स्वयंभ ूराष्ट्र आहे. या भजूमकेत आहे. धार्ममक पातळीवर 

ही भजूमका खजलिा उस्मानपासून आहे. राजकीय पजरभाषेत १८९० पासून जद्वराष्ट्रवाद भारतातं जवकजसत 
होत होता. िटकून वागणाऱ्या मुसलमानानंा जवळ कसे कराव ेहा प्रश्न काँगे्रसच्या अगदी आरंभापासून होता. 
१८८५ ला रानडे, तेलंगा समोर होता. १९०० नंतर जटळक, गोखले याचं्या समोर होता. १९२० नंतर गाधंी, 
नेहरू समोर होता. भारतीय मुसलमानाचं्या राजकारणाला अल्ह्पसंख्याकाच्या राजकारणाचे काहंी पदर 
आहेत. बहुसंख्य कहदूच्या या देशात आपले काय होईल ही भीती अगर अजवश्वास व त्यासाठी काहंी संरक्षणाची 
तरतूद करुन घेणे ही बाजू आहेच. तथाजप मुस्लीम जातीयतेचा उगम या भीतीपोटी नाही. आपलाच धमय 
‘एकमेव खरा धमय’ आहे. इतर सवय धमय त्या खऱ्या धमाच्या भ्रष्ट नकला आहेत, म्हणून त्या नष्ट करणे ‘खरा 
धमय त्याचेंवर लादणे हा अन्याय नव्हे. इतरानंी त्याचा प्रजतकार करणे हा अन्याय आहे. आमच्या राज्यातं 
आमच्याखेरीज इतरानंा कोणतेही अजधकार असू शकत नाहीत. पण इतराचं्या राज्यात माि आम्हाला केवळ 
समानतेने वागवनू चालणार नाही. आम्हाला जवशषेाजधकार असले पाजहजेत कारण आम्ही श्रेष्ठ, खऱ्या धमाचे 
आहोत’ या भजूमकेतून ‘जातीयवाद’ जनमाण होतो. मुसलमानाचं्या आक्रमक आकाकं्षामधून त्याचंा जातीयवाद 
जनमाण होतो. जवस्तारवादातून होतो. स्वधमाच्या श्रेष्ठत्वाच्या जाजणवतूेन होतो. 
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इस्लाम-धमय 
 
मानव जातीच्या उदयापासून जगताच्या कल्ह्याणासाठी परमेश्वराने सवय जाती जमातीत व जगाच्या 

सवय भागातं, व सवय काळातं १ लाख २४ हजार पे्रजषत पाठजवले होते. एकाच परमेश्वराचे हे सवय पे्रजषत 
असल्ह्यामुळे सवय पे्रजषताचंा उपदेश एकच आहे. तोच ‘इस्लाम’ अशी मुसलमानाचंी श्रद्धा आहे. सवय मानव 
जातीसाठी, एकच िेविचा पे्रणषत पाठणवला, तो म्हिजे महंमद पैगंबि होय. ही कुिािातंील फाि महत्त्वाची 
कल्पना आहे. त्यामुळे कुिाि हा िेविचा व अणंतम स्वरुपाचा गं्रथ ठितो.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. २०३] 
त्यातंील आज्ञा जगताच्या अतंापयंत चालू राहणाऱ्या ठरतात. या पजरपूणय धमात कुठलीही सुधारणा होऊ 
शकत नाही. सवय धमाच्या प्रजेचे कल्ह्याण एकमेव खरा धमय जो इस्लाम तो स्वीकारण्यातं आहे. इस्लामचे भ्रष्ट 
रुपच ‘बायबल’मध्ये ‘बोराह’ मध्ये व ‘वदेा’मध्ये आहे. कुराणमध्ये माि त्याचे खरे शुद्ध रुप आहे. त्याचप्रमाणे 
महंमदाच्या उदयापासून होऊन गेलेले सवय सतं ज्ञानेश्वर, रामानुज, वल्लभ वगैरे संत ठरु शकत नाहीत. 
कारण शवेटचा पे्रजषतानंतरचे सगळे संत हे पे्रजषतावर जवश्वास ठेवणारेच असाव ेलागतात. चक्रधर ककवा बसव 
हे धमयससं्थापकही ठरु शकत नाहीत. कारण इस्लामनंतर नवा धमयही होऊ शकत नाही. ‘शवेटचा पे्रजषत’ या 
शब्दातं इतके सगळे गृहीत आहे. 

 
इस्लामची मूलतत्त्व े

 
पाच साजंगतली जातात. नमाज, रोजा, हज्र, जकात व वहदत. जदसायला ही तत्त्व ेसोपी, साधी, 

जनरुपद्रवी वाटतात. पण त्याचं्या पोटातं िार व्यापक अथय आहे. उदा. नमाज म्हणजे ईश्वराची प्राथयना. 
मुसलमान सवय जगाचा परमेश्वर एकच मानतात. त्याचे नाव अल्ला. त्याचा एकमेव शवेटचा पे्रजषत ‘महंमद’ 
आहे. त्याचा उपदेश ‘कुराण’ होय. म्हणनू परमेश्वराची प्राथयना कुराणमध्ये साजंगतली तशीच व्हायला हवी. 
जकात म्हणजे धमादाय. म्हणजे मुसलमानाचंा धमादाय, तीथययािा म्हणजे त्याचंीच तीथययािा. थोडक्यात 
म्हणजे मुसलमान असे मानतो की जगात एकच धमय पणवि आहे. तो म्हिजे इस्लाम. उिलेले सािे धमय धमयच 
नव्हेत. इस्लामच्या भ्रष्ट नकला आहेत. पाखंडे आहेत. ते नष्ट किायला हवेत. या पिमेश्विाची उपासना 
कििेचा एकच मागय आहे. तो म्हिजे त्याचा संदेि जगभि प्रस्थाणपत कििे. हे कितानंा स्वधमयप्रचाि किावा 
लागेल. तसेच पिधमय खंडनही किावे लागेल. लोकानंा हे सहजासहजी पििाि नाही. म्हिून 
ईश्विसेवेसाठी मुसलमानानंा जग कजकाव ेलागेल. हातातं तलवाि घेऊन धमययुद् किावे लागेल. त्याला 
‘जजहाद–वा–सैि’ [नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. २१०] म्हणजे जतहेरी झगडा म्हणतात. स्वतःची धमयश्रद्धा पक्की 
करणे. आपल्ह्या अनुयायाचंी पक्की करणे व इस्लाम ज्यानंी स्वीकारलेला नाही, त्यानंा तो पटजवणे असे या 
जतहेरी झगड्ाचे स्वरुप आहे. यासाठी तलवार वापरणेस परवानगी आहे. 

 
इस्लाम आणि भाित 

 
१९०४ साली बंगालची िाळणी झाली, त्यामागे मुस्लीम बहुसंख्येचा प्रातं जनमाण करणेची भावना 

होती. ती िाळणी रद्द झाल्ह्यानंतर मंुबई प्रातंाची िाळणी करुन कसध प्रातं अस्स्तत्त्वात आला, याला जटळक 
गोखल्ह्यानंीही पाकठबा जदला होता हे लक्षात घेतले पाजहजे. 

 
१९०६ साली मुस्लीम लीगने जवभक्त मतदार संघ माजगतला. १९०९ च्या मोले-जमन्टो सुधारणानंी 

जवभक्त मतदार संघ मान्य केला. या कायद्याची चचा जब्रटीश पालय मेन्टमध्ये झाली, त्यावळेी केवळ 



 

अनुक्रमणिका 

मुसलमानानंी जनवडलेल्ह्या व केवळ मुस्लीम प्रजतजनधींनी केलेले कायदेच मुस्लीमानंा लागू होऊं शकतील 
असा जवचार व्यक्त करण्यातं आला होता. 

 
१९१६ साली लखनौ कराराने जवभक्त मतदार संघाला, मुस्लीमाचं्या जवशषेाजधकारानंा काँगे्रसची 

मान्यता जमळाली. लखनौ करारातं लोकसंख्येपेक्षा अजधक प्रमाणात जागा हे सूि होतेच. या राखीव जागानंी 
सुजशजक्षत मुसलमानानंा सवय महत्त्वाच्या उच्च सरकारी नोकऱ्यामध्ये सुरजक्षत राखीव हक्क जनमाण करुन जदले. 

 
मुस्लीम जातीयवादाचे स्वरुप ‘अणवश्वास व भीती’ हे आहे. या गृहीतकृत्यावि िाकण्यात आलेली 

ही चुकीची पावले होती. नेहरु पजरषदेने १९२८ साली कें द्रीय जवधानसभेत मुस्लीमानंा ३३ टके्क जागा देऊ 
केल्ह्या होत्या. लखनौ कराराहून हे जकती तरी अजधक होते. पण मुसलमानाचं्या सवय गटानंी तीवर बजहष्ट्कार 
घातला. कारण नेहरु पजरषद जवभक्त मतदार संघ रद्द करावते असे सुचजवत होती. जवभक्त मतदारसंघ रद्द 
होणे म्हणजे मुसलमान हे स्वयंभ ू राष्ट्र आहे या कल्ह्पनेला सोडजचठ्ठी जदल्ह्यासारखे होते. उलटपक्षी हेच 
मुसलमान गट आगाखानाचं्या नेतृत्वाखालील पजरषदेला एकजुटीने हजर राजहले. यावरुन मुस्लीम 
जातीयवादाचे स्वरुप स्पष्ट होते. 

 
स्वतंि भाितातील मुस्लीमाचंी त्स्थती 

 
पाजकस्तानची जनर्ममती झाली आजण इथे मागे राजहलेल्ह्या मुसलमानाचंी अवस्था जिशकूंसारखी झाली. 

हे स्वतःला पाजकस्तानी म्हणवनू घेत होते पण िाळणीमुळे त्यानंा कायमचे भारतात राहाव ेलागणार होते. 
पाजकस्तानच्या जनर्ममतीचा हा पजरणाम त्यानंी अपेजक्षला नव्हता. तरीही त्या वस्तुस्स्थतीशी त्यानंा आता सामोरे 
जाव ेलागले होते. अशा पजरस्स्थतीत त्यानंा दोनच मागय उपलब्ध होते. पाजकस्तानची जनर्ममती झाली तसाच 
आपलाही प्रश्न आज ना उद्या सुटेल या श्रदे्धने रहावयाचे ककवा भारताला आपली श्रद्धा वहावयाची. पैकी 
दुसरा मागय त्यानंी कायमचा बंद करुन ठेवलेला आहे असे हमीद दलवाई स्वतःच्या अनुभवावरुन म्हणतात. 
आता राजहला पजहला मागय, पाजकस्तानच्या मागणीला जचकटून राहण्याचा व जद्वराष्ट्रवादाच्या मागाने 
जाण्याचा. भारतीय मुसलमानानंी याच मागाने जाण्याचा जनणयय केला आहे, असे हमीद दलवाई म्हणतात. 
तसेच स्वतःला राष्ट्रीय म्हणवनू घेणारे मुसलमान ही पजरस्स्थती खपवनू घेत आहेत. ककबहुना तेही त्याच 
जवचाराच्या आहारी जात आहेत असे त्यानंा वाटते. ‘कहदू राज्य करंु शकणार नाहीत. शवेटी आपणालाच ते 
हाती घ्याव ेलागणार आहे असे मनातल्ह्या मनात ते माडें खात आहेत. आजण भाबडे लोक त्यावंर जवश्वास 
ठेवनू, जमटक्या मारीत आहेत. असेही त्यानंा जदसते. दुसरे असे की तसाच प्रसंग पडला तर एक मुस्लीम 
शकेडो कािीरानंा भारी ठरेल असा जवश्वास काहंी मुस्लीम नेते बाळगीत आहेत. मुस्लीम जदस्ग्वजयाचा 
इजतहास याला साक्ष आहे. असेही त्यानंा वाटते. जनवाजसताचंा प्रश्न, काश्मीर प्रश्न, आसाममधील 
घुसखोराचंा प्रश्न सोडजवतानंा भारत सरकारची जी वागणूक जदसून आली, तीवरुन कहदंूच्या दौबयल्ह्याची 
खािी त्यानंा पटली असावी. धमयजनष्ठा चेतवनू िुटीर भावना जनमाण करता येते. व मुस्लीम समाजाला 
संघजटत करता येते, यातूंन पाजकस्तान जमळवता येते याचा अनुभव त्यानंी घेतलाच आहे. त्याचीच पनुरावृत्ी 
केल्ह्यास आताही यश जमळजवणे अशक्य नाही असे त्यानंा वाटत असाव.े िाळणी होत असतानंा त्यानंा 
पाजकस्तानमध्ये जाण्याची सधंी जमळूनही ते गेले नाहीत. त्याचा उलगडा या दृष्टीने लागू शकतो. संपूणय 
भारतच ‘इस्लामी राज्य’ होण्याची शक्यता त्यानंा त्यावळेी वाटली असावी. 
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जबगर मुसलमानी राजसते्खाली मुसलमान राहू शकत नाही. धमयसत्ा व राज्यसत्ा एकच 
असावयास हवी. खजलिा व धमयगुरु एकच हवा. ही इस्लाम धमाची परंपरा आहे. इस्लामही भातृभावात्मक 
संघटना आहे. उम्मत (सहमतीवर चालणारा धमय समाज) हीच ईश्वरी इच्छा समजून घेण्याचे एकमेव साधन 
आहे. अशा समाजाजशवाय व्यक्तीला स्वतंि स्थान नाही. मग व्यस्क्तस्वातंत्र्य ककवा लोकशाही कुठली? 
व्यक्ती ही समाजाचा अजभन्न भाग िक्त आहे. या जवचारसरणीत मुस्लीम जातीयवादाची व एकाजधकारशाहीची 
मुळे जदसून येतात. 

 
कहदू धर्ममयाचंी त्स्थती 

 
मनुष्ट्य मािाचे अजंतम साध्य ईश्वरी कृपा ककवा मोक्ष ककवा आत्म साक्षात्कार असे मानण्यात आले 

आहे. ऐजहक जीवन हे केवळ त्याचे साधन मानले आहे. ‘तरीच जन्मा याव,े दास ईश्वराचे व्हाव’े असे म्हटले 
आहे. जग नश्वर, क्षणभगंूर असून त्यातंील जीवन दुःखाने ओतप्रोत भरलेले आहे. जन्ममृत्य,ू वृजद्धक्षय हे 
रहाटगाडगे अनाजदकालापासून चालू आहे. यातूंन मुक्तता म्हणजे मोक्ष. धमयजवचारातंील ही मलूभतू कल्ह्पना 
आहे. ‘म्हणौनी मतृ्यलूोकी सुखाची कहाणी | आइकैल कवणाच्या श्रवणी | कैची सुखजनद्रा, आंथरुणी | 
इंगळाचं्या || ज्ञानेश्वराचें हे उद्गार व ‘सुख पहाता ंजवापाडे | दुःख पवयता एवढे |’ ही तुकारामाची भावनाही 
त्याच दृष्टीची जनदशयक आहे. डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्णन् यानंीही याच आशयाचे जवचार त्याचं्या Hindu View of 
Life या गं्रथात व्यक्त केले आहेत.[ डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्ट्णन – कहदू व्य ूऑि लाईि – प्रकरण ३ रे] ते म्हणतात ‘यापंासून 
सुटका करून घेण्याचे तीन मागय आहेत. ते म्हणजे भस्क्त, कमय आजण ज्ञान हे होत. हे तीन्ही मागय परस्पर 
सुसंगतच आहेत. ज्ञान म्हणजे अनुभव. भक्तीची अतंीम पजरणती ज्ञानातंच होते आजण ही दोन्ही जमळून सत्कमय 
ककवा सदाचारी जीवन होते. वणय कल्ह्पना ही कमाची सामाजजक बाजू आहे तर आश्रम-कल्ह्पना ही वैयस्क्तक 
बाजू होय. चार आश्रय म्हणजे (ब्रह्मचयय, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, आजण सनं्यास) अंजतम उजद्दष्टाकडे 
जाणाऱ्या जीवन यािेतील टप्पे होत.’ ऐजहक उत्कषय आजण परमाथयजसद्धी याचं्यातील वास्तजवक जवरोध लक्षात 
घेऊन परमाथावरच आपण आपले लक्ष कें जद्रत केले पाजहजे अशी सवय धमांची जशकवण असते. या परमाथय 
वृत्ीची मुख्य लक्षणे दोन.[ ग.ं बा. सरदार, – धमय आजण समाजपजरवतयन – पा. नं. २९] एक जनत्याजनत्य जववके आजण दुसरे 
ऐजहक व पारलौजकक सुखाजवषयी वैराग्य. या जवचाराशंी सुसंगत असा शरीर व आत्मा याचंा संबधंाजवषयीचा 
धमाचा दृष्टीकोन आहे. पार्मथव शरीर व चैतन्यमय आत्मा याचं्यात तमप्रकाशवत जवरोध आहे, म्हणून तपाच्या 
योगे शरीर सुकवल्ह्याजशवाय आत्म्याचा प्रकाश जदसणार नाही. जडाच्या पाशातूंन जीवात्म्याला मुक्त केले 
पाजहजे अशी धारणा धमयजवचारातं असते. 

 
सत्याचा शोध ककवा त्याची साक्षात प्रचीजत हे धमयजीवनाचे एक प्रयोजन आहे. जिकालाबाजधत शाश्वत 

सत्य हे मुळातंच अतींजद्रय, अकचत्य व अबजुद्धगम्य आहे. लौजकक व्यवहारातं उपयोगी पडणारी प्रत्यक्ष व 
अनुमान ही दोन्ही प्रमाणे सत्यान्वषेण व आत्मदशयन याचं्या बाबतीत बाजूला सारावी लागतात. इणंद्रयणनग्रह 
व णचत्तवृणत्तणनिोध याचं्या साहाय्याने मन बाह्यउपाधी पासून पूिय मुक्त झाल्यावि अतंःस्फूतीने जे प्रतीत होते, 
तेच खिे सत्य होय. 

 
जवजवधतेने नटलेल्ह्या बायजवश्वातंील एकत्व शोधून काढण्याची माणसाला स्वभावजसद्ध ओढ असते. 

त्याबरोबरच ज्ञानाच्या पजलकडे झेप घेऊन अज्ञाताला ज्ञानाच्या कके्षत आणण्याची सुद्धा ओढ असते. या 
ओढीजप्रत्यथय चाललेल्ह्या धडपडीतून त्याची तत्वजजज्ञासा जागी होते. व त्या अज्ञात सत्याचा शोध घेण्याचा 
ध्यास लागतो. त्याच्या अनुषगंाने तो स्वतःलाच जवचारू लागतो. जवश्वाची घडण कशी झाली असावी? त्याचा 
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जनमाता कोण? जनयतंा कोण? मानवाचे या अिाट जवश्वात स्थान कोणते? मानवी जन्माचे प्रयोजन काय? 
त्याचे सािल्ह्य कशात आहे? जडचेतन मनुष्ट्येतर सृष्टी व मनुष्ट्य याचें नाते काय? माणसामाणसामध्ये संबधं 
कसे असावते? या प्रश्नाचंी जचजकत्सा त्याला करावीशी वाटते. यातून अनेक उपपत्ी पढेु येतात. केवलादै्वत, 
जवजशष्टादै्वत, दै्वत, शुद्धादै्वत इ. मतमतातंरे उत्पन्न होतात. जीजवत सािल्ह्याचा जवचार करताना सत्यासत्य, 
जनत्याजनत्य, याच्याप्रमाणे नीतीअनीतीचा जवचार करावा लागतो. श्रये व अश्रेय, तात्काजलक व जचरंतन 
याचं्यातील जवसंवाद दूर करण्याची आवश्यकता जाणवते. यातून जनतीमीमासेंचा जन्म होतो.[ गं. बा. सरदार, – 
धमय आजण समाजपजरवतयन – पा. नं. १४] 

 
कहदू धमाच्या पाच ऐजतहाजसक अवस्था.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – लेखसगं्रह – पा. नं. २०८] (१) पृथक 

पृथक संघधमय. (२) वदेपूवय अनेक देवतावादी धमय. (३) वैजदक आयांचा श्रृजतस्मृजत धमय. (४) शवै, वैष्ट्णव, 
बौद्ध, जैन इ. जवश्वधमय. (५) श्रृजतस्मृजत पुराणोक्त धमय. वैजदक धमय सवय माणसाचंा धमय नाही. एका आयय गटाचा 
आहे. वैणदक आयांच्या समाजसंस्थेचा ब्राह्मि वणिष्ठत्व व िुद्र-दास्य हा महत्वाचा भाग आहे. वैजदक काळीच 
राजन्य वगात ब्राह्मणवजरष्ठत्वाजवरुद्ध प्रजतकाराची चळवळ उत्पन्न झाली. भारतीय युद्धाने या भाडंणाचा 
जनकाल लावला व पुरोजहताचें स्थान समाजात दृढमूल झाले. शवै, वैष्ट्णव, बौद्ध, जैन इ. जवश्वधमाचा 
पुरस्कार वैजदकेतर वजरष्ठवगाने केला. राजन्यानी त्याचं्या प्रस्थापनेत पुढाकार घेतला. या वैजदकेतर पंथानंी 
मानवानंा श्रयेाचा मागय खुला करणारी व्यापक उदार भावना प्रजतपादली होती. यातच त्याचंी थोरवी जदसून 
येते. 

 
एकेश्विवाद 

 
वगेवगेळया घटना, वगेवगेळे अनुभव यानंा एका जसद्धातंाच्या सूिात गंुिून त्यानंा अथयपूणयता 

आणण्याची सदैव धडपड माणूस करीत असतो. यामुळेच एकेश्वरवादाची कल्ह्पना उदयास आली. पिमेश्वि 
हा णवश्वाचा णनयतंा िाजा मानला गेला. पृर्थवीविील िाजा हा त्याचा अिं म्हिून मान्यता पावला. भारताच्या 
धमयजीवनातं अनेक उपासना-संप्रदाय स्स्थर झाले होते. जशव, जवष्ट्णू दत् याचें भक्त आपले उपास्य दैवत 
म्हणजेच परमेश्वर असे मानीत होते. त्याचेंतील जवरोध कमी करण्यासाठी ही सवय एकाच परमेश्वराची रूपे 
आहेत असा समन्वय पुढे आला. त्यामुळे एकेश्वरवादाचा आग्रह केवळ तास्त्वक पातळीवरच राजहला. 
जनमानसातं ही कल्ह्पना खोलवर रूजली नाही.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – लेखसगं्रह – पा. नं. २०८] 

 
प्रादेणिक भक्ती संप्रदाय 

 
प्रादेजशक भक्ती पंथानंी धमयजीवनाचे शुद्धीकरण करण्याचे कायय हाती घेतले. त्यासाठी सवय थरातंील 

सामान्य लोकापंयंत कहदूतत्वबोध व भस्क्त जनरुपण नेऊन पोहचजवण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला. म्हणून संस्कृत 
भाषेऐवजी प्राकृताची त्यानंी कास धरली. लोकभाषेत गं्रथरचना व कीतयन जनरुपण करण्यास त्यानंी सुरुवात 
केली. या धार्ममक प्रबोधनाच्या कायात शूद्र अजतशदू्र जस्त्रयाही सामील झाल्ह्या. त्यामुळे कमयकाडं व जवद्वतजडता 
यातं बजंदस्त होऊन पडलेले धमयजीवन प्रवाही, संस्कारक्षम बनले. पुरोजहतशाहीचे वचयस्व मोडून 
काढण्यासाठी त्यानी गुरुमागाची स्थापना केली. सहाजजकच सनातनी शास्त्री पजंडताचंा जवरोध झाला. अनेक 
भक्ताचंा छळ झाला. जचत्शुद्धी, ईश्वरजनष्ठा, सदाचार आजद नीजततत्वाचंी महती लोकाचं्या मनावर 
ठसजवण्याची त्यानंी पराकाष्ठा केली. याचवळेी वामाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या शक्ती संप्रदायाचा व तंि 
मागाचाही बोलबाला होत होता. 
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आश्रमधमय 
 
वेदानंी तीन कल्पना णदल्या आहेत. धमय, ऋि आणि ऋत. पैकी धमाचा जवचार आपण आतापयंत 

केला. ऋण प्रत्येक व्यस्क्तस चार असतात.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – लेखसगं्रह – पा. नं. २०७] (शतपथ ब्राह्मण) 
देवऋण, ऋषीऋण, जपतृऋण आजण मनुष्ट्यऋण. प्रकाश, पाणी, अन्न देवापासून जमळते. या ऋणाची िेड 
देवयज्ञाने करायची असते. परंपरेने प्राप्त झालेली जवद्या हे ऋषींचे ऋण होय. ब्रह्मचयाश्रम पत्करून 
जवद्याग्रहणाने व जन्मभर स्वाध्याय केल्ह्याने हे ऋण जिटते. आपला जन्म हे जपतराचें ऋण आहे. गृहस्थाश्रम 
स्वीकारून व प्रजोत्पादन करून हे ऋण िेडावयाचे असते. माणसाचें सहकायय जमळाल्ह्याजशवाय जीवन 
अशक्य असते. म्हणून ते ऋण अजतथी सत्काराने व जनत्यदानाने िेडावयाचे असते. नैजतक जबाबदारीच्या 
तत्वाच्या जवकासाची सूचक अशी ही कल्ह्पना आहे. 

 
वियधमय 

 
ब्रहदारण्य-कोपजनषदात साजंगतले आहे की, प्रथम अस्ग्नरुप केवळ ब्रह्म होते. ते एकच होते. त्याचे 

सामर्थ्यय कमी पडू लागले. प्रगती होईना म्हणून त्याने अजधक उच्चरुप धारण केले. ते म्हणजे देवामधील 
क्षािवणय होय. तेवढ्याने भागेना, प्रगती होईना म्हणून वैश्यवणय जनमाण केला. तेवढ्याने भागेना म्हणून शूद्रवणय 
जनमाण केला. तेवढ्याने भागेना, सामर्थ्यय कमी पडू लागले म्हणून अजधक श्रेयस्कर रुप : ब्रह्माने जनर्ममले. ते 
म्हणजे धमय होय. धमय हा क्षजियाचंाही क्षजिय आहे. म्हणनू धमापेक्षा काही वणिष्ठ नाही. कारण कमी बळाची 
व्यक्ती अजधक बळाच्या व्यक्तीला धमाच्या आधारे आज्ञा करू शकते. हेच देवामधील चातुवयण्य मनुष्ट्यामध्ये 
अवतरले. 

 
ऋत 

 
णवश्वाचे णनयमन कििािे धमयतत्व म्हिजे ‘ऋत’ जदवस व राि, संवत्सराचे जनयजमत पजरवतयन, सूयय, 

चंद्र ताऱ्याचंी जनयमबद्ध गती व उदयास्त वनस्पतीच्या पि, पुष्ट्पिलरुपी जवकासावस्था, प्राण्याचं्या व 
माणसाचं्या गभावस्थेतील जनजित कालावधी अिा प्रकािच्या णवश्वव्यवस्थेस ‘ऋत’ असे ऋलवेदात नावं आहे.[ 
तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – लेखसगं्रह – पा. नं. १७७] वसंत, ग्रीष्ट्म, वषा, शरद, हेमंत व जशजशर हे वषाचे सहा ऋतू. 
त्याचंी णनयणमत गती पाहून त्यानंा ऋतू म्हितात. योग्यकमय, सत्यपथ ककवा प्रशस्त वतयनक्रम याचंा वाचक 
‘ऋत’ िब्द वैणदक नीणतिास्त्रात आला आहे. धमय, अथय, काम, मोक्ष याचंी साधना समाजातंील व्यक्तीस 
किता यावी म्हिून क्षािधमय प्रवृत्त केला आहे. चाि आश्रम चातुवयण्य याचे संिक्षि िाजधमाधीन आहे. असा 
णसद्ातं कहदू धमात मूलभूत मानला आहे. 

 
पुरुषाथय 

 
भारतीय नीतीशास्त्राच्या दृष्टीने जिवणाची ककवा पुरुषाथाची कल्ह्पना िार उपयुक्त आहे. महाभारत, 

पुराणे आजण स्मातय धमयशास्त्र याचं्यात चतुर्मवध ‘पुरुषाथय’ साजंगतला आहे. धमय, अथय, काम आणि मोक्ष या 
पुरुषाथाच्या तत्वाच्या अणधष्ठानावि भाितीय जीवन पद्ती व संस्कृती आधािली आहे. आत्म्याचे अत्स्तत्व 
व अमित्वाचा णसद्ातं कमयणसद्ातं आणि तन्मूलक पुनजयन्मवाद हा कहदूधमाचा आत्मा होय. मन्वाजदस्मृती, 
महाभारत आजण भगवद्गीता यातंील नीजतशास्त्र कमयजवपाक जसद्धातंावर अवलंबून आहे. स्मृतीतील जन्मजसद्ध 
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चातुवयण्याचे समथयन ‘ईश्वर’ व ‘कमयजवपाक’ या दोन तत्वावर आधारलेले आहे. (आपस्तंभ धमयसूि) बौद्ध व 
जैन ईश्वर मानीत नाहीत. पण जवश्वाच्या मुळाशी असलेल्ह्या सुकृत दुष्ट्कृताचा अदृष्ट कायदा कहदू धमाप्रमाणेच 
मानतात. सगळे सुधािलेले धमय, णवश्व हे नैणतक िाज्य आहे व धमय त्या नैणतक िाज्याचा कायदा आहे असे 
मानतात. 

 
णवश्वात्मकै्य भाव 

 
जलचर प्राणी, वृषभ, गो, अश्व, वराह, अधयपश,ू अधयमनुष्ट्य, आकाशस्थ गोल, भमूीपवयत, वृक्ष, 

सरोवर इ. मूतय वस्तंूची आजण प्राण्याचंी पूजा करणारे, त्याचें देवत्व स्थापून तद्र्थ यज्ञ, बजलदान इ. प्रकारे 
अचा करणारे जे संप्रदाय होते त्यानंा हीन धमय कल्ह्पनाचं्या बंधनातून मुक्त करणारा जवचार, वदेानंी प्रथम 
साजंगतला. सवय चिाचि णवश्व एकाच ईश्विाचे रुप आहे हा संदेि वेदानंी णदला व णवश्वधमय समन्वयाचा मागय 
साणंगतला. हे तत्व कहदुस्थानातंील अगणित पिस्पिणविोधी धमयसंप्रदायानंा एकि गंुफण्यास समथय झाले. 
पि त्यामुळे सवय हीनोच्च धमय कल्पनाचंा णवभूतीवादाच्या तत्वाने संग्रह किण्याचा प्रयत्न झाला. तद्वािा 
संस्कृतीच्या णवणवध थिातं कायम रुतून बसलेल्या मानवगिाचंी भली मोठी उतिंड णनमाि झाली. त्यातूंन 
जाणतसंस्था णनमाि झाली. हीन धमयसंप्रदायाचे वैणिष्ट्य व हीन संस्कृतीचा वािसा या जाणतसंस्थेने कायम 
ठेवला. व्यवसायभेद नैसर्मगक भेद ठिवले. वनस्पती आजण प्राणी या सृष्टीतील वैजचत्र्याच्या मयादा जशा 
अबाजधत आजण अनुल्लंघनीय असतात त्याप्रमाणे व्यावसाजयक, सामाजजक, धार्ममक परंपरा अबाजधत व 
अनुल्लंघनीय ठरजवल्ह्या. त्यामुळे मनुष्ट्याचे मन आणि व्यवहाि अत्यतं संकुणचत, कृणिम, पोकळ, व्यथय 
संप्रदायाच्या बंधनातं बंणदस्त झाले. मनुष्ट्याच्या णवकासप्रवि िक्तीची कुचंबिा झाली. मानवणनर्ममत 
बंधनानंा व कत्ल्पत भेदानंा, नैसर्मगक भेदाचें स्वरूप देिािा धमय दीघयकालीन सामाणजक, िाजकीय, 
सासं्कृणतक अवनतीस कािि होिािच. प्राचीन कहदू समाजरचनेत राजाच्या कायद्यापेक्षा जातीउपजातींच्या 
चालीरीतींना, रुढींना अजधक सामर्थ्यय आले होते. शकेडो प्रकारच्या रुढींचाच अंमल होता. म्हणून जचरस्थायी 
मोठ्या प्रदेशावरील स्स्थर राजवट कहदू समाजात जनमाण झाली नाही.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – कहदूधमय समीक्षा – 
व्याख्यान जतसरे] 

 
जी स्स्थती मुस्लीमाचंी त्याचं्या धमात आहे, तशीच कहदंूची कहदूधमात आहे. ‘कहदूधमात व्यक्तीला 

काहंी स्थान नाही. त्याची रचना वणाच्या कल्ह्पनेवर केलेली आहे. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीशी कसे 
वागाव ेयाची जशकवण कहदूधमात नाही. एका वणाने दुसऱ्या वणाशी कसे वागाव ेयाची बंधने कहदू धमात आहेत. 
व्यक्तीचा णवकास हे धमाचे ध्येय असते. मािसाचा जन्म आत्मोन्नतीसाठी आहे. त्यासाठी पोषक वाताविि 
णनमाि कििे ही धमाची मूलभूत कल्पना व जबाबदािी आहे. त्यासाठी तीन गोष्टी त्या धमात असाव्या 
लागतात. (१) सहानुभूती, (२) समता, (३) स्वातंत्र्य. यापैंकी काहंीच कहदूधमात नाही.[ डॉ. बी. आर. आंबडेकर, 
– जनवडक भाषणे – सपंा. बी. जी. जावळे]’ दुसरे असे की इस्लाममध्ये ज्याप्रमाणे अल्लाचे सावयभौमत्व मानले आहे, 
त्याचप्रमाणे कहदूधमात ‘धमाचे सावयभौमत्व’ मानलेले आहे, धमाप्रमाणे जवहीत केलेले स्थानच व्यक्तीस 
स्वीकाराव ेलागते. गीतेमध्ये तर असे साजंगतले आहे की आपल्ह्या वायाला आलेले जनयत कमय जनस्वाथय 
सेवाबदु्धीने करतात, ते त्या कमांनी ईश्वराचीच पूजा करतात.[ मा. स. गोळवलकर, – जवचारधन – पा. नं. ९६] कै. 
गोळवलकर गुरुजी म्हणतात, ‘कहदुसमाज हाच परमेश्वर आहे. पुरुषसूक्तामध्ये सवय शक्तीमान परमेश्वराचे 
जे वणयन आहे, त्यावरून हीच गोष्ट स्पष्ट होते. ब्राह्मण त्याचे मुख आहेत, क्षिीय त्याचे हात आहेत. वैश्य 
त्याच्या माडं्ा आहेत आजण शुद्र ते त्याचे पाय आहेत. ज्या समाजातं अशी चतुर्मवध व्यवस्था आहे, तो कहदू 
समाज आपला ईश्वर आहे.[ मा. स. गोळवलकर, – जवचारधन – पा. नं. २५] व्यक्ती आजण समाज याचें संबधं शरीर आजण 
त्याचे अवयव असे मानण्याची कल्ह्पना व्यक्तीला स्वतंि अस्स्तत्व नाही, असे सागंण्याचीच नाही काय? 
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जे काही घडते, ते पूवयसजंचतानुसार अपजरहाययतेने घडते. हा सवय जिगुणात्मक प्रकृतीचा खेळ आहे. [ 
तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – कहदूधमय समीक्षा – व्याख्यान दुसरे] मानवी जीवनासंबधंीचा हा दृष्टीकोन व्यक्तीला एकंदर 
लौजकक व सामाजजक कतृयत्व, महात्म्य, स्वातंत्र्य नसल्ह्याचाच जनदशयक नाही काय? 

 
तथाजप कहदुधमामध्ये इस्लामप्रमाणे राजसत्ा व धमयसत्ा एकि कें द्रीत झालेली नाही. मध्यवती 

संघजटत धमयसंस्थाही (जििन व इस्लामप्रमाणे) नाही. त्यामुळे व्यक्ती अगदी गुलाम नाहीत. व्यस्क्तगत 
तपिया, नैजतक वतयन, यामुळे कोणाही व्यक्तीस मोक्ष प्राप्त करून घेता येतो असे कहदुधमय मानतो. कहदुधमात 
नीजत ही जचत्शुद्धीद्वारा मोक्षाचे कारण मानली आहे.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – कहदूधमय समीक्षा – व्याख्यान दुसरे] 
त्यामुळे व्यक्तीला गौण का ंहोईना पण स्थान आहे. काहंी प्रमाणातं जभन्न जवचार माडंण्यात आले आहेत. 
त्यामुळे जनदान वैचाजरक के्षिातं तरी जभन्न जभन्न जवचाराचंा जवकास होऊ शकला. पण कहदुधमय ही कल्ह्पना व 
जातीससं्था हीच वस्तुस्स्थती असल्ह्यामुळे आचरणाचे बाबतीत मोकळीक जमळू शकत नव्हती. एकोजणसाव्या 
शतकात इंग्रजी जशक्षण जमळू लागल्ह्याबरोबर त्याचा िायदा कहदंूनी मोठ्या प्रमाणात घेतला. त्यामुळे त्या 
समाजातं सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. 

 
धमयिासन आणि समाज 

 
धमयशासनाला बौजद्धक व नैजतक आधार धमयगं्रथाचंा असतो. त्याचें रहस्य उलगडून सागंणारा व 

सामाजजक व्यवहाराच्या संदभात धमाधमाचा जनणयय करणारा शास्त्रीपंजडताचंा एक स्वतंि वगय जनमाण होतो. 
तसेच देवाचे पुजारी, जभक्षुक, जोशी, भट, गुरव, भगत, देवऋषी याचंाही एक वगेळा वगय जनमाण होतो. राजा 
व प्रजा याचेंमध्ये जसा सरकारी अजधकारी वगय असतो, त्याप्रमाणे देव व त्याचें भक्त असणारी सामान्य प्रजा 
याचेंमध्ये वर उल्लेखलेले मध्यस्थ असतात. त्याचंा योगके्षम राजाकडून व समाजातंील वजरष्ठ वगाच्या 
दातृत्वामधून होत असतो. 

 
िुद्राणदिुद्रानंा व णस्त्रयानंा येथे णवद्याजयनास बंदी होती. समाजातंील अशाच जवद्यावजंचत अन्य 

घटकानंी सामाजजक जवषमता, उच्चनीचता, भेदाभेद नैसर्मगक व ईश्वरप्रणीत मानावते. स्वधमाप्रमाणे प्राप्त 
जनयत–कमय जकतीही हीन प्रतीचे असले, तरी ते आचरण्यातंच आपले खरे जहत व अंजतम कल्ह्याण मानाव ेअशी 
जशकवण शास्त्रीपजंडतानंी व भटाजभक्षकुानंी, धमयगं्रथानंी व पुराणानंी जदली. मनुष्ट्याच्या जवचारशीलतेला व 
जनणययशक्तीला अवसर ठेवला नाही. त्यामुळे सामान्याचंी मने अगजतकता, न्युनगडं, पराभतूपणा, वैिल्ह्य 
भावना आजण प्रारब्धवाद यानंी ग्रासून गेली. सत्यासत्य, कायाकायय, धमाधमय, नीतीअनीजत याचंा जनणयय 
धमयशास्त्राच्या आधारे ककवा रूढीप्रामाण्यानुसार होई. श्रुजतस्मृजतपुराणोक्त धमय सवांवरच बंधनकारक होता. 

 
णवद्याबंदीमुळे कहदू समाजात ज्ञान आणि श्रम याचंी फािकत घडून आली उत्पादक वगय एकीकडे ति 

पणढक वगय दुसिीकडे अिी णवभागिी झाली. रुढीदास्य, प्रयोगशीलतेचा अभाव आजण अनुभवजन्य ज्ञान व 
तत्त्वकचतन याचं्यातंील दुरावा यामुळे उत्पादन साधनातं येथे सुधारणा होऊ शकली नाही. कष्टकरी समाज 
जातीजातीत जवभागला असल्ह्यामुळे त्याचं्यात एकजूट कधी होऊ शकली नाही. जवद्रोहाची भावना जनमाण 
झाली नाही. अस्स्मता कधी जागतृ झाली नाही. शतकानुशतके नीच पातळीवरील दयनीय जजणेच कंठण्यातं 
त्याला इजतकतयव्य मानाव ेलागले. आलीया भोगासी सादर व्हाव ेलागले. 
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कहदंूचे धार्ममक तत्त्वज्ञान पुनजयन्मावर श्रद्धा ठेवणारे असल्ह्यामुळे सामाजजक पजरवतयनाच्या 
चळवळीच्या जवरोधी आहे. कहदुधमयपरंपरा व संस्कृती ज्याचं्या हाडीमासी जखळली आहे, असे लोक 
धमयपजरवतयनालाच नव्हे तर कोणत्याही पजरवतयनास नेहमीच प्रजतकूल राजहले आहेत.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – 
पा. नं. १९०] या मनोवृत्ीमुळे आपल्ह्या परंपरा जटकवनू ठेवण्याचे व जचवटपणे जतन करणेचे कायय कहदू समाजाने 
नेहमीच केले आहे. कहदंुच्याइतकी जचवट जमात जगाच्या इजतहासातं सापडत नाही. कहदू समाजाची जटकून 
राहण्याची शक्ती एवढी प्रचंड आहे की कत्ली, जवध्वसं व अत्याचार होऊनही, शतकानुशतकाचं्या 
पराभवानंतरसुद्धा हा समाज जटकून राजहलेला आढळतो. हा जवलक्षण जचवटपणा मध्ययुगीन धार्ममक 
अत्याचाराचं्या काळातं कहदू समाजाला वरदान ठरला असेल, पण स्वातंत्र्याच्या काळातं तो मोठा शाप ठरणार 
आहे. सगळे सुधारक, सगळे जवचारवतं पचवनू आत्मसात करून पनु्हा जसेच्या तसेच जशल्लक राहण्याची कहदू 
समाजाची शक्ती िार प्रचंड आहे. राम मोहन रॉयपासून, ज्योजतबा िुलेपासून, आजतागायत सवय सुधारकाचें 
तीनश ेवषातील आंदोलन जवचारातं घेतले व त्याचे यशापयश पाहंू लागले, तर शहरातूंन वावरणारा १५ ते २० 
टके्क समाज तोही मयाजदत प्रमाणातं या सुधारणानंी प्रभाजवत झाल्ह्याचे जदसते. बदु्धापासून आंबेडकरापयंत 
सवय संघषाचे िजलत काय, असे जवचारले, तर जाजतभेद अद्याप िारसा जशजथल झालेला नाही, उलट प्रौढ 
मतदानाने सुप्त जातीयवाद उसळून वर आलेला आहे, असेच म्हणाव ेलागते.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. 
१९२-९३] 

 
एवढा जचवट कहदू समाज कमालीचा असजहष्ट्णु, जनदयय, कू्रर असूनही उदारमतवादी, सजहष्ट्णु म्हणनू 

ओळखला जातो. तोंडाने सवयधमयसमानत्व व आत्म्याचे अदै्वत सागंणाऱ्या या समाजाने जनदान दोन हजार वष े
काहंी कोटी आजदवासींना ससं्कृतीच्या बाहेर व उरलेल्ह्या काही कोटी अस्पृश्यानंा संस्कृतीच्या आंत गुलाम 
करून टाकले आहे. जस्त्रयाचंी गुलामी वगेळीच. उदार कहदू संस्कृतीत इंग्रजानंी कायद्याने बंद करीपयंत 
म्हणजे एकोजणसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत माणसाचं्या खरेदीजवक्रीचे बाजार, गुराचं्या आठवडा 
बाजाराप्रमाणे, भरत असत! दासी, बटकी, वशे्या याचंा जमळून जगातंील सवात मोठा समूह जनमाण केलेला 
होता, ते वगेळेच! 

 
अंधश्रद्धा व गुलामी दोन हजार वष ेजटकवनू धरणाऱ्या कहदू परंपरेला सजहष्ट्णु कसे म्हणावे? अगदी 

आरंभापासून अनेक देवता, पंथ, आजण चालीरीजत येथे चालू होत्या. म्हणून हा समाज सजहष्ट्णु वाटतो. 
पजरवतयनजवरोधी व असजहष्ट्णु असणारे पाचंसातश ेगट समुच्चयाने कहदू समाजात वावरतात म्हणून तो सजहष्ट्ण ु
वाटतो, इतकेच यातंील सत्य समजायचे. 

 
कहदू समाज संघजटत नाही, हेच त्याचे चमत्काजरक सामर्थ्यय आहे.[ नरहर कुरंुदकर, – जागर – पा. नं. १९५] 

आज आपण एका चमत्काजरक दुष्टचक्रातं सापडलो आहोत. मुस्स्लम समाजातंील धमयवडेे, आक्रमक, आजण 
राष्ट्रद्रोही राजकारण आवरणे आपणासं जमलेले नाही. त्यामुळे कहदू समाजात त्याची प्रजतजक्रया म्हणनू 
क्रमाने आक्रमक, व प्रजतगामी श्रद्धा बलवान होत आहेत. कहदू समाजातील सवय सुधारणावाद मुळापासून 
उपटला जाण्याची व तो समाज मोठ्या प्रमाणातं प्रजतजक्रयावादी होण्याची दाट शक्यता जनमाण होत आहे. 

 
कहदुजातीयवाद – चार सोज्वळ भजूमका घेत असतो. (१) सवयच धमय सारखेच पजवि व सत्य आहेत. 

(२) धमाजवषयी काहंीच न बोलता, सवय जातीयवाद्याशंी तडजोडी करणे. (३) हृदयपजरवतयनाची गरज. (४) 
कहदुधमय सवयश्रेष्ठ धमय आहे. आज भारतात बहुसंख्य असलेला कहदू समाज कमयठ, अंधश्रद्ध, व धमयश्रद्ध आहे, 
त्यातं दोन प्रकारचे लोक येतात. पजहला प्रकार म्हणजे परंपरागत धमय म्हणनू स्वीकार करणाराचंा. त्यातंील 
चालत आलेल्ह्या कल्ह्पनाचंा, रुढींचा स्वीकार करणाराचंा. कालाचे ओघात त्यातील काही बाबींचा व्यवहारातं 
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वापर करता आला नाही. तरी त्याचा िारसा जवधीजनषेध न बाळगता ंवैचाजरक जनष्ठा तशीच अभगं ठेवणाराचंा. 
दुसरा प्रकार धमयश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराने भारलेल्ह्याचंा. कहदुधमातील आध्यास्त्मक संस्कृती पािात्याचं्या 
जडवादी संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ असल्ह्यामुळे सगळया जगाने जतचा स्वीकार व अनुकरण केले पाजहजे असे 
प्रजतपादन करणाऱ्याचंा. 

 
धमयश्रेष्ठत्वाच्या अहंकािातूंन जातीयवाद णनमाि होतो हे आपि इस्लामचा णवचाि कितानंा पाणहले 

आहे. तोच प्रकाि येथे आहे. णिवाय भाितात कहदंुची बहुसंख्या आहे. बहुमतानुसाि त्याचेंच येथे िाज्य असले 
पाणहजे, ही भावनाही यातं प्रमुख आहे. त्यामुळे मुसलमानापं्रमािेच हे लोकही सािासाि णवचाि, सामोपचाि, 
तडजोड वगैिे बाबी णभिेपिाच्या व अकतेपिाच्या णनदियक समजतात. 

 
भाितातंील दोन्हीही प्रमुख जमाती णमळून जवळजवळ ९५ िके्क लोकसंख्या अिा िीतीने 

जातीयवादाच्या प्रभावाखाली आहेत ककवा जात चालल्या आहेत. तोच इहवादास मोठा अडथळा आहे. 
त्याचंा जचवटपणाच इहवादाच्या जवकासाला प्रजतबधं करीत आहे. म्हणून सवयच जाजतयतेजवरुद्ध आंदोलन उभे 
केले पाजहजे. त्यासाठी खालील गोष्टींचा प्रथम जवचार झाला पाजहजे. 

 
(१) सवयच धमय सवकंष स्वरूपाचे आहेत. इहवाद धमयजवरोधी नाही. पण सवकंष धमय इहवादाच्या 

जवरोधी आहे हे लक्षात घेऊन धमय पारलौजकक के्षिापुरता व मनुष्ट्य व ईश्वर याचें सबंंधापुरता मयाजदत आहे 
असे मानले पाजहजे. म्हणजेच ऐजहक जीवनासाठी ककवा समाजधारणेसाठी मूल्ह्ये देण्याचा धमाचा अजधकार 
अमान्य केला पाजहजे. 

 
(२) इस्लाम व कहदू धमाप्रमाणे समाजच ईश्वर आहे. कुराणामधून व्यक्त होणारी ईश्वरी इच्छा 

समजून घेण्याचे एकमेव साधन ‘उम्मत’ हेच आहे. असे इस्लाम मानतो. त्यामुळे त्या धार्ममक समाजाचा एक 
अजभन्न भाग एवढेच व्यक्तीला स्थान आहे. त्याचप्रमाणे कहदु समाजच परमेश्वर मानणाऱ्या समाजातंही 
व्यक्तीस स्वतंि स्थान नाही. जेथे व्यस्क्तमहात्म्य नाही तेथे व्यस्क्तस्वातंत्र्य कसे असणार? हा धमयजवषयक 
दृष्टीकोन लोकशाही जीवनमलू्ह्याचें जवरोधी आहे. 

 
(३) ज्ञानाचे बाबतीत सवयच धमांची भजूमका एकच आहे. आत्मज्ञान व भौजतक ज्ञान असा िरक सवयच 

धमय करतात. आत्मज्ञानच म्हणजे आत्म्यासबंंधीचे ज्ञानच श्रेष्ठ मानतात. ज्ञान ग्रहण करण्याचे मानवी बदु्धीचे 
सामर्थ्यय कोणत्याही धमाला जनरपवाद मान्य नाही. त्यापेक्षा ईश्वरी पे्ररणा ककवा अतंःपे्ररणा हेच खऱ्या ज्ञानाच्या 
प्राप्तीचे साधन मानण्यातं येते. अल गझाली म्हणतो, ‘ज्योजतष, गजणत, वैद्यक व अन्य शासे्त्र जनरीक्षणाद्वारे 
ज्ञान जमळवण्याचा दावा करतात. पण खरे ज्ञान ईश्वरी कृपाप्रसादानेच िक्त शक्य आहे, हे त्यानंी लक्षातं 
ठेवले पाजहजे. बुद्ीने होिाऱ्या ज्ञानापणलकडे वेगळे ज्ञान असते व मानवी डोळयानंा अदृशय असे ज्ञान 
वेगळयाच दृष्टीने पहाता येते. भावी घिनाचंी जािीवही त्याद्वािे होऊ िकते. या दृष्टीकोनामुळे ज्ञानाचे 
स्वरूपच बदलून जाते व त्याचा पणििाम मानवी बुद्ीच्या सामर्थयाबद्दल िंका णनमाि होण्यातं होतो. 
साहजजकच व्यस्क्तत्व, व्यस्क्तमाहात्म्य, भौजतक ज्ञान, बुजद्धवाद, व्यस्क्तवाद, मानवतावाद व शवेटी 
लोकशाही यानंा अथयच राहत नाही. 

 
(४) ‘सावयभौमत्व िक्त अल्लाचे’ ही इस्लामची भजूमका व ‘धमाचे सावयभौमत्व’ ही कहदंूची भजूमका 

यामुळे ‘जनतेचे सावयभौमत्व’ व ‘लोकशाही’ या कल्ह्पना पोकळ व औपचाजरक ठरतात. इस्लामी शासन जबगर 
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मुस्स्लमानंा कसलेही अजधकार देत नाही, हे अधयसत्य आहे. ते मुसलमानानंाही कसलेच अजधकार 
(मताजधकार, नागजरक हक्क ककवा प्रजतजनधी पाठजवण्याचा अजधकार) देत नाही. अजधकार, सत्ा िक्त 
उलेमानंा. तेही धमयशास्त्राला सापेक्ष ठेवनू. एरवी सवाजधकार खजलिा ककवा सम्राट यानंाच. म्हणनू इस्लामी 
िासन म्हिजे मुसलमानाचंी गुलामीच. कहदुिाज्य म्हिजे कहदंूची गुलामी. ‘ईश्विी सत्तचेा दास’ एवढेच 
स्थान मानवाला धमयदृष्ट्या आहे. मग मानवतावाद ककवा लोकशाही कोठे राजहली? 

 
(५) कोणताही करार करणेसाठी दोन व्यक्तींची साक्ष घालावी लागते. त्यापैकी एक व्यक्ती पुरुष 

असेल तर इस्लाम धमाप्रमाणे दुसरी व्यक्ती एक स्त्री असून चालत नाही. दोन जस्त्रया लागतात. वारसा हक्क, 
जववाह, घटस्िोट याबाबतही स्त्री पुरुषाचं्या हक्कामंध्ये इस्लामप्रमाणे जवषमता आहे. बंधुत्वाचा पुरस्कार 
इस्लाम करतो असे म्हणतात. पण तो मुस्स्लमापंुरताच मयाजदत असतो. तेही प्राथयनेच्या वळेेपुरताच. अल्लाची 
लेकरे म्हणून. इतरानंा ते कािरच समजतात. 

 
(६) धमाच्या अपजरवतयनीयतेची कल्ह्पना इहवादाला जवरोधी आहे. इस्लाम अपजरवतयनीय असल्ह्याचा 

दावा करण्यातं येतो. तेच त्याचे वैजशष्ट्य असल्ह्याचेही साजंगतले जाते. पण मुन्नोि कणमिनचा वृत्तातं पाहता 
इस्लाममध्ये आतापयंत काहीच बदल झालेला नाही ही समजूत गळून पडते. त्याचप्रमािे िणियत 
कायद्याप्रमािे, आजच्या काळातच नव्हे, ति पैगंबिाच्या णनधनानंति कोितेच इस्लामी िाज्य वागू िकलेले 
नाही, हेही स्पष्ट होते. कालौघाप्रमाणे काळाच्या गरजानुसार, इतर धमाप्रमाणेच इस्लामही बदलत आलेला 
आहे. पाजकस्तान, ईजजप्त, तुकय स्तान वगैरे इस्लामी राज्यातंील मुस्स्लम व्यस्क्तगत कायदा भारतातील 
मुस्स्लम व्यस्क्तगत कायद्यापेक्षा जकतीतरी प्रगत आहे. कहदुधमीय लोक माि शवेटचा पे्रजषत कोणालाच मानीत 
नाहीत. ईश्वराच्या पे्रजषताचंी परंपरा अखंड चालणार आहे असे मानतात. त्यामुळे धमयसुधारणानंा वाव आहे. 

 
कोणताही धमय प्राथजमक अवस्थेत अशी अपजरवतयनीय भजूमका घेत असतो. त्याचप्रमाणे इस्लामने ती 

घेतली होती. पण गेल्ह्या काही शतकाचं्या ओघात ती जटकू शकलेली नाही, हे जगातील इस्लामी राष्ट्राचं्या 
अनुभवावरून जदसून येते. उदा., शजरयतचा कायदा, त्याचा एक भाग गुन्यासंबधंीचा कायदा असतो. दुसरा 
भाग राज्यरचना सागंतो. जतसरा अथयव्यवहार व समाजरचना सागंतो. चौथा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा तर 
पाचवा साक्षीसंबधंीचा आहे. सातव्या आठव्या ितकातं या कायद्याप्रमािे एका समाजाचे संपूिय जीणवत 
णनयणंित होत होते. आज यापैकी काय णिल्लक िाणहलेले आहे? सगळयाचा सगळा गुन्ह्याचा कायदा इगं्रजी 
अमदानीत, फाि पूवीच िद्द झाला आहे. साक्षीचा व पुिाव्याचा कायदाही संपलेला आहे. आंतििाष्ट्रीय 
धोिि, िाज्यिचना, आर्मथक व्यवहाि याबाबत िणियतचा कायदा अत्स्तत्वातंच नाही. म्हिजे िणियतचा ८० 
िक्क्याहून जास्त भाग िद्दच झालेला आहे. मुसलमान त्यावेळी काय करू िकले? त्याचंी पद्धत िक्त अडून 
बसण्याची असते, बंड करणे सोईचे नाही याची जाणीव त्यानंा दुगापूर, राचंी येथील दंगलींनी करून जदली 
आहे. स्वातंत्र्योत्ति काळात मुस्लीम धमात हस्तके्षप कििािे जे कायदे भाितात झाले. (उदा., स्पेिल मॅिेज 
ॲक्ि) त्याचंा संदभय लक्षात ठेवला पाणहजे. या कायद्याने मुत्स्लम स्त्रीचा पती णबगि मुसलमान असू िकतो. 
मुत्स्लम पुरुषाची कायदेिीि पत्नी णबगिमुत्स्लम असू िकते, याला मान्यता णमळाली आहे. गोषा व पडदा 
सोडून नोकिीत सामील होिाऱ्या मुत्स्लम णस्त्रयाचंी संख्या वाढत आहे. मिाठी माध्यमाच्या िाळातूंन णिक्षि 
घेिाऱ्या मुत्स्लम णवद्यार्थयांची संख्याही ग्रामीि भागातं वाढत आहे. तसेच िमजानचा उपवास णकती मुत्स्लम 
तरुि तरुिी कितात? िुक्रवािी नमाजाला णकती मुत्स्लम तरुि जातात? पजरस्स्थती बदलली म्हणजे त्या 
दडपणाखाली बदल होतच जातात. हमीद दलवाई, प्रो. हबीब, रजिक झकेजरया, आलम खंुदमेरी ही नवीन 
माणसे पढेु येत आहेत. त्यावरून मुस्स्लम समाज कधी बदलतच नाही ही समजूत सोडून जदली पाजहजे. 
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मुस्स्लम समाजात सुधारणावाद बळकट करणेची जरूर आहे हे माि खरे. त्यासाठी दोन गोष्टी प्रथम 
केल्ह्या पाजहजेत. 

 
(१) ऐजतहाजसक सत्ये त्यांना वरचेवर समजून जदली पाजहजेत. मुस्लीम धमाची जचजकत्सा 

मोकळेपणाने केली पाजहजे. व मुसलमानानंा ती करू जदली पाजहजे. कािि सवय णचणकत्सेचे मूळ धमयणचणकत्सेत 
असते असे माक्सयचे वचन सत्यच आहे. अशी मुक्त जचजकत्सा सवयच गोष्टींची करण्याची सवय त्यामुळे वाढू 
शकेल. (२) भारतीय घटनेचे मूळतत्त्व ‘सावयभौमत्व जनतेचे’ हे आहे. अल्लाचे नव्हे ककवा धमाचे नव्हे, हे त्यानंा 
समजून जदले पाजहजे. (३) कुटंुब जनयोजन, समान नागरी कायदा याचंा जोरदार पुरस्कार केला पाजहजे (४) 
धमयसुधारकानंा मोठ्या प्रमाणातं पाकठबा जदला पाजहजे. इतर समाजाप्रमाणेच मुसलमान समाजही बदलत 
आला आहे. भारतातंही तो बदलला पाजहजे. 

 
अशा तऱ्हेची प्रबोधनाची चळवळ कहदू समाजात काही प्रमाणातं झालेली आहे. पण काही ऐजतहाजसक 

कारणानंी मुसलमान समाज त्यापासून दूर राजहला. पण तसे आंदोलन घडून आल्ह्याजशवाय मुस्स्लम 
समाजाची प्रगती होणार नाही. जशवाय एक समाज अिा िीतीने कमयठ, मागासलेला, धमयवेडा व म्हिून 
आक्रमक िाहण्याचा पणििाम इति समाजावि होतो. भाितातंील दोन प्रमुख समाजाच्या बौणद्क प्रगतीमध्ये 
ही जी तफावत पडली आहे, त्यातून आजच्या भािताचे बहुतेक सासं्कृणतक व सामाणजक प्रशन णनमाि झाले 
आहेत. म्हिून प्रबोधनाचे आंदोलन हीच आजची गिज आहे. त्याजशवाय इहवादास अनुकूल वातावरण 
जनमाण होणार नाही. ही गरज एकंदर भारतीय समाजाचीच आहे पे्रणषताने िेविी हीच भूणमका साणंगतली 
आहे. ते म्हितात ‘ईश्विी आदेिाव्यणतणिक्त ऐणहक बाबतीत मी एक साधा मािूस आहे.’ याचा अथय ऐणहक 
बाबतीत मनुष्ट्य म्हिून तेही चुकीस पाि आहेत. म्हिजेच सुधाििा किता ं येऊ िकते. केली पाणहजे. 
किण्यास वाव आहे. 

 
जवसाव्या शतकाच्या या अंजतम कालखंडातं जगातंील जभन्नजभन्न व दूरदूरचे मानवसमाज परस्पर संबंध 

जुळून एकि येत आहेत. त्याचं्यातं दळणवळण अतूटपणे सुरू झाले आहे. आर्मथक व राजकीय दृष्टीने 
जगातंील सगळी राष्ट्रे परस्परावलंबी बनू लागली आहेत. अशा वळेी जगातंील सगळया िाष्ट्रानंा आणि 
समाजानंा एकि सहकायाने जगता येईल. सामाणजक सहकायय उत्पन्न होईल. मानवी एकता प्रस्थाणपत 
होईल अिा तऱ्हेच्या णववेकबुद्ीला पििाऱ्या नीतीधमाची आवशयकता आहे. यासाठी आपल्ह्या परंपरागत 
धमांना अतंगयत व्यवहारापुरते मयाजदत ठेऊन, व्यापक स्वरूपाची मानवी मूल्ह्ये स्वीकारली पाजहजेत. 
एकात्मक मानव समाजाचे भजवतव्य सुरजक्षत होईल अशी पजरस्स्थती जनमाण केली पाजहजे. 

 
मानवी जीविास्त्रदृष्ट्या िुद्, णववेकणनष्ठ व धमयगं्रथाच्या आधािाची गिज नसलेला, व्यापक मानवी 

पे्रमावि आधािलेला, णनिपवाद णमितेचा धमय प्रत्ययास येऊ िकतो. आज जागजतक शातंता, सहकायय व 
समृद्धी, याचं्या तत्त्वावंर स्स्थर राहायचे तर धमाधमातील पक्षपात ककवा भेदभाव अयोग्य ठरतात. या 
दृष्टीकोनाला पोषक अशी जनरपेक्ष व्यापक मानवी पे्रमभावना मनुष्ट्याच्या जठकाणी उपजतच असते. दुसरे असे 
की स्वाथापेक्षा परोपकारानंी मानवी व्यवहार सवयमान्य होऊ शकतात. उदा., वैद्यकसंस्था, बँका, 
जशक्षणसंस्था आजच्या नागरी संस्कृतीचे संवधयन करणारी कें द्रस्थाने मानली जातात. म्हणून इहवादी नैणतक 
तत्त्वज्ञानाला णिक्षिव्यवस्थेत अग्रस्थान प्राप्त करून णदले पाणहजे. अिा तऱ्हेचे तत्त्वज्ञान भाई मानवेंद्रनाथ 
िॉय यानंी ‘नवमानवतावाद’ या नावाने जागणतक णवचािासाठी माडंले आहे. जववकेबुद्धीचे प्रामाण्य 
धमयगं्रथापेक्षा अजधक आहे ही गोष्ट भगवान बदु्धाने िार पूवीच स्पष्ट केली आहे. त्या जववकेबुद्धीस व मानव 
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संस्कृतीस सवय मानवाचंी समता आजण एकता जनमाण करणाऱ्या नीजतधमाचे अजधष्ठान जनमाण करुन देणे 
आवश्यक आहे. 
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७ 
नीणत आणि इहवाद 

 
इहावादासबंंधी आपल्ह्या समाजातं गैरसमजच िार आहेत. ‘खा पी, मजा कर, जीवन हा िुलबाग’ 

अशी उच्छंृखल मनोवृत्ी म्हणजेच इहवाद अशी समजूत प्रचजलत आहे. तसेच पािात्य संस्कृती इहवादी ककवा 
जडवादी आहे तर भारतीय संस्कृती अध्यास्त्मक आहे असेही साजंगतले जाते. भारतीय संस्कृती त्यामुळे श्रषे्ठ 
आहे असेही दशयजवले जाते. पण ही समजूत पूणयपणे जनराधार आहे हे आतापयंत इहवादाचा व संस्कृतीचा जो 
जवचार केला त्यावरून जदसू लागेल. जीवनाकडे पाहण्याच्या इहवादी दृष्टीकोनामध्ये प्रवृत्ीपरतेबरोबरच 
बुद्धीवाद, व्यस्क्तवाद व मानवतावाद याचंा समावशे होतो हे आपण पाजहले आहे. अशा जवचारानंी पे्रजरत 
झालेल्ह्या व्यक्तींनी मानवी इजतहासातं जकतीतरी महान कृत्ये केलेली आहेत. उदा., पंजडत नेहरु, महात्मा 
िुले, प्रा. आगरकर, भाई मानवने्द्रनाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर आदी थोर महात्म्यानंी समाजाच्या कल्ह्याणासाठी आपले संपूणय जीवन वाजहलेले आहे हे सुप्रजसद्धच 
आहे. 

 
तरीही इहवादाचा नीतीशी काही संबधं असेल ककवा असावा अशी कल्ह्पना बऱ्याच लोकानंा जवसंगत 

वाटते. याउलट धमय आजण नीती यांचा संबधं जवळचा व साहजजक वाटतो. ककवा धमातूनच नीजतचा उगम 
होतो असेही बरेच लोक मानतात, आजण इहवाद तर धमाच्या जवरोधी आहे अशी समजूत आहे म्हणनू वैयस्क्तक 
ककवा सावयजजनक जीवनात नीजतचा आग्रह धरणाऱ्यानंी इहवादापेक्षा धमाचा आसरा घेतला पाजहजे असेही 
त्यानंा वाटते. याचे अजलकडच्या काळातील उत्म उदाहरण म्हणजे म. गाधंींचे देता येईल. त्यानंी तर नीजत 
हाच धमय मानला होता हे प्रजसद्धच आहे. म्हणून या सवयच प्रश्नाचंा मूळातून जवचार होणे जरूर आहे. 
इहवादाच्या दृष्टीकोनातूंन ईश्वर आजण मनुष्ट्य याचेंमधील परस्पर संबधं व मानवाचे पारलौजकक जीवन 
एवढाच धमाचा जवषय आजण आशय आहे. पण कोणत्याही धमाला हे मान्य नाही. त्याची भजूमका उपासना, 
कमयकाडं, समाजरचना, तत्वज्ञान, नीजत वगैरे मानवी जीवनाच्या सवयच अंगोपागंानंा गवसणी घालण्याची 
आहे. या त्याच्या सवकंष प्रवृत्ीमुळे धमय आजण नीजत एकमेकाशी जखडली गेली आहे. ककबहुना धमाजशवाय 
नीजत असू शकते ही कल्ह्पना सुद्धा माणसाला त्यामुळेच करवत नाही. 

 
तथाजप समाजाच्या वगेवगेळया घटकातं सुसंवाद व सहकायय असाव,े सवय माणसाचं्या अनेकजवध 

गरजाचंी पजरपतुी व्हावी, व्यस्क्तमत्वाचा अत्युच्च जवकास व्हावा यासाठी नीजतमूल्ह्याचंी गरज समाजात असते. 
हे सवयमान्य सत्य आहे. नीजतच्या या कायाचा धमाशी तसा साक्षात सबंंध येत नाही म्हणून धमाजशवाय नीजत 
संभवतच नाही ही कल्ह्पना योग्य नाही. धमय आजण नीजत याचं्यात नेहमीच सुसंवाद ककवा साहचयय राजहलेले 
आहे असेही इजतहासावरून जदसून येत नाही. उलट वगेवगेळया धमाच्या नावाखाली आजतागायत जकतीतरी 
अनीजतची व कू्ररपणाची कृत्ये घडलेली आहेत. नरमेध, कन्याहत्या, सती, पुनर्मववाह बंदी, केशवपन, 
जातीप्रथा, स्त्रीदास्य, अस्पृश्यता यासारख्या दुष्ट अमानुष रूढींना धमाने पाजवत्र्य बहाल केले आहे. यावरून 
धमय ही नीजतची हमी आहे असे म्हणता येत नाही. जगाच्या इजतहासातं धमाच्या पे्ररणेने रक्तपात, कत्ली, 
अनंत वळेा अनंत जठकाणी झाल्ह्या आहेत. एवढेच नव्हे तर हे करणाऱ्या लोकाचं्या मनातं अपराध भावनेचा 
लवलेशही नव्हता. उलट त्याबद्दल त्यानंा अजभमानच वाटला असावा. कारण हे प्रत्येक कृत्य त्यानंा धमयकृत्य 
वाटत होते. उदाहरणासाठी कहदू धमय घेतला तर त्यातील तत्वकचतकानंा आजण साधुसंतानंा अस्पृश्यता, 
जातीप्रथा, शुद्राचंी आर्मथक व मानजसक कुचबंना, रूढीदास्य, स्त्रीदास्य इत्याजद गोष्टी अनीजतमलूक आहेत 
अशी शकंासुद्धा कधी आली नसेल! चोरी, िसवणकू, अिरातिर, अत्याचार, बलात्कार हे गुन्हे मानले 
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जातात. पण जवजवध सामाजजक संस्थातं, रूढीत व प्रथामध्ये जी अनीजत काठोकाठ भरून राजहली आहे जतची 
कोणास कधी खंत वाटली नाही! चीड तर नाहीच नाही. जमीनदार, सावकार, पुरोजहत, शासनससं्था 
याचं्याद्वारे जकत्येक शतके कष्टकरी लोकाचें जे राजरोस शोषण चालू आहे त्यातं अनीजत ककवा अन्याय आहे 
असे त्या काळातंील जाणत्या व जबाबदार लोकानंाही कधी वाटले नाही! कौटंुजबक व वैयस्क्तक जीवनातील 
नीजतजनयम मनुष्ट्य तत्परतेने पाळतो. पण सामाजजक न्याय व नीजत याजवषयी तेवढी आस्था त्याच्या जठकाणी 
क्वजचतच दृष्टीस पडते. स्वतःचे शरीर व घर आपण कटाक्षाने स्वच्छ ठेवतो, पण रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग 
पडले असले तरी त्याबद्दल आपणासं काही वाटत नाही! उलट आपल्ह्या घरातील केरकचरा आपण त्यात 
नेऊन टाकतो. सध्या आपल्ह्या सामाजजक जीवनात जजकडे जतकडे स्वाथीपणा, िसवािसवी, भोंदूपणा व 
भ्रष्टाचार माजला आहे. त्याबरोबरच धार्ममक अंधश्रद्धा, कमयकाडं, देवदेवळे, पुजाअचा, उपासतापास, 
कथाकीतयने व प्रवचनेही खूपच वाढली आहेत. धमय आजण नीजत याचें परस्परावलंबन ककवा साहचयय असते या 
समजूतीत थोडे जरी तर्थ्य असते तरी असा प्रकार जदसला नसता. [गं. बा. सरदार, धमय आजण समाजपजरवतयन पा. नं. ४०] 

 
नीणत म्हिजे काय? 

 
चोरी कधी करु नये असे वचन आपण नेहमी ऐकतो पण चोरी करण्याचा मोह होऊनही एखाद्याने 

चोरी नाही केली तर तेवढ्यावरून तो मनुष्ट्य नीजतमान ठरु शकेल असे नाही. कारण चोरी केल्ह्यास 
कायद्याप्रमाणे जशक्षा होईल या भयामुळे त्याने चोरी केली नसेल तर त्याचे वतयन कायदेशीर ठरेल पण 
नीजतमान ठरणार नाही ककवा चोरी केल्ह्यास पाप लागेल व नरकातं पडाव ेलागेल या भयाने त्याने चोरी केली 
नसेल तर त्याचे वतयन धार्ममक ठरेल पण नीजतमान ठरणार नाही. चोरी करणे योग्य नाही असे वाटल्ह्यावरून 
त्याने चोरी केली नसेल तर माि त्याची कृती नैजतक ठरेल यातं शकंा नाही. 

 
नैजतक वतयन बहुधा स्वाभाजवक असते. काहीवळेा माि अनेक पयाय असूनही जाणूनबजूुन ते केलेले 

असते. कसेही असले तरी त्या वतयनामागील हेतू दयाळूपणा, प्रामाजणकपणा, सत्यजनष्ठा हाच असल्ह्याचे जदसून 
येते. अशा प्रकारच्या मूल्ह्यानंी पे्रजरत होऊन जे वतयन घडते त्याला नीजत म्हणतात.[ न्यायमूती जव. म. तारकंुडे, िॉर 
जफ्रडम पा. नं. ११६] 

 
मूल्ह्ये अनेक प्रकारची आहेत. माणसाच्या शाजरजरक आरोग्यासंबधंी काही मूल्ह्ये असतात. उदा. 

स्वच्छता, उत्म हवामान, अन्नाचा तजेलदारपणा वगैरे. मानजसक स्स्थतीसबंंधी काही मूल्ह्ये असतात. उदा. 
ध्येय, जचकाटी, जनणययशक्ती वगैरे. नैजतक मूल्ह्याचंा प्रकार माि वरील दोन्ही प्रकारच्या मूल्ह्याहूंन वगेळा 
असतो. कारण त्यानंा सामाजजक हेतू असतो. परस्पर सायकारी व परोपकारी समाज जटकून धरण्याला ती 
मूल्ह्ये मदत करणारी असतात. प्रामाजणकपणा, सत्यजनष्ठा, समता, न्याय अशा मूल्ह्यानंा वरील गुणधमय 
असतात. मानवाच्या कल्ह्याणासाठी सहकारी समाज जीवन उपयुक्त असते. म्हणून त्याचें मूल्ह्य बनते. तेव्हा 
नैजतक मूल्ह्यानंी पे्ररीत होऊन केलेले वतयन म्हणजे नीजत होय. सहकारी समाज जीवनाला सहाय्यक ठरतात 
ती मूल्ह्ये म्हणजे नैजतक मूल्ह्ये. 

 
नीणतचे अणधष्ठान 

 
दैवीशक्ती जनसगाच्या व्यवहारातं कोठेही कसलाही भाग घेत नसतात. या गृजहत कृत्यावर सवय 

जवज्ञानशासे्त्र आधारलेली आहेत. मनुष्ट्यही जनसगाचा भाग आहे. तेव्हा त्याच्या मानजसक व्यवहाराचंा व 



 

अनुक्रमणिका 

वतयनाचा अभ्यास करताना हेच गृजहत कृत्य स्वीकारण्यास हरकत नसावी. म्हणनू मानवी मनाचे सवय व्यवहार 
हेतू, इच्छा, गुणधमय व प्रलोभने समजून घेण्यासाठी प्राण्याचं्या उत्क्रातंीच्या इजतहासाकडे वळणे भाग आहे. 

 
सवयच प्राण्यामध्ये तीव्र जीवन कलह असतो. त्यामध्ये जटकून राहण्यासाठी जनसगाशी जुळवनू 

घेण्याची कला आत्मसात करणे, सवयच प्राण्यानंा प्राथजमक अवस्थेत भाग असते. ही कला शाजररीक मानजसक 
दोन्हीही स्वरुपाची असते. उत्क्रातंीच्या प्रदीघय कालात होमो सपॅीन्सच्या पूवयजानंी व होमो सपॅीन्सनीही 
जनसगाशी जुळवनू घेणारे मानजसक गुण संपादन केले असणार हे उघड आहे. माणसाची इच्छाशक्ती व बदु्धी 
हे असेच संपाजदत गुण असावते.  

 
होमो सपॅीन्स हे समाजजप्रय प्राणी आहेत. तसेच त्याचें पूवयजही असावते. कारण जीवनकलहात 

जटकून राहण्यासाठी एकएकया व शारीरीकदृष्ट्या दुबयल प्राण्यानंा एकमेकानंा मदत करणे व समूह करून 
राहणे भाग होते. समाजामुळे एकएकया प्राण्यानंा सरंक्षण तर जमळालेच जशवाय तोपयंतच्या काळात 
समाजाने संपादन केलेले जनसगाचे ज्ञानही जमळाले. या सवय कारणासाठी समाजातं राहणे अपजरहायय व 
उपयुक्त आहे हे समजून आल्ह्यावर त्यानुसार उपयुक्त मनोधमय त्या प्रदीघय काळात त्यानी आत्मसात करून 
घेतले असावते. ‘मनुष्ट्याचा सामाजजक स्वभाव’ असे डार्मवनने ज्याला नाव जदले आहे, तो अशा रीतीने जनमाण 
झाला असावा व त्यातूनच नैजतक मूल्ह्येही जनमाण झाली असावीत. डार्मवनने जलजहले आहे ‘वात्सल्ह्य व 
कुटंुबभावना यासह सामाजजक स्वभाव ज्या प्राण्याचंा बनला आहे त्याचं्यामध्ये माणसाप्रमाणेच 
बौजद्धकशक्तीबरोबर नैजतक जववके शक्तीही उत्पन्न होणे अपजरहायय आहे असे मला वाटते. (सर ज्युजलयन 
हक्सले याचं्या ‘मानवतावाद्याचे जनबधं’ या गं्रथातून हा उतारा घेतला आहे). 

 
कजनष्ठ व उच्च दजाच्या सवयच प्राण्यामध्ये प्राथजमक स्वरूपाची नैजतक जाणीव जदसून येते. यावरून 

नीतीचा उगम प्राण्यामध्ये नैसर्मगकच आहे असे जदसून येईल. धमाशी जतचा अथाअथी काही संबधं नाही कारण 
धमाचा उगम मानवजवकासक्रमातं खूप नंतरच्या काळात झालेला आहे. 

 
मानवप्राणी सुजाण असतात एवढेच नव्हे तर त्यानंा स्वत्वाची जाणीवही असते. त्यानंा भावना 

असतात त्याचप्रमाणे त्यानंा त्या भावनाचंी जाणीवही असते असे स्स्पनोझाने दाखवनू जदले आहे. ज्यावळेी 
त्यानंा दयाळूपणाची भावना होते व ही भावना सद्भावना असल्ह्याचे कळते त्याचवळेी मूल्ह्य जनमाण होते. नैजतक 
भावनाचं्या जाणीवतूेन नैजतक मूल्ह्ये जनमाण होतात. 

 
प्राणीजीवनाच्या उत्क्रातंीच्या ओघातं मानव प्राण्यानंी जे अनेकजवध मानजसक गुणधमय आत्मसात केले 

त्यातं स्पधात्मक व अहंकारी गुणधमय होते तसेच परोपकारी व सहकारी गुणधमयही होते. जीवनकलहासाठी 
या दोन्ही प्रकारच्या गुणधमाची त्याला आवश्यकता होती. त्यातूनच त्याचंा नैजतक जवकास होतो. अहंकारी व 
स्वाथी गुणधमावर सहकारी व परोपकारी गुणधमाचा वरचष्ट्मा जनमाण होणे यालाच नैजतक जवकास असे 
म्हणतात. असे दोन्ही प्रकारचे परस्परजवरोधी गुणधमय मानवाच्या अंगी असतात म्हणनूच त्याला अधासुष्ट व 
अधादुष्ट असे म्हणले जाते. 
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व्यक्तीचा नैणतक णवकास 
 
बालवयात व्यक्तीचा नैजतक जवकास त्याच्या कुटंुबातंील वडीलधाऱ्या माणसाकडून व समाजाकडून 

होतो. अथातच प्रचजलत सामाजजक जवषमतेवर आधारलेले व व्यक्तीजवकासास प्रजतबधं करणारे नीजतजनयम 
तो समाजाकडून जशकतो. त्या काळातील त्याची वागणूक सवांच्या आवडीजनवडीनुसार व प्रशृसेंनुसार असते. 
कालातंराने काही व्यक्ती आपला बौजद्धक जवकास करून घेतात आजण त्याचे जोरावर सामाजजक नीजतमते्ची 
समीक्षा करून स्वतःच आपली नैजतक मूल्ह्ये ठरजवतात. म्हणजेच ते स्वतंि होतात व नीजतमानही होतात. 
आता त्याचंी नैजतक वागणूक समाजमान्यतेला अनुसरून नसते तर स्वतःच्या मजीप्रमाणे असते. 

 
मनुष्ट्य स्वभावतः स्वाथी आजण स्खलनशील आहे व म्हणनू त्याला नीजतने वागणे भाग पाडण्यासाठी 

कायद्याच्या ककवा दैवी शक्तीच्या धाकाची व भीतीची गरज आहे असे काही लोक मानतात. पण ही समजूत 
बरोबर नाही. आपण आताच पाजहल्ह्याप्रमाणे मनुष्ट्य स्वभावामध्ये स्वाथी व परोपकारी दोन्ही प्रकारचे गुण 
उपजत असतात. म्हणून नीजत बाहेरून लादण्याचे कारण नाही. त्याच्या परोपकारी भावनाचं्या जवकासाला 
वाव करून जदल्ह्यास तो आपणहून नीजतने वागू शकतो असे लक्षातं येईल. 

 
नैसर्मगक भावनेची पूती झाली म्हणजे माणसाला समाधान वाटते हा सावयजिक अनुभव आहे. तो 

माणसाच्या स्वाथी भावनानंा लागू आहे तसाच परोपकारी भावनानंाही लागू आहे. दुसऱ्या माणसाशी तुम्ही 
दयाळुपणाने वागला ककवा एखादे उदात् भावनेचे कृत्य केले तर तुम्हाला समाधान वाटते. उलटपक्षी 
अहंकारी मनोभावनेच्या आहारी जाऊन तुम्ही एखादे जनष्ठुरपणाचे ककवा दुष्टपणाचे कृत्य दुसऱ्या व्यक्तीशी 
केले तर त्यामुळे तुम्हालाही खूपच मानजसक ताण सहन करावा लागतो. आजण जर नैजतकदृष्ट्या तुमच्या 
भावना तीव्र व संवदेनशील असतील तर अहंकारी भावनाचं्या आहारी जाऊन तुम्ही जे काही क्षजणक सुख 
जमळजवले असेल त्यालाही मुकण्याची तुमचेवर पाळी येते. याचा अथय सुससं्कृत स्वाथयच नैजतक व सुखी 
जीवनाला कारण होऊ शकतो. याचेच उत्कृष्ट वणयन ग्रीक तत्त्ववते्ा एपीक्युरस याने केले आहे. तो म्हणतो 
‘मला नीजतमान व्हावसेे वाटते ते देवाला प्रसन्न करण्यासाठी नव्हे तर मला स्वतःलाच.’ 

 
समाजाचा नैणतक णवकास 

 
व्यक्तीचा नैजतक जवकास त्याच्या बौजद्धक क्षमतेच्या जवकासातूंन होतो. तसेच समाजाच्या नैजतक 

जवकासास बुद्धीवाद सायभतू होऊ शकतो. समाजातील दुबयल घटकाचंी बौजद्धक व सासं्कृजतक िसवणकू 
होत असते. त्यापासून त्याचंी सोडवणूक करण्यासाठी न्याय व समतेच्या पायावर नवी समाजव्यवस्था 
उभारण्याचे कायय बुद्धीवाद करतो. संस्कृतीच्या प्राथजमक काळातं काही गंुड व दुष्ट व्यक्तींच्या अहंकारी ककवा 
स्वाथी प्रवृत्ीपासून समाजाचा बचाव करण्याचे कायय धमामुळे झाले असेल. पण सध्याच्या काळातं धमाचे 
कायय केवळ नकारात्मकच आहे. सावकार, जमीनदार व धमयगुरु याचेंकडून होणारी समाजाची जपळवणकू 
धार्ममक कमयठपणामुळेच शक्य होते. तरुणावर वृद्ध लोकाचें व जस्त्रयावंर पुरुषाचें अवाजवी वचयस्व कायम ठेवणे 
धमामुळेच शक्य होते. दाजरद्र्यातं सुख मानण्याची, ककवा स्वाजभमानशून्यतेची व आत्मवचंनेची जशकवण धमयच 
देत असतो. त्यामुळे माणूस स्वतःची िसवणकू करीत आला आहे. सामाजजक पातळीवरही हेच होत असते. 
पण बदु्धीवादाच्या प्रसाराबरोबर धार्ममक कमयठपण नष्ट होण्यास सुरुवात झाली व बहुसंख्य समाज जागतृ 
स्वाजभमानी व स्वावलंबी होऊ लागला. त्याला स्वत्वाची व स्वतःच्या अजधकाराचंी जाणीव होऊ लागली की 
समाजाचा नैजतक दजा सुधारत जातो. याचाच अथय असा जक ससं्कृतीचा अगदी प्राथजमक काळ सोडला तर 
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धमय व समाजाचा नैजतक दजा याचें नाते व्यस्तच आहे असे म्हणाव े लागते. अगदी अलीकडे वगेळयाच 
कारणामुळे समाजाचा नैजतक दजा खालावत चालल्ह्याचे जदसते. पण त्याचे कारण काहंी लोक समजतात 
त्याप्रमाणे धमयग्लानी हे नाही. समाज अलीकडे अजधक गंुतागंुतीचा बनत आहे व त्यामुळे त्याला समाजाच्या 
नैजतकतेच्या अजधक उच्च दजाची गरज आहे. पण तो उच्च दजा जदसत नाही, हे आहे. बदु्धी आजण नीजत 
यामधील सबंंध स्पष्ट करताना प्रजसद्ध समाजशास्त्रज्ञ माॅजरस जजन्स बगय म्हणतात ‘ऐजतहाजसक 
जवकासक्रमामध्ये मनुष्ट्य हळुहळु अजधकाजधक बदु्धीवादी होत चालला आहे आजण ज्या प्रमाणातं तो बदु्धीवादी 
होत चालला आहे त्या प्रमाणातं तो नीजतमानही होत चालला असे मला वाटते.’[न्यायमूती जव. म. तारकंुडे, िॉर जफ्रडम 
पा नं. ५६४] 

 
उदा., वरील जवधानाची सत्यता दाखवणारी काही उदाहरणे देता येतील. (१) चौदाव्या ते सोळाव्या 

शतकाच्या दरम्यान प्रबोधनाच्या चळवळीमुळे यूरोपमधील नैजतक पजरस्स्थती सुधारण्यास सुरुवात झाली. 
धार्ममक कमयठपणास आव्हान देणे एवढेंच त्या चळवळीचे उद्दीष्ट होते. बुजद्धवाद व व्यक्तीस्वातंत्र्य या 
मानवतावादी ध्येयापुरतीच त्या चळवळीची मयादा होती. पण त्या चळवळीतून जे वातावरण जनमाण झाले 
त्यामुळे जवज्ञान शास्त्राचंी व उद्योगधंद्याचंी प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे अठराव्या शतकास जवद्याप्रसाराचे ककवा 
बुजद्धवादाचे युग म्हणण्यातं येऊ लागले. कारण याच काळात मानवाचे सवय प्रश्न बौजद्धक कसोटीवर सोडवाव े
असे मत माडंले जाऊ लागले. त्याचाच स्िोट फ्रें च राज्यक्रातंीमध्ये व यूरोप अमेजरकेत लोकशाही स्थापनेत 
झाला. युरोपमधील नैजतक दजा सुधारण्यास तेव्हापासून प्रारंभ झाला असे इजतहासावरुन जदसून येते. 

 
(२) सोळाव्या शतकापयंत इगं्लंडमध्ये चादंीची काही नाणी चोरल्ह्याबद्दल मृत्यूदंडाची जशक्षा जदली 

जाई. जशक्षा देण्याची पद्धतीही अत्यतं अमानुष असे. प्रथम गुन्हेगाराला जाहीररीत्या िरिटत न्यायचे, नंतर 
त्याचे हातपाय तोडायचे व शवेटी त्याचा जशरच्छेद करायचा. पुढे बजुद्धवादाचा प्रसार झाल्ह्यानंतर इंग्लीश 
कायदा सुधारला. न्यायाजधशाचंी वागणूकही बदलली. सतराव्या शतकात त्यावळेचे लॉडय चॅन्सेलर फ्रान्सीस 
बेकन यानंा पक्षकाराकडून लाच घेतल्ह्याबद्दल जशक्षा झाली त्यावळेी त्यानंी आपला बचाव करताना 
‘पक्षकाराकडून आपण बजक्षसी घेतल्ह्याचे कबलू केले. पण त्या काळातंील न्यायाजधशाचंी तशी प्रथाच होती. 
आपण जगावगेळे काही केले नाही असे त्यानी साजंगतले. जशवाय त्या बजक्षसामुळे आपण जदलेल्ह्या जनणययावर 
काहीही पजरणाम झालेला नाही असेही साजंगतले’. हल्लीच्या इंस्ग्लश न्यायाजधशाकडून अशा वतयनाची 
कल्ह्पनाही करता येत नाही. 

 
(३) युरोपातंील प्रबोधनाच्या चळवळीसारखी चळवळ जब्रटीश राज्य भारतातं स्थापन होईपयंत 

झालेली नव्हती. त्यामुळे भारत मध्ययुगातंील अधंकारमय वातावरणातंच जखतपत पडला होता. बंगाल 
प्रातंात जब्रटीश सत्ा प्रथम स्थापन झाली. त्याकाळातील तेथील वातावरणाचे वणयन सर यदुनाथ सरकार 
यानंी केले आहे. ते म्हणतात ‘देशाचा राज्यकारभार अत्यंत अप्रामाजणकपणाचा व अकाययक्षमतेचा झाला होता. 
जनता भीषण दाजरद्र्याने व अज्ञानाने गाजूंन गेली होती. राज्यकते दुबळे, नालायक, गर्मवष्ठ व स्वाथी असून 
प्रजेला गाजंत होते. अलीवदीच्या घराण्यात राज्य करण्याच्या योग्यतेचा एकही पुरुष जनपजला नाही आजण 
जस्त्रया पुरुषापेक्षाही दुष्ट होत्या. जसराज व जमराज यानंी वजरष्ठ वगातील प्रजाजनानाही िाही भगवान करुन 
सोडले होते. देशद्रोही लोकानंी सैन्य पोखरले होते. दुगुयण आजण मूखयपणा याचंा सवयि नंगा नाच चालला 
होता.’ 

 
इजतहासकार डॉ. आर. सी. मुजुमदार जलहतात ‘१८१५, १८१६, १८१७ मध्ये कलकत्ा व त्याच्या 

आसपासच्या प्रदेशातं अनुक्रमे २५३, २८९ व ४४१ जस्त्रया सती गेल्ह्या. ठग्गीची अमानुष चाल दैवी मानली जात 
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होती व म्हणून मोठ्या प्रमाणावर प्रचजलत होती. देवीला बळी देण्यासाठी मानवी जीवाचंी हत्या करण्यातं येई. 
या दैवी कायासाठी बजक्षस म्हणून लूट करु जदली जावी असे त्याचें मागणे असे. त्याजशवाय पेंढारी लोक चोऱ्या, 
लुटालुट व खूनही करीत. लहान मुलामुलींच्या हत्या मोठ्या प्रमाणात होत असत. कायदा व सुव्यवस्था 
स्स्थती इतकी खराब होती की जब्रटीश राज्याची स्थापना देवानेच केली असे लोक मानू लागले होते.’ 

 
मध्यमयुगीन यरूोपचा ककवा भारताचा इजतहास पाजहला तर असे जदसते की धार्ममक कमयठपणाच्या 

वातावरणातं नीजतमत्ा वाढू शकत नाही. उलटपक्षी हा धार्ममक कमयठपणाच नैजतक अधःपाताचे कारण 
असतो. अंधश्रद्धा व धमयभोळेपणा याचं्या आहारी गेलेले लोक स्वाथी धमयगुरंूच्या कारवायानंा सहजासहजी 
बळी पडतात. भारतातील सतीप्रथा व युरोपमधील चेटकींना जाळून मारण्याचे प्रकार ही याचीच उदाहरणे 
होत. 

 
जब्रटीश राज्य येथे पूणयपणे स्स्थर झाल्ह्यावर एकोजणसाव्या शतकाच्या पूवाधात येथील नैजतक 

वातावरणातं थोडीशी सुधारणा होण्यास प्रारंभ झाला. जब्रटीश उदारमतवादातंील स्वातंत्र्य, बुजद्धवाद व 
मानवी प्रजतष्ठा या जवचाराचंा भारतीयावंर पजरणाम झाला व त्यानंतर सतीबंदी, जवधवा पुनर्मववाह, स्त्रीजशक्षण, 
अस्पृश्यता जनवारण अशा चळवळींच्या रुपाने प्रबोधनाची चळवळ येथे सुरु झाली. राममोहन रॅाय, ईश्वरचदं्र 
जवद्यासागर, लोकजहतवादी गोपाळराव देशमुख, महात्मा ज्योजतबा िुले आजण प्रा. आगरकर वगैरे थोर 
स्वातंत्र्यवादी या चळवळीचे नेते होते. ही प्रबोधनाची चळवळ िार काळ जटकाव धरु शकली नाही. कारण 
जवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस भारतातंील इंग्रज सरकारने राष्ट्रीय चळवळ दडपून टाकण्यास सुरवात 
केली. त्यामुळे त्या चळवळीने हे आव्हान स्वीकारुन सामुदाईक स्वरुप धारण केले. त्याच सुमारास जतला 
धार्ममक पनुरुज्जीवनवादी स्वरुप आले. त्यामुळे नवजात प्रबोधनाची चळवळ तीत गुदमरुन गेली. बजुद्धवादाची 
चळवळ आधीच अगदी संथ गतीने चालू होती. जतच्या दुबळया व संथ गतीमुळेच भारतीय लोकशाहीही दुबळी 
राजहली होती. त्यातच या नव्या संकटामुळे जतचे होते तेवढेही अवसान खचून गेले. व धार्ममक 
पुनरुज्जीवनवादाचा प्रभाव वाढत राजहला. या सवय कारणामुंळे भारतीय समाजकारणात व राजकारणात 
अनैजतकता वाढत राजहली असल्ह्याचे जदसून येते. 

 
अनीणतची जागणतक लाि 

 
अगदी अलीकडच्या काळात सगळया जगातं अनैजतकतेची लाटच आल्ह्यासारखी जदसत आहे. 

त्यामुळे भारतातील नैजतक दृष्ट्या मूळचीच नाजूक स्स्थती अजधकच गंभीर बनली आहे. जवशषेतः दुसऱ्या 
महायुद्धानंतरच्या काळातं सबंध जगभर नैजतक दजा घसरत चालल्ह्याचे जदसून येते. भारतही त्याला अपवाद 
नाही. याचे मुख्य कारण या काळातं वगेाने होत असलेल्ह्या तंिशास्त्रीय जवकासामुळे आधुजनक समाज पूवीपेक्षा 
अजधक गंुतागंुतीचा होत चालला आहे हे होय. त्याचा पजरणाम आधुजनक शासनससं्थेवरही होत आहे. जतला 
अनेकजवध स्वरुपाच्या जबाबदाऱ्या स्स्वकाराव्या लागत आहेत त्या पेलण्यासाठी अजधकाजधक अजधकार ती 
धारण करीत आहे. अशा गंुतागंुतीच्या स्स्थतीत सवाजधकारसंपन्न शासनसते्च्या जनयंिणाखालील 
नोकरशाहीला व जनतेला आपल्ह्या जीवनाचा उत्म दजा जटकवण्यासाठी उच्च दजाची नीजत आवश्यक ठरते. 
सध्याच्या जकचकट समाजस्स्थतीचे एक लक्षण असे सागंता येईल की दूर दूर राहणाऱ्या व दूरच्या देशातील 
लोकाचें जीवन परस्परावलंबी झाले आहे. त्यामुळे नैजतक वतयनाची गरज आता पुवीप्रमाणे केवळ आपले 
शजेारी, नातेवाईक याचं्यापुरती मयाजदत राजहली नाही. दूर देशातील अज्ञात व्यक्तीशी व्यवहार होऊ लागले 
असल्ह्यामुळे उच्च दजाची नीजतमत्ा जरुर आहे व ती सावयजिकही असण्याची गरज आहे. तसेच शासनाची 
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कतयव्य के्षिे वाढली असल्ह्यामुळे तीची नोकरशाही व नागरीक याचें परस्पर संबधंही वाढले आहे. त्यामुळे कर 
चुकवजेगरी, लाचलुचपत, वजशलेबाजी पक्षपात याचं्या शक्यताही वाढल्ह्या आहेत. यावरुन सध्या नैजतक 
अधःपतनाची लाट आल्ह्याचा जो उल्लखे केला आहे. त्याचे कारण लोकाचं्या नैजतक दजामधील घसरण हे 
नसून सध्याच्या जगातंील ताजंिक जवकासामुळे गंुतागंुतीच्या बनलेल्ह्या आधुजनक समाजाच्या गरजानंा परेु 
पडण्यास जो नैजतक दजा आवश्यक असतो त्याच्या उणेपणामुळे ही लाट आल्ह्याचे जाणवत आहे. 
समाजातील बुद्धी व संस्कृती याचंा जवकास तंिशास्त्रीय जवकासाच्या बरोबरीने होत नसल्ह्यामुळे ही स्स्थती 
जनमाण होत आहे. 

 
अशा स्स्थतीत धमाचे पुनरुज्जीवन करुन नैजतक दजा उंचावता येईल काय? असा प्रश्न जवचारता 

येईल. धार्ममक कमयठपणाच अनीतीचे कारण आहे हे पाजहल्ह्यानंतर वरील प्रश्नाचे उत्र स्पष्टपणे नकाराथी 
देणे भाग आहे. दुसरे असे की धार्ममक व राजकीय सत्ाधारी वगाकडूनच जनतेची छळवणूक, जपळवणूक व 
िसवणूक होत असते. जनतेचा धार्ममक कमयठपणामुळेच ते होऊं शकते. त्याला तोंड देण्यास जनतेला समथय 
बनजवण्याचे काम बजुद्धवादच करु शकतो. जशवाय जनतेच्या बौजद्धक जवकासाबरोबर नैजतक जवकासही होत 
असतो हेही आपण पाजहले आहे. 

 
भाितीय लोकिाही 

 
भारतीय लोकाचंा नैजतक दजा उंचावल्ह्याजशवाय लोकशाहीचा प्रयोग येथे यशस्वी होणार नाही. याला 

दोन कारणे आहेत. (१) जनवडणुका खुल्ह्या व मुक्त वातावरणातं झाल्ह्याजशवाय आजण लोकप्रजतजनधी–
जवशषेतः सत्ास्थानावरील –जबाबदारीने वागल्ह्याजशवाय लोकशाही शक्य होत नसते. ही तत्व ेजर पाळली 
गेली नाही तर राजकारणाला केवळ भयानक सत्ास्पधेचे स्वरुप येते व सत्ाधारी लोकप्रजतजनधी आपला 
स्वाथय साधण्याच्या मागे लागतात असे जचि सवयि जदसते. स्वातंत्र्य, समता आजण बधुंत्व या नैजतक मूल्ह्याचंा 
प्रत्यय लोकशाहीच्या दैनंजदन आचरणातूंन जनतेला यावा लागतो. पण ही नैजतक मूल्ह्येच ज्यानंा परकी आहेत 
अशा लोकप्रजतजनधींच्या राज्यात लोकशाही कशी यशस्वी होणार? (२) आर्मथक मागासलेपणा व वाढती 
लोकसंख्या यानंी भेडसावणाऱ्या प्रचजलत पजरस्स्थतीत दाजरद्र्य जवनाशाच्या काययक्रमाला सवाजधक महत्व 
प्राप्त होणे अपजरहायय आहे. पण सध्या चालू असलेल्ह्या भ्रष्टाचाराचा जवचार करता दाजरद्र्य जवनाशासाठी 
उचललेले प्रत्येक पाऊल वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे अपयशी ठरणार हे उघड आहे. आर्मथक बाबतीत खाजगी 
के्षिात स्वाथय आजण सावयजजनक के्षिातील जनष्ट्काळजीपणा व बजेिकीरी यातूंन आर्मथक समता तरी कशी 
साधणार? व जनतेचे कल्ह्याण तरी कसे करणार? म्हणनू आर्मथक व राजकीय के्षिातील सत्ाधाऱ्याच्या 
वागणुकीचा दजा सुधारल्ह्याजशवाय लोकशाही यशस्वी होणे शक्य नाही. याच कारणामुळे भारताच्या 
आसपासच्या देशातंील लोकशाही राज्यपद्धती कोसळलेल्ह्या आहेत. तेच भजवतव्य भारताचे नजशबी येण्याचे 
भय आहे! 

 
यातून काही मागय काढायचा तर प्रथम धमय आजण नीजत याचें संबधं जनजित केले पाजहजेत. साधारणपणे 

असे मानले जाते की नीजतचा उगम धमातून होतो. तेव्हा नैजतक दजा सुधारण्यासाठी धमयश्रद्धा बळकट केल्ह्या 
पाजहजेत. म्हणजे इहवादी शासनपद्धतीचा त्याग केला पाजहजे असा त्याचा अथय होतो. परंतु धमातून नीतीचा 
उगम होत नसेल तर माि नैजतक दजा सुधारण्यासाठी वगेळे उपाय शोधाव ेलागतील. म्हणून धमय आजण नीजत 
याचें परस्परसंबधंाचा जवचार करु. 
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धमय आणि नीणत 
 
नीजतसबंंधी धमाचे दोन प्रकारचे दृष्टीकोन आहेत. पैकी एकाप्रमाणे मानवी शरीर व आत्मा यामध्ये दै्वत 

मानण्यात येते. मनुष्ट्याचे शरीर जनसगाचा भाग आहे हे खरे. पण आत्मा काही जनसगाचा भाग नव्हे. तो त्याहून 
स्वतंि असून परमात्म्याचा अंश असतो. जशवाय तो अमर व अजवनाशी आहे असेही मानले जाते. मानवी सुखे 
ही शारीजरक ककवा भौजतक सुखे असतात. त्याचंा आत्म्याशी काही संबधं नसतो. ककबहुना असलाच तर 
जवरोधी सबंंध असतो. म्हणून शारीजरक सुखाचंा मोह आत्मोन्नती करुन घेण्याची इच्छा असणाऱ्या माणसाने 
धरु नये. जप, तप वगैरे मागाने शरीर जजतके सुकवता येईल, कष्टवता येईल जततका आत्म्याचा प्रकाश 
वाढजवणे शक्य असते. परमेश्वराचे ध्यान, कचतन, तपिया हेच आत्मोन्नतीचे म्हणजे मोक्ष प्राप्तीचे मागय होत. 
या जवचारसरणीचे दोन भाग होतात. (१) नैजतक वतयनाबद्दल या ककवा नंतरच्या जगातं दैवीशक्तीकडून बक्षीस 
म्हणजे स्वगय प्राप्ती होते व अनैजतक वतयनासाठी जशक्षा म्हणून मरणोत्र नरकयातना भोगाव्या लागतात. (२) 
भौजतक म्हणजे शारीजरक सुखाचं्या मोहामुळे शरीर दुबळे होते व आत्माही शरीराचा गुलाम होतो. साहजजकच 
ईश्वरसेवकेडे दुलयक्ष होते म्हणजेच त्याची अधोगती होते. तो जर हा मोह टाळू शकला व संपूणय जनरीच्छ झाला 
तर त्याला ईश्वराची कृपा साध्य होते व स्वगय प्राप्ती ककवा मोक्ष प्राप्ती होऊ शकते. म्हणून शरीरसुखाच्या 
अतीमोहाला अनैजतक मानण्यात आले आहे. कारण जन्ममृत्यूच्या िेऱ्यातूंन मुक्त होणे म्हणजेच मोक्ष होय. 
मानवी जीवनाचे सवोच्च ध्येय मोक्ष प्राप्ती हेच आहे. अशीच सवय धमाची जशकवण आहे. 

 
दुसरा दृष्टीकोन महाभारतातं भीष्ट्माचायांनी युजधजष्ठराशी संवाद करतानंा साजंगतला आहे. (शाजंत अ 

२५९) ते म्हणतात, ‘ज्या तऱ्हेचे वतयन दुसऱ्या माणसाने आपल्ह्याशंी करू नये असे आपणासं वाटते, त्या तऱ्हेचे 
वतयन आपण दुसऱ्याशंी करू नये. जे आपणासं अजप्रय ते दुसऱ्यालाही अजप्रय होय. ज्याला स्वतःचे जीजवत 
जप्रय आहे, त्याने दुसऱ्याच्या घात का बरे करावा? जे जे आपणासं हव,े ते ते दुसऱ्यासही जमळावयास हव ेअशी 
वासना धरावी. भगवद्गीतेंत यालाच ‘आत्मौपम्य दृष्टी’ असे म्हटले आहे. लो. जटळकानंी त्याचं्या गीतारहस्य 
गं्रथात या दृष्टीलाच नीजतशास्त्राचा मूलभतू जसद्धातं मानले आहे’. 

 
भारतीय नीजतशास्त्रामध्ये सवयभतूजहत हे सवयश्रेष्ठ नीतीमूल्ह्य मानले आहे. मानवाचें वतयन हे 

प्राजणमािाच्या व जवश्वाच्या स्स्थतीस ककवा धारण पोषणास अनुकूल झाले, तरच मोक्षप्राप्ती होते, असा 
त्यामध्ये दृष्टीकोन आहे. याचा अथय असा की मोक्ष ककवा साक्षात्कार हे मानवी जीवात्म्याचे अजंतम उजद्दष्ट 
भारतीय नीतीशास्त्रामध्ये मानलेले आहे. म्हणनू हा धार्ममक दृष्टीकोन होय. 

 
याउलट पजिमी नीजतशास्त्रापं्रमाणे मानवतेर प्राणी ककवा सवय सजीव अजीव मानवतेर जवश्व ही मानवी 

जीवनाची केवळ साधनेच होत. काटं म्हणतो ‘मनुष्ट्य हा केवळ साधन नाही, साध्य आहे तो स्वतःकरता आहे, 
केवळ दुसऱ्याकरता नाही’. 

 
मानवी जीवनासंबधंीच्या या दृष्टीकोनाचंा जवचार करता पजहली गोष्ट अशी लक्षात येते की नीजतची जी 

कल्ह्पना या जठकाणी गजृहत धरली आहे जतला काहीही सामाजजक हेतू नाही. केवळ दैवी शक्तीची कृपा साध्य 
करणे एवढाच हेतू आहे. नीजतचा जो अथय आपण पाजहला त्याप्रमाणे ज्या मूल्ह्यानंा सामाजजक हेतू असतो त्या 
मूल्ह्यानंी पे्रजरत झालेले मानवी वतयन म्हणजेच नीजत होय. नीजतचा जवषय माणसा माणसामंधील सबंंध हा 
असतो. धमाच्या नावाखाली जी नीजत साजंगतली जाते तीत सामाजजक हेतूचा काही संबंध नाही. तेव्हा या 
धार्ममक वतयनाचा नीजतशी सबंंध काय? दुसरी गोष्ट अशी की वरील दोन्हीपैकी कोणत्याच जवचारानंा जवज्ञान 
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शास्त्राचंा आधार नाही. जशवाय प्राणी जीवनाच्या उत्क्रातंी जसद्धातंाशी ते पूणयपणे जवरोधी आहे. अधंधमयश्रद्धा 
एवढाच त्याचंा आधार आहे. जशवाय समाजाचा नैजतक दजा उंचावण्यास हे जवचार मदत करू शकतील काय 
याचे उत्र युरोपच्या व भारताच्या इजतहासाने नकाराथी जदल्ह्याचे आपण पाजहलेच आहे. 

 
भाितातील त्स्थती  

 
भारत अंधधमयश्रद्धानंी जखडलेला देश आहे. जनरजनराळे बाबा, गुरु, महाराज याचें प्रस्थ वाढले आहे 

व सतत वाढत चालले आहे. गरीब ककवा अडाणी लोकातंच हे प्रस्थ वाढते आहे असे नाही तर अगदी 
सुजशजक्षत, उच्चभ्र ून्यायाधीश व मंिी याचेंमध्येही हे प्रस्थ वाढत आहे. राजकारणातंही हीच स्स्थती आहे. याचे 
कारण म्हणजे आपण आपल्ह्या गुणानंी, प्रयत्नानंी, जचकाटीने व बौजद्धक सामर्थ्याने काही करु शकतो, यावर 
त्याचंा जवश्वास नसतो हेच आहे. ज्याचंा स्वतःच्या कतृयत्वावर जवश्वास नसतो तेच बाबा, बुवाचं्या मागे 
मतलबासाठी लागतात. 

 
अशा तऱ्हेचे दैवीशक्तीस शरण जाण्याचे वातावरण सावयजिक िैलावण्याचे आणखी एक कारण आहे. 

स्वातंत्र्य जमळाल्ह्यापासून अनेकजवध प्रश्नानंी माणसाला बेजार करून टाकले आहे. त्यातंील काही प्रश्न 
राजकीय आहेत, काही आर्मथक, सामाजजक, सासं्कृजतक, धार्ममक व नैसर्मगकही आहेत. एक प्रश्न सोडवपेयंत 
दहा प्रश्न जनमाण होतात. त्यामुळे मुळातंच प्रश्न सोडवण्यास अधीर झालेल्ह्या लोकानंा ही वाढती सकंटे 
पाहून हताश व्हाव ेलागत आहे. उजशरा होत असलेला जवकास, हे त्याचे कारण आहे. यूरोपमधील राष्ट्रानंा 
आपला जवकास करून घेण्यास जकत्येक शतके लागली. तोच जवकास एक दोन जपढ्यात आपणास करून 
घ्यावयाचा आहे. छोया छोया आर्मथक सुधारणा करून युरोजपयन लोकानंा आपला जवकास करून घेता 
आला. जवकासातून उपलब्घ होणारे जादा मनुष्ट्यबळ अन्य के्षिातं त्यानंा सामावनू घेता आले. आपण जेव्हा 
आर्मथक प्रगती करायला लागलो त्यावळेी आधुजनक तंिशास्त्रीय प्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणावरील बेकारीला 
तोंड द्याव ेलागले. त्याचवळेी वैद्यकीय शास्त्राचं्या प्रगतीमुळे व सोईंमुळे मृत्यू प्रमाण कमी झाल्ह्यामुळे जनमाण 
होणारा वाढत्या लोकसंख्येचा बोजाही सहन करावा लागतो. आधीच दाजरद्र्यामुळे जजयर झालेली प्रजा. त्यात 
हे बेकारीचे भतू पढेु उभे ठाकल्ह्यावर हताश होण्यास काय उशीर? अशा पजरस्स्थतीत हताश झालेल्ह्या जनतेला 
कोणी िाता, भगवान भेटेल अशी आशा करावी लागली तर त्यातं नवल कसले? राजकारणातंही असेच आहे. 
युरोपने लोकशाहीचा प्रयोग तीनश ेवष ेकेला तो आपणासं अधयशतकातं यशस्वी करून दाखवायचा आहे. 
तोही प्रौढ सावयजिक मताजधकार देऊन. सासं्कृजतक के्षिातंही बजुद्धवादाचा जवकास युरोपमध्ये होण्यास शकेडो 
वषांचा कालावधी लागला. आपणाला एक दोन जपढ्यातं तो घडवनू आणावयाचा आहे. जशवाय तंिशास्त्रीय 
प्रगतीमुळे जी गंुतागंुत जनमाण झाली आहे त्यातून मागय काढून हा जवकास घडवावयाचा आहे. या भयानक 
प्रजतकूलतेमुळेच जवकसनशील राष्ट्रापंैकी अनेक देश लोकशाही संस्था जटकवनू धरू शकले नाहीत. भारत 
अद्याप तरी लोकशाही यंिणा जटकवनू उभा आहे. याचा अथय लोकशाहीला जकमान अत्यावश्यक असलेली 
बौजद्धक, नैजतक, सासं्कृजतक पातळी व यिंणा भारतात आहे असा याचा अथय होतो. तेव्हा वरील पजरस्स्थतीतून 
आपण मागय काढू शकू अशी आशा करायला जागा आहे. त्याचबरोबर भारतीय लोकशाही दुबळी आहे, अस्स्थर 
आहे हे लक्षात घेऊन आपला नैजतक दजा यापुढे घसरत न जाईल एवढेच नव्हे तर जवकजसत होत जाईल 
याची काळजी घेतली पाजहजे. म्हणून तातडीची उपाययोजना खालीलप्रमाणे सुचवता येईल. 

 
(१) राज्य घटनेमध्ये अंतभूयत असलेल्ह्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या मूल्ह्याचं्या आधारे नवा 

शोषणमुक्त समाज जनमाण करता येईल. गाधंीजींना अजभपे्रत असलेला नीजतधमय या मूल्ह्याशंी सुसंगत आहे. 
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अशा जवस्तृत पायावर सामाजजक व सासं्कृजतक जवषमतेच्या व उच्चनीचतेच्या परंपरागत मूल्ह्यानंा समाज 
जीवनातूंन हद्दपार करणारी प्रबोधनाची चळवळ सुरू केली पाजहजे. 

 
(२) सामाजजक जीवन धमयजनरके्षप व इहवादी नसेल तर इहवादी शासन जटकू शकत नाही असा 

प्रत्यक्ष अनुभव आपण घेतला आहे. म्हणून शासकीय पातळीवर कोणत्याही धमाचे जवधी केले जाऊ नयेत. 
शासकीय पदाजधकाऱ्यानंी अशा काययक्रमात सहभागी होऊ नये. जशक्षण, आकाशवाणी, दूरदशयन व 
पाठ्यपुस्तके यातूंन कोणत्याही धमाच्या अधंश्रद्धानंा उते्जन जमळणार नाही अशी काळजी घेतली पाजहजे. 
समान नागरी कायदा त्वजरत करण्यात यावा. 

 
(३) शासनाकडून तीन प्रकारे वरील कायय केले जाव.े (अ) लोकजशक्षण, जशक्षण व ज्ञानप्रसार माध्यमे 

व शासकीय सावयजजनक समारंभ वरील उदे्दशास पूरक होतील अशा कल्ह्पकतेनेच वापरावी. (ब) आंतरधमीय, 
आंतरजातीय जववाह, कुटंुब जनयोजन साक्षरताप्रसार यानंा प्रोत्साहन द्याव.े (क) अस्पृश्यता, बालजववाह 
यानंा प्रजतबधं करावा. यासबंंधीचे शासकीय कायद्याचंा अंमल समाधानकारक होत नाही म्हणून शासनाने 
याबाबतची काययक्षमता वाढवावी. (ड) लोकाचें प्रबोधन कराव.े गं्रथ प्रकाशन, ज्ञानप्रसार या स्वरूपाच्या 
कायाचा उपयोग करून घ्यावा. (ई) धमयजनरपेक्षतेच्या व इहवादाच्या प्रचारासाठी सवय माध्यमाचंा उपयोग 
करावा. (ि) लोकानंा स्वतंिपणे जवचार करण्यास प्रवृत् कराव.े (ग) सवयच धमय मानवजनर्ममत व मानवासाठी 
असल्ह्या कारणाने धमाची मीमासंा करण्याची व ती लोकापंयंत पोहचवण्याची व्यवस्था करावी. (घ) 
धमयजनरपेक्षता म्हणजे सवयधमयसमभाव नव्हे तर इहवाद आहे आजण बजुद्धवाद, व्यस्क्तवाद आजण मानवतावाद 
असा त्याचा अथय आहे. हे लोकानंा समजावनू सागंण्याची व्यवस्था व्हावी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

८ 
भाितातं इहवादाचा उदय आणि अस्त 

 
अठराव ेशतकातं इंग्रजाचंा व इंग्रजी जशक्षणाचा संपकय  भारताशी घजनष्ठ स्वरुपातं आला. त्यानंतर 

स्वातंत्र्य, लोकशाही, समता या कल्ह्पनाबंरोबरच इहवादाचा जवचारही भारतीय धुरीणाचं्या मनातं आला, हे 
खरे आहे. तथाजप प्राचीन काळी भारताची भौजतक, सासं्कृजतक, सामाजजक, आर्मथक प्रगती मोठ्या प्रमाणात 
झालेली होती हेही खरे आहे. प्रगतीच्या अत्युच्च जशखरावंर आज जवराजमान झालेल्ह्या पािात्य राष्ट्राचं्या 
तत्कालीन स्स्थतीशी तुलना करता ंभारत सवय के्षिातं प्रगत होता, असे इजतहास सागंतो आजण ज्याअथी प्रगजत, 
उत्कषय होता त्याअथी त्याकाळी भारतातं इहवाद (ककवा इहजनष्ठा) असला पाजहजे असे अनुमान 
आतापयंतच्या जववचेनावरून काढता येते, म्हणून त्यासबंधंी थोडी माजहती आपण घेऊं. 

 
भाितीय इणतहासाचे तीन कालखंड 

 
डॉ. पु. ग. सहस्त्रबदेु्ध यानंी जलजहलेल्ह्या ‘इहवादी शासन’ या गं्रथात भारताच्या ज्ञात इजतहासाचे तीन 

कालखंड कस्ल्ह्पले आहेत.[ डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध – इहवादी शासन – पृष्ठ क्र. १३६] 
 
(१) सुवणययुग– इ. स. पूवय ६०० ते इ. स. ८०० पयंत अशी १४०० वष.े 
(२) तमोयुग– इ. स. ८०० ते १८०० पयंत १००० वष.े 
(३) अरुणकाजंतयुग– १८०० च्या पुढील काळ. 
 

सुविययुग 
 
(अ) धमय 

 
कृत, द्वापार, िेता व कली या प्रत्येक युगातं धमय जनराळा असतो. (महाशाजंत ३६–११) मनु, बोधायन, 

अिी या स्मृती गं्रथात जागोजागी देशकाल पजरस्स्थतीचे महत्त्व साजंगतले आहे. तेव्हा धमयशुद्धीकाराने प्रत्यक्ष 
पजरस्स्थती, पूवेजतहास, अनुमान आजण जवजवध शासे्त्र याचंा आश्रय करावा. (मनु– १२–१०५) चाणाक्याने 
धमयगं्रथ, व्यवहार (कायदा), चजरत (इजतहास) व राज्यशासन हे धमाचे चार आधार साजंगतले आहेत. यातं 
कोठे जवरोध आल्ह्यास उत्रोत्र प्रामाण्य मानाव ेअसा जनणयय जदला आहे. प्रवृजत्परता – ऐजहक उत्कषाची 
जबरदस्त ईषा – हा इहवादाचा आत्मा होय. भारताचा इ. स. नवव्या व दहाव्या शतकापयंतचा इजतहास 
पाहता ंत्या काळातं, अखंडपणे नवनेव ेधमयशास्त्र रचले जात होते असे जदसते. जनरजनराळया स्मतृी रचल्ह्या 
जात होत्या, त्याही नवी धमयशास्त्रें सागंण्यासाठीच. त्याचबरोबर पूवीच्या स्मृजतकाराचें अमुक मत मला मान्य 
नाही. आता काळ पालटला आहे. तेव्हा ही मते त्याज्य मानली पाजहजेत, असेही अनेक स्मृतीकारानंी 
जनभययपणे म्हटलेले जदसून येते.[ डॉ. पु. ग. सहस्त्रबुदे्ध – इहवादी शासन – पृष्ठ क्र. १३१] 

 
वरील जववचेनावरून त्या काळातं धमय पजरवतयनीय मानला जात होता. त्याचप्रमाणे नव े धमयशास्त्र 

रचतानंा अगर धमय जनणयय करतानंा पजरस्स्थती पाहून तसे केले पाजहजे. त्यासाठी मानवी बुद्धीस योग्य अवसर 
असला पाजहजे. तकय शक्तीचा आश्रय केला पाजहजे. केवळ धमयशास्त्रावरून जनणयय केला तर धमयहानी होण्याचा 
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संभव आहे. हा महाभारतातंील जवचार प्राचीनकाळी सवयमान्य होता असे जदसून येते. ‘वदेवाक्य प्रमाण मानून 
त्याखेरीज दुसरे काहंी नाही असे म्हणणारे लोक मूढ आहेत.’ वदे हे िैगुण्याच्या गोष्टींनी भरलेले आहेत. हे 
अजुयना, तू जिगुणातीत हो ‘वदेावरून धमाचे संपूणय व जनदोष ज्ञान होऊं शकत नाही, कारण वदेातं 
साजंगतलेल्ह्या गोष्टी ते वदे ज्या युगात झाले असतील त्यानंतरच्या युगातं जनरुपयोगी ठरतात’ (महा–शातंी–
२६०) स्मृती जभन्न जभन्न काळी झालेल्ह्या आहेत. त्याचप्रमाणे वदेातंील सूिेही. त्यावरून ती मानवकृत आहेत 
म्हणूनच वदेाचें अपौरुषेयत्व व प्रामाण्य िोल ठरते.[ तकय तीथय रघुनाथशास्त्री कोकणे – धमयस्वरुप जनणयय] पाजणनी, 
पातंजली, साखं्यसूिकार व तत्वकचतामणीकार यासंारखे थोर पंजडत वदेाचें सवंकष अंधप्रामाण्य मुळीच 
मानीत नाहीत.[ तकय तीथय रघुनाथशास्त्री कोकणे – वेदप्रामाण्य जवचार – पृष्ठ क्र. ४८– ५०] 

 
भारताच्या प्राचीन वैभवाच्या काळी येथील शास्त्रवतेे्, तत्त्ववतेे्, धमाचायय व इतर थोर पंजडत 

शब्दप्रामाण्याच्या जवकृतीपासून मुक्त होते असे यावरुन मानाव े लागेल. याचाच अथय त्यावळेचे वातावरण 
बरेचसे इहवादी होते. धमाची पजरवतयनीयता, बुद्धीप्रामाण्य, शब्दप्रामाण्याचा त्याग आजण सवांत महत्वाचे, 
प्रवृजत्परता ही भारतीय इहवादाची लक्षणे तत्काजलन समाजातं पूणयपणे वसत होती. उद्योग, व्यापार, कृषी, 
राज्य, जदस्ग्वजय याजवषयीची जबरदस्त ईषा, हा इहवादाचा आत्मा होय. 

 
आपण मागे इहवादाचा अथय पाहतानंा जनजित केलेल्ह्या अथाच्या तीनही बाजू प्राचीनकाळातंील 

इहवादाला लागू पडत नाहीत. समान नागजरकत्व, धार्ममक स्वातंत्र्य व धमय आजण शासन याचंी िारकत या 
संस्थात्मक बाजू होत. त्या काळात त्या अपेजक्षणेही योग्य होईल असे वाटत नाही. धार्ममक स्वातंत्र्य 
सजहष्ट्णुतेच्या रुपाने का ंहोईना, पण होते असे वरील जववचेनावरून जदसते. पण मुख्यतः धमाची पजरवतयनीयता 
व लोकाचंी प्रवृजत्परता, बुजद्धप्रामाण्य ही इहवादाची मानजसक बाजू लोकाचं्या ठायी होती यावरून 
अजलकडील काळातंला नसला तरी प्राथजमक स्वरुपांतील इहवाद होता असे मानण्यास प्रत्यवाय नाही. 

 
इहवाद धमाच्या अणविोधी 

 
प्राचीन पजंडतानंी धमाच्या ज्या व्याख्या केल्ह्या आहेत, त्याही हाच जवचार स्पष्ट करतात. 

महाभारतातील शातंीपवात भीष्ट्मानंी स्पष्टच म्हटले आहे जक, ‘या जगातं लोकजीवन नीट चालाव ेम्हणनूच 
धमयशास्त्र जनमाण झाले आहे. त्यामुळे ऐजहक व पारलौजकक कल्ह्याण साधते.’ लोकजीवन नीट चालाव ेयाचाच 
अथय लोकानंा अथय, काम हे परुुषाथय नीट साधता यावते. ‘ज्याने समाजधारणा होते तो धमय’, ‘अभ्युदय आजण 
जनःश्रेय याचंी प्राप्ती ज्यायोगे होईल तो धमय’ अशी धमाची व्याख्या कणयपवात व शातंीपवात केलेली आहे. 
तसेच धमानेच अथय व काम याचंी प्राप्ती होते असे महर्मष व्यासानंी महाभारतातं म्हटले आहे. धमय आजण इहवाद 
ही पूणयपणे एकमेकाशंी अजवरोधी असल्ह्याचे या व्याख्यावंरून जदसते. 

 
महाभाितातील णवचािमंथन 

 
धमय, अथय व काम याचं्या महत्त्वासंंबधंी भीम, अजुयन, युजधष्ठीर व जवदुर याचंा संवाद महाभारतातं जदला 

आहे. त्यावरून तत्कालीन समाजस्स्थतीमध्ये इहवादाचे काय स्थान होते. यावर स्पष्ट प्रकाश पडतो. 
जवदुराच्या मते ‘धमय हा सवयश्रषे्ठ असून अथय व काम गौण आहेत’. अजुयनाला हे मत मान्य नव्हते. तो म्हणतो, 
‘प्रपंचाचा उद्योग सवांत महत्त्वाचा’. कृषी, गोरक्षण, वाजणज्य व जवजवध कला या समृजद्ध साधानाचेंच या 
कमयभमूीत जास्त महत्त्व मानले पाजहजे. कारण त्यापासून अथयप्राप्ती होते. अथावाचून धमयसाधना अशक्य 
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आहे. इंजद्रयजनग्रही, वैराग्यशील पुरुष, भगवी वसे्त्र नेसून राहणारे जवद्यासंपन्न पुरुष हेही अथयप्राप्तीची इच्छा 
करतात. िक्त अज्ञ व मूढ लोकानाचं अथाचे श्रेष्ठत्व आकलन होत नाही’. त्यावर भीम म्हणतो, ‘धमय, अथय व 
काम यामध्ये काम हाच श्रेष्ठ होय.’ ज्याला कसलीही कामना नाही, इच्छा नाही तो मनुष्ट्य अथाची उपासना 
कशाला करील? धमाची तरी त्याला काय मातब्बरी? कशाची तरी कामना असते म्हणनू ऋषी तप आचरतात. 
काही आकाकं्षा असते, म्हणूनच पजंडत वदेाचंा अभ्यास करतात. व्यापारी, शतेकरी, कलाकार हे सवय 
कामपे्रजरत होतात. म्हणूनच उद्योग करतात. काम ही प्रपचंाची मूळ पे्ररणा आहे. अथय व धमय हे त्याच्या गभात 
असतात. धमापेक्षा अथय, काम श्रेष्ठ होय. असे सागंण्याइतके जवचार स्वातंत्र्य त्याकाळी होते. असाच या 
संवादाचा अथय होतो. परमेश्वर आत्मा याचें अस्स्तत्व नाकारणारे दशयनकार त्याकाळी होते. साखं्य दशयनाचा 
प्रणेता कपील, वैषेजशक दशयनकार कणाद, मीमासंा दशयनाचा जैजमनी हे सवय नास्स्तक होते. चावाक तर याही 
पजलकडे गेला होता. कहदू, बौद्ध व जैन धमांना मान्य असणारा कमयजसद्धातंही तो मानीत नव्हता. ‘वदे हे भडं, 
धूतय व जनशाचरानंी रचले आहेत’. असे तो म्हणत असे. जवचार स्वातंत्र्य, परमतसजहष्ट्णतुा याचंा तो काळ होता 
असा त्याचा अथय होतो. 

 
(ब) णवज्ञान 

 
जवज्ञानशास्त्रातंही भारतीयानंी आपल्ह्या पराक्रमाची ध्वजा उंचच िडकत ठेवली होती. ज्योजतष, 

गजणत, रसायन, वैद्यक आजद जवज्ञानशास्त्रातील भारतीय शास्त्रज्ञाचंी प्रगती आिययकारक वाटावी अशी होती. 
 

ज्योणतषिास्त्र 
 
इ. स. ५ व्या शतकापासून भारतात अनेक श्रेष्ठ ज्योजतषी होऊन गेले. त्यामध्ये आययभट्टाचा (इ. स. 

४७६–७७) प्रथम उल्लेख केला पाजहजे. ‘आययभट्टीय अथवा आययजसद्धातं’ हा त्याचंा गं्रथ. हा 
ज्योजतषशास्त्रावरील पजहला प्राचीन गं्रथ होय. भारताचा दुसरा ज्योजतषी म्हणजे वराहजमहीर (सन ४९०). तो 
अवतंीचा राहणारा होता. ‘पचंजसद्धाजंतका’ हा गं्रथ त्याने जलजहला. ज्योजतष, गजणत, िलज्योजतष या जतन्ही 
शास्त्रावर त्याने गं्रथ जलजहले आहेत. ब्रयगुप्त (इ. स. ५९८ ते ६६५) याने ‘बायस्िुट जसद्धातं’, 
‘खंडखाद्यकरण’ हे गं्रथ जलजहले. न्यूटनचा गुरुत्वाकषयणाचा ‘जसद्धातं’ १००० वष ेआधी त्याने साजंगतला होता. 
भास्कराचायांनी ‘जसद्धातं जशरोमणी’ आजण ‘करणकुतुहूल’ हे प्रजसद्ध गं्रथ जलजहले. जशवाय मंुजाल, सदानंद 
व गणेश दैवज्ञ इ. प्रजसद्ध ज्योजतषी पधंराव्या शतकापयंत होऊन गेले. 

 
गणित 

 
भारतीय गजणताचा जवकास ज्योजतषशास्त्राच्या अनुषंगाने झाला. जवशषेतः अकंगजणत व बीजगजणत 

यातं भारतीयानंी मोलाची भर घातली. ‘लाप्लास’ हा गजणती म्हणतो, ‘दशमान पद्धती आपणासं भारतीयानी 
जदली.’ बीजगजणतातही त्यानंी बरीच मोलाची प्रगती केली होती. 
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वैद्यक 
 
मंि, तंि व जादूटोणा याचं्या सहाय्याने जनरजनराळे रोग कसे जनवारता ंयेईल याचे वणयन अथवयवदेातं 

जदले आहे. आयुवेद हा अथवयवदेाचाच एक भाग आहे. नालंदा येथील जवद्यापीठातूंन हे शास्त्र जशकजवले जाते. 
‘सुश्रुत’, ‘चरक’, ‘वाक भट्ट’, ‘नागाजुयन’ हे या जवषयावरील प्रजसद्ध तज्ञ होते. 

 
िसायनिास्त्र  

 
वैद्यकशास्त्राची शाखा म्हणून हे शास्त्र उदयास आले. धातंूची भस्मे करून औषधे बनजवली जात. ‘जसद्ध 

नागाजुयन’ हा प्रजसद्ध गं्रथ. गुप्तकाळातं रसायनशास्त्राचा जवशषे जवकास झाला. रंगकाम, कातडी कमाजवणे, 
साबण, कात, जसमेंट वगैरे उद्योग वाढीला लागले. रोमला या सवय वस्तंूचा पुरवठा होत असे. लोखंड शुद्ध 
करण्याचे ज्ञान भारतीयानंा चागंले होते. याची साक्ष जदल्ली येथील गुप्तकालीन लोहस्तंभ आजही देतो आहे. 
‘पारा’ या धातूसंबंधी नागाजुयनाने प्रथम जवचार माडंले. पोलादाचा वापर कसा करावा याचेही त्यांना ज्ञान 
होते. सृष्टीचा असा अखंड अभ्यास त्यावळेी होत असे. म्हणूनच भारतभमूीला त्याकाळी अपार वैभव प्राप्त 
झाले होते. म्हणूनच त्याला इजतहासातं ‘सुवणययुग’ असे नाव जमळाले आहे. 

 
(क) धमयसणहष्ट्िुता 

 
अशोक, खारवले हे बौद्ध, जैन राजे, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट हे वैजदक धमाचे उपासक, 

जभन्नधमीय प्रजेला सजहष्ट्णतेुने वागवीत असत. सम्राट हषय दर पाचं वषांनी ‘जवश्वजीत’ यज्ञ करुन त्याप्रसगंी 
सवय धर्ममयानंा आपल्ह्या संपत्ीची सारखी वाटणी करुन देत असे. जचनी बौद्ध प्रवासी यू-एन-त्संग याने या 
महोत्सवाचे वणयन करुन ठेवलेले आहे. या कालखंडात रामायण, महाभारत आजद गं्रथ काजलदास, भवभतूी 
आजद साजहस्त्यक, नागाजुयन, आययभट्ट, वराहजमजहर, लल्ल, चरक, सुश्रुत आजद शास्त्रज्ञ, पाजणनी, पातंजली, 
कजपल, कणाद, बुद्ध, महावीर आजद थोर तत्त्ववतेे्, चदं्रगुप्त मौयय, गौतमी पुि, सातकणी, समुद्रगुप्त, 
सत्याश्रम, पुलकेशी, हषय, राष्ट्रकूट, गोकवद हे सम्राट होऊन गेले. यावरून या काळातं या भमूीत मानवी 
कतृयत्वाला सवयके्षिातं अमाप बहार आला होता असे जदसून येते. 

 
तमोयुग 

 
इ. स. ८०० ते १८०० पयंतचा हा काळ. याचे मुख्य वैजशष्ट्य म्हणजे प्राचीन काळातील भारतीय 

वैभवाला याच काळात उतरती कळा लागली. या कालखंडाच्या आरंभीच नव्या स्मतृींची रचना बंद झालेली 
जदसते. म्हणजे धमाची पजरवतयनीयता सपंली. पुढील काळातं जनबधंकार, भाष्ट्यकार झाले. त्यानंी 
मीमासंकाची समन्वयपद्धती अवलंबून बुजद्धप्रामाण्य संपुष्टात आणले. त्याच्या जोडीला जनवृत्ीवाद, 
संन्यासवाद आला. ऐजहक वैभवाच्या आकाकं्षा हळंूहळंू मदंाव ूलागल्ह्या व पुढे पूणयपणे जवझनू गेल्ह्या. 

 
मराठे, शीख, रजपूत आजद काहंी राजे झाले. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ‘तुळशीदास’ कबीर आजद काहंी 

साधूसंत झाले. पण गजणत, रसायन, पदाथयजवज्ञान, वैद्यक, ज्योजतष, राजनीती, व्यापार, उद्योग, कृषी, 
जशल्ह्प, नृत्य, नाय हे सवय कोरडेच राजहले. धमासाठी, व्यापारासाठी, परदेशगमन नाही. इजतहास, कादंबरी, 
काव्य नाही, कजपल नाही, पातंजली नाही, युद्धशास्त्र नाही, व्यस्क्तवाद नाही, राष्ट्रवाद नाही, कसलीही 
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क्रातंी नाही. सवय पुरुषाथाचा मूलस्त्रोि म्हणजे भीमाच्या म्हणण्याप्रमाणे या भमूीत कामच नव्हता. कतृयत्व 
येणार कोठून? इ. स. च्या ९ व्या शतकापासून या ग्रहणास सुरुवात झाली. आजण १२ व्या शतकापयंत ग्रहण 
खग्रास झाले. 

 
काििे 

 
(१) जातीप्रथा 

 
याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपली अजवचारी जाजतसंस्था होय.... इ. स. पूवय ६ व्या शतकात 

जातीससं्था दृढ होऊ लागली होती. तरीही इ. स. ९ व्या शतकापयंत जातीची पजरवतयने चालू होती. जाजतभेद 
जनर्ममतीचे कारण पाजवत्र्याच्या खोया कल्ह्पना, अपाजवत्र्याचे (जवटाळाचे) भय आजण भक्ष्याभक्ष्याचा जवचार ही 
होत. बोधायन व धमयसूिकाराचे मत असे आहे की, उत्र आजण दजक्षण देशामंध्ये आचारातं िरक आहे. एकाचा 
आचार दुसऱ्यास दोषास्पद वाटतो. बृहस्पती स्मृतीमध्ये व देवलस्मृतीमध्ये ज्या त्या जठकाणचे रुढ आचार 
म्हणजेच धमय मानून त्या त्या लोकानंी चालू ठेवावते. त्यावर राजाने बधंने घालंू नयेत, असे साजंगतले आहे. 
प्रदेश बदलला की पापपणु्याच्या कल्ह्पनाही बदलतात. पाजवत्र्य व कमयकाडं जातवार वगेळे राजहल्ह्यामुळे 
जातीजातीतील अंतगयत पजरवतयन बंद झाले. प्रत्येक जातीतील व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यास व नैसर्मगक कायांना 
मयादा पडल्ह्या. प्रगतीचा वगे मंदावला. जातीभेद वाढल्ह्यामुळे जातीसंस्था जनमाण झाली. समाजससं्था दुबयल 
झाली. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या भारतीय समाज कधीच संघटीत होऊ शकला नाही. राज्यससं्था प्रबळ होऊ 
शकली नाही. क्षजियत्व हा सवांचा धमय कधीच होऊ शकला नाही.[ तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी – वैजदक ससं्कृतीचा जवकास 
– पृष्ठ क्र. २५५–६५] त्यामुळे परजकय आक्रमणावर मात करणारे राजकीय व आर्मथक सामर्थ्यय समाजातं राजहले 
नाही. बाहेरुन येणाऱ्या व क्षुद्र क्षलु्लक आक्रमणासही भारत वरचेवर बळी पडत राजहला. अगदी अजलकडील 
काळातं भारत दोन वळेा राजकीय पारतंत्र्यातं सापडला. याचाच अथय असा की, राजकीय पारतंत्र्य हे 
जाजतजनष्ठ दुबयल कमयठ समाज व्यवस्थेचा पजरणाम आहे, कारण नव्हे. 

 
जाती पोटजातीचा बुजबुजाट होऊन भारतीय समाजाला कधी एकजजनसीपणा आलाच नाही. आपण 

एक आहोत या भावनेचा सवयस्वी लोप झाल्ह्यामुळे प्रत्येक वगय, प्रत्येक गट, प्रत्येक जात आत्मकें जद्रत दृष्टीने 
आपल्ह्याच सकुंजचत जहतसंबधंाची कचता वाहू लागली. भारतीयानंा जवद्या, ज्ञान व शौयय यापासून ब्राह्मणानंी 
दूर ठेवले. समाजातं भेद जनमाण केले. त्यामुळे इंग्रजांना कहदुस्थान कजकता आला.[ धनंजय कीर –  महात्मा िुले – 
पृष्ठ क्र. २११] अंधधमाच्या सवकंष सते्मुळे भारतीय कतृयत्वाची जनघृयण हत्या झाली असे मत लोकजहतवादी–
गोपाळ हजर देशमुख यानंीही आपल्ह्या शतपिातूंन माडंले आहे. जाती वचयस्वाचे प्रश्न न्यायासनासमोर न्यावते 
तर तेथे ‘जुने मोडू नये’ या कायद्याने जनवाडा होई. म्हणून जातीबधंने त्याकाळी सवकंष ठरली. रुढीच्या 
आधारे त्याचंा अंमल होई. प्रवास, पोशाख, खाणेजपणे, जववाह आजद ससं्कार सवय जातीबधंनाने जखडलेले 
असत. धंदा व्यवसायाचे जनयम म्हणजे जाजतव्यवस्थेचा प्राण होता. त्यात प्रमाद झाल्ह्यास बजहष्ट्कार पडे आजण 
बहुसंख्यानी प्रमाद केला असल्ह्यास, तेवढ्या लोकाचंी नवी जात होई. शास्त्र व रुढी यानंी घातलेले दंडक 
पाजहले म्हणजे त्यानंा तकाचा, काययकारणभावाचा ककवा बुद्धीचा कसलाच धरबंद नसल्ह्याचे जदसून येईल. 
या सवय जनयमाचंा समाज उत्कषाशी कसलाही संबधं नसे. न्यायमूती रानडे म्हणतात, ‘आपल्ह्या अधःपाताचे 
मूल कारण म्हणजे आपणावरची सवय बधंने ही जववकेबधंने नसून ती बाय व जड बंधने होती हे होय.’ उदा., 
प्राचीनकाळी व्यापार, धमयप्रसार व साम्राज्यासाठी कहदू लोक जगभर पययटन करीत. अकराव्या शतकातं हे 
जनजषद्ध ठरले. त्यामुळे व्यापार मुस्लीम व जिस्ती व्यापाऱ्याचं्या हाती गेला. धमयप्रसार बंद पडला. या 
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अंधधमयशास्त्रामुळे भारताचे सवय वैभव लयाला गेले. डॉ. काणे म्हणतात, ‘भारतातले स्वराज्य नष्ट होत 
असतानंा धमयशास्त्रज्ञ, क्षुद्र व्रतमहात्म्य व प्रायजित् यातं गकय  होते. कारण त्यानंा काळजी परलोकातंील 
सुखाची होती. इहलोकीच्या वैभवाची, उत्कषाची नव्हती.’  

 
(२) वामाचािप्रधान तंिोपासना 

 
‘भारताचे अधःपतन केवळ वणयजाजतभेदातूंन जनमाण झालेल्ह्या जवषमतेमुळे सुरु झाले असे समजणे 

योग्य होणार नाही. अनेक इजतहासकार या अंगावर भर देऊन भारतीय जीवनाच्या जवघटनेचे स्पष्टीकरण 
करण्याचा प्रयत्न करतात. या मीमासेंत बऱ्याच प्रमाणातं सत्याशं आहे हे जनजित’ पण ‘वामाचार प्रधान 
तंिोपासना, लैं जगकजवकृतींनी पछाडलेली आजण मंिसामर्थ्याने अलौजकक जसद्धी प्राप्त करुन घेण्याच्या मागे 
लागलेली योगसाधना, धमयसाधनेला अनीतीचे आजण अनैसर्मगकतेचे कें द्र बनजवणारे सखी भावप्रधान जवकृत 
भक्त्याचरण, ऐजहकाचा-सामाजजक जीवनाचा यस्त्कंजचतही जवचार न करणारी व्यस्क्तजनष्ठ मोक्षसाधना, 
मठमंजदरातील सनं्याशाचं्या जवलासी जीवनाचे आकषयण आजण शवेटी व्रत-वैकल्ह्ये, पूजा-अचा, ब्राह्मण-
भोजने यासंारख्या कमयकाडं प्रधान उपासनापद्धतीचे वाढते महात्म्य यानंी भारतीय जीवनातंील ऐजहकाच्या 
पौरुषाच्या पे्ररणाच लुप्त करून टाकल्ह्या होत्या.’ 

 
‘प्रज्ञापारजमती’ आजण ‘गृयसमाज’ यासंारख्या गं्रथाचा सप्रयोग अभ्यास हे (जवक्रमशील जवद्यापीठाचे) 

वैजशष्ट्य बनले होते. त्यातं ५३ अध्यापन शाळा केवळ ताजंिक जक्रयेसाठी राखून ठेवल्ह्या होत्या. कहदू 
समाजातही याच संस्कृतीची जोपासना होत होती. कहदूराजाचं्यामध्ये मठ-मंजदराचंी आजण जवहाराचंी उभारणी 
करण्याची जणू स्पधाच लागली होती. लक्षावधी काराजगराचें श्रम आजण श्रमजजवी जनतेच्या श्रमातूंन उत्पन्न 
होणारा पसैा या अनुत्पादक कायात खची पडत होता. मथुरा, कनोज, कोणाकय , भवुनेश्वर, पुरी येथील प्रचडं 
मंजदरे आजण तेथील वामाचार प्रधान अथवा सखीभावप्रधान अध्यात्मसाधना याचंा कोणता भयावह पजरणाम 
समाजजीवनावर झाला असेल हे वगेळे सागंण्याची आवश्यकता नाही,’ ‘अशा या प्रचंड अनुत्पादक धमयससं्था 
आजण मठजवहार राजे लोकाचें जवलासी जीवन, संपत्ीचा अनुत्पादक खचाकडे होणारा व्यय आजण 
समाजातंील िार मोठ्या वगाचे जवकृत धमाचरण यामुळे समाजाचे भौजतक व आस्त्मक जीवन जकती जवकृत 
झाले असेल याची कल्ह्पनाच केलेली बरी. साहजजकच सातव्या शतकापासून अरबाचंी लाट येताच हा समाज 
वाळूच्या जकल्ह्ल्ह्यापं्रमाणे कोसळून पडला.’[स. रा. गाडगीळ – प्राचीन व मध्ययुगीन धमयकल्ह्पना आजण मराठी सतं – पृष्ठ क्र ७९ ते 
८२] 

 
(३) णवद्यापीठाचा अभाव 

 
नवव्या शतकापासून अठराव्या शतकापयंतच्या काळातं भारतात इहवादी तत्ववतेे् झाले नाहीत. 

कारण, या काळात भारतामध्ये यरूोपप्रमाणे जवद्यापीठे कोणी स्थापन केली नाहीत. प्राचीन काळी येथे 
तक्षशीला, उजै्जनी, जवक्रमशीला, नालंदा अशी िार मोठी जवद्यापीठे होती. त्यातंील बहुतेक प्राचीन काळातच 
नाजहशी झाली होती. राजहलेली मुस्स्लमानंी धुळीला जमळजवली. नंतरच्या राज्यकत्यांनी (मराठे, रजपूत, 
जवजयनगर वगैरेंनी) राज्ये स्थापन केली. पण जवद्यापीठे अध्ययन, अध्यापनासाठी स्थाजपली नाहीत. डॉ. अ. 
स. आळतेकर आपल्ह्या ‘एज्युकेशन इन अेन्शटं इजंडया’ या गं्रथात म्हणतात. ‘इ. स. च्या सहाव्या शतकाच्या 
सुमारास शब्दप्रामाण्य वाढीस लागले. शकंराचायय, रामानुजम यानंा आपले जसद्धातं उपजनषद वाक्यानंी जसद्ध 
करण्यासाठी प्रचंड आटाजपटा करावा लागला. यावरून हे स्पष्ट होते. आययभट्ट, वराहजमजहर, ब्रह्मगुप्त या 
जोजतर्मवदानंा पृर्थ्वी, चंद्र याचं्या छायेंमुळे ग्रहणे लागतात हे ज्ञान होते. पण पुराणानंी राहू, केतू उपपत्ी मान्य 
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केली होती. त्यामुळे जतचे खंडण करून लोकानंा सत्य सागंण्याचे धैयय त्यानंी दाखजवले नाही. ब्रह्मगुप्ताने तर 
लोकाराधनेच्या वृत्ीला बळी पडून छायोत्पत्ीच चकु आहे व राहू केतू उपपत्ी वदेानंी साजंगतली असल्ह्यामुळे 
खरी आहे. असे भाष्ट्य करून आययभट्टाजंद पंजडतावर जटका केली आहे. यूरोपातं कोपर्मनकस, केप्लर, ब्रनूो, 
गजॅलजलओ यानंी सत्य सागंण्याचे जे नीतीधैयय दाखजवले ते या पजंडताने दाखजवले नाही. 

 
(४) ऐणहक आकाकं्षाचंा लोप 

 
भारतातील जवद्यापीठे तेराव्या शतकातं मुस्स्लमानंी नष्ट केली हे खरे असले तरी त्याआधीच या 

जवद्यापीठातील जवद्या नष्ट झाली होती. त्यामुळे भौजतकजवद्या, राजकारण, दंडजवधी, इजतहास, भगूोल, 
ज्योजतष गजणत याच्या अध्ययनामुळे जो एक बुद्धीजीवी वगय जनमाण व्हावयाचा तो भारतात झालाच नाही. नवी 
जवद्यापीठे उदयास आली असती अगर जुनी काययक्षम राजहली असती तर यरूोपात जसे ग्रीक जवदे्यचे 
पुनरुज्जीवन झाले तसे भारतीय जवदे्यचे पनुरुज्जीवन झाले असते. यरूोपप्रमाणेच एक जवद्यासंपन्न मध्यमवगय येथे 
उदयास आला असता. पण त्या सुमारास भारतीय पंजडताचंी ऐजहक वैभवाची आकाकं्षा–त्याचा कामच नष्ट 
झाला होता. 

 
(५) वैज्ञाणनक दृणष्टकोनाचा अभाव 

 
तेराव्या–चौदाव्या शतकातं येथे तमीळ, तेलग,ू मराठी, गुजराथी, बंगाली या भाषा चागंल्ह्या 

नावारुपास आल्ह्या होत्या. भाजषक अस्स्मता जनमाण होण्याची पजरस्स्थती येथे जनमाण झाली होती. जवद्यापीठे 
असती तर जवद्याजवभजूषत मध्यम वगय स्वातंत्र्याचे तत्वज्ञान पजरपुष्ट करू शकला असता व जातीसंस्थेला सुरंुग 
लागू शकला असता. लोकशाही उदयास आली असती. जब्रजटशाचं्या राज्यातं पािात्य जवद्या प्रसतृ होऊन 
जवद्यासंपन्न वगय जनमाण होताच लोकशाही आकाकं्षा जनमाण झाल्ह्या. व १०० वषांच्या आंत स्वातंत्र्य लढा यशस्वी 
करण्याइतक्या प्रबळ झाल्ह्या याचा अथय असा की ते १७ व्या–१८ व्या शतकातं घडू शकले असते. पण या 
भावना इहवादावाचून जनमाण होत नाहीत आजण इहवाद हा जनवृत्ीवाद, परलोकवादी, मोक्षैक  दृष्टीचे लोक, 
संसाराला माया म्हणणारे लोक जोपासू शकत नाहीत. वाळीत पडण्याच्या भीतीमुळे परदेशगमन बंद झाले 
होतेच पण तेथील इतर समाजातं जमसळणे देखील जवटाळाच्या भीतीने बंद झाले होते. त्यामुळे त्याचंी माजहती, 
अभ्यास या हजारो वषांत कोणी केलाच नाही. ज्ञानाचे एक दार असे बंद झाले तर दुसरे दार छापखाना. 
१५५० च्या सुमारास गोव्यास पोतुयजगजानंी छापखाना आणला होता. पण त्याचं्या शाईत चरबी असते. 
कागदाच्या जनर्ममतीतही असाच जनजषद्ध पदाथय असतो. असल्ह्या समजुतीमुळे, छापखान्यामुळे जात बाटते. 
म्हणून तेही दार बंद करण्यातं आले. सोळाव्या शतकातं जवद्यापीठातूंन बदु्धीवादी इहप्रवण वैभवाकाकं्षी वगय 
भारतातं जनमाण झाला असता तर त्याने हे लोकभ्रम नष्ट करून भारतातं मुद्रणकला आणली असती. 
बुद्धीजीवी वगाने जलजहलेले गं्रथ जनतेपयंत गेले असते. अवलोकन, स्वतंि अनुभव, प्रयोग, स्वतःचे जनणयय 
याचे महत्व जनतेला पटून युरोपातल्ह्या प्रमाणे येथेही शास्त्रज्ञ जनमाण झाले असते. असे न झाल्ह्यामुळे 
अंधधमयश्रद्धानंा आव्हान देणारी शक्ती भारतातं जनमाण झाली नाही. जववकेाने साजंगतलेल्ह्या सत्यासाठी 
आत्मबजलदान करणारे जॉन हस्, बु्रनो, लॅजटमर, कॅ्रनमर यासंारखे वीरपुरुष व त्याचें हजारो अनुयायी 
युरोपमध्ये जनमाण झाले पण भारतातं जनमाण झाले नाहीत. त्यामुळे व्यस्क्तचे व्यस्क्तत्व, जतने जवचारपूवयक 
जनजित केलेली मते, जतने कचतन करून प्रस्थाजपलेले जसद्धातं यानंा काही अथयच राजहला नाही. जववकेजनष्ठ 
सत्याचा दृढ आग्रह त्यामुळे जशल्लक राजहला नाही. मग आत्मबजलदान करण्याचे धैयय कोठून येणार? 
भारतातंील समाज जीवनाच्या सवय के्षिातं कामहीन झाला होता. जनवृत्ीवादाने, संतानंी, आचायांनी केलेल्ह्या 



 

अनुक्रमणिका 

संसारकनदेमुळे व मायावाद, कमयजवपाक यासारख्या जसद्धातंामुळे या भमूीत ऐजहक वैभवाच्या, श्री समजृद्धच्या 
सवय आकाकं्षा नष्ट झाल्ह्या होत्या. स्वराज्य नष्ट होत असतानंाही या भमूीत असंतोष नव्हता याचे हेच कारण 
आहे. ‘ठेजवले अनंते तैसेची रहाव.े जचत्ी असू द्याव ेसमाधान’ अशी वृत्ी इथल्ह्या समाजाची झाली होती. 
शतेकरी वगय, काराजगर वगय, व्यापारी वगय, सगळे अत्यंत अल्ह्पसंतुष्ट, आकाकं्षाहीन. येथील क्षजिय, ब्राह्मण 
सगळे कामजहनतेमुळे पराभतू झालेले. येथल्ह्या परकीय सत्ा त्यानंीच पोसल्ह्या. भारतीय सेना हा तर जब्रटीश 
सते्चा आधार होता. असे असूनही आपण राजे व्हाव ेअसे त्यानंा कधीच वाटले नाही. यातं आियय कसले? 
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९ 
आधुणनक संस्कृती आणि इहवाद 

 
भारताच्या २५०० वषाच्या ज्ञात इजतहासापैकी पजहल्ह्या दोन कालखंडातील इजतहास मागील 

प्रकरणातं आपण पाजहला आहे. आता जतसऱ्या कालखंडातील म्हणजे अरुण कातंीयुगातील म्हणजेच इ. स. 
१८०० च्या पढुील इजतहासाची माजहती घ्यावयाची आहे. 

 
अरुि कातंीयुग 

 
या काळातील सवांत महत्त्वाची भारतीय इजतहासाला कलाटणी देणारी व तमोयुगाचा शवेट करणारी 

घटना म्हणजे जब्रजटश राज्याची स्थापना ही होय. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस इंग्रजी राज्य संपूणय भारतातं 
प्रस्थाजपत झाले त्यापूवीच्या मुसलमानी ककवा मराठी सत्ा नष्ट झाल्ह्या व इंग्रजी राज्यसत्ा येथे प्रस्थाजपत 
झाली. एवढाच या घटनेचा अथय नाही. आचायय श.ं द. जावडेकर यानंी त्याचं्या ‘आधुजनक भारत’ गं्रथात या 
घटनेचा अथय सागंताना म्हटले आहे ‘जब्रटीशानी, कहदुस्थान कजकताना आजण तो कजकल्ह्यावर आपली सत्ा 
सुस्स्थर करतानंा, या देशातं एक सामाजजक क्राजंत घडवनू आणली होती, एवढेच नव्हे तर, सवांजगण 
समाजक्राजंत करण्याचे बीजारोपण त्याद्वारे त्यानंी केले’.[ आचायय, श.ं द. जावडेकर, – आधुजनक भारत] 

 
णब्रणिि िाज्यकत्यांनी केलेल्या सुधाििा 

 
(अ) अंतगयत बंडाळया, दंगेधोपे, लुटालूट करणाऱ्या ठग, पेंढारी लोकाचंा बंदोबस्त करून देशातं 

संपूणय शातंता, सुव्यवस्था व सुरजक्षतता जनमाण केली. (ब) देशाच्या कानाकोपऱ्यात शासनाची ‘पोलादी 
चौकट’ स्थापन केली. श्रीमतं–गरीब, लहानथोर, कहदू–मुसलमान, स्त्री–पुरुष, ब्राम्हण–मराठे, महार–
मागं–चाभंार सवांना एकच कायदा व न्याय लागू करून ‘कायद्याचे राज्य’ प्रस्थाजपत केले. कायद्यापढेु सवय 
नागजरक सारखे ही राजनीजत प्रस्थाजपत झाली. (क) सवय देशातं रस्ते, रेल्ह्व,े पोस्ट, तारायंिे याचें जाळे 
जनमाण केले. (द) पािात्य पद्धतीचे जशक्षण सवांना उपलब्ध करून जदले. 

 
णिक्षिपद्ती व सुधाििा 

 
या जशक्षणपद्धतीबद्दल १८२९ मध्ये एस्ल्ह्िन्स्टन म्हणतात, ‘येथील लोकाचंी आपण इतकी सुधारणा 

करावी की परकी सरकार येथे राहण्याची गरजच पडू नये. अशा मरणाची आपण अपेक्षा करावी’. लॉडय मेकॉले 
म्हणतात, ‘आपण स्वतंि व सुसंस्कृत आहोत. मानव जातीच्या एका जवभागास ही मूल्ह्ये आपण नाकारली तर 
आपल्ह्या स्वातंत्र्यास व संस्कृतीस अथयच राहणार नाही’. कहदी लोकानंा सुसंस्कृत बनजवणे हे आपले ईश्वरदत् 
कतयव्य आहे असे बहुतेक इगं्रज राज्यकते मानीत. ‘हे कायय कायद्याच्या केवळ सजंहतेने होणार नाही, तर 
माताजपता ज्याप्रमाणे अजधकार गाजजवतात, मुलानंा जशस्त लावतात, तसा अजधकार गाजवनू होईल’ असे 
जॉन स्टुअटय जमल म्हणतात. जमल व बेंथमॅ याचं्या जवचाराचंा प्रभाव तत्कालीन जब्रटीश राज्यकत्यांवर होता. 
नीजत व ससं्कृती याचंा प्रसार करण्याचे साधन म्हणजे कायदा, असा बेंथमॅ व हॉब्ज याचंा जसद्धान्त होता. 
त्याप्रमाणे सर जवल्ह्यम बेंकटग व लॉडय डलहौसी याचं्या कारकीदीत अनेक के्षिात त्यानंी सुधारणाचंा धडाका 
लावला. समाजसुधारणेचे कायदे तसेच इंग्रजी जशक्षण सुरू केले. जमीन महसुलाची पद्धती बदलली. 
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पाश्यात्त्य पद्धतीचे जशक्षण द्याव,े असा जनणयय होण्यास, संस्कृती प्रसाराची ही भजूमकाच कारण होती. [गोकवद 
तळवलकर, – सत्ातंर भाग १ ला] 

 
कै. जवष्ट्णुशास्त्री जचपळूणकर आपल्ह्या जनबंधमालेत या जशक्षणासंबधंी म्हणतात, ‘आपल्ह्या देशातं जो 

जो इंग्रजी जवदे्यचा प्रसार होत जाईल, तो तो सुधारणा, स्वातंत्र्य व सुख याचंा प्रसार अवश्य होत जाणार. एक 
इंग्रजी जवदे्यचे वज्र आपल्ह्या हाती असले, म्हणजे मग जलटनशाही, टेंपलशाही वगैरे शभंर शायानंा सुद्धा आम्ही 
दाद देणार नाही.’ ‘कहदुस्थानातं रेल्ह्व ेआधुजनक उद्योगाचंी अग्रदूत ठरेल’ असे कालय  माक्सयने म्हटले आहे. 
प्राजतजनजधक सरकारची मागणी होण्यास इगं्रजी जशक्षणच कारण आहे. त्याचबरोबर रेल्ह्वे, पोस्ट, रस्ते आजण 
दळणवळणाच्या सोयीमुळे जनरजनराळया भागातंील लोकाचंा सपंकय  वाढला. पंजडत नेहरंूनी म्हटलेले आहे, 
‘जशक्षणप्रसार मंदगतीने होत गेला. तरीही त्यामुळे नवी ध्येये व क्राजंतकारक जवचार भारतीय मनामंध्ये येण्यास 
वाव जमळाला’. 

 
आधुजनक भारताच्या जनर्ममतीमध्ये औद्योजगक क्रातंीला िार मोठे श्रेय द्याव ेलागते. त्यामुळे भारतीय 

समाजाचा आर्मथक पायाच बदलून गेला. तसेच एडमंड बकय  व इतर जब्रजटश तत्त्ववते्त्याचं्या राजकीय लेखानंा 
व भाषणालाही मोठे श्रेय द्याव ेलागते. लॉडय मेकॉले याचें जशक्षणजवषयक धोरण त्यादृष्टीने जवशषे महत्त्वाचे 
आहे. जब्रजटश व्यापारी कंपन्यानंी ॲडॅम स्स्मथचा आर्मथक जवचार व जेम्स वटॅचा आचार सोदाहरण दाखजवला. 
या सवामुळे १८५० साली जाजतजवषयक गुन्हे जनवारणाचा कायदा आला. धमांतर करणाराचंा आनुवजंशक 
मालमते्वरील हक्क त्यामुळे कायम राजहला. [गोकवद तळवलकर , – सत्ातंर भाग १ ला] 

 
सवांगीण स्वरूपाच्या या सुधारणामुंळे परस्परजवरोधी स्वरूपाच्या दोन प्रजतजक्रया भारतीय 

जनमानसातं उमटल्ह्या. एक या सुधारणानंा अनुकूल व दुसरी प्रजतकूल होती. [तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – 
लेखसगं्रह – ज्योजतजनबंध पान नं. ३८६] 

 
(अ) अनुकूल प्रणतणक्रया 

 
सामान्य लोकानंा या सुधारणामुंळे अतोनात सुख, समाधान, शातंता वाटू लागली. जीजवत, जवत् व 

अब्र ूयाचंी शाश्वती वाटू लागली. देवधमय, पूजा-अचा, यािा करण्याच्या सोयी झाल्ह्या. ‘काठीला सोने बाधूंन 
कोठेही जाव’े अशी म्हण पडण्याइतकी पजरस्स्थती जनमाण झाली. त्यामुळे सामान्य लोकानंा इंग्रज सरकार 
‘मायबाप सरकार’ वाटू लागले. पूवीच्या अथयव्यवस्थेत व्यवसाय जातीजनहाय होते. स्पधा नव्हती. नव्या 
अथयव्यवस्थेत, जातीचा कायदा राजहला नाही, व्यक्ती ही समाजाची घटक बनली, स्पधा सुरू झाली. 
दळणवळणाच्या वाढीबरोबर ही व्यवस्था चोहोकडे पसरली. सवांना इंग्रजी जशक्षण जमळू लागले. पूवी जशक्षण 
म्हणजे जलजहणे, वाचणे, गजणत, व्याकरण व धमयजशक्षण एवढेच होते. तेही सवांना उपलब्ध होत नव्हते. आता 
जशक्षण तर सवांना जमळू लागलेच. जशवाय त्यातं जलजहणे, वाचणे, गजणताबरोबर पदाथयजवज्ञान, रसायन, 
इजतहास–भगूोल इ. शास्त्राचंीही ओळख होऊ लागली. जमशनरी लोकानंी जशक्षणाप्रमाणेच दवाखानेही 
काढले. जििन धमाचा प्रसारही होऊ लागला. धमयचचेचे वगय भरू लागले. त्यातं कहदुधमातील जातीभेद, 
अस्पृश्यता, मूर्मतपूजा, पशुहत्त्या, देवदासी, सतीप्रथा, स्त्रीपुरुष जवषमता, कृष्ट्णलीला वगैरेंची चचा, वाद, 
टीका होऊ लागल्ह्या. त्यामुळे या दुष्ट रूढी नष्ट करून धमयसुधारणा करावी असे जवचार सुजशजक्षतामंध्ये होऊं 
लागले. याच सुमारास सरकारने ‘सतीप्रथा’ कायद्याने बंद केली. गुलामजगरीही नष्ट केली. सरकारच्या या 
कृतीचे लोकाकंडून स्वागत झाले. इतर सुधारणाही अशाच सरकारने कराव्यात अशा मागण्या लोकाकंडून 
होऊ लागल्ह्या. 
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िहिे आणि खेडी–णभन्न समाजत्स्थती 
 
इंग्रजपूवय काळातं गुन्हेगारी कायदा जातीजनहाय वगेवगेळा होता. तो बंद झाला. एकाच गुन्यासाठी 

सवांना एकच कायदा, एकच न्याय लागू झाला. पण नागरी कायदा माि पूवीपासून चालू होता तो तसाच 
चालू राजहला. कारण लोकाचं्या धार्ममक व सामाजजक व्यवहारातं इंग्रजांनी सहसा हस्तके्षप केला नाही. 
त्यामुळे सामाजजक व्यवहारातं जातीभेद, उच्चनीचता, अस्पृश्यता, जस्त्रयाबंद्दलची उपेक्षावृत्ी पूवीप्रमाणेच चालू 
राजहली. सतीची चाल, कन्याहत्या, धमांतर, जवधवा-जववाह यासबंंधी कायदे करून समाज सुधारणा  

 
करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीच्या काळातं राज्यकत्यांनी केला. पण १८५७ च्या बंडानंतर ते सावध झाले 

व अशा बाबतीत तटस्थता पाळू लागले. तथाजप आधुजनक शासनपद्धती, दळणवळणाची साधने व उद्योगप्रधान 
व्यवस्था यामुळे गावंगाडा शहरापंुरता मोडला. पण जातीसंस्थेची स्वायत्ता व ग्रामीण भागातंील गावंगाडा 
पूवीप्रमाणेच शाबतू राजहला. पजरणामी भारतातंील समाजस्स्थती शहरी भागातं नवी व ग्रामीण भागातं जुनी 
अशी दुहेरी बनली. 

 
पािात्य जशक्षण म्हणजे ‘वाजघणीचे दूध’ जपऊन जी पजहली जपढी तयार झाली, तीमध्ये ज्याप्रमाणे 

जवदु्यत्संचार होताक्षणी एखादे यंि थडथडाव,े तशी जागृती प्रस्थाजपत समाजातं घडून आली. युगायुगाची 
जनद्रा क्षणाधात नष्ट झाली. आपल्ह्या सद्यस्स्थतीचा जवचार सुरू झाला. अशा काहंी मोठ्या प्रजतजक्रयाचंा मागोवा 
घेणे जरूर आहे. 

 
बंगालमधील प्रणतणक्रया 

 
ब्राह्म समाज 

 
कहदू धमातील दोषस्थळे ज्या सुजशजक्षताचं्या जनदशयनास आली, त्याचं्यात अंतमुयख प्रवृत्ी जनमाण 

झाली. आपल्ह्या धमाची आमलूाग्र सुधारणा करावी व त्यास आधुजनक कालानुरुप रूप द्याव ेअशी ओढ जनमाण 
झाली. श्री. राम मोहन रॉय म्हणत, ‘धमय हे समाजाचे हृदय आहे. त्याच्या सवय व्यवहारात सुधारणा करावयाची 
असेल, तर प्रथम त्याच्या हृदयातं म्हणजेच धमात सुधारणा झाली पाजहजे. जििन, इस्लाम धमाप्रमाणे कहदू 
धमाला एकेश्वरी स्वरूप जदले पाजहजे. त्यामुळे सवय धमांचे अतंरंग एकच असल्ह्याचे दाखवनू देता येईल. 
धमयभेदाचंा अधंार नष्ट करून सावयजिक जवश्वधमाचा प्रकाश दाखजवता येईल’ राम मोहन रॉय (१७७४–१८३३) 
यानंी अनेकेश्वरवाद व सतीची चाल याजवरुद्ध झोड उठजवली व जवधवा - जववाहास उते्जन जदले. त्यानंी 
ब्राह्मसमाजाची स्थापना केली. तसेच बेकन व देकातय याचं्यापासून चालत आलेली, पािात्त्य जशक्षणपद्धती 
भारतीयानंा द्यावी, यासाठी जवजवध मागांनी प्रयत्न केले. कोलंबस, जशकंदर, वॉकशग्टन, नेपोजलयन, न्यूटन 
याचंी चजरिे, त्याचप्रमाणे फ्रें च व अमेजरकन राज्यक्रातंीचे इजतहास मातृभाषेत आणले. अनेक गं्रथ भाषातंजरत 
केले. परदेशगमन स्वतः अनेकवळेा केले व आपल्ह्या अनुयायानंाही करावयास उते्जन जदले. धमय ज्योजतष, 
इजतहास, याचें संशोधनासाठी ‘तत्त्वबोजधनी सभा’ स्थापली. कोणत्याही धमाचे धमयगं्रथ ईश्वरजनर्ममत नसून 
मानवजनर्ममत आहेत. म्हणून त्यातं श्रेष्ठ-कजनष्ठ भाव होऊ नये. जगातंील प्रत्येक धमात सत्याशं असून तो 
ओळखण्याची जववकेबदु्धी माणसातं आहे असा उपदेश त्यानंी केला. सवय धमांच्या कल्ह्पनावंर बुजद्धवादाचा 
प्रकाशझोत टाकून त्याचं्या अनुयायामंध्ये जवचारानंा चालना जदल्ह्याजशवाय अजनष्ट धार्ममक झगडे सपंणार 
नाहीत व मानवी समतेकडे जगाचा प्रवास होणार नाही असे जवचार त्यानंी माडंले. त्यानंी सवय धमांचे सखोल 
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अध्ययन केलेले होते व त्यावरून सवय धमांचा गाभा ‘नैजतक तत्त्वचे’ आहेत, सवांचा पजरपालक एकच परमेश्वर 
आहे, असेही त्यानंी प्रजतपादन केले. 

 
महािाष्ट्राची प्रणतणक्रया 

 
प्राथयना समाज 

 
या जवश्वधमाचे स्वागत महाराष्ट्रातं लोकजहतवादी श्री. गोपाळाराव देशमुख (१८२३–१८९२) व 

महात्मा ज्योजतराव िुले (१८२७–१८९०) यानंी केले. लोकजहतवादींनी सन १९४८ मध्ये ‘शतपिे’ जलहून 
कहदुधमय, समाज व परंपरा याचं्यासबंंधी आपले परखड जवचार धीटपणे माडंले. ते ब्राह्म-समाज, प्राथयना 
समाज, सत्यशोधक समाज व आयय समाज या सवय धमयसुधारणेच्या आंदोलनातं सदैव आघाडीवर राजहले. 
त्यानंी इंग्रजी, मराठी, संस्कृत या भाषाचें सखोल अध्ययन केलेले होते. नव्या सामाजजक जशक्षणासाठी 
आवश्यक अशी वृत्पिे, गं्रथालये इ. संस्थानंा त्यानंी उते्जन जदले. 

 
लोकणहतवादींचे णवचाि 

 
सवय धमयगं्रथ मनुष्ट्यकृत असून त्यातं सत्याचे शाश्वत आजण सापेक्ष अंश एकमेकातं जमसळलेले 

असतात. परमेश्वराला अनन्यभावाने शरण जाऊन त्याची प्राथयना करणे, व्यवहारातं सत्याने, न्यायाने व 
नीतीने वागणे, अभागी दीन बाधंवाचंी दुःखे जनवारणे हीच खरी ईश्वरसेवा होय. सवय धमयगं्रथ हेच सागंतात. 
आचार, उपासना, कमयकाडं हे धमाचे केवळ बायागं होय, प्रत्येक धमातील जकमान जवधीसंबधंी सवांनी 
सजहष्ट्णुता व आदर बाळगावा असे ते सागंत. [लोकजहतवादी गो. ह. देशमुख, – शतपिे क्र. ६४] 

 
श्री. बाळशास्त्री जाभेंकर व लोकजहतवादी यानंी शासन व जशक्षण या दोन्ही के्षिामध्ये धमयजनरपेक्षतेचे 

धोरण अंजगकाराव ेअसे साजंगतले. धमयजशक्षण आवश्यक असले, तरी ते ज्या त्या समाजाने द्याव ेअसे त्याचें मत 
होते. हे दोघेही पके्क बदु्धीप्रामाण्यवादी होते. तरी धमयसुधारणा, स्त्रीसुधारणा, बालजववाह प्रजतबधं आजद सवय 
सामाजजक सुधारणा धमयशास्त्राच्या आधारे कराव्यात, असा त्याचंा आग्रह होता. त्याचं्या मते देशाच्या 
ऊर्मजतावस्थेसाठी तीन अडचणी जनवारण्याची गरज आहे. एक जातीप्रथा, दुसरी जस्त्रयाचंी स्स्थती व जतसरी 
बालजववाह. तसेच कहदंूच्या जभन्न जाती पोटजातीमधल्ह्या चालीरीती, पोषाख, संस्कार, खाणेजपणे, पूजा-
प्राथयना वगैरे बाबतीत इतकी जभन्नता आढळते की कहदु समाजातीलच या सवय आहेत या म्हणण्याला काही 
अथयच राहत नाही, असे त्यानंा वाटत असे. जस्त्रयाचंी उपेक्षा, जवटंबना व पारतंत्र्य यानंा जुनाट व खुळचट 
धमयसमजुतींनीच शतकानुशतके खतपाणी घातले असल्ह्यामुळे स्त्रीस्वातंत्र्यासाठी धडपडणाऱ्या सुधारकानंा 
धमयसुधारणेची चळवळ अपजरहाययपणे हाती घ्यावी लागली.’ 

 
‘खरी कालगणना, खरा भगूोल, खरा इजतहास, याचंी कहदू लोकासं मुळीच ओळख नाही. इंग्रज 

सरकारच्या या राज्यातं त्यानंी सवय जवद्या वाढवनू लोकानंा शहाणे करून सोडाव.े जेव्हा ं स्वदेशाचे राज्य 
चालजवण्याचे ज्ञान त्यानंा येईल, पृर्थ्वीवरची हजकगत सवय ते जाणतील, तेव्हा ते राज्य त्यानंी त्याचं्या हाती 
द्याव.े’ 
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‘शहाण्या, उद्योगी, प्रयत्नशील लोकाचें राज्य म्हणजे स्वराज्य होय.’ ‘भौजतक प्रगती, जशक्षणप्रसार 
व सामाजजक सुधारणा यातूंन स्वातंत्र्याला अनुकूल वातावरण तयार होते. असे इंग्रज येण्यापूवी नव्हेत, म्हणून 
पारतंत्र्य आले.’ ‘व्यस्क्तस्वातंत्र्य व लोकानंा स्वराज्याचे अजधकार ज्या राज्यात असतील, ते सवोत्कृष्ट राज्य 
होय.’ ‘सरकारची सत्ा लोकातं जवकें जद्रत व्हावी, न्यायदान, शातंतारक्षण, कायदे करणे ही कामे लोकानंी 
स्वतंिपणे करावीत, परचक्र व अंतगयत कलहापासून संरक्षण एवढेच कायय राज्य ज्यावळेी करील, तीच खरी 
लोकशाही.’ 

 
‘ब्राह्मण लोक वदेपाठ करतात. पण अक्षरशिू असतात. लोक अथाखेरीज जवद्या जशकतात, त्यामुळे 

ज्ञानशनू्यता आली. धमय बुडण्यास व अज्ञानास हेच कारण होय. तीन हजार वषापूवी मोठमोठे ऋषी जवचार 
करीत, गं्रथ जलहीत, आकाशातं नक्षिे पाहून जनयम करीत. रानातली औषधे शोधून, त्याचें गुण शोधीत, त्यानंी 
करून ठेवले इतकेच जशकावे, त्यातं भर घालूच नये हा आपला धमय आहे काय?’ [लोकजहतवादी गो. ह. देशमुख, – 
शतपिे क्र. ६४] 

 
न्यायमूती महादेव गोकवद िानडे (१८४२–१९०१) 

 
प्राथयना समाज स्थापन करणेसाठी लोकजहतवादींच्या बरोबरीने पजरश्रम न्यायमतूी महादेव गोकवद 

रानडे यानंी केले. त्याचं्या मतृ्यलेूखातं ‘केसरी’ म्हणतो, ‘महाराष्ट्र थंड गोळा होऊन पडला होता. अनेक 
रीतीने त्याला पनुः सजीव करण्याचे काम केले ते रानड्ानंीच.’ इंदूप्रकाश मधून त्यानंी लेखन केले. 
महाराष्ट्रातील बहुतेक सावयजजनक चळवळीशी त्याचंा जनकट संबधं होता. जुन्या शास्त्रगं्रथातूंन आपल्ह्या 
आधुजनक आचरणास व मतास समथयन शोधण्याकडे त्याचंी प्रवृत्ी होती. लोककल्ह्याणाची तळमळ व तीव्र 
बुजद्धमत्ा त्याचें जठकाणी होती. कहदुस्थानच्या जहताकरता इंग्रज ईशपे्रजरत दूत आहेत अशी त्याचंी भावना 
होती. ‘ब्राह्मणशाहीचे वचयस्व हेच आमच्या अवनतीचे कारण झाले’ असे त्याचें मत होते. [न्यायमूती, म. गो. रानडे, 
– Misce. writings.] कहदी राजकारणातं अथयशास्त्राचे जनराळे महत्त्व पटवनू कहदुस्थानचा आर्मथक ऱ्हास कसा होत 
आहे ते त्यानंी दाखवनू जदले व त्यावरील उपाय म्हणनू स्वदेशी चळवळीचा मंि जदला. ही त्याचंी महान 
कामजगरी होय. ‘यूरोजपयनाचंी जवद्या तारुण्यावस्थेत तर आमची जवद्या वृद्धावस्थेत–आसन्नमरणावस्थेत 
म्हणणेस कचता नाही’ असे ते म्हणत. [न. र. िाटक, – रानडे चजरि – पृ. क्र. ३०२–०३] 

 
आययसमाज 

 
कहदु धमाला झालेल्ह्या रोगाची जचजकत्सा स्वामी दयानंद सरस्वतींनी यथाथयतेने केली. लोकाचं्या 

गळयातं माळ घालून, त्यानंा समान दजावर आणता येणार नाही, त्याऐवजी ब्राह्मणापंासून चाडंाळापंययत 
सवांना एकाच वैजदक पद्धतीने वदेाजधकार देऊन त्यानंा समान पदावर स्थानापन्न कराव.े सवांचे खाणेजपणे 
आचारजवचार एक व्हावा म्हणून जन्माऐवजी गुणकमाला, जनराजमष भोजनाला, प्रत्येक व्यक्तीचे सोळा 
संस्कार होण्याला प्राधान्य द्याव.े जनदान खाण्याजपण्याच्या बाबतीत तरी आयय समाज जातीजातीत भेदभाव 
करीत नाही. स्वामीजींनी अनाथाश्रम, जवधवाश्रम स्थापन केले. वदेप्रामाण्य हे मुख्य गमक त्यानंी मानले होते. 
प्रकृती, जीव व परमेश्वर हे अनादी व अनंत आहेत. दैववाद, अवतारवाद मूतीपूजा मान्य नाही, सगुण 
उपासना मान्य नाही. अशी त्याचंी तत्त्व ेहोती. 
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सत्यिोधक समाज-महात्मा ज्योतीिाव फुले (१८२७–१८९०) 
 
‘अस्पृश्याचं्या मुलींसाठी शाळा काढणारा पजहला भारतीय, आधुजनक भारतातंील स्त्रीजशक्षणाचा 

जनक, भारतीय जस्त्रयाचं्या जहताचा व स्वातंत्र्याचा उद्गाता, शतेकरी व कामगार याचंी दुःख जनवारण्यासाठी 
चळवळ करणारा पजहला पुढारी. जातीसंस्थेवर कडाडून हल्ला चढजवणारा व मानवी समतेची घोषणा करणारा 
पजहला नेता. सामान्याचं्या दुःखाला व दैन्याला वाचा िोडणारा पजहला महात्मा. ‘सत्यमेव जयते’ या जदव्य 
मंिाने भारून गेलेला खरा सत्यशोधक’ असे ज्योतीराव िुले याचें वणयन प्रजसद्ध चजरिलेखक श्री. धनंजय 
कीर यानंी केले आहे. [कीर धनंजय म. – ज्योजतराव िुले – प्रस्तावना] महात्मा ज्योतीराव िुले यानंी कहदुधमातील 
जभक्षुकशाही व सामाजजक, बौजद्धक, गुलामजगरी यावंर जोराचा हल्ला चढजवला. ‘सवयसाक्ष जगत्पजत, त्याला 
नकोच मध्यस्थी’ असे सागंून प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला ईश्वराशी साक्षात संबधं जोडता येतो, ते त्यानंी सामान्य, 
भोळया, अडाणी लोकानंा त्याचं्या भाषेत समजून जदले. अनाथ, अपंग, गरीब, अज्ञानी जनाचं्या कल्ह्याणासाठी 
झटणे, यातंच खरी ईश्वरोपासना आहे असे त्यानंी आवजूयन साजंगतले. धमय ही वैयस्क्तक बाब असल्ह्यामुळे 
प्रत्येक स्त्रीला व पुरुषाला हवा तो धमय स्वीकारण्याची मोकळीक असली पाजहजे असे त्याचें मत होते. एका 
समाजातच नव्हे तर प्रत्येक कुटंुबातही जभन्न धमीय लोक गुण्यागोकवदाने एकि नादंण्यास हरकत नाही. 
धमयभेदाचा बाऊ न करता सवांनी गुण्यागोकवदाने राहाव,े अशी त्याचंी जशकवण होती. त्याचंा सत्यधमय स्वातंत्र्य 
व समता आजण बधुंभाव मानणारा होता. समाजाच्या तळाच्या थरापयंत हा धमय नेण्याची त्यानंा उमेद होती. 
शुद्रजतशुद्राचं्या जहताजवषयी तळमळ, सेवाभाव, त्याग, धडाडी व जनगवयता या त्याचं्या गुणावंरून सवय समाजात 
त्याचेंबद्दल आदरभाव होता. त्याचें जीवनकायाचे दोन भाग पडतात. 

 
(१) १८४८–६५ : जशक्षणप्रसार, स्त्रीदास्य जवमोचन, दजलतोद्धार आजद काये या काळातं ज्योतीबानंी 

हाती घेतली. जशक्षण वजरष्ठ वगातून जझरपत जाऊन कजनष्ठ वगापयंत जाईल या तत्काजलन प्रचलीत 
जसद्धातंाला त्यानंी भ्रामक ठरजवले व सामान्याचं्या जशक्षणाला प्राधान्य जमळाव ेअशी त्यानंी मागणी केली. इ. 
स. १८६३ मध्ये पुण्यातं त्यानंी बालहत्या प्रजतबंधक गृहाची स्थापना केली. 

 
(२) १८६५–९० : जिस्ती ईश्वरजनष्ठ मानवधमय व त्यासाठी जमशनरी लोकाचें समर्मपत जीवन यानंी 

ज्योजतबानंा मोजहनी घातली. जवशषेतः त्यातंील ‘एकेश्वरवाद’, ‘ईश्वराचे जपतृत्व व मानवाचे भ्रातृत्व’ ही तत्त्व े
त्यानंा आकषयक वाटली. ईश्वराची भीजत बाळगून न्यायाने व नीतीने वागाव े असा त्यानंी उपदेश केला. 
ज्योजतबाचं्या कायाचे मुख्य वैजशष्ट्य म्हणजे त्यानंी त्याचं्या जलखाणामधून तत्कालीन समाजाचे सुस्पष्ट दशयन 
घडजवले. त्याचप्रमाणे गेल्ह्या तीन हजार वषात असा जवषमताजधष्ठीत समाज कसा जनमाण झाला असावा याची 
मीमासंा केली. त्याचं्या मते ब्राह्मण लोक म्हणजे बाहेरून आलेले आयय लोक होत. त्यानंी एतदे्दशीय क्षजिय 
शूराचंा पराभव करून त्यानंा दास्यात लोटले. तेच शुद्र होत. त्याचें ब्राह्मणी वचयस्व जटकवनू धरणेसाठी जात, 
वणय, कमय, पुनजयन्म वगैरे गूढ कल्ह्पनाचें जंजाळ धमयगुरू व इतर जवद्वानाचं्या मदतीने उभे केले व त्याला धमाचे 
रूप जदले. वास्तजवक पाहता ंहा धमय नसून सामान्य माणसासंाठी ‘सामाजजक गुलामजगरी’ होय. असे त्यानंी 
ठासून साजंगतले. भारतीय इजतहासाचा अन्वयाथय लावण्याचा ज्योजतबाचंा हा धाडसी प्रयत्न होता. जब्रजटश 
राज्यस्थापनेनंतरही हीच गुलामजगरी शुद्राचें अज्ञानाचा िायदा घेऊन कायम जटकजवण्याचा प्रयत्न होत होता. 
म्हणून ब्राह्मण वचयस्वाजंकत राष्ट्रीय चळवळीबद्दल ज्योजतबानंा आस्था वाटत नव्हती. त्यानंी शुद्रामध्ये 
जशक्षणप्रसार करून मानवी हक्कासबंंधी जागृती घडवनू आणली. १८७१ मध्ये ‘दीनबधूं’ पि काढले. १८७३ 
साली सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. ‘गुलामजगरी’ व ‘सावयजजनक सत्यधमय’ ही पुस्तके जलजहली. या 
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सवांच्या मािय त सामाजजक गुलामजगरीजवरुद्ध बंड उभे केले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तत्त्वाचं्या पायावर 
नवा समाज उभारण्याचे त्यानंी आवाहन केले. 

 
प्राचायय गोपाळ गिेि आगिकि 

 
जनखळ इहवादी दृष्टीकोन माडंण्याचे पजहले श्रये प्राचायय आगरकर यानंा द्याव ेलागते. त्यानंतर पंजडत 

जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव रामजी आंबडेकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर व भाई मानवेंद्रनाथ रॉय याचंा 
क्रम लागतो. आधुजनक जशक्षण सुधारणा व संस्कृती याबाबत ते सवयजण आगरकराचें इतकेच आग्रही होते. 
सुधारकाग्रणी प्राचायय आगरकर हे अजे्ञयवादी होते. त्यानंी मानवी इजतहासाचे पजरशीलन करून धमय, 
राजकारण, समाजरचना व कायदा याचेंमध्ये सतत होत असणारे बदल इष्ट जदशनेे होण्यासाठी बदु्धीवादाचा 
अवलंब करावा लागतो असा जसद्धातं प्रस्थाजपत केला. व्यस्क्तवाद, बुद्धीवाद, मानवतावाद हा त्याचं्या 
जववचेनाचा गाभा होता. 

 
धमयसंस्थेबद्दल ते म्हणतात ‘धमयसंस्थेचा मूळ आरंभ नैसर्मगक घडामोडीसंबधंी अज्ञान व भीजत यातूंन 

झाला आहे. म्हणून यापढेु मानवी समाजाला जतच्या मागयदशयनाची गरज नाही.’ जचपळूणकर–जटळकाचंा 
धमाजधजष्ठत समाजसुधारणाचंा मागय त्यानंी त्याज्य ठरजवला व स्वातंत्र्य, समता व बधुंत्व या जचरंतन मानवी 
मूल्ह्यावर आधारलेला सामाजजक सुधारणाचंा जवचार जवस्ताराने माडंला. राजकीय सुधारणाही त्यानंी त्यातंच 
अंतभूयत केल्ह्या होत्या. ‘केसरी’चे आद्य संपादक आगरकर होते. पण जटळकाशंी झालेल्ह्या मतभेदामुळे त्यानंी 
‘केसरी’ सोडला व ‘सुधारक’ पि काढले. ‘इष्ट असेल ते बोलणार व साध्य असेल ते करणार’ हे त्याचें 
ब्रीदवाक्य होते. त्यानुसार त्यानंी ‘सुधारक’ चालजवले. महाराष्ट्रातंील मतूीभजंकामध्ये आगरकर श्रेष्ठ होते. 
बौजद्धक प्रामाजणकपणा, जनष्ट्कलंक चाजरत्र्य, सचोटी, दानत या गुणाचंी ते साक्षात ‘मंगलमूती’ होते. आधुजनक 
जशक्षणासबंंधी ते म्हणतात, ‘पाजिमात्य जशक्षणाबरोबर ज्या नवीन कल्ह्पना येत आहेत त्यातं मनुष्ट्य सुधारणेच्या 
अत्यावश्यक तत्वाचंा समावशे झाला आहे. म्हणून ज्या लोकानंा लयास जावयाचे नसेल, त्यानंी त्याचे अवलंब 
केले पाजहजे.’ [ना. श्री. बनहट्टी, – जटळक आजण आगरकर] 

 
आधुजनक सुधारणाबंद्दल त्याचें असे मत होते की, ‘समाजाचे कुशल राहून त्यानंा अजधकाजधक 

ऊर्मजतावस्थेस येण्यास जेवढी बधंने अपजरहायय आहेत तेवढी कायम ठेऊन, बाकी सवय गोष्टीत व्यस्क्तमािास 
जजतक्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल, जततका द्यावयाचा हे अवाचीन पाजिमात्य सुधारणाचें मुख्य तत्त्व 
आहे.’ [गो. ग. आगरकर, – जनबंधसगं्रह, भाग १ ला – पृ. क्र. ६] 

 
ज्या समाजसुधारणा करावयाच्या त्या आधी कोणत्या करावयाच्या? सामाजजक की राजकीय? हा 

त्या काळातं वादाचा मुख्य जवषय होता. सामाजजक सुधारणा आधी कराव्या, मग त्यातं राजकीय सुधारणा 
आपोआपच येऊन जातात ही आगरकराचंी भजूमका जटळकानंा मान्य नव्हती. 
सुधािक पंथाचे साधािि स्वरुप 

 
आधुजनक जशक्षण, सुधारणा व संस्कृतीला अनुकूल असणाऱ्या सवय पंथाचें साधारण स्वरूप असे होते. 

(अ) पािात्त्य जवज्ञान संपूणय स्वागताहय आहे. (ब) पारंपाजरक धमाशी कसलाही संबधं नसलेले आधुजनक 
जशक्षण सवय सुधारणाचंा गाभा होय. (क) जातीभेदामुळे व्यस्क्तस्वातंत्र्यावर बंधने येत असल्ह्यामुळे, जातीभेद 
संपूणय नष्ट होणे जरूर आहे. (ड) चातुवयण्याचे तत्त्वज्ञान समाज व व्यक्ती जवकासास प्रजतबधं करणारे म्हणनू 
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त्याज्य होय. (ई) व्यस्क्तस्वातंत्र्याच्या पायावर लोकसत्ाक राज्यव्यवस्था कहदुस्थानात जनमाण होण्याची 
गरज आहे. त्यासाठी समाजपजरवतयन होणे जरूर आहे. त्याची सुरुवात कुटंुब–ससं्था व जववाह–ससं्था 
यामधील बदलाने होते. म्हणनू स्त्रीजशक्षण व स्त्रीस्वातंत्र्य याचंा पुरस्कार केला पाजहजे.’ [तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
– लेखसगं्रह भाग १ ला–ज्योजतजनबंध पान नं. ३८८] 

 
(ब) प्रणतकूल प्रणतणक्रया 

 
भारतीय समाजातंील जवजवध घटकाचंी सामजूहक अस्स्मता धमय व जात याचं्याशी जनगजडत राजहली. 

जििन धमयजवचाराचा पजरणाम सुजशजक्षत, अजशजक्षत सवांवरच होत होता. त्यामुळे धमांतराच्या लाटा वरचेवर 
येत राजहल्ह्या. खेड्ापाड्ातंील अनेक लोक, अनेक प्रकारानंी बाटजवण्यातं येऊं लागले. त्यामुळे या नव्या 
सुधारणामुळे आपल्ह्या धमावर घाला येतो की काय अशी भीजत जुन्या धमयमातंडाना वाटंू लागली. यातूंन 
‘सुधारक’ व ‘दुधारक’ (सनातनी) असे गट समाजातं पडू लागले. [प्रभाकर पाध्ये, – आजकालचा महाराष्ट्र] ही 
प्रजतकूल प्रजतजक्रया पािात्त्य सुधारणाजवरोधी होती, तशी इंग्रजी राज्याजवरोधीही होती. कारण इंग्रजी 
राज्यामुळेच हे सवय घडत असल्ह्याचा त्याचंा ग्रह झाला होता. इंग्रजी राज्यामुळे ज्याचें अतोनात नुकसान 
झाले, असे पूवीच्या जमान्यातंील सरदार, वतनदार, जशपाई आता बेकार झाले होते. पेंढारी व ठग लोकाचंा 
बंदोबस्त सरकारने जनष्ठुरपणे केलेला होता, ते रामोशी, व तत्सम लोकही आता बेकारच झालेले होते. 
पेशव्याचं्या दरबारातं केवळ ब्राह्मण जातीत जन्मण्याचे भाग्य लाभल्ह्याने ज्याचंी उपजीजवका, मानमरातब व 
चैन चालत होती, त्याचं्या पोटावरच नव्या राज्याने पाय आणल्ह्यामुळे तेही सवय असंतुष्टच होते. या सवय 
कारणानंी इंग्रजी राज्याजवरोधी भावनाचंा प्रक्षोभ झाला होता. 

 
एकंदरीने पािात्त्य सुधारणाचं्या जवशाल वैभवाचा मत्सर व हजारो वष े जनष्ठेने पूजलेल्ह्या पुराण 

संस्कृतीच्या नाशाची भीजत अशा दोन भावना या असतंोषाच्या मुळाशी होत्या. या दोन परस्परजवरोधी, 
प्रजतजक्रयाचंा झगडा म्हणजेच इंग्रजी राज्यातील कहदी समाजाचा इजतहास होय. राजकारण समाजकारण, 
धमय, वाङ्मय इत्यादी सवय के्षिातं हा झगडा प्रकट झालेला जदसतो. [तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी, – लेखसगं्रह – 
ज्योजतजनबंध पान नं. ३८७ भाग १ ला] 

 
धमयजीवनातंील अंधश्रद्धा, वणयदास्य, कमयकाडं व पुरोजहत वगाचे वचयस्व याजंवरुद्ध जगातंील सवय 

भागातं सुधारकानंी आवाज उठजवल्ह्याचे जदसून येते. तसेंच सनातन्यानंी जुनी परंपरा जटकवनू धरण्याची व 
नव्या प्रवृत्ींना जचरडून टाकण्याची जशकस्त केली असेही जदसून येते. उदा., जिस्ती धमामध्ये कॅथॉजलक चचय 
व पोप याचेंजवरुद्ध प्रॉटेस्टंट पंथाने िार मोठी चळवळ उभारली. मार्मटन ल्ह्यूथर, कॅल्ह्वीन प्रभतृी धमयसुधारक 
बायबल मानीत, पण चचयची मध्यस्थी व हुकमत त्यानंा नको होती. पेनसारख्या तत्त्वकचतकाने बायबलचेही 
प्रामाण्य झुगारून जदले व ईश्वरजनष्ठा आजण नैजतक पे्ररणा याचंाच जहरीरीने पुरस्कार केला, मुसलमान धमातही 
सूिी संप्रदायाने असाच प्रयत्न केला. त्याला मुल्लामौलवींनी असाच जवरोध केला कहदुधमातही शवै-वैष्ट्णव, 
भागवत, जैन, बौद्ध, शीख, वारकरीपंथ उदयास आले. ‘अध्यात्मजनष्ठ भस्क्तप्रवण मानवतावाद’ हे या सवय 
धमयसुधारकाचें प्राणतत्त्व होते. त्यानंी आपल्ह्या जवचारातं ज्ञान आजण भस्क्त, धमय आजण नीजत, प्रवृजत् आजण 
जनवृजत्, वैराग्य आजण लोकसगं्रह याचंी सागंड घालण्याचा प्रयत्न केला. ऐजहक सुखसमदृ्धीबद्दल ते उदासीन 
होते. पण ऐजहक जीवनातंील सत्त्वसंपन्नता हेच परमाथयसाधनेचे प्रमुख अंग ते मानीत होते. जाजतसंस्था, 
वणयधमय, कमाजसद्धातं याचें त्यानंी सश्रद्ध भावनेने समथयन केले. त्यामुळे त्याचं्या चळवळीमुळे कहदू 
समाजव्यवस्थेचा पाया जरासुद्धा हादरला नाही. उलट पुढील काळातं पुनरुज्जीवनवादाची लाटच त्यातूंन 
उसळली. शास्त्रीपजंडत, कीतयनकार, पुराजणक, भटजभक्षकु याचें प्रस्थ त्यातूंन बोकाळण्यास मदत झाली. 
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मध्ययुगातंील या अनुभवाचंीच पुनरावृत्ी आधुजनक भारताच्या इजतहासातं होणार की काय अशी भीजत 
अलीकडे जनमाण होऊं लागली आहे. त्याची कारणे अशी सागंता येतील. 

 
(अ) णचपळूिकि-णिळक 

 
इंग्रजी राज्याबरोबर आधुजनक संस्कृतीला जवरोध करणारी जी प्रजतजक्रया होती जतचे नेतृत्व कै. 

जवष्ट्णुशास्त्री जचपळूणकर व लो. जटळक याचेंकडे होते. लो. जटळक म्हणतात, ‘देशाची स्स्थती खराब असली 
तरी ती शाश्वत जनकृष्टावस्था नाही, नैजमजत्क आहे. मूलतः आमच्या देशास िारसे काही झालेले नसून 
परकीय अमलाच्या मगरजमठीमुळे ग्लानी आली आहे.’ [लोकमान्य जटळक, – केसरीतील लेख भाग ४ था – पृ. क्र. ३७०] 
त्याचं्या मते अवनती व पारतंत्र्य चक्रनेजमक्रमाने आलेले आहे. आज प्रगतीपथावर असलेली राष्ट्रेही कधी ना 
कधी या चक्रामध्ये सापंडणे संभवनीय आहे. आपली संस्कृती आजही पािात्य संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. काहंी 
तात्काजलक कारणानंी व जवशषेतः दैव जिरल्ह्यामुळे सध्या ंआपणासं जरी जवपन्नावस्था आलेली जदसत असली 
तरी ती तात्पुरती आहे. तरी आपण ती जनपटून काढली पाजहजे. त्यासाठी आपण धमयसंस्कृती सोडून 
पािात्त्याचें अधंानुकरण करणे धोक्याचे ठरेल. इगं्रजी राज्यापासून व संस्कृतीपासून आपल्ह्या संस्कृतीला 
असलेला धोका टाळणेसाठी इंग्रजी राज्य नष्ट करणे जरूर आहे. त्यावरच सवय शस्क्त एकवटली पाजहजे. 
बाकीचे सवय प्रश्न गौण आहेत असे त्याचें म्हणणे होते. लो. जटळक म्हणत. ‘आपली परंपरागत संस्कृती आजण 
आपला धमय याचं्या चौकटीत बसेल अशाच रीतीने सुधारणाचंी आखणी करावी. जे िेरिार करावयाचे त्यामुळे 
कहदुत्वाचा अजभमान नष्ट होऊ नये अशी खबरदारी प्रत्येकाने घेतली पाजहजे. गीता, उपजनषदे यातंील 
तत्वज्ञान आजण श्रजुतस्मृजत परुाणोक्त वणाश्रमधमय याचं्या आधाराने व परंपरेने चालत आलेले जे काहींएक 
वैजशष्ट्य ते कहदुत्व ककवा कहदूधमय होय.’ [लोकमान्य जटळक, – केसरीतील लेख भाग ४ था – पृ. क्र. ३७०] जटळकाचंा 
जस्त्रयाजंवषयक दृजष्टकोन कोणत्याही परंपराजनष्ठ माणसाप्रमाणेच अनुदार होता. शारदा सदनच्या वादातं त्याचंा 
कहदुधमाजभमान प्रगट झाला आहे. कहदुधमाबाबत जटळकानंा वाटणारा हा अजभमान त्यानंा ‘लोकमान्य’ 
करण्यास नेहमीच उपयुक्त ठरला. [य. जद. िडके, –  जटळक आजण आगरकर] सुधारक आजण दुधारक (सनातनी) 
याचं्यामध्ये जशी मतजभन्नता जदसते, तशीच मतजभन्नता व वैचाजरक संघषय पुढील काळातं जटळक-गोखले, 
महात्मा गाधंी-पंजडत नेहरू याचेंपयंत चालूच राजहला. 

 
(ब) णिळक आणि गाधंी 

 
गाधंीजी स्वतःला गोखल्ह्याचें जशष्ट्य म्हणवीत असत. पण त्याचं्या आचार–जवचारात गोखले व जटळक 

या दोघाचंाही प्रभाव– जवशषेतः जटळकाचंा अजधक जदसून येतो. सवांगीण सामाजजक सुधारणाचंा आग्रह व 
घटनात्मक प्रगतीच्या जवचारावंर जवश्वास या गोखल्ह्याचं्या दोन्ही बाबी गाधंीजींना मान्य होत्या. तसेच राम 
मोहन रॉयपासून आगरकरापयंतच्या सवय सामाजजक सुधारणाही त्यानंा मान्य होत्या. म्हणून ते गोखल्ह्याचें 
जशष्ट्य तेवढ्यापुरते ठरू शकत होते. तथाजप या सामाजजक व राजकीय सुधारणामंागील ना. गोखले व इतर 
नेमस्त मंडळींची जवचारसरणी माि त्यानंा अजजबात मान्य नव्हती. जशवाय जालीयनवाला बाग प्रकरणानंतर 
जब्रजटशाचं्या न्यायबदु्धीवरील त्याचंा जवश्वासही उडाला. मग गोखल्ह्याचें त्याचेंजवळ काय राजहले? [नरहर 

कुरंुदकर, – जागर – (महात्मा गाधंी) पा. नं. १४४] जवशषेतः आधुजनक सुधारणा व संस्कृतीला त्याचंा तीव्र जवरोध होता. 
एवढेच नव्हे तर त्या जवरोधावरच त्याचंा जीवनजवषयक सवय दृष्टीकोन आधारलेला होता. १९०९ साली त्यानंी 
जलजहलेल्ह्या ‘कहद–स्वराज्य’ या छोटेखानी पुस्स्तकेत गाधंीजी म्हणतात, ‘आधुजनक संस्कृती पजिमेने 
संपूणयपणे टाकून जदल्ह्याजशवाय पूवय व पजिमेचे ऐक्य कधीच होणार नाही. या ससं्कृतीच्या जवजयाची जेवढी 
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म्हणून जचन्हे असतील, ती सवय टाकून जदल्ह्याजशवाय सजवनय प्रजतकाराचे तत्त्वाचंा त्यानंा अजंगकार करता ं
येणार नाही. ते सवय शोध म्हणजे रेल्ह्व,े तारायिें, दूरध्वनी, वािेची यंिे, आगबोटी, यंिोत्पन्न कापड, शहरे 
(जी प्लेगजी उगमस्थाने आहेत) एवढेच नव्हे तर वैद्यकीय ज्ञान (काळया जादूचा प्रभावी अकय ) व इस्स्पतळे 
(सैतान आपल्ह्या हेतुजसद्धीसाठी त्याचंा उपयोग करतो) ही सवय नष्ट केली पाजहजेत. जनतेच्या भौजतक 
जीवनपद्धतीला मयादा घालणेतच खरे शहाणपण आहे.’ रेव्हरंड जोसेि डॉक म्हणतात, ‘पािात्त्य 
संस्कृतीचा जधःकार आजण अकहसा तत्त्व एकमेकाशंी संलग्न करणारा गाधंीजींचा जसद्धातं त्याचं्या सवय 
जवचाराचंा गाभा आहे.’ [रेव्ह, जोसेि डॉक – India, Gandhi of the world.] या मूळ जसद्धातंावरील त्याचंी श्रद्धा अगदी 
अखेरपयंत कायम असल्ह्याचे गाधंीजींनी त्यानंतर अनेकवळेा जाहीर केले होते. त्यावरून आधुजनक संस्कृती 
व सुधारणासंबंधी गाधंीजी जकती जवरोधी होते हे स्पष्ट होते. 

 
उलटपक्षी ना. गोखले व इतर नेमस्त मंडळींच्या जवचारसरणीमध्ये माि आधुजनक संस्कृती व 

सुधारणानंा सवाजधक महत्त्वाचे स्थान होते. सनदशीर राज्यकारभाराच्या संस्था व्यवस्स्थत चालणेसाठी आजण 
भारतीय समाजाचे आधुजनकीकरण करण्याचे एक साधन म्हणून नेमस्त मंडळी आधुजनक जशक्षणाकडे पहात 
होती. गोखले याचें मते ‘जशक्षणाचे सवयश्रेष्ठ कायय जवद्याप्रसार एवढेच नसून जुन्यापुराण्या ध्येयाचं्या 
जखडबंदीतून भारतीय मने मुक्त करणे व पाजिमात्य जीवन, जवचार आजण चाजरत्र्य यातंील सुंदर असेल. 
त्याचा भारतीय जवचाराशी जमलाि घडवनू आणणे हे आहे.’ [फ्रीडमन मॉजरस–India, Gandhi of the world.] 

 
‘इंग्रजी जशक्षणाचा पजरणाम म्हणजे श्रदे्धवर बुद्धीचे, बायशक्तीवर सद जववकेाचे श्रेष्ठत्व पुकारणे होय. 

त्यामुळे राजकीय हक्काचंी व सामाजजक न्यायाची जाणीव जनमाण होण्यास मदत होते. शतकानुशतके 
रूढीग्रस्त आजण मृतवत झालेल्ह्या जीवनातं एका नव्या जवचाराची संजीवनी प्राप्त होते. धमय, समाज आजण 
शासन याचेंकडे बघण्याचा जचजकत्सक दृष्टीकोन त्यामुळे जनमाण होतो.’ [प्रा. आर. सी. मुझुमदार – History of Culture 
of the Indian People Vol–XP–465.] 

 
न्या. रानडे म्हणत असत ‘राजकीय हक्काचं्या बाबतीत तुम्ही मागासलेले असाल, तर तुमची 

समाजव्यवस्था चागंली असणे शक्य नाही. तुमची समाजव्यवस्था समता, सामंजस्य व न्याय यावंर 
आधारलेली नसेल, तर तुम्ही राजकीय हक्क वापरू शकत नाही व तुमची अथयव्यवस्थाही ठीक असू शकत 
नाही. त्याचप्रमाणे तुमचे धार्ममक जवचार जर मागासलेले असतील, तर तुमची आर्मथक, सामाजजक व 
राजकीय स्स्थतीही ठीक असणार नाही. हे जनसगाचे परस्परावलंबन आहे.’ [न्यायमतूी म. गो. रानडे, – Misce. 
Writings.] यावरून आधुजनक संस्कृती व जशक्षणाबाबत गाधंीजींचे जवचार व नेमस्त मडंळींचे जवचार जकती 
परस्परजवरोधी होते ते लक्षातं येईल. 

 
लो. णिळकाचंी भूणमका 

 
उलटपक्षी गाधंीजींच्या भजूमकेसंबधंी लो. जटळक म्हणतात, ‘गाधंींनी स्वीकारलेला जनःशस्त्र 

प्रजतकाराचा – अडवणुकीचा ककवा त्याचं्या भाषेत सत्याग्रहाचा मागय अडचणीतच त्यानंा सुचलेला असून 
त्यानंी अडचणी सोसून त्याचा अवलंब केल्ह्यामुळे तो आता शास्त्रपूत झाला आहे.’ [लोकमान्य जटळक, – गाधंी चजरि 
– प्रस्तावना] 

 
जचरोल केसमध्ये जटळकानंा कोटात जवचारलेल्ह्या प्रश्नोत्रावरून जनःशस्त्र प्रजतकाराचे समथयन 

धार्ममक भावनेच्या आधारानेच कराव े लागते असे जटळकाचें मत असल्ह्याचे त्यानंी स्पष्टच साजंगतले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

‘जनःशस्त्र प्रजतकाराचा अथय स्वतः दुःख सोसून प्रजतकार करणे असा त्यानंी साजंगतला. यावंर ‘हे कसे होते’ असे 
जवचारलेवर जटळक म्हणाले, ‘धार्ममक भावनेने आपण दुःख सोसले म्हणजे त्याचा इतरावंरही पजरणाम होतो, 
असे धमयगं्रथातं साजंगतले आहे.’ याजशवाय १९१८ मध्ये ‘गाधंींच्या मागाची थोरवी मोठी आहे हे सवांना कबलू 
कराव ेलागेल’ असे उद्गार त्यानंी काढले होते. 

 
तेव्हा आधुजनक सुधारणा व संस्कृजत यानंा असलेला गाधंीचा जवरोध व त्याचेशी असलेला त्याचंा 

अकहसा तत्त्वाचा अजवभाज्य संबंध यानंा धमाच्या दृजष्टकोनातूंन जटळकाचंा पाकठबा होता. याउलट गोखले, 
रानडे वगैरे नेमस्त मंडळींचा आधुजनक जशक्षणाला, सुधारणानंा व ससं्कृतीला पाकठबा होता हे लक्षात घेता 
गाधंीजी गोखल्ह्याचेंपेक्षा जटळकाकंडेच अजधक झुकलेले होते हे आचायय जावडेकराचें मत ग्राय मानाव ेलागते. 
[लोकमान्य जटळक, – गाधंी चजरि – प्रस्तावना] 

 
महात्मा गाधंींची भूणमका 

 
जब्रजटश राज्याच्या बंधनातूंन भारतीय जनतेची मुक्तता करणे एवढेच गाधंीजींचे ध्येय नव्हते, तर 

आधुजनक संस्कृतीच्या अजतक्रमणापासून त्यानंा मानवजातीची मुक्तता करावयाची होती. भारतीय 
स्वातंत्र्याचा लढा त्याचें दृष्टीनें त्या व्यापक कायाचा एक भाग होता. युरोपीय आधुजनक संस्कृतीशी संपकय  
आल्ह्यामुळे भारतीय समाजावर व धमावर झालेले अजनष्ट पजरणाम त्यानंा पुसून टाकावयाचे होते. मूळच्या शुद्ध 
भारतीय ससं्कृतीची त्यानंा परत प्रजतष्ठापना करावयाची होती. ते त्याचें ध्येय होते ‘हे लो. जटळक व गाधंीजी 
याचं्या जवचारातं साम्य जदसते’ [श.ं य. जावडेकर, – आधुजनक भारत] अनेक प्राचीन धमांची जन्मभमूी असलेला देश, 
त्याची प्रकृती व संस्कृती यानंा पूणयपणे जुळणारा असा जनशस्त्र प्रजतकाराचा मागय आहे. त्यासाठी आधुजनक 
संस्कृतीपासून जशकण्यासारखे जवशषे काहंीच नाही. कारण ती संस्कृती अत्यतं दुष्ट प्रकारची कहसा व 
मानवतेचा अभाव यावंर आधारलेली आहे. आत्मनाशाकडे जतची सध्या वगेाने वाटचाल होत आहे, असा संदेश 
१९०९ साली भरलेल्ह्या अमृतसर काँगे्रसला गाधंीजींनी पाठवला होता. त्यातं त्याचं्या भजूमकेचे सवय सार होते. 
पंणडत जवाहिलाल नेहरंुची भूणमका 

 
‘जशक्षणप्रसार मंदगतीने होत होता. ते मयाजदत व जवकृत स्वरुपाचेही होते. तरीही त्यामुळे नवी ध्येये 

व क्राजंतकारक जवचार भारतीय मनामंध्ये येण्यास वाव जमळाला.’ 
 
‘ज्या ज्या देशातं राष्ट्रवाद वाढत जातो, तेथे तेथे सामाजजक प्रगतीसाठी धमाव्यजतजरक्त इतर मागाचा 

अवलंब केला जातो. भतूकाळाकडे झेप घेतली जाते. भारताच्या भतूकाळातंील सासं्कृजतक जवजवधता आजण 
श्रेष्ठत्व सवय भारतीय जनतेचे कहदु-मुस्लीम, बौद्ध-जैन-जििन आहे. त्या सवांच्या पूवयजाचंा आपणासं 
जमळालेला तो वारसा आहे. त्याचेंपैकी काहंीनी पुढील काळातं जरी धमांतर केलेले असले तरी त्यामुळे 
वारसाहक्काला कसलीच बाधा येत नाही. प्राचीनकाळातील तत्त्वज्ञान, वाङ्मय, कला, इजतहास यामुळे केवळ 
कहदूनाच समाधान वाटेल असे नाही. तो सवांचाच वारसा मानला पाजहजे.’ ‘प्राचीन वाङ्मयापैकी बरेचसे 
आपण हरवनू बसलो ही अत्यंत दुदैवाची गोष्ट आहे. ग्रीस, भारत व इतर देशातंील हे वाङ्मय पाम वृक्षाच्या 
पानावंर जलजहलेले असल्ह्यामुळे नष्ट होणे अपजरहायय होते. इतर गं्रथातंील संदभावरून िक्त त्याची माजहती 
आपणासं आज उपलब्ध होऊं शकते. प्राचीन उपजनषदाचं्या नंतरच्या काळातंील जडवादावरील सवय साजहत्य 
नष्ट झाले आहे. तथाजप जडवाद भारतातं जकत्येक शतके प्रचारातं होता यातं शकंा नाही. इ. स. पूवय चौर्थ्या 
शतकातंील कौजटल्ह्याच्या ‘अथयशास्त्र नावाच्या प्रजसद्ध गं्रथात तसा उल्लखे आहे. जैन, बौद्ध व कहदू तत्त्वज्ञान 
तार्मकक जचजकत्सेवर आधारलेले होते असे त्यावरुन समजून येते.’ 



 

अनुक्रमणिका 

‘ग्रीक, जचनी व अरब लोकापं्रमाणे भारतीयानंी इजतहास जलहीला नाही हे दुदैव आहे. इजतहासातंील 
घटनाचंा व्यवस्स्थत काळानुरुप अथय लावणे त्यामुळे काहीसे अशक्य झाले आहे. इ. स. च्या बाराव्या शतकातं 
‘राजतरंजगनी’ (काश्मीरचा इजतहास) हे एकच जुने पुस्तक इजतहास नावास पाि असे आहे. बाकी सवय 
बाबतीत आपणासं पुराण व तत्सम इतर काल्ह्पजनक इजतहासावरच समाधान मानाव ेलागते, काहंी तत्कालीन 
शीलालेख, कालात्मक अवशषे, नाणी व संस्कृत साजहत्य ककवा परदेशी प्रवाश्यानंी जलहीलेले तत्सम वृत्ातं 
यावंरच जभस्त ठेवावी लागते. म्हणून खरा इजतहास इंग्रज भारतातं आल्ह्यापासूनच सुरु होतो असेच म्हणाव े
लागते. 

 
पािात्य संस्कृतीचा भारतावर झालेला पजरणाम म्हणजे गजतमान समाजाचा कंुजठत समाजावर 

झालेला पजरणाम होय. वािेची इजंजने व रेल्ह्व ेयामुळे भारताची मध्ययुगीन समाजरचना मोडून टाकण्याचे 
िार मोठे कायय झाले आहे. [पंजडत नेहरु, – आत्मचजरि – पान नं. ७८] ते पुढे म्हणतात ‘कहदुस्तानात खरे रण कहदु व 
मुसलमान संस्कृतीत माजलेले नसून या दोन्ही संस्कृती व त्या दोन्हीहून अत्यंत जभन्न असणारी आधुजनक 
संस्कृती यातं माजलेले आहे. आधुजनक संस्कृतीची मुसडंी थोपजवण्याचे जकतीही प्रयत्न कहदु व मुसलमान 
ससं्कृतीच्या अजभमान्यानंी केले, तरी ते िसणार याजवषयी मला तरी जतळमाि शकंा नाही’. [पंजडत नेहरु, – 
आत्मचजरि – पान नं. ७८] 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबडेकिाचंी भूणमका 

 
‘कहदुस्तानातंील दजलत समाजाची उन्नजत करणे म्हणजे त्याचं्या अन्न, वस्त्र, जनवाऱ्याची सोय करणे व 

पूवीप्रमाणेच त्यानंा उच्च वर्मणयाचंी सेवा करावयास लावणे नव्हे. खालच्या वगाची ज्याच्यामुळे प्रगती खंुटून, 
त्यानंा दुसऱ्याचे गुलाम व्हाव ेलागते, तो न्यूनगंड त्याचं्यातून नाहीसा करणे, चालू समाजपद्धतीमुळे जें त्याचें 
जीवन जनदययपणे लुबाडण्यात आले आहे, त्याचे त्याचं्या स्वतःच्या आजण राष्ट्राच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे 
याची त्यानंा जाणीव करून देणे हाच त्या वगाचा प्रश्न आहे. उच्च जशक्षणाच्या प्रसाराखेरीज कशानेही ते साध्य 
होणार नाही. आमच्या सवय सामाजजक दुखण्यावर, माझ्या मताप्रमाणे हेच औषध आहे.’ [वसतं पळशीकर, – नवभारत 
– काँगे्रस खास अंक जडसेंबर ८५] 

 
भाई मानवेन्द्रनाथ िॉय याचें णवचाि 

 
‘शास्त्रीय जवचारप्रणाली हाच आधुजनक पािात्य सुधारणाचंा पाया आहे. ही भारतात आपण जवकजसत 

करू शकलो नाही. त्यामुळे आपला जवकास खंुटला, आर्मथक मागासलेपणा आला व राजकीय गुलामजगरी 
आली. आजण युरोजपयन लोक झपायाने आपल्ह्यापुढे गेले. सासं्कृजतक जवकासाच्या प्रथमावस्थेत युरोजपयन 
लोकापेक्षा आपण अजधक प्रगत होतो. युरोपमध्ये तीनश ेवषापूवीपासून जशी प्रबोधनाची चळवळ झाली, तशीच 
आपणाकंडे झाली असती, तर आपणही त्याचेंपढेु गेलो असतो. पण बौद्धधमाच्या अपयशानंतर बुद्धीवादाचा 
जवकास भारतातं होऊ शकला नाही. त्यामुळे शास्त्रीय जवचारप्रणाली वाढू शकली नाही. व पजिमेकडे जशा 
सुधारणा झाल्ह्या, तशा आपणाकंडे होऊ शकल्ह्या नाहीत तेव्हा शास्त्रीय जवचारसरणीची कासं आपण धरली 
पाजहजे, त्यासाठी बुद्धीवादाचा, प्रबोधनाच्या चळवळीचा मागय आपण धरला पाजहजे. तरच पाजिमात्य राष्ट्राचें 
बरोबरीने जवकास आपणही करू शकू. [मानवेन्द्रनाथ भाई रॉय, – Renaissance Movement P - 31] 
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इहवादाचा णनकष  
 
नेहरु, आंबेडकर आजण रॉय याचें जे जवचार सजवस्तर जदले आहेत त्यावरून आधुजनक जशक्षण, 

सुधारणा संस्कृती याचें महत्त्व भारताच्या प्रगतीसाठी जकती आहे हे आपल्ह्या लक्षात येऊ शकेल. ना. गोखले, 
न्या. रानडे, म. ज्योजतबा िुले, आगरकर यानंीही या जशक्षणाचे, सुधारणाचें व संस्कृतीचे महत्त्व मानले होते. 
लो. जटळक व म. गाधंी या सुधारणा व संस्कृतीच्या मूलतः जवरोधी आहेत. धमय आजण समाजकारण ककवा 
राजकारण याचंी िारकत होणे जटळक गाधंींना मान्य नाही तर नेहरु, आंबेडकर, आगरकर, रॉय याचंा 
त्याबाबत आग्रह आहे. इहवाद केवळ शासन व धमय याचंीच िारकत अवश्य मानतो असे नाही, तर सवय 
सामाजजक ससं्था, म्हणजे जववाह, कुटंुब, वारसाहक्क, समाज, नीजत या सवांची धमापासून िारकत व्हावी 
असे मानतो. तेव्हा आधुजनक काळातं जटळक गाधंी याचें भजूमकेपेक्षा नेहरु, आगरकर, आंबेडकर, रॉय याचंी 
भजूमका इहवादास अजधक पूरक आहे असे मानाव ेलागते. याचा अथय असा की आधुजनक संस्कृती व सुधारणा, 
जशक्षण याचेंबद्दलची अनुकूल भजूमका हाच इहवादाचा जनकष मानावा लागतो. 

 
धमय व समाजकािि 

 
गाधंीजी व लो. जटळक ‘धमयजनरपेक्ष शासनाचे’ पुरस्कते होते. पण त्याचंी वैयस्क्तक आचरणाची व 

जवचार प्रजतपादनाची पद्धती धार्ममक वळणाची होती. पंजडत नेहरंुनाही त्याचंी धार्ममक पद्धती आवडत नव्हती. 
तसे त्यानंी स्पष्टपणे म्हटलेही आहे. जटळक व म. गाधंींमुळे एकंदरीत भारतीय लोकाचं्या अंध धमयश्रद्धा बळकट 
करण्याचेच कायय झाले आहे असे म्हणाव ेलागते. पंजडत नेहरंुच्यानंतर त्याचंी कन्या श्रीमती इजंदरा गाधंी 
स्वतःच देवदेवळे करणाऱ्या होत्या. त्यामुळे त्याचें कारकीदीत अनेक संतमहंताचें प्रस्थ वाढण्यास मदत 
झाली. भारतीय राज्यघटनेने इहवाद, धमयजनरपेक्षता, लोकशाही, समाजवाद ही मूल्ह्ये जदली असूनही भारतीय 
समाज इहवादी बनण्यास त्यामुळे िारशी मदत झालेली जदसून येत नाही. त्याची महत्वाची कारणे दोन 
संभवतात. एकतर प्रथमपासूनच याबाबतीत घ्यावी तेवढी काळजी कोणीच घेतली नाही. उदा. डॉ. 
राजेन्द्रप्रसादसारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीने पाटण्याला ब्रायणाचे पाय धुतले. त्यामुळे पंजडत नेहरु त्याचेंवर 
िारच संतापले होते हे प्रजसद्धच आहे. सोरटी सोमनाथाची प्रजतष्ठापना करणेची गोष्टही अशीच आहे. दुसरे 
म्हणजे येथील नेत्यानंी इहवादाचा अथयच सवयधमयसमभाव असा करून घेतल्ह्यामुळे सवयच धमाच्या धार्ममक 
श्रद्धानंा मुक्तद्वारच झाले आहे. प्रत्येक गोष्टीला धार्ममक वळण देण्याच्या सवयीमुळे समाजवादसुद्धा ‘कहदु 
समाजवाद’, ‘मुस्लीम समाजवाद’ झालेला जदसतो! शासकीय काययक्रमानंा मुहूतय पाजहले जातात! 
भजूमपूजनाचें, सुवाजसनींच्याकडून ओवाळून घेण्याचे काययक्रम होतात. गाधंींनी जखलाित चळवळीला याच 
कारणानंी पाठींबा जदला होता! धमय व समाजकारण याचं्या सीमारेषा आजवर आपण ठरव ूशकलो नाही. 
त्यामुळे धमाचा उपयोग राजकारणासाठी सवांनीच केलेला जदसतो. पण आता पजंाबातील शीख ककवा 
महाराष्ट्रातील जशवसेना तो करू लागल्ह्यानंतर ‘धमय व राजकारण याचंी िारकत केली पाजहजे’ असा जवचार 
काँगे्रस नेत्याकंडून पुढे येऊ लागला असल्ह्याचे जदसते. सवयधमयसमभाव याचा अथय सवय धमाचा सनातनीपणा 
व पजरवतयनजवरोधी भजूमकाबाबत संजदग्ध रहावयाचे असाच अथय शासनाने व या नेत्यानंी आतापयंत करून 
घेतल्ह्याचे जदसते. बोहरा समाजाचे धमयगुरंुची सवकंष सत्ा आपले धमयजनरपेक्ष म्हणवनू घेणारे शासन कसे 
काय खपवनू घेते? मुस्लीम स्त्रीस पोटगीचा अजधकार न्यायालयाने जदला असताना ताबडतोब घटनादुरुस्ती 
करून तो जहरावनू घेतात. काँगे्रसनेते मुस्लीम व्यस्क्तगत कायद्यातं बदल करणार नाही असे वचन देतात, 
याला काय म्हणाव?े घटनेतील ४४ व े कलमातंील समान नागरी कायद्याची जबाबदारी ते कशी डावलू 
शकतात? अशा अधयवट बोटचेपे धोरणामुळे एकतर कमयठ मुसलमानाचें िावते तर दुसरीकडे बहुसंख्य 
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कहदुनाहंी या तत्वशनू्य, लाचारीचा राग येतो. त्याचा पजरणाम कहदुसमाज जातीय संघटनाचं्या आहारी 
जाण्यातं होतो हे सारे दुष्टचक्र आहे. अलीकडे रेजडओ, दूरदशयनवरून जनरजनराळया धार्ममक उत्सवाचें प्रके्षपण 
केले जाते. शासकीय मंिी, त्यातूंन जमरवीत असल्ह्याचे लोकानंा मुद्दाम दाखजवले जाते. जनरजनराळया बुवा-
महाराजाचेंही स्तोम याच प्रकारे माजजवण्यातं येत आहे. गुरुद्वारातं शसे्त्र जमजवली व त्याचा दुरुपयोग करून 
जनरपराध नागजरकाचंा काटा काढण्याचा उद्योग अप्रजतहत चालू केला, तरी शासनाने त्यातं हस्तके्षप करायचा 
नाही. शासकीय उच्चपदस्थानी जशखाचं्या धार्ममक न्यायालयापुढे नमाव ेलागते, हे धार्ममक मूलतत्ववादाचे 
दशयन नव्हे काय? जातीयवादाचा सामना करण्याची हीच पद्धती काय? गेल्ह्या चाळीस वषांतील आमच्या 
धमयजनरपेक्ष शासनाची हीच पजरणती काय? पंजडत नेहरंुच्या जन्मशताब्दीच्या वषात त्याचं्या इहवादी शासनाने 
हीच श्रद्धाजंली अपयण करावी काय? 
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१० 
भाितीय इहवाद 

 
आधुजनक जशक्षण, संस्कृजत, सुधारणा यासंबधंीचा आजण व्यस्क्तवाद, बुजद्धवाद, मानवतावाद 

यासबंंधीचाही अनुकूल दृष्टीकोन हा इहवादाचा जनकष मानला पाजहजे, केवळ समान नागजरकत्व, धार्ममक 
स्वातंत्र्य आजण धमापासून शासनाची व इतर सामाजजक संस्थाचंी िारकत अशा शासकीय तरतुदी होणे 
एवढाच मयाजदत अथय इहवादास घेऊन चालणार नाही. कारण भारतातंील लोकाचं्या धमयश्रद्धा इहवादाला 
संपूणय जवसंगत आहेत. समाज इहवादी असल्ह्याजशवाय इहवादी शासन असण्याला िारसा अथय नाही. 
शासनाचा इहवाद जनतेच्या धमयश्रद्धापंुढे दुबयल ठरतो हे आतापयंतच्या जववचेनावरून व प्रत्यक्ष अनुभवावरून 
आपल्ह्या लक्षातं आलेच आहे. गाधंीजी व पं. नेहरु याचेंमधील वैचाजरक संघषामध्ये त्याचप्रमाणे डॉ. 
आंबेडकर, बॅ. सावरकर व भाई मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्या कायामध्येही या संघषाचे प्रजतकबब जदसून येते. 

 
पंणडत जवाहिलाल नेहरु आणि नवभािताची उभाििी 

 
‘गाधंीजींच्या यंिजवषयक व आधुजनक संस्कृतीबद्दलच्या कल्ह्पना आमच्यापकैी िारच थोड्ानंा मान्य 

असतील. ते स्वतःच आपल्ह्या कल्ह्पना आदशयवादी व आजच्या पजरस्स्थतीत गैरलागू समजत असावते असा 
आमचा अंदाज होता’, असे पं. नेहरंुनी त्याचं्या आत्मचजरिातं स्पष्टच म्हटलेले आहे.[ जवाहरलाल नेहरु – 
आत्मचजरि – ७८] भारतीय शासनाचे स्वरुप आजण रचना तसेंच पािात्त्य जशक्षण, संस्कृती व सुधारणा यासंबधंी 
पंजडत नेहरु व गाधंीजी याचं्या जवचारातं काहीही साम्य नव्हते. गाधंीजी ग्रामोद्योगप्रधान समाजरचनेचे 
पुरस्कते असल्ह्यामुळे त्यानंा जवकें जद्रत ग्रामव्यवस्था व राज्य रचना हवी होती. उलट पजंडत नेहरू 
औद्योजगकीकरणाचे व आर्मथक जनयोजनाचे पुरस्कते असल्ह्यामुळे त्याचंी भजूमका प्रबळ कें द्रीय सत्ा असणाऱ्या 
सामर्थ्ययवान संघ– राज्याची होती. गाधंीजींचे धार्ममक पजरभाषेतील जवचारही नेहरंुना मुळीच मान्य नव्हते 
[कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक मागोवा – प्रकरण २ रे] ‘गाधंींचे जवचार व त्याचें नेतृत्व यातं िरक करून स्पष्टपणे 
एक वैचाजरक भजूमका घेणे नेहरंुना अवश्य होते. अशी भजूमका स्वातंत्र्यपूवय काळातं नेहरंुनी घेतली ती प्रथम 
संपूणय स्वातंत्र्याच्या ध्येयाच्या प्रश्नावर. १९२९ मध्ये संपूणय स्वातंत्र्याचा ठराव पास करून घेऊन नेहरंुनी 
राजकारणातंील पजहला जवजय जमळजवला. १९३७ च्या जनवडणुकीनंतर उत्र प्रदेशातं नेहरंुनी मुस्लीम 
लीगबरोबर सजंमश्र मंिीमंडळ करण्याचे नाकारले. १९४२ साली जक्रप्स जमशनशी वाटाघाटीमध्ये गाधंींचे 
इच्छेजवरुद्ध स्वत:च्या अटीवर नेहरू युद्धामध्ये सहभागी होण्यास तयार होते’.[ कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु 
एक मागोवा – प्रकरण ५ वे – पान नं. १११] 

 
‘स्वातंत्र्यानंतर जनवाजसताचें लोंढे थांबणार नसतील, तर बंगालमध्ये िौजा घुसजवण्याची नेहरंुनी 

तयारी केली होती. त्या दडपणाखाली नेहरु जलयाकत अल्ली करार झाला’.[ कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक 

मागोवा – प्रकरण ५ वे – पान नं. १११] ‘गाधंीजी म्हणजे भारत’ ‘गाधंीजींना जवरोध करणे ककवा त्याचंी शक्ती खच्ची 
करणे म्हणजे पयायाने राष्ट्रीय चळवळ खच्ची करणे होय’ असे जरी नेहरु मानीत होते तरीही आपले मतभेद 
स्पष्टपणे माडंण्याची ककवा प्रसंगी स्वतंिपणे काहंी गोष्टी करण्याची त्याचंी तयारी होती, हेच यावरून जदसून 
येते. (म. गाधंीजी व सरदार पटेल याचं्या जनधनानंतर) १९५० नंतरच्या काळातं त्याचं्या जवचारानंा व 
कतृयत्वाला अजधक अवसर जमळाला. 
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नवभारताची उभारणी कशी होईल, याचा आराखडा कराची काँगे्रस ठरावाने १९३१ साली जदला 
होता. त्याचे जशल्ह्पकार पजंडत नेहरुच होते. भारतीय लोकशाही, धमयजनरपेक्षता, सवांना जवकासासाठी समान 
संधी आजण प्रौढ मताजधकार यावंर आधारलेली असेल. असे त्या ठरावातं नमदू केलेले होते. म्हणजे 
स्वातंत्र्यपूवयकाळातंच नेहरंुनी धमयजनरपेक्ष राज्याची व लोकशाही स्वातंत्र्याची सकंल्ह्पना जनमानसातं 
रुजजवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला होता, असे जदसून येते. 

 
(अ) धमयणनिपेक्षता 

 
संसदीय लोकशाही, जागजतक शातंता आजण समाजवाद ही पंजडत नेहरंुच्या राजनीजतची मुख्य तत्त्व े

आहेत. पकैी धमयजनरपेक्षतेसबंंधीचे त्याचें जवचार आपण मागे पाजहलेच आहेत. 
 

(ब) लोकिाही 
 
लोकशाही म्हणजे जनतेचे स्वातंत्र्य आजण अजधसत्ा होय. त्याचें मते ससंदीय लोकशाही पजरपूणय 

नव्हे. ज्यावळेी जनता सते्मध्ये सहभागी होते, त्याचवळेी जनतेच्या जहतासाठी सत्ा राबवणे शक्य होते. ही 
गोष्ट िक्त समाजवादामंध्येच घडू शकते.[ कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक मागोवा – प्रकरण ३ रे] असे त्याचें मत 
होते. 

 
लोकशाहीचा अथय सामाजजक, राजकीय व आर्मथक समता असाच मानला पाजहजे केवळ राजकीय 

समता ककवा कायद्यापुढील समता एवढाच संकुजचत अथय करून चालणार नाही. १९५५ मध्ये पंजडत नेहरु 
म्हणाले ‘वगयहीन समाजाची जनर्ममती हे आपले ध्येय असले पाजहजे. सवांना समान सधंी देणाऱ्या सहकारी 
तत्त्वावर जो समाज आधारलेला असेल, त्यासाठी शातंतामय व लोकशाही मागाचा अवलंब आपण केला 
पाजहजे.[ जवाहरलाल नेहरु – लेखन भाषणे – ४९–५३ – पा. नं. १०२] 

 
(क) समाजवाद 

 
प्रत्येक व्यक्तीला जकमान जीवनमान उपलब्ध झाले पाजहजे. जवकासाची समान संधी जमळाली 

पाजहजे. समाजातील जवषमता संपली पाजहजे. गरीब श्रीमंतामधील अंतर कमीतकमी झाले पाजहजे. ही 
समाजवादासंबधंी नेहरंुची स्थूल कल्ह्पना होती.[ कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक मागोवा – प्रकरण ४ थे] मोठ्या 
प्रमाणातं उत्पादनवाढ झाल्ह्याखेरीज जीवनमानातं वाढ होणे शक्य नाही. खाजगी भाडंवलदार व उद्योगानंा 
त्यासाठी योग्य संधी देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जमश्र अथयव्यवस्थेचा पुरस्कार केला पाजहजे, असे त्याचें 
मत होते. समाजवादाच्या जदशनेे पावले टाकणेसाठी प्रथम त्यानंी इंपीजरयल बकेँचे राष्ट्रीयकरण केले.[ 

कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक मागोवा – प्रकरण ४ थे] समाजवादाची घोषणा प्रथम १९२९ मध्ये त्यानंी केली. 
लाहोर काँगे्रसच्या अध्यक्षपदावरून ते म्हणाले ‘जवषम समाजरचना आजण दाजरद्र्य याचंी समाप्ती आपणासं 
अजभपे्रत असेल, तर समाजवादाजशवाय तरणोपाय नाही माि त्याबाबत स्वतःच्या परंपरा आजण संस्कृती यानंा 
जुळतील अशा मागाचा शोध भारतीयानंा घ्यावा लागेल.’[कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक मागोवा – प्रकरण ४ थे] 

 
‘जगासमोर उत्पादनवाढीचा व त्याच्या न्याय्य जवतरणाचा असे दोन प्रश्न आहेत. एकाचे उत्र 

भाडंवलशाहीने व दुसऱ्याचे उत्र समाजवादाने जदले आहे. या दोन्ही मागातील चागंल्ह्या बाबींचा समन्वय 
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करून, आपल्ह्या गरजा पूणय करणारा आमच्या इजतहास परंपराशी सुसंगत असा मागय आपणासं शोधायचा 
आहे.’[कुरंुदकर, डॉ, राजूरकर – प.ं नेहरु एक मागोवा – प्रकरण ५ वे] ‘भारतातं राष्ट्रीयीकृत उद्योग, खाजगी उद्योग, आजण 
जमश्र उद्योग अशा जतन्ही प्रकारानंा वाव द्यावा लागेल. हे जतन्ही प्रकार परस्पराशंी सुसंवादी कसे होतील हे 
पाहण्याची गरज आहे.’[कुरंुदकर, डॉ. राजूरकर – पं. नेहरु एक मागोवा – प्रकरण ५ वे] ‘भारताच्या औद्योजगकीकरणासाठी 
तीन गोष्टींची गरज आहे. (१) यंिे उत्पन्न करणारे अवजड उद्योग धंदे, (२) शास्त्रीय सशंोधन संस्थाचंी 
उभारणी, (३) जवदु्यत्शक्ती.[ जवाहरलाल नेहरु – भारताचा शोध – ४८०] या जतन्हीचेही उत्पादन वाढजवण्याचा त्यानंी 
सतत प्रयत्न केला. त्याचें साधन म्हणनू औद्योजगक सहकारी संस्था उपयुक्त ठरतील, असे त्यानंा वाटत 
होते. भारताचे जलदगतीने औद्योजगकीकरण केल्ह्याजशवाय जजमनीवरील लोकसखं्येचा बोजा कमी होणार 
नाही, दाजरद्र्यही नष्ट होणार नाही. आजण जीवनमानही उंचावणार नाही.’[जवाहरलाल नेहरु – भारताचा शोध – ४८०] 
असे त्याचें मत होते. 

 
भाितीय इहवादाची उलिी चाल 

 
यूरोपातंील प्रबोधनाच्या व धमयसुधारणाचं्या चळवळीचा पजरणाम तेथील समाज इहवादी बनण्यामध्ये 

झाला व तेथील शासन ही इहवादी बनले. पण भारतातं याउलट घडले. येथे ‘इहवादी शासन’ आधी जनमाण 
झाले व त्याने जपढ्यास्न्पढ्या अंध धमयश्रद्धा असलेला समाज इहवादी बनजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याला 
स्वतःच्या अस्स्तत्वासाठी तसे करणे भागच होते. समाज अधं धमयश्रद्धानंी जखडलेला असेल तर शासन 
इहवादी कसे राहू शकेल? ‘यथा प्रजा तथा शासन’ जनदान लोकशाही शासनाचा तरी हा जनयमच आहे. 

 
म्हणून गेली चाळीस वष ेया उदे्दशाने सवय शासकीय प्रयत्न होत आहेत. अथयवादी दृष्टीकोन त्यासाठी 

शासनाने स्वीकारल्ह्याचे जदसते. जनतेचे भयानक दाजरद्र्य, अज्ञान व त्यातूंन जनमाण होणारा सासं्कृजतक 
मागासलेपणा घालजवण्याचे प्रयत्न सातत्याने, जचकाटीने होत आहेत. सात पचंवार्मषक योजना याच उद्दीष्टाने 
आखण्यात आल्ह्या व शक्य जततक्या अंमलातंही आणल्ह्या त्याद्वारे, लोकामंधील देवभोळी, अंधश्रद्धाळू, 
दैववादी मनोवृत्ी नष्ट करणेचे आजण प्रवृत्ीपरता, आत्मजवश्वास, आशावाद जनमाण करणेचे प्रयत्न झाले. 
शतेीसुधारणा, औद्योगीकरण, जशक्षणप्रसार, वहातुकीची व जवजनमयाची साधने, ज्ञानप्रसाराची व करमणुकीची 
साधने याचंा जवकास करण्याचे प्रयत्न झाले. सबंध देशभर वैज्ञाजनक प्रयोगशाळेचे व अणुशक्ती जवकासकें द्राचे 
जाळे तयार केले. यामुळे भारताचे रंगरूप पालटून गेले. अन्नधान्याचे बाबतीत सुद्धा ं पूणयपणे परावलंबी 
असलेला भारत आता जवळजवळ स्वावलंबी झाला. अन्य के्षिातंही लक्षणीय प्रगती भारताने केली. अनेक 
नवी जवद्यापीठे, महाजवद्यालये, प्रयोगशाळा गावोगावंी स्थापन झाल्ह्या. त्यातूंन जशकणाऱ्या जवद्यार्थ्यांची 
संख्याही अनेक पटींनी वाढली. तरीही जनतेमध्ये जचजकत्सक दृष्टीकोन जवशषे वाढला असल्ह्याचे आढळत 
नाही. देवळातूंन, मजशदीतून, चचेसमधून भक्ताचं्या रागंा, लाबंच लाबं लागतच आहेत. देवापुढे बळी 
जाणाऱ्या कोंबड्ा – बकऱ्याचंी संख्याही वाढतच आहे. जठकजठकाणी बुआ, बाबा, महाराजानंा चागंलीच 
बरकत आल्ह्याचे जदसून येते. सवय के्षिात प्रगती होत आहे. तशी या धमयभोळेपणातंही वाढच होत आहे. 
जस्त्रयावंरील व अस्पृश्यावरील अत्याचारही वाढत आहेत. जातीय दंगलीही वाढत आहेत. धमाच्या नावाखाली 
जे स्वतःचे मतलबी राजकारण करतात त्याचेंही प्रस्थ वाढतच आहे. असे का ंव्हावे? 

 
एकोजणसाव्या शतकाच्या प्रारंभी आधुजनक जशक्षण भारतातं प्रथम देण्यातं येऊं लागले. ते ‘वाजघणीचे 

दूध’ म्हणून गौरजवण्यातं येऊ लागले होते. ते जपऊन तयार झालेली पजहलीच जपढी ‘धमयसुधारणेच्या’ 
‘समाजसुधारणे’च्या गजयना करीतच बाहेर आली. त्यामानाने अलीकडील काळातं शकै्षजणक व इतर प्रगती 
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जकतीतरी पटीने अजधक होऊनही, जशक्षण त्यावळेच्या मानाने जकतीतरी अजधक सखोल, प्रगत असूनही 
समाजातं त्याची प्रजतजक्रया अशी जनजीव का ंजदसावी? समाजऋण, बाजंधलकी, वगैरे कल्ह्पना अभावानेच का ं
जदसाव्या? जचजकत्सक प्रवृत्ी ऐवजी ‘महाजने येन गतः स पंथः’ ही वृत्ी का ंजदसावी? कतृयत्व, आत्मजवश्वास, 
बंडखोर प्रवृत्ी तरुणातंही अभावानेच का ंअसावी? याची कठोर जचजकत्सा होण्याची गरज आहे. प्रगतीची 
पावले टाकत असताना थोडे कसहावलोकनही करण्याची गरज असते. या पजरस्स्थतीची तीन प्रमुख कारणे 
वाटतात. 

 
काििमीमासंा 

 
(अ) स्वातंत्र्यपूवय काळात व नंतरही स्वराज्याचा अथय ‘आपल्ह्या लोकाचें राज्य’ एवढाच जनमानसातं 

रुढ होता आपल्ह्या म्हणजे ‘कहदी लोकाचें’ असा अथय काहंींनी घेतला तर काहंींनी ‘आपल्ह्या जातीजमातीच्या 
ककवा धमाच्या लोकाचें’ राज्य असा घेतला. स्वातंत्र्यलढ्याच्या आकषयणापेक्षा भाषावार राज्यरचनेसाठी 
झालेल्ह्या लढ्याचे आकषयण त्यामुळेच लोकानंा अजधक वाटले. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही राजकारणाचा एक 
भाग म्हणून जनवडणकुाचें राजकारण सुरु झाले. जनवडणकुीतील प्रश्न समजावनू सागंून लोकजशक्षण करुन 
जनतेचा पाकठबा जमळवण्यापेक्षा ‘आपली’ माणसे जनवडून आणणेसाठी त्याचं्या जातीदे्वषाला व धमयजनष्ठलेा 
आवाहन करून मते जमळजवणे केव्हाहंी सोपे जाते. सवयच पक्षानंी या मागाचा अवलंब केल्ह्यामुळे जातीदे्वष, 
गटबाजी, व्यस्क्तस्तोम, जाती-कलह यानंा ऊत येणे अपजरहायय झाले. शासकीय व संस्थात्मक कारभाराची 
पातळीही यामुळे खालावत जाणे अपजरहाययच आहे. 

 
(ब) मागास वगीयाचंी शकै्षजणक, सामाजजक व आर्मथक प्रगती घडवनू आणल्ह्याजशवाय व त्यानंा इतर 

जमातीच्या बरोबर आणल्ह्याजशवाय समाजवाद, लोकशाही ककवा समता नादंणे अशक्य आहे. यासाठी घटना 
दुरुस्ती करुन त्याचेंसाठी जशक्षणससं्था व शासकीय नोकऱ्यामंध्ये राखीव जागा व अन्य सवलती देण्याचे 
धोरण शासनाने स्वीकारले. मागासवगय आयोगही नेमण्यात आले. पण मागासवगीय ठरजवणेसाठी ‘जात’ हा 
जनकष ठरजवल्ह्यामुळे जाती संबंधीच्या जाणीवा प्रबळ होऊ लागल्ह्या. जन्मल्ह्यापासून मरेपयंत जशक्षणासाठी, 
नोकरीसाठी, बढतीसाठी सवय जठकाणी व जनवडणकुीतही जाती–जनकष प्रभावी ठरल्ह्यामुळे जातीप्रथानंा पुन्हा ं
उधाण आले. काहंी लोकाचें त्यामध्ये जहतसंबधं जनमाण झाले. जजद्द, इषा, जनरोगी स्पधा, नष्ट झाली.[ म. श.ं 
ढोले – मंडल अहवालाची जचजकत्सा – प्रकरण ३ रे] 

 
(क) भारतीय आध्यास्त्मक संस्कृती श्रेष्ठ असल्ह्याचा अहंकार वजरष्ठ वगीयामंध्ये मुळात होताच. 

त्याला प्रज्वजलत करण्याचे प्रयत्न स्वातंत्र्यपूवयकाळापासून सातत्याने व अनेकजवध मागानी केले जात आहेत. 
त्यातून आधुजनक संस्कृतीला व सुधारणानंा पािात्य म्हणून जहणवण्याची प्रवृत्ी व त्यासबंंधी जतरस्कार भावना 
जनमाण झाली आहे. एकतर िार मोठ्या बहुसंख्य जनतेस जतच्या अमानुष दाजरद्र्यामुळे, अज्ञानामुळे, 
मागासलेपणामुळे स्वतःच्या संकुजचत जीवनकलहातं कसेतरी जटकून राहण्यापलीकडे गेली हजारो वष े
कसलेही सासं्कृजतक जीवन राजहलेले नाही. मूठभर वजरष्ठ वगीयामंध्ये जवश्वससं्कृती, मानव संस्कृतीची भाषा 
चालत होती, तोही जवचार या कलुजषत अहंकारामुळे मागे पडून तथाकजथत राष्ट्रीय ससं्कृतीचा दपय जनमाण 
झाला. खरे तर सवयच संस्कृती व मानवी मूल्ह्ये जवश्वैकच असतात. जवशषेतः सध्याच्या ताजंिक प्रगतीमुळे सारे 
जवश्वच एक खेडे होऊन बसले आहे. असे असूनही राष्ट्रीय संस्कृतीच्या श्रेष्ठत्वाचा अहंकार वजरष्ठ वगीयाकंडून 
सातत्याने जोपासला जात आहे. गंमत अशी की हेच लोक तोंडाने माि ‘सवयधमयसमभाव’ मंि जपत असतात. 
त्यामुळे आक्रमक जातीयवाद राष्ट्रभक्तीच्या नावंाखाली डोके वर काढीत आहे. 
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अथयवादी दृष्टीकोन स्वीकारुन गेल्ह्या चाळीस वषात सामान्य जनतेचे दाजरद्र्य, अज्ञान व मागासलेपण 
कमी करण्याचे जे प्रयत्न आपण केले, त्यामुळे मागासलेपणा व धमयभोळेपणा कमी न होता वाढत आहे, याची 
जी कारणे आपण पाजहली त्यात आणखी एक महत्वाच्या कारणाची भर घालावी लागणार आहे. आर्मथक 
सुखसमदृ्धी व जशक्षणप्रसार झाला की अंध धमयश्रद्धा ककवा धमयभोळेपणा कमी होईल ही आपली समजूत 
िलदू्रप न होण्याचे ते महत्वाचे कारण मानाव ेलागते. कदाजचत आपल्ह्या ज्ञानप्रसार माध्यमामध्येही काहंी 
दोष संभवनीय आहेत. जवशषेतः जशक्षण ककवा ज्ञान संस्कृतीच्या प्रसाराचे साधन मानण्यातं येते. आपण 
प्रसारीत असलेल्ह्या जशक्षणातूंन व ज्ञानातूंन आधुजनक ससं्कृतीची स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय ही जचरंतन 
मूल्ह्ये का ंप्रसाजरत होत नाहीत? उलट, जवषमता, उच्चनीचता, दे्वष, जतरस्कार ही दुष्ट मूल्ह्ये का ंिैलाजवली 
जावीत? हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचदं्र जवद्यासागर, न्यायमूती रानडे, 
डॉ. भाडंारकर, महात्मा िुले, प्राचायय आगरकर वगैरेनी पुरस्कारलेली नवी संस्कृजत प्रसारीत होण्यास 
सुरवात होत होती, इतक्यातं लाल-बाल-पालाचें व त्याचें मागोमाग गाधंीजींचे राजकारण सुरु झाले. त्यातूंन 
पािात्याच्या राज्या बरोबरच त्यानंी बरोबर आणलेल्ह्या आधुजनक संस्कृतीचाही दे्वष सुरु झाला. 
समाजसुधारणेचा जवचार मागे पडला.[ बी. आर. आंबडेकर – लेख, भाषणे – पा. नं. ३८] परकीय दे्वषाचे राजकारण 
प्रभावी झाले. इंग्रजी राज्य परकीय म्हणनू त्याचा दे्वष, त्यानंी आणली ती आधुजनक संस्कृतीही, जशक्षणही 
परकीय म्हणनू त्याचाही दे्वष सुरू झाला. ‘आमच्या समाजास मुलतः काहीही झालेले नाही. आमची प्रकृती 
ठणठणीत आहे’, अशा भ्रमाचा िुगा जोरजोराने िुगजवण्यात आला. आधुजनक सासं्कृजतक मूल्ह्ये आमच्या 
समाजात प्रभावी न होण्याचे व प्राचीन धार्ममक संस्कृती व परंपरा याचंा प्रभाव जटकून राहाण्याचे व वाढत 
राहाण्याचे ते महत्वाचे कारण होय. 

 
आपण आता ं स्वतंि झालो आहोत. तरीही नेत्यानंी आश्वासन जदल्ह्याप्रमाणे दया–दुधाच्या नद्या 

भरून वाहतानंा जदसत नाहीत. सुखसमृद्धीची जदल्ली अद्यापही ‘बहुत दूर है’. ४६ टके्क जनता आजही दाजरद्र्य 
रेषेखाली जगत असल्ह्याचें सरकारच सागंत आहे. ‘जनरक्षर लोकाचंा जगातंील मोठा देश’ असा आमचा गौरव 
होत आहे. दाजरद्र्याबरोबरच व अज्ञानाबरोबरच बेकारी, अनारोग्य, अंधश्रद्धा याचंाही भस्मासूर भेडसावत 
आहे. आमची प्रकृती ठणठणीत होती, मूलतः आमच्या प्रकृतीस काहीही झालेले नव्हते, मग ही भतेू कोठून 
आली? याचा शोध लावला पाजहजे. या सशंोधनालाच प्रबोधनाची चळवळ म्हणतात. या चळवळीमुळेच 
युरोपातं सवांगीण प्रगती घडून आली. आपणही ती चळवळ करणे जरुर आहे, असे पं. नेहरू, डॉ. आंबेडकर, 
सावरकर, भाई रॉय या सवांचे मत आहे. एकोजणसाव्या शतकाच्या प्रारंभी जतची सुरवात झालीही होती. पण 
लाल-बाल-पालाचं्या व गाधंीजींच्या राजकारणाच्या प्रभावामुळे जतला खीळ बसली. ती चळवळ परत चालू 
केली पाजहजे. तीच आजही आपली जनकडीची गरज आहे. 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकिाचंा दुहेिी लढा 

 
१९२४ ते १९२८ या कालखंडातं डॉ. आंबेडकराचंी भजूमका अस्पशृ्याचं्या राजकारणी नेत्याइतकीच 

कहदुसमाजसुधारकाचंीही होती.[ वसतं पळशीकर – नवभारत माजसक – जडसेंबर ८५ काँगे्रस खास अंक] दजलताचंी चळवळ 
सेवाभावाच्या ककवा उद्धाराच्या पातळीवरून त्यानंी मानवी हक्काचं्या पातळीवर नेली. दजलत समाजातंील 
स्वत्व भावना जागृत करून जतला आत्मोन्नतीची पे्ररणा त्यानंी जदली. महाडच्या चवदार तळयाचा सत्याग्रह, 
पवयती सत्याग्रह व काळाराम मंदीर प्रवशेासाठी सत्याग्रह त्यानंी मोठ्या जोमाने व जजद्दीने केले. २५ जडसेंबर 
१९२७ रोजी ते म्हणाले ‘कहदु समाज स्वतंि करावयाचा असेल, तर चातुवयण्य व असमानता याचें उच्चाटन 
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करून कहदू समाजाची रचना एक वर्मणयत्व व समानता या दोन तत्वांवर केली पाजहजे’.[ वसतं पळशीकर – नवभारत 
माजसक – जडसेंबर ८५ काँगे्रस खास अंक] 

 
डॉ. आंबेडकराचंी ज्ञानोपासना जनर्मववादच आहे. त्याचं्या अनुयायानंीही तशीच करावी, असा त्याचंा 

आग्रह होता. त्यासाठी त्यानंी १९४५ साली पीपल्ह्स एज्युकेशन सोसायटी काढली. अनेक जशक्षणसंस्था, 
जवद्यालये, महाजवद्यालये गावोगावं काढली. अनेकानंा उच्चजशक्षणासाठी परदेशी पाठजवले. ‘मूकनायक’, 
‘जनता’, ‘बजहष्ट्कृत भारत’ इ. वतयमानपिे काढली. ‘अस्पशृ्य पूवी कोण होते’,? भाजषक राज्ये, पाजकस्तान 
वगैरे अनेक गं्रथ जलहीले. त्याचंा लढा दुहेरी होता. एक आर्मथक जवषमतेशी दुसरा सामाजजक जवषमतेशी. 
त्याचेंवर गौतमबदु्ध, कबीर, महात्मा िुले व कालय  माक्सय याचं्या जवचाराचंा प्रभाव िार मोठा होता. 

 
डॉ. आंबेडकिाचें णवचाि 

 
‘‘भारतातंील जाती म्हणजे एकसंघ समाजाचे कृिीमपणे लचके तोडून जनमाण केलेले स्स्थर व 

जनजित घटक होत. त्यापंैकी प्रत्येकावंर जात्यंतगयत जववाहाच्या रुढीद्वारे परस्परातं जमसळून जाण्यास बंदी 
घालण्यात आली आहे. जात म्हणजे ‘स्वयंमयाजदत वगय’ होय.’’ अशी जातीप्रथेची मीमासंा डॉ. आंबेडकरानंी 
केलेली होती. कहदु समाजाची रचना सयुंक्त स्वरुपाची असली, तरी तेथे गंभीर स्वरुपाचे सासं्कृजतक ऐक्य 
आहे, असे त्याचें मत होते. दोन कारणानंी जाजतप्रथा जटकून राजहली असे त्याचें मत होते. त्यापकैी एक म्हणजे 
शसे्त्र वापरण्यास परवानगी नव्हती व दुसरे म्हणजे बहुसंख्य समाजाचे गाढ अज्ञान. म्हणनू 
जातीजनमूयलनासाठी ‘ज्ञान प्रसारातून स्वत्वजनर्ममती’ हाच एकमेव मागय आहे असे ते म्हणत असत. तरीही 
सामाजजक दजासबंंधी कलह चालूच राहील. कारण अस्पशृ्य खालचे आहेत. त्यानंी ‘पायरी’ सोडली, समता 
माजगतली की कलहास सुरवात होते. म्हणनू अस्पृश्यता जनवारण हा वगयकलहाचा प्रश्न आहे असे त्यानंा वाटत 
असे.[ बी. आर. आंबेडकर – जनवडक भाषणे – सपंा. बी. जी. जावळे] 

 
कहदुधमासबंंधी ते म्हणतात ‘कहदुधमात व्यस्क्तला स्थान नाही. त्याची रचना वगाच्या कल्ह्पनेवर 

केलेली आहे. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीशी कसे वागावे, याची जशकवण कहदुधमात नाही. एका वगाने 
दुसऱ्या वगाशी कसे वागावे, याची बधंने कहदु धमात आहेत.’[बी. आर. आंबेडकर – जनवडक भाषणे – सपंा. बी. जी. जावळे] 
समाज हे साधन व व्यस्क्तजवकास हे त्याचे ध्येय असते. व्यस्क्तजवकासासाठी त्या समाजात व्यस्क्तस्वातंत्र्य, 
समता व एकमेकाजवषयी सहानुभतूी याचंी गरज असते. असे वातावरण कहदु समाजात जनमाण करणे हे धमाचे 
कायय होते. पण कहदुधमय ते करु शकला नाही. 

 
बौद्धधमासंबधंी ते म्हणतात ‘‘त्याचा ‘प्रधान हेतू’ मानवी समता’’ हा आहे. बदु्धीच्या कसोटीवर घासून 

प्रत्येक गोष्टीचा जनणयय करावा अशी त्याची जशकवण आहे. म्हणून तो सद्धमय आहे. त्यातं माणसाने माणसाशंी 
कसे वागाव ेयाची जशकवण आहे. नीजतचे संबधं साजंगतले आहेत. शील हे धमाचे मोठे अंग होय. जशक्षणाबरोबर 
माणसाचे शील सुधारले पाजहजे. 

 
‘जातीजनमूयलना’वरील आपल्ह्या प्रजसद्ध व्याख्यानातं ते म्हणतात ‘राजकीय क्रातं्या नेहमीच सामाजजक 

आजण धार्ममक क्रातंीनंतर होतात, असा जगाचा इजतहास आहे. मार्मटन ल्ह्युथरने सुरु केलेली धमयसुधारणेची 
चळवळ म्हणजे युरोजपयन लोकाचं्या राजकीय मुक्तीची पूवय लक्षणेच ठरली. इगं्लंडमध्ये प्युजरटॅजरयनीझमने 
राजकीय स्वातंत्र्याचा मागय दाखजवला प्युजरटॅजरयनीझमने अमेजरकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध कजकले. अरबाचं्या हाती 
राजकीय सत्ा येण्यापूवी हजरत पैगंबराने सुरु केलेल्ह्या धार्ममक क्रातंीच्या मागातून त्यानंा जाव ेलागले. 



 

अनुक्रमणिका 

चंद्रगुप्ताच्या नेतृत्वाखाली घडलेल्ह्या राजकीय क्रातंीआधी बुद्धाची धार्ममक सामाजजक क्रातंी होऊन चुकली 
होती. महाराष्ट्रातंील सतंानंी केलेल्ह्या धार्ममक चळवळी नंतरच जशवाजीची राजकीय क्रातंी घडून आली. गुरु 
नानकाच्या धमयक्रातंीनंतरच शीखाचंी राज्यक्रातंी यशस्वी झाली. कोणत्याही राष्ट्राच्या राजकीय मुक्तीसाठी 
प्राथजमक आवश्यकता म्हणनू त्याचें मन व आत्मा मुक्त होणे जरुर असते. कहदुधमाचा त्याग व बौद्धधमयप्रवशे 
ही अशीच क्रातंी आहे.’[बी. आर. आंबेडकर – लेख व भाषणे – पा. नं. ४४] म्हणून १९५६ साली त्यानंी स्वतः बौद्धधमाची 
दीक्षा घेतली व आपल्ह्या लाखो अनुयायानंाही जदली. पण त्यानंतर लगेचच त्याचें अकाली जनधन झालेमुळे 
त्याचें संकल्ह्पीत कायय पूणय होऊ शकले नाही. त्याचं्या अनुयायाचंी व त्याचं्या चाहत्याचंी बौजद्धक पातळी आजण 
ते स्वतः याचं्यामध्ये जमीन व आस्मानाइतके अंतर होते. त्यामुळे त्याचेंकडूनही जवशषे प्रगती या जदशनेे झाली 
नाही. सामान्य जनतेचे दृष्टीने जवचार केला तर डॉ. आंबडेकराचें जवचार म्हणजे ‘उंच खंुटीवर अडकवलेले 
गाठोडेच’ होते. महात्मा जोतीराव िुल्ह्याचं्याप्रमाणेच त्यानंा अमाप लोकजप्रयता व अनुयायी वगय लाभला. िार 
मोठ्या सखं्येने त्यानंा अक्षरशः देवच मानले. पण त्याचें जवचार त्यानंा पेलण्याजोगी पजरस्स्थती नव्हती. 

 
बॅ. णव. दा. साविकि (१८८३–१९६६) 

 
आधुजनक भारताच्या उभारणीस सवांगीण वैचाजरक क्रातंीची आवश्यकता आहे. या डॉ. 

आंबेडकराचं्या मताशी सहमत असणारे व अशा क्रातंीस दीघयकालपयंत सहकायय देणाऱ्या, ज्या काहंी उच्च 
ध्येयवादी व्यक्ती झाल्ह्या त्याचं्यामध्ये बॅ. सावरकर हे अग्रगण्य तत्वकचतक म्हणनू गणले पाजहजेत. ते 
कृजतशील तत्वकचतक होते. तसेच प्रजतभावतं कजव, वक्ते व लेखक होते. त्याचंी काव्यप्रजतभा क्रातंदशी होती. 
तशीच आधुजनक वैज्ञाजनक दृष्टीकोनाचे सामर्थ्यय आत्मसात करणारी व मानवी जीवनमूल्ह्याचें भव्य दशयन 
घडजवणारीही होती. जवश्वाकडे व जीवनाकडे पहाण्याचा त्याचंा दृष्टीकोन जवज्ञानजनष्ठ व बुद्धीवादी होता. 

 
क्रातंीकारकत्व, कहदुत्वाचा अजभमान, आजण सामाजजक सुधारणाचंा आग्रह हे सावरकराचं्या जीवनाचे 

अजवभाज्य पलूै मानले जातात. त्याचं्या सामाजजक सुधारणाचें अजधष्ठान म्हणजे कहदुराष्ट्राचा अजभमान हे होय. 
कहदुसमाजातं जशरलेल्ह्या दुष्ट रुढी घालजवण्यासाठी, समाजसुधारणेसाठी आजण कहदुसमाज संघजटत 
करणेसाठी कहदुत्वाचा अजभमान जागजवणे ही मािा गुणकारी ठरेल असा त्याचंा जवश्वास होता.[ डॉ. अशोक मोडक 
– समाजसुधारक सावरकर – लेख]  

 
सावरकराचं्या सवयच राजकीय जवचाराचंा व कायाचा याजठकाणी उहापोह करता येणे आपणासं 

अशक्य आहे. त्याचं्या क्राजंतकायाचा जवचारही येथे अप्रस्तुत ठरेल. िक्त सामाजजक सुधारणाचंा आग्रह व 
कहदुत्वाचा अजभमान या त्याचं्या जीवनाच्या दोनच पलंूैचा जवचार आपणासं येथे कतयव्य आहे. 

 
समाजसुधाििा 

 
मनुस्मृती काय, याज्ञवल्ह्क्य स्मृती काय सवय ऐजतहाजसक चीजा मानल्ह्या पाजहजेत. जन्मजसद्ध जवषमता 

नष्ट करुन गुणजसद्ध जवषमता जनमाण केली पाजहजे. कहदु समाजाला जखडणाऱ्या सप्त बेड्ा म्हणजे (१) 
वदेोक्त बंदी, (२) व्यवसाय बंदी, (३) स्पशयबंदी, (४) कसधुबंदी, (५) शुद्धीबंदी, (६) रोटीबंदी, (७) बेटीबंदी 
या होत त्या लवकरातंल्ह्या लवकर तोडल्ह्या पाजहजेत. त्यासाठी बॅ. सावरकर तीन उपाय सुचजवतात. (१) 
कालबाय रूढीवर कठोर हल्ले केले पाजहजेत. (२) जववकेजनष्ठा रुजजवली पाजहजे. (३) प्रयत्नवादाचा 
अंजगकार केला पाजहजे. जातीभेदासंबधंी ते म्हणतात. ‘जातीभेद हा कहदुच्या समाजव्यवस्थेमधला सवाजधक 
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मोठा शाप आहे. या महाशापामुळे कहदु समाज जीवनाचा सामर्थ्ययशाली प्रवाह वाळवटंातं ककवा डबक्यातं 
आटून नष्ट होऊन जाण्याचे भय आहे. आपल्ह्या जातीप्रथेमध्ये आपल्ह्या खाली असलेल्ह्या जातीवर वचयस्व 
गाजजवण्याची सधंी प्रत्येक जातीस जमळत असते. त्यामुळे ही प्रथा थोड्ाबहुत प्रमाणातं सवांनाच हवीशी 
वाटते म्हणनू ती जचवट बनली आहे. तरीही या जातीप्रथेच्या व तदुत्पन्न जवटाळाच्या भ्रातं समजुतीच पुष्ट्कळ 
अंशी आपल्ह्या अवनतीस कारण झाल्ह्या आहेत हे कोणाही जवचारवतं मनुष्ट्यास नाकारता येणार नाही. म्हणनू 
शेंड्ाबुडख्यासजहत सवय जातीचे एकजात उच्चाटन झाले पाजहजे.’[ज. द. जोगळेकर – सावरकराचंा राष्ट्रवाद – लेख] 
कोणत्याही पंक्तीत बसून खाणे, जपणे करा. वैद्यकीय दृष्टीने जहतकर आजण स्वच्छ असलेले कोणतेही अन्न 
खा. सवय कहदूनी पशुपक्ष्याचें मासं व मासळी खाण्यास सुरवात केली, तर पाचं कोटी लोकाचंा अन्नप्रश्न सहज 
सुटेल. माणसाने काय खाव,े काय प्याव,े हा धमाने जनणयय करण्याचा प्रश्न नव्हे. वैद्यकीय ज्ञानाचे मतच ग्राय 
धराव.े जे अन्न आपणासं आवडते, पचते, जन आरोग्यवृद्धीस उपकारक आहे, ते जनधास्तपणे खाव.े अन्न ककवा 
पोट हे धमाचे स्थान नसून अंतःकरण ककवा आत्मा यामध्ये धमाचा खरा जनवास असतो.[ जव. दा. सावरकर – 
जात्युच्छेदक जनबंध – पा. नं. ८] सावरकर स्वतः जनरीश्वरवादी होते.[ धनंजय कीर – सावरकर चजरि – पा.ं नं. १९८] 

 
णवज्ञानणनष्ठा व बुद्ीवाद 

 
आमच्या ससं्कृतीचे भषूण म्हणून आम्ही जे ब्रीद जमरवतो ते हे की वदेातं जे साजंगतले आहे, त्याच्यापढेु 

दहापाचं हजार वषात सामाजजक, राजकीय व धार्ममक जवजधजनषेधातं आम्ही रजतभरही पुढे सरकलो नाही. 
आमच्या संस्कृतीचे मुख्य लक्षण एका शब्दातं सागंायचे तर ‘श्रुजतस्मजृतपुराणोक्त’ या शब्दातं सागंता येईल. 
ही प्रवृत्ी आजचीच नाही. श्रजुतस्मतृीपुराणाचं्याही आधी पासूनची आहे. आजपयंत सारखी चालत आलेली 
आहे. ती जहतकर आहे ककवा नाही, मनुस्मृतीसारख्या आद्य स्मृतीत ती साजंगतली आहे की नाही याची 
जचजकत्सा कोणीच केलेली नाहीं. तरीही ती आचरणीय आहे याचे कारण एकच. ते म्हणजे ‘एषः धमयः सनातनः’ 
ती श्रुजतस्मृतीपुराणोक्त आहे एवढेच. याचे उलट आजच्या यरूोजपयन ससं्कृतीचे मुख्य लक्षण ‘अद्ययावत’ ते 
पूजक आजचे. आम्ही कालचे. ते नव्याचे. आम्ही जुन्याचे. अपजरवतयनीय शब्दजनष्ठ धमय आजण प्रत्यक्ष-जनष्ठ, 
प्रयोगक्षम जन प्रयोगजसद्ध जवज्ञान याचं्या जभन्न प्रवृत्ींची ती जभन्न नावं े आहेत. जे धमयगं्रथ अपौरुषेय म्हणनू 
समजले गेले त्याचं्यात सामावलेली संस्कृतीही अपजरवतयनीय समजली जाते. जे लोक त्या धमयगं्रथाची सत्ा 
आपल्ह्यावर चालंू देतात, ते श्रुजतस्मृजतपुराणोक्ताचे बंदे गुलाम होऊन बसतात. 

 
हीच गोष्ट जििन, यहुदी, पारशी, मुसलमानी प्रभतृी यच्चयावत अपौरुषेय मानलेल्ह्या धमयगं्रथाचंी. 

जोवर यूरोप बायबलला अपजरवतयनीय आजण अपौरुषेय धमयगं्रथ मानीत होता, तोवर युरोपही असाच आजण 
याच श्रुजतस्मजृतपुराणोक्ताचं्या आडातंील बेडूक होऊन पडला होता. जी युरोपची गोष्ट, तीच मुसलमानी 
जगताची. केमालपाशाचा तुकय स्तान सोडला तर बाकीचे मुसलमानी जगत कहदू जगताप्रमाणेच आजही ‘बाबा 
वाक्यं प्रमाणम्’चेच बंदे गुलाम झालेले आहेत. ज्या श्रुणतस्मृणतपुिािोक्ताच्या बडेीने आमच्या कतृयत्वाचे 
हातपाय जखडून टाकले आहेत, ती तोडली पाजहजे. हे सवयस्वी आपल्ह्या इच्छेवर अवलंबून आहे. कारण ही 
बेडी मानजसक आहे. यापुढे कोणतीही गोष्ट चागंली की वाईट हे एकाच कसोटीवर ठरजवले पाजहजे. कोणताही 
गं्रथ अपजरवतयनीय ककवा जिकालाबाधीत नाही. त्यातंील सारे ज्ञान, आजच्या जवज्ञानाच्या कसोटीवर आम्ही 
लावणार आजण आम्ही अद्ययावत बनणार.’[जव. दा. सावरकर – दोन शब्दातं दोन ससं्कृती (सावरकर खास अंक) – पा. नं. १२१] 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

मानवतावाद 
 
जवश्वाच्या शस्क्त बहुताशंाने मानवाला प्रजतकूलच आहेत. अशा पजरस्स्थतीत मानवाला काहंी करता 

येण्यासारखे असेल, तर ते एवढेंच की जवश्वशक्तीचे जनयम, त्याने कसोशीने जशकून घ्यावते व स्वतःच्या 
लाभासाठी उपयोजावते. मानवजातीच्या जहतास साधक ते चागंले, व बाधक ते वाईट. नीजतअनीजत याचंी 
व्याख्या मनुष्ट्यजातीच्या सवयसामान्य जहताच्या कसोटीवर ठरजवली पाजहजे.[ जव. दा. सावरकर – समग्र सावरकर वाङ्मय 
खंड ३ रा – २९०–२९७] 

 
कहदुत्वाचा अणभमान 

 
डॉ. आंबेडकरानंा जलजहलेल्ह्या पिातं सावरकर म्हणतात. ‘जर अस्पृश्यवगय कहदु समाजाचा अजभन्न 

भाग व्हावयाचा असेल, तर नुसती अस्पृश्यता जाऊन चालणार नाही, तर चातुवयण्य नष्ट व्हायला हव.े ज्या 
थोड्ा लोकानंा याची आवश्यकता पटली आहे, त्यापकैी आपण एक आहोत, हे सागंायला मला आनंद 
वाटतो.’[धनंजय कीर – सावरकर चजरि – पा. नं. १९८] 

 
पण सावरकराचं्या कहदुत्ववादाचे ज्येष्ठ पुरस्कते व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक 

श्री. मा.ं स. गोळवलकर गुरुजींना सावरकराचंा हा जवचार मान्य जदसत नाही. ते म्हणतात ‘चातुवयण्य म्हणजे 
सवयशस्क्तमान परमेश्वराचे चतुर्मवध स्वरुप. त्याची पूजा सवांनी आपापल्ह्या पद्धतीने व शस्क्तनुसार 
करावयाची. ज्ञानदानामुळे जसा ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्याचप्रमाणे क्षिीय शिूंचा नाश करीत असल्ह्यामुळे जततकाच 
श्रेष्ठ आहे. शतेी व व्यापार करुन समाजाचे धारण पोषण करणारा वैश्य आजण आपल्ह्या कलाकौशल्ह्याने 
समाजाची सेवा करणारा शूद्र याचेही स्थान कोणत्याही प्रकारे कमी महत्वाचे नाही.[ मा. स. गोळवलकर – जवचारधन 

– पा. नं. ९६] श्री. गोळवलकर गुरुजी पढेु म्हणतात ‘आपल्ह्या पूवयजानंी साजंगतले की, आपला समाज हाच 
आपला परमेश्वर’ हा कहदू समाज जवराट पुरुष आहे. सवयशस्क्तमान परमेश्वराचेच ते अजभव्यक्त स्वरुप आहे. 
पुरुषसुक्तामध्ये सवयशस्क्तमान परमेश्वराचे जे वणयन आहे, त्यातं म्हटले आहे. 

 
‘ब्राह्मणोऽस्य मुख मासीत । 
बाहुः राजन्यः कृतः ॥ 
उरु तदस्य यद वैश्यः । 
पदभ्याः शदू्रो अजायत॥’ 

 
याचा अथय असा की ब्राह्मण ज्याचे मुख आहेत, क्षजिय त्याचे हात वैश्य ज्याच्या माडं्ा आहेत, व शुद्र 

ज्याचे पाय आहेत. ज्या समाजातं अशी चतुर्मवध व्यवस्था आहे, तो कहदु समाज आपला ईश्वर आहे.[ मा. स. 
गोळवलकर – जवचारधन – पा. नं. २५] 

 
इस्लामही त्याच्या समाजाकडे याच दृष्टीकोनाने पहातो. कुराणामध्ये जनर्मदष्ट केलेला ईश्वरी हेतु 

समजून घेण्याचे एकमेव साधन म्हणजे ‘उम्मा’ (धमय समाज) होय असेच त्याचेंही मत आहे.[ प्रा. अ. जभ. शहा – 
Challenges to secularism – ३३] या दृष्टीकोनाचा मजतताथय असा की व्यस्क्तला समाजाचा एक अजभन्न भाग इतकेच 
स्थान असूं शकते. स्वतंि अस्स्तत्व नाही. जर व्यस्क्तला स्वतंि अस्स्तत्व नसेल, तर जतचे महात्म्य, ककवा 
स्वातंत्र्य असूच शकत नाही. नागणिक व्यत्क्त नाहीत. लोकशाही अशक्यच. दुसरे असे की कहदू समाजरुपी 
जवराट पुरुषाचे ककवा परमेश्वराचे वणयन करण्याकरता ंजे रुपक वापरले आहे. त्यातं जनरजनराळया वणाची 
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उत्पत्ी कशी झाली, याची उपपत्ी उच्चनीचभावाची जनदशयक नव्हे काय? मग वणामध्ये उच्चनीच कोणी नाही, 
सवय समानच आहेत असे श्री. गोळवलकर गुरुजी कसे म्हणतात? 

 
धमयणनिपेक्ष िासनासबंधी 

 
सावरकर म्हणतात ‘शासनससं्थेंचा व्यवहार चालजवणेसाठी धमाची’ आवश्यकता नसते. तसेच ‘कहदू 

राष्ट्रवाद’ आजण ‘धमयजनरपेक्ष शासन’ या दोन्ही कल्ह्पना परस्परजभन्न आहेत. त्याचं्यात जवरोध येण्याचे कारण 
नाही. 

 
कहदुत्व 

 
सावरकराचें मते कहदुत्व म्हणजे कहदु धार्ममकत्व नव्हे. आकसधु–कसधुपयंता भारतामध्ये जो राहतो व 

जो या भजूमला ‘मातृभ ू जपतृभ’ू पुण्यभ ूमानतो तो ‘कहदु’ अशी त्याचंी व्याख्या आहे. लो. जटळकाचं्याप्रमाणे 
‘प्रामाण्यबजुद्धः वदेेषु’ अशी धमयगं्रथ प्रामाण्याची भजूमका त्याचंी नाही. हे त्याचें वैजशष्ट्य होय. त्याचं्या 
‘धमयजनरपेक्ष शासनास’ असलेल्ह्या अनुकुलतेचे हे लक्षण मानाव ेलागते. म्हणजेच त्याचें ‘कहदुत्व’ ही प्रादेजशक 
कल्ह्पना आहे. धार्ममक नाही. असे म्हटले जाते. व्यापक राष्ट्राजभमानाची द्योतक अशी ही व्याख्या, जटळकाचं्या 
व्याख्येहून व्यापक आहे, हे खरे आहे. त्याचबरोबर वैजदक, बौद्ध, जैन, शीख आजद सवांना ‘कहदू’ शब्दाचं्या 
व्याप्तीत सावरकरानंी सामावनू घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, हेही खरे आहे. तथाजप थोडे खोलातं गेल्ह्यावर 
आपल्ह्या लक्षातं येते कीं, जपतृभ ूव मातृभ ूमानणारे कोण हे जन्मानेच ठरणार आहे, मानण्यावर नाही, हे उघड 
आहे. पण ‘पुण्यभ’ू शब्दच या व्याख्येत महत्त्वाचा आहे. एखाद्याचा जो कोणता धमय असेल (जन्मानेच 
ठरणारा), तो धमय ज्या भमूीत जन्मला, जवकासला, ती त्याची पुण्यभ.ू पुण्यभचू्या या अथाने वैजदक, बौद्ध, 
जैन, शीख, इत्यादींची पुण्यभ ूभारतभमूी होते, तर मुसलमान, जििन यहूदी, पारशी याची पुण्यभ ूभारतभमूी 
ठरत नाही. म्हणजेच हीही कसोटी जन्माने ठरणारीच आहे व धार्ममकच आहे. कारण भारताला पणु्यभ ू
मानण्यासाठी मुसलमान, जििन, पारशी, यहुदींना धमांतर कराव े लागणार हे स्पष्ट होते. कहदू शब्दाची 
व्याख्या अशी करून कहदू व अकहदू अशा दोन वगात भारतीय लोकाचंी सावरकर जवभागणी करतात हे उघड 
आहे. व ही जवभागणीही जन्मावर, धमावर आधारलेली आहे, हेही उघड आहे. जन्म ककवा धमावर माणसाच्या 
जनष्ठा, भावना जवचार अवलंबून असतात असे मानणे सावरकराचं्या बजुद्धवादातं कसे बसते? व्यावहाजरक 
अनुभवाशी तरी ही समजूत जुळणारी आहे काय? खुद्द सावरकरानंी अशा जकतीतरी देशाजभमानी 
मुसलमानाचंी, जििनाचंी उदाहरणे आपल्ह्या वाङ्मयातं जदलेली नाहीत काय? 

 
िाष्ट्रकल्पना 

 
धमय, संस्कृती, भाषा, भौगोजलक एकता, परंपरा, समान-शिू यापंकैी एक ककवा अनेक घटकानंी 

कोणत्याही समाजगटातं एकत्वाची जाणीव जनमाण होते आजण अशी एकत्वाची जाणीव असलेला समाजगट 
म्हणजेच राष्ट्र होय अशी सावरकराचंी व्याख्या आहे. राष्ट्रीयत्व म्हणजे एकत्वाची जाणीव. सामाजजक 
एकत्वाच्या तत्वज्ञानासच राष्ट्रवाद म्हणतात. कहदुस्तानातंील लोकाचें एकत्व साधणारा जवचार म्हणजेच 
कहदूत्व होय. कारण (१) कहदुस्तानातंील लोकानंा प्राचीन काळापासून कहदू म्हणतात व त्याबद्दल त्यानंा ममत्व 
वाटते. (२) ज्याला ‘लीग ऑि नेशन्स’ राष्ट्रीय मताजधक्य म्हणतात, त्या लोकाचं्या नावंानेच बहुतेक सवय 
राष्ट्रे ओळखली जातात. (३) प्राचीन काळापासून कहदू समाजातं एकत्वाची भावना आहे. (४) या देशातं 
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कहदंूची बहुसंख्या आहे. (५) जाती, उपजाती, प्राजंतक भाषा, धमय या सवांच्या अजभमानावर मात करुन 
कहदुस्तानला एकि ठेवण्याचे सामर्थ्यय केवळ कहदुत्वातं आहे म्हणजेच कहदू राष्ट्रीयत्वातं आहे. कहदु राष्ट्रीयत्व 
हे कहदु धमावर आधारीत असाव ेअसे सावरकरानंी कधीही कोठेही म्हटलेले नाही. कहदू राष्ट्राची कल्ह्पना 
कहदुत्वावर आधारलेली आहे. कहदू धमावर नव्हे. 

 
राष्ट्र कल्ह्पनेसबंंधी सावरकर म्हणतात ‘राष्ट्रीयत्व’ म्हणजे एकत्वाची जाणीव. कहदु समाजामध्ये अशी 

एकत्वाची जाणीव आहे काय? पूवी कधी काळी होती काय? मग ‘कहदुत्व’ हेच राष्ट्रीयत्व कसे? जन्मजसद्ध 
उच्च-नीचतेवर आधारलेल्ह्या कहदू समाजातं एकत्व कधी नादूं शकेल काय? 

 
सावरकर पुढे म्हणतात ‘कहदुस्तानातील लोकानंा कहदुत्वाबद्दल ममत्व वाटते. प्राचीन काळापासून 

कहदू समाजातं एकत्वाची भावना आहे.’ हे तरी ऐजतहाजसक सत्य आहे काय? भारताचा सारा इजतहास याच्या 
जवरुद्ध साक्ष देत नाही काय? या प्रश्नाचा जवचार त्याचं्या कहदुत्वजवषयक कल्ह्पनेमुळे त्यानंा करता आला 
नसावा. 

 
कहदुत्व कल्ह्पना कहदु धमाजधष्ठीत नसून प्रादेजशक असल्ह्याचे ते एकीकडे सागंतात तर दुसरीकडे या 

देशात कहदंूची बहुसंख्या असल्ह्याचे सागंतात. म्हणजे त्याचं्या ‘कहदुत्व’ कल्ह्पनेत प्रादेजशक व धार्ममक 
कल्ह्पनाचंी सरजमसळ झालेली जदसते.’ 

 
धमय— 

 
ईश्वर, जीव व जगत् याचें स्वरुप व संबंधाजवषयी जवचार करणारे शास्त्र म्हणजे धमय होय. आजदशक्तीचे 

स्वरुप, जगताचे आजदकारण, आजदजनयम, जिकालाबाजधत, शाश्वत व सनातन असतात. पण त्याचा 
आचारधमय, कमयकाडं ककवा उपासना पद्धती पजरवतयनशील असते. असे सावरकर मानतात. पण धमाच्या या 
दोन भागामंध्ये काहंी तार्मकक सुसंगती, कायय कारण भाव असतो ककवा नाही? सवोच्च न्यायालयाने केलेल्ह्या 
धमाच्या व्याख्येप्रमाणे ‘व्यस्क्तच्या श्रद्धा’ एवढाच धमाचा अथय नसतो, तर त्या श्रद्धा व त्यानुसार करावी 
लागणारी कृती जमळून धमय होत असतो.[ प्रा. अ. जभ. शहा – Challenges to secularism – ३३] म्हणजे धमाचा सनातन 
भाग जो श्रद्धा व आचारधमय ककवा कमयकाडं याचं्यात काययकारणभाव असतो हे स्पष्ट होते. म्हणून अस्पृश्यता 
जातीयता आजद सप्तशृखंला तोडण्यास आजण कहदुसमाज सुधारण्यास सावरकरानंी साजंगतले. हे त्याचें कायय 
लोकोत्रच आहे. पण या सवय शृखंला ज्या धमयशास्त्रातूंन जनमाण झाल्ह्या त्या धमयशास्त्राबद्दल सावरकर काहीच 
दोष देत नाहीत. उलटपक्षी ईश्वर, जीव व जगत याचें स्वरुप आजण सबंंध ककवा आजदशक्तीचे स्वरुप वगैरे 
धमाचा जो भाग आहे, तो त्यानंी सनातन मानला आहे त्यातूंनच या सवय रूढी जनमाण झालेल्ह्या असतील तर 
िक्त रूढी तोडून कसे भागेल? ‘सनातन धमय’ म्हणून समजल्ह्या गेलेल्ह्या जवचाराचंीही िेरतपासणी करणे 
जरूर नाही काय? वास्तजवक पहाता ंजीवनाकडे पहाण्याच्या जवज्ञानवादी दृष्टीकोनाचा आग्रहपूवयक पुरस्कार 
सावरकर करतात. मग वैज्ञाजनक प्रगतीमुळे व जवश्वजवषयक नवीन वैज्ञाजनक ज्ञानामुळे ‘ईश्वर, जीव व जगत’ 
यासबंंधीच्या पूवीच्या ऋषीमुनींनी केलेल्ह्या कल्ह्पनामंध्ये म्हणजेच धमयजवषयक प्राचीन ज्ञानामध्ये आधुजनक 
जवज्ञानाशी सुसंगत िेरबद्दल आवश्यक ठरत नाहीत काय? मग धमाचा एतजद्वषयक भाग सनातन कसा 
मानायचा? याचा उलगडा सावरकरानंी केलेला नाही. त्यामुळे कहदुधमय ही कल्ह्पना आहे व जातीप्रथा ही 
वस्तुस्स्थती आहे याची जाणीव त्यानंा होऊ शकली नाही. साहजजकच लहानसहान संकुजचत व प्रादेजशक 
भावनावंर व जातीजवषयक भावनावंर कहदुत्वाची भावना मात करील हा त्याचंा आशावाद भ्रामक ठरला यातं 
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आियय कसले? गेली शभंराहून अजधक वष ेया देशातं राष्ट्रीयत्वाचा व कहदुत्वाचा जवचार माडंला जात आहे. 
तरीही वरचेवर जातीयवाद वाढतोच आहे. एवढेच नव्हे तर सवयच संकुजचत भावना वाढत आहेत, 
राष्ट्रीयत्वावर मात करीत आहेत. अशीच सद्यस्स्थती नाही काय? ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद, सवणय अस्पृश्य 
कलह, कहदु-मुस्लीम दंगे, अस्पृश्यावरील व जस्त्रयावंरील अत्याचार, हे सारे काय सागंतात? दुसरे असे कीं 
कहदुधमाचे स्वरुपच सामाजजक उच्चनीचतेवर व जवषमतेवर इतके आधारलेले आहे की सावरकर ज्यानंा कहदू 
मानतात, त्या सवांचे ऐक्य इजतहासातं कधीही झालेले नाही, सध्याहंी होऊ शकत नाही. जशवाय हा अनुभव 
केवळ कहदंूचा नसून सवयच धमीयाचंा आहे. 

 
स्त्रीणवषयक दृणष्टकोन 

 
‘चूल आजण मूल’ हेच स्त्रीचे प्रमुख कतयव्यके्षि आहे. आपल्ह्या बाळाला अंगावर पाजणे हेच स्त्रीचे 

पृर्थ्वीतलावरील परमसौख्य आहे. असे सावरकर सागंतात. सावरकराचं्या कहदुधमात जजथे व्यक्तीलाच 
स्वतंि स्थान नाही, तेथे स्त्रीला नसाव े यातं आियय काहंीच नाही. व्यस्क्तस्वातंत्र्य, व्यस्क्तमत्वाच्या 
जवकसनाची सधंी, आत्मजवश्वास, आत्मजवकास, संधीसमानता व यातूंन जनमाण होणारे स्वातंत्र्य, लोकशाही 
या सवय गोष्टी कहदुत्ववादी जवचारातं अभावानेच चमकतात हे साहजजकच आहे. 

 
धमय म्हणजे तरी काय? समाजधारणा करतो तो धमय, अशी धमाची व्याख्या केली जाते. प्रा. भालबा 

केळकर म्हणतात ‘माणसामाणसातंील नाती व सौहादय जोपासणे म्हणजे समाजधारणा होय.[ प्रा. भालबा केळकर 

– जवज्ञानजनष्ठ सावरकर – लेख] माणसामाणसामंधील सौहादय जोपासणे म्हणजेच त्याचें जीवनजवषयक प्रश्न, कचता, 
आकाकं्षा, अडचणी सामजंस्याने सुटतील अशी समाजव्यवस्था जनमाण करणे होय’. हे समाजपजरवतयनाचे 
कायय कोणत्या तरी धमाला आजच्या ककवा यापढुील काळातं शक्य होणार आहे काय? सावरकरानंी या 
प्रश्नाचा जवचार कोठेच केलेला नाही. 

 
अलीकडे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या जचरंतन मानवी मूल्ह्याचं्या पायावंर समाज उभारणी करण्याचे 

प्रयत्न जगभर चालले आहेत. ‘हे जवश्वजच माझे घर’ अशा जवश्वकुटंुबाची कल्ह्पना केल्ह्याजशवाय कोणतेच प्रश्न 
आजकाल सुटत नाहीत. असा अनुभव प्रत्यही येत आहे. संपूणय जवश्व हे लहानसे खेडे झाले आहे असा प्रत्यक्ष 
अनुभव आजच्या तंि शास्त्रानंी येत आहे. अशा स्स्थतीत राष्ट्रीयत्वाच्या पातळीवरला कोणत्याही प्रश्नाचा 
जवचार संकुजचत होत नाहीं काय? मानवी एकता, समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व लोकशाही या नवजवचाराचं्या 
जगातं जगत्कारण सुसंगत ठरेल, राष्ट्रीयत्व नव्हे. पण राष्ट्रवाद ही तर सावरकराचंी मयादा आहे. 

 
समाजसुधारक सावरकर कहदूना कधीच आवडले नाहीत. सनातनी कहदूनी त्याचंा सदैव जनषेधच 

केला. पण त्यानंी जेव्हा कहदुसभेचे राजकारण सुरू केले, त्यावळेी सवय पुराणमतवादी त्याचें भोवती गोळा 
झाले. त्यामुळे सावरकर व त्याचें तथाकजथत अनुयायी याचेंमध्ये वैचाजरक संजदग्धतेची प्रचंड कभतच 
शवेटपयंत उभी होती. गाधंीजीप्रमाणेच त्यानंा असंख्य अनुयायी लाभले. तरीही वैचाजरक एकाकीपण त्यानंा 
पत्करावा लागला. 
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भाई मानवेंद्रनाथ िॉय (१८८७ – १९५४) 
 
भारतातं राजकीय क्रातंी होण्यापूवी वैचाजरक क्रातंी होण्याची गरज आहे. या डॉ. आंबेडकर, बॅ. 

सावरकर याचं्या मताशी भाई रॉय पूणयतः सहमत होते. यूरोपमध्ये बाराव्या शतकापासून पंधराव्या शतकापयंत 
प्रबोधनाची चळवळ झाली, तशी भारतातं व्हावी असे भाई रॉय यानंा वाटत होते. यरूोपमधील प्रबोधनाच्या 
चळवळीचे मूलतत्त्व म्हणजे इजतहासाकडे पहाण्याचा जचजकत्सक दृष्टीकोन हे होय. आधुजनक यूरोपच्या 
जशल्ह्पकारानंी जुन्या कल्ह्पना, समाजसंबधं, सासं्कृजतक मूल्ह्ये व ध्येये याचंी कठोर जचजकत्सा आरंभली. 
मानवाच्या जवकासासाठी त्याचंा जकतपत उपयोग होण्यासारखा आहे, या दृष्टीने छाननी केली. या कसोटीला 
जे उतरणार नाही, त्याचा जनष्ठूरपणे त्याग केला. म्हणून त्यांची एवढी प्रगती होऊ शकली. भारतीयानंाही हेच 
कराव े लागणार आहे, तरच आपण यूरोपच्या बरोबरीने प्रगती करू शकू.[ मानवेंद्रनाथ भाई रॉय – Renaissance 

movement – ३१] म्हणून भारताच्या प्रबोधन चळवळीस चालना देण्याच्या उदे्दशाने ‘भारतीय प्रबोधन संस्था’ 
त्यानंी स्थापन केली. जतचेमािय त प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या वैजशष्ट्ठ्याचें संशोधन करण्याचे कायय त्यानंी 
आयुष्ट्यभर केले. ‘जडवाद’, ‘रानटीयुगापासून ससं्कृतीकडे’, ‘मनुष्ट्य आजण जनसगय’, ‘जवज्ञान आजण 
अंधश्रद्धा’, ‘जवसाव्या शतकातंील पाखंडे’, ‘भारताचा सदेंश’ आजद गं्रथ जलहून भाई रॉय यानंी या कायाला 
प्रारंभ केला. १९३७ पासून ‘इंजडपेन्डंट इजंडया’ साप्ताजहक सुरू केले. तेच आता ‘रॅजडकल युमजॅनस्ट’ या 
नावाने माजसक रुपात बॅ. तारकंुडे चालवीत आहेत. राजकारणासजहत सवय जवषयाचंा शास्त्रशुद्ध जवचार 
करण्याचे स्वतंि व्यासपीठ यामुळे जनमाण झाले. भारतीय इजतहास संशोधनपूवयक व पूवयग्रहापासून अजलप्त 
भावनानंी जलजहला जावा यासाठीही त्यानंी प्रयत्न केले. त्यासाठी मागयदशयक सूि म्हणजे जवचाराचंा इजतहास 
इतर शास्त्राचं्या इजतहासाला समातंर असतो आजण असा जवचाराचंा इजतहास धमाच्या व तत्त्वज्ञानाच्या 
इजतहासातून शोधता येतो, असा जसद्धातं त्यानंी ‘बुद्धी, पे्ररणा आजण क्रातंी’ या जद्वखंडात्मक गं्रथामध्ये माडंला. 
प्राचीन इजतहासामध्ये तत्कालीन वैभवाचा, परंपराचंा, थोर पुरुषाचं्या पराक्रमाचंा, स्थळाचं्या वणयनाचंा काही 
भाग असतो. त्याचप्रमाणे स्थळकाळांच्या मयादा ओलाडूंन जाणारी जचरंतन मानवी मूल्ह्येही त्यातंच असतात. 
त्याचें संशोधन करण्याचे कायय प्रबोधनाच्या कायाचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्राचीन ग्रीक संस्कृतीची सासं्कृजतक 
मूल्ह्ये, तत्त्वज्ञानात्मक जवचार रोमन साम्राज्याने व धमयपीठाने खोल गाडून टाकली होती. अरब संशोधकानंी 
त्याचें संशोधन केले. त्यावरच आजच्या यूरोजपयन ससं्कृतीची दैदीप्यमान इमारत उभी राजहली आहे. भारतीय 
संस्कृतीचे असेच संशोधन आपणासं करावयाचे आहे. असे भाई रॉय यानंा वाटत असे. 

 
आधुजनक काळातं माक्सयवादाचे बरेच आकषयण युवकवगात जनमाण झालेले आहे. पण माक्सयवाद हेही 

प्रबोधनाच्या चळवळीचेच अपत्य आहे, असे सागंून त्याचे अजधक संशोधन व्हाव ेम्हणनू ‘माक्सयवादी मागय’ या 
नावाचे िैमाजसक भाई रॉय यानंी सुरू केले. त्याचे रुपातंर पुढे ‘मानवतावादी मागय’ यामध्ये झाले. 

 
रॉय याचें मते ‘सत्यसंशोधन’ आजण ‘स्वातंत्र्याची आकाकं्षा’ या मानवाच्या उपजत पे्ररणा आहेत. 

समाजातंील अनेक व्यक्ती जेव्हा स्वातंत्र्याच्या ध्येयाने प्रभाजवत होतात तेव्हांच ‘स्वतंि माणसाचंा समाज’ 
जनमाण होऊ शकतो. तसेच अशा स्वातंत्र्याच्या भावनेने प्रभाजवत झालेली माणसे असल्ह्याजशवाय राजकीय, 
आर्मथक व सामाजजक संस्था आपले स्वातंत्र्य वृकद्धगत करण्याचे कायय यशस्वीजरत्या करू शकत नाहीत. असे 
रॉय याचें मत होते. म्हणनू स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या मानवी मूल्ह्याचंा प्रचार त्यानंी सतत केला. 

 
मनुष्ट्य प्राणी स्वभावतःच जवचारशील असल्ह्यामुळे नीजतप्रवणही आहे असा जवचार रॉय याचं्या सवय 

जवचाराचंा आधार आहे. म्हणनू धमयजनरपेक्ष नीजत शक्य आहे असे त्याचें मत आहे. समाजसुधारणा करणेसाठी 
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ही मानवी मुल्ह्ये– स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व न्याय व इहवादी नीजत– समथय आहेत. त्यासाठी आता धमाची 
आवश्यकता नाही, असे मत त्यानंी सतत माडंले आहे. 

 
मानवाच्या जवकासाच्या मागातील सवय अडथळे दूर होणे म्हणजे स्वातंत्र्य असा व्यापक अथय रॉय यानंी 

साजंगतला. अशा स्वातंत्र्यासाठी जवश्वव्यापी पातळीवरच आधुजनक काळातं झगडणे शक्य व इष्ट आहे असा 
गेल्ह्या शतकातंील इजतहासाचा जनष्ट्कषय त्यानंी माडंला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील तथाकजथत स्वातंत्र्यलढा 
आधुजनक काळातं िक्त मूठभर व्यक्तींच्या हाती सत्ा बळकावण्यासाठी होऊं शकतो. तो यशस्वी झाला, तरी 
त्यामुळे सामान्य माणसाचें स्वातंत्र्य, वृकद्धगत होत नाही उलट आहे तेवढेही स्वातंत्र्य संकुजचत होण्याचा 
म्हणजेच हुकूमशाहीचा धोका जनमाण होतो असा त्यानंी सतत इशारा जदला. त्यानंी आपल्ह्या राजकीय 
धोरणाचे ते मूळसूिच बनजवले होते. त्याचप्रमाणे सवय सामाजजक व सासं्कृजतक मूल्ह्ये, अथयपद्धती, राजकीय 
संस्था, सवय जगातंील मानवी समाजाची सपंत्ी आहे असा जवचार त्यानंी स्पष्टपणे मांडला होता. म्हणजेच ते 
खरेखुरे जवश्वकुटंुबवादी होते. रॉय याचें मताप्रमाणे मानवाच्या प्रगतीला तीन सासं्कृजतक मूल्ह्याचंी गरज आहे, 
ती म्हणजे स्वातंत्र्य, बुद्धीप्रामाण्य व इहवादी नीजत. आधुजनक लोकशाहीचे तेच अजधष्ठान आहे. सवय जवज्ञान 
यावरच उभे आहे. आधुजनक काळातंील वैज्ञाजनक प्रगतीमुळे या मूल्ह्यानंा सामर्थ्यय जमळाले आहे. म्हणनू रॉय 
यानंी त्याचं्या जवचारानंा वैज्ञाजनक मानवतावाद असे नावं जदले आहे. 

 
भारतीय इहवादासंबंधी रॉय म्हणतात ‘भारतातं इहवादाला सवयमान्य असा कोणताच अथय प्राप्त 

झाला नाही. तो पािात्त्य सकंल्ह्पनेशी जमळता जुळता नाही. तसेच पौवात्यही नाही. पािात्य राष्ट्रातंील 
इहवाद धमयसुधारणेच्या व प्रबोधनाच्या चळवळीचे अपत्य म्हणून जन्माला आला. शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रसारामुळे 
व उदारमतवादी लोकशाहीच्या तत्त्वज्ञानामुळे त्याला बळकटी आली. म्हणजेच मानवाला बदु्धीसामर्थ्यामुळे 
समाजकारणातं व राजकारणातं जनणायक स्थान प्राप्त झाले. शासनाचा पाया धमय नव्हे हे शाबीत झाले. 
भारतातं असे काहंीच घडले नाही, त्यामुळे येथे इहवाद म्हणजे काहंी भारतीय परंपरा व पािात्य संकल्ह्पना 
याचें जमश्रण झाले आहे.’ स्वातंत्र्य-प्राप्तीच्या काळातंील जातीय दंगलीच्या पाश्वयभमूीवर ‘एक राजकीय सोय’ 
म्हणून येथे ‘धमयजनरपेक्ष शासनाची संकल्ह्पना’ जनमाण झाली. याला इहवाद म्हणता येणार नाही. कारण 
इहवाद ही प्रामुख्याने सासं्कृजतक संकल्ह्पना आहे. राजकीय नव्हे. पण भारतातं ती राजकीय संकल्ह्पना – 
तीही सोय म्हणून आली आहे व जतलाही आता जातीयवादामुळे धोका जनमाण होऊं पहात आहे. 
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११ 
सवयधमयसमभाव आणि इहवाद 

 
जनता पक्षीय कें द्र–सरकारने आणलेल्ह्या पंचेचाळीसाव्या घटना दुरुस्ती जवधेयकातं इहवादाचा 

(Secularism) अथय ‘सवय धमाचा सारखाच आदर करणे’ असा जदला होता. पण त्या जवधेयकातं जदलेली 
व्याख्या वगळून जवधयेक मान्य झाले. त्यानंतरच्या काळातं माि इहवादाचा अथय ‘सवयधमय समभाव’ असावा 
असेच शासकीय व अन्य के्षिातं रूढ झालेले जदसते. ही सवयच कृती गूढ वाटावी अशीच आहे. काही जवचारवतं 
माि (कै. गं. बा. सरदार, कै. नरहर कुरंुदकर) असा अथय करणे बरोबर नाही असे सागंतात. [गं.  बा. सरदार 
– धमय आजण समाजपजरवतयन – पु. क्र. ५०] 

 
१. गाधंीजींचे णवचाि 

 
गाधंीजींनी इहवादाचा अथय ‘सवयधमय समभाव’ असे कधीही साजंगतले नाही, तरी त्याचंी स्वतःची 

भजूमका माि ‘सवयधमीसमानत्व’ अशीच होती. त्याचें पट्टजशष्ट्य कै. जवनोबा भाव ेयानंी ही भजूमका ओवीबद्ध 
केली आहे. 
 अकहसा सत्य अस्तेय, ब्रम्हचयय असंग्रह । 

शरीर श्रम आस्वाद, सवयि भयवजयन ॥ 
सवयधमी समानत्व, स्वदेशी स्पशयभावना । 
ही एकादश सेवावी, नम्रत्व ेव्रतजनिये ॥ 

 

 
गाधंीजी म्हणतात, 
 
‘जिस्ती लोकाचंा गॉड’, ‘कहदु लोकाचंा ईश्वर’, हाच मुसलमानाचंा अल्ला आहे. त्याचीच आपण 

सवयजण लेकरे आहोत. म्हणजेच आपण सवयजण बधूं बधूं अगर बंधुभजगनी झालो’. 
 
‘सवय माणसे समान आहेत’. 
‘ईश्वरावर जजवतं श्रद्धा असणे म्हणजे मानव–जातीसंबधंी बंधुभाव बाळगणे होय’. 
‘सवयधमय ईश्वरप्रणीत आहेत. अंशतः सत्य आहेत. समान आहेत’. 
 
‘महंमद, येशू जिस्त, यानंा मी ईश्वराचे पे्रजषतच मानतो. एकमेव ककवा शवेटचा पे्रजषत माि कोणालाच 

मानीत नाही. ईश्वराच्या पैगबंराचंी माजलका अखंड चालत राहणार आहे’. 
 
‘आदर आजण सजहष्ट्णुता अंगी बाणवली, तर आपण सवांकडून काहंी जशकू शकू’. 
 
‘जििन धमाची जवशषे देणगी – पे्रम, कहदु धमाची मोठी देणगी जीवमािाचे ऐक्य, इस्लामची देणगी 

–बंधुत्व, हे सवय एकि यायला हव’े. 
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‘मी वदेान्त दशयनाचा अनुयायी आहे. जैन दशयनातंील अनेकातंवाद यातं समाजवष्ट आहे, असे मी 
मानतो’. 

 
‘जैन व बौद्ध धमय म्हणजे कहदु धमात सुधारणा घडवनू आणणेसाठी केलेल्ह्या जबरदस्त चळवळी 

होत’. 
 
‘शीखधमय व कहदुधमय यातं काहंीच िरक मला जदसत नाही. शीख गुरंुची भजने, कहदुपुराणातूंन व 

धमयगं्रथातून घेतलेली आहेत’. 
 
‘येशू जिस्ताचे जगरीप्रवचन व भगवद्गीता यातं काहंीच िरक नाही’. [मो. क. गाधंी – गाधंी जवचार दशयन भाग 

९ वा] 

 
गाधंीजींचे वरील जवचार म्हणजे ‘सवयधमयसमभाव’ असे मानण्यास हरकत नाही. सवय धमाची मूलतत्त्व े

एकच असून ती वर साजंगतलेप्रमाणे, ‘शुद्ध नीजततत्त्व’ेच होत, अशी त्याचंी धारणा होती. यातं कोणत्याही 
धमाबद्दल (स्वतःच्याही) िाजील धमाजभमान अगर एखाद्या धमाबद्दल दे्वषभावना जदसून येत नाही, ही 
स्वागताहय बाब आहे, यातं शकंा नाही. पंजडत नेहरंुनी याच मताला पुष्टी जदली आहे. ते म्हणतात ‘गाधंीजी 
सवाथाने धार्ममक गृहस्थ होते. अंतःकरणपूवयक कहदू होते. पण त्याचंा कहदुधमय कोणतेही कमयकाडं, पंथ ककवा 
रुढी, पूजाजवधी न मानणारा होता’ जे पूवयजाचें आचार, व्यवहार मला कळत नाहीत, त्याचंा गुलाम होऊन मी 
राहणार नाही. ‘नैजतकतेच्या आधारावर त्याचें समथयन मला करता येणार नाही’ असे ते म्हणत. ‘सत्य ककवा 
पे्रम या नैजतक कायद्यावर त्याचंी श्रद्धा होती. त्याच्याशी जवसंगत अशी धमयगं्रथातील वचने अगर थोर पुरुषाचंी 
वचनेही त्यानंा मान्य नव्हती.’ [पं. नेहरु – जडस्कवरी ऑि इंजडया – पृ. क्र. ४३२–३३] 

 
पण याजठकाणी ‘सत्य’ व ‘पे्रम’ याचंा कोणता अथय गाधंीजींना अजभपे्रत होता, हे गूढच आहे. 

महाभारतामंध्ये (शाजंत अ १६२) अंजतम जीवनमूल्ह्याचंा ‘सत्य’ या एका संकल्ह्पनेत अंतभाव केला आहे. धमय, 
तप, योग, यज्ञ आणि सनातन ब्रह्म म्हिजे सत्य होय. असे तेथे म्हटलेले आहे. [तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी – 
लेखसगं्रह प.ृ क्र.–३०८] गाधंीजी प्रारंभीच्या काळातं ‘परमेश्वर म्हणजे सत्य’ असे म्हणत असत. नंतरच्या काळातं 
‘सत्य हाच परमेश्वर’ म्हणत असत. यातूंन अनेक जवद्वान वगेवगेळे अथय घेत राजहले. हे सवयश्रुतच आहे. 

 
प्रा. गोवधयनदास पारीख गाधंीजींसंबधंी म्हणतात ‘एकंदर मानवजातीबद्दल पे्रम आजण सारी माणसे 

समान मानणे हा त्याचं्या धार्ममकतेचाच भाग, होता. मानवाच्या जवकासाला धमाने जदलेली ही देणगीच होय. 
वशं, वणय, जात, धमय, कलग आजद कारणावंरून माणसामाणसातं भेदभाव करणे ही एक कहसाच होय, असे 
त्यानंा वाटत होते. या भेदाजवरुद्ध त्यानंी दजक्षण आजफ्रकेतही लढा जदला. भारतांतला जाजतभेद, अस्पृश्यता 
व जस्त्रयानंा दुय्यम लेखण्याची प्रवृती यावंर त्यानंी हल्ला चढजवला. सामाजजक उतरंडीत जो सवांत तळचा 
ठरजवला होता, त्याला समानतेचे व प्रजतष्ठचेे जीवन जगता आले पाजहजे हीच त्याचंी अंत्योदयाची कल्ह्पना 
होती’. [प्रा. गोवधयनदास पारीख – महात्मा गाधंी] 

 
श्री. पन्नालाल सुराणा म्हणतात ‘धारणात् धमयः ही धमाची कल्ह्पना खूप उदात् करून माडंण्याचा 

त्यानंी सातत्याने प्रयत्न केला. पण ईश्वर व धमय या कल्ह्पना मुळातंच श्रदे्धवर आधारलेल्ह्या आहेत’. गाधंीजी 
स्वतःला ‘सनातनी कहदु’ म्हणवनू घेत. प्राथयना, उपवास, मौन या धार्ममक आचाराचंा ते सतत अवलंब करीत. 
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मोक्ष ही कहदु जवचारातंील मध्यवती कल्ह्पना त्यानंा मान्यच होती. ईश्वरजनष्ठ धार्ममक बैठक ही त्याचंी सवांत 
मोठी मयादा होती. [पन्नालाल सुराणा – लोकशाही समाजवाद – लेखसगं्रह प.ृ क्र. ५४ – ५५] 

 
म. गाधंीचे संपूणय जीवन श्रद्धामय होते असा वरील सवय अवतरणाचंा अथय आहे. ईश्वराचे एकत्व व 

जपतृत्व आजण मानवाचें भ्रातृत्व, म्हणून मानवी समता या त्याचं्या श्रद्धा होत्या. त्याचप्रमाणे सवय धमय ईश्वरप्रणीत 
आहेत. म्हणून सत्य व समान आहेत. हीही त्याचंी श्रद्धाच होती. साहजजकच जनरजनराळे धमयसंस्थापक –
महंमद, येशूजिस्त त्यानंा ईश्वरी पे्रजषतच वाटत. म्हणून सवांजवषयी आदर आजण सजहष्ट्णुता बाळगली तर 
आपण सवांकडून काहंी जशकू शकू. कहदंुच्याकडून जीवमािाचे ऐक्य, मुस्लीमाकंडून बंधुत्व, जििनाकडून 
पे्रम – हे सवय एकि आल्ह्यास सवय धमांचे ऐक्य साधता येईल, अशी त्याचंी श्रद्धा होती. 

 
श्रदे्धमध्ये एक मलूभतू दोष असा असतो की त्यातंील जवजवध प्रकारच्या जवसगंजत ती पाहंू शकत नाही. 

गाधंीजींचे तसेच झाले असाव ेअसे वाटते. त्याचं्या जीवनातं व अनुभवातं अनेक जवसंगती आहेत. पण त्यानंा 
त्या कधी जाणवल्ह्या नसाव्यात. कारण ईश्वरी शक्ती सवय काही घडवते, मनुष्ट्य प्राणी जनजमत् माि आहे, अशी 
स्वतःच्या जीवनाबद्दल त्याचंी श्रद्धा होती. तेव्हा त्या जवसंगतीची समीक्षा करण्याची गरज त्यानंा वाटलीच 
नसावी. तथाजप इजतहासाचे जवद्याथी या नात्याने आपणासं माि अशी समीक्षा केली पाहीजे. 

 
२. गाधंी णवचािाचंी समीक्षा 

 
(अ) सवयधमयसमभाव 

 
त्याचंा सवात मोठा जवचार म्हणजे ‘सवयधमयसमभाव’ हा होय. सवय धमय ईश्वरप्रणीत आहेत. महंमद, 

येशुजिस्त आजद धमोपदेशक ईश्वरी पे्रजषत आहेत असे गाधंीजी मानीत. मग त्यानंी प्रजतपादन केलेले धमय 
संपूणय सत्य मानले पाजहजेत. धमोपदेशकानंा ईश्वरी पे्रजषत मानल्ह्यावर त्याचं्या उपदेशाचा सपूंणय स्वीकार 
करणे ईश्वरभक्त या नात्याने त्याचें कतयव्यच आहे. असा स्वीकार केल्ह्यास ते कोणत्याही एकाच धमाचे 
अनुयायी होऊ शकत नाहीत पण ते स्वतःला ‘सनातनी कहदु’ म्हणवनू घेत होते. मग ईश्वराच्या एकत्वाला, 
त्याच्या जपतृत्वाला व धमाच्या ईश्वरप्रजणतत्वाला काय अथय राजहला? पण या तार्मकक युस्क्तवादाचा गाधंीजींना 
काहीं उपयोग नव्हता. कारण एकतर ते शवेटचा पे्रजषत कोणालाच मानीत नव्हते आजण दुसरे म्हणजे जववाद्य 
प्रश्न उत्पन्न झाला की त्याचंा ‘आंतला आवाज’ जनणायक असे. त्याचेंपुढे कोणताही धमोपदेश, धमयवचन ककवा 
युस्क्तवाद काहंी उपयोगाचे नाही. पण हे त्याचं्या स्वतःपरुते ठीक असले तरी इस्लामच्या ककवा कोणत्याही 
इतर धमयपजंडतानंा ते कसे मान्य होणार? 

 
प्रा. अ. जभ. शहा यानंी काहंी इस्लामी धमयपंजडताचंी मते यासबंंधी माजगतली व ती त्याचं्या 

‘Challenges to Secularism’ या गं्रथात माडंली आहेत. [प्रा. अ. जभ. शहा – Challanges to Secularism – पृ. क्र. ४० – 
४६] त्यापकैी श्री. हबीबूर रहमान (हैदराबाद) म्हणतात, ‘ईश्वराच्या एकत्वावर जनस्सीम श्रद्धा, महंमद पैगंबर 
हा त्याचंा शवेटचा एकमेव पे्रजषत आजण पापपुण्याच्या गणतीचा जदवस या इस्लामच्या पायाभतू कल्ह्पना आहेत. 
त्यातं ककजचतही बदल करणे कोणाही मुसलमानास मान्य होऊ शकत नाही’. 
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दुसरे एक पंजडत श्री. ए. करीम शखे (मंुबई) म्हणतात ‘कहदु ककवा जििन धमापेक्षा इस्लाम मूलतः 
वगेळा आहे. ईश्वराने आपल्ह्या शवेटच्या पे्रजषतामािय त जदलेली जीवनपद्धती म्हणजेच ‘इस्लाम धमय’ आहे. 
त्यामुळे त्यातं काहीही बदल करणेचा कोणालाही अजधकार नाही’. 

 
प्रा. ए. ए. ए. िैजी (मंुबई) म्हणतात, ‘सवोच्च न्यायालयाने धमाची व्याख्या केली आहे. त्याप्रमाणे 

‘माणसाच्या व्यस्क्तगत श्रद्धा एवढाच धमाचा अथय नाही. त्या श्रद्धा व त्याला अनुसरून करावी लागणारी कृती 
जमळून धमय होतो. जेव्हा एखाद्या धमाची टीका केली जाते, त्यावळेी त्याचा पायाभतू जसद्धातं व त्यानुसारची 
कृती त्यानंा आव्हान जदले जाते. म्हणून मुसलमानानेच िक्त इस्लामची चचा करावी. अजधक चागंले 
मुसलमान कसे व्हाव,े हे तोच जाणू शकेल व सागंू शकेल. सवयच धमीयानंा हा जनयम लागू आहे.’ 

 
श्री. जनजामुजद्दन कुरेशी (अहमदाबाद) म्हणतात, ‘या जगाची, मानवी समाजाची त्यातंील सवय 

वस्तंूची जनर्ममती आल्लाने केली आहे, अशी सवय मुस्लीमाचंी श्रद्धा आहे. त्यापकैी कशातंही बदल करणे म्हणजे 
आल्लाशी द्रोह करणे होय. म्हणून सामाजजक, शकै्षजणक, आर्मथक ककवा कसलाही प्रश्न सोडजवण्याचा प्रयत्न 
करण्याचा प्रश्नच उपस्स्थत होत नाही.’ 

 
या तीनचार इस्लामी पजंडताचंी मते जवचारातं घेतली तर त्याचंा दृजष्टकोन गाधंीजींच्या धमयजवषयक 

दृजष्टकोनाशी जवसंगतच असल्ह्याचे जदसून येते. ‘सवय धमाची मूलतत्व ेम्हणजे नीजततत्वचे होत’ असे गाधंीजी 
मानतात तर ‘इस्लाम त्याहून मूलतः वगेळा असल्ह्याचे या इस्लामी पंजडताचें म्हणणे आहे. ईश्वराच्या 
पैगंबराचंी मालीका अखंड चालणार आहे म्हणून शवेटचा एकमेव पे्रजषत मी कोणाला मानीत नाही असे 
गाधंीजी म्हणतात, तर इस्लामी पंजडत महंमद हे शवेटचा एकमेव पे्रजषत मानतात. गाधंीजी सवय मानवाचें 
बंधुत्व मानतात. तर बधुंत्वाचे नाते िक्त इस्लाम धर्ममयापरुतेच मयाजदत आहे असे इस्लामी पंजडत म्हणतात. 

 
कहदुमुस्लीम ऐक्य हे गाधंीजींचे आवडते ध्येय होते. त्यासाठी अनेक वळेा त्यानंी स्वतःचा स्वाजभमानही 

गंुडाळून ठेवला होता. देशाच्या िाळणीनंतरच्या काळातं स्वतःचा जीवही धोक्यात घालून त्यानंी कहदुमुस्लीम 
ऐक्यासाठी प्रयत्न केले होते. मुसलमानांनी राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी व्हाव,े इंग्रजाजंवरुद्ध एकसंघ िळी 
भारतीय जनतेची उभी करावी यासाठी मुसलमानानंा ते मागतील तेवढ्या सवलती देण्यास ते तयार होते. या 
त्याचं्या औदाययपूणय भजूमकेमुळे त्यानंा जहदंूची अप्रीजत व रोष पत्करावा लागला व मुसलमानाचेंही समाधान 
होऊ शकले नाही. या दारुण अपयशाचे कारण या वैचाजरक जवसंवादामध्ये आहे असे गाधंीजींना कधीच वाटले 
नाही. कारण ‘ईश्वरी इच्छेच्या श्रदे्धमुळे’ त्यानंा आत्मसमीक्षा करावयाची गरज वाटली नाही. 

 
(ब) कहदुमुस्लीम ऐक्य 

 
गाधंीजींच्या जीवनांतील दुसरा जवचार कहदुमुस्लीम ऐक्याबाबत आहे. वर उल्लेखलेल्ह्या वैचाजरक 

के्षिातील जवसंगतीचाच हा पजरणाम आहे. सर सय्यद अहंमदखान याचं्या जशकवणकुीचा तकय शुद्ध पजरणाम 
मुस्लीम िुजटरतावादातं होणे अपजरहायय होते. वहाबी चळवळीच्या काळापासून भारतीय मुसलमान स्वतंि 
मुस्लीम जगताची स्वप्ने पहात होते. जवसाव्या शतकातं महंमद इकबालच्या साजहत्यात त्याच प्रभाव जाणवतो. 
सर सय्यद अहंमदखान व नंतर महमद इकबाल दोघाचं्याही मते इस्लामला कोणतेच राष्ट्र नसते. इस्लाम 
धमय उम्मत (धमयसमाज) एक मानतो. कुराणातंील वचनाप्रमाणे ईश्वरी इच्छा जाणनू घेण्याचे व त्याची कृपा 
साध्य करून घेण्याचे एकमेव साधन उम्मत हेच आहे. त्यातं राष्ट्रजनष्ठेच्या नावाखाली भेद जनमाण करणे 
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इस्लामद्रोही आहे. म्हणनू १८६७ मध्येच सर सय्यद यानंी साजंगतले होते की कहदु व मुसलमान याचें एक राष्ट्र 
कधीही नव्हते व कधी होणार नाही. 

 
गाधंीजींचे गुरु कै. गोपाळ कृष्ट्ण गोखले यानंी १९०८ मध्येच ‘मुस्लीम समाज एकराष्ट्रीयत्वाच्या 

मागातील िार मोठा अडथळा असल्ह्याचे मत व्यक्त केले होते. जवश्वमुस्लीमवाद, जब्रटीशाशंी एकजनष्ठा, 
धमाची अपजरवतयनीयता, शरीयत कायद्यावरील अंधजनष्ठा याबाबत मुसलमानामध्ये जकतीही मतभेद असले 
तरी भारताशी एकात्म व्हावयाचे नाही, शिूभावच ठेवायचा, याबाबत सवांचे एकमतच होते. एच्. डी. हॉडसन 
याचं्या The Great Devide या गं्रथातं म्हटले आहे. ‘१९४७ साली भारताची िाळणी झाली, त्याची सुरवात 
महंमद गझनीने १०१८ मध्ये पंजाब कजकला, त्याचवळेी झाली होती. जमातीचे शितू्व तेव्हापासून अटळ 
झालेले होते. [टाईम्स लेख – १०–२–१९७०] 

 
असे असूनही १९१६ मध्ये लो. जटळक व पंजडत मोजतलाल नेहरू यानंी बॅ. जीनाशी लखनौ करार 

केला. लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जवजधमंडळातं व सरकारी नोकऱ्यातं मुसलमानानंा जादा जागा देण्याचे तत्व 
त्यानुसार मान्य केले. राखीव मतदार संघही मान्य केले, याचे आियय वाटते. शवेटी शवेटी तर संपूणय देशाची 
सत्ा जीना आंबेडकराचं्या हाती देण्यास हरकत नाही, अशी भजूमका गाधंीजींनी घेतली, हेही आियय नव्हे 
काय? 

 
जटळक, गोखले, मोजतलाल नेहरु, गाधंी या सवय कहदु पुढाऱ्याचं्या भजूमकेचा अथय कसा लावायचा? 

मुस्लीम पुढाऱ्याचंी मनोभजूमका व इजतहास लक्षातं घेऊनही त्यानंा चचुकारण्याचे प्रयत्न चालू होते असे 
समजायचे की त्यानंी मुस्लीम जातीयवादाच्या आक्रमक व िुटीर स्वरुपाचा अभ्यासच केलेला नव्हता 
म्हणावयाचे? की मुसलमानाचं्या मनातं इजतहास काळात जनमाण झालेला अजवश्वास ककवा भय कसे काढून 
टाकता येईल, या एकाच जवचाराने त्याचंी पावले पडत होती, असे समजायचे? 

 
गाधंींच्या बाबतीत बोलायचे तर कहदु-मुस्लीम ऐक्य हे त्याचें आवडते ध्येय होते. त्यासाठी 

सवयधमयसमभावाचा उपदेश ते करीत होते. त्यातूंन जकमानपक्षी धार्ममक सजहष्ट्णुता व सामंजस्य जनमाण व्हावे, 
एवढेच त्याचंी अपेक्षा असावी. पण ते तर साध्य झाले नाहीच उलट मुसलमानाचंी भजूमका अजधक ताठर झाली. 
व शवेटी स्वातंत्र्याबरोबर देशाची िाळणी पत्करावी लागली. हजारो लोकाचं्या कत्ली झाल्ह्या. हे दारूण 
अपयश त्याचं्या जीवनातंील भयानक जवसंगतीच होय. 

 
(क) अस्पृशयता णनवािि 

 
कहदु-मुस्लीम ऐक्या इतकेच गाधंीजींचे दुसरे आवडते ध्येय अस्पृश्यता जनवारणाचे होते. चातुवयण्य, 

पुनजयन्म, कमयजसद्धान्त हे सनातन कहदु धमाचे सवय मलूभतू जसद्धातं गाधंीजींना मान्य होते. म्हणूनच ते स्वतःला 
‘सनातनी कहदु’ म्हणवनू घेत. ‘सवय वणय समान, उच्चनीच कोणी नाही असे ते मानीत असत.’ अस्पृश्यता हा 
कहदु धमावरील कलंक आहे हे आधंळासुद्धा पाहंू शकेल? असे ते म्हणत. त्याबरोबरच ‘वणय जन्मावरून आहे. 
वणाश्रम हा कायदा आहे. त्याचे व्यावहाजरक रूप ज्ञाजत (जाजत) आहे. जाजतबजहष्ट्कार हा दंड आहे. सवय 
जातीच्या हाती तो असला पाजहजे’ असेही म्हणत असत. हा परस्परजवरोध नव्हे काय? चातुवयण्य, वणाश्रम, 
कमयजसद्धातं, पुनजयन्म मान्य करून व जातीसंस्था कायम ठेऊन अस्पशृ्यता जनवारण करायचे म्हणजे अस्पृश्य 
मानलेल्ह्यानंा केवळ स्पृश्य मानावयाचे इतकेच की काय? 
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जाजतससं्था परंपरागत कहदु समाजव्यवस्थेचा कणा आहे. आहार, पोषाख, व्यवसाय, धमयकृत्ये, 
कुटंुबनीती, सामाजजक सबंंध वगैरे लहान मोठ्या सवय बाबतीत जाजतसंस्थेचे कडक जनबंध प्रत्येक माणसाला 
बंधनकारक असतात. जाजतसंस्था स्वायत् असून जतचे रक्षण करण्याची जबाबदारी जात-पंचायतीची असते. 
सरकार कोणत्याही जातीच्या अंतगयत कारभारातं हस्तके्षप करू शकत नाही. जाजतससं्था जन्मजसद्ध 
उच्चनीचभाव व अजधकारभेद यावंर म्हणजेच वणयव्यवस्थेवर आधारलेली आहे. ती ब्राह्मणापासून अंत्यजापयंत 
अनेक समाज घटकाचंी उतरंड आहे. तीत जनरजनराळया लोकाचंी जन्मतःच गुणकमानुसार जवभागणी होते, 
असे मानलेले आहे. पण यातं गुण म्हणजे सत्व, रज, तम हे जिगुण होत. सास्त्वक वृत्ीचे पुण्यशील लोक 
ब्राह्मण कुटंुबात जन्माला येतात. त्यानंा जप, तप, शुजचभूयतपणा इ. कमे नेमून जदलेली असतात. रजोगुणाचे 
प्राबल्ह्य असणारे लोक क्षिीय कुटंुबात जन्म घेतात. शौयय, तेज, दान, प्रभतु्व शक्ती ही त्याचंी जनयत कमे होत. 
तमोगुणयुक्त राजस वृत्ीचे लोक वैश्याच्या जन्माला येतात. शतेी, गोरक्षण, व्यापार ही त्याचंी स्वभावजसद्ध 
कमे होत. रजोगुणजमश्रीत तमोगुणी मनुष्ट्य शुद्र वणात जन्मतो. िैवर्मणकाचंी सेवाचाकरी करणे त्याचें 
कतयव्यकमय ठरते. अशी गुणकमानुसार वणयजवजहत कमाची जवभागणी ईश्वरप्रणीत मानली असल्ह्याने शाश्वत 
आजण अपजरवतयनीय मानली जाते. 

 
जगाचे आजद कारण मानलेल्ह्या जवराट महापुरुषाचे मुख, हात, पाय माडं्ा याच्यापासून हे चार वणय 

उत्पन्न झाले अशी उपपत्ी श्रतुी सागंतात. ही रुपकात्मक असली तरी ती उच्चनीचभावाची, अजधकार भेदाची 
व सामाजजक जवषमतेची जनदशयक आहे यातं शकंा नाही. सवांनाच उपजीजवकेसाठी जातीजवहीत ठरजवलेला 
व्यवसाय करणेजशवाय गत्यतंर नसलेमुळे समाजाचा जनत्याचा व्यवहार चालू राजहला तरी त्यातूंन व्यापक 
सामाजजक जाणीवा जवकास पावण्याऐवजी संकुजचत जाजतजनष्ठा पोसत राहील्ह्या. [गं. बा. सरदार – महात्मा िुले – 
पृ. क्र. ५ – ६] 

 
अशी वणयव्यवस्था असतानंा ‘सवय वणय समान, उच्चनीच कोणी नाही’ असे गाधंीजी कसे म्हणतात? 

अस्पृश्यता जनवारणासाठी त्याचेंएवढे प्रयत्न अन्य कोणी स्पशृ्य कहदूने केलेले नसतानंाही अस्पृश्याचंी 
सहानुभतूी, जवश्वास ककवा पे्रम त्यानंा जमळवता आले नाही. हे अपयश त्याचं्या जीवनातंील जवसंगती नव्हे 
काय? 

 
(ड) िासनातं धमयणनिपेक्षता आणि समाजजीवनातं सवयधमयसमभाव 

 
अशी गाधंीजींची जवचारसरणी होती. [गं. बा. सरदार – धमय आजण समाजपजरवतयन – पृ. क्र. ५०] पण ईश्वराचे जपतृत्व 

आजण मानवाचे भ्रातृत्व सवय धर्ममयानंा मान्य असले तरी त्यातं तकय दृष्ट्या ग्रहीत धरलेले बंधुत्व म्हणजे 
समानत्व व पे्रम कहदूना व मुस्लीमानंा जकतपत मान्य होण्याजोगे आहे? वणाश्रम धमाचा जवचार करताना आपण 
याचंा जवचार केला आहे. सवय जीवमािाच्या ऐक्याची आकाकं्षा बाळगणारा कहदुधमय स्वधमातील 
बंधुभजगनीबद्दल पशुवत क्षुद्र वृत्ी बाळगतो ही वस्तुस्स्थती कशी दुलय जक्षता येईल? कहदूधमय ही कल्ह्पना आहे 
आजण जाजतसंस्था ही वस्तुस्स्थती आहे हे लक्षातं घेऊनच जीवमािाच्या ऐक्याच्या अथय लावला पाजहजे. 
जैनधमीयाचं्या भतूदयावृत्ीचा उल्लेख करतानंा गाधंीजींनी म्हटले आहे ‘जकड्ामंुग्यानंा साखर खाऊ 
घालतानंा त्याचंी भतूदया प्रगट होते. पण व्यापारउद्योग करतानंा माि ती लुप्त होते.’ ते त्याचें जवधान थोडा 
िरक करून कहदंूच्या जीवमािाच्या ऐक्याला लावता ंयेणार नाही काय? 
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इस्लाम धर्ममयाचंा बंधुभाव स्वधर्ममयापंुरताच मयाजदत आहे. इतरानंा ते कािीरच समजतात. कुराण 
ककवा तलवार यातूंन त्यानंा जनवड करणेस सागंण्यात येते. जशवाय त्याचं्यातही जशया, सुन्नी, अहंमदीया असे 
भेद आहेतच. एकमेकाचं्या कत्ली करण्यापयंत त्याचंीही मजल जाते. मग बधुंभाव कोठे राहीला? 

 
भगवान येशूचा संदेश सेवचेा, दयेचा आजण पे्रमाचा होता. तो बहुधा येशुबरोबरच सुळी गेला असावा. 

जो जिस्ती धमय आपण पहातो, तो देवपुि येशुचा वाटत नाही. तर मानव-पुि सेंट पॉलचा वाटतो. रोमन 
सम्राट जििन होताच राजसत्ा व चचय एक झाले. पे्रमळ सेवामागय सागंणारा धमय शास्त्र हाती घेऊन उभा 
ठाकला. जणू जिस्ती धमाने जगाला घोजषत केले. ‘डाव्या गालावर कोणी आघात केला तर उजवा गाल पुढे 
कर’ हा धमय प्रत्येकाने मान्य केलाच पाजहजे. असे न केल्ह्यास त्याचा गळा कापून ठार करण्यात येईल! 

 
तत्व आजण व्यवहार यातं परस्पर जवरोध असावा असाच अजलखीत जनयम सवयच धमात आहे की काय? 

‘पुराणातंली वागंी पुराणातं’ ही म्हण यावरुनच पडली की काय? कहदुधमातील जीवमािाचे ऐक्य, जििन 
धमातील पे्रम व इस्लाममधील बधुंत्व ही तत्त्व ेत्या त्या धर्ममयानंाही कधी व्यवहारात उतरजवता आली नाहीत, 
ती सवय एकि यावीत असे गाधंीजी म्हणत असत! याचा अथय असा जदसतो की कोणत्याही धमाच्या मुळाशी 
काहंी नैजतक तत्त्व ेअसली तरी त्याबरोबरच त्यांच्या अनुयायानंा, त्याचं्या धमयससं्थापकानंी, व धमयगं्रथानंी 
जकमान कमयकाडं ककवा आचारजवधी साजंगतलेला असतो. त्यावर त्या अनुयायाचंी श्रद्धा, भक्ती असते. 
ककबहुना तो म्हणजे धमय असेच त्यानंा वाटते. आपली पद्धती चागंली, श्रेष्ठ, दुसऱ्याची कजनष्ठ अशी भावना त्या 
अनुयायामध्ये आपोआपच जनमाण होते. ईश्वर जरी एक मानला (सवयजणच तसे मानतात असे नाही) तरी, 
त्याची कृपा, दया जमळवणेचे मागय जभन्न जभन्न साजंगतलेले असतात त्यामुळेच वगेवगेळे धमय जनमाण झालेले 
असतात. प्रत्येक धमाने साजंगतलेली ईश्वराची उपासनापद्धती, समाजधारणापद्धती वगेवगेळी असते. शवै, 
वैष्ट्णव, जशया, सुनी, कॅथाजलक, प्रॉटेस्टंट हे भेद वगेळे काय सागंतात? त्याला कारण त्याचंी केवळ 
जवचारसरणी ककवा नीजततत्त्व ेनसतात, तर त्याबरोबरच ककबहुना त्याहीपेक्षा अजधक प्रमाणातं त्या धमाची 
उपासनापद्धती, पूजाअचा (पूजाजवधी) त्याने घालून जदलेले समाजसंबधं या सवांच्यामुळे त्याचं्या 
अनुयायामध्ये जनमाण होणारी ‘सामजूहक भावना’ हीही कारण असतात. धमय मानवाचें ऐक्य घडजवण्याचा दावा 
करीत असले तरी त्याचं्यामध्ये तीव्र स्वरुपाचे भेद व दे्वषही तेच जनमाण करतात ही वस्तूस्स्थती आहे. [प्रा. अ. 
जभ. शहा – Challanges to Secularism – पृ. क्र. ७३] 

 
कोणताही धमय एक सामाजजक घटना असते. त्याचे स्वरुप केवळ त्याच्या पोर्थ्या वाचनू कधीच कळत 

नसते. त्याचे धमयगं्रथ व संस्थापक त्याला िक्त आकार देतात. अनेक इहलौजकक जहतसबंंध, लोकाचं्या 
इच्छा-आकाकं्षा, श्रद्धा त्यात सामील होतात. त्या सामाजजक घटनेला एक इजतहास, एक परंपराही असते. 
या सवय बाबी जमळून धमय होत असतो. [नरहर कुरंुदकर – जागर – पृ. क्र. – २००] 

 
तेव्हा सवय धमाची मूलतत्त्व ेएकि करून सवयधमयसमभाव लोकामंध्ये जनमाण करण्याच्या गाधंीजींचा 

प्रयत्न वैचाजरक पातळीवरसुद्धा शक्य झाला नाही यातं आियय वाटण्याचे काहीच कारण नाही. ही त्याचं्या 
जीवनातंील सवात मोठी जवसंगती होय. 

 
३. गाधंीजी आणि इहवाद 

 
प्रवृत्ीपरता आजण धमाची पजरवतयनीयता ही इहवादाची दोन तत्त्व ेगाधंीजींच्या आचरणातं स्पष्टच 

जदसतात. ईश्वराच्या पैगंबराचंी माजलका अखंड चालूच राहणार आहे, ‘अशी त्याचंी श्रद्धा’ त्याचीच द्योतक 
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होय. त्याचें संपूणय जीवन इहलोकाचं्या जीवनाचे प्रश्न सोडजवण्यासाठीच खची पडलेले आहे. कचता, जवचार 
सवय त्याचेच आहेत. शासनाची भजूमका जनरजनराळया धमांबाबत तटस्थतेची असावी अशीच त्यांची भजूमका 
होती. सजहष्ट्णतुा हा त्याचंा स्थायीभावच होता. जशवाय ते पूणयपणे धार्ममक वृत्ीने वागणारे होते. धमाची 
पजरवतयनीयता मानत असूनही धमाचा काही भाग सनातन मानीत होते. म्हणूनच ते स्वतःला ‘सनातनी कहदू’ 
म्हणवनू घेत होते. चाजरत्र्य वैराग्याचे पुरस्कते होते. ईश्वरीसत्ा मानणारे होते. तीच माणसाच्या हातून सवय 
काहंी घडवते अशी त्याचंी श्रद्धा होती. तरीही त्याचं्या ‘आतंल्ह्या आवाजाला’ अमान्य असणारी ककवा न्याय व 
समतेजवरुद्ध जाणारी कोणतीही गोष्ट मोडीत काढून रद्द करण्याची त्याचंी तयारी होती. [नरहर कुरंुदकर – जागर 

– पृ. क्र. – १३३] जातीयता, अस्पृश्यता, जस्त्रयानंा कमी लेखण्याची प्रवृत्ी याबाबत जुन्या धार्ममक कल्ह्पना 
डावलूनच स्वतःची मते त्यानंी बनवली होती. एवढेच नव्हे तर अनेकाचं्या जवरोधानंा डावलून ती प्रचारली 
होती. आचरली होती. त्याचें संपूणय जीवन म्हणजे ‘सत्याचे प्रयोग’ होते. ते कते सुधारक होते, केवळ बोलके 
नव्हते. 

 
इतके सवय असूनही त्यानंी जवचारप्रजतपादनासाठी धार्ममक पजरभाषा स्वीकारली होती. ती लोकानंा 

समजायला सोपी व आकषयक असते, त्यानंा लवकर समजते असा त्याचंा दावा आहे. कदाजचत तो खराही 
असू शकेल. पण लोक त्यातूंन कोणता अथय घेतात हा खरा प्रश्न आहे. उदा. ‘धमय! गाधंीजींचा अथय’ नीजत! 
पण लोक अथय घेतात, कहदुधमय, इस्लाम ककवा जििन, जैन, बौद्ध धमय. दुसरा शब्द ‘ईश्वर’ –गाधंीजींच्या मते 
‘सत्य हाच ईश्वर’. पण लोक समजतात जवश्वाचा जनमाता, जनयंता वगैरे. तसेच ‘रामराज्य’, समाजवाद्यानंा 
वाटते ‘राजापद्धतीचे राज्य’ ककवा ‘सरंजामशाही’ मुसलमानानंा वाटते ‘कहदुराज्य’ गाधंींचा अथय वगेळाच 
राहीला. पंजडत नेहरु म्हणतात ‘गाधंीजीबद्दल बोलायचे तर त्याचें जवचार समजणे मोठे कठीण काम असते. 
चळवळीच्या धार्ममक व आध्यास्त्मक बाजंूवर ते नेहमीच भर देत असत. जीवनाकडे धार्ममक दृष्टीने पाहण्याची 
जशकवणूक त्यापासून जमळत असे.’ त्याचा पजरणाम असा झाला की जनसमुदायातं तरी राष्ट्रीय चळवळीला 
धार्ममक पनुरुज्जीवनाच्या चळवळीचे स्वरुप आले. [पंजडत नेहरु – आत्मचजरि – पा. नं. ७४] 

 
त्यामुळे जवचारप्रसारासाठी व समाजपजरवतयनासाठी त्याचं्या जववचेनशलैींचा उपयोग केवळ घातकी 

होता, हे अनुभवाने शाबीत झाले आहे. जन्मभर ज्या लोकाचें व संस्थेचे नेतृत्व त्यानंी केले ते काँगे्रसनेतेही 
त्यानंा नीट समजून घेऊ शकले नाहीत, याची कबूली त्यानंी स्वतःच जदली आहे. समाजरचना जनजित 
कोणत्या तत्वावंर आधारलेली असावी यासंबधंी त्याचं्या मताबद्दल बराचसा गोंधळच आहे. कोणी त्यानंा 
पुरोगामी, क्राजंतकारक ठरजवतात, कोणी धार्ममक मानवतावादी, तर कोणी प्रजतगामी पनुरुज्जीवनवादी 
मानतात. म्हणजेच परस्परजवरोधी जवचाराचंी अनेक मंडळी त्याचे जवचार सोयीप्रमाणे घेऊ शकतात. 
सवयधमयसमभावाचे नावाखाली सध्या धमांधता बोकाळत चालली आहे ती यामुळेच. 

 
४. सवयधमयभ्रमभाव 

 
‘समाजधारणा करतो तो धमय’ ही धमाची व्याख्या सवयमान्य जदसते. समाजधारणा म्हणजे इहपरलोकी 

मानवाचे कल्ह्याण साधणे, मानवामध्ये सौहादयपूणय व नीजतचे संबंध प्रस्थाजपत करणे, मानवी ऐक्य संवधयन करणे 
म्हणजेच लोकयािा नीट चालण्याला मागयदशयन करणे होय. कोणत्याही धमाचे हेच मुख्य प्रयोजन असते. या 
कामी सवयच धमांना अपयश आलेले आहे असा इजतहासाचा अनुभव आहे. म्हणून प्राचायय आगरकर म्हणाले 
‘यापढुील काळात धमाची आवश्यकता जबलकूल नाही’ आपले इहपरलोकी कल्ह्याण धमाने साधू शकेल हा 
‘मानवाचा भ्रम’ ठरला असून त्यासाठी आता त्याला जवज्ञानाचीच व त्यावर आधारलेल्ह्या इहवादी तत्वज्ञानाची 
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कासं धरावी लागणार आहे म्हणून इहवादाचा अथय सवयधमयसमभाव करणे चूक असून ‘सवयधमयभ्रमभाव’ असा 
केला पाजहजे असे तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी सागंतात हेच योग्य वाटते. [तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री जोशी – मुलाखत] 

 
५. पिंपिागत धमाचा प्रभाव 

 
राममोहन रॉय म्हणत असत ‘धमय हे समाजाचे हृदय आहे. त्याच्या सवय व्यवहारातं सुधारणा 

करावयाची असेल, तर प्रथम त्याचं्या हृदयातं म्हणजेच धमात सुधारणा झाली पाजहजे.’ त्याचेंपासून म. गाधंी 
पयंत बहुतेक नेत्यानंी यादृष्टीने धमयसुधारणेचे व त्याद्वारा समाज सुधारणाचे प्रयत्न सातत्याने केल्ह्याचे 
आतापयंत आपण घेतलेल्ह्या आढाव्यावरून जदसून येते. जटळक म्हणत असत ‘आमची परंपरागत संस्कृती व 
आपला धमय याचं्या चौकटीत बसेल, अशाच रीतीने सुधारणाचंी आखणी करावी. [श्री. वा. बनहट्टी – जटळक आजण 
आगरकर] जे िेरिार करायचे, त्यामुळे कहदुत्वाचा अजभमान नष्ट होऊं नये, अशी खबरदारी घेतली पाजहजे. 
गीता, उपजनषदे यातील तत्वज्ञान आजण श्रुतीस्मृजतप्रणीत वणाश्रम धमय याचं्या आधाराने, परंपरेने चालत 
आलेले जे काही एक वैजशष्ट्ठ्य ते कहदूत्व ककवा कहदु धमय होय. [लो. जटळक – केसरीतील लेख भाग ४ था – पा. नं. ३७०] 
हा धमाजधष्ठीत सुधारणाचंा मागय होय. गाधंीजींच्या जीवनजनष्ठेतही धमाला अग्रस्थान होते. लोकजहतवादी व 
बाळशास्त्री जाभेंकर, न्यायमतूी रानडे हेही सवय सुधारणा धमयशास्त्राच्या आधाराने व्हाव्यात असेच म्हणत असत. 
म. िुले व डॉ. आंबेडकर यानंी कहदुधमाच्या धार्ममक व सामाजजक गुलामजगरीजवरुद्ध जरी बंड पुकारले होते. 
तरी त्याचंी वृत्ी मलूतः धार्ममकच होती. महात्मा िुले सत्यधमाचे संस्थापक झाले व डॉ. आंबेडकरानंी बौद्ध 
धमाचा स्वीकार केला. आधुजनक भारताच्या इजतहासातं राममोहन रॉयपासून म. गाधंीपयंत सवय नेत्यानंा धमय 
व समाज जीवन याचंा मेळ घातला पाजहजे असेच वाटत होते. धमय व राजकारण याचंी िारकत झाली पाहीजे 
म्हणणारानंा धमय म्हणजे काय? व राजकारण म्हणजे काय? याचा अथयच समजत नाही असेच गाधंीजींचे मत 
होते. 

 
६. धमय आणि समाजकािि याचंी फािकत 

 
देशाची प्रगती आजण व्यस्क्तमत्वाचा जवकास अशा दोन्ही दृष्टींनी पहाता धमय आजण समाजकारण याचंी 

पूणय िारकत झाली पाजहजे असा जनखळ इहवादी जवचार एकया आगरकरानंीच व त्यानंतरच्या काळात 
जवाहरलाल नेहरु आजण मानवने्द्रनाथ रॉय यानंी माडंला. आगरकर अजे्ञयवादी तर रॉय भौजतकवादी होते. 
मानवाच्या जवकासासाठी व कल्ह्याणासाठी यापढेु धमयससं्थेची आवश्यकता नाही असे या दोघानंाही वाटत 
होते. 

तथाजप ‘धार्ममक उपासनेचे स्वातंत्र्य’ प्रत्येक व्यक्तीस असाव ेव असले पाजहजे असेच त्याचें मत होते. 
सवय सामाजजक व्यवहार माि धमयजनरपेक्षतेच्या तत्वाने व्हावते. माणसामाणसामंधील संबंध नैजतक तत्वावर 
आधारलेले असावते. धमय हा मानव व ईश्वर याचें संबधंापुरता मयाजदत असावा अशी त्याचंी मते होती. पंजडत 
जवाहरलाल नेहरु याचंी मतेही अशीच होती. 

 
७. की तोणडला तरु फुिे आिखी भिाने 

 
भारतीय जनता अधं धमयजनष्ठा व परंपरागत जीवनपद्धती, सामाजजक जवषमता, आर्मथक दाजरद्र्य, 

बेकारी, अनारोग्य अज्ञान यानंी जजयर झालेली आहे. त्यामुळे हताश, दैववादी मनोवृत्ी जतचा स्थायीभाव 
झाला आहे. त्याचें धमयजीवन, मूतीपूजा, रूढी, पुराणश्रवण व तीथययािा यामध्ये घुटमळत असते. आतापयंत 
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ज्यानंी समाजसुधारणेचे प्रयत्न केले, त्यानंी धार्ममक पजरभाषेचेच माध्यम वापरल्ह्याने सवयसाधारण जनतेची 
जनराश, अंधश्रद्धाळू मनोवृत्ी नष्ट झाली नाही. उलट ‘की तोजडला तरु िुटे आणखी भराने’, या न्यायाने 
जतलाच खतपाणी जमळत गेले. आधुजनक जशक्षणाचे ससं्कार झालेली सुजशजक्षत तरुण जपढी ‘महाजने येन गतः 
स पंथः’ असे म्हणत सामान्य लोकाचें पूवयग्रह जोपासत राजहली आहे. जुजबी व अधयवट जशक्षणामुळे त्याचें जुने 
संस्कारच दृढमूल होत आहेत. 

 
अशा वातावरणातं इंग्रजी आमदानीमध्ये ‘टाळकी मोजण्याची लोकशाही’ भारतात आली. 

‘लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य’ एवढीच कल्ह्पना जनमानसातं रूढ झाली. स्वराज्यातही यातं िारसा 
बदल झाला नाही. कमयठ, अंधश्रद्ध, जातवाल्ह्याचें नेहमीच बहुमत असते. तेव्हा राज्य त्याचेंच अशी लोकशाही 
आली. परंपरागत धमयजनष्ठा आधुजनक पजरस्स्थतीत लोकशाहीचा साज घालून तयार झाली आहे. 

 
सुजशजक्षतामध्ये भारताच्या आध्यास्त्मक ससं्कृतीचे श्रेष्ठत्व जोरजोराने साजंगतले जात आहे. यातून 

जनमाण होणारा अहंकार, पािात्य ससं्कृतीचा जतरस्कार करायला लावतो मग सवयधमयसमभाव कुठे राजहला 
कोणास ठाऊक! 

 
वास्तजवक पाहता १८८५ साली काँगे्रसची स्थापना झाली. त्यावळेी काँगे्रसचे अध्यक्ष उमेशचंद्र बानजी 

जिस्ती होते. १८८९ साली दादाभाई नौरोजी हे अध्यक्ष पाशी होते. १८८७ साली बदु्रजद्दन तय्यबजी मुस्लीम 
अध्यक्ष होते. त्यानंतर यूल वडेनबगय, मेहता, पी. आनंदाचालूय  ही नाव ेपाजहली म्हणजे या राजकीय संस्थेची 
बैठक जात, धमय, प्रातं, याचं्या मयादा जकती सहजपणे ओलाडूंन गेली होती ते कळून येते. पण या काळात ही 
चळवळ अगदी अल्ह्पसंख्य वजरष्ठ वगापुरतीच मयाजदत राजहली होती. पुढे जेव्हा जतला संघजटत व्यापक 
सामुदाजयक चळवळीची अवस्था प्राप्त झाली तेव्हा जतने धार्ममक वळण घेतले. उदारमतवाद मागे पडला. 
धार्ममक पुनरुज्जीवनवाद प्रभावी झाला. लोकशाही, स्वातंत्र्य या उदारमतवादी ध्येयाचं्या जसद्धीसाठी 
चाललेल्ह्या चळवळींना धार्ममक पुनरुज्जीवनवादाचे अजधष्ठान प्राप्त झाले. लोकशाही म्हणजे ‘बहुजनवाद’ असा 
अथय झाला. त्यामुळे त्याचं्या अंधश्रद्धाळू परंपरागत धमयजनष्ठा म्हणजे जातीवाद लोकशाहीच्या नावाखाली 
प्रभावी झाला. 

 
गेल्ह्या दोनश े वषाचा हा इजतहास पाजहला म्हणजे आपला समाज व शासन धमय जनरपेक्षतेच्या 

तत्वापासून का ंव कसा दूर चालला आहे याचा उलगडा होतो. धमय जनरपेक्षता ककवा इहवाद, पंजडत नेहरंुच्या 
बरोबरच केव्हाच मागे पडला आहे. आता आहे तो सवयधमयसमभाव. या सवयधमयसमभावामध्ये ‘समभाव’ गौण 
ठरला असून ‘धमयभाव’ प्रमुख झाला आहे. एवढेच नव्हे तर त्याला स्वधमयभावाचे म्हणजेच जातीयवादाचे 
स्वरुप आले आहे. आपले शासन धमयजनरपेक्ष ककवा इहवादी आहे असे घटनेमध्ये म्हटले आहे. सवय पक्षाचंी 
(जातीयवाद्याचंीही) त्याला मान्यता जमळाली आहे. पं. नेहरु धमयजनरपेक्षतेचा व इहवादाचा पुरस्कार करीत 
होते. त्यातंील िक्त ‘उपचार’ आता उरला आहे. त्याची अधोगती सवयधमयसमभावातं म्हणजेच जातीयवादात 
झाली आहे. 
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१२ 
िाष्ट्रीय एकात्मता आणि इहवाद 

 
राष्ट्रीय एकात्मतेसंबधंी स्वातंत्र्यानंतर आजपावतेो पुष्ट्कळ जवचार झाला आहे. तरीही राष्ट्रीय 

एकात्मता देशामध्ये समाधानकारक प्रमाणात जनमाण झालेली जदसत नाही. राष्ट्रीय एकात्मता राष्ट्रीयत्व 
गृहीत धरते, देशामध्ये राष्ट्रीयत्व जसद्ध झालेले आहे. परंतु राष्ट्रीयत्वाची भावना देशाच्या जवजवध प्रदेशामध्ये 
अगर राष्ट्रीय समाजाच्या वगेवगेळया भागामध्ये अद्याप परेुपुर जभनलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या 
अजधक जवचाराची, आंदोलनाची व त्यासाठीच्या जक्रयात्मक उपायाचंी आवश्यकता आहे. अशी पाश्वयभमूी या 
संजे्ञमागे असते. 

 
भारत हा राज्यसंघ आहे, असे भारतीय राज्य घटनेमध्ये म्हटले आहे. जनरजनराळया राज्यानंा भारत 

या राष्ट्रामध्ये एकिीत आणण्याची घटना या जवधानामध्ये ध्वनीत होते. त्याचप्रमाणे जवजवध धमाचे समाज या 
राष्ट्रामध्ये सामावलेले आहेत. हे ‘श्रद्धा व उपासना याचें स्वातंत्र्य’ या भारताच्या सजंवधानाच्या 
प्रास्ताजवकातंील घोषणेने स्पष्ट होते. 

 
सामाजजक, आर्मथक प्रशासजनक, राजकीय अशी जवजवध अंगे जवकासाच्या प्रजक्रयेला असतात. 

भारतामंध्ये राष्ट्र बाधंणीचे कायय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये व सामाजीक सुधारणासाठीच्या चळवळीमध्ये 
समाजप्रबोधनाच्या मागाने पार पडले. सामाजजक जवकासाची प्रजक्रया राजकीय आर्मथक जवकास प्रजक्रयाचं्या 
मानाने मागे पडली. त्यामुळे समाजाच्या जवजवध स्तरामध्ये व जवभागामध्ये एकराष्ट्रीयत्वाची भावना जजतकी 
मनस्वीपणे जभनावयासं पाजहजे होती, जततकी जभनू शकली नाही. त्यामुळे वळेोवळेी जभन्न जभन्न प्रदेशामध्ये व 
समाज जवभागामध्ये तणाव जनमाण होतात. तणावाचें रुपातंर कहसाचारात होते व राष्ट्रीय ऐक्याला तडा जातो 
कीं काय? अशी भीती वाटू लागते. 

 
जशवाय राष्ट्र ही सकंल्ह्पना अगदीच अजलकडील म्हणजेच भारतात जब्रटीश राज्याची स्थापना 

झाल्ह्यानंतरची आहे. पण भारतीय समाज पद्धती प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. कहदू 
समाजामध्येसुद्धा जनरजनराळया जाती जमाती संस्कृतीच्या जभन्न पातळीवर स्स्थरावल्ह्या होत्या, बहुसंख्य कहदु 
व अल्ह्पसंख्य मुसलमान याचं्यात ऐजतहाजसक कारणानंी जवतुष्ट असे. या जवतुष्ठाचे रुपातंर, तात्काजलक 
कारणावंरुन कहसाचारात वळेोवळेी होई. ही सवय पजरस्स्थती राष्ट्रीय एकात्मतेचा अजधक जवचार करावयासं 
लावणारीच आहे. 

 
एकात्मता म्हिजे काय? 

 
एकात्मता म्हणजे एक आत्मा ककवा एक जीव. एकजीव झाल्ह्याची भावना. राष्ट्रीय एकात्मता याचा 

अथय, राष्ट्राच्या भौगोजलक मयादेत राहणाऱ्या सवय लोकाचें–त्याचंी भाषा, धमय, कलग, जात, वणय कोणताही 
असो–दृढ असे ऐक्य होणे होय. पण ऐक्य म्हणजे एकि बाधूंन ठेवणे ककवा एकगठ्ठा करणे नव्हे. तसेच 
कोणाच्याही हुकूमाप्रमाणे वागणे अगर आजे्ञत राहणेही नव्हे. खरेखुरे ऐक्य काही जवचारावर ककवा बाबी संबधंी 
होव ू शकते. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संदभात भारतीय सजंवधान अशी बाब होव ू शकते. समान नागजरकत्व, 
धार्ममक स्वातंत्र्य, धमय आजण शासनाची अजलप्तता, आजण संसदीय लोकशाही या भारतीय संजवधानाच्या 
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पायाभतू कल्ह्पना आहेत. त्यावर सवय भारतीय लोकाचें दृढ ऐक्य घडवनू आणणे हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा अथय 
होय. 

 
राष्ट्रीय एकात्मतेसारखी घटना, ‘पी हळद कीं हो गोरी’ म्हणण्यासारखी झटपट होणारी नाही. 

जीवनातंील अनेकजवध घटकाचं्या समुच्चयाने व जाणीवपूवयक होणारा तो पजरणाम आहे. धमय, भाषा वशं, जात, 
कलग इ. बाबतीत जवजवधता असूनही भारतातील प्रत्येक नागजरकासं या जवजवधतेमधील एकतेची जाणीव 
होईल. एकतेच्या मूल्ह्याचा स्थायीभाव प्रत्येक नागजरकातं जनमाण होईल आजण प्रसगं पडला तर, राष्ट्र 
जहतासाठी तो सवयस्व समपयण करण्यास तयार होईल, त्यावळेी राष्ट्रीय एकात्मता जनमाण झाली असे म्हणता 
येईल. सवयसामान्य माणसातंील राष्ट्रभावनेचे प्रमाण वाढजवणे व भेद, अन्याय, उपेक्षा आजद जाणीवा कमी 
करणेच्या प्रजक्रया, लोकशाही आदशावरील जनष्ठा कायम ठेवनू साध्य करणे, हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा अथय 
आहे. ही प्रजक्रया अनेक वष े सातत्याने व जनष्ठनेे चालणारी असते. जहच्या जनर्ममतीत सवांत मोठा वाटा 
अस्स्तत्वात असलेल्ह्या जभन्न समाज गटानंा न्याय्य वागणकूीची मनातून खािी वाटणे हा असतो. सवयच गटानंा 
आपल्ह्यावर इतर गट एकएकटे अगर एकि जमळून जाणीवपूवयक अन्याय करणार नाहीत, याची खािी वाटणे, 
सवांत महत्वाचे आहे. 

 
णभन्न दृष्टीकोन 

 
चार वगेवगेळया दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रश्नाचा जवचार आतापयंत करण्यातं आला 

आहे. (१) राष्ट्रवादी दृष्टीकोन. (२) माक्सयवादी दृष्टीकोन. (३) जातीयवादी दृष्टीकोन. (४) लोकशाही ककवा 
मानवतावादी दृष्टीकोन. 

 
(अ) िाष्ट्रवादी दृष्टीकोन 

 
भारत हे एक राष्ट्र आहे. व आपण त्याचे नागजरक आहोत, म्हणून आपली सवोच्च जनष्ठा राष्ट्रावर 

असली पाजहजे. त्याजशवाय असणाऱ्या आपल्ह्या जनष्ठा कुटंुबाशी, जातीशी, धमाशी, राज्याशी, पक्षाशी, जमिाशी 
ककवा इतर कोणाशीही असल्ह्या, तरी त्या गौण मानल्ह्या पाजहजेत, सवय धमय सारखेच मानावते, त्याचेंमध्ये 
आपपरभाव करू नयें. सवय नागजरकानंा समान अजधकार व धार्ममक स्वातंत्र्य असावे, पण शासन धमयजनरपेक्ष 
असाव.े 

 
याचें सवयश्रेष्ठ पुरस्कते भारताचे पजहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु हे होते. त्याचें मताप्रमाणे 

जवभाजक शक्तींनी भारताला खच्ची करून टाकले आहे, त्यामुळेच आतापयंतच्या इजतहासातं तो अनेकवळेा 
परकी आक्रमणाला बळी पडला आहे. भारतीयाचं्या अधंधमयश्रद्ध दृष्टीकोनातून या जवभाजक शक्ती जनमाण 
झाल्ह्या आहे. त्याचंा सामना जवजवध मागानी करावा लागेल. (१) भारतीय कें द्र सत्ा सामर्थ्ययवान बनजवली 
पाजहजे. (२) आर्मथक, सामाजजक व शकै्षजणक प्रगती अजत झपायाने घडवनू आणली पाजहजे. (३) शासन 
धमयजनरपेक्ष व लोकसत्ाक ठेवले पाजहजे. (४) कोणत्याही धमाच्या वचयस्वाला जवरोध केला पाजहजे. (५) सवय 
नागजरकानंा समान दजा, अजधकार व धार्ममक स्वातंत्र्य जदले पाजहजे. 

 
त्याचं्या सवय कायाचा या दृष्टीने आढावा घेतला तर त्याचं्या सरकारने केलेले पजहले महत्त्वाचे कायय 

म्हणजे वरील सवय मागांचा समावशे असणारी राज्यघटना हे होय. दुसरे महत्त्वाचे कायय म्हणजे सवय 
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लहानमोठी ससं्थाने नष्ट केली, औद्योजगक व शतेीचे उत्पादन वाढजवणेंसाठी एकामागोमाग पंचवार्मषक योजना 
आखून काययवाहीत केल्ह्या. त्यामुळे अन्नधान्याच्या व औद्योजगक उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगातील प्रमुख 
जवकसनशील देश बनला. शकै्षजणक जवकासासाठी जवद्यापीठे व शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रगतीसाठी प्रयोगशाळा व 
संशोधन संस्था देशाच्या जवजवध भागात स्थापन केल्ह्या. समथय लष्ट्करी सत्ा म्हणून आजच्या जगात भारत 
गणला जातो. घटनेने जनमाण केलेली धमयजनरपेक्ष शासनाची कल्ह्पना बऱ्याच अंशी प्रत्यक्षातं उतरवली. कहदू 
धमीय सामाजजक आचारासाठी जवजवध व्यक्तीगत कायदे एकि करुन, त्याचंी सुधारणा करून, कहदू कोड 
तयार केले. स्वतंि परराष्ट्र धोरण आखून भारताची प्रजतष्ठा वाढजवली व अजलप्त राष्ट्र चळवळीचा पाया 
घातला. 

 
(ब) माक्सयवादी दृष्टीकोन 

 
भारत हे एक राष्ट्र नसून अनेक राष्ट्राचंा संघ आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कनाटक, आंध्र, तामीळनाडू 

आजद अनेक स्वायत् राष्ट्राचंा त्यात समावशे होतो. या सवय राष्ट्रानंा समान दजा व स्वयंजनणययाचा अजधकार 
जमळावा अशी त्याचंी मागणी आहे. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता घडून येईल, असे त्याचें मत आहे. पाया आजण 
त्यावरील इमारतींचा दृष्टातं वापरुन ते म्हणतात, ‘संपत्ी उत्पादनाची, जवभाजनाची व जवजनमयाची साधने व 
त्यावरील मालकी हक्क सबंधं हाच सवय समाज व्यवस्थेचा पाया आहे. त्यातून आर्मथक जवषमता व परस्पर 
जवरोधी जहतसंबधं असलेले वगय जनमाण होतात. धमय, ससं्कृती, साजहत्य, भाषा वगैरे बाबी म्हणजे वरील 
पायावर उभारलेल्ह्या इमारतीचे जभन्न भाग होय. अशा समाज रचनेमुळेच बहुसंख्य समाजाला दाजरद्र्य, 
बेकारी, अनारोग्य, अज्ञान, उपासमार सहन करावी लागते. हा अन्याय व जवषमताग्रस्त समाज मुळापासून 
उखडून काढल्ह्याजशवाय एकात्मता जनमाण होणार नाही. यालाच क्रांती म्हणतात. पाया उखडून काढल्ह्यावर 
त्यावरील इमारतीचा डोलारा आपोआपच कोसळणार हे उघड आहे. यासाठी सवय सामाजजक व्यवहारावरील 
प्रभतु्वाचे ककवा मागयदशयकत्वाचे स्थान धमाला असू नये, असे हा दृष्टीकोन मानतो. पण वैचाजरक, सासं्कृजतक 
कल्ह्पनानंा असे दुबळे, औपचाजरक स्थान देणारा माक्सयवादी दृष्टीकोन सवयमान्य होऊ शकत नाही. कारण 
सत्य, न्याय, दया, पे्रम, स्वातंत्र्य वगैरे जचरंतन मानवी मलू्ह्यानंा व त्यावर आधारलेल्ह्या संस्कृतीला स्थानच 
रहाणार नाही. मग मानवी प्रगती मोजायची तरी कशी? माक्सयवादी दृष्टीकोनातून झालेल्ह्या रजशयन व अन्य 
क्रातंीतून जनमाण झालेल्ह्या सत्ाचंा इजतहास पाजहला तर उच्चतर मानवी संस्कृती जनमाण करण्यासं व राष्ट्रीय 
एकात्मता साधण्यास हाही दृष्टीकोन समथय नाही, असाच जनष्ट्कषय काढावा लागतो. 

 
(क) जातीयवादी दृष्टीकोन 

 
याचे दोन प्रकार आहेत. (१) सवय धार्ममक भेद धमांतराने सपंवावते. उदा. भारतात कहदंूची िार मोठी 

लोकसंख्या आहे. मुसलमान, जििन, बौद्ध, जैन, शीख हे प्रमुख अल्ह्पसंख्य समाज आहेत. या अल्ह्पसंख्य 
समाजाचें धमांतर करून सवांनाच कहदू करावयाचे म्हणजे एकात्मता जनमाण होईल. धमांतर न करता त्याचें 
राजकीय हक्क नष्ट करून व त्यानंा दुय्यम नागरीक ठरवनूही एकात्म समाज जनमाण करता येईल. मुस्लीम 
राज्यातील शासन मुस्लीम धमयशास्त्रानुसार चालेल व तेथील अल्ह्पसखं्याकंानंा असेच धमांतर करावयास 
लावनू अगर त्याचें राजकीय हक्क जहरावनू घेऊन एकात्मता जनमाण करता येईल. पूवी युरोपमध्ये राजाचा धमय 
असेल तोच प्रजाजनाने आपला मानावा अगर आपल्ह्या धमाचा राजा जेथे असेल तेथे जाऊन रहाव,े अशी प्रथा 
होती. तसाच हा प्रकार होऊ शकेल. भारतापुरते बोलायचे तर, या दृष्टीकोनातून एकात्मता जनमाण करणेचे 
प्रयत्न मुस्स्लमाकंडून होऊन चुकलेले आहेत व अपयशी ठरलेले आहेत. भारतात एक हजार वष ेइस्लामी 



 

अनुक्रमणिका 

राज्य होते. त्यानंी कहदूना बाटवनू मुसलमान करणेचे सवय तऱ्हेचे प्रयत्न केले होते. परंतु भारतात इस्लामी 
धमाप्रमाणे राज्य करणे, तर त्यानंा जमले नाहीच, पण साधी इस्लामी बहुसंख्याही येथे जनमाण करता आली 
नाही. जििन जमशनरी लोकानंाही यापेक्षा वगेळा अनुभव आलेला नाही. धमाच्या बाबतीत कहदू समाज अत्यतं 
जचवट आहे. असा याचा अथय होतो. मुसलमान व इतर अल्ह्पसंख्याकंानंा धमांतराचें मागाने कहदू करून 
एकात्मता जनमाण करावी म्हटले तर कहदू धमातील जातीप्रथा आड येते. धमांतरीत कहदूना कोणत्या जातीत 
घालावयाचे? दुसरे म्हणजे सवयधमयसमभाव मानणारे कहदू धमीय इतर धमींयाचें धमान्तर तरी कसे करणार? 
त्यामुळेच की काय इतर धमीयाचें धमांतर करून त्यानंा कहदू करून घेतल्ह्याची उदाहरणे िारच कमी 
आढळतात. (२) इतर धमीयाचंा जातीयवाद काहंी प्रमाणातं खपवनू घेऊन एकात्मता जनमाण होईल असेही 
सुचजवले जाते. पण हा मागय व्यथय आहे, कारण जातीयवाद आजण एकात्मता या मुळातच परस्पर जवरोधी 
कल्ह्पना आहेत. 

 
(ड) लोकिाही आणि मानवतावादी दृष्टीकोन 

 
जनता सावयभौम आहे. राजकीय व आर्मथक सत्ा लोकाचें प्रत्यक्ष जनयंिणाखाली असावी. जनता व 

शासन याचं्यामध्ये जास्तीतजास्त जवळीक ककवा एकात्मता व सहभाग असावा, यासाठी सते्चे जास्तीत 
जास्त जवकें द्रीकरण व्हाव ेअसे हा दृष्टीकोन मानतो. कुटंुबजनष्ठा, ग्रामजनष्ठा, राज्यजनष्ठा, पक्षजनष्ठा, धमयजनष्ठा 
अशा अनेक जनष्ठा प्रत्येक व्यक्तीला असतात. त्या परस्पर जवरोधी नसतील तर कोणीही व्यक्ती अनेक जनष्ठा 
बाळगू शकेल. जवकें द्रीकरण व स्वातंत्र्यामुळे राष्ट्र दुबयल न होता, सामर्थ्ययवान होऊ शकते. व्यक्तीस्वातंत्र्य व 
व्यस्क्तप्रजतष्ठा मानणाऱ्या लोकशाही जवचाराचंी जोड नसेल, तर कोणतीही समूह जनष्ठा – राष्ट्र जनष्ठा सुद्धा – 
घातक ठरू शकते. लोकशाही जनष्ठेअभावी राष्ट्रजनष्ठा आक्रमक हुकूमशाही अगर जातीयवादी होऊ शकते. 

 
भारत बहुधार्ममक, बहुभाजषक देश आहे. सासं्कृजतक जवजवधतेने नटलेला देश आहे. म्हणून येथे 

कें द्रसत्ा व प्रादेजशक सत्ा अगर राष्ट्रजनष्ठा व प्रदेशजनष्ठा यानंी एकमेकाशंी सुसंवाद राखणे इष्ठ ठरेल. 
 
या चारही दृष्टीकोनाचंी काटेकोर जवभागणी करता येत नाही. अनेकवळेा व अनेकजठकाणी ते 

एकमेकातं जमसळून गेलेले जदसतात. तथाजप या सवय दृष्टीकोनाचंा झगडा सतत चालत राजहला आहे. असे 
थोड्ा अवलोकनाने आपल्ह्या लक्षातं येव ूशकेल. 

 
भािताच्या िाष्ट्रीय एकात्मतेला असलेले धोके 

 
(१) अंगभतू धोके, (२) प्रासजंगक धोके, (३) शासकीय धोरणातंील चुकानंी जनमाण केलेले धोके. 
 

(१) अगंभूत धोके 
 
भारत हा अनेक धमीय लोकाचंा सयुंक्त देश आहे. कोणत्याही एकाच धमीय लोकाचंा बनलेला हा 

देश नव्हे. ही भारताच्या इजतहासावरून स्पष्ट होणारी पजरस्स्थती आहे. त्यामुळे या जभन्न धमीय लोकामंध्ये 
धमयसमन्वयाची भजूमका असेल तरच एकात्मता जनमाण होणे शक्य आहे. कहदू व इस्लाम हेच प्रमुख धमय असून 
कहदू जवळ जवळ ८३ टके्क व मुसलमान सुमारे ११ टके्क आहेत. इतर धमीय लोक सवय जमळून ५ ते ६ 
टक्क्यामध्ये येतात. पैकी कहदंुना धमय समन्वय मान्य होव ूशकतो, पण मुसलमानानंा नाही. त्याचें मताप्रमाणे 
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इस्लाम हा सवयश्रेष्ठ धमय असून तोच एकमेव खरा धमय आहे. बाकी सवय धमय त्याच्या भ्रष्ट नकला असून त्या नष्टच 
करायला हव्यातं. अशा स्स्थतीत धमय समन्वयाची भजूमका त्यानंा कशी मान्य होणार? याचा पजरणाम गेल्ह्या 
१०० वषात अनेक वळेा अनेक जनजमत्ाने कहदू मुसलमानामंध्ये सतत दंगे, अत्याचार व रक्तपात होत आला 
आहे. अजलकडे कहदूमध्येही अशीच प्रजतकाराची भावना जनमाण होत असून यापुढे तेही आक्रमक भजूमका घेव ू
लागतील, अशी जचन्हे जदसू लागली आहेत. म्हणून भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला हाच सवात मोठा धोका 
आहे. 

 
(२) प्रासंणगक धोके 

 
भारताची स्वतंि घटना अमलात आल्ह्यानंतर प्रादेजशक राज्ये व कें द्रसत्ा याचं्यात जवग्रह जनमाण होव ू

लागले. या जवग्रहाचें दोन प्रकार आहेत. (१) भारतातून िुटून सावयभौम सत्ा जमळवण्याच्या आकाकें्षने उत्पन्न 
झालेले जवग्रह. (२) प्रदेश राज्याच्या अजधकारामध्ये वाढ व्हावी या इच्छेने घडणारे जवग्रह. दोन्ही प्रकारचे 
जवग्रह सध्या चालू असून त्यात राजकीय कहसाचार अधूनमधून उिाळून येतो. भाषावार प्रातं रचनेच्या 
संदभातही असे जवग्रह पेटले होते. पण भारतीय सावयभौम सते्स नकार देणारा व स्वतंितेसाठी संघषय करणारा 
प्रदेशवाद िार मयाजदत स्वरूपाचा आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यामध्ये भारतातून िुटून जनघण्याची 
प्रवृती बळावत आहे. पंजाबचे स्वतंि राज्य स्थापन करण्याकंजरता उठाव करणारे शीख अजतरेकीही जदसत 
आहेत. पण कनाटक, आंध्र, तामीळनाडू, पजिम बंगाल इत्याजद प्रदेश राज्ये अजधक स्वायत्तेची व जादा 
अजधकाराचंी मागणी करीत आहेत. आसाम मध्येही अजलकडे कहसाचार वारंवार घडत आहे. अकाली 
शीखाचं्या धमयगुरंूनी या पंजाबी आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे पंजाब जवरुद्ध कें द्रसत्ा असे शुद्ध 
राजकीय स्वरूप त्या झगड्ाला राजहले नाही. कहदू जवरुद्ध शीख असे जवपययस्त रुप त्या आंदोलनाला आले 
आहे. आर्मथकदृष्ट्या अत्यतं महत्त्वाची त्याचंी मागणी म्हणजे, सतलज व जबयासं या नद्यांच्या पाणी 
वाटपासंबधंीची आहे. चंजदगडचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. राज्याचं्या अजधक अजधकाराच्या मागण्या 
समंजसपणे मान्य केल्ह्यास प्रादेजशक अहंकारातून होणारा कहसाचार समाप्त होईल. पण कें द्रसरकारची 
भजूमका कशी राहील, यावर एकात्मतेला असलेल्ह्या धोक्याचे स्वरुप ठरणार आहे. दजक्षणेकडील 
राज्यामध्येही भारतातून िुटून जनघण्याची द्रजवड लोकाचंी चळवळ होती ती आता थंडावलेली जदसते. 

 
(३) िासकीय धोििातंील चुकानंी णनमाि केलेले धोके 

 
(१) यात दोन प्रकारे आहेत. (अ) सासं्कृजतक व धार्ममक धोरणजवषयक (ब) आर्मथक व राजकीय 

धोरणजवषयक. जभन्न सासं्कृजतक गट असणाऱ्या समाजात जनमाण झालेले गैरसमज ककवा मतभेद समजून 
घेवनू जमटवण्याजोगे असतात, पण त्याऐवजी त्यानंा जवपययस्त रुप देण्याचे प्रयत्न शासनाकडून केले गेल्ह्यास 
शासन व जनता याचेंमधील संबंध जवकोपाला जातात व कहसाचार माजतो. उदा. आसाम मधील लोकाचं्या 
वाढत्या मागण्याचें समाधान होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तेथे भाडंवल गंुतवणूक करण्याची गरज होती, 
त्याऐवजी तेथील असंतोष समजून न घेता, शासनाने दडपशाहीचे धोरण अवलंजबले. लोकशाहीची जवटंबना 
करणाऱ्या जनवडणकूा लादल्ह्या, आसामी लोकाचं्या सासं्कृजतक जपळवणकुीजवरुद्ध व आसामला कें द्र 
सरकारची वसाहत समजणाऱ्या धोरणाजवरुद्ध आवाज उठजवणे हा तेथील भाजषक आदंोलनाचा हेतू होता. 
‘परकी घुसखोरानंा हाकला’ ही घोषणा लोकजागतृीचे तंि होते. आसाम साजहत्य सभेने ‘पूवेकडील ग्रहण’ 
या नावाच्या पुस्तकातं त्याचं्या सवय मागण्या माडंल्ह्या आहेत, त्यातं म्हटले आहे. ‘स्वातंत्र्य जमळाल्ह्यापासून 
आसामला वसाहतीसारखे वागजवण्यातं येत आहे. देशातंील इतर भागाकडून व परजकयाकंडूनही त्याची सतत 
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जपळवणूक होत आहे. िोडा, झोडा ही जब्रजटश नीतीच स्वातंत्र्यातील सरकारही अवलंबीत आहे. राज्याचे 
सतत तुकडे पाडले जात आहेत. उदा. (१) ५–२५ दशलक्ष टन कु्रडऑईल आसाममधून जमळते. ते 
पाईपलाईनने बरौनी येथे नेऊन शुद्ध केले जाते, तेल शुद्ध करण्याचा खचय गोहत्ी येथील कारखान्यात जेवढा 
येतो त्यापेक्षा दर टनास १·७ पट जास्त खचय बरौनी येथे येतो. बरौनी येथील कारखाना तज्ञाचंी संमती 
नसताना चालू केला. आसामला रॉयल्ह्टी म्हणनू दर टनास ४२ रु. इतके क्षुद्र वतेन जमळते. कू्रड ऑईलचा 
दर टनास १६०० रु. आहे. रॉयल्ह्टीचे दर वषी २२ कोटी आसामला जमळतात. त्यावळेी तेलाची ककमत ८४० 
कोटी असते. या तिावतीमधून आसामचे दर माणसी उत्पन्न ४५४ रु. वाढले असते. 

 
(२) ३० लक्ष क्युजबक िीट नैसर्मगक वायू आसामच्या तेल के्षिातून दररोज जाळला जातो. त्याचा 

उपयोग राज्यातील इतर कारखान्यातून वीजजनर्ममतीसाठी करता आला असता. ४० मेगवॅटॅ वीज जनर्ममतीचे 
कायय ७ वष ेथाबंवनू ठेवण्यातं आले होते. त्याचे कारण ऑईल इंजडया जल. कंपनीने आसाम राज्य इलेक्रीक 
कंपनीला गसॅ नाकारला हे आहे. 

 
(३) चहाच्या मळयातून २७० दशलक्ष जकलो चहा (ककमत सुमारे ४०० कोटी रु.) जनमाण होतो. त्याचे 

जनयिंण कलकत्ा व लंडन येथून होते. सावयजजनक के्षिातील आसाम टी कॉपोरेशनने गेल्ह्या अनेक वषात 
उत्म जरतीने काम केलेले असून सुद्धा त्याचेंकडे हे काम जदले जात नाही. या मालाची जवक्री व वाटप जुन्या 
जललाव पद्धतीने केले जाते. त्यामुळे कलकत्त्याचे व्यापारी लोकानंा िायदा जमळतो. 

 
(४) आसाममधील कागदाचा लगदा राज्याबाहेर पाठवनू तेथे त्याचा कागद तयार केला जातो. तोच 

कागद आसामला बंगाल, जबहार कडून जादा ककमत व भाडे देवनू खरेदी करावा लागतो. जंगलाची तोड 
एकसारखी चालू असते. त्यापासून कलकत्त्याचे व्यापारी प्लायवडू बनवतात व िायदा जमळवतात. 

 
(५) ईशान्य रेल्ह्व ेआसामच्या प्रदेशातून ६० टके्क जाते, पण रेल्ह्वमेध्ये १० टके्क आसामी लोकानंा काम 

जमळते. कें द्र सरकारचे कोणत्याही उद्योगातं हेच प्रमाण आहे. या सवय उदाहरणावरून असे स्पष्ट जदसते की, 
आसामी लोकाचं्या असंतोषाचे मूळ त्याचं्या आर्मथक मागासलेपणातं आहे. शतेी व उद्योग अजवकजसत 
असलेमुळे बेकारी मोठ्या प्रमाणावर आहे. स्थाजनक शतेकऱ्यापकैी ७७ टके्क लोक भजूमहीन ककवा अल्ह्पभधूारक 
आहेत. कें द्र सरकारच्या नोकर वगापैकी ७० टके्क लोक बंगाली भाषीक असतात. रेल्ह्व े पोस्ट टेलीग्राि 
वहातूक दळणवळण व गोडावनू वगैरे कामगारापंकैी ५७ टके्क लोक बाहेरचे आहेत. एम्प्लॉयमेंट जरव्य ू
कजमटीच्या पहाणीप्रमाणे पजहल्ह्या व दुसऱ्या वगातील नोकर वगापैकी ३२·७ टके्क लोक स्थाजनक आहेत. 
१९७५ ते १९७८ मध्ये ३३·३ टके्क बेकाराचंी वाढ सुजशजक्षतामध्ये झाली. 

 
(६) पंजाबचे उदाहरण असेच आहे. येथील प्रादेजशक आंदोलनाला जातीय स्वरुप देण्यात आले. 

पंजाबी कहदूनी त्याचंी मातृभाषा नाकारली व आयय समाजाला पाकठबा देण्यासं सुरुवात केली. शीखांनीही 
त्यामुळे धमाचा आसरा घेतला, हजरतक्रातंीमुळे आलेली आर्मथक सुबत्ा, जशक्षणाचा प्रसार व गहू, जवस्की 
संस्कृतीचा प्रभाव यामुळे परंपरागत संस्कृतींचा जवसर पडला. जशवाय औद्योजगक जवकासाकडे दुलयक्ष, 
लष्ट्करातं शीखाचें घसरते प्रमाण, रावी-जबयासं नद्याचें पाणी वाटपातील अन्याय आजद गाऱ्हाणी जमटजवणे 
जरुरी होते, म्हणून राजकीय मागण्या घेऊन आंदोलन उभारले व त्याला भाजषक व धार्ममक रुप देण्यातं 
आले. 
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दरबाराकसग राष्ट्रीय जवकास मंडळातं भाषण करतानंा ऑगस्ट १९८१ मध्ये म्हणाले, “१·३ दशलक्ष 
गासड्ा कापूस, १·०४ दशलक्ष टन ऊस, पंजाब जपकजवतो, पण त्याचे कापसाचे १५ टके्क व ऊसाचे १३·४ 
टके्क इतकेच मालाचे पक्क्या मालात रुपातंर आम्ही करतो. नव्या योजनेत कें द्र सरकारची एकही योजना 
राज्यातं सुचजवलेली नाही. सुतजगरण्या व साखर कारखाने काढण्यास पंजाब मध्ये परवाने द्यावते. योजनेवर 
खचय होणाऱ्या प्रत्येक रुपयापंकैी काहंी राज्याला ४२ पैसे जमळतात, तसे पंजाबला १५ पसेै जमळतात, अवजड 
उद्योगासाठी पजंाबवर सतत अन्याय होत आला आहे. ३१ माचय १९७९ अखेरच्या कालावधीत सुमारे १६ हजार 
कोटी रुपये कें द्र सरकारने सावयजजनक के्षिातं गंुतजवले आहेत, त्यातं पजंाबच्या वायाला ३४५ कोटी रुपये 
आले आहेत? १९८१च्या अजखल भारतीय शीख बुद्धीवतंाच्या मेळाव्यातं बोलतानंा अकाली नेते डॉ. 
गोपालकसग म्हणतात, आम्हाला पाणी पुरवठा व वीजजनर्ममतीच्या अजधक सोई हव्या आहेत. साखर, जसमेंट, 
कापूस याचं्या अजधक जगरण्या हव्या आहेत. बकँामधील आमच्या बचतीच्या जकमान ६० टके्क पंजाबमध्ये 
गंुतजवले जावते. आज ३२ टके्क गंुतजवले जातात. मध्यम व अवजड उद्योग हव ेआहेत. आमच्या मालाला योग्य 
भाव हवा आहे. 

 
देशाच्या िाळणीचा एक पजरणाम म्हणनू भारतात मुसलमान िार मोठ्या प्रमाणावर अल्ह्पसंख्य झाले 

होते, िाळणीचा हा राग बहुसंख्य कहदू येथील अल्ह्पसंख्य मुसलमानावंर काढतील, अशी भीती पंजडत नेहरंुना 
नेहमीच वाटत असे म्हणनू अल्ह्पसंख्य असलेल्ह्या समाजाबद्दल सहानुभतूीचे औदायाचे व संरक्षणाचे धोरण 
ठेवाव ेअसे ते सागंत. 

 
उदा. ७ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यावळेचे घटनासजमतीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना जलजहलेल्ह्या 

पिातं पंजडत नेहरु म्हणतात, भारत हा केवळ कहदंूचाचं देश नसून, सवांचा देश आहे. याचा जवसर पडू देव ू
नये, तसेच १७ नोव्हेंबर १९५३ रोजी डॉ. कैलासनाथ काटजंूना जलजहलेल्ह्या पिातं ते म्हणतात, भारताचे 
भजवतव्य यापुढील काळात कहदंूचा दृष्टीकोन कसा राहील, यावर अवलंबून आहे. ते जर आचरणातं असजहष्ट्ण ू
आजण संकुजचत मनोवृत्ीचे राजहले, तर भारताचे भजवतव्य कठीण आहे. याचा अथय मुसलमानाचंा दृष्टीकोन 
कमी घातकी आहे, असा नाही. पण भारताच्या भजवतव्यावर त्याचा आता पजरणाम होव ू शकणार नाही. 
िाळणीपूवय काळातं कहदू व मुस्लीम जातीयवादाचा धोका भारताला होता, पण आता,ं कहदू जातीयवादाचा 
आहे, कारण आजचा कहदू धमय आत्यजंतक कमयठपणा, कमयकाडं, असमानता व प्राथजमक स्वरुपाच्या धार्ममक 
चालीजरती यानंीच मुख्यतः घडजवला आहे. भारताच्या प्रगतीला हे सवय जवरोधी व हानीकारक आहे. 

 
या दोन्ही पिातील मजकुरावरुन पंडीत नेहरंुची मनोभजूमका स्पष्ट होते. त्यावरुन तीन जवचार जदसून 

येतात. (१) मुस्लीम जातीवादाचा धोका आता राजहलेला नाही. (२) भारत कोणाही एका धमाच्या लोकाचें 
राष्ट्र नसून सवांचा देश आहे. (३) कहदू जातीयवादाचा – कहदू लोकाचं्या मधील कमयठपणामुळे, जुनाट 
धार्ममक चालीजरतीमुळे व असमानतेमुळे–धोका नष्ट केला पाजहजे. या त्याचं्या जवचारावरून त्यानंी इस्लामी 
समाजाचे व त्याचं्या आक्रमक जातीयवादाचे स्वरुप योग्य प्रकारे लक्षातं घेतले नसावे, असे वाटते. 
मुस्लीमानंा, शीखानंा ककवा इतर अल्ह्पसंख्याकं समाजाला वाटणाऱ्या असुरजक्षततेचा व भीतीचा त्यानंी 
सहानुभतूीने जवचार केलेला जदसतो, पण त्याचं्या आकाकं्षाचंा जवचार त्यानंी केलेला जदसत नाही. याखेरीज 
वगेळी शक्यताही असूं शकते ती शक्यता अशी. बहूधमीय बहूभाषी समाजात वैरभाव खोल असतातं, त्याचा 
भतूकाळ जभन्नजभन्न असतो, भजवतव्यही त्यानंा वगेवगेळे घडवावयाचे असते, त्यासाठीच त्यानंा स्वायत्ता हवी 
असते, शासनाची सत्ा मयाजदत करण्याची त्याचंी धडपड त्यासाठी असते, तसेंच शासनात त्यानंा वाटा 
असावा, असेही यासाठीच त्यानंा वाटते. पंजडत नेहरंुनी ही शक्यता जवचारात घेतली नसावी, असे त्याचं्या 
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जवचारावरून वाटते. भारतात मुसलमान आता अगदीच अल्ह्पसंख्य राजहले असल्ह्यामुळे त्याचं्या 
जातीयवादाचा धोका आता राजहला नाही, अशी त्याचंी भावना जदसते. पण इस्लामचे आक्रमक स्वरुप त्याचं्या 
जातीयवादाचा पाया आहे, याचा जवचार करता,ं पंजडत नेहरंुचे मत जवसंगत, व चमत्कारीक वाटते, तसेंच 
कहदू जातीय वादाचा धोका त्यानंी दाखजवला, तो वास्तजवक असला तरी त्याच्या उत्पत्ीला व भयानक 
वाढीला इस्लामचा आक्रमक जातीयवादच कारण आहे. हेही त्यानंी जवचारात घेतलेले जदसत नाही. तसेच 
भारताच्या शासनाची धमयजनरपेक्षता केवळ नकारात्मक असल्ह्यामुळे कोणत्याच जातीयवादाला तोंड देण्याला 
ककवा त्यावर मात करण्याला समथय होव ूशकणार नाही. म्हणून जतला सकारात्मक रूप देण्याची गरज आहे. 
याचीही जाणीव त्याचं्या वरील जवचारातं जदसून येत नाही. या सवय अस्पष्ट, मोघम, नकारात्मक भजूमकेचा 
पजरणाम असा झाला, की सवयधमयसमभाव हाच धमयजनरपेक्षतेचा अथय ठरला. व नेहरु ज्या कहदू जातीयवादाचा 
धोका दाखजवत होते, तोच सवयधमयसमभावाचे नावाखाली वाढत राजहला. एवढेच नव्हेतर कहदू धमातील 
असमानता कमयठपणा नाहीसा करणाऱ्या ज्या चळवळी राजा राममोहन रॉय पासून चालत आल्ह्या होत्या, 
त्याही धार्ममक कमयठपणाच्या हल्ह्ल्ह्यामुळे मुळातून उपटून टाकल्ह्या जातात कीं काय अशी भयानक पजरस्स्थती 
आता भारतात जनमाण झाली. आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला हा िार मोठा धोका आहे. 

 
आर्मथक आघाडीवरील स्स्थती कचताजनकच आहे, आकाशाला जभडणारी महागाई, चलनवाढ, 

बेकारी, यानंी थैमान घातले आहे, जीवनावश्यक वस्तंूचे भाव सामान्य माणसाचं्या आवाक्याबाहेर चालले 
आहेत, जवशषेतः मध्यम वगय व श्रमजीवी वगय त्यात भरडून जनघत आहे. असंघटीत वगाची पजरस्स्थती तर 
केजवलवाणी झाल्ह्याचे जदसते. आर्मथक अराजकतेकडे नेणारी ही स्स्थतीही एकात्मतेला धोका ठरणार आहे, 
यात शकंा नाही. 

 
भारताच्या सवयच सरहद्दी पेटल्ह्या आहेत, काश्मीर मध्ये कहदू मुस्लीम तणाव वाढला आहे, तर 

पंजाबमध्ये जणू काय अघोजषत यादवी युद्ध चालले आहे. नागालँड, जमझोराम, मजणपूर, आसाम मध्ये अंतगयत 
बंडाळया जनत्य होत आहेत. नेपाळ, श्रीलंका बरोबरचे संबंध ताणले गेले आहेत. तर चीन, पाजकस्तान 
बरोबरचे सबंंध जवकोपाला गेलेले आहेत. श्रीलंकेमध्ये तामीळ, कसहली व बौद्ध याचेंमध्ये कहसाचार चालूच 
आहे. याचा पजरणाम भारत श्रीलंका संबधंावर व दजक्षणेकडील राज्यात अस्स्थरता जनमाण होण्यातं होत आहे. 
याजशवाय झारखंड, बोडो, गुरखा अशा सवयच आंदोलनानंी जोर धरला आहे. संघटीत कामगार, शतेकरी, 
मध्यमवगीय सुजशजक्षत नोकरवगय आंदोलने संप घेराव करीतच आहेत, जशवसेना सारख्या असंख्य सेना उघड 
उघड ठोकशाहीचा पकुारा करीत आहेत. ही अराजकाची व यादवीची पूवयतयारी नव्हे काय? 
राज्यकारभारामध्ये बेजदली व अकाययक्षमता माजली आहे, भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रत्यारोप रोज नवनेव ेहोत आहे, 
यातून कसा मागय काढावा हे समजेनासे झाल्ह्यामुळे, भाबंावलेली सत्प्रवृत् जनता हताश व ककमकतयव्यमुढ 
होवनू बसली आहे. 

 
एकात्मतेची गृहीत कृत्ये 

 
(अ) स्त्री पुरुष, वृद्ध, तरुण, पवयत, नदी, झाडे, माणसे अस्स्तत्वातं असतात, त्यानंा आपण वस्तु 

ककवा व्यक्ती म्हणतो, पण जमि, पत्नी, शजेारी या कल्ह्पना असतातं, त्याचें अस्स्तत्व मानावयाचे असते, अशा 
कल्ह्पनानंीच संस्कृती उभी रहाते, पशूचं्या अवस्थेत असणारा मनुष्ट्य संस्कृती जनमाण करतो. सुसंस्कृत बनतो, 
हे त्याचें इतर प्राण्याहून वैजशष्ट्य होय. ज्ञानाचा वाटा यात िार मोठा असतो. ‘ज्ञानेनहीनाः पशुजभः समानः’ 
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असे म्हटलेले आहे. धमय, नीती, राष्ट्र या संस्कृतीच्या कल्ह्पना असतात, त्या मानवी जीवनाशी इतक्या 
जनगडीत झाल्ह्या आहेत की, त्याजशवाय माणसाला जगताच येत नाही. 

 
माणसाची अस्स्मता त्याच्या जातीवरुन, धमावरुन भाषेवरुन आतापयंत ओळखली जाते, त्यानुसार 

भारतात कहदू, मुसलमान, जििन, बौद्ध, जैन, शीख आदी अनेक धमांचे लोक राहतात, त्या प्रत्येक धमाच्या 
लोकामध्ये अनेक पंथोपपंथ आहे, जातींची संख्या अगणीत आहे. त्यामध्ये १५-१६ प्रमुख भाषा बोलल्ह्या 
जातात, बोली भाषा तर अनंत आहे. या प्रत्येक घटकावरुन भाितीय लोकामध्ये भेदाभेद जनमाण झाले आहेत, 
या सवामध्ये एकि राहण्याची ककवा एकत्वाची जािीव णनमाि होण्याची िाष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने गिज आहे. 

 
(ब) यासाठी सवांना िासनात समान दजाचा सहभाग देिािी िाज्यपद्ती काययक्षम असावी लागते, 

व्यावसाईक गणतमानता देिािी अथयव्यवस्था णवकणसत व्हावी लागते, तसेच इतिाचंी सवांगीि माणहती देिािी 
णिक्षि पद्ती णतच्या द्वािे सवांचा बौणद्क णवकास व सुलभ सुिणक्षत वाहतूक, दळिवळिाच्या सोईही सहज 
साध्य असाव्या लागतात. 

 
(क) पािात्त्य राष्ट्रामधील लोकाचंी घडण सवयसामान्यपणे एकाच ससं्कृतीने झालेली आहे. त्यामुळे 

त्या लोकामंध्ये नैणतक एकवाक्यता म्हणजे प्राणतणनधीक िाजकीय संस्थावंि त्याचंी श्रद्ा णदसून येते, याउलट 
आजशया आजफ्रकेतील राष्ट्रामध्ये जवशषेतः भाितामध्ये अिी श्रद्ा अगि नैणतक एकवाक्यात णदसत नाही. 
एकजजनसीपणा आढळून येत नाही. जभन्न जभन्न समाज ककवा गट सासं्कृजतक जवकासाच्या जभन्न जभन्न स्तरावर 
असलेले जदसतात, त्याचं्यात अलगता, परस्परामध्ये उच्चनीचता, दुरावा, जतरस्कार, दे्वष जदसतो, युगानयुगे 
त्याचं्यामध्ये झगडे होत असल्ह्याचा इजतहास आहे. त्यामुळे सवयमान्य स्वरूपाच्या संस्था नाहीत, नैजतक 
एकवाक्यता नाही. एकात्मतेच्या जनर्ममतीमध्ये हा सवांत मोठा अडथळा आहे. 

 
कायदे, आर्मथक जनयोजन, कें द्रीय सत्ा, दळणवळणाची साधने, समान आकाकं्षा, धमय, इजतहास इ. 

बाबी एकत्वाची जाणीव वाढवतात, याउलट दाजरद्र्य जवषमता यामुळे येणारी अन्यायाची जाणीव, नवा 
िुटीरपणा जनमाण करतात, कोणत्याही राज्यात या दोन्हीही प्रजक्रया सतत चालत असतात, म्हणून राज्य या 
स्वरुपात आहे, ते राष्ट्र या स्वरूपात सुससं्कृत जीवनातं स्स्थर करण्याची प्रजक्रया जाणीवपूवयक करावी 
लागते. 

 
समान नागजरकत्व, धार्ममक स्वातंत्र्य व धमापासून शासनाची अजलप्तता हा भारतीय संजवधानाचा 

पाया आहे. या भक्कम आधारावर उभारलेले शासन काययक्षम जनपक्षपाती व सवाना जवकासासाठी समान सधंी 
देणारे असल्ह्याजशवाय राष्ट्रीय एकात्मता कशी होणार? भारतातील सवयच राज्यानंा व समाज गटानंा 
त्याचेबद्दल आपलेपणा व जवश्वास वाटला पाजहजे, एकात्मतेला जनमाण झालेल्ह्या धोक्याचंा जो जवचार आपण 
केला आहे. त्यावरून आसाम व पंजाब राज्यानंा असा जवश्वास वाटत नसल्ह्याचे स्पष्ट होते, महाराष्ट्रातही 
अशीच भावना असल्ह्याचा उच्चार डॉ. कचतामणराव देशमुख सारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीने मागे केलाच होता, 
त्यामुळे यातून प्रादेणिक असमतोल णनमाि होिे अपणिहायय आहे. हाही एकात्मतेला धोकाच आहे. 

 
एकात्मतेसंबधंी जवचार करणारे जे चार दृष्टीकोन मागे दशयजवलेले आहेत, त्यापकैी माक्सयवादी व 

जातीयवादी दृष्टीकोन एकात्मतेला पोषक नाहीत हे त्याच जठकाणी स्पष्ट केले आहे. कारण ते 
माणसामाणसातं आपपरभाव जनमाण करतात, परस्पर दे्वष करायला लावतात, राष्ट्रवादी दृष्टीकोनही 



 

अनुक्रमणिका 

स्वदेशातील माणसाशंीच एकात्मतेचे नाते जोडू शकतो. जशवाय भारतातील मुसलमानाचंी जी भजूमका आपण 
पाजहली आहे. त्यावरुन त्याचेंबद्दल सुद्धा आस्त्मयता बाळगणे, त्याला शक्य होईल काय? हाही प्रश्नच आहे. 
मानवतावादी दृष्टीकोन माि जगातील सवयच माणसाबंद्दल बंधुत्वाचे नाते, आत्मभाव बाळगू शकतो, म्हणून 
राष्ट्रीय एकात्मता जनमाण करण्यासं तो दृष्टीकोन पोषक ठरू शकेल, हे स्पष्ट आहे. 

 
इहवादच एकात्मतेला पूिक 

 
सवय धमयभेद जवसरुन जगातील सवयच माणसे, आपले बधुं मानण्याची परंपरा मानवतावादाने कायम 

जटकजवली आहे, याबाबत दोन मागय संभवतात. पजहला सवयधमयसमभावाचा, ककवा धमय समन्वयाचा, व दुसरा 
इहवादाचा. राष्ट्रीय एकात्मतेला दोन्ही पयाय पोषकच आहे. पण सवयधमयसमभावाचा जो जवचार आपण मागे 
केला आहे, त्यावरून सवयधमयसमभाव हे कहदू जातीयवादाचे दुसरे नावं आहे, हेच स्पष्ट होते. तसेच सवयधमय 
मानवी कृती असल्ह्यामुळे कालसापेक्ष ठरतात. त्याचंी ज्यावळेी व ज्याजठकाणी जनर्ममती झाली, त्या काळातील 
व देशातंील मानवी गरजानुरुप ते असतात. आजच्या काळात त्यामुळे ते जनरुपयोगी ठरतात, म्हणून आजच्या 
मानवाचे प्रश्न, गरजा, आकाकं्षानंा त्याचंा काहंी उपयोग नाही. म्हणून मनुष्ट्याच्या खाजगी जीवनापुरतेच ककवा 
मनुष्ट्य व ईश्वर याचेंमधील संबंधापुरते धमाचे के्षि मयाजदत ठेवनू आधुजनक शास्त्राच्या अनुरोधाने मानवानंी 
आपले प्रश्न सोडजवले पाजहजेत, असे इहवाद सागंतो. हीच भजूमका धमाच्या गुलामजगरीतून मानवाची मुक्तता 
करणारी आहे व एकात्मतेला पूरक आहे. 

 
एकात्मतेसाठी नैजतक एकवाक्यतेची व लोकशाही ससं्थावरील जनष्ठेची गरज आहे. ही गरज इहवाद 

भागव ूशकतो, इहवाद व लोकशाही या सहचारी कल्ह्पना असल्ह्यामुळे इहवादी जीवन जनष्ठा मानव समाजात 
नैजतक एकवाक्यता तर जनमाण करीलच, जशवाय लोकशाही संस्थावंरील जवश्वासही वृकद्धगत करील. 

 
भािताच्या भणवतव्याची णदिा – णवकें णद्रत लोकिाही 

 
आता महत्त्वाचा एक प्रश्न राजहला. तो म्हणजे, भारताच्या भावी प्रगतीची व भजवतव्याची जदशा 

कोणती? स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात भावी राज्य व्यवस्थेसंबंधी ककवा समाज रचनेसंबधंी जो दृष्टीकोन 
१९३१ मधील कराची काँगे्रस ठरावात माडंला होता, तोच स्वातंत्र्योत्र काळातंही आपण स्स्वकारला आहे 
काय? 

 
डॉ. रकवद्रनाथ टागोर यानंी आपल्ह्या ‘राष्ट्रवाद’ या गं्रथात म्हटले आहे, राष्ट्रीय ऐक्याचा अथय 

एकसारखेपणा जनमाण करणे नव्हे. तसेच राजसते्च्या जोरावर दडपशाही करून राष्ट्रीय ऐक्य जनमाण होत 
नसते, तर जभन्न व्यक्ती अगर समाज–गटामधील सवय भेद सहानुभतूीने व जवचारजवजनमयाने संपजवणे आजण 
त्याचेंमध्ये स्वचे्छापूवयक सहकायय घडवनू आणणे, हा राष्ट्रीय ऐक्याचा मागय आहे. युरोप एका जपढीत दोन 
महायुद्धाचंी ककमत देऊन हा धडा जशकला, म्हणूनच सध्या त्याची पाऊले संयुक्त युरोपच्या जदशनेे पडू 
लागली आहेत, असाच आदशय उभा करण्याची सधंी भारताला चालून आली आहे. जगातील सवयच 
बहुधार्ममक, बहुभाजषक देशानंा तो आदशय ठरू शकेल. अशा आदशाचे स्थूल आराखडे डॉ. रकवद्रनाथ टागोर, 
म. गाधंी व मानवेंद्रनाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण यानंी माडंलेले आहेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भारताच्या जवजवधतेचे संरक्षण व ऐक्याचे संवधयन करणारे कें द्रसरकार यामध्ये त्यानंी सुचजवले आहे. 
सामान्य लोकानंा तीत प्रत्यक्ष सहभाग जमळावा, जाणीवपूवयक सहकायय करता याव,े यासाठी स्थाजनक संस्था 
सुसंघजटत व पजरणामकारक व्हाव्यातं. अजधकाजधक जबाबदाऱ्या पेलण्यासं समथय व्हाव्यात असे उपाय त्यातं 
सुचजवले आहेत. 

 
भाितीय एकात्मतेचा मागय – णवकें णद्रत लोकिाही 

 
भयानक सामर्थ्ययवान झालेल्ह्या कें द्र सते्चे जास्तीत जास्त जवकें द्रीकरण करण्याचे व बेजिकीर व 

जनदयय नोकरशाहीचे अवाढव्य वाढलेले प्रस्थ मोडून काढण्याचे उपाय त्यातं साजंगतले आहेत. संरक्षण, 
परराष्ट्र संबधं, दळणवळण चलन व्यवस्था व जनयोजन एवढ्या पुरती कें द्र सत्ा मयाजदत ठेवनू इतर सवय 
कारभार व व्यवस्था राज्याकडे, तेथून जजल्ह्याकडे, तालुक्याकडे व शवेटी खेड्ातंील लोकाकंडे सुपूतय 
करावी, म्हणजे खरीखुरी लोकशाही नादेंल, अशी भजूमका त्यानंी माडंली, हाच राष्ट्रीय एकात्मतेचा व समथय 
राष्ट्राचं्या उभारणीचा योग्य मागय असल्ह्याची त्यानंा खािी वाटत होती. पण राज्य घटना तयार करतानाचं हा 
मागय आपण सोडून जदला आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीपयंत ज्या भाषावार प्राजंतक पुनरयचनेचा व प्राजंतक स्वायत्तेचा 
आपण पुकारा करीत होतो, तेच राज्य घटना तयार करतानंा व त्यानंतरच्या काळात आपणासं िुटीरवादाचे 
जचन्ह वाटू लागले, सवयस्वी कें द्रावलंबी अशी राज्ये व महासामर्थ्ययवान कें द्रसत्ा राष्ट्रीय एकात्मतेला ककवा 
लोकशाहीला कसे काय पुरक ठरू शकतात, हे गूढच आहे. धोरण बदलाच्या या कृतीमुळे भाषावर प्रातं 
रचनेच्यावळेी कें द्रीय नेत्यानंा जनतेला आपले सामर्थ्यय दाखवाव े लागले. लोकभावनानंा मान देण्याचे 
शहाणपण उशीरा का होईना कें द्र सते्ने दाखजवले, परंतु या पुनयरजचत प्रातंाना आर्मथक व राजकीय िारसे 
अजधकार नाहीत. म्हणून प्रातंानंी केलेल्ह्या मागण्यानंा आजही िुटीरवादाचा रंग जदला जातो. हे नाकारता 
येणार नाही. पंजाब, आसाम, तामीळनाडू, आंध्र या राज्यातून अशा मागण्या सातत्याने पढेु येतात. पण 
त्याचेंकडे िारसे गाभंीयाने पाजहले जात नाही. यामुळे त्या राज्यातील चळवळी एकात्मतेला धोका ठरतील 
अशी जचन्हे जदसत आहेत. 

 
सद्यःत्स्थती 

 
भारतीय जनतेच्या जवजवध जवभागानंा एकमेकाचं्या प्रश्नाचंी साधी जाणही जदसत नाही. मग 

एकमेकाचं्या आकाकं्षामध्ये व सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्याची बात तर सोडूनच द्या. आपण अमूक जातीचे, 
धमाचे ककवा भाजषक गटाचे असल्ह्याची जाणीव जजतकी प्रबळ जदसते, जततकी राष्ट्रीयत्वाची, मानवतेची, 
न्यायाची जदसून येत नाही. 

 
दीघयकालीन जनजित सासं्कृजतक धोरण आपण कधीच आखले नाही, जभन्न समाज गटानंा व त्याचं्या 

संस्कृतीला एकि आणण्याचा कधीच जाणीव पूवयक प्रयत्न झाला नाही. आर्मथक जवकासातून सवय काही ठीक 
होईल, असा भाबडा आशावाद बाळगण्यात आला, इराणमध्ये जवकासाचा दर दरमाणशी १२ असतानाही 
खोमेनी जवजयी झाला, यातील भयानक अथाची दखल कोणीही घेतली नाही. पजंाबचे उदाहरण तरी वगेळे 
आहे काय? 

 



 

अनुक्रमणिका 

राष्ट्रीय ऐक्य म्हणजे कहदू मुस्लीम ऐक्य एवढीच समजूत रूढ झाली. अस्पृश्य, शीख, जििन, बौद्ध, 
जैन याचंा जवचार कधी झाला नाही. सामाजजक एकात्मतेजशवाय राष्ट्रीय एकात्मता कशी होईल. असा जवचार 
करावासा वाटला नाही. कहदु समाजाचंी स्स्थजत तरी एकात्म आहे काय? 

 
काय केले पाणहजे 

 
एकि राहण्याची इच्छा व अवघाची संसार सुखाने करण्याची ईषा यातून व्यापक समाज भावना ककवा 

राष्ट्रीयत्व जनमाण होते, हा इजतहासाचा जनष्ट्कषय आहे. (१) यासाठी व्यापक व जलद औद्योजगकीकरण, जागृत 
जवद्याजपठाचंी स्थापना, त्याद्वारे जवद्या व ज्ञान याचंा प्रसार या मागाने संपूणय समाजाचे आधुजनकीकरण करणेची 
जरूरी आहे. (२) नकारात्मक जनष्ट्क्रीय धमयजनरपेक्षतेला सकारात्मक इहवादाचे अजधष्ठान जदले पाजहजे. 
त्याजशवाय भारतीय समाजात नैजतक एकवाक्यता येणार नाही. आजण अशा एकवाक्यतेजशवाय एकात्मता 
होणार नाही. (३) प्लेटो ॲरॅस्टॉटल पासून जशक्षण हे अशा सामाजजक पुनरयचनेचे प्रभावी साधन मानलेले 
आहे. जवधायक वृत्ीचा जवकास व संस्कृतीचे माध्यम हे त्याचे कायय आहे. पंजडत नेहरंुनी १९४८ साली जशक्षण 
मंत्र्याचं्या पजरषदेत साजंगतले की, जशक्षणाचा संपूणय पायाच आमुलाग्र बदलला पाजहजे, कोठारी आयोगानेही 
हाच जवचार त्याचं्या अहवालामध्ये माडंला आहे, तो म्हणतो, जशक्षणामध्ये क्रातंी झाली तरच सामाजजक, 
आर्मथक, सासं्कृजतक अशा सवयच के्षिातं क्रातंीला गती येईल. कारण शकै्षजणक प्रश्न सामाजजक आर्मथक 
प्रश्नामध्ये गंुतलेले असतात, तरीही साधे प्राथजमक जशक्षणाचे सावयिीकरणही अद्याप होव ूशकलेले नाही. ६४ 
टके्क लोक अजूनही जनरक्षर आहेत. दाजरद्र्य रेषेखाली तेवढेच लोक आहेत. दारीद्र्य आजण जनरक्षरता हे 
ग्रामीण भारताचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले आहे. 

 
इंग्लंड व युरोपमध्ये जशक्षणाचे सावयिीकरण झालेले आहे. त्याचे आधारावरच ती राष्ट्रे प्रगत झालेली 

आहेत व तेथील लोक जवकासान्मुख झालेले आहेत, त्यानंी जवद्यापीठाचंा साधंा भोवतालच्या पजरसराशी 
जोडला. जशक्षण व संशोधन याद्वारे त्यानंी मानजसक व बौजद्धक आधुजनकीकरण घडवनू आणले. पचंवार्मषक 
योजनामध्ये आपण जशक्षणासाठी ३ टके्कपेक्षा अजधक खचय करू शकलो नाही. जवकजसत देश जशक्षणावर ६ ते ८ 
टक्क्यावर खचय करतात. आतंरराष्ट्रीय खेळाचं्या सामन्यामध्ये भारताला यामुळेच नामुष्ट्की पत्करावी लागते. 

 
एकात्मतेसाठी णिक्षि 

 
जशक्षणाचे जनयोजन लोकशाहीचा आदशय ठेवनूच केले पाजहजे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या 

मानवी मूल्ह्याचंा अंतभाव जशक्षणात व्हावा, व व्यक्ती जवकास हेच जशक्षणाचे ध्येय ठरजवले जाव.े जशक्षण क्रमात 
जवजवध शास्त्राचंा, भाषाचंा व इजतहासाचा समावशे आवश्यक आहे. इजतहासात घटनाचंी जंिी महत्त्वाची नसून 
प्रवाहाचंी जचजकत्सा महत्वाची मानली पाजहजे. राष्ट्र बाधंणीची प्रजक्रया स्वातंत्र्य आदंोलनात सुरू झाली, 
त्यातही समाज सुधारणा, धमयपजरवतयन शकै्षजणक संस्थाचंी जनर्ममती अशा पुनर्मनमाणाच्या कायाचा सहभाग 
होता, पण पढेु राजकारणाच्या रेयामुळे ते मागे पडले ककवा त्यासाठी राजकारणाच्या गाड्ाला जंुपण्यातं 
आले. म्हणूनच आजची स्स्थती आली आहे. 
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जातीयवादाचा धोका णनवािण्याची तितूद 
 
आपल्ह्या राज्य घटनेमध्ये सभंाव्य जातीयवादाचा धोका जनवारण्याची तरतूद केलेली आहे. समान 

नागजरकत्व नागजरकानंा धार्ममक स्वातंत्र्य आजण शासन व धमय याचंी िारकत, हीच ती तरतूद होय. 
अल्ह्पसंख्याकं समाजाचें स्वतंि मतदार संघ त्यातं नष्ट करून टाकलेले आहेत. जशवाय सवांसाठी समान 
नागजरक कायदा करण्याचा आदेशही, शासनाला ४४ व्या कलमान्वयें जदला आहे. घटना सजमतीमध्ये या 
कलमावरील चचा चालू असतानंा, मुस्लीम सभासदानंी अशी सूचना आणली होती की, या कलमातूंन 
मुस्लीम समाजाचा व्यस्क्तगत कायदा–शजरयत– वगळण्यात यावा, पण ती िेटाळण्यात आली, म्हणजे 
समान नागरी कायदा होणार हे जनजित झाले. कहदू कोड जबलावरील चचेमध्येही पंजडत नेहरंूनी याचा उल्लखे 
केला होता, त्यावळेी ते म्हणाले ‘८५ टके्क भारतीय लोक यामुळे एका कायद्याखाली येत आहेत, ती घटना 
१०० टके्क लोक एका नागरी कायद्याखाली घेण्याच्या दृष्टीने उचीत पाश्वयभमूी तयार करील.’ इंग्रजी राज्य 
परकीयाचें असूनही लॉडय मेकॉले याचं्या नेतृत्वाखाली इंग्लीश कायद्याच्या धतीवर एकंदर भारतीय 
समाजाच्या सवय आचार जवचाराचें जनयमन करणारे कायदे त्यानंी केले, मग स्वातंत्र्यात लोकाचें राज्य होवनूही 
जभन्न समाज गटानंा वगेवगेळे कायदे असणे, राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने कसे योग्य ठरेल? 

 
समान नागिी कायदा आणि िासन 

 
वास्तजवक पाहता,ं मुस्स्लमानंी व्यस्क्तगत कायद्याच्या म्हणजे शजरयतच्या नावाखाली समान नागरी 

कायद्याला जवरोध करणे, योग्य नाही. १८७२ च्या मरेॅज ॲक्टने कोणत्याही धमाचे नसलेल्ह्या लोकानंा 
रजजस्रार पुढे जावनू जववाह नोंदजवण्याची सोय केली. १९२३ च्या ३० व्या कायद्याने त्यातं दुरुस्ती करून, 
कहदू बौद्ध व जैन धमाच्या लोकानंा या कायद्यातील काही तरतुदींचा िायदा जमळवनू जदला. १९५४ च्या 
कायद्यान्वये आपण कोणत्याही धमाचे नसल्ह्याबद्दल प्रजतज्ञापि देण्याचे कारणही राजहले नाही, घटस्िोट 
सुलभ झाला, त्यामुळे कहदू संयुक्त कुटंुबपद्धती आपोआपच मोडून पडली. वारसा कायदाही त्यानुसार 
बदलला. हे समान नागरी कायद्याचे छोटे रुपच नव्हे काय? शजरयत कायद्यातं आता काय राजहले आहे? 
शजरयतचा एक भाग गुन्यासंबंंधीचा कायदा आहे, एक भाग राज्य रचना सागंतो, एक भाग अथयव्यवहार व 
समाज रचना सागंतो, एक भाग आतंरराष्ट्रीय कायद्याचा व एक भाग साक्षीचा कायदा सागंतो. सगळयाचंा 
सगळा गुन्यासंबधंीचा शजरयतचा कायदा इंग्रजी अमदानीत िार पूवीच रद्द झाला आहे. स्वातंत्र्यपूवय 
कालातच साक्षीचा व पुराव्याचा कायदा सपंलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरण, राज्य रचना आजण व्यवहार 
याबाबत शजरयतचा कायदा अस्स्तत्वातंच नाही. अशा क्रमाने ८० टके्कहून जास्त भाग रद्दच झालेला आहे, 
उरलेल्ह्या २० टके्क कायद्यातं जववाह वारसा वगैरे बाकी आहेत. स्वातंत्र्योत्र काळातही मुस्लीम धमात 
हस्तक्षप करणारे कायदे झालेले आहेत, स्पेशल मरेॅज ॲक्ट हा अशा प्रकारचा सवांत मोठा हस्तके्षप आहे. या 
कायद्याने मुस्लीम स्त्रीचा मुसलमान धमात असतानंा कायदेशीर जबगर मुस्लीम माणसू पजत असू शकतो व 
मुस्लीम पुरुषाची कायदेशीर पत्नी जबगर मुस्लीम असू शकते, याला मान्यता जदली आहे. तेंव्हा कोणत्याही 
कारणाने राज्यकत्यानी समान नागरी कायदा लाबंणीवर टाकणे समथयनीय ठरणार नाही. दुसरे असे की, 
धमयजनरपेक्षतेच्या नकारात्मक कल्ह्पनेमुळे कोणत्याही धमाच्या अंतगयत व्यवहारामध्ये हस्तके्षप करणे होता 
होईतो टाळाव ेअशी समजूत झाली आहे. ही समजूत कदाजचत राजकारणी मंडळींना सोईची ठरत असेलही, 
पण भारतातील इहवाद यशस्वी करावयाचा असेल तर ही चुकीची समजूत टाकून जदली पाजहजे, त्यासाठी 
फ्रान्सच्या इजतहासातील एक उदाहरण िार उद्बोधक ठरेल, तेथे प्रॉटेस्टंट व कॅथोजलक याचें धार्ममक झगडे 
अनेक वषय चालून िार मोठा रक्तपात झाला, शवेटी १५९८ मध्ये त्या दोन्ही गटामध्ये नानं्तेजचा तह झाला. 
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या तहान्वये प्रॉटेस्टंटाचें हवाली काही सैन्य व काही नगराचंा सपूंणय कारभार करण्यातं आला व त्यानंा अंतगयत 
स्वायत्ता देण्यातं आली. त्यामुळे कॅथॉजलक फ्रान्सच्या राज्यातंगयत एक वगेळे राज्यच प्रॅाटेस्टंटाना जमळाले, 
पण कोणत्याही राज्य सत्ानंा राज्यातंगयत दुसरे राज्य परवडू शकत नाही. हा अनुभव लवकरच आला, या 
तहाने जे जदसले होते ते समाप्त करण्याचा प्रयत्न कॅथॉजलकानंी सुरू केला व प्रॉटेस्टंटानंा जमळाले होते तो 
आधार गृहीत धरुन सवय फ्रान्समधून कॅथोजलकाचंा पाडाव करण्याचा प्रॉटेस्टंट प्रयत्न करु लागले. त्यातून 
हा तह मोडला व पुन्हा युद्ध सुरू झाले. याचा अथय असा की, धमाला त्याचे कारभारात हस्तके्षप न करण्याचे 
आश्वासन देऊन इहवाद यशस्वी करता येत नसतो, भारतीय इहवाद्यानंी यातून आवश्यक तो बोध घेतला 
पाजहजे. 

 
सद्या भारतात पजरस्स्थती अशी आहे की, सरहद्दीच्या बाहेर पाजकस्तान तर सरहद्दीच्या आंत पळून 

आलेले संतप्त जनवाजसत आजण आपला सवता सुभा राखून ठेवण्याची धडपड करणारे जातीयवादी मुस्लीम 
राजकारण या सवांचा पजरणाम सुजशजक्षत कहदूवर होणे अपजरहायय आहे. मुस्लीम जातीयवाद जसाच्या तसाच 
जजवतं असल्ह्यामुळे कहदूमधून इहवादी पे्ररणा मावळत चालल्ह्या आहेत व त्यातून कहदू जातीयवादी नेतृत्व 
बलवान होत आहे. भारतीय इहवादाला हा िार मोठा धोका आहे. याला उपाय एकच आहे. तो म्हणजे 
मुस्लीम समाजात सुधारणावाद प्रभावी केला पाजहजे. त्याकजरता ंजकमान २ गोष्टी प्रथम केल्ह्या पाजहजेत. 

 
(१) मुस्लीम समाजाला ऐजतहाजसक सत्य नाकारण्याची सवय आहे, ती त्यानंा वरचेवर स्पष्ट करून 

साजंगतली पाजहजे. तसेच त्याचं्या धमाची जचजकत्सा सातत्याने केली पाजहजे व इतरानंा करू जदली पाजहजे. 
अन्य धमांची अशी जचजकत्सा पूवीपासूनच सातत्याने होत आली आहे व या पढेुही तशी होत राहील. 

 
(२) भारतात सावयभौमत्व जनतेचे आहे, आल्लाचे नाही हे त्यानंा पटजवले पाजहजे. सावयजजनक 

जीवनातंील कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदा करण्याचा अजधकार भारतीय संसदेला आहे, हेही त्यानंा पटजवले 
पाजहजे. कुटंुब जनयोजन व समान नागरी कायदा याचंी आवश्यकता त्यानंा पटजवली पाजहजे. 

 
कहदू जातीयवाद 

 
कहदू मध्ये जातीयवाद नाही असे नाही, उलट तो अजतशय जचवट व बळकट आहे. त्यातं दोन प्रकार 

आहेत. 
 
(१) कहदंूच्या या प्रकारच्या जातीयवादी चळवळीचे स्वरुपच वरपागंी का होईना पण सुधारणावादाचे 

आहे. स्मृतींचा कायदा प्रमाण मानावा व भारतात तो पुन्हा लागू करावा, तो जनदोष आहे, अशी भजूमका त्याने 
कधीही घेतलेली नाही. 

 
(२) हा दुसऱ्या मताचा जातीयवाद कमयठ, सनातनी, गं्रथप्रामाण्यवादी, जुनाट धार्ममक रुढी 

चालीरीती प्रमाण मानणारा आहे. अलीकडील काळात कमयठ कहदू जातीयवाद वाढत चालल्ह्याचे जदसून येते. 
गंगाजळाचे वाटप करण्याची चळवळ गोवधबंदीसाठी कायदा करावा म्हणून केलेली चळवळ व सध्या 
रामजन्मभमूी बाबरी मजशदीसंबंधीची चळवळ यातून सातत्याने जातीय दे्वषाचे वातावरण जाणून बजूून 
वाढजवले जात आहे. त्यामुळे सामाजजक शातंता, सलोखा, सामंजस्य व ऐक्य याचं्या शक्ती कमकुवत होत 
आहेत व बेजबाबदारपणे जातीदे्वष वाढजवणाऱ्या शक्ती बळकट होत आहेत. पंजडत नेहरंुनी म्हटल्ह्याप्रमाणे 



 

अनुक्रमणिका 

कहदंु बहुसंख्येने असलेल्ह्या समाजाचा दृष्टीकोन जर असा असजहष्ट्णू, कमयठ व आक्रमक होत गेला तर भारताचे 
भजवतव्य कठीण आहे. यासाठीच १९४७ मध्ये त्यानंी साजंगतले होते, की भारताच्या ऐक्यासाठी व लोकशाही 
समाजाच्या उभारणीसाठी इहवादाची आवश्यकता आहे. तो इशारा आपण मानला नाही व क्रमाने देशात 
जातीय वातावरण राजकीय स्वाथय बदु्धीने व्यापकपणे पसरजवले जात आहे. यातून भारताचे ऐक्य व लोकशाही 
नष्ट होण्याचा धोका आहे, हे सूययप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. 


