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निवेदि 
 

आचायय श.ं द. जािडेकर याचं्या जन्मशताब्दी िषाची सागंता २६ सप्टेंबर, १९९४ रोजी होत आहे. 
त्या वनवमत्ताने आचायय जािडेकराचं्या वनिडक लेखाचंा संग्रह महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवि संस्कृती 
मंडळातरे्फ प्रकावशत होत आहे. या लेखसंग्रहाचे संपादन पुिे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातील प्रा. 
सुहास पळशीकर यानंी केले असून या वनिडक लेखाचं्या संग्रहाला त्यानंी वचवकत्सक आवि विस्तृत 
प्रस्तािनाही वलवहली आहे. 
 

जन्मशताब्दी अगर स्मृतीशताब्दी वनवमत्ताने मंडळाने आजिर अनेक विचारितंाचं्या आवि 
प्रवतभाितंाचं्या समग्र िाङ मयाचे प्रकाशन केले आहे तसेच वनिडक लेखाचें संग्रहही यापूिी प्रवसध्द केले 
आहेत. मात्र, अनेक कारिामुळे जन्मशताब्दी अगर स्मृतीशताब्दी होऊन गेल्यानंतर अशा गं्रथाचें प्रकाशन 
केले जाते. आचायय जािडेकराचं्या या वनिडक लेखसंग्रहाचे प्रकाशन त्याचं्या जन्मशताब्दी िषाची सागंता 
होत असताना कराियाचे असा मंडळाचा वनर्धार होता. संपादकानंी ठरलेल्या मुदतीत गं्रथाचे हस्तवलवखत 
मंडळास सादर केले नसते ककिा मुवद्रते िेळेिर तपासून वदली नसती तर हा गं्रथ २६ सप्टेंबर रोजी प्रकावशत 
करिे मंडळाला शक्य झाले नसते. या गं्रथाचे प्रकाशन ठरल्याप्रमािे २६ सप्टेंबरला होईल अशी दक्षता 
शासकीय मुद्रिालयाच्या संचालकानंी आवि सहकाऱयानंी घेतली त्यामुळे हा गं्रथ आर्धी योवजल्याप्रमािे 
िळेेिर प्रकावशत होत आहे याचा मंडळातील माझ्या सिय सहकाऱयानंा, सदस्यानंा तसेच कमयचाऱयानंा आनंद 
होत आहे. 

 
आचायय जािडेकरानंी विपुल लेखन केले आहे. त्याचें अनेक लेख िृत्तपत्रातून, मावसकातून प्रकावशत 

झाले असले तरी ते गं्रथरूपाने उपलब्र्ध नाहीत. हे सिय लेख उपलब्र्ध करून द्याियाचे तर काही खंड प्रकावशत 
कराि े लागतील. ते शक्य नसल्यामुळे या प्रकल्पाची सुरुिात म्हिून हा पवहला वनिडक लेखाचंा संग्रह 
प्रकावशत करण्याचा मंडळाने वनियय घेतला. आयुष्ट्यभर आचायय जािडेकरानंी गारं्धीिाद आवि समाजिाद या 
विचारसरिीचे सूक्ष्म अध्ययन केले. मात्र ते महात्मा गारं्धींचा ककिा कालय  माक्सयचा शब्द अखेरचा अगर प्रमाि 
मानीत नसत. प्रा. पळशीकर, यानंी म्हटल्याप्रमािे आचायय जािडेकर हे गारं्धीिादाचे डोळस आवि सजयनशील 
उपासक होते. त्यानंी सत्याग्रही समाजिाद हा आपल्या विचारसरिीचा पाठपुरािा वनष्ठेने केला. त्याचं्या 
विचारसरिीमागे समन्िय सार्धण्याचा त्याचंा सतत प्रयत्न होता. आचायय जािडेकराचं्या समृद्ध 
विचारविश्वाची ओझरती ओळख तरी या गं्रथामुळे होईल असा विश्वास िाटतो. 

 
  य. नद. फडके 

मंुबई,  अध्यक्ष, 
वद. १५ ऑगस्ट, १९९४  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवि संस्कृती 

मंडळ. 
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ऋिनिदेश 
 

आचायय श.ं द. जािडेकर याचं्या जन्मशताब्दीच्या िषात त्याचं्या वनिडक लेखनाचा हा संग्रह मराठी 
िाचकानंा सादर करताना मला आनंद होत आहे. अशा प्रकारचे काम कोिाही एकाच्याच नािाने प्रवसद्ध होत 
असले तरी खरोखरी ते सावंघक काम असते. या लेखसंग्रहाच्या कामातही योजना आखण्यापासून मला अनेक 
वमत्राचें सहकायय लाभले. या सहकायामुळेच आज हा लेखसंग्रह िाचकापंुढे येत आहे. प्रस्तुत लेखसंग्रह 
िाचकानंा उपयुक्त िाटेल अशी आशा आहे. 

 
लेखसंग्रहाची आखिी ि वनर्ममती यात अनेकाचंा हातभार लागला असला तरी लेखसंग्रहातील 

उवििा तसेच चुकानंा सियस्िी मीच जबाबदार आहे. हे आरंभीच स्पष्ट  करायला हिे. 
 
आचायय जािडेकर याचं्या सिय लेखनाचा संग्रह पुण्याच्या र्फगयसन महाविद्यालयातील राज्यशास्त्राचे 

प्रा. स. म. गोळवलकर हे गेली काही िष े वचकाटीने करीत होते. आचायांचे वनयतकावलकामंध्ये प्रवसद्ध 
झालेले बहुतेक सिय लेखन त्यानंी नकलून घेतले होते. ऑक्टोबर १९९० पासून पुिे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र 
आवि लोकप्रशासन विभागास महाराष्ट्रातील राजकीय प्रवक्रया, राजकीय तत्त्िज्ञान आवि विकास प्रशासन 
याचं्या अभ्यासासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा विशषे सहाय्य काययक्रम (Special Assistance 
Programme) वमळाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारि ि राजकीय कचतन याचं्या अभ्यासाची सार्धने 
जमवििे विभागाला शक्य झाले. या योजनेअंतगयत आचायांचा अभ्यास करिे आम्हाला शक्य व्हािे म्हिून प्रा. 
गोळिलकर यानंी आचायांच्या लेखनाचा संग्रह विभागाकडे सुपूदय केला. या संग्रहाच्या संकलन ि प्रकाशनाचे 
प्रयत्न आम्ही करािते अशी प्रा. गोळिलकराचंी अपेक्षा होती. या लेखसंग्रहाच्या प्रकाशनाने ही अपेक्षा अंशतः 
पूिय होत आहे. प्रा. गोळिलकर याचें पवरश्रम आवि औदायय यामुंळेच विभागाला हे काम करिे शक्य झाले. 
या लेखसंग्रहाचे काम चालू असतानाही प्रा. गोळिलकर यानंी िारंिार त्याची चौकशी करून मला प्रोत्साहन 
वदले. त्याचें आभार मानािे वततके थोडेच आहेत. 

 
पुिे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र आवि लोकप्रशासन विभागातील माझे सहकारी ि स्नेही प्रा. राजेंद्र 

व्होरा आवि प्रा. यशवंत सुमंत हे दोघेही या लेखसंग्रहाच्या वनर्ममतीच्या श्रेयातील िाटेकरी आहेत. लेखाचंी 
प्राथवमक वनिड करण्यात मला या दोघाचें सहकायय वमळाले. वशिाय लेखसंग्रहाची प्रस्तािना िाचून प्रा. व्होरा 
ि प्रा. सुमंत यानंी तीत अनेक महत्त्िाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या. गेली अनेक िष ेआम्ही वतघे एकत्र काम करीत 
आहोत. त्याचें औपचावरक आभार मानिे त्यानंा रुचिार नाही. पि या लेखसंग्रहाच्या वनर्ममती-प्रवक्रयेतील 
त्याचें सततचे सहकायय आवि प्रोत्साहन याबंद्दल त्याचें ऋि व्यक्त करिे हे मी माझे कतयव्य समजतो. 

 
लेखसंग्रहाचा प्रकल्प घेतल्यापासून तो हातािगेळा होईपयंतच्या काळात आमचे तत्कालीन विभाग 

प्रमुख प्रा. व. कृ. क्षीरे ि सध्याचे विभाग प्रमुख प्रा. गोपाळ गुरू यानंी जे प्रोत्साहन वदले त्याबद्दल मी त्याचंा 
आभारी आहे. 
 

आचायांचे लेखन विभागाकडे प्रा. गोळिलकरानंी सुपूदय केल्यापासून त्याच्या प्रकाशनाचा आम्ही 
विचार करीत होतो. अखेरीस महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. य. नद. फडके 
याचं्याशी आम्ही चचा केली आवि त्याचं्या प्रोत्साहनाने मंडळाकडे प्रकाशनाविषयीचा रीतसर अजय केला. 
आचायांच्या शताब्दीच्या िषात मंडळाने हा संग्रह प्रकावशत करािा या आमच्या विनंतीला मंडळाने तत्परतेने 
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प्रवतसाद वदला. प्रा. र्फडके यानंी िळेेचे बंर्धन घालून वदल्यामुळे ह्या संग्रहाचे काम िेळेत पूिय होऊ शकले. 
मंडळ ि प्रा. य. वद. र्फडके यानंी अशा प्रकारच्या लेखसंग्रहाचे महत्त्ि ओळखून त्याच्या प्रकाशनाची 
जबाबदारी स्िीकारली याबद्दल त्याचें आभार मानाि ेवततके थोडेच आहेत. 

 
लेखसंग्रहात आचायांचे प्रकावशत/अप्रकावशत लेखन समाविष्ट  करण्याची अनुमती श्री. प्रभाकरपंत 

जावडेकर यानंी तत्परतेने वदली आवि लेखसंग्रहाच्या प्रकाशनाचा मागय मोकळा करून वदला. मी त्याचंा 
ऋिी आहे. त्याचप्रमािे आचायांच्या ‘जीिनरहस्य’मर्धील मजकूर या संग्रहात समाविष्ट  करण्यास ‘प्रसाद’ 
प्रकाशनाचे श्री. बापूसाहेब जोशी यानंी संमती वदली. ‘सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाले’च्या ितीने श्री. अरववदराव 
पोतिीस आवि डॉ. रत्िाकर महाजि यानंी लेखन समाविष्ट  करण्यास संमती वदली याबद्दल त्याचंा मी 
आभारी आहे. 

 
आचायांचे विचार प्रकावशत व्हािते अशी डॉ. तारा भवाळकर याचंी मनापासून इच्छा होती. त्यानंी या 

कामाची सतत आस्थेने चौकशी केली. 
 
लेखाचंी जुळिाजुळि, आचायांची दुमीळ पुस्तके वमळवििे, पवरवशष्ट े तयार करिे या कामामंध्ये प्रा. 

राजेश्वरी देशपांडे याचें बहुमोल सहकायय वमळाले. तसेच गौरी िवरे, प्रा. निनति नबरमल ि प्रा. शुभराज बुवा 
यानंीही तत्परतेने मदत केली. मुद्रि प्रतीच्या टंकलेखनाची जबाबदारी श्री. संजय वशदे यानंी पार पाडली. 
सुबक ि िक्तशीर मुद्रिाची जबाबदारी व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रिालय, वाई यानंी उत्तम रीतीने पार 
पाडली. या सिांचा मी आभारी आहे. 

 
सरतेशिेटी ह्या लेखसंग्रहाच्या कामात माझी पत्नी रेखा पळशीकर वहने केलेल्या सहकायाचीही 

आिजूयन नोंद करािीशी िाटते. 
 

सुहास पळशीकर 
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प्रस्ताविा 
 

आचायय जािडेकरानंी १९२० ते १९५५ या काळात विपुल लेखन केले. त्याचें अनेक लेख त्या काळात 
पुस्तक ककिा छोटेखानी पुस्स्तकाचं्या रूपाने प्रकावशत झाले. परंतु या बहुतेक पुस्स्तका आज दुर्ममळ झाल्या 
आहेत. विविर्ध वनयतकावलकामंध्ये विखुरलेले त्याचें लेखनही अभ्यासकानंा आज सहजगत्या उपलब्र्ध होत 
नाही. जुनी वनयतकावलके अगदी मोजक्याच गं्रथालयामंध्ये उपलब्र्ध आहेत. पवरिामी त्या 
वनयतकावलकामंर्धील आचायांचे लेखन काहीसे बाजूला पडले आहे. ‘गारं्धीिाद’, ‘जीिनरहस्य’, ‘लो. 
वटळक आवि म. गारं्धी’ यासंारखी त्याचंी पुस्तकेही विके्रत्याकंडे सहसा उपलब्र्ध नसतात. र्फक्त त्या त्या 
प्रकाशकाकंडे या पुस्तकाचं्या काही प्रती असतात. ‘आरु्धवनक राज्यमीमासंा’ (भाग १ ि २) ह्याचीही तीच 
पवरस्स्थती आहे. िास्तविक आचायांचे लेखन आजही समाजिादाचे आवि गारं्धीिादाचे अभ्यासक तसेच 
तत्त्िज्ञान आवि राज्यशास्त्राचे विद्याथी यानंा र्फार उपयुक्त आहे. त्यावशिाय महाराष्ट्रात पुरोगामी भवूमका 
घेऊन काम करिाऱया काययकत्यांच्या दृष्ट ीनेही या लेखनाचे महत्त्ि आहे. महाराष्ट्रातील िैचावरक 
घडामोडींमध्ये जािडेकराचें स्थान महत्त्िाचे आहे. त्यानंी माडंलेल्या विचाराचंी मावहती काययकत्यांना असिे 
आवि त्या विचाराचंी वचवकत्सा होिे आियकयक आहे. आचायांच्या लेखनाचे हे महत्त्ि लक्षात घेता त्याचें 
अवर्धकावर्धक लेखन सहजगत्या उपलब्र्ध होिे आियकयक ठरते. या भवूमकेतून आचायांच्या िैचावरक कायाची 
काहीशी कल्पना येईल अशा प्रकारचा त्याचं्या वनिडक लेखनाचा हा संग्रह तयार करण्यात आला आहे. 
आचायांच्या िैचावरक कामवगरीचे आपल्याला विस्मरि होऊ नये आवि त्यानंी जे विचार सुमारे चार 
दशकापूंिी माडंले त्याचंी नव्याने वचवकत्सा व्हािी हे या लेखसंग्रहाचे प्रयोजन आहे. 

 
शकंर दत्तात्रय जािडेकर (२६ सप्टेंबर १८९४ ते १० वडसेंबर १९५५) हे आचायय जािडेकर म्हिूनच 

ओळखले जात. पुण्याच्या वटळक महाराष्ट्र महाविद्यालयात त्यानंी काही काळ अध्यापनाचे कायय केले. तेथील 
अध्यापकानंा आचायय ही उपार्धी असे. त्यामुळे जािडेकर ‘आचायय’ बनले. [या संबंर्धीचे दोन उल्लेख मार्धि 
वलमयानंी त्याचं्या जािडेकर चवरत्रात केले आहे. पान १२ िर ते म्हितात की, ‘राज्यनीवतशास्त्र पवरचय’ या 
पुस्तकामुळे जािडेकर ‘आचायय’ म्हिून ओळखले जाऊ लागले. तर पुढे पान १४ िर ते म्हितात, “मात्र 
‘राज्यनीवतशास्त्र पवरचय’ हे त्याचें पुस्तक प्रवसद्ध होऊन विद्वन्मान्य झाल्यामुळे वटळक महाविद्यालयाचे 
आचाययपद त्याचं्याकडे चालून आले...” (ऋवषतुल्य जािडेकर, सार्धना, पुिे १९८७) यातील दुसरा उल्लेख 
िस्तुस्स्थवतवनदशयक तर पवहला चवरत्रनायकाबद्दलच्या आदराचा वनदशयक असािा असे वदसते.] एक काळ 
महाराष्ट्राच्या िैचावरक के्षत्रात दबदबा असलेले हे नाि आज महाराष्ट्राला र्फारसे पवरचयाचे रावहलेले नाही. 
आचायांच्या लेखनाचा आवि िैचावरक कायाचा पवरचय तर अगदीच कमी आहे. ‘विस्मृतीच्या पडद्याआड 
जाऊ लागलेल्या’ विचारितंामंध्येच त्याचंी गिना त्याचें चवरत्रकार मार्धि वलमये यानंीही केली आहे. 

 
–एक– 

 
आचायांचा जन्म त्यािळेच्या विशाळगड संस्थानातील मलकापूर येथे झाला. पुण्याच्या न्य ूइंस्ललश 

स्कूल मरू्धन ते मवॅरकची परीक्षा उत्तीिय झाले. डेक्कन कॉलेजातून ि नंतर मंुबईच्या विल्सन कॉलेजमरू्धन ते 
बी. ए. झाले. गारं्धीजींच्या असहकार चळिळीत (१९२१) त्यानंी वशक्षि सोडले ि ते इस्लामपूर येथे 
िवडलाकंडे येऊन रावहले. पुढील काळात त्यानंी लेखन सुरू केले आवि अल्पािर्धीतच राजकीय घडामोडींचे 
विश्लेषक आवि राज्यशास्त्राचे अभ्यासक म्हिून ते ओळखले जाऊ लागले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वटळक महाविद्यालयात काही काळ अध्यापन करण्याखेरीज जािडेकरानंी ‘निशस्क्त’, 
‘लोकशस्क्त’, ‘निभारत’, ‘सार्धना’ इत्यादी िृत्तपते्र ि वनयतकावलके याचं्या संपादनाचे कामही िळेोिेळी 
केले. प्रकृवतअस्िास््यामुळे १९३२ नंतरचा बहुतेक काळ त्यानंा इस्लामपूर येथेच व्यतीत करािा लागला. 
मात्र प्रकृतीची साथ नसतानाही शक्य तेव्हा त्यानंी गारं्धींच्या चळिळीत भाग घेतला. १९३०, १९३२-३३ आवि 
१९४२–४४ असा तीन िेळा त्यानंा तुरंुगिास घडला. आयुष्ट्यभर आचायांनी लेखन आवि विचारप्रसाराचे कायय 
अखंडपिे चालू ठेिले. या कायाचा गौरि म्हिूनच १९४९ च्या पुिे येथील मराठी सावहत्य संमेलनाचे त्यानंा 
अध्यक्षपद वमळाले. 

 
आचायांच्या मृत्युनंतर अनेक िषांपयंत त्याचें चवरत्र उपलब्र्ध नव्हते. त्यांच्या हयातीत 

संमेलनाध्यक्षपदाच्या वनवमत्ताने ि मृत्युनंतर श्रद्धाजंलीपर असे अनेक लेख प्रवसद्ध झाले होते. त्यातूंन त्याचं्या 
व्यस्क्तमत्त्िाचा काहीसा पवरचय होतो. आता मार्धि वलमये यानंी वलवहलेले ‘ऋवषतुल्य जािडेकर’ हे चवरत्र 
(सार्धना, पुिे, १९८७) डॉ. पी. व्ही. मंडवलक रस्टच्या पुढाकाराने प्रवसद्ध झाले आहे. आचायांच्या 
जीिनातील घडामोडींच्या तपवशलाबंाबत आवि काटेकोरपिाबाबत प्रस्तुत चवरत्र अपुरेच आहे. पि 
जािडेकराचं्या आयुष्ट्यातील ठळक घटना आवि त्याचंी िैचावरक कामवगरी याचंी या चवरत्रात नोंद आहे. 
तसेच जािडेकराचं्या व्यस्क्तमत्त्िाची कल्पना येण्याच्या दृष्ट ीनेही हे चवरत्र उपयुक्त आहे. आचायय 
जािडेकराचं्या लेखनाची यादी दोन पवरवशष्ट ाचं्या रूपाने सदर चवरत्रात समाविष्ट  केली आहे. आचायांना 
श्रद्धाजंली िाहण्यासाठी ‘सार्धना’ने १७ वडसेंबर १९५५ चा अंक हा खास श्रद्धाजंली अंक काढला होता. त्यात 
वदलेल्या ‘जीिनपवरचया’तही काही चवरत्रविषयक तपशील वमळतात. या अंकातीलच काही लेखाचंी वमळून 
‘आचायय जािडेकर’ या नािाची छोटी (२४ पानी) पुस्स्तका सार्धना प्रकाशनाने काढली होती. (तीिर 
प्रकाशनिषाचा उल्लेख नाही. पि ती मृत्युनंतर लगेच १९५५ मध्येच काढली असािी.) तीमध्ये आरंभी 
आचायांचा जीिनपट वदला आहे. तो या प्रस्तािनेच्या शिेटी उद रृ्धत केला आहे. मात्र अद्यापही आचायांचे 
अवर्धक तपशीलिार, अचूक चवरत्र वलवहले जािे आियकयक आहे. 
 
समकालीि नवचारप्रवाह 
 

ज्या काळात आचायांनी आपले लेखन सुरू केले तो राजकीय र्धामरु्धमीचा काळ होता. गारं्धींची 
असहकाराची चळिळ आवि त्यावनवमत्ताने अकहसा, सविनय कायदेभगं याचंी होऊ लागलेली चचा याचंी 
पाश्वयभमूी या कालखंडाला लाभली होती. महाराष्ट्राच्या राजकारिातील वटळक पक्षातील अनेकानंा 
गारं्धींच्या नव्या चळिळीशी जुळिनू घेिे अिघड जात होते. इथल्या सुवशवक्षत िगात अकहसा आवि 
सत्याग्रहाकडे काहीसे टिाळीने पाहण्याचीच िृत्ती त्या काळात होती. आचायांचे लेखन या सुमारास सुरू 
झाले. ते पुढे गारं्धींच्या चळिळीच्या बरोबरच िृकद्धगत होत गेले. राजकारि आवि तत्त्िचचा याचंी र्फारकत 
त्या काळी झालेली नसल्याने राजकीय घडामोडींचे संदभय तावत्त्िक चचेत अपवरहाययपिे येत. 

 
आचायांनी लेखन सुरू केले तेव्हा वटळकाचं्या राष्ट्रिादी विचाराचंा प्रिाह अस्स्तत्िात होता. 

त्याखेरीज सशस्त्र क्रावंतकारकाचंी विचारसरिीही काही समाजघटकामंध्ये लोकवप्रय होती. पुढील काळात 
कम्युवनझमची विचारसरिी भारतात उदयाला आली. १९३० नंतरच्या काळात समाजिादी विचारप्रिाहाने 
काही मंडळी प्रभावित झाली. आक्रमक राष्ट्रिादी, साम्यिादी आवि समाजिादी असेही या विचारप्रिाहाचें 
ढोबळ िगीकरि करता येईल. िैचावरक आवि व्यािहावरक अशा दोन्ही पातळयािंर यापैकी पवहल्या दोहोंचा 
गारं्धीविचाराशी सतत प्रवतिाद चाललेला वदसून येतो. गारं्धींना ठामपिे विरोर्ध करिारी या काळातील 
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आिखी एक महत्त्िाची शक्ती म्हिजे आंबेडकराचं्या नेतृत्िाखाली उभी रावहलेली अस्पयृकयाचंी चळिळ. 
आंबेडकरानंी केिळ गारं्धी आवि काँगे्रसच्या राजकारिालाच विरोर्ध केला असे नाही. त्यानंी गारं्धीप्रिीत 
कहदुर्धमयविषयक विचार आवि जावतप्रयकनाची–मुख्यत्िे अस्पृयकयतेच्या प्रयकनाची–गारं्धीिाद्याचंी उकल यानंाही 
विरोर्ध केला. मात्र या विचारप्रिाहाची र्फारशी दखल जािडेकर घेत नाहीत. तसेच त्याआर्धी सुरू झालेल्या 
ब्राह्मिेतर चळिळीचीही दखल घेत नाहीत, हे आपि पुढे पाहिार आहोतच. 

 
अशा प्रकारे गारं्धींचे आवि त्याचं्या विरोर्धकाचें राजकीय तत्त्िज्ञान आवि स्िातंत्र्य लढ्यातील विविर्ध 

टप्पे याचंी पाश्वयभमूी आचायांच्या लेखनाला लाभली आहे. शिेटच्या ७–८ िषांमध्ये स्िातंत्र्योत्तर पक्षीय 
राजकारि आवि गारं्धीिाद्याचंा पडता काळ याचंाही संदभय त्याचं्या लेखनाला लाभला आहे. हा सिय उल्लेख 
करण्याचे कारि आचायांची बहुतेक सिय माडंिी भारतीय राजकारि आवि भारतीय समाज याचं्या संदभात 
होते. वनव्िळ अमूतय तत्त्िचचा असे त्याचं्या कचतन–लेखनाचे स्िरूप नव्हते. समाजाचे पवरितयन आवि न्याय्य 
समाजाची उभारिी हेच त्याचं्या तत्त्िकचतनाचे लक्ष्य होते. त्यामुळे अमूतय तत्त्ि ेआवि समकालीन प्रयकन याचंी 
सागंड घालूनच त्याचें लेखन झालेले वदसते. विशषेतः भारतीय समाजात बदल घडिनू आिण्याचे मागय 
कोिते आवि त्या काळात चालू असलेल्या विविर्ध चळिळींचे बदलाच्या प्रवक्रयेतील स्थान काय असेल याची 
जािडेकर चचा करतात. त्यामुळे त्याचं्या वलखािाला सातत्याने समकालीन भारतीय समाजकारि आवि 
राजकारि याचंा संदभय आहे. म्हिून १९२० ते १९५० या तीन दशकामंर्धील विविर्ध राजकीय तत्त्िज्ञानामंर्धील 
िादप्रवतिादाचें भान ठेिले तर आचायय जािडेकर याचं्या लेखनाचे स्िरूप आवि महत्त्ि ध्यानात येते. या 
कालखंडातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आवि युरोपातील विविर्ध तत्त्िप्रिाली याचंीही पाश्वयभमूी 
जािडेकराचं्या लेखनाला लाभली आहे. म्हिूनच बोल्शवेिक क्रातंी आवि माक्सयिाद, नाझी राजिटी आवि 
रॅ्फवशझम आवि युरोपातील वचद िादी आवि अराज्यिादी विचारपरंपरा याचें संदभय त्याचं्या वलखािात येतात. 
या घटना आवि विचाराचंा परामशय घेतघेत त्यानंी आपली िैचावरक माडंिी केली आहे. 

 
नवचारांची जडिघडि 
 

घरातील आवि पुढे पुण्यातीलही वटळकभक्तीच्या िातािरिात आचायांची विद्यार्मथदशा गेली. तरुि 
ियात गारं्धींच्या असहकार चळिळीमर्धील लढाऊ बािा भािल्याने त्यानंी एम.ए. चे वशक्षि सोडले. अशा 
प्रकारे तरुि ियातच वटळकाचंा प्रभाि आवि गारं्धींचे आकषयि याचंा त्यानंी अनुभि घेतला. परंतु त्याचंा 
स्िभाि कोिा एका महापुरुषाचे भक्त बनून शावगदी करण्याचा नव्हता. विद्यार्मथदशतेच त्यानंी राज्यशास्त्र 
आवि तत्त्िज्ञान याचें चौरे्फर िाचन केले होते. आपल्या वप्रय नेत्याचें राजकारि, राजनीती, नीवतशास्त्र आवि 
तत्त्िज्ञान याचं्या कसोटीिर घासून पाहण्यात त्यानंा काही गैर िाटले नाही. पवरिामी आचायय जािडेकर हे 
वटळकिादी ककिा गारं्धीिादी न बनता स्ितंत्र बुद्धीने विविर्ध तत्त्िज्ञानाचें परीक्षि आवि पवरशीलन करीत 
रावहले. वटळकाचंा प्रभाि असूनही त्यानंी आगरकराचंा अभ्यास िज्यय मानला नाही आवि गारं्धींच्या 
राजकारिाकडे आकर्मषत होत असतानाही माक्सयिादाचा तपशीलिार अभ्यास केला. त्यानंी स्ितःच 
म्हटल्याप्रमािे : ‘माझ्या विचाराचंी िाढ भािनोदे्रकाने होत नसून कचतन ि चचा या मागांनी होत असल्याने 
वतच्यात एक संथपिा वदसून येतो. गेल्या पचंिीस-तीस िषांत माझ्या विचारातं बरीच िाढ झाल्याचे मला 
वदसून येते, तथावप त्यात एकदम अनपेवक्षत उलथापालथ अथिा आमूलाग्र विचारपवरितयन झाल्याचा मला 
कर्धी अनुभि आलेला नाही.’ (तुरंगातील माझी नवचारवाढ, मनोहर, माचय १९४५, प.ृ १७). याच लेखाच्या 
आरंभी आपले जीिन ‘विचारप्रर्धान’ असल्याचा उल्लेख आचायांनी केला आहे. मात्र तरीही सभोितालच्या 



 

अनुक्रमणिका 

चळिळींमर्धील चढउतार, त्याचं्या यशापयशातून येिारे अनुभि याचंाही त्याचं्या िैचावरक िाटचालीत मोठा 
िाटा होता हे त्यानंी स्ितःच मान्य केले आहे. 
 

आपल्या िैचावरक िाटचालीच्या दरम्यान कोिते प्रभाि कसकसे पडले याची चचा धमयमागावरील 
माझे वाटाडे या लेखात (सत्यकथा, एवप्रल १९४५) आचायांनी केली आहे. हा लेख या संग्रहाच्या आरंभीच 
घेतला असून त्यािरून जािडेकराचंी िैचावरक बठैक पुरेशी स्पष्ट  होते. या लेखाच्या आरंभीच ते म्हितात, 
‘मनुष्ट्याने जन्मभर एकाच व्यक्तीला गुरू बनिाि ेअथिा एकाच गं्रथाचे प्रामाण्य मानून आपल्या उन्नतीचा मागय 
अनुसरािा अशी माझी प्रिृत्ती नाही’. वटळक आवि आगरकर तसेच माक्सय आवि गारं्धी या परस्परविरोर्धी 
मानल्या गेलेल्या विचारिंताचें ऋि आचायांनी सत्यकथेतील या लेखात मान्य केले असून आपि 
त्याचं्यापासून काय वशकलो हे स्पष्ट  केले आहे. आगरकराचंी र्धमयवचवकत्सा, मानिकें द्री दृष्ट ी आवि वििकेवनष्ठा 
याचंा जािडेकरािंर प्रभाि पडला. लोकमान्य वटळकाचं्या प्रभािामुळे भारतीय तत्त्िज्ञानाचे सार गीतेमध्ये 
शोर्धले पावहजे असे त्याचें मत बनले आवि गीतेच्या अभ्यासाचा त्यानंी पाठपुरािा केला. भारतीय संस्कृतीचे 
िगेळेपिही त्यानंा वटळकाचं्या विचाराचं्या अभ्यासातून जाििले. ते म्हिजे इंवद्रयसुखाचं्या पलीकडे 
असिाऱया सास्त्िक सुखाचे अवर्धष्ठान. नेमक्या याच दोन मुद्यामुंळे त्यानंा वटळक आवि गारं्धी याचं्या विचारातं 
भेदापेंक्षा साम्यस्थळेच जास्त आढळू लागली. ऐवहक जीिनाला आध्यास्त्मक अवर्धष्ठान असाि े हे सूत्र 
आचायांच्या सिय लेखनात सतत डोकािते ते या प्रभािामुळे. गीतेचे दाखले देऊन आवि वतचा अथय लािनू 
भारतीय संस्कृतीची माडंिी ते करतात तीही वटळक–गारं्धींच्या प्रभािातूनच. 
 

सत्यकथेतील उपरोल्लेवखत लेखात त्यानंी म्हटल्याप्रमािे आचायय जािडेकर १९१८-१९ पूिीच 
समाजिादी बनले होते पि ते रे्फवबयन समाजिाद्याचं्या अभ्यासातून. १९२६ ते १९३४ च्या दरम्यान त्यानंी 
माक्सयिादाचे अध्ययन केले. माक्सयचा भौवतकिाद, भाडंिलशाहीची मीमासंा आवि सियस्पशी क्रातंीचा आग्रह 
यानंी जािडेकर प्रभावित झाले. वब्रवटशाचं्या प्रभािामुळे आपल्याकडील अनेक विचारितंाचें माक्सयकडे दुलयक्ष 
झाल्याची टीकाही त्यानंी केली आहे. ‘...आमच्या राष्ट्रातील बुवद्धमंतानंी जमयनीतील काटं हेगेलपासून 
नीत्शपेयंतच्या सिय तत्त्ििते्त्याचंा अभ्यास केला, तरी माक्सयचा अभ्यास केला नाही.... हा सिय आमच्या 
मागासलेपिाचा पुरािा आहे. माक्सयसंबंर्धी माझी ही िृत्ती असून माक्सयच्या अध्ययनाने मला एक निी दृष्ट ी 
प्राप्त झाली असे िाटले.’ (धमयमागावरील माझे वाटाडे) 
 

तुरंुगिासातील िैचावरक देिािघेिाि आवि चळिळींचे पुनमूयल्याकंन यातूंनही आचायांचे विचार 
आकार घेत गेले. या मुद्याची सविस्तर चचा त्यानंी ‘मनोहर’ मर्धील िर उल्लेख केलेल्या लेखात केली आहे. 
औपचावरक अध्ययन-अध्यापनापेक्षा तुरंुगातील चचांचे स्िरूप िगेळे असे. कमीअवर्धक वभन्न विचाराचें पि 
राष्ट्रीय ध्येयाने पे्रवरत झालेले काययकते आपल्या चळिळीच्या संदभात विविर्ध तत्त्िज्ञानाचंी तुरंुगात चचा 
करीत. अनुभिाचंी देिािघेिाि होई. त्यामुळे तुरंुगात विचारानंा जास्त िगेाने चालना वमळत असे याचा 
आचायांनी उल्लेख केला आहे. ते म्हितात, ‘तुरंुगातील जीिन हे बाहेरच्या वनत्याच्या व्यिसायातील 
व्यिहारापंासून सक्तीनेच तोडलेले असल्याने माझ्यासारख्या संथिृत्तीच्या मनुष्ट्याच्या विचारातंही थोडी 
अवर्धक जलद विचारिाढ होिे अगदी साहवजक आहे. त्यातून मी ज्या ज्या िेळी तुरंुगात होतो त्या त्या िेळी 
बाहेर क्रावंतकारक चळिळी चालू असल्याने त्या चळिळींच्या आंदोलनाचंा पवरिाम माझ्याही विचारािंर होिे 
अपवरहाययच होते, अथात प्रत्येक िेळी तुरंुगात जाताना माझे जे विचार होते त्याचें स्िरूप बाहेर आलो त्यािळेी 
बरेच पालटलेले अथिा िाढलेले मला आढळून आले आहे. (तुरंगातील माझी नवचारवाढ, मनोहर, माचय 
१९४५, प.ृ १७–१८) त्याचं्या पवहल्या तुरंुगिासाच्या काळात भारतातील समाजिादाचा लढा सत्याग्रही 



 

अनुक्रमणिका 

मागांनीच चालविला जािा असे त्यानंा िाटू लागल्याचा उल्लेख त्याचं्या ‘जीिनपवरचया’त येतो. (आचायय 
जािडेकर श्रद्धाजंली विशषेाकं, सार्धना, १७ वडसेंबर १९५५, प.ृ ११) याला आचायांच्या सत्यकथेतील 
लेखातही दुजोरा वमळतो. 

 
अशा प्रकारे आगरकर, वटळक, गारं्धी आवि माक्सय या चार ‘िाटाड्ा’ंचे मागयदशयन आचायांच्या 

िैचावरक जडिघडिीच्या मुळाशी होते. त्याचबरोबर त्याचंी समन्ियबुद्धी आवि भािनेपेक्षा कचतनाला प्रार्धान्य 
देिारा स्िभाि हाही ह्या जडिघडिीतील एक महत्त्िाचा घटक होता. राजकीय चळिळी आवि िैचावरक 
देिािघेिाि हे इतर घटक होत. आचायांच्या िैचावरक जडिघडिीचा िरे्ध घेताना आिखी एका मुद्याचा 
उल्लेख करिे आियकयक आहे. 

 
गीतेचे अध्ययन आवि वटळक–गारं्धींचा प्रभाि यामुंळे आचायांच्या तत्त्िकचतनाला भारतीय परंपरेचे 

अवर्धष्ठान लाभले. त्यानंी केलेली समाजवचवकत्सा आवि पवरितयनविचाराची माडंिी भारतीय परंपरा आवि 
तत्त्िज्ञान याचं्या आर्धारािर उभी असल्याचे वदसते. भारतीय परंपरेचा हा प्रभाि केिळ सार्धनेतील 
कनलयुगांतक जाबालगीता (रे्फबु्रिारी ते एवप्रल १९५१) या लेखमालेप्रमािे शीषयक, लेखाचे स्िरूप ककिा 
प्रवतकापंुरता मयावदत नाही. तर भारतीय परंपराचंी निी माडंिी करून ककिा त्याचें नि ेअन्ियाथय माडूंन 
पवरितयनविचाराला परंपरागत तत्त्िज्ञानात कसा िाि आहे हे ते दाखिनू देतात. हे प्रयत्न रिनीतीच्या ककिा 
व्यहूरचनेच्या स्िरूपाचे नाहीत. भारतीय संस्कृती आवि तत्त्िज्ञान याचंा गाढ प्रभाि आवि र्धमय, परंपरा ि 
तत्त्िज्ञान याचंा आत्मप्रामाण्याने अथय लािण्याची गारं्धींची वशकिि याचं्या संयोगातून हे घडते. 
 
आचायांच्या लेखिाचे स्वरूप 
 

आचायांचे सिय लेखन प्रबोर्धन ककिा लोकवशक्षि या हेतूने झाले. राजकीय–सामावजक काययकते 
ककिा सामान्य वजज्ञासू िाचक डोळयापुढे ठेिनू प्रवतपाद्य विषयाची अत्यंत सोपी माडंिी त्यानंी अनेक िेळा 
केलेली वदसते. िाद-वििचेन मालेसाठी त्यानंी वलवहलेले ‘गारं्धीिाद’ हे पुस्तक याचे उत्तम उदाहरि ठरेल. 
(प्रसाद प्रकाशनाने १९४१ मध्ये हे पुस्तक काढले. पुढे १९४९ मध्ये कॉस्न्टनेन्टल प्रकाशन, पुिे, यानंी त्याची 
दुसरी आिृत्ती काढली.) गारं्धीिादाचा प्राथवमक पवरचय करून देिे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे. त्यासाठी 
गारं्धींच्या वलखािातून विस्तृत उतारे देऊन आचायांनी अकहसा, सत्याग्रहाचे तंत्र आवि व्यस्क्तर्धमय आवि 
समाजर्धमाचा परस्पर संबंर्ध याचंी चचा केली आहे. 

 
अशाच प्रकारे माक्सयिाद आवि अराज्यिाद या तत्त्िप्रिालींचा पवरचय त्याचं्या व्याख्यानमाला आवि 

लेखमालामंरू्धन होतो. वजज्ञासू िाचकासंाठी वलवहताना विषयातील तावंत्रक गुंतागुंतीिर जािडेकर भर देत 
नाहीत हे खरे आहे. तरीही विषयाच्या स्पष्ट ीकरिासाठी आियकयक असे सिय बारकाि ेते माडंतात. आपल्या 
िाचकाला काही वकमान मावहती आहे आवि नसेल तर ती त्याने वमळविली पावहजे हे गृहीत र्धरून त्याचं्या 
वलखािात चचा केलेली असते. उदाहरिाथय ‘जीिनरहस्य’ या त्यानंी वलवहलेल्या गारं्धी-चवरत्रात ते 
सहजगत्या रुसोचा भाििाद आवि गारं्धींचा अंतःकरििाद याचंी चचा करतात. रुसोच्या भाििादात बुद्धी 
वििश होण्याचा जो र्धोका आहे तो गारं्धींच्या आत्मप्रामाण्यिादात संभित नाही असे ते सागंतात आवि पुढे 
लगेच गारं्धींच्या कमययोगाची चचा करताना गारं्धी हे नीत्शसेारखे आसुरी कमययोगी नसल्याचा अवभप्राय 
नोंदवितात. (जीिनरहस्य, देशमुख आवि कं., पुिे, १९४९, प.ृ ४४२–४३) साराशं, आपल्या िाचकाला 
विषय सोपा करून सागंतानाच विविर्ध विचारर्धाराचंाही पवरचय त्याने करून घेतला पावहजे हे त्यानंी गृहीत 
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र्धरलेले असते. विषय सोपा करण्यासाठी त्यातील तावत्त्िक आशयाला र्फाटा देण्याचा मागय त्यानंी कर्धीच 
अिलंवबला नाही. 

 
राज्यशास्त्र, गारं्धीिाद, भदूान चळिळ, माक्सयिाद, अराज्यिाद, राष्ट्रिाद, समाजिाद, भारताची 

राष्ट्रीय चळिळ, वतच्यामर्धील विविर्ध िैचावरक प्रिाह, र्धमय आवि र्धार्ममक कचतन इ. विषयािंर आचायांनी 
लेखन केलेले वदसते. त्यावशिाय क्ववचत प्रसंगी अथयशास्त्रािरही त्यानंी वलवहले. त्यापैकी व्यक्ततवादी 
अथयशास्त्राचा पाया ढासळला हा त्याचंा १९३४ मर्धील लेख या संग्रहात समाविष्ट  केला आहे. त्याखेरीज 
रे्फबु्रिारी–माचय १९५२ मध्ये त्यानंी केन्सचे चवरत्र आवि विचार याचंा पवरचय करून देिारे चार लेख ‘सार्धने’त 
वलवहले. रस्स्कनच्या Unto this Last ह्या पुस्तकाचे ‘अथयशास्त्र की अनथयशास्त्र’ हे भाषातंर त्यानंी केले आहे. 
(सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, पुिे, १९४५). माजी भारतमंत्री लॉडय ऑवलस्व्हअर याचंा ‘एवशया’ या मावसकाच्या 
रे्फबु्रिारी १९३० च्या अंकातील लेख जािडेकरानंी अनुिावदत केला असून नभन्न मािववंनशयांचे परस्परसंबंध 
: आर्थथक कारिांची मीमांसा या शीषयकावनशी तो रे्फबु्रिारी १९३० मध्येच लोकवशक्षि मावसकात प्रवसद्ध झाला. 

 
सामावजक व्यिहारावंिषयीच्या कचतनाचा एक भाग म्हिून जािडेकरानंी सावहत्याचा विचार केला. 

त्यानंी सावहत्याविषयी विस्ताराने अथिा सातत्याने लेखन केलेले नाही. पि मंुबई उपनगर सावहत्य 
संमेलनातील त्याचें अध्यक्षीय भाषि आवि त्यािरील ना. सी. र्फडके याचं्या टीकेला त्यानंी वदलेले उत्तर 
बरेच गाजले. सदर भाषि (ि त्यािरील चचा) पुढे ‘पुरोगामी सावहत्य’ या नािाने पुस्तकरूपाने प्रवसद्ध झाले. 
(संध्या प्रकाशन, पुिे, १९४१). त्याचप्रमािे मराठी सावहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदािरून केलेल्या 
भाषिातही (१९४९) त्यानंा आपले सावहत्यविषयक विचार माडंण्याची संर्धी वमळाली. सामावजक शास्त्राचंा 
अभ्यासक आवि सामावजक चळिळींचा पाठीराखा सावहत्याकडे कोित्या दृष्ट ीने पाहतो ते त्याचं्या या 
सावहत्यविषयक विचारामंरू्धन वदसते. 

 
आचायय जािडेकराचें लेखन हे प्रामुख्याने विविर्ध वनयतकावलकामंर्धील लेखाचं्या रूपाने झाले. 

आरंभीचा बराच काळ (१९२२–१९३८) ‘लोकवमत्र’ आवि ‘लोकवशक्षि’ या मावसकामंरू्धन त्याचं्या काही 
लेखमाला ि अनेक लेख प्रवसद्ध झाले. पुढे १९३५ ते १९५० या काळात त्यानंी ‘वचत्रमयजगता’त सिात जास्त 
वलखाि केले. १९४७ च्या पुढील काळातील त्याचें लेखन ‘निभारत’ आवि ‘सार्धना’ मरू्धन प्रवसद्ध झालेले 
वदसते. याखेरीज ‘विविर्धज्ञानविस्तार’, ‘लोकशस्क्त’, ‘सह्याद्री’, ‘सत्यकथा’, ‘अखंड भारत’ इ. 
वनयतकावलकातूंनही त्यानंी लेखन केले. यापंैकी काही लेखमाला पुढे पुस्तकरूपाने प्रवसद्ध झाल्या. 
त्यावशिाय ‘शास्त्रीय समाजिाद’ या विषयािरची त्याचंी व्याख्यानेही पुस्तकरूपाने प्रवसद्ध झाली आहेत. ह्या 
लेखमाला ि व्याख्यानमालाखंेरीज त्यानंी वलवहलेल्या छोट्या-मोठ्या पुस्तकामंध्ये राजनीवतशास्त्रपवरचय 
(१९२६, गोिर्धयन, पुिे), आरु्धवनक राज्यमीमासंा भाग १ ि २ (लोकवशक्षि, पुिे, १९४० ि १९४१) आवि 
लोकशाही (िादवििचेनमाला, पुिे, १९४०) या राज्यशास्त्र विषयक गं्रथाचंा समािशे होतो. तसेच गारं्धीिाद, 
जीिनरहस्य, महात्मा गारं्धींचे दशयन (कोकाटे, पुिे, १९४८) हे गारं्धी ि गारं्धीिादािरील गं्रथ त्यानंी वलवहले. 
कहदु–मुसलमान ऐक्य (सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, पुिे, १९४५) हे तात्कावलक राजकीय संदभात कहदु–
मुस्स्लम प्रयकनाची चचा करिारे पुस्तकही त्यानंी वलवहले आहे. 

 
आचायय जािडेकराचंा ‘आरु्धवनक भारत’ (सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, पुिे, १९३८) हा गं्रथ राष्ट्रीय 

चळिळीिर भाष्ट्य करिारा एक दजेदार गं्रथ म्हिून प्रवसद्ध झाला. या गं्रथाखेरीज अन्य काहीही लेखन त्यानंी 
केले नसते तरीही भारताच्या राष्ट्रीय चळिळीचे भाष्ट्यकार म्हिून त्याचें नाि नोंदले जाऊ शकले असते इतके 
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या गं्रथाचे महत्त्ि आहे. अशा प्रकारे स्ितंत्र गं्रथलेखन, वनयतकावलकामंर्धील लेख, भाषिे, संपादन अशा 
चतुर्मिर्ध मागांनी आचायय जािडेकरानंी िैचावरक जागृती आवि विचारपवरचयाचे कायय जिळपास तीन 
तपापंयंत केले. त्याचं्या या िैचावरक कायामुळे महाराष्ट्राच्या िैचावरक जीिनात र्फार मोलाची भर पडली 
आहे. 

 
मुख्यतः राजकीय तत्त्िज्ञान आवि राजकीय चळिळ या विषयामंध्ये आचायय जािडेकरानंी आपल्या 

लेखनाने भर घातली. समकालीन राजकारिाच्या संदभात राजकीय मूल्ये आवि तत्त्िप्रिाली याचंा अभ्यास 
कसा करािा याचा िस्तुपाठ त्याचं्या लेखनात वमळतो. त्याचप्रमािे सामावजक प्रयकनाचें विश्लेषि करताना 
िस्तुवनष्ठता, अनुभिगोचर दृवष्ट कोन, वचवकत्सक शास्त्रीयता याचं्याबरोबरच मूल्यविषयक वििकेाचेही भान 
ठेििे कसे आियकयक आहे हे त्याचं्या वलखािातून स्पष्ट  होते. िर उल्लेख केलेल्या व्यक्ततवादी अथयशास्त्राचा 
पाया ढासळला या लेखातील टीकेचा प्रवतिाद करताना त्यानंी हा मुद्दा स्पष्ट  केला आहे (पहा : या संग्रहातील 
‘व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राचा पाया ढासळला’ या लेखातील ‘टीकेचा परामशय’ या उपशीषयकापुढील लेखाशं). 
सामावजक शास्त्राचं्या सिय विद्या्यांना अभ्यासाची पद्धती कशी असािी याचा िस्तुपाठ देिारा असा हा उतारा 
आहे. आचायांनी त्याचं्या संपूिय लेखनातच ही पद्धती अिलंवबलेली वदसते. अशा प्रकारे समकालीन प्रयकनाचंी 
दूरिरच्या आदशाच्या संदभात वचवकत्सा आवि शास्त्रीय दृष्ट ी न सोडता नैवतक मूल्यवििके ही आचायांच्या 
लेखनाची िैवशष्ट्ट्ये सागंता येतील. 

 
आचायांचे सिय लेखन मराठीत आहे. महाराष्ट्रातील सुवशवक्षत तरुि त्याचं्या डोळयापंुढे होता. 

त्याच्यासाठी त्यानंी मराठीतून लेखन केले. त्याचं्या ‘आरु्धवनक भारता’चा साराशं त्यानंी स्ितःच इंग्रजीत 
करून वदल्याचा एक उल्लेख दत्तो िामन पोतदारानंी केलेला आढळतो. ‘...पुढे जािडेकराचं्याच पाठीस 
लागून या त्याचं्या गं्रथाचे इंग्रजी सार त्याचं्याकडूनच तयार करिनू भारत सरकारात दाखल केले. आमच्या 
संपादक मंडळात [स्िातंत्र्येवतहास संपादक मंडळात] त्याची र्फार िाखाििी झाली.’ (आधुनिक 
भारतकाराची योग्यता, निभारत, जानेिारी १९५६, प.ृ ५३) ‘आरु्धवनक भारत’ चे हे इंग्रजी सार शभंर पानी 
होते आवि ते लिकरच भारत सरकारतरे्फ प्रवसद्ध होिार आहे असे ‘सार्धने’च्या त्याचं्या श्रद्धाजंलीपर 
अंकातील ‘जीिनपवरचया’त म्हटल्याचे आढळते. (सार्धना, १७ वडसेंबर १९५५, प.ृ ११), तर तो साराशं भारत 
सरकारने प्रवसद्ध केल्याचे मार्धि वलमये त्याचं्या जािडेकर चवरत्रात सागंतात (ऋवषतुल्य आचायय जािडेकर, 
प.ृ ९१). मात्र त्याविषयीचा तपशील त्यानंी वदलेला नाही. 

 
हा साराशं िगळता जािडेकराचें सिय लेखन र्फक्त मराठीतच आहे. अत्यंत सोप्या आवि ओघित्या 

मराठीत त्यानंी लेखन केले. राज्यशास्त्रातील आवि राजकीय तत्त्िज्ञानातील अनेक, इंग्रजी संज्ञासंाठी त्यानंी 
मराठी पयाय िापरले. सामावजक शास्त्राचंी मराठी पवरभाषा कशी असािी याचा आदशयच त्यानंी िापरलेल्या 
पयायी संज्ञामंरू्धन वमळतो. आपला मुद्दा सहजगत्या समजला पावहजे अशी आस्था असल्यामुळे त्याचं्या 
पावरभावषक संज्ञा कोठेही स्क्लष्ट  ककिा बोजड होत नाहीत. उदा. कोित्याही शासकीय सवमतीचा जाच 
नसल्यामुळे ते materialism साठी सहजगत्या ‘अन्नब्रह्मिाद’ ही संज्ञा प्रयोगादाखल िापरू शकले! 
 
टीका आनि प्रनतवाद 
 

आचायांची टीका आवि प्रवतिादही िैवशष्ट्ट्यपूिय असत. सियसामान्यपिे आपल्या टीकाकाराचंा 
प्रवतिाद त्यानंी अगदी सौम्यपिे केल्याचे आढळते. मात्र भाषा सौम्य असली तरी चुका दाखविण्यात 
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परखडपिा आवि आपल्या मुद्याच्या समथयनात ठामपिा असे. त्यांनी टीकाकाराला सिसिीत उत्तर वदल्याचे 
बहुर्धा एकच उदाहरि असाि.े ते म्हिजे त्याचें दीघयकाळचे सहकारी शकंरराि देि याचं्या निभारतातील 
लेखाला आचायांनी वदलेले उत्तर. निभारतच्या वडसेंबर १९५२ च्या अंकात शकंरराि देिानंी सवोदयाच्या 
साधिेची गुप्त सरस्वती या शीषयकाचा लेख वलवहला (प.ृ ३८–४८) विनोबासंारख्याचं्या रचनात्मक कायाला 
जािडेकर पुरेसे महत्त्ि देत नाहीत, सिोदयाचे महत्त्ि कमी लेखतात अशी देिाचंी तक्रार होती. सिोदय 
कायाला गुप्त सरस्ितीची उपमा देऊन ते म्हितात, ‘मला खेद याचाच िाटतो की, श्री. शकंररािासंारखे 
प्रज्ञािानही या गुप्त सरस्ितीचे दशयन सामान्य जनतेला करून देण्याला समथय होत नाहीत.’ (प.ृ ४८) या 
लेखाला प्रत्युत्तर देिारा ‘सवोदयाची सरस्वती आनि वस्तुनिष्ठ ऐनतहानसक दृष्टी’ हा लेख आचायांनी 
निभारतच्या माचय १९५३ च्या अंकात वलवहला. (प.ृ १–१२) देिाचंा आके्षप अमान्य करताना आपिही 
रचनात्मक कायाला महत्त्ि देतो हे तर आचायांनी स्पष्ट  केलेच पि देिानंी ‘...आपल्या वििेचनास गैरलागू 
ककिा प्रवतकूल ठरिारा म्हिून हा भाग िाचकापंुढे माडंला नसािा अशी माझी समजूत झाली आहे’ असेही 
म्हटले. (प.ृ २) तसेच ‘...राजकीय कमययोग आचरण्याचे कायय आचायय विनोबा यानंी आजपयंत केलेले नाही 
ि यापुढेही ते गारं्धीजींच्या राजकीय के्षत्रात उतरून आपल्या आत्मबलाने जागृती केलेली सामावजक क्रातंीची 
मूती घडविण्यात वकतपत ि कसा भाग घेतील ते मला अद्याप स्पष्ट पिे वदसू शकत नाही.’ (प.ृ ३) असे मत 
नोंदविले. 

 
काँगे्रसपक्षातून समाजिाद्याचंी हकालपट्टी करण्याबद्दल दोघा शकंररािाचें आपसात मतभेद होते. 

काँगे्रसने समाजिाद्यानंा पक्षातच सन्मानपूियक स्थान द्यायला हि ेहोते असे जािडेकराचें मत होते. हे मतभेद 
या िादाच्या मुळाशी होते. जािडेकर ज्या ‘निभारत’च्या संपादक मंडळात होते त्याचे देि संचालक होते. 
तरीही आपले मतभेद स्पष्ट पिे माडूंन जािडेकरानंी खरमरीत शब्दात देिाचं्या चुकीचे माप त्याचं्या पदरात 
टाकले. १९५२–५३ मर्धील या िादापूिी १९५० मध्येच जािडेकरानंी ‘समाजिाद्यानंा दूर ढकलण्याबद्दल’ 
देिािंर टीका करिारा लेख ‘सार्धने’त वलवहला होता. समाजिाद्यानंा पक्षाबाहेर घालविल्यानंतर काँगे्रस हा 
एक परंपरािादी पक्ष बनला असून त्याचे नेतृत्ि आपि करू शकू हा गारं्धीिाद्याचंा अहंकार भ्रामक आहे अशी 
त्यानंी टीका केलेली वदसते. आतातरी देिानंी समाजिाद्यानंा पाकठबा द्यािा, ‘नाही तर आजपयंत घडलेली 
प्रमादपरंपरा यापुढेही तशीच चालू राहील’ असा इशारा त्यानंी वदलेला आढळतो. (श्री. शंकरराव देव यांचा 
नवचारसंभ्रम, सार्धना, ३० वडसेंबर १९५०, प.ृ २). 

 
देिािंरील टीकेचे हे प्रसंग सोडले तर एरिी मात्र जािडेकर भदूानाचे टीकाकार तसेच विनोबा, 

याचं्याशी असलेले मतभेद अगदी सौम्य भाषेत व्यक्त करताना वदसतात. 
 

जािडेकराचें लेखन सुरू झाले त्या काळात महाराष्ट्रातील वटळकपथंीयानंा गारं्धींचे नेतृत्ि पुरेसे 
मान्य झालेले नव्हते. पुढील काळात कहदुमहासभा हा पक्ष महाराष्ट्रातील गारं्धीविरोर्धाची आघाडी साभंाळत 
होता. या गारं्धीविरोर्धकाचें नेते तात्यासाहेब केळकर आवि सािरकर होते. त्यामुळे १९२२ ते १९४५ या काळात 
या दोघाचं्या र्धोरिािंर आवि िक्तव्यािंर जािडेकरानंी िळेोिळेी सडकून टीका केलेली वदसते. 
असंतोषात्मक नटळकभततीची नममांसा (लोकवशक्षि, ऑगस्ट १९३१), लो. नटळकांचे नववेकी राजकारि 
आनि बॅ. सावरकरांची अनववेकी हुल्लडबाजी (लोकवशक्षि, ऑगस्ट १९३९) हे लेख आवि त्यातील दुसऱया 
लेखािरील टीकेला प्रत्युत्तर देिारा नटळक, सावरकर व गांधी–श्री इनतहासाभ्यासी, एम.ए. यांिा प्रत्युत्तर 
हा लेख (लोकवशक्षि, नोव्हेंबर १९३९) हे आचायांच्या कडक टीकेचे नमुने म्हिून सागंता येतील. यापंैकी 
पवहले दोन्ही लेख आचायांच्या ‘लो. वटळक ि म. गारं्धी’ (राजहंस, पुिे, १९४८) या पुस्तकात समाविष्ट  झाले 
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आहेत. साराशं, आचायय जािडेकराचं्या लेखनाची शलैी एकंदरीने शातं ि गंभीर असली तरी प्रसंगी प्रवतस्पर्धी 
राजकीय विचाराचंा प्रवतिाद करताना ती पुरेशी वतखट बनते आवि त्याचंा खरपूस समाचार घेताना वदसते. 
तरीही आचायांचे लेखन िाचल्यािर आपल्यािर छाप पडते ती मात्र त्याचं्या अनाग्रही आवि सौम्य शलैीतील 
विचारमंथनाचीच. 

 
आचायांच्या लेखनातील विविर्धता आवि त्याचं्या लेखनाचा पसारा याचंा संवक्षप्त उल्लेख िर आलाच 

आहे. राजनीवतशास्त्रपवरचय (१९२६), आरु्धवनक भारत (१९३८), आरु्धवनक राज्यमीमासंा (दोन भाग, १९४० 
ते १९४१), लोकशाही (१९४०), गारं्धीिाद (१९४१), शास्त्रीय समाजिाद (१९४३), कहदु–मुसलमान ऐक्य 
(१९४५), महात्मा गारं्धींचे दशयन (१९४८), जीिनरहस्य (१९४९) या पुस्तकाखंेरीज जािडेकरानंी विविर्ध 
विषयािंर वमळून अडीचशचे्या आसपास लेख वलवहले आहेत. 

 
प्रस्तुत लेखसंग्रहानवषयी 
 

या सिय लेखनाच्या समग्र प्रकाशनातील व्यािहावरक अडचि लक्षात घेऊन त्याचं्या वनिडक 
लेखनाचा संग्रह तयार करिेच योलय िाटले. असा वनिडक लेखसंग्रह तयार करताना सियत्र विषयािंरील 
आचायांच्या लेखनाला त्यात जागा देण्याऐिजी एकाच विवशष्ट  विषयािरील त्याचें लेखन घेतल्यास त्यात 
अवर्धक सूत्रबद्धता येईल असे िाटल्याने येथे र्फक्त गारं्धीिाद आवि समाजिाद यावंिषयीच्या लेखनाचाच 
समािशे केला आहे. असे केल्याने त्यानंी इतर विषयािंर जे लेखन केले त्याचा स्ितंत्रपिे संग्रह करण्यास 
िाि राहील असाही त्यामागील विचार आहे. 

 
निा समाज घडविण्यासाठी जी सैद्धास्न्तक बठैक आियकयक आहे ती गारं्धीिाद आवि समाजिाद 

याचं्या संश्लेषिाने शक्य होईल असे आचायांना िाटत असे. या दोन्ही विचारप्रिालींविषयी त्यानंी 
स्ितंत्रपिेही बरेच लेखन केले आवि त्याचं्या संयोगातून जो ‘सत्याग्रही समाजिाद’ आकाराला येऊ शकतो 
त्याविषयीही त्यानंी सातत्याने वलवहले. म्हिून प्रस्तुत लेखसंग्रहात समाजिाद आवि गारं्धीिाद याचं्याविषयी 
आचायांनी जे लेखन केले त्याचा समािशे केला आहे. 

 
समाजिाद आवि गारं्धीिाद हे आचायांचे आयुष्ट्यभराचेच कचतनाचे विषय होते. त्यामुळे त्यािर त्यानंी 

केलेले लेखनही विपुल असून एखाद्या आटोपशीर लेखसंग्रहाच्या आिाक्याबाहेरचे आहे. िर वदलेल्या 
यादीतील या विषयािरील पुस्तके िगळता या विषयािरील लेखाचंी संख्या पाऊिशचे्या जिळपास भरते. 
त्यामुळे त्यातूनही वनिड करिे भाग होते. अशा प्रकारे हा लेखसंग्रह दोन अथांनी वनिडक लेखसंग्रह आहे. 
एक तर आचायांनी केलेल्या लेखनापैकी वनिडक विषयािरील लेखनच येथे समाविष्ट  केले आहे आवि दुसरे 
म्हिजे गारं्धीिाद आवि समाजिाद यािंरील आचायांचे वनिडक लेखनच तेिढे या संग्रहात घेतले आहे. 

 
अशी वनिड करताना आचायांच्या माडंिीची सिय िैवशष्ट्ट्ये िाचकासंमोर येतील याची काळजी घेतली 

आहे. िगेिगेळया कालखंडातील त्याचं्या लेखनातून उताऱयाचंी वनिड केली आहे. मुख्य म्हिजे आचायांच्या 
विचारसूत्राचा पवरचय होण्यात काही अडसर येिार नाही हे उवद्दष्ट  ठेिनूच लेखनाची वनिड केली आहे. 
यापूिी उल्लेख केल्याप्रमािे महाराष्ट्रातील सुवशवक्षत िगाला गारं्धीिाद आवि समाजिाद या दोहोंचे महत्त्ि 
पटविण्याचे–लोकवशक्षिाचे–कायय हा आचायांच्या लेखनाचा हेतू होता. त्यासाठी ते एकाच िळेी अनेक 
वनयतकावलकामंरू्धन त्याच विषयािर लेख वलहीत. चालू घडामोडींचा अन्ियाथय सागंतानाच तावत्त्िक चचा 
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करीत. त्यामुळे त्याचं्या अनेक लेखामंध्ये तेच–ते मुदे्द आढळतात. त्याचं्या शलैीचा भाग म्हिून आवि 
िाचकाला विषय समजािण्यासाठी एक गरज म्हिूनही त्याचें लेखन अनेकिेळा काहीसे पाल्हाळीक, 
वनरूपिात्मक आवि तपवशलानंी भरलेले आढळते. विस्तृत अितरिे हेही त्याचं्या लेखनाचे िैवशष्ट्ट्य असे. 

 
या लेखसंग्रहासाठी वनिड करताना शक्यतो पुनरुक्ती होत असलेले लेख िगळले आहेत. तसेच 

मुख्यतः तात्कावलक राजकीय संदभािरच भर देिारे लेखही समाविष्ट  केलेले नाहीत. काही लेखमालाचें 
लेख येथे एकाच मथळयाखाली घेतले आहेत. विविर्ध वनयतकावलकामंध्ये या विषयािर आचायांनी 
वलवहलेल्या लेखापंैकी जिळपास चाळीस लेखानंा येथे स्थान वदले आहे. त्याखेरीज आरु्धवनक राज्यमीमासंा, 
शास्त्रीय समाजिाद, जीिनरहस्य आवि आरु्धवनक भारत या चार पुस्तकामंर्धील उतारेही घेतले आहेत. 
गारं्धीिाद आवि महात्मा गारं्धींचे दशयन या दोन पुस्तकातंील चचा प्रामुख्याने पवरचयात्मक असल्याने त्यातील 
उतारे येथे घेतले नाहीत. त्याचप्रमािे ‘आरु्धवनक राज्यमीमासंा’ मध्ये शास्त्रीय समाजिादाची विस्तृत चचा 
आहे. पि येथे ‘शास्त्रीय समाजिाद’ या पुस्स्तकें तील उतारे विस्ताराने घेतले असल्याने ‘आरु्धवनक 
राज्यमीमासंा’ मर्धील त्या विषयािरील उतारे घेतलेले नाहीत. 

 
वनिडलेल्या लेख/उताऱयाचेंही आियकयक तेथे संके्षप केले आहेत. पुनरुक्ती, मोठी अितरिे ककिा 

केिळ तात्कावलक राजकारिाची चचा असलेले भाग तेिढे िगळले आहेत. लेखसंग्रह आटोपशीर व्हािा 
आवि जास्तीत जास्त लेखाचंा समािशे करता यािा या दृष्ट ीने असे संके्षप करिे गरजेचे िाटले. मात्र असे 
संके्षप करताना लेखनाचे मूळ सूत्र हरििार नाही तसेच आचायांच्या वििचेनाला कोठेही विस्कळीतपिा 
येिार नाही, अथयहानी होिार नाही याची दक्षता बाळगली आहे. प्रत्येक लेखाच्या शिेटी त्याचा मूळ संदभय 
वदला आहे. 
 
लेखसंग्रहाची रचिा 
 

या लेखसंग्रहाची सुरुिात आपली िैचावरक िाटचाल सागंिाऱया आचायांच्या लेखापासून केली 
आहे. आपल्या विचारकायाकडे बघण्याची आचायांची दृष्ट ी, त्याचें िैचावरक गुरु आवि विविर्ध 
विचारपरंपराचं्या समन्ियाचे आचायांचे र्धोरि या लेखातून स्पष्ट  होत असल्याने हा लेख आरंभी घेतला आहे. 
बाकीचे लेख तीन भागात विभागले आहेत. पवहल्यात समाजिादविषयक लेख आहेत, यात शास्त्रीय 
समाजिाद, लोकशाही समाजिाद, समाजिादी पक्ष इ. विषयािंरील लेखन आहे. दुसऱया विभागात 
गारं्धीिादािरील लेखन आहे. गारं्धींचे विचार, सत्याग्रहाचे तत्त्िज्ञान, भदूान आवि सिोदय हे त्यातील मुख्य 
विषय आहेत. वतसरा भाग हा गारं्धीिाद आवि समाजिाद याचं्या तुलनेचा आवि समन्ियाचा आहे. त्यात 
सत्याग्रही समाजिादविषयीचे लेखन आवि गारं्धी-माक्सय विचाराचंी तुलनात्मक वचवकत्सा याचंा अंतभाि 
आहे. प्रत्येक विभागातील लेख प्रवसद्धीच्या कालानुक्रमे संग्रहात वदलेले आहेत. लेखात जेथे काही भाग 
िगळलेला आहे तेथे...अशा कटबानंी त्याचा वनदेश केला आहे. बहुतेक सिय शीषयके ि उपशीषयके ही मुळातीलच 
असून ती कायम ठेिली आहेत. जेथे िगेळे उपशीषयक/शीषयक वदले आहे तेथे ते [ ] अशा कंसात वदले आहे. 
तसेच जेथे आचायांच्या लेखनाव्यवतवरक्त अन्य उल्लेख अथिा संपादकीय टीपा आहेत तेथेही [ ] असा कंस 
टाकून लहान टाईप िापरला आहे. लेखाचें संके्षप करताना आियकयक तेथे संपादकीय टीपादं्वारे संके्षप 
केलेल्या मजकुरात काय मुदे्द आहेत याचा उल्लेख केला आहे. मुद्रिाच्या सोयीसाठी आचायांचे शुद्धलेखन 
मुळाबरहुकूम न घेता शुद्धलेखनाच्या निीन वनयमापं्रमािे शुद्धलेखन करून घेतले आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

संग्रहाच्या शिेटी आचायांनी लेखन केलेल्या विविर्ध वनयतकावलकाचें त्या–त्या िळेचे संपादक आवि 
ज्या गं्रथाचें संदभय आचायय देतात त्याचें प्रकाशनविषयक तपशील वदले आहेत. 
 

–दोि– 
 

ियाच्या वतशीत जािडेकर माक्सयिादाच्या पद्धतशीर अभ्यासाकडे िळले. लिकरच ते 
माक्सयिादातील अनेक तत्त्िाचें समथयक बनले. गारं्धींविषयीच्या त्याचं्या प्रथमपासूनच्या अनुकूल भवूमकेमुळे 
त्याचंी भारतातील कम्युवनस्टाशंी जिळीक होण्याचा प्रयकनच नव्हता. पि १९२८–२९ पासूनच्या त्याचं्या 
लेखनात माक्सयिाद मराठी िाचकानंा समजािनू सागंण्याचा सतत प्रयत्न वदसतो. त्यानंी करून वदलेला 
माक्सयिादाचा पवरचय केिळ राज्यशास्त्राचा अध्यापक या नात्याने करून वदलेला नव्हता. रवशयन 
राज्यक्रातंीिरील त्याचं्या लेखमालेपासूनच असे वदसते की, माक्सयविचारातील बऱयाच घटकावंिषयी त्यानंी 
िळेोिळेी आपली सहमती स्पष्ट पिे व्यक्त केली आहे. इतकेच नाही तर भारतातही समाजिादी क्रातंी घडून 
यायला हिी या मताचा त्यानंी पुरस्कार केलेला वदसतो. भाडंिलशाही व्यिस्थेचे माक्सयिादी विश्लेषि त्यानंा 
मान्य होते. याचा अथय खाजगी मालकीिर आर्धावरत उत्पादनपद्धती स्िाथयमूलक आवि शोषिप्रर्धान असते हे 
जािडेकरानंा मान्य होते. अशा शोषिप्रर्धान व्यिस्थेत िरकड ककिा अवतवरक्त मूल्याचे हरि होते हा 
वसद्धान्तही त्यानंी स्िीकारलेला होता. याच भवूमकेतून १९३४ मध्ये त्यानंी व्यक्ततवादी अथयशास्त्राचा पाया 
ढासळला हा लेख वलवहला. त्याचप्रमािे विरोर्धविकासी भौवतकिादाचा विचारही त्यानंी स्िीकारलेला 
वदसतो. माक्सयच्या भौवतकिादाचे समथयन करताना तो यावंत्रक भौवतकिादाहून िगेळा असल्याचे त्यानंी 
िारंिार प्रवतपावदले आहे. भौवतकिादात सियच घटनाक्रम हा पूियवनवित असतो, भौवतकिाद वनयततािादी 
आहे, त्यात व्यक्तीच्या स्ितंत्र पे्ररिानंा स्थान नसते असे आके्षप या विचारािर घेतले जातात. त्याचंा परामशय 
जािडेकर घेतात. वकशोरीलाल मश्रुिाला याचं्या Gandhi and Marx या पुस्तकाच्या प्रस्तािनेत विनोबानंीही 
यासारखे आके्षप घेतले तेव्हा निभारतातून जािडेकरानंी त्याचा प्रवतिाद केल्याचे आढळते. नवरोधनवकासी 
भौनतकवाद आनि इनतहासमीमांसा या लेखात त्यानंी या मुद्याची सविस्तर चचा केली आहे (हा लेख या 
संग्रहात समाविष्ट  केलेला नाही). ‘मनुष्ट्याच्या बुद्धीच्या अंगी बाह्य पवरस्स्थतीचे प्रवतकबब पाडून घेण्याचे ि वतचे 
आकलन करण्याचे जसे साम्यय आहे, तसेच त्या पवरस्स्थतीचे गुिदोष वििचेन करण्याचे आवि वतच्यािर 
आपला प्रभाि पाडून आपिास अनुकूल स्िरूप प्राप्त करून देण्याचेही साम्यय आहे हे माक्सयिाद मोकळया 
मनाने मान्य करतो, पि हे मानिाचे विचारस्िातंत्र्य ि वक्रयास्िातंत्र्य यालाही भौवतक मयादा आहेत ि त्या 
मयादा ओळखून मनुष्ट्याला आपला इवतहास बनविता येईल असे माक्सयला सागंाियाचे आहे.” 
(नवरोधनवकासी भौनतकवाद आनि इनतहासमीमांसा, दत्तोपतं आपटे स्मारक गं्रथ, वचत्रशाळा, पुिे, १९४७, 
प.ृ १६६). 

 
िगयविहीन आवि राजदंडविरवहत समाजाचे माक्सयिादाचे ध्येयही जािडेकरानंा मान्य आहे. ह्या 

ध्येयाच्या वदशनेे िाटचाल करण्यासाठी क्रावंतिादाची गरज ते मान्य करतात. आर्मथक पवरस्स्थतीतील 
बदलापं्रमािेच उत्पादनसंबंर्धात आवि इतरही के्षत्रात आमूलाग्र बदल असा त्याचंा क्रावंतिादाचा अथय आहे. 
या अथामध्ये ते मािसाचं्या मनोिृत्तीतील बदल आवि सासं्कृवतक मूल्यामंर्धील बदल याचंाही अंतभाि 
करतात. राज्ययंत्र नाहीसे होण्यापूिी वनयोजन आवि समाजसत्ताक उत्पादनपद्धती आियकयक आहेत असे ते 
मानतात. माक्सयिादाच्या अभ्यासाआर्धीच रे्फवबयन समाजिाद्याचं्यामुळे आपि समाजिादी बनलो असे जरी 
जािडेकरानंी म्हटले असले तरी त्यानंी प्रत्यक्षात मात्र ‘शास्त्रीय’ समाजिादाचीच कड घेतली. ‘भािनामय’ 
समाजिादाचा त्याचं्यािर र्फारसा कर्धी प्रभाि पडलेला वदसत नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

मातसयवादाची नचनकत्सा 
 

शास्त्रीय समाजिादाची व्यापक उवद्दष्ट े मान्य असूनही जािडेकर माक्सयिादाची काटेकोर वचवकत्सा 
करतात. माक्सयिादाची नीती आवि र्धमयविषयक भवूमका त्यानंा मान्य नव्हती. त्याचप्रमािे माक्सयप्रिीत 
क्रावंततंत्राविषयीही त्याचें मतभेद होते. हे मतभेद रे्फवबयन ककिा लोकशाही समाजिादािर आर्धारलेले नसून 
गारं्धीिादािर आर्धारलेले आहेत हे लक्षात घ्यायला हि.े माक्सयिादात नीती पवरस्स्थवतसापेक्ष मानली असून 
नीवतमूल्ये कायमस्िरूपी मानलेली नाहीत. सामावजक व्यिहाराचें अनेक मानदंड पवरस्स्थवतसापेक्ष असिार 
हे जािडेकरानंा मान्य आहे. पि अशा व्यिहारलक्षी मानदंडाचं्या पलीकडे चागंल्या िाईटाच्या, सत् आवि 
असत् च्या, ककिा मंगल आवि अमंगलाच्या काही कायमस्िरूपी, मागयदशयक मूल्यकल्पना असतात आवि 
त्याचं्याआर्धारे एकूि मानिी व्यिहाराचें मूल्यमापन होऊ शकते अशी त्याचंी र्धारिा होती. नैवतकता ही 
कालसापेक्ष, िगयसापेक्ष ककिा उत्पादनप्रवक्रयासापेक्ष असू शकत नाही असे त्याचें म्हििे होते. माक्सयिादाच्या 
भौवतकिादी आवि िगयिादी विश्लेषिात अशा प्रकारच्या स्स्थर नीवतकल्पनेला स्थान नाही याविषयी 
जािडेकराचंा माक्सयिादाशी मतभेद होता. 

 
र्धमाचे माक्सयिादी विश्लेषिही त्यानंा अपुरे आवि नकारात्मक िाटले. याचे कारि स्ितः 

जािडेकरानंी त्याचं्या सिय विचारात र्धमयकल्पना ही उन्नत आवि व्यापक अथाने िापरलेली आहे. सद ितयन, 
साियजवनक वहतासाठी झटण्याची आत्मपे्ररिा आवि वचवकत्सक बुद्धी यानंा ते र्धमय मानतात. साहवजकच अशा 
र्धमाला माक्सयची टीका लागू होिार नाही. पि जािडेकराचंी तक्रार अशी वदसते की माक्सयच्या भौवतकिादी 
विश्लेषिात अशा आत्मपे्ररिेला पुरेसा िाि नाही, माक्सयिाद या र्धमयभािनेला गौि लेखतो. त्यामुळे प्रगल्भ 
क्रावंतशक्ती उभी राहण्यात अडथळा येतो. क्रातंीच्या ध्येयािर अविचल वनष्ठा बाळगून समाजाला क्रावंतप्रिि 
करण्यासाठी व्यक्तीला स्रू्फती देिारी र्धमयभािना अस्स्तत्िात नसेल ककिा दुलय वक्षत असेल तर क्रातंीला 
जबरदस्तीचे ‘हत्याग्रही’ स्िरूप प्राप्त होते ही आचायांची भीती असािी. सत् तत्त्िाचे मानिी जीिनात 
महत्त्िाचे स्थान आहे असे ते मानीत. त्यामुळे माक्सयिादातील वनव्िळ शास्त्रीयता त्यानंा पुरेशी िाटली नाही. 
भौवतक पवरस्स्थतीइतकेच त्याचं्या लेखी ह्या र्धमयभािनेचे महत्त्ि आहे. 
 
अनियंनित कामगारशाहीचे आडवळि 
 

माक्सयिादी क्रावंततंत्रातील कामगारिगाची हुकूमशाही आवि कहसाविषयक भवूमका हे मतभेदाचे अन्य 
दोन मुदे्द होत. अवनयंवत्रत कामगारशाहीला एके वठकािी जािडेकरानंी ‘समाजसत्ताक लोकशाही मागातील 
एक आडिळि’ असे म्हटले आहे (प्रस्तािना, िा. दा. मंुडले, कालय  माक्सय ि त्याचे कायय, १९४५, प.ृ ११, 
महाराष्ट्र गं्रथ भाडंार, कोल्हापूर). भाडंिलशाही व्यिस्था असताना शोवषत िगय आवि त्याचे पाठीराखे 
पवरितयनाचे प्रयत्न सुरू करतात. अशा िेळी भांडिलदारिगाने जर आपले िचयस्ि राखण्याचा चंग बारं्धला तर 
शोवषत िगाला राज्ययंत्र ताब्यात घेण्यािाचून अन्य मागयच राहिार नाही. हे टाळण्यासाठी राज्यसंस्थेने 
कायदे करून उत्पादनसंबंर्ध बदलण्याच्या वदशनेे पािले टाकली पावहजेत असे जािडेकराचें म्हििे होते. हा 
मागय लोकशाही समाजिादाशी वमळताजुळता आहे. जािडेकर या मागाचा गारं्धीिादी दृष्ट ीतून विचार करतात. 
परंतु या माडंिीतून ते वनिायक िगयसंघषाची िस्तुस्स्थती आवि वनकड अमान्य करतात की काय असा प्रयकन 
उद भितो. कारि राज्यसंस्थेच्या अशा मध्यस्थीची पवरिती दोन्ही िगांचा प्रत्यक्ष वहतसंघषय टाळण्यातच होते. 
भदूानािरील लेखनातही श्रीमंत िगाने आपखुषीने आपल्या वहताला मुरड घातली नाही तर इथे कम्युवनस्ट 
क्रातंी होईल अशा प्रकारचा सािर्धवगरीचा इशारा जािडेकर काहीिळेा देतात. िगयसंघषाविषयीच्या 
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भवूमकेतील संवदलर्धतेबरोबरच कामगारिगाच्या राज्याबद्दलच्या जािडेकराचं्या साशकंतेला अन्य कारिेही 
आहेत. एकतर ‘अवनयंवत्रत कामगारशाही’ या कल्पनेतील वनयंत्रिाचा अभाि लोकशाहीला मारक आवि 
अंवतमतः क्रातंीलाही घातक ठरिार ह्या भािनेतून जािडेकर या कल्पनेला विरोर्ध करतात. दुसरे म्हिजे 
अशी कामगारशाही ही व्यिहारात कामगाराचं्या पक्षाच्या सते्तत रूपातंवरत होिार हे बोल्शवेिक रवशयाच्या 
अनुभिािरून जािडेकरानंा वदसत होते. अशी एकपक्षीय हुकूमशाही अमान्य असल्याने कामगारिगाच्या 
राज्याविषयी त्याचें माक्सयिादी विचाराशी मतभेद होते. 

 
माक्सयिादाची कहसाविषयक भवूमका त्यानंा पूियतया अमान्य होती. सशस्त्र क्रातंीचा माक्सयिादी करीत 

असलेला पाठपुरािा, क्रातंीचे विरोर्धक दडपून टाकण्यासाठी होिारा कहसेचा सढळ िापर आवि 
कहसेविषयीची माक्सयिाद्याचंी न-नैवतक (a-moral) भवूमका या साऱयानंाच जािडेकराचंा विरोर्ध होता. 
माक्सयने सरसकट कहसेच्या मागाचा पुरस्कार केलेला नाही याची त्यानंा जािीि होती. परंतु साध्य–सार्धन 
संबरं्धाविषयीची त्याचंी भवूमका माक्सयिाद्याहूंन अगदी वभन्न होती. येथेही गारं्धीिादी भवूमकेतून ते माक्सयिादाचे 
पवरशीलन करताना वदसतात. 

 
माक्सयिादाने कहसेच्या प्रयकनाविषयी नैवतक भवूमका घेतली नाही म्हिून त्याला दोष देत असतानाच 

माक्सयच्या काळात अकहसक क्रावंतशास्त्र अस्स्तत्िातच नव्हते याचे भान ते ठेितात. त्यामुळे माक्सयिादात 
अकहसेचा पुरस्कार नाही म्हिून ते माक्सयिाद त्याज्य ठरवित नाहीत तर र्फक्त माक्सयिादी क्रावंततंत्रात 
रे्फरर्फार केले पावहजेत ि ते अकहसक क्रावंतशास्त्र बनविले पावहजे अशी भवूमका घेतात. 
 
स्टॅनलिचे मूल्यमापि 
 

माक्सयिादाविषयी हे मतभेद असूनही बोल्शवेिक क्रातंी आवि स्टॅवलन याचं्या यशापयशाचे 
जािडेकरानंी िस्तुवनष्ठ मूल्यमापन केले आहे. रवशयन राज्यक्रातंीिरील त्याचं्या १९२८–२९ मर्धील 
लेखमालेत त्यानंी बोल्शवेिकावंिषयी बरेच गौरिोद गार काढलेले वदसतात (या लेखमालेतील काही भाग या 
संग्रहात घेतला आहे.). माशयल स्टॅनलिचे कायय आनि त्याचे स्वरूप (सह्यावद्र, एवप्रल १९५३) या 
स्टॅवलनिरील मृत्युलेखात स्टॅवलनच्या क्रावंतकारक रिगाड्ाखाली वचरडलेल्यांचा उल्लेख करतानाच 
रवशयन राष्ट्रउभारिीचे त्याचे काययही ते िियन करतात (हा लेख या संग्रहात घेतलेला नाही). मुख्य म्हिजे 
केिळ स्टॅवलनच्या व्यस्क्तमत्त्िािर ते खापर र्फोडीत नाहीत आवि स्टॅवलन ि रॉट स्की दोघाचंीही 
विरोर्धकाबंद्दलची भवूमका एकसारखी होती याचा वनदेश करतात. या मृत्युलेखात रवशयात लोकशाही नाही 
याबद्दल भािनावर्धवष्ठत त्रागा न करता जािडेकर बोल्शवेिक क्रातंीचा उदय आवि विकास याचंा आढािा 
घेतात. स्टॅवलनने जागवतक क्रातंीपेक्षा रवशयन राष्ट्रिादािर भर वदला असा त्याचंा अवभप्राय आहे. कोरड्ा, 
तकय कठोर शास्त्रीयतेतून येिारा समाजिाद सक्तीचा असतो, त्याला न्याय आवि पे्रम या तत्त्िाचंी जोड द्यायला 
हिी असे जािडेकरानंा िाटते. या दृष्ट ीने माक्सयिाद अपुरा पडतो म्हिून त्याचे पुनमूयल्याकंन व्हायला हि ेअसे 
ते यावनवमत्ताने बजाितात : ‘आज समाजिादाची अथिा समाजसत्ताक क्रातंीचीही मानिसंस्कृतीच्या 
रक्षिासाठी आियकयकता आहे हे आम्हास मान्य आहे, पि त्या समाजिादाचा भतूदया, न्यायवनष्ठा अथिा 
पीवडत जनतेसंबरं्धीचे पे्रम याचं्याशी काही संबंर्ध नाही ि ते एक शास्त्रीय सत्य आहे म्हिून नव्हे. तर त्याच्या 
उलट, मानिी अंतःकरिातील भतूदया, न्यायवनष्ठा आवि पे्रमिृत्ती याचं्या विकासास तो समाजिाद ि ती 
समाजिादी क्रातंी पोषक होतील म्हिून मान्य आहे. समाजशास्त्र आवि सामावजक क्रावंतशास्त्र याचंी मानिी 
अंतःकरिातील न्याय, दया ि पे्रम या िृत्तीशी ताटातूट करण्याचा विचार मानिसंस्कृतीचा उद्धार करू 
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शकिार नाही. याच्या उलट न्यायवनष्ठा, भतूदया आवि पे्रमिृत्ती याचं्या अवर्धष्ठानािर उभारलेले समाजशास्त्र 
ि सामावजक क्रावंतशास्त्र मानिाला हिे आहे.’ (सह्यावद्र, एवप्रल १९५३, प.ृ २१९–२०). 
 
भारतातील समाजवाद्ांिा पाविंबा 
 

बोल्शवेिक र्धतीच्या माक्सयिादाविषयीच्या या मतभेदामुंळे आचायय जािडेकर ‘लोकशाही समाजिादा’ 
च्या पुरस्काराकडे िळले. मात्र युरोपातील लोकशाही समाजिाद्याचंा ‘सनदशीर’ पिािरील भर त्यानंा 
अनाठायी िाटला. त्यामुळे भारतातील लोकशाही समाजिाद्यानंी सत्याग्रही संघषय करािा अशी भवूमका त्यानंी 
घेतलेली वदसते. या मुद्याची अवर्धक चचा पुढे केलेली आहे. 

 
भारतीय राजकारिातही त्यानंी प्रथमपासून काँगे्रसमर्धील समाजिाद्याचंा पाठपुरािा केला. पुढे ते 

प्रजासमाजिादी पक्षाचे पाठीराखे बनले. समाजिादी पक्षाची आियकयकता प्रवतपादन करिारे दोन लेख या 
संग्रहाच्या पवहल्या भागात समाविष्ट  केले आहेत. स्िातंत्र्यानंतर काँगे्रसने समाजिाद्यानंा बाहेर पडण्यास भाग 
पाडले ही काँगे्रसची चूक झाली असे प्रवतपादन त्यानंी सातत्याने केले. प्रजासमाजिादी पक्ष स्थापन झाल्यािर 
त्याचे स्िागत करून हा पक्ष माक्सय–गारं्धी दोघाचं्याही अनुयायाचंा वमळून बनलेला पक्ष असेल अशी आशा 
त्यानंी व्यक्त केली. मात्र ‘शुद्ध सत्याग्रही हा राजकीय पक्षात असूच शकत नाही’ या त्याचं्या भवूमकेमुळे (या 
मुद्याची चचा पुढे केली आहे) व्यिहारतः प्रजासमाजिादी पक्ष हा लोकशाही समाजिादी पक्षच असेल अशी 
माडंिी करिे त्यानंा भाग पडते. खऱया गारं्धीिाद्यानंा पक्षीय राजकारिात स्थान नाही असे ते मानीत 
असल्यामुळे राजकारि आवि पक्षीय र्धोरि यातं गारं्धी विचार आवि समाजिादाचा समन्िय कसा करायचा 
हा प्रयकन अनुत्तवरतच राहतो. त्यामुळे प्रजासमाजिादी पक्षात जेव्हा अंतगयत संघषय उभा रावहला तेव्हा तो संघषय 
लोकशाही समाजिादी भवूमका भारतीय संदभात घेत असताना उभा राहिारा अपवरहायय संघषय आहे का याचा 
उलगडा न करता केिळ व्यस्क्तगत स्िभाििैवशष्ट्ट्याचंा तो पवरपाक आहे एिढेच जािडेकर म्हिू शकले 
(प्रजासमाजवादी पक्षावरील गंडांतर, सार्धना, १६ आवि २३ जुलै १९५५). 

 
–तीि– 

 
गारं्धींच्या पवहल्या असहकार चळिळीपासूनच जािडेकर गारं्धीिादाकडे ओढले गेले. 

सत्याग्रहामागील व्यिहार आवि तावत्त्िक भवूमका याचें अचूक आकलन त्यानंा या सुमारासच झाले होते. या 
संग्रहातील ‘सत्याग्रह युद्धनीती’ हा लेख त्याचीच साक्ष देतो. मात्र आरंभीच्या काळातील त्याचें 
गारं्धीिादाविषयीचे लेखन मुख्यतः वटळक–गारं्धी याचंी तुलना करिारे होते. मागे उल्लेख केल्याप्रमािे 
महाराष्ट्रातील वटळक अनुयायानंा गारं्धीिादाचे महत्त्ि समजािनू सागंिे आवि त्यानंा गारं्धींच्या चळिळीत 
येण्यास प्रिृत्त करिे हा या आरंभीच्या लेखनाचा हेतू होता. त्यामुळे वटळकाचंी रिनीती ‘जशास तशी’ असली 
तरी मुख्य ध्येय वनःशस्त्र क्रातंी हेच हेते आवि गारं्धींच्या सत्य आवि अकहसा या उवद्दष्ट ाशंी वटळकविचाराचा 
मतभेद नाही असे प्रवतपादन जािडेकर करताना वदसतात. या प्रकारचे लेख त्याचं्या ‘लो. वटळक ि म. गारं्धी’ 
(सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, पुिे १९४६) या लेखसंग्रहात समाविष्ट  केले आहेत. त्याच्या प्रस्तािनेतही 
वटळकपक्षाच्या नािाने गारं्धीयुगातील राष्ट्रसभेला जे विरोर्ध करीत होते त्याचें प्रयत्न खोडून काढण्यासाठी हे 
लेखन केल्याचे आचायांनी म्हटले आहे. ‘राजकीय र्धोरि असो ककिा तत्त्िज्ञान असो, दोन्हीही बाबतींत 
महात्मा गारं्धींचे र्धोरि वटळकाचं्या र्धोरिाशी पूियपिे विसंगत आहे असे म्हििाराचंा पक्ष खोडून काढून गारं्धींचे 



 

अनुक्रमणिका 

र्धोरि ि तत्त्िज्ञान वटळकाचं्या र्धोरिाचा ि तत्त्िज्ञानाचा विकास अथिा पुढील पायरी होऊ शकते, हे दाखिनू 
देिे हाच यापंैकी बहुतेक लेखाचंा हेतू आहे’ (प.ृ २). 
 
गांधी नवचाराचा समाजवादी अन्वयाथय 
 

वटळक आवि गारं्धी याचंी तुलना करिारे लेखन िगळता गारं्धीिादािरील इतर सिय लेखनात 
जािडेकर गारं्धीविचार समाजिादाच्या चौकटीत माडंतात. त्याचंी गारं्धीिादाची माडंिी ही खरे तर सत्याग्रही 
समाजिादाचीच माडंिी आहे. गारं्धीविचार हा केिळ राष्ट्रीय स्िातंत्र्यापुरता मयावदत नाही हे त्यानंी स्पष्ट  
केले आहे : ‘सत्याग्रह हा एक भौवतक युद्धाचा अकहसक पयाय आहे असे म. गारं्धी म्हित असत. पि हा पयाय 
राष्ट्राराष्ट्रातील युद्धापेंक्षा राष्ट्रातंगयत िगययुद्धाच्या कामी अवर्धक त्िवरत आवि सुलभतेने प्रभािी होऊ 
शकेल.... हे जर आपि ओळखले, तर म. गारं्धींचा सत्याग्रही संदेश आजच्या पवरस्स्थतीत कसा अमलात 
आिािा याचेही ज्ञान आपिास होऊ शकेल.’ अशी त्याचंी सत्याग्रहाविषयीची भवूमका आहे. (महात्मा गांधी 
आनि भगवद गीता, निभारत, ऑक्टोबर १९५२, प.ृ ९) 

 
त्याचप्रमािे गारं्धीिाद हा आध्यास्त्मक उन्नतीिर अनाठायी भर देऊन भौवतकाचे अस्स्तत्ि नाकारिारा 

विचार नाही असे आचायांचे ठाम प्रवतपादन असे. पि जसे माक्सयिाद्यामंध्ये केिळ भौवतकािरच भर देिारे 
लोक असतात तसे गारं्धीिाद्यामंध्ये काही जि भौवतकाला गौि लेखिारे असतात. त्याचं्यापासून गारं्धींची 
सोडििूक करून गारं्धीविचार हा भौवतकाची चचा टाळीत नाही हे जािडेकरानंा िाचकािंर ठसिायचे होते. 
त्याचं्या दुदैिाने गारं्धीिाद्यामंध्ये बरेच जि भौवतकाला वहिििारे अध्यात्मिादी असत. त्याचं्यासंबरं्धी 
जािडेकर म्हितात, ‘केिळ भौवतक ककिा आर्मथक उन्नतीचा प्रयकन सोडविल्याने मानि संस्कृतीचे सिय प्रयकन 
सुटतात हा भौवतकिाद्याचंा भ्रम आहे. त्याचप्रमािे केिळ आस्त्मक पुरुषाथाचा प्रयकन सोडविल्याने सिय प्रयकन 
सुटतील हा अध्यात्मिाद्याचंा भ्रम आहे. असा भ्रम बराच गारं्धीिाद्यातं वदसून येतो, हे डॉ. लोवहया याचें मत 
बरोबर वदसते. 

 
‘हे खरे असले तरी गारं्धीिादाचे भौवतक उन्नतीच्या प्रयकनालाही काही अंशी महत्त्ि वदल्यामुळेच 

गारं्धीिादाने राजकीय ि सामावजक क्रातंीचे तंत्र शोरू्धन काढले. तथावप भौवतक विकासाच्या प्रयकनाला द्यािे 
वततके महत्त्ि गारं्धीिादी देत नसल्यामुळे त्याचंी इवतहासमीमासंा भौवतकिाद्यापं्रमािेच एकागंी बनते असे 
म्हिता येईल.’ (इनतहासाचे चक्र पुस्तक पवरचय, लेखाकं वतसरा, सार्धना, २ जुलै १९५५, प.ृ १०, डॉ. 
लोवहयाचं्या The Wheel of History िरील पवरचयपर लेखमाला). 

 
गारं्धींच्या विचारातील आध्यास्त्मकता ककिा र्धमयभािना आवि ऐवहकता याचंा संयोग जािडेकरानंा 

महत्त्िाचा िाटतो, िरील अितरिात त्यानंी म्हटल्याप्रमािे ते गारं्धीिाद हे राजकीय–सामावजक क्रातंीचे तंत्र 
मानतात. जर गारं्धीविचाराला ऐवहकाचे िािडे असते तर हा क्रावंतविचार त्यात आला नसता असे ते म्हितात. 
गारं्धीिाद हे क्रावंततंत्र असल्यामुळेच गारं्धीविचाराप्रमािे अथयराज्यव्यिस्थेचे विश्लेषि जािडेकर करताना 
वदसतात. म्हिूनच त्याचं्या गारं्धीिादाच्या माडंिीत सातत्याने िगययुद्ध आवि शोषि याचंी चचा केलेली 
आढळते. ‘समाजर्धारिा करण्यासाठी समाजात अनेक िळेा क्रातंी करािी लागते आवि जुनी समाजघटना 
मोडून निी समाजघटना करािी लागते.’ (समाजरक्षि आनि समाजक्रांती, िास्ल्मकी आश्रमातील प्रिचने, 
सुलभ, पुिे, १९४७, प.ृ ४२) अशी जािडेकराचंी भवूमका होती. आरु्धवनक समाजात भाडंिलदार, जमीनदार 
विरुद्ध शतेकरी–कामकरी या िगांच्या वहतसंबंर्धात संघषय उभा आहे आवि तो शतेकरी–कामकरी िगाला 



 

अनुक्रमणिका 

अनुकूल पद्धतीने सुटला पावहजे असा आग्रह र्धरतानाच हे िगययुद्ध सत्याग्रही मागाने लढले पावहजे अशी 
भवूमका ते घेतात. (महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादाचा नवकास, प्रा. नवलनी पंवडताचं्या पुस्तकाचा पवरचय, पूिार्धय, 
सार्धना, ३० जुलै १९५५, प.ृ ११) शतेकरी–कामकरी याचंा पक्ष ‘न्यायाचा, नीतीचा अथिा र्धमाचा’ पक्ष आहे 
म्हिून प्रत्येक सत्याग्रही व्यक्तीने ‘त्या पक्षाच्या बाजूस समाजातील सिय संघवटत आत्मबल आिून उभे केले 
पावहजे’ असा जािडेकराचंा आग्रह आहे (सत्याग्रह आनि वगययुद्ध, िास्ल्मकी आश्रमातील प्रिचने, प.ृ २७–
२८). अशा प्रकारे जािडेकर गारं्धींचा सत्याग्रह हा िगययुद्धाचा एकमेि मागय ठरवितात. या सत्याग्रही िगययुद्धात 
अथातच कहसेला स्थान नाही. उलट िगययुद्धातील कहसा टाळण्यासाठीच सत्याग्रही मागय अिलंवबला पावहजे 
असे ते म्हितात. 
 

शोषिाच्या प्रयकनाचीही त्यानंी गारं्धीिादी दृष्ट ीकोनातून माडंिी केलेली वदसते. अकष्ट ार्मजत संपत्ती 
आवि र्धनसंग्रह ही शोषिाची दोन रूपे आहेत. समाजाच्या श्रमातून वनमाि होिारी संपत्ती श्रम न करिाऱया 
िगाकडे जाऊ लागते आवि कायदा या व्यिहाराला संरक्षि देतो. या िस्तुस्स्थतीची चचा जािडेकरानंी 
प्रस्तुत संग्रहातील चोरी आनि काम या लेखात केली आहे ती मुळातून िाचण्यासारखी आहे. सत्याग्रहाचा 
अखंड क्रांनतयज्ञ या दुसऱया एका लेखात आचायय म्हितात : ‘आजच्या समाजात चोरी आवि संग्रह याचंी 
एकसारखी िाढ होत आहे. केिळ रात्री जाऊन घर र्फोडिे एिढा एकच चोरीचा प्रकार आता र्फारच जुना 
झालेला आहे. व्यापार, सािकारी, जमीनदारी आवि कारखानदारी असे चोरीचे कायदेशीर प्रवतवष्ठत मागय 
ज्यानंा उपलब्र्ध आहेत, ते या जुन्या र्धोक्याच्या ि अडािी मागाने र्धनसंग्रह करण्याचे पसंत करीत नाहीत. 
त्यानंी संग्रहाचे उघड, कायदेशीर आवि प्रवतवष्ठत मागय शोरू्धन कावढले आहेत. हे सिय मागय अन्यायाचे, 
परपीडेचे आवि परिचंनेचे आहेत. त्याबद्दल आता शहाण्या लोकातं मतभेद उरलेला नाही. आजच्या 
समाजात जो र्धनसंग्रह होतो तो कायदेशीर चोरीिाचून म्हिजे दुसऱयाच्या कष्ट ाचे र्फळ लुबाडल्यािाचून होत 
नाही, आवि अशा चोरीच्या संग्रहाचे रक्षि कहसेिाचून होऊ शकत नाही...’ (िास्ल्मकी आश्रमातील प्रिचने, 
प.ृ ३२). हाच मुद्दा ‘आरु्धवनक राज्यमीमासें’ च्या दुसऱया भागातही येतो (पहा : या लेखसंग्रहातील सत्याग्रह 
व समाजवाद हा लेख). तेथे भाडंिलशाही र्धनसंपादनाचे सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाप्रमािे समथयन करता येत नाही 
असे आचायांनी स्पष्ट पिे म्हटले आहे. 
 
पनरक्स्थनतपनरवतयिाचा प्रनि 
 

हे ‘नैवतक चौयय’ थाबंविण्याचे साम्यय सत्याग्रहात आहे असा त्यानंा विश्वास होता. ‘अकहसक 
क्रावंतिाद हाच खरा शास्त्रीय क्रावंतिाद असून साम्यिाद्याचंा शस्त्रग्राही क्रावंतिाद हा अशास्त्रीय क्रावंतिाद 
आहे...’ असा दािा ते करतात. (आत्मवाद आनि आत्मराज्य, निभारत, जानेिारी १९५५, प.ृ ४). अकहसक 
क्रातंीमध्ये मतपवरितयन, हृदयपवरितयन आवि पवरस्स्थवतपवरितयन या तीन मागांचा अंतभाि होतो असेही ते 
सागंतात. (उपरोक्त प.ृ ५). तथावप पवरस्स्थवतपवरितयन म्हिजे वनवित काय आवि हृदयपवरितयनाहून ते कसे 
िगेळे असते हे मात्र पुरेसे स्पष्ट  होत नाही. कारि पवरस्स्थवतपवरितयनासाठी असहकार पुकारला तरी पुन्हा 
त्याचे लक्ष्य हृदयपवरितयन हेच राहते. येथे पवरस्स्थवतपवरितयन म्हिजे विनाश्रम संग्रहाची इवतश्री ककिा नैवतक 
चौयाची समाप्ती असे मानल्यास हे पवरस्स्थवतपवरितयन कसे घडिायचे हा प्रयकन गारं्धीिादापुढे वशल्लक 
राहतोच. शुद्ध गारं्धीिादी तर या प्रयकनाकडे र्फारसे िळतच नाहीत. परंतु केिळ हृदयपवरितयनाने पवरस्स्थती 
पालटत नाही याची जािीि आचायय जािडेकरानंा वनवितच होती. नैवतक चौयाला आज असलेली कायदेशीर 
आवि सामावजक प्रवतष्ठा नाहीशी झाल्यास पवरस्स्थवतपवरितयनाचा मागय खुला होऊ शकतो हे खरे पि 
त्याबरोबरच असंग्रहप्रर्धान उत्पादनसंबंर्धही अस्स्तत्िात यायला हिेत. तेही केिळ राज्यसंस्थेने प्रस्थावपत 



 

अनुक्रमणिका 

केले म्हिून नव्हे तर समाजरचनेची आंतवरक गरज म्हिून घडायला हि.े या प्रकारच्या 
पवरस्स्थवतपवरितयनासाठीचा सत्याग्रह कसा असेल याची चचा र्फारशी झालेली वदसत नाही. सामान्यपिे 
गारं्धीिादी मंडळी या मुद्याच्या संदभात विश्वस्त कल्पना आवि भदूान याचं्यापाशी येऊन थबकतात. 
 
नवश्वस्त कल्पिा आनि भूदाि 
 

आजच्या समाजातील र्धनसंग्रहािर विश्वस्त वसद्धान्त हा पुरेसा उपाय आहे असे आचायांना िाटत 
नाही. त्यानंी ‘आरु्धवनक भारत’च्या शिेटच्या प्रकरिात म्हटल्याप्रमािे ज्यािेळी र्धनाजयनाचे मागय न्याय्य 
असतात तेव्हा संपत्ती हा समाजाचा ठेिा मानून वतचा उपभोग घ्या हा उपदेश पुरेसा ठरतो. पि आज तशी 
पवरस्स्थती नाही. अर्फाट र्धनसंचयाच्या आजच्या काळात संपवत्तिानानंा हजारो लोकाचं्या जीवितािर सत्ताही 
वमळते. त्यामुळे सत्ता ि संपत्तीचा लाभ संयमाने घ्या अशा उपदेशाने क्रातंीचे कायय होऊ शकत नाही असे मत 
जािडेकरानंी नोंदविले आहे (पहा : या संग्रहातील भारतीय संस्कृतीचे अमृततत्त्व ह्या शीषयकाचा लेख). 
निभारतातील गांधी आनि मातस या लेखमालेतही आचायांनी विश्वस्त कल्पनेतील अपुरेपिा स्पष्ट  केला 
आहे. र्धनसंग्रहाचे मागय जर अन्याय्य आवि अनैवतक असतील तर असा र्धनसंग्रह करिाऱयािर ‘विश्वस्त’ 
म्हिून कसे विसंबायचे हा या वसद्धान्तातील पेच त्यानंी व्यक्त केला आहे. ककबहुना अशा र्धनसंग्रहािर 
समाजाने टाच आिून ती संपत्ती समाजाच्या ताब्यात घेतली पावहजे असे त्याचें प्रवतपादन आहे. तसेच र्धवनक 
स्ियंपे्ररिेने आपल्या संपत्तीचा सामावजक वनर्धी म्हिून उपयोग करिार नाहीत ही शक्यताही ते लक्षात घेतात 
(पहा : या संग्रहातील गांधीवाद : समाजवाद हा लेख). िास्तििादी दृष्ट ीने विचार केला असता कोिते प्रयकन 
विश्वस्त वसद्धातंाने सुटू शकतील ि कोिते प्रयकन कायद्याने िा आर्मथक क्रातंीने सुटतील याचा उलगडा होतो 
असे या संदभात जािडेकर म्हितात. या सिय उल्लेखािंरून विश्वस्त कल्पनेचे जािडेकरानंा र्फारसे आकषयि 
नव्हते आवि त्या मागाने सामावजक क्रातंी घडण्याची त्यानंा आशा िाटत नव्हती हे स्पष्ट  होते. 

 
पि विनोबाचं्या भदूान आंदोलनाबद्दल मात्र आचायांची भवूमका अत्यंत अनुकूल होती. भदूान यज्ञ 

म्हिजे क्रातंीची सुरुिात आहे असे प्रवतपादन ते करतात. या लेखसंग्रहातील भदूानविषयक लेख पावहल्यास 
असे वदसते की सिांगीि क्रातंीचे साम्यय या चळिळीत होते असे त्यानंा िाटत होते. या चळिळीने आचायय 
इतके भारािनू गेलेले वदसतात की त्यामुळे या चळिळीचे टीकात्मक मूल्यमापन करिे त्यानंा शक्य झाले 
नाही. त्याचं्या आयुष्ट्याच्या शिेटच्या दोनतीन िषांत भदूान आवि संपवत्तदान चळिळ, सिोदयसंमेलने इ. 
गोष्ट ींविषयी आचायांनी िारंिार गौरिपर लेख वलवहलेले वदसतात. भदूानकायामुळे विनोबाचंा त्यानंी ‘ब्रह्मषी’ 
म्हिून गौरिही केलेला वदसतो. ‘ऋवषतुल्य जािडेकर’ या चवरत्रात मार्धि वलमयानंी आचायांच्या या 
भवूमकेचा सविस्तर आढािा घेतला आहे (प.ृ १४२–१५८). भदूानाविषयीची आचायांची भवूमका र्फारच 
उत्साही होती हे सागंतानाच वलमयानंी अशी एक शक्यता व्यक्त केली आहे की या पाठीमागे गारं्धीिाद्यापंुढील 
कोंडी हे एक कारि असू शकेल. स्िातंत्र्योत्तर काळात गारं्धीिादी िगेाने वनस्ष्ट्क्रय बनत गेले आवि 
सत्याग्रहिृत्तीपासूनही परािृत्त होत गेले. या िातािरिात भदूान आंदोलनामुळे काययकत्यांना अकहसक 
पवरितयनाचे एक दालन खुले झाले. यामुळे जािडेकराचं्या आशा नक्कीच पल्लवित झाल्या असिार. पि 
त्याखेरीज भारताच्या तत्कालीन पवरस्स्थतीत सियसामान्य नागवरकानंा चैतन्य देिारा आवि गारं्धींच्या 
असंग्रहतत्त्िाला उजाळा देिारा भदूानाचा काययक्रम ही त्यानंा गारं्धीिादातील मौल्यिान भर िाटली हेही 
महत्त्िाचे आहे. 
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भदूानाचे स्िागत करीत असताना हा विश्वस्तवसद्धातंाचाच एक विस्तार आहे याकडे त्याचें दुलयक्ष 
झाल्यासारखे िाटते. आपि िर पावहल्याप्रमािे र्धनसंचयाचे मागय कोिते हा प्रयकन जर महत्त्िाचा असेल तर 
केिळ त्या र्धनाचा त्याग काही व्यक्ती करतात एिढ्याने ते समाजक्रातंीचे वनदशयक ठरत नाही. तसेच स्ितः 
आचायांनीच म्हटल्याप्रमािे र्धनिान आपल्या र्धनाचा स्िचे्छेने सदुपयोग करण्याची ककिा ‘वनर्धी’ म्हिून 
साभंाळ करण्याची शक्यताही कमीच असते. अशा पवरस्स्थतीत केिळ काही जमीनदार काही जमीन देण्यास 
तयार झाले एिढेच पुरेसे ठरत नाही. या जवमनी बहुतेक िळेा कायदेशीर ककिा गैरकायदेशीर मागांनी 
आपल्याच कुळापंासून त्यानंी बळकाविल्या असिार. तेव्हा स्तेयातून केलेल्या संग्रहाचे दान हे ‘यज्ञ’ ककिा 
‘क्रातंी’ कसे ठरिायचे हा प्रयकन राहतोच. 

 
दुसरे असे की भदूान चळिळीत विनोबा ि इतर लहानमोठे नेते याचें आिाहन िगळता स्थावनक 

जनतेच्या नैवतक आग्रहाचा भाग वकतपत असे हाही प्रयकन आहेच. म्हिजेच ज्याला ‘सत्याग्रही संघषय’ म्हिता 
येईल असा संघषय भदूानात वकतपत अवभपे्रत होता? (जेथे प्रत्यक्ष चळिळीत तो संघषय वकती प्रमािात होता 
हा प्रयकन नाही, तर भदूानाच्या तावत्त्िक भवूमकेत संघषय वकती अवभपे्रत होता हा प्रयकन आहे.) विनोबाचंा मुख्य 
भर नैवतक आिाहन, हृदयपवरितयन आवि िगयवहतसमन्िय यािंरच होता. सगळया जवमनी दान करून 
टाकिारे दाते त्यानंा वमळाले असतीलही पि भदूान चळिळीचा भर गािातील भवूमहीनानंा काही थोडी जमीन 
देण्यािर होता. त्याला सार्धन सामग्रीचे रे्फरिाटप म्हिता येिे अिघड आहे. भदूानाच्या भवूमकेची ही तावत्त्िक 
मयादा आचायय जािडेकरानंी लक्षात घेतली नाही असे म्हिािसेे िाटते. ककबहुना भदूान चळिळीच्या तावत्त्िक 
बठैकीची वचवकत्सा त्यानंी अवजबातच केली नसल्याचे वदसते. 

 
कदावचत त्याचंी आशािादी दृष्ट ी हे त्याचे एक कारि असेल ककिा विनोबाचंा दृवष्ट कोन सत्याग्रही 

संघषाला प्रार्धान्य देण्याचा नाही हे त्याचं्या पुरेसे ध्यानात आले नसेल. पि ज्या वहवररीने त्यानंी भदूानाचे 
समथयन आवि पाठपुरािा केला आहे ती लक्षात घेता भदूानामुळे सामावजक क्रातंीला चालना वमळेल आवि 
शातंतामय क्रातंी घडून येईल याविषयी त्यानंा खात्री िाटत होती हे नक्की. 
 
शुद्ध सत्याग्रही 
 

गारं्धीिादी विचाराप्रमािे अंवतमतः राज्ययंत्र नाहीसे झाले पावहजे हे आचायांना मान्यच होते. मात्र 
राज्ययंत्र ‘गळून पडण्याची’ स्स्थती प्राप्त होईपयंत राज्ययंत्राची आियकयकता राहिार, दंडसते्तची गरज 
राहिार हे त्यानंी स्पष्ट  केले आहे. म्हिून ते एकाच िेळी दोन चळिळींचा पुरस्कार करताना वदसतात. एका 
बाजूला राज्ययंत्राचे वनयंत्रि शोषिरवहत एकिगय समाजाचा पुरस्कार करिाऱयाकंडे जाण्यासाठीची चळिळ 
त्यानंा स्िागताहय िाटते तर दुसरीकडे आत्मबल विकवसत करिारी, राज्यािरील अिलंवबत्ि कमी करिारी 
आत्मिादी चळिळही त्यानंा आियकयक िाटते. म्हिूनच समाजात या दोनही प्रकारचे राजकारि चालिार 
असे ते म्हितात. ज्यानंा राज्ययंत्र सत्याग्रही मागाने नाहीसे कराियाचे आहे त्यानंा त्या राज्ययंत्राच्या 
व्यिस्थापनात जागा देण्यास जािडेकर तयार नाहीत. याचे कारि राज्ययंत्राचे व्यिस्थापन म्हिजे शस्त्रबल, 
कहसा आवि सक्ती याचंा कमीअवर्धक अपवरहायय िापर होय. ‘शुद्ध सत्याग्रही’ असे करू शकिार नाहीत. 
त्यानंी सत्तासंघटनाचं्या बाहेर राहून जनतेच्या आस्त्मक उन्नतीसाठीची चळिळ करािी. पि ज्या गारं्धीिाद्यानंा 
सते्तचे राजकारि कराियाचे असेल त्यानंी काय करािे? आचायांचे उत्तर असे की त्यानंी एखादा स्ितंत्र पक्ष 
स्थापून ककिा लोकशाही समाजिादी पक्षात प्रिशे करून समाजिादी राजकारि कराि.े म्हिजे समाजिादी 
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कायदे घडिनू आिािेत आवि समाजिादी काययक्रमासाठी चळिळ करािी. त्यानंा आचायय ‘शबल सत्याग्रही’ 
असे नाि देतात (प्रजा समाजवादी पक्ष आनि मातसय–गांधी, सार्धना, १ नोव्हेंबर १९५२). 

 
शबल सत्याग्रहींनी समाजिादी राजकारि करािे, शुद्ध सत्याग्रह्यानंी शुद्ध गारं्धीिादी राजकारि 

करािे, मात्र योलय तेथे ‘शबल’ सत्याग्रह्यानंा पाकठबाही द्यािा. ते सते्तचा गैरउपयोग करतील तर विरोर्ध 
करािा, असे आचायांचे प्रवतपादन आहे. ‘शुद्ध’ सत्याग्रह्यानंीही राजकारि करायचे आहे, सत्तासंन्यास 
म्हिजे राजकारि संन्यास नाही हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे, त्याचप्रमािे आपि ‘शुद्ध’ सत्याग्रही आहोत 
ह्याचा त्यानंी अहंकारही बाळगू नये असे जािडेकर म्हितात. (सत्तचेे राजकारि आनि सेवेचे राजकारि, 
सार्धना, १८ जून १९४९, प.ृ ७) तथावप शुद्ध आवि शबल या शब्दातंच सत्याग्रहवनष्ठेची एक उतरंड सूवचत 
होते, वशिाय कोि शुद्ध सत्याग्रही बनिार आवि कोि शबल सत्याग्रही हे कसे ठरिार? त्यात प्रकृवतभेद तर 
असेलच पि त्या पलीकडे जाऊन कोिाची सत्याग्रहवनष्ठा जास्त कडक आहे यािरही ते ठरिार. कारि 
शबल सत्याग्रहीला आपि राज्ययंत्रामार्फय त काही करािे/करू शकतो असे िाटते तोपयंत त्याची 
सत्याग्रहवनष्ठा काहीशी उिी ककिा पातळच असिार. जािडेकरानंीच म्हटल्याप्रमािे, ‘सते्तचे राजकारि 
आवि सेिचेे राजकारि यापंैकी कोिी कोिते करािे ते प्रत्येकाने आपआपल्या प्रकृवतगुिानुसार ठरिािे 
अथिा आपल्या अंगच्या आध्यास्त्मक बळाच्या विकासानुसार ठरिाि.े..’ (उपरोक्त) शुद्ध सत्याग्रहींचा 
आध्यास्त्मक विकास अवर्धक झालेला असिार असेच यातून सूवचत होते. वनव्िळ जनवहताचे राजकारि 
करिाऱया या लोकसेिकानंाच अन्यत्र आचायांनी यवतिगाची उपमा वदली आहे. राजधमय, प्रजाधमय व यनतधमय 
(लोकवशक्षि, ऑक्टोबर १९३८) या लेखात यवतर्धमाची चचा केली आहे : “ती म्हिजे र्धमाचे जनक अथिा 
परब्रह्माचे उपासक होत... अथात ‘यती’ म्हिजे सत्यशोर्धक, सत्यप्रचारक ि सत्यसंस्थापक होत.” (पृ. 
२९५) ते पुढे सागंतात, ‘रूढ विवर्धवनषेर्धाचं्या पलीकडे जाऊन नि े विवर्धवनषेर्ध घालून देण्याचे कायय 
यवतिगाकडून व्हाियाचे असते. तथावप हे सत्यसंशोर्धनाचे ि सत्यप्रस्थापनेचे कायय यवतिगय कहसेने करू 
इस्च्छत नाही, ही सत्यसंस्थापना तो अकहसेने करीत असतो. अकहसा म्हिजे पे्रम...पि पे्रमाने सत्याची 
प्रस्थापना करिाऱयास अपवरग्रहाचेही व्रत घ्यािे लागते. का? तर पवरग्रहामुळे मोह उत्पन्न होतो आवि 
मोहामुळे सत्याला गौि स्थान प्राप्त होते.’ (उपरोक्त प.ृ २९५–२९६) अशा प्रकारच्या लोकसेिकाचें वनयंत्रि 
रावहले तर आता राज्ययंत्राचा दुरुपयोग होिार नाही आवि भविष्ट्यात त्या राज्ययंत्राचा वनरास होण्यासाठी 
लागिारी आस्त्मक शक्ती समाजात विकवसत होईल असा जािडेकराचं्या माडंिीचा रोख आहे. 
 
सैतािी संस्कृतीचा नवचार 
 

जािडेकरानंी गारं्धींच्या विचारामर्धील अनेक पैलंूची वचवकत्सा केली. पि एका पैलूचा त्यानंी र्फारसा 
उहापोह केलेला वदसत नाही. आरु्धवनक संस्कृतीची गारं्धींची समीक्षा हा तो पैलू होय. गारं्धींच्या ‘कहद स्िराज’ 
मध्ये त्याची अगदी ठसठशीत माडंिी झाली आहे. आरु्धवनक पािात्त्य संस्कृती ही भोगप्रर्धान संस्कृती आहे. 
मानिाला पशुित् बनवििारी अशी ती जीिनपद्धती आहे. असा गारं्धीजींच्या प्रवतपादनाचा रोख आहे. गारं्धींच्या 
ह्या मताची चचा जािडेकरानंी स्ितंत्रपिे केलेली नाही. युरोपची संस्कृती कहसा आवि शस्त्रबलािर आर्धावरत 
आहे म्हिून ती गारं्धींच्या मते सैतानी संस्कृती आहे असा उल्लेख समाजवाद आनि अराज्यवाद या लेखात 
येतो. पि आरु्धवनक विज्ञानाची शोषिशक्ती, भोगिादामुळे होिारा सासं्कृवतक ऱहास, नैवतकतेला येिारे 
दुय्यम स्थान याचं्याकडे जािडेकर विशषे लक्ष देत नाहीत. उलटपक्षी आरु्धवनक ज्ञानामुळे आज मािसाच्या 
दावरद्र्याचा मुकाबला करिे शक्य झाले आहे असेच त्यानंा िाटते. 
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भारतापुढील मुख्य प्रयकन ऐवहक समस्या सोडविण्याचा असल्याने आता युरोपीय संस्कृतीला विरोर्ध 
करिे त्यानंा संयुस्क्तक िाटले नसाि.े त्याचप्रमािे राज्यविहीन अिस्थेत अंवतमतः आत्मराज्य म्हिजे संयत 
सुखोपभोगच अवभपे्रत असल्याने त्यानंी आत्मराज्यािरच जास्त भर वदला असिेही शक्य आहे. संयम, अस्तेय 
आवि असंग्रह या तत्त्िाचंा तर ते िारंिार पुरस्कार करतातच. पि असंग्रहािर उभारलेल्या समाजातही 
असंग्रह हा व्यक्तींच्या संदभात सूवचत होतो. पि संपूिय समाजानेच कोित्या प्रकारचे राहिीमान हे उवद्दष्ट  
मानाि,े साियजवनक संग्रह वकती करािा आवि ऐवहक सुखोपभोगाची मयादा कशी ठरिािी हे प्रयकन उरतातच. 

 
जािडेकरानंी गारं्धींच्या युरोपीय संस्कृतीिरील टीकेची र्फारशी दखल न घेतल्यामुळे ऐवहक सुख, 

भोगिाद आवि आरु्धवनकता यावंिषयी गारं्धींचा विचार पुढे नेण्याचे कायय त्याचं्या विचारातूंन होऊ शकले नाही. 
विशषेतः ‘आरु्धवनक भारतीयत्िा’चा पुरस्कार करताना हे आरु्धवनक भारतीयत्ि युरोपच्या भाडंिली संस्कृतीला 
कसे सामोरे जािार हाच स्िातंत्र्योत्तर भारतापुढचा यक्षप्रयकन आहे. त्याची उकल जािडेकर करीत नाहीत. 
ही उकल होत नाही तोिर भारतीय संस्कृतीच्या श्रेष्ठत्िाचा दािा पवरिामकारक ठरू शकत नाही. 

 
जािडेकराचं्या माडंिीत त्यानंा जाििले तेव्हा त्यानंी गारं्धी विचारातील त्रटुींिरही स्पष्ट पिे बोट 

ठेिले आहे. िर आपि विश्वस्त कल्पनेविषयीचे त्याचें विचार पावहले आहेतच. गांधी आनि मातसय या 
लेखमालेत त्यानंी गारं्धीिादाविषयीच्या इतरही शकंा नेमकेपिाने व्यक्त केल्या आहेत. समाजाची आजची 
कायदेशीर व्यिस्था कशी लािािी, अवतरेकी र्धनसंपादनाचे वनयंत्रि कसे करािे, चोरालासुद्धा वशक्षा न करता 
आजचे राज्ययंत्र कसे चालिािे, यासंारख्या प्रयकनावंिषयी गारं्धी आवि गारं्धीिादी याचंी भवूमका संवदलर्ध 
असल्याचे मत आचायांनी उपरोल्लेवखत लेखात माडंले आहे. त्याचप्रमािे सत्याग्रही लढ्याचे तंत्र 
िगयविरोर्धाच्या कामी कसे उपयोगात आिाि ेहे गारं्धींच्या विचारात पुरेसे स्पष्ट  होत नाही असे ते म्हितात. 
त्याहीपुढे जाऊन िगयलढा आपल्याला मान्यच नाही, अकहसािाद्यानंी नेहमी िगयसमन्ियाचेच र्धोरि बाळगले 
पावहजे यासारख्या गारं्धींच्या उद गाराचंा उल्लेख करून त्यािंरून गारं्धींच्या िगयविग्रहविषयीच्या भवूमकेबद्दल 
संदेह वनमाि होतो असे ते सागंतात. गारं्धीिादातील ही प्रयकनवचन्हे ध्यानात घेऊन पुढे जाण्यािर जािडेकराचंा 
भर होता. हे प्रयकन गारं्धींच्या शब्दप्रामाण्याने सुटिार नाहीत, सत्याग्रही वनष्ठेच्या लोकानंी स्ितंत्र बुद्धीने 
त्याचं्याविषयी वनियय करायला हिा असे जािडेकरानंा िाटते. म्हिून आपले मत ते स्पष्ट  करतात : भारत 
स्ितंत्र होऊन भाडंिलदार लोकशाही तेथे स्थापन झाल्यानंतर आता िगयसमन्ियाचे र्धोरि सोडून देऊन 
सत्याग्रही पद्धतीने िगयविग्रह चालविण्याचे र्धोरि स्िीकारले पावहजे. 
 

–चार– 
 

आचायय जािडेकर हे गारं्धीिादाचे डोळस आवि सजयनशील उपासक होते. म्हिून ते गारं्धींपाशी थाबंले 
नाहीत ककिा गारं्धींच्या शब्दप्रामाण्यात अडकलेही नाहीत. गारं्धीजींच्या वलखािािरून ते समाजिादी होते 
आवि राजकीय स्िातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर सत्याग्रहाचे पुढील कायय कहदुस्थानात ि जगात समाजिादाची 
स्थापना करिे हेच असाि ेअसे गारं्धींनी प्रवतपादले असते असे त्यानंा िाटे. ‘तथावप माझी स्ितःची मते मी म. 
गारं्धींच्या शब्दाचं्या आर्धारे वसद्ध करू इस्च्छत नाही... मी स्ितःला ‘सत्याग्रही समाजिादा’चा पुरस्कता हे 
नाि घेतो... पि ‘सत्याग्रही समाजिादा संबरं्धीची माझ्या मनातील कल्पना म. गारं्धींच्या कल्पनेशी जुळिारीच 
असेल, असे माझे म्हििे नाही.’ अशी त्याचंी याविषयीची भवूमका होती. [‘िादाचंा प्रस्ताि’, गारं्धीिाद : 
समाजिाद, भाऊ र्धमावर्धकारी (संपा.), महाराष्ट्र गं्रथ भाडंार, कोल्हापूर, १९४९, प.ृ ६–७, ह्या प्रस्तािनेतील 
काही भाग या लेखसंग्रहात गारं्धीिाद : समाजिाद या शीषयकाच्या लेखात घेतला आहे.] 
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सत्याग्रही समाजवाद 
 

या भवूमकेतूनच त्यानंी ‘सत्याग्रही समाजिाद’ या आपल्या विचाराचा सातत्याने पाठपुरािा केला. 
जािडेकरानंी ‘सत्याग्रही समाजिाद’ या शीषयकाचे लेख वलवहलेले असले तरी प्रत्यक्षात या विचाराची माडंिी 
त्यानंी दोन प्रकारे केलेली आढळते. कारि िर पावहल्याप्रमािे त्याचंी गारं्धींिादाची बहुतेक सगळी माडंिी 
ही प्रत्यक्षात सत्याग्रही समाजिादाचीच माडंिी आहे. समाजक्रातंी, र्धनसंचय आवि संग्रहाचा वनरास याचंी 
चचा आचायांनी गारं्धीिादािरील लेखनात केलेली आढळते. सत्याग्रही मागाने समाजिाद स्थापािा हे आपि 
गारं्धींपासून वशकलो असे जािडेकर म्हित. त्यामुळे त्याचंी गारं्धीिादाची माडंिी ही सत्याग्रही 
समाजिादाचीच माडंिी असिे अगदी स्िाभाविक आहे. त्याखेरीज गारं्धी आवि माक्सय याचंा तुलनात्मक 
अभ्यास करताना आचायांच्या लेखनात सत्याग्रही समाजिादाची चचा येते. या चचेत मुख्यतः गारं्धी आवि 
माक्सय याचं्या विचारातील साम्ये, त्याचं्या विचारपद्धतींमर्धील िगेळेपिा आवि या दोहोंच्या अनुयायानंा 
परस्पराकंडून स्िीकारण्यासारख्या बाबी याचंा विचार केलेला वदसतो. गारं्धींची सत्याग्रही क्रातंी 
माक्सयिाद्याचं्या क्रावंतविचाराहून उजिी आहे असे आचायांचे मत असले तरी ते माक्सयिाद पूियतः त्याज्य 
मानीत नव्हते. उलटपक्षी गारं्धींच्या विचाराला काही माक्सयिादी तत्त्िाचंी जोड देिे आियकयक आहे असेच 
त्याचें मत होते हे गांधी आनि मातसय या लेखमालेिरून आवि भारतीय संस्कृतीचे अमृततत्त्व या ‘आरु्धवनक 
भारतातील’ शिेटच्या प्रकरिािरून वदसून येते. 
 

समाजिादाचा प्रभाि जािडेकरािंर १९२० च्या सुमारासच पडला होता, हे आपि पावहले. १९२६ 
नंतर त्याचंा कल माक्सयिादाकडे झुकला. भारतातील समाजिाद सत्याग्रही स्िरूपाचा असेल आवि तसाच 
तो असािा असे आपले १९३० पासून मत झाल्याचा उल्लेख त्यानंी स्ितःच केला आहे (निभारत, रे्फबु्रिारी 
१९५५ प.ृ ३०). म. गांधींचा धमय आनि व्यवहार या १९३१ मर्धील लेखात ‘प्रत्येक राष्ट्रात समाजसत्ताक 
व्यिस्था कशी प्रस्थावपत करािी हे प्रयकन सोडविण्याचे कायय सत्याग्रही संप्रदायाच्या लोकानंा कराि ेलागिार 
आहे.’ असा ओझरता उल्लेख येतो (लोकवशक्षि, ऑक्टोबर १९३१, प.ृ ६७३). याच लेखात पुढे अकष्ट ार्मजत 
उत्पन्न वमळविण्याचे मागय मोकळे असू नयेत असे सागंून म. गारं्धींच्या अस्तेय कल्पनेत या तत्त्िाचा समािशे 
होतो असेही म्हटले आहे. पुढे १९३५ मध्ये वचत्रमय जगत् मध्ये वलवहलेल्या राष्ट्रीय सभा आनि समाजवाद 
या लेखात अवर्धक स्पष्ट पिे गारं्धीिाद ि माक्सयिाद याचंा समन्िय करिारे तत्त्िज्ञान भारतात रै्फलािेल असा 
उल्लेख येतो (हा लेख प्रस्तुत संग्रहात समाविष्ट  केला आहे). यािळेेपासून आचायांच्या सत्याग्रही 
समाजिादाच्या विचाराने वनवित आकार घेतला असे वदसते. पुढील दोन दशके आपल्या वलखािाद्वारे त्यानंी 
हा विचार सातत्याने माडंला. सत्याग्रही समाजिादानेच खरा समाजिाद स्थापन होऊ शकेल ि भारताचे 
जगातील श्रेष्ठ स्थान त्याला पुन्हा प्राप्त होईल असा विश्वास ते व्यक्त करताना वदसतात : ‘आपले अकहसाव्रत 
आवि क्रावंतवनष्ठा या दोहोंचाही सारखाच पुरस्कार ि प्रवतपाल करिारा एक सत्याग्रही िगय अस्स्तत्िात येईल 
ि तो आपल्या आत्मबलाने आवि लोकसेिचे्या तपियेने जनतेतील अनत्याचारी िृत्ती संघवटत ि प्रभािी 
करील अशी आशा मला िाटते. भारतीय समाजिाद हा सामान्यतः लोकशाही स्िरूपाचाच रहािा; त्याला 
अवनयंवत्रत एकपक्षसत्ता स्थापन करािी लागू नये आवि तशी एकपक्षसत्ता काही काल स्थापन झाली तरी 
वतला त्िवरत लोकशाहीचे स्िरूप प्राप्त व्हाि े हेच इष्ट  आहे. हे घडाियाचे तर केिळ सनदशीर मागाने 
सामावजक ि राजकीय क्रातंी घडू शकेल हा भ्रम सोडून वदला पावहजे. जनतेला प्रत्यक्ष प्रवतकाराचे 
अनत्याचारी वशक्षि देत रावहले पावहजे आवि समाजिादाचा उघड पुरस्कार करून सत्याग्रही िृत्तीने त्याची 
संस्थापना करण्याचे प्रयत्न सतत चालू ठेिले पावहजेत. असे प्रयत्न करिारे नेते भारताला लाभले तर अद्यावप 
कोित्याही देशात स्थापन न झालेली अशी समाजिादी लोकशाही या देशात स्थापन होईल, इतकेच नाही 
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तर राज्यसते्तच्या सिय बरं्धनातूंन मुक्त होऊन आत्मसते्तच्या युगात प्रिशे करण्याची जी मानिी अंतःकरिाची 
अत्युच्च आकाकं्षा वतच्या वदशनेे भारताची प्रगती होत राहून समाजिादी भािी युगात या प्राचीन राष्ट्राकडे पुन्हा 
राष्ट्रगुरुत्िाचा मान येऊ शकेल अशी माझी वनष्ठा आहे.’ (आधुनिक भारताचा ध्येयवाद, वचत्रमय जगत्, 
जानेिारी १९४७, प.ृ १०). 
 
लोकशाही समाजवाद 
 

भारतात स्िातंत्र्यानंतर लोकशाही समाजिाद स्थापन व्हािा या अथाचे उल्लेख आचायांच्या लेखनात 
अनेक वठकािी आढळतात. परंतु तेिढ्यािरून त्यानंा लोकशाही समाजिादाची विचारप्रिाली मान्य होती 
असे म्हिता येिार नाही. भारतीय समाजिादाची स्थापना होईपयंतच्या काळात येथे राजकीय लोकशाहीच 
राहािी असा त्याचंा रोख असे. सशस्त्र क्रातंी ककिा कहसा या मागांनी समाजिाद स्थापन होऊ नये आवि 
त्याच्या स्थापनेनंतरही अवनयंवत्रत सत्ता वनमाि होऊ नये असे त्यानंा िाटे. साम्यिादी पक्षाचं्या मागांपासूनची 
आपली वभन्नता स्पष्ट  करण्यासाठी ते लोकशाही समाजिादाचा पाठपुरािा करतात. मात्र लोकशाही 
समाजिादाचे तत्त्िज्ञान आवि सत्याग्रही समाजिाद यातं दोन अगदी ठळक बाबतीत भेद आढळतो. 
लोकशाही समाजिादाचा सगळा भर सनदशीर ककिा संसदीय राजकारि करण्यािर असतो. इतर राजकीय 
पक्षापं्रमािेच समाजिादी पक्षाने राजकीय स्परे्धत उतरून बहुमत वमळिायचे असते. ते न वमळाल्यास विरोर्धी 
पक्ष म्हिून संसदीय कामात सहभागी व्हायचे असते. जनिादी राजकारिासाठी संसदेच्या बाहेरचे चळिळीचे 
राजकारि करण्याचे या समाजिादाला िािडे असते. या भवूमकेिर आचायांनी टीका केलेली आढळते. 
वब्रवटश समाजिादी र्फक्त सनदशीर राजकारिातच अडकून पडतात आवि क्रातंीला सोडवचठ्ठी देतात अशी 
आचायांची तक्रार आहे. समाजसत्ताक लोकशाही पक्षाची आवनयकता या जुलै १९३१ च्या लोकवशक्षिमर्धील 
लेखात त्यानंी असे बजािले आहे की केिळ प्रौढ मतावर्धकाराने आर्मथक दास्य जात नाही. परोपजीिी 
मालकिगाकडून सार्धनसंपत्ती काढून घेण्यास प्रावतवनवर्धक राजकीय संस्था असमथय ठरतात, समाजसत्ताक 
पद्धती प्रस्थावपत करण्यास हा मागय अपुरा आहे. इंललंडसारख्या देशात साियवत्रक संप पवरिामकारक ठरू 
शकतो. पि ‘बेकायदेशीर’ आवि ‘बेसनदशीर’ या शब्दानंा बुजिाऱया मजूर पुढाऱयानंी घाबरुन जाऊन हा 
मागय कर्धीच पवरिामकारकपिे िापरला नाही. तसेच इंललंड, जमयनी िगैरे देशातं समाजिादी मंडळींकडे 
मंवत्रपदे आली तरीही समाजसत्ताक ध्येयाचं्या वदशनेे तेथे ही प्रगती झाली नाही’ (लोकवशक्षि, जुलै १९३१, 
प.ृ ४८७–८८). तेव्हा समाजिादी चळिळीने सनदशीरपिाच्या घोळात न अडकता प्रसंगी कायदेभगंाचा 
अिलंब करून जनतेच्या चळिळी चालिल्या पावहजेत असे आचायांचे मत होते. 

 
आिखी एका बाबतीत सत्याग्रही समाजिाद आवि लोकशाही समाजिाद यातं भेद आहे. तो म्हिजे 

राज्यसंस्थेविषयीचे मूल्यमापन. लोकशाही समाजिादात राज्यसंस्था हे पवरितयनाचे एक सार्धन मानण्याकडे 
कल असतो ककबहुना राज्यसंस्था ही एक तटस्थ यंत्रिा असून बहुमताने ती समाजिाद्याकंडे आली की वतच्या 
नेतृत्िाखालीच समाजपवरितयनाची प्रवक्रया घडिनू आिता येईल असा विश्वास असतो. हा विश्वास 
माक्सयिाद्याचं्या ‘राज्यसंस्था ही र्धवनकिगाची पक्षपाती असते’ या मताहून तर वभन्न आहेच पि अवलकडे काही 
नि ेमाक्सयिादी मानतात त्या राज्यसंथेच्या स्िायत्ततेच्या कल्पनेपेक्षाही िगेळी आहे. आचायांनी माक्सयिादाचे 
राज्यसंस्थेविषयीचे हे मत र्फारसे कर्धी उचलून र्धरल्याचे वदसत नाही. पि तरीही राज्यसंस्थेची त्यानंी 
सातत्याने मूलग्राही मीमासंा केली. त्यानुसार राज्यसंस्था ही दंडशक्तीचे प्रतीक म्हिून अस्िीकायय असून 
टप्प्याटप्प्याने राज्यसंस्थेचा वनरास करून आत्मराज्य प्रस्थावपत करिे हेच ध्येय आहे. राज्ययंत्र म्हिजे 
दमनयंत्र. ते र्धवनकाचं्या हाती असेल तर कष्ट कऱयाचें दमन करील. समाजिाद्यानंा राज्ययंत्राचा ताबा 
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वमळाला तर त्यानंी कष्ट कऱयाचें दमन थाबंिाि ेतसेच र्धवनकानंा अनुकूल असे कायदेही अियकय बदलािेत. 
पि खरे पवरितयन घडिनू आिण्याच्या कामी राज्ययंत्र उपयोगी नाही. मग भले ते समाजिाद्याचं्या हाती का 
असेना. म्हिूनच शुद्ध सत्याग्रह्यानंी सते्तच्या–म्हिजे राज्ययंत्र ताब्यात घेण्याच्या–भानगडीत पडू नये असे 
त्याचें म्हििे असे. सत्याग्रही समाजिादाची ही भवूमका लोकशाही समाजिाद्याहूंन अगदी िेगळी आहे. 
राज्ययंत्र कायम असेपयंत ते अवर्धकावर्धक जनकल्यािासाठी िापराि ेआवि त्यािरील अिलंवबत्ि उत्तरोत्तर 
कमी करीत जाि ेअशी दुहेरी रिनीती जािडेकर सुचवितात. राज्यसंस्थेच्या अशा मूल्यमापनाच्या मुळाशी 
माक्सयिादापेक्षा युरोपीय अराज्यिाद आवि गारं्धीिाद या पे्ररिा अवर्धक प्रभािी आहेत. मात्र प्रावतवनवर्धक 
लोकशाहीला जािडेकर सरळसरळ ‘भाडंिली लोकशाही’ असेच मानतात आवि ही पद्धती र्धवनकिगाचे 
वहतरक्षि करते असे सागंतात हेही येथे लक्षात ठेिले पावहजे. 
 
यती आनि क्रांती 
 

सत्याग्रही समाजिादाच्या सिय माडंिीिर भारतीय संस्कृतीचा प्रभाि आहे. म्हिूनच समाजिादाच्या 
संस्थापनेची जबाबदारी लोकसेिक ‘यतीं’ िर सोपिलेली वदसते. िर आपि यवतर्धमाची चचा केलीच आहे. 
पि समाजिादी क्रातंीचे उद गाते म्हिून लोकसेिकाचंा ककिा यतींचा विचार करताना काही प्रयकन उभे 
राहतात. िर वचत्रमय जगत् मर्धील जो दीघय उतारा वदला आहें त्यात आचायय असे म्हितात की जगात सियत्र 
अंर्धःकारमय पवरस्स्थती असतानाही एक सत्याग्रही िगय वनमाि होईल आवि आत्मबलाने जनतेला मागय 
दाखिील. र्धवनकाचंी सत्ता असलेल्या समाजात हा ‘लोकसेिक िगय’ कोठून ि कसा तयार होईल हा प्रयकन 
अनुत्तवरत राहतो. ही माडंिी करीत असताना बहुर्धा आचायांच्या डोळयापुढे म. गारं्धींनी उभी केलेली 
सत्याग्रही र्फौज असािी. अशीच सत्याग्रही र्फौज र्धवनकशाहीविरुद्धही उभी राहील अशी त्यानंा आशा िाटत 
असािी. परंतु राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या हेतूने पे्रवरत होऊन जसे सत्याग्रही वनमाि झाले– आवि विविर्ध 
समाजगटामंरू्धन वनमाि झाले– तसे ते समाजिादी क्रातंीसाठीही वनमाि होतील का? गारं्धीिादी 
सत्याग्रह्यापंैकी तर बहुतेकानंा या समाजिादी क्रातंीचे आकषयि नव्हते ककिा वतच्याविषयी आस्थाही नव्हती. 
क्रातंी समीप आल्यािर विरुद्ध िगातीलही काहीजि आपली पवरस्स्थतीच्या बरं्धनातून सुटका करून घेऊन 
क्रावंतकारकानंा येऊन वमळतात हा कम्युवनस्ट मवॅनरे्फस्टोमर्धील उल्लेख आचायांपुढे असािा. [आत्मवाद 
आनि आत्मराज्य, (निभारत, जानेिारी १९५५) या आपल्या लेखात जािडेकरानंी हे अितरि वदलेले 
आहेच. प.ृ ५–६] र्धवनकिगातून समाजिादाला कोिीच पाकठबा देिार नाही हे मत त्यानंा अग्राह्य िाटते. 
पि ‘लोकसेिक’ असा िगय कोित्या प्रवक्रयेतून उदयाला येईल, त्यासाठी काही वनवित सामावजक पवरस्स्थती 
आियकयक असेल का हे प्रयकन यतींच्या ककिा लोकसेिक िगाच्या चचेतून समार्धानकारकपिे सुटत नाहीत. 
तेव्हा आचायांची लोकसेिकाचंी कल्पना र्फलदू्रप व्हाियाची तर समाजिाद्यानंा या कल्पनेचे महत्त्ि पटून 
त्यानंी सते्तच्या राजकारिाकडून शुद्ध लोकसेिकेडे िळले पावहजे. त्याचबरोबर कष्ट करी िगांमरू्धन सत्याग्रही 
लढा उभारला पावहजे. या दुसऱया मुद्यािर आचायय र्फारसा जोर देत नाहीत. त्यामुळे त्याचंी समाजिादी क्रातंी 
र्फक्त ‘लोकसेिक िगा’च्या आत्मबलातून होिार असा ग्रह होऊ शकतो. आपल्या सत्याग्रही क्रातंीत त्यानंी 
कष्ट करी िगाच्या संघटनेला आवि सत्याग्रही प्रवतकाराला प्रार्धान्य द्यायला हिे होते असे िाटते. त्याऐिजी 
कोिताही एक िगय क्रातंी करीत नसतो तर सियच िगय एक होऊन प्रस्थावपत सत्ता उलटून टाकतात असे 
प्रवतपादन त्यानंी केलेले वदसते (पहा : निभारत, जानेिारी १९५५ मर्धील उपरोक्त लेख, प.ृ ६). 
क्रावंतकारक पवरस्स्थती उद भिल्यािर प्रस्थावपत िगातील काही व्यक्ती क्रावंतकारकानंा सामील होिे िगेळे 
आवि सिय िगांनी वमळून क्रातंी करिे िगेळे. येथे आचायांना झारशाहीचा पाडाि, फ्रें च राजसते्तचा पाडाि 
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ककिा वब्रवटश राजिटीचा पाडाि अवभपे्रत असािा. अशा प्रस्थावपत सत्तावं्यवतवरक्त देशातंगयत प्रस्थावपत 
िगाविरुद्धच्या लढ्यात दोन िगय परस्परावंिरोर्धी उभे ठाकतील की नाही हा प्रयकन आहे. 
 
वगानवरद्ध लढा की राज्यानवरद्ध 
 

आचायांच्या माडंिीिरून मागे उल्लेख केलेले िगयसंघषाविषयीचे त्याचं्या विचारातील वद्वर्धात्ि स्पष्ट  
होते. तसेच सत्याग्रही समाजिादातील क्रातंीचा रोख विवशष्ट  िगाच्या सते्तविरुद्ध असण्यापेक्षा एकूि 
राज्ययंत्राविरुद्धच अवर्धक आहे हेही यािरून वदसून येते. कारि राज्यसंस्थेच्या विरुद्ध लढायचे अशी भवूमका 
घेतली म्हिजे मग त्या लढ्यात सियच िगय सामील होण्यात सैद्धास्न्तक अडचि राहात नाही. राज्यसंस्था 
आवि िगयसंस्था याचं्यापैकी कोित्या दमनयंत्रिेविरुद्ध प्रार्धान्याने लढा द्याियाचा याचा वनियय केल्याखेरीज 
सत्याग्रही समाजिादाला र्धारदार पवरितयनविचाराचे स्िरूप येऊ शकत नाही. राज्यसंस्था नाहीशी करिे हा 
सत्याग्रही समाजिादाचा हेतू आहे खरा. पि गारं्धीिादी विचाराप्रमािेच सत्याग्रही समाजिादही हे अंवतम 
उवद्दष्ट  प्रत्यक्ष साध्य करण्यापेक्षा त्या वदशनेे प्रयत्न करताकरता राज्यसंस्थेचा दमनकारी विळखा सैल 
करण्यासाठी प्रयत्न करिार. या दरम्यान िगययंत्रिा अस्स्तत्िात असिारच. वतचा दमनकारी विळखा 
राज्ययंत्राबरोबर सैल होईल का? की त्यासाठी िगेळा लढा द्यायला हिा? जर द्यायचा झाला तर 
राज्ययंत्राविरुद्ध लढिारे ‘लोकसेिक’ हेच त्या लढ्याचे नेतृत्ि करतील का? यासारख्या प्रयकनावंिषयी 
सत्याग्रही समाजिादाला स्ितंत्रपिे आवि स्पष्ट पिे माडंिी करिे आियकयक आहे. अन्यथा सत्याग्रही 
समाजिाद ही र्फक्त राज्यसंस्थेच्या प्रभािातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करिारी, सुट्या-सुट्या व्यक्तींच्या 
स्िायत्ततेच्या विकासाला िाट करून देिारी विचारसरिी बनण्याचा र्धोका संभितो. 
 
महाजिी–बडेकरांची टीका 
 

सत्याग्रही समाजिादाच्या माडंिीतील या काही प्रयकनामुंळे आचायांच्या माडंिीविषयी समकालीन 
माक्सयिाद्यानंी त्याचं्यािर टीका केलेली वदसते. त्या काळात समाजिादी आवि माक्सयिादी याचं्यात असलेला 
दुरािा हेही काही अंशी टीकेचे एक कारि वदसते. उदा. ह. रा. महाजनी यानंी ‘आरु्धवनक भारत’ या गं्रथाच्या 
परीक्षिाच्या वनवमत्ताने मे १९३९ च्या ‘मनोहर’ मरू्धन (प.ृ ३६–४१) आचायांिर जहरी टीका केली. 
आचायांच्या समन्ियिादाला त्यानंी प्रखर विरोर्ध केलेला वदसतो. माक्सयिाद आवि रॉयिाद यािंरील 
जािडेकराचं्या मतामुंळे वचडलेल्या महाजनींनी ‘आरु्धवनक भारता’ची ‘आरु्धवनक भारूड’ म्हिून संभािना 
केली आहे! (प.ृ ४१). भारतीय संस्कृतीपासून जगाला बरेच वशकण्यासारखे आहे ही भवूमका त्यानंा प्रवतगामी 
िाटली. त्याहीपेक्षा जािडेकराचंी समन्ियाची खटपट त्यानंा अनाठायी ि वनरार्धार िाटली. त्याचं्या मानाने 
प्रा. वद. के. बेडेकरांचे सत्याग्रही समाजिादाचे मूल्यमापन अवर्धक संयमपूिय ि संतुवलत आहे. त्यानंी 
जािडेकरावंिषयी १९४९ (संमेलनाध्यक्षपदाच्या वनवमत्ताने), १९५६ (निभारत, श्रद्धाजंली विशषेाकं) आवि 
१९५७–५८ (सार्धना, जािडेकर स्मारक व्याख्यानमाला) अशा तीन िळेा वलवहले. संमेलनाध्यक्षाचं्या गौरि 
अंकातील त्याचंा लेख (व्यक्ततवादी राष्ट्रवादाचे आचायय, निभारत, मे १९४९, प.ृ ६७५–६८७) वतखट टीका 
करिारा आहे. त्यामानाने पुढील लेखनात सौम्य टीका आहे. जािडेकराचं्या जीिनात आरु्धवनक 
भारतीयत्िाची कल्पना, अध्यात्मवनष्ठा आवि समन्ियदृष्ट ी ही तीन तत्त्ि ेआर्धारभतू होती असे ते म्हितात 
(सार्धना, २१ वडसेंबर १९५७, प.ृ ११). यापंैकी समन्ियदृष्ट ीची अवर्धक चचा त्यानंी आचायय जावडेकरांचे 
राज्यशास्त्रीय नवचार (निभारत, जानेिारी १९५६, प.ृ ५६ ते ६०) या लेखात केली आहे. १९४९ ते १९५६ या 
काळात बेडेकराचें सत्याग्रही समाजिादाविषयीचे मूल्यमापन ककवचत बदललेले वदसते. याचे कारि ते 
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आचायांच्या श्रद्धाजंलीपर अंकात ककिा स्मारक व्याख्यानमालेत कलहीत/बोलत होते एिढेच नसािे. कारि 
तसे असते तर गौरि अंकात त्यानंी टीका करिारा लेख वलवहला नसता. माक्सयिादी तत्त्िज्ञान आवि व्यिहार 
याचं्याविषयीच्या सखोल कचतनातून समन्ियाची शक्यता बेडेकरानंा पटली असािी हे एक कारि संभिते. 
दुसरे म्हिजे महाजनींच्या तुलनेने भारतीय संस्कृतीची बेडेकराचंी जाि जास्त प्रगल्भ असल्यामुळे 
जािडेकराचंा भारतीय संस्कृतीचा गौरि त्यानंा पूियतया त्याज्य ककिा प्रवतगामी िाटला नाही. वतसरे म्हिजे 
म. गारं्धींच्या विषयीचे बेडेकराचें मूल्यमापन सतत विकवसत होिारे होते. गारं्धींना वनव्िळ भाडंिलदारांचे 
हस्तक मानण्यािर ते समार्धान पािले नाहीत याची साक्ष त्याचें Towards Understanding Gandhi 
(पॉप्युलर, मंुबई, १९७५) हे पुस्तक देते. गारं्धींविषयीच्या बदललेल्या मूल्यमापनामुळेही कदावचत त्यानंा 
जािडेकर करीत असलेल्या गारं्धी–माक्सय समन्ियाचे महत्त्ि पटले असाि.े म्हिूनच “क्रातंी आवि शातंता 
याचंा समन्िय होण्यातच आता मानिी संस्कृतीचे भवितव्य सुरवक्षत राहिार आहे. म्हिूनच ‘शातंतामय क्रातंी’ 
हा आचायांच्या विचारातंील पे्ररक मंत्र आपल्या राजकीय जीिनात एक ब्रीदमंत्र म्हिून मागयदशयक ठरिार 
आहे.” अशा शब्दात त्यानंी आचायांच्या राज्यशास्त्रीय विचाराचंा परामशय घेतलेला वदसतो (निभारत, 
जानेिारी १९५५, प.ृ ६०). 

 
परंपरेशी नवधायक संवाद 
 

आरु्धवनक विचार आवि भारतीय परंपरा आवि तत्त्िज्ञान यातंील भेद ओलाडूंन जाण्याचा प्रयत्न 
आचायांच्या विचारात आढळतो. त्याचंी स्ितःची समन्ियदृष्ट ी आवि गारं्धी विचाराचंा पगडा यामुंळे ते भारतीय 
परंपराचं्या समीके्षिर भर न देता त्याचें विर्धायक आवि सजयक अन्ियाथय लािण्याचा प्रयत्न करताना वदसतात. 
परंपरेशी असलेला हा विर्धायक संिाद केिळ प्रवतके, प्रवतमा याचं्यापुरता सीवमत नाही. भारतीय 
विचारपरंपरेत पे्रम, न्याय आवि सियवहतबुद्धी यानंा कसे स्थान आहे हे दाखिनू देण्यािर आचायांचा भर आहे. 
त्यासाठी ते मुख्यतः िदेान्ताचा आर्धार घेताना वदसतात. उपवनषदे आवि गीता याचंा उल्लेख करीत ते भारतीय 
तावत्त्िक परंपरा स्पष्ट  करतात. क्ववचत कर्धी बुद्धविचाराचा दाखला देऊन भारतात बुद्धविचार मागे पडला 
नसता तर समतास्थापनेला अवर्धक प्रभािी तावत्त्िक आर्धार वमळाला असता असे ते म्हितात. (जपािी 
राष्ट्रवादाचे स्वरूप, सार्धना, ९ रे्फबु्रिारी १९५२). ‘आरु्धवनक भारत’च्या शिेटच्या प्रकरिातही ‘बौद्ध 
संस्कृतीने सिांगीि सामावजक क्रातंी केली’ याचा त्यानंी उल्लेख केला आहे (१९७९, प.ृ ५९४-५९६). भारतीय 
परंपरेतील हा शातंतामय क्रातंीचा र्धागा पकडून म. गारं्धींचे कायय घडले असे जािडेकर म्हितात. म्हिूनच 
या विचारपरंपरेशी संिाद जुळिनू पवरितयनाला आर्धार वमळविता येईल यािर ते भर देतात. भारतीय 
संस्कृतीचे िगेळेपि सागंताना ते म्हितात की, सारु्धत्ि ककिा बळाला अध्यात्माची ककिा सारु्धत्िाची जोड हे 
भारतीय संस्कृतीचे िगेळेपि आहे (उपरोक्त, प.ृ ५४२–५४३). गारं्धीिाद आवि माक्सयिाद याचंा जो समन्िय 
जािडेकरानंा अवभपे्रत होता त्यातही आध्यास्त्मकतेला महत्त्िाचे स्थान आहे. आध्यास्त्मकता म्हिजे सत् प्रिृत्ती 
ककिा आत्मबल असे ते िारंिार सागंतात. स्ितःच्या शक्तींचा अवर्धकावर्धक विकास सारू्धन सेिेतून आवि 
त्यागातून आत्मोन्नती सार्धिे हीच त्याचं्या अध्यात्मातील मोक्षकल्पना आहे. या माडंिीमुळे अध्यात्म आवि 
गारं्धीिाद दोन्ही गूढगुंजनातून बाहेर काढिे त्यानंा शक्य झाले. आध्यास्त्मकता म्हिजे वनिृत्ती, संन्यास ककिा 
ऐवहकाला नकार नाही तर वचरंतन अशा आत्मपे्ररिातून कृवतशील राहिे असा अथय जािडेकरानंा अवभपे्रत 
आहे. न्यायबुद्धी, बंरु्धभाि आवि समता याचं्या बुडाशी ही आत्मपे्ररिाच असते असे ते मानतात. 

 
जािडेकराचं्या अध्यात्मवनष्ठेचे अत्यंत ममयग्राही वििचेन वद. के. बेडेकरानंी केले आहे. ते म्हितात, 

‘िास्ति आवि आदशय याचंी र्फारकत होऊ नये, िास्तिाचा विचार करताना मानिी मूल्याचें ि आदशांचे भान 
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सतत रहािे ि आदशाकडे जात असताना िास्तिाचाच आर्धार घेतला जािा अशी त्याचंी भवूमका होती. या 
दोन्ही दृष्ट ींनी विचार चालू असताना आदशांिा नििायक महत्त्व आहे असे त्यांिी मािले. मानिी आदशांचे 
मूळ मानिी मनातील एका सनातन आत्मपे्ररिेत ि र्धमयभािनेत आहे ि या पे्ररिेतून शुद्ध सत्यान्िेषक बुद्धी, 
शुद्ध पे्रम आवि बंरु्धभाि, शुद्ध, सास्त्िक, दे्वषरवहत क्रावंतकारक कृती याचंी सतत वनर्ममती चालू असून 
वतच्यामुळे मानिी संस्कृतीची घडि होत गेली, असे त्याचें मत होते.’ (सार्धना, २१ वडसेंबर १९५७, प.ृ ११, 
जाड िंसा माझा). मािसाचे ऐवहक सुखसंिर्धयन, न्यायबुद्धी आवि पवरितयनिृत्ती याचं्या पाठीशी आत्मपे्ररिा 
आहे असे मानिे म्हिजेच आदशांना अंवतम महत्त्ि देिे होय. भौवतक घटना आवि विचार या दोहोंना आचायय 
महत्त्ि देतात हे खरे असले तरी त्याचंा कल मात्र वचरंतन मूल्ये आवि नैवतक पे्ररिा याचं्याकडेच होता. मानिी 
व्यिहाराचें मूल्यमापन त्याचं्या नैवतकतेच्या आर्धारे व्हािे, भौवतक बळाला सारु्धत्िाचे अवर्धष्ठान असािे हे 
आचायांचे मुख्य सूत्र आहे. पि त्याचं्या आध्यास्त्मकतेच्या एकूि माडंिीत काहीिेळा नैवतक पे्ररिा ककिा 
वििकेािर आर्धावरत सत् तत्त्ि यापेक्षा ‘विश्वात्मक सत्य’ ककिा वचत् तत्त्िाला जास्त महत्त्ि प्राप्त होते. व्यक्ती 
स्ितःच्या सहज पे्ररिेने आवि वििेकाने सत् आवि असत् याचंा विचार करते हा झाला सत्-तत्त्िाचा प्रभाि. 
त्याऐिजी सिय मानिी पे्ररिानंा मूलकारि असे एक वचत् तत्त्ि आहे असे मानिे हा वचद िादाचा प्रभाि मानता 
येईल. या वचद िादाच्या प्रभािापासून आचायांचे अध्यात्मकचतन पूियपिे मुक्त नाही. 

 
या प्रभािामुळेच त्याचं्या लेखनात अनेक वठकािी ब्रह्मतेजाचा गौरि केलेला आढळतो. क्षात्रबलापेक्षा 

ब्रह्मबल श्रेष्ठ मानिाऱया परंपरेचा उल्लेख ते करतात. हे ‘ब्रह्मतेज’ त्यानंा एखाद्या ििाचा गुिर्धमय म्हिून 
अवभपे्रत नव्हते. क्षात्रबल म्हिजे भौवतक बल. त्याहून ब्रह्मबल म्हिजे ब्रह्मतत्त्िाचे बल श्रेष्ठ आहे असे ते 
सागंतात. वचद तत्त्ि जास्त श्रेष्ठ मानण्याच्या प्रिृत्तीतून हा ब्रह्मबल गौरि येतो. विनोबाचं्या षष्ट्ट्यब्दीपूती 
वनवमत्तच्या लेखात त्यानंी विनोबानंा ब्रह्मषी ही पदिी वदली आहे. ‘आरु्धवनक भारत’च्या शिेटच्या प्रकरिातही 
‘ब्रह्मतेज’ हे भारतीय संस्कृतीच्या िगेळेपिाचे एक लक्षि म्हिून सावंगतले आहे. 

 
ब्रह्मतेज आवि ब्रह्मषी यासंारख्या शब्दानंा िियसमाजाच्या संदभात प्राप्त झालेला अथय आचायांना 

अवभपे्रत नव्हते. पि हे शब्द िापरून ििीय अहंकाराला समथयन वमळू शकते याकडे त्याचें दुलयक्ष झाले. 
आपल्या परंपरेशी सजयनशील देिािघेिाि करून पारंपवरक प्रवतकानंा िगेळे अथय देताना िाचकापयंत मात्र 
जुनेच अथय पोहोचतील असा एक र्धोका संभितो. जािडेकर या र्धोक्याचा र्फारसा बदंोबस्त न करता ‘ब्रह्मतेज’ 
ही संज्ञा िापरतात. 
 
विय आनि जातीचा प्रनि 
 

भारतीय परंपरेच्या प्रभािाचा आिखी एक पवरिाम म्हिजे िियव्यिस्था आवि जावतव्यिस्था याचें 
अपुरे आवि असमार्धानकारक वििचेन. जावतव्यिस्थेचे गंभीर आवि सखोल वििचेन जािडेकरानंी केलेले 
वदसत नाही. त्यानंा जावतव्यिस्था आवि तदंतगयत विषमता मान्य नव्हती. पि या विषमतेचे स्िरूप, पवरिाम 
आवि प्रवतकाराचे मागय यािंर भर द्यािा असे त्यानंा िाटले नाही. (तसे त्या काळातील इतर गारं्धीिाद्यानंाही 
िाटले नाही आवि समाजिाद्यानंाही िाटले नाही.) याचे एक कारि आता जावतव्यिस्था संपुष्ट ात आली आहे 
असे त्यानंा िाटत असाि.े उदा. िवा भारत, िवे जग आनि िवी दृष्टी या निभारत (ऑक्टोबर १९४७) मर्धील 
लेखात ते म्हितात, ‘आज ही जावतसंस्था अवजबात मोडून पडली असून कोित्याही जातीत जन्म 
पािल्याबद्दल एखाद्यास अस्पयृकय मानिे ि तसे ितयन करिे हा आमच्या राज्यघटनेने गुन्हा ठरविला आहे’ (पृ. 
७७). जावतव्यिस्थेविषयीची ही औपचावरक दृष्ट ी आिययकारकच आहे. विशषेतः संपूिय आंबेडकरी चळिळ 
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आवि ब्राह्मिेतर चळिळ यातूंन जावतव्यिस्थेविषयीचे प्रयकन उभे रावहले असतानाही त्याचंी चचा जािडेकर 
करीत नाहीत. जावतव्यिस्था ही मूळ भारतीय परंपरेशी विसंगत असून ज्या प्रमािात ती मूळ परंपरा आपि 
आत्मसात करू त्या प्रमािात या विषमतामूलक व्यिस्थेचा त्याग केला जाईल अशी त्याचंी कल्पना असािी 
ि त्यामुळेही या प्रयकनाचा त्यानंी विचार केला नसािा. वशिाय गारं्धीविचारातही जावतव्यिस्थेच्या वचवकत्सेचा 
अभािच आढळतो. ‘जात मानू नये’ यासारखी िचने गारं्धीविचारात असली तरी जातीचा प्रयकन सत्याग्रहाने 
सोडविण्यापेक्षा सेिािृत्तीने सोडविण्यािर गारं्धीिादाचा भर वदसतो. साहवजकच भारतीय परंपरा आवि 
गारं्धीिाद याचं्या दुहेरी प्रभािामुळे जािडेकर जातीच्या प्रयकनाकडे िळत नाहीत. 
 

जातीच्या मुद्याचा ठळक उल्लेख त्याचं्या वलखािात जिळपास पाि शतकाच्या अंतराने दोन वठकािी 
येतो. िा. दा. मंुडले याचं्या चैतन्योत्पादक गं्रथमालेत १९२४ साली जािडेकरानंी ब्राह्मिसंघाच्या 
कल्पिेसंबंधी काही नवचार या शीषयकाचे दोन लेख वलवहलेले वदसतात. ब्राह्मिाचें िचयस्ि र्फक्त र्धार्ममक 
बाबतीत रावहले आहे आवि भौवतक प्रगती सार्धण्यात इतर जातींना ब्राह्मि जातीची आडकाठी राहिार नाही 
असे त्यातील प्रवतपादन आहे. पुढे १९४८ साली मात्र ब्राह्मि आवि ब्राह्मण्य या दोन्हींिर जोरदार टीका करून 
ब्राह्मण्य हे नेहमीच क्रातंीतील अडथळा ठरल्याचे मत त्यानंी व्यक्त केले आहे (ब्राह्मण्य िको, सत्याग्रह हवा, 
निभारत, जून १९४८, प.ृ ४५ ते ५१). प्रा. शजेिलकर याचं्या ‘ब्राह्मण्याचा ऱहास’ ह्या निभारतातील त्याचं 
अंकातील लेखािर प्रवतवक्रया म्हिून जािडेकरानंी लेख वलवहला. (शजेिलकराचं्या लेखात गारं्धी विचार 
ब्राह्मण्यािर आर्धावरत आहे असे म्हटले होते). 

 
ब्राह्मण्याविषयीची जािडेकराचंी ही भवूमका त्याचं्या िियसंस्थेच्या चचेत आढळत नाही. एका बाजूला 

चार ििय आर्धीच नष्ट  झाले आहेत असे ते सागंतात (पहा : या संग्रहातील सत्याग्रही समाजवाद हा लेख), 
तर दुसऱया बाजूला शूद्रििय नाहीसा झाला पावहजे असे ते म्हितात (पहा : समाजवाद आनि अध्यात्म हा 
लेख). आरु्धवनक काळातील भौवतक प्रगतीमुळे आता शूद्रििाची सेिा आवि गुलामीतून मुक्तता करिे शक्य 
आहे असे त्यानंा िाटते. एकििय समाज हेच गारं्धीिादाचे उवद्दष्ट  असल्याचे सागंून ते जािडेकरानंी उचलून 
र्धरले आहे. ‘आरु्धवनक राज्यमीमासंा’ (भाग २) या पुस्तकात जािडेकर म्हितात की सिांना ब्राह्मि बनवििे 
हे सत्याग्रहाचे ध्येय आहे (१९४१, प.ृ ४०). येथे ब्राह्मि याचा अथय ‘संन्यस्त, िैरालयशील’ असा आहे. सिांना 
संयमी, संन्यस्त आवि िैरालयशील बनविण्याचे सत्याग्रहाचे ध्येय आहे. परंतु येथेही ‘ब्राह्मि’ या संकल्पनेमुळे 
िर आपि पावहल्याप्रमािे ििीय अहंकाराला समथयन वमळण्याचा र्धोका राहतोच. गारं्धीिादी विचाराप्रमािे 
खरे तर जािडेकरानंी ‘सिांना शूद्र’ म्हिजे सेिक बनवििे हे ध्येय मानायला हि े होते. पि वचद िादी 
आदशाची प्रस्थापना करण्याच्या हेतूमुळे ते सिांना ब्राह्मि बनविण्याचे ध्येय बाळगतात असे वदसते. 

 
त्याचंी ही वचद िादी भवूमका लक्षात घेऊनही जात आवि िियविषयक त्याचं्या भवूमकेतील अपुरेपिा 

ठळकपिे जाििल्यावशिाय राहात नाही. दंडविहीन आवि न्यायावर्धवष्ठत समाज स्थापन करण्यात इथली 
जावतव्यिस्था अडथळा ठरते. त्यामुळे वतच्याकडे जािडेकराचें विश्लेषि िळायला पावहजे होते. 
 

तसेच जावतव्यिस्थेचे आरु्धवनक समाजातील आर्मथक वहतसंबरं्ध कसे विकवसत होत आहेत आवि 
ििीय अहंकाराचे अस्स्तत्ि सिय समाजजीिनाला कसे व्यापून राहते आहे याचंा ऊहापोह हेही सत्याग्रही 
समाजिादापुढील आव्हान ठरायला हिे होते. तसे होत नाही. उलट ‘आरु्धवनक भारत’ या गं्रथात रु्फले, 
ब्राह्मिेतर चळिळ आवि आंबेडकरी चळिळ याचं्या कामवगरीचेही मूल्यमापन होत नाही. एकूिच 
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जावतसंस्थेचे दुबळे आकलन आवि वतच्या मूलगामी विश्लेषिाचा अभाि या सत्याग्रही समाजिादाला 
पडलेल्या ठळक मयादा आहेत. 

 
आचायय जािडेकराचं्या सत्याग्रही समाजिादाला समन्ियविचाराचे अवर्धष्ठान आहे. हा समन्िय 

म्हिजे वभन्न विचारर्धाराचें संश्लेषि असे त्यानंा अवभपे्रत होते. समन्ियाच्या या दृष्ट ीची बलस्थाने आवि त्यातून 
उभे राहिारे प्रयकन याचंा वनदेश येथिर केला. स्ितः जािडेकर हे एका प्रदीघय कालखंडातील 
समाजकारिामरू्धनच घडते. वटळकिादी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अवभमान, गारं्धींच्या विचाराची आवि 
चळिळीची जातीच्या प्रयकनाविषयीची संवदलर्ध भवूमका, परंपरेचा सजयक अन्ियाथय लािण्याची गारं्धीविचाराची 
रीत, आंबेडकराचें महत्त्ि न ओळखिारा राष्ट्रीय प्रिाह, अशा अनेक तत्कालीन पवरस्स्थवतविशषेाचंा प्रभाि 
जािडेकरािंर पडिे स्िाभाविक होते. गारं्धीविचारातील क्रावंतकारक सूत्र नेमके पकडून त्याचा सारं्धा 
समाजिादाला जोडण्याचे िैचावरक कायय जािडेकरानंी केले. या समन्ियातील मयादा मूलतः तत्कालीन 
पवरस्स्थती आवि संदभय यानंी लादलेल्या आहेत. आज सत्याग्रही समाजिादाची वचवकत्सा करताना या 
पवरस्स्थवतजन्य मयादाचें भान ठेिण्याची ि त्या ओलाडंण्याची गरज आहे. सत्याग्रही समाजिादाचा विचार 
पुढे नेताना गारं्धीिादी चळिळ, माक्सयिादी चळिळ आवि आंबेडकरी चळिळ याचें राजकीय पूियग्रह आवि 
संदभय बाजूला ठेिनू या वतन्हींच्या विचारसूत्राचें पवरशीलन होिे आियकयक आहे. विशषेतः र्धमय आवि 
जावतव्यिस्थेच्या संदभात सत्याग्रही समाजिादाची माडंिी करताना आंबेडकरिादाचाच आर्धार घ्यािा 
लागेल. 

 
सत्याग्रही समाजिादी विचार पुढे नेताना आिखी दोन प्रयकनाचंी दखल घ्यािी लागेल. मागे उल्लेख 

केल्याप्रमािे राज्यसंस्था आवि िगयसंस्था याचं्या संबरं्धाचें पुरेसे स्पष्ट ीकरि सत्याग्रही समाजिाद देत नाही. 
त्यामुळेच पवरितयनाची लढाई तो राज्ययंत्राविरुद्ध िळवितो. यातून व्यिस्थापवरितयनाऐिजी व्यस्क्तपवरितयन 
कें द्रस्थानी येण्याची शक्यता असते. ही शक्यता टाळून व्यिस्थापवरितयन आवि व्यक्तींचे मूल्यविश्व 
बदलण्याची प्रवक्रया याचंा समतोल सार्धला जािे आियकयक आहे. दुसरा मुद्दा आहे परंपरेतून पवरितयनाला 
शक्ती वमळविण्याचा. जािडेकरानंी सतत हा प्रयत्न केला. पि असा प्रयत्न करताना परंपरावििेकही करािा 
लागेल. भारतीय समाजाच्या प्रदीघय इवतहासात बवलष्ठ परंपरा या नेहमी वचद िादी, विषमताप्रर्धान अशाच 
रावहल्या आहेत. समतावर्धवष्ठत परंपरानंा वगळंकृत करण्याचे त्याचें साम्ययही र्फार मोठे असते. या 
पाश्वयभमूीिर समतावर्धवष्ठत परंपराचंी वनिड करून त्याचं्या समताविचारासाठी त्याचें जतन कराि ेलागेल. 
अन्यथा भारतीय ते-ते सिय श्रेष्ठ अशा परंपराविषयक पोकळ अहंगंडाने सत्याग्रही समाजिादी विचाराला मागे 
हटाि ेलागेल. बरेच िळेा विविर्ध परंपरामंरू्धन पवरितयनाला क्षीि समथयन वमळविण्याची र्धडपड केली जाते. 
जािडेकराचं्या समन्िय विचारात अशा प्रकारे सियच परंपराचें सरसकट कौतुक अवभपे्रत नाही. तरीही त्याचं्या 
स्ितःच्या विचारात वनवित कोित्या परंपरा समन्ियानुकूल आहेत याची पुरेशी स्पष्ट ता नसल्याने सत्याग्रही 
समाजिादी विचार पुढे नेताना परंपरेचा प्रयकन सोडवििे आियकयक ठरेल. 

 
गेल्या जिळपास अर्धयशतकात जािडेकराचं्या सत्याग्रही समाजिादाचे पुरेसे परीक्षि अथिा 

मूल्यमापनही झालेले नाही. मग त्यात भर घालून निी माडंिी करिे तर दूरच. महाराष्ट्रात गारं्धीिाद आवि 
समाजिाद याचंा परस्पराशंी असिारा संिाद आचायांच्या पिात थाबंलेला वदसतो. खुद्द त्या-त्या 
विचारर्धारामंर्धील अंतगयत वजितंपिा आवि प्रिाहीपिाही खंवडत होत असल्याचे वचत्र वदसते. आचायय 
जािडेकर याचं्या जन्मशताब्दीच्या वनवमत्ताने प्रस्तुत लेखसंग्रहामुळे अशा अथयपूिय संिादाला पुन्हा गती यािी 
हाच या लेखसंग्रहाचा प्रमुख हेतू आहे.  
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आचायय जावडेकरांचा जीविपट 
 
१८९४ जन्म 
१८९६ आईचा मृत्यु 
१९१२ मवॅरक परीक्षा उत्तीिय 
१९१५ राष्ट्रकायात पडण्याचा संकल्प 
१९१७ बी.ए. 
१९१८ वििाह 
१९२१ असहकार चळिळीत वशक्षि सोडले. 
१८२३–२६ इस्लामपूरजिळ पेठ येथे महात्मा बोडींग चालविले. यात अस्पयृकय विद्याथीही होते. 

‘राजनीवतशास्त्र पवरचय’ चे लेखन. 
१९२६ वटळक महाविद्यालय, पुिे येथे अध्यापक (आचायय) म्हिून नेमिूक. 
१९३० चळिळीत सहा मवहने तुरंुगिास, कन्येचा मृत्यु. 
१९३२–३३ पुन्हा कारािास 
१९३४ ‘राज्यशास्त्र-मीमासंा’चे प्रकाशन, ‘निशक्ती’चे संपादक. 
१९३५ ‘लोकशक्ती’चे पवहले संपादक 
१९३७ ‘लोकशक्ती’च्या संपादकपदाचा राजीनामा, िवडलाचंा मृत्यु. 
१९३८ ‘आरु्धवनक भारत’ प्रकावशत 
१९४१ मंुबई ि उपनगर सावहत्य संमेलनाचे अध्यक्ष. ‘अथयशास्त्र की अनथयशास्त्र’चे लेखन. 
१९४०–४१ ‘लोकशाही’ ि ‘गारं्धीिाद’ चे प्रकाशन. 
१९४२–४४ तुरंुगिास 
१९४५ ‘लोकशक्ती’चे संपादक 
१९४६ ‘लोकशक्ती’च्या संपादक पदाचा राजीनामा 
१९४७ ‘निभारत’च्या संपादक मंडळात 
१९५० ‘सार्धना’चे संपादक 
१९५५ मृत्यु 

 
आधार : ‘आचायय जािडेकर’, सार्धना प्रकाशन, पुिे. 
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१ 
 

धमयमागावरील माझे वाटाडे 
 

मनुष्ट्याने जन्मभर एकाच व्यक्तीला गुरू बनिािे अथिा एकाच गं्रथाला प्रामाण्य मानून आपल्या 
उन्नतीचा मागय अनुसरािा अशी माझी प्रिृत्ती नाही. ज्या मोठ्या मनुष्ट्यापाशी जे चागंले वदसेल, त्यातील जेिढा 
भाग आपिास झेपेल तेिढा स्िीकारािा आवि त्याच्या योगाने आपल्या बुद्धीत जो प्रकाश पडेल त्याच्या 
सहाय्याने आपला मागय चालू लागाि े अशी माझी िृत्ती आहे. िाटेने जात असता आपि जेथे अडतो तेथे 
कोिाचा तरी सल्ला आपि स्िीकारतो ि तो योलय आहे अशी आपल्या बुद्धीची खात्री झाली म्हिजे त्या वदशनेे 
आपि जाऊ लागतो. पुन्हा आपिास त्याच्या पुढची िाट विचारण्याचा प्रसंग आला, तर तेथे भेटिारानंा ती 
पुसािी ि पटल्यास त्यानंी दाखविलेल्या वदशनेे आिखी थोडे पुढे जाि ेअशी माझी विचारमागािरील यात्रा 
चालू आहे. घरातून वनघताना एकच िाटाड्ा बरोबर घ्यािा आवि िाट शोरू्धन काढण्याची सिय जबाबदारी 
त्याच्या डोक्यािर लादून आपि त्याच्या पािलािर पाऊल टाकून सतत त्याचा पदर र्धरून जािे असा माझा 
आजपयंतचा प्रिास घडलेला नाही. वशिाय आजपयंत मला जे जे िाटाडे भेटले त्यापंैकी कोिाच्याही 
एकाच्या मागून जाण्याइतकी दृढ वनष्ठा ककिा भक्ती माझ्या अंतःकरिात उदय पािलेली नाही. हा माझा गुि 
म्हिून मी सागंत नाही. कारि त्या सिांच्या मागून जाऊन आपल्या जीवितवित्ताचा सियस्िी होम करण्याचे 
साम्ययही माझ्या अंगी नसल्याने मला त्याचं्या मागयदशयनाचा सियस्िी स्िीकार करता आला नाही, असेही या 
िृत्तीचे एक कारि असिे शक्य आहे. जीिनातील अंवतम सत्याच्या शोर्धासाठी आत्मसमपयिपूियक प्रयोग 
करण्याचे रै्धयय वजतक्या प्रमािात कमी वततक्या प्रमािात विचारसापं्रदायािरील वनष्ठाही कमी असिार ि 
म्हिून एकाच विचारद्रष्ट्ट्याच्या मागून अखेरपयंत न जाता दुसऱया सापं्रदायापासून काही विचार वशकािते ही 
िृत्ती िाढिे शक्य आहे. ही कारिे कोितीही असली तरी माझ्या र्धमयविचाराचं्या िाढीला कोिाही एकाच 
विभतूीचे साहाय्य झालेले नसून सुमारे चार विभतूींच्या विचारापंासून मला जीिनवनष्ठेचे ज्ञान लाभलेले आहे 
ही गोष्ट  खरी आहे. आगरकर, वटळक, गारं्धी ि माक्सय हे ते माझे र्धमयमागािरील चार िाटाडे होत. यापंैकी 
प्रत्येकापासून मी काही काही विचार वशकलो आहे. त्यापंैकी कोिापासून काय वशकलो ते थोडक्यात या 
लेखात सागंाियाचे आहे. 
 
पनहले धमयगुरू आगरकर 
 

माझे पवहले र्धमयगुरू आगरकर आहेत असे मी मानतो. साियजवनक लोकसेिा हा एक र्धमय आहे ि 
र्धमयबुद्धीने त्याची दीक्षा घेतली पावहजे हे मी प्रथम आगरकराचं्या लेखातून वशकलो. “मनुष्ट्याचे ऐवहक 
सुखिर्धयन” हे या र्धमाचे बाह्य साध्य आहे ि हा र्धमय भािी काळात साियवत्रक होिार आहे हे त्याचें मत माझ्या 
मनािर खोल रुजलेले आहे ि त्या मताचा मी अद्यावप त्याग केलेला नाही. र्धमय हा मरिोत्तर प्राप्त होिाऱया 
स्िगातील काल्पवनक पारलौवकक सुखासाठी नसून तो मरिापूिी उपभोगता येिाऱया ऐवहक सुखासाठीच 
आहे ही माझी दृढवनष्ठा आहे. परलोकासंबरं्धीच्या कल्पना केिळ तकावर्धवष्ठत आहेत ि हे तकय  आजच्या 
मानिबुद्धीला िाच्याथाने पटिार नाहीत हे मत सोडाि े असे मला आजपयंत कर्धीच िाटले नाही. 
आगरकराचं्या लेखापंासून मला दुसरे एक ज्ञान झाले ि ते म्हिजे आपल्या देशात जी क्रातंी आज घडत आहे 
ती केिळ राजकीय क्रातंी उरिार नसून ती सिांगीि सासं्कृवतक क्रातंी घडिार आहे. त्याची खूप खच्ची करून 
आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेल्या अनेक नव्या विचाराचें पािी त्याच्यािर ओतल्यािाचून त्याच्यात पुनः निे 
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चैतन्य खेळू लागिार नाही. ही गोष्ट  करीत असता मानि संस्कृतीचा दृवष्ट कोि आपि डोळयापुढे ठेविला 
पावहजे, केिळ आपल्या भारतीय आययत्िाचाच अवभमान र्धरून बसता कामा नये. हे मतही आगरकराचं्या 
लेखानंीच माझ्या मनािर कबबविले. पि त्याच्याबरोबर त्यानंी असेही म्हटले आहे की, आपले सासं्कृवतक 
क्रातंीचे हे कायय करीत असता भारतीय आयय संस्कृतीची मूळ प्रकृती आपि सोडून देण्याचे कारि नाही. 
ककबहुना हे भारतीय आययत्ि न गमािताच आपि हे क्रावंतकायय करीत गेले पावहजे. असे विर्धान त्यानंी अनेक 
वठकािी केलेले आहे, पि हे भारतीय आययत्ि म्हिजे काय, त्याचा बोर्ध मला त्याचें लेख िाचून कोठेही होऊ 
शकला नाही. तो बोर्ध मला वटळकाचं्या ‘गीतारहस्याच्या’ िाचनाने होऊ लागला. 
 
दुसरे धमयगुरू नटळक 
 

भारतीय आययत्ि म्हिजे काय याचा उलगडा मला ‘गीतारहस्य’ िाचल्यानंतर बौवद्धकदृष्ट्ट्या होऊ 
लागला. याच सुमारास रिींद्रनाथाचंी ‘सार्धना’ माझ्या िाचनात आली. वतनेही मला भारतीय आययत्िाचे ज्ञान 
करून वदले आवि म. गारं्धींचे नेतृत्िही याचिळेी माझे अंतःकरि खेचून घेऊ लागले होते. ‘गीतारहस्य’, 
‘सार्धना’ आवि म. गारं्धींचे ‘यंग इंवडया’ पत्रातील लेख, यामुळे मला मानि संस्कृतीच्या आध्यास्त्मक 
अवर्धष्ठानाचे महत्त्ि पटू लागले. मनुष्ट्याला र्धमय, अथय, काम आवि मोक्ष हे चार पुरुषाथय असले पावहजेत, मोक्ष 
हा त्याचा सियश्रेष्ठ पुरुषाथय आहे आवि “तत्सुखं सास्त्िकं प्रोक्तं । आत्मबुकद्ध प्रसादजम् ।” म्हिजे आत्मवनष्ठ 
बुद्धीच्या प्रसन्नतेपासून प्राप्त होिारे सुख हेच मनुष्ट्याचे सियश्रेष्ठ सास्त्िक ऐवहक सुख होय, हाच परमानंद होय 
ि इंवद्रयसुखाहून तो र्फारच श्रेष्ठ दजाचा आनंद आहे हे विचार वटळक, टागोर ि गारं्धी याचं्या वलखािाचं्या 
िाचनापासून माझ्या मनािर छाप बसि ूलागले. काही काळ वटळकाचं्या ‘गीतारहस्या’ने ि रिींद्रनाथाचं्या 
‘सार्धने’ने मला िडेे केले होते. तथावप त्यापंैकी कोिालाही एकालाच कायमच गुरू करािा हा विचार मला 
कर्धीच सुचला नाही. गारं्धींच्या विचारापेंक्षा विभवूतमत्िाचीच छाप माझ्यािर विशषे होती. भगिद गीतेचे ते 
एकवनष्ठ भक्त आहेत हे मला माहीत होते, तथावप भगिद गीतेत अकहसा-र्धमाला कोठे स्थान आहे याचा मला 
उलगडा झाला नव्हता. तसेच समाजघटनेला कहसेची आियकयकता आहे ि ती कहसा वनष्ट्काम बुद्धीने केली 
असता मनुष्ट्याची आध्यास्त्मक अिनतीही होऊ शकत नाही. हे मत ‘गीतारहस्या’तील वििेचनातून मी उचलले 
असल्याने मला गारं्धींचे अकहसाविषयक विचार एकास्न्तक ि तावत्त्िक दृष्ट ीनेही अपुरे िाटत असत. वशिाय 
राज्यशास्त्र ि राज्यमीमासंा हा माझ्या कचतनचचेचा अंगीकृत विषय असल्याने मला गारं्धींच्या राजकीय 
नेतृत्िाचे तावत्त्िक अवर्धष्ठान १९३० सालापयंत बरोबर समजू शकले नाही. तत्पूिी, १९२६ साली प्रवसद्ध 
केलेल्या ‘राजनीवतशास्त्र’ या पुस्तकात टॉलस्टॉय ि राजिाडे याचं्या लेखातंील उतारे देऊन हे अवर्धष्ठान 
महाराष्ट्रीय िाचकापंुढे माडंण्याचा प्रयत्न मी केला होता; तथावप गारं्धी नेतृत्िाच्या तावत्त्िक अवर्धष्ठानासंबरं्धी 
माझे पूिय समार्धान ‘अनासस्क्तयोग’ हे त्याचें छोटेसे पुस्तक प्रवसद्ध होईपयंत झाले नव्हते. असे असले तरी 
व्यािहावरक दृष्ट ीने त्याचं्याइतका प्रभािी नेता आजच्या जगात कोित्याही राष्ट्रात नाही असेही मला वदसत 
होते. त्याचं्या नेतृत्िाचे तावत्त्िक अवर्धष्ठान जर चुकीचे अथिा सदोष असेल तर व्यािहावरक राजकारिाच्या 
के्षत्रात ते नेतृत्ि एिढा प्रभाि कसे गाजि ूशकते हे एक माझ्या बुद्धीपुढे कोडे होते. या कोड्ाचे एक अगदी 
सोपे उत्तर माझ्या िाचनात येत असे ते म्हिजे सामान्य जनता बुवद्धहीन असल्याने म. गारं्धींची बुिाबाजी वतला 
मोह पाडते ि त्यामुळे सरकारलाही त्यानंा थोडा र्फार मान द्यािा लागतो. सामान्य जनतेच्या बुवद्धहीनतेचा हा 
वसद्धातं मला कर्धीच पटला नाही, त्या वसद्धातंाच्या आर्धारे या कोड्ाचा उलगडा करिाऱयाचं्या बुवद्धमते्तचाही 
प्रकाश मला कर्धी प्रतीत झाला नाही. यामुळे काही काळ याबाबतीत मी अंर्धारात चाचपडत होतो. 
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म. गांधींचा क्रांनतकारक अवहसा धमय 
 

१९३० सालची म. गारं्धींची चळिळ आवि दाडंी मोवहमेिर वनघण्याच्या िेळीच प्रवसद्ध झालेले त्याचें 
‘अनासस्क्तयोग’ हे पुस्तक याचं्या अिलोकनाने ि िाचनाने अकहसेचे खरे क्रावंतकारक स्िरूप मला समजू 
लागले. ‘गीतारहस्या’ पेक्षा या ‘अनासस्क्तयोगा’ तील अकहसेचे प्रवतपादन र्फारच त्रोटक ि अस्रु्फट असले, 
तरी ते अवर्धक तकय शुद्ध आवि सुसंगत असून अकहसावनष्ठ सत्याग्रही िीराला भगिद गीतेतील कोिती वशकिि 
आकषयक िाटू शकते याचाही मला बरोबर उलगडा झाला. “मामनुस्मर युध्यच” हा संदेश शस्त्रसंन्यास 
करिाऱया क्रावंतिीराने कसा अमलात आिािा याचाही मला उमज पडू लागला. सशस्त्र युद्ध ि सशस्त्र क्रातंी 
ही खऱया पारमार्मथक युद्धाची अपक्व स्िरूपे आहेत, असे मानून सत्याग्रही जगत्क्रातंीचे यज्ञकंकि ज्यानंी 
हातात बावंर्धले, त्यानंाही भगिद गीतेत स्रू्फर्मतदायक काय िाटू शकते हे मला बरोबर समजू लागले. याहीपेक्षा 
विशषे महत्त्िाचे म्हिजे “भौवतक युद्ध संपूिय कमयर्फलत्यागी पुरुषाच्या हातून घडिे शक्य आहे असे तात्पयय 
गीताकाराच्या भाषेतील अक्षरातूंन खुशाल वनघो, पि गीतेच्या वशकििीची पूियपिे अंमलबजाििी करण्याचा 
सुमारे ४० िषांपयंत सतत प्रयत्न करीत असता मला तर नम्रपिे असे िाटते की, सत्य आवि अकहसा याचं्या 
संपूिय पालनावशिाय संपूिय कमयर्फलत्याग मनुष्ट्याच्या बाबतीत असंभिनीय होय.” “र्फलासक्तीवशिाय 
मनुष्ट्याला असत्य बोलण्याची लालुच होत नाही आवि कहसा करण्याचीही होत नाही.” ही म. गारं्धींची 
भगिद गीतेसंबरं्धीची िाक्ये िाचून माझ्या मनािर र्फार पवरिाम झाला. र्धमयगं्रथातील शब्दाचंा अथय आवि 
स्ितःचा अनुभि यात विरोर्ध वदसल्यास दुसऱयास श्रेष्ठता देऊन िागण्याची त्याचंी क्रावंतकारक िृत्ती आवि 
इतर शास्त्रापं्रमािे अध्यात्मशास्त्रातील वसद्धातंही अनुभिाच्या कसोटीने पडताळून पाहून त्यातील वनत्यावनत्य 
ि सत्यासत्य अंशाचें पृथक्करि करून अवनत्य ि असत्य अंश सोडून सत्याचेच वििेकपूियक ग्रहि करण्याची 
त्याचंी वनष्ठा माझ्या प्रत्ययास आली. महान शब्दाचंा व्यापक अथय करून स्ितःच्या भाषेचासुद्धा व्यापक अथय 
करण्याला गीताकारानेच आपिास वशकविले आहे असे तेथे गारं्धीजी म्हितात. म्हिजे पशुयज्ञाच्या ऐिजी 
मनुष्ट्याच्या पाशिीिृत्तीचा बळी देण्याच्या ज्ञानयज्ञाचा प्रचार जसा गीताकाराने केला आहे तसाच र्धमासाठी 
लढाि ेयाचा अथय न्यायासाठी सत्याग्रह संग्राम चालू ठेिािा असा अथय करून आपि त्या उपदेशातील सत्य 
रहस्य पुढे चालि ूशकतो असे म. गारं्धी सुचवित आहेत. इतकेच नाही तर सत्यसंस्थापनेचा कहसक सार्धनानंी 
केलेला प्रयत्न खरोखर सत्य संस्थापना करू शकतच नाही, असेही म. गारं्धी मावनतात. म. गारं्धींच्या 
‘अनासस्क्तयोगा’ ची प्रस्तािना िाचल्यानंतर सशस्त्र क्रातंी आवि र्धमासाठी सशस्त्र युद्ध या र्धमयस्थापनेच्या 
सार्धनातंील सदोषता मला अवर्धकावर्धक पटू लागली. सत्याग्रह तत्त्िज्ञानात श्रीकृष्ट्ि ि महंमद याचंा वनष्ट्काम 
कमययोग आवि गौतम बुद्ध ि येशू विस्त याचंी अकहसा याचंा एक संुदर समन्िय म. गारं्धी सावर्धत आहेत ि 
म्हिूनच त्यानंा सियर्धमयसमन्ियाचे तत्त्ि अंतःकरिपूियक पटलेले आहे असे मला वदसून आले. १९३० सालच्या 
तुरंुगिासातून सुटून आल्यानंतर “महात्मा गारं्धी र्धमय ि व्यिहार” या विषयािर ‘लोकवशक्षि’ या मावसकात 
एक लेख वलहून मी आपले यासंबरं्धीचे विचार माडंले. या िळेेपासून मला आिखी एक महत्त्िाचा मुद्दा स्पष्ट पिे 
वदसू लागला की आजच्या समाजाच्या अपूिािस्थेत समाजर्धारिेला संघवटत शस्त्रबलाची आियकयकता आहे 
हे खरे असले तरी त्याहूनही त्याच्या र्धारिेस ि विकासास संघवटत आत्मबलाची अवर्धक आियकयकता आहे. 
राज्ययंत्र हे एक संघवटत शस्त्रबलच होय ि त्याची आज समाजर्धारिेला आियकयकता आहे. तथावप सामावजक 
जीिनाचा विकास करण्याच्या कामी या शस्त्रबलाचा प्रत्यक्ष उपयोग नाही. इतकेच नाही तर समाजाच्या 
अंतःशक्तीिर त्याचे आक्रमि झाले असता त्यास विकृती प्राप्त होऊन समाजजीिनाला र्धक्का बसतो. समाज 
हळूहळू मरू लागतो, त्याचा संस्कृवतिृक्ष िठू लागतो आवि तो जड बनतो. यासाठी समाजातील आत्मबलाची 
संघटना सतत चालू ठेविली पावहजे, ही आत्मबलाची संघटनी सत्य, अकहसा, असंग्रह, ब्रह्मचयय इत्यादी व्रते 
घेिाऱया यवतिगाकडून जशी होईल तशी इतर कोित्याही िगाकडून होऊ शकिार नाही. हे आत्मबल वजतके 
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प्रभािी बनेल, वततके समाजर्धारिेला लागिारे शस्त्रबल कमी लागेल आवि अंती हे शस्त्रबळाचे संघटनायंत्र 
वनरुपयोगी बनून गळून पडेल. मानिसमाजाची पूिािस्था या वदशनेे कायय करिाऱयाचं्या प्रयत्नािरच 
अिलंबनू असून सशस्त्र र्धमययुद्ध आवि कहसक क्रातंी या सार्धनाचं्या पलीकडे जाण्याचा काळ मानिसंस्कृतीच्या 
इवतहासात आज वनकट आला आहे. राज्यशास्त्रात अकहसक क्रातंीच्या ध्येयाची भर घालून म. गारं्धींनी त्याला 
एक निी वदशा दाखिनू वदली आहे. इतकेच नाही तर आत्माथी अथिा मोक्षाथी लोकानंा अकहसा न सोडता 
लोकसंग्रहाच्या कायातील राजकीय के्षत्रातील वकती महत्त्िाचे काम करता येईल ते दाखिनू देऊन 
भगिद गीतेत न आढळिारे असे एक राजकारि दाखिनू वदले आहे. हे राजकारि गीतार्धमातील ि 
प्रजार्धमातील असून राजर्धमाची आियकयकता नष्ट  करिे हे या राजकारिाचे ध्येय आहे. हे अकहसक 
क्रावंतकारक राजकारि श्रीकृष्ट्ि, वशिाजी, महंमद यासंारख्या राजषींच्या चवरत्रात अथिा गं्रथात जसे 
आढळत नाही, तसेच ते बुद्ध-विस्त याचं्या चवरत्रात अथिा र्धमयगं्रथातंही आढळत नाही. तथावप विस्ती 
र्धमाच्या काही अवभमान्यानंी या क्रावंतकारक अकहसािादाची पूियतयारी केलेली आहे. के्वकर पथंाचा संस्थापक 
जॉजय र्फॉक्स आवि रवशयन संतसावहस्त्यक कौंट टॉलस्टॉय याचं्या उपदेशात या क्रावंतकारक अकहसािादाची 
बीजे आढळतात ि येशू विस्ताचा खरा जीिन संदेश हाच आहे असे टॉलस्टॉय प्रवतपादन करतो. तथावप 
महात्मा गारं्धींनी या क्रावंतकारक अकहसािादाला खरे मूतय स्िरूप वदले असून आजच्या मानिसंस्कृतीत जी 
क्रातंी आियकयक ि अपवरहायय झाली आहे वतचे अंवतम स्िरूप ि वतच्यातून वनमाि होिाऱया नव्या जगाचे 
स्िरूप सत्याग्रही संघटनेमुळे अवर्धक विशुद्ध बनिार आहे. असे असले तरी राजकीय कहसा समूळ नष्ट  
करण्याइतकी आत्मबलाची संघटना प्रभािी होण्यास अद्यावप बराच काळ लागिार आहे, हे ओळखूनच 
सत्याग्रहींनी ि इतरानंी आपले व्यािहावरक राजकारि आवखले पावहजे असे माझे मत आहे. या दृष्ट ीने 
सत्याग्रही क्रातंीचे अंवतम शुद्ध स्िरूप आज व्यिहायय िाटत नाही. म्हिून मी समाजिाद हा आजचा युगर्धमय 
आहे असे मावनतो. या युगर्धमाचे ज्ञान मला माक्सयपासून झाले. 
 
मी मातसयपासूि काय नशकलो? 
 

समाजिादाचे पवहले ज्ञान मला वब्रटनमर्धील रे्फवबयन सोशवॅलस्टाचं्या गं्रथातूंन झाले. माक्सयच्या 
विवशष्ट  वसद्धान्ताचे यथाथय ज्ञान मला १९३०–३२ सालापयंत झाले नव्हते. तरीही मी कॉलेज वशक्षि 
संपण्यापूिी म्हिजे १९१८-१९ पूिीच समाजिादी बनलो होतो. या समाजिादाचे ज्ञान जरी वब्रवटश 
समाजिाद्याचं्या गं्रथातून झाले असले तरी केिळ सनदशीर मागाने हे ध्येय प्राप्त होईल, हा भ्रम मला केव्हाच 
झाला नव्हता. याचे कारि हा भ्रम िाढण्याला वब्रटनचे िातािरि वजतके अनुकूल आहे वततकेच कहदुस्थानचे 
िातािरि प्रवतकूल आहे हेच होय. या िातािरिात सनदशीर राजकारिाचे रोपटे जीिच र्धरू शकत नाही. 
माक्सयच्या गं्रथाचें ककिा मॅवझनीच्या गं्रथाचे िाचन त्यासाठी आियकयक आहेच असे नाही. यामुळे वब्रवटश 
लेखकाचं्या गं्रथातील समाजिादी विचारसरिी माझ्या मनात क्रावंतिादी स्िरूप र्धारि करू लागली होती ि 
रवशयातील समाजिादी क्रातंीकडे प्रथमपासूनच मी सहानुभतूीने पहात असे. १९२६ सालानंतर माक्सयच्या 
गं्रथाचें अध्ययन मी करू लागलो आवि १९३४ पयंत माक्सयिादाचे यथाथय आकलन मला झाले असे मला िाटू 
लागले. माक्सयचे अध्ययन करू लागण्यापूिी मी अध्यात्मिादी झालो होतो, रे्फवबयन सोशवॅलस्टाचं्या गं्रथातूंन 
मी समाजिादीही झालो होतो. तथावप अध्यात्मिाद, समाजिाद आवि क्रावंतिाद यात परस्परानंा मारक 
अथिा परस्पराशंी अत्यंत विसंगत असे काही आहे असे मला तेव्हा िाटत नव्हते ि माक्सयिादाच्या दहा–बारा 
िषांच्या अध्ययनानंतर आजही मला िाटत नाही. अध्यात्मिादी हेगेलची राज्यमीमासंा प्रवतक्रावंतकारक होती 
यात शकंा नाही आवि क्रावंतकारक राज्यमीमासेंची शास्त्रीय माडंिी करताना माक्सयने भौवतकिाद स्िीकारला 
आहे हेही खरे आहे. तथावप यािरून असे वसद्ध होऊ शकत नाही की अध्यात्म दृष्ट ीने क्रावंतकारक 
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राज्यमीमासंा करता येत नाही. टॉलस्टॉयची राज्यमीमासंा आत्यंवतक क्रावंतकारक असूनही तो अध्यात्मिादी 
आहे. तीत जो अिास्तितेचा ि अव्यिहाययतेचा दोष आहे तो व्यिहारापुरता टाळून क्रावंतकारक राजकीय 
व्यिहार करता येतो हे म. गारं्धी दाखिनू देत आहेत ि “भारुतेपेक्षा कहसा श्रेष्ठ” या सूत्राची पुरििी जोडून त्या 
मीमासेंची माडंिी करिारास स्थल-काल-पवरस्स्थती-अवर्धकार इत्यादी उपार्धींनी अकहसेचे मूतय स्िरूप कसे 
कमी अवर्धक पूिापूिय असू शकते तेही दाखिनू देत आहेत. राज्यशास्त्रातील अकहसक क्रावंतिादाचे रहस्य ज्या 
काळात (१९३०–३४) माझ्या बुद्धीला पटत होते, त्याच काळात मी माक्सयच्या विरोर्धविकासी तत्त्िज्ञानाचे ि 
इवतहास मीमासेंचे ममय समजून घेत होतो. माक्सयिादाचे अनेकानंी अनेक अथय लाविलेले आहेत आवि 
परस्पराहूंन अगदी वभन्न आहेत. “माक्सयिाद तुम्ही मानता काय” असे मला कोिी विचारले, म्हिजे 
“पावकस्तान” तुम्हाला मान्य आहे ककिा नाही, अथिा अल्ला तुम्हाला मान्य आहे की नाही, असे विचारिाऱया 
लोकाचंी मला आठिि होते. अशानंा उत्तर देण्यापूिी “पावकस्तानची व्याख्या आर्धी करा” अथिा “अल्ला 
म्हिजे काय ते मला स्पष्ट पिे सागंा” असे विचारिे जसे अियकय आहे, तसेच माक्सयिाद तुम्ही मानता की 
नाही, या प्रयकनाला उत्तर देण्यापूिी “तुम्ही माक्सयिाद म्हिजे काय समजता” असे विचारिे आियकयक आहे 
असे मला िाटते. तसेच “माक्सयिाद” “मानिे” याचा तरी अथय काय, हेही विचारले पावहजे. माक्सयिादाचा 
अथय लािण्याचे स्िातंत्र्य जर माझ्या बुद्धीला असेल ि “मानिे” या शब्दाचा मी जो अथय करतो तो जर तुम्हाला 
मान्य असेल, तर “मी माक्सयिाद मानतो”, असे म्हिण्यास ककिा वलहून देण्यासही तयार आहे. पि त्या 
अथाने “मी गारं्धीिाद मानतो”, “मी वटळकानंा मानतो”, आवि “मी आगरकरानंा मानतो” असेही माझे म्हििे 
आहे. अथात असे प्रयकन विचारिाऱयाचं्या अथाने मी कोिालाच मानीत नाही, हेही वततकेच खरे आहे. तथावप 
माक्सयच्या अध्ययनामुळे माझ्या विचारात र्फार मोठे अंतर पडले आहे, यात शकंा नाही. त्याचे विरोर्धविकासी 
भौवतक तत्त्िज्ञान आवि इवतहासाची भौवतक मीमासंा, त्याचे राज्यशास्त्र आवि अथयशास्त्र, यात जी तत्त्िे 
गोविली आहेत, ती तत्त्ि ेआत्मसात केल्यािाचून मानिसंस्कृतीची प्रगतीच होिार नाही अशी माझी खात्री 
झालेली आहे. माक्सयएिढा मोठा द्रष्ट ा आरु्धवनक युरोपात झाला नाही असे मी मावनतो त्याने समाजिादाला 
शास्त्रीय स्िरूप वदले. सामावजक शास्त्रात एक विचारक्रातंी घडिनू आविली आवि आजच्या मानिसंस्कृतीत 
क्रातंी घडिनू आिण्याचे एक शास्त्र वनमाि करून ही क्रातंी घडून आल्यानंतर वतची घटना कशी असेल 
यासंबरं्धी सियसामान्य कल्पना मानिानंा आिून वदली. आम्ही वब्रवटशाचं्या संस्कृतीचे बौवद्धक दास 
बनल्यामुळेच आमच्या राष्ट्रातील बुवद्धमंतानंी जमयनीतील काटं, हेगेलपासून नीत्शपेयंतच्या सिय तत्त्ििते्त्याचंा 
अभ्यास केला, तरी माक्सयचा अभ्यास केला नाही. वटळक, आगरकरानंी स्पेन्सरला ऋवष बनविला, पि 
त्याच्याच समकालीन माक्सयचा अभ्यास केला नाही. राजिाड्ानंी काटंपासून नीत्शपेयंतचे सिय जमयन 
तत्त्िज्ञानी पचविले, पि माक्सय समजून घेतला नाही. िामनराि जोशींनी समाजिाद पचविला, पि माक्सय 
िगळला. हा सिय आमच्या मागासलेपिाचा पुरािा आहे. माक्सयसंबंर्धी माझी ही िृत्ती असून माक्सयच्या 
अध्ययनाने मला एक निी दृष्ट ी प्राप्त झाली असे िाटले. माक्सयचा भौवतकिाद हा यावंत्रक भौवतकिादाहून 
वभन्न आहे याची कल्पना मला नव्हती, तोपयंत समाजिाद्यासंंबरं्धी बोलताना त्याचें भौवतक तत्त्िज्ञान मला 
पूियपिे अमान्य आहे असे मी वलहीत असे, पि माक्सयच्या विरोर्धविकासी भौवतक तत्त्िज्ञानासंबंर्धी मी तसे 
विर्धान करू शकत नाही. हेगेलचे जडादै्वत, शकंराचायांचे चैतन्यादै्वत आवि स्पेन्सरचे अजे्ञयादै्वत या सिय 
ब्रह्मविषयक वसद्धान्ताहूंन माक्सयचे विरोर्धविकासी भौवतक तत्त्िज्ञान वभन्न असून िेदान्ती लोकानंाही त्याचे 
वनःपक्षपाती बुद्धीने अध्ययन केले पावहजे असे माझे मत आहे. याविषयी एकच मुद्दा येथे सागंतो की िदेान्ती 
लोकानंी जडादै्वत वसद्धान्तािर जे जे आके्षप घेतले आहेत त्यापैकी एकही आके्षप या तत्त्िज्ञानातील 
वसद्धान्ताला लागू पडत नाही. तसेच दुसरा एक विचार माझ्या मनात अवलकडे र्फार जोराने येऊ लागला 
आहे ि तो म्हिजे मानिबुद्धीचे स्िातंत्र्य आवि त्याचे आत्मस्िातंत्र्य यानंा मी र्फार महत्त्ि पूिीपासूनच देत 
असे. परमेश्वराचे दास्य झुगारून देण्यासाठी भौवतकिादाचा आश्रय करण्यासही माझ्या मनाची एकेकाळी 
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तयारी होती. पि माक्सयचे अध्ययन करण्यापूिी जो भौवतकिाद मी िाचला होता, तो मला हे बुवद्धस्िातंत्र्य ि 
आत्मस्िातंत्र्य देईना. भौवतक वनयतीने मनुष्ट्याचे मन, बुद्धी ि आत्मा यानंा शृखंलाबद्ध केले आहे, असाच या 
भौवतकिादाचा सरळ वनष्ट्कषय होता. परमेश्वराच्या दास्यापेक्षा जड भौवतक वनयतीचे हे दास्य मला अवर्धक 
स्पहृिीय िाटेना. माझ्या अल्पस्िल्प अपरोक्षानुभतूीशीही ते जमेना, इतका अनुभिविरोर्धी वसद्धान्त ग्रहि 
करण्यात बुवद्धिाद आहे, असेही मला िाटेना. परमेश्वराच्या दास्यातून मुक्त होऊन प्रकृतीच्या खोड्ात 
आपले पाय अडकले जाऊ नयेत, अशी माझी आकाकं्षा होती. ही आकाकं्षा सर्फल होण्याचा एक मागय मला 
माक्सयच्या विरोर्धविकासी भौवतक तत्त्िज्ञानात आढळला, ककिा त्याच्या अध्ययनाने मला तो सुचला असेही 
म्हिता येईल. र्धमय ि तत्त्िज्ञान याचें ध्येय मोक्ष हे आहे. ईश्वरिाद मान्य करायला लाििे हे र्धमाचे ककिा 
अध्यात्माचे ध्येय नाही. जैन, बौद्धानंी हे दाखिनू वदले आहे. यापुढे ईश्वरिाद र्फार काळ वटकेल असे मला 
िाटत नाही. तथावप अध्यात्माचे ध्येय जो मोक्ष ककिा ब्राह्मो स्स्थती, ब्रह्मानुभि, आत्मानुभि यािर तो वटकिार 
आहे. शास्त्रज्ञानंा निी सत्ये संशोर्धन करताना, किींना निी सौंदये वनमाि करून त्याचंा आस्िाद इतरानंा 
देताना, संतानंा आत्मोद्धाराचे ि जगदुद्धाराचे कायय करीत असता आवि क्रावंतकारकानंा क्रावंतयज्ञात 
प्रािाहुती देताना या ब्राह्मीस्स्थतीचा अपरोक्ष अनुभि येतो. हा ब्रह्मानुभि अवनियचनीय आनंदमय आहे, 
स्रू्फर्मतदायक आहे. पे्रमकारक आहे आवि तो प्राप्त झाल्याने विश्वात्मभाि दृढ बनून विश्ववहतबुद्धी तेजस्िी 
बनते. मानिी बुद्धीत निी विचारसृष्ट ी वनमाि करण्याचे ि प्रत्यक्ष वदसिाऱया िास्ति सृष्ट ीिर मात करण्याचे 
साम्ययही येऊ शकते. बुद्धी सत्यवनष्ठ, अंतःकरि पे्रममय आवि आचरि तपःशुद्ध बनविण्याचा सतत प्रयत्न 
करिे हा आत्मोन्नतीचा एक सनातन मागय आहे, हे ज्ञान मला म. गारं्धींच्या जीिनाचे वनरीक्षि ि त्याचं्या 
लेखनाचे पवरशीलन करून अत्यंत सुलभतेने झाले. ब्रह्मानुभतूीसंबंर्धीचे गूढत्ि “सत्य हाच परमेश्वर” या गारं्धी 
सूत्राने नष्ट  केले. लो. वटळक ि म. गारं्धी याचं्यापासून आत्मोन्नतीप्रमािे समाजोन्नती हे र्धमाचेच त्याहूनही 
अवर्धक श्रेष्ठ अंग आहे, हे मला समजले होते. पि सामावजक घटनाचंी उत्पत्ती, अवभिृद्धी ि विनाश कसे 
होतात यासंबंर्धीचे ज्ञान मला माक्सयपासून वजतके झाले वततके इतरापंासून झाले नाही. ऐवतहावसक 
घडामोडींची माक्सयची मीमासंा अत्यंत महत्त्िाची आहे. तथावप ती पवरपूिय आहे असे नाही. या मीमासेंची 
माडंिी करताना, नि े विचार वनमाि करून बाह्य िास्ति पवरस्स्थतीला स्ििश बनविण्याची जी सनातन 
आत्मपे्ररिा मानिबुद्धीच्या मागे आहे, वतकडे दुलयक्ष केल्यास ही इवतहासमीमासंा जड यावंत्रक बनते ि अनेक 
माक्सयिाद्यानंी ती तशी बनविलीही आहे. हा माक्सयिाद मला मान्य नाही ि त्याच्या विरोर्धविकासी मूळ 
भवूमकेशीही तो विसंगत आहे. माक्सयिादापासून मी हेच वशकलो की आज मानिसंस्कृतीत समाजिादी क्रातंी 
झाल्यािाचून वतला स्थैयय लाभिार नाही ि ही क्रातंी घडवििाऱया शक्ती भाडंिलशाही ि साम्राज्यशाहीमुळेच 
वनमाि होत आहेत. पवरस्स्थतीच्या कचाटीत सिय मानिजात सापडली असता आवि आर्मथक घटनेच्या 
विघटनेमुळे सिय संस्कृती कोसळून पडत असता पवरस्स्थतीला स्ििश बनविण्यास अनुरुप असे विचार वनमाि 
करिारी मानिी अंतःकरिातील आत्मपे्ररिा चेतविली जाईल ि निे सासं्कृवतक युग स्थापन करण्याचे 
साम्यय मानिातील काही लोक तरी वनवित प्रकट करतील. माक्सयिादातील हा आत्मविश्वास मला अशास्त्रीय 
ककिा गूढगुंजन िाटत नाही. “मानि बुद्धी” त निविचाराचंी र्धारिा करिारी ही आत्मपे्ररिा आवि सभोिारची 
िास्ति स्स्थती याचं्या झगड्ातूंन क्रावंतकारक विचार, भािना ि कृती याचें आकार घडविले जातात. 
समाजजीिनाचा इवतहास वििवेचताना या दोनही घटकाचंा विचार करािा लागतो. माक्सयिादात बाह्य 
पवरस्स्थतीिर भर देण्याची प्रिृत्ती आहे ि गारं्धीिादात आत्मपे्ररिेिरच सिय भर देण्याची प्रिृत्ती आहे. 
क्रावंतकायय, क्रावंतशास्त्र ि क्रावंतभािना यात दोष राहण्यास हे उभयपक्षीय एकागंीत्ि कारि होत असते. 
सत्याग्रही ि समाजिादी या दोहोंच्या सहकायाने ि तावत्त्िक समन्ियानेच हे दोष नष्ट  होतील असे मला 
िाटते. कहदंूच्या ििाश्रमर्धमात जसे ब्राह्मि ि क्षवत्रय होते अथिा ब्रह्मषी ि राजषी होते, तसे आजच्या मानि 
समाजात काही सत्याग्रही ि काही समाजिादी असे मी मावनतो. सत्याग्रहींचे आत्मबल सिय समाजाची र्धारिा 
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करण्याइतके प्रभािी होईल तेव्हाच मानिसमाज समाजसत्ताक अिस्थेतून आत्मसत्ताक अिस्थेत जाईल ि 
म. गारं्धींना अवभपे्रत असिारे रामराज्य अितीिय होईल. माक्सयिादाची अंवतम पवरिती त्यातच झाली पावहजे 
ि होिे इष्ट  आहे. माक्सयिादाशी हे मत विसंगत नाही हे मला मान्य आहे पि ते ध्येय अमलात आिण्याचा मागय 
माक्सयला ि त्याच्या अनुयायानंा कळलेला नाही. त्याचे ज्ञान म. गारं्धींच्या सत्याग्रही तत्त्िज्ञानानेच होऊ 
शकेल. 
 
माझ्या नवचारांची गोधडी 
 

अशी ही माझ्या विचाराचंी गोर्धडी मी बनविलेली आहे. यात सापं्रदायशुद्धता नाही असे सिय 
सापं्रदावयक म्हितात. ती लोकापंुढे माडंण्याइतकी संुदर बनली आहे की नाही हे मी सागंू शकत नाही. तथावप 
ती वशिनू तयार करताना मला आनंद झालेला आहे ि वतच्याकडे पाहून थोडा अवभमानही िाटतो. समाजिादी 
मला गारं्धीिादी समजतात ि गारं्धीिादी मला समाजिादी मानतात. एकाचे मत दुसऱयांना मुळीच पटत नाही. 
पि माझे विचार अशास्त्रीय ि विसंगत आहेत आवि म्हिून ते गोर्धडीिजा बनले आहेत याबद्दल दोनही 
सापं्रदावयकाचें मतैक्य होऊ शकते. त्या दोघानंाही उत्तर देताना मी मोरोपतंाचं्या पुढील शब्दात देऊ शकेन. 

 
संस्कृत प्राकृत वमवश्रत यास्ति कोिी 

म्हिेल ही कंथा। 
भिशीत भीवत भ्रातं स्िान्ताला 

दाविला बरा पंथा॥ 
 

हे ऐकून ते दोघेही मला हसतील. मीही त्यानंा हसू शकेन. कारि मला या गोर्धडीने अियकय ती ऊब 
वमळू शकते. 
 

[सत्यकथा, एप्रिल १९४५, पृ. १५–२०] 
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रनशयि राज्यक्रांती आनि नवश्वकुटंुबवाद 
 

[‘लोकवशक्षि’ मावसकात ऑक्टोबर १९२८ ते सप्टेंबर १९२९ या िषयभराच्या काळात आचायय 
जािडेकरानंी रवशयन राज्यक्रातंीिर आठ लेखाचंी एक लेखमाला वलवहली. रवशयातील क्रातंीची िैवशष्ट्ट्ये, 
समाजसत्तािादाची तत्त्िे, बोल्शवेिकाचंी र्धोरिे, इ. बाबींची चचा या लेखमालेत केली होती. याच लेखमालेत 
आचायांनी “कम्युवनझम” साठी विश्वकुटंुबिाद हा मराठी पयाय योजला. रवशयाची ऐवतहावसक आवि 
भौगोवलक मावहती, प्रत्यक्ष बोल्शवेिक क्रातंीचा तपशील, बोल्शवेिकाचें अथयशास्त्र आवि राजकारि याचंी 
मावहती त्याकाळी उपलब्र्ध असलेल्या अद्ययाित संदभयगं्रथाच्या आर्धारे गोळा केल्याचे या लेखमालेिरून 
वदसते. पुढे १९४३ मध्ये आचायांनी “शास्त्रीय समाजिादा” िर वदलेली व्याख्यानेही प्रसृत संग्रहात समाविष्ट  
केली असल्याने येथे माक्सयिादाविषयीची चचा िगळली आहे मात्र आचायांच्या लेखनाच्या पवहल्या 
दशकातील त्याचं्या माडंिीचा पवरचय व्हािा म्हिून “बोल्शवेिकाचें समाजशास्त्र” आवि “कहदुस्थान आवि 
कम्युवनझम” या लेखामंर्धील काही उतारे येथे अंतभूयत केले आहेत. 

 
“जडिाद” हे कम्युवनझमचे मूलतत्त्ि या लेखमालेतून पुरेसे स्पष्ट  होत नाही अशी टीका करिारा 

लेख (कॉ.) सरदेसाईंनी वलवहला. त्यािरील आचायांच्या उत्तरातील मुख्य भागही येथे वदला आहे.] 
 
बोल्शेनवकांचे समाजशास्त्र 
 

खरी सामावजक उन्नती कराियाची झाल्यास या भाडंिलशाहीच्या कचाटीतून सामान्य जनतेची प्रथम 
सुटका झाली पावहजे, हे ओघानेच प्राप्त होते. बोल्शवेिकाचें सिय सामावजक विचार या एका वसद्धातंािरच 
उभारलेले आहेत असे म्हटल्यास अवतशयोक्ती होिार नाही. त्यानंा समाजातून आर्मथक दास्य नष्ट  कराियाचे 
आहे. मध्ययुगीन युरोपात आपल्या इकडच्याप्रमािेच चार सामावजक िगय होते. क्लजी, नोबल्स, वफ्रमेन ि 
सर्फय स् हे ते चार िगय होत. हे अनुक्रमे ब्राह्मि, क्षवत्रय, िैयकय ि शूद्र याचं्यासारखेच होते असे म्हिण्यास हरकत 
नाही. मध्ययुगाच्या अंताबरोबरच समाजाचे हे चतुर्मिर्ध िगीकरि नष्ट  होऊन औद्योवगक क्रातंीनंतर 
भाडंिलिाले ि मजूर असे वद्वविर्ध िगीकरि अस्स्तत्िात आले. हे िगीकरि नष्ट  करून बोल्शवेिकानंा 
एकिगयसमाज वनमाि कराियाचा आहे. कारखानदार ि जमीनदार िगय नष्ट  होऊन समाजातील सिय 
र्धनोत्पादन साियजवनक वनयंत्रिाखाली आले असता समाजातील उच्चनीच भाि, स्िामी-सेिक संबरं्ध, ककिा 
सर्धन-वनर्धयन भेद नष्ट  होऊन सियच समाजाचे सेिक बनतील, सिांचा दजा एकच, कोिी वकतीही मोठा झाला 
तरी तो समाजाचाच सेिक, ककबहुना कोिी कोिाचा मालकही नव्हे ि कोिी कोिाचा नोकरही नव्हे. 
ज्याप्रमािे परमेश्वराचे भक्त वततके सिय समान दजाचे, त्याचप्रमािे समाजाचे उपासक वततके सिय समान 
दजाचेच. कोिी कोिाला महाराज, साहेब, सरकार, मालक म्हिण्याचे कारि नाही. सिांनी सिांस कॉमे्रड 
(भाई) म्हिािे असा त्याचंा वनयम. समाजाची कोितीही सेिा अगर समाजाला आियकयक असे कोितेही कमय 
उच्च ककिा नीच नाही, असे ते समजतात. स्ि ेस्ि ेकमयण्यावभरतः संवसकद्ध लभते नरः ककिा स्िकमयिा तमभ्यच्यय 
वसकद्ध विन्दवत मानिः ही िेदान्ताची तत्त्िे त्यानंी व्यिहारात आिाियाची आहेत. समाजाव्यवतवरक्त ककिा 
मानितेव्यवतवरक्त ते कोिताही देि मानीत नाहीत. हे त्याचें तत्त्िज्ञान कोिास मान्य असो ककिा नसो, 
मानिता ही परमेश्वराची एक श्रेष्ठ विभतूी आहे, हे कोिासही मान्य कराि ेलागेल. या विभतूीची वनष्ट्कामबुद्धीने 
जे स्िकमयपुष्ट्पानंी अचा कवरतात ते कोितेही कमय करीत असले तरी त्याचंा दजा समानच आहे हे तत्त्ि आम्हा 
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भारतीयानंा नि े नाही. आपल्या परम भक्तासंंबरं्धी परमेश्वर ज्याप्रमािे तेषा ं वनत्यावभयुक्तानंा ं योगके्षमं 
िहाम्यहम् असे म्हितो, त्याचप्रमािे समाजाने आपल्या भक्तासंंबंर्धी म्हटले पावहजे..... 

 
...ज्याने त्याने आपापल्या अंगच्या गुिानंा अनुसरुन समाजाची सेिा करािी ि समाजानेही 

प्रत्येकाच्या गुिाचंा योलय पवरपोष होईल अशी त्याची जोपासना करािी, हेच तत्त्ि नैवतकदृष्ट्ट्या सयुस्क्तक 
ठरते. साियजवनक संपत्तीच्या विभागिीच्या कामी बोल्शवेिकाचें हेच ध्येय आहे ि नैवतकदृष्ट्ट्या ते वनदोष आहे 
यात शकंा नाही. हे ध्येय केिळ नैवतक दृष्ट ीनेच वनदोष आहे असे नव्हे तर आर्मथकदृष्ट्ट्याही वनदोष आहे असे 
वम. जे. ए. हॉब्सन् या प्रवसद्ध अथयशास्त्रज्ञाने दाखिनू वदले आहे. 

 
...एकत्र कुटंुबाची आर्मथक घटना [प्रत्येकाकडून त्याच्या शक्तींप्रमािे समाजाने सेिा घ्यािी आवि 

प्रत्येकास त्याच्या गरजापं्रमािे र्धन द्याि]े याच तत्त्िािर झालेली असते ि सिय समाजाची आर्मथक संघटना 
याच तत्त्िािर व्हािी असे कम्युवनस्टाचें म्हििे आहे. याचकवरता आम्ही त्यानंा विश्वकुटंुबिादी असे मराठी 
नाि योवजले आहे. 

 
पि या विश्वकुटंुबाची प्रस्थापना एकदम होिे शक्य नाही हे कम्युवनस्टानंाही आज मान्य झालेले 

आहे. खऱया विश्वकुटंुबाची प्रस्थापना झाली म्हिजे सामावजक वनयंत्रिाची ककिा राज्यसंस्थेची मुळीच 
आियकयकता राहिार नाही. पि समाजाला ही काल्पवनक अराजक अिस्था प्राप्त होण्यापूिी त्याला 
समाजसते्तच्या वशस्तीतून बराच काळ गेले पावहजे. या अिस्थेस समाजसत्ताक (Socialistic) अिस्था असे 
म्हिण्याचे कारि असे की, कोिाच्या योलय गरजा कोित्या ि त्या भागविण्यासाठी कोिास वकती र्धन द्यािे, 
हे ठरविण्याचे कायय करण्यासाठी सरकार या सस्क्तप्रर्धान संस्थेची या काळात समाजाला आियकयकता असते. 
भाडंिलप्रर्धान संस्कृतीमुळे आज िैयस्क्तक लोभ ि र्धनावभलाष याचंी र्फाजील िाढ झाली आहे, मनुष्ट्याचंी 
स्िभािरचना व्यस्क्तवनष्ठ बनलेली आहे, परस्पर सहकायाच्या भािनेपेक्षा स्परे्धची भािना उद्दीवपत झालेली 
आहे, भाडंिलिाल्याचं्या उदाहरिाने अकष्ट ार्मजत उत्पन्नािर जगण्याची आकाकं्षा व्यस्क्तमात्राच्या 
अंतःकरिात प्रबळ झालेली आहे, सामावजक विषमतेमुळे बुवद्धप्रर्धान रं्धदे करण्यास लायक अशा लोकाचंा 
व्हािा वततका पुरिठा अद्यावप झालेला नाही. या सिय पवरस्स्थतीमुळे समाजसत्ताक अिस्थेतून गेल्याखेरीज 
विश्वकुटंुबाची प्रस्थापना करिे अशक्य झाले आहे. या अिस्थेत समाजाची वनरवनराळी कामे करिाऱया िगांना 
वनरवनराळया राहिीला अियकय इतके िेतन देिे अियकय आहे. अथात या काळात या प्रमािात समाजातील 
आर्मथक विषमता सियस्िी नष्ट  होिे शक्य नाही. आज रवशयातही ही विषमता पूियपिे नष्ट  झालेली नाही. ज्या 
मानाने बुवद्धप्रर्धान ककिा विशषे कौशल्याची कामे करिाऱया लोकाचंा भरिा समाजात िाढेल, वशक्षिाचा 
प्रसार जोराने होईल, साध्या राहिीचे महत्त्ि लोकानंा पटत जाईल, िैयस्क्तक स्िाथयबुद्धी कमी होऊन 
समाजवहतबुद्धी िाढत जाईल, द्रव्याजयनातील स्परे्धची भािना नष्ट  होऊन समाजसेिचे्या कामी अहमहवमका 
सुरू होईल, त्यामानाने कोिासही आपली काययक्षमता वटकण्यास अियकय असिाऱया र्धनाहून अवर्धक 
र्धनोपभोग घेण्याची गरज भासिार नाही. आज रवशयातील सामावजक, राजकीय ि आर्मथक पवरस्स्थती या 
पवरितयनास अनुकूल अशी झालेली आहे. वशक्षिाची द्वारे सिांस खुली असून त्याची सिय जबाबदारी समाजाने 
आपल्या अंगािर घेतल्यामुळे कोिाच्याही नैसर्मगक बुद्धीचा विकास होण्यास अडचि उरलेली नाही. सिय 
र्धनोत्पादन समाजामार्फय त सहकायाच्या तत्त्िािर होत असल्याने समाजातील कू्रर जीिनकलह नष्ट  झालेला 
आहे, प्रत्येकाच्या योगके्षमाची जबाबदारी समाजाने घेऊन आपत्कालच्या मदतीची, िृद्धािस्थेतील व्यिस्थेची 
ि मुलाबाळाचं्या वशक्षिाचीही बरीच सोय समाजामार्फय त केल्यामुळे मनुष्ट्याची द्रव्यदृष्ट ी ि लोभ यानंा मयादा 
उत्पन्न झाली आहे. साध्या राहिीचे महत्त्ि समाजातील सत्तार्धारी कम्युवनस्ट स्िोदाहरिाने पटिनू देत 
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असल्याने “यथा राजा तथा प्रजा” या प्राचीन वसद्धान्तास अनुसरुन लिकरच हे ध्येय राष्ट्राच्या मनोभमूीत 
रुजेल अशी आशा करण्यास बराच आर्धार आहे. या कामी ज्या मानाने यश येत जाईल त्या मानाने एकिगय 
समाजसंघटनेच्या ध्येयाची प्रस्थापना झपाट्याने होऊ लागेल. 

 
सुखवस्तू वगय व मािवी प्रगती 
 

समाजशास्त्राच्या दृष्ट ीने बोल्शवेिकाचं्या सामावजक विचारसरिीिर येिाऱया एका आके्षपाचा येथे 
विचार करिे आियकयक आहे. समाजातील अश्रमोपजीिी सुखिस्तू िगय नष्ट  झाल्याने मानिी संस्कृतीच्या 
प्रगतीला अडथळा होण्याची भीती काही लोकानंा िाटते. या लोकाचें असे म्हििे आहे की, समाजात 
सुखिस्तू िगय असला तरच कलाकौशल्य, विद्याव्यासंग, शास्त्रीय शोर्ध ककिा काव्यिाङ मयादी लवलतकला 
यानंा उते्तजन वमळते. समाजातील सियच िगांना ककिा व्यक्तींना उपजीविकेकवरता श्रम करण्यास भाग 
पावडले, तर मानिी संस्कृतीच्या या श्रेष्ठ अंगाचंा विचार होिार नाही. मानिी संस्कृतीच्या इवतहासाकडे दृष्ट ी 
रे्फकल्यास हा आके्षप अगदीच वनरार्धार आहे असे म्हिता याियाचे नाही. आजपयंतच्या बहुतेक सिय 
संस्कृतींचा पाया सामावजक दास्यािरच घातलेला वदसून येतो. जगप्रवसद्ध अशी प्राचीन भारतीय आयांची 
संस्कृती ककिा युरोपातील अथीवनयन संस्कृती याचंा विचार केला तरी आपिास असेच वदसून येते. आमच्या 
इकडचे शूद्र आवि अस्पृयकय यानंा काबाडकष्ट  करून समाजाला उपजीविकेची सार्धने वनमाि करून द्यािीत, 
त्यानंी सिय हीन गिलेली कामे मुकाट्याने करािीत ि त्याच्या वजिािर तै्रिर्मिकानंी उच्च संस्कृतीची इमारत 
उभारािी असा प्राचीन भारतीय इवतहास आहे. प्राचीन रोमन अगर ग्रीक संस्कृतीचा विचार केला तरी 
सामावजक दास्यािरच वतची उभारिी झालेली आढळते. मध्ययुगातील संस्कृतीची उभारिी भदूासाचं्या 
(सर्फय च्या) काबाडकष्ट ािर उभारलेली होती. अिाचीन भाडंिलप्रर्धान संस्कृती मजूरिगाच्या गुलामवगरीिर 
ि वजत राष्ट्रातंील आर्मथक लुटीिर उभारलेली आहे. ताजमहालसारख्या मध्ययुगीन इमारतींच्या वठकािी 
वशल्पकलेचा जो अपूिय विकास दृष्ट ीस पडतो, त्याच्या बुडाशी अशाच मानिी गुलामवगरीचा आर्धार 
इवतहासज्ञासं सापडतो. यािरून विचार कवरता जगातील आर्मथक दास्य नष्ट  होऊन अल्पसंख्य सुखिस्तू िगय 
नाहीसा झाला तर मानिी संस्कृतीची प्रगती कंुवठत होईल अशी भीती काहींना िाटते. याला असेही एक उत्तर 
देता येईल की, गुलामवगरीच्या असुरी संस्थेिर उभारलेली संस्कृती ही खरी संस्कृतीच नव्हे ि ती नष्ट  झाली 
तरी मनुष्ट्यसमाजाचे कोितेही अनवहत होिार नाही. पि याहीपेक्षा अवर्धक समपयक उत्तर या आके्षपास देता 
येिार आहे. भौवतक शास्त्राचं्या िाढीमुळे मनुष्ट्याची र्धनोत्पादनक्षमता आज वजतकी िाढली आहे वततकी पूिी 
कर्धीच िाढली नव्हती. या भौवतक विदे्यच्या साहाय्याने मनुष्ट्याने आपला पगडा पंचमहाभतूािंर बसविला 
असून सृष्ट ीच्या दास्यातून त्याने आता आपिास बहुतेक मुक्त करून घेतले आहे. मनुष्ट्यसमाजाच्या आियकयक 
गरजा भागविण्याच्या कामी सिांनी श्रम कराियाचे ठरविले ि र्धनोत्पादनाचे कायय वशस्तिारीने ि शास्त्रीय 
पद्धतीने होऊ लागले, म्हिजे कोिासही चार-पाच तासाहूंन जास्त काम कराि ेलागिार नाही. कोिािरही 
कामाचा विशषे भार न पडता प्रत्येकास अियकय वततकी विश्रातंी वमळू शकेल. विवशष्ट  िगाने सियच काळ 
विश्रातंीत ककिा आळसात काढािा, समाजातील सामान्य जनतेने सिय वदिसभर काबाडकष्ट  करीत राहािे, 
वतने कोित्याही उच्च प्रतीच्या सुखाचा अवभलाष र्धरू नये ि आपल्या श्रेष्ठ गुिाचंा विकास न होताच 
जागच्याजागी कुजून मरून जािे, ही आपत्ती टाळिे भौवतक विदे्यच्या प्रगतीमुळे ि सामावजक समतेच्या अगर 
लोकसते्तच्या ध्येयामुळे आज शक्य कोटीत आलेले आहे. उच्च मानिी संस्कृतीची िाढ होण्यास समाजातील 
प्रत्येक व्यक्तीस वदिसाकाठी काही विश्रातंी वमळण्याची सोय झाल्याने अवर्धकच अनुकूल िातािरि वनमाि 
होिार आहे. बहुजनसमाजाचा जीिनक्रम सुखाचा ि आरामाचा होत गेल्याने त्याचं्या राहिीतही 
कलाकौशल्य, विद्यावभलाष, मानवसक उन्नती, सद गुि संिर्धयन यासं अिसर वमळेल. बहुजन समाजाला 



 

अनुक्रमणिका 

सामावजक दास्यातं रखडत ठेिनू विवशष्ट  अल्पसंख्याकं िगानेच चैनीत ि ऐषआरामात वनमलन असिे, ही 
खरी मानिी संस्कृती नसून बहुजनसमाजाची जीिनयात्राच अवर्धक रमिीय, आकषयक ि आल्हादजनक 
बनवििे हीच खरी मानिी संस्कृती आहे. अशा संस्कृतीच्या नव्या युगाचा अितार होण्यास अनुकूल काळ 
भौवतकशास्त्रातील शोर्धामुंळे आज मनुष्ट्यसमाजास प्राप्त झालेला आहे. पि सृष्ट ीच्या दास्यशृखंलातून आज 
मनुष्ट्याची मुक्तता झाली असली, तरी भाडंिलप्रर्धान संस्कृतीमुळे त्याचे सामावजक ि आर्मथक दास्य आज 
अवर्धकच िाढलेले आहे. याची कारिे नैसर्मगक नसून सामावजक आहेत ि सामावजक क्रातंीने ती नष्ट  करिे 
शक्य आहे. समाजाची रचना उच्चनीच भािािर करण्याचे समथयन करण्यास भौवतक विदे्यच्या प्रगतीमुळे आज 
एकही सबळ कारि उरलेले नाही ि म्हिून समाजसते्तच्या मागाने विश्वकुटंुबाचे ध्येय गाठण्याच्या मागात 
नैसर्मगक अशी कोितीच अडचि आज उरलेली नाही. यामुळे मानिी संस्कृतीची पीछेहाट होण्याची ही भीती 
आता कोिी र्धरण्याचे कारि नाही. 
 
स्त्री स्वातंत्र्य 
 

बोल्शवेिकाचं्या स्त्री स्िातंत्र्याच्या विचारासंबरं्धीही बराच गैरसमज पसरलेला वदसून येतो. वस्त्रयाचं्या 
दास्याचे वनदानही त्यानंी आपल्या सियसामान्य विचारसरिीस अनुसरून समाजाच्या आर्मथक संघटनेतच 
शोरू्धन कावढले आहे. वस्त्रयाचं्या दास्याचे खरे वनिारि होण्यास त्यानंा आर्मथक स्िातंत्र्य वमळाले पावहजे असे 
त्याचें मत आहे. पि ही कल्पना पािात्त्य समाजशास्त्रज्ञापंैकी केिळ कम्युवनस्ट ककिा समाजसत्तािादी 
पक्षातच वदसून येते असे म्हिता येिार नाही. अनेक व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादी समाजशास्त्रज्ञही वस्त्रयाचं्या आर्मथक 
स्िातंत्र्याचे पुरस्कते आहेत. तथावप समाजसत्तािादी पुढारी वस्त्रयाचें आर्मथक स्िातंत्र्य वजतक्या पायाशुद्ध 
ककिा सुसंगत रीतीने प्रवतपावदतात, वततके व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादी पुढारी प्रवतपादीत नाहीत. वस्त्रयानंा आर्मथक 
स्िातंत्र्य द्याियाचे म्हिजे आज त्या जी कौटंुवबक कतयव्ये करीत आहेत, त्याचंी समाजाने काहीतरी िगेळी 
सोय केली पावहजे. ती कशी कराियाची हाच मुख्य प्रयकन असून त्याचे वजतके समार्धानकारक उत्तर 
समाजसत्तािादी देऊ शकतात वततके व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादी देऊ शकत नाहीत. पवहली गोष्ट  अशी की 
व्यस्क्तमात्रास आर्मथक दृष्ट्ट्या स्िािलंबी ि स्ितंत्र बनण्यास वदिसाकाठी चार-पाच तासाहूंन अवर्धक काळ 
काम कराियास लागू नये, असा समाजसत्तािाद्याचंा पवहला वसद्धातं आहे. समाजातील र्धनोत्पादनाचे सिय 
कायय शास्त्रीय ि साियजवनक वहतदृष्ट ीने होऊ लागले असता हे ध्येय शक्य कोटीत येऊ शकेल असे बहुतेक 
लोकासं मान्य होण्यासारखे आहे. असे झाले म्हिजे आजच्याप्रमािे वस्त्रयानंा द्रव्याजयनासाठी आठ-आठ, 
दहा-दहा तास घरदार सोडून जाण्याची गरज लागिार नाही. तसेच यावंत्रक शक्तीचा उपयोग समाजात 
िाढत जाईल त्यामानाने कुटंुबातील गृवहिीस करािी लागिारी आजची कामे कमी कमी होत जािार हे ही 
आपिास वदसत नाही. दळिे, काडंिे, कपडे रु्धिे, वदिाबत्ती करिे, स्ियंपाक करिे िगैरे सिय कामे हळूहळू 
मोठ्या प्रमािािर यावंत्रक शक्तीने होत जाऊन गृवहिींस ती करािी लागिार नाहीत, ककिा लागली, तरी 
त्यातील र्फारच थोडा भाग करािा लागेल असे समाजसत्तािाद्याचें मत आहे. गृहकृत्याचं्या कामी 
व्यस्क्तस्िातंत्र्याच्या ऐिजी सहकायाचे तत्त्ि अमलात येण्याने हे ध्येय साध्य होत जाईल. घरोघरी दळिे, 
काडंिे, कपडे रु्धिे, भाकरी भाजिे, गुरे ठेिनू दुर्धाचा पुरिठा करिे, असे न करता गािातील ककिा आळीतील 
सिय लोकाचें दळिे, काडंिे, कपडे रु्धिे, पाि भाजिे ककिा डेअरी करून दूर्ध पुरवििे ही कामे यावंत्रक 
साहाय्याने साियजवनक वनयंत्रिाखाली सहकायाने होऊ लागल्यास समाजातील वस्त्रयाचें वकतीतरी श्रम 
िाचिार आहेत.... 
 



 

अनुक्रमणिका 

कुटंुबातील हरएक कामाचंा बोजा वस्त्रयािंर टाकून ि बालसंगोपनाची सियच जबाबदारी वस्त्रयाकंडे 
सोपिनू हल्लीचा समाज ि पुरुषिगय मातृिात्सल्याच्या नैसर्मगक भािनेला र्फाजील ताि देत आहे, असे सूक्ष्म 
विचाराअंती सिांस मान्य कराि ेलागेल. यावंत्रक शक्तीचा उपयोग पुरुषिगाच्या सुखसोयी िाढविण्याच्या 
कामी वजतका झालेला आहे वततका कौटंुवबक काबाडकष्ट  कमी करण्याच्या कामी अद्यावप झालेला नाही. 
तसेच प्रत्येकाचे िेतन भाडंिलशाहीत त्याच्या र्धनोत्पादन साम्यािरूनच ठरत आहे, तोपयंत वस्त्रयाचं्या 
अडचिी ि गरजा ध्यानात घेऊन त्यानंा कामाच्या िळेात पगारी सुट्ट्ट्या ि पगारी रजा देण्याची सोय होिे 
शक्य नाही. सिय र्धनोत्पादन साियजवनकरीत्या होऊन प्रत्येकाच्या योलय गरजाचंा विचार करून सामावजक 
संपत्तीची विभागिी व्हािी, हे समाजसत्ताक तत्त्ि ज्या मानाने अमलात येईल त्या मानानेच वस्त्रयाचें आर्मथक 
दास्य नष्ट  होऊन स्त्रीस्िातंत्र्यामुळे कौटंुवबक सौख्यात भर पडत जािार आहे.... 
 
कम्युनिस्ट व िाक्स्तकवाद 
 

अखेरीस कम्युवनस्ट पक्षाच्या र्धमयमतासंंबंर्धी दोन शब्द वलहून हा लेख संपिाियाचा आहे. कम्युवनस्ट 
हे आपिास पके्क र्धमयदे्वष्ट े समजतात. परमेश्वराच्या अस्स्तत्िािर त्याचंा विश्वास नाही ि भौवतक सृष्ट ीच्या 
पाठीमागे अध्यात्मशक्ती आहे या वसद्धातंािरही त्याचंी श्रद्धा नाही. आम्हास त्याचंी ही मते मान्य नाहीत ि 
समाजात जडिाद माजल्याने समाजाचे वहत होईल असे आम्हास िाटत नाही. पि समाजसत्तािाद ककिा 
विश्वकुटंुबिाद (Socialism or Communism) याचा नास्स्तकिादाशी ककिा जडिादाशी असा अन्योन्य 
वनत्यसंबरं्ध आहे, असे आम्हास िाटत नाही. अनेक समाजसत्तािादी अध्यात्मिादी आहेत ि अनेक जडिादी 
व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादी आहेत. आमच्या मतापं्रमािे भारतीय तत्त्िज्ञानातील अध्यात्मिादी िदेान्त, विभवूतिाद, 
लोकसंग्रहपोषक वनष्ट्कामकमययोग ि भगिद गीतेतील प्रिृत्ती वनिृत्तीचा समन्िय याचं्या पायािर 
विश्वकुटंुबिादाचे संुदर मंवदर उभारता येिे शक्य आहे. पि इतके तकय शुद्ध तत्त्िज्ञान विस्ती र्धमाच्या 
आर्धारभतू गं्रथात सापडत नसल्याने पािात्य देशातील पुष्ट्कळ समाजसुर्धारक ि समाजशास्त्रितेे्त, 
नास्स्तकिादी, जडिादी ककिा अजे्ञयिादी बनतात. कॉम्ट, स्पेन्सर, वमल्ल याचंीच परंपरा आज रवशयन 
कम्युवनस्टानंी चालविली आहे, पि वमल्ल, स्पेन्सर याचं्या व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादाऐिजी समाजसते्तच्या तत्त्िाचंा 
अिलंब केल्याने त्यानंी न कळत र्फार मोठे र्धमयकायय केलेले आहे असे आमचे मत आहे. मनुष्ट्याच्या िैयस्क्तक 
स्िाथय भािनेिर समाजाची रचना करू पाहिारे लोक र्धमयवनष्ठेच्या वकतीही गप्पा मारीत असले ककिा वकतीही 
कमयठ असले, तरी समाजसुर्धारिात्मक र्धमाचा ते उच्छेद करीत आहेत असेच म्हिाि ेलागते. या दृष्ट ीने 
तोंडाने र्धमयवनष्ठेचा जप करिारे भाडंिलप्रर्धान संस्कृतीचे भोक्ते विश्वकुटंुबिादी नास्स्तक सुर्धारकापेंक्षा र्धमाचे 
अवर्धक दे्वष्ट े ठरतात. बोल्शवेिकाचंी सामावजक ि आर्मथक मते खऱया मानिर्धमास अनुकूल अशीच आहेत. 
र्धमाचे ऐवहक ध्येय विश्वकुटंुबिाद हेच आहे. खऱया विश्वव्यापक साियवत्रक र्धमािर उभारलेल्या लोकसंग्रह 
शास्त्राचा पाया व्यक्तीच्या स्िवहत-बुद्धीिर घातला न जाता व्यक्तीच्या स्िर्धमयबुद्धीिरच घातला पावहजे. 
र्धनोत्पादन िैयस्क्तक स्िाथयभािनेिर न चालता समाजसेिचे्या पवित्र भािनेिर चालू रावहले पावहजे. 
सामावजक संपत्तीची विभागिी व्यक्तीच्या अथोत्पादनक्षमतेिरच अिलंबनू न राहता त्याच्या समाज पे्रमाच्या 
उत्कटतेिर अिलंबून रावहली पावहजे. समाजात वनत्य कू्रर जीिनकलह चालू न राहता परस्परसहकायाची 
मंजूळ भािना प्रचवलत झाली पावहजे. सिांच्या योगके्षमाची जबाबदारी मानितारूपी विराट पुरुषाने उचलािी 
आवि मनुष्ट्याची दै्वतिर्धयक द्रव्यदृष्ट ी ि स्िाथयभािना याचंा हळूहळू लोप व्हािा. व्यस्क्तमात्राचे सिय व्यिहार 
परस्पर स्नेहाच्या ि सहकायाच्या तत्त्िािर होऊ लागून शरीरभेदाच्या पलीकडे असिाऱया आध्यास्त्मक 
अदै्वताचा क्षिोक्षिी अनुभि येऊ लागािा, असेच कम्युवनस्टाचें मत आहे. समाजसते्तच्या उग्र तपियेतून पार 
पडल्यानंतर ि सिांचाच आत्मविकास, पराकोटीस गेल्यानंतर जगातील पोलीस, तुरंुग, शस्त्रसामुग्री इत्यादी 
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अमंगल िस्तंूचा लोप होऊन सिय विश्व मंगलमय बनून जाईल असे त्यानंा िाटते. भारतीय पुरािात िियन 
केलेले सत्ययुग ते हेच होय. विस्ताने भाकीत केलेले परमेश्वरी साम्राज्य ते हेच होय. याच ध्येयाकडे 
मनुष्ट्यमात्रास नेण्याचा प्रामाविक प्रयत्न आज कम्युवनस्ट लोक करीत आहेत ि या दृष्ट ीने ते आपिास र्धमयदे्वष्ट े 
म्हििीत असले तरी, आम्ही त्यानंा र्धमयवनष्ठच समजतो. 
 

[लोकप्रिक्षण, मे १९२९, प.ृ ३११ ते ३२३] 
 
वहदुस्थाि आनि कम्युनिझम 
 

[भारतात कम्युवनझम रै्फलाििे वकतपत शक्य ि आियकयक आहे याची चचा या लेखात केली आहे. 
मुख्यतः भारतीय संस्कृती आवि कम्युवनझम यातं विरोर्ध आहे काय या मुद्याविषयीचे आचायांचे वििचेन 
तेिढेच येथे घेतले आहे.] 

 
आतापयंत प्रस्तुत लेखमालेत बोल्शवेिक पक्षाने रवशयात केलेल्या क्रातंीचा इवतहास सागंून त्याचं्या 

तत्त्िज्ञानाचा िाचकानंा पवरचय करून वदला. या लेखात हे तत्त्िज्ञान कहदुस्थानात पसरिे वकतपत शक्य ि 
इष्ट  आहे या प्रयकनाची चचा कराियाची आहे. बोल्शवेिकाचें तत्त्िज्ञान म्हिजे कम्युवनझम ऊर्फय  
“विश्वकुटंुबिाद” कहदुस्थानात प्रसार पाििे शक्य ि इष्ट  नाही, असे मानिाऱया लोकाचें मुख्यतः तीन आके्षप 
ऐकू येतात. पवहला आके्षप असा की, कम्युवनझमचा रै्फलाि जेथे भाडंिलशाहीची आतोनात िाढ झालेली आहे 
अशाच देशात होिे शक्य असते, पि कहदुस्थानात अद्यावप भाडंिलशाहीची िाढच र्फार झाली नसल्यामुळे या 
तत्त्िज्ञानाचे बीजारोपि सध्याच्या पवरस्स्थतीत येथे होिे शक्य नाही ि आियकयकही नाही. आमच्यापुढे आज 
मुख्य प्रयकन राष्ट्रीय संपत्तीची िाढ कशी होईल हा आहे. राष्ट्रीय संपत्तीची विभागिी कशी व्हािी, हा 
त्यानंतरचा प्रयकन आहे. आमचे उद्योगरं्धदे अद्यावप बाल्यािस्थेत आहेत. याच िेळी राष्ट्रीय संपत्तीच्या समान 
ककिा न्याय्य विभागिीचा प्रयकन पुढे करून कामगार भाडंिलिाले याचं्यात िगययुद्ध सुरू झाल्यास आमची 
औद्योवगक उन्नती अगदीच खंुटून जाईल, ककबहुना आमचे राष्ट्रीय उद्योगरं्धदे बाल्यािस्थेतच मरून जातील. 
सध्या आपल्या देशात कम्युवनझमचा पाय वशरकू नये असे म्हििाऱयाचंा दुसरा आके्षप व्यािहावरक 
राजकारिाच्या दृष्ट ीने आहे. याचं्या मताप्रमािे कहदुस्थानापुढे सध्या मुख्य महत्त्िाचा प्रयकन राजकीय 
स्िातंत्र्याचा आहे. याचं्या मताप्रमािे एकदा कहदी राष्ट्र राजकीय दृष्ट्ट्या स्ितंत्र झाले म्हिजे मग त्याची 
सामावजक ककिा आर्मथक संघटना कशी असािी हे प्रयकन सहज सुटिार आहेत. तोपयंत कम्युवनझमसारख्या 
िादग्रस्त प्रयकनाचंी चचा सुरू केल्याने राष्ट्रीय पक्षात र्फाटारू्फट होऊन स्िातंत्र्याचा लढा लाबंिीिर पडत 
जातो, ककबहुना राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या लढ्यास लागिारे ऐक्य नष्ट  झाल्यामुळे स्िातंत्र्यप्राप्तीही अशक्य 
होऊन बसिार आहे. येिेप्रमािे पवहला आके्षप अथयशास्त्रज्ञाचंा तर दुसरा राजनीतीतज्ञाचंा आहे. या दोहोंहून 
वनराळा असा वतसराही आके्षप तावत्त्िक स्िरूपाचा आहे. ह्या आके्षपकाचें म्हििे असे आहे की, कम्युवनझमचे 
सिय तत्त्िज्ञान भारतीय संस्कृतीला विरोर्धक असल्याने त्याचा पाय आपल्या देशात वशरिे अशक्य ि अवनष्ट  
आहे. अथात आर्मथक, राजकीय ि तावत्त्िक अशा वत्रविर्ध आके्षपाचें थोडक्यात समार्धान करण्यासाठी हा लेख 
मुद्दाम वलहाियास घेतला आहे. 

 
ज्या देशात औद्योवगक उन्नती अत्यंत होऊन भाडंिलशाहीची अतोनात िाढ झाली आहे, त्याच देशात 

समाजसत्तािाद ककिा विश्वकुटंुबिाद असली तत्त्ि ेप्रसार पािनू यशस्िी होतील आशी कालय  माक्सय प्रभतूी 
आद्य समाजसत्तािाद्याचंी अपेक्षा होती, परंतु ही अपेक्षा इवतहासाच्या ओघाकडे पावहली असता खोटी ठरलेली 
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वदसते. पवहली समाजसत्ताक क्रातंी इंललंड, अमेवरका, फ्रान्स ककिा जमयनी अशा औद्योवगक प्रगतीत 
पुढारलेल्या राष्ट्रातं झालेली नसून ती रवशयासारख्या औद्योवगक उन्नतीत मागासलेल्या देशात झाली. असे 
प्रत्यक्ष वदसत असता िरील प्रकारचा आके्षप आज कोिी घेऊ शकत नाही. यापुढेही अशा प्रकारची 
समाजसत्ताक क्रातंी औद्योवगक प्रगतीस र्फार पुढे गेलेल्या अमेवरका ककिा इंललंड या देशातं होण्याचा संभि 
नसून परराष्ट्रीय कजाच्या ि देण्याच्या भाराखाली चेपून गेलेल्या जमयनीत ककिा परकीय साम्राज्यशाहीखाली 
चुरडून जात असलेल्या कहदुस्थानातच होईल अशी बोल्शवेिकाचंी ऊर्फय  रवशयन कम्युवनस्टाचंी अपेक्षा 
आहे..... 

 
....सध्याच्या राजकीय दास्याच्या काळात होिारी औद्योवगक प्रगती ही खरोखर राष्ट्रीय आहे ककिा 

नाही अथिा ती तशीच राहील ककिा नाही हा प्रयकनच आहे. या दृष्ट ीने सध्या मोठ्या भाडंिलािर चालिारे 
कारखाने न वनघता छोट्या भाडंिलािर चालिारे पि मोठ्या लोकसंख्येस रोजगार देिारे खेड्ापाड्ातील 
रं्धदेच राष्ट्रीय दृष्ट्ट्या अवर्धक वहतप्रद आहेत. राष्ट्रवहताच्या दृष्ट ीने संशयास्पद महत्त्िाच्या प्रचडं 
कारखानदारीच्या मोहाने देशातील बेकार ि दवरद्री लोकाचं्या चळिळी बदं पडतील अशी आशा करिे व्यथय 
आहे. आपल्या राष्ट्राची खरी ि वहतािह औद्योवगक उन्नती आम्ही राजकीय स्िातंत्र्य प्राप्त करून 
घेतल्याखेरीज होऊ शकत नाही हे आता सिांस कळून चुकले आहे ि म्हिून पारतंत्र्यातील औद्योवगक 
प्रगतीच्या मृगजळाच्या मोहाने बहुजनसमाजाच्या चळिळी लाबंिीिर टाकण्यास कोिीही तयार होिे शक्य 
नाही. अथयशास्त्रज्ञाचं्या आके्षपाचें असे वनरसन केल्यानंतर व्यिहारदक्ष मुत्सद्याकंडून राष्ट्रीय दृष्ट ीने येिाऱया 
आके्षपाकडे िळले पावहजे....... 

 
[येथून पुढील चचा मुख्यतः त्यािळेच्या राष्ट्रीय चळिळीची स्स्थती आवि राष्ट्रसभेतील विविर्ध प्रिाह 

यािंर कें वद्रत झालेली आहे. “हप्त्याहप्त्याने स्िराज्य” ही कल्पना अमान्य करून संपूिय स्िराज्याचा आचायय 
पुरस्कार करतात ि ही मागिी क्रावंतकारक असल्याचा दािा करतात. “..देशातील जमीनदार ि 
कारखानदार िगय अराष्ट्रीय बनून सरकारच्या आश्रयाखाली जािार..... इंललंडातील भाडंिलिाले ि येथील 
भाडंिलिाले आजच एक होऊ लागले आहेत...” अशा पवरस्स्थतीत राष्ट्रीय स्िातंत्र्याची चळिळ शतेकरी 
कामकऱयाचं्या चळिळींशी जोडण्यात गैर काही नाही असा आचायय जािडेकराचंा अवभप्राय आहे.] 
 

आज राष्ट्रीय सभेत संपूिय स्िातंत्र्यिादी जो पक्ष वनमाि झाला आहे, तो केिळ भािनेच्या आर्धारािरच 
उभारलेला आहे असे म्हिता येिार नाही. गेल्या िीस-पंचिीस िषांत वमळालेल्या सुर्धारिाचंा प्रत्यक्ष अनुभि 
आवि भाडंिलप्रर्धान संस्कृतीच्या पुरस्कत्या वब्रवटश साम्राज्यातंगयत स्िराज्यातं कहदी जनतेचे खरे वहत साध्य 
होिे शक्य नाही अशी खात्री याचं्या आर्धारािर आज कहदी राष्ट्र वब्रवटश साम्राज्याचे पके्क दे्वष्ट े बनले आहे. 
साम्राज्यातंगयत स्िराज्यात कहदी र्धवनकिगाचे, कहदी भाडंिलिाल्याचें वहत होिे शक्य आहे पि शकेडा ९८ 
लोकाचें म्हिजे कहदी शतेकऱयाचें ि कामकऱयाचें खरे वहत भाडंिलप्रर्धान संस्कृती ि वतचे प्रवतवनवर्धभतू जे 
वब्रवटश साम्राज्य याचं्या छत्राखाली होऊ शकत नाही, याची जािीि राष्ट्रीय सभेतील नव्या पक्षाला झाली 
आहे. तसेच ही भाडंिलप्रर्धान संस्कृती आवि साम्राज्यिाद हे केिळ कहदजनतेचेच नव्हेत, तर अवखल 
जगतातील सामान्य जनतेचे शत्र ूझालेले आहेत. यामुळे कहदी स्िातंत्र्य हा केिळ कहद राष्ट्रापुरताच प्रयकन 
उरलेला नसून तो जागवतक राजकारिातील एक महत्त्िाचा प्रयकन बनलेला आहे. याच दृष्ट ीने कहदी राष्ट्रीय 
सभेचा संबंर्ध आज साम्राज्यविनाशक संघाशी (Anti-Imperial League) नव्या पक्षाने जोडून वदला आहे. 
वब्रवटश साम्राज्याच्या भरभराटीसाठी ि िैभिासाठी कहदी जनता यापुढे आपले रक्त साडंण्यास तयार होिार 
नाही, असा स्पष्ट  ठराि राष्ट्रीय सभेने केला असून शतेकरी, कामकरी ि सैवनक याचंी संघटना करून वतच्या 



 

अनुक्रमणिका 

मार्फय त स्िातंत्र्य प्रस्थावपत करिे ि या कामी इतर देशातील शतेकरी ि कामकरी लोकाचंी सहानुभतूी संपादन 
करिे असे आजचे राष्ट्रीय सभेचे राजकारि आहे आवि कहदी राष्ट्रातील कारखानदार ि जमीनदार िगाला 
हाताशी र्धरून, औद्योवगक उन्नतीचे अवमष दाखिनू, बड्ा अवर्धकाराचं्या जागाचंा मोह उत्पन्न करून आवि 
र्धवनक सत्ता स्थापन करून कहदी राष्ट्र कायमचे आपल्या ताब्यात ठेििे हे वब्रवटश साम्राज्यिादी मुत्सद्याचें 
ध्येय आहे. अथात कहदी स्िातंत्र्य कहदी शतेकरी ि कामकरी िगयच संपादन करिार ि त्या कामी कहदी 
र्धवनकिगय त्यास आडिा येिार. पि शतेकरी ि कामकरी िगाने भाडंिलिाल्या र्धवनकिगाचा विरोर्ध सोसून 
जे स्िराज्य ककिा स्िातंत्र्य प्रस्थावपत होिार ते कामकरी ि शतेकरी याचेंच राज्य होिार हे स्पष्ट  आहे. 

 
भारतीय संस्कृती आनि नवश्वकुटंुबवाद 
 

आता आरु्धवनक विश्वकुटंुबिादाचे तत्त्िज्ञान भारतीय संस्कृतीशी विरोर्धी आहे ि म्हिून त्याचा प्रसार 
आपल्या देशात होऊ नये असे म्हििाऱयाचं्या आके्षपाचें थोडे वििचेन करू. हे वििचेन करताना भारतीय 
संस्कृती म्हिजे काय ि वतचे िैवशष्ट्ट्य कोिते हे पावहले पावहजे ि त्याप्रमािे विश्वकुटंुबिादाची मूलभतू तत्त्िे 
कोिती याचाही विचार केला पावहजे. भारतीय संस्कृती म्हिजे बालवििाह, जावतभेद, अस्पयृकयता, स्त्रीदास्य, 
एकतंत्री राज्यव्यिस्था आवि आर्मथक विषमता अशीच ज्याचंी कल्पना असेल त्याचं्याशी ह्या विषयाची चचा 
करिे जिळजिळ अशक्यच आहे. विवशष्ट  काळी विवशष्ट  पवरस्स्थतीत, विवशष्ट  देशात उत्पन्न होिारे 
सामावजक, राजकीय ककिा र्धार्ममक विचार-आचार, रूढी ि कायदे ही कोित्याही राष्ट्राची संस्कृती होऊ 
शकत नाही. तर त्या संस्कृतीने पवरर्धान केलेली ती केिळ िसे्त्र अथिा मानि िशंाच्या अत्युत्कृष्ट  स्िरूपासंबंर्धी 
आपली ध्येये अमलात आिण्यासाठी उपयोगात आिलेली ती सार्धने होत. या दृष्ट ीने विचार करिाऱयाचें असे 
मत आहे की, भारतीय संस्कृतीचे ध्येय अध्यात्मिाद हे असून युरोपीय संस्कृतीचे ध्येय जडिाद हे आहे. परंतु 
हे मतही बऱयाच मयावदत स्िरूपात आज मान्य होण्यासारखे आहे. कारि भारतीय संस्कृतीचे ध्येय 
अध्यात्मिाद हे आहे याचा अथय अवर्धक स्पष्ट  केला पावहजे. अध्यात्मिाद म्हिजे वनिृत्तीिाद ककिा संन्यास 
मागय नव्हे. सामावजक, आर्मथक ि राजकीय व्यिहारापासून व्यक्तीला पराङ मुख करून केिळ िैयस्क्तक मोक्ष 
हेच ध्येय मानिे हे भारतीय संस्कृतीचे ध्येय वनदान यापुढे तरी होऊ शकत नाही. र्धमय, अथय, काम आवि मोक्ष 
हा चतुर्मिर्ध पुरुषाथय साध्य करून देिारा, वनःश्रेयसाबरोबरच अभ्युदयाचाही लाभ घडवििारा, संसारास 
वभऊन पळू न जाता त्यास आत्मिश बनवििारा, सामावजक, आर्मथक ि राजकीय व्यिहाराचंा त्याग करिारा 
नव्हे, तर या सिय व्यिहाराचंी आध्यास्त्मक पायािर उभारिी करून त्याचंा उपयोग साियवत्रक उन्नतीस करून 
आवर्धभौवतक उन्नतीस शत्र ून लेखता वतला आध्यास्त्मक उन्नतीचे सार्धन बनवििारा, कलाकौशल्य ि सौंदयय 
याचंा वतटकारा न करता त्याचं्या साहाय्याने, आत्मानंदाचा आस्िाद घेिारा असा अध्यात्मिाद हे भारतीय 
संस्कृतीचे ध्येय आहे ि ते सिय जगताचेही ध्येय बनले पावहजे. त्यापुढे प्रत्येक र्धमाची, प्रत्येक जातीची, प्रत्येक 
मानििशंाची ककिा प्रत्येक राष्ट्राची संस्कृती वभन्न राहिार नसून सिय मानिजातीची संस्कृती एकच होिार 
आहे. अथात ह्या अवखल मानिी संस्कृतीला उपवरवनर्मदष्ट  अध्यात्मिादाचीच कास र्धरािी लागिार असून 
खऱया विश्वकुटंुबिादाचे ध्येय हेच असले पावहजे. 

 
या दृष्ट ीने समाजसत्तािाद आवि व्यस्क्तस्िातंत्र्यिाद याचंा आपि विचार करू. हे िाद मुख्यतः 

समाजाच्या आर्मथक संघटनेसंबरं्धी उत्पन्न झालेले आहेत. मानिी जीविताला आियकयक असिारी 
संपत्त्युत्त्पादनाची सार्धने खाजगी व्यक्तीच्या मालकीची असािीत असे व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादाचे म्हििे, तर 
त्यािर समाजाची मालकी असािी असे समाजसत्तािादाचे मत आहे. व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादामुळे समाजात स्पर्धा 
िाढते, तर समाजसत्तािादाने सहकायय िाढते. व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादाची मदार िैयस्क्तक स्िाथयबुद्धीिर, तर 
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समाजसत्तािादाची मदार समाजसेिाबुद्धीिर. सामावजक िगािगातील ि राष्ट्राराष्ट्रातील दै्वत नष्ट  करून 
अवखल मानिजातीत अदै्वत प्रस्थावपत करिे हे समाजसत्तािादाचे ध्येय. व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादाने यावंत्रक शक्ती 
बहुजन समाजाला दास्यात लोटून र्धवनक िगाची दासी बनते, तर समाजसत्तािादामुळे यावंत्रक शक्ती सिय 
जनतेची सेिा करू लागते. व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादामुळे औद्योवगक सार्धनाचंा उपयोग श्रीमंताचं्या चिचाल चैनी 
तृप्त करण्याकडे होतो, तर समाजसत्तािादामुळे त्याचंा उपयोग बहुजनसमाजाच्या आियकयक गरजा 
भागविण्याकडे होतो. व्यस्क्तस्िातंत्र्यामुळे अनथयमूलक िैयस्क्तक संपत्तीची िाढ होते, त समाजसत्तािादामुळे 
सिांना उपभोग घेता येण्याजोगी सिोपकारक अशी साियजवनक संपत्ती िाढत जाते. हे मुदे्द ध्यानात घेतल्यास 
उपवरवनर्मदष्ट  अध्यात्मिादाशी खरा विरोर्ध समाजसत्तािादाचा नसून व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादाचाच आहे असे 
प्रत्येकास वदसून येिार आहे. समाजसत्तािादािर पारमार्मथक दृष्ट ीने कोिास काहीही आके्षप घेता येईल असे 
वनदान आम्हास तरी िाटत नाही. 
 
विाश्रमधमय आनि नवश्वकुटंुबवाद 
 

आज ििाश्रमर्धमयरूपी भारतीय संस्कृती वजितं आहे असे वतचे परंपरावनष्ठ भक्तही म्हििार नाही. 
पि, ििाश्रमर्धमाच्या आर्धारभतू कल्पना खरोखर इतक्या उज्ज्िल आहेत की, त्याचंा स्िीकार भािी मानिी 
संस्कृतीला करािा लागेल असे आमचे मत आहे. या वठकािी आम्ही ज्या प्रकारचा िियर्धमय मानतो तो 
आनुिवंशक नव्हे हे स्पष्ट पिे सागंिे भाग आहे. तसेच या ििाश्रमर्धमात शूद्रिगाचीही आियकयकता आम्हाला 
भासत नाही. ब्राह्मि, क्षवत्रय आवि िैयकय हे तीन ििय नैसर्मगक आहेत ि त्याचप्रमािे ब्रह्मचयय, गाहयस्थ, 
िानप्रस्थ ि सन्यास हे चार आश्रमही नैसर्मगक असून मानिी संस्कृतीला उन्नतीस नेिारे आहेत. अध्ययन, 
अध्यापन करून समाजाच्या बौवद्धक ि आध्यास्त्मक संपत्तीत भर घालिारा ब्राह्मििगय आवि समाजाच्या 
आवर्धभौवतक संपत्तीची वनरपेक्ष भािनेने िाढ करिारा िैयकयिगय, हे प्रत्येक समाजाला अियकय आहेत. तसेच या 
दोघाचें र्धमयबुद्धीने संरक्षि करिारा क्षवत्रयिगयही समाजाला पावहजेच आहे. मात्र शूद्रिगाची आज समाजाला 
गरजच उरलेली नाही. आजपयंत सिय राष्ट्रानंी आपल्या संस्कृतीचा पाया शूद्रिगािर घातलेला होता. परंतु 
यंत्रशक्तीने या गोष्ट ींची आता आियकयकता उरलेली नाही. यापुढील जगात केिळ तै्रिर्मिकच राहतील. 
शूद्रिगय वनमाि करून आजपयंत मनुष्ट्यसमाजातील एका मोठ्या िगािर सिय राष्ट्रानंी मोठा अन्याय केलेला 
आहे. ककबहुना आजपयंतच्या सिय संतमहात्म्यानंी वस्त्रया ि शूद्र यानंा तै्रिर्मिकाचें हक्क संपादन करून 
देण्यासाठीच प्रयत्न केलेले आहेत. श्रीकृष्ट्िानंी भगिद गीता वलहून स्त्री-शूद्रानंा सद गतीचा मागय मोकळा 
केला, गौतमबुद्धाने स्त्री-शूद्राचंा कैिार घेऊन आध्यास्त्मक समता प्रस्थावपत केली, ज्ञानेश्वरानंी ‘ज्ञानेश्वरी’ 
वलहून हेच कायय पुढे चालविले आवि िेदान्तज्ञान कुलुपात ठेििाऱयानंा लाजविले. हीच परंपरा आजच्या 
समाजसुर्धारकानंी चालविली आहे. शूद्रत्ि हे ििाश्रमर्धमाचे आियकयक अंग नव्हे. सत्ि, रज, तम अशा 
वत्रगुिात्मक प्रकृतीतून तीनच ििय वनमाि होतात. चौथा ििय हा नैसर्मगक नव्हे. आजपयंत सिय शरीरकष्ट ाची 
कामे एकाच िगािर लादण्यात आम्ही मोठे पाप केले आहे. या अन्यायाने आम्ही मनुष्ट्यानंा वनजीि ि वनबुयद्ध 
अशा यंत्राची पदिी वदलेली होती. आज भाडंिलिाला िगय हेच करीत आहे. यंते्र आवि मजूर यात त्याला 
अंतर वदसत नाही. परंतु हा प्रकार यापुढे चालिार नाही. मनुष्ट्यप्रािी हा कोिाचाही गुलाम होऊन राहिार 
नाही. प्रत्येक मनुष्ट्य स्ितंत्र ि समान दजाचा आहे, अशीच िदेान्ताची वशकिि आहे. िदेान्ताचे ध्येय 
विश्वकुटंुबाची प्रस्थापना हेच आहे. या विश्वकुटंुबात सिांच्या योलय गरजा भागविण्याची जबाबदारी 
समाजािर राहून आपल्या शक्तीप्रमािे विश्वकुटंुबाची सेिा करिे हे व्यक्तीचे कतयव्य राहील. “स्ि े स्ि े
कमयण्यवभरतः संवसकद्ध लभते नरः” ही परमेश्वरी िृत्ती समाजाने स्िीकारािी ि “स्िकमयिा तमभ्यच्यय वसकद्ध 
विन्दवत मानिः” अशी िृत्ती व्यक्तीत बािािी, हे ििाश्रमर्धमाचे खरे ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य होण्यास 
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भाडंिलप्रर्धान संस्कृती नष्ट  होऊन श्रमप्रर्धान ि गुिप्रर्धान संस्कृतीचा उदय झाला पावहजे. बोल्शवेिकानंी या 
भािी गुिप्रर्धान संस्कृतीची ध्िजा आपल्या देशात उभारली आहे ि भाडंिलशाही ि साम्राज्यशाही याचं्या 
आसुरी सते्तखाली चुरडून गेलेल्या सिय जगतातील बहुजनसमाजाला आपल्या झेंड्ाखाली एक होण्यास ते 
आिाहन करीत आहेत. आज ते आपिास जडिादी ि र्धमयदे्वष्ट े म्हििीत असले, तरी ते मोठे र्धमयकायय करीत 
असून मानिी संस्कृतीला पारमार्मथक स्िरूप देण्याचेच कायय त्याचं्या हातून होत आहे असे आम्हाला िाटते. 
स्िाथय िृत्ती, स्पर्धा, िगयदे्वष, सत्तावभलाष या दुष्ट  भािनािंर समाजसंघटना न करता समाजसेिा, सहकायय, 
समता आवि स्िाथयत्याग या भािनािंर समाजसंघटना झाली पावहजे हेच त्याचें मत आहे. श्रम हेच सिय 
संपत्तीचे आवदकारि असल्यामुळे श्रमाला मान द्या, पैशाला मान देऊ नका असे त्याचें सागंिे आहे. 

 
म. गारं्धी हे स्ितः समाजसत्तािादी नाहीत. तथावप खाजगी मालमते्तसंबरं्धीचे त्याचें विचार 

‘सोशवॅलझम्’ ककिा ‘कम्युवनझम’ सारखेच आहेत. आपल्या आियकयक गरजा भागिण्यास लागिाऱया 
संपत्तीहून अवर्धक संपत्तीचा संचय आपिापाशी करिे हे चौयय आहे, असे त्याचें मत आहे. सत्याग्रहाश्रमातील 
(उद्योगमंवदरातील) लोकानंा अस्तेयाची शपथ घ्यािी लागते.... 

 
म. गारं्धींचे सदरहू विचार सूक्ष्म दृष्ट ीने पावहल्यास खाजगी मालमते्तसंबरं्धीचे त्याचें विचार 

विश्वकुटंुबिादाच्या तत्त्िज्ञानास र्धरूनच आहेत. आपल्या वनत्याच्या गरजा भागविण्यास लागिाऱया 
संपत्तीहून अवर्धक संपत्ती स्ितःजिळ ठेििे ही चोरी आहे असे म्हटले काय आवि समाजातील सिय संपत्ती 
समाईक समजून ज्याला त्याला ज्याच्या त्याच्या गरजाइंतकीच संपत्ती समाजाने घेऊ द्यािी असे म्हटले काय, 
एकच आहे. हे एकदा मान्य झाले म्हिजे अशी चोरी करिाराकडून ही संपत्ती जबरदस्तीने काढून घ्यािी 
ककिा नाही हा र्फक्त कहसा ि अकहसा ह्या तत्त्िातंील भेद वशल्लक उरतो.... 

 
स्िामी रामतीथय तर िदेान्ताच्या नािाने ि आर्धाराने विश्वकुटंुबिादाचा उघडउघड उपदेश करीत 

असत.... 
 
स्िामीजींचे ओजस्िी शब्द िाचल्यािर िदेान्त आवि विश्वकुटंुबिाद याचंी ध्येये वभन्न नाहीत, हे आम्ही 

पुन्हा सागंण्याची गरजच नाही. आज रवशयात त्याचें स्िरूप बाह्यतः केिळ जडिादी ककिा अर्धार्ममक वदसत 
असले, तरी कहदुस्थान त्याचा स्िीकार करताना त्यास आध्यास्त्मक ि र्धार्ममक स्िरूप देईल अशी आम्हास 
आशा आहे. ककबहुना विश्वकुटंुबास आर्धारभतू असलेल्या विश्वर्धमाचा संदेश कहदुस्थानातून जगास वदला 
जाईल असा आम्हास भरिसा िाटतो. 
 

[लोकप्रिक्षण, सप्टेंबर १९२९, प.ृ ६२३ ते ६३८] 
 
कम्युनिझम व अध्यात्मवाद 
 

“रवशयन राज्यक्रातंी ि कम्युवनझम” या विषयािर मी ‘लोकवशक्षिात’ जी लेखमाला वलवहली, 
वतच्यातील एका मुद्यािर श्री.सरदेसाई यानंी प्रस्तुत मावसकाच्या नोव्हेंबरच्या अंकात एक टीकात्मक लेख 
वलहून मला उपकृत केले आहे. आपल्या लेखाच्या प्रारंभी त्यानंी माझ्या एकंदर लेखमालेसंबरं्धी जे 
प्रशसंोद गार काढले आहेत, त्याबद्दल त्याचें आभार मानून मी त्याचं्या टीकेतील मुद्यास यथाशक्ती उत्तर 
देण्याचा प्रयत्न या लेखात करिार आहे. माझ्या लेखमालेिर त्याचंा मुख्य आके्षप असा आहे की, मी आरु्धवनक 
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कम्युवनझमचे मुख्य ममय प्रकट केले नाही. त्याचं्या मते जडिादाचा स्िीकार केल्याखेरीज कम्युवनझमचे ममय 
प्रकट करता येिार नाही. सारु्धसंतानंी मनुष्ट्य समाजापुढे माडंलेले विश्वकुटंुबाचे ध्येय ि आरु्धवनक कम्युवनझम 
याचं्यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. “पवहला अध्यात्मिादी तर दुसरा जडिादी, पवहला श्रद्धामूलक तर 
दुसरा शास्त्रीय, पवहला काल्पवनक तर दुसरा विकासिादी, आवि पवहला अव्यािहावरक तर दुसरा 
व्यािहावरक” असा या दोहोंत भेद असता तो मी प्रकट न करता कम्युवनझमला कहदुस्थान आध्यास्त्मक स्िरूप 
देईल अशी आशा प्रकट केली ही माझी मोठी चूक होय असे श्री. सरदेसाई याचें मत आहे. अथात त्यानंी 
आपल्या लेखात अध्यात्मिाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न करून जडिादाची सविस्तर माडंिी केलेली आहे. 

 
माझ्या मते श्री. सरदेसाई हे आपल्या लेखात अध्यात्मिाद ि मायािाद हे दोन्ही शब्द समानाथयक 

घेऊन चाललेले आहेत. कारि “आपिास जगतात दृलगोच्चार होिारी वभन्नता ही आभासमय ककिा वम्या 
आहे” हे एक त्यानंी अध्यात्मिादाचे (त्याचं्या शब्दात “भाििादा” चे) लक्षि सावंगतले आहे. पि सियच 
अध्यात्मिादी, मायािादी ककिा “जगस्न्म्यािादी” आहेत असे नाही. ककबहुना मायािादाला “असच्छास्त्र” 
ककिा “प्रच्छन्न बौद्धमत” असे मानिारे अनेक अध्यात्मिादी तत्त्िज्ञ आहेत. जगतातील सियच दै्वत केिळ 
आभासमय ककिा माया मानिारे लोक कम्युवनझमच काय पि कोितीही समाजसंघटना करू शकिार 
नाहीत, असे मला िाटते. मायािाद्यानाही जगतातील दै्वताला व्यािहावरक सत्ता देऊन मगच समाजसंघटनेचा 
विचार करािा लागतो. माझ्या लेखमालेत मी जो अध्यात्मिाद माडंला आहे, तो संन्यासमागाहून ककिा 
वनिृत्तीमागाहून वभन्न आहे असे मी स्पष्ट पिे वलवहलेले आहे. जगतात जडत्ि आवि चैतन्य ही दोनही प्रतीत 
होतात. जडिादी म्हितो की, चैतन्य हे जडद्रव्याचे रूप आहे, तर अध्यात्मिादी म्हितो की, जडद्रव्य हे 
चैतन्याचे एक स्िरूप आहे. मायािादी जडद्रव्याचे अस्स्तत्िच मान्य करीत नाही. जडिादी चैतन्य हा 
जडद्रव्याच्या विवशष्ट  स्स्थतीत उत्पन्न होिारा क्षविक देखािा आहे. असे मानतो. “आपले विचार ि त्याचप्रमािे 
आपल्या भािना ह्या आपल्या शरीरातील सूक्ष्म रासायवनक वक्रया आहेत असे हल्ली बररँड रसेलसारख्या 
शास्त्रज्ञास िाटू लागले आहे” असे श्री.सरदेसाई वलवहतात. आपले विचार ि भािना या सूक्ष्म रासायवनक 
वक्रया आहेत, या म्हिण्याचा काही अथयच होत नाही. रासायवनक वक्रया आवि विचार ि भािना याचें स्िरूप 
अगदी वभन्न आहे. आपले विचार ि भािना या रासायवनक वक्रयािंर अिलंबून असतात ककिा त्यानंी वनयंवत्रत 
असतात, असे र्फार तर म्हिता येईल. हा वनयम सियत्र मान्य केल्यास चैतन्याचे ककिा आत्म्याचे स्िातंत्र्यच 
नष्ट  होते. श्री. सरदेसाई यानंाही ही गोष्ट  मान्य आहे. अध्यात्मिादी ि जडिादी कम्युवनस्ट याचं्यासंबरं्धी 
वलवहताना ते म्हितात : “कम्युवनझमचा प्रचार करण्यात आपि आपखुषीने (freewill) जगदे्धतूच्या वसद्धीस 
मदत करीत आहो असे एक समजतो, तर दुसरा स्ितःस वनसगयवनयंवत्रत (determined) असे विकासाचे 
केिळ एक सार्धन समजतो” हा वसद्धातं मान्य करिे म्हिजे प्रारब्र्धिाद ककिा दैििाद स्िीकारण्यासारखेच 
आहे. अथात मनुष्ट्यास आपि आपल्या प्रयत्नानंी विवशष्ट  समाजस्स्थती स्थापन करू असे जे िाटत असते तो 
भ्रमच झाला. मानिी अंतःकरिात उत्पन्न होिारी ध्येयसृष्ट ी ही एक मोठी माया आहे असे जडिाद्यासं म्हिािे 
लागते. अध्यात्मिाद्याचंा मायािाद मनुष्ट्याला संन्यस्त बनिीत असला तर हा जडिाद्याचंा “शास्त्रीय (?) 
मायािाद” मनुष्ट्याला दैििादी बनवितो असे म्हिािे लागेल. लोकमान्यानंी दाखिनू वदल्याप्रमािे–विश्व सिय 
हा तुरंुग मोठा प्राविमात्र हे बदंी। पदाथयर्धमावचया शृखंला त्यातें कोिी न भेदी॥ हाच जडिादाचा अखेरचा 
वसद्धातं आहे. ज्याचे त्याचे विचार ि भािना ह्या जर ज्याच्या त्याच्या शरीरातील रासायवनक वक्रया आहेत, 
तर मग खरे विचार ि खोटे विचार ककिा सद भािना ि असद भािना यातील र्फरक कोठे राहतो? सृष्ट ीचे 
आवदकारि जडद्रव्य आहे हा श्री. सरदेसाई याचं्या डोक्यातील विचार जर त्याचं्या शरीरातील रासायवनक 
वक्रयेचा पवरिाम असेल आवि “जगत्कारि चैतन्यरूप आहे” हा माझ्या डोक्यातील विचार जर माझ्या 
शरीरातील सूक्ष्म रासायवनक वक्रयेचा पवरिाम असेल, तर त्याचंा खरेखोटेपिा कसा ठरवििार? वनळया 
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चदं्रज्योतीचा प्रकाश वनळा पडतो ि ताबंड्ा चदं्रज्योतीचा प्रकाश ताबंडा पडतो, यातीलच हा प्रकार नाही 
काय? अंतःसृष्ट ी ि बवहःसृष्ट ी याचें वनरीक्षि करिारा आत्मा मनुष्ट्याचे विचार बुद्धीच्या साहाय्याने सुसंगत ि 
संयुस्क्तक बनवितो, हा वसद्धातं मान्य केल्याखेरीज अमुक तत्त्िज्ञान खरे ि अमुक तत्त्िज्ञान खोटे असे 
म्हिताच येिार नाही. तात्पयय, जड सृष्ट ीचे पूिय वनयंत्रि मानवसक सृष्ट ीिर चालते असे म्हििाऱया 
जडिाद्याला कोित्याही मनुष्ट्यािर त्याच्या विचाराचंी अगर कमाची जबाबदारी टाकता येिार नाही, आवि 
म्हिून खरे ि खोटे, सत् ि असत् यातंील भेद त्यास मानता येिार नाही. सयुस्क्तक विचार ि अयुस्क्तक 
विचार असा भेद केल्याखेरीज तकय शास्त्र-न्यायशास्त्र, आवि सद ितयन ि असद ितयन असा भेद केल्याखेरीज 
नीवतशास्त्र याचंी उत्पत्तीच होऊ शकत नाही. मनुष्ट्याला विचारस्िातंत्र्य ि कमयस्िातंत्र्य न देिारे जडिादी 
तत्त्िज्ञान तकय शास्त्राचं्या कसोटीिर वटकूच शकत नाही, ककबहुना ही कसोटीच त्याच्या दृष्ट ीने आभासात्मक 
ठरते..... 

 
[मनुष्ट्याचे विचारस्िातंत्र्य रसेल यानंाही मान्य होते असे प्रवतपादन करून येथून पुढील लेखात 

आचायांनी माक्सय, एंगल्स ि लेवनन याचें उतारे देऊन “त्यानंा मनुष्ट्याचे आत्मस्िातंत्र्य मान्य केलेले आहे 
ककिा त्यानंा मान्य करािे लागले आहे” असा युस्क्तिाद केला आहे. “सामुदावयक प्रयत्नाने र्धनोत्पादनाच्या 
के्षत्रात मािसाचे सृष्ट ीचे दास्य अंशतः कमी होते. त्यापुढेच मनुष्ट्याला पूिय स्िातंत्र्याच्या के्षत्रात (realm of 
freedom) प्रिशे करता येतो” या माक्सयच्या प्रवतपादनात “पूिय स्िातंत्र्य” हे आध्यास्त्मक ि मानवसक 
शक्तींच्या विकासाला अनुकूल असते असे जािडेकर गृहीत र्धरतात. त्याला “The realm of freedom... 
lies, therefore, in the nature of things beyond the sphere of material production.” या विर्धानाचा 
आर्धार आहे. माक्सयची त्याविषयीची चचा ‘Capital’ च्या वतसऱया खंडात आहे (प्रोगे्रस, मॉस्को, १९५९, १९८४ 
चे पुनमुयद्रि, प.ृ ८२०). त्याचप्रमािे लेवननच्या Materialism and Empirio criticism या गं्रथातील एंगल्सकृत 
स्िातंत्र्याची चचा (Freedom, Therefore, consists in a mastery over ourselves...) उद रृ्धत करून 
माक्सयिादी विचाराला आत्मस्िातंत्र्याचे िािडे नाही असे मत आचायांनी माडंले आहे. एंगल्सने केलेल्या 
चचेसाठी पहा : ‘Collected Works,’ खंड २५, प.ृ १०५–०६, प्रोगे्रस, मॉस्को, १९८७.] 
 
अध्यात्मवाद आनि मायावाद 
 

येथपयंत मानिी अंतःकरिात उद भतू होिाऱया विचारसृष्ट ीस ि ध्येयसृष्ट ीस जडद्रव्यातील विवशष्ट  
रासायवनक वक्रयेचे प्रवतकबब मानिाऱया जड मायािाद्याचें खंडि केले. आता बाह्येंवद्रयानंा प्रतीत होिाऱया 
दृयकय विश्वास केिळ माया कस्ल्पिाऱया अध्यात्मिादी मायािादाविषयी दोन शब्द वलहाियास पावहजेत. 
जगातील दै्वताचा अत्यंत अभाि कस्ल्पिे अशक्य आहे. मायेचे स्िरूप िियन करताना ती भािरूपही नाही. ि 
अभािरूपही नाही, यास्ति वतचे स्िरूप अवनियचनीय आहे असे म्हिून मायािादाच्या अध्ियूयसही वतच्यापुढे 
हात टेकािे लागले आहेत. वकत्येकानंी ईशकृत दै्वत आवि जीिकृत दै्वत असा भेद कल्पून ईशसृष्ट ी ि जीिसृष्ट ी 
अशा दोन सृष्ट ी मानून जीिसृष्ट ीचाच तेिढलय जीिनमुक्तािस्थेत होऊ शकतो ि ईशसृष्ट ी तशीच राहते, अशी 
मान्यता देऊन ईशा सृष्ट ीचे सत्यत्ि पयायाने कबूल केले आहे. ज्ञानी मनुष्ट्यासही आपल्या कचाटीत र्धरिारी 
प्रकृती ककिा दृयकय विश्व केिळ, अभािरूप ककिा अगदीच वम्या कसे ठरिार? खरे पाहू गेल्यास दृयकय विश्व 
म्हिजे ह्या अव्यक्त परमात्म्याचेच सगुि स्िरूप नव्हे काय? त्याचे अस्स्तत्ि नाकबलू करिे, त्याचे वनयम 
उल्लंघन करण्याची इच्छा र्धरिे, ककिा त्याची अिहेलना करिे हा एक मोठा भ्रमच आहे. जीिात्मा हा 
परमात्म्याचाच अंश असल्यामुळे परमात्म्याचा सृष्ट ीिरील स्िावमत्िाचा हक्क जीिात्म्यासही वमळू शकतो. परंतु 
सिय सृष्ट ीचे वनयम उल्लंघन करण्याची अराजक स्ितंत्रता त्यास कर्धीही उपभोगता येिार नाही. येथेच सृष्ट ी 
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वनयमाचं्या ज्ञानाची आियकयकता उत्पन्न होते, र्धनोत्पादनाच्या कायात अंतभूयत होिारे वनसगयवनयंत्रि मान्य 
कराि ेलागते आवि हे वनसगयवनयंत्रि शक्य वततके अल्पतम बनविण्यासाठीच र्धनोत्पादन आवि र्धनविभाजन 
ही काये एकेकट्या व्यक्तीकडे न सोपविता त्यािर समाजातील सिय व्यक्तींनी सहकायय करून वनयंत्रि 
लादाि े लागते. समाजातील र्धनोत्पादन, र्धनविभाजन आवि र्धनसंचय ही काये सामावजक आत्म्याच्या 
वनयंत्रिाखाली समाजवहताच्या दृष्ट ीने चालू ठेििे हाच विश्वकुटंुबिाद ककिा कम्युवनझम् होय. यामुळे 
मनुष्ट्यसमाजाची जशी आर्मथक उन्नती होिार आहे, त्याचप्रमािे पारमार्मथक उन्नतीही होिार आहे. भौवतक 
विश्व ि अथयशास्त्र असल्या शास्त्रास अपराविदे्यत गिून त्यानंा अविदे्यत काढिारा अध्यात्मिाद यापुढे जगात 
वटकिार नाही. तत्त्िज्ञान, आत्मसाक्षात्कार ककिा ब्राह्मी स्स्थती असल्या प्रत्यक्षािगम्य शास्त्रानंा अशास्त्रीय 
ठरवििारा जडिाद वजतका समाजक्रातंीच्या दृष्ट ीने विघातक आहे, वततकाच भौवतक शासे्त्र ि सामावजक 
अभ्युदयास आियकयक असिारी अथय ककिा नीवतशासे्त्र यानंा गौित्ि देऊन त्याचंी अिहेलना करिारा 
अध्यात्मिाद समाजवहताला विघातक आहे. म्हिूनच “कहदुस्थान आवि कम्युवनझम” या माझ्या लेखात 
“सामावजक, आर्मथक ि राजकीय व्यिहारापंासून व्यक्तीला पराङ मुख करून केिळ िैयस्क्तक मोक्ष हेच ध्येय 
मानिे हे भारतीय संस्कृतीचे ध्येय वनदान यापुढे तरी होऊ शकत नाही. र्धमय, अथय, काम आवि मोक्ष हा चतुर्मिर्ध 
पुरुषाथय साध्य करून देिारा, वनःश्रेयसाबरोबरच अभ्युदयाचाही लाभ घडवििारा, संसाराला वभऊन (ककिा 
त्याला खोटे मानून) पळून न जाता त्यास आत्मिश बनवििारा, सामावजक, आर्मथक ि राजकीय करून त्याचंा 
उपयोग साियवत्रक उन्नतीस करून देिारा, र्धमार्धमांतील दै्वत न िाढविता सिय र्धमांकडे अदै्वत भािनेने 
पाहिारा, अवर्धभौवतक उन्नतीस शत्र ून लेखता वतला आध्यास्त्मक उन्नतीचे सार्धन बनवििारा, कलाकौशल्य 
ि सौंदयय याचंा वतटकारा न करता त्याचं्या साहाय्याने आत्मानंदाचा आस्िाद घेिारा असा अध्यात्मिाद हे 
भारतीय संस्कृतीचे ध्येय आहे ि ते सिय जगताचेही ध्येय बनले पावहजे.” असे मी म्हटले होते, आवि इकडे 
श्री. सरदेसाई यानंी लक्ष पुरविले असते तर अध्यात्मिाद ि मायािाद हे शब्द ते समानाथयक समजून चालले 
नसते....... 

 
अखेरीस श्री. सरदेसाई याचं्या एकाच विर्धानास उत्तर देऊन हा बराच लाबंलेला लेख आटोपता 

घेतो. ते वलवहतात : “श्री. जािडेकर म्हितात, ‘आजपयंत सिय शरीरकष्ट ाची कामे एकाच िगािर लादण्यात 
आम्ही मोठे पाप केले आहे.’ श्री. जािडेकर याची अपेक्षा अशी वदसते, की ज्या आम्ही हे पाप केले आहे ते 
आम्ही आता त्याचे क्षालन करून पृ् िीिर रामराज्य स्थापन करू!” अशी अपेक्षा माझ्या लेखात मी कोठेच 
व्यक्त केलेली नाही. शूद्रिगय आपली स्ितंत्रता आपिच वमळिील हे श्री. सरदेसाई याचें मत मला मान्य आहे. 
कारि शूद्रिगाचे विशषेतः अवतशूद्र म्हिजे अस्पृयकयिगाचे पारतंत्र्य आपि होऊन नष्ट  करण्याइतकी नैवतक 
भािना िरच्या िगात जागृत झाली आहे असे मला िाटत नाही. त्यातून कामगार ि शतेकरी िगाची मुक्तता 
क्रातंीच्या मागानेच होऊ शकेल असे मी माझ्या लेखात स्पष्ट  म्हटले आहे. असे असता माझ्यािर एक नसती 
अपेक्षा श्री. सरदेसाई यानंी का लादािी हे मला समजत नाही. कालय  माक्सयचे िगययुद्धाचे तत्त्ि जगाच्या 
सध्याच्या नैवतक उन्नतीच्या दृष्ट ीने मला मान्य आहे. पि हे तत्त्ि अध्यात्मिादाशी विसंगत आहे, असे मात्र 
मला िाटत नाही. जावलयनिाला बागेत जनरल डायरने अमानुष कत्तल केली, हे त्याने ि परंपरेने वब्रवटश 
सरकारने मोठे पाप केले असे मी समजतो. पि एिढ्यािरून वब्रवटश सरकार आपि होऊन या पापाचे क्षालन 
करील अशी अपेक्षा मी कर्धी केली नाही. माझे एिढेच म्हििे की, कालय  माक्सयचे िगययुद्धाचे तत्त्ि मान्य 
करूनही अध्यात्मिाद स्िीकारता येतो...... 
 

[लोकप्रिक्षण, प्रिसेंबर १९२९, प.ृ ७८१-७९३] 
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३ 
 

समाजसत्ताक लोकशाही पक्षाची आवनयकता 
 

[गारं्धींच्या चळिळीचा आंतरराष्ट्रीय संदभात विचार करून जगभरच समाजसत्ताक क्रातंी टाळण्याचे 
प्रयत्न कसे चालू आहेत ते आचायांनी लेखाच्या पवहल्या भागात दाखविले आहे. त्यापुढील भागात 
समाजसत्ताक क्रातंीचे ध्येय कसे प्रत्यक्षात आिाि ेयाचा विचार केला आहे. हा दुसरा भाग येथे घेतला आहे. 
समाजसत्ताक क्रातंीचे ध्येय आवि गारं्धींचा अकहसक असहकाराचा मागय याचंा संयोग व्हािा असे येथे सूवचत 
केले आहे. अन्यत्र आचायांनी म्हटल्याप्रमािे गारं्धीिाद आवि समाजिाद यांचा समन्िय व्हािा असे त्यानंा 
१९३० पासूनच िाटत होते. त्यादृष्ट ीने १९३१ मर्धील ह्या लेखातील विचार महत्त्िाचे आहेत.] 

 
...समाजाचे सिांगीि स्िातंत्र्य आवि राजकीय ि आर्मथक लोकसत्ता याचंा समाजसत्ताक 

लोकशाहीत अंतभाि होतो. राष्ट्रातील संस्थावनक, जमीनदार, कारखानदार ि सािकार हे िगय अवजबात 
नष्ट  करून संस्थाने, जवमनी, कारखाने ि पेढ्या या सिांिर लोकाचंी सत्ता स्थापन कराियाची आवि हे सिय 
व्यिहार समाजातील बहुजनसंख्येचे सुख ि स्िातंत्र्य याचंी िृद्धी होईल अशा प्रकारे चालू ठेिाियाचे हाच 
समाजसत्ताक लोकशाहीचा व्यािहावरक अथय आहे. 

 
एिढी मोठी सामावजक, आर्मथक ि राजकीय क्रातंी घडिनू आिाियाची म्हिजे सामान्य जनतेतील 

अंर्धश्रद्धा ि पुरािवप्रयता नष्ट  होिे अियकय आहे. कुटंुब, जात, िगय, राष्ट्र, रं्धदा, र्धन, र्धमय यासंबंर्धीचे आमचे 
सिय व्यिहार केिळ परंपरागत रूढीप्रमािे अंर्धश्रदे्धने चालू आहेत. आमच्या बुद्धीला लागलेले हे अंर्धश्रदे्धचे 
ग्रहि सुटून आमचा वििेकसूयय पूिय प्रकाशाने तळपू लागल्याखेरीज सामान्य जनतेच्या हातून एिढी मोठी 
क्रातंी होिार नाही. आमचे बहुतेक सामावजक ि आर्मथक व्यिहारच नव्हेत, तर राजकीय व्यिहारही एक 
प्रकारच्या र्धमयभािनेिर उभारलेले आहेत. हा र्धमय सनातन असून त्याने लािनू वदलेली परंपरागत कतयव्ये 
ईश्वरप्रिीत आहेत ि त्यात वर्फरिावर्फरि ककिा सुर्धारिा करण्याचा आम्हा मानिानंा अवर्धकार नाही अशी 
कल्पना सामान्य जनतेच्या अंतःकरिात खोल रुजलेली आहे. ही कल्पना वनमूयल करून राजा ि प्रजा, 
सािकार ि कुळे, जमीनदार ि शतेकरी, कारखानदार ि कामकरी, ब्राह्मि ि शूद्र, पती ि पत्नी, आईबाप ि 
मुले याचं्यातील संबंर्ध ि तज्जन्य सिय संस्था, रूढी ककिा कायदे या सिांना वििेकाच्या वनकषािर घासून ककिा 
वििकेाच्या अलनीत झाळून पाहण्याचा हक्क प्रत्येक वपढीतील लोकानंा आहे याची जािीि जनतेला करून 
वदली पावहजे. तसेच मनुष्ट्याने आपल्या बुवद्धप्रकषाने आज वनसगाच्या दास्यशृखंला तोडून टाकून आपल्या 
उन्नतीस होिारा वनसगाचा विरोर्ध नष्ट  केला असून मानिी दास्याला ि कष्ट ानंा आज नैसर्मगक कारिे उरलेली 
नाहीत हा वसद्धातंही जनतेला पटिनू वदला पावहजे. मनुष्ट्यसमाजातील प्रत्येक व्यक्तीचा योगके्षम ि 
जीवितयात्रा अनायासे होऊन प्रत्येक व्यक्तीस आपली बौवद्धक, नैवतक ि आध्यास्त्मक उन्नती करून घेऊन 
सत्यसंशोर्धन, सौंदययसंिर्धयन ि समाजसेिा करण्यास अियकय ती विश्रातंी वमळेल इतकी सामावजक सुर्धारिा 
करिे आज शक्य आहे. आज अशी स्पहृिीय अिस्था मानिसमाजास प्राप्त होत नसली आवि प्रत्येक 
राष्ट्रातील सामान्य जनतेस दावरद्र्य, अज्ञान, अनारोलय ि अनीती याचं्या कदयमात लोळाि ेलागत असले तर 
त्याचे कारि वनसगाचा विरोर्ध, देिाचा प्रकोप ककिा दैिाची गती यापंैकी एकही नसून अन्याय आवि विषमता 
याचं्या पायािर उभारलेल्या सामावजक, आर्मथक ि राजकीय संस्था याच आहेत आवि सामान्य जनता मनात 
आिील तर या सिय अन्यायातूंन ि विपत्तींतून वतला आपली मुक्तता करून घेता येईल, हा आत्मविश्वास 
ककिा आपल्या वििकेशक्तीिरील विश्वास जनतेत िाढला पावहजे. श्रीमंत ि गरीब, स्पयृकय ि अस्पयृकय, स्त्री ि 
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पुरुष याचं्या सुखात, स्िातंत्र्यात ि ज्ञानात जे अंतर आढळते ते सिय नष्ट  करून समतेची प्रस्थापना करिे 
शक्य आहे. यात पूियजन्म, पुनजयन्म, दैि ककिा देि याचंा काही एक संबरं्ध नाही. एका राष्ट्रातील बालमृत्युची 
संख्या दुसऱया राष्ट्रातील त्याच संख्येहून अवर्धक का? एका राष्ट्रातील आयुमान दुसऱया राष्ट्राहून कमी ककिा 
अवर्धक का आहे? काही लोकानंा मोडक्या खोपटात जन्म येऊन खोपटातच मराि े का लागते ि दुसऱया 
काहींना िाड्ात जन्म येऊन िाड्ातच मृत्य ूका येतो? काहींना आजन्म उन्हातान्हात काबाडकष्ट  करूनही 
पोटभर अन्न, अंगभर िस्त्र ककिा वनिाऱयाची जागा का वमळत नाही ि काहींना अल्पश्रमाने ककिा वबनश्रमाने या 
सिय बाबतींत चैनीने कालक्रमिा कशी करता येते? काहींना बुद्धी नसून वशक्षिाप्रीत्यथय शकेडो रुपये उडविता 
कसे येतात ि काहींना बुद्धी असूनही वशक्षिाची संर्धी का वमळत नाही? काहींना आपिास ि आपल्या 
मुलाबाळासं साध्या पडशाखोकल्यािरही लगेच उपचार करता येतो ि काहींना प्रािातंक आजाराच्या िळेीही 
िैद्यकीय मदत का वमळत नाही? काहींना आपल्या कुटंुवबयाचंी सिय जन्माची चोख व्यिस्था लािनू मरता येते, 
तर काहींना त्यानंा िाऱयािर सोडून मृत्युिश का व्हािे लागते? या सिय प्रयकनाचंा विचार शुद्ध वििकेाच्या 
साहाय्याने केल्यास प्रस्तुत सिय आपत्ती सामावजक ि राजकीय अन्यायातून ि विषमतेतून वनमाि होतात असे 
वदसून येिार आहे. सामान्य जनतेचे लक्ष अद्यावप ऐवहक उन्नतीकडे लागलेलेच नाही. आपल्या सिय 
आपत्तींच्या कारिाचंी मुळे त्यानंा पूियजन्माच्या अज्ञात के्षत्रात रुजलेली वदसत असून त्याचंी उपभोगलालसा 
मरिोत्तर प्राप्त होिाऱया स्िगीय सुखाशी वनगवडत झालेली आहे. सामावजक अन्यायाच्या ि विषमतेच्या 
नरकातून वनघून न्यायाच्या ि समतेच्या राज्याची प्रस्थापना करिे हाच स्िगय होय, हे जनतेला समजािनू 
वदले पावहजे. तसेच िैयस्क्तक स्िाथय सोडून समाजसेिेत आनंद मानिे हाच खरा मोक्ष आहे असे लोकानंा 
िाटू लागले पावहजे. 

 
आता हे सिय ध्येय साध्य कसे कराि ेयासंबरं्धी थोडे वििेचन केले पावहजे. सामान्य जनतेचे स्िातंत्र्य 

हे स्ितः सामान्य जनतेनेच वमळविले पावहजे ि वटकविले पावहजे, हे ध्यानात ठेििे जरूर आहे. केिळ बौवद्धक 
जागृती झाल्याने जनता आपल्या दास्यातून ि देण्यातून मुक्त होईल ही आशा व्यथय आहे. तसेच राजकीय 
लोकसते्तची प्रस्थापना होऊन प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतावर्धकार वमळाल्यानेही जनतेचे सामावजक ि आर्मथक 
दास्य नष्ट  होऊ शकत नाही, असा अनुभि इंललंडादी युरोपीय देशाचं्या इवतहासािरून आलेला आहे. जोपयंत 
समाजात काही लोकानंा केिळ स्िावमत्िािर उपजीविका करता येत आहे आवि या परोपजीिी िगाच्या हाती 
श्रमोपजीिी अशा बहुजनसमाजाची जी वित्तसार्धने आहेत तोपयंत जनतेचे दैन्य ि दास्य याचंा विनाश होत 
नाही. हे खरे असल्यास ह्या परोपजीिी िगाच्या हातून बहुजनसमाजाची जीवितसार्धने म्हिजे राष्ट्रातील 
सार्धन संपत्ती-जवमनी ि कारखाने काढून घेऊन ती साियजवनक मालकीची करण्यास हल्लीच्या प्रावतवनवर्धक 
राजकीय संस्था असमथय आहेत असा गेल्या बारा िषांचा युरोपीय इवतहास स्पष्ट  साक्ष देत आहे. समाजसते्तचे 
ध्येय मान्य करिाऱया मजूर पुढाऱयाचें बहुमत आज इंललंड, जमयनी सारख्या युरोपीय देशातील लोकसभातं 
होऊन हे पक्ष आपल्या देशात मंवत्रपदारूढही झाले आहेत, पि एकट्या रवशयाखेरीज अद्यावप कोित्याही 
देशाची समाजसते्तच्या ध्येयाकडे वनवित प्रगती होत असल्याचे वदसत नाही. यािरून केिळ आपले प्रवतवनर्धी 
लोकसभातं पाठिनू समाजसत्ताक क्रातंी करिे अगदी अशक्य नसले तरी अल्पकाळात तरी असंभिनीय 
आहे, असा अनुभि इंललंडादी युरोपीय देशातील जनतेला आलेला आहे ककिा येऊ लागला आहे.... 
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समाजसत्ताक नििःशस्त्र क्रांती कशी होईल? 
 

म. गारं्धींनी वनशःस्त्र क्रातंीचे जे एक निे सार्धन शोरू्धन कावढले आहे त्याचा उपयोग समाजसत्ताक 
क्रातंी करण्याच्या कामी सिय जगाला होिार आहे ि याच दृष्ट ीने पािात्त्य देशातील विचारी लोकाचें लक्ष आज 
त्याचं्या शातंतायुद्धाकडे लागले आहे यात शकंा नाही. औद्योवगक संस्कृतीमुळे आज प्रत्येक युरोपीय राष्ट्रात 
ि अमवरकेत परोपजीिी भाडंिलिाले ि श्रमोपजीिी कामगार याचं्यात एक प्रकारचे िगययुद्ध सारखे चालू 
असते आवि या युद्धाचा अंत समाजसत्ताक पद्धती रूढ झाल्याखेरीज होिे अशक्य आहे असेही पुष्ट्कळानंा 
पटलेले आहे. पि एिढी मोठी क्रातंी घडिनू कशी आिािी हा मोठा कूट प्रयकन तेथील विचारी लोकापंुढे येऊन 
पडलेला आहे. रवशयातील कम्युवनस्ट लोकाचें या कूट प्रयकनाला उत्तर अगदी सरळ ि सोपे आहे. ते असे की, 
पािात्त्य भाडंिलप्रर्धान राष्ट्रे साम्राज्यिृद्धीसाठी भाडंता भाडंता एक मोठे जागवतक महायुद्ध वनमाि होईल 
आवि या जागवतक महायुद्धाच्या प्रसंगी प्रत्येक देशात सशस्त्र क्रातंी होऊन समाजसते्तची प्रस्थापना होईल. 
याकवरता सिय देशातंील समाजसत्तिाद्यानंी आपापल्या देशातील कामकरी ि शतेकरी िगाची या दृष्ट ीने 
संघटना करीत राहून या भािी जागवतक राज्यक्रातंीला त्यानंा सज्ज करून ठेिाि.े रवशयात झाली त्या 
प्रकारची समाजसत्ताक राज्यक्रातंी जागवतक महायुद्धाच्या संर्धीवशिाय कोित्याही देशात होऊ शकत नाही 
हेही गेल्या दहा-बारा िषांच्या अनुभिाने त्यानंा पटू लागले आहे. पि प्रत्येक देशात ज्या मानाने हे 
समाजसत्ताक राज्यक्रातंीचे भय िाढत आहे, त्या मानाने साम्राज्यिादी भाडंिलप्रर्धान राष्ट्रातील सूत्रर्धार हे 
जागवतक युद्ध टाळण्याचा ककिा पुढे ढकलण्याचा शक्य तो उपाय योवजत आहेत. यामुळे सशस्त्र क्रावंतिादी 
समाजसत्ताक पक्षाला अनुकून असिारी जागवतक महायुद्धाची संर्धी सध्यातरी प्राप्त होऊ शकत नाही. 

 
वशिाय या जागवतक महायुद्धात आवि जागवतक क्रातंीत होिाऱया मनुष्ट्यहानीचे भीषि स्िरूप 

मनःचक्षपुुढे उभे रावहले म्हिजे कोिाही विचारी मनुष्ट्याच्या अंतःकरिात उवद्वलनतेचे आवि वनराशचेे साम्राज्य 
पसरल्याखेरीज राहत नाही ि एिढ्या भयंकर मनुष्ट्यसंहारानंतर ि र्धनहानीनंतर मानिसंस्कृती म्हिून काही 
वशल्लक उरू शकेल ककिा नाही याबद्दल शकंा िाटू लागते. अथात मानिसंस्कृतीिरील ि मानि साम्राज्याच्या 
अस्स्तत्िािरील हे भयंकर संकट टाळून जगात न्यायाची, शातंतेची ि समतेची प्रस्थापना करण्याचा काही 
उपाय वनघाल्यास तो शोरू्धन काढण्याकडे सिय दूरदशी ि मानिवहतदक्ष थोर विभतूींचे आज लक्ष लागलेले 
आहे. भाडंिलशाही, लष्ट्करशाही ि साम्राज्यशाही यातूंन वनवितपिे उद भििाऱया या भािी जागवतक 
महायुद्धातून ि जागवतक सशस्त्र क्रातंीतून मनुष्ट्यजातीला सोडविण्याचे साम्यय सामान्य जनतेच्या संघवटत 
ि शातंतामय प्रत्यक्ष प्रवतकारात आहे असे आम्हास िाटते. भाडंिलशाही, लष्ट्करशाही ि साम्राज्यशाही या 
सिांच्या सुलतानी ि सैतानी जुलमाचे अस्स्तत्ि जगातील कामकरी ि शतेकरी लोकाचं्या सहकावरतेिर ि 
सहनशीलतेिर अिलंबनू आहे हे कोिासही विचाराअंती वदसून येण्यासारखे आहे. कोित्याही राष्ट्रातील 
कामकरी ि शतेकरी िगय हा आपल्यािर जुलूम करून आपल्या श्रमािर जगिारी जी परोपजीिी 
भाडंिलशाही, लष्ट्करशाही ि साम्राज्यशाही वतला आपि साहाय्य करिार नाही असा वनर्धार करील आवि 
साियवत्रक कायदेभगं ि करबदंी ह्या शस्त्रानंी शातंतेची क्रातंी करून समाजसत्ता ि विश्वकुटंुब (Socialism 
and Communism) याचंी प्रस्थापना करण्याचा प्रयत्न करील, तर र्फार थोड्ा काळात त्याला यश वमळून 
मानि संस्कृतीच्या इवतहासात एका नव्या युगाचा प्रारंभ होईल यात शकंा नाही. 

 
िर िियन केलेली वनःशस्त्र क्रातंी घडिनू आिून सशस्त्र क्रातंी ि सशस्त्र युद्ध या रानटी उपायाऐंिजी 

मनुष्ट्यत्िाला साजेल ि मानि संस्कृतीला पुढे नेईल असा मागय जनतेला दाखिण्याचा झाल्यास अकहसािाद 
ि समाजसत्तािाद या दोहोंिर विश्वास असिाऱया लोकानंी एक पक्ष स्थापन करून त्यामार्फय त आपल्या 
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देशातील कामकरी ि शतेकरी लोकाचें संघटन करण्याचे कायय अंगािर घेतले पावहजे. आज हे कायय करीत 
असिाऱया लोकात सुर्धारिािादी ि सशस्त्र क्रावंतिादी असे दोनच पक्ष आहेत. एकाचा ओढा प्रावतवनवर्धक 
संस्था, इंललंडातील मजूरपक्ष, राष्ट्रसंघ ि “सेकंड इंटरनॅशनल” याकडे आहे, तर दुसऱयाचा ओढा मॉस्को 
येथील “थडय इंटरनॅशनल” कडे आहे. म. गारं्धींचा वनःशस्त्र क्रावंतकारक पक्ष अद्यावप समाजसत्ताक ध्येय 
स्िीकारून कामकरी ि शतेकरी िगाची संघटना करण्यास पुढे येत नाही. या पक्षापैकी पुष्ट्कळानंा औद्योवगक 
संस्कृतीची आियकयकताच िाटत नाही. ककबहुना सिय यावंत्रक औद्योवगक संस्कृती ही एक मानि संस्कृतीिर 
आपत्ती आलेली आहे अशी त्याचंी कल्पना वदसते. पि आरु्धवनक औद्योवगक संस्कृती ही अवनष्ट  नसून 
वतच्यािर जो र्धवनक िगाचा पगडा बसला आहे तो अवनष्ट  आहे ि वतची सिय सूते्र समाजाच्या हाती वदल्यास 
वतचे अवनष्ट  स्िरूप नष्ट  होऊन वतला मंगल स्िरूप प्राप्त होईल अशी समाजसत्ताक पक्षाची श्रद्धा आहे. अथात 
समाजसते्तचे ध्येय आवि वनःशस्त्र प्रत्यक्ष प्रवतकाराचे (non-violent direct action) सार्धन या दोहोंिर ज्याचंी 
वनष्ठा आहे अशा लोकाचंा एक पक्ष आता कहदुस्थानात अस्स्तत्िात येिे आियकयक ि अपवरहाययही वदसते. 
कामकरी ि शतेकरी िगामार्फय त सािकार, जमीनदार, कारखानदार ि सरकार याचंा जो प्रत्यक्ष प्रवतकार 
कराियाचा तो सध्या र्धोरि या दृष्ट ीने वनःशस्त्र ककिा अनत्याचारी असािा असे म्हििारे आज पुष्ट्कळ लोक 
आहेत, पि आपि अखेरपयंत शातंतेच्या मागासच वचकटून राहू असे म्हििारे लोक कामकरी ि शतेकरी 
िगाच्या संघटनेत र्फारसे आढळिार नाहीत. परंतु यापुढे जगात भाडंिलशाही, लष्ट्करशाही ि साम्राज्यशाही 
आम्ही चालू देिार नाही असे मानिारा, पि कोित्याही पवरस्स्थतीत सशस्त्र क्रातंीचा अिलंब न करिारा, 
असा पक्ष वनमाि झाल्याखेरीज हा वनःशस्त्र क्रातंीचा प्रयोग यशस्िी होिार नाही. म. गारं्धींनी कहदी 
स्िराज्याच्या चळिळीत प्रिेश केला त्यािेळी त्या चळिळीची जी स्स्थती होती तीच स्स्थती आज समाजसत्ताक 
चळिळीला कहदुस्थानात ि इतर देशात प्राप्त झालेली आहे. केिळ सनदशीर ि कायदेशीर चळिळीने 
इष्ट र्फलप्राप्ती होत नाही आवि सशस्त्र क्रातंीही शक्य वदसत नाही. या पवरस्स्थतीतून म. गारं्धींनी आपल्या 
सत्याग्रहाच्या तत्त्िाचा अिलंब करून जसा स्िराज्याच्या चळिळीत पुढे मागय कावढला तसाच मागय सिय 
जगातील समाजसत्तािाद्यानंी आज काढला पावहजे. 

 
म. गारं्धींचे सत्याग्रहाचे तत्त्ि ज्यानंा पटले आहे, परंतु औद्योवगक संस्कृती ही केिळ आसुरी मानून 

वतचा सियस्िी त्याग करिे ज्यानंा शक्य ि इष्ट  िाटत नाही, त्यानंी या कामी पुढाकार घेतला पावहजे. तसेच 
कामकरी ि शतेकरी लोकाचंी ही संघटना प्रथमपासूनच दे्वषभािनेपासून अवलप्त ठेिली पावहजे. आपला लढा 
संस्थावनक, जमीनदार ि कारखानदार या िगातील व्यक्तींविरुद्ध नसून त्या त्या सामावजक संस्थावंिरुद्ध 
आहे आवि हे सिय िगय नष्ट  कराियाचे याचा अथय त्यातील व्यक्तींना मारून टाकाियाचे हा नसून त्याचें र्फक्त 
परोपजीिन नष्ट  करून त्यानंा श्रमोपजीिी बनिायचे एिढाच आहे, हे प्रथमपासून जनतेला स्पष्ट  करून 
सावंगतले पावहजे. अथात कामकरी ि शतेकरी िगाची संघटना करून त्यानंा असहकावरता, कायदेभगं ि 
करबंदी ककिा खंडबदंी याचे वशक्षि देत असतानाच आपली परोपजीिी िृत्ती हे पाप आहे ि ती सोडून देऊन 
स्ितः श्रमोपजीिी बनिे हे आपले कतयव्य आहे, या भािनेची जािीि कारखानदार, जमीनदार ि सािकार या 
लोकातं वनमाि करण्याबद्दलही प्रयत्न केले पावहजेत. यावशिाय समाजातील मध्यम िगाचीही सहानुभतूी 
वमळिनू देऊन समाजसत्ताक अिस्था मानि संस्कृतीच्या ि प्रगतीच्या दृष्ट ीने कशी अपवरहायय ि आियकयक 
आहे याबद्दल अनेक वदशानंी प्रयत्न करून लोकमत अनुकूल करून घेतले पावहजे. इतकेच नाही तर 
सध्याच्या भाडंिलप्रर्धान संस्कृतीतून समाजसत्ताक संस्कृतीत जाताना काही संक्रमिािस्थेस आियकयक अशा 
तडजोडीसुद्धा कराव्या लागतील हे या शातंतािादी पक्षाने नेहमी ध्यानात बाळवगले पावहजे. सशस्त्र 
क्रावंतकारकानंाही अशा तडजोडी कराव्या लागतात, हे रवशयाच्या इवतहासािरून दाखिनू देता येण्यासारखे 
आहे. तात्पयय, हल्लीच्या भाडंिलप्रर्धान समाजाला श्रमप्रर्धान स्िरूप देण्याचे कायय क्रातंीखेरीज होिार नाही 
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हे खरे असले तरी ही क्रातंी सशस्त्रच झाली पावहजे ि तीत अगवित मनुष्ट्यसंहार ि अनंत र्धनहानी झालीच 
पावहजे, म्हिजे हे अपवरहायय आहे, असे आम्हास िाटत नाही. बहुजन समाजाने अकहसेच्या मागाने हे घडिनू 
आिण्याचा वनर्धार करून त्याकवरता िाटेल तो स्िाथयत्याग कराियाचे ठरविल्यास ते अगदी शक्य आहे.... 

 
...वशिाय हे कायय सामान्य जनतेच्या वनःशस्त्र प्रवतकाराने घडिनू आिल्यास दुसरा एक र्फायदा 

होिार आहे. सशस्त्र क्रातंीनंतर काही काळ तरी एका अल्पसंख्याकं िगाचा सक्तीचा अंमल सिय जनतेला 
सहन करािा लागतो आवि तो काळ संपेपयंत लोकसत्ता ि भाषिस्िातंत्र्य ककिा मुद्रिस्िातंत्र्य याचंा लोप 
होतो. शतेकरी ि कामकरी िगाच्या वनःशस्त्र अशा प्रत्यक्ष प्रवतकारातून समाजसत्ता प्रस्थावपत झाल्यास ही 
आपत्ती टळून पूिय लोकसत्ताक िातािरिात जनतेला िािरता येईल ि सिय समाजसत्तािाद्यानंा अवभपे्रत अशी 
जी अराजक विश्वकुटंुबाची सामावजक अिस्था त्या वदशनेे मानिसमाजाची प्रगती अत्यंत िगेाने होऊ लागेल. 
अथात, भाडंिलशाहीबरोबरच लष्ट्करशाहीचाही लोप होऊन सियत्र शावंतयुगाच्या छायेत मानि संस्कृतीची 
अमयाद िाढ होऊ शकेल. 
 

[लोकप्रिक्षण, जुलै १९३१, प.ृ ४७९ ते ४९४] 
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४ 
 

व्यक्ततवादी अथयशास्त्राचा पाया ढासळला 
 

सध्याच्या समाजाची आर्मथक घटना व्यस्क्तिादािर झालेली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला कायदेशीर 
दृष्ट ीने औद्योवगक स्िातंत्र्य असािे, एकच रं्धदा करिाऱया वनरवनराळया उत्पादन व्यक्तींत अगर संस्थांत 
अवनयंवत्रत स्पर्धा चालू असािी, कोित्याही व्यक्तीने आपिास लागिारा माल िाटेल त्या वठकािी ि िाटेल 
त्या व्यक्तीपासून खरेदी करािा आवि त्याचा िाटेल तसा उपभोग घ्यािा असे सामान्यतः सध्याच्या आर्मथक 
घटनेचे स्िरूप आहे. व्यस्क्तस्िातंत्र्य, औद्योवगक स्पर्धा, िैयस्क्तक स्िाथयसार्धन आवि बाजारभािानुसार 
मालाची वनपज ही तत्त्ि ेया घटनेला आर्धारभतू आहेत. या तत्त्िािंर अवर्धवष्ठत झालेल्या आर्मथक घटनेपासून 
अगर आर्मथक व्यिहारापंासून समाजाचे वहत आपोआप सार्धते, त्याकवरता समाजाने अगर राज्यसंस्थेने 
बुवद्धपुरस्सर प्रयत्न कराियास नकोत, र्फक्त प्रत्येक व्यक्तीला औद्योवगक स्िातंत्र्य देऊन त्याने इतर 
व्यक्तींशी केलेले करार योलय रीतीने पाळले जातात की नाही एिढे समाजाने अगर सरकारने पावहले म्हिजे 
झाले, असे या घटनेच्या समथयकाचें म्हििे असे. पि प्रत्येक व्यक्तीच्या स्िाथयसार्धनािर आवि अवनयंवत्रत 
औद्योवगक स्परे्धिर अवर्धवष्ठत झालेल्या या आर्मथक घटनेपासून आपोआप समाजवहत सारे्धल ही आशा आज 
पार मािळून गेली असून प्रत्येक आर्मथक व्यिहारािर समाजसते्तचे अवर्धकावर्धक वनयंत्रि घालण्याची 
आियकयकता जगातील सिय राष्ट्रानंा भासू लागली आहे. सियत्र समाजाने अगर सरकारने बुवद्धपुरस्सर वनमाि 
केलेल्या वनयोवजत घटनेची (Planned Economy) भाषा ऐकू येऊ लागली आहे. 

 
व्यस्क्तिादी अथयशास्त्र हे अयोवजत घटनेचे (Unplanned Economy) पुरस्कारी होते आवि वनयोवजत 

घटनेचा पुरस्कार समाजिादी अथयशास्त्रज्ञानंीच आजपयंत केलेला आहे. पि आज ज्यानंा समाजिादी 
(Socialism) तत्त्ि े सियस्िी मान्य नाहीत, अशा लोकानंाही सिय आर्मथक व्यिहारात वनयोवजत घटनेचा 
पुरस्कार करािा लागत आहे. यािरूनही व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राचा पाया आज ढासळला आहे असेच अनुमान 
वनघते. अशा स्स्थतीत व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राच्या मूलभतू वसद्धान्तात कोिते दोष होते ककिा आहेत याचा 
विचार करिे अियकय आहे. याच विषयाचे शक्य वततक्या सोप्या भाषेत वििचेन करण्याचे आम्ही योवजले आहे. 
आता हे “मूलभतू वसद्धातं” एकामागून एक घेऊन त्यातील दोषाचें स्िल्प वदलदशयन करू. 
 
अयोनजत घटिेचा नसद्धांत 
 

प्रत्येक व्यक्तीने आपापले वहत दूरदृष्ट ी ठेिनू सार्धीत गेले म्हिजे समाजाचे वहत आपोआप सार्धते, 
उलट समाजवहताच्या कल्पनेने राज्यकत्यांनी व्यक्तीच्या वहतसार्धनास जखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला तर 
त्याचा विपवरत पवरिाम घडून येतो. याकवरता प्रत्येक व्यक्तीच्या स्िाथयसार्धनाच्या प्रयत्नातून जी घटना 
आपोआप वनमाि होईल तीच स्िाभाविक आवि समाजवहताला पोषक अशी असते. 

 
अथयशास्त्राची दृष्ट ी जसजशी सूक्ष्म होत गेली तसतसा या युस्क्तिादातील हेत्िाभास अवर्धकावर्धक स्पष्ट  

होऊ लागला. समाजवहत आवि व्यस्क्तवहत यात अंवतम दृष्ट ीने अदै्वत असले तरी संकुवचत दृष्ट ीने पाहू गेल्यास 
त्यात पदोपदी दै्वतच वदसून येते. सामान्य व्यक्तीला दूर ि व्यापक दृष्ट ी असत नाही आवि ज्यानंा ती असते 
त्यानंाही लोभामुळे अगर भयामुळे संकुवचत स्िाथयदृष्ट ी सोडित नाही. वशिाय सध्याच्या व्यस्क्तस्िातंत्र्याच्या 
आर्मथक घटनेत कोित्याही व्यक्तीला समाज साहाय्य करिारा नसल्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती अवर्धकावर्धक 
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स्िाथी, लोभी ि भ्याड बनत जाते ि यामुळे सिय आर्मथक व्यिहार, दूरदृष्ट ीच्या व्यापक स्िाथाने होत नसून 
बहुतेक व्यिहार अदूरदृष्ट ीने आवि संकुवचत िृत्तीनेच होत असतात. यामुळे प्रत्येक व्यक्ती अहर्मनश 
स्िाथासाठी र्धडपडत असली तरी त्यापैकी प्रत्येकाच्या कृतीने समाजवहताचे िर्धयन होत नसून त्याचा विनाश 
होत आहे. प्रत्येक घरिाल्याने आपल्या घराच्या आजूबाजूची जागा सार्फ ठेिल्याने साियजवनक आरोलय सार्धत 
नाही कारि अशा पवरस्स्थतीत प्रत्येक घरिाला आपली घाि दुसऱयाच्या घराशजेारी टाकू लागतो. त्यातलाच 
हा प्रकार आहे. एखाद्या नाटकगृहात हजारो पे्रक्षक जमले असता त्याला आग लागािी आवि सिांनी एकदम 
दरिाजाकडे र्धाि घ्यािी म्हिजे जशी खेचाखेच होते ि सियच दरिाजे तंुबनू जातात ि सिांिरच जळून 
मरण्याची पाळी येते तशीच काहीशी स्स्थती सध्याच्या अयोवजत आर्मथक घटनेमुळे झालेली आहे. अशा प्रसंगी 
एखाद्या साियजवनक अवर्धकाऱयाने पुढे होऊन सिय व्यक्तींच्या स्िाथाला आळा घालून शक्य वततके लोक 
िाचिाि ेलागतात. याच न्यायाने समाजाचे आर्मथक वहत केिळ िैयस्क्तक स्िाथयसार्धनािर न सोपविता ते 
समाजसते्तचा उपयोग करून सार्धािे लागते. व्यक्तीची दृष्ट ी अज्ञान, भय आवि लोभ यानंी अंर्ध झालेली असते 
ि म्हिूनच समाजाने त्याला सियत्र सहाय्य कराि ेलागते. समाजातील सिय व्यक्तींचे सिय आर्मथक व्यिहार 
अदूरदशी स्िाथाने होत नाहीत ि त्यानंा आपले वहतही बरोबर कळत नाही ही गोष्ट  व्यिहारज्ञ व्यापारी 
ओळखून असतात. याचाच र्फायदा घेऊन ते जावहराती देिे िगैरे अनेक उपाय योजून एकसारखी लोकिंचना 
करीत असतात. त्याचप्रमािे इतर भािनानंा िश होऊन वगऱहाईक आपल्या आर्मथक स्िाथाकडे दुलयक्ष केव्हा 
करते हेही चािाक्ष व्यापारी जाितात. याच ज्ञानातून यानंी विक्रयशास्त्र बनविलेले असून त्याला विक्रयशास्त्र 
म्हिण्यापेक्षा लोकिंचनाशास्त्र म्हििेच अवर्धक संयुस्क्तक होईल. प्रत्येक व्यक्ती आपले खरे आर्मथक वहत 
सार्धण्यास पात्र ि समथय असती तर त्याला लोकिचंनेचे स्िरूप प्राप्त झाले नसते. असो. आता व्यस्क्तिादी 
अथयशास्त्राच्या दुसऱया वसद्धातंाकडे िळू.... 
 
स्पधा व लायकीचा नसद्धांत 
 

प्रत्येक रं्धद्यातील लोकात अप्रवतबरं्ध स्पर्धा चालू असली आवि सिांस कायदेशीर औद्योवगक स्िातंत्र्य 
वमळालेले असले म्हिजे प्रत्येक रं्धदा जास्तीत जास्त लायक व्यक्तींच्या हाती जातो ि त्यामुळे समाजाच्या 
संपत्तीत जास्तीत जास्त भर पडते, असे हा वसद्धातं सागंतो. हा वसद्धातंही भ्रामक ठरलेला आहे. आर्धी 
लायकी म्हिजे काय याचा विचार झाला पावहजे. औद्योवगक स्परे्धत यशस्िी होण्यास मनुष्ट्याजिळ कोिती 
लायकी लागते? याचे उत्तर पैसा वमळविण्याची लायकी, यापेक्षा अवर्धक काही देता येत नाही. आजच्या 
समाजात जुलूम आवि लोकिचंना या मागांनीही द्रव्याजयन करता येत असल्यामुळे औद्योवगक स्परे्धत यशस्िी 
होण्यास जुलूम करण्याची आवि लोकिंचना करण्याची लायकीही अंगी असािी लागते. तसेच औद्योवगक 
स्परे्धत लायक व्यक्तीच यशस्िी होतात असे वसद्ध होण्यास समाजातील सिय लायक व्यक्तींस त्या स्परे्धत भाग 
घेण्यास सारखीच संर्धी ि सार्धने प्राप्त होतात असे गृहीत र्धरले पावहजे. पि सध्याच्या आर्मथक विषमतेच्या 
युगात स्पर्धाके्षत्रात सिांना सारखी सार्धने आवि संर्धी वमळतात असे म्हिता येत नाही. वशिाय आज अंगी 
असिारी लायकी आवि विवशष्ट  साहाय्य वमळाल्यास पुढे वनमाि होिारी लायकी याचंाही विचार या वठकािी 
झाला पावहजे. एखादी व्यक्ती, एखादा िगय ककिा एकादे राष्ट्र आज नालायक असेल पि तेच विवशष्ट  साहाय्य 
वमळाल्यास आज लायक गिलेल्या व्यक्तीपेक्षा, िगापेक्षा ककिा राष्ट्रापेक्षा अवर्धक लायक होिे शक्य असेल. 
पि आजच्या कठोर स्पर्धायुगात अशा संभाव्य लायकीचा, साहाय्याच्या अभािी, एकसारखा नाश होत आहे. 

 
या वसद्धातंािर आता आिखी एक आके्षप घेण्यात येत असतो : तो असा की, आजच्या समाजात 

स्पर्धातत्त्ि र्फारसे उरलेलेच नाही. वनरवनराळे रं्धदेिाले आपापसात स्पर्धा न करता सहकायय ऊर्फय  कट करू 
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लागले आहेत. रं्धदेिाल्याचं्या या कटामुळे वगऱहाईकाचं्या पदरात जास्तीत जास्त ि स्िस्तात स्िस्त माल 
पडेल ही आशाही आज उरलेली नाही. आजचे औद्योवगक व्यिहार स्पर्धातत्त्िाप्रमािे होत नसून 
संघतत्त्िाप्रमािे होत आहेत. अशा प्रकारे स्पर्धावसद्धातंाचा सियच बोजिारा उडत आहे.... 
 
समाजसेवा आनि द्रव्याजयि 
 

आजच्या समाजात, समाजाच्या आर्मथक वहतात जो वजतकी भर घालील त्या प्रमािातच त्याला 
द्रव्याजयन करता येते, असे िस्तूचे ककिा कामाचे जे मोल बाजारात वमळते ते त्या िस्तूच्या मागिी–
पुरिठ्यािर अिलंबनू असते. पुरिठा करिारानंी एकजूट केली ककिा एखादे वठकािी मक्तेदारी वनमाि 
झाली की पुरिठा कमी करून बाजारातील मोल िाढविता येते. तसेच जवमनीसारख्या वनसगयदत्त िस्तूचे मोल 
कोितेही कष्ट  न करता, मागिीच्या िाढीबरोबर आपोआप िाढू लागते. एकदा विवशष्ट  प्रमािात द्रव्याजयन 
केले म्हिजे व्याजाच्या, खंडाच्या ककिा नफ्याच्या रूपाने त्याची िाढ कोितेही कष्ट  न करता होऊ शकते. 
एखाद्या व्यक्तीजिळ काही उपजत गुि असला ि तो दुर्ममळ असला तर समाजातील इतर व्यक्तींच्या 
आपापसातंील चढाओढीमुळे त्या व्यक्तीस कष्ट ाच्या मानाने िाजिीपेक्षा र्फाजील द्रव्य वमळू शकते. अशा अनेक 
व्यिहारातं द्रव्याजयन आवि समाजाच्या संपत्तीत भर पडिारी भर याचें समप्रमाि बसत नाही. इतकेच नाही 
तर पुष्ट्कळ िेळा व्यस्त प्रमाि असते. एकेकाळी अथयशास्त्रज्ञाचंी अशी समजूत होती की असे “अकष्ट ार्मजत 
द्रव्याजयन” र्फक्त र्फक्त जवमनीच्या मालकासच करता येते पि आज असे वदसू लागले आहे की अकष्ट ार्मजत 
द्रव्याचा भाग आज प्रत्येक सर्धन व्यक्तीच्या उत्पन्नात थोडार्फार असतो. यामुळे द्रव्याजयन ि समाजसेिा याचें 
कोितेही समप्रमाि आजच्या समाजात बसू शकत नाही. याचाच अथय आजची समाजाची आर्मथक घटना 
अन्यायािर ि जुलमािर उभारलेली आहे. अथात् ती वटकाऊ नाही. ज्यानंा कष्ट  कराि ेलागतात त्यानंा द्रव्य 
वमळत नाही ि ज्यानंा द्रव्य वमळते त्यानंा कष्ट  कराि े लागत नाहीत अशी विपवरत घटना वटकाऊ कशी 
होिार?... 
 
बाजारभावाचा नसद्धांत 
 

बाजारात ज्या मालाचा भाि िाढेल त्याचा पुरिठा िाढत जािा आवि ज्याचा भाि कमी होईल त्याचा 
पुरिठा कमी होत जािा यातच समाजवहत आहे. कारि त्याच्यायोगाने समाजाच्या गरजा आपोआप 
भागविल्या जातात. हा वसद्धातंही मागील तीन वसद्धातंापं्रमािेच भ्रामक ठरलेला आहे. बाजारभाि हे 
सामावजक गरजाचें वनदशयक असतात, हे म्हििेच मुळी बरोबर नाही. या वठकािी गरजा, िासना आवि 
क्रयशक्ती यातील भेद ध्यानात घेतला पावहजे. मािसाच्या अशा अनेक गरजा असतात की त्यानंा िासनाचें 
स्िरूप प्राप्तच झालेले नसते. अथात अशा गरजाचंा काहीही पवरिाम बाजारभािािर होत नाही. उलट अशा 
अनेक िासना मनुष्ट्याला आहेत की त्याचंी, त्याच्या वहताच्या दृष्ट ीने काहीच गरज नाही. दारूसारख्या 
व्यसनाकडे पावहल्यास, या गोष्ट ीचा उलगडा होतो. तात्पयय, मनुष्ट्याच्या िासना आवि सामावजक उपयुक्तता 
याचंा पवरिाम होतो तो सामावजक गरजाचंा होत नसून, समाजातील व्यक्तींच्या िासनाचंा होत असतो. 
यामुळे, बाजारभािाकडे लक्ष देऊन मालाची वनपज करिाराकंडून सामावजक उपयुक्ततेकडे लक्ष वदले जाते 
असे म्हिता येत नाही. वशिाय, समाजातील सिय व्यक्तींच्या िासनाचंा सारखाच पवरिाम बाजारभािािर 
होतो असेही नाही. कारि “उत्पतद्यते विलीयन्ते दवरद्रािा ंमनोरथाः!” हा वसद्धातं अथयशास्त्रज्ञानंा केव्हाही 
विसरता येत नाही. दवरद्री लोकाचं्या िासनानंा बाजारभािातील मागिीचे स्िरूप प्राप्त होत नाही. 
बाजारातील मागिी ही क्रययशक्तीिर अिलंबनू असते ि क्रयशक्ती क्रयेच्छा आवि द्रव्यबल हा दोहोंिर 
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अिलंबनू असते. द्रवरद्री लोकानंा मोटार घेण्याची इच्छा वकतीही तीव्र झाली, तरी त्यामुळे मोटारींचा 
बाजारभाि िाढत नाही ककिा त्यानंा हिशेीर बगंल्यात राहण्याची िासना असली म्हिून अशा बगंल्याचंा 
पुरिठा िाढू शकत नाही. आजच्या समाजातील बाजारभाि श्रीमंताचं्या विलासीिृत्तीचे वनदशयक असतात. 
सामान्य जनतेच्या गरजाचें वनदशयक नसतात. अशा प्रकारे व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राला आर्धारभतू असे जे चार 
प्रमुख वसद्धातं त्याचंा आज कसा बोजिारा उडालेला आहे हे थोडक्यात वदलदर्मशत केले आहे. त्यािरून 
व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राचा पाया ढासळला असे जे शीषयक लेखाला वदले आहे, त्यातील रहस्य िाचकाचं्या 
ध्यानात येईल अशी आशा आहे. अशा रीतीने व्यस्क्तिादाने आपोआप समाजवहत सारे्धल अशी जी आशा होती 
ती नष्ट  झाल्यामुळे अयोवजत घटनेचे तत्त्िही मागे पडले असून वनयोवजत घटनेचे तत्त्ि सियत्र पुढे येत आहे. 
“कोिी कोिता माल वनमाि करािा, कोित्या मालास वकती भाि वमळािा, कोित्या कामाला वकती मोबदला 
वमळािा, कोिी वकती तास काम करािे” अशा प्रकारच्या अनेक आर्मथक व्यिहारािंर समाजसते्तचे वनयंत्रि 
घालून सिय व्यिहार पूिय योजनेप्रमािे चालू ठेिािते ही विचारसरिी आज सियत्र रै्फलाि ूलागली आहे. ती 
जरी प्रथम समाजसत्ताक रवशयामध्ये वनमाि झाली असली तरी इटली, जमयनी, इंललंड ि अमेवरका या 
भाडंिलशाही राष्ट्रानंाही ती आज स्िीकारािी लागत आहे. आज भाडंिलशाही ि समाजसत्ता याचं्यातील 
मतभेद अयोवजत घटना ि वनयोवजत घटना याचं्यािर अवर्धवष्ठत झालेला नाही. वनयोवजत घटनेचे तत्त्ि 
मुसोवलनी ि वहटलर यानंाही “समाजिादी रवशया” इतकेच, मान्य झालेले आहे. यामुळे भाडंिलशाहीचे 
स्िरूप पालटत आहे. परंतु भाडंिलशाही समाजरचना आवि वनयोवजत घटना याचं्यात मूलतःच विरोर्ध 
असल्यामुळे वनयोवजत घटना यशस्िी व्हाियाची असल्यास अखेरीस सिांसच समाजिादाची कास र्धरािी 
लागेल. नाहीतर ही वनयोवजत घटना म्हिजे संघवटत भाडंिलशाहीचा साियवत्रक जुलूम असा अथय होऊन ती 
जुलमाने गाजंलेल्या संघवटत कामगार िगाकडून उलथून पाडली जाईल असे समाजिादी अथयशास्त्रज्ञाचें मत 
आहे. 
 

[पाप्ररजात, मे १९३४, प.ृ १३ ते १६] 
 
[टीकेचा परामशय] 
 

पावरजातच्या मे मवहन्याच्या अंकात “व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राचा पाया ढासळला” या मथळयाचा मी 
एक लेख वलवहला होता. त्याला श्री. न. िा. वशदोरे यानंी उत्तर देऊन माझे म्हििे खोडून काढण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. पि तो अयशस्िी झाला असून माझ्या लेखािरील आके्षप समपयक नाहीत असे मी या लेखात 
दाखिनू देिार आहे... 
 
नशदोरे यांचा पनहला आके्षप 
 

“आमचा या भवूमकेिरील पवहला आके्षप असा की, त्या वििरिात उत्क्रातंीची दृष्ट ी सोडून देऊन रा. 
जािडेकर हे एका वघसाडघाईने रचलेल्या क्रातंीच्या तत्त्िाच्या आहारी पडले आहेत. आजची समाजघटना 
ही एका स्िरूपातून दुसऱया स्िरूपात वशरत आहे. या मंथनात वतचे स्िरूप मूलतः पालटेल असा कयास 
करिे इवतहासाकडे दुलयक्ष करण्याइतकेच अशास्त्रीय होईल.” 
 

या आके्षपाचा काय अथय आहे ते मला समजत नाही. क्रावंततत्त्िाचा आश्रय करिे ककिा आजच्या 
समाजाचे स्िरूप मूलतः अशास्त्रीय असे म्हििे इवतहासाकडे दुलयक्ष करण्याइतके अशास्त्रीय कसे आहे ते श्री. 
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वशदोरे यानंी स्पष्ट  केलेले नाही. मानिी समाजाच्या आर्मथक घटनेत केव्हाच मूलतः पवरितयन झालेले नाही 
ककिा मानिी इवतहासात केव्हाच क्रातं्या झाल्या नाहीत ककिा होिार नाहीत, असा इवतहासाचा वसद्धातं आहे 
काय? श्री. वशदोरे यानंीच आपल्या लेखात ज्या औद्योवगक क्रातंीचा गौरिपूियक उल्लेख केला आहे वतच्यामुळे 
समाजाच्या आर्मथक घटनेचे स्िरूप मूलतः बदलले नाही असे त्याचें म्हििे आहे काय? आवि औद्योवगक 
क्रातंीमुळे समाजाचे स्िरूप जर मूलतः बदलले असेल तर ते स्िरूप पुनः मूलतः बदलिार नाहीच असा 
आग्रह र्धरिे हे इवतहासशास्त्राला र्धरून कसे होते? 

 
याच आके्षपाचे वििरि करताना मी माक्सयच्या बुद्धीचे अनुकरि केले आहे ि उत्क्रातंीची दृष्ट ी सोडून 

वदली आहे, अशीही विर्धाने त्यानंी माझ्यासंबरं्धी केली आहेत. पि तीही चुकीची असून त्या विर्धानामुंळे 
माझ्यासंबरं्धी नसता गैरसमज उत्पन्न होण्याचा संभि आहे. मी समाजिादी असलो तरी माक्सयचा अनुयायी 
नाही आवि समाजसत्ताक घटनेची स्थापना केिळ सशस्त्र क्रातंीनेच होईल, असा माक्सयच्या अनुयायाचंा 
आग्रह माझ्यापाशी नाही. पि तशी क्रातंी होिारच नाही असाही पि आग्रह र्धरिे मला शास्त्रीय दृष्ट ीचे िाटत 
नाही. 
 
नशदोरे यांचा दुसरा आके्षप 
 

माझ्या वििेचनािर श्री. वशदोरे याचंा दुसरा आके्षप पुढीलप्रमािे आहे. “परंतु दुदैिाची गोष्ट  अशी की 
रा.जािडेकर यानंी शास्त्रीय ि नैवतक अशा दोन्ही रंगाचंा चष्ट्मा आपल्या डोळयाला लािल्यामुळे सापं्रतच्या 
आर्मथक घटनेचे हुबेहूब स्िरूप त्याचं्या दृष्ट ीतून वनसटले आहे.” माझे स्ितःचे या बाबतीतील मत असे आहे 
की कोित्याही सामावजक शास्त्राची पूतयता ि अथात अथयशास्त्राचीही पूतयता, नैवतक दृष्ट ी स्िीकारल्याखेरीज 
होऊ शकिार नाही आवि म्हिून शास्त्रीय दृष्ट ी ि नैवतक दृष्ट ी याचं्यात मी विरोर्ध समजत नाही. तथावप श्री. 
वशदोरे याचें काय म्हििे आहे, ते मला समजते. समाजातील आर्मथक संस्थाचें ि व्यिहाराचें यथात्य िियन 
करिे यालाच ते शास्त्रीय दृष्ट ी समजतात ि त्या व्यिहारासंबंर्धी अगर संस्थासंंबंर्धी सदसवद्विके करिे याला 
ते नैवतक दृष्ट ी समजतात. मला प्रचवलत आर्मथक संस्था ि व्यिहार याचें केिळ यथात्य िियन कराियाचे 
नसून त्याचं्या सदसदत्िासंबंर्धी वनियय द्याियाचा होता ि म्हिूनच श्री. वशदोरे याचं्या शब्दात मला शास्त्रीय ि 
नैवतक या दोन्ही दृष्ट ींचा अिलंब करािा लागला आहे. तथावप शास्त्रीय वििेचनात नैवतक दृष्ट ीने केलेल्या 
वििचेनाची आियकयकताच असते असे माझे मत असल्यामुळे माझे वििचेन माझ्या दृष्ट ीने शास्त्रीयच झालेले 
आहे ि मी जर नैवतक दृष्ट ीची पूतयता त्या वििेचनास वदली नसती तर त्याची शास्त्रीयताही अपुरीच रावहली 
असती असे मी समजतो. या िादात विशषे न वशरता मी येिढेच सागंू इस्च्छतो की, प्रचवलत आर्मथक व्यिहार 
आवि संस्था याचं्या सदसदत्िाचा वनियय करण्याची माझी भवूमका असली तरी त्यामुळे माझी शास्त्रीय दृष्ट ी 
कोठे चुकली आहे असे मला िाटत नाही. व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राच्या आर्धारभतू अशा चार वसद्धातंािंरील 
माझ्या टीकेिर श्री. वशदोरे यांनी जे आके्षप घेतले आहेत त्याचंा र्फोलपिा थोडक्यात दाखिनू वदला असता 
माझे वििचेन अशास्त्रीय नाही अशी िाचकाचंी खात्री होईल. 
 
व्यक्ततनहत व समाजनहत यासंबंधीचा नसद्धांत 
 

या वसद्धातंासंबरं्धी श्री. वशदोरे वलवहतात, “व्यस्क्तवहताचा अथय शास्त्रीय दृष्ट्ट्या स्िाथयसारु्धपिा ककिा 
संकुवचत दृष्ट ी असा नसून शक्य वततके जास्तीत जास्त अथोत्पादन करिे हा होय”. माझ्या या 
विचारसरिीिरच मुख्य आके्षप आहे. सध्याच्या समाजातील आर्मथक व्यिहार दूरदृष्ट ीच्या व्यापक स्िाथाने 
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होत नसून त्यापैकी बहुतेक व्यिहार अदूरदृष्ट ीने ि संकुवचत िृत्तीने होत असतात असे माझे म्हििे आहे. 
व्यस्क्तवहत सार्धिे म्हिजे समाजाच्या संपत्तीत अवर्धकात अवर्धक भर घालिे असा श्री. वशदोरे यानंा वप्रय 
असिाऱया अथयशास्त्राचा शास्त्रीय अथय असेल, पि प्रत्यक्ष सृष्ट ीतील व्यिहाराशी त्याचा काही संबरं्ध नाही. 
आजच्या जगात समाजाच्या संपत्तीत भर न घालता समाजाच्या संपत्तीचा नाश करूनही अथयसंपादन करता 
येते. व्यक्तीची दृष्ट ी अथोत्पादनाकडे नसून अथयसंपादनाकडेच प्रामुख्याने असते ि ज्यािळेी 
अथोत्पादनाऐिजी अथयविनाशानेच अथयसंपादन करिे शक्य असेल त्यािळेी व्यक्ती अथयविनाशासच प्रिृत्त 
होतील हे उघड आहे.... 

 
...औद्योवगक क्रातंीच्या काळात प्रत्येक व्यक्तीला आपले वहत सार्धण्याची संपूिय मुभा वदल्याने 

समाजवहत आपोआप सारे्धल ही भ्रामक समजूत जर अस्स्तत्िात नसती तर जगातील अनंत आपत्ती िाचल्या 
असत्या असे मला िाटते. या औद्योवगक क्रातंीच्या काळात म्हिजे ज्यािळेी इंललंडात औद्योवगक क्रातंी झाली 
त्या काळात इंललंडचे म्हिजे इंललंडातील भाडंिलिाल्याचें, सिय जगािर औद्योवगक ि व्यापारी प्रभतु्ि 
प्रस्थावपत झाले हे खरे असले, तरी त्याच काळात कहदुस्थानातील सिय उद्योगरं्धदेिाले ठार मेले आवि 
इंललंडात औद्योवगक गुलामवगरी सामान्य जनतेच्या नवशबी आली हे विसरता येत नाही ... 

 
इंललंडातील औद्योवगक क्रातंीमुळे दोन आपत्ती जगािर आल्या. एक कामगारिगाला औद्योवगक 

गुलामवगरी प्राप्त झाली. आवि दुसरी, इतर सिय राष्ट्रािंर इंललंडचे औद्योवगक ि व्यापारी िचयस्ि प्रस्थावपत 
झाले. पवहल्या आपत्तीचे वनिारि करण्यासाठीच समाजिादी अथयशास्त्राचा उदय झाला ि दुसऱया आपत्तीचे 
वनिारि करण्यासाठी राष्ट्रिादी अथयशास्त्राचा (national economics) जन्म झाला. समाजिादी अथयशास्त्राचे 
जनकत्ि जसे कालय  माक्सय याला देण्यात येते त्याचप्रमािे राष्ट्रिादी अथयशास्त्राचे जनकत्ि फे्रवरिकक वलस्ट 
यास देण्यात येते. या दोन्ही अथयशास्त्रज्ञानंी व्यस्क्तवहत ि समाजवहत याचंी वनरपेक्ष सागंड घालण्याच्या 
व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राच्या वसद्धान्तािर हल्ले चढविले आहेत. ि आज या माऱयामुळे त्या वसद्धान्ताचा सियत्र 
बोजिारा उडालेला आहे. समाजिादी अथयशास्त्राप्रमािे राष्ट्रिादी अथयशास्त्रही अंशतः तरी पूिीपासूनच 
वनयोवजत घटनेचे पुरस्कारी बनलेले आहे ि त्याचे हे स्िरुप अवर्धकावर्धक िृकद्धगत होऊन आज त्याला राष्ट्रीय 
समाजिादी अथयशास्त्राचे स्िरूप (national socialist economics) येऊ लागले आहे. 
 
आर्थथक व्यवहाराचे सामानजक नियंिि 
 

यानंतर आर्मथक व्यिहारािंर समाजवहताच्या दृष्ट ीने र्धनोत्पादन, बाजारभाि, मजुरीचे दर, कामाचे 
तास िगैरेिर वनयंत्रिे घालािी लागत आहेत असे म्हटले आहे. या वनयंत्रिासंंबरं्धी वशदोरे वलवहतात “रा. 
जािडेकराचं्या मतापं्रमािे जरी मागिीच्या िाढीच्या काळात वनयंत्रि अियकय असले तरी चालू असलेल्या 
औद्योवगक मंदीच्या काळासारख्या प्रसंगी असली वनयंत्रिे जरूर वततकी वढली केली पावहजेत.” 

 
श्री. वशदोरे याचें हे विर्धान िस्तुस्स्थवतसंबंर्धी दुलयक्षच दशयविते. कारि सध्याची औद्योवगक मंदी सुरू 

झाल्यापासूनच अमेवरकेसारख्या देशात अवर्धकावर्धक वनयंत्रिाची आियकयकता भासू लागली असून आपि 
घातलेल्या सामावजक वनयंत्रिामुळेच आमची औद्योवगक मंदीतून लिकर मुक्तता होईल असे जमयनी, इटली 
िगैरे देशातील वनयोवजत घटनेचे पुरस्कते म्हित आहेत. इंललंडसारख्या व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राच्या 
माहेरघरात अवर्धकावर्धक वनयंत्रिे घालून औद्योवगक मंदीतून पार पडण्याचे तत्त्ि पुरस्कावरले जात आहे ि 
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केिळ राष्ट्रीय वनयंत्रिे ि आंतरराष्ट्रीय पवरषदा ि तह होत आहेत. यािरून मंदीचा नाश करण्यासाठीच 
आर्मथक व्यिहारािंर अवर्धक वनयंत्रिे हिीत असा सियत्र अनुभि येत आहे असे वदसून येईल. 

 
आजच्या औद्योवगक मंदीची कारिे शोरू्धन पावहली म्हिजे आजच वनयंत्रिाची आियकयकता का आहे 

ते समजून येते. आज मागिी नाही म्हिून बाजारभािानंा मंदी आली आहे हे खरे आहे. पि मागिी मंद का 
झाली? र्धनाची विषम विभागिी हे मंद मागिीचे कारि आहे. गरीबाकंडे द्रव्याचा ओघ अवर्धक जाईल तर 
मागिी िाढेल. भाडंिलशाही पद्धतीत द्रव्याचा भाग र्फाजील प्रमािात र्धवनकाकंडे जातो ि त्यामुळे 
उत्पादनाचे कारखाने िाढतात पि त्याचबरोबर सामान्य जनतेला द्रव्याचा भाग कमी वमळाल्यामुळे मागिी 
मंदािते. एकीकडे उत्पादन अवर्धक ि दुसरीकडे मंद मागिी यामुळे आर्मथक आपत्ती येते. ही आपत्ती 
टाळण्यास द्रव्याची अवर्धक समान विभागिी झाली पावहजे. तसेच आपल्या देशातील जनतेला वभकार 
बनविल्यामुळे स्िदेशी मागिी िाढत नाही म्हिून युरोपीयन देशातील भाडंिलिाले मागासलेल्या देशातील 
बाजारपेठा आपिास वमळाव्यात म्हिून खटपट करतात ि सियच देशानंी हीच महत्त्िाकाकं्षा र्धरल्यामुळे 
मालाची वनपज अवर्धक होते. पि मागासलेले देश पुढे येऊ लागल्यामुळे आता तेही त्याचंा माल घेत नाहीसे 
झाले आहेत. म्हिून उत्पादनाच्या कायात काही वशस्त ि आंतरराष्ट्रीय वनयंत्रिाची ि करारमदाराचंी 
आियकयकता िाटू लागली आहे. 

 
बाजारभावािुसार उत्पादिाचा नसद्धांत 
 

बाजारभािाकडे पाहून र्धनोत्पादन केल्यामुळे सामावजक गरजा आपोआप भागतात हा मूळ वसद्धातं. 
त्यािर माझी टीका अशी की सध्याचे बाजारभाि खऱया सामावजक गरजाचें वनदशयक नसून श्रीमंताचं्या विलासी 
िासनाचें वनदशयक असतात. हे वसद्ध करताना गरजा ि िासना यातंील भेद दाखविला. यािर श्री. वशदोरे 
वलवहतात, “बाजारात ज्या मालाचा भाि िाढेल त्याचा पुरिठा िाढत जािा आवि ज्याचा भाि कमी होईल 
त्याचा पुरिठा कमी होत जािा यातच समाजवहत आहे.” या वसद्धातंाचा रा. जािडेकरानंा सास्त्िक संताप 
आल्यासारखा िाटतो. कारि त्याच्या बुडाशी क्रयशक्ती ि िासना याचंी जी सागंड अथयशास्त्राने घातली आहे 
ती रा. जािडेकराचं्या नैवतक दृष्ट ीला पटत नाही. परंतु आम्हाला इतकेच म्हिाियाचे आहे की संपूिय 
समाजिादी घटनेतही हीच सागंड अथयशास्त्रज्ञानंा ि आर्मथक र्धोरिाबद्दल जबाबदार असिाऱया मुत्सद्यानंा 
वशरोर्धाथय करिे अपवरहायय आहे. आज ज्या गोष्ट ींचा विचार करून र्धनोत्पादन होते त्याच गोष्ट ींकडे पाहून 
समाजसत्ताक अमदानीतही ते होईल असे श्री. वशदोरे याचें म्हििे वदसते. पि हे म्हििे बरोबर नाही. 
समाजसत्ताक अमदानीत श्रीमंताचंा िगयच नष्ट  होईल. गरीबाचंी क्रयशक्ती िाढेल, खऱया गरजाच्या प्रमािात 
िनविभागिी करण्याचे र्धोरि राहील आवि उत्पादन केिळ बाजारातील मागिीिरून ठरविले जािार नाही 
तर सामावजक गरजाचंा आगाऊ कयास बारूं्धन त्याप्रमािे र्धनोत्पादन करण्यात येईल. यामुळे र्धनोत्पादन 
अगदी वभन्न तत्त्िािर होईल. 

 
या लेखात इतके शास्त्रीय विषय आलेले आहेत की, त्याचंी सागंोपागं चचा करण्यास स्ितंत्र गं्रथच 

वलहािा लागेल. तथावप माझ्या विचाराची सामान्य वदशा िाचकास कळािी, श्री. वशदोरे याचें आके्षप भरभक्कम 
पायािर आर्धारलेले नाहीत हे समजून याि ेआवि व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राचा पाया खरोखरच ढासळू लागला 
आहे हे माझे मत आके्षपवनरसनाच्या स्िरूपात पुन्हा एकदा िाचकाचं्या पुढे यािे, येिढ्याच कवरता हा लेख 
वलवहलेला आहे. त्यामुळे या विषयाची सागंोपागं मावहती वमळिनू घेण्याची इच्छा एकदोन िाचकासं झाली 
तरीही मी या लेखाचे साथयक झाले असे समजेन. 



 

अनुक्रमणिका 

 
[पाप्ररजात, ऑक्टोबर १९३४, प.ृ ३ ते १०] 
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५ 
 

राष्ट्रीय सभा आनि समाजवाद 
 

[राष्ट्रीय चळिळीत समाजिादाच्या ध्येयाचा कसा समािशे झाला याची चचा या लेखात केली आहे. 
जेव्हा समाजिाद हे ध्येय प्रत्यक्षात नव्हते तेव्हाही दावरद्र्य, आर्मथक वपळििूक इ. मुदे्द राष्ट्रीय चळिळीत 
ठळकपिे पुढे आले होते असे आचायांनी निरोजी, वटळक आवि गोखले याचें दाखले देत लेखाच्या पूिार्धात 
दाखविले आहे. या पाश्वयभमूीिर रवशयन राज्यक्रातंीनंतरच्या काळात समाजिादी उवद्दष्ट  भारतीय नेत्यापंैकी 
अनेकानंी स्िीकारले. त्या उवद्दष्ट ाचें स्िरूप आवि राष्ट्रीय चळिळ आवि समाजिाद याचं्या संबरं्धांची चचा 
“समाजसत्ताक ध्येयाचा उदय” या उपशीषयकाखाली त्यानंी केली आहे. ती येथे वदली आहे. 

 
रवशयन राज्यक्रातंीनंतर थोड्ाच काळात कहदुस्थानात समाजसते्तचे तपशीलिार विचार होऊ 

लागला. त्यामानाने सामान्य नागवरकाचं्या हक्काचंा समािशे स्िराज्याच्या व्याख्येत होऊ लागला. नागवरक 
हक्काचंा समािेश राज्यघटनेत असािा असा ठराि प्रथम १९१८ साली मंुबईस भरलेल्या जादा राष्ट्रीय सभेत 
झाला. त्यानंतर १९१९ साली अमृतसरच्या राष्ट्रीय सभेत मजूर संघटनाचें काम राष्ट्रीय सभेने हाती घ्याि े
असा स्पष्ट  ठराि झाला. लाला लजपतराय यानंतर थोड्ाच काळात कहदुस्थानात आले. ते समाजिादाची 
आवि मजूरसंघटनेची भाषा बोलतच बाहेरून आले आवि त्याचं्या अध्यक्षतेखालीच १९२० साली पवहली 
अवखल भारतीय कामगार संघ पवरषद भरली. १९२० साली राष्ट्रीय सभेचे नागपुरास अवर्धिेशन झाले. 
त्याचिळेी पुनः मजूर संघटनेचा ठराि राष्ट्रीय सभेत झाला. महात्मा गारं्धींच्या असहकार, सत्याग्रह, 
कायदेभगं, करबदंी िगैरे चळिळींची समाजिाद्याचं्या साियवत्रक संपाच्या कल्पनेशी काही लोक तुलना करू 
लागले आवि गारं्धी ि लेवनन अथिा माक्सयिाद ि गारं्धीिाद याचंीही तुलना काही बुवद्धमंतानंा करािीशी िाटू 
लागली. श्री. डागें यानंी ‘सोशवॅलस्ट’ या नािाचे िृत्तपत्र याच िेळी सुरू केले होते आवि महायुद्धोत्तर 
काळातील क्षविक औद्योवगक भरभराटीमुळे मंुबईसारख्या औद्योवगक शहरात यशस्िी संपानंा अनुकूल 
िातािरि वनमाि झाले. गारं्धीजींच्या करबंदीच्या चळिळीलाच संयुक्त प्रातंादी जमीनदारी विभागात 
िगययुद्धाचे स्िरूप देता येईल अशी आशा उत्तर कहदुस्थानात काम करिाऱया काही समाजिाद्यानंा ककिा 
कम्युवनस्टानंा िाटली. या िेळी राष्ट्रिादी आवि समाजिाद, राष्ट्रीय लढा आवि िगययुद्ध यातील अंतर र्फारच 
थोड्ानंा समजत होते. तथावप बाजारभािातील विलक्षि चढ, कागदी नाण्याचंा सुळसुळाट, महायुद्धानंतर 
वनमाि झालेले एकंदर अस्स्थर िातािरि, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या ऐकू येिाऱया अस्पष्ट  बातम्या आवि 
असहकावरतेसारखी सिय देशात आंदोलन करिारी प्रचंड राजकीय चळिळ यामुळे राजकीय के्षत्रात र्धाडसाने 
उड्ा घेिाऱया तरुिाचंी मने क्रावंतिादाचा स्िीकार करण्यास अनुकूल झाली होती. अशाच काही मनानंी 
कम्युवनझमचा स्िीकार केला आवि गारं्धीतत्त्िाने कहदुस्थानचा तरिोपाय लागिार नाही असा आपल्या मनाशी 
कयास बारं्धला. गारं्धीिाद आवि माक्सयिाद याचं्यात त्यानंा पदोपदी विरोर्ध वदसू लागला आवि गारं्धीिादाचे 
उच्चाटन झाल्याखेरीज अगर केल्याखेरीज आपिास अवभपे्रत असिारा माक्सयिाद राष्ट्रात रै्फलाििार नाही 
असा त्याचं्या बुद्धीचा ठाम ग्रह झाला. गारं्धीिाद हा आध्यास्त्मक भवूमकेिर उभारला आहे तर माक्सयिाद हा 
भौवतक भवूमकेिर उभारला आहे. गारं्धीिाद राष्ट्राच्या नािािर सिांना एक म्हितो तर माक्सयिाद िगययुद्धाची 
जािीि करून देऊन राष्ट्रीय ऐक्याच्या नािाने होिारी गरीबाचंी ि शतेकरी कामकऱयाचंी नागििूक लोकापंुढे 
माडंतो. गारं्धीिाद अकहसा तत्त्िािर उभारला आहे. तर माक्सयिादाला अकहसािाद म्हिजे अव्यिहायय 
शरिागती अथिा हताशिाद िाटतो. गारं्धीिाद यावंत्रक उत्पादनाला विरोर्ध करतो तर माक्सयिाद यावंत्रक 
उत्पादनानेच मनुष्ट्याचा उद्धार होईल असे मानतो. गारं्धीिाद प्रवतपक्षाच्या अंतःकरिाचे पवरितयन घडिनू आिू 
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म्हितो ि म्हिून प्रवतपक्षाच्या आहारी जातो, तर माक्सयिाद प्रवतपक्षाला नामशषे करू इस्च्छतो. गारं्धीिादाने 
सामावजक िगयभेदाना मान्यता वदली असून श्रीमंतानंी आपल्या संपत्तीला राष्ट्रीय न्यास समजून िागाि ेअसे 
म्हितो तर माक्सयिाद हा न्यास राष्ट्राने आपल्या हाती घ्यािा असे क्रावंतकारक तत्त्ि प्रवतपावदतो. िगयभेद नष्ट  
करून एक िगय बनवििे हे माक्सयचे ध्येय तर अनेक िगय कायम ठेिनू त्यानंा परस्पराशंी पे्रमाने िागण्याचा 
उपदेश करिे हे गारं्धींचे ध्येय. अशा प्रकारे कम्युवनस्ट पक्षाने गारं्धीतत्त्िािर चोहोबाजूने हल्ला चालविला आवि 
प्रथमतः राष्ट्रीय सभेत ि नंतर कामगार संघपवरषदेत आपले बहुमत करण्याचा प्रयत्न चालू ठेिला. १९२७-
२८ पयंत या पक्षाला कामगार संघटनेत बरेच यश आले आवि कहदुस्थानातील सिय कामगार चळिळ या 
पक्षाच्या हातीच जाते की काय असे िाटू लागले. 

 
१९२२ सालानंतर १९२७ सालापयंत राष्ट्रीय चळिळीला ओहोटी आली होती. या काळात 

गारं्धीतत्त्िाला लोकातं बरीच अवप्रयता प्राप्त झाली होती आवि स्िराज्यपक्ष हाही नेमस्ताचं्या सनदशीर 
मागािर चालला होता. या काळात कहदुस्थानात कम्युवनझमच्या तत्त्िाचंा बराच रै्फलाि झाला आवि खुद्द 
राष्ट्रीय सभेतच एक समाजिादी विचारसरिी वदसू लागली. गारं्धीजींचा असहकार आवि स्िराज्यपक्षाची 
कौंवसलातील अडििूक या दोन्ही चळिळी र्फोल असून आगामी महायुद्धात कहदुस्थानने समाजसत्ताक 
क्रातंीची तयारी केली पावहजे अशी भाषा ऐकू येऊ लागली. लॉडय बकय नहेड यानंी सायमन कवमशन नेमून 
असंतोषाच्या आगीत तेलच ओतले आवि साम्राज्यातंगयत स्िराज्याचे ध्येय बदलून पूिय स्िातंत्र्याचे ध्येय 
पुकारण्याचा विचार प.ं जिाहरलाल नेहरू यानंी कायम केला होता. पूिय स्िातंत्र्याचे ध्येय पुकारण्याचा 
विचार प.ं जिाहरलाल नेहरू यानंी कायम केला होता. १९२७ च्या राष्ट्रीय सभेस प.ं जिाहरलाल नेहरू 
आले ते युरोपात बरेच कहडून आले होते. या काळात ते समाजिादी बनले होते आवि साम्राज्यविरोर्धी संघ 
(Anti-Imperialist League) नािाची जी संस्था नुकतीच अस्स्तत्िात आली होती, वतच्याशी राष्ट्रीय सभेचा 
संबरं्ध जोडािा, या मताचे ते बनले होते. १९२७ च्या मद्रासच्या राष्ट्रीय सभेतील ठरािािंर या विचारसरिीची 
बरीच छाप पडली होती. (१) पूिय स्िातंत्र्य हेच कहदी राष्ट्राचे ध्येय आहे, असा ठराि करण्यात आला. (२) 
राष्ट्रीय सभेने साम्राज्यविरोर्धी संघाला आपली संस्था जोडून घ्यािी असे ठरविण्यात आले. (३) भािी 
साम्राज्यशाही युद्धात राष्ट्रीय सभेने सरकारशी सहकायय करू नये असे ठरविण्यात आले. या सिय र्धोरिात 
समाजिादी विचारसरिीचा प्रभाि वदसून येतो. यानंतर १९२८ साली सायमन कवमशनच्या बवहष्ट्काराची 
चळिळ झाली आवि वठकवठकािी स्िातंत्र्यसंघ ि युिकसंघ स्थापन होऊन समाजिादी ध्येयाचंा उघड 
पुरस्कार सुरू झाला, पि याच िळेी बाडोलीच्या सारािाढीविरुद्ध सरदार िल्लभभाई यानंी सुरू केलेली 
साराबदंीची चळिळ यशस्िी झाली ि लोकाचें वचत्त पुनः सत्याग्रहाकडे िरूे्धन घेतले गेले. याच िषी मीरत 
खटला होऊन कम्युवनस्टािंर र्धाड आली आवि आपापसातंील तंट्यामुळे पवरषद दुभगंली गेली. रेड वडस्प्यटू 
ॲक्ट आवि पस्ब्लक सेफ्टी ॲक्ट यासंारखे कायदे होऊन कामगारचळिळींचा बंदोबस्त करण्याचे र्धोरि 
सरकारने अिलंवबले. या र्धोरिामुळे पुढे काही काळ कम्युवनस्ट चळिळ मंदािली ि याच सुमारास राष्ट्रीय 
चळिळ अवर्धकावर्धक जोरात येऊ लागली. १९२९ साली वडसेंबर अखेर स्िातंत्र्याचे सत्याग्रह युद्ध सुरू होिार 
असे जाहीर झाले. या िषी राष्ट्रीय सभेतील पुढारी प.ं जिाहरलाल नेहरू आवि बाब ूसुभाषचदं्र हे कामगार 
संघटनेत वशरले आवि वतचा राष्ट्रीय सभेशी अवर्धक वनकट संबरं्ध आिण्याचा प्रयत्न करताना वदसू लागले. 
हे दोघेही कम्युवनस्ट नव्हते आवि कम्युवनस्ट आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी कहदी कामगार संघटनेचा संबरं्ध जोडू 
नये या मताचेच ते आहेत. १९२९ साली नागपूर येथे भरलेल्या कामगार संघ पवरषदेत मला कम्युवनस्टाचे 
ध्येय मान्य असले तरी त्याचें मागय मला पसंत नाहीत असे प.ं जिाहरलाल नेहरू यानंी अध्यक्ष या नात्याने 
जाहीरपिे सावंगतले. इतकेच नव्हे तर चीन िगैरे देशात कम्युवनस्टानंा अपयश येण्याचे कारि त्याचें चुकीचे 
र्धोरिच होय असेही त्यानंी सावंगतले. त्या िषी राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष तेच होते ि त्याचं्याच अध्यक्षत्िाखाली 
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१९३० सालच्या सत्याग्रहसंग्राम सुरू व्हाियाचा होता. या संग्रामाचे सेनानीत्ि म. गारं्धी याचं्याकडेच जािार 
होते. तथावप त्यात जे निे तरुि सामील होिार होते ते युिक संघ, स्िातंत्र्य संघ िगैरे समाजिादी 
विचारसरिीने भारलेले अथिा पे्रवरत झालेले तरुिच सामील होिार होते. त्यानंा गारं्धीिादाहून माक्सयिादच 
वप्रय होता, परंतु गारं्धीिादापैकी सत्याग्रहाचे लढाऊ र्धोरि त्यानंा आकषयक िाटत होते. सशस्त्र क्रातंीचे र्धोरि 
अव्यिहायय आहे हेही त्यानंा वदसत होते आवि पारतंत्र्यातील राजकारिात प्रथम तरी िगययुद्धाच्या भािनेपेक्षा 
स्िातंत्र्ययुद्धाची भािनाच अवर्धक प्रभािी असिार असे त्यानंा अस्पष्ट  रूपाने भासत होते. गारं्धींनी जेव्हा 
स्िातंत्र्यसंग्राम सुरू केला तेव्हा अथात त्याचे वठकवठकािचे नेतृत्ि गारं्धींजींच्या राजकारिात आवि विर्धायक 
काययक्रमात दहाबारा िषे मुरलेल्या लोकाकंडेच गेले. गारं्धींजींच्या पाठीमागे एक प्रचंड संघटना आवि प्रावंतक 
ि स्थावनक काययकत्यांचे–आजन्म सेिकाचें–जाळे होते. तसे अथातच या विद्याथीिजा तरुि 
समाजिाद्याचं्या मागे नव्हते. वशिाय ज्या तरुि विद्याथीिगात युिकसंघाची चळिळ झाली होती त्यातीलही 
र्फारच थोडे या स्िातंत्र्ययुद्धात सामील झाले. पि जे सामील झाले ते सिय समाजिादी होते आवि दोन-तीन 
िषांच्या तुरंुगाचं्या िातािरिातही या तरुि समाजिाद्यानंी बऱयाच तरुिाचंी मने आपल्या विचारसरिीस 
अनुकूल करून घेतली. संयुक्त प्रातंातंील काँगे्रस काययकत्यांत प.ं जिाहरलाल होते ि आहेत आवि १९३२ 
साली तेथे जी वकसानाचंी चळिळ झाली, तीत प्रत्यक्ष कम्युवनस्ट असेही काही लोक होते. आजही राष्ट्रीय 
सभेतील काययकत्यांत या प्रातंातच समाजिाद्याचंी संख्या अवर्धक आहे. कराची काँगे्रसमध्ये नागवरक हक्काचंा 
जो एक एकिीस कलमी ठराि झाला आहे, त्यात (१) राष्ट्रीय जीिनास आर्धारभतू असे रं्धदे राष्ट्रीय मालकीचे 
करिे. (२) कामगारानंा जीिनक्षम ितेन, मयावदत कामाचे तास, बेकारभत्ता, पगारी रजा िगैरे वमळिनू देिे. 
(३) सरकार देण्याप्रमािेच जवमनीच्या मालकाच्या देण्याचा भारही शतेकऱयािर कमी करून घेिे. (४) 
सािकारी पाशातून शतेकऱयाचंी सुटका करून घेिे, िगैरे समाजिादी तत्त्ि े मान्य करण्यात आली आवि 
िगयकलहाच्या तत्त्िाला अंशतः मान्यता वमळाली असे समाजिादी पक्षास िाटते. 
 
काँगे्रस सोशनलस्ट पक्ष 
 

यानंतर १९३२ साली झालेली दोन िषांची वशक्षा भोगनू प.ं जिाहरलाल १९३४ साली बाहेर आले 
तेव्हा त्यानंी गेल्या लढ्यात जमीनदार िगय उघडपिे सरकार पक्षास वमळाला तेव्हा आता राष्ट्रीय लढ्याला 
िगययुद्धाचे स्िरूप देण्याचे काम करण्यासाठी एक समाजिादी गट संघवटत झाल्यास तो मला हिाच आहे 
असे एक पत्र मंुबईचे वम. मसानी यानंा वदले. या पत्राच्या आर्धारेच काँगे्रस सोशवॅलस्ट पक्ष स्थापन झाला. या 
पक्षात सत्याग्रही युद्धात सामील झालेलेच बरेचसे लोक आहेत. प्रत्यक्ष कम्युवनस्ट पक्षात आज दोन तट पडले 
आहेत. एक रवशयातील स्टॅवलनचे अनुयायी ककिा थडय इन्टरनॅशनल ही संस्था जे र्धोरि ठरिील त्याप्रमािे 
िागिारे आवि दुसरे रॉयचे अनुयायी. थडय इन्टरनॅशनलचे अनुयायी हे राष्ट्रीय सभेपासून दूर राहूनच आपले 
तत्त्िज्ञान रै्फलाि ू इस्च्छतात ि िगययुद्धाच्या ज्िाला पेटतील वततक्या पेटिीत राहाव्या म्हिजे केव्हा तरी 
आपिास यश येईल, या मताचें आहेत. याचंा राष्ट्रीय सभेला अत्यंत तीव्र विरोर्ध आहे ि अथात गारं्धीतत्त्िाला 
तर त्याहूनही अवर्धक विरोर्ध आहे. 

 
रॉयगटातील लोक राष्ट्रीय सभा हस्तगत करू इस्च्छतात ि ते आज काँगे्रस सोशवॅलस्ट पक्षात वशरले 

आहेत. जवमनी ि कारखाने सरकारी मालकीचे करिे आवि त्यासाठी िगययुद्धािरच भर देिे हे मत त्यानंा 
मान्य असले तरी आज ते थोडे मागे ठेिनू वनभळे स्िातंत्र्यिाद, साम्राज्यविरोर्धी र्धोरि ि महायुद्धाला सवक्रय 
विरोर्ध अशा जहाल स्िातंत्र्यिाद्यानंा आकषयक िाटिाऱया मुद्यािरच भर आज द्यािा आवि राष्ट्रीय सभा 
हस्तगत करािी म्हिजे इतर िगय तीतून आपोआप वनघून जातील ि तीच सभा िगयसंस्था आवि क्रावंतकारक 
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बनेल असे त्याचें र्धोरि आहे. यासाठी आपिास सोशवॅलस्ट म्हििनू न घेिारे पि साम्राज्याशी कोितीही 
तडजोड न करिारे असे जे जे जहाल लोक असतील त्या सिांना आपल्या पक्षात सामील करून घ्याि ेि 
गारं्धीपक्षाचा पाडाि प्रथम करािा असे म्हििारा हा गट आहे. ही विचारसरिी अद्यावप सिय काँगे्रस 
सोशवॅलस्टानंा पसंत पडत नाही. प.ं जिाहरलाल यानंाही ते र्धोरि पसंत पडेल असे िाटत नाही. पवंडतजींिर 
महात्मा गारं्धी याचंी र्फार छाप असून त्याचें नेतृत्ि नष्ट  करण्यास ते आपिास उपयोगी पडिार नाहीत असे 
काहींचे मत आहे. आज सियच समाजिादी पक्षाने आपले िैवशष्ट्ट्यवनदशयक असे दोन ठराि ठरविले आहेत. 
(१) आगामी युद्धात सरकारला विरोर्ध. (२) आगामी घटनेखाली मंवत्रपदािर बवहष्ट्कार. यापंैकी 
पवहल्यासंबरं्धी राष्ट्रीय सभेत र्फार मतभेद होईल असे िाटत नाही आवि १९२७ च्या लखनौच्या राष्ट्रीय सभेत 
युद्धविरोर्धी ठरािाचा पुनरुच्चार तरी होईल याबद्दल मला शकंा नाही. पि मंवत्रपदासंबरं्धी मात्र तीव्र मतभेद 
होतील. घटना रे्फटाळण्याच्या दृष्ट ीनेही मंवत्रपदाचा स्िीकार करिे हेच इष्ट  आहे, असे म्हििारे पुष्ट्कळ लोक 
वनघतील असे िाटते. तथावप या प्रयकनाचा कसाही वनकाल लागला, तरी तेिढ्याने राष्ट्रीय सभा समाजिादी 
बनली असे कोिास म्हिता येिार नाही. 

 
राष्ट्रीय सभा आज एकदम समाजिादी बनू शकत नाही हे प.ं जिाहरलाल यानंीच नव्हे तर 

कम्युवनस्टातील रॉय गटानेही ओळवखले आहे. आजच्या आपल्या लढ्यात अवर्धकृत सते्तशी झगडिे हेच तत्त्ि 
अग्रभागी राहिार यात शकंा नाही. प्रथमपासून िगययुद्धाचे तत्त्ि अग्रभागी ठेऊन राज्यक्रातंी झाल्याचे 
उदाहरि अद्यावप इवतहासात घडलेले नाही. रवशयातसुद्धा िगययुद्धाने क्रातंी झाली नाही. तेथे प्रथम 
लोकशाहीसाठी झालेल्या क्रातंीला तेथील कम्युवनस्ट पक्षाने समाजसत्ताक क्रातंीचे स्िरूप वदले, पि यानंतर 
या विजयामुळे विशषे उत्साह िाटून कम्युवनस्ट पक्षाने अनेक देशात प्रथमपासूनच िगययुद्धाच्या र्धोरिािर 
क्रातंी घडिनू आिण्याचे आवि आपल्या राजकारिात राष्ट्रीय भािना, िियभािना याचंा वकती अडथळा येिार 
आहे इकडे दुलयक्ष करण्याचे र्धोरि आखले. याचा पवरिाम सियत्र कम्युवनस्टावंिरुद्ध मध्यम िगय ि िवरष्ठ िगय 
याचंी एकी झाली ि त्यानंी शतेकरीिगाला राष्ट्रीय भािनेिर झुलिनू आपल्या पक्षास र्फोडून घेतले. यामुळे 
केिळ औद्योवगक के्षत्रातील वगरिीकामगाराखेरीज समाजातील सिय िगय कम्युवनस्टविरोर्धी बनून तो रॅ्फवसस्ट 
ककिा नाझी झाला आवि नाझी तत्त्िज्ञान ि रॅ्फवसस्ट तत्त्िज्ञान विजयी होऊ लागले ि लोकसत्ता ि नागवरक 
हक्क याचंीही इवतश्री करण्यात आली. यापासून समाजिादी पक्षाने र्धडा घेतला पावहजे आवि राष्ट्रीय भािना, 
र्धमयभािना ि िियभािना याचंी शक्ती ओळवखली पावहजे. तसेच प्रत्येक वठकािी िगययुद्धाचे र्धोरि पुढे 
करण्याचे सोडून वदले पावहजे. समाजातील मध्यम िगय आवि शतेकरी िगय यानंा आपली मते पटिनू देण्याचे 
र्धोरि थोडे बदलले पावहजे. केिळ शतेकरी-कामकरी िगय मोठा आहे, त्याच्या हाती सिय र्धनोत्पादनाची 
सार्धने आहेत ि तो ती खाजगी व्यक्तींपासून वहसकािनू घेईल ि त्यास विरोर्ध करिारास नामशषे करील 
अशा र्धमक्या देऊन समाजिादाचा रै्फलाि होिार नाही, हे तत्त्िज्ञान खरोखरच समाजाला तारक आवि 
न्यायावर्धवष्ठत आहे असे लोकानंा पटले पावहजे. हे पटविण्यास ते अपवरहायय आहे एिढे सागंून चालिार नाही. 
तर ते न्याय्य आहे असे वसद्ध केले पावहजे. मात्र ही न्याय्यता वसद्ध करण्यासही केिळ बुवद्धिादाचे बल 
उपयोगी पडिार नाही, अगर केिळ दहशतही उपयोगी पडिार नाही. तर या तत्त्िज्ञानासाठी त्याची दीक्षा 
घेतलेले लोक लोकसेिसेाठी मरून जाण्यास तयार आहेत हे दृयकय लोकानंा वदसले पावहजे. थोडक्यात 
सागंाियाचे म्हिजे याचा रै्फलाि करिारानंी सत्याग्रही िृत्ती र्धारि केली पावहजे असे माझे मत आहे. प्रत्येक 
देशात रवशयन क्रातंीची पुनरािृत्ती न होता, समाजिाद हा वनरवनराळया मागांनी वनरवनराळया देशातं येईल हे 
तत्त्ि गृहीत र्धरून कहदुस्थानात तो सत्याग्रही िृत्तीतूनच जन्मास येईल असे मी म्हितो. या विजयाची अवर्धक 
चचा मी करीत नाही, तरी कहदुस्थानात आज गारं्धीिाद अगर माक्सयिाद याचं्यात जो विचाराचंा झगडा चालू 
आहे त्यात एकाचाच दुसऱयािर पूिय विजय होिार नाही तर या दोन्ही तत्त्िज्ञानाचंा समन्िय करिारे एक निे 
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तत्त्िज्ञान वनघेल ि त्याच्या जोरािरच कहदुस्थानात समाजिाद रै्फलािले असे मला िाटते. गारं्धीिाद आवि 
माक्सयिाद हे दोन्ही अगदी वनभळे स्िरूपात कहदुस्थानचे अंतःकरि कजकू शकत नाहीत हे मला िाटते आताच 
वसद्ध झाले आहे आवि या गोष्ट ीची जािीि ज्या मानाने दोन्ही पक्षातील काययकत्यांना अवर्धकावर्धक होत जाईल 
त्या मानाने कहदी समाजिाद र्फोर्फाित जाईल आवि कहदी स्िातंत्र्याच्या लढ्याला समाजिादी स्िरूप आवि 
समाजिादाला आध्यास्त्मक स्िरूप येत जाईल...... 
 

[प्रित्रमय जगत्, प्रिसेंबर १९३५, प.ृ ५६३–५६५] 
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६ 
 

[भारतातील  ]राष्ट्रवाद आनि समाजवाद  
 

[“राष्ट्रिाद आवि समाजिाद–उगमाचा शोर्ध” या शीषयकाच्या लेखातील काही भाग खाली वदला 
आहे. लेखाच्या प्रारंभी युरोपच्या ऐवतहावसक संदभात राष्ट्रिाद, लोकशाही आवि समाजिाद या तत्त्िाचंा 
उदय कसा झाला त्याचा संवक्षप्त आढािा घेतला आहे. त्याचप्रमािे एकोविसाव्या शतकात भारतातील 
राजकारण्याचंी पवहली वपढी सुर्धारिा विचारािंर जास्त भर देिारी होती याचा उल्लेख आहे. हा भाग येथे 
िगळला आहे. भारतातील राष्ट्रीय चळिळीत समाजिादाचे स्थान काय असाि ेयाची आचायांनी केलेली चचा 
खाली उद रृ्धत केली आहे.] 

 
कहदी राष्ट्रिाद लो. वटळकाचं्या नेतृत्िाखाली अदमासे १८९५ च्या सुमारास महाराष्ट्रात 

वशिजयंतीच्या रूपाने जन्माला आला असे म्हिण्यास हरकत नाही. या िळेेपासून १९२० साली लोकमान्याचें 
वनर्धन होईपयंत पंचिीस िषांचा काळ गेला. या काळात हा राष्ट्रिाद अवर्धकावर्धक समतािादी ि 
लोकसत्तािादी झालेला वदसून येतो आवि त्यानंतर आतापयंत आिखी जी परं्धरा–सतरा िषे झाली त्या 
काळात तर सामावजक समता ि लोकसत्ता या तत्त्िािंरील कहदी राष्ट्रिादाची श्रद्धा अवर्धकावर्धक िाढलेलीच 
वदसून येईल. आज तर लोकसते्तचा वसद्धातं कहदी राष्ट्रिादाचा आर्धारभतू वसद्धातंच गिला जात आहे. मात्र 
कहदी राजकारिात लोकसते्तच्या वसद्धातंाला जी ही सियमान्यता वमळालेली आहे, ती युरोपखंडाप्रमािे 
राजसत्ता चागंली की लोकसत्ता चागंली या मुद्यािर िाद होऊन वमळालेली नाही तर कहदुस्थानला स्िराज्य 
उपभोगाियाचे असेल तर ते आजच्या पवरस्स्थतीत लोकसत्ताकच असू शकेल या खात्रीमुळेच वमळालेली 
आहे. राष्ट्रिादी हा स्िातंत्र्यासाठी भकेुलेला असतो, ते स्िातंत्र्य अमुकच प्रकारचे असािे असा त्याचा आग्रह 
नसतो. याचा अथय ते कसे असाि ेयाबद्दल त्याचें स्ितःचे काही मत नसते असा नाही, तर त्या मताबद्दल तो 
आग्रह र्धरीत नाही. कोित्या प्रकारचे स्िातंत्र्य असािे, यात सामावजक ि आर्मथक समतेला अथिा 
व्यस्क्तस्िातंत्र्याला ि समाजसते्तला वकती ि कोठे स्थान असािे, हे सिय प्रयकन त्याला स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे 
म्हिजे प्रचवलत राजकारिाच्या दृष्ट ीने गौि िाटतात. याचा अथय राष्ट्रिादी हा सामावजक ि आर्मथक समतेचा 
ककिा लोकसत्ता ि समाजसत्ता याचा विरोर्धी असतो, असा काही लोक करतात आवि ज्या देशात 
राष्ट्रिादाच्या पवरपोषास सामावजक ि आर्मथक समता, लोकसत्ता ि समाजसत्ता या ध्येयाची आियकयकता 
नसते ककबहुना त्याचा तात्कावलक अडथळाही िाटतो, त्या देशात राष्ट्रिाद या सिय ध्येयानंा काही काळ तरी 
विरोर्धी बनतो यात शकंा नाही. इटली, जमयनी ि जपान या देशाचं्या गेल्या तीस–चाळीस िषांच्या 
इवतहासािरून हेच वसद्ध होते. पि कहदी राष्ट्रिादाचा याच काळातील इवतहास पावहल्यास तो गेल्या तीस–
चाळीस िषांत सामावजक समतेचा ि लोकसते्तचा अवर्धकावर्धक पुरस्कता बनला असून आज त्याचा विकास 
समाजसते्तच्या वदशनेे होत आहे असे वदसेल. 

 
समाजिादी पुढारी जर लोकसते्तला विरोर्धी िृत्ती सोडून देतील आवि आपिास अवभपे्रत असिारा 

समाजिाद हा आपि लोकसत्ताक मागानेच आििार आवि रवशयाप्रमािे अवनयंवत्रत कामगारशाही 
स्थापण्याचा प्रयत्न करिार नाही, असे प.ं जिाहरलाल नेहरंूप्रमािे एकमुखाने जाहीर करतील, तर 
आमच्या मते कहदी राष्ट्रिाद र्फारच थोड्ा काळात समाजिादी बनेल आवि आज ज्याप्रमािे आपले स्िराज्य 
हे लोकसत्ताकच असले पावहजे ि असिार असे आज सिय राष्ट्रिादी अवभमानाने सागंत आहेत, त्याचप्रमािे 
ते आमचे भािी स्िराज्य समाजसत्ताक लोकशाही (Socialistic Republic) स्िरूपाचे असािे असे उद्या म्हिू 
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लागतील. गेल्या तीस-चाळीस िषांतील कहदी राष्ट्रिादाच्या इवतहासािरून कहदी राष्ट्राची आजची 
पवरस्स्थती लोकसत्ताविरोर्धी राष्ट्रिादाच्या पवरपोषास अनुकूल नसून लोकसत्तािादी राष्ट्रिादास अनुकूल 
आहे असे वसद्ध झाले आहे. याच इवतहासाच्या पायािर भािी कहदी राजकारिाची इमारत उठिाियाची असेल 
तर येथील लोकसत्ताक राष्ट्रिादाला लिकरच समाजसत्ताक स्िरूप प्राप्त होईल आवि कहदुस्थानात 
राष्ट्रिाद, लोकसत्ता ि समाजसत्ता याचंा संुदर समन्िय झाल्याचे वदसून येईल. 

 
कहदुस्थानच्या ज्या राजकीय पवरस्स्थतीमुळे येथील राष्ट्रिाद अवर्धकावर्धक लोकसत्तािादी बनला ि 

तो पुढे समाजिादी बनेल असे आम्हास िाटते त्या पवरस्स्थतीचा आता थोडा विचार करू. लोकसते्तचे ध्येय 
सरंजामदार िगांशी मध्यम व्यापारी िगाचा जो कलह झाला त्यातून वनमाि झाले असून त्याची तत्त्िे 
सरंजामदार ि ितनदार िगाच्या स्िाथाला मारक आहेत. या िगाने कहदी स्िराज्याच्या लढ्याचे नेतृत्ि 
स्िीकारले असते ि वदिसेंवदिस तो िगय लढ्यात अवर्धकावर्धक गोिला गेला असता, तर या लढ्याला 
लोकसत्ताक स्िरूप प्राप्त झाले नसते. १८५७ साली तर कहदुस्थान स्ितंत्र झाला असता तर त्या िळेचे 
स्िराज्य लोकसत्ताक न बनता अवनयंवत्रत राजसत्ताक बनले असते. पि या िेळी या िगाने िगयदृष्ट्ट्या या 
लढ्यात भाग घेतला नाही. पुढे सनदशीर राजकारिाशी या िगाने काही काळ आपला संबंर्ध ठेिला पि ते 
राजकारिही तापू लागले तसतसा हा िगय त्यातून बाहेर पडला ि आपि स्िराज्य स्थापनेच्या कायास अपात्र 
आहो असे त्याने वसद्ध केले. त्यानंतर मध्यमिगाचे राजकारि सुरू झाले. या मध्यम िगांपैकी जो िगय 
कारखानदार बनला त्याने काही काळ कहदी राजकारिाशी आपला संबंर्ध ठेिला. तरी तोही िगय आज या 
लढ्यातून आपले अंग काढून घेत असून कहदी राष्ट्रसभेची चळिळ वनर्धयन शतेकरीिगय आवि कवनष्ठ मध्यमिगय 
याचं्या आर्धारािरच पोसत ि रै्फलाित आहे. 

 
अद्यावप कामकरीिगय वतच्यात मनोभािे सामील झालेला नसून त्याचे नेतृत्ि करू इस्च्छिाऱया 

कम्युवनस्ट पुढाऱयाचं्या डोक्यात रवशयातील कामगारशाहीचे ध्येय िािरत आहे. कामगारशाहीचा वसद्धातं हा 
समाजिादाचा एकमेि आर्धारभतू वसद्धातं नसून समाजसत्ता ि लोकसत्ता याचं्यातील विरोर्धही खरा ि 
वनत्याचा नाही याची जािीि ठेिनू, कम्युवनस्ट पुढाऱयानंी कहदुस्थानातील लोकसत्ताक राष्ट्रिादाशी सहकायय 
केले पावहजे आवि कहदी राष्ट्रिाद्यानंी समाजसत्ता हा लोकसते्तचा अपवरहायय पवरिाम आहे याची जािीि 
ठेिनू, युरोपचे अंर्धानुकरि करून समाजसते्तच्या भीतीने लोकसते्तलाही लाथाडण्याची िृत्ती न र्धारि करता 
लोकसते्तच्या अनुषंगाने येिाऱया समाजिादास संतोषाने स्िीकारू अशी िृत्ती र्धारि केली पावहजे. कहदुस्थान 
एका राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या लढ्यात सापडला असल्याने त्याच्यात उदयास येिारा समाजिाद, िगययुद्ध आवि 
कामगारशाही या स्िरूपाने येिार नसून तो राष्ट्रिाद ि लोकसत्ता याचं्या पािलािर पाऊल टाकून येिार 
आहे हे समाजिादी पुढाऱयानंी ओळखािे हाच भाई रॉय याचंा समाजिादी पुढाऱयानंा उपदेश आहे असे आम्हास 
िाटते ि वततक्यापुरता तो बरोबरच आहे. पि त्यािरून समाजसत्ताक लोकशाहीच्या आपल्या ध्येयाचा आज 
कोिी उघड पुरस्कारच करू नये असा जो काही लोक वनष्ट्कषय काढतात ककिा समाजिादी पक्ष उघडपिे 
काययच करू शकिार नाही, हा जो दुसरा वसद्धातं ऐकू येतो तो आमच्या मते बरोबर नाही. राष्ट्रिादाच्या 
पवरपोषास िगययुद्ध मारक आहे आवि वजत राष्ट्रात राष्ट्रिाद हीच क्रावंतकारक राजकीय शक्ती असिार हे 
मान्य करूनही समाजिादाच्या उघड पुरस्कारानेच सशस्त्र िगययुद्ध टळेल आवि िगयकलहाला शातंतािादी 
क्रातंीचे स्िरूप प्राप्त होऊ शकेल, असे आम्हास िाटते. 
 

तात्पयय, कहदी राष्ट्रिाद हा समाजिादी बनिार, पि तो सशस्त्र िगययुद्धाच्या रूपाने बनिार नसून 
िगयकलहाला वनःशस्त्र प्रवतकाराचे स्िरूप देऊन कहदी राष्ट्रिादाला समाजिादी स्िरूप प्राप्त होऊ शकेल 
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असे आमचे मत आहे. आज समाजिादी पुढाऱयानंी औद्योवगक शहरात जो िगयकलह सुरू केला आहे त्याला 
ते शातंतािादी अथिा सत्याग्रही स्िरूप देतील तर तो दुर्धयषय ठरेल आवि राष्ट्रसभेच्या राजकारिाला 
र्धवनकशाही िळि लागण्याची भीती नष्ट  होऊन त्याचा स्िाभाविक विकास समाजिादी वदशनेेच होऊ लागेल. 
शातंतािादी ि सत्याग्रही समाजिादालाही राष्ट्रसभेतील काही लोकाचंा तावत्त्िक विरोर्ध असला तरी त्याचे 
उल्लंघन करिे त्याचं्या शक्तीच्या बाहेरचे आहे हे सूक्ष्म विचाराअंती सिांना वदसू शकेल. तात्पयय समाजिादी 
पुढाऱयानंी आज समाजिादाचा अथिा िगयकलहाच्या तत्त्िाचा सियस्िी त्याग न करता त्यानंा शातंतािादी 
वनःशस्त्र क्रावंतिादी अथिा सत्याग्रही स्िरूप देऊन आपला पुढील मागय काढला पावहजे. सत्याग्रह आवि 
िगयकलह ककिा समाजिाद याचंा मूलभतूच विरोर्ध आहे असा ओरडा अँललो-इंवडयन पत्रकारानंी केला. 
गारं्धीवशष्ट्य म्हिवििारानंी तसे प्रवतपादन केले, ककिा खुद्द म. गारं्धींनीही तसा वनियय वदला, तरी वतकडे दुलयक्ष 
करून आपले कायय दृढ श्रदे्धने आवि नेटाने समाजिादी पुढाऱयानंी पुढे चालू ठेविले पावहजे. 
 
वगययुद्धाची पनरहाययता 
 

िगययुद्धात्मक समाजिादी क्रातंीचे ध्येय शतेकरी िगय आवि मध्यम िगय याचं्यात रै्फलाि ूशकत नाही 
असा अनुभि युरोपात आल्यामुळे आज तेथील समाजिादी पुढारी समाजसत्ता ि लोकसत्ता यातील विरोर्ध 
कमी करून मध्यमिगय, शतेकरी ि कामकरी याचंी एकजूट वनमाि करीत आहेत. स्पेनमध्ये या ध्येयाला बरेच 
यश आले होते. पि त्याविरुद्ध र्धवनक िगाने उघड बडं केले. पि हे मध्यमिगय, शतेकरी िगय ि कामकरी िगय 
याचं्या एकजुटीचे र्धोरि कहदुस्थानसारख्या परतंत्र देशात अवर्धक यशस्िी होईल ि त्याचे नेतृत्ि लिकरच 
लोकसत्ताक समाजिादी पक्षाकडे येऊ शकेल, कारि येथील मध्यमिगय ि शतेकरी िगय हे शभंर-सव्िाश े
िषांच्या साम्राज्यशाही जुलमाने ि वपळििुकीने इतके वनर्धयन बनले आहेत की, त्यानंा समाजिादी ध्येय 
पटण्यास र्फारसे प्रयास पडिार नाहीत. या दोनही िगांच्या पोटापाण्याचा प्रयकन समाजिादी उपायाचंा त्िवरत 
अिलंब केल्याखेरीज सुटिेच अशक्य झाले आहे. कहदुस्थानातील या िगाची सुस्स्थती तर नाहीच आवि 
दुसऱया देशाचंी वपळििूक करिेही त्याला शक्य नाही, ही पवरस्स्थती ध्यानात घेतल्यास कहदुस्थानात 
अवनयंवत्रत भाडंिलशाहीची िाढ होिे अशक्य आहे, असे वदसून येईल. कहदुस्थानची आजची आर्मथक 
पवरस्स्थतीच अशी आहे की, येथील शतेकरी िगय आवि मध्यमिगय हे अगदी वनर्धयन झाले आहेत ि त्याचंी 
सुस्स्थती करण्यास समाजिादच अिलंबािा लागिार आहे. युरोपातील शतेकरी संपन्न आवि स्ितंत्र 
असल्याने तेथील मध्यमिगाला साम्राज्यशाहीचा लाभ वमळत असल्याने काही काळ तरी समाजिादापासून 
दूर राहून आपले पोटापाण्याचे प्रयकन सुटू शकतील, असा भास त्यास होऊ शकतो. ही स्स्थती कहदी 
शतेकऱयाचंी ि मध्यमिगाची नाही. त्याचंा जवमनीची मालकी ककिा कारखान्यातील भाग याचंा मोह र्फार 
प्रबळ नसून तो हळूहळू विलय पाित आहे. या सिांसच अपुऱया मजुराचंी स्स्थती प्राप्त होत असून जवमनी ि 
कारखाने साियजवनक मालकीचे करण्यातच आपले खरे वहत ि खरा उद्धार आहे हे तत्त्ि या िगाला पटण्यास 
र्फार काळ लागिार नाही. मात्र राष्ट्रिाद ि लोकसत्तािाद याचंी बीजे या िगाच्या अंतःकरिात खोल रुजली 
असल्याने कामगारिगाने िगययुद्धाचा ि कामगारशाहीचा पुकारा केल्यास त्याच्या मागून जाण्यास हे िगय तयार 
होिार नाहीत. तसेच या िगाच्या विरोर्धाला न जुमानता केिळ कामकरी िगय आपली अवनयंवत्रत सत्ता 
कहदुस्थानात स्थापन करील ही गोष्ट  अगदी असंभिनीय आहे. वशिाय कहदुस्थान राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या 
लढ्यात गुंतला असता िगययुद्धाचे र्धोरि स्िीकारिे शक्य ि इष्ट ही नाही. 
 

कहदुस्थानात िगययुद्धाचे तत्त्ि रुजिार नाही असे आम्ही म्हितो, याचा अपवरहायय संबंर्ध कहदुस्थानच्या 
अध्यात्मिादाशी नाही हे येथे स्पष्ट  करिे अियकय आहे. अध्यात्मिादी व्यक्तीही समाजर्धारिेसाठी अपवरहायय 
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घनघोर संग्राम करू शकतात, ककबहुना कौरिपाडंिामंर्धील कुलक्षयकारक कुलयुद्धही करू शकतात, मग 
िगययुद्धाचाच अध्यात्मिादाशी अपवरहायय विरोर्ध का असािा हे आम्हास समजत नाही. पि कहदुस्थानच्या 
आजच्या पवरस्स्थतीत िगययुद्ध अपवरहायय आहे असे आम्हास िाटत नाही. या देशात वदिसानुवदिस 
अवर्धकावर्धक प्रबळ होत जािारा राष्ट्रिाद अवर्धकावर्धक लोकसत्तािादी ि समाजिादी बनत आहे. यामुळे 
िगययुद्ध पवरहायय आहे असेच आम्हास िाटते. कहदुस्थानच्या अध्यात्म िृत्तीमुळे िगययुद्धाची पवरहाययता त्यास 
लिकर समजून त्याच्या पवरहाराचे सार्धनही तो शोरू्धन काढू शकेल इतकेच. तसेच या राष्ट्रिादाची पाळेमुळे 
वनर्धयन शतेकरी-कामकरी िगात खोल खोल जाऊ लागली असून या िगाचे नेतृत्ि करिाऱया मध्यमिगालाही 
समाजिादाखेरीज आपला उद्धार होण्याची आशा आज उरलेली नाही. त्यातून सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाच्या 
गेल्या परं्धरा–िीस िषांतील रै्फलािामुळे येथील लोकसत्तािाद केिळ कायदेशीर ि सनदशीर राजकारिाच्या 
पुढे गेला असून वनःशस्त्र क्रातंीच्या तत्त्िाचा येथे र्फार मोठ्या प्रमािािर रै्फलाि झाला आहे. लोकसते्तला 
र्धवनकशाही स्िरूप येऊ न देण्याचे साम्यय सत्याग्रही प्रत्यक्ष प्रवतकारात असून येथील लोकसत्तािादाचा 
आर्धार व्यस्क्तिाद हा नसून राष्ट्रिाद हाच आहे. राष्ट्रिाद ि समाजिाद या दोहोंच्या कचाटीत लोकसत्ता 
र्धरली असता वतची िाढ र्धवनकशाहीच्या वदशनेे होिे अथात शक्य होिार नाही.... 
 

[सह्याप्रि, जानेवारी १९३८, प.ृ १९ ते २४] 
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७ 
 

शास्त्रीय समाजवाद 
 

गेल्या एवप्रल मवहन्यात (१९४२) इस्लामपुरातील शारदा मंडळापुढे शास्त्रीय समाजिादाच्या 
विषयािर तीन व्याख्याने मी वदली. ती आता लहानशा पुस्तकरूपाने प्रवसद्ध करीत आहे. ही व्याख्याने जशी 
वदली तशीच शब्दशः वलवहलेली नाहीत कारि ती मीच स्ितः वलवहलेली असली तरी मागाहून बऱयाच 
वदिसानंी वलहून कावढली आहेत. समाजिादासंबरं्धी अनेक गैरसमज लोकातं प्रचवलत आहेत ते दूर करािेत 
आवि त्याचे सिांगीि व्यापक शास्त्रीय स्िरूप लोकापंुढे अगदी थोडक्यात माडंािे हा या व्याख्यानाचंा उदे्दश 
होता. ही व्याख्याने देत असता बोलण्याच्या ओघात समाजिादासंबरं्धीचे अनेक गैरसमज जाता जाता खोडून 
कावढले पि तो भाग या वलखीत व्याख्यानात त्या त्या वठकािी तसाच न देता तो सिय एकत्र द्यािा, हा या 
प्रस्तािनेचा हेतू आहे. 

 
समाजिादाचे अंवतम ध्येय मानिकुल हे एकत्र कुटंुब बनाि े हे आहे. एकत्र कुटंुबात समाईक 

मालमते्तचे तत्त्ि हे मुख्य सूत्र असते. समाईक मालमते्तचे तत्त्ि उच्चारताच वस्त्रयाही समाईक बनवििार काय 
असा प्रयकन विचारतात. पि हा प्रयकन विचारिाराचं्या बुद्धीचे कोतेपिच त्यामुळे व्यक्त होत असते. कारि वस्त्रया 
ही मालमत्ता नव्हे, हे सारे्ध तत्त्िही त्यानंा समजत नाही. एकत्र कुटंुबात मालमत्ता समाईक असते, पि वस्त्रया 
समाईक नसतात हे वनदान कहदू लोकानंा तरी समजून सागंण्याची गरज नसािी. 

 
तसेच समाईक मालमत्ता म्हिजे काय? या प्रयकनाचाही उलगडा एकत्र कुटंुबाचा अनुभि असिाऱयानंा 

सहज व्हाियास हिा. एकत्र कुटंुबात जवमनीसारखी उत्पादक संपत्ती समाईक मालकीची असते. तसेच 
एखादे मोठे घर, बागा, खेळण्याची मदैाने, अशा प्रकारची समाईकपिे उपभोगता येिारी काही उपभोलय 
संपत्तीही समाईक असते. तथावप अगदी िैयस्क्तक उपभोगाच्या िस्तू खाजगी समजल्या जातात. उदा. एकत्र 
कुटंुब असले तरी अंगािरचे कपड-लते्त, बटू-जोडे या सिय िस्तू िैयस्क्तक मालकीच्याच समजल्या जातात. 
वनत्याच्या िैयस्क्तक उपभोगाच्या िस्तू लहानशा कुटंुबातही विभागून वदलेल्या असतात ि एका मुलाचे 
खेळिेही आपि दुसऱया मुलास घेऊ देत नाही. अशा प्रकारची उपभोलय संपत्ती समाईक समजािी असा उदे्दश 
नाही. समाजसत्ताक अिस्थेतही िैयस्क्तक उपभोगाची संपत्ती खाजगी राहील ि ती त्याच्या संमतीविना 
दुसऱयाने उपभोगिे हा गुन्हा होईल. तसेच जी समाजाची समाईक संपत्ती होईल, वतचाही उपभोग कसा, 
कोिी ि केव्हा घ्यािा हे समाजामार्फय त ठरविले जाईल ि त्या वनयमानुंसार तो उपभोग सिांना घेता येईल. 
समाजाची समाईक मालकी म्हिजे बेबंदशाही नव्हे. पि समाईक मालमत्ता म्हिजे मुख्यतः उत्पादक संपत्ती 
समाईक असा अथय र्धवरला जातो. जसे एकत्र कुटंुबात सिय उत्पन्न समाईक समजतात ि नंतर कुटंुबातील 
वनरवनराळया व्यक्तींत त्याचं्या त्याचं्या गरजानुंसार विभागण्यात येते, त्याचप्रमािे समाजातील सिय उत्पन्नाची 
विभागिी वनरवनराळया व्यक्तींच्या गरजानुंसार करािी असे समाजिादाचे ध्येय आहे. पि या तत्त्िानुसार 
सिांच्या योलय गरजा भागविल्या जाण्यास समाजाचे उत्पन्न िाढविण्यास सिांनी कष्ट  कराियास हिेत. म्हिून 
कोिीही प्रौढ सुदृढ व्यक्तीस वबनकष्ट ाने र्धनोपभोग घेता येऊ नये या तत्त्िािर समाजाची रचना झाली पावहजे. 
बाल, िृद्ध ि रुलि याचें संिर्धयन, संरक्षि ि शुश्रुषा समाईक उत्पन्नापासून व्हािी. त्याचा भार केिळ एकाच 
कुटंुबािर पडू नये. वस्त्रयानंा आर्मथक दृष्ट्ट्या स्िािलंबी बनता येण्यासाठी र्धनाजयन करिाऱया वस्त्रयाचं्या 
संरक्षिाचे विशषे कायदे करािते. काम करण्याच्या िेळी त्याचं्या मुलाचंा साभंाळ करिे, त्यानंा खेळवििे, 
त्यानंा वशकवििे हे सिय समाजामार्फय त व्हाि.े गृहकृत्याचंा भार कमी व्हािा, र्धनाजयनाच्या कामाचा भार त्यानंा 
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झेपेल असाच असािा, मुलानंा घेण्यासाठी मरू्धन मरू्धन सुट्ट्ट्या असाव्यात, बाळंतपिापूिी ि नंतर भरपगारी 
रजा असािी असे अनेक कायदे करून वस्त्रयाचें विशषे संरक्षि केल्याविना त्या आर्मथक स्िािलंबनाचा उपभोग 
घेऊ शकिार नाहीत. तसेच बाल, िृद्ध ि रुलि या सिांची जबाबदारी समाईक संपत्तीतून पार पाडल्याखेरीज 
समाजात सुख ि स्िास््य नादंिार नाही. याचा अथय कुटंुबसंस्था नष्ट  करािी असा नाही. समाजस्िास््याला 
कुटंुबसंस्था अियकय आहे पि प्रत्येक कुटंुबाने आपापला आर्मथक भार उचलािा ही आजची पद्धती योलय नाही. 
वशक्षि, बालसंगोपन, रुलिशुश्रुषा, िृद्धसेिा, अपघातवनिारि या सिय बाबतीत समाईक खचाचे, सहकायाचे 
ि सामावजक समतेचे तत्त्ि अिलंवबण्यात आले पावहजे. सिांच्या मुलाचें, िृद्धाचें ि रुलिाचें योलय संगोपन, 
संिर्धयन, वशक्षि ि शुश्रुषा होतील अशी जबाबदारी सिय समाजाने घेतली पावहजे. 

 
तसेच समाजातील संपत्तीचा उपभोग वबनकष्ट ाने कोिासही घेता येऊ नये म्हिून अकष्ट ार्मजत र्धनाचे 

मागय कायद्याने बदं केले पावहजेत. याचेच नाि एकिगय समाज. ऐतखाऊ मालकिगय आवि वनर्धयन मजूर िगय 
असा िगयभेद नष्ट  करून प्रत्येकाने आपल्या शक्तीप्रमािे समाजाची सेिा करािी आवि प्रत्येकास त्याच्या 
अथिा वतच्या गरजापं्रमािे र्धनोपभोग वमळािा, हीच समाईक मालमते्तच्या बुडाशी कल्पना आहे. एकत्र 
कुटंुबात ऐतखाऊ दादावगरी सुरू झाली म्हिजे कुटंुब मोडते ि भाडंिे होतात. त्याचप्रमािे भांडिलशाही 
समाजात मालकी हक्कािंर वबनकष्ट ाने जगिाराचंी दादावगरी चालू आहे म्हिून या संस्कृतीत िगययुद्ध माजते. 
या िगययुद्धात कामगारिगाचा विजय झाल्याने ही मालकिगाची दादावगरी बदं पडेल तेव्हाच समाजात 
स्िास््य नादेंल. म्हिून जवमनी, कारखाने िगैरे उत्पादक संपत्ती खाजगी मालकीची न ठेिता समाईक 
सामावजक मालकीची बनिािी, असा शास्त्रीय समाजिादाचा मुख्य वसद्धातं आहे. ही एक क्रातंी आहे ि ती 
होिे आज अपवरहायय झाले आहे असे शास्त्रीय समाजिाद सागंतो. ही समाजसत्ताक क्रातंी सशस्त्र रूपानेच 
होईल असे आज प्रायः गृहीत र्धरले जाते ि “शास्त्रीय समाजिाद” या शब्दानंाही आज अथय प्राप्त झालेला 
आहे. माझा याबाबतीत मतभेद आहे तो थोडक्यात वतसऱया व्याख्यानाच्या अखेरीस माडंला आहे. याखेरीज 
सिय वििेचन कालय  माक्सयच्या विचाराचंा मला जो अथय समजला त्याप्रमािे पि अगदी त्रोटकपिे केलेले आहे. 
माक्सयच्या समाजिादाच्या सिय इमारतीस स्ियंविकासी भौवतकिादाचा आर्धार आहे. हा आर्धार ि इवतहासाची 
भौवतक मीमासंा पवहल्या व्याख्यानात विशद केले आहेत. हा विषय र्फारच सूक्ष्म आवि तावत्त्िक असल्याने तो 
बराच दुबोर्ध झाला आहे. तो भारतीय तत्त्िज्ञानाच्या शब्दात विशद करण्याचा यत्न केल्याने काहींना अवर्धक 
दुबोर्ध पि पुष्ट्कळानंा अवर्धक सुबोर्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. या विषयासंबरं्धीचे माझे स्ितःचे तावत्त्िक वनियय 
मी माझ्या ‘आरु्धवनक भारत’ या गं्रथात अवर्धक सविस्तर माडंले आहेत. या सिय विचाराचंी आध्यास्त्मक दृष्ट ीने 
अथिा िदेान्ताच्या दृष्ट ीने माडंिी अवर्धक योलय प्रकारे होऊ शकेल अशी माझी कल्पना आहे. माझे यासंबरं्धीचे 
विचार बरेचसे वनवित झाले आहेत आवि अध्यात्म, समाजर्धारिा ि र्धमय या दृष्ट ीनी विचार करून भारतात 
आध्यास्त्मक समाजिाद वनमाि होईल अशी माझी अपेक्षा आहे. युरोपातील अध्यात्मिादाची आज एका 
भाडंिलप्रर्धान राष्ट्रीय लष्ट्करशाहीशी सागंड घालण्यात आली आहे. ही कशी विकृत आहे ि युरोपातील 
“राष्ट्रीय समाजिाद” हा खरा राष्ट्रिाद अथिा खरा समाजिादही कसा नव्हे याचे वदलदशयन दुसऱया ि 
वतसऱया व्याख्यानात अनुषंगाने केले आहे. या प्रवतपादनात माझी िैयस्क्तक मते ि ज्यास आज शास्त्रीय 
समाजिाद म्हितात त्याचे वसद्धातं यातील भेद शक्य तो स्पष्ट  केला आहे, तरीही र्धमय ही एक अरू्फची गोळी 
आहे हे भौवतकिादी समाजिादाचे मत माझ्यािर लादण्याचा प्रयत्न आजपयंत अनेकानंी केला आहे. त्याचे 
स्पष्ट  वनराकरि करून ही प्रस्तािना संपिाियाची आहे. ज्यानंी माझ्यािर हा आरोप गैरसमजाने केला आहे 
त्याचें समार्धान मी करू शकेन. ज्यानंी बुवद्धपुरस्सर माझ्यािर खोटा आरोप केला असेल त्याचें समार्धान 
करण्याची आियकयकताच नाही. मी स्ितः अध्यात्मिादी असून माझी सामान्य तावत्त्िक भवूमका अदै्वतिादी 
आहे. मात्र मायािाद हा अदै्वतिादाचा अंवतम वसद्धातं आहे ि िदेान्त हा वनिृत्तीपरच आहे हे मत मला पसंत 
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नाही. िदेान्ताला प्रिृत्तीपर स्िरूप आहे ि प्रिृत्तीपर िदेान्त ि समाजिाद याचंा समन्िय होतो असे माझे मत 
आहे. िदेान्ताला प्रिृत्तीपर स्िरूप देण्याचा प्रयत्न स्िामी वििेकानंद, लो. वटळक, योगी अरकिद घोष प्रभतृी 
भारतीय राष्ट्रिाद्यानंी केला आहे. याचं्याच विचाराचं्या आर्धारािर भारतात आध्यास्त्मक राष्ट्रिाद वनमाि 
झाला असून म. गारं्धी ि प.ं जिाहरलाल नेहरू याचं्या प्रयत्नानंी या आध्यास्त्मक राष्ट्रिादाचे सत्याग्रही 
समाजिादात रूपातंर होत आहे. हा सत्याग्रही समाजिाद हाच पुढे आध्यास्त्मक भवूमकेचा शास्त्रीय समाजिाद 
म्हिून गिला जाईल असे माझे मत या व्याख्यानमालेतील अखेरच्या पुष्ट्पात स्पष्ट पिे मावंडले आहे. अथात 
या शास्त्रीय समाजिादात “र्धमय ही अरू्फची गोळी आहे” या वसद्धातंाचा समािशे होऊ शकत नाही हे िगेळे 
सागंण्याची मुळीच आियकयकता नाही. 
 
तत्त्वज्ञाि आनि इनतहास-मीमांसा 
 

शास्त्रीय समाजिाद या विषयािर तीन व्याख्याने देण्याचे मी मान्य केले आहे, त्यापैकी आजच्या 
व्याख्यानाचा विषय “तत्त्िज्ञान आवि इवतहास–मीमासंा” असा आहे. तत्त्िज्ञान या शब्दाने विश्वघटनेसंबरं्धीचे 
ज्ञान ककिा वसद्धातं असा अथय वििवक्षत असतो. यालाच ब्रह्मज्ञान ककिा ब्रह्मविद्या असेही म्हिाियास हरकत 
नाही. विश्वाच्या आवदकारिास ब्रह्म असा शब्द आहे आवि विश्वाच्या आवदकारिाच्या स्िरूपािरून 
विश्वघटनेसंबंर्धी जे सियसामान्य वसद्धातं बसविण्यात येतात त्याचंाही अंतभाि या ब्रह्मविदे्यत होत असतो. 
ब्रह्माचे म्हिजे विश्वाच्या आवदकरिाचे स्िरूप जड आहे ककिा ते भौवतक आहे असे जे मानतात त्यानंा 
अन्नब्रह्मिादी असे म्हिण्यास हरकत नाही. समाजिाद हा जडिादी, भौवतकिादी ककिा अन्नब्रह्मिादी आहे 
असे म्हिता येईल. पि जडिाद, भौवतकिाद ककिा अन्नब्रह्मिाद हे शब्द उच्चारल्याबरोबर आपल्या मनात या 
तत्त्िज्ञानाचे जे स्िरूप एकदम उभे राहते त्याहून समाजिाद्याचंा जडिाद, भौवतकिाद ककिा अन्नब्रह्मिाद हा 
र्फार वभन्न आहे. ते आपल्या भौवतकिादास “स्ियंविकासी भौवतकिाद” ( Dialectical Materialism) असे 
नाि देतात ि तो यावंत्रक भौवतकिादाहून वभन्न मानतात. 
 
स्वयंनवकासी व यांनिक भौनतकवाद 
 

एकंदर सृष्ट ीचे जडसृष्ट ी, जीिसृष्ट ी आवि मानिसृष्ट ी असे तीन भाग कस्ल्पले तर जडसृष्ट ीतूनच 
जीिसृष्ट ीची उत्पत्ती झाली आवि मानितेर जीिसृष्ट ीतूनच मानिसृष्ट ीची उत्पत्ती झाली असा भौवतकिादाचा 
वसद्धातं आहे ि तो यावंत्रक भौवतकिादाप्रमािे स्ियंविकासी भौवतकिादासही मान्य आहे. आपल्या शरीरास 
अन्नमय कोश म्हितात. या कोशातूनच मनुष्ट्याच्या सिय गुिाचंा ि शक्तींचा विकास झाला आहे ि या गुिास 
ि शक्तींस तो अन्नमय कोशच आर्धारभतू आहे असे दोन्हीही भौवतकिाद मानतात ि म्हिून त्या दोहोंसही 
अन्नब्रह्मिादी असे सामान्य नाि देता येते. पि या दोन प्रकारच्या भौवतकिादात अथिा अन्नब्रह्मिादात र्फार 
मोठा मतभेद आहे. यावंत्रक भौवतकिादी वत्रविर्धसृष्ट ीची उत्पत्ती जडातूनच झाली आहे, म्हिून सजीि सृष्ट ीला 
ि मानिसृष्ट ीलाही जडसृष्ट ीचे वनयम लागू आहेत ि दोन्ही सृष्ट ीतील सिय व्यिहाराचें ज्ञान केिळ जडसृष्ट ीच्या 
वनयमाचं्या ज्ञानािरूनच होऊ शकेल असे प्रवतपादन करतात आवि कायात कारिाच्या गुिाहून अवर्धक गुि 
येिे शक्य नाही असा यावंत्रक भौवतकिादाचा वसद्धातं आहे. या दृष्ट ीने यावंत्रक भौवतकिादी हे िेदान्त्यापं्रमािे 
विितयिादी आहेत असे म्हिता येईल. कारि िदेान्तातील विितयिादाप्रमािे कारिाहूंन कायय वभन्न नसते ि 
त्याच्या वठकािी जी वभन्नता वदसते ती केिळ आभासात्मक आहे असे ते म्हितात. पि हा विितयिाद 
भौवतकसृष्ट ीतील पवरितयनास ते लािीत नाहीत तर र्फक्त वनगुयि ब्रह्मािर सगुि विश्वाचा देखािा कसा वदसतो 
त्याचा उलगडा करण्यासाठीच या विितयिादाचा ते आश्रय करीत असतात. पि सगुि सृष्ट ीतील एका 



 

अनुक्रमणिका 

पदाथातून दुसरा पदाथय वनमाि झाला असता तेथे विितयिादाचाच आश्रय करािा आवि कारिरूप पदाथाहून 
वनमाि झालेल्या काययरूप पदाथात अवर्धक गुि नसतील ककिा तो कारिापासून गुिदृष्ट्ट्या वभन्न नसतो असे 
त्याचें म्हििे नाही. या भौवतक सृष्ट ीतील काययकारि संबंर्धाचंा विचार करीत असता िेदान्तीही 
पवरिामिादाचा आश्रय करतात आवि कारिपदाथाहून काययरूप पदाथय व्यिहारदृष्ट्ट्या वभन्न आहे असे 
मानतात. स्ियंविकासी भौवतकिाद हा पवरिामिादी आहे आवि म्हिून जडसृष्ट ी हे जीिसृष्ट ीचे कारि आहे 
असे तो मावनतो, तरी जीिसृष्ट ीत, जडसृष्ट ीत न वदसिारे, अनेक अवर्धक गुि वनमाि झालेले असल्याने, वतचे 
व्यिहार जडसृष्ट ीहून वभन्न प्रकारचे आहेत हे स्ियंविकासी भौवतकिादास मान्य आहे. यामुळे यावंत्रक 
भौवतकिादाप्रमािे जडसृष्ट ीच्या वनयमाचंीच जीिसृष्ट ी सियस्िी बद्ध आहे असा जड वनयवतिाद स्ियंविकासी 
भौवतकिादास मान्य होत नाही. यावंत्रक भौवतकिाद वनयवतिादी आहे ि तो आपला वनयवतिाद मानितेर 
सृष्ट ीप्रमािे मानिसृष्ट ीसही लागू करतो. यामुळे जीिाच्या कतृयत्िास अथिा आत्मस्िातंत्र्यास यावंत्रक 
भौवतकिादात स्थान नाही. आत्मस्िातंत्र्य नाही म्हिजे बुवद्धस्िातंत्र्यास ि पौरुषासही स्थान उरत नाही ि 
म्हिून मनुष्ट्य ि त्याची बुद्धी यानंा भौवतक पवरस्स्थतीच्या दासाचंा दजा प्राप्त होतो. यामुळे यावंत्रक 
भौवतकिादात नीवतशास्त्रालाही स्थान उरत नाही..... 

 
जीिसृष्ट ीला जीिकतृयत्ि, बुवद्धस्िातंत्र्य आवि आत्मस्िातंत्र्य ही तत्त्ि ेविवशष्ट  प्रमािात लागू पडतात, 

हे स्ियंविकासी भौवतकिादाने मान्य केलेले आहे. मात्र मानिी मनाचे ि बुद्धीचे स्िातंत्र्य भौवतक वनयमाचें 
उल्लंघन करू शकत नाही असे त्याचे म्हििे आहे. भौवतक वनयतीचे ज्ञान करून घेिे आवि भौवतक सृष्ट ीचा 
उपयोग आपल्या वहतासाठी करून घेिे हेच स्िातंत्र्य मानिाला त्याच्या बुद्धीच्या विकासाने प्राप्त करून घेता 
येते, असे समाजिादाचे मत असून ते स्ियंविकासी भौवतकिादातील पवरिामिादी वसद्धातंास अनुरूप असेच 
आहे. तात्पयय समाजिाद हा भौवतकिादी असला तरी तो जड वनयवतिादी नाही आवि त्यात जीिकतृयव्य, 
बुवद्धस्िातंत्र्य आवि पौरुष यानंा भरपूर अिकाश आहे हे ध्यानात घेतले पावहजे. 
 
िैनतक अन्नब्रह्मवाद 
 

आता या तत्त्िज्ञानाच्या नैवतक अंगाचा थोडा विचार करू. समाजिाद हा नैवतकदृष्ट्ट्या अन्नब्रह्मिादी 
आहे असे म्हटले की, इंवद्रयसुखापलीकडे बौवद्धक ि आस्त्मक सुखाची तो पिा करीत नाही अथिा 
इंवद्रयसुखापलीकडे कोितेही सुख नाही असे त्याचे मत आहे असे लोक समजतात. पि हा समाजिादाचा 
विपयास आहे. “तत्सुखं सास्त्िकं प्रोक्तं आत्मबुवद्धप्रसादजम्” हे सास्त्िक सुखाचे स्िरूप समाजिादास मान्य 
आहे आवि सामान्य इंवद्रयसुखापेक्षा या बौवद्धक ि आस्त्मक सुखाची योलयता अवर्धक असल्याने त्याच्या 
प्राप्तीसाठी स्ितःच्या इंवद्रयसुखािर वतलाजंली देऊन लोकवहतासाठी झटिारे सास्त्िक पुरुष श्रेष्ठ आहेत, हे 
सिय समाजिादास मान्य आहे. पि समाजर्धारिेचा विचार करीत असता त्याच्या भौवतक गरजाचंा प्रयकन 
समार्धानकारकपिे प्रथम सोडविला पावहजे एिढेच त्याचे म्हििे आहे. भौवतक सुखानंा विवशष्ट  मयादेबाहेर 
महत्त्ि नाही आवि ही भौवतक सुखेही आस्त्मक ि बौवद्धक सुखाचंी सार्धने आहेत हे मान्य करूनही समाजिाद 
असे सागंतो की, समाजाची शरीरयात्रा ज्यािर चालते तो समाजमंवदराचा पाया आहे आवि हा पाया मजबूत 
असेल तरच समाजाची र्धारिा होऊ शकेल. जसे व्यक्तीच्या जीिनात “शरीरमाद्य ंखलु र्धमयसार्धनं” हे तत्त्ि 
खरे आहे, त्याप्रमािे सामावजक जीिनाचा पाया त्याच्या आर्मथक घटनेिर अिलंबून असतो हे खरे आहे. हा 
पाया डळमळू लागला की सिय समाजमंवदर डळमळू लागते आवि तो कोसळून पडला की सिय समाज कोसळून 
पडतो. यासाठी त्याच्या या पायात कोिकोिती पवरितयने घडत आहेत याचा वनत्य अभ्यास करून तो पाया 
ज्या तत्त्िाचं्या अिलंबनाने सुस्स्थर आवि खंबीर होईल अशी तत्त्िे शोरू्धन काढून त्याचं्यािर समाजाची 
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उभारिी केली पावहजे. उपाशी मनुष्ट्याला ब्रह्म हे अन्नमयच भासिार आवि त्याला या स्िरूपातच त्याची प्राप्ती 
झाली पावहजे. आनंद-ब्रह्म हे ब्रह्माचे अंवतम स्िरूप असले, तरी अन्नब्रह्माची मुळीच प्राप्ती ज्यास होऊ शकत 
नाही त्यास आनंदब्रह्माची प्राप्ती होिे दुरापास्त आहे. यासाठी समाजाच्या अन्नाचा म्हिजे समाज-शरीराच्या 
भौवतक गरजाचंा प्रयकन प्रथम सोडविला पावहजे आवि ज्यानंा लोकसंग्रहाथय आपले तन, मन, र्धन अपयि 
कराियाचे असेल, ज्याचंा स्िाथय सुटला असेल, पराथय हाच आपला स्िाथय असा सियभतूात्मभाि ज्याचं्या 
अंतःकरिात उवदत झाला असेल, स्िाथयबुद्धीच्या ि अहंकाराच्या अज्ञानातून जे मुक्त झाले असतील त्यानंी 
समाजर्धारिा- शास्त्राला आर्धारभतू असा जो अन्नाचा प्रयकन तो कसा सुटेल ते पाहून त्याची विस्कटलेली घडी 
प्रथम नीट बसविली पावहजे. समाजातील नैवतक ध्येये त्याच्या आर्मथक घटनेस अनुरूप अशी असली 
पावहजेत. आर्मथक घटनेतील पवरितयनाबरोबर तीही बदलत जातात ि गेली पावहजेत. जगात अपवरितयनीय, 
शाश्वत, सनातन असे काही नाही. सियच संसरिरूप आहे. सियच क्षर आहे. अक्षर, अव्यय, अनश्वर असे काही 
नाही. हीच विचारसरिी त्यानंी ब्रह्मज्ञान, नीवतशास्त्र ि इवतहास या सिय शास्त्रातं अिलंवबली आहे. सामावजक 
नीवतशास्त्रातील सिय तत्त्िे पवरस्स्थवतसापेक्ष असतात, ती वत्रकालाबावर्धत नाहीत असा सापेक्ष सत्यिाद ते 
नीवतशास्त्र, समाजशास्त्र ि इवतहास या विषयात स्िीकारतात. समाजरचनेचा पाया त्याच्या आर्मथक घटनेत 
असतो. ही आर्मथक घटना वनत्य बदलत असते ि या आर्मथक घटनेतील बदलामुंळेच राजकीय, नैवतक ि 
सामावजक पवरितयने घडून येत असतात, अशी त्याचंी ऐवतहावसक घडामोडींची भौवतक मीमासंा आहे. ती 
कशी आहे त्याचा आता विचार करू. 
 
इनतहासाची भौनतक मीमांसा 
 

इवतहासाची भौवतक मीमासंा म्हटली की, पुनः या मीमासेंत ध्येयिादाला ककिा ध्येयानंा महत्त्ि नसून 
केिळ भौवतक घडामोडींनाच महत्त्ि देण्यात येते असा आके्षप वकत्येक घेतात. पि हा आके्षप शास्त्रीय 
समाजिादात लागू पडत नाही. कारि ऐवतहावसक घडामोडीत ध्येयाचें ककिा ध्येयिादाचे महत्त्ि नाही असे 
शास्त्रीय समाजिाद सागंत नाही. तर सामावजक ध्येये आवि ध्येयिाद ही समाजाच्या भौवतक ि आर्मथक 
पवरस्स्थतीने मयावदत झालेली असतात आवि जुनी आर्मथक घटना बदलून निी आर्मथक घटना वनमाि 
झाल्यामुळेच जुनी ध्येये मागे पडून निी ध्येये वनमाि होत असतात, एिढेच शास्त्रीय समाजािादाचे म्हििे 
आहे. सामावजक ध्येये ज्या सामावजक दृष्ट ीतून वनमाि होतात ती सामावजक दृष्ट ी त्याच्या भौवतक ि आर्मथक 
सृष्ट ीतून वनमाि होत असते. या भौवतक ि आर्मथक सृष्ट ीत वनत्य पालट होत असतात, हे पालट विवशष्ट  
प्रमािाबाहेर होऊ लागले अथिा झाले म्हिजे निी आर्मथक सृष्ट ीच वनमाि होते. या नव्या आर्मथक सृष्ट ीमुळे 
पूिीचे आर्मथक संबंर्ध स्िरूपतः तसेच रावहले असले, तरी त्याचें अंतःस्िरूप पालटलेले असते. यामुळे 
समाजािर होिारे त्याचें पवरिामही वभन्न बनतात ि त्याचं्याकडे पाहण्याची समाजाची दृष्ट ीही बदलत असते. 
जे व्यिहार पूिी समाजर्धारिेला तारक होते, ते मारक ठरतात, ज्यामुळे पूिी लोकसंग्रह होत असे त्यामुळेच 
आता लोकविग्रह होऊ लागतो. हे पाहून विचारी मनुष्ट्यानंा निी सामावजक दृष्ट ी प्राप्त होते आवि या नव्या 
दृष्ट ीचा अिलंब करून ते निी ध्येयसृष्ट ी वनमाि करीत असतात. या नव्या ध्येयसृष्ट ीचा उद भि नव्या आर्मथक 
सृष्ट ीतूनच होत असतो आवि ही निी ध्येयसृष्ट ी समाजात स्थापन झाली म्हिजे निी सामावजक सृष्ट ी वनमाि 
होत असते. या नव्या सामावजक सृष्ट ीतील ध्येये आवि व्यिहार सियच नव्या तत्त्िािर अवर्धवष्ठत झालेले 
असतात. औद्योवगक क्रातंीमुळे समाजाची आर्मथक घटना मूलतःच बदलली आहे आवि म्हिून एक निी 
आर्मथक सृष्ट ी वनमाि झाली आहे. र्धनोत्पादनाचे प्रमाि पूिी र्फार छोटे होते. त्यािळेी र्धनोत्पादनाची सार्धने 
ज्याच्या मालकीची तोच उत्पादनाचे श्रम करीत असे. अशा समाजात जवमनीचा मालक ि शतेकरी एकच 
होता. कारखानदार ि मजूर असा भेद नव्हता. वनरुद्योगी मालक िगय आवि केिळ कष्ट जीिी मजूर असा 
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िगयभेद नव्हता. यानंतर यावंत्रक र्धनोत्पादन सुरू झाले ि र्धनोत्पादनाचे प्रमाि िाढले, र्धनोत्पादनात 
भाडंिलाला अवर्धक श्रेष्ठत्ि प्राप्त झाले आवि र्धनोत्पादनाची सार्धने–कारखाने ि जवमनी–भाडंिलिाल्याचं्या 
मालकीची बनली. श्रम करिाराच्या मालकीखाली होिारे छोटे र्धनोत्पादन बदं पडून भाडंिलिाल्याचं्या 
मालकीखाली होिारे मोठे र्धनोत्पादन सुरू झाले. अशा प्रकारे प्रमािभेदातून प्रकारभेद वनमाि झाला.... 
 
नवरोधातूि नवकास 
 

समाजात एका तत्त्िािर चाललेले व्यिहार प्रमािभेदाने वभन्न प्रकारचे बनले म्हिजे त्याचें वनयंत्रि 
करण्यासाठी जुने तत्त्ि सोडून निे तत्त्ि स्िीकारण्याची आियकयकता िाटू लागते. एकदा, जो कसतो त्याचीच 
मालकी जवमनीिर असािी, हे तत्त्ि समाजाला वहतािह िाटले ि तेव्हा जवमनीिर समाजाची समाईक मालकी 
होती ती नष्ट  होऊन खाजगी मालकी वनमाि झाली. पुढे कसतो त्याची जमीन, या तत्त्िापेक्षा ज्याच्याजिळ 
भाडंिल असेल त्याची मालकी जवमनीिर असली तर शतेीची सुर्धारिा होईल असे िाटू लागले ि त्यास 
लागिारे भाडंिल कसिाऱया शतेकऱयापंाशी नसते म्हिून भाडंिलिाल्याची जमीन हे तत्त्ि बरे िाटले. यामुळे 
भाडंिलशाही शतेी सुरू झाली. पि या पद्धतीमुळे र्धनोत्पादन िाढले तरी र्धनाची विषम विभागिी होते असे 
वदसू लागले, तेव्हा शतेी सामुदावयक बनिािी हे तत्त्ि पुनः बरे िाटू लागले. अशा प्रकारे समाजरचनेचे एक 
तत्त्ि एका पवरस्स्थतीत बरे ठरते ि तेच तत्त्ि दुसऱया पवरस्स्थतीत िाईट ठरते. नंतर त्याच्या विरुद्ध तत्त्ि 
समाज स्िीकारतो. यािेळी समाजाची गाडी एका तत्त्िाच्या वदशनेे जात होती ती त्या विरुद्ध तत्त्िाच्या वदशनेे 
जाऊ लागते. यािळेी विरोर्धी तत्त्िे ि मते याचंा लढा समाजात उत्पन्न होतो ि या विरोर्धातूनच समाजाच्या 
गाडीची प्रगती होत असते. अशा प्रकारे समाजाचा विकास त्यातील विरोर्धातून होत असतो. हा विकास होत 
असता पुनः पुनः त्याच तत्त्िािर समाज येत असल्याचा भास होतो, पि हा भास खरा नसतो. 
 
नवरोधनवकासाचा वाटोळा नजिा 
 

तेल्याच्या घाण्यात बलै जसा एका खाबंाभोिती वर्फरून पुनः पुनः त्याच वठकािी येतो त्याप्रमािे 
समाज पुनः पुनः त्याच तत्त्िािर येतो हे खरे नाही. तसेच समाजाची प्रगती नारळीच्या झाडािर चढिाऱया 
मनुष्ट्याप्रमािे एकसारखी लंब रेषेत होते हे सुद्धा खरे नाही. समाजाची प्रगती िाटोळया वजन्यािरून िर 
चढिाऱया मनुष्ट्यासारखी होत असते. तो पुनः पुनः त्याच त्याच तत्त्िािर आल्यासारखा वदसला, तरी तो 
िरच्या पातळीिर त्या तत्त्िाचा आश्रय करीत असल्याने त्याची प्रगती अथिा उन्नती होत असते. तो एकदा 
एक तत्त्ि स्िीकारतो, पुनः त्याच्या विरुद्ध तत्त्िाचा तो अिलंब करतो ि पुनः ते विरोर्धी तत्त्िही सोडून पवहल्या 
तत्त्िाकडे गेल्यासारखा भासतो. पि तसे करीत असता विरोर्धी तत्त्िाच्या आश्रयाने झालेली प्रगती तो सोडून 
देत नाही. त्यापासून जे घेण्यासारखे असते ते आत्मसात करून त्याचा त्याग करतो ि म्हिूनच तो पूिीच्या 
तत्त्िाकडे जातो म्हिण्यापेक्षा दोन विरोर्धी तत्त्िातंील ग्राह्याशंाचें ग्रहि करून ि त्याज्याशंाचंा त्याग करून तो 
एक नि ेसमन्िय तत्त्ि शोरू्धन काढतो असे म्हिण्यास हरकत नाही. जो कसतो त्याची जमीन हे ि ज्याचे 
भाडंिल त्याची जमीन हे त्याच्या विरुद्ध तत्त्ि, या दोन परस्पर विरुद्ध तत्त्िाचंा समन्िय सारू्धन समाजिादी 
आर्मथक घटना वनमाि होिार आहे. त्यात श्रम करिारे ि भाडंिलिाले ककिा मजूर ि मालक असे दोन िगय 
राहिार नाहीत. समाजातील सियच लोक श्रम करिारे, समाजाचे सेिक होिार ि सियच लोक सामावजक 
भाडंिलाचे अथिा र्धनोत्पादनाच्या सार्धनाचें समाईक मालक बनिार आहेत. अशा प्रकारे यावंत्रक 
र्धनोत्पादनाचे र्फायदे पदरात पडून वशिाय विषम विभागिी ि िगयविग्रह नाहीसे होतील. 

 



 

अनुक्रमणिका 

वगयनवग्रह 
 

समाजर्धारिेची तत्त्ि ेअशी िारंिार बदलतात आवि परस्परविरोर्धी तत्त्िाचंा आश्रय करण्याची बुद्धी 
समाजाला होत असते, याचे कारि काय? या कारिाचंी मीमासंा हेगेलने आध्यास्त्मक दृष्ट ीने केली आहे. ती 
अशी : मनुष्ट्याचे मन नेहमी सत्याचा, न्यायाचा ि स्िातंत्र्याचा शोर्ध करीत असते. या पे्ररिा त्याला 
परमात्म्यापासून वमळत असतात पि सत्याचे, स्िातंत्र्याचे अथिा न्यायाचे आकलन मनुष्ट्यबुद्धीला एकदम 
होत नाही. मानिी मनाची सत्याकडे होिारी प्रगती परस्परविरोर्धी तत्त्िाचं्या अिलंबनातून होत असते ि 
म्हिून त्याच्या बुद्धीला नेहमी आंदोलने बसत असतात. वसद्धातं, प्रवतवसद्धातं आवि समन्िय वसद्धातं 
(thesis, antithesis and synthesis) अशा क्रमाने मनुष्ट्याच्या बुद्धीला सत्याचे ज्ञान होत असते. कालय  
माक्सयने वसद्धातं, प्रवतवसद्धातं आवि समन्िय वसद्धातं अशी आंदोलने मानिी बुद्धीला का प्राप्त होतात, याची 
भौवतक उपपत्ती लाविली : 

 
(१) समाजात वनत्य बदल होत असतो. 
 
(२) या बदलामुंळे त्याच्या आर्मथक घटनेत प्रमािभेदातूंन प्रकारभेदाच्या न्यायाने निी आर्मथक घटना 

अस्स्तत्िात येते. 
 
(३) या आर्मथक अथिा भौवतक घटनातंरामुळे समाजर्धारिेला नव्या तत्त्िाचंा आर्धार घेतला पावहजे 

ही बुद्धी सुचते. अशा प्रकारे सामावजक बुद्धीला बसिारी आंदोलने ही समाजाच्या आर्मथक घटनेतील 
आंदोलनाची प्रवतकबबे असतात. 

 
(४) या आंदोलनातूंन नव्या जुन्या तत्त्िाचंा विरोर्ध वनमाि होतो ि या विरोर्धातून समाजाची प्रगती 

होते. 
 
(५) नव्या जुन्या सामावजक तत्त्िाचं्या विरोर्धाआड समाजातील वनरवनराळया िगांच्या वहतातील 

विरोर्ध लपलेला असतो ि म्हिून या तावत्त्िक मतातंील विरोर्धानंा िगयविरोर्धाचे स्िरूप प्राप्त होते. अशी कालय  
माक्सयची ऐवतहावसक घडामोडींची भौवतक मीमासंा आहे. हेगेलच्या विरोर्धविकासाच्या आध्यास्त्मक 
वसद्धातंाला माक्सयने असे भौवतक रूप वदले. या वसद्धातंानुसार त्याने मानिी इवतहासाचे पयालोचन केले, 
तेव्हा त्यास सिय इवतहासात िगयविग्रहाचे तत्त्ि वदसू लागले. जेव्हा एका तत्त्िािर समाजाची रचना होते तेव्हा 
जो िगय िवरष्ठ असतो, त्याचे या तत्त्िापासून सिांत अवर्धक वहत होत असते. या िगाचे वहत तेच समाजवहत 
असे त्यािळेी समजले जाते. पि हा वसद्धातं सियस्िी खरा नसतो. या िवरष्ठ िगाचे वहत ि समाजातील सामान्य 
जनतेचे वहत यात विरोर्धही असतो. प्रथम हा विरोर्ध अल्प असतो, पि या समाजरचनेची िाढ होत जाते 
तसतशी या विरोर्धाचीही िाढ होत जाते. कालातंराने हा विरोर्ध इतका िाढतो की, िवरष्ठ िगाचे वहत ते 
सामान्य जनतेचे अनवहत आवि सामान्य जनतेचे वहत ते िवरष्ठ िगाचे अनवहत अशी पवरस्स्थती प्राप्त होते. 
यािळेी एका िगाचे श्रेष्ठत्ि नष्ट  करून दुसऱया िगाचे श्रेष्ठत्ि प्रस्थावपत होण्याचा काल प्राप्त होतो. पवहला 
िवरष्ठ िगय नष्ट  करून दुसरा िगय िवरष्ठ बनविण्याचे प्रयत्न करू लागतो. तेव्हा या दोन िगांत विरोर्ध उत्पन्न 
होतो ि त्याला िगययुद्धाचे स्िरूप प्राप्त होते. दुसरा िगय पवहल्या िगाच्या पोटातच, त्याचा आश्रय करूनच, 
िाढलेला असतो. पि तो आता ते पोट र्फोडून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करू लागतो. याच िळेी सामावजक 
क्रातं्या होतात. 



 

अनुक्रमणिका 

वगयनवग्रह व लोकसत्ताक क्रांती 
 

मध्ययुगात आपल्या चातुियण्याप्रमािे युरोपीय समाजात चातुियण्यय होते. ही िगययुक्त समाजरचना 
मोडून सामावजक समता ि राजकीय लोकसत्ता या ध्येयाचंा पुकार करीत वतकडील िैयकय िगाने र्धमावर्धकारी 
ि सरंजामदार िगाविरुद्ध युद्ध केले ि या नव्या तत्त्िाचंी प्रस्थापना केली. हा िैयकय िगय प्रथम सरंजामशाहीच्या 
आश्रयानेच िाढला होता, पि पुढे त्याच्या विकासास सरंजामशाहीचा विरोर्ध येऊ लागला. तेव्हा या िगाने 
सरंजामशाही समाज मोडून सामावजक समतेचे ि लोकसते्तचे तत्त्ि प्रस्थावपत केले. या तत्त्िामुळे या िगाच्या 
नेतृत्िाखाली समाजाची प्रगती झाली पि पुनः लिकरच भाडंिलशाहीचा उदय झाला ि समाजात कामगार 
विरुद्ध भाडंिलदार असा िगयविग्रह सुरू झाला. कामगारिगाचा जन्म भाडंिलदार िगाच्या जन्माबरोबरच 
झाला असून त्याचं्यातील वहतविरोर्ध भाडंिलशाही संस्कृतीच्या िाढीबरोबर िाढत आहे. या वहतविरोर्धातून 
व्यस्क्तिादी ि समाजिादी आर्मथक तत्त्ि े वनमाि झाली आहेत. र्धनोत्पादनाची सार्धने खाजगी मालकीची 
असािीत हे व्यस्क्तिादी तत्त्ि असून ती साियजवनक मालकीची असािीत हे समाजिादी तत्त्ि आहे. या तावत्त्िक 
विरोर्धाच्या बुडाशी िगािगातील वहतविरोर्ध आहे. यातून वनमाि होिाऱया िगययुद्धातून समाजसत्ताक क्रातंी 
होिार आहे, असे कालय  माक्सयने भविष्ट्य ितयविले. त्याला सुमारे नव्िद िष े झाली. आिखी दहा िषांत 
कदावचत त्याचे हे भविष्ट्य खरे ठरून समाजसत्ताक संत्कृती विजयी होईल. माक्सयने आपले तत्त्िज्ञान 
बनविताना जमयन तत्त्ििते्त्याचंा विरोर्धविकासाचा वसद्धातं, इंस्ललश अथयशास्त्रातील श्रममूल्य वसद्धातं आवि 
फ्रें च क्रावंतकारकाचंा समाजिाद, या वतहींचा समन्िय केला आवि शास्त्रीय समाजिादाची वनर्ममती केली. 
माक्सयच्या पूिी जे समाजिादी होते त्यानंा तो भािनामय म्हितो. त्यानंा शास्त्रीय दृष्ट ीने विचार करण्याची 
सापेक्ष दृष्ट ी प्राप्त झालेली नव्हती, िगयविग्रहातून सामावजक क्रातं्या होतात याचे ज्ञान नव्हते आवि सामावजक 
ध्येयाचंी ि क्रातं्याचंी भौवतकमीमासंा अिगत नव्हती. ते क्रावंतक्रारक असले तरी त्याचंी विचारपद्धती सनातन 
होती. समाईक संपत्तीचे ि र्धनोत्पादनाचे तत्त्ि सनातन आहे ि समाजसत्ताक आर्मथक घटना सियच काळी 
योलय होती असे ते प्रवतपादीत. प्रत्येक संस्था ि समाजरचनेचे तत्त्ि पवरस्स्थवतसापेक्ष असते. त्याचे पवरिाम 
पवरस्स्थवतसापेक्ष असतात ि म्हिून एका पवरस्स्थतीत समाजाला वहतप्रद असलेली तत्त्ि दुसऱया पवरस्स्थतीत 
अवहतािह ठरतात. ही सापेक्ष विचारपद्धतीच शास्त्रीय आहे हे कालय  माक्सयने दाखिनू वदले. यामुळे आजपयंत 
समाईक मालकीचे समाजिादी तत्त्ि का रै्फलािले नाही ि आज तेच तत्त्ि का रै्फलाित आहे, याचा उलगडा 
झाला. तसेच समाजसत्ताक क्रातंीला अनुकूल अशी भौवतक पवरस्स्थती केव्हा ि कशी वनमाि होईल आवि ती 
क्रातंी कोित्या िगाच्या शक्तीने घडून येईल हेही माक्सयच्या शास्त्रीय समाजिादाने दाखिनू वदले.... 
 
समाजवादी अथयशास्त्र 
 

आजचा विषय समाजिादी अथयशास्त्र हा आहे. समाजिादाचे ज्ञान होण्यास त्याची आर्मथक 
विचारसरिी समजून घेिे अत्यंत आियकयक आहे. अथयशास्त्र हा समाजिादाचा गाभा आहे असे म्हिण्यास 
हरकत नाही. ज्यानंा समाजिादाचे आर्मथक विचार मान्य असतील त्यानंा त्याचे इतर विचार मान्य नसले तरी 
समाजिादी म्हििनू घेता येते, पि ज्यानंा ते विचार मान्य नाहीत त्यानंी समाजिादाची इतर मते मान्य केली 
तरी ते समाजिादी होऊ शकत नाहीत. समाजिादी अथयशास्त्राने भाडंिलशाहीचे पथृःकरि करून वतचे 
अंतगयत विरोर्ध जगापुढे प्रथम मावंडले. भाडंिल आवि भाडंिलशाही समाज याचंी समाजिादी व्याख्या आपि 
प्रथम समजून घेतली पावहजे. व्यस्क्तिादी अथयशास्त्रात “उत्पादक संपत्ती” आवि “उपभोलय संपत्ती” असे 
संपत्तीचे दोन िगय करतात आवि त्यातील “उत्पादक संपत्ती”स भाडंिल असे म्हितात. या व्याख्येप्रमािे 
हातमाग, चरखे याचं्यापासून तो कापडाच्या ि सुताच्या वगरण्यापयंत सिय र्धनोत्पादनाची सार्धने भाडंिल या 
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सदरात येतात आवि वगरिीिाल्यापं्रमािे साळी–कोष्ट ी, सूत कातिाऱया बायका हे सिय भाडंिलिाले होतात. 
यादृष्ट ीने भाडंिल, श्रम, वनसगय आवि योजक असे र्धनोत्पादनाचे चार घटक आहेत ि ते सनातन आहेत..... 

 
पि ही सार्धने ककिा संपत्तीची कारिे सनातन आहेत म्हिून ती जेथे आहेत ते सिय समाज सारखेच 

आहेत असे म्हिता येिार नाही. भाडंिलशाही समाज सनातन नाही आवि भाडंिलदार िगयही सनातन नाही. 
सामान्य व्यिहारात हातमागिाला कोष्ट ी ककिा चरखािाली बाई यानंा आपि भाडंिलिाले म्हित नाही. र्फक्त 
वगरिीिाल्यासंच भाडंिलदार म्हितो. या दृष्ट ीने भाडंिल आवि भाडंिलशाही याचं्या व्याख्या केल्या 
पावहजेत. कालय  माक्सयने भाडंिलाची व्याख्या या दृष्ट ीने केली आहे. केिळ उत्पादक संपत्ती म्हिजे भाडंिल, 
अशी व्याख्या न करता जी उत्पादक संपत्ती मालक स्ितः काम करून उपयोगात न आविता दुसऱयाच्या श्रमाने 
उपयोगात आवितो ि स्ितः केिळ मालकी हक्काने वमळिारे र्धन उपभोवगतो, वतलाच भाडंिल म्हिािे, अशी 
माक्सयने व्याख्या केली. या व्याख्येप्रमािे वगरिी हे भाडंिल होते ि वगरिीिाला भाडंिलदार होतो, पि साळी 
ि सूत कातिारी बाई यानंा भाडंिलदार म्हिता येत नाही. त्याचंी उपकरिे ही भाडंिले नव्हेत. तसेच 
ज्याचं्याजिळ स्ितःची उत्पादक सार्धने नाहीत ि जे दुसऱयाच्या मालकीच्या सार्धनाचं्या साहाय्याने कष्ट  
करून संपत्ती वनमाि कवरतात त्यानंाच कामगार म्हिािे, अशी कामगार शब्दाची व्याख्या माक्सयने केली. 

 
अशा प्रकारे कामगार ि भाडंिलदार असे दोन िगय ज्या समाजात असतील तो भाडंिलशाही समाज 

ि त्याची संस्कृती ही भाडंिलशाही संस्कृती. अशा व्याख्या केल्या म्हिजे भाडंिल, भाडंिलदार ि कामगार 
िगय, भाडंिलशाही समाज आवि भाडंिलशाही संस्कृती, या सनातन िस्तू नसून त्या दोन-अडीचश ेिषांत 
वनमाि झालेल्या ि िाढलेल्या आहेत असे वदसू लागते. भाडंिलशाहीला उत्पत्ती ि अवभिृद्धी आहे असे वदसू 
लागले म्हिजे वतला ऱहास ि विनाश हेही असले पावहजेत, अशी कल्पना येते. माक्सयने हीच गोष्ट  दाखिनू 
वदली. भाडंिलशाही संस्कृती ही सनातन, अनद्याित, वनसगयवसद्ध आवि अविनाशी आहे असे जेव्हा समजत 
होते, तेव्हा ही एक काल जन्मास आलेली, आज िाढीस लागलेली ि उद्या नाश पाििारी नश्वर िस्तू आहे 
असे कालय  माक्सयने दाखिनू वदले. 

 
माक्सयने भाडंिलशाहीची उत्पत्ती, अवभिृद्धी ि विनाश याचंी कारिे दाखिनू वदली आवि असे वसद्ध 

केले की, या भाडंिलशाही संस्कृतीच्या उत्पत्तीबरोबरच वतच्या विनाशाची बीजे जन्मास आली आहेत, वतच्या 
िाढीबरोबरच ती विनाशबीजे िाढत आहेत आवि त्याचं्या िाढीमुळे वतचा लिकरच अंत होिार आहे. मालकी 
हक्कािंर जगून कोितेही श्रम न करिारा भाडंिलदार िगय अवलकडेच वनमाि झाला आहे. या भाडंिलदार 
िगाचे जमीनदार, कारखानदार ि सािकार असे तीन पोट-विभाग आहेत. ते जवमनीचा खंड, ठेिीिरील 
अथिा कजािरील व्याज, कारखान्यातील नर्फा या तीन प्रकारच्या उत्पन्नािर जगत असतात. खंड, नर्फा 
आवि व्याज हे तीन अकष्ट ार्मजत उत्पन्नाचे मागय आहेत. समाजातील सिय जवमनी, कारखाने ि पेढ्या र्फार 
थोड्ा लोकाचं्या हाती जाऊन बहुसंख्य सामान्य जनतेला या अल्पसंख्य भाडंिलदार िगाचे नोकर बनून ते 
देतील तेिढे ितेन घेऊन कष्ट  करण्यास भाग पडते अशी भांडिलशाही संस्कृतीची नैसर्मगक प्रिृत्ती आहे. 
औद्योवगक क्रातंीमुळे प्रचंड कारखाने ि प्रचडं शतेे वनमाि करण्याची कला अिगत झाली आहे. ही यंत्रकला 
ि भौवतक विद्या आज केिळ मूठभर भाडंिलदार िगाच्या स्िाथासाठी उपयोगात येत आहे. यामुळे जमीनदार 
ि शतेकरी, कारखानदार ि कामकरी आवि सािकार ि ऋिकरी असे िगय वनमाि झाले ि बहुसंख्य जनता 
शतेकरी, कामकरी ि ऋिकरी बनून वतची जीवित सार्धने एका अल्पसंख्य िगाच्या हाती कें वद्रत होऊ लागली 
आहेत. घरगुती रं्धदे, छोटी शतेे आवि सािकार हे सिय नष्ट  होऊन यावंत्रक कारखाने, यावंत्रक शतेे आवि बँका 
याचें जाळे सियत्र पसरत आहे. या जाळयात सिय समाज अडकत आहे. कोिासही स्ितंत्र रं्धदा उरिार नाही. 
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सिांना पगारी नोकर होऊन भाडंिलदाराचें सेिक व्हाि े लागिार आहे. हा पगार ककिा िेतन हे एकच 
उपजीविकेचे सार्धन शकेडा नव्िद लोकानंा उरिार आवि शकेडा दहा–पाच लोकच देशातील सिय संपत्तीचे 
ि भाडंिलाचे मालक बनिार, अशी ही भाडंिलशाही संस्कृती आहे. 

 
शकेडा नव्िद कष्ट जीिी िगाचे कायदेशीर र्धनहरि कसे होत आहे हे माक्सयने वसद्ध केले. या 

कायदेशीर र्धनहरिातच भाडंिलशाही संस्कृतीच्या विनाशाची बीजे आहेत. भाडंिलदार िगाला केिळ 
मालकी हक्कािंर खंड, नर्फा ककिा व्याज कसे वमळते याची उपपत्ती माक्सयने प्रथम लाविली. या उपपत्तीसच 
“र्धनोत्पादनातील िाढाव्याचा वसद्धातं” ककिा “जादामूल्य वसद्धातं” (surplus value theory) असे म्हितात. 
हा वसद्धातं थोडक्यात पुढीलप्रमािे सागंता येईल : कामगार िगाकडे ककिा कष्ट जीिी जनतेकडे भाडंिलदार 
िगय केिळ नागंर ओढिारे बलै यादृष्ट ीने पाहत असतो. कोिताही बैल ठेिताना त्याला चारा वकती घालािा 
लागेल आवि त्याच्या कष्ट ातून र्धन वकती उत्पन्न होईल याचा विचार शतेकरी करतो. त्याप्रमािे कोिताही 
नोकर ठेिताना त्याला ितेन वकती द्यािे लागेल आवि त्याच्या कष्ट ातून याहून अवर्धक र्धन वकती पैदा होईल 
याचा विचार मालक करीत असतो. बैलाला पोसून त्याच्या कष्ट ातूंन वनमाि होिाऱया र्धनाचा जो भाग उरतो, 
त्याला जादा र्धन ककिा जादा मूल्य अथिा िाढािा, असे म्हिता येईल. या जादा र्धनातून मालकाला 
अकष्ट ार्मजत र्धन वमळत असते. कामकरी िगाच्या कष्ट ातून वनमाि झालेल्या र्धनातून त्या िगास ितेनरूपाने 
द्याि ेलागिारे र्धन िजा केले, म्हिजे जे र्धन उरते त्याला ज्यादा र्धन ककिा जादा उत्पन्न म्हितात. या जादा 
र्धनातून मालकिगाला व्याज, खंड ि नर्फा या तीन प्रकारचे उत्पन्न वबनकष्ट ाने–केिळ मालकी हक्काने–
वमळत असते. ज्याप्रमािे बैलाला पोसाियास लागिाऱया खचाहून अवर्धक र्धन त्याच्या कष्ट ातून वनमाि झाले 
नाही तर बैल ठेिनू शतेी कोिी करिार नाही. त्याचप्रमािे कामकरी िगाला द्याव्या लागिाऱया ितेनाहून 
अवर्धक र्धन त्याचं्या श्रमातून वनपजले नाही तर भाडंिलशाही र्धनोत्पादन चालिार नाही. म्हिून जादा र्धन 
हा भाडंिलशाहीचा आर्धार आहे. हे र्धन मालकिगात विभागले जाते. सािकार व्याज रूपाने, जमीनदार खंड 
रूपाने आवि कारखानदार नर्फा रूपाने, या र्धनातील भाग घेत असतात. हे अकष्ट ार्मजत र्धनाजयनाचे तीन मागय 
आजच्या समाजात आहेत. यामुळे कष्ट  आवि र्धनाजयन याचें सम प्रमाि वदसत नाही, तर उलट ते व्यस्त 
प्रमािच वदसते. ज्यानंा कष्ट  कराि ेलागतात त्यानंा मालमत्ता करता येत नाही आवि ज्यानंा मालमत्ता करता 
येते त्यानंा कष्ट  कराि े लागत नाहीत अशी आजची भाडंिलशाही समाजरचना आहे. आजच्या समाजात 
बहुसंख्य समाज मजूर बनला आहे, त्याच्यापाशी स्ितःची जमीन ककिा कारखाने नाहीत, त्यानंा आपल्या 
श्रमशक्तीचा विक्रय जडिस्तूप्रमािे बाजारातील स्परे्धत करािा लागतो. या स्परे्धत एका व्यक्तीच्या पोटास 
लागिारे वकमान र्धन घेऊन आपली श्रमशक्ती कामकरी िगास विकािी लागते. स्पर्धाप्रर्धान भाडंिलशाहीत 
कामकरी िगास उपजीविकेची वकमान सार्धने वमळतील इतकेच ितेन वमळू शकते हाच भाडंिलशाहीचा ितेन 
वसद्धातं होय. आजच्या स्पर्धाप्रर्धान व्यस्क्तस्िातंत्र्याच्या काळात जे भाडंिलदार नाहीत त्या सिांना आपल्या 
जीिनास अियकय असे वकमान ितेन घेऊन भाडंिलदार िगाच्या सुखासाठी वनत्य खपण्याखेरीज गत्यंतर 
नाही. आज जे व्यस्क्तस्िातंत्र्य ि करारस्िातंत्र्य आहे ते केिळ भ्रामक आहे. समाजात सियत्र तीव्र जीिनकष्ट  
आवि औद्योवगक स्पर्धा चालू आहेत. या अवनबंर्ध स्परे्धत मनुष्ट्याला आपली श्रमशक्ती विकून केिळ 
जीवितर्धारिा करता येईल पि त्याला आपली संस्कृती ककिा र्धमय ककिा कुटंुब याचंीही र्धारिा करता येिे 
अशक्य होत आहे. कुटंुब करून राहिारा मनुष्ट्य आवि खानािळीत जेिनू राहिारा सडासोट मनुष्ट्य याचं्या 
स्परे्धत पवहला तगून रहात नाही. या औद्योवगक स्परे्धत आता वस्त्रयाही ओढल्या जात आहेत आवि त्यामुळे 
ितेनाचे दर पुनः कमी होत आहेत. औद्योवगक शहरातूंन भटारखाने ि ियेकयागृहे याचंी संस्कृती वनमाि होत 
आहे ि समाजातील प्रत्येक व्यक्ती दुसऱयाकडे तीव्र कलहबुद्धीने, ईषनेे, असूयेने ि मत्सराने पहात आहे. 
प्रत्येक मनुष्ट्याचे ि त्याच्या अंगच्या गुिाचें मोल पैशाच्या मानदंडाने मावपले जात आहे. अशी ही बाजारी 
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संस्कृती आहे ि प्रत्येक गोष्ट ीचे मोल बाजारभािाने ठरविले जाते. या भाडंिलशाही संस्कृतीत संस्कृती, र्धमय, 
उच्च विचार, कला, पे्रम, भतूदया, परोपकार इत्यादी कोितीही श्रेष्ठ िस्तू वटकिार नाही. या श्रेष्ठ गोष्ट ींकडे 
दुलयक्ष करिारे स्िाथी, वनष्ठुर, लोभी, लबाड लोक तगून राहतात आवि अशाचं्याच हाती समाजजीिनाची 
सूते्र जात असतात. या समाजात आर्मथक ि सामावजक विषमता पराकोटीला जात आहे आवि सर्धन-वनर्धयन 
याचं्यातील सापेक्ष अंतर र्फार िाढत आहे. पूिीचे श्रीमंत इतके श्रीमंत नव्हते आवि सर्धन- वनर्धयनमर्धील अंतर 
इतके मोठे नव्हते. यामुळे आपल्या दावरद्र्याची तीव्र जािीि आवि श्रीमंतासंबंर्धीचा तीव्र दे्वष वनर्धयन िगात 
िाढत आहे. या दे्वषातूनच िगयविग्रह वनमाि होत आहे. पि एका अथाने हा िगयविग्रह र्फार पुरािा आहे. 
समाजात खाजगी मालमत्ता वनमाि होऊन सर्धन-वनर्धयन िगय वनमाि झाल्यापासूनच हा िगयविग्रह चालू आहे. 
पि आज तो र्फार तीव्र आवि अंवतम स्िरूपाचा बनला आहे. कामकरी िगाला एकजूट केल्याखेरीज आवि 
िवरष्ठ िगाशी झगडल्याखेरीज पोटच भरिे अशक्य झाले आहे. यामुळे एकीकडे दावरद्र्य ि दास्य आवि 
दुसरीकडे संपत्ती आवि सत्ता असा िगयविग्रह चालू झाला आहे. या िगयविग्रहातच भाडंिलशाहीचा अंत होिार 
आहे हा अंत ही संस्कृती अनीवतमान आहे म्हिून होिार नसून वतच्यामुळे समाजर्धारिाच होऊ शकत नाही 
आवि वतचा अंत केल्याखेरीज समाजाचा गाडा पुढे चालूच शकत नाही अशी पवरस्स्थती वनमाि झाल्यामुळे 
भाडंिलशाही संस्कृतीचा अंत होिार आहे. कामगार िगातील स्परे्धमुळे, यावंत्रक शोर्धामुंळे आवि 
कामगाराचं्या हलाखीच्या स्स्थतीमुळे ितेनाचे दर कमी होतात आवि र्धनोत्पादनाची शक्ती िाढल्यामुळे जादा 
संपत्ती वनमाि होत रहाते. ही जादा संपत्ती व्याज, खंड आवि नर्फा या रूपानंी मालक िगाच्या हाती साठली 
म्हिजे वतचा विवनयोग अवर्धक र्धनोत्पादन आवि चैनीच्या पदाथांची वनपज इकडे होतो. अशा प्रकारे एकीकडे 
दावरद्र्य ि बेकारी याचंी िाढ आवि दुसरीकडे जादा संपत्तीची वनपज असा आंतरविरोर्ध उत्पन्न होतो. दावरद्र्य 
ि बेकारी याचं्या िाढीमुळे लोकाचंी क्रयशक्ती संकुवचत होते ि मालाचा उठाि होत नाही. यामुळे औद्योवगक 
अवरष्ट े ओढितात, कारखाने बदं पडतात, पुनः बेकारी िाढते ि पुनः मालाचा उठाि बदं पडतो. हे अवरष्ट  
बराच िेळ वटकून बरीच संपत्ती नाश पािली म्हिजे पुनः औद्योवगक यंत्र चालू होते. अशी अवरष्ट ाची परंपरा 
येऊन एकीकडे बेकार सेना ककिा जादा लोकसंख्या आवि दुसरीकडे टाळेबदं कारखाने आवि जादा संपत्ती 
असे भयाि दृयकय वदसू लागते. विपुलतेत विपत्ती अनुभिािी लागते आवि र्धनोत्पादनाची शक्ती िाढल्यामुळेच 
जिू काय र्धनाजयन अशक्यप्राय होऊ लागते. 
 

ही बेकार सेना ि जादा माल याचंा संयोग होऊ शकत नाही. समाजाच्या योलय गरजा भागविल्या 
जात नसताना वनरथयक आवि अपकारक िस्तंूची वनपज होत असते. ही अवरष्ट  परंपरा नष्ट  करण्यासाठी 
वनयोवजत आर्मथक घटनेचे तत्त्ि (planned economy) पुढे आले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आर्मथक व्यिहारात 
पूिय स्िातंत्र्य द्यािे, ितेन, व्याज, खंड, नर्फा या सिांचे दर केिळ व्यक्तीव्यक्तींतील चढाओढीने ि 
ओढातािीने ठरू द्यािते. त्यात समाजाने ढिळाढिळ करू नये, िाटेल त्याने िाटेल तो माल वपकिािा आवि 
तो िाटेल त्या दराने खपिािा, बाजारभािािंर वनयंत्रि घालू नये, अशा प्रकारची व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राची 
विचारसरिी होती. ती अनथािह ठरली आहे. यामुळे आर्मथक व्यिहारािंर वनयंत्रिे घालािीत, व्याज, ितेन, 
नर्फा, खंड, बाजारभाि या सिांिर वनबंर्ध घालािते आवि वनयोवजत आर्मथक घटना स्थापन करािी ही कल्पना 
वनघाली..... 

 
भाडंिलशाहीचे आंतरविरोर्ध नष्ट  करण्याचा एकच खरा उपाय आहे ि तो म्हिजे र्धनोत्पादन, 

र्धनसंचय आवि र्धनविभाजन ही कामे खाजगी व्यक्तींच्या हातून काढून ती साियजवनकरीत्या चालू करिे. हा 
उपाय अमलात येण्याच्या आड आज र्फक्त मालक िगाचे मालकी हक्क येत आहेत. या मालकी हक्काच्या 
नािाने हाकाटी करून समाजिादाला विरोर्ध करण्यात येत असतो पि भाडंिलशाही मालकी हक्काचंी उत्पत्ती 
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ि अवभिृद्धी कशी होत असते याचा विचार कोिी करीत नाही. एक वगरिी स्थापन झाल्याने वकती घरगुती 
स्ितंत्र रं्धदेिाले मरतात? एक मोटार सुरू झाली म्हिजे वकती बलैगाडीिाले ि टागेंिाले देशोर्धडीला 
लागतात? शतेात िषयभर खपून र्धान्य ककिा कापूस वपकवििारा शतेकरी बाजारात दुकानदार व्यापाऱयाकंडून 
कसा नागविला जातो? माल विकत घेताना ि विकताना नागविला जािारा शतेकरी ऋिको बनतो आवि 
जमीन गहाि टाकतो. हे ऋि पुरविण्यास त्याला नागवििारे व्यापारीच पुढे येतात ि सािकार बनतात आवि 
हेच सािकार अखेरीस जवमनीचे मालक बनतात. अशा प्रकारे भाडंिलशाही पद्धतीची शतेी वनमाि होते. हे 
सिय कायदेशीर मागानेच होत असते आवि ते व्यस्क्तस्िातंत्र्य ि करारस्िातंत्र्य या नािाने गौरविले जाते. पि 
याप्रकारे हळूहळू सिांचे मालकी हक्क नष्ट  होऊन र्फक्त मोठे कारखानदार, मोठे सािकार अथिा पेढीिाले 
आवि मोठे जमीनदार याचेंच मालकी हक्क तेिढे वशल्लक उरतात. अशा प्रकारे समाजातील सिय मालकी हक्क 
र्फक्त शकेडा दहा-पाच टके्क भाडंिलदाराचं्या हाती गोळा होतात ि इतराचें मालकी हक्क नष्ट  होऊन ते या 
भाडंिलदाराचें मजूर ऊर्फय  गुलाम बनतात. भाडंिलदारानंी ज्याचें रं्धदे ठार केले, ज्याचंी घरे उजाड पाडली 
आवि ज्याचें मालकी हक्क आपिाकडे आविले त्यानंा कोिी नुकसानभरपाई वदली आहे काय? भाडंिलशाही 
संस्कृती ही िविक् संस्कृती आहे.... 

 
कालय  माक्सयने हे उत्कृष्ट  प्रकारे वसद्ध केले आहे. भाडंिलदाराचें हक्क नष्ट  करिे म्हिजे दुसऱयाचे हक्क 

वहरािनू घेिाराचें हक्क वहरािनू घेिेच होय, (The expropriators will be expropriated) असे माक्सयचे 
म्हििे आहे. पि हे महत्कायय, ही सिांगीि क्रातंी, कामगार िगयच करू शकेल असे माक्सयचा समाजिाद 
सागंतो.... 
 
समाजवादी राजकारि 
 

भाडंिलशाही संस्कृती नष्ट  करून समाजिादी संस्कृतीची स्थापना करण्याचे महत्कायय कामगार 
िगाच्या नेतृत्िाखालीच होऊ शकेल आवि ही क्रातंी यशस्िी करण्यासाठी काही काल अवनयंवत्रत 
कामगारशाही म्हिजेच “वडक्टेटरवशप ऑर्फ वद प्रोलेटेवरयट” स्थापन करािी लागेल असा शास्त्रीय 
समाजिादाचा राजकीय वसद्धातं आहे. हा वसद्धातं समाजिादाच्या इवतहासमीमासेंिर आर्धारलेला आहे. 
समाजाची अगदी प्राथवमक अिस्था मृगयािृत्तीिर ि पशुपालन िृत्तीिर आर्धारलेली होती. यािळेी जवमनीिर 
खाजगी मालकी नव्हती. पुढे कृवषप्रर्धान समाज बनला तरी पुष्ट्कळ जमीन समाईक ि काही खासगी 
मालकीची होती. हळूहळू समाजाची संपत्ती िाढू लागली ि वतच्या रक्षिासाठी क्षवत्रय ऊर्फय  सरंजामदार िगय 
वनमाि झाला. हळूहळू या सरंजामदार िगाचे मालकी हक्क िाढत गेले ि लष्ट्करशाही माजली. काही देशातं 
सिय जमीन सरंजामदार िगाच्या मालकीची बनली ि बहुतेक कष्ट  करिारे शतेकरी त्याचें दास बनले. प्रथम 
गुलामिगय ि नंतर भदूास (सर्फय ) असे िगय वनमाि झाले. सरंजामी युगात र्धमावर्धकारी, सरदार, व्यापारी, 
कारागीर आवि भदूास असे चार िगय युरोपात होते. आपल्या देशात ब्राह्मि, क्षवत्रय, िैयकय ि शूद्र असे चार ििय 
होते. यापैकी र्धमावर्धकारी ककिा ब्राह्मि, सरदार ककिा क्षवत्रय आवि व्यापारी, कारागीर ककिा िैयकय हे श्रेष्ठ 
िगय होते आवि भदूास ककिा शूद्र हा कवनष्ठ िगय होता. पवहले िगय परोपजीिी आवि दुसरा श्रमोपजीिी होता. 
पुढे युरोपातील िैयकय िगांची भरभराट होऊन त्याने सरंजामदार ि र्धमावर्धकारी िगाविरुद्ध बडं केले आवि या 
िगयकलहातून सामावजक समता ि लोकसत्ता याचंी वनर्ममती झाली. पि त्याचबरोबर औद्योवगक क्रातंीतून 
भाडंिलशाही जन्मास आली आवि भाडंिलदार ि कामगार असे दोन िगय वनमाि झाले. कामगार िगय वनर्धयन, 
कष्ट जीिी िगय असून भाडंिलदार िगय हा सर्धन ि परजीिी िगय आहे. अशा प्रकारे आजपयंत प्रत्येक समाजात 
श्रमजीिी आवि परजीिी असा िगयभेद चालत आला आहे ि तो सनातन आहे असे लोक समजतात. हा िगयभेद 
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नष्ट  करून एकिगय समाज स्थापन करिे हे समाजिादाचे ध्येय आहे. हा एकिगय समाज वनमाि होण्यास आता 
र्फक्त भाडंिलदार िगाचाच विरोर्ध आहे ि तो मालकी हक्काचं्या नािाने होत असतो. भाडंिलदार िगाने 
शकेडा नव्िद–पचंाण्िि लोकाचें मालकी हक्क वहरािनू घेतले आहेत, तरी ही मालकी हक्काचंी मोहवनद्रा 
समाजास पछाडीत आहे. शतेकरी िगय मालकी हक्काचं्या मोहाने अंर्ध बनून सािकारी पाशात अडकतो पि 
त्याला हा मोह सोडित नाही. मध्यम िगय असाच मोहारं्ध बनून भाडंिलदार िगाचा गुलाम बनतो ि कष्ट जीिी 
सामान्य जनतेला वपळून काढण्यास भाडंिलदारासं सहाय्य करतो. समाजिादी मताप्रमािे ही 
भाडंिलशाहीची मोवहनी नष्ट  करण्यास कामगार क्रातंी आवि तीही सशस्त्र क्रातंी करािी लागिार आहे आवि 
या क्रातंीनंतर भाडंिलदार िगाचा पुरा पाडाि होईपयंत अवनयंवत्रत कामगारशाही स्थापन करण्याखेरीज 
गत्यंतर नाही. कारि िगययुद्धाखेरीज क्रातंी यशस्िी होत नाही असा अनुभि लोकसत्ताक क्रातंीच्या िळेी 
आलाच आहे. ही लोकसत्ता आज र्धवनकसत्ता बनली आहे याचे कारि भाडंिलदार ि कामगार हा िगयभेदच 
होय. हा िगयभेद नष्ट  करण्यास समाजाची सिय उत्पादनाची सार्धने, म्हिजे जवमनी, खािी, कारखाने 
याचं्यािर समाजाची समाईक मालकी स्थापन केली पावहजे. शतेकऱयाच्या जवमनी सािकार-जमीनदार 
िगाकडे जात आहेत ि छोटे व्यापारी रं्धदेिाले नष्ट  होऊन मोठे कारखानदार ि पेढीिाले याचं्या मालकीत 
सिय समाजाची उत्पादक संपत्ती गोळा होत आहे. हा भाडंिलशाही संस्कृतीचा अवनिायय क्रम आहे. तो 
थाबंण्यास सिय जवमनी ि कारखाने समाईक मालकीचे बनून सिय लोक सामावजक संपत्तीचे मालक ि दुसऱया 
दृष्ट ीने सियच लोक समाजाचे सेिक बनले पावहजेत. अशा समाजात मालक-मजूर हा िगयभेद नष्ट  होऊन 
सिांना सापंवत्तक ि सासं्कृवतक समतेचा ि स्िातंत्र्याचा उपभोग वमळेल. प्रत्येकास समाज ठरिील वततकेच 
ितेन वमळेल ि कोिाही प्रौढ ि सुदृढ व्यक्तीस काम केल्याविना पोट भरता येिार नाही. सिांचे िेतन सारखेच 
असेल असा याचा अथय नाही. या ितेनात कमी अवर्धक प्रमाि असेल पि ते सिय समाज आपल्या गरजाकंडे 
लक्ष देऊन ठरिील. आज ज्याला वजतके द्रव्याजयन करता येईल वततके त्याने कराि ेअसे आहे. हे द्रव्याजयन 
करण्याचे व्याज, खंड ि नर्फा हे तीन वबनकष्ट ाचे मागय असून ते सर्धन व्यक्तींसच उपलब्र्ध असतात. वनर्धयन 
व्यक्तीस आपली श्रमशक्ती विकून उदरभरि करािे लागते. अशा पद्धतीत समाजात दोन िगय होऊन ते 
एकमेकाशंी सारखे लढत राहतात. हे िगययुद्ध हे भाडंिलशाही संस्कृतीचे वनत्य लक्षि आहे. या आर्मथक 
घटनेतून आजच्या जगात वत्रविर्ध दै्वत वनमाि झाले आहे. प्रत्येक भाडंिलप्रर्धान राष्ट्रात भाडंिलदार ि 
कामगार याचंा एक लढा चालू आहे. तसेच भाडंिलदार राष्ट्रानंा (१) आपला माल विकण्यासाठी आवि कच्चा 
माल विकत घेण्यासाठी मागासलेले देश लागतात, (२) या देशात भाडंिलदार देशातील भाडंिलदार आपले 
भाडंिल गुंतवितात आवि (३) जे मागासलेले देश वरकामे असतील तेथे आपल्या देशातील जादा लोक 
पाठिनू िसाहती करतात. अशा तीन कारिासंाठी भाडंिलप्रर्धान राष्ट्रे साम्राज्ये वनमाि करतात. या 
साम्राज्याविना त्याचंी भाडंिलशाही समाजघटना वटकूच शकत नाही, पि या औद्योवगक ककिा आर्मथक 
साम्राज्यशाहीमुळे साम्राज्यातील प्रभरुाष्ट्रे आवि अंवकत राष्ट्रे याचं्यात लढे उत्पन्न होतात. भाडंिलशाही 
संस्कृतीमुळे वनमाि होिारे हे दुसरे दै्वत आहे. यावशिाय याच संस्कृतीतून आिखी एक दै्वत वनमाि होते. हे 
दै्वत म्हिजे वनरवनराळया भाडंिलदार साम्राज्यशाही राष्ट्रातंील दै्वत होय. इंललंड ि जमयनी याचं्यातील दै्वत 
या प्रकारचे आहे. आज इंललंड ि फ्रान्स एका पक्षास आवि जमयनी ि इटली दुसऱया पक्षास असे तट पडले 
असून पवहल्यास आपली साम्राज्ये वटकिाियाची आहेत ि दुसऱयास ती कजकून घ्याियाची आहेत. या 
साम्राज्यशाही राष्ट्रातंील िैरातूंन महायुदे्ध वनमाि होत आहेत. अशा प्रकारे भाडंिलशाही संस्कृतीतून वत्रविर्ध 
दै्वत ककिा तीन प्रकारचे लढे वनमाि होत आहेत. भाडंिलदार कामगाराचंा लढा, प्रभरुाष्ट्रे ि अंवकत राष्ट्रे 
याचं्यातील राष्ट्रीय स्िरूपाचा लढा आवि वनरवनराळया साम्राज्यशाही राष्ट्रातं साम्राज्यप्राप्तीसाठी होिारे 
लढे, असे हे लढे आहेत. ते एकात एक गुंतलेले आहेत ि त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय िगययुद्ध आवि महायुद्ध 
परंपरा याचंा उद भि होत आहे. गेले महायुद्ध हा युरोपीय भाडंिलशाहीचा अपवरहायय पवरिाम होता आवि 
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त्यािळेी युरोपातील सिय राष्ट्रातंील कामगार िगाने आपापल्या राष्ट्रातील सरकारानंा साम्राज्यशाही युद्धात 
सहाय्य न कवरता भाडंिलशाही नष्ट  करण्यासाठी िगययुद्धाचंी उठाििी केली असती, तर युरोपीय 
भाडंिलशाहीचा अंत झाला असता असे लेवननप्रभतृी क्रावंतकारक समाजिाद्याचें मत होते. युरोपीय 
समाजिाद्यानंी महायुद्धाच्या िळेी आपापल्या देशात समाजसत्ताक क्रातं्या कराव्या आवि आवशयातील अंवकत 
राष्ट्रानंा साम्राज्यातून रु्फटून वनघून स्िातंत्र्य प्रस्थावपत करण्यास सहाय्य करािे, असे लेवननचे र्धोरि होते ि 
कालय  माक्सयचे कटे्ट अनुयायी यािळेी युरोपीय जनतेचे ि कहदुस्थानादी अंवकत राष्ट्राचें पुढारी असते तर 
भाडंिलशाहीचा अंत १९२० पूिीच झाला असता असे अनेक समाजिाद्याचें मत आहे. पि यािेळी युरोपात 
तत्त्िभ्रष्ट  समाजिाद आवि आवशयात अशास्त्रीय क्रावंतिाद याचंा रै्फलाि झालेला होता. युरोपीय जनता 
साम्राज्यातील अव्याहत लुटीमुळे क्रावंतपराङ मुख बनण्याइतकी तत्त्िभ्रष्ट  बनली होती आवि आवशयातील 
अंवकत राष्ट्राचं्या पुढाऱयानंा क्रावंतिादाचे शास्त्र अिगत नव्हते. त्याचं्यापैकी काही दहशतिादी ि इतर 
सनदशीर राजकारिी होते. या पवरस्स्थतीस र्फक्त रवशया हा अपिाद होता. रवशयातील झारशाहीच्या जुलमी 
ि जुनाट राज्ययंत्राखाली माक्सयचा शास्त्रीय समाजिाद एकसारखा र्फोर्फाित होता आवि ते राज्ययंत्र 
महायुद्धात कोसळून पडताच तेथे लेवननच्या नेतृत्िाखाली समाजिादी जगत्क्रातंीचा झेंडा उभारण्यात आला 
बोल्शवेिकानंी रवशयात कम्युवनस्ट क्रातंी यशस्िी केली आवि युरोपात ि आवशयात एकदम जगत्क्रातंीचा 
सुरंुग लािनू आवशयातील साम्राज्यावंकत राष्ट्रानंा स्ितंत्र करण्याचा आवि युरोपीय जनतेचे आंतरराष्ट्रीय 
संघटन करून भाडंिलशाहीचे मूळच उपटून टाकण्याचा जगड व्याळ प्रयत्न केला. या प्रयत्नास भौवतक 
पवरस्स्थती अनुकूल होती. पि युरोपीय जनतेच्या ि आवशयातील राष्ट्राचं्या पुढाऱयाचंी बौवद्धक ि आस्त्मक 
तयारी नव्हती, असा अनुभि १९२४ साली लेवनन िारला तोपयंतच्या काळात आला. १९१८ साली रवशयात 
क्रातंी झाली आवि १९२४ साली लेवनन िारला. या पाच-सहा िषांत माक्सयच्या शास्त्रीय समाजिादास 
अनुसरून अथिा त्यािरील लेवननच्या भाष्ट्यास अनुसरून समाजिादी जगत्क्रातंीचा पवहला अपूिय प्रयोग 
करण्यात आला. एकट्या रवशयाखेरीज इतर सिय राष्ट्रातं हे प्रयत्न अयशस्िी झाले आवि भाडंिलशाही 
संस्कृतीला जीिदान वमळाले. युरोपात कम्युवनस्ट क्रातंीचे जे अयशस्िी प्रयत्न झाले. त्यातूनच रॅ्फवसस्टाचे 
क्रावंतप्रवतबरं्धक शास्त्र वनमाि झाले आवि त्यामुळे आज युरोपीय लोकशाहीचा अंत होत आहे. राष्ट्रीय 
ऐक्याच्या नािाने लोकशाहीला र्धवनकशाहीचे उघडे स्िरूप द्याियाचे, मध्यम िगाला ि शतेकरी िगाला 
कामगार िगापासून र्फोडून घ्याियाचे आवि साम्राज्याचा मोह दाखिनू महायुद्धाची तयारी करण्यात बेकारानंा 
र्धनोत्पादनाच्या शक्तीला गुंतिाियाचे, असे हे क्रावंतप्रवतबरं्धक शास्त्र आहे. याला भाडंिलप्रर्धान राष्ट्रीय 
लष्ट्करशाही असे म्हिता येईल. युरोपीय राष्ट्रातं भाडंिलशाही संस्कृती आवि िगयसंस्था यानंा परंपरेचे 
पावित्र्य प्राप्त झालेले आहे. र्धमाच्या ि परंपरेच्या नािाने भाडंिलशाही संस्कृतीचा प्रचार तेथील सामान्य 
जनतेत, विशषेतः मध्यम िगात ि शतेकरी िगात करता येतो, मध्यम िगाचा प्रयकन साम्राज्ये स्थापून सोडवििे 
शक्य आहे असा मोह वनमाि करता येतो आवि राष्ट्रीय िैभिाच्या नािाने साम्राज्यिादाचा पुरस्कार करता 
येतो. तरीही आज युरोपीय जनतेत समाजिादी विचार इतके रै्फलािले आहेत की, रॅ्फवसस्टानंा ककिा 
नाझींनाही आपले र्धोरि राष्ट्रीय समाजिाद हे आहे असे बोलािे लागत आहे. भाडंिलदार िगय राष्ट्राचा 
वनवर्धर्धारक आवि सेिक आहे असे तत्त्ि पुकारािे लागत आहे. शतेकरी-कामकरी लोकाचं्या दावरद्र्याचे ि 
बेकारीचे वनिारि करण्याची जबाबदारी सरकारिर आहे असे मान्य करािे लागत आहे आवि व्यस्क्तिादी 
अथयशास्त्र सोडून देऊन भाडंिलदाराचें व्यस्क्तस्िातंत्र्य राष्ट्रीय योजनेच्या नािाने मयावदत कराि े लागत 
आहे. राष्ट्रीय भािनेच्या प्रसाराथय राष्ट्रीय बंरु्धत्ि आवि राष्ट्रासाठी त्याग करण्याची िृत्ती जागृत करािी लागत 
आहे. भाडंिलशाही संस्कृती सनातन नाही. भाडंिलदाराचें वहत तेच राष्ट्राचे वहत नाही आवि ऐदी 
भाडंिलदार िगाची राष्ट्रवहताला आियकयकता नसून त्याचा त्या कामी अडथळाच होत आहे, हे आज ना उद्या 
युरोपीय जनतेला कळल्याखेरीज राहिार नाही. त्याचप्रमािे प्रत्येक प्रबल युरोपीय राष्ट्राने औद्योवगक 
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साम्राज्याच्या आकाकें्षने लष्ट्करशाहीचा पुरस्कार करिे म्हिजे मृगजळाच्या मागे र्धािल्यासारखे अनथािह 
आहे, याचीही उमज प्रत्यक्ष महायुद्धाच्या आंचीने पडल्याखेरीज राहिार नाही. यासाठी लेवननने गेल्या 
महायुद्धाच्या िळेी ज्या जगत्क्रातंीचा प्रयत्न केला तोच प्रयत्न पुनः नव्या महायुद्धाच्या िळेी युरोपीय 
समाजिाद्यानंी आवि आवशयातील राष्ट्रिाद्यानंी एक होऊन करािा असे शास्त्रीय समाजिादाचे म्हििे आहे. 
हे होण्यास युरोपीय समाजिादी क्रावंतकारक बनले पावहजेत आवि आवशयातील क्रावंतकारक वनदान 
अंतःकरिाने समाजिादी बनले पावहजेत. युरोपीय समाजिाद्यानंी साम्राज्याचा मोह सोडला पावहजे ि 
आवशयातील राष्ट्रिाद्यानंी सनदशीर राजकारिाचा मोह सोडला पावहजे. अशा प्रकारे पुनः एखादे युरोपीय 
महायुद्ध होईल, तेव्हा युरोपीय समाजिादी आवि आवशयातील राष्ट्रिादी एक होऊन जगत्क्रातंी यशस्िी 
करतील आवि समाजसते्तची स्थापना करून एकिगय मानि संस्कृतीची वनर्ममती करतील अशी शास्त्रीय 
समाजिाद्यासं म्हिजे कम्युवनस्टासं दृढ आशा आहे. पि माझा याबाबतीत थोडा मतभेद आहे. तो सागंून ही 
व्याख्यानमाला संपिाियाची आहे. 

 
आज कहदुस्थानात एक सत्याग्रही क्रावंतशास्त्र वनमाि होत आहे. या क्रांवतशास्त्राचा उगम भारतीयाचं्या 

आध्यास्त्मक तत्त्िज्ञानात आहे. सत्याग्रही हे जसे एक क्रावंतशास्त्र आहे तसेच ते एक समाजर्धारिाशास्त्रही 
आहे. समाजर्धारिेला सत्याग्रही िृत्तीची आवि समाजक्रातंीला सत्याग्रही नेत्याचंी आियकयकता आहे. 
सामावजक क्रातंी करण्यास सनदशीर राजकारिाचे केिळ बुवद्धबळ अपुरे पडते हे युरोपातील सनदशीर 
समाजिादाच्या इवतहासाने वसद्ध झाले आहे. रॅम्से मकॅ् डोनल्ड सारखे इंललंडातील समाजिादी पन्नास िषे 
सनदशीर समाजिादाचा पुरस्कार करून अखेरीस काँझिेवटि ककिा टोरी पक्षात सामील झाले. याचे कारि 
केिळ बुवद्धबलाने ककिा युस्क्तिादाने समाजिादी क्रातंी होऊ शकत नाही असे त्यानंा वदसून आले आवि 
सशस्त्र क्रातंीचा मागय त्यानंा इष्ट  नव्हता ककिा पटत नव्हता, हेच होय. याच्या उलट आज युरोपीय देशात 
समाजिादी क्रावंतकारकानंी जे सशस्त्र क्रातंीचे प्रयत्न केले तेही र्फलदू्रत झालेले नाहीत आवि रॅ्फवसझमचे 
क्रावंतप्रवतबरं्धशास्त्रच यशस्िी झाल्यासारखे वदसत आहे. रवशयात विवशष्ट  पवरस्स्थतीत सशस्त्र क्रातंी यशस्िी 
झाली हे जसे खरे आहे, तसेच युरोपात वनदान आज तरी समाजिादी क्रातंी अपेशी झाली आहे हेही खरे आहे. 
अशा पवरस्स्थतीत युरोपातील काही समाजिाद्यांचे लक्ष सत्याग्रही क्रावंतशास्त्राकडे िरूे्ध लागले आहे. वनदान 
कहदुस्थानात तरी सत्याग्रही समाजिाद वनमाि होऊन येथील सिांगीि क्रातंी यशस्िी करील अशी माझी 
खात्री आहे. आज सत्याग्रहाचे स्िरूप केिळ राष्ट्रिादी आहे कारि आपि एका अंवकत राष्ट्रात रहात आहोत 
ि साम्राज्यशाही प्रभ ुराष्ट्राच्या िचयस्िातून मुक्त होिे हेच आपले आजचे पवहले कतयव्य आहे. समाजिादी 
लोक सिांगीि क्रावंतिादी असले तरी आर्धी राजकीय सत्ता जनतेच्या हाती आली पावहजे हे मत त्यानंा मान्य 
असल्याने ि ही राजकीय सत्ता हाती येण्यास मुख्य अडचि वब्रवटश साम्राज्य सते्तचीच असल्याने साम्राज्य 
विरोर्धी लढ्यात ते नेहमीच आघाडीिर असतात. ते प्रथम राजकीय क्रावंतकारक ि नंतर सिांगीि 
क्रावंतकारक आहेत. पूिीच्या सामावजक सुर्धारकापं्रमािे प्रथम इतर सुर्धारिा ि मग राजकीय सुर्धारिा, असे 
त्याचें मत नाही. पि राजकीय क्रातंीची पूतयता आर्मथक, सामावजक ि सासं्कृवतक क्रातंीखेरीज होिार नाही 
असा त्याचंा दृढ विश्वास आहे. ही सिांगीि समाजसत्ताक क्रातंी टाळण्याचे मागय र्फक्त दोनच आहेत. एक 
म. गारं्धी म्हितात त्याप्रमािे सिय राष्ट्राने केिळ हस्तव्यिसायाने वनमाि होईल तेिढी संपत्ती उपभोगूनच 
समार्धान मानाियाचे आवि बौवद्धक ि आस्त्मक उन्नतीकडेच आपले सिय साम्यय िचेाियाचे. कहदुस्थानात 
असा एक िगय वनमाि होईल आवि या िगाकडे समाजाचे नेतृत्ि राहील असे मला िाटते. ज्यानंा भौवतक 
सुखात रस िाटत नाही, बौवद्धक ि आस्त्मक सुखाची ज्यानंा गोडी लागलेली आहे, परोपकार हाच ज्याचंा 
स्िभाि बनला आहे, सार्धी राहिी आवि उच्च विचारसरिी हेच आदशय जीिन असे ज्यानंा िाटते, सामावजक, 
भौवतक ि आस्त्मक शास्त्रातील सत्यसंशोर्धन हेच ज्याचें जीवितसाध्य अथिा ध्येय बनले आहे, इंवद्रयसुखात 
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आनंद मानिाऱया सामान्य जनतेला जे प्रौढ बालके समजतात असे काही श्रेष्ठ लोक असतात. त्याचं्या साध्या 
राहिीस केिळ हस्तव्यिसायाने वनमाि झालेली संपत्ती पुरेशी होईल. पि सामान्य जनतेला भौवतक सुखाचंी 
जी हाि आहे ती केिळ हस्तव्यिसायानंी भागिार नाही. अशा सामान्य समाजाला यावंत्रक र्धनोत्पादन आज 
हि े आहे आवि यावंत्रक र्धनोत्पादन हे खाजगी व्यक्तींच्या आर्धीन ठेविले की तेथे भाडंिलशाही वनमाि 
झालीच. ही भाडंिलशाही कायम ठेिनू समाजसत्ताक क्रातंी टाळण्याचा प्रयत्न युरोपीय राष्ट्रिादी 
समाजिादाच्या ऊर्फय  रॅ्फवसझमच्या नािाने करीत आहेत. पि हा “राष्ट्रीय समाजिाद” खरा राष्ट्रिादही नाही 
ि खरा समाजिादही नाही. ती एक राष्ट्रिादाची ि समाजिादाची विकृती आहे. अशी विकृती 
साम्राज्यशाहीमुळे वनमाि होऊ शकते. पि कहदुस्थान, चीन ककिा रवशया यासारख्या चाळीस ककिा तीस 
कोटी लोकसंख्येचा प्रयकन साम्राज्यशाहीने सुटिे अशक्यच आहे. कारि तीस-चाळीस कोटी लोकानंा तीन-
चारश े कोटी लोकाचंा देश पादाक्रातं केल्याखेरीज साम्राज्य र्फायद्यात पडिार नाही. एिढा प्रदेश सिय 
जगातच नाही. तेव्हा रॅ्फवसझमचा अथिा खोट्या राष्ट्रीय समाजिादाचा उपाय कहदुस्थानला अिलंवबता येिे 
अशक्यच आहे आवि सिय लोक यवतिगाप्रमािे केिळ हस्तव्यिसायातून वनमाि होिाऱया भौवतक संपत्तीत 
समार्धान मानण्यासही तयार नाहीत. अशा पवरस्स्थतीत समाजिाद हाच तरिोपाय आहे. त्याच्या प्रस्थापनेस 
विरोर्ध करिारा जमीनदार, कारखानदार िगयही या देशात आपली अवनयंवत्रत सत्ता स्थापन करण्याइतका 
प्रबळ, संघवटत आवि समथय नाही अथिा होिेही शक्य नाही. साम्राज्य स्थापून मध्यम िगाच्या पोटापाण्याचा 
प्रयकन सोडविण्यासही तो असमथय आहे. मग शतेकरी िगाचे ि कामकरी िगाचे दावरद्र्य ि बेकारी तर खूप 
दूरच रावहली. अशा दुबयल, असंघवटत, असमथय आवि अज्ञानी िगाला या देशात रॅ्फवसझम स्थापन करून 
सामान्य जनतेिर अवनयंवत्रत सत्ता गाजविता येईल अथिा येथील लोकसते्तला र्धवनकसत्ता बनविता येईल हे 
अशक्य आहे. तेव्हा या देशास समाजिादाचा आश्रय करण्यावशिाय गत्यंतर नाही. येथील राष्ट्रीय 
लोकशाहीला समाजसत्ताक लोकशाही बनवििे लिकरच अियकय होईल. हे कायय सत्याग्रहाने होिे अगदी 
शक्य आहे ि ते िर िियन केलेल्या यवतिगाच्या नेतृत्िाने होऊ शकेल. अकहसेचे ि अपवरग्रहाचे व्रत घेऊन 
समाजर्धारिेचा प्रयकन सोडविण्याचा प्रयत्न करिारा िगय हाच शातंतेच्या मागाने समाजसत्ताक क्रातंी घडिनू 
आिू शकेल. कहदुस्थानात सत्याग्रही समाजिाद वनमाि होईल अशी आशा िाटण्यास प.ं जिाहरलाल 
याचं्यासारखे नेते वनःशस्त्र प्रवतकाराने समाजिाद स्थापन होऊ शकेल असे मानतात हे एक प्रबल कारि आहे. 
गारं्धीिाद ि माक्सयिाद याचं्यात आज विरोर्ध वदसत असला तरी कहदुस्थानात सत्याग्रह ि समाजिाद याचंा 
समन्िय होिार आहे, असे माझे स्ितःचे मत आहे. हे खरे ठरले तर सत्याग्रही समाजिाद हाच खरा शास्त्रीय 
समाजिाद आवि सशस्त्र क्रावंतकारक समाजिाद हा अशास्त्रीय समाजिाद असे भािी वपढ्याचें लोक म्हिू 
लागतील! जोपयंत अकहसेने सामावजक क्रातंी करण्याचे शास्त्र अिगत झाले नाही तोपयंत आपिास 
क्रावंतशास्त्र अिगत झाले आहे असा अहंकार कोिीही बाळगू नये. तेव्हा खरा शास्त्रीय समाजिाद सत्याग्रहातून 
वनमाि होईल ि त्याचे स्िरूप आध्यास्त्मक राहील असे माझे मत आहे. 
 

[िास्त्रीय समाजवाद, सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, पुणे, १९४७] 
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८ 
 

चोरी आनि काम 
 

समाजाला जगण्यासाठी संपत्ती लागते आवि ही संपत्ती काम केल्यािाचून वनमाि होत नाही. संपत्ती 
म्हिजे केिळ चलनी नािे ककिा पैसा नव्हे. त्या पैशाने आपि ज्या उपभोगाच्या िस्तू विकत घेतो तीच खरी 
संपत्ती होय. उदाहरिाथय, र्धान्य, कापड, घरे, जनािरे इत्यादी सिय उपभोगाच्या िस्तू हीच समाजाची संपत्ती 
होय. या उपभोगाच्या िस्तू वनमाि करण्यासाठी जी सार्धने लागतात तीही संपत्तीच होय. उदा., शतेीला 
लागिारे नागंर, खते, जमीन ही सिय सार्धने संपत्तीच होय. कारि या िस्तू जरी प्रत्यक्ष उपभोगाच्या नसल्या 
तरी त्या सार्धनाचं्या योगाने आपिास र्धान्यादी उपभोगाचे पदाथय वनमाि करता येतात. म्हिून त्यांना 
समाजाची सार्धनसंपत्ती असे म्हिता येईल. मोठमोठे कारखाने ि खािी ही अशीच संपत्ती उत्पादन करण्याची 
सार्धने होत. अन्नर्धान्य, कपडा, राहण्याचे घर, त्या घरातील वनत्योपयोगी िस्तू ही आपली उपभोलय संपत्ती 
आवि शतेजवमनी, नागंर-खते, खािी, कारखाने इत्यादी पदाथय ही समाजाची उत्पादन-संपत्ती ककिा सार्धन 
संपत्ती होय. या दोनही प्रकारच्या संपत्तीत एकसारखी भर घालािी लागते. उपभोगाने संपत्ती संपते. तशीच 
ती उपभोग न घेता केिळ साठिनू ठेिल्यानेही नाश पाित असते. म्हिून समाजाच्या संपत्तीत एकसारखी भर 
पडत रहािी लागते आवि ही भर समाजातील लोकानंी काम केल्यािाचून पडत नाही. समाजाची श्रमशक्ती 
हीच सिय संपत्तीचे आवदकारि आहे असे म्हटले तरी चूक होिार नाही. समाजाच्या जीिनाला हे 
र्धनोत्पादनाचे कायय एकसारखे चालू राहिे अत्यंत आियकयक आहे. यासाठी समाजातील प्रत्येक प्रौढ आवि 
सुदृढ व्यक्तीने उत्पादनाच्या कामात काही तरी भाग घेतला पावहजे. संपत्तीचा उपभोग घेतल्यािाचून 
कोिताही मनुष्ट्य जगूही शकत नाही. अथात प्रत्येक मनुष्ट्य समाजात उत्पन्न होिाऱया संपत्तीचा उपभोग घेतच 
असतो. म्हिजेच तो एकप्रकारे समाजाच्या संपत्तीचा विनाश करीत असतो. अथात आपि वजतकी संपत्ती 
उपभोगून नष्ट  केली वततकी वतच्यात भर घालण्याची जबाबदारी नैवतक दृष्ट ीने त्याचं्यािर पडली पावहजे. 
दुसऱयाने श्रम करािते आवि त्याचं्या श्रमातूंन वनमाि झालेली संपत्ती आपिास उपभोगता यािी ही िृत्ती 
म्हिजेच चोराचंी िृत्ती होय. स्ितः श्रम न करता संपत्तीचा उपभोग घेण्याचा हक्क हा केिळ लहान मुले, 
म्हातारी मनुष्ट्ये, रोगी, अंर्ध, पगंू एिढ्यानंाच असला पावहजे. जो र्धडर्धाकट आहे आवि ज्याला काम करिे 
शक्य आहे अशा मनुष्ट्याने केिळ आपल्या आईबापानंी, िाडिवडलानंी ककिा पूियजानंी संपत्ती वमळिनू ठेविली 
म्हिून काम न कवरता समाजाच्या संपत्तीचा उपभोग घेिे ही नैवतक दृष्ट्ट्या चोरीच समजली पावहजे. 

 
कायदेशीर आनि बेकायदेशीर चोरी 
 

नैवतक दृष्ट्ट्या ज्या व्यिहारात अशा प्रकारची चोरी आहे त्यापैकी अनेक व्यिहार आजच्या कायद्याने 
चोरी या सदरात पडू शकत नाही. उदा., कोित्याही िस्तूचा बाजारभाि कायद्याने वनयंवत्रत केला म्हिजे 
त्यापेक्षा अवर्धक भािाने ती िस्तू विकिे हा कायदेशीर गुन्हा होतो. अशा व्यिहारानंाच आज आपि 
काळाबाजार असे म्हितो. ही एक प्रकारची चोरीच आहे, परंतु ज्यािेळी सरकार असे भािवनयंत्रिाचे कायदे 
करीत नाही, त्यािळेी आपला माल कोित्याही भािाने विकला तरी त्याला कायदेशीर दृष्ट ीने कोिी गुन्हेगार 
समजत नाही ि हे सिय व्यिहार ‘काळा बाजार’ या नािास पात्र नसतात. व्यिहारात तो पाढंरा बाजारच ठरत 
असतो. परंतु एिढ्याने िाटेल त्याने िाटेल वततकी ककमत घेिे हे न्यायाचे ठरू शकत नाही. आवि जे आर्मथक 
व्यिहार न्यायाचे नव्हेत ते कायदेशीर असले, तरी नैवतक दृष्ट ीने ती चोरीच समजली पावहजे. समाजातील 
आर्मथक व्यिहारात जेव्हा जेव्हा अन्यायाची िाढ होऊ लागते आवि सामावजक श्रमशक्तीतून वनमाि होिारी 
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संपत्ती श्रम न करिाऱया िगाकडे अवर्धकावर्धक जाऊ लागते, तेव्हा तेव्हा समाजातील कायदेशीर चोरीचे 
प्रमाि िाढले आहे असेच म्हिाि ेलागते. समाजात ज्या मानाने आर्मथक व्यिहाराचंी अवर्धकावर्धक गुंतागुंत 
होऊ लागते आवि व्यापारी, सािकारी, जमीनदारी ि कारखानदारी याचंी िाढ होऊ लागते, त्या मानाने 
कायदेशीर चोरीचे प्रमािही िाढत जाते. ज्याचं्या श्रमामुळे संपत्तीची उत्पत्ती होते त्यानंा वतचा संग्रह मुळीच 
करता येत नाही आवि ज्याचं्यापाशी संग्रह िाढत जातो त्यानंा त्याचं्या िाढीसाठी कोित्याही प्रकारचे श्रम 
करािे लागत नाहीत. श्रम आवि संग्रह याचें प्रमाि व्यस्त बनलेले असते. र्धवनकानंा श्रम करािे लागत नाहीत 
आवि श्रवमकानंा र्धन वमळत नाही, या सिय गोष्ट ी कायदेशीर व्यिहाराने होत असतात. अशा पवरस्स्थतीत 
कायदा हा सािाचें रक्षि करीत नसून चोराचें रक्षि करीत असतो असे म्हिाि ेलागते. हे कायदे मोडण्याकडे 
लोकाचंी प्रिृत्ती होते. पि केिळ एकेकट्या व्यक्तीने आपापल्या स्िाथासाठी समाजातील कायदे मोडू 
लागल्याने समाजात सुव्यिस्था नादूं शकिार नाही. अशा िळेी ही कायदेशीर चोरी नष्ट  कराियाची, तर 
संपत्तीच्या वमळकतीसंबरं्धी आवि संग्रहासंबरं्धी ज्या पद्धती रूढ झालेल्या असतील, त्या सिय आमूलाग्र बदलून 
नव्या पद्धतीिर समाजाची आर्मथक घटना करािी लागते. जुन्या पद्धतीमुळे ज्या र्धवनक िगाचा र्फायदा होत 
असतो, त्या िगाचा समाजाची आर्मथक घटना बदलण्यास विरोर्ध होतो आवि जुनी पद्धत चालू रावहल्यामुळे 
ज्या श्रवमक िगाचे नुकसान ककिा अनवहत होत असते, त्या िगाला क्रातंीची आियकयकता पटू लागते. अशा 
िळेी र्धवनक िगय आवि श्रवमक िगय ह्याचं्यामध्ये एक प्रकारचा िगयकलह ककिा िगययुद्ध वनमाि होते. आज सिय 
जगात एका बाजूला भाडंिलदार-जमीनदार, सािकार ि कारखानदार आवि दुसऱया बाजूस शतेकरी-
कामकरी याचं्यामध्ये िगययुद्ध सुरू झालेले आहे. हे िगययुद्ध कोिी काही तत्त्िज्ञान वशकविल्यामुळे वनमाि 
झालेले नसून भाडंिलशाही आर्मथक व्यिहारामुंळे जे कायदेशीर चोरीचे प्रमाि िाढलेले आहे, त्यामुळेच हे 
िगययुद्ध प्रत्येक देशात पेटत आहे. 
 
कौरव–पांडवांचा लढा 
 

हे िगययुद्ध म्हिजे दोन वभन्न राष्ट्रातंील ककिा दोन वभन्न र्धमांतील अथिा दोन वभन्न जातींतील लढा 
नव्हे, तर एकाच राष्ट्रात, एकाच र्धमात ककिा एकाच जातीत नादंिाऱया दोन िगांतील लढा आहे, ह्याचा स्पष्ट  
बोर्ध आपि करून घेतला पावहजे. 

 
आम्हाला कहदंूविरुद्ध मुसलमान, ब्राह्मि विरुद्ध मराठा, स्पयृकय विरुद्ध अस्पयृकय हे लढे समजू 

शकतात. परंतु जमीनदार विरुद्ध शतेकरी, कारखानदार विरुद्ध कामकरी आवि सािकार विरुद्ध त्याचंी कुळे 
याचं्यामर्धील लढा अद्यावप बरोबर समजत नाही. जावतवनष्ठा आवि र्धमयवनष्ठा आमच्या अंगात मुरलेली आहे. 
परंतु ज्याचें आर्मथक वहतसंबंर्ध एक आहेत, ते कोित्याही जातीचे ककिा र्धमाचे ककिा िंशाचे असले तरी ते सिय 
एकाच िगात पडतात आवि त्याचें आर्मथक व्यिहार एकाच प्रकारचे न्यायाचे ककिा अन्यायाचे होत असतात 
याची जािीि आम्हाला अद्यावप स्पष्ट  होत नाही. पि या िगययुद्धात श्रवमक िगाचा विजय व्हािा असे ज्यानंा 
िाटते, त्यानंा ही जािीि आता बुवद्धपुरस्सर वनमाि केली पावहजे. ज्याप्रमािे अजुयनाला आपल्या कुलात 
जन्मलेल्या कौरिाशंी र्धमययुद्ध करण्यात पाप आहे असा मोह झाला होता, तसाच मोह आपल्या राष्ट्रातील 
सामान्य जनतेला होऊन आपल्याच र्धमातील ि आपल्याच जातीतील र्धवनक िगाविरुद्ध आर्मथक लढा 
करण्यात पाप आहे असे वतला िाटत असते. एकाच र्धमातील दोन व्यक्ती जर दोन िगांत पडत असतील, 
म्हिजे जर एक सािकार असेल ि दुसरा त्याचे कूळ असेल, तर त्या दोन व्यक्ती केिळ एकाच र्धमाच्या 
असल्यामुळे त्याचें वहतसंबंर्ध एक होऊ शकत नाहीत. आपल्या र्धमाचा ि जातीचा चोर आपिास लुबाडू 
शकतो ककिा प्रसंगी आपला प्रािही घेऊ शकतो, त्याचप्रमािे आपली आर्मथक वपळििूक करू शकतो. ह्या 



 

अनुक्रमणिका 

व्यिहारात तो जात, गोत, र्धमय, ककबहुना, राष्ट्र याचीही जािीि ठेिीत नाही. म्हिून ज्याचें ज्याचें आर्मथक 
वहतसंबरं्ध एक आहेत ि म्हिून जे एकाच िगात पडतात, त्या सिांची जात ि र्धमय विसरून आपि एकजूट 
केली पावहजे. हा र्धडा श्रम करिाऱया शतेकरी ि कामकरी िगाला वदल्यािाचून आपले यापुढील राजकारि 
योलय प्रकारे चालिार नाही. इतकेच नव्हे, तर आपल्या समाजाची सियच व्यिस्था गोंर्धळ माजून मोडून पडेल. 
आजचे भाडंिलदार हे कौरिच आहेत आवि कामगार हेच पाडंि आहेत. पवहल्याने दुसऱयाची सत्ता आवि 
संपत्ती लुबाडून घेतली आहे आवि ती कायदेशीर मागांनी घेतली आहे. आपल्या सिय व्यिहारास ते कायद्याचा 
ि र्धमाचा आर्धार देत आहेत, पि त्याचं्या बाजूस न्याय ि नीती नाही. ज्या कायद्याच्या ि र्धमाच्या मागे 
न्यायाचा ि नीतीचा पाकठबा नाही, तो कायदा ि र्धमय समाजाची र्धारिाच करू शकत नाही. अशा कायद्याने ि 
र्धमाने समाजाचे वहत होिार नाही ककबहुना अशा कायद्याला ि र्धमाला खरा कायदा ि खरा र्धमय असेही म्हिता 
येिार नाही. न्यायाच्या संस्थापनेसाठी त्याच्याविरुद्ध क्रातंी करिे हाच खरा होऊ शकतो. 
 
िवा क्रांनतधमय 
 

र्धमय, रूढी आवि कायदे याचंी बरं्धने समाजाच्या र्धारिेसाठी असतात आवि ही बंर्धने समाजाच्या 
व्यिहारात जसे जसे र्फरक पडतील, तशी तशी बदलून घ्यािी लागतात. समाजाच्या जीविताला आियकयक 
असे आर्मथक व्यिहार योलय प्रकारे चालािेत म्हिून मालमते्तसंबंर्धीचा कायदा केलेला असतो. या कायद्याने 
प्रत्येकाचे मालकी हक्क ठरिनू वदलेले असतात आवि ते हक्क इतरानंी लुबाडून घेऊ नयेत अशी तरतूद केलेली 
असते. ह्या सिांचा हेतू समाजातील संपत्तीची उत्पत्ती अवर्धक व्हािी, जे श्रम करतील त्यानंाच वतचा उपभोग 
घेता यािा, जे अवर्धक श्रम करतील त्यानंा अवर्धक संपत्ती वमळािी, श्रम करिाऱया व्यक्तींच्या सिय शक्तींचा 
योलय विकास व्हािा आवि अती उपभोगाने ककिा कोितेही काम न करण्याने त्या शक्तींचा ऱहास ककिा विनाश 
होऊ नये, हा असला पावहजे. अशा हेतूने केलेल्या मालमते्तच्या ि मालकी हक्काच्या कायद्यामुंळे उत्पादनाचे 
कायय िाढत जाते. नि ेनिे शोर्ध लागतात. थोड्ा श्रमात अवर्धक उत्पादन करता येते आवि जगाच्या एका 
टोकाचा माल दुसऱया टोकाकडे नेऊन विकता येतो. हजारो लोकाचें र्धन एकत्र करून कोट्यािर्धी ि 
अब्जािर्धी रुपयाचें भाडंिल उभारता येते. शकेडो लोकाचं्या श्रमाने वनमाि होिारा माल दोन–चार मजूर 
लािनू वनमाि करता येतो आवि हजारो लोकाचं्या श्रमातून उत्पन्न होिाऱया संपत्तीचा थोडा थोडा अंश जमिनू 
कोितेही श्रम न कवरता निकोट नारायि बनता येते. अशा िळेी पूिीचा मालकी हक्काचा ि मालमते्तचा कायदा 
बदलून घेऊन निा कायदा केला नाही, तर समाजात गोंर्धळ माजल्यावशिाय रहात नाही. त्यासाठीच 
समाजाच्या मालकीखाली सिय जवमनी ि कारखाने आिािते, असे म्हििारा समाजिाद आज पुढे आला 
आहे. भौवतक विदे्यचे आवि यंत्रकलेचे नि ेशोर्ध झालेले आहेत. त्याचंा उपयोग करून समाजाची भौवतक 
संपत्ती िाढिािी. पि त्याचबरोबर समाजातील शतेकरी-कामकरी ह्या िगाच्या हाती सिय सत्ता ि संपत्ती जािी 
असे त्याचें म्हििे आहे. आजपयंत कहदू, मुसलमान, विस्ती, बौद्ध इत्यादी अनेक र्धमांनी ज्या ज्या 
समाजपद्धती वनमाि केल्या, त्या सिय समाजपद्धतीखाली शतेकरी कामकरी िगय हा संपत्ती, सत्ता ि संस्कृती 
याचं्यापासून बहुशः दुरािलेला असाच िगय होता. त्या काळात कदावचत संपत्ती उत्पादनाची सार्धने आजच्या 
इतकी िाढली नसल्याने तसे करिे अपवरहायय असेल, पि आज तसे करण्याला तेही कारि उरलेले नाही. 
सिांच्या म्हिजे कष्ट जीिी जनतेच्या सुखाची, स्िातंत्र्याची आवि संस्कृतीची इयत्ता िाढण्याची शक्यता 
आजच्या भौवतक संशोर्धनामुळे वनमाि झालेली आहे. कष्ट जीिी जनतेच्या सुखाच्या, स्िातंत्र्याच्या आवि 
संस्कृतीच्या आड आज जर काही येत असेल, तर र्धवनकिगाचे मालकी हक्क हेच होत. 
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श्रम, अस्तेय आनि असंग्रह 
 

भाडंिलशाही व्यिहारामुळे आजच्या समाजात िगययुद्ध माजले आहे. हे िगययुद्ध समाजिादी माजिीत 
नाहीत. तर हे िगययुद्ध माजिार नाही अशा तऱहेची निी समाजसंचना घडिनू आिण्यासाठी त्यानंा प्रयत्न 
कराियाचे आहेत. हे प्रयत्न करण्यासाठी त्यानंा शतेकरी-कामकरी िगाला संघवटत केले पावहजे आवि ते 
करीत असता जाती ि र्धमय ह्याचें भेद विसरून िगयभािना जागृत केली पावहजे. ज्या र्धवनक िगाच्या मालकी 
हक्कानंा ह्या समाजिादामुळे र्धोका येिार आहे. त्यानंा सामान्य जनतेत रै्फलाििारी ही िगयभािना भयंकर ि 
भीषि िाटत आहे आवि म्हिून त्या जनतेला जावतवनष्ठेत ि र्धमयवनष्ठेत कुचमून ठेिण्यास जमातिादी 
राजकारिे ि राजकीय पक्ष ते लोक वनमाि करीत आहेत. कष्ट जीिी जनतेचे खरे वहतशत्र ूहे जमातिादी 
पुढारी आहेत. ह्या जमातिादी राजकारिापासून जनतेचे वहत होिार नसून केिळ र्धवनक िगाचे वहत काही 
काळ होिार आहे. पि तेही वहत र्फार काळ वटकिार नाही. समाजर्धारिेला आज अत्यंत आियकयक असिारी 
समाजिादी रचना अडिनू र्धरण्यात र्धवनक िगाला अखेरीस यश येिार नाही. ही आियकयक क्रातंी 
अनत्याचाराने ि अकहसेने व्हािी असा महात्मा गारं्धींचा आग्रह आहे ि राष्ट्रसभेलाही तेच इष्ट  आहे. पि 
जनतेला अियकय असिारी ही क्रातंी राष्ट्रसभेने राजदंड हाती घेतल्यानंतर केिळ वहतोपदेशाने घडून येईल 
अशी अपेक्षा करण्यात अथय नाही. राष्ट्रसभेच्या मंवत्रमंडळानंी आपल्या राजदंडाचा उपयोग र्धवनक िगाचे 
मालकी हक्क कमी कमी करण्याकडे आवि शतेकरी कामकऱयाचे राज्य स्थापन करण्याकडे झपाट्याने केला 
पावहजे. ते तसे करतील तर त्यानंा आपल्या राजदंडाचा क्रावंतर्धमास उपयोग करून वदल्याचे श्रेय लाभेल 
आवि कहदुस्थानातील समाजिादी क्रातंी अनत्याचारी मागाने घडू शकेल. समाजिाद हाच आजचा युगर्धमय 
आहे आवि त्याच्या संस्थापनेनेच सत्य, अकहसा इत्यादी म. गारं्धी उपदेशीत असलेली र्धमाची सनातन तत्त्ि े
समाजघटनेत अवर्धकात अवर्धक प्रमािात प्रकट होऊ शकतील. श्रम, अस्तेय आवि असंग्रह या तीन तत्त्िािंर 
समाजाची उभारिी करण्यापूिी र्धवनकाचें स्तेय ककिा चोरी थाबंविली पावहजे आवि त्याचंा संग्रह नष्ट  केला 
पावहजे. र्धवनक िगय श्रवमकाचं्या र्धनाची जी कायदेशीर चोरी करतो, त्याला वपळििूक असे नाि माक्सयने वदले. 
या चोरीचा शास्त्रीय शोर्ध त्याने लाविला म्हिून तो या नव्या युगर्धमाचा द्रष्ट ा समजला जातो. हा निा गुिर्धमय 
जी क्रातंी करू पाहत आहे त्याचे खरे ध्येय श्रम, अस्तेय ि असंग्रह या तत्त्िाचंी स्थापना करािी हेच आहे, 
असेही म्हिता येईल. आजच्या पवरस्स्थतीत ही सनातन तत्त्ि ेसमाजात प्रस्थावपत करण्याचा समाजिाद हाच 
मागय आहे, म्हिून त्याला युगर्धमय असे म्हिता येते. 
 

[वाल्ममकी आश्रमातील िविने, 
सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, 

पुणे, १९४७, प.ृ १६ ते २२] 
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९ 
 

कम्युनिस्ट जानहरिाम्याच्या चष्ट्म्यातूि 
 

इ. स. १८४८ साली कालय  माक्सय आवि फे्रवरिकक एन्जल्स याचंा ‘कम्युवनस्ट मवॅनरे्फस्टो’ या नािाने 
प्रवसद्ध असलेला जावहरनामा युरोपात त्यािळेी असलेल्या कम्युवनस्ट लीग नािाच्या गुप्त क्रावंतकारकाचं्या 
संस्थेच्या ितीने प्रवसद्ध केला. कम्युवनस्ट लीगचे एक अवर्धिशेन १८४७ च्या नोव्हेंबरमध्ये लंडन येथे भरले 
होते. त्या िळेी कालय  माक्सय आवि फे्रवरिकक एन्जल्स या दोन पुढाऱयाचं्याकडे आपल्या संस्थेचे ध्येय, र्धोरि 
आवि काययक्रम ज्यात नमूद केला आहे असा एक जावहरनामा तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. 
हे कायय १८४८ मध्ये पुरे होऊन हा जावहरनामा जमयन भाषेत वलवहण्यात आला. त्याचे फ्रें च भाषातंर १८४८ 
च्या जून मवहन्यात पॅवरसमध्ये क्रातंी झाली, त्याच्या आर्धी थोडे वदिस प्रवसद्ध करण्यात आले होते. या क्रातंीत 
कम्युवनस्ट पक्षाने कामगारिगाच्या संघवटत शक्तीच्या सहाय्याने समाजिादी क्रातंी करण्याचा पवहला प्रयत्न 
केला. तो विर्फल झाल्यानंतर त्या पक्षािर जी दडपशाही झाली ती लक्षात घेऊन कम्युवनस्ट लीगचे विसजयन 
करण्यात आले. यानंतर हा जावहरनामा बरीच िषे युरोपातील बहुतेक देशातं बेकायदाच होता. मरू्धन मरू्धन 
त्याची भाषातंरे वनरवनराळया भाषातं होत ि त्याला काही िष ेप्रकाशात िािरता येई. पि कम्युवनस्ट पक्षाच्या 
ि क्रावंतकारक कामगार संघटकाचं्या बाहेर त्याला र्फारशी प्रवसद्धी वमळाली नव्हती. रवशयातील १९१७ च्या 
क्रातंीनंतर त्या जावहरनाम्याचे अध्ययन ि प्रचार बहुतेक सिय राष्ट्रातं मोठ्या प्रमािािर सुरू झाला आवि 
त्यातील तत्त्िानंा ि वसद्धातंानंा सरकारमान्य प्रवतवष्ठत विद्यापीठातील विद्वानाकंडूनही हळूहळू मान्यता वमळू 
लागली. जे कम्युवनस्ट या विवशष्ट  पक्षाचे सभासद नाहीत, तेही समाजिादाची शास्त्रीय उपपत्ती समजून 
घेण्यासाठी त्याला प्रामाण्य देतात आवि ज्यानंा कम्युवनस्ट तत्त्िािर टीका कराियाची आहे तेही त्या 
तत्त्िज्ञानाचा एक आर्धारगं्रथ म्हिून त्याला मान्यता देतात. ज्याने हा गं्रथ िाचलेला नाही, त्याला कम्युवनस्ट 
विचारािंर टीका करण्याचाही अवर्धकार प्राप्त होिार नाही असे म्हिण्यास हरकत नाही. तसेच कहदू 
संस्कृतीचे अध्ययन करू इस्च्छिाऱयास भगिद गीतेचे अध्ययन वजतके अियकय आहे वततकेच ‘कम्युवनस्ट 
मवॅनरे्फस्टो’चे अध्ययन प्रत्येक समाजिाद्यास अथिा टीकाकारास अियकय आहे, असे म्हटले तर त्यात र्फारशी 
अवतशयोक्ती होिार नाही. तसेच भगिद गीता हे जसे एक छोटे पि तावत्त्िक ि व्यािहावरक दोन्ही दृष्ट ींचा 
समन्िय करिारे र्धमयपुस्तक आहे तसाच हा अगदी छोटा पि तावत्त्िक ि व्यािहावरक अशा समाजिादाच्या 
दोनही अंगाचंा पवरचय करून घेण्यास योलय असा प्रमािभतू गं्रथ आहे. या गं्रथाचे प्रभतु्ि ज्याचं्यािर आहे असे 
क्रावंतकारक पक्ष आज जगातील प्रत्येक देशात पसरलेले असून जगातील पवहले समाजिादी राष्ट्र म्हिून 
ज्याची ख्याती आहे त्या राष्ट्राचा तो एक तावत्त्िक दृष्ट्ट्या आर्धारगं्रथ मावनला जातो. त्या गं्रथाचे अध्ययन 
तेथील प्रत्येक तरुिास कराि ेलागते आवि त्या पक्षाच्या प्रत्येक सभासदास तो गं्रथ प्रमािभतूही मानािा 
लागतो. मानि-संस्कृतीत अपवरहायय बनलेली समाजिादी क्रातंी आज का घडत आहे, वतच्या पाठीमागे 
कोिती ध्येये ि तत्त्िे आहेत, त्याचं्या मागे कोिाची शक्ती आहे, ही शक्ती िाढण्याची कारिे कोिती, वतला 
वशक्षक ि तत्त्िज्ञान याचंा सतत पुरिठा कसा होता आवि ही शक्ती कोित्या पवरस्स्थतीत, कोित्या सार्धनानंी 
आवि कोित्या प्रकारे प्रभािी होईल, या सिांचा उलगडा होण्यास या जावहरनाम्याचा र्फार उपयोग 
होण्याजोगा आहे. तसेच आजच्या संस्कृतीत कोिती क्रातंी समाजिादी करू पाहते ि ती क्रातंी झाल्यािर 
त्या संस्कृतीचे स्िरूप कसे असेल, यासंबंर्धीचे माक्सयचे विचारही या छोट्या पुस्तकात थोडक्यात िाचाियास 
वमळतात. इतके या जावहरनाम्याचे ऐवतहावसक महत्त्ि असून जगातील सिय प्रबल राष्ट्रातंील सरकारानंी ि 
झार, मुसोवलनी ि वहटलर यासंारख्या वनष्ठुर ि सियशस्क्तमान गविलेल्या सत्तावर्धशानंी जे विचार नेस्तनाबूद 
करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, र्धमाच्या, नीतीच्या ि संस्कृतीच्या नािािर ज्याचंा उच्छेद करण्याचा 
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प्रयत्न शभंर िष े चालू आहे, परंतु जे विचार असल्या आसुरी शक्तीच्या माऱयालाही तोंड देऊन जगभर 
उघडपिे रै्फलाित आहेत, असे विचार या गं्रथात प्रकट झालेले आहेत. 

 
माक्सयने या जावहरनाम्याची प्रस्तािना करतानाच असे म्हटले आहे की, कम्युवनझमचे भतू आज सियत्र 

थैमान घालीत आहे अशी ओरड युरोपातील सिय सत्तार्धीश करीत आहेत आवि त्याला गाडून टाकण्यासाठी 
सिय शत्र ूआपापसातंील मतभेद विसरून एकत्र येत आहेत. पि भाडंिलशाहीच्या वजिािर उठलेले हे भतू 
वतचा अंत केल्याखेरीज शातं होिार नाही. त्याने पुढे असेही दाखिनू वदले आहे की हा समंर्ध भाडंिलशाहीनेच 
जागृत केलेला आहे आवि तोच आता वतच्या उरािर बसून वतचा प्राि घेिार आहे. भाडंिलदारिगाची ही 
अिस्था, एखाद्या मंत्राक्षऱयाने आपल्या मंत्रसाम्याने अनेक भतेु जागी करािी आवि त्यानंा शातं करण्याचे 
साम्यय मात्र त्याच्यापाशी नसािे, त्याच्या स्स्थतीप्रमािे केविलिािी झालेली आहे असे माक्सयने 
जावहरनाम्याच्या पवहल्या भागात िियन केले आहे. 

 
हा सामावजक क्रातंीचा समंर्ध कसा जागृत होतो, याचा शास्त्रीय विचार करून त्याने असे दाखिून 

वदले आहे की, सामावजक क्रातंीची पे्ररक शक्ती िगयविग्रहातून वनमाि होत असते. हा िगयविग्रह मानिी 
समाजाच्या ऐवतहावसक कालात सिय समाजात वनत्य चालू आहे. आतपयंतचा मानिी इवतहास हा िगयविग्रहाने 
सियत्र व्याप्त असाच आहे. प्रत्येक समाजात दुसऱयाच्या श्रमािर जगिारा आवि आपल्या श्रमातून वनमाि 
होिारे र्फल र्फक्त पोटापुरते स्ितः खाऊन सिय िाढािा मालकाच्या पदरात टाकिारा असे दोन िगय असतात. 
पवहला शोषक आवि दुसरा पीवडत, अथिा पवहला वपळिारा ि दुसरा वपळला जािारा असे दोन िगय असिे 
असे आजपयंतच्या मानिसंस्कृतीचे एक शाश्वत लक्षिच आहे. आजच्या भाडंिलशाही समाजातही हा 
िगयविग्रह चालू असून शोषि, पीडन अथिा वपळििूक करिारा िगय ि त्याचे स्तुवतपाठक हेच तेिढे हा 
िगयविग्रह नाकारीत असतात. या िगयविग्रहाची बीजे आजच्या उत्पादन पद्धतीत आवि र्धनाजयन पद्धतीतच 
आहेत. आज उत्पादनपद्धती सामुदावयक बनली असून उत्पादनाची सार्धने–जवमनी, कारखाने, पेढ्या ि 
दळििळिाची सार्धने–याचं्यािर खाजगी मालकी आहे. उत्पादनपद्धती सामुदावयक आवि र्धनाजयनाचे मागय 
मात्र जुन्याच मालमते्तच्या कायद्यानुसार खाजगी व्यक्तींच्या हाती आहेत. यामुळे मालक ि मजूर अथिा 
भाडंिलदार ि कामगार असा वहतविरोर्ध ि िगयविग्रह वनमाि होत आहे. र्धनोत्पादनाची सिय सार्धने 
भाडंिलदार िगाच्या हाती गोळा होत असून संपत्तीचे संकलन आवि आर्मथक सते्तचे कें द्रीकरि होत आहे. 
यामुळे राजसते्तचेही कें द्रीकरि होत असून ही राजसत्ता लोकशाही स्िरूपाची वदसत असली तरी आजचे 
सरकार हे भाडंिलदाराचं्या कंपनीचे व्यिस्थापक अथिा कारभारीमंडळ बनले आहे, ज्याचं्या हाती 
र्धनोत्पादनाची सार्धने असतील ि आर्मथक सते्तची सूते्र खेळत असतील, त्याचं्याच हाती राजसते्तची सूते्र 
असतात असा साियवत्रक वनयम आहे असे माक्सय सागंतो. 

 
आज ज्या भाडंिलदार, व्यापारी, कारखानदार, पेढीिाले या िगाच्या हाती आर्मथक ि राजकीय 

सत्ता एकिटली आहे तो िगय एके काळी सरंजामदार िगाचा दास होता आवि त्याच्या हाती असिारी 
र्धनोत्पादनाची सार्धने र्फार छोटी ि विखुरलेली होती. पुढे आवफ्रका ि अमेवरका या खंडाचंा शोर्ध लागून 
व्यापार ि बाजारपेठा यानंा जागवतक स्िरूप प्राप्त झाल्यािर या िगाची भरभराट झाली आवि त्याच्या हातची 
उत्पादनसार्धने िाढू लागली. सरंजामशाही युगातील सिय बंर्धने त्याचं्या विकासात अडथळा करू लागली 
तेव्हा ती बरं्धने तोडून टाकून या िगाने नव्या उत्पादनपद्धतीस ि विवनमयपद्धतीस पोषक असे 
व्यस्क्तस्िातंत्र्याचे ि अवनयंवत्रत स्परे्धचे तत्त्ि पुरस्कारून आपल्या स्ितःचा विकास करून घेतला. प्रथम 
सरंजामदारिगय, नंतर र्धमावर्धकारी ि त्यानंतर राजे या सिांविरुद्ध यशस्िी बडंखोरी करून या िगाने निा 
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समाज ि ही निी राज्यपद्धती शोरू्धन कावढली. हा निा समाज ि ही निी राज्यपद्धती म्हिजेच आजची 
भाडंिलदार लोकशाही होय. या समाजात कामगारिगाचे शोषि चालू असून ते अप्रवतहत चालविता यािे 
म्हिून राजसते्तने आर्मथक व्यिहारत हात घालू नये हे अवनयंत्रिाचे तत्त्ि तो पुकारीत असतो. पि या 
समाजात ज्या प्रचडं उत्पादनसार्धनाचं्या योगाने संपत्ती वनमाि होते, ती सार्धनेच आज इतकी िाढली आहेत 
ि त्यातून वनमाि होिारे आर्मथक व्यिहार इतके संकीिय ि विश्वव्यापक बनले आहेत की खाजगी मालमते्तचा 
कायदा बदलून र्धनोत्पादनाची सार्धने साियजवनक मालकीची बनविल्यािाचून या समाजात चालू असिारा 
िगयविग्रह थाबंिे शक्य नाही. 

 
हा िगयविग्रह करण्यास लागिारी संघटना ही उत्पादनपद्धतीच करीत असते. देशभर पसरलेले ि 

खेड्ापाड्ात विखुरलेले कामगार ही पद्धती एकत्र आिते. पोटासाठी ि जगण्यासाठी ही पद्धतीच त्यानंा 
संघटना करण्यास प्रिृत्त करते. रोज अनेक रं्धद्यातंील स्ितंत्र ि प्रवतवष्ठत रं्धदेिाले स्िातंत्र्य गमािनू 
कामगारिगात लोटले जातात. हे नि ेनि ेबुवद्धमान, बेकार पि सुवशवक्षत लोक कामगारिगाचे नेते बनतात 
आवि त्यानंा आपला लढा शास्त्रीय पद्धतीने कसा चालिािा हे वशकवितात. छोटे व्यापारी, दुकानदार, 
िकील, डॉक्टर, इंवजवनअर, शतेकरी हे सिय या बड्ा भाडंिलदाराचे दास बनून त्याचं्यापुढे लोटागंिे घालू 
लागतात ि त्यानंाही कामगारक्रातंी ि समाजिाद ही तत्त्ि ेपटू लागतात. तसेच या समाजािर एकामागून एक 
अशी आर्मथक अवरष्ट े गुदरु लागून मरू्धन मरू्धन त्यातील कारखाने, पेढ्या बदं पडून उत्पादनकाययच स्थवगत 
होते. भाडंिलदार समाजाचे हे आचके िाढत जाऊन अखेरीस संघवटत क्रावंतकारक कामगारिगय समाजिादी 
बनून त्याचा अंत करिारा आहे. अशा प्रकारे भाडंिलदारच आपल्या हातानंी आपले मारेकरी वनमाि करीत 
आहेत आवि आपली थडगी खििारे ि वचता रचिारे तयार करीत आहेत. या मारेकऱयाचंी िाढ व्हािी, त्याचंी 
संघटना व्हािी आवि त्यानंा सुवशवक्षत ि सुविद्य नेते वमळाि ेअशीच या समाजाची उत्पादनपद्धती ि आर्मथक 
संघटना आहे. 

 
क्रांनततंि कोि नशकनवते? 
 

यापुढे माक्सयने असे दाखिनू वदले आहे की, या भाडंिलदार िगाला जमीनदार िगाविरुद्ध, 
र्धमावर्धकारी िगाविरुद्ध, राजावंिरुद्ध, परकीय भाडंिलदारावंिरुद्ध आवि आपल्यातीलच पोटिगाविरुद्ध 
अनेक लढे कराि ेलागतात. या लढ्यात त्याला कामगारिगास राजकीय क्रावंततंत्र वशकिनू त्याचें सहाय्य 
घ्याि ेलागते. लोकशाहीची ि सामावजक समतेची वशकिि घ्यािी लागते. राजसते्तविरुद्ध क्रातंी करण्याचे 
वशक्षि वमळालेला हा कामगारिगय त्याच तंत्राचा उपयोग करून लोकशाहीचा लढा पुरा करिार आहे आवि 
भाडंिलदार लोकशाहीला समाजिादी लोकशाहीचे स्िरूप आिून देिार आहे. सत्तारूढ िवरष्ठ िगय 
जबरदस्तीने दूर लोटल्यािाचून आपल्या हातची सत्ता सोडत नाही, हे वशक्षि कामगारानंा प्रथम 
भाडंिलदारानंी जमीनदारावंिरुद्ध ि राजावंिरुद्ध लढताना वदलेलेच आहे. आता तीच विद्या त्याचें वशष्ट्य 
आपल्या गुरंुिर उलटवििार आहेत. एके काळी भाडंिलदार िगय हाच क्रावंतकारक िगय होता. िगयविग्रहही 
तो करीत असे. र्धमय, समाजसंघटना, राज्यघटना या सिांत त्याने क्रातंी केली. उत्पादनपद्धतीत क्रातंी केली. 
खेड्ातील रं्धदे उद्धध्िस्त केले. मागासलेले देश गुलाम केले. व्यापार ि बाजारपेठा यांना जागवतक स्िरूप 
वदले. शतेकऱयाचें जोडरं्धदे आवि वजत देशातील सिय रं्धदे नष्ट  केले. पि आता खाजगी मालमत्ता नष्ट  करून 
साियजवनक कारखानदारी, जमीनदारी ि सािकारी करण्यास तो विरोर्ध करीत आहे. आता तो 
प्रवतक्रावंतकारक बनला आहे आवि प्रावतवनवर्धक राज्ययंत्र आपल्या कबजात घेऊन कामगारिगािर गोळया 
घालीत आहे. देशातील नव्िद टके्क लोकाचें मालकी हक्क ि मालमत्ता याचंा अपहार त्यानें केलाच आहे. आता 
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त्याच्या मालकीत देशातील सिय र्धन गोळा झाले आहे. हे चोरलेले र्धन त्याच्यापासून वहरािनू घेऊन ते 
समाजाच्या मालकीचे करिे हेच समाजिादी क्रातंीचे ध्येय आहे. यात चोरी नसून चोराने लुबाडलेली संपत्ती 
त्याचं्यापासून वहरािनू घेण्याची ही वक्रया आहे. कामगाराचं्या कष्ट ाचे र्फळ ज्यानंी लुबाडून घेतले, त्याची 
िाढही जे त्याचे रक्तशोषि करूनच करीत असतात, त्याचें मालकी हक्क नष्ट  करिे याचा अथय चोराने चोरून 
वमळविलेले मालकी हक्क नष्ट  करिे एिढाच आहे, पि ही क्रातंी केिळ कामगारिगयच करू शकेल. 

 
कामगारिगाव्यवतवरक्त इतर अनेक िगयही भाडंिलदारिगाविरुद्ध भाडंत असतात. छोटे शतेकरी, 

छोटे व्यापारी, गरीब मध्यमिगय, छोटे दुकानदार ि रं्धदेिाले, हस्तव्यिसायाने पोट भरिारे ग्रामोद्योगिाले, हे 
सिय भाडंिलदारावंिरुद्ध ओरड करीत असतात आवि “त्याचें वनयंत्रि करून आमचे रक्षि करा” असे म्हित 
असतात. हे सिय आपिास समाजिादी समजूही लागतात ि या प्रत्येक िगातून भाडंिलदाराचें वनयंत्रि 
करण्याच्या अनेक योजना पुढे येत असतात. या योजनानंा काही लोक भोळेपिाने ि काही लोक भामटेपिाने 
समाजिादी योजना अशी नाि ेदेत असतात. पि जुनाट अथोत्पादनपद्धती वटकिनू र्धरण्याचे हे सिय प्रयत्न 
िस्तुतः क्रावंतकारक ककिा समाजिादी नसून ते प्रवतक्रावंतकारकच असतात. कामगारिगाला आपला लढा 
चालवित असताना भाडंिलशाही समाजाचे जे स्िरूप अनुभिास येते तेच त्या समाजाचे खरे स्िरूप आहे 
आवि या लढ्यातून कम्युवनस्ट क्रातंीचे तत्त्िज्ञान आवि त्याचे वसद्धातं जन्मास येत असतात. हे अनुभिगोचर 
िास्तििादी शास्त्र असून ते कोिा महान विभतूीच्या डोक्यातून स्रु्फरि पाििारे नाही. त्याचा विकास 
करण्याची स्रू्फती ि दृष्ट ी तो लढा चालवितानाच वमळत असते. कम्युवनस्ट पक्ष हा काही कामगारिगाहून 
अलग असा त्याचे नेतृत्ि करू पाहिारा अनेक कामगारपक्षापंैकी एक परोपकारी पक्ष नव्हे. कम्युवनस्ट पक्ष हा 
कामगारिगाच्या अनुभिाशंी, आशाआकाकं्षाशंी, आचार-विचाराशंी समरस बनलेला, त्यानंा तोंड र्फोडिारा, 
त्यानंा मूतय करून व्यक्त रूप देिारा, िगयलढ्याच्या आघाडीिर उभा राहून अखेरपयंत लढिारा असा पक्ष 
आहे. असे जो करील तोच खरा कम्युवनस्ट पक्ष होय. कामगारिगाचे क्रावंतकारक नेतृत्ि करिारा जो पक्ष 
त्यालाच कम्युवनस्ट पक्ष म्हटले पावहजे. या क्रावंतकारक िगाहून वभन्न अथिा त्याचा हार्मदक पाकठबा नसिारा 
असा पक्ष कम्युवनस्ट पक्ष होऊ शकत नाही. तात्पयय, कामगारिगाशी समरस झालेला ि त्याच्या आशाआकाकं्षा 
व्यक्त करून त्याच्या क्रावंतकायात वनत्य आघाडीिर राहिारा िगय हाच खरा कम्युवनस्ट पक्ष होय असे माक्सयने 
या जावहरनाम्यात म्हटले आहे. अथात आम्ही कामगार ि कारखानदार या दोघाचेंही वहत करतो असे 
म्हििारा पक्ष म्हिजे मी चोर आवि साि या दोघाचें हक्क शाबूत ठेितो असे म्हििारा पक्ष असून त्याच्या 
म्हिण्यातच विसंगती आहे असे माक्सयचे मत आहे. 

 
आजपयंत ज्या क्रातं्या झाल्या त्यात एका िगाचे मालकी हक्क नष्ट  होऊन दुसऱया िगाच्या हक्काचंी 

िाढ झाली आवि एका िगाची वपळििूक थाबंनू दुसऱया िगाची वपळििूक वनमाि झाली. पि आता सिांत 
तळचा कामगारिगयच क्रातंी करीत असल्याने खरा िगयहीन समाज यापुढे स्थापन होिार आहे. असा िगयहीन 
समाज वनमाि होऊन सिय संपत्ती समाईक झाली म्हिजे एका िगाचे दुसऱया िगािर प्रभतु्ि स्थापन 
करण्यासाठी वनमाि झालेले राज्ययंत्र गळून पडेल ि मग र्फक्त समाईक संपत्तीची व्यिस्था ठेििारी एक 
वनयामक संस्थाच राहील. मािसािंर राज्य करिे हे वतचे स्िरूप न उरता समाईक उत्पन्न चालू ठेििे आवि 
त्यातून वनमाि होिाऱया संपत्तीचा उपभोग घेण्यास सिांस सहाय्य करिे, सिांच्या उद्धारातच प्रत्येकाचा 
उद्धार आहे ि प्रत्येकाचा उद्धार हाच सिांचा उद्धार असा अनुभि या िगयहीन समाजातच सिांना येऊ शकेल. 
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आके्षपांचे निरसि 
 

कालय  माक्सयने या जाहीरनाम्यात समाजिादी तत्त्िज्ञानािर जे आके्षप घेण्यात येत असतात, त्याचें 
वनरसन थोडक्यात पि जोरदार आवि मुदे्दसूद भाषेत केले आहे. पवहला आके्षप असा की, तुम्ही कष्ट ार्मजत 
संपत्ती ि मालकी हक्क नष्ट  करिार आहा. त्यािर त्याने असे उत्तर वदले आहे की, भाडंिलदारानंी कष्ट जीिी 
िगाच्या श्रमर्फलाचंा अपहार करून शकेडा नव्िद लोकाचें मालकी हक्क ि कष्ट ार्मजत संपत्ती याचंा अपहार 
आर्धीच केलेला आहे ि आपले मालकी हक्क वबनकष्ट ाने िाढविलेले आहेत. त्याचं्या संपत्तीचा ि मालकी 
हक्काचंा अपहार करून त्यािर समाजाची मालकी स्थापन करण्यात काहीच अयोलय नाही. दुसरा आके्षप असा 
घेण्यात येतो की, मालकी हक्क ि खाजगी र्धनसंग्रह याचंी िाढ करण्याचे हक्क नष्ट  केल्यास उत्पादनाचे कामच 
बदं पडेल. यािर माक्सयचे उत्तर असे आहे की, मालकी हक्काचंी ि र्धनसंग्रहाचंी िाढ करण्याचे हक्क ज्यानंा 
आहेत, ते आज कोितेही काम करीत नसतात आवि ज्यानंा उत्पादनाचे काम कराि ेलागते त्यानंा मालकी 
हक्क ककिा संग्रह याचंी िाढ करता येत नाही. आजच्या समाजात संग्रह आवि श्रम याचें प्रमाि व्यस्त आहे. 
आमच्या समाजातच ते प्रमाि सम होिार आहे. सिांना आपल्या श्रमर्फलाचंा पूिय उपभोग वमळाला आवि 
एकाच्या श्रमाची र्फले दुसऱयाने उपटू नयेत अशी व्यिस्था करण्यासाठीच उत्पादनसार्धनािंरची मालकी 
साियजवनक कराियाची आहे. असे केल्याने श्रम करिारानंा वमळिारा र्धनाजयनाचा ि उपभोगाचा भाग 
िाढिार आहे. तो कमी होिार नाही. र्फक्त ऐदी वनरुद्योलयाचंा स्िावमत्िाने र्धनसंग्रह करण्याचा अपहारहक्क 
नष्ट  होिार आहे. सिांची मालमत्ता नष्ट  होिार नसून र्फक्त भाडंिलदारी मालमत्ता समाजाची बनिार आहे. 
यामुळे श्रम करिाराचंा उपभोग िाढिार आहे. 

 
समाजिादी अमदानीत व्यस्क्तस्िातंत्र्य नष्ट  होिार या आके्षपाला माक्सयने असे उत्तर वदले आहे की 

असे म्हििारे लोक ‘व्यक्ती’ म्हिजे भाडंिलदार आवि ‘स्िातंत्र्य’ म्हिजे भाडंिलदारी स्िातंत्र्य असा अथय 
करीत असतात. हे भाडंिलदार व्यक्तींचे भाडंिलदारी व्यिहार करण्याचे स्िातंत्र्य आम्ही नष्ट  करिार आहो, 
पि असे केल्याने इतराचं्या व्यस्क्तमत्त्िाचे ि स्िातंत्र्याचे संरक्षि ि संिर्धयनच होिार आहे. चौथा आके्षप असा 
घेण्यात येतो की, समाजिादी लोक कुटंुबसंस्था नष्ट  करून सिय वस्त्रया समाईक मालकीच्या बनवििार आहेत. 
पि वस्त्रया ही कोिाच्या मालकीची मालमत्ता आहे ककिा त्या केिळ उत्पादनसार्धने आहेत अशी भािना 
असिाऱया भाडंिलदारी िृत्तींतूनच हा आके्षप उत्पन्न झालेला आहे. स्त्री ही उत्पादन-सार्धन ककिा मालमत्ता 
नव्हे. हेच समाजिाद्यानंा वशकिाियाचे आहे. आज भाडंिलदार र्धवनकानंी गवरबाचंी कुटंुबसंस्था नष्ट  करून 
त्याचं्या बायकामुलींचा बाजार थाटलेला आहे आवि त्याला िेयकयाव्यिसाय असे नाि देण्यात येत असते. 
र्धनाजयनाच्या इतर रं्धद्याप्रमािे हा रं्धदाही र्धवनक िगय करीत असून वनर्धयन जनतेच्या वस्त्रयाचंा क्रयविक्रय करीत 
असतो. गवरबाचं्या कुटंुबाचंा विध्िसं करून आवि त्यानंा कौटंुवबक जीिन अशक्य करून बाजारात माडंण्यात 
येिाऱया या वस्त्रयािंरही संतोष न पािल्यामुळे हा र्धवनक िगय आपल्या िगातील व्यक्तींची कुटंुबे र्फोडून त्याचं्या 
वस्त्रयाही भ्रष्ट  करीत असतो. अशी जी र्धवनक िगाची पैशािर उभारलेली कुटंुबसंस्था आहे, ती मात्र 
समाजिादी चालू देिार नाहीत हे उघड आहे. 

 
यानंतर वशक्षि, संस्कृती ि र्धमय याचंा विध्िसं समाजिादी करिार आहेत. या आके्षपाचेही असेच 

वनरसन करण्यात आले आहे. आजपयंत अनेक क्रातं्या झाल्या तरी िगयसंस्था वटकून होती, त्यामुळे वशक्षि, 
संस्कृती ि र्धमय या सिय संस्थानंी िगयसंस्थेला पाकठबाच वदला आहे. हे वशक्षि, ही संस्कृती ि ही र्धमयसंस्था 
याचंी आता गरज उरिार नाही. कामगारसंस्कृती ही िगयहीन संस्कृती होिार असल्याने वतचे स्िरूप 
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आजपयंतच्या कोित्याही संस्कृतीहून अत्यंत वभन्न असेच असेल. एिढे थोडक्यात सुचिनू माक्सयने हा आके्षप 
वनरसनाचा भाग पुरा केलेला आहे. 
 
वहदी राजकारिाचे आजचे व उद्ाचे स्वरूप 
 

येथपयंत कालय  माक्सय याच्या जावहरनाम्याच्या पवहल्या दोन विभागाचंा संवक्षप्त गोषिारा वदला. 
त्यािरून या जावहरनाम्यातील बहुतेक महत्त्िाच्या मुद्याचंी ओळख िाचकासं होईल, अशी आशा आहे. 
जावहरनाम्यातील तत्त्िाचं्या दृष्ट ीने चालू लागलो तर त्यासंबरं्धी आपिास काय वदसते ते पाहू. हा जावहरनामा, 
शभंर िषांपूिी युरोपखंडात जेव्हा इंललंड, फ्रान्स, हॉलंड या तीन देशात लोकशाहीची क्रातंी यशस्िी करून 
भाडंिलदारिगय अवर्धकारारूढ झाला होता त्यािळेी या लोकशाहीचे भाडंिलदारी स्िरूप नष्ट  करून वतला 
समाजिादी स्िरूप देऊ पाहिाऱया, क्रावंतकारक कामगार संघटनेच्या ितीने कालय  माक्सयने कावढला होता. 
अद्यावप या तीन देशातं समाजिादी क्रातंी घडलेली नाही. यािरून आमच्या देशातील काही लोकानंा असा 
भ्रम होण्याचा संभि आहे की ज्याअथी गेल्या शभंर िषांत या भाडंिलदार लोकशाही देशात समाजिादी क्रातंी 
यशस्िी होऊ शकली नाही, त्याअथी आपल्या कहदुस्थान देशातही समाजिादी क्रातंी आिखी पाच-पन्नास िषे 
तरी होण्याचा वबलकुल संभि नाही. पि हा शुद्ध भ्रम आहे. ज्यािेळी हा जावहरनामा प्रवसद्ध झाला त्यािेळी 
युरोपीय देशानंी आपली प्रचडं साम्राज्ये आवशया खंडात विस्तारलेली असल्यामुळे आवि जगातील 
मागासलेल्या देशाचंी लूट करण्यास त्यानंा भरपूर के्षत्र आवि मुबलक अिकाश वमळाल्यामुळे, सिय जगातून 
लूटमार करून नेलेल्या र्धनाचा काही अंश आपल्या देशातील वनर्धयन कामगारानंा थोड्ा-थोड्ा प्रमािात 
एकसारखा देत राहून, त्यानंी समाजिादी क्रातंीपासून भाडंिलशाहीचा बचाि केला आवि आपल्या देशातील 
लोकशाहीचे भाडंिलदारी स्िरूप कायम ठेविले. परंतु असे करण्यासाठी त्यानंी कहदुस्थानप्रभतृी आवशयातील 
राष्ट्राचंी संपत्ती इतकी रु्धिनू नेली की, ही सिय राष्ट्रे केिळ शतेकरी कामकरी िगाची गुलाम राष्ट्रे बनली. येथे 
युरोप खंडातील भाडंिलशाहीशी स्पर्धा करिारा भाडंिलदार िगयही आपल्या शक्तीने आपले डोके िर काढू 
शकला नाही. पुढे इटली ि जमयनी हे युरोवपयन देश पुढे येऊन जमयनी, ऑस्स्रया आवि तुकय स्थान यानंी 
वब्रवटश, फ्रें च ि डच याचं्या साम्राज्यावंिरुद्ध महायुद्ध पुकारले. यात जमयनीचा पाडाि झाला. तरीही इंललंड, 
फ्रान्स ि हॉलंड याचंी साम्राज्ये हादरली आवि भाडंिलशाही संस्कृती मोडकळीस येऊन गडगडू लागली. 

 
या भाडंिलशाही संस्कृतीला उलथून पाडून वतला कायमची गाडून टाकिारा कम्युवनझम याच 

युद्धामध्ये १९१७ साली रवशयात विजयी झाला आवि आपल्या र्धतीिर सिय युरोपात आवि आवशयात क्रातं्या 
करण्याचे प्रयत्न त्याने गेली तीस िषे सतत चालविले आहेत ि या काळात १९३९ साली सुरू झालेले दुसरे 
महायुद्ध होऊन गेले आवि या युद्धानंतर रवशया हे कम्युवनस्ट राष्ट्र सिय पूिय युरोप आपल्या कके्षत आिून 
बर्मलनपयंतचा प्रदेश आपल्या पायाखंाली घालून बसले आहे. आवशया खंडातील वनम्मा चीन कम्युवनस्ट राज्य 
स्थापन करून, उरलेल्या वनम्म्या चीनिर आक्रमि करू लागला आहे. सिय मुसलमानी राष्ट्रे आवि कहदुस्थान 
याचं्या सरहद्दीपयंत रवशयाचे कम्युवनस्ट राज्य पसरलेले असून या प्रचडं राष्ट्राशंी टक्कर देण्याचे साम्यय 
एकट्या अमेवरकेखेरीज इतर कोित्याही राष्ट्रास नाही, याबद्दल आज कोिासही शकंा नाही. अमेवरकेलाही 
रवशयािर चढाई करून विजय संपादन करण्याची शक्ती वकतपत आहे ही शकंाच आहे. तथावप रवशयाचे बळ 
आवि प्रभाि एकसारखा िाढत असल्याने त्याचा बदंोबस्त लिकरच केला पावहजे. या िृत्तीने अमेवरका आज 
आक्रमक र्धोरि स्िीकारीत आहे. पविम युरोपातील इंललंड, फ्रान्स आदी लोकशाही राष्ट्रे आज हतबल 
होऊन, अमेवरकेच्या कके्षत जाऊ लागली आहेत ि त्या विभागात लोकशाही पद्धतींचा समाजिाद स्थापन 
करण्याची भाषा, तेथील लोक बोलत आहेत. इंललंडातही लोकशाही पद्धतीने समाजिादी मंवत्रमंडळ 
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अवर्धकारािर आलेले आहे. ही सिय पवरस्स्थती लक्षात घेता, लोकशाहीचे भाडंिलदारी स्िरूप आता जगात 
कोठेही वटकू शकत नाही, हे सियमान्य झाले आहे. 

 
आपला देश नुकताच स्ितंत्र होऊन, त्यात भाडंिलदार लोकशाही स्थापन झाली आहे. या 

लोकशाहीिर ज्या काँगे्रस पक्षाचे प्रभतु्ि आज स्थापन झाले आहे ती काँगे्रस अद्यावप समाजिादाची जहाल 
भाषा बोलू लागली नसली तरी समाजिादी लोकशाही हेच आमचे ध्येय आहे असे ती म्हित आहे. प.ं नेहरू 
हे वतचे आज सियश्रेष्ठ नेते असून, ते जगप्रवसद्ध समाजिादी आहेत ि राष्ट्रीय सभेला त्याचंी मते सियस्िी मान्य 
नसली तरी त्याचं्या नेतृत्िािाचून वतला या देशािर राज्य करिे अशक्य आहे. तेव्हा समाजिादी लोकशाही 
ही आता या देशात स्थापन होिे अपवरहायय झाले आहे, हे कोिासही नाकारता येिे शक्य नाही. तथावप राष्ट्रीय 
सभेतून भाडंिलदार िगाचे उच्चाटन झालेले नाही आवि वतची सूते्र कामगारिगाशी समरस ि एकरूप 
झालेल्या समाजिादी पक्षाच्या हाती आलेली नाहीत. म्हिून राष्ट्रीय स्िातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर समाजिादी 
पक्ष आज वतच्यातून बाहेर पडत आहे. यामुळे राष्ट्रीय सभा ही एक नेमस्त समाजिादी अशी संस्था बनत आहे. 

 
समाजिादी पक्ष हा “प्रत्यक्ष प्रवतकार आवि सत्याग्रह या मागांनी समाजिादी लोकशाहीची स्थापना 

आम्ही करू आवि राष्ट्रीय सभेला अियकय असल्यास सनदशीर विरोर्ध करू” असे म्हित आहे. वनःशस्त्र क्रातंी 
हे त्याने आपले र्धोरि जाहीर केले आहे. जोपयंत देशातील राज्ययंत्र लोकशाही स्िरूपाचे आहे आवि 
लोकशाहीला आर्धारभतू असे मतस्िातंत्र्य, आचारस्िातंत्र्य आवि संघटनास्िातंत्र्य हे हक्क शाबूत आहेत, 
तोपयंत आपिास शातंतेच्या ि न्यायाच्या मागाने समाजिादी क्रातंी करता येईल, असा विश्वास या पक्षाचे 
अवर्धकृत नेते बोलून दाखवितात आवि काँगे्रसच्या नािाने राज्य करिाऱया पक्षाने जर लोकशाही राज्य नष्ट  
केले नाही, तर प्रत्यक्ष प्रवतकाराच्या पि शातंतेच्या मागापासून हा पक्ष ढळेल, असे िाटत नाही. परंतु १९४२ 
साली वब्रवटश सते्तने जशी वहटलरशाही या देशात गाजविली तशी वहटलरशाही युद्धाच्या ककिा इतर कोित्या 
तरी सबबीने जर या देशात वनमाि झाली तर हा पक्ष आपले कायय या र्धोरिाने चालि ूशकिार नाही. ज्या 
पवरस्स्थतीत म. गारं्धींना सुद्धा वब्रवटश सरकारला असे बजािनू सागंाि ेलागले की १९४२ च्या ८ ऑगस्टनंतर 
जे शोचनीय प्रकार घडून आले, त्याचंी सिय जबाबदारी एकट्या सरकारच्याच मा्यािर आहे आवि 
सरकारनेच लोकानंा अत्याचारास प्रिृत्त केले, ज्या पवरस्स्थतीत म. गारं्धीसारख्या तपस्िी सत्याग्रही 
यतीलाही जर असे म्हिून स्िस्थ बसाि ेलागले, तर तशीच पवरस्स्थती वनमाि झाल्यास समाजिादी पक्ष 
लोकानंा शातं ठेि ूशकेल, अशी अपेक्षा कोिाही सुज्ञ मनुष्ट्यास करता येिार नाही. समाजिादी पक्ष हा वििेकी 
पक्ष आहे. सन्मागय सोडू नये, लोकशाही मोडू नये आवि अवििेकी कहसा करू नये अशी त्याचंी िृत्ती आहे आवि 
ही िृत्ती नष्ट  न होता, िाढत जाण्यास अनुरूप ि अनुकूल अशी पवरस्स्थती कायम ठेिण्याची जबाबदारी 
काँगे्रसच्या नािाने राज्य करिाऱया मंवत्रमंडळािर आहे. त्याचंा जर लोकशाहीिर आवि नागवरक हक्कािंर 
विश्वास असेल आवि कठोर तत्त्िवनष्ठेने त्यानंी त्याचें रक्षि केले, तर या देशात समाजिादाची स्थापना 
करण्यासाठी रक्तपाती क्रातंी टाळण्याची जबाबदारी समाजिादी पक्ष आपल्या कहमतीिर पार पाडू शकेल 
असे आम्हास िाटते. 

 
ही पवरस्स्थती कायम वटकेल, तर राष्ट्रीय सभेचा नेमस्त सनदशीर मागय आवि समाजिाद्याचंा प्रत्यक्ष 

प्रवतकार वनःशस्त्र क्रावंतमागय या दोहोंच्या सहाय्याने कहदुस्थान लोकशाही समाजिादाची स्थापना करील, 
कम्युवनस्टाचंा सशस्त्र क्रावंतमागय या देशाला अनुसरािा लागिार नाही, असे आम्हास िाटते. अथात तो मागय 
चोखाळािा लागल्यास देशातील लोकशाही मोडेल हे उघड आहे. तसेच सशस्त्र क्रातंीनंतर जी एकपक्षीय 
अवनयंवत्रत सत्ता स्थापन होते, वतच्या अमदानीत नागवरकस्िातंत्र्य नष्ट  होते ि विरोर्धी पक्षसंघटना उखडून 
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टाकण्यात येतात. रवशयातील ही अवनयंवत्रत हुकूमशाही पावहली असता या मागाने जािे कोिासही इष्ट  
िाटिार नाही म्हिून समाजिाद्याचं्या वनःशस्त्र क्रातंीचा मागयच अखेरीस इष्ट  ि शक्य असा या देशात ठरेल 
असे िाटते. या मागाचे श्रेष्ठत्ि म. गारं्धींनी या देशास वशकविले असून त्याचं्या वनर्धनानंतर त्या मागाने जाऊन 
आपि समाजिादी लोकशाही वनमाि करू हा विश्वास साथी जयप्रकाश प्रभतृींना आज िाटत आहे. येथील 
लोकशाही नष्ट  करण्याइतका कम्युवनस्ट पक्ष प्रबल ि प्रभािी होण्याचे िस्तुतः आज काहीच कारि नाही. पि 
राष्ट्रीय सभापक्षानेच समाजिादी पक्षाला उखडून टाकण्याचे र्धोरि स्िीकारले तरच कम्युवनस्ट पक्ष जोरास 
लागेल. पि मग लोकशाहीचा अंत राष्ट्रीय सभापक्षानेच केला असे म्हिाि ेलागेल. समाजिादी पक्ष हा जी 
सार्धने िापरू इस्च्छत आहे, ती राष्ट्रसभेनेच त्याला वशकविलेली आहेत हे लक्षात घेऊन त्याला शातंतेने 
आपला मागय चोखाळू वदल्यास लिकरच येथे जी लोकशाही स्थापन होत आहे वतचे समाजिादात रूपांतर 
होईल. 

 
गांधींचे कायय आनि समाजवाद 
 

गारं्धींचे खरे िारस कोि हा िाद वनरथयक आहे. म. गारं्धींच्या कल्पनेप्रमािे सिय राष्ट्रसभा सिोदय 
समाज बनली नाही आवि प.ं नेहरंूच्या मताप्रमािे ती समाजिादीही पूियपिे बनली नाही. वटळक-गोखले 
याचं्याप्रमािे जयप्रकाश-जिाहरलाल हे जहाल-मिाळ राजकारि करीत आहेत. दोघानंा एकत्र ठेिनू 
दोघाचं्या सहकायाने काययभाग सारू्धन देिारी शक्ती म. गारं्धींनी आपल्या आत्मबलाच्या पे्ररिेने राष्ट्रसभेत 
वनमाि केली होती. त्याचं्या वनर्धनाने ती नष्ट  झाली आहे. सर रे्फरोजशाह यांच्या हट्टामुळे पूिी सुरतेस 
राष्ट्रसभा दुभगंली आवि गोखले ि वटळक एकमेकापंासून दुरािले. त्यामुळे स्िराज्य लाबंिीिर पडले, 
राष्ट्रसभा राष्ट्रीयत्ि गमािनू बसली आवि देशात अत्याचार ि दडपशाही याचंा प्रादुभाि झाला. या आपत्ती 
टाळण्यास मंवत्रमंडळे प.ं नेहरंूच्या र्धोरिाने चालिनू त्याचें बाहेरून वनयंत्रि करण्याची सत्ता साथी 
जयप्रकाश ककिा आचायय नरेंद्र देि याचं्या हाती देिे आियकयक होते. हे जर कोिी केले असते तर त्यानंा 
गारं्धींच्या राजकीय िारशािर हक्क सागंता आला असता. आता दोन पक्ष अलग झाले त्याचे दुष्ट्पवरिाम भोगािे 
लागिारच. पि आता हे दुष्ट्पवरिाम वकमान प्रमािातच रहाि ेएिढी तरी काळजी उभयपक्षी घेतली जािी. 
आज गारं्धी नाहीत, तरीही त्यानंी वनःशस्त्र क्रातंीचा जो मागय दाखिनू वदला, त्यामुळे समाजिाद्यानंा एक निी 
दृष्ट ी लाभली आहे. माक्सयच्या िळेी वनःशस्त्र क्रातंीचा पयाय जगाला माहीत नव्हता. तो पयाय म. गारं्धींनी 
आम्हास वशकविला. त्या मागाने जाण्याचे र्धोरि आखिार एक समाजिादी पक्ष पुढे आला हाही गारं्धींचाच 
प्रभाि आहे. पि वब्रवटश मुत्सद्यानंी शहािा स्िाथय लक्षात घेऊन शातंतारक्षि करताना कठोर िृत्ती स्िीकारली 
तरी, वनःशस्त्र क्रावंतकारकांना सशस्त्र क्रावंतकारकापं्रमािे उखडून काढण्याचे अवििकेी र्धोरि स्िीकारले 
नाही, तोपयंतच गारं्धींना राष्ट्रसभा वनःशस्त्र क्रातंीच्या मागािर ठेिता आली. चर्मचल मंवत्रमंडळाने हा वििके 
गुंडाळून ठेविला तेव्हा गारं्धींनाही त्यात अपयश येऊ लागले. पि थोड्ाच काळात चर्मचल गेले आवि गारं्धी 
यशस्िी झाले. हे शहािपि पं. नेहरू याचं्या व्यवतवरक्त वकती मंत्री दाखवितील आवि पं. नेहरंूची समाजिादी 
लोकशाही संस्कृती त्याचं्या अंगी वकती प्रकट होईल, यािर देशाचे भवितव्य अिलंबनू आहे. पं. नेहरंूच्या 
िृत्तीशी ि विचाराशंी ते वजतके समरस होतील आवि म. गारं्धींच्या असामान्य वनरपेक्ष अकहसािादाची भाषा 
सोडून सापेक्ष नीतीच्या िृत्तीने लोकशाही राज्य चालवितील वततक्या प्रमािात कहदी समाजिादी पक्ष वनःशस्त्र 
क्रातंीच्या मागािर खंबीर राहून समाजिादाची संस्थापना करील आवि गारं्धींचे कायय वचरंतन करण्याचा 
व्यिहायय ि शास्त्रीय मागय जगाला दाखिनू देईल. माक्सयिादात जर कोिती भर घालिे कहदुस्थानला शक्य 
असेल तर ती एिढीच होय. म. गारं्धी वजिंत असते, तर त्यानंी हे करण्यात मागयदशयन केले असते. पि आता 
त्यानंी जेिढे कायय केले तेिढे वचरंतन करण्याचा हाच मागय आहे. प.ं नेहरू ि साथी जयप्रकाश हे आजचे 
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गोखले-वटळक आहेत. गारं्धी प्रत्येक वपढीस कसे लाभिार? तथावप ज्यानंी आपले संस्कार या दोनही 
पुढाऱयािंर भरपूर केले आहेत तेच त्याचें कायय शक्य वततके पुढे चालवितील. कम्युवनस्ट जावहरनाम्याच्या 
चष्ट्म्यातून आजच्या कहदी राजकारिाचे स्िरूपदशयन आम्हास असे होत आहे. 
 

[नवभारत, मे १९४८, प.ृ १५ ते २३] 
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१० 
 

डॉ  .लोनहया आनि वहदी समाजवाद  
 

[या लेखात आचायय जािडेकरानंी मुख्यत्ि ेलोवहयाचं्याच विचाराचंा पाठपुरािा केला आहे. तथावप 
लोवहयाचंी माडंिी त्यानंा “अंर्धारातील प्रकाशा” सारखी िाटली आवि हे विचार “समाजिादी पक्षच राष्ट्राला 
तारू शकेल ही आशा िाढविण्यास अनुरूप” िाटले. म्हिून या लेखातील काही उतारे येथे घेतले आहेत. 
१९५२ मध्ये पंचमढी येथे भरलेल्या समाजिादी पक्षाच्या अवर्धिशेनापुढील लोवहयाचं्या भाषिािर हा लेख 
आर्धावरत आहे. समाजिादी पक्षाविषयीचा आचायांचा आशािाद या लेखात स्पष्ट  वदसून येतो. पुढे जेव्हा प्रजा 
समाजिादी पक्ष स्थापन झाला तेव्हाही आचायांनी “प्रजा समाजिादी पक्ष आवि माक्सय–गारं्धी” या मथळयाची 
लेखमाला नोव्हेंबर १९५२ मध्ये ‘सार्धने’त वलवहली आवि गारं्धीिादी ि माक्सयिादी काययकते “लोकशाही 
समाजिादी” पक्षात एक झाले याबद्दल समार्धान व्यक्त केले. याच लेखमालेत त्यानंी माक्सय आवि गारं्धींच्या 
विचाराचंा जो ऊहापोह केला तो या संग्रहात वतसऱया भागात समाविष्ट  केला आहेच. 

 
मात्र प्र. स. पक्षातील अंतगयत िादंगामुळे तो लिकरच रु्फटीच्या उंबरठ्यािर पोहोचला आवि “प्रजा 

समाजिादी पक्षािरील गंडातंर” हा लेख वलवहण्याची िळे आचायांिर आली (‘सार्धना’, १६ ि २३ जुलै 
१९५५). काँगे्रसशी असिारे संबरं्ध आवि सिोदयासंबरं्धीची भवूमका या मुद्यािंरून लोवहयानंी अशोक मेहता, 
जयप्रकाश याचं्यािर प्रखर टीका केली होती. त्यािर या लेखामंध्ये प्रवतवक्रया व्यक्त करताना आचायांनी 
लोवहयाचं्या काययपद्धतीिर स्पष्ट  टीका केली. लढाऊपिाच्या खोट्या कल्पना सोडाव्यात असा सल्लाही त्यानंी 
वदला. खाली वदलेल्या उताऱयािंरून लोवहयाशंी आचायय िैचावरकदृष्ट्ट्या बव्हंशी सहमत असल्याचे वदसते. 
मात्र नेहरू, जयप्रकाश, विनोबा याचं्याविषयीचे आचायांचे मूल्यमापन लोवहयाहूंन वभन्न होते. तसेच 
लोवहयाचंी आक्रमक भाषा आवि स्िपक्षीय नेत्यािंर तुटून पडण्याची पद्धत या बाबी आचायांना मानििाऱया 
नव्हत्या. म्हिूनच पुढे १९५५ मर्धील लेखनात त्यानंी लोवहयानंा आपला स्पष्ट  विरोर्ध नोंदिला.] 

 
कहदुस्थानच्या स्िातंत्र्योत्तर राजकारिात समाजिादी पक्ष स्ितंत्र राजकीय पक्ष म्हिून कायय करू 

लागल्यापासून आपल्या राजकीय कायाबरोबरच या पक्षाने तत्त्िकचतनाचे काययही वततक्याच वहरीरीने पुढे 
चालू ठेिले आहे. समाजिादाचे सिांगीि सामावजक तत्त्िज्ञान भारताच्या समाजिादी पुनघयटनेला 
पवरिामकारक मागयदशयन कसे करू शकेल याचा मूलगामी विचार पक्ष पवरषदातूंन होत आला आहे. पचंमढी 
पक्ष पवरषदेपुढे डॉ. लोवहया यानंी केलेले अध्यक्षीय भाषि या प्रयत्नाचेच एक विशषे दशयन होय....... 

 
यंदा डॉ. राममनोहर लोवहया यानंी समाजिादी तत्त्िज्ञान आवि आपिास अवभपे्रत असिाऱया 

सामावजक ि आर्मथक क्रातंीची संघटना, यासंबरं्धी जे मौवलक ि उद बोर्धक विचार माडंले, त्यामुळे जागवतक 
समाजिादाच्या इवतहासात कहदी समाजिाद्यानंा कोिते महत्त्िाचे ि विवशष्ट  काम कराियाचे आहे त्याची 
यथाथय कल्पना येऊ शकते. क्रातंी आवि कहसा याचें वनत्य साहचयय कस्ल्पण्याची प्रथा मोडून टाकून क्रातंी ि 
अकहसा याचें साहचयय वसद्ध करण्याचे महान कायय महात्मा गारं्धींनी केले आहे. याच अवभनि विचाराचा िारसा 
आपिाकडे घेऊन कहदी समाजिादी आज आपल्या राष्ट्रात सामावजक क्रातंी घडिनू आिू पाहात आहेत. 
क्रातंीची पूतयता काही झाले तरी अखेरीस कहसेिाचून होिारच नाही असा पूियग्रह अनेक समाजिाद्याचं्या मनात 
बद्धमूल झालेला आहे. अशा लोकानंा उदे्दशून डॉ. लोवहया हे म्हितात की, क्रातंी संपूिय होण्याच्या अगदी 
अंवतम क्षिी कहसा घडेल ककिा नाही हा प्रयकन अगदी गौि असून आपि सामावजक क्रातंीची संघटना ि पूिय 



 

अनुक्रमणिका 

तयारी कराियाची ती कहसा मागाने कराियाची की अकहसा मागाने कराियाची हाच खरा ि महत्त्िाचा प्रयकन 
आहे. या बाबतीत आपले विचार वनःसंवदलर्ध ि वनवित असले पावहजेत असा लोवहया याचंा आग्रह आहे. आपि 
क्रातंीची जी संघटना कराियाची ती पूियपिे अकहसेनेच केली पावहजे आवि अखेरपयंत शक्य तो कहसा 
टाळाियाची असेच आपले र्धोरि ि तत्त्ि असले पावहजे. असे असले तरी ही क्रातंी जन्मास येण्याच्या अंवतम 
क्षिी जर देशातील राज्यसंस्था केिळ संवगनींच्या जोरािरच आपले अस्स्तत्ि वटकि ूलागेल, सिय जनता जर 
क्रावंतकायास प्रािपिाने साहाय्य करण्यास उद्युक्त झाली असेल, वतच्या क्रावंतकारक असहकारामुळे जर 
राज्यसंस्थेचे शस्त्रबळ विघवटत ि डळमळीत झाले असेल, तर जनताच अशा अिस्थेत जबरदस्तीने ते राज्य 
उलथून पाडण्यास स्ियंपे्ररिेने पुढे येईल. अशा अत्याचारी सरकारला अथिा सरकार नामर्धारी गटाला 
सक्तीने पदभ्रष्ट  करण्याचा नैवतक हक्क जनतेला आहे. या अिस्थेत घडिारी कहसादेखील शक्यतो टाळिे ि 
कमी करिे हेच आपले ध्येय असले पावहजे असे डॉ. लोवहया याचें प्रवतपादन आहे. हे प्रवतपादन योलय ि 
समपयक आहे यात शकंाच नाही. 

 
मात्र अशा अिस्थेतही होिारी अपवरहायय कहसा कशी वकमान प्रमािात ठेिािी आवि त्या अपवरहायय 

िाटिाऱया कहसेतून पुनः हुकूमशाही अितरू नये अथिा वचरंतन होऊ नये, यासाठी काय करािे याचाही विचार 
येथे कराियास हिा. त्या संबरं्धी आम्हास एिढेच म्हिता येईल की, अशी अिस्था प्राप्त झाली असताही जे 
राजकीय कहसा न करतील ि केिळ अनत्याचारी लोकसेिा करीत राहतील आवि जे जनतेला क्रावंतकारक 
सरकारच्या अन्यायावंिरुद्ध झगडिाऱया अनत्याचारी मागय दाखिनू देतील, असे शुद्ध सत्याग्रहीच अशा 
अिस्थेत लोकशाहीचा प्राि वटकिनू ठेि ूशकतील ि कोिी हुकूमशाही वचरंतन करण्याचा प्रयत्न केला तरी 
तो यशस्िी होऊ देिार नाहीत. यासाठी सामावजक क्रावंतकारकात असा एक िगय असला पावहजे की जो 
केव्हाही अवर्धकार सूते्र आपल्या हाती घेिार नाही. तो केिळ सेिेचे ि अनत्याचारी प्रवतकाराचे राजकारि 
तेिढेच करीत राहील. लोकसेिसेाठी सुद्धा सते्तचा ि राजदंडाचा उपयोग करण्याची सिय लागली असता 
जनतेच्या अंतःकरिािर केिळ वनरपेक्ष सेिनेे आपला प्रभाि पाडण्यास लागिारे आत्मबल नष्ट  होईल अशी 
भीती आम्हास िाटते. म्हिून ज्यानंा अकहसक क्रातंीची संघटना कराियाची असेल त्याचं्यामध्ये अथिा त्याचं्या 
पाठीशी असा एक वनष्ठाितं अकहसािादी क्रावंतकारक िगय असािा की जो कोित्याही पवरस्स्थतीत सत्तार्धारी 
बनू इस्च्छिार नाही ि केिळ सेिचे्या ि पे्रमाच्या आर्धारानेच जनतेला आपले अनुयावयत्ि करण्यास उद्युक्त 
करील. असो. 
 
अवहसक क्रांतीची तीि प्रनतके 
 

अकहसक क्रातंीची संघटना करण्याचे तीन मागय म्हिून डॉ. लोवहया यानंी सावंगतले आहेत. विर्धायक 
लोकसेिा, वनिडिुकी आवि सत्याग्रही प्रत्यक्ष प्रवतकाराचे झगडे या तीन मागांची तीन प्रतीके म्हिून त्यानंी 
र्फािडे, मतदानाची पेटी आवि तुरंुग याचंा उल्लेख केला आहे तो योलयच आहे. समाजिादी क्रातंीची संघटना 
या तीनही मागांनी करीत रावहले तरच आपिास समाजिादाची संस्थापना करता येईल आवि तीही िर िियन 
केलेली क्रावंतवनष्ठ जनतेच्या स्ियंपे्रवरत कहसेची अिस्था टाळून करता येईल. जर अकहसक क्रातंी करू 
इस्च्छिारा समाजिादी पक्ष वनिडिुकीपासून अवलप्त रावहला आवि काँगे्रस अथिा भाडंिलशाहीला र्धक्का न 
लाििारा पक्ष आवि कम्युवनस्ट पक्ष एिढेच दोन पक्ष प्रावतवनवर्धक संस्थातं राजकारि करू लागले तर 
लोकशाही राज्यसंस्था नष्ट  होऊन एकपक्षीय हुकूमशाही अस्स्तत्िात येईल आवि जनतेला कहसक क्रातंीिाचून 
दुसरा पयाय उरिार नाही. यासाठी विर्धायक लोकसेिा आवि सत्याग्रही झगडे याचं्याबरोबर वनिडिुकीचे 
ि प्रावतवनवर्धक संस्थातंील सनदशीर विरोर्धाचे राजकारिही समाजिादी पक्षाने करीत रावहले पावहजे. 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचबरोबर वब्रटनप्रभतृी युरोपीय राष्ट्रातील समाजिादी पक्षाचे केिळ सदनशीर राजकारि करून आपिास 
अवभपे्रत असिारी सामावजक क्रातंी घडिनू आिता येिार नाही याचेही स्पष्ट  वििचेन डॉ. लोवहया यानंी 
केलेले आहे ि ते समपयक आहे. आपला समाजिाद हा कम्युवनस्टाचं्या अत्याचारी ि हुकूमशाही 
समाजिादाहून अथिा त्याच्या विकृतीहून जसा वभन्न आहे तसाच तो वब्रवटश राष्ट्रातील सदनशीर 
समाजिादाहूनही वभन्न असला पावहजे ि आहे हे व्यक्त करण्यासाठीच आपल्या अवभपे्रत क्रातंीची िरील तीन 
प्रतीके डॉ. लोवहया यानंी वदलदर्मशत केलेली आहेत. 

 
सत्याग्रहाचे तत्त्िज्ञान हे िगयविग्रहाच्या तत्त्िज्ञानाशी मूलतःच विसंगत ि विरोर्धी आहे हे काही 

गारं्धीिाद्याचें मत डॉ. लोवहया यानंी आपिास अमान्य असल्याचे नमूद केले आहे. कोित्याही अन्यायाचा 
प्रवतकार करण्याचे सार्धन म्हिून म. गारं्धींनी सत्याग्रहाचा पुरस्कार केला असल्याने भाडंिलशाहीतून वनमाि 
होिाऱया िगयविग्रहातील कहसा टाळून त्याला अनत्याचारी स्िरूप देण्याचा प्रयत्न करिे हे सत्याग्रहाच्या मूळ 
भवूमकेशी विसंगत आहे हे मत प्रस्तुत लेखकास केव्हाही पटलेले नाही. यासंबरं्धी ‘आरु्धवनक भारत’ या 
पुस्तकात मी सविस्तर वििेचन केलेले आहे. सत्याग्रहाची भवूमका आवि िगयविग्रह यात विसंगती मानण्याची 
गरज नाही. तसेच भारतीय संस्कृतीच्या इवतहासाला िगयविग्रहाचा वसद्धातं लागूच पडत नाही हे म्हििेही 
ऐवतहावसक सत्यास र्धरून नाही. 

 
भारतीय संस्कृती वद्वज आवि शूद्र अशा दोन िगांत दुभगंलेली होती आवि तशी ती दुभगंलेली 

ठेिण्याचाच ज्यानंी आग्रह र्धरला त्यानंा यश आल्यामुळे भारतीय संस्कृतीच्या अवभमान्यानंा परकीय 
संस्कृतीची गुलामवगरी पत्करािी लागली आवि परकीयाचं्या आक्रमिाचे स्िागत येथील संस्कृतीने दडपून 
ठेविलेल्या िगांनी केले हा भारताचा इवतहास आहे. इतकेच नाही तर आज आपल्या देशात भाडंिलशाहीमुळे 
वनमाि झालेला िगयविग्रह अकहसेने चालिनू िगयसंस्थेचे उच्चाटन करण्याचा मागय येथील दवलत िगाला आपि 
दाखिनू वदला नाही तर हा दवलत िगय रवशयातून येिाऱया मुस्क्तसैवनकाचें दास्य स्िागतपूियक स्िीकारण्यास 
तयार होईल अशीही भीती आज िाटू लागली आहे. परकीयाचं्या साहाय्याने आपिािर होिाऱया सामावजक 
जुलुमाचंा अंत करण्याचा प्रयत्न येथील लोकानंी केलेला आहे ि आजही कम्युवनस्ट पक्ष याच परंपरेचे कळत 
अगर न कळत अनुकरि करीत आहे असे म्हटल्यास ते र्फारसे चूक होिार नाही. यािर एकच उपाय आहे ि 
तो म्हिजे सत्याग्रहाच्या सार्धनाने आपिािरील आर्मथक ि सामावजक जुलूम नष्ट  करण्याचे वशक्षि येथील 
शतेकरी कामकरी िगाला द्याियाचे. केिळ विर्धायक लोकसेिा ककिा केिळ सनदशीर राजकारि एिढ्याने 
सामावजक क्रातंीचे कायय तडीस जािारे नाही. ते तडीस जाियाचे तर या दोन प्रकारच्या कायांबरोबरच दवलत 
जनतेला आपल्यािरील अन्यायाची चीड ककिा सावत्त्िक संताप व्यक्त करता येईल असे प्रयत्न आपि केले 
पावहजेत. या सावत्त्िक संतापाला अनत्याचारी स्िरूप देिे म्हिजेच सत्याग्रहाने िगयविग्रह चालविण्याचे कायय 
करिे होय. अशा प्रकारे डॉ. लोवहया यानंी अकहसक क्रातंीची संघटना आवि वतचा काययक्रम याचंी माडंिी 
केली आहे. ती उद बोर्धक आवि योलय मागयदशयक आहे. 
 
मातसयवादातील उनिवा 
 

डॉ. लोवहया याचं्या भाषिाचा दुसरा एक विशषे म्हिजे माक्सयिादातील उवििा आवि त्यातील 
तावत्त्िक दोष याचें वििचेन त्यानंी शास्त्रीय पद्धतीने केले आहे हा होय. माक्सयिादी विचारसरिीत जो नैवतक 
दृष्ट ीने पवहला दोष दृष्ट ोत्पत्तीस येतो तो माक्सयिादात मानिी जीिनातील स्स्थर ककिा शाश्वत मूल्यानंा मुळीच 
स्थान वदलेले नसल्यामुळे त्याचें नीवतशास्त्र केिळ सापेक्षतािादी आवि क्षरस्िरूपी बनलेले आहे. तथावप 



 

अनुक्रमणिका 

मानिी समाजाची जीिनयात्रा अिलोकन केली असता मानिी अंतःकरिात काही पवरस्स्थवतवनरपेक्ष अशी 
अक्षर नीवततत्त्ि ेत्याला वनत्य पे्ररिा देत आहेत असे वदसून येते. मानिाच्या प्रगतीचा ि उन्नतीचा विचार करीत 
असता या अक्षर नीवततत्त्िाचंा आवि पवरस्स्थवतवनरपेक्ष अशा शाश्वत आत्मपे्ररिेचा विचार अियकय करािा 
लागतो. तसे केल्यािाचून मानिाच्या उन्नतीची वदशा ठरविता येत नाही. माक्सयिादात अशा शाश्वत 
नीवततत्त्िाचंा अथिा जीिनमूल्याचंा विचार केलेला नसला तरी त्याचे अंवतम सामावजक ध्येय हे दण्डहीन ि 
एकिगय समाजाची संस्थापना करिे असे असल्यामुळे त्यात साध्य दृष्ट ीने मानिी जीिनातील स्िातंत्र्य, समत्ि 
आवि बरुं्धभािना अथिा सत्य, अकहसा, पे्रम आवि सेिािृत्ती इत्यादी अंवतम मूल्याचंा अंतभाि झालेला आहे. 
माक्सयिादाच्या अंवतम साध्यात अंतभूयत झालेली ही मानिाची अंवतम जीिनमूल्ये हेच माक्सयिादातील खरे 
आकषयि आहे हे विसरता कामा नये. या सत्याची पे्ररिा माक्सयिादाच्या पाठीमागे नसती तर त्याच्या 
संस्थापनेसाठी लक्षािर्धी युिकानंी आपल्या जीविताचा होम केला नसता. हे खरे असले तरी माक्सयिादाच्या 
अंवतम साध्यात अंतभूयत झालेल्या या सत्याची संस्थापना करण्याची सार्धने माक्सयिादाला उपलब्र्ध झालेली 
नाहीत ि आपल्या साध्याच्या आकषयिाने मोवहत झालेले माक्सयिादी हीन सार्धनाचंा उपयोग करून त्या 
साध्यापासून दूरदूर िाहित चालले आहेत आवि शुद्ध हेतंूच्या र्फरसबदंी मागािरून चालत जाऊन अखेरीस 
नरकाचे द्वार गाठाि े त्याप्रमािे दण्डहीन समाजाची संस्थापना करू पाहिारे माक्सयिादी एकपक्षीय 
अवनयंवत्रत सते्तच्या अथिा हुकूमशाहीच्या चक्रव्यहूात अडकले गेल्याचे करुि दृयकय आज आपिास वदसत 
आहे. या करुि दृयकयापासून योलय तो बोर्ध घेऊन डॉ. लोवहया याचं्यासारखे कहदी समाजिादी तत्त्िज्ञ 
कम्युवनस्टानंा ि जगातील दवलत जनतेला असा इशारा देत आहेत की हुकूमशाहीच्या सार्धनाने लोकशाहीचे 
ककिा दण्डहीन समाजाचे साध्य गाठता येिार नाही. पक्षसंघटनेच्या आवि क्रावंतकायाच्या उपक्रमात 
लोकशाहीचा बळी देऊन स्िातंत्र्याची संस्थापना करता येिार नाही. कहसेची पेरिी करून अकहसेचे पीक 
काढता येिार नाही ककिा दे्वषाचा िििा पेटिनू पे्रमाचा बवगचा वनमाि करता येिार नाही. साध्य आवि सार्धन 
याचं्यातील वनकट संबंर्ध आग्रहपूियक प्रवतपादून म. गारं्धींनी मानिाला सिांगीि जुलुमातून मुक्त करण्याची 
क्रातंी अकहसेच्या संघटनेनेच करता येईल हे दाखिनू वदले आवि मानिाला अक्षर नीतीचे आवि खऱया 
जीिनमूल्याचें स्िरूप पटिनू वदले. गारं्धीजींनी दाखिनू वदलेला हा साध्यसार्धन संबरं्ध आवि सार्धनशुद्धीचा 
वसद्धातं याचें ज्ञान झाल्यामुळेच कहदी समाजिादी माक्सयिादातील ही उिीि भरून काढून नि ेसामावजक 
तत्त्िज्ञान ि नि ेक्रावंतशास्त्र वनमूयन आपल्या राष्ट्रात समाजिादी क्रातंी घडिनू आिू पाहात आहेत. 

 
माक्सयिादी सामावजक तत्त्िज्ञानातील दुसरी उिीि डॉ. लोवहया यानंी अशी दाखिनू वदली आहे की 

भाडंिलशाहीतील कें वद्रत उत्पादनपद्धती जशीच्या तशी कायम ठेिनू वतच्यािरील मालकी तेिढी एका 
िगाकडून काढून घ्याियाची आवि ती कामगार िगाच्या हाती द्याियाची ही क्रावंतकायासंबरं्धीची 
माक्सयिाद्याचंी कल्पना पुरेशी नाही. समाजाची लोकशाहीच्या ि समाजिादाच्या तत्त्िािंर पुनघयटना 
कराियाची आवि अखेरीस दंडहीन समाजाच्या ध्येयाकडे प्रगती कराियाची तर भाडंिलशाहीतील कें वद्रत 
उत्पादन पद्धती मोडून टाकून वतच्या वठकािी विकें वद्रत उत्पादन पद्धतीची स्थापना केली पावहजे. अशा 
रीतीने विकें वद्रत उत्पादन पद्धती स्थापन केली तरच राज्यसते्तचे विकें द्रीकरि करता येऊन खरी लोकशाही 
ि खरा समाजिाद स्थापता येईल. विकें वद्रत उत्पादन पद्धतीचे अवर्धष्ठान घेतल्यािाचून लोकशाही 
समाजिादाची उभारिी करता येिार नाही हा वसद्धातं रवशयातील क्रोपोटवकन प्रभतृी अराज्यिाद्यानंी 
अथयशास्त्रीय ि समाजशास्त्रीय दृष्ट ीने सविस्तर माडंला असून शतेी आवि इतर उद्योगरं्धदे या दोहोंचा संयोग 
करून राष्ट्रातील प्रत्येक भवूिभाग ि घटक याचंी सिांगीि उन्नती सार्धता येईल याचेही वििचेन त्यानंी केलेले 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

माक्सयिादी तत्त्िज्ञानातील आिखी एक महत्त्िाची उिीि डॉ. लोवहया यानंी दाखिनू वदली आहे ती 
म्हिजे विवशष्ट  प्रकारची आर्मथक घटना स्थापन केली की त्या अवर्धष्ठानािर शक्य असिारी सिय प्रकारची 
सामावजक ध्येये आपोआप ककिा र्फारसे प्रयास न करता भरभराटीस येतील असा भ्रम माक्सयिादाचे प्रवतपादन 
िाचल्याने होतो. पि हा केिळ भ्रम असून आपिास अवभपे्रत असिारी सामावजक ध्येये आर्मथक घटनेप्रमािे 
समाजाच्या इतर अंगाचं्या सिय व्यिहारात प्रविष्ट  होतील आवि समाजाच्या सिय व्यिहारात ती प्रकट होतील 
याबद्दल बुद्धीपुरस्सर वनरवनराळया के्षत्रात समाजनेत्यानंी सतत प्रयत्न करीत रावहले पावहजे. आपिास जी 
सामावजक ध्येये प्रस्थावपत करण्यासाठी क्रातंी घडिनू आिाियाची आहे त्या सामावजक ध्येयाचंा चुराडा 
क्रावंतकायय चालू असता आपिाकडून केला जात नाही याबद्दलची शक्य ती दक्षता क्रावंतकारकानंी घेतली 
पावहजे. नाहीतर ज्या मानिसंस्कृतीच्या संरक्षिासाठी ि संिर्धयनासाठी आपिास समाजाच्या आर्मथक घटनेत 
क्रातंी घडिनू आिाियाची आहे ती संस्कृतीच या क्रावंतकायामुळे नष्ट  होईल. म्हिून सामावजक क्रातंीचे कायय 
हे केिळ त्याच्या बाह्यागंातील राजकीय ि आर्मथक घटनेत बदल घडिनू आिण्याचे कायय नसून ते मानिाच्या 
अंतरंगाचा विकास करिारे आवि त्याच्या संस्कृतीचे संिर्धयन करिारे कायय आहे याची जािीि ठेिली पावहजे. 
माक्सयिादाने भारलेल्या लोकाचें या सासं्कृवतक अंगाकडे नेहमी दुलयक्ष होत असते आवि त्यानंी स्िीकारलेल्या 
अवििेकी ि अत्याचारी सार्धनामुंळे मानिसंस्कृती नष्ट  होण्याचा र्धोका वनमाि होत असतो. 

 
माक्सयिादी विचारातील ही उिीि दाखिनू देत असता माक्सयिादाच्या अवििकेी विरोर्धकानंाही डॉ. 

लोवहया यानंी एक इशारा वदलेला आहे. तो असा की आजच्या भाडंिलशाही समाजाची आर्मथक घटना न 
बदलता केिळ सामावजक उच्च ध्येयाचंा ि सासं्कृवतक मूल्याचंा घोष करीत राहून उपदेश करण्याने ती 
सामावजक ध्येये ि ती सासं्कृवतक मूल्ये समाजात मूतय स्िरूपात येिार नाहीत. समाजाची आर्मथक घटना 
कशीही असली तरी ती न सुर्धारता िाटेल ती सामावजक ध्येये ककिा सासं्कृवतक मूल्ये समाजात पोसली 
जातील अशी आशा करिे हा माक्सयिादाहूनही अवर्धक घोर भ्रम आहे. आज लोकशाही समाजिादाच्या 
अवर्धष्ठानािरच उच्च सामावजक ध्येये आवि सासं्कृवतक मूल्ये याचंा पवरपोष होऊ शकतो ि म्हिूनच लोकशाही 
समाजिादाची संस्थापना हाच आजच्या मानिाचंा युगर्धमय बनला आहे हे केव्हाही विसरून चालिार नाही. 
या युगर्धमाकडे दुलयक्ष करून मानि संस्कृतीच केिळ नव्हे तर मानि समाजही आज जगू शकत नाही हे सत्य 
लोवहया यानंी आपल्या भाषिात परोपरीने वििवेचले असून त्याच सत्याच्या आर्धारािर समाजिादी क्रातंी 
घडून येिारच. कारि मानिाला मराियाचे नसून जगाियाचे आहे असा आत्मविश्वास त्यानंी आपल्या 
भाषिाच्या अखेरीस प्रगट केला आहे. 
 
आनशयाचे स्वातंत्र्य आनि समाजवादी अथयशास्त्र 
 

माक्सयिादाचा जन्म एकोविसाव्या शतकाच्या मध्यािर पविम युरोपात झाला. त्यािेळी इंललंड, फ्रान्स 
प्रभतृी युरोपीय साम्राज्यिादी राष्ट्रात प्रचडं यावंत्रक उत्पादनाच्या आर्धारािर राक्षसी कारखानदारी 
अस्स्तत्िात येत होती. वतच्यातून वनमाि होिाऱया िगयकलहात भाडंिलशाहीचा अंत होऊन काही काळ 
अवनयंवत्रत कामगारशाही स्थापन होईल ि लिकरच एकिगय समाज वनमाि होऊन ते राज्ययंत्र गळून पडेल 
अशी माक्सयिादाची दृष्ट ी होती. ती त्याने पावहलेल्या पविम युरोपातील साम्राज्यिादी राष्ट्रातील पवरस्स्थती 
आवि आज या युरोपीय साम्राज्यशाहीच्या कके्षतून मुक्त होिाऱया दवरद्री, मागासलेल्या आवि विपुल 
लोकसंख्येच्या कृवषजीिी आवशयातील राष्ट्रातील पवरस्स्थती याचंी तुलना होऊ शकत नाही. या आवशयातील 
विपुल लोकसंख्येच्या आवि वनर्धयन कृवषमय जीिनाच्या राष्ट्रात जी औद्योवगक उन्नती घडिनू आिाियाची ती 
प्रचडं कारखाने ि प्रचडं शतेी याचंी वनर्ममती करून घडिनू आिता येिार नाही. पविम युरोपात युरोपीय 



 

अनुक्रमणिका 

साम्राज्यिादी राष्ट्रातं जसे भाडंिलाचे िैपुल्य होते ककिा आहे तसे रवशयामध्ये शतेजवमनीचे िैपुल्य होते. तेथे 
शतेजवमनीचे सरासरी मािशी प्रमाि वनदान १५ एकर तरी पडण्यासारखे होते, म्हिून प्रचडं शतेे वनमाि 
करून तेथील शतेीसुर्धारिेचा ि बेकारी वनिारिाचा प्रयकन बऱयाच प्रमािात सोडविता आला, पि कहदुस्थान 
ककिा मलायासारखे देश अथिा चीन या देशात शतेजवमनीचे सरासरी प्रमाि मािशी दोन एकरही पडू शकत 
नाही आवि प्रचडं कारखानदारी वनमाि करण्यास लागिारे भाडंिल येथे साठविण्यास शकेडो िष ेलागतील. 
ही िस्तुस्स्थती लक्षात घेतल्यास प्रचडं शतेी ि प्रचडं कारखाने हा मागय आवशयातील स्ितंत्र राष्ट्रानंा 
अिलंवबता येिे अशक्य आहे असे मत डॉ. लोवहया यानंी पुरस्कावरले आहे. ही िस्तुस्स्थती लक्षात घेऊनच 
आवशयातील राष्ट्राचंा म्हिजे एकंदर जगातील ⅔ के्षत्रर्फळाचा ि ½ लोकसंख्येचा प्रयकन सोडविला पावहजे. 
तो सोडिाियाचा तर विकें वद्रत उत्पादन पद्धती, कृवषजीिन आवि इतर उद्योगरं्धदे याचंा संयोग या मागांचाच 
अिलंब केला पावहजे, पि हे विकें वद्रत उत्पादनही विद्युत् शक्तीच्या ि छोट्या यंत्राचं्या साहाय्याने 
केल्यािाचून आजच्या मानिसमाजाच्या भौवतक ि सामावजक आकाकं्षा तृप्त होिार नाहीत असाही त्यानंी 
आग्रह र्धरलेला आहे. यावंत्रक उत्पादन आवि वनसगय शक्तींचे सहाय्य याचंा उपयोग केल्यािाचून सामान्य 
जनतेच्या राहिीचे मान सुर्धारण्याची आकाकं्षा सर्फल होिार नाही आवि सामावजक समतेची ि एकिगय 
समाजाची स्थापनाही करता येिार नाही. व्यस्क्तजीिनाचा विकास, व्यस्क्तस्िातंत्र्याचे महत्त्ि आवि आर्मथक 
ि सामावजक समतेची आकाकं्षा ही आरु्धवनक मानिसंस्कृतीची िैवशष्ट्ट्ये असून या आकाकं्षा तृप्त होण्यास 
भौवतक शास्त्रानी उपलब्र्ध करून वदलेले यावंत्रक उत्पादन आवि वनसगयशक्तीचे सहाय्य याचंा आपि मुबलक 
उपयोग करून घेतलाच पावहजे. मात्र तसे करीत असताना विकें वद्रत उत्पादनपद्धती आवि अल्पप्रमाि यंते्र 
याचेंच साहाय्य घ्याियाचे हे आपले ध्येय असले पावहजे. हे अथयशास्त्रीय वसद्धातं स्िीकारल्यानेच नव्याने मुक्त 
होिाऱया आवशयातील राष्ट्राचा प्रयकन सुटू शकेल इतकेच नाही तर ज्या युरोपीय राष्ट्रानंी आजपयंत प्रचडं 
कारखानदारी वनमूयन आवशयातील राष्ट्राचंी वपळििूक केली आवि आपल्या देशातील शतेी सोडून वदली त्या 
युरोपीय राष्ट्रानंा सुद्धा आवशयातील साम्राज्य आता नष्ट  झाल्यामुळे आपल्या आर्मथक जीिनाची पुनघयटना 
करताना िरील वसद्धातंाचंाच आर्धार घ्यािा लागिार आहे.... 

 
[रिना, जुलै १९५२, प.ृ ३७७ ते ३८८] 
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११ 
 

समाजवाद आनि अराज्यवाद 
 

आरु्धवनक युरोपात लोकशाही आवि समाजिाद या ध्येयाचंा उदय सामान्यतः एकाच िेळी झालेला 
आहे. या दोन ध्येयाचं्या उदयाबरोबरच विस्ताने उपदेवशलेल्या परमेश्वरी साम्राज्याचे ध्येयही आरु्धवनक 
युरोपात उदय पािलेले आहे. या परमेश्वरी साम्राज्यात कोित्याही प्रकारचा िगयभेद उरिार नाही ककिा 
राज्यसंस्थेसारखी कोितीही दंडर्धारी संस्था अस्स्तत्िात राहिार नाही. या विचारानंा मूतयस्िरूप देण्याच्या 
प्रयत्नातूंनच आरु्धवनक युरोपातील लोकशाही, समाजिाद आवि अराज्यिाद या सामावजक ध्येयाचंा उदय 
झालेला आहे असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरिार नाही. या ध्येयाचं्या प्रस्थापनेसाठी आरु्धवनक युरोपातील ज्या 
क्रावंतकारकानंी आपल्या जीवित वित्ताची आहुती वदली त्याचं्या अंतःकरिातील या त्यागिृत्तीच्या पे्ररिेचे मूळ 
विस्ताच्या आध्यास्त्मक संदेशात आहे हे विसरून चालिार नाही. 
 
लोकशाही कल्पिेचा उगम 
 

सोळाव्या शतकात सर टॉमस मूर (Sir Thomas More) या नािाचा तो सुप्रवसद्ध र्धमयसुर्धारक 
इंललंडात झाला त्याच्या ‘युटोवपया’ या गं्रथात लोकशाही, समाजिाद आवि अराज्यिाद याचें ध्येय स्पष्ट पिे 
पुरस्कारलेले वदसून येते. त्याच्याही पूिी चौदाव्या शतकात होऊन गेलेल्या जॉन विस्क्लर्फ या 
र्धमयसुर्धारकाच्या उपदेशात ि त्याच्या उपदेशािर आर्धारलेल्या लेव्हलसय पथंाच्या प्रचारात लोकशाही, 
आर्मथक समता, ककबहुना अराज्यिाद याचंी ध्येयेही प्रकट झालेली आहेत. तात्पयय, मध्ययुगीन विस्ती 
र्धमयसंस्थेविरुद्ध सुर्धारिेची ध्िजा उभारून ज्यानंी ज्यानंी विस्ताचा मूळ उपदेश पुनरुज्जीवित करून त्या 
तत्त्िािंर सामावजक ि राजकीय संस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला त्या सिांच्या विचारात आपिास लोकशाही, 
समाजिाद ि अराज्यिाद ही ध्येये आढळून येतील. या सिांचा उगम भतूलािर परमेश्वरी साम्राज्य स्थापन 
करण्याच्या विस्ताच्या आध्यास्त्मक उपदेशातून झालेला आहे. हे लक्षात घेतल्यास म. गारं्धींनी ही ध्येये 
आपल्या सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात कशी ि का गोिनू घेतली त्याचा उलगडा होतो. या ध्येयाचं्या युरोपीय 
उपासकातं पुढे अध्यात्मिादाचा ि र्धमाचा उच्छेद करू पाहिारा एक पथं उदयास आला. त्यामुळे ही ध्येये 
केिळ भौवतकिादािरच उभारलेली आहेत असा गैरसमज करून घेऊन आध्यास्त्मक संस्कृतीच्या नािाने त्या 
ध्येयानंा विरोर्ध करिे हे वकती जड बुद्धीचे लक्षि आहे त्याचाही उलगडा या ध्येयाचंा उगम लक्षात घेतल्यास 
होऊ शकेल. 

 
आरु्धवनक युरोपात ही ध्येये प्रथम मानिी अंतःकरिातील आत्मपे्ररिेतूनच वनमाि झालेली असून 

तेथील आरु्धवनक संस्कृतीतील ही आत्मपे्ररिा मंद, भ्रष्ट  ि नष्ट  झाल्यानंतर त्यानंा केिळ भौवतक सुखिादाचे 
आवि कहसक क्रातंीचे स्िरूप प्राप्त झाले असे इवतहासािरून दाखिनू देता येईल. त्याचप्रमािे ही 
क्रावंतकारक आत्मपे्ररिा तेथून नष्ट  होऊ लागल्यानंतर आरु्धवनक भारतीय इवतहासात एकोविसाव्या 
शतकाच्या अखेरीस ती आपला प्रभाि पाडू लागली आवि या आत्मपे्ररिेच्या प्रभािानेच येथे सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञान वनमाि झाले. या सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाने भारताचे राष्ट्रीय स्िातंत्र्य ि लोकशाही याचंी संस्थापना 
केली असून ते आता समाजिादी ि अराज्यिादी ध्येयाचंी उपासना करत सामावजक क्रातंी घडविण्याच्या 
कायास लागले आहे. हे कायय करीत असता त्याला माक्सयिादाहून श्रेष्ठ असे क्रावंतशास्त्र आवि विरोर्धविकासी 
भौवतकिादाहून श्रेष्ठ असे जीिनतत्त्िज्ञान वनमाि कराि े लागेल. त्या क्रावंतशास्त्रात ि जीिनतत्त्िज्ञानात 
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माक्सयिादात न घडून आलेला समाजिाद ि अराज्यिाद याचंा समन्ियही त्याला करािा लागिार आहे. 
रवशयामध्ये जेव्हा क्रातंी झाली तेव्हा समाजिादी ि अराज्यिादी अशा दोन्ही वनष्ठाचें क्रावंतकारक संप्रदाय 
अस्स्तत्िात होते. पि त्यापंैकी बोल्शसे्व्हक नािाच्या माक्सयिादी क्रावंतकारकानंी अराज्यिाद्यानंा नामशषे केले 
आवि आपल्याच एका पक्षाची हुकूमशाही प्रस्थावपत केली. समाजिादी क्रातंीनंतर अराज्यिादाचा उदय 
होईल ही आशा नष्ट  करून तेथे एकपक्षीय सिकंष अवनयंवत्रत सत्ता प्रस्थावपत केली. ही घडामोड कशी ि का 
घडली आवि वतच्यापासून आपि कोिता बोर्ध घेतला पावहजे? 
 
क्रांतीिंतरच्या रनशयातील घडामोडी 
 

१९१७ च्या ऑक्टोबरमध्ये बोल्शसे्व्हक क्रातंी झाल्यानंतर रवशयात “सामावजक क्रावंतकारक” 
(Social Revolutionaries) आवि अराज्यिादी (The Anarchists) असे दोन क्रावंतकारक पक्ष 
बोल्शसे्व्हकानंा प्रवतस्पर्धी म्हिून होते. बोल्शसे्व्हक पक्ष, सामावजक क्रावंतकारक पक्ष ि अराज्यिादी पक्ष हे 
यािळेच्या रवशयातील तीनही पक्ष सशस्त्र क्रावंतिादीच होते. बोल्शसे्व्हक पक्ष हा माक्सयिादी असून त्याचा 
पुढारी लेवनन होता. या पक्षाचे खरे साम्यय लेवननचे असामान्य नेतृत्ि आवि त्याने अनेक िषे प्रयत्न करून 
वनमाि केलेली लष्ट्करी वशस्तीची कें वद्रत संघटना हेच होते. त्याची मुख्य मदार औद्योवगक के्षत्रातील संघवटत 
कामगार िगािर होती. सामावजक क्रावंतकारक पक्षाला शतेकरी ि सैवनक या दोन िगातील बहुसंख्याकंाचंा 
पाकठबा होता. शतेकरी िगाला हा पक्ष अवर्धक आपलासा िाटे आवि शतेकरी िगासंबंर्धीचे कायदे करण्याच्या 
बाबतीत ऑक्टोबर क्रातंीनंतर स्थापन झालेल्या हंगामी सरकारला या पक्षाच्या सूचना मान्य कराव्या लागल्या 
होत्या. १९१८ च्या जानेिारीत रवशयात भरलेल्या घटना पवरषदेत या पक्षाचे सभासद बहुसंख्येने वनिडून 
आलेले होते. तरीही लेवननने आपल्या पक्षात वनमाि केलेली लष्ट्करी वशस्त आवि एकी याचंा या पक्षात अभाि 
असल्यामुळे क्रावंतकालीन अिस्थेत लेवननने प्रथम या पक्षात रू्फट पाडली आवि नंतर त्याची दािादाि 
उडिली. जेव्हा वनरवनराळे पक्ष आपापल्या मतानुसार निी राजिट उभारण्याचा प्रयत्न करीत असताना 
त्यािळेी जो पक्ष अवर्धकात अवर्धक संघवटत, अवर्धकात अवर्धक एकवनष्ठेचा ि वनर्धाराचा असेल आवि ज्या 
पक्षाला असामान्य नेतृत्ि करण्याचे गुि अंगी असलेला विभवूतमान नेता लाभला असेल तो पक्ष यशस्िी होतो. 
या न्यायास अनुसरून बोल्शसे्व्हक पक्षापुढे सामावजक क्रावंतकारक पक्षाची दािादाि उडाली यात र्फारसे 
आियय नाही. तसेच सशस्त्र क्रातंीचा पुरस्कार करून अराज्यिादाची उपासना करिारा पक्षही अशा 
क्रावंतकालात नामशषे होिे अगदी साहवजक आहे आवि रवशयात तसेच घडले. 
 
अराज्यवाद व अवहसा 
 

अराज्यिाद हे तत्त्िच सते्तच्या कें द्रीकरिास आवि पक्षसंघटनेच्या वशस्तीस मारक ि विघातक आहे. 
अशा तत्त्िािर उभारलेल्या पक्षाला बोल्शसे्व्हक पक्षासारख्या कठोर लष्ट्करी वशस्तीच्या पक्षापुढे हार खािी 
लागली ि तो नामशषे झाला तर त्यात मुळीच आियय नाही. अशा प्रकारे बोल्शसे्व्हक पक्षाने सामावजक 
क्रावंतकारक आवि अराज्यिादी या दोन्ही पक्षानंा नामशषे करून आपल्या एकाच पक्षाची सिंकष सत्ता १९१८ 
च्या अखेरीस रवशयात स्थापन केली. ह्या अराज्यिादी पक्षाची उभारिी बाकुवनन ि क्रोपोटवकन याचं्या 
विचारािंर झालेली असून ते सशस्त्र प्रवतकाराचे पुरस्कते होते. या सशस्त्र प्रवतकारिादी अराज्यिाद्याहूंन 
िगेळा अकहसक अराज्यिादी विचारसंप्रदाय रवशयात तेव्हा वनमाि झाला होता ि त्याचा प्रिेता काउंट 
टॉलस्टॉय शुद्ध अकहसािादी होता. समाजामध्ये अकहसािृत्ती पूियपिे बािल्याखेरीज त्याला अराज्यािस्था 
प्राप्त होऊ शकिार नाही हे ओळखून क्रावंतकारकानंी कहसक प्रवतकार सोडून वदला पावहजे आवि शुद्ध 
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अकहसािृत्तीने राज्यसंस्थेशी असहकार केला पावहजे, असा उपदेश टॉलस्टॉय करीत असे. टॉलस्टॉयच्या या 
उपदेशातूंनच म. गारं्धींनी सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाचा पवरपोष केला. अकहसा िृत्तीिर उभारलेल्या या 
अराज्यिादास आम्ही “आत्मराज्यिाद” असे नाि देत असतो. 
 
आत्मराज्य वकवा अवहसक अराज्यवाद 
 

मानि समाजाला सिय प्रकारच्या विषमतेतून ि दास्यातून मुक्त व्हाियाचे असेल तर त्याने आपल्या 
अंतःकरिातील कहसा ि लोभ इत्यादी हीन िासनािंर विजय संपादन केला पावहजे आवि सिय मानिाशंी 
बरुं्धभािनेने िागण्याचा वनर्धार केला पावहजे. या विचारािंर हा अकहसक अराज्यिाद उभारलेला आहे. महात्मा 
गारं्धी ि टॉलस्टॉय यानंा अराज्य म्हिजे केिळ राज्यसते्तचा अभाि एिढाच अथय अवभपे्रत नव्हता. राजकीय 
बरं्धनातूंन मुक्त होऊ इस्च्छिाऱयानंी आत्मसंयमाची नैवतक ि आध्यास्त्मक बंर्धने पाळण्यास तयार असले 
पावहजे आवि “आत्मित् सियभतूानी” ही सिात्मभािनेची िृत्ती र्धारि केली पावहजे असे त्याचें म्हििे होते. 
त्याच दृष्ट ीने आपल्याला अवभपे्रत असिाऱया “अकहसक अराज्यिादाला” आत्मराज्यिाद असे नाि वदलेले 
आहे. 

 
“लोकसत्ता” या शब्दाने लोकमतानुसार चालिाऱया राज्यसंस्थेचा बोर्ध होतो. “समाजसत्ता” या 

शब्दाने समाजातील संपत्ती समाईक मालकीची समजािी हे ध्येय सूवचत होते. त्याचप्रमािे “आत्मसत्ता” या 
शब्दाने इंवद्रयसंयम आवि मनोविजय याचंा बोर्ध होऊन आत्मराज्य या शब्दाने अशा इंवद्रयसंयमी ि मनोविजयी 
मानिसमाजाची दंडहीन सामावजक अिस्था सूवचत व्हािी असे आम्हास िाटते. लोकराज्य अथिा लोकशाही 
आवि समाजिाद या दोहोंनाही अंवतम दृष्ट ीने मानि समाजातील या आध्यास्त्मक संपत्तीचा आर्धार असला 
पावहजे. हे ओळखूनच म. गारं्धी लोकशाही ि समाजिाद या ध्येयानंा मान्यता देतात. परंतु ते त्याचें अंवतम 
ध्येय नसून “आत्मराज्य” अथिा “अकहसक अराज्यिाद” हेच त्याचें अंवतम ध्येय होय. म. गारं्धींनी भारतात 
या ध्येयास अनुसरून जी एक अकहसक प्रवतकारशक्ती वनमाि केली ि वतचा प्रभाि प्रचवलत राजकारिािर 
पाडून दाखविला तशी अकहसक प्रवतकारशक्ती टॉलस्टॉय ककिा त्याचे अनुयायी यानंा रवशयामध्ये वनमाि 
करता आली नाही. त्यामुळे तेथील क्रावंतकारकाचंा प्रवतकारिाद हा नेहमी कहसक ि शस्त्रर्धारी असाच 
रावहला. पि अराज्यिाद ि कहसक प्रवतकार संघटना या दोहोंत मूलतःच विरोर्ध असल्यामुळे कहसक 
प्रवतकाराच्या तंत्रात वनष्ट्िात अशा बोल्शसे्व्हकानंी रवशयातील अराज्यिादाचा संपूिय पाडाि केला यात आियय 
नाही. 

 
वहसक प्रनतकार व दंडनवहीि समाज 
 

कहसक प्रवतकारिादातून समाजाला दंडहीन अिस्था प्राप्त होऊ शकत नाही, इतकेच नाही तर 
कहसक प्रवतकाराचा आश्रय करून प्रत्येक राज्यसंस्थेला विरोर्ध करीत रावहले तर समाजात एक सिंकष 
हुकूमशाही प्रस्थावपत होण्यासच अप्रत्यक्ष सहाय्य होते हे रवशयातील अराज्यिाद्याचं्या इवतहासािरून 
कोिाच्याही लक्षात येण्यासारखे आहे. मानिाच्या आजच्या अिस्थेत केिळ एक अमूतय ध्येय या रूपानेच चालू 
राजकीय व्यिहारािंर अराज्यिाद प्रभाि पाडू शकेल, पि तसा दंडहीन समाज आज मूतय अिस्थेत आिता 
येिार नाही हे कोिाच्याही वििचेक बुद्धीस पटण्यासारखे आहे. तथावप अराज्यिादाचे अमूतय ध्येय आपल्या 
जीिनात शक्य वततके मूतय स्िरूपात आिण्याचा प्रयत्न करिारे सत्याग्रही लोकसेिक समाजात आत्मबलाची 
जागृती ि संघटना करून त्याचा प्रभाि प्रचवलत राजकारिािर पाडू लागतील तर अवनयंवत्रत राज्यसते्तचे 



 

अनुक्रमणिका 

लोकसते्तत रूपातंर होऊ शकेल, भाडंिलदार लोकशाहीचे समाजसत्ताक लोकशाहीत रूपातंर होईल आवि 
समाजसत्ताक लोकशाहीतील राजकीय ि आर्मथक घटनेचे विकें द्रीकरि घडून येईल अशी आशा 
िाटण्याइतका पुरािा म. गारं्धींनी भारतीय राजकारिात सत्याग्रहाचे जे प्रयोग केले त्यािरून उपलब्र्ध होऊ 
शकतो. अराज्यिादाचे संपूिय ध्येय जरी मूतय स्िरूपास आले नाही तरी त्या ध्येयाच्या उपासकास जनतेतील 
आत्मबल जागृत करून विकें वद्रत लोकशाही समाजिाद स्थापन करता येईल अशी आशा र्धरण्यास कोिताही 
प्रत्यिाय नाही. 

 
अराज्यवाद आनि नवकें द्रीकरि 
 

रवशयातील अराज्यिादी पक्ष राजकीय ि आर्मथक घटनेतील विकें द्रीकरिाच्या तत्त्िाचा आग्रही 
पुरस्कता होता. लोकशाही समाजिादाची संस्थापना करू पाहिाऱयानंी या राजकीय ि आर्मथक 
विकें द्रीकरिाच्या तत्त्िाचे महत्त्ि रवशयातील क्रोपोटवकन प्रभवृत अराज्यिाद्यापंासून योलय प्रकारे पटिनू 
घेतले पावहजे..... 

 
या क्रातंीतून सहकारी संस्था, स्ियंपूिय ग्रामसंस्था आवि स्ियंशावसत आर्मथक संघटना याचं्या 

आर्धारािर एक विकें वद्रत समाजिादी राज्य वनमाि कराि े असे त्याचें विचार होते. पि रवशयातील 
अराज्यिादी पक्षाने बोल्शसे्व्हक राजिटीविरुद्ध जे सशस्त्र प्रवतकाराचे प्रयत्न केले त्यात त्याचंा पूिय पाडाि 
झाला आवि अखेरीस बोल्शसे्व्हक पक्षाच्या अवनयंवत्रत हुकूमशाहीखाली रवशयातील सिय जनता जाऊन 
पडली. 
 
मातसयवादातील नवसंगती 
 

माक्सयिादात कामगारशाहीची अवनयंवत्रत हुकुमत ही एक संक्रमिकालीन अिस्था म्हिून िियन 
करण्यात येत असते. हा संक्रमिकाल संपून समाजातील मालकशाहीचा पूिय पाडाि झाला आवि एकिगय 
समाज वनमाि झाला म्हिजे समाजातील राज्यसंस्थाच नष्ट  होईल ककिा वतचे दंडर्धारी स्िरूप नष्ट  होईल 
असे प्रवतपादण्यात येत असते. या प्रवतपादनाचा खरा अथय काय आहे आवि ही संक्रमिकालीन 
कामगारशाहीची हुकूमत म्हिजे काय याचा अनुभि रवशयातील गेल्या तीस िषांतील इवतहासािरून आवि 
जगभर पसरलेल्या कम्युवनस्ट पक्षाचं्या प्रयत्नािंरून आजच्या जगास आलेला आहे. अवनयंवत्रत 
कामगारशाही याचा अथय एका विवशष्ट  पक्षाची हुकूमशाही असा आहे ि या पक्षात पक्षातंगयत ककिा पक्षाच्या 
बाहेर कायदेशीर विरोर्ध करिारा असा कोिताही दुसरा पक्ष उरू द्याियाचा नाही, असा व्यािहावरक अथय 
आहे. तसेच ही कामगारशाही देशातील सिय कामगारिगय ि शतेकरी िगय याचं्या नािाने स्थापन करण्यात येत 
असली तरी वतची सिय सूते्र केिळ एकाच पक्षाच्या हाती कें वद्रत होतात आवि त्या पक्षाची सत्ताही अखेरीस 
एका विवशष्ट  गटाच्या हाती जात असते असा रवशयातील अनुभि आहे. या हुकूमशाहीची सत्ता मानिी 
समाजाच्या अंतबाह्य सिय व्यापारािंर चालत असते आवि म्हिूनच वतला सिंकष (Totalitarian) असे 
म्हितात. ही सिकंष सत्तार्धारी हुकूमशाही संक्रमिकालासाठी म्हिजे केिळ िषय सहा मवहने ककिा ४-५ 
िषचे वटकिाियाची असा अथय आता उरलेला नाही. 
 

आपल्या राष्ट्रात कम्युवनस्ट क्रातंी झाल्यापासून जगातील इतर भाडंिलदार राष्ट्राचें आपिािर 
होिारे आक्रमि सियस्िी नष्ट  झाले अथिा याचा र्धोका सुद्धा उरला नाही अशी अिस्था प्राप्त होईपयंत ही 



 

अनुक्रमणिका 

हुकूमशाही वटकिाियाची असा या वसद्धातंाचा व्यािहावरक अथय आता करण्यात येत असतो. कम्युवनस्ट 
राजिटीला अंतगयत अथिा बवहगयत असा कोिताही र्धोका उरला नाही म्हिजे मग ही हुकूमशाही हळूहळू 
वनरुपयोगी ठरून नष्ट  व्हाियाची असा या वसद्धातंाचा आज अथय झाला आहे. म्हिजे सिय जगात पसरलेली 
भाडंिलशाही संस्कृती ही वनमूयल होऊन सियत्र िगयहीन समाज स्थापन होईल, तोपयंतचा दीघयकाल ज्या 
पक्षाच्या हाती अवनयंवत्रत सत्ता रावहली तो पक्ष तत्त्िभ्रष्ट  बनतो, आपल्या पक्षाच्या सभासदास सत्ता ि संपत्ती 
यासंबरं्धीच्या जादा सिलती तो देऊ लागतो आवि या एकपक्षीय हुकूमशाहीखाली एक अवनयंवत्रत सत्तार्धारी 
ि इतराहूंन अवर्धक र्धनोपभोग घेिारी नोकरशाही वनमाि होते. हा अनुभि आजच्या रवशयातही येऊ लागला 
आहे. यामुळे असल्या अवनयंवत्रत एकपक्षीय हुकूमशाहीतून दंडहीन सामावजक अिस्था तर दूरच रावहली पि 
विवशष्ट  प्रमािात ि के्षत्रात व्यक्तीला बुवद्धस्िातंत्र्य ि आत्मस्िातंत्र्य उपभोगण्यास अिसर देिारी 
समाजसत्ताक लोकशाही सुद्धा प्रस्थावपत होिे शक्य वदसत नाही. अशा प्रकारे राजकीय लोकशाहीच्या 
स्थापनेबरोबर सियच प्रकारची आर्मथक ि सामावजक विषमता नष्ट  करण्याच्या उदे्दशाने एकपक्षीय हुकूमशाही 
संक्रमिािस्थेपुरती स्थापन करण्याचा माक्सयिादी वसद्धातं तावत्त्िक दृष्ट ीने तकय दुष्ट  आवि व्यािहावरक दृष्ट ीने 
अनथािह ठरलेला आहे. 

 
समाजाच्या सिय अंगािंर ि व्यिहारािंर सिकंष सत्ता गाजवििारी अवनयंवत्रत एकपक्षीय हुकूमशाही 

दीघयकाळ स्थापन करािी असा माक्सयिादाचा मूळ वसद्धातं नव्हता. आपल्या सिांगीि स्िातंत्र्याची जािीि 
झालेला, भाडंिलशाही ि लोकशाही संस्कृतीत जेिढा विकास होिे शक्य आहे तेिढा विकास करून 
घेतलेला, बरुं्धभािनेच्या ि सामावजक समतेच्या ध्येयाने पे्रवरत झालेला आवि निसमाज वनमाि करून सिय 
बरं्धनाचं्या अतीत असिारी िगयहीन ि दंडहीन सामावजक अिस्था प्राप्त करून घेण्यासाठी झटिारा 
कामगारिगय आपल्या संघशक्तीने निसमाज वनमाि करीत असता त्याच्या त्या कायास विरोर्ध करू पाहिारा 
भाडंिलदार िगय काही काळ प्रवतक्रांतीची र्धडपड करू लागल्यास ती र्धडपड मोडून टाकून निसंस्कृतीच्या 
जन्मास जो अडथळा वनमाि झालेला असेल तो अडथळा दूर करण्यापुरतीच काही काळ अवनयंवत्रत 
कामगारशाहीची स्थापना होईल एिढाच माक्सयच्या क्रावंतशास्त्रातील मूळ विचार होता. या वबजातूंन सिकंष 
अवनयंवत्रत हुकूमशाहीचा केिढा प्रचडं विषिृक्ष वनमाि होऊ शकतो त्याचा अनुभि गेल्या ३०–४० िषांच्या 
इवतहासािरून मानि समाजाला आलेला आहे. हा अनुभि जमेस र्धरून आता लोकशाही, समाजिाद आवि 
अराज्यिाद या ध्येयात अंतभूयत होिाऱया तत्त्िाचंा माक्सयिादाहून वनराळया प्रकारे समन्िय सार्धण्याची 
आियकयकता आज वनमाि झाली आहे. आमच्या मते हा समन्िय कसा सार्धािा या प्रयकनाचे उत्तर आरु्धवनक 
भारत जगाला दाखिनू देिार असून त्याचा प्रारंभ म. गारं्धींनी सत्याग्रहाचा जो प्रभाि गेल्या ३०–३५ िषांत 
भरतखंडात दाखविला त्यातूनच झालेला आहे. 
 

[साधना, ७ मािच १९५३, प.ृ ५ व ६] 
 
गांधींचे आत्मराज्य 
 

...म. गारं्धींच्या विचारामंध्ये मानिी समाजाच्या दंडहीन अिस्थेस म्हिजेच अराज्यिादास अथिा 
आत्मराज्यिादास अग्रस्थान प्राप्त झालेले होते. त्याचं्या अंतःकरिातील आत्मपे्ररिेस, अध्यात्मिृत्तीस अथिा 
सियश्रेष्ठ र्धमयभािनेस अनुरूप असाच हा तकय शुद्ध वनष्ट्कषय होता. आध्यास्त्मक आदशय वनष्ठा, अव्यवभचारी 
सत्यवनष्ठा आवि अविचल वनरपिाद अकहसािृत्ती यातूंन वनमाि झालेली ही मानि समाजाची आदशय अिस्था 
मनुष्ट्यसमाजाला सुसंस्कृत स्स्थती प्राप्त झाल्यापासून आजपयंत एकसारखी आकर्मषत आहे. ही अिस्था प्राप्त 



 

अनुक्रमणिका 

व्हािी हाच सिय र्धमयसंस्थापकाचंा अंवतम हेतू होता. अशी अिस्था र्फार प्राचीन काळी मानि समाजाला प्राप्त 
झालेली होती ि ते सत्ययुग अथिा कृतयुग पुन्हा प्राप्त व्हािे हाच सिय र्धमांचा आद्य हेतू असला पावहजे. 
कृतयुग, सत्ययुग अथिा परमेश्वरी साम्राज्य इत्यादी अनेक नािांनी या आदशय अिस्थेचे िियन प्राचीन 
र्धमयसंस्थापकानंी केलेले आहे. याच आदशाला पुढे ठेिनू आरु्धवनक युरोपातील सामावजक ि राजकीय 
क्रावंतकारकानंी अकहसा िृत्तीचा त्याग करून सशस्त्र क्रातंीचे सार्धन या कामी उपयोगात आविले म्हिून त्यानंा 
या सत्याची संस्थापना करता आली नाही अशी महात्मा गारं्धींची आरु्धवनक युरोपीय इवतहासाकडे पाहण्याची 
दृष्ट ी होती. ते या संस्कृतीला सैतानी संस्कृती असे केव्हा केव्हा म्हित. पि ते त्याचें िियन आरु्धवनक युरोपात 
वनमाि झालेल्या लोकशाहीच्या ि समाजिादाच्या ध्येयानंा उदे्दशून केलेले नसून जी कहसक सार्धने िापरली 
आवि तसे करताना कहसािृत्तीला जो गौरि प्राप्त करून वदला त्या सार्धनानंा ि त्या कहसािृत्तीच्या गौरिालाच 
म. गारं्धींनी सैतानी हे विशषेि वदलेले आहे. पि क्रॉमिेल ककिा मवॅझनी अथिा लेवनन या त्यागी थोर पुरुषानंी 
ज्या लोकशाहीचे ि समाजिादाचे ध्येय पुरस्कावरले त्या ध्येयाचंा िा त्या ध्येयाचं्या संस्थापनेसाठी त्यानंी 
केलेल्या स्िाथयत्यागाचा म. गारं्धींनी जन्मभर सवक्रय गौरिच केलेला आहे. कारि म. गारं्धींच्या जीिनात जसे 
श्रीकृष्ट्ि ककिा गौतम बुद्ध अथिा येशू विस्त हे आपला सत्ययुगाच्या संस्थापनेचा प्राचीन संदेश देण्यासाठी 
पुन्हा अितरले असल्याचा भास होतो त्याचप्रमािे त्याचं्या जीिनात क्रॉमिेल, मवॅझनी अथिा लेवनन 
याचं्यासारखे आरु्धवनक काळात होऊन गेलेले लोकशाहीवनष्ठ ि समाजिादी क्रावंतकारक हेही भारतात 
अितीिय झालेले आहेत असाही भास होत असे. पवहल्या र्धमयसंस्थापकाचंा िारसा जसा गांर्धींजींनी आत्मसात 
केला होता तसाच दुसऱया सामावजक, आर्मथक ि राजकीय क्रावंतकारकाचंा िारसाही त्यानंी आत्मसात केला 
होता आवि म्हिूनच त्याचंा सत्याग्रही संदेश हा जसा समाजाच्या बाह्यागंातील सिांगीि क्रातंीचे सार्धन बनू 
शकतो तसाच तो त्याच्या अंतरंग क्रातंीचे ि आत्मप्राप्तीचे सार्धनही बनू शकतो. यामुळेच गारं्धीजी जसे स्ितःस 
लोकशाहीवनष्ठ ि समाजिादी म्हििनू घेत तसेच ते आपिास अराज्यिादीही म्हििनू घेत. पि लोकशाही ि 
समाजिाद ही ध्येये समाजाच्या बाह्यागंाच्या घटनेसंबरं्धीची असून आत्मराज्य हे समाजाचे आस्त्मक उन्नती ि 
अंतरंग क्रातंी कोित्या वदशनेे झाली पावहजे ते दाखिनू देिारे अमूतय असे अंवतम ध्येय आहे. हा वििेक 
करण्यास ते कर्धीही चुकत नसत. पवहली दृष्ट ी ही अध्यात्मशास्त्रीय दृष्ट ी आहे ि दुसरी दृष्ट ी ही समाजशास्त्रीय 
दृष्ट ी आहे. या दोनही दृष्ट ींचा योलय समन्िय ि त्यातील भेदाचंा वििके झाल्यािाचून मानिी संस्कृतीपुढे आज 
ज्या समस्या उभ्या आहेत त्या सोडविता येिार नाहीत... 

 
[येथून पुढे “समाजशास्त्र ि अध्यात्मशास्त्र याचें दृवष्ट कोन” या उपशीषयकाखाली काही पवरच्छेद 

आहेत, ते येथे गाळले आहेत. या दोहोंची चचा आचायय जािडेकरानंी “गारं्धी आवि माक्सय” या लेखमालेतही 
केली आहे. “समाजशास्त्र सियसामान्य मनुष्ट्याला ज्या भौवतक ि सामावजक पवरस्स्थतीत आपली आत्मोन्नती” 
सार्धता येईल याचा विचार करते तर “अध्यात्मशास्त्र हे कोित्याही भौवतक अथिा सामावजक पवरस्स्थतीत 
मनुष्ट्याने आपली आदशयवनष्ठा कायम ठेिनू आत्मोन्नती ि समाजोन्नती सार्धण्यासाठी कसे प्रयत्न करािते ते 
सागंिारे शास्त्र आहे.” असा त्यामर्धील भेद सागंून आचायय जािडेकर आदशयवनष्ठा आवि िास्तििाद याचं्या 
संबरं्धाचंी चचा करतात. “मानिसमाजाला.. प्राप्त झालेली हे विकृत स्िरूप नष्ट  करून मानि संस्कृतीस 
अत्यंत अियकय अशा आध्यास्त्मक अवर्धष्ठानािर वतची उभारिी करिे हाच आजचा मुख्य प्रयकन आहे. त्याचे उत्तर 
देताना केिळ भौवतक िास्तििाद ककिा केिळ आध्यास्त्मक आदशयिाद याचेंपैकी कोित्याही एकाचाच 
अिलंब करून चालिार नाही.. विकें वद्रत समाजिादी लोकशाही हे आपले समाजसंघटनेचे मूतय ध्येय 
असून... आत्मराज हाच आमच्या संस्कृतीचा अमूतय परंतु वजितं असा आदशय आहे..” असे सागंून आचायय म. 
गारं्धींच्या नेतृत्िाची पुढे चचा करतात.] 
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म. गांधींचा आदशयनिष्ठ वास्तववाद 
 

म. गारं्धी हे िास्तििादी होते की आदशयिादी होते या प्रयकनाचे उत्तर ते आदशयवनष्ठ िास्तििादी होते 
तसेच द्यािे लागेल. रवशयातील थोर पुरुषाशंी तुलना करून बोलाियाचे तर असे म्हिता येईल की ते 
टॉलस्टॉयपेक्षा अवर्धक िास्तििादी होते आवि लेवननपेक्षा अवर्धक आदशयवनष्ठ होते. टॉलस्टॉयची आध्यास्त्मक 
आदशयवनष्ठा त्यानंी भारतापुढे ठेविली ि वतचा भारतात सवक्रय प्रचार केला पि त्याचबरोबर लेवननसारख्या 
क्रावंतकारकाचा िास्तििाद आद्यास्त्मक आदशयवनष्ठेचे अनुसंर्धान सुटल्यामुळे कसा मवलन होतो ि त्यामुळे 
समाजवहताला कोिता र्धोका उत्पन्न होतो ते ओळखून आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठा न सोडता राजकीय व्यिहार 
करण्याचा िास्तििाद सतत आचरून दाखविला आवि आपिास अवर्धक िास्तििादी समजिाऱया त्याचं्या 
समकालीन इतर कोित्याही कहदी पुढाऱयापेंक्षा अवर्धक राजकीय यश संपादन केले. १०–२० िषांपूिी प्रत्येक 
व्यिहारी म्हिवििाऱया कहदी मुत्सद्याला अव्यिहायय िाटिारे भारतीय संपूिय स्िातंत्र्याचे ध्येय प्रत्यक्ष हस्तगत 
करून वदले. इतकेच नाही तर भारताला राष्ट्रीय स्िातंत्र्य ि लोकशाही ही ध्येये प्राप्त करून घेण्यास जे 
सत्याग्रही आत्मबल उपयोगी पडले त्याच साम्याच्या जोरािर भारतात समाजिादी क्रातंी यशस्िी करून 
आपिास इतर राष्ट्रात न घडलेला लोकशाही ि समाजिाद याचंा समन्िय आपल्या राष्ट्रात घडिनू आिता 
येईल अशी श्रद्धा अथिा आत्मविश्वास भारतीय समाजिाद्याचं्या अंतःकरिात त्यानंी वनमाि केला. यामुळेच 
भारतीय समाजिाद्याचं्या या वनष्ठेकडे ि भािी कतयबगारीकडे आवशया खंडातील इतर राष्ट्रातंील समाजिादी 
तसेच वब्रटन ि अमेवरका येथील समाजिादी आज औत्सुक्याने ि कौतुकाने पाहू लागले आहेत. म. गारं्धींनी 
ही जी सत्याग्रही पे्ररिा भारतात जागृत केलेली आहे ती वचरंतन होऊन भारताकडे मानि संस्कृतीचे नेतृत्ि 
याियाचे तर महात्मा गारं्धींच्या जीिनातील आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठेचे अंतःसूत्र कायम वटकले पावहजे. हे 
समाजिादाचे ध्येय मान्य झाल्याने अथिा ते ध्येय मान्य करिाऱया एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हाती भारतातील 
लोकशाही राज्य आल्याने घडिार नाही. म. गारं्धींच्या हृदयातील त्याचं्या आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठ 
जीिनापासून भारतीय जनतेला स्ियंपे्रवरत त्यागाची ि सेिामय जीिनाची जशी पे्ररिा वमळत असे तशी पे्ररिा 
केिळ आपल्या आदशयवनष्ठ जीिनाने ि लोकसेिनेे भारतीय जनतेत वनमाि करिारे सत्याग्रही लोकसेिक 
भारतात वनमाि झाले पावहजेत. सत्ता आवि संपत्ती याचं्यापेक्षा अवर्धक श्रेष्ठ असे साम्यय सत्याग्रही जीिनाने 
संपादन कवरता येते याचा अनुभि म. गारं्धींच्या वनर्धनानंतर आचायय विनोबा भाि ेयानंी भारताला आिून वदला 
आहे. सत्याग्रही जीिनाचे हे साम्यय सामावजक क्रातंीच्या कामी उपयोगी पडू लागताच श्री. जयप्रकाश 
नारायि याचं्यासारखेच समाजिादी क्रावंतकारक ि त्याचंा पक्ष आचायय विनोबा भाि े यानंी सुरू केलेल्या 
भदूानयज्ञाकडे एकदम ओवढला गेला. केिळ मामुली स्िरूपाच्या विर्धायक कायात गुंतलेले गारं्धीिादी 
सामावजक क्रातंीची ध्िजा घेऊन खेड्ापाड्ातूंन संचार करू लागले. इतकेच नाही तर काँगे्रस पक्ष ि त्या 
पक्षाची सरकारे यानंाही भारतात जागृत होिारी ही सामावजक क्रातंीची पे्ररिा स्िागताहय िाटू लागली. हा 
सिय आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठ जीिनातून होिाऱया सामावजक क्रावंतशक्तीचा प्रभाि आहे. यातील रहस्य ज्यास 
समजून घ्याियाचे असेल त्यानंी लोकशाही समाजिादाच्या समाज संघटनात्मक ध्येयाच्या पवलकडे दृष्ट ी 
पोहोचिनू आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठेच्या नेत्रानंा वदसिाऱया आत्मराज्याच्या अमूतय ध्येयाचे महत्त्ि ओळखले 
पावहजे. दंडहीन सामावजक अिस्थेचे अथिा सत्ययुगाचे हे अंवतम ध्येय केिळ समाजशास्त्रीय विचार दृष्ट ीला 
र्फार दूरचे ककबहुना सियथा अप्राप्य असे भासत असले तरी सत्याग्रही जीिनाची दीक्षा ज्यानंी घेतलेली असेल 
त्यानंा ते अत्यंत नजीकचे ि त्याचं्या जीिनात प्रभािी क्रातंी घडिनू आििारे असेच अनुभिास येत असले 
पावहजे. समाजाला दंडहीन अिस्था प्रत्यक्ष प्राप्त झाली नाही तरी त्या वदशनेे त्याची प्रगती होत रहािी याबद्दल 
प्रयत्न करिारे सत्याग्रही लोकसेिक राज्यसंस्थेच्या आर्धारािाचून आपले सिय व्यिहार कसे करािते आवि 
समाजाच्या अंतःकरिातील सद बुद्धी जागृत करून समाजात दुष्ट  लोकाचंी वनपजच होऊ नये याबद्दल कसे 
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यत्न करािते ते दाखिनू देत रावहले पावहजेत. हे सिय समाजाला उन्नतीकारक असले तरी या सत्याग्रहींनी 
िस्तुवनष्ठ समाजशास्त्रीय दृष्ट ी केव्हाही सोडता कामा नये. ही त्यानंी सोडली नाही तरच म. गारं्धींच्या प्रमािे 
त्यानंा राजकीय, सामावजक ि आर्मथक क्रातंीचे महत्त्ि पटेल आवि अशा क्रातंीत ते योलय प्रकारचे मागयदशयन 
करू शकतील. 

 
आध्याक्त्मक आदशयनिष्ठेतील धोका 
 

युरोपीय संस्कृतीच्या आजच्या अिस्थेचा विचार करीत असता आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठेची महती 
आपिास पटू लागते. या दृष्ट ीने म. गारं्धींनी आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठा पुन्हा जागृत करून वतच्या प्रभािाने 
राजकीय, आर्मथक ि सामावजक क्रातंी करण्याचा मागय दाखिनू वदला हेच त्याचें िैवशष्ट्ट्य होय असे आपिास 
म्हिता येते. युरोपीय संस्कृतीच्या प्रभािाने आजच्या मानिसमाजाला जे स्िरूप प्राप्त झाले आहे त्या दृष्ट ीने 
हे िैवशष्ट्ट्य महत्त्िाचे आहे. तथावप भारतीय संस्कृतीच्या विकासाच्या दृष्ट ीने म. गारं्धींच्या कायाचा विचार करू 
लागले असता त्याचे िैवशष्ट्ट्य थोडे वनराळे असल्याचे वदसून येईल. भारतीय संस्कृतीच्या अवभमान्यानंा 
आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठेचे महत्त्ि िैचावरक दृष्ट ीने नेहमीच पटलेले होते. परंतु ही आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठा 
सियसामान्य समाजाच्या जीिनात वटकून राहील, वनदान वतचा थोडा तरी प्रभाि सतत पडत राहील अशी 
सामावजक, राजकीय, आर्मथक पवरस्स्थती कशी वनमाि करािी ि त्यासाठी कोित्या प्रकारची सामावजक 
संघटना स्थापन करािी यासंबरं्धीचे समाजशास्त्रीय विचार भारतीय संस्कृतीत िाढलेले नाहीत. यामुळे सुमारे 
दोन-अडीच हजार िषांपूिी आपि जी एक ििाश्रम र्धमाच्या रूपाने समाजसंघटना वनमाि केली वतच्यात 
बदल करण्याची कोितीही आियकयकता भारतीय संस्कतीच्या अवभमान्यानंा अद्यावप िाटत नाही. यामुळे 
सामावजक क्रातंीचे महत्त्ि ककबहुना वतची आियकयकताही आम्हास अद्यावप पटलेली नाही. यामुळे आरु्धवनक 
युरोपात घडून आलेल्या लोकशाहीच्या ि समाजिादाच्या क्रातं्याचेंही महत्त्ि आम्हास यथाथय आकलन करता 
आले नाही ि येत नाही. यामुळे म. गारं्धींनी आपल्या विभवूतमत्त्िाच्या बळाने आम्हास लोकशाही ि समाजिाद 
या ध्येयाचें महत्त्ि समजून वदले नसते ि त्याचं्या संस्थापनेचा आमच्या आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठेशी अत्यंत 
वजव्हाळयाचा संबरं्ध आहे हे पटिनू देण्याचे प्रयत्न केले नसते तर आम्ही लोकशाही ि समाजिाद ही ध्येये 
परकीय, पािात्त्य आवि म्हिून त्याज्य अथिा उपेक्षिीय असेच मानून परकीयाचें साम्राज्य गेल्यानंतर स्िस्थ 
बसलो असतो. तसे स्िस्थ न बसता आज आम्ही सत्याग्रह शक्तीचा उपयोग सामावजक क्रातंीच्या कामी करू 
लागलो असलो, वनदान तसा विचार आम्हास सुचला तर त्याचे श्रेय केिळ म. गारं्धींनाच द्याि े लागेल. 
आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठा आवि सामावजक क्रातंीवनष्ठा या दोहोंचा समन्िय गारं्धीजींनी केला यातच त्याचें खरे 
िैवशष्ट्ट्य असून ही सामावजक क्रातंीवनष्ठा आपिास आत्मसात कराियाची तर समाजशास्त्रीय िास्तिदृष्ट ी 
स्िीकारून आजच्या भारतात समाजिादी राजिट स्थापन करिे हेच आपले खरे कतयव्य आहे हे आपि 
वनःसंवदलर्धपिे ओळखले पावहजे. केिळ आध्यास्त्मक आदशयवनष्ठेची भाषा िापरून अंवतम आत्मराज्याचे ध्येय 
लोकापंुढे ठेिनू आजच्या समाजात चालू असलेले राजकीय, आर्मथक ि सामावजक संघषय आपिास वमटविता 
येिार नाहीत. हे संघषय केिळ समाजाला आत्मोन्नतीचा ककिा नैवतक उन्नतीचा उपदेश करूनही वटकविता 
येिार नाहीत. ते वमटिाियाचे तर ज्या सामावजक ि आर्मथक संघटनेमुळे ते वनमाि होत आहेत ती सामावजक 
ि आर्मथक संघटना बदलून घेण्याच्या कामी समाजातील आत्मबल ि नैवतकबल कसे प्रभािी होईल ते 
सत्याग्रहींना दाखिनू वदले पावहजे. इतकेच नाही तर आजच्या समाजात र्धवनक ि श्रवमक िगामध्ये जो विग्रह 
चालू आहे तो विग्रह नष्ट  करण्यास समाजिादाची संस्थापना हा एकच खरा मागय आहे हे ओळखून सत्याग्रहींनी 
समाजाचे आस्त्मक बल (आत्मबल) त्या कामी उपयोगी आिण्याचा उपदेश समाजाला ि राज्यकत्यांना केला 
पावहजे. यासाठी सत्याग्रही पद्धतीने लढे कराि ेलागले तरी तेही करण्याची तयारी त्यानंी ठेविली पावहजे. 
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ही िास्तििादी दृष्ट ी भारतातील प्राचीन अध्यात्मवनष्ठेला देऊन वतला सामावजक, राजकीय क्रातंीस प्रिृत्त 
केले हेच गारं्धीजींचे भारतीय संस्कृतीच्या दृष्ट ीने कायय िैवशष्ट्ट्य होय. युरोपखंड क्रावंतवनष्ठ बनले होते पि ते 
अध्यात्मवनष्ठेपासून भ्रष्ट  झाले होते. भरतखंड अध्यात्मवनष्ठ होते पि त्याला क्रातंीवनष्ठेचे महत्त्ि न पटल्याने 
त्याची संस्कृती गुलाम संस्कृती बनली होती. गारं्धीजींनी भारतीय आध्यास्त्मक संस्कृतीची ही विकृती नष्ट  
केली ि तसे करताना अध्यात्मवनष्ठेतून वनमाि झालेली अकहसािृत्ती क्रावंतकारक रूपाने प्रकट केली. त्यामुळे 
केिळ अध्यात्मवनष्ठेतून वनमाि होिारा क्रावंतपराङ मुखतेचा र्धोका त्यानंी टाळला. तसेच 
क्रावंतपराङ मुखतेमुळे अध्यात्मवनष्ठेला प्राप्त झालेली विकृती नष्ट  करून वतच्याच आर्धारािर भारतीय जनतेत 
क्रावंतिृत्तीची ज्योत प्रज्िवलत केली. जर म. गारं्धींनी भारतीय जनतेच्या अंतःकरिात पेटविलेली ही 
क्रावंतिृत्तीची ज्योत आपि केिळ अध्यात्मवनष्ठेचे आदशय उपदेवशत राहून विझ ूवदली तर त्यापासून आपल्या 
राष्ट्राच्या भवितव्याला र्धोका वनमाि होईल. म्हिून म. गारं्धींच्या प्रमािे आपि आध्यास्त्मक आदशावनष्ठा आवि 
सामावजक ि राजकीय िास्तििाद याचंा समन्िय सावर्धला पावहजे आवि आत्मराज्याच्या अंवतम ध्येयाच्या 
उपासनेबरोबरच लोकशाही समाजिादाच्या वनकटिती ध्येयाच्या संस्थापनेचे प्राप्त कतयव्य िास्तििादी दृष्ट ीने 
करीत रावहले पावहजे. असे आपि करू तर लोकशाही, समाजिाद आवि अराज्यिाद या ध्येयाचंा योलय 
समन्िय कसा होतो ते आपिास कळू लागेल ि जी गोष्ट  युरोपखंडास ककिा माक्सयिादी क्रावंतशास्त्रज्ञासं करता 
आली नाही ती आपि करून दाखि ूशकू.... 
 

[साधना, १४ मािच १९५३, पृ. ५ ते ७] 
 

[या लेखमालेतील वतसरा आवि शिेटचा लेख २१ माचय १९५३ च्या ‘सार्धने’त (प.ृ ५ ते ६) प्रवसद्ध 
झाला. झारशाहीतील रवशयातील क्रावंतकारक लढे आवि चपंारण्यापासूनचा भारतीय स्िातंत्र्य लढा यातंील 
भेद थोडक्यात स्पष्ट  करून त्यामुळे रवशयात वनष्ठुर एकपक्षशाही तर भारतात आत्मराज्य ही ध्येये उदयाला 
आली असा युस्क्तिाद केला आहे. स्िातंत्र्योत्तर काळात भारतात कम्युवनस्टाखंेरीज राष्ट्रिादी (काँगे्रस), 
समाजिादी (प्रजासमाजिादी पक्ष) आवि सत्याग्रही (सिोदयी) अशा तीन शक्ती असल्याचे आचायय या 
लेखात सागंतात. या वतन्ही शक्तींिर गारं्धींचा प्रभाि असल्याने “आत्मराज्य” स्थापन करण्यात त्याचंा 
हातभार लागू शकतो असे त्यानंा िाटत होते. मात्र “म. गारं्धींच्या आग्रहामुळे का होईना कहदी राष्ट्रिादाची 
प्रगती समाजिादी वदशनेेच झाली पावहजे ही गोष्ट  आज भारतात जिळजिळ सियमान्य झालेली आहे. पि ही 
सियमान्य झालेली गोष्ट  प्रत्यक्ष घडिनू आिण्याचे साम्यय या सियसत्तार्धारी बनलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अंगी 
(काँगे्रस) येण्याचे वचन्ह वदसत नाही.” अशी त्याचंी तक्रार होती. साहवजकच, “म. गारं्धींच्या िास्तििादी 
राजकारिाचा िारसा या (प्र. स.) पक्षाकडे आलेला आहे ि त्यामागील क्रावंतकारक िृत्ती आजच्या भारतात 
वटकिनू र्धरण्याचे कायय राजकीय पक्षापंैकी हाच एक पक्ष करीत आहे.....” असे आचायांना िाटले. मात्र 
आचायांना सिावर्धक आशा होती ती सिांगीि क्रातंी करू पाहिाऱया सत्याग्रही लोकसेिकावंिषयी. भदूान 
यज्ञाच्या रूपाने राजकीयच नव्हे तर आध्यास्त्मक अवर्धष्ठान वनमाि करिारी सामावजक क्रातंी ही वतसरी शक्ती 
करेल असे त्यानंा िाटत होते. “या देशातील लोकशाही वबनर्धोक बनून वतची समाजिादी वदशनेे त्िवरत प्रगती 
होत राहील अशी पवरस्स्थती वनमाि करिे हे सत्याग्रही लोकसेिकाचें आजचे कतयव्य आहे.” असे ते म्हितात. 

 
या लेखाचा आवि लेखमालेचा समारोप करताना आचायय म्हितात : “...अशा रीतीने आरु्धवनक 

भारतात लोकशाही, समाजिाद आवि अराज्यिाद याचंा संुदर समन्िय घडून येत असून रवशयातील 
बोल्शसे्व्हकानंा जे व्यिहारतः सार्धले नाही, माक्सयिादी तत्त्िज्ञान्यानंा जे तत्त्ितः आकलन झाले नाही ते कायय 
आरु्धवनक भारतात घडून येत आहे अशी आमची श्रद्धा आहे. ज्या मानाने या कायाची प्रगती होत जाईल त्या 
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मानाने भारतातील कम्युवनस्ट पक्ष ि त्याचें तत्त्िज्ञान याचंा अंत होत जाऊन मानिी संस्कृतीचे नेतृत्ि 
करण्याचे कायय रवशया ककिा अमेवरका याचं्या हातून घडिार नसून ते भारतीय राष्ट्रच करून दाखिील अशी 
जगाची खात्री होत जाईल.”] 
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१२ 
 

सत्याग्रह युद्धिीती 
 

[“महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय पक्षाचंी उत्क्रातंी” या शीषयकाची लेखमाला आचायांनी १९२२ मध्ये 
‘लोकवमत्रा’तून प्रवसद्ध केली. वतच्या समारोपात गारं्धींच्या नेतृत्िाच्या उदयाचा उल्लेख त्यानंी केला होता. ते 
म्हितात “...चपंारण्य प्रकरि, खेडा वजल्ह्यातील सरकारला जमीन महसूल िसूल न करू देण्याचे प्रकरि 
आवि रौलट वबलानंतर सिय कहदुस्थानला व्यापिारी आवि सरकार आवि लोक यानंा काही काल मोहात, 
भ्रमात ककिा आनंदात पाडिारी सत्याग्रहाची चळिळ या सिय गोष्ट ी महात्मा गारं्धी यानंी कोित्याही पक्षाच्या 
साहाय्यािाचून केल्या होत्या....” (‘लोकवमत्र’, जुलै, १९२२, प.ृ ७५). या लेखमालेनंतर पुढच्याच िषी 
त्यानंी गारं्धींच्या सत्याग्रहाचे स्िरूप विशद करिारा लेख ‘लोकवमत्रा’त वलवहला. या लेखािरून १९२३ 
सालीच सत्याग्रहाच्या मूलभतू िैवशष्ट्ट्याचे आवि तावत्त्िक अवर्धष्ठानाचे भान आचायांना कसे आले होते हे स्पष्ट  
होते. 

 
सत्याग्रह हे र्धमययुद्ध असते, खरे सत्याग्रह युद्ध शुद्ध सत्याकरताच असते, आप्तबारं्धिाचं्या 

जुलुमाचंाही प्रवतकार करण्यास सत्याग्रहयुद्ध व्यक्तीला प्रिृत्त करते, आत्मबलाची िृद्धी हा सत्याग्रहाचा गाभा 
आहे इ. बाबींचा आचायांनी लेखाच्या आरंभी उल्लेख केला आहे.] 

 
...म. गारं्धींनी सत्याग्रह्यापंुढे ठेिलेले ध्येय भगिद गीतेतील कमययोलयाचे आहे. काही लोकानंा असे 

िाटते की, म. गारं्धींनी शत्रिूरसुद्धा पे्रम करािे, इंस्ललशानंा आपले बरूं्ध समजाि े िगैरे जी ध्येये लोकापुंढे 
ठेिलेली आहेत, ती विस्ती ककिा जैनर्धमातून घेतलेली असून भगिद गीतेत श्रीकृष्ट्िानंी अजुयनाला केलेला 
उपदेश अवर्धक व्यिहायय ि मनुष्ट्यस्िभािाला अवर्धक उवचत असा आहे, परंतु ही त्याचंी मोठी चूक आहे. 
भगिद गीतेतील उपदेशाप्रमािे िागाियाचे झाले तरी ज्याला म्हिून र्धमाची ककिा नीतीची थोडीर्फार चाड 
आहे, त्याने सियभतूात्मभाि स्िीकारून “वनिरैः सियः भतेूषु” अशीच िृत्ती स्िीकारली पावहजे. भगिद गीतेत 
िर्मिलेली कमययोलयाची मनःस्स्थती आवि सत्याग्रह्याचंी मनःस्स्थती यात काडीमात्र अंतर नाही. र्फक्त 
भगिद गीतेतील कमययोगी आपल्या आत्मबलाच्या तोडीला शस्त्रबलाचंी जोड देतो ि सत्याग्रही केिळ आपल्या 
आत्मबलानेच यशःप्राप्तीची इच्छा र्धरतो. एरव्ही वनष्ट्कामबुद्धी, वनरपेक्ष पे्रम, समता ि मनाची शातंी ही ध्येये 
दोघानंाही सारखीच मान्य आहेत. तसेच लोकसंग्रहबुद्धी म्हिजे जगत्कल्यािाची इच्छा दोघातंही जागृत 
असते आवि हे दोघेही जगापासून पळून जािारे संन्यासी नसून ते जगातील अज्ञान, दे्वषभािना आवि अन्याय 
याचं्याशी वनत्य झगडिारे पराक्रमी कमययोगी आहेत. जगातील सिय अनथांचे मूळ मनुष्ट्यामनुष्ट्यातील 
भेदभािनेत, ििाििातील िैषम्यातं ककिा राष्ट्राराष्ट्रातंील दै्वतभािनेत आहे. ही गोष्ट  दोघानंाही सारखीच 
मान्य असून ही दै्वतभािना नष्ट  करिे हेच दोघाचेंही ध्येय आहे. अहंकाराने मोहास बळी पडून स्िाथय 
सार्धण्यासाठी युद्धास उद्युक्त होिारे लोक नरकातं जातात, असे भगिद गीतेतही सावंगतलेले आहे.... 

 
...सत्याग्रहयुद्ध श्रेष्ठ ककिा सशस्त्रयुद्ध श्रेष्ठ, याचा वनियय गीतेत वदलेला नाही. र्फक्त संन्यासमागय 

पत्करून, मला मोक्ष वमळाला, मला आता जगताशी काही कतयव्य नाही, असे म्हिून स्िस्थ न बसता 
वसद्धािस्था प्राप्त होण्यापूिी ि नंतरही जगातील अन्यायाशी वनष्ट्कामबुद्धीने सतत झगडत रावहले पावहजे, 
एिढाच गीतेचा अवभप्राय आहे ि तो म. गारं्धींसारख्या सत्याग्रह्याला पूियपिे मान्य आहे. म. गारं्धींना 
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भगिद गीता इतकी पूज्य का िाटते याचा उलगडा आता िाचकासं होईल. म. गारं्धी संन्यासमागी आहेत अशी 
जी वकत्येकाचंी समजूत आहे, त्यातील प्रमादही िरील वििचेनािरून ध्यानात येईल.... 

 
आता आिखी एका प्रयकनाची र्फोड करून मग सत्याग्रह्याच्या ध्येयाचा प्रयकन सोडून सत्याग्रह युद्धाच्या 

नीतीची चचा करू. ध्येय या दृष्ट ीने सशस्त्रयुद्धापेक्षा शातंतेचे युद्ध अवर्धक सरस आहे याबद्दल आता कोिाचा 
मतभेद होईल, असे िाटत नाही. जगातील अन्यायाचा प्रवतकार सशस्त्र युद्धाने करिे म्हिजे अन्यायी 
लोकानंा ठार करिे होय, परंतु सत्याग्रहाची योजना करिे म्हिजे अन्यायी लोकानंा न्यायी बनविण्याचा 
प्रयत्न करिे होय. अथात र्धमयदृष्ट ीने या दुसऱया मागाचे महत्त्ि जास्त आहे, हे कोिासही सागंाियास नको. 
जगातील अन्यायाच्या प्रवतकाराथय वनरहंकार ि वनष्ट्कामबुद्धीने केलेले सशस्त्र युद्ध हे कत्याला बरं्धनकारक 
होत नाही. या दृष्ट ीने सशस्त्र कमययोगी ि वनःशस्त्र कमययोगी या दोघाचंीही योलयता सारखीच आहे. परंतु 
पवहल्याच्या कमाच्या पवरिामाहूंन दुसऱयाच्या कमाचा पवरिाम जगताला अवर्धक वहतािह, असे म्हििे भाग 
आहे. पवहल्याच्या उपायाने एकाच पक्षाची आध्यास्त्मक उन्नती होईल, तर दुसऱयाच्या प्रयत्नानंी दोन्ही पक्षाचंी 
आध्यास्त्मक उन्नती होईल. कोित्याही कमाची इष्ट ावनष्ट ता कत्याच्या बुद्धीिरून आवि त्याच्या पवरिामािंरून 
ठरत असते. कत्याच्या मनाला वमळिाऱया शातंीच्या ककिा मोक्षाच्या दृष्ट ीने वनष्ट्काम ि साम्यबुद्धी आवि 
लोकसंग्रहपिा एिढ्याच गोष्ट ी पुरे होतात, परंतु पवरिामाच्या दृष्ट ीने अकहसेचा मागय, कहसेच्या मागाहून श्रेष्ठ 
आहे असे कोिीही कबूल करील. 

 
आता व्यिहाययतेच्या दृष्ट ीने पावहल्यासही दोन्हीही कमययोगी वततकेच कठीि ि वततक्याच प्रमािात 

व्यिहायय आहेत. जे युद्ध िैयस्क्तक असेल ते खऱया कमययोगाला र्धरून असू शकेल परंतु ज्या युद्धात अनेक 
व्यक्तींचा समािशे होतो, ते तसे असू शकिार नाही. त्यात भाग घेिाऱया पुष्ट्कळ व्यक्ती स्िाथयपे्रवरत असू 
शकतील, हा वनयम दोन्ही प्रकारच्या–म्हिजे सशस्त्र ि वनःशस्त्र युद्धानंा सारखाच लागू आहे. साियवत्रक 
सत्याग्रहासंबंर्धी म. गारं्धी म्हितात, “िैयस्क्तक कायदेभगं वनःस्िाथी असू शकतो ि पुष्ट्कळ िळेा तो तसाच 
असतो. साियवत्रक कायदेभगं हा स्िाथी असू शकतो ि तो बहुर्धा तसाच असतो. उदाहरिाथय; दवक्षि आवफ्रकेत 
केलनबकॅ ि पोलक यानंी केलेला कायदेभगं वनष्ट्काम बुद्धीचा होता. त्यात त्यानंा स्ितः काहीच वमळिाियाचे 
नव्हते. हजारो लोकानंी त्यात जो भाग घेतला तो मुदतबदंीच्या करारातूंन सुटलेल्या मजुरािंर ि त्याचं्या 
बायकामुलािंर बसविलेला िार्मषक कर नाहीसा होईल, या स्िाथयबुद्धीने घेतला होता.” साियवत्रक 
सत्याग्रहाच्या प्रसंगी कायदेभगं करिाऱयांना त्या तत्त्िाचे व्यिहारापुरते ज्ञान असले म्हिजे बस्स आहे. 

 
..यात सामील होिारेही सिय सैवनक वनष्ट्काम कमययोगी लागत नाहीत. र्फक्त त्याचें ध्येय ते असून 

त्या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी त्याचें अहर्मनश यत्न चाललेले असले पावहजेत. या प्रयत्नात ज्यानंा पूिय यश प्राप्त 
झालेले आहे ि ज्यानंा मुळीच यश प्राप्त झालेले नाही परंतु त्यातील बाह्य किाईत मात्र ज्यानंा करता येते, 
सेनापतीने घालून वदलेली शातंतेची बाह्य वशस्त जे सहसा मोडीत नाहीत, अशा अनेक दजाच्या अनेक 
लोकाचंा समािशे सत्याग्रहयुद्धात होऊ शकेल. त्याचं्यापुढे ठेिलेले ध्येय मात्र येशू विस्त, गौतम बुद्ध ककिा 
एकनाथ, तुकाराम याचें ठेिलेले असेल. म. गारं्धींनी राष्ट्रीय स्ियंसेिकापंुढे ठेिलेल्या शपथपवत्रकेतील 
ध्येयाचीही अशीच स्स्थती आहे. ते अव्यिहायय आहे म्हिून त्याची चेष्ट ा करिाऱयानंी एिढे खूप लक्षात ठेिािे 
की, उद्या आमच्या राष्ट्राने सशस्त्र युद्ध करून स्िातंत्र्य वमळविण्याचे ठरविले तरी वततकेच उच्च ध्येय 
स्ियंसेिकापंुढे ठेिाि ेलागेल.... 
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िरील वििचेनािरून सत्याग्रहयुद्धात शक्याशक्य, युक्तायुक्त ककिा योलयायोलय असा विचारच 
करािा लागत नाही असा मात्र कोिी ग्रह करून घेऊ नये. ज्याप्रमािे सशस्त्र युद्धात सेनापतीच्या अंगी कौशल्य 
लागते त्याचप्रमािे सत्याग्रहयुद्धातही सेनापतीच्या अंगी समयसूचकता, व्यिहारनैपुण्य आवि 
स्िपरबलाबलाची जािीि लागत असते. युद्ध केव्हा सुरू करािे, शत्रिूर कोठे हल्ला चढिािा, तात्पुरते तह 
केव्हा करािेत आवि अखेरच्या तहाच्या प्रसंगी कोित्या अटींबद्दल आग्रह र्धरािा ि कोित्या अटीत तडजोड 
करािी, या सिय गोष्ट ी ठरविण्यास इतर सेनापतींप्रमािेच सत्याग्रही सेनापतीसही व्यिहारनैपुण्य लागत 
असते. यालाच सत्याग्रह युद्धनीती असे म्हिण्यास हरकत नाही. वतचे आता थोडे सविस्तर वििेचन कवरतो. 

 
सत्याग्रहाची असहकावरता आवि कायदेभगं अशी दोन अंगे आहेत. यापैकी असहकावरतेस युद्धाची 

पूियतयारी ि कायदेभगंास प्रत्यक्ष संग्राम, असे म्हिण्यास हरकत नाही. शत्रपुक्षाशी असहकावरता केल्याने 
जरी स्िपक्षीयानंा त्रास सोसािा लागला तरी कायदेभगंामुळे स्िपक्षाची जी हानी होते, त्यामानाने ती हानी 
काहीच नाही. कायदेभगं सुरू असला म्हिजे रोजच्या रोज आपले सैवनक पडत असतात ककिा ते शत्रचू्या 
ताब्यात जात असतात. याकवरता कायदेभगं सुरू करताना र्फारच सािर्धवगरी ठेिािी लागते. कायदेभगंाची 
मोहीम एकसारखी र्फार वदिस चालू शकत नाही. वशिाय ती सुरू असताना आपि शत्रपुक्षाला मुद्दाम आव्हान 
केले असल्यामुळे त्याचे माथे वर्फरून जाऊन तो आपल्यािर िाटेल त्या शस्त्राचंा प्रयोग करीत असतो. यामुळे 
स्िपक्षीयात दे्वषभािना जागृत होऊन शातंतेची वशस्त मोडण्याचा र्फार संभि असतो. याकवरता सत्याग्रहयुद्ध 
सुरू झाल्यापासून ते संपेपयंत सत्याग्रही सेनापती लोकानंा असहकावरतेचा एकसारखा उपदेश करीत असला 
तरी कायदेभगंाचा प्रत्यक्ष संग्राम नेहमीच चालू असतो असे नाही.... 

 
आता सत्याग्रहयुद्ध केव्हा सुरू करािे यासंबरं्धी विचार करू. याबाबतीत इतर युद्धाला जो न्याय लागू 

आहे तोच सत्याग्रह युद्धालाही लागू असला पावहजे.... 
 
...साम, दाम ि भेद या उपायानंी शक्य वततका तंटा वमटविण्याचा प्रयत्न करािा, कारि युद्धात 

जयापजयाविषयी नेहमीच साशकंता असल्यामुळे शक्य वततका युद्धाचा प्रसंग टाळािा, परंतु िरील वतन्ही 
उपाय टाळल्यािर जय वमळेल अशी तयारी करून युद्ध कराि.े म. गारं्धींनी ज्या ज्या िेळी सत्याग्रह-युदे्ध केली 
त्या त्या िळेी हा वनयम पूियपिे पाळलेला वदसून येतो. द. आवफ्रकेत एवशॲवटक लॉ अमेंडमेंट ॲक्ट काढून 
टाकण्याबद्दल त्यानंी जे सत्याग्रह-युद्ध चालविले होते, त्यािळेी त्यानंी प्रवतपक्षाला शक्य वततक्या सिलती 
वदल्या होत्या आवि ज्या ज्या िळेी प्रवतपक्षाने तहाचे बोलिे लािले, त्या त्या िळेी त्यानंी तात्पुरत्या युद्ध-
तहकुबीला मान्यता देऊन, तो तंटा सामाने तोडण्यास आपली तयारी आहे, असे व्यक्त केले होते. एकदा तर 
त्यानंा या कामात पूियपिे र्फशी पडािे लागले होते. येथे सुरू झालेल्या खेडा वजल्ह्यातील सत्याग्रहाच्या 
प्रसंगी, रौलट ॲक्ट संबंर्धीच्या चळिळीच्या िळेी ककिा पुढे सुरू झालेल्या ि हल्ली सुरू असलेल्या 
असहकावरतेच्या चळिळीतही त्यानंी कायदेभगंाचे संग्राम सुरू करताना र्फार सािर्धवगरी ठेिलेली वदसून 
येते. ज्या ज्या िळेी सरकारने तडजोडीची अनुकूलता दशयविली त्या त्या िळेी त्यानंी आपली तडजोडीस 
अनुकूलता व्यक्त केली होती. अगदी वनरुपाय म्हिून आपि कायदेभगंाचे शस्त्र उभारतो, असे त्याचें नेहमीचे 
म्हििे असे. त्यानंी ज्यािेळी कायदेभगं स्िीकारला त्यािेळी आपि तसे न केल्यास सशस्त्र प्रवतकाराची बुद्धी 
रै्फलािले, असे त्यानंी सरकारास दाखिनू वदले. यािरून सुद्धा ज्या पवरस्स्थतीत सशस्त्र युद्ध ठरेल, त्याच 
पवरस्स्थतीत वनःशस्त्र युद्ध युक्त ठरते असे म्हिाि ेलागते. सशस्त्र युद्ध पुकारण्यापूिी आमची इच्छा नसता 
आमच्यािर हा प्रसंग प्रवतपक्षाच्या हट्टीपिामुळे आलेला आहे, असे दोन्ही युद्धमान पक्षातील मुत्सद्दी जाहीर 
करीत असतात. तो यापैकीच काहीसा भाग आहे. परंतु त्यात थोडीशी लबाडी असते, ती मात्र सत्याग्रही 



 

अनुक्रमणिका 

मुत्सद्याच्या जिळ नसते. सशस्त्र युद्धातही लुच्चेवगरी का करतात ि सत्याग्रह्यानंी तसे का करू नये, याचे 
कारि पुढीलप्रमािे आहे. 

 
प्रवतपक्षाच्या अडचिीचा र्फायदा घ्याियाचा हा एक सशस्त्र युद्धातील डाि आहे. अथात सत्याग्रह्याला 

हा डाि खेळण्याचे प्रयोजन नाही, कारि प्रवतपक्षीयाचें नुकसान करून ककिा त्यास भीती दाखिनू त्याला 
विजय संपादन कराियाचा नसतो. यामुळे युद्धाला योलय कारि असले तर तो युद्ध केव्हाही सुरू करतो. 
सशस्त्र युद्धाची तशी स्स्थती नाही. एकदा आपला तंटा साम, दाम, भेद या तीन उपायानंी तुटिे शक्य नाही ि 
युद्ध करिे अियकय आहे, अशी दोन राष्ट्राचंी खात्री झाली म्हिजे आपिास अनुकूल आवि प्रवतपक्षीयास 
प्रवतकूल असा काळ शोरू्धन काढून त्याचिेळी प्रवतपक्षाचा कोिताही दोष नसला, तरी युद्ध सुरू कराि ेलागते. 
अशा िळेी युद्ध सुरू करण्याची जबाबदारी प्रवतपक्षीयािर टाकण्यात लबाडी असते, ही गोष्ट  काही खोटी 
नाही. तथावप युद्धावशिाय गत्यंतर नाही, अशी खात्री झाल्यािरच केिळ युद्धाचा समय ठरविण्यातही 
लुच्चवेगरी केली जाते. साम, दाम, भेद या उपायानंी कायमपिे न वमटिाऱया प्रयकनाबद्दलच सार्धारितः युदे्ध 
होत असतात, हे खोटे नाही. तथावप सत्याग्रह्याला प्रवतपक्षाच्या संकटाचा र्फायदा घेिे योलय िाटत 
नसल्यामुळे त्याला उपरोक्त लबाडी करण्याचे कारि नसते. ज्यािळेी खरोखरच प्रवतपक्षी कोित्याही 
तडजोडीस अनुकूल नसतो त्याचिेळी सत्याग्रह युद्ध सुरू करिे युक्त आहे, हे आता िाचकाचं्या लक्षात 
येईल. 

 
येथे साम, दाम, दंड, भेद या चार उपायाचंा सत्याग्रही कोिता अथय करतात हे पावहले पावहजे. दंड 

याचा अथय सत्याग्रही आत्मक्लेश असाच करतात. सामाचा अथय उघड असून कोित्याही प्रयकनासंबरं्धी 
प्रवतपक्षीयाशी चचा करून दोन्ही पक्षातील लोकाचें गैरसमज दूर करिे आवि आपल्या पक्षाची बाजू 
युस्क्तिादाने दुसऱयानंा पटविण्याचा प्रयत्न करिे, या अथाने सत्याग्रह्याला सामाची र्फारच गरज आहे. हे 
काम करण्यास सत्याग्रह्याने नेहमी तयार असले पावहजे. महात्मा गारं्धीनी असहकावरता पुकारली असताना 
ते व्हॉईसरायाचंी गाठ का घेतात, ड्ुक ऑर्फ कॅनॉट ककिा वप्रन्स ऑर्फ िले्स यानंा पते्र का पाठवितात, याचे 
रहस्य या सामाच्या उपायात आहे. कोिताही प्रयकन सामाने सुटिारा असल्यास तो प्रयत्न प्रथम झाला पावहजे. 
दुसरा उपाय म्हिजे दाम. दाम याचा अथय प्रवतपक्षातील लोकानंा वर्फतुरीकवरता वदलेले द्रव्य असा नव्हे, 
कारि त्याचा अंतभाि दाम यात न होता भेद यात होतो. दाम यात आपल्या न्याय्य हक्कातंील काही भाग 
सोडून देऊन तडजोडीस तयार होिे असा होतो. सत्याग्रह्याला हाही उपाय योजािा लागतो. स्िातंत्र्याचे 
ध्येय प्राप्त झाले नाही तरी काही काळ िसाहतीच्या स्िराज्यािर तृप्त राहिे, हा दामाचाच एक प्रकार आहे. 
भेद हा उपाय उघडपिे योजिे याचाच अथय असहकावरता होय. हा उपाय योजताना अथात कोित्याही 
नीवतबाह्य कृत्याचा अिलंब कराियाचा नाही, हे सत्याग्रह्याचे ब्रीदच आहे. तात्पयय नेहमीच्या व्यिहारातील 
साम, दाम, दंड, भेद या चारी उपायाचंी योजना त्यातील ‘शठं प्रवत शाठ्यं’ हा भाग िगळून सत्याग्रही करीत 
असतो. 

 
युद्धनीतीत “वकमान प्रवतकाराचे र्धोरि” (Policy of Least Resistance) असे एक र्धोरि असते. 

त्याचाही अिलंब सत्याग्रह्याला करािा लागतो. अलीकडे कहदी राजकारिात वकमान प्रवतकाराचे र्धोरि 
आपि स्िीकारतो, असे नेमस्त लोक म्हित असतात, परंतु हे त्याचें म्हििे बरोबर नाही. कारि हे र्धोरि 
कोित्याही प्रकारचे युद्ध न करिाऱया नेमस्तानंा आचरता येिेच शक्य नाही. प्रत्यक्ष युद्धाला उभा राहिाऱया 
सेनापतीला त्याचा स्िीकार करािा लागतो. ज्या वठकािी शत्रचू्या प्रवतकाराचा संभि कमी आवि ज्या 
वठकािी आपले बल एकिटिे जास्त सुकर ते वठकाि आर्धी काबीज करून शत्रूची र्फळी र्फोडिे, असा या 
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र्धोरिाचा मूळचा शब्दशः अथय आहे. नेमस्त लोक या र्धोरिातील एकाच अंगाचा लक्षिेने स्िीकार करतात, 
परंतु त्यातील दुसऱया अंगाकडे त्याचें पूिय दुलयक्ष आहे, प्रवतपक्षीयाचंा सिांत मोठा जो अन्याय असेल ि ज्याचे 
समथयन करिे शक्य नाही त्यािरच आपले लक्ष िेर्धिे ि तो अन्याय दूर करण्याचा प्रथम प्रयत्न करिे हे र्धोरि 
िरील र्धोरिाचे एक अंग आहे. त्याचे दुसरे अंग म्हिजे तो अन्याय दूर करण्यासाठी आपले शस्क्तसियस्ि 
एकिटिे हे होय. दुसरे अंग नेमस्तपक्षाच्या मुळीच लक्षात येत नाही. स्ितःच्या साम्याने काहीच वमळिे 
शक्य नाही, असे नेमस्तानंा िाटत असल्यामुळे त्याचें या अंगाकडे दुलयक्ष होिे साहवजकच आहे. म. गारं्धींच्या 
नेहमीच्या र्धोरिाचे स्िरूप खरोखरच वकमान प्रवतकाराचे असे. ज्या हक्काकवरता ककिा अन्याय 
वनिारिाकवरता कायदेभगंाचे युद्ध सुरू कराियाचे असे ते ठरवितात, त्या हक्काची पायमल्ली करिे ककिा तो 
अन्याय न वनिारिे विपक्षीयानंा असमथयनीय असते. कायदेभदंाचे युद्ध पुकारण्यापूिी ते ज्या वकमान मागण्या 
करतात, त्या खरोखरच नेमस्त असतात, अशा दृष्ट ीने शत्रलूा ज्या वठकािचा हल्ला परतवििे अत्यंत दुष्ट्कर 
असे वठकाि शोरू्धन तेथेच हल्ला चढिाियाचा हे म. गारं्धींचे वनत्याचे र्धोरि आहे. परंतु तो हल्ला यशस्िी 
करण्याकवरता आपले सिय साम्यय खची घालाियाचे ककबहुना आपले प्रािही खची घालाियाचे असा त्याचंा 
बािा आहे, यामुळेच त्यानंा आजपयंत यश संपादन करता आले आहे. नेमस्त ककिा राष्ट्रीय याचं्या 
आजपयंतच्या र्धोरिाहून हे अगदी स्ितंत्र र्धोरि आहे. या दोघानंाही सरकारशी सशस्त्र ककिा वनःशस्त्र युद्ध 
कराियाचे नव्हते. मागण्या करून जेिढे वमळेल तेिढेच वमळिाियाचे असे दोघाचेंही र्धोरि असून र्फक्त 
मागण्या कशा कराव्या याविषयीच त्याचं्यात तीव्र मतभेद वदसून येत असे. ज्यािळेी मागण्या नाकारल्यािर 
आपिास काहीच कराियाचे नसते तेव्हा जास्त मागण्या करिे हे मुत्सद्दीपिाचे असते, परंतु ज्या िळेी 
आपल्या मागण्या कोित्याही प्रकारचे युद्ध माडूंन प्राप्त करून घ्याियाच्या असतात, त्यािळेी केिळ युद्ध 
न्यायाच्या दृष्ट ीने वतकडे न पाहता शक्याशक्य ि स्िपर-बलाबल पाहाि ेलागते. कोित्याही प्रकारचे युद्ध 
केले तरी आपले सिय न्याय्य हक्क एकदम प्राप्त होतील अशी अपेक्षा करिे हे अव्यिहायय असते. परंतु मागण्या 
वकतीही नेमस्त केल्या तरी त्या आपि स्िाथयत्याग केल्यावशिाय प्राप्त होतील हे समजिेही वततकेच ककबहुना 
त्याहून जास्त अव्यिहायय समजले पावहजे. या दृष्ट ीने वकमान मागण्या आवि त्या प्राप्त करण्यासाठी कमालीचे 
प्रयत्न याचंी योलय जोड देिे हेच खरे वकमान प्रवतकाराचे र्धोरि होय. वकमान मागण्या याचा अथय जो अन्याय 
अगदी असमथयनीय असेल तेिढाच दूर करण्याचा प्रथम प्रयत्न कराियाचा. तो दूर करण्यासाठी सिय बल 
एकिटायचे ि शत्रिूर जोराचा हल्ला कराियाचा. 

 
बाडोलीचा सत्याग्रह सुरू कराियाच्या िळेी म. गारं्धींनी अशा पेचात सरकारला र्धरण्याचा घाट 

घातला होता. बाडोलीचा सत्याग्रह सुरू करण्याच्या आर्धी सरकारला त्यानंी ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या 
अत्यंत कमी होत्या. स्िराज्य, वखलार्फत ककिा पजंाब या प्रकरिाचा विचार करण्यास सियपक्षीय पवरषद 
बोलिा, अशीसुद्धा मागिी त्यानंी केली नव्हती. र्फक्त आमचे राजकीय कैदी सोडून द्या, भाषि स्िातंत्र्य, 
लेखनस्िातंत्र्य ि संघस्िातंत्र्य यािंर हल्ला करीत नाही अशी हमी द्या, म्हिजे आम्ही बाडोलीचा साियवत्रक 
सत्याग्रह बंद करतो, असे त्यानंी व्हाईसरॉयानंा जाहीर आश्वासन वदले होते. याचा अथय असहकावरता बंद 
कराियाची असा नाही. परंतु प्रत्यक्ष कायदेभगं सुरू कराियाचा नाही. मागे असे सावंगतलेले आहे की, 
असहकावरता म्हिजे प्रत्यक्ष युद्ध नव्हे, ही भेदनीती आहे ककिा युद्धाची पूियतयारी आहे. कायदेभगं हे खरे युद्ध 
आहे. त्यािळेच्या पवरस्स्थतीत स्िराज्य द्याल तरच बाडोलीचा कायदेभगं बदं करतो असेही म. गारं्धींना 
म्हिता आले असते, परंतु स्िराज्याकवरता कायदेभदंाचे युद्ध माडंिे त्यानंा त्यािळेी व्यिहायय िाटत नव्हते, 
हे उघड आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अखेरीस एकाच प्रयकनाचे उत्तर देऊन हा लेख पुरा करतो. सत्याग्रह युद्धात मुत्सदे्दवगरी लागते असे 
िाचून वकत्येक िाचक बुचकळयात पडतील, कारि मुत्सदे्दवगरी म्हिजे लबाडी असा काही लोक अथय 
करतात, पि हा अथय बरोबर नाही. शौयय आवि क्रौयय यात जो भेद आहे, तोच भेद मुत्सद्दीपिा ि लबाडी यात 
आहे. आपि बुवद्धबळाचा खेळ माडंला म्हिजे प्रवतपक्षाची नजर चुकिनू मात करतो यात खरे क्रीडाकौशल्य 
नाही. दुसऱयाचे पुढचे चार डाि ध्यानात घेऊन आपला खेळ सरळपिाने खेळिे ि अखेरीस प्रवतपक्षािर डाि 
करिे यात खरे कौशल्य आहे. सत्याग्रह्याची मुत्सदे्दवगरी दुसऱया प्रतीची असते ि तीत असत्याची ि 
लपंडािाची भेसळ नसते. ज्यामानाने लपंडाि कमी त्या मानाने बुवद्धकौशल्य जास्त लागते, तसेच ज्या मानाने 
शस्त्रबळ कमी त्या मानाने िीरिृत्ती जास्त लागते, हा सियत्र अनुभि आहे. या दृष्ट ीने मुळीच लपंडाि ककिा 
शस्त्रबळ याचें सहाय्य न घेिाऱया सत्याग्रह्याची मुत्सदे्दवगरी ि िीरिृत्ती ही असामान्यच असली पावहजे हे उघड 
आहे. 

 
िरील एकंदर वििचेनािरून सत्याग्रहाचे युद्ध कोित्या तत्त्िािर चालविले जाते, त्याचे खरे रहस्य 

कशात आहे ि वनःशस्त्र, दुबयल आवि परपीवडत राष्ट्राला सशस्त्र युद्धापेक्षा ह्या सत्याग्रह युद्धाचा अिलंब करिे 
काययवसद्धीच्या दृष्ट ीने कसे अवर्धक वहतािह ि सुकर आहे, तसेच त्यामुळे लोकाचं्या िीरिृत्तीचा उच्छेद होऊन 
ते मेषपात्र बनतात, त्यातील सत्यिृत्ती ऊर्फय  सारु्धत्ि हे सिांच्या अंगी बाििे शक्य नसल्यामुळे ते 
मनुष्ट्यस्िभािाचा विचार करता अव्यिहायय आहे, त्यात राजकारिपटुत्ि अथिा मुत्सदे्दवगरी यास अिसर 
नसतो, िगैरे जे आके्षप त्यािर घेतले जातात ते कसे र्फोल ि भ्रामक आहेत, हे िाचकाचं्या चागंले लक्षात 
येईल. 

 
[लोकप्रमत्र, प्रिसेंबर १९२३, प.ृ २५३ ते २६५] 
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१३ 
 

सत्याग्रह आनि प्रजाधमय 
 

...राष्ट्रसभा आवि म. गारं्धी याचं्या दरम्यान अकहसेच्या व्यािहावरक मयादासंंबरं्धी जो मतभेद झालेला 
आहे, त्याचे अवर्धक वििेचन या लेखात कराियाचे आहे. ते करण्यापूिी राज्यशास्त्रदृष्ट्ट्या एका मूलभतू तत्त्िाचे 
स्पष्ट ीकरि करिे अियकय आहे. आजपयंत गौतम बुद्ध आवि येशू विस्त यानंीच सत्य ि अकहसा या तत्त्िाचंा 
प्रसार अत्यंत मोठ्या प्रमािािर केलेला आहे ि त्याचं्या अनुयायातूंनच विशषेतः विस्ताच्या अनुयायातूंनच 
अकहसक सिांगीि क्रातंीची कल्पना वनघालेली आहे. गौतम बुद्ध ि येशू विस्त याचं्या अनुयायानंीही काही 
कालाने राजर्धमातील अपवरहायय कहसेला समाजर्धारिेच्या नािाने–म्हिजेच र्धमाच्या नािाने–मान्यता वदली 
आहे. यामुळे बुद्धर्धमात महायानपथं वनघाला ि विस्ती र्धमात “पवित्र रोमन साम्राज्याची कल्पना” वनघाली. 
श्रीकृष्ट्ि ि महंमद पैगंबर यानंी तर “र्धम्यय युद्धाच्या मोक्षप्राप्तीचे एक सार्धनच बनविले आहे.” र्धम्यात् वह 
युद्धात् श्रेयोऽन्यत्ं क्षवत्रयस्य न विद्यते । तरीही गौतम बुद्ध, येशू विस्त याचं्या अनुयायातंील अनेकानंी ही 
तडजोड मान्य न करता आपला शुद्ध अकहसािाद यवतर्धमाच्या रूपाने वजितं ठेिण्याचा प्रयत्न केला असून 
कहदु ि मुसलमान र्धमांनीही समाजर्धारिेच्या कामी राजर्धमातील दंडशक्ती पुरी पडत नाही हे ओळखून 
यवतिगय आवि र्फकीरिगय वनमाि करण्याची आियकयकता मान्य केलेली आहे. पि हा यवतिगय ककिा र्फकीरिगय 
आपल्या क्रावंतकायाची जािीि ठेि ूशकला नाही, उलट तोच राजदंडाचा स्तुवतपाठक बनला ि राजकीय 
जुलुमाला र्धार्ममक संस्थेचा आशीिाद देऊन प्रवतक्रावंतकारक कायय करू लागला. सत्य-अकहसा र्धमाचा याहून 
अवर्धक अर्धःपात संभित नाही. पि कहदुर्धमातील ब्राह्मिानंी, बुद्धर्धमातील वभक्षूंनी, विस्ती र्धमातील 
र्धमावर्धकाऱयानंी ि मठातील संन्याशानंी समाजर्धारिेच्या नािाने राजाचं्या जुलुमापुढे मान िाकविण्याचे आवि 
आर्मथक ि सामावजक विषमता सहन करण्याचे वशक्षि जनतेला वदलेले आहे यात शकंा नाही. हे ऐवतहावसक 
सत्य पाहूनच “र्धमय ही अरू्फची गोळी आहे” हा वसद्धातं कालय  माक्सयने जगापुढे मावंडला. या वसद्धातंाला गौतम 
बुद्ध, येशू विस्त, जॉजय र्फॉक्स, कौंट टॉलस्टॉय, म. गारं्धी इत्यादी काही उज्ज्िल अपिाद आहेत आवि 
त्याचं्या तेजस्िी जीिनाकडे पाहूनच मनुष्ट्यानंा खऱया र्धमाचे आवि आपल्या आत्म्याच्या सत्यस्िरूपाचे ज्ञान 
होऊ शकते. समाजात आत्मबलाची ज्योत एकसारखी तेित ठेिनू सिय प्रकारच्या अन्यायाला, जुलुमाला 
आवि विषमतेला विरोर्ध करीत राहाियाचे, पि असे करताना सत्य ि पे्रम या दैिी गुिाचंा लोप होऊ द्याियाचा 
नाही हे या विभतूींचे अितारकायय असते. म. गारं्धींनी हे कायय एिढ्या प्रमािािर केलेले आहे आवि ते करण्यात 
लागिारे राजकीय व्यिहारनैपुण्य ि संघटनाकौशल्य इतक्या मोठ्या प्रमािािर व्यक्त केलेले आहे की, 
त्यानंा र्धमयसंस्थापकाचं्या िगात गिाि ेकी क्रावंतकारकाचं्या यादीत त्याचंी गिना करािी याबद्दल अनेकानंा 
मोह पडतो. 

 
राजधमय, यनतधमय व प्रजाधमय 
 

म. गारं्धींचे िैवशष्ट्ट्य हे आहे की, ते जनतेला क्रावंतकारक प्रजार्धमाचे वशक्षि देिारे यती आहेत. गौतम 
बुद्ध ककिा येशू विस्त यानंी प्रजार्धमातील क्रावंतकारक कतयव्याचे वशक्षि जनतेला वदले नाही. सत्ता ि संपत्ती 
याचं्या मोहातून अवलप्त राहून प्रजेचे आत्मबल जागृत करिारा यवतिगय त्याचं्या र्धमात वनमाि झाला, परंतु 
सते्तच्या ि संपत्तीच्या मदाने रंु्धद झालेल्याशंी सहकार करून राजकीय, सामावजक ि आर्मथक विषमतेला 
मान्यता देिे हे पाप आहे याची जािीि त्यानंी जनतेला करून वदली नाही. त्या र्धमातील राजानंा ि प्रजानंा 
आपापले र्धमय सावंगतले आवि राजर्धमातील वकमान अपवरहायय कहसेला मान्यता देण्यास वशकविले, पि 
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समाजर्धारिेला अियकय असिारी अपवरहायय कहसा वकमानच राहील याबद्दल जी दक्षता घ्याियास हिी, ती 
त्यानंी घेतली नाही. ही दक्षता घ्याियाची तर प्रजार्धमातील क्रातंी प्रकरि वििवेचले पावहजे. म. गारं्धी प्रजेला 
सत्याग्रही बनिनू हे क्रातंी प्रकरि वशकिीत आहेत. म्हिूनच सत्याग्रह हा आता केिळ यवतर्धमय उरला नसून 
तो जनतेचा प्रजार्धमय बनला आहे. यवतर्धमातील अकहसेचे शुद्ध स्िरूप प्रजार्धमात वततके शुद्ध राहिे शक्य 
नाही याचीही जािीि आपि वनत्य ठेिली पावहजे. पि राजर्धमातील अपवरहायय कहसा वनत्य वकमानच राहािी, 
यासाठी प्रजार्धमातील अकहसेची मयादा कमालीची ठेिािी लागते, याची जािीि म. गारं्धींनी आरु्धवनक 
भारतास करून वदली आहे. “प्रजार्धमातील अकहसेचे क्रावंतकारक स्िरूप हेच वतचे खरे स्िरूप आहे” याचीही 
विस्मृती ते जनतेला होऊ देत नाहीत, हे त्याचें महत्कायय आहे. 
 
आत्मबल व शस्त्रबल यांचे व्यस्त प्रमाि 
 

समाजाची न्यायबुद्धी हा समाजर्धारिेचा खरा आर्धार आहे. समाजघटनेत ज्या प्रमािात ही न्यायबुद्धी 
प्रकट झाली असेल, त्यामानाने त्याचं्या र्धारिेस शस्त्रबलाची आियकयकता लागिार नाही. उलट 
समाजघटनेत वजतका न्याय कमी वततके त्याच्या र्धारिेस लागिारे शस्त्रबलही अवर्धक, असे हे प्रमाि आहे. 
याचाच समाजर्धारिेच्या कायातील आत्मबल ि शस्त्रबल याचें व्यस्त प्रमाि असे िर म्हटले आहे. राज्यसंस्था 
ही समाज संघटनेचे रक्षि करिारी अथिा वतला विवशष्ट  आकार देिारी संस्था आहे. वकत्येक िेळा 
समाजसंघटनेतील न्यायतत्त्िाचे संरक्षि ती करते, तर पुष्ट्कळ िळेा ती अन्याय्य तत्त्िाचेही संरक्षि करीत 
असते. तथावप वतचे जाहीर र्धोरि न्यायसंरक्षि हेच नेहमी असते. पि न्यायाच्या नािाने अन्यायाचे रक्षि 
करण्याचा डाि वजला लागलेला नाही अशी राज्यसंस्था अद्यावप अस्स्तत्िात आलेली नाही. साम्राज्यशाही 
राज्यसंस्थेची तर उत्पत्ती, स्स्थती ि अंत हे अन्यायातूनच होत असतात. पि प्रजेत अन्यायाशी असहकार 
करण्याचे ि न्याय संस्थापनेसाठी आत्मक्लेश भोगण्याचे साम्यय वजतके िाढेल, वततक्या प्रमािात अन्याय्य 
राज्यसंस्था कोसळून पडेल ि वतच्या आर्धारािर चालिारी समाजघटनाही मोडून जाईल हे उघड आहे. ही 
क्रातंी जर सामान्य जनतेच्या संघवटत शुद्ध आत्मबलानेच होईल, तर अन्याय्य राजसंस्था नष्ट  केल्यानंतर 
निी दंडर्धारी राज्यसंस्था वनमािही करािी लागिार नाही असे सत्याग्रही क्रावंतशास्त्र आहे. समाज 
संघटनेतील अन्याय असहकाराने नष्ट  झाल्यानंतर जी संघटना वनमाि होईल, वतला कहसक राजर्धमाची 
आियकयकताच उरिार नाही. हेच म. गारं्धींचे “रामराज्य” होय. त्याना आरु्धवनक भाषेत “आत्मराज्य” असेही 
म्हिता येईल. पुरािात सत्ययुगाच्या नािाने याच ध्येयाचा उल्लेख असून स्िराज्याचे अंवतम स्िरूप तेच आहे. 
समाजिाद्यानंाही अंवतम दृष्ट ीने तेच वशखर गाठाियाचे असून विस्ताचे परमेश्वरी साम्राज्य अथिा बुद्धाचे 
र्धमयराज्य ते हेच होय. 
 
राष्ट्रसभा व क्रांनतवाद 
 

सत्याग्रही क्रातंीची शुद्ध कल्पना िरीलप्रमािे आहे आवि देशातील प्रस्थावपत राज्ययंत्र मोडून पडले 
तरी त्याच्या वठकािी दुसरे राजयंत्र वनमाि करिे हे सत्याग्रही क्रातंीत अियकय मावनलेले नाही. सत्ययुग हेच 
वजचे ध्येय असून त्यासाठी सतत यत्न करीत राहण्याची जीिनदीक्षा ज्यानंी घेतली असेल, त्याचं्या हातून 
राज्यस्थापनेचे कायय होिार नाही ि ते करू लागले तर त्याचंा व्रतभगं त्यात झाल्यािाचून राहिार नाही. 
तथावप राष्ट्रसभेला ही सत्याग्रही क्रातंीची शुद्ध भवूमका स्िीकारता येिे अव्यिहायय ककबहुना आजच्या जगाच्या 
विकासाच्या दृष्ट ीने अशक्यच आहे. येथील सामान्य जनता ि वतचे रु्धरीित्ि करिारे नेते, यापंैकी कोिासही 
हा आध्यास्त्मक अराजकिाद आज व्यिहायय िाटत नाही ि म्हिूनच म. गारं्धींशी शातंतारक्षि ि राष्ट्ररक्षि या 
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कामी स्िीकारण्याच्या र्धोरिासंबरं्धी राष्ट्रसभेचा मतभेद झालेला आहे. क्रावंतकालीन अराजक पवरस्स्थतीतही 
तो तसा होिे अपवरहायय आहे. राज्ययंत्र मोडून त्याच्या वठकािी दुसरे उभे करिे ि राजर्धमातील रूढ नीतीस 
अनुसरून वकमान अपवरहायय कहसेने त्याचे रक्षि करिे, एिढीच क्रातंीची कल्पना आजच्या पवरस्स्थतीत 
व्यिहायय होऊ शकते. जुन्या राज्ययंत्राशी सिय जनता ि राजसेिक यानंी असहकार करून ते बदं पावडले ि 
जुन्या राजसेिकानंी नव्या समाज घटनेला आपली वनष्ठा संक्रातं केली की, शुद्ध सत्याग्रही क्रातंी यशस्िी 
झाली एिढेच या क्रातंीचे आजचे व्यिहायय मूतय स्िरूप आहे. एिढे झाले की, नव्या समाज संघटनेचे स्िराज्य 
शातंतेने प्राप्त झाले असे मानून त्याचें रक्षि करण्याचा प्रयकन राष्ट्रसभेला हाती घ्यािा लागिार आहे. तो प्रयकन 
शुद्ध सत्याग्रहाने सोडविण्याइतके संघवटत आत्मबल आज आपिास प्राप्त होिे शक्य नाही या र्धोरिानेच 
राष्ट्रसभेला तो सोडिािा लागेल. 
 
समाजवादी व सत्याग्रही 
 

हे कायय राष्ट्रसभेतील समाजिाद्यानंाच कराि ेलागेल आवि सत्याग्रही काययकत्यांना त्यात प्रत्यक्ष 
सामील न होता निी राज्यसंस्था सिंकष (Totalitarian) बनून जनतेच्या मूलभतू हक्काचंी ि वहताची पायमल्ली 
करिार नाही एिढी दक्षता घेण्याचे कायय कराि ेलागेल. या दोन पक्षाचें असे सहकायय वटकून राहील, तर 
रवशयाप्रमािे अवनयंवत्रत एकपक्ष-सत्ताक समाजिाद येथे वनमाि न होता लोकशाही स्िरूपाचा समाजिाद 
वनमाि होईल. यालाच मी “सत्याग्रही समाजिाद” म्हितो.... 
 

[अखंि भारत, १६ नोव्हेंबर, १९४४ प.ृ ३ व ६] 
  



 

अनुक्रमणिका 

१४ 
 

सत्याग्रह आनि राज्यमीमासंा 
 

[‘सत्यकथा’ मावसकाने माचय १९४८ चा अंक म. गारं्धींना श्रद्धाजंली िाहिारा विशषेाकं म्हिून 
काढला. त्यात आचायय जािडेकराचंा “म. गारं्धींचे राजकीय नेतृत्ि आवि जीवित कायय” ह्या शीषयकाचा लेख 
समाविष्ट  आहे. या लेखात आचायांनी गारं्धींच्या नेतृत्िशलैीची चचा केली आहे. प्युवरटन पथं, के्वकर पंथ यानंी 
अन्याय प्रवतकाराची पे्ररिा वदली पि पुढे त्याचें कायय सेिािृत्तीपुरतेच मयावदत झाले. गारं्धींप्रमािेच 
टॉलस्टॉयनेही अकहसेचा पुरस्कार केला पि अकहसेचा पाठपुरािा आवि नेतृत्िगुि याचंा जसा संगम 
गारं्धींमध्ये आढळतो तसा अन्य कोिात आढळत नाही हे गारं्धींचे िेगळेपि आचायांनी नोंदिले आहे. या 
लेखाच्या उत्तरार्धात “सत्याग्रह आवि राज्यमीमासंा” या उपशीषयकाखाली आचायांनी गारं्धींच्या 
सत्याग्रहविचाराची जी चचा केली आहे ती येथे घेतली आहे.] 

 
राज्यसंस्थेची मीमासंा करिारे मुख्यतः तीन संप्रदाय आरु्धवनक काळात वनमाि झालेले आहेत. 

त्यानंा अनुक्रमे व्यस्क्तिादी, राष्ट्रिादी आवि समाजिादी असे म्हिता येते. व्यस्क्तिाद्याचंा सिय भर 
व्यस्क्तस्िातंत्र्याच्या तत्त्िािर असून, राष्ट्रिादी हे राष्ट्रभक्ती ि राष्ट्रवनष्ठा यानंाच आद्यस्थान देत असतात. 
समाजािादी हे या दोहीहून वभन्न असून समाजाची सिय संपत्ती सामावजक मालकीची समजािी आवि आर्मथक 
िगयभेद नष्ट  करून एकिगय समाज स्थापािा यािर भर देतात. आजची सिय राष्ट्रे भाडंिलदार ि कामगार या 
दोन िगात विभागलेली असून त्याचं्यामध्ये एक प्रकारचा िगयकलह सारखा चालू असतो. सामावजक 
र्धनोत्पादनाची सिय सार्धने समाजाच्या मालकीची बनून केिळ स्िावमत्िािर र्धन संपादन करिारे जमीनदार, 
कारखानदार ि सािकार हा िगय नाहीसा झाल्याखेरीज आज सिय राष्ट्रातं चालू असलेला िगयविग्रह कायमचा 
शातं होिार नाही असे समाजिाद्याचें म्हििे आहे. या व्यस्क्तिादी, राष्ट्रिादी ि समाजिादी विचारसरिींहून 
सत्याग्रही विचारसरिी वभन्न असली, तरी वतच्यात या तीनही विचारसरिींतील सत्-तत्त्िाचंा समािशे 
झालेला आहे. उदाहरिाथय, सत्याग्रही मनुष्ट्य हा प्रत्येकाचे बुवद्धस्िातंत्र्य अबावर्धत ठेऊन, आत्मप्रामाण्य हेच 
सियश्रेष्ठ प्रामाण्य समजतो आवि या आत्मप्रामाण्याच्या आर्धारे तो सामावजक, राजकीय ि र्धार्ममक अन्याय्य 
बरं्धनाचंा भगं करण्यास प्रिृत्त करतो. पि हे करताना तो अकहसेचे आवि सत्यवनष्ठेचे बरं्धन आपिास लािनू 
घेतो. सत्यवनष्ठा हेच त्याचे आत्मदशयनाचे सार्धन असते आवि सामावजक अन्यायाचा अकहसेने प्रवतकार करीत 
असता, तो आपल्या अंतःकरिातील सत्यवनष्ठेस जागून सामावजक अन्यायाशंी अनत्याचारी असहकार करीत 
असतो. या त्याच्या अनत्याचारी क्रावंतकारक कृत्यासाठी समाजाने वदलेली देहदंडाची वशक्षा भोगून 
सत्यासाठी सोसलेल्या आत्मक्लेशाने समाजाचे अंतःकरि बदलण्याचा तो प्रयत्न करीत असतो. लोकशाही 
राज्यातही अशा प्रकारच्या सत्याग्रही व्यस्क्तस्िातंत्र्याचा हक्क प्रजेने उपभोगला पावहजे, हे तत्त्ि सत्याग्रहात 
अंतभूयत झालेले आहे. बहुमताच्या हाती राजदंड असािा ही लोकशाहीची नीती सत्याग्रही संप्रदायास 
व्यिहारदृष्ट्ट्या मान्य करािी लागली, तरी बहुमताने वनिडून वदलेल्या पक्षाचं्या हाती राज्यकारभार 
असतानाही अन्याय असह्य झाल्यास प्रजेला सत्याग्रही िृत्तीने वनरुपाय म्हिून सविनय कायदेभगं करण्याचा 
अंवतम हक्क असला पावहजे. नाहीतर लोकशाहीखाली बहुसंख्याकंानंी वकतीही अन्याय केला तरी तो सहन 
करिे हेच अल्पसंख्याकंाचें कतयव्य ठरेल, हे मत नैवतक दृष्ट्ट्या समथयनीय होऊ शकत नाही. या दृष्ट ीने विचार 
केल्यास सत्याग्रही हा आत्मप्रामाण्यिादी असल्याने तो अत्यंत व्यस्क्तस्िातंत्र्यिादी आहे असे म्हिता येते ि 
ते खरे आहे. पि आपल्या व्यस्क्तस्िातंत्र्याचा ि बुवद्धस्िातंत्र्याचा उपयोग, र्धनसंग्रह करण्याच्या कामी आवि 
इतरानंी आपल्या श्रमाने वनमाि केलेली संपत्ती आपिास वमळविण्याच्या कामी करिे ही एक चोरीच आहे ि 
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कायद्याने अकष्ट ार्मजत संपत्ती संपादन करण्याचे ि र्धनसंग्रह करण्याचे काही स्िातंत्र्य आज व्यक्तींना वदलेले 
असले तरी ते योलय नाही ि त्याचा र्फायदा घेऊन खाजगी र्धनसंग्रह करिे हे सत्याग्रहाच्या िृत्तीशी आवि 
अस्तेय ि असंग्रह या िृत्तीशी विसंगत आहे. व्यक्तीला जे बुवद्धस्िातंत्र्य वदलेले आहे ते सत्याग्रह अथिा 
सदसत् याचंा वििके करून, वनत्य सत्यवनष्ठ राहण्यासाठी आहे. स्ितःच्या श्रमानेच त्याने आपली उपजीविका 
केली पावहजे. दुसऱयाच्या श्रमाचा उपयोग करून, स्ितः कष्ट  न कवरता उत्पन्न झालेल्या र्धनाचा उपभोग घेिे 
ि संग्रह करिे हा अन्याय असून या कामी अथिा आपल्या ककिा लोकांच्या अन्यायाचे समथयन करण्याच्या 
कामी बुद्धीचा विवनयोग करिे हा वतचा व्यवभचारच होय. या दृष्ट ीने समाजरचना ही श्रम, अस्तेय ि असंग्रह 
या तीन तत्त्िािंर उभारली जािी असे सत्याग्रहाचे मत आहे. सत्य, अकहसा ि ब्रह्मचयय ही तीन तत्त्िे सिय 
आत्मोन्नतीस आर्धारभतू आहेत. त्याचप्रमािे श्रम, अस्तेय ि असंग्रह ही तीन तत्त्ि े समाजाच्या आर्मथक 
घटनेसही आर्धारभतू घडली जािी. या आर्मथक घटनेच्या दृष्ट ीने स्तेयमूलक ि संग्रहप्रर्धान भाडंिलदारी 
समाजरचना सत्याग्रहास वबलकूल मान्य नसून, आर्मथक घटनेच्या दृष्ट ीने समाजिाद सत्याग्रहास अवर्धक 
वनकट आहे. आर्मथक व्यिहारात भाडंिलशाही व्यस्क्तस्िातंत्र्याला सत्याग्रही समाजात स्थान वमळिे शक्य 
नाही. भाडंिलदार ि कामगार अशा दोन िगात विभागलेली वद्विगय राष्ट्रघटना सत्याग्रही तत्त्िाशी विसंगत 
आहे. राष्ट्र हे एकिगयच असले पावहजे, हे समाजिादी तत्त्ि सत्याग्रहास मान्य आहे. तथावप कहसेच्या ि 
अत्याचाराच्या मागाने खरा एकिगय समाज वनमाि करता येिार नाही आवि तसा प्रयत्न केल्यास अवनयंवत्रत 
कामगारशाही स्थापन होऊन तीत लोकशाहीचा ि व्यस्क्तस्िातंत्र्याचा पूिय लोप होईल असे सत्याग्रही दृष्ट ीचे 
लोक म्हितात आवि रवशयातील अनुभिािरूनही असे वदसत आहे. तात्पयय, लोकशाही राज्य आवि 
सत्याग्रही व्यस्क्तस्िातंत्र्य हे शाबतू ठेिनू जो समाजिाद येऊ शकेल तो सत्याग्रहात अंतभूयत होऊ शकतो. 
आजच्या भाडंिलदार लोकशाहीतील भाडंिलदाराचें व्यस्क्तस्िातंत्र्य आवि वद्विगय समाजरचना सत्याग्रहाला 
केव्हाही मान्य होिे शक्य नाही. 

 
राष्ट्रिादातील ह्या सत् तत्त्िाचंा समािशे सत्याग्रहात झालेला आहे. राष्ट्रभक्ती हा एक श्रेष्ठ सद गुि 

आहे यात शकंा नाही. पि राष्ट्रवनष्ठा ही सत्याग्रही व्यक्तीची अंवतम वनष्ठा होऊ शकत नाही. आपल्या 
राष्ट्राच्या सुखासाठी ककिा सते्तसाठी दुसऱया राष्ट्रािर आक्रमि करिे ककिा इतर कोित्याही प्रकारचा 
अन्याय करिे अशा कृत्यास सत्याग्रही पाकठबा देऊ शकत नाही. इतकेच नाही, तर आपल्या राष्ट्राने केलेल्या 
अशा अन्यायाचा वनषेर्ध करिे हे त्याचें कतयव्य ठरते. त्याचप्रमािे ज्यानंी सत्याची ि अकहसेची दीक्षा घेतली 
असेल, त्यानंी आपल्या राष्ट्राच्या रक्षिासाठी सत्याग्रही अकहसक प्रवतकार करून प्रािापयिही करिे हे त्याचें 
अियकय कतयव्य असले तरी ते त्या कामी शस्त्र र्धारि करिार नाहीत हे उघड आहे. पि राष्ट्रािर परक्याचें 
आक्रमि झाले असता त्याचें रक्षि न करता तटस्थ राहिे ि भेकडपिाने आपल्या जीवितवित्ताचंा लोभ र्धरून 
स्िस्थ बसिे असला भेकड शातंतािाद स्िीकारण्यापेक्षा हातात शस्त्र घेऊन राष्ट्ररक्षिासाठी लढिारा िीर 
अथिा राष्ट्र परतंत्र झाले असता त्याला स्िातंत्र्य करण्यासाठी सशस्त्र क्रातंी करिारा स्िातंत्र्यिीर हा 
सत्याग्रहासाठी अवर्धक वनकट आहे यात शकंा नाही. 

 
अशा रीतीने विचार केल्यास सत्याग्रही विचारसरिी ि राज्यमीमासंा ही व्यस्क्तिादी, राष्ट्रिादी ि 

समाजिादी राज्यमीमासेंहून वभन्न असली, तरी या तीनही राज्यशास्त्रीय विचारातील सत् तत्िाचंा अंतभाि 
होऊन समन्िय सार्धला गेला आहे असे विचाराअंती वदसून येईल. आपल्या देशात म. गारं्धी नेते होण्यापूिी 
व्यस्क्तिादी विचारसरिीचा सुर्धारक पक्ष ि त्याचे प्रागवतक राजकारि होते. त्याच्याविरुद्ध राष्ट्रिादी िृत्तीचा 
राष्ट्रीय पक्ष ि त्याचे क्रावंतप्रिि राजकारि होते. म. गारं्धींनी राजकीय नेतृत्ि स्िीकारल्यानंतर या सुर्धारक 
व्यस्क्तिादाचा ि क्रावंतप्रिि राष्ट्रिादाचा समन्िय कसा करून दाखविला ते आपल्या वपढीने प्रत्यक्ष पावहलेच 
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आहे. गारं्धीयुगात समाजिादी पथं ि पक्ष निाच वनमाि झाला. तो प्रथमतः रवशयातील कम्युवनस्ट 
संप्रदायाच्या रूपाने येथे िािरू लागला. पि १९३०–३२ च्या सत्याग्रही आंदोलनानंतर राष्ट्रसभेतच एक 
राष्ट्रसभावनष्ठ समाजिादी पक्ष जन्मास येऊन त्याच्यािर म. गारं्धींची छाप पडू लागली ि राष्ट्रसभेच्या राष्ट्रीय 
लढ्यािर समाजिादी विचाराचंा प्रभाि पडू लागला. अलीकडे राष्ट्रिाद ि समाजिाद याचंा समन्िय करून 
दोहोंनाही लोकशाही समाजिादाच्या कायात गुंतिािे असा प्रयत्न म. गारं्धी करीत होते. आपली नुकतीच 
स्थापन झालेली लोकशाही ि राष्ट्रसभेची संघटना भाडंिलशाहीच्या आहारी जाऊ नये ि शातंतेच्या मागाने 
समाजिादी लोकशाही स्थापन व्हािी या दृष्ट ीने प्रयत्न महात्मा गारं्धी करीत होते. पि या गोष्ट ी घडण्याच्या 
आतच त्याचें देहािसान झाले. आता पुढील राजकीय घटनाचें भवितव्य काय होईल हे वनियाने सागंता येत 
नाही. तरीही पुढील काळात राजकीय पक्षभेद कसेही झाले, तरी कहदी राष्ट्राचे राजकारि समाजिादी वदशनेे 
जािार ि व्यस्क्तस्िातंत्र्य ि लोकशाही यानंा बार्ध न येता येथे समाजिादाची स्थापना व्हािी हेच ध्येय आज 
प्रायः सियमान्य झाले आहे. याचे बहुतेक श्रेय महात्मा गारं्धी ि त्यानंी आम्हास वदलेल्या सत्याग्रही 
दृवष्ट कोिासच वदले जाईल, यात शकंा नाही. म. गारं्धींच्यासारख्या असामान्य प्रकृतीच्या प्रत्यक्ष नेतृत्िाच्या 
अभािीही आपले राष्ट्र आता आपला मागय काढू शकेल हा जो आत्मविश्वास आपिास ि आपल्या नेत्यास 
िाटत आहे त्याचें तरी श्रेय इतर कोिास आहे? 
 
लोकसत्ता व आत्मसत्ता 
 

लोकसत्ता ही जर शुद्ध राहाियाची असेल तर वतच्यातून र्धवनकशाहीचे उच्चाटन झाले पावहजे हे 
वजतके खरे आहे वततकेच ककबहुना त्याहूनही अवर्धक हे खरे आहे की, या लोकशाहीचा खरा आर्धार प्रजेचे 
आत्मबल आहे. लोकशाहीचा सिय राज्यकारभार ि राजकारि याचंा आर्धार बहुमत असा मानला जातो. हे 
बहुमत आपल्या मतास अनुकूल करून घेण्याचे मतस्िातंत्र्य, प्रचारस्िातंत्र्य ि संघस्िातंत्र्य याचंा लाभ सिांस 
समतेने व्हािा आवि त्याचंा दुरुपयोग न होता सदुपयोग व्हािा, यासाठी आपल्या बुद्धीचा योलय उपयोग 
करण्याची सिय जनतेला लागली पावहजे. कोित्याही सूक्तासूक्त सार्धनानंी, द्रव्याच्या लोभाने, बडंाच्या 
भीतीने, जातीच्या, र्धमाच्या, स्िाथाच्या दृष्ट ीने आपल्या मताचंा प्रचार करिे हे लोकशाहीला भ्रष्ट  करिारे पाप 
समजले गेले पावहजे. तसेच बहुमताची खुशामत करिे अथिा बहुमताला पटलेले मत चुकीचे आहे असे 
स्ितःच्या बुद्धीस पटले असताही बहुमत आपिाविरुद्ध जाईल या भीतीने ती चूक न दाखविता लोभाने अथिा 
भीतीने त्याचे समथयन करिे या गोष्ट ी लोकशाहीला मारक आहेत. आपल्या वनःपक्षपाती, वनर्मिकार, वनमयळ ि 
वनरहंकार बुद्धीस जे मत पटले, त्याचा रै्धयाने, वचकाटीने, पि शातंतेने ि सवहष्ट्िुतेने प्रचार करण्यात आपल्या 
जीविताचे साथयक मानिारे, आपल्या मतातील चूक अथिा दोष वदसून येताच त्यात सुर्धारिा करिारे आवि 
सत्य िाटिाऱया मतानंा िाटेल ती संकटे आली, तरी न सोडिारे सत्यवनष्ठ र्धीरशाली नेते लोकशाहीला 
अत्यंत अियकय असतात. तपवशलात तडजोड करण्यास सदैि उत्सुक असिारे पि कोित्याही अवमषाने ककिा 
भयाने आपले तत्त्ि सोडून भ्रष्ट  न होिारे सत्याग्रही लोकशाही राज्यात अियकय असतात. ही सत्याग्रही िृत्ती ि 
वनष्ठा िाढत जाईल, त्या मानाने जनतेचे आत्मबल जागृत होत जाईल ि लोकसेिेतून आत्मसते्तकडे जाण्याचा 
काळ जिळ येत जाईल. राजदंड र्धारि करून समाजात शातंतारक्षि करिे हे राजर्धमात जोपयंत 
अपवरहायय, तोपयंत कोिताही सत्याग्रही नेता राजसत्ता स्िीकारिार नाही. ककबहुना सत्याग्रहात राजदंडाला 
स्थानच नाही. लोकसत्ताक राजदंड हाही उपयोगात आिण्याचा प्रसंग पडू नये, तो वनरुपयोगाने गंजून जािा 
आवि गळून पडािा आवि सिय प्रजाजनानंी एकमेकाचें रक्षि आपल्या अंतःकरिातील र्धमयबुद्धीने, न्यायबुद्धीने 
करािे असे सत्ययुग प्राप्त करून घेिे हे सत्याग्रहाचे अंवतम साध्य आहे. लोकसत्ता, समाजसत्ता हे या अंवतम 
साध्याच्या मागातील केिळ टप्पे आहेत. राष्ट्रिादी राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या टप्प्यािर, लोकसत्तािादी त्याच्या 
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पुढील लोकशाहीच्या टप्प्यािर, समाजसत्तािादी त्याच्या पुढील समाजिादी टप्प्यािर विश्रातंी घेतील. पि 
आत्मसत्तािादी सत्याग्रही हा कोठेच विश्रातंी घेऊ इस्च्छत नाही. त्याला अवभपे्रत असिारी मानिसमाजातील 
आंतबाह्य क्रातंी केव्हाच संपिार नाही. त्याचा प्रिास वनत्य चालूच राहिार. कारि तो अखंड क्रावंतकारक 
आहे. या अखंड क्रावंतयज्ञातच त्याची शातंी, विश्रातंी ि आनंद आहे. अशा एका सत्याग्रही विभतूीचे दशयन 
आम्हाला झाले यातच आम्ही र्धन्यता मानली पावहजे. ज्या राष्ट्राला त्याचें राजकीय नेतृत्ि लाभले ते तर 
आपिास र्धन्य मानीत आहेतच, पि ज्याचं्या साम्राज्यसते्तला सैतानी हे विशषेि लािनू या असामान्य 
लोकनायकाने आजन्म लढा वदला ि अखेरीस या देशातून त्याचं्या सते्तचा लोप केला ते वब्रवटश लोकही 
त्याचं्या दशयनाने आपिास र्धन्य मानून त्याचंी महती गात आहेत ि आपल्या र्धमयसंस्थापकाचा जिो काय ते 
अितारच आहेत असे म्हित आहेत. हे राजकीय यश अद्यावप कोिाही कमययोगी राजकीय नेत्याला संपादन 
करता आलेले नाही. महाभारतातील कौरि-पाडंिाचं्या भारतीय युद्धातून आरु्धवनक भारताने जे सत्याग्रही 
स्िातंत्र्ययुद्ध केले त्याची महती एिढी थोर आहे. पवहले आरु्धवनक भारतात झालेले सत्याग्रह युद्ध 
कवलयुगातून सत्ययुगाकडे जाण्याचा मागय दाखिनू देिारे युद्ध असे भािी इवतहासात गिले जाईल, अशी 
श्रद्धा ठेिनू आपि त्यानंी दाखिनू वदलेला सत्याग्रही राजकारिाचा मागय पुढे चालविण्याचा प्रयत्न आपापल्या 
शक्तीस अनुसरून करीत रावहले पावहजे. 
 

[सत्यकथा, मािच १९४८, प.ृ ११ ते १६] 
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१५ 
 

[सत्याग्रह, पनरवतयि आनि राजदंड] 
 

[म. गारं्धींच्या मृत्यनंूतर य. गो. जोशींच्या विनंतीिरून आचायांनी गारं्धींचे चवरत्र वलवहले. जून १९४८ 
ते एवप्रल १९४९ च्या दरम्यान त्यातील काही भाग ‘प्रसाद’ मावसकात प्रवसद्ध झाले. पुढे “जीिनरहस्य” या 
नािाने हे चवरत्र पुस्तकरूपाने प्रवसद्ध झाले. त्याच्या शिेटच्या दोन प्रकरिातंील सत्याग्रहाविषयीचे दोन 
उतारे खाली वदले आहेत.] 

 
समाजात दुष्ट  प्रिृत्ती िाढण्यास वित्ताचा लोभ आवि संग्रहबुद्धी ही दोन प्रमुख कारिे आहेत. आजची 

भाडंिलशाही आर्मथक घटना व्यक्तींचा लोभ आवि संग्रहबुद्धी याचं्यािर आर्धारलेली असून आर्मथक 
व्यिहारात सत्यासत्याचा वििके करण्याचे कारि नाही आवि आर्मथक व्यिहाराशी न्यायनीतीचा काही संबंर्ध 
नाही अशी समजूत रूढ झालेली आहे. आर्मथक, राजकीय ि सामावजक अशा सिय व्यिहारािंर र्धमाचे वनयंत्रि 
असले पावहजे, असे मध्ययुगीन समाजघटनेचे आद्य तत्त्ि होते. हे तत्त्ि कहदु, मुसलमान ि विस्ती या सिय 
र्धमांच्या समाजात मध्ययुगात सियमान्य झालेले होते. या वठकािी र्धमय या शब्दाचा अथय विवशष्ट  सापं्रदाय असा 
न करता सिय र्धमांना सामान्य अशी जी न्यायाची ि नीतीची तत्त्ि ेती, असा केल्यास र्धमावर्धवष्ठत मध्ययुगीन 
समाज हा आजच्या भाडंिलशाही समाजापेक्षा अवर्धक सुसंस्कृत होता. वनदान त्याचे गृहीत तत्त्ि अवर्धक शुद्ध 
होते असे म्हिाि ेलागते. परंतु असे म्हिताना र्धमय म्हिजे विवशष्ट  र्धमयसंप्रदाय असा अथय मात्र करता कामा 
नये. तसेच ही जी सामावजक नीती अथिा नीवतबरं्धने समाजाच्या सिय व्यिहारािंर सत्ता गाजवििारी अशी 
असािी असे आपिास िाटते ती नीवतबंर्धने समाजाच्या आर्मथक ि इतर भौवतक पवरस्स्थतीत घडिारे बदल 
लक्षात घेऊन बदलीत गेले पावहजे याचीही जािीि आपि ठेिली पावहजे. सामावजक नीवतबंर्धनानंा र्धमय ही 
संज्ञा देण्याने समाजाच्या सिय व्यिहारािंर नीतीचे वनयंत्रि असािे, असा बोर्ध व्हाियाचा, तर त्याचबरोबर ही 
सामावजक नीवतबरं्धने पवरस्स्थतीनुसार बदलिारी आवि सिय र्धमयसंप्रदायानंा आर्धारभतू अशी सामान्य 
नीवततत्त्ि े असली पावहजेत याचीही जािीि ठेिली पावहजे. अथात् समाजाच्या आर्मथक घटनेला नैवतक 
अवर्धष्ठान असले पावहजे आवि आर्मथक व्यिहार करीत असता व्यक्तीने न्यायबुद्धीला जागून ते केले पावहजेत. 
ही सत्याग्रही दृष्ट ी महात्मा गारं्धींनी स्िीकारल्यामुळे आर्मथक व्यिहारािंर नीतीचे बंर्धन नसाि ेआवि प्रत्येक 
व्यक्तीच्या स्िाथाला ि लोभाला केिळ इतर व्यक्तींच्या स्परे्धचे बंर्धन पडेल तेिढे पुरे आहे, या मतािर 
आर्धारलेले व्यस्क्तिादी अथयशास्त्र आवि भाडंिलदारी आर्मथक घटना ही सैतानी आहेत अथिा अनथािह 
आहेत असे महात्मा गारं्धींना िाटत असे. व्यस्क्तिादी अथयशास्त्र आवि भाडंिलदार आर्मथक घटना याचं्याकडे 
पाहण्याची ही दृष्ट ी महात्मा गारं्धींना रस्स्कनच्या ‘Unto this last’ (सिोदय) या गं्रथािरून लाभली अथिा तो 
गं्रथ िाचल्यानंतर त्याचंी ही दृष्ट ी अवर्धक सार्फ होऊन त्यानंा आरु्धवनक भाडंिलदार संस्कृतीचे अनथािह 
स्िरूप अवर्धक विशद झाले. या िळेेपासून त्यानंा आर्मथक समता हाच समाजाचा पाया असला पावहजे असे 
िाटू लागले. शरीरश्रम करून प्रत्येकाने समाजाच्या भौवतक संपत्तीत भर घातली पावहजे. दुसऱयाच्या श्रमाचे 
र्फळ आपि उपभोगता कामा नये आवि आपल्या श्रमाचे र्फलही योलय गरजेच्या पलीकडे स्ितः उपभोगू नये 
ि ते समाजास अपयि कराि.े या तीन तत्त्िािंर समाजाची आर्मथक घटना उभारली जािी असा या आर्मथक 
समतेचा अथय आहे. हीच गोष्ट  दुसऱया शब्दात सागंाियाची तर श्रम, अस्तेय आवि असंग्रह ही समाजाच्या 
आर्मथक घटनेची आर्धारभतू तत्त्ि े मानली जािीत असे सागंता येईल. आजची भाडंिलदार संस्कृतीही 
स्तेयमूल आवि संग्रहप्रर्धान आहे. कामगार-िगाच्या श्रमाचे र्फल त्यानंा केिळ पोटास पुरेल इतके िेतन देऊन 
कारखानदारिगय केिळ स्िावमत्िाच्या हक्कािर उपटीत असतो. आजच्या समाजात कजाचे व्याज, जवमनीचा 
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खंड आवि कारखानदारीचा नर्फा असे केिळ स्िावमत्िाच्या हक्कानंी द्रव्याजयन करण्याचे तीन मागय कायदेशीर 
गिले जातात. आर्मथक समतेच्या दृष्ट ीने विचार केल्यास हे मागय कायदेशीर असले तरी ते दुसऱयाच्या श्रमाचे 
र्फळ लुबाडिारे असल्यामुळे ती कायदेशीर चोरी आहे असे म्हिाि े लागते. र्धनोत्पादनाची सार्धने मोठी 
बनल्यामुळे ही कायदेशीर चोरी र्फार मोठ्या प्रमािात चालू झाली आहे आवि या चोरीमुळे जो र्धनसंग्रह होत 
आहे त्या र्धनसंग्रहाने समाजातील बहुतेक कष्ट जीिी व्यक्तींना दावरद्र्य आवि दास्य ही भोगािी लागत आहेत. 
आजच्या समाजात चालू असलेले हे स्तेय बदं करण्यास कारखाने, जवमनी ि पेढ्या याचं्यािर समाजाचे 
स्िावमत्ि प्रस्थावपत करिे यािाचून दुसरा मागय वदसत नाही. म्हिूनच समाजिादाची वनर्ममती आज झाली 
आहे आवि हा समाजिाद सत्याग्रही मागाने स्थापन झाल्यास तो आपिास मान्य आहे असे महात्मा गारं्धी 
म्हित होते. तथावप हा समाजिाद लोकशाही स्िरूपाचा आवि विकें वद्रत आर्मथक घटनेचा असला पावहजे 
असाही त्याचंा आग्रह होता. हे घडण्यास एक आर्मथक ि समावजक क्रातंी करािी लागिार आहे आवि या 
आर्मथक ि सामावजक क्रातंीचे सार्धन सत्याग्रह हेच असले पावहजे असेही त्याचें मत होते. श्रम, अस्तेय आवि 
असंग्रह या तीन तत्त्िाचंा सामावजक ि आर्मथक घटनेच्या दृष्ट ीने आज अथय केल्यास वतला समाजिादी 
लोकशाहीचे स्िरूप येईल असे स्थूलमानाने म्हिता येईल. अशा आर्मथक समतेच्या अभािी जी लोकशाही 
स्थापन होते ती लोकशाही समाजात भाडंिलदार पद्धती अस्स्तत्िात असेपयंत भाडंिलदाराचं्या प्रभतु्िाखाली 
जात असते. अशा भाडंिलदार लोकशाहीचे राज्य हे खरे लोकशाही राज्य होऊ शकत नाही. कारि 
भाडंिलदार उत्पादनपद्धतीत अंतभूयत झालेली कायदेशीर चोरी त्यात चालू असते. या दृष्ट ीने विचार केल्यास 
समाजातील मोठ्या उत्पादन सार्धनािंर आज असलेली खाजगी मालकी नाहीशी करून त्याचं्यािर समाजाचे 
स्िावमत्ि प्रस्थावपत करिे हा एक अस्तेय तत्त्ि प्रस्थावपत करण्याचा मागय आहे असे वदसून येईल. या दृष्ट ीने 
समाजिादाची प्रस्थापना ही अस्तेयाची प्रस्थापना असे म्हिाि ेलागते. 

 
असंग्रह आवि अस्तेय या दोहोंत एक र्फरक आहे. अस्तेय म्हिजे दुसऱयाच्या श्रमाने वनमाि झालेले 

र्फळ लुबाडून न घेिे. आपला संग्रह िाढविण्याचा स्तेय हा एक मागय आहे. परंतु अशी चोरी न करता आपली 
संपत्ती स्ितःच्या श्रमाने िाढली तरीही वतचा संग्रह आियकयक गरजाचं्या पलीकडे करू नये. ही िृत्ती असंग्रह 
व्रताच्या बुडाशी आहे. हा भेद लक्षात घेतल्यास समाजिादाची प्रस्थापना करिे म्हिजे असंग्रहाचे तत्त्ि 
समाजािर लादिे हे म्हििे बरोबर नाही. समाजिाद असंग्रहाचे तत्त्ि कायद्याने लादू इस्च्छत नाही, तर तो 
केिळ अस्तेयाचे तत्त्िच कायद्याने लादू पहात आहे असे म्हिािे लागेल, चोरीने होिारा संग्रह कायद्याने 
थाबंिािा यािरच त्याचा मुख्य कटाक्ष आहे. दुसऱयाच्या श्रमाच्या र्फलाचा अपहार हा कायद्याने थांबवििे 
वजतके शक्य आहे, वततके स्ितःच्या श्रमाच्या र्फळाचंा संग्रह कायद्याने थाबंवििे शक्य नाही, हे 
समाजिाद्यानंाही समजते. तसा प्रयत्न केल्यास श्रम करिाऱया र्फलाकाकं्षी लोकानंा श्रम करण्यास उते्तजन 
वमळिार नाही हे लक्षात घेऊन प्रत्येकास त्याच्या त्याच्या श्रमाच्या प्रमािाप्रमािे ि प्रकाराप्रमािे कमीअवर्धक 
संग्रह करू देिे आज आियकयक आहे हे व्यिहारदृष्ट्ट्या समाजिाद्यानंी मान्य केले आहे. म्हिून समाजिाद 
म्हिजे असंग्रहाची संस्थापना असे न म्हिता समाजिाद म्हिजे अस्तेयाची संस्थापना असेच म्हिाि ेलागेल. 
अथात सत्याग्रहाची दृष्ट ी याच्याही पुढे गेली असून त्या दृष्ट ीने सियच संग्रह हे स्तेय आहे असे काही लोक 
म्हितात. तसे म्हटल्यास स्तेय आवि संग्रह यातील भेद नष्ट च होईल ककिा कष्ट ार्मजत संग्रह ही चोरी आहे ि 
ती कायद्याने बदं करिे शक्य आहे. कष्ट ार्मजत संग्रह यालासुद्धा सूक्ष्म अथाने चोरी म्हिता येईल. कारि 
समाजाच्या सहकायािाचून कोिताही संग्रह आपिास करता येत नाही ि तो वटकविता येत नाही. परंतु 
व्यिहारदृष्ट्ट्या ि कायद्याच्या दृष्ट ीने संग्रहाचे कष्ट ार्मजत ि अकष्ट ार्मजत असे भाग करिे आज आियकयक असून 
अकष्ट ार्मजत संग्रहाचे म्हिजे चोरीचे हे कायदेशीर मागय आज उपलब्र्ध आहेत ते कायद्याने बदं करािते आवि 
कष्ट ार्मजत संग्रहाच्याबाबत हृदयपवरितयनाचा भाग स्िीकारािा असे र्धोरि समाजिादास अवभपे्रत आहे. 
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चोरीच्याबाबत चोराच्या हृदयपवरितयनािर कोितीही राज्यसंस्था विसंबनू राहत नाही. त्याचप्रमािे 
दुसऱयाच्या श्रमाचे र्फळ लुबाडून जो र्धनसंग्रह भाडंिलदारपद्धतीत घडत आहे तो कायद्याने बदं पाडण्याचे 
कामी र्धवनकिगाचे हृदयपवरितयन करण्यासाठी सत्यार्धाऱयानंी विलंब लाििे म्हिजे सामावजक स्तेयाचे 
संरक्षि करिे होय अशी समाजिादी दृष्ट ी आहे. महात्मा गारं्धी र्धवनकाचें हृदयपवरितयन करािे असे म्हित 
असले तरी या र्धवनकिगाने आपला र्धनसंग्रह समाजाला अपयि केला पावहजे ि तो त्याने न केल्यास त्या 
उत्पादनपद्धतीविरुद्ध अनत्याचारी असहकाराने ि सत्याग्रही वनष्ठेने शतेकरी-कामकरी िगाला मालक 
िगाशी झगडाि ेलागेल असेही त्यानंी म्हटले आहे. या मागाने समाजिादी आर्मथक घटना जेव्हा श्रम, अस्तेय 
आवि असंग्रह या तत्त्िािंर उभारली जाईल तेव्हाच खरा अकहसक समाज आवि खरी अकहसक लोकशाही 
वनमाि होईल असे गारं्धींचे मत होते. अकहसावर्धवष्ठत लोकशाही (Democracy based on non-violence) 
या महात्मा गारं्धींच्या शब्दाचंा अथय इतका व्यापक आहे. ही अकहसक आर्मथक घटना वनमाि होईपयंत 
लोकशाही राज्यात खरी न्यायसंस्थापना होिार नाही. आर्मथक घटनेतील ही अकहसक क्रातंी हे 
न्यायसंस्थापनेचे खरे सार्धन असून ती क्रातंी सत्याग्रही मागाने घडिनू आििे म्हिजेच अकहसेच्या सार्धनाने 
सत्याची उपासना करिे होय. महात्मा गारं्धींच्या व्यापक र्धमयवनष्ठेत अथिा सत्याग्रही जीिनवनष्ठेत अशी 
राष्ट्रीय लोकशाहीची राजकीय क्रातंी अंतभूयत झालेली आहे. ही क्रातंी करण्यासाठीच महात्मा गारं्धींनी 
राष्ट्रसभा यापुढे सत्याग्रही लोकसेिक संस्था बनािी असे म्हटले होते. अथात तसे वतला बनाियाचे तर वतने 
आपल्या हाती राजदंड घेण्यासाठी वनमाि झालेल्या पक्षोपपक्षाचं्या स्परे्धपासून अवलप्त रावहले पावहजे, कारि 
राजदंड हाती घेऊन त्या संस्थेस आपली सत्याग्रही वनष्ठा वटकविता येिार नाही. 

 
भांडवलशाही, लोकशाही व अवहसा 
 

राजदंड हाती घेऊन समाजर्धारिा ि समाजरक्षि करिाऱयानंा शस्त्रबलाचे अथिा कहसेचे सार्धन 
िापरिे अपवरहायय असते, हे लक्षात घेतल्यास सार्धनशुद्धतेचा वसद्धातं राजसते्तला लागू पडत नाही असे िर 
म्हटले तरी हा राजदंड कायदेशीरपिेच िापरला जािा, हे कायदे लोकमतानुसार बनविले जािेत. सिय पक्षासं 
ि व्यक्तींस आपापल्या मतास लोकाचें मत अनुकूल करून घेण्याची मुभा असािी आवि ज्या पक्षास बहुमताचा 
पाकठबा वमळेल त्या पक्षाच्या हाती राजसत्ता जािी अशी पद्धती लोकशाही राज्यात असते. यामुळे लोकशाही 
राज्यात राजदंडामार्फय त होिारी कहसा वकमान प्रमािात होण्याचा संभि असतो हे खरे असले, तरी जोपयंत 
भाडंिलदारीमुळे होिारे स्तेय आवि स्तेयमूलक संग्रह राजदंडाने बंद पाडलेला नाही, तोपयंत समाजातील 
कहसा कमी करण्याचे कतयव्य त्या राजसते्तने केले नाही असे म्हिाि ेलागते. जी राजसत्ता हे भाडंिलदारीचे 
स्तेय थाबंि ूशकत नाही, ती स्ितः कहसा कमी करीत असली, तरी भाडंिलदारानंी चालविलेली कहसा चालू 
देते हे लक्षात घेतल्यास वतला वकमान कहसक म्हिता येिार नाही. वशिाय भाडंिलदाराचें स्तेय आवि संग्रह 
चालू देिारी भाडंिलदार लोकशाही ही शतेकरी-कामकरी िगाची स्ियंपे्रवरत राजवनष्ठा संपादू शकत नाही. 
वतला राजवनष्ठा संपादन करण्यासाठी असत्याचा प्रचार करािा लागतो आवि सत्याचा प्रचार करिारानंा ि 
स्ितःिर होिाऱया भाडंिलदारी अन्यायाविरुद्ध भाडंिाऱया कामगारानंा दडपून टाकाि ेलागते. भाडंिलदार 
लोकशाही राज्याने असे र्धोरि स्िीकारले की वतचे लोकशाही स्िरूप नष्ट  होऊन वतला एकपक्षीय अवनयंवत्रत 
स्िरूप प्राप्त होते. रॅ्फवसझम ही भाडंिलदार उत्पादनपद्धती वटकिनू र्धरू पाहिारी अवनयंवत्रत एकपक्षसत्ता 
आहे तर याच्याविरुद्ध कम्युवनझम ही भाडंिलदार पद्धती मोडण्यासाठी स्थापन झालेली एकपक्ष अवनयंवत्रत 
सत्ता आहे. जोपयंत भाडंिलदार उत्पादनपद्धती कायम आहे तोपयंत लोकशाही राज्य स्थापन झाले तरी 
कामगार आवि भाडंिलदार याचं्यात चालू असलेल्या िगयकलहामुळे ते लोकशाही राज्य सुस्स्थर बनू शकत 
नाही आवि त्याचे रूपातंर कोित्या तरी स्िरूपाच्या अवनयंवत्रत एकपक्षसते्तत होऊ लागते असा याचा अथय 
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आहे. भाडंिलदार उत्पादनपद्धती ि आर्मथक घटना ही नष्ट  करू पाहिारा कम्युवनस्ट पक्ष आवि ती 
उत्पादनपद्धती वटकिनू र्धरू पाहिारा रॅ्फवसस्ट पक्ष याचंा लढा वनमाि होऊन ज्या पक्षाच्या हाती राजसत्ता 
जाईल तो पक्ष लोकशाही राज्य मोडून टाकून आपली हुकूमशाही स्थापन करतो. याचा अथय 
वद्विगयसमाजरचना आवि लोकशाही राज्यपद्धती या दोन गोष्ट ी एकत्र नादूं शकत नाहीत असा होतो. एकतर 
या लोकशाही राज्याने भाडंिलदार उत्पादन पद्धती ि वद्विगयसमाजरचना मोडून एकिगयसमाजाची ि 
समाजिादाची स्थापना केली पावहजे ककिा वद्विगयसमाजरचना कायम वटकि ूपाहिाऱयानंी लोकशाही राज्य 
मोडून टाकले पावहजे असा हा पेच आहे. हा पेच उलगडण्यापूिी एकिगयसमाज हे आपले ध्येय आहे की, 
वद्विगयसमाज हे आपले ध्येय आहे याचा वनियय केला पावहजे. तसेच वद्विगयसमाज यापुढे चालू शकेल की नाही 
याचाही विचार केला पावहजे. आज आर्मथकदृष्ट्ट्या विचार केल्यास वद्विगयसमाज चालिे अशक्य झालेले आहे 
आवि म्हिून एकिगयसमाज स्थापन करण्यािाचून गत्यंतरच नाही. लोकशाही मोडून केिळ अवनयंवत्रत 
पक्षसते्तच्या जोरािर वद्विगयसमाज स्थापन करण्याचा प्रयोग वहटलर आवि मुसोवलनी यानंी केला. पि तो 
प्रयोग आता अपयशी ठरलेला आहे. तेव्हा व्यिहारदृष्ट ीने एकिगयसमाजस्थापना केल्यािाचून समाजाची 
र्धारिा होिे अशक्य बनले आहे असे म्हिता येईल. हा एकिगयसमाज स्थापन करताना लोकशाही राज्य 
वटकिनू ते साध्य गाठाियाचे, की ते लोकशाही राज्य मोडून ते ध्येय गाठाियाचे एिढाच प्रयकन उरलेला आहे. 

 
महात्मा गारं्धी यानंी लोकशाही राज्यात पक्षातीत राजकारि करिारी एक सत्याग्रही लोकसेिक 

संस्था स्थापन करािी असा विचार जगापुढे माडंला आहे. त्याचबरोबर वद्विगयसमाजरचना ही अकहसेशी 
विसंगत असून एकिगयसमाज हेच अकहसक समाजाचे स्िरूप आहे असेही सावंगतले आहे. िर िर्मिल्याप्रमािे 
लोकशाही राज्यात वद्विगय भाडंिलशाही आर्मथक घटना कायम असेपयंत कम्युवनझम ि रॅ्फवसझम अशा 
प्रिृत्तींचे पक्ष वनमाि होिे अपवरहायय वदसते. या दोनही पक्षाचंी प्रिृत्ती लोकशाहीला मारक आहे. या अथिा 
अशा प्रिृत्तींच्या दोन ककिा अवर्धक पक्षाचं्या व्यवतवरक्त एक लोकसेिक संस्था स्थापन होऊन वतने जनतेमध्ये 
पक्षातीत राजकारि करण्याची ि लोकशाही राज्य शाबूत ठेिण्याची िृत्ती वनमाि केली तर लोकशाही वटकून 
एकिगयसमाज स्थापन करण्याचा मागय सापडू शकेल. या पक्षातीत राजकारि करिाऱया लोकसेिक संस्थेने 
जनतेची शक्ती संघवटत करून लोकशाही राज्य आवि एकिगयसमाज हीच आपली ध्येये असे जाहीर केले तर 
लोकशाही पद्धतीने समाजिादाची स्थापना करिारा पक्ष अवर्धकारािर येऊन तो स्तेयमूल ि संग्रहप्रर्धान 
भाडंिलदारपद्धती मोडून एकिगयसमाज स्थापन करू शकेल. त्याने असे केले तरी तो आपली अवनयंवत्रत 
सत्ता जनतेिर लादू शकिार नाही. कारि जनतेचे आत्मबल संघवटत करिारी सत्याग्रही संस्था त्याला तसे 
करू देिार नाही. अशा प्रकारे लोकशाही राज्यात जर एक लोकसेिक सत्याग्रही संस्था स्थापन झाली आवि 
वतने प्रजेचे प्रभतु्ि कायम वटकविले तर समाजिादी क्रातंी करून लोकशाही राज्यपद्धती वटकवििे शक्य आहे 
असे तावत्त्िक दृष्ट ीने मान्य कराि े लागेल. सत्याग्रही अवर्धष्ठान वनमाि करून लोकशाहीला समाजिादी 
स्िरूप देिे आवि लोकशाही राज्ययंत्रातील राजदंडाचा उपयोग, भाडंिलशाही आर्मथक घटना नष्ट  करून 
एकिगयसमाज स्थापन करण्याच्या कामी करिे, या दोनही गोष्ट ी घडून आल्यास समाजिादी लोकशाहीचे 
ध्येय मूतय स्िरूपात येईल. महात्मा गारं्धींनी सिोदय समाजाचे जे ध्येय आपल्यापुढे ठेिले आहे त्याची ही 
पूिािस्था होय. युरोप खंडात लोकशाही समाजिादाचे ध्येय वनमाि झालेले आहे पि ते ध्येय मूतय स्िरूपात 
आिण्यास सत्याग्रही लोकसेिक संघाची ि पक्षातीत राहून सत्ताविरवहत राजकारिाची आियकयकता आहे हे 
महात्मा गारं्धींनी आपिास दाखिनू वदलेले आहे. आजच्या समाजघटनाशास्त्रात त्यानंी ही एक मौवलक भर 
घातलेली आहे असे राज्यशास्त्रज्ञासं ि समाजशास्त्रज्ञासं मान्य करािे लागते. 
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र्धमय या शब्दाचे अनेक अथय आहेत. त्या अनेक अथांपैकी आत्मप्राप्तीचे सार्धन आवि समाजर्धारिा 
करिारी सामावजक घटना ि नीती हे दोन र्फार महत्त्िाचे अथय आहेत. या दोहोंपैकी आत्मप्राप्तीचे सार्धन या 
दृष्ट ीने महात्मा गारं्धींनी सत्य, अकहसा ि ब्रह्मचयय ककिा ज्ञान, पे्रम ि सेिा ही तीन तत्त्ि ेजगापुढे सिय र्धमांचे 
शाश्वत अथिा सनातन रहस्य म्हिून माडंली. समाजघटना ि सामावजक नीती या अथाचा र्धमय हा 
पवरस्स्थत्यनुसार बदलिारा असला तरी त्याच्या बुडाशीही ज्ञान, पे्रम आवि सेिा अथिा सत्य, अकहसा ि 
ब्रह्मचयय या तत्त्िाचें अवर्धष्ठान असले पावहजे. या दृष्ट ीने समाजाच्या आर्मथक घटनेच्या बुडाशी श्रम, अस्तेय 
आवि असंग्रह ही तीन तत्त्िे असािीत आवि आर्मथक समता हे समाजघटनेचे ध्येय असािे असे महात्मा गारं्धींनी 
दाखिनू वदले. आज जी उत्पादनपद्धती वनमाि झाली आहे, ती उत्पादनपद्धती आवि उत्पादनाची भौवतक 
सार्धने याचंा विचार केल्यास आजचे समाजर्धारिाशास्त्र लोकशाही समाजिाद हे आपले सामावजक ध्येय 
असािे असे म्हिते. अशा रीतीने समाजर्धारिेच्या दृष्ट ीने लोकशाही समाजिाद हा आजचा युगर्धमय आहे असे 
म्हिता येईल आवि सत्य, अकहसा ि ब्रह्मचयय इत्यादी सार्धनानंी आत्मप्राप्ती करून देिे हे सनातन 
मानिर्धमाचे रहस्य आहे असे म्हिता येईल. सत्याग्रही वनष्ठा हा मानिाचा सनातन र्धमय आवि लोकशाही 
समाजिाद हा त्याचा आजचा युगर्धमय हे ज्ञान महात्मा गारं्धींच्या सत्याग्रही जीिनापासून जगाला झालेले आहे 
अथिा होऊ शकेल असे आमचे मत आहे. 
 

[जीवनरहस्य, देिमुख आप्रण कं., पुणे १९४९, प.ृ ४६३ ते ४७२] 
 
[सत्याग्रह आनि राजदंड] 
 

सत्याग्रही राजकारिाचे स्िरूप जर आपि समजून घेतले तर राजकारि करूनही सत्याची ि 
अकहसेची शुद्ध सार्धने मवलन न होऊ देण्याचे त्याचें ध्येय राजकारिात कसे ि वकती प्रमािात यशस्िी होिे 
शक्य आहे याची आपिास कल्पना येऊ शकते. राज्यसंस्था चालवििारानंा समाजरक्षिासाठी कहसेचा ि काही 
िळेा असत्याचरिाचाही उपयोग करािा लागतो. मनुष्ट्याला कसेही करून स्ितःचे प्राि आवि वित्त याचें रक्षि 
व्हाि ेअशी इच्छा असते. ही इच्छा सर्फल व्हािी म्हिूनच तो राज्यसंस्थेशी राजवनष्ठ राहत असतो. स्ितःच्या 
प्रािािर प्रसंग येऊन बेतला असता मनुष्ट्य सार्धनशुद्धीचा वसद्धातं वनष्ठापूियक पाळू शकत नाही. ही त्याची 
दुबयलता नष्ट  करून त्याला जीवितरक्षिाची ि वित्तरक्षिाची हमी द्यािी यासाठी राज्यसंस्था असािी असे 
त्याला िाटत असते. यामुळे राज्यसंस्थेला शस्त्रबलाचा आर्धार घेण्याचा ि त्या आर्धाराने समाजरक्षि 
करण्याचा हक्क आहे ककिा तशी वतला सिलत आहे असे सामान्य मनुष्ट्य समजत असतो. या समाजसंरक्षि 
राज्यसंस्थेला सार्धनशुद्धीचा वसद्धातं सियस्िी आचवरता येत नाही, असा अनुभि आल्यामुळेच राजकारिात 
सत्याची ि अकहसेची शुद्ध सार्धने िापरून काम भागत नाही असे मत प्रसार पािलेले आहे. पि गारं्धीजींनी जे 
सत्याग्रही राजकारि केले ते प्रजेने आपले नैवतक बल संघवटत करून उन्मागयगामी राज्यसंस्थेला ताळयािर 
आिून सन्मागयगामी करण्याचेच प्रायः असल्याने त्यात अनत्याचारी असहकाराने यश वमळविण्यास पुष्ट्कळच 
अिसर ि संर्धी त्यानंा वमळत गेली. म्हिूनच मागे अनेक वठकािी आम्ही असे म्हटले आहे की, सत्याग्रही 
राजकारि हे प्रजार्धमातील राजकारि असून हे राजर्धमातील सत्तार्धमाचे राजकारि नव्हे. राजदंड 
स्ितःच्या हाती घेऊन जनतेला र्धाक ि लोभ दाखिनू वतचे रक्षि करिे हे त्याचे स्िरूप नसून राजसते्तने 
अन्याय केल्यास कोित्याही भयास ककिा लोभास िश न होता राजसते्तशी अनत्याचारी असहकार करून त्या 
राजसते्तस ताळयािर आििे हे त्याचे साध्य आहे हे प्रजार्धमाचे राजकारि असेच िाढत गेले ि जनतेच्या अंगी 
शूराची अकहसा वनमाि झाली, तर असा एक काळ येऊ शकेल की, त्या िळेी जनतेला आपले संरक्षि 
करण्यासाठीही राजदंडाची आियकयकता िाटिार नाही. ही एक मानि समाजाची आदशय अिस्था असून 
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वहलाच ते आत्मराज्य, रामराज्य ककिा परमेश्वरी राज्य असे नाि देतात. सत्याग्रही राजकारिाचे अंवतम ध्येय 
हे आत्मराज्यच आहे. त्यात राजदंडाचा आश्रय करून समाजाचे र्धाकाच्या ि लोभाच्या साहाय्याने रक्षि करिे 
हे बसू शकत नाही. म्हिून ज्या ज्या िेळी राष्ट्रसभेने राजदंड र्धारि केला, त्या त्या िळेी वतला सार्धनशुद्धीचा 
वसद्धातं सोडून द्यािा लागला. अथात सत्याग्रही वनष्ठेचा मूळ आर्धारच अशा प्रकारे नष्ट  झाल्यामुळे वतला या 
सत्याग्रही दृष्ट ीने आपल्या र्धोरिाचे तावत्त्िक समथयनही करता आले नाही. १९३७ साली महात्मा गारं्धींनी 
गारं्धी-सेिासंघाच्या सभासदानंी प्रावंतक स्िराज्याचे वनयंत्रि करण्याचे काम करिाऱया पालयमेंटरी बोडात, 
कायदेमंडळात ि मंवत्रमंडळात जाि ेअसा वनियय वदला होता. पि पुढे दोन िष ेअनुभि घेतल्यानंतर त्यानंी 
आपला हा प्रयोग अयशस्िी झाला असा निा वनियय वदला. पुन्हा १९४५ नंतर राष्ट्रसभेने जेव्हा अवर्धकार 
स्िीकार केला तेव्हा राष्ट्रसभेने आता “सत्य ि अकहसा” ककिा “शातंतेची ि न्याय्य सार्धने” हे शब्दही आपल्या 
ब्रीदातून काढून टाकािते असा उपदेश ते उघडपिे करू लागले. तात्पयय, राजदंड हाती घेऊन राजकारि 
करिारानंा सार्धनशुद्धीचा वसद्धातं आचरता येत नाही असे म्हििे चुकीचे होिार नाही. राष्ट्रसभेला 
स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतरही राजदंड हाती घेऊ इस्च्छिाऱया राजकीय पक्षाचे स्िरूप प्राप्त होऊ नये ि वतने 
सत्तास्परे्धपासून अवलप्त राहून केिळ सेिेचे ि आत्मबलाचे राजकारिच कराि ेअसा त्याचंा आग्रह का होता 
त्याचाही आता उलगडा होऊ शकेल असे िाटते. प्रजेचे राजनैवतक प्रभतु्ि कायम ठेििे, सियसामान्य रास्ष्ट्रक 
हक्क अबावर्धत राखिे आवि खरी लोकशाही प्रभािी करिे, या सिय दृष्ट ींनी राष्ट्रसभेला आज ना उद्या अशा 
सत्याग्रही लोक-सेिक संघाचे स्िरूप येईल तरच वतचे पूियिैभि वतला प्राप्त होईल ि महात्मा गारं्धींच्या 
राजकारिाचे वचरंतन स्मारक होऊ शकेल. 

 
गारं्धीजी हे सत्याचा ि अकहसेचा वनरपेक्ष ि वनरपिाद आदशय पुढे ठेिनू ितयन करू इस्च्छिारे मुमुक्ष ू

सार्धक आवि साक्षात्कारी संत होते. त्याचंी सत्यवनष्ठा अविचल होती आवि अकहसािृत्तीही जन्मभर पाळलेल्या 
वनष्ठेने ि व्रतानंी सुदृढ बनविलेली होती. या सत्याग्रही वनष्ठेसाठी चालविलेला अखंड यज्ञ असेच त्यानंी आपले 
जीिन बनविले होते आवि जी गोष्ट  आपि साध्य केली ती सिय जनतेसही साध्य करिे अगदी शक्य आहे असे 
ते मानीत. जनतेला आपल्या अंगच्या या अकहसािृत्तीचा अथिा आत्मबलाचा साक्षात्कार घडिनू देिे हेच त्याचें 
जीवितसाध्य होते. या जीवितसाध्यास अनुरूप असेच सत्याग्रही राजकारि त्यानंी शोरू्धन काढले ि ते विवशष्ट  
प्रमािात यशस्िीही करून दाखिले. पि सामान्य जनतेत प्रकट झालेले हे आत्मबल विवशष्ट  काळीच चमकून 
गेले ि क्षिभर आपला प्रभाि पाडून पुन्हा अंतर्धान पािले असा अनुभि त्यानंी चाळीस-पन्नास िषे जे 
राजकारि केले त्यािरून आपिास वदसून येईल. आत्मबल ही शक्ती सत्यवनष्ठेच्या, वनर्मिकार पे्रमभािनेच्या 
आवि अनासक्त सेिािृत्तीच्या रूपाने प्रत्येक मानिी अंतःकरिात िसत असते ि तोच परमेश्वर, परमात्मा 
अथिा परब्रह्म होय, हा सत्याग्रही राजकारिाचा मूळ आर्धार आहे. हे आत्मबल सामावजक व्यिहारािंर प्रभािी 
होईल तर समाजर्धारिेला दंडप्रर्धान राजसते्तची आियकयकताच उरिार नाही. पि आज जनतेचे हे आत्मबल 
सुप्त आहे यामुळे मनुष्ट्य समाजाला राजसते्तचा आर्धार घेऊन समाजात शातंता ि शाश्वती स्थापन करािी 
लागते. समाजाचे आंतर ि बाह्य शत्रूंपासून रक्षि करिे हे राज्यसंस्थेचे वनयोवजत ध्येय आहे. या वनयोवजत 
ध्येयानुसार पूियपिे चालिारी अशी राज्यपद्धती ि राज्यसंस्था अद्यावप वनमाि झालेली नाही. आजच्या 
बहुतेक राज्यसंस्था आपल्या या वनयोवजत ि घोवषत ध्येयापासून भ्रष्ट  झालेल्या वदसतात. “आतांचे रक्षि 
करण्यासाठी तुमचे शस्त्रबल आहे, वनरपरार्धी प्राण्यािंर प्रहार करण्यासाठी ते नाही” असा इशारा ऋषी लोक 
राजानंा देत असत. समाजाची र्धारिा राजाचं्या शस्त्रबलाने होते की ऋषींच्या आत्मबलाने होते असा प्रयकन 
केल्यास त्यास एकच एक उत्तर देता येिार नाही. ऋषींचे आत्मबल जर समाजातील अन्याय्यिृत्तींना पूियपिे 
कजकू शकेल, तर त्या समाजाच्या र्धारिेला राजाच्या शस्त्रबलाची आियकयकता पडिारच नाही असा सत्याग्रही 
राजकारिाचा अंवतम वसद्धातं आहे. पि भवूमतीतील व्याख्यातं आढळिारे कबदु, सरळ रेषा, ितुयळे या िस्तू 
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जशा बुवद्धगोचर पि अव्यक्तच असतात, तसेच केिळ आत्मबलािर चालिाऱया ि राजदंडाचा मुळीच उपयोग 
न करिाऱया सत्याग्रही समाजाचे हे ध्येय अव्यक्तच राहिार आहे. तथावप ते अव्यक्त ध्येय प्रत्येक मानिाच्या 
अंतःकरिात आजही िसत आहे ि त्याच्या प्रकाशात आपले वनत्य ितयन घडत राहाि े हीच मानिाच्या 
र्धमयबुद्धीची आकाकं्षा आहे. पि या आकाकें्षनुसार चालिारा समाज जसा आज आढळत नाही तसा असा 
आदशयपूिय मानिही दुर्ममळच असतो. गारं्धीजी हे एक असा आदशय आपल्यापुढे ठेिनू वनत्य ितयन करिारे पुरुष 
होते. त्यानंी ही तपिया करण्यात आपल्या जीिनाची ५० िष े िचेली आवि हे आत्मराज्याचे ध्येय 
रामराज्याच्या नािाने आजच्या जगापुढे ठेिले. हे त्याचें रामराज्य म्हिजे दशरथपुत्राचे ऐवतहावसक राज्य 
नव्हे, तर त्या ऐवतहावसक रामराज्याच्याही मागे जी मानिी अंतःकरिातील अमूतय, अव्यक्त र्धमयभािना 
तत्कालीन आदशय मानिानंा अंतःपे्ररिा देत होती, त्या सनातन, शाश्वत, वनत्यनूतन आवि स्ियंविकासी 
र्धमयभािनेने पे्रवरत असे र्धमयराज्य गारं्धींना अवभपे्रत होते. 

 
....सत्ययुगीन र्धमयराज्याचा आदशय गारं्धीजींच्या रामराज्य या शब्दाने सूवचत केला जातो. पि या 

आदशापासून खाली येऊन िास्तििादी दृष्ट ीने आपि विचार करू लागलो, म्हिजे आपिास आत्मबलाचा ि 
शस्त्रबलाचा उपयोग करिाऱया िास्ति समाजाच्या व्यिहारासंंबरं्धी बोलताना सापेक्ष दृष्ट ीने या वसद्धातंाची 
माडंिी करािी लागते. समाजर्धारिेच्या कामी आत्मबल वजतके अवर्धक प्रभािी होईल, वततके त्या 
समाजाच्या र्धारिेला राजसते्तचे शस्त्रबल कमी लागेल. सत्याग्रही नेत्याचंा प्रयत्न समाजात अवर्धकात अवर्धक 
आत्मबल वनमाि करिे, हा असािा आवि राजदंड र्धारि करिाऱयाचंा प्रयत्न आपल्या शस्त्रबलाचा उपयोग 
वकमान प्रमािात करिे, असा असािा. म्हिून सत्याग्रही लोकनेत्याचें व्यािहावरक ध्येय अवर्धकात अवर्धक 
शक्य वततके आत्मबल वनमाि करिे असे सागंता येते. तसेच समाजर्धारिेला अपवरहायय असिारे शस्त्रबल 
वकमान ककिा अल्पतम प्रमािात योजून समाजर्धारिा करिे या शब्दात राजदंडाचे ध्येय सागंता येते. 

 
राजदंड उन्मागयगामी होऊ नये, यासाठीच लोकशाही राज्ययंत्र स्थापण्यात आले. लोकशाही 

राज्यात वनरवनराळे पक्ष जनतेची मते वमळिनू अवर्धकारािर येण्याचा प्रयत्न करीत असतात. जनतेचे 
मतपवरितयन घडिनू वतला मान्य होिाऱया पक्षाच्या हाती सत्ता जािी आवि विरोर्धी पक्षानंाही आपल्या हाती 
त्याच मागाने सत्ता वमळविण्याचा मागय मोकळा ठेिािा अशी योजना लोकशाही राज्यात केलेली असते. तरीही 
अशा राज्यातील पक्ष सते्तची लालूच ि भीती दाखिनू मते वमळविण्याचा दुरुपयोग करून प्रजास्िातंत्र्य ि 
प्रजेचे प्रभतु्ि नष्ट  करण्यास प्रिृत्त होतात असा अनुभि अलीकडे युरोपात आलेला आहे. या अनुभिाचे कारि 
भाडंिलदार उत्पादनपद्धती हे एक आहे. युरोपातील लोकशाही, भाडंिलशाहीने विकृत बनविली. 
भाडंिलदार लोकशाही ही खरी लोकशाही नसून समाजिादी लोकशाही हीच खरी लोकशाही होऊ शकेल 
हे मत आज राजकीय तत्त्िज्ञासं पटू लागले आहे. पि लोकशाही पद्धतीने समाजिादाचा प्रयोग करण्यात 
अद्यावप कोिासही यश आलेले नाही. समाजिादाची स्थापना करण्यात लोकशाही राज्ययंत्र यशस्िी 
व्हाियाचे असेल, तर जनतेची एक मोठी संघटना समाजिादी ध्येयाची पि अनत्याचारी िृत्तीची वनमाि झाली 
पावहजे. या संघटनेने भाडंिलदार िगाविरुद्ध अनत्याचारी असहकार संघवटत केला पावहजे. ही संघटना 
अथात िगयविवशष्ट च होिार. अशा िगयविवशष्ट  कामगारसंघटनेने अनत्याचारी असहकाराने भाडंिलदार 
उत्पादन पद्धती स्थवगत केली, तर समाजिादी लोकशाही स्थापन करिारी शक्ती वनमाि होऊ शकेल, पि 
हे कायय करताना अत्याचारी िातािरि वनमाि झाले तर येिारा समाजिाद हा लोकशाही राज्याला मारक 
ठरेल. म्हिून ही कामगार संघटना अत्याचारी बनू नये अशी दक्षता समाजिाद्यानंी घेतली पावहजे. तसेच जे 
समाजिादी आपली संघटना अनत्याचारी िृत्तीने ि र्धोरिाने करीत असतील, त्यानंा प्रचार ि संघटना 
करण्याचे स्िातंत्र्य लोकशाही राज्यातील सत्तार्धाऱयानंी वदले पावहजे. अनत्याचारी प्रचार ि संघटना याचें 
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स्िातंत्र्य वहरािनू घेतल्यास समाजिादी क्रातंी अनत्याचारी वटकिे कठीि होते आवि भाडंिलदार उत्पादन 
पद्धती आपल्या आंतरविरोर्धानंी कोलमडून पडल्यास सशस्त्र क्रातंी करण्यािाचून समाजाला दुसरा मागयच 
उरत नाही. हा मागयही वनवित यशस्िी होिे अगदी अपिादात्मक पवरस्स्थतीिाचून शक्य होत नाही. यामुळे 
भाडंिलदारपद्धती चालू शकत नाही आवि निी उत्पादन पद्धती स्थापन होण्यास िाि वमळत नाही, असा पेच 
वनमाि होऊन समाजाचे जीिन गुदमरू लागते. बाह्य आघातानंी राज्ययंत्र मोडून पडले, तर बाहेरची 
गुलामवगरी येते ि बाहेरचा आघात झाला नाही तर आतील पुरोगामी शक्ती प्रवतगामी राज्ययंत्र मोडून दुसरे 
उभारू शकत नसल्यास समाजजीिन गुदमरून मरिाऱया मािसाप्रमािे वनष्ट्प्राि बनू लागते. अशा समाजाला 
ककिा राष्ट्राला केव्हा तरी परकीयाचंी गुलामवगरी करण्यािाचून गत्यंतरच उरत नाही. 

 
या सिय आपत्ती टाळण्यास समाजिादी क्रातंी करू पाहिारानंी कामगारसंघटनेला अनत्याचारी 

ठेिण्याचे प्रयत्न केले पावहजेत आवि त्यानंा तसे करण्याचे स्िातंत्र्य सरकारने वदले पावहजे. हे स्िातंत्र्य नसेल 
तर केिळ जनतेला मतावर्धकार वदल्याने राज्य लोकशाही पद्धतीस र्धरून चालू आहे असे म्हिता येिार नाही. 
यासाठी कामकरी-शतेकरी िगाचे शातंतेची संघटना करण्याचे स्िातंत्र्य शाबतू ठेििे हे लोकशाही पद्धतीने 
समाजिाद आिू पाहिाराचें आद्य कतयव्य ठरते. हे स्िातंत्र्य वटकविण्यासाठी जनतेला सत्याग्रह अथिा 
सविनय कायदेभगं करण्याचे वशक्षि वदले पावहजे. महात्मा गारं्धींच्या राजकारिापासून समाजिाद्यानंी हा 
र्धडा घेतला असून कहदी समाजिादी पुढारी आज संप ि सत्याग्रह या सार्धनानंी आपल्या देशातील लोकशाही 
राज्याला समाजिादी रूप देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पि आज महात्मा गारं्धींच्यासारखा असामान्य 
वनष्ठाितं सत्याग्रही नेता नाही आवि स्ितः महात्मा गारं्धींनासुद्धा सरकारने अत्यंत जालीम अशी दहशतिादी 
दडपशाही केली, तेव्हा जनतेला सत्याग्रही वनष्ठेला वचकटून ठेिण्यात पूिय यश आले नाही. जनतेची 
क्रावंतवनष्ठा अकहसक िृत्ती सोडिार नाही, असे प्रयत्न समाजिाद्यानंी केले तरी त्याचें ते प्रयत्न यशस्िी 
होण्यास प्रवतपक्षी सत्तार्धाऱयानंीही विवशष्ट  नीती सतत पाळली पावहजे. ही नीती सत्तार्धारी पाळिार नाहीत 
तर िाटेल त्या पवरस्स्थतीत जनतेची क्रावंतशक्ती अनत्याचारीच राहील अशी हमी कोिी देऊ शकिार नाही 
ि तशी कोिी वदली तरी ती सर्फल होिार नाही. यासाठी कहदुस्थानात निीन स्थापन होिाऱया लोकशाही 
राज्यातील सत्तार्धाऱयानंी जनतेच्या क्रावंतशक्तीला अनत्याचारी स्िरूप देऊ पाहिाऱया समाजिाद्यानंा योलय 
अिसर वदला पावहजे आवि समाजिाद्यानंीही जनतेची क्रावंतशक्ती अनत्याचारी ठेिण्याचे वनष्ठापूियक प्रयत्न 
केले पावहजेत. या दोनही गोष्ट ी घडतील आवि पवंडत जिाहरलाल नेहरू ि साथी जयप्रकाश नारायि हे 
समाजिादी लोकशाही बनितील अशी आशा िाटते. महात्मा गारं्धींचे राजकारि कहदुस्थानात वचरंजीि होिार 
ककिा नाही, या प्रयकनाचे उत्तर या आशचे्या सर्फलतेिर अिलंबून आहे. 
 
सतती, पनरवतयि आनि क्रांती 
 

सामावजक ि आर्मथक क्रातंी समाजािर सक्तीने लादण्यात येऊ नये, तर समाजाचे हृदयपवरितयन 
होऊन त्याचा बाह्य आविष्ट्कार म्हिून सामावजक क्रातंी घडून यािी, हेच लोकशाहीचे रहस्य आहे. समाजाने 
हे हृदयपवरितयन घडिनू आिण्याच्या कामी दहशतिादाचा उपयोग करिे हा शुद्ध अवििेक आहे आवि अशा 
अवििेकाने सामावजक क्रातंी केव्हाही यशस्िी होऊ शकिार नाही. या दृष्ट ीने दहशतिाद हा क्रावंतकायाला 
मारक आहे हे कोिासही पटण्यासारखे आहे. समाजाचे हृदयपवरितयन झाल्यािाचून त्याचे क्रावंतकारक 
मतपवरितयन होऊ शकत नाही, ही सत्याग्रहाची भवूमका असून हे क्रावंतकारक मतपवरितयन घडण्यास वनष्ट्काम 
सेिा, वनःपक्षपाती पे्रम आवि अकहसक शौयय, या गुिाचंा उत्कषय क्रावंतकारकाचं्या अंगी वजतका झाला असेल 
वततके इष्ट  असते. या गुिानंाच आत्मबल ही संज्ञा देता येईल. या कामी सेिा, त्याग आवि आत्मक्लेशाच्या 
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तपियेचे तेज याचंा उपयोग होत असतो. केिळ बुवद्धबलाचा समाजाचे क्रावंतकारक हृदयपवरितयन 
घडविण्यास र्फारसा उपयोग होऊ शकत नाही. क्रावंतकारक ध्येय अथिा मते सामान्य जनतेला पुस्तकी 
विदे्यने ककिा ितयमानपत्री प्रचाराने अथिा िक्तृत्िपूिय भाषिानंी आर्धी आकलन होत नाहीत ि ती बुद्धीने 
आकलन झाली तरी त्याचं्या प्रस्थापनेसाठी भोगाव्या लागिाऱया यातना सहन करण्यास लागिारे रै्धयय ि 
वचकाटी जनतेच्या अंगी येऊ शकत नाही. अनेक िषांची सेिा, उत्कट जनतापे्रम आवि वनभयय, शौययशाली 
सत्िवनष्ठा हे गुि अंगी असिारे क्रावंतकारक आपल्या आत्मबलाने जनतेचे खरे हृदयपवरितयन अथिा वनष्ठातंर 
करू शकतात. येथेच सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाने प्रागवतक राजकीय तत्त्िज्ञानात महत्त्िाची भर टाकलेली आहे. 
सत्याग्रही क्रावंतकारक हा केिळ बुवद्धबलाच्या जोरािर जनतेचे वनष्ठातंर होईल ि ती क्रातंी घडिनू आिील 
अशी अपेक्षा करीत नाही. तो बुवद्धबलाला आत्मबलाची पे्ररिा देऊन मनुष्ट्यास त्यागाला, शौयाला आवि 
औदायाला प्रिृत्त करू पाहतो. प्रगवतक लोकशाही ही केिळ बुवद्धबलाने समाजाची प्रगती करू पाहते ि 
जोपयंत समाजाचे क्रावंतकारक वनष्ठातंर करण्याची आियकयकता वनमाि झाली नाही. तोपयंत हे बुवद्धबल 
प्रगतीचे कायय करू शकते. 

 
समाजात सुप्रवतवष्ठत झालेल्या परंपरागत वनष्ठा बदलून जेव्हा नव्या वनमाि करण्याचा काळ प्राप्त 

होतो, तेव्हा केिळ बुवद्धबलाने हे कायय घडू शकत नाही. अशा िळेी जनतेत नव्या वनष्ठा वनमाि करण्यास 
आत्मबलाचा उपयोग होतो, हेच महात्मा गारं्धींनी सत्याग्रहाचा प्रयोग करून वसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. बुद्धीने जे ध्येय आकलन करता येते आवि ज्याची स्थापना झाली असता सिांचे वहत होईल असे बुद्धीला 
पटते, त्या ध्येयवसद्धीस लागिारा त्याग, शौयय आवि वचकाटी या आत्मगुिाचं्या अभािी क्रातंी अडून असते. 
अशा िळेी समाजातील िवरष्ठ अथिा पीडक ककिा शोषक िगय आवि कवनष्ठ अथिा पीवडत ककिा शोवषत िगय 
याचं्यामध्ये विरोर्ध ि कलह वनमाि होतो. या िगयविग्रहात कवनष्ठ, पीवडत ि शोवषत िगाला आपल्या हक्काचंी 
जािीि वनमाि करून देऊन निी समाजरचना करण्याचे निवनर्ममतीचे कायय करण्यास त्याला प्रिृत्त करिे हे 
कम्युवनस्ट क्रातंीचे तंत्र आहे. सत्याग्रही तंत्राने या िगयविग्रहाचा प्रयकन सोडिायाचा तर िवरष्ठ िगाला आपल्या 
रक्तलावंछत नफ्याचा त्याग करण्यास प्रिृत्त करिे आवि कवनष्ठ िगास आपले शोषि करिाऱया 
उत्पादनपद्धतीशी अनत्याचारी असहकार करण्यास प्रिृत्त करिे असे वद्वविर्ध कायय केले गेले पावहजे. हे वद्वविर्ध 
कायय करीत असता दोनही िगांना आपापल्या कतयव्याचंी जािीि करून देिारे सत्याग्रही नेते हिते. 
सत्याग्रहींनी स्ितः असंग्रही रावहले पावहजे आवि िवरष्ठ िगांच्या स्िाथाशी झगडत असता त्या िगांतील 
व्यक्तीविरुद्ध अदे्वषाची भािना वटकविण्याचे प्रयत्न केले पावहजेत. स्तेयमूलक संग्रहाला पायबदं घालून तो 
बडं पाडिारे कायदे करण्यास सरकारला प्रिृत्त केले पावहजे आवि असे कायदे हे न्यायसंस्थापना करिारे 
असल्याने िवरष्ठ िगालाही त्यानंा मान्यता देण्यास प्रिृत्त केले पावहजे. अशा प्रकारे मालक ि मजूर हा िगयभेद 
नष्ट  करून मालक हे समाजाचे सेिक आहेत आवि मजूर हे समाजाच्या संपत्तीचे मालक आहेत, ही भािना 
िाढवित नेऊन हा िगयविग्रह संपिनू रक्तपात न करता एकिगयसमाजाची स्थापना केली पावहजे. असे 
सत्याग्रही नेते स्ितः न्यायवनष्ठ रावहले पावहजेत, िगयशोषिाच्या अन्यायाची शास्त्रीय जािीि त्यानंा झालेली 
असली पावहजे आवि सिय समाजाची न्यायबुद्धी जागृत करून वतला या समाजिादी क्रातंीची न्याय्यता त्यानंी 
पटिनू वदली पावहजे. अनत्याचारी असहकाराच्या म्हिजे संपाच्या ि सत्याग्रहाच्या सार्धनानंी समाजाच्या 
न्यायबुद्धीच्या जागृतीचे हे कायय केले गेले, तर या क्रातंीत वनदान लोकशाही राज्यात तरी कहसक स्िरूप 
येण्याचे कारि नाही. पि संप, सत्याग्रह ककिा प्रत्यक्ष प्रवतकार या सार्धनािंाचून केिळ सनदशीर 
युस्क्तिादाच्या सार्धनाने हे सामावजक हृदयपवरितयन घडून येिार नाही.... 

 
[जीवनरहस्य, देिमुख आप्रण कंपनी, पुणे, १९४९, प.ृ ४२१ ते ४३०]  
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१६ 
 

महात्मा गाधंींची धमयनिष्ठा 
 

...महात्मा गारं्धी हे एक र्धमयपुरुष होते आवि ते क्रावंतकारक र्धमयपुरुष होते. एकाच िृक्षाला जशा अनेक 
शाखा असतात, त्याचप्रमािे एकाच मानिर्धमाचे वनरवनराळे सापं्रदाय बनलेले असून त्यानंाच कहदु, 
मुसलमान, विस्ती, शीख, पारशी, बौद्ध, जैन इत्यादी नाि ेप्राप्त झालेली आहेत असे त्याचें मत होते. सत्य 
आवि अकहसा हेच त्या सिय र्धमांचे रहस्य असून विश्वाला एक नैवतक वनयती आहे या वनष्ठेिर या एका 
विश्वव्यापक मानिर्धमाचा सिय आर्धार आहे असे ते मानीत. विश्वाची भौवतक वनयती शोरू्धन काढिे हे संत, 
महात्मे ि र्धमयपुरुष याचें कायय असते. न्यूटनने जसा गुरुत्िाकषयिाचा वनयम शोरू्धन कावढला तसाच प्राचीन 
ऋषींनी ि संत-महात्म्यानंी सत्याचा, पे्रमाचा ि सेिेचा वनयम शोरू्धन कावढला आहे. ही नैवतक विश्ववनयती 
शोरू्धन काढिे, त्या वनयतीच्या आर्धारे वनरवनराळे जीिनप्रयोग करिे आवि ह्या प्रयोगानंी वसद्ध झालेले 
वसद्धातं समाजघटनेच्या ि समाजक्रातंीच्या कामी उपयोगात आििे हाच समाजोद्धाराचा ि आत्मोद्धाराचा 
खरा मागय आहे. समाजाच्या सिय व्यिहारािंर या नैवतक वनयतीचे वनयंत्रि चालू रावहले पावहजे असा जो 
आग्रह त्यालाच ते सत्याचा आग्रह ककिा र्धमयवनष्ठा असे नाि देतात. ही त्याची र्धमयवनष्ठा अत्यंत व्यापक, 
अनाग्रही, संप्रदायशून्य अशी नैवतक जीिनवनष्ठा आहे. या अथाने राजकारि आवि र्धमय याचंी र्फारकत होऊ 
नये असा त्याचंा आग्रह होता. पि त्याचबरोबर त्याचंा असाही आग्रह होता की, राजकारि हे कोित्याही 
विवशष्ट  सापं्रदावयक र्धमाच्या आर्धारािर चालता कामा नये. र्धमय ही सियसंग्राहक जीिनवनष्ठा अथिा सत्यवनष्ठा 
आहे असा जेव्हा अथय असतो तेव्हाच ती सिय सामावजक व्यिहारानंा आर्धारभतू वनष्ठा बनािी, हे मत अनेक 
र्धमांच्या ि अनेक मताचं्या लोकाचें एक राष्ट्र बनविण्यास उपयोगी पडू शकेल ि तशी ती उपयोगी पडू शकते, 
हे स्ितः महात्मा गारं्धींच्या जीिनािरूनच आपल्या पूिय लक्षात येऊ शकते “र्धमय” हा शब्द “सापं्रदावयक र्धमय” 
या अथाशी इतका वनगवडत झालेला आहे की, महात्मा गारं्धी ज्या व्यापक जीिनवनष्ठेच्या अथाने तो शब्द 
योवजतात, तो अथय लोकाचं्या अंतःकरिात जागृत होत नाही आवि त्यामुळे गारं्धीजींनी या व्यापक ि 
सियसंग्राहक जीिनवनष्ठेला र्धमाव्यवतवरक्त एखादा दुसरा शब्द योवजला असता तर र्फार बरे झाले असते असे 
काही लोकाचें मत आहे. 

 
उदाहरिाथय, र्धमय म्हटल्याबरोबर कहदंूच्या अंतःकरिात कहदू र्धमय आवि मुसलमानाचं्या अंतःकरिात 

मुसलमान र्धमय ि विस्ताचं्या अंतःकरिात विस्ती र्धमय असाच अथय उवदत होतो, पि हे सिय र्धमय एकाच 
र्धमयिृक्षाच्या शाखा आहेत, असा बोर्ध त्यानंा सहसा होत नाही आवि म्हिून या सियव्यापक र्धमाला दुसरे एखादे 
नाि द्याि ेअसे या आके्षपकाचें म्हििे आहे. महात्मा गारं्धींना या आके्षपकाचं्या म्हिण्यातील त्य माहीत नसते, 
तर त्यानंी प्रत्येक िळेी र्धमय हा शब्द योजताना त्याच्या सियसंग्राहक ि व्यापक अथाचे स्पष्ट ीकरि केलेच नसते. 
पि आके्षपकाचें म्हििे मान्य करूनही त्यानंा असे िाटत होते की, सामान्य जनतेच्या अंतःकरिात र्धमयसंबंर्धी 
जी पूज्य ि पवित्र भािना नादंत आहे, ती िस्तुतः या व्यापक ि सियसंग्राहक, संप्रदायरवहत 
जीिनवनष्ठेसंबंर्धीचीच भािना आहे. वतला जागृत करून आपि सिय र्धमांच्या लोकातं सवहष्ट्िुिृत्ती आवि 
बरुं्धभािना जागृत करू शकू. जनतेच्या अंतःकरिातील ही खोल जीिनवनष्ठा जागृत करण्यानेच जनता 
त्यागास आवि सेिसे तयार होईल आवि खरे जनतेचे राज्य वनमाि होऊन त्या जनताराज्यास आत्मराज्याचे 
अथिा रामराज्याचे स्िरूप प्राप्त होऊ शकेल. सत्यवनष्ठा ि अकहसािृत्ती या रूपाने प्रत्येक अंतःकरिात िसत 
असिाऱया परमेश्वरास आिाहन करण्याचे एक सार्धन त्यानंा वप्रय असिाऱया र्धमाचा ि अध्यात्माचा खरा अथय 
त्यानंा समजून देिे आवि तो अथय आपल्या जीिनात आचरून दाखवििे हेच आहे असा महात्मा गारं्धींचा या 



 

अनुक्रमणिका 

बाबतीतील दृष्ट ीकोन होता. बुवद्धमंताचं्या आके्षपवनरसनापेक्षा जनतेच्या अंतःकरिाचा ठाि घेऊन वतची 
जीिनवनष्ठा जागृत करण्यािरच त्याचंी सिय मदार होती. बुवद्धमंत शास्त्रीपवंडत अथिा आरु्धवनक विद्वान या 
सिांहून त्याचें लक्ष जनतेच्या अंतःकरिाकडे विशषे होते. त्यानंा असे िाटत होते की, हे निेजुने शास्त्रीपवंडत 
ज्याला र्धमय समजतात, त्याच्याहून जनतेच्या अंतःकरिात पूज्यत्ि पािलेला आवि सारु्धसंतानंी आचरून 
दाखविलेला र्धमय वभन्न ि श्रेष्ठ आहे आवि तो र्धमय सिय वनरवनराळया र्धमांच्या बुडाशी आहे याचीही मुख्य जािीि 
जनतेला आहे. वनदान कहदुस्थानात तरी हा सियर्धमयसमभाि जनतेच्या अंतःकरिात खोल रुजलेला आहे ि 
त्याला आपल्या जीिनाचे पािी घालून आपि पुनः वजितं करू शकू. हा सियर्धमयसमभाि, ही सवहष्ट्िुिृत्ती ि 
इतर र्धर्ममयासंंबरं्धीची बंरु्धभािना केिळ कहदंूसच नव्हे तर जे आपिास परर्धमीय समजतात त्या इस्लाम 
र्धर्ममयासंही आपि ही िृत्ती पे्रमाने, त्यागाने आवि सेिनेे पटि ूशकू. मौलाना आझाद, खान अब्दुल गर्फारखान 
इत्यादी र्धमयपवंडतासं ि र्धमयवनष्ठ संतासं जर आपले हे मत पटलेले आहे आवि अनेक सत्याग्रह-संग्रामातं जर 
कहदंूच्या खादं्यास खादंा लािनू मुसलमान लोक सहस्रािर्धी संख्येने सामील झालेले आपि पावहले आहेत, 
तर मुसलमान जनतेतील ही व्यापक जीिनवनष्ठा र्धमाच्या नािाने आपिास जागृत का करता येिार नाही? 
संताचें ि र्धमयपुरुषाचें वनःपक्षपाती पे्रमळ अंतःकरि आवि जनतेचे वनव्याज अंतःकरि या दोहोंनी र्धमाचा जो 
व्यापक ि सियसंग्राहक अनाग्रही संप्रदायरवहत अथय केला आहे, तोच त्याचा खरा अथय असून ही पवित्र र्धमयवनष्ठा 
मी प्रभािी बनि ूशकेन असा त्यानंा आत्मविश्वास िाटत होता. हा आपला विश्वास श्रीकृष्ट्ि, गौतम बुद्ध, येशू 
विस्त आवि महंमद पैगंबर याचं्या जीिनाच्या अनुभिवसद्ध आर्धारािर उभारलेला आहे असे त्यानंा िाटत 
होते. तथावप र्धमय शब्दाचा दुसरा एक संकुवचत, आग्रही ि संप्रदायवनष्ठ अथय आहे ि त्या अथाचा र्धमय 
राजकारिात घोटाळे ि अनथय उत्पन्न करतो हेही त्यानंा माहीत होते ि वदसत होते. विशषेतः कहदुराष्ट्रिादी 
ि पावकस्तानिादी हे या भ्रष्ट  अथाने र्धमाचा उपयोग करीत आहेत, हे त्यानंा वदसत होते. पि त्यासाठी आपि 
र्धमय हा शब्द सोडून देऊन आपल्या जीिनवनष्ठेला दुसरा शब्द योजािा असे त्यानंा अखेरपयंत िाटले नाही. 

 
दुसऱया एका दृष्ट ीने विचार केल्यास आपल्या सियसंग्राहक ि व्यापक, अनाग्रही ि संप्रदायरवहत 

जीिनवनष्ठेस त्यानंी र्धमयवनष्ठा हेच नाि कायम ठेिण्याचा आग्रह का र्धरला असािा त्याचा उलगडा होऊ 
शकतो. सारु्धसंत आवि र्धमयसंस्थापक यानंी आपलाच अथय स्िीकारून जनतेला र्धमयभािनेचे पावित्र्य ि पूज्यत्ि 
पटिनू वदले होते ि जनतेनेही त्याच िृत्तीने त्याला पूज्य ि पवित्र मावनले आहे असे त्यानंा अंतःकरिपूियक 
िाटत असल्याने र्धमाचा खरा अथय हाच आहे अशी त्याचंी श्रद्धा होती. असे असता आपि तो शब्द सोडून देिे 
योलय नाही असे त्यानंा िाटिे साहवजक आहे. वशिाय आपि तो शब्द सोडून वदला, तर शास्त्रीपवंडतानंी, 
बुवद्धमंत विद्वानानंी आवि सत्तालोलुप राजकारण्यानंी जो भ्रष्ट  अथय र्धमय शब्दािर लादला आहे तोच त्याचा 
खरा अथय आहे अशा जनतेची भािना होईल आवि ती जनता त्या भ्रष्ट  र्धमास सोडून न देता त्यालाच किटाळून 
बसेल ि वतचा त्यामुळे अवर्धकच अर्धःपात होईल अशीही भीती त्यानंा िाटत असािी. जनतेच्या अंतःकरिात 
जो शब्द पूज्य आवि पवित्र स्थान पटकािनू बसला आहे आवि ज्याचा खरा अथय खरोखरच वततका उच्च ि 
श्रेष्ठ आहे अशी आपली खात्री आहे, त्याचा अथय जनतेला पटिनू देिे हेच आपले कतयव्य आहे. या दृष्ट ीनेच ते 
आपल्या जीिनवनष्ठेस व्यक्त करण्यास दुसरा शब्द न योजता र्धमय हाच शब्द योजीत होते असे आम्हास िाटते. 
या त्याचं्या सियसंग्राहक, व्यापक, अनाग्रही ि संप्रदायशून्य जीिनवनष्ठेस हळूहळू सत्याग्रही जीिनवनष्ठा असे 
नाि रूढ होईल अशी आमची कल्पना आहे. 
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सत्याचे निनवध के्षि 
 

आता आपि या सत्याग्रही जीिनवनष्ठेचा थोडा अवर्धक विचार करू. सत्याग्रही जीिनवनष्ठेत सत्याला 
प्रथम स्थान वदलेले असून अकहसा हे त्या सत्याच्या प्राप्तीचे सियश्रेष्ठ सार्धन असे मानले जाते. यासंबरं्धी थोडे 
अवर्धक वििेचन करिे आियकयक आहे. सत्य म्हिजे काय? जीिनातील सत्याची प्राप्ती म्हिजे काय? या 
प्रयकनाचंी उत्तरे अनेकानंी अनेक प्रकारे वदलेली आहेत. आमच्या मते या प्रयकनाचें रहस्य समजाियाचे तर 
सत्याचे तीन विभाग ककिा सत्याची तीन के्षते्र कल्पािी लागतील. भौवतक ज्ञान हे सत्यसंशोर्धनाचे पवहले के्षत्र, 
सामावजक ज्ञान हे त्याचे दुसरे के्षत्र आवि आस्त्मक ज्ञान हे त्याचे वतसरे के्षत्र होय. आपिास जे बाह्य विश्व 
इंवद्रयामंार्फय त वदसते अथिा अनुभविता येते त्याचें स्िरूप ि त्याची घटना कशी आहे? भौवतक शास्त्रज्ञ या 
भौवतक के्षत्रातील सत्यासत्याचा शोर्ध करीत असतात. येथे आपिास असे वदसते की, या के्षत्रात प्रथम 
आपिास जे सत्य िाटते त्याहून अनेक िळेा खरे सत्य अगदी वभन्न ककिा तवद्वरोर्धी असते. उदाहरिाथय, 
आपिास सूयय पृ् िीभोिती वर्फरत असािा असे िाटते, पि त्यानंतर अवर्धक खोल विचार करून शास्त्रज्ञ असे 
म्हिू लागले की, सूयय पृ् िीभोिती वर्फरतो असे आपिास िाटते तो आभास असून पृ् िी सूयाभोिती वर्फरते हे 
सत्य आहे. याच न्यायाने मृगजळ ककिा इंद्रर्धनुष्ट्य यानंा आपि आभास म्हितो. मृगजळ ककिा इंद्रर्धनुष्ट्य याचें 
स्िरूप प्रथमतः ककिा िरकरिी जसे वदसते तसे ते नाही हे आपिास अवर्धक अनुभिाने ि अवर्धक विचाराने 
कळून येते. सृष्ट ीचे व्यापार कसे चालले आहेत हे समजून घेऊन त्याचें काययकारिभाि समजून घेिे, वतच्या 
घडामोडींचे वनयम शोरू्धन काढिे अथिा ते वनयम आपल्या बुद्धीने तयार करिे हे भौवतक शास्त्राचें कायय आहे. 
या भौवतक शास्त्राचं्या िाढीमुळे मनुष्ट्यानंा आपले साम्यय िाढविता येते आवि त्या साम्याचा उपयोग करून 
आपिास इष्ट  असिारे भोग प्राप्त करून घेता येतात. तसेच आपले आवि आपल्या भोगसंपत्तीचे रक्षि 
करण्याची सार्धनेही त्याला भौवतक ज्ञानामुळेच प्राप्त होऊ शकतात. गेल्या तीनश ेिषांत मानिाच्या भौवतक 
ज्ञानात र्फारच मोठी भर पडलेली असून ज्ञान हे केिढे मोठे बल आहे त्याची प्रतीती त्याला आलेली आहे. 

 
परंतु भौवतक ज्ञानाच्या िाढीमुळे जे बळ मनुष्ट्याला प्राप्त झालेले आहे हे बळ कोित्या कामी 

उपयोगात आिाि ेयाचे ज्ञान मनुष्ट्याला कसे होते या प्रयकनाचा विचार करताना सामावजक ि नैवतक शास्त्रात 
प्रिशे करािा लागतो. मनुष्ट्याला खरे सुख कसे प्राप्त होईल? खरे सुख कोिते आवि खोटे सुख कोिते? 
मनुष्ट्याचे कतयव्य काय आवि त्याच्या जीविताचे ध्येय कोिते? या प्रयकनाचा विचार नैवतक ि सामावजक शास्त्रात 
करािा लागतो. समाजाची घटना कशी असािी, वतच्यात बदल कसे ि कोित्या सार्धनानंी घडत असतात, 
वतच्यात घडिाऱया बदलापंैकी चागंले कोिते ि िाईट कोिते या सिय बदलानंा मानिवहताच्या दृष्ट ीने अनुकूल 
कलाटिी देिे वकतपत ि कसे शक्य आहे इत्यादी प्रयकनाचंी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न सामावजक ि नैवतक शासे्त्र 
करीत असतात. या शास्त्राचंा विचार करीत असता मनुष्ट्याला सत्यासत्यवििकेाप्रमािे सदसवद्विेकही करािा 
लागतो. सत्याग्रहवनष्ठेतही असा सत्यासत्य ि सदसवद्विके करािा लागतो. सत्य या शब्दाचेही सत्य म्हिजे 
जे चागंले ते आवि जे शाश्वत ते असे अथय होतात. आपली सदसवद्विेकबुद्धी सागेंल त्याप्रमािे ितयन करण्याचा 
प्रयत्न करिे आवि असताचा काया-िाचा-मनाने सियथैि त्याग करिे असाच सत्याग्रहवनष्ठेचा मुख्य अथय आहे. 
आपल्या अंतःकरिात सतासताचा झगडा वनत्य चाललेला असतो. सद्वासना सद भािना ि सवद्वचार 
याचं्याविरुद्ध असद्वासना, असद भािना आवि असवद्वचार याचं्यातील युद्ध अथिा दं्वद्व अंतःकरिाच्या 
कुरुके्षत्रािर वनत्य चालू असते. या कुरुके्षत्रातील युद्धात सत्यपक्षाचा असत्पक्षािर विजय झाल्यानंतरच तेथे 
र्धमयराज्य ककिा आत्मराज्य स्थापन होऊ शकते. आपल्या अंतःकरिातील या सदसद िृत्तीतील दं्वद्वाप्रमािे 
समाजातही सत्पक्ष विरुद्ध असत्पक्ष, न्याय विरुद्ध अन्याय, नीती विरुद्ध अनीती असा लढा चालू असतो. या 
दोन युद्धध्यमान पक्षापंैकी प्रत्येक पक्ष आपिास सत्पक्षच म्हििीत असतो आवि आपला विजय होण्यानेच 
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सिांचे वहत होईल असे म्हित असतो. पुष्ट्कळ िळेा तो तसे मानीतही असतो. अशा प्रकारे प्रत्येक पक्षाला 
आपली बाजू सत्याची ि दुसऱयाची बाजू असत्याची िाटत असते. यामुळे एकाच समाजातील हे अंतगयत संघषय 
अथिा दोन अथिा अवर्धक समाजातंील संघषय दोन अथिा अवर्धक अशा मानीि सत्यासाठी चालू असल्याचे 
आपिास आढळते. अशा िळेी सत्याग्रही वनष्ठेच्या मनुष्ट्याला या दोन अथिा अवर्धक मानीि सत्यापंैकी 
िास्तविक सत्य कोिते त्याचा वनियय स्ितःच्या बुद्धीने अथिा अंतःकरििृत्तीने करािा लागतो. हा वनियय 
केल्यानंतर त्या लढिाऱया दोन ककिा अवर्धक पक्षापंैकी सत्पक्ष कोिता ि असत्पक्ष कोिता हे सांगता येते. पि 
एिढे सागंून तो तटस्थ राहून स्िस्थ बसू शकत नाही, असत्पक्षाविरुद्ध आवि सत्पक्षाच्या बाजूने लढिे हे 
त्याचे कतयव्य असते. पि हा लढा पूिय अनत्याचारी िृत्तीने ि अनत्याचारी सार्धनानंी तो चालि ू इस्च्छतो. 
यासाठी महात्मा गारं्धींनी अनत्याचारी असहकार आवि सविनय कायदेभगं ही दोन नैवतक शसे्त्र शोरू्धन 
कावढली आवि भौवतक युद्धाचा एक नैवतक अथिा आध्यास्त्मक पयाय जगाला दाखिनू वदला. 
अंतःकरिातील ि समाजातील सदसद िृत्तीतील लढ्यात सद िृत्तीचा विजय करण्यासाठी जन्माच्या 
अखेरपयंत लढत राहािे आवि अखेरीस त्या लढ्यातच आपल्या जीविताचा होम करून जगातील 
असत्प्रिृत्तीचा अंर्धार दूर करण्यासाठी संपूिय आत्मसमपयि कराि ेहीच सत्याग्रही वनष्ठा होय. ही वनष्ठा जागृत 
करण्यासाठीच महात्मा गारं्धींनी आपले जीवित िवेचले. आजच्या मानिसंस्कृतीिर जी अवरष्ट े एकसारखी 
गुदरत आहेत, त्या अवरष्ट ातूंन वतची मुक्तता करण्यास आपल्या या सत्याग्रही वनष्ठेचा अिलंब मानिानंी केला 
तरच मानिाला आपल्या उद्धाराचा खरा मागय आढळेल असा त्याचंा आजच्या मानिाला संदेश आहे. 

 
या सत्याग्रहवनष्ठेचे अवर्धष्ठान नैवतक ि आस्त्मक आहे. येथपयंत भौवतक, सामावजक ि नैवतक सत्याचा 

विचार आपि केला. आता सत्याग्रहवनष्ठेचे आस्त्मक अवर्धष्ठान म्हिजे काय त्याचा थोडा विचार करू. महात्मा 
गारं्धींचे अध्यात्मशास्त्र र्फार सोपे होते. भगिद गीता, र्धम्मपद, बायबल, कुराि या सिय र्धमयगं्रथातं सावंगतलेले 
अध्यात्मशास्त्र एकच आहे असे ते मानीत. मानिी अंतःकरिातील सत्यपे्ररिा हीच त्याची आत्मपे्ररिा होय. या 
सत्यपे्ररिेशी जे तादात्म्य पाितात ते आपल्या खऱया आत्म्याशी तादात्म्य पाितात आवि ते सिय प्रकारच्या 
आपपर भािातून, ममत्िातून आवि अहंकारातून मुक्त होऊन विश्वात्म्याशी अथिा विश्वचैतन्याशी एकरूप 
होऊन ितयन करीत असतात, असे त्याचें अध्यात्मशास्त्र होते. सामान्यतः भगिद गीतेतील स्स्थतप्रज्ञ हा त्याचंा 
आत्मप्राप्ती झालेल्या मुक्त मानिाचा आदशय होता असे म्हिण्यास हरकत नाही. सिय विश्वातील सिय 
घडामोडी करिारी एकच वचच्छक्ती आहे. ही वचच्छक्तीच परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, अल्ला, राम, रहीम, 
कृष्ट्ि, करीम या नािानंी ओळखली जाते. ही शक्ती आपल्या अंतःकरिात सत्यवनष्ठेच्या रूपाने िसत असते 
ि कायय करीत असते. मात्र आपि इंवद्रयिृत्तीच्या ि मनोविकाराचं्या अर्धीन होऊन या विश्वचैतन्यापासून दूर 
जात असतो. आपि विश्वचैतन्याच्या सागरातील एक कबदू आहो, त्याचे सिय साम्यय आपल्यामागे उभे आहे 
पि आम्ही अहंकाराने ि ममत्िाने त्याच्यापासून अलग बनलो. सागरातील जलकबदू त्या सागरापासून अलग 
झाला की, त्याची सिय शक्ती खलास होते. या विश्वान्तयामी तेजापासून आपली बुद्धी आपि अहंकाराने अलग 
बनवितो तेव्हा वतचे तेज अल्प ि मंद बनून अखेरीस नष्ट  होते. आपि इंवद्रयवनग्रह आवि मनोविजय या 
सार्धनानंी त्या विश्वचैतन्याच्या शक्तीशी तादात्म्य पाि ूशकतो आवि त्याच्यापासून प्राप्त होिाऱया प्रकाशाच्या 
आर्धारे जगात सियत्र भरलेल्या स्िाथाच्या, अहंकाराच्या ि अज्ञानाच्या अंर्धारातून आपला मागय काढू शकतो 
असे महात्मा गारं्धींचे अध्यात्मशास्त्र होते. विश्वचैतन्याशी म्हिजेच सत्याशी ककिा स्ितःशी तादात्म्य पािण्याचे 
त्याचें सार्धन म्हिजेच अकहसा ककिा पे्रम होय. जगातील प्रत्येक िस्तुजातािर, प्रत्येक प्राविमात्रािर, प्रत्येक 
मानिािर पे्रम करिे हीच त्याचंी अकहसा होय. सिांतयामी विश्वचैतन्य हेच आध्यास्त्मक सत्य होय आवि या 
सत्याशी तादात्म्य पािण्याचा सियश्रेष्ठ मागय म्हिजे प्राविमात्रािर पे्रम करिे हाच होय. असे पे्रम ज्याच्या 
अंतःकरिात सदैि िसत असेल, ते केव्हाही इंवद्रयिृत्तींनी ि मनोविकारानंी आच्छावदले जात नसेल, त्याला 
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कतयव्याचा मागय अंतःप्रकाशाने वदसू लागेल अशी त्याचंी वनष्ठा होती ि ही वनष्ठा त्यानंी अनुभिाने ि प्रयोगानंी 
पडताळून पावहली होती. सत्याच्या प्राप्तीचे ि अकहसेच्या सार्धनाचें जे जे प्रयोग आपि केले, त्या प्रयोगानंी ि 
त्या अनुभिानंी आपली ही वनष्ठा कसोटीस उतरली असून ही अवर्धकावर्धक बळकटच बनली आहे असे ते 
सागंत. अथात ही त्याचंी वनष्ठा म्हिजे अंर्धश्रद्धा नव्हे हे आपि लक्षात घेतले पावहजे. 
 
बुनद्धस्वातंत्र्य व आत्मप्रामाण्य 
 

सत्याग्रही हा बुवद्धप्रामाण्यिादी असतो की नाही असा एक िाद वकत्येक लोक उपस्स्थत करीत 
असतात. त्यासंबरं्धी आमचे असे मत आहे की, सत्याग्रहीस बुवद्धप्रामाण्यिादी म्हिण्यापेक्षा त्याला 
आत्मप्रामाण्यिादी असे म्हििे अवर्धक योलय ठरेल. मनुष्ट्याला होिारे ज्ञान त्याच्या बुद्धीनेच होत असते हे 
खरे असले, तरी ही बुद्धी शुद्ध करण्यासाठी त्याने इंवद्रये ि मन याचं्यािर विजय प्राप्त करून घ्यािा लागतो 
असे सत्याग्रही वनष्ठेचे तत्त्ि आहे. इंवद्रयार्धीन ि विकारिश बुद्धी ही सदसवद्विके करू शकत नाही म्हिून 
बुद्धीला शुद्ध, सम आवि शातं स्िरूप प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न सिांनी करीत रावहले पावहजे. अशा शुद्ध, 
सम आवि शातं बुद्धीचे वनियय हेच प्रमाि मानले पावहजेत. पि अशी शुद्ध, सम ि शातं बुद्धी प्राप्त होईपयंत 
व्यक्तींनी आपल्या बुद्धीस प्रमाि न मानता दुसऱयाच्या बुद्धीने चालाि े असा याचा अथय होत असेल, तर 
सत्याग्रहवनष्ठा ही एक शब्दप्रामाण्यिादी ककिा गं्रथप्रामाण्यिादीच वनष्ठा बनेल ि अशा वनष्ठेतील दास्यिृत्ती 
सत्याग्रहवनष्ठेतही वनमाि झाल्यािाचून राहिार नाही. महात्मा गारं्धी अशा बौवद्धक दास्यिृत्तीचा सतत वनषेर्ध 
करीत असत. तथावप त्याचं्या काही अनुयायातं ही दास्यिृत्ती िाढलेली वदसून येई. पि हा म. गारं्धींचा ककिा 
सत्याग्रहवनष्ठेचा दोष म्हिता येिार नाही. सत्याग्रहवनष्ठेत कोितेही शब्दप्रामाण्य ककिा गं्रथप्रामाण्य अंतभूयत 
होऊ शकत नाही ककबहुना तसे ते होईल, तर त्या वनष्ठेचे सिय आरु्धवनकत्ि ि क्रावंतकारकत्ि नष्ट  होऊन ती 
एक मध्यमयुगीन अंर्धश्रद्धा बनेल ि वतला प्रवतगामी ि प्रवतक्रावंतकारक स्िरूप आल्यािाचून राहिार नाही. 

 
महात्मा गारं्धी हे प्रत्येकास पूिय बुवद्धस्िातंत्र्य द्याि ेअसे मानीत असत, तसा त्याचंा आग्रह होता. तरीही 

ते बुद्धीबरोबर अंतःकरिाचाही (head and heart) उल्लेख केल्यािाचून राहत नसत. पुष्ट्कळ िळेा ते बुद्धीपेक्षा 
अंतःकरिाला अवर्धक मान द्यािा असेही म्हित असत. यािरून ते बुवद्धप्रामाण्यिादी नसून 
अंतःकरिप्रामाण्यिादी ककिा भािप्रामाण्यिादी होते, असेही काहींना िाटते. पि तेही वततकेसे योलय आहे 
असे आम्हास िाटत नाही. युरोपीय तत्त्िज्ञानाच्या इवतहासात व्हॉल्टेअर हा बुवद्धप्रामाण्यिादी ि रूसो हा 
अंतःकरिप्रामाण्यिादी गविला जातो. रूसोला भाििादी असेही म्हिता येईल. रूसोचा भाििाद आवि 
महात्मा गारं्धींचा अंतःकरििाद यात आम्हाला र्फरक िाटतो. बुद्धीला विकारिश ककिा भािनािश बनण्यास 
संर्धी वमळाल्यास ती बुद्धी भ्रष्ट  होते. म्हिून सिय मनोविकार ि इंवद्रयपे्ररिा याचं्या दास्यातून मुक्त बनलेले 
शुद्ध अंतःकरि ि त्या शुद्ध वनर्मिकार, वनमयम ि वनरहंकार अंतःकरिािर अवर्धवष्ठत झालेली बुद्धी हीच आपली 
खरी मागयदशयक होऊ शकते हे महात्मा गारं्धींना जगाला वशकिाियाचे होते. यासाठी बुद्धीचा वनियय शुद्ध 
राहािा म्हिून ते अंतःकरिाच्या शुद्धतेचे महत्त्ि ििीत असत. अशा शुद्ध अंतःकरिात आत्मपे्ररिा जागृत 
होते ि वतच्यामुळे बुद्धी प्रज्िवलत अथिा तेजस्िी बनते. या दृष्ट ीने त्याचं्या अंतःकरििादाचा रूसोच्या 
भाििादाशी घोटाळा करिे योलय नाही. रूसोच्या भाििादात बुद्धीला वििश अथिा विकारिश बनविण्याचा 
र्धोका होता, तसा महात्मा गारं्धींच्या अंतःकरििादात नव्हता. कारि तो अंतःकरििाद हा िस्तुतः आत्मिाद 
अथिा आत्मप्रामाण्यिाद आहे असे आम्हास िाटते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

महात्मा गारं्धी हे जसे अंतःकरिशुद्धतेला महत्त्ि देिारे होते, तसेच ते वक्रयाप्रिृत्तीला अथिा 
कमयप्रिृत्तीलाही महत्त्ि देिारे कमययोगी होते. अंतःकरिाची शुद्धी झाल्याने त्याची भािना व्यापक, वनमयम आवि 
वनरहंकार बनते, पि या वनरहंकारतेने ि वनमयमतेने कमयशून्यता येऊ नये. ज्ञान हे अंतःकरिात मुरले पावहजे 
आवि ते इंवद्रयव्यापाराच्या द्वारानंी प्रकट होऊन विश्वाची सेिा करण्यात त्या ज्ञानाचा उपयोग झाला पावहजे. 
नाही तर हे ज्ञान वनष्ट्र्फळ ठरेल. इतकेच नाही, तर ते प्रयोगाने वसद्ध होते ककिा नाही याचाही अनुभि येिार 
नाही. ज्ञानाची िाढ आवि अज्ञानाचा वनरास, या गोष्ट ी ज्ञानाचे अथिा सत्याचे प्रयोग करीत रावहल्यानेच होत 
असतात. जे ज्ञान अंतःकरिात मुरलेले नाही ते जवमनीत मुळे न र्धरलेल्या ि झाडािरून तोडून आिून 
पुरलेल्या र्फादंीप्रमािे वनजीि असते. ते ज्ञान अंतःकरिात मुरेल, तरच अंतःप्रिृत्ती जागृत होईल आवि 
त्याच्यातून कमयपे्ररिाही बळािले. म्हिून काही लोक ज्ञानाच्या बाबतीत बुद्धीपेक्षा ककिा भािनेपेक्षा अवर्धक 
महत्त्ि कमयपे्ररिेला देतात. ज्या ज्ञानामुळे अंतःकरिे थरारून जाऊन उद्दीप्त होतात आवि मनुष्ट्य कमयप्रिृत्त 
होतो तेच ज्ञान खरे असेही ते म्हितात. रूसो हा जसा भाििादी म्हिून युरोपात प्रवसद्ध आहे तसा नीत्श ेहा 
कमयिादी म्हिून वतकडे प्रवसद्ध आहे. तो ज्ञानापेक्षा कमालाच प्रार्धान्य देतो हे पाहून आमच्या इकडचे काही 
लोक त्याला भगिद गीतेतील कमययोगी ककिा वत्रगुिातीत स्स्थतप्रज्ञ असेही मानतात. महात्मा गारं्धी हे 
कमययोगी होते, तरी ते नीत्शसेारखे आसुरी कमययोगी नव्हते. एखाद्या पराक्रमी विभतूीच्या विकासासाठी 
सियसामान्य मानिाचा आत्मविकास चुरडून टाकािा ककिा सियसामान्य जनतेला खरा आत्मविकास करण्याचे 
साम्ययच नसल्याने सामान्य जनतेला बुवद्धस्िातंत्र्य देऊ नये, सामावजक समता स्थापू नये आवि सामान्य 
जनतेच्या वहतासाठी वतच्यािर या पराक्रमी विभतूीने सत्ता गाजिािी असली मते त्यानंा कर्धीही पटली नाहीत. 
याचा उलट त्याचंा सामान्य जनतेच्या आत्मबलािर आत्यंवतक विश्वास होता. वतच्यापैकी प्रत्येकाने स्ितःच्या 
बुद्धीने स्ितःचे नेतृत्ि करू लागाि ेआवि आपल्या अंतःकरिास ि शुद्ध बुद्धीस पटतील तेच नेते स्िीकारून 
त्याचं्यामागून जाऊन आपला उद्धार करून घ्यािा असा त्याचंा उपदेश असे. त्याचंी पराक्रमी विभतूीची 
कल्पना जनतेिर शस्त्रबलाने सत्ता गाजवििाऱया आवि वतला र्धाकाने ि लोभाने िश करून गुलाम बनवििाऱया 
असुराची नसून आपल्या सतत सेिनेे, त्यागाने आवि क्लेशाने वतचे अंतःकरि काबीज करिाऱया, वतला 
वक्रयाप्रिि आवि पराक्रमी बनवििाऱया लोकसेिकाची होती. दुसऱयाचे रक्त साडंण्यात खरा पराक्रम नसून 
स्ितःच्या रक्ताचा अवभषेक करून जनतेचा अंतरात्मा जागृत करण्यात ि वतला मुक्त िा स्ितंत्र बनण्यास 
साहाय्य करण्यात खरा पराक्रम आहे अशी त्याचंी वनष्ठा होती. आपल्या शुद्ध बुद्धीने ि शुद्ध अंतःकरििृत्तीने 
अशी पराक्रमी कमयपे्ररिा जागृत झाली तरच ती शुद्ध बुद्धी ि तेच खरे शुद्ध अंतःकरि असे त्याचें मत होते. 
तात्पयय, गारं्धींजींच्या आत्मप्रामाण्यात बुवद्धस्िातंत्र्य, अंतःकरिशुद्धी आवि आत्मपे्ररिा या सिय तत्त्िानंा स्थान 
वदलेले असून ही आत्मपे्ररिा म्हिजेच सत्यवनष्ठा, अकहसािृत्ती आवि सेिाबुद्धी होय असे मानण्यात येते. 
सत्यवनष्ठेला अग्रस्थान वदल्यामुळे अंर्धश्रद्धा आवि विकारी, पक्षपाती पे्रम यानंा त्यात स्थान उरत नाही. 
शब्दप्रामाण्य ि गं्रथप्रामाण्य याचंा स्ितःच्या बुद्धीशी अथिा अंतःकरििृत्तीशी विरोर्ध येईल, तेथे स्ितःच्या 
बुद्धीला ि अंतःकरििृत्तीला साक्षी ठेिनू ितयन कराि ेअसाच ते नेहमी उपदेश करीत असत.... 
 

[जीवनरहस्य, देिमुख आप्रण कं., पुणे १९४९, प.ृ ४३२ ते ४४४] 
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१७ 
 

गांधीवादाचे भनवतव्य 
 

गारं्धीिादाचे भवितव्य काय होिार? या प्रयकनाचे उत्तर देिे र्फारच वबकट काम आहे. काही िषापूिी 
स्ितः म. गारं्धी यानंी असे उद गार काढले होते की, गारं्धीिाद म्हिून आज कोितीही चीज नाही. आवि 
गारं्धीिादी अशी कोिीही व्यक्ती नाही. १९४५-४६ सालचे हे उद गार आहेत. असे उद गार त्यानंी अनेक िळेा 
काढलेले आहेत. यािरून स्ितःच्या नािाने एकादा निा िाद अगर संप्रदाय वनमाि करण्याची त्याचंी इच्छा 
नव्हती हे उघड आहे. तथावप, जगामध्ये काही व्यक्तींच्या नािाने जे िाद झालेले आहेत, ते त्या व्यक्तींच्या 
इच्छेने अथिा पुरस्कारानेच झालेले असतात असे नाही. स्ितः गौतम बुद्धास ककिा येशू विस्तास सुद्धा 
आपल्या नािाने एक निीन र्धमय स्थापन व्हािा, अशी इच्छा नव्हती. परंतु त्यानंी आपल्या तत्त्िाचा जो पुरस्कार 
आपआपल्या समाजात केला, तो पुरस्कार पटिारे आवि त्याला विरोर्ध करिारे अशा दोन पक्षातंील 
संघषातून पुढे बौद्ध र्धमय ि विस्ती र्धमय हे नि ेर्धमय म्हिून अस्स्तत्िात आले. अशीच स्स्थती अनेक िादाचें बाबत 
घडलेली आहे. त्याचप्रमािे आपल्या देशात म. गारं्धींच्या नािाने एकादा गारं्धीिादी पथं वनमाि होिे अशक्य 
नाही. तसा झाला आवि त्या पथंाने जर म. गारं्धींनी केलेले कायय विवशष्ट  पद्धतीने पुढे चालविले, तर त्यापासून 
केिळ आपल्याच देशाचे नव्हे तर सिय जगाचेही वहत होऊ शकेल असे माझे स्ितःचे मत आहे. पि अशा 
र्धोरिाने काम करिारानंी स्ितःचा एखादा विवशष्ट  राजकीय संघवटत पक्ष बनिािा हे मात्र इष्ट  नाही. 
गारं्धीिादाची दीक्षा घेतलेल्या व्यक्तींनी एकमेकाशंी सहकायय करािे, त्यासाठी वनरवनराळे प्रसंग घडिनू 
आिून परस्पराशंी विचारविवनमय करािा. परंतु बहुमताची वशस्त अल्पमतािर लादण्याची पद्धती स्िीकारून 
त्याचंा एक संघवटत राजकीय पक्ष बनविण्याचा प्रयत्न करिे हे माझ्या स्ितःच्या मताने गारं्धीिादाच्या मूलभतू 
तत्त्िाशंी विसंगत आहे. गारं्धीजींनी राष्ट्रसभेला स्ितःचे लोकसेिक संघात पवरितयन अथिा रूपातंर करून 
घेण्याचा जो आदेश वदला होता, तो विचारात घेतला, तर राज्ययंत्र आपल्या ताब्यात घेऊन त्याच्यामार्फय त 
जनतेचे वहत करण्याचा प्रयत्न करिे, हे गारं्धीिादी लोकसेिकाचें ककिा राष्ट्रसभेचे कायय होऊ नये, असा 
त्याचंा स्पष्ट  अवभप्राय वदसून येतो. परंतु अशा सत्याग्रही िृत्तीने लोकसेिा करिाऱया संस्थेने अथिा व्यक्तीने 
केव्हाही कोित्याच प्रकारे राजकारि करू नये, असाही त्याचंा िरील सूचना करण्यात आशय नव्हता. 
 
गांधीजी हे राजकीय अवहसावादी 
 

गारं्धीिादाची जी कल्पना माझ्या स्ितःच्या मनात आहे, त्या कल्पनेतून राजकारि हे पूियपिे केव्हाच 
जाऊ शकत नाही. व्यक्तीच्या ि समाजाच्या जीिनात वजतकी अंगे ि व्यिहार आहेत, त्या सिय अंगात ि 
व्यिहारात गारं्धीिादाचा संबंर्ध येतो. अथात राजकारिाशीही गारं्धीिादाचा संबरं्ध नेहमीच राहिार ि रावहला 
पावहजे. जोपयंत राज्यसंस्था आहे, तो पयंत राजकारि आहे. आवि जोपयंत सामावजक व्यिहारात 
राजकारि आहे, तोपयंत गारं्धीिादी व्यक्ती अथिा संघ ककिा संस्था राजकारिवनिृत्त होऊ शकत नाहीत. 
मी तर असे मानतो की, केिळ अकहसार्धमाचे प्रिेते असे म्हटल्याने गारं्धीजींचे िैवशष्ट्ट्य लक्षातच येऊ शकत 
नाही. ते अकहसािादी होते, हे त्याचें िैवशष्ट्ट्य नसून, ते राजकीय अकहसािादी होते, हे त्याचें खरे िैवशष्ट्ट्य 
होते. राजकीय व्यिहारात अकहसा िृत्तीचा प्रभाि अवर्धकावर्धक प्रमािात कसा पडत जाईल, आवि राजकीय 
अकहसेचा विकास एकसारखा कसा होत राहील याची जे काळजी िाहतात, त्या अकहसेचा प्रभाि पाडण्यासाठी 
जे वनत्य प्रयत्न करतात आवि जनतेची अंतःकरिे अनासक्त सेिनेे ि पे्रमाने िश करून जे जनतेला आपली 



 

अनुक्रमणिका 

गाऱहािी दूर करून घेण्याचे अकहसेचे मागय दाखिनू देतात ि आचरून दाखवितात, त्यानंाच गारं्धीिादी म्हिता 
येईल. असे करताना राजकारिाशी संबंर्ध येिे अपवरहायय आहे. 

 
स्िातंत्र्य प्राप्त होण्याच्या सुमारास अशी एक बातमी िृत्तपत्रात प्रवसद्ध झाली होती की, गारं्धीजी हे 

१५ ऑगस्ट १९४७ नंतर राजकारिातून वनिृत्त होिार, आवि पुढील आयुष्ट्य केिळ सामावजक, र्धार्ममक 
स्िरूपाचे कायय करण्यात घालवििार. पि थोड्ाच वदिसात स्ितः महात्मा गारं्धींनी “मी वजिंत असेपयंत 
माझे राजकारि केव्हाच संपिार नाही. र्फक्त देश राजकीय दृष्ट्ट्या स्ितंत्र्य झाल्यानंतर माझ्या राजकारिाचे 
स्िरूप बदलेल” असे जाहीर करून या बातमीचा इन्कार केला. स्ितः गारं्धीजींच्या मताने गारं्धीिादी मनुष्ट्य 
राजकारिातून केव्हाच सियस्िी वनिृत्त होऊ शकत नाही. याचा अथय देशात वजतके गारं्धीिादी असतील, 
त्यापैकी प्रत्येकाने राजकारि हेच आपले वनत्याचे काययके्षत्र बनिािे, असा होऊ शकत नाही. याचा अथय 
इतकाच की जे गारं्धीिादी म्हििनू घेतात त्यानंा समष्ट ी रूपाने काही एक राजकारि असले पावहजे. 
समष्ट ीरूप राजकारिात हा गारं्धीिादी संघ वजतका प्रभाि पाडू शकेल, वततक्या प्रमािात गारं्धीिाद वजिंत 
राहील ि यशस्िी होईल, असे मला िाटते. जर गारं्धीिादी संघाला अथिा त्यातील कोिाही व्यक्तीला 
देशातील राजकारिािर आपला प्रभाि पाडता आला नाही, तर गारं्धीिादाला काही भवितव्य आजच्या 
व्यिहारजगात राहील, असे मला िाटत नाही. थोडक्यात त्याच्या राजकीय प्रभािािर आवि राजकीय 
कतृयत्िािर ते अिलंबनू राहील, असे माझे मत आहे. जे स्ितःला गारं्धीिादी म्हिवितात त्यानंी आजच्या 
पवरस्स्थतीत आपले राजकीय काययके्षत्र कोिते अथिा एकंदर राजकीय काययकत्यांपैकी आपला विभाग 
कोिता, यासंबरं्धी वनवित मत ठरविण्याची ि तदनुरूप सामुदावयक वनियय घेण्याची ही िेळ आहे. 
 
गांधीवाद व राज्ययंि 
 

देशातील राजकारिासंबरं्धी आपला वनियय घेताना देशातील राजकारिात जे वनरवनराळे पक्ष आहेत, 
त्याचं्याशी आपला संबंर्ध कसा राहिार, हे त्यानंी प्रथम ठरविले पावहजे. लोकशाही राज्यात राज्यसत्ता न्याय्य 
मागांनी आपल्या हातात घेऊ पाहिारे अनेक पक्ष असिे अपवरहायय ि आियकयक आहे हे ओळखून आपिास 
या अनेक पक्षापंैकी, कोित्या पक्षाशी वकतपत ि कशा प्रकारचे संबंर्ध ठेिता येतात, याचाही वनियय घेतला 
पावहजे. पि त्याचबरोबर राज्ययंत्र आपल्या हाती घेऊन त्याच्यामार्फय त समाजाला विवशष्ट  आकार देिे हे 
आपल्या अकहसाव्रताशी विसंगत आहे, हे ओळखून गारं्धीिादी व्यक्तींनी अशापंैकी कोित्याही पक्षाचे सभासद 
होता कामा नये ि आपली वनष्ठा कोित्याही पक्षास कायमची बहाल करता कामा नये. आजच्या 
मानिसमाजाच्या अिस्थेत राज्ययंत्राची आियकयकता आहे. हे राज्ययंत्र कायमचे एका व्यक्तीच्या अथिा एका 
पक्षाच्या हातात देण्यापेक्षा वनरवनराळे पक्ष ि वनरवनराळया व्यक्तींनी विवशष्ट  मुदतीने मतदारापंुढे उभे राहून 
स्ितःस वनिडून घ्याि ेि या वनिडिुकीत ज्या व्यक्ती िा जो पक्ष बहुसंख्येने वनिडून येईल त्याच्या हाती 
राज्ययंत्र जािे ही लोकशाही पद्धती न्यायाच्या ि अकहसेच्या कायास अवर्धकात अवर्धक उपकारक ि पोषक 
आहे. हे खरे असले तरी अशा पद्धतीने राज्य चालले तरी ते अकहसेने चालत नाही. त्यातील राज्यकत्यांना 
शातंतेसाठी ि न्यायासाठी अपवरहायय असिारी कहसा करिे भाग असते. म्हिून शातंतेसाठी करािी लागिारी 
कहसा वकमान प्रमािात कशी राहील एिढ्याच र्धोरिाने कोित्याही अवर्धकारारूढ पक्षाला आपले कायय 
चालिािे लागते. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

जगातील वाढती नवषमता 
 

देशातील प्रस्थावपत आर्मथक ि सामावजक घटना वजतक्या प्रमािात विषमतामूलक असेल, वततक्या 
प्रमािात वतचे संरक्षि करिाऱया ि करू पाहिाऱया राज्यसंस्थेला प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष अवर्धक कहसा करािी 
लागते. म्हिून ज्यािळेी एखादी सामावजक ि आर्मथक घटना वतच्यातील विषमतेमुळे मोडून पडू लागलेली 
असेल आवि वतच्याहून कमी कहसक ि कमी विषम सामावजक घटना वनमाि करिे शक्य असेल, त्यािळेी 
जुन्या समाज घटनेला सािरुन र्धरिारी राज्यसंस्था अवर्धकात अवर्धक कहसक बनत असते. आज जगातील 
सिय राज्यातील सरकारानंा यामुळेच अवर्धकात अवर्धक कहसक स्िरुप प्राप्त होत आहे. दोनतीनश ेिषांपूिी 
युरोपात वनमाि झालेली भाडंिलशाही आज जगातील सिय राज्यात घुसलेली आहे. या आर्मथक घटनेमुळे 
सामावजक विषमता प्रत्येक वठकािी िाढत असून या घटनेखाली समाजाचा कोित्याही प्रकारचा विकास 
यापुढे होण्याचा संभि उरलेला नाही. म्हिून वतच्यातून वनमाि होिाऱया रचना आज सियत्र कोसळून पडत 
आहे. पि बहुतेक देशातील सरकारे या भाडंिलशाही आर्मथक घटनेस शक्य तो कोसळू न देता सुरवक्षत ि 
स्स्थर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळेच जागवतक क्रातंीचे आवि महायुद्धाचे िातािरि शातं होऊ 
शकत नाही. गारं्धीिादाने अशा पवरस्स्थतीत जर होऊ घातलेली सामावजक क्रातंी शातंतेने कशी घडविता 
येईल, वनदान त्यािळेी होिारी कहसा वकमान प्रमािात कशी राहील, हे जगाला दाखिनू वदले, आवि 
त्यासाठी लागिारी जनतेची शक्ती आपल्या देशात संघवटत ि प्रभािी बनविली, तरच गारं्धीिादाला या देशात 
ि जगात उज्िल भवितव्य आहे, असे म्हिता येईल. 
 
गांधीवाद्ांची मोिंी चूक 
 

आपल्या देशाचा विचार करुन बोलाियाचे तर असे म्हिता येईल की, या देशात स्थापन होिारी 
पालयमेंटरी लोकशाही शक्य वततक्या लिकर समाजिादी बनविण्यात गारं्धीिादी जर यशस्िी झाले तरच 
त्यानंा जगापुढे आम्ही शातंतामय क्रावंततत्ि वनमाि केले आहे असे म्हिता येईल, आवि त्याचा पवरिामही 
जगाच्या राजकारिािर होऊन वतसरे महायुद्ध टळेल आवि सिय आवशया ि युरोप येथे रक्तपाती क्रातंी न 
होता लोकशाही समाजिादाची स्थापना होिे शक्य होईल. या दृष्ट ीने राष्ट्रसभेतून समाजिादी पक्षाला बाहेर 
पडाि े लागू नये, आवि राष्ट्रसभा समाजिादी बनािी, असेच प्रयत्न वतच्यातील वनष्ठाितं गारं्धीिाद्यानंी 
कराियास हिे होते. राष्ट्रसभा ही संस्था पूिी केव्हाही गारं्धीिादी नव्हती. ती आजही तशी नाही आवि यापुढेही 
होिे शक्य नाही. ही गोष्ट  म. गारं्धींना समजलेली होती. सिय राष्ट्रसभेला गारं्धीिादी वनयंत्रिाखाली आिून 
वतच्या मार्फय त मध्यसरकारे ि प्रावंतक सरकारे गारं्धीिादी तत्त्िानुसार चालविता येतील, असे जर कोिास 
िाटत असेल, ककिा िाटले असेल, तर तो एक त्या व्यक्तीचा गारं्धीिादासंबरं्धीचा अहंकार होय! प्रत्येक 
िादाला विवशष्ट  पवरस्स्थतीत विवशष्ट  मयादा असतात. त्या मयादा ओळखून त्या िादाच्या अवभमान्यानंी आपले 
कायय करीत रहाि ेलागते. ज्यािळेी समाजाचे जे प्रयकन आपल्या तत्त्िानुसार सुटिे शक्य नाही त्यािळेी त्या 
के्षत्रातून बाजूला सरुन आपल्या तत्त्िाशी अवर्धक वनकट असिाऱया पक्षाला ते कायय करता येईल अशी 
पवरस्स्थती आपल्या िादाच्या मयादा ओळखिाऱयानंी वनमाि करून द्यािी लागते. म. गारं्धींनी प.ं नेहरंूना 
कहदुस्थानचे पंतप्रर्धान बनविले त्यातही त्याचंी हीच दृष्ट ी असािी असे मला िाटते. अशाच र्धोरिाने राष्ट्रसभेचे 
घटनायंत्र समाजिादी पक्षाच्या अथिा लोकाचं्या हाती देण्यास राष्ट्रसभेतील गारं्धीिाद्यानंी शक्य ते यत्न 
कराियास हि ेहोते. पि त्याचं्या हातून असे घडले नाही, उलट राष्ट्रसभा ही एकपक्षीय सत्तार्धारी संस्था 
बनािी आवि वतच्यातून समाजिादी पक्षास बाहेर पडिे भाग पडाि े असेच र्धोरि राष्ट्रसभेतील स्ितंत्र 



 

अनुक्रमणिका 

गारं्धीिादी म्हिवििाऱया अथिा जनता ज्यानंा गारं्धीिादी समजते अशा व्यक्तींनी स्िीकारले. माझ्या मते त्याचंी 
ही र्फार मोठी चूक झाली. 

 
राष्ट्रसभेच्या प्रमुख पुढाऱयाचें राष्ट्रिादी समाजिादी आवि गारं्धीिादी असे तीन गट होते. जोपयंत 

स्िातंत्र्याची प्राप्ती झालेली नव्हती, तोपयंत राष्ट्रसभेचे र्धोरि मुख्यतः राष्ट्रिादी रहािे हेच योलय होते ि तसे 
ते रावहले. स्िातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर एकदम एक वभन्न पवरस्स्थती वनमाि झाली. या वभन्न पवरस्स्थतीत 
राष्ट्रसभेला समाजिादी र्धोरि स्िीकाराि ेहा एक मागय होता. ककिा म. गारं्धींनी अखेरीस सुचविले त्याप्रमािे 
देशातील राज्ययंत्र आपल्या हाती घेण्याचा विचार अवजबात सोडून देऊन, आपले रुपातंर एकदम सत्याग्रही 
लोकसेिासंघात करिे हा त्याहून अवर्धक श्रेष्ठ पि व्यिहारदृष्ट्ट्या अवर्धक कठीि असा दुसरा मागय होता. 

 
पवहला मागय स्िीकारण्याची गारं्धीिाद्याचंी इच्छा नव्हती आवि दुसऱया मागाने जाण्याचा वनर्धार 

करण्याइतकी राष्ट्रसभेची आत्मोन्नती झालेली नव्हती. कोिाही गारं्धीिाद्याला ते घडिनू आििे व्यिहायय 
िाटले नाही ि आज िाटत नाही. यामुळे यापैकी कोिताही मागय न स्िीकारता अर्धातंरी लोंबिाऱया 
वत्रशकूंप्रमािे आज राष्ट्रसभेची अिस्था झालेली आहे. 
 
राष्ट्रसभा–कालची व आजची 
 

सिोदय समाज, रामराज्य अथिा आत्मराज्य हे गारं्धीिादाचे अंवतम ध्येय असले, तरी या ध्येयाहून 
वभन्न असे वनकटिती दुसरे ध्येय मान्य केल्यािाचून गारं्धीिादाचा राजकीय व्यिहार चालूच शकत नाही. म. 
गारं्धी राष्ट्रसभेचे नेतृत्ि करू लागले, तेव्हा त्यानंी आपले वनकटिती राजकीय ध्येय रामराज्य ककिा सत्ययुग 
हे नसून, पालयमेंटरी पद्धतीचे लोकशाही स्िराज्य हेच आपल्या चळिळीचे वनकट ध्येय आहे, असा स्पष्ट  
खुलासा केला. आज हे पालयमेंटरी स्िराज्य हस्तगत झाले आहे. आता आपले वनकट ध्येय काय? याचा स्पष्ट  
वनियय गारं्धीिाद्यानंी पुन्हा घेतला पावहजे. केिळ सिोदयसमाज ककिा सत्ययुग हे आमचे अंवतम ध्येय आहे 
असे सागंून त्यानंा कोिताही राजकीय व्यिहार करता येिार नाही. माझ्या मते लोकशाही समाजिाद हेच 
आपले ध्येय आहे असे राष्ट्रसभेकडून गारं्धीिाद्यानंी अवर्धकृतपिे मान्य करून घ्याियास हि ेहोते आवि ज्यानंा 
समाजिाद मान्य नाही त्यानंा राष्ट्रसभेतून बाहेर जाण्यास सागंाियास हिे होते. पि सिय गारं्धीिाद्यानंा 
लोकशाही समाजिाद हेच आपले वनकट ध्येय आहे, असे मान्य होत नाही आवि राष्ट्रसभापक्षाला संघवटत 
एकपक्षीय स्िरूप देण्यात आले असले तरी त्या पक्षातून समाजिादी नसिाऱया व्यक्तींना बाहेर जािे भाग 
पडािे हेही त्यानंा पटत नाही. िगयहीन समाज हेच गारं्धीिाद्याचेंही ध्येय आहे, असा ठराि झाला तरी 
राष्ट्रसभापक्षाला समाजिादी संघवटत पक्षाचे स्िरूप त्यामुळे प्राप्त होऊ शकत नाही. आजचा राष्ट्रसभापक्ष 
ही पूिीची काँगे्रस नव्हे, याचेही स्पष्ट ीकरि जनतेपुढे गारं्धीिाद्यानंी वजतके कराियास हिे वततके केलेले 
नाही. दादाभाई, वटळक, गारं्धी याचं्या काळातील काँगे्रस ही आजची काँगे्रस नव्हे, ही गोष्ट  जनतेला ि जगाला 
स्पष्ट  झाली पावहजे. आपल्या देशात लोकशाही समाजिाद स्थापन झाला पावहजे. तो त्िवरत स्थापन झाला 
पावहजे. त्याच्या प्रस्थापनेसही साियवत्रक संप ि सत्याग्रह अशा शातंतेच्या मागांनी जाण्याचा हक्क देशातील 
शतेकरी ि कामकरी िगाला आहे. “या हक्काचंी बजाििी करण्याचे कायय कसे करािे हे आम्ही तुम्हास दाखिनू 
देतो आवि तुम्ही जर आमच्यामागून आलात तर इतर कोित्याही देशापेक्षा अवर्धक लिकर आम्ही तुम्हास 
समाजिाद स्थापन करून दाखिू” असा आपल्यासंबरं्धीचा विश्वास ज्यािेळी गारं्धीिादी लोक देशातील 
शतेकरी-कामकरी िगात वनमाि करतील, त्या वदिशी आपल्या देशात गारं्धीिादाचे भवितव्य सुरवक्षत झाले 
असे म्हिता येईल. 
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गांधीवादी व समाजवादी 
 

थोडक्यात सागंाियाचे तर असे म्हिता येईल की, गारं्धीिाद्यानंी काँगे्रसपक्षासंबरं्धीचे आपले पूिीचे 
ममत्ि थोडे कमी केले पावहजे आवि आजच्या पवरस्स्थतीत कोित्याही पक्षाला गारं्धीतत्त्िानुसार राज्य 
चालविता येईल हा अहंकारही सोडला पावहजे. आज देशाचा राज्यकारभार समाजिादी र्धोरिाने ि वनष्ठेने 
चालवििारा पक्षच देशात अवर्धकात अवर्धक अकहसेचे िातािरि ठेि ू शकेल, हे ओळखून गारं्धीिाद्यानंी 
देशातील राज्ययंत्र समाजिादी वनष्ठेच्या ि र्धोरिाच्या लोकाचं्या हाती जाईल याबद्दल प्रयत्न केले पावहजेत. 
ते तसे केल्यानंतर त्या पक्षाने आपली एकपक्षीय हुकूमशाही वनमाि करू नये एिढी दक्षता त्यानंी घेतली 
पावहजे. जर त्यानंी समाजिादी वनष्ठाितंानंा राज्ययंत्रािर आरुढ होण्यास मनापासून सहाय्य केले, तर पुढील 
कायय करण्यात त्यानंा वनवित यश येईल. पि याच्या उलट त्यानंी कोित्याही ममत्िास अथिा अहंकारास 
बळी पडून देशातील समाजिादी पक्षास उखडून टाकण्यास प्रत्यक्ष अथिा अप्रत्यक्ष सहाय्य केले, तर 
गारं्धीिादाचे वनकटिती भवितव्य बरेच संशवयत ठरिार आहे, अशी मला भीती िाटते. मी जे राजकीय कायय 
गारं्धीिाद्याकंडून अपेवक्षतो ते कदावचत समाजिादी पक्षच आपल्या बलािर करील. असे होईल तर 
गारं्धीिादाचे भवितव्य त्यानेच सुरवक्षत केले, असे इवतहासात नमूद होईल. मला ही घटना पवहल्या घटनेपेक्षा 
कमी संभिनीय िाटत नाही. कदावचत वतच अवर्धक संभिनीय ठरिे शक्य आहे. 
 

[नवभारत, मािच १९४९, प.ृ ४८० ते ४८४] 
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१८ 
 

समाजवाद आनि अध्यात्म 
 

अध्यात्म ि समाजिाद या विषयाचें औत्सुक्य माझे मनात र्फार वदिसापंासून आहे. आपल्याकडे काही 
लोकात असा एक गैरसमज आहे की समाजिाद ि अध्यात्म यामध्ये कोित्याही प्रकारची सुसंगती नाही, 
त्याचें सूत कर्धीही जमिार नाही, परंतु मला तसे िाटत नाही. उलट माझा असा विश्वास आहे की ज्या 
लोकानंा सबंर्ध मानिजातीत आध्यास्त्मक संस्कृती िाढिायची आहे, त्यानंी आजच्या पवरस्स्थतीत 
समाजिादाचा सवक्रय पुरस्कार वन अंगीकार केला पावहजे. 

 
आज आपला देश स्ितंत्र आहे. जगातील इतर राष्ट्रामंध्ये सन्मानाने ि बरोबरीने आपले राष्ट्र बसू 

लागले आहे. जगातील व्यिहार करण्याची आकाकं्षा आम्ही र्धरू लागलो आहोत. सुसंस्कृत राष्ट्राचं्या 
बरोबरीने त्यानंा सहाय्य करण्याचे दृष्ट ीने पुढे जाऊन पाऊल टाकण्याचे साम्यय आमच्यापाशी आहे, तशा 
प्रकारची सामुग्रीही आमच्यापाशी आहे. अथात ही सामुग्री भौवतक नाही हे वनवित. आमचा देश भौवतक दृष्ट ीने 
संपन्न होण्याची, सुिियभमूी पुनरवप बनण्याची ताकद आमच्यापाशी आहे. पि आमची आजची भौवतक सार्धने 
कमकुित आहेत. आज भौवतक सार्धनसामुग्रीच्या दृष्ट ीने आम्ही दवरद्री आहोत. परंतु, त्याचबरोबर सासं्कृवतक 
ि नैवतक दृष्ट ीने आमच्यामध्ये आकाकं्षा वनमाि झाल्या आहेत. आमच्यापाशी श्रेष्ठ संस्कृती ि नीती आहे. या 
पायािर आम्ही राष्ट्राची इमारत उभारू, वतच्यात संस्कृतीचे, मानितेचे मनोहर मंवदर वनमूय. प्राप्त स्िातंत्र्यही 
साभंाळू अशी आशा आम्ही बाळगीत आहोत ि जगही आमच्यापासून तशी अपेक्षा करीत आहे. आध्यास्त्मक 
ठेिा हे आमचे अवर्धष्ठान आहे. त्यामुळे कोिताही निा विचार करताना आम्हाला िैभि, सत्ता प्राप्त होईल की 
नाही, यापेक्षा माझ्या आत्म्याचा विकास होईल की नाही हा प्रयकन आमच्यापुढे उभा राहतो. आत्मविकासाची 
ही भकू भारतीयाचं्या अंतःकरिात दीघय परंपरेने सदैि जागृत असते. आवि माझा असा विश्वास आहे की 
प्रत्येक मानिी मनामध्ये अशा प्रकारचा प्रयकन वनमाि होत असतो, जागृत होत असतो. कतयव्याकतयव्याचा वनियय 
करताना माझे आस्त्मक कल्याि होईल की नाही हा विचार काही आरु्धवनक विचारितंाना जुनाट िाटतो त्यानंा 
अध्यात्म, आस्त्मक कल्याि, मोक्षकल्पना या गोष्ट ी घातक िाटतात. टाकाऊ िाटतात. भौवतक सुखापलीकडे 
जाऊन अध्यात्माचा विचार करिे त्यानंा आियकयक िाटत नाही. पि माझ्या मते ही गोष्ट  चूक आहे. हा जो 
िैचावरक गोंर्धळ आहे, तो भौवतकिाद्यानंी माजिलेल्या काहूरात नसून अध्यात्मिाद्याचं्या विकृत कल्पनातं 
आहे. प्रत्येकाच्या मनात जीिनसार्फल्याची पे्ररिा असतेच. मग या आस्त्मक पे्ररिेबाबत गैरसमज का? याला 
अध्यात्मिादी कारिीभतू आहेत. सुखाचा विचार करता करता आस्त्मक सुखािर ते जोर देत आले. परंतु 
आस्त्मक सुखाचा विचार करिाऱयानंी सामावजक सुखाचा विचार सोडून वदला. आवि म्हिून आध्यात्म हे दूर 
नेिारे, गुहेत लपिारे शास्त्र आहे अशी कनदा होऊ लागली. परंतु सुदैिाने अशा प्रकारचा विचार चुकीचा आहे, 
असे आता आम्हाला िाटू लागले आहे. आवि खऱया दृष्ट ीने आम्ही अध्यात्माचा विचार करू लागलो आहे. 
आम्हाला राजकीय ि भौवतक लढ्यामध्ये पडण्याची पे्ररिा अध्यात्म्याला प्रार्धान्य देिाऱया लोकानंीच वदली ि 
त्या आध्यास्त्मक पे्ररिेच्या बळािर आम्ही देश स्ितंत्र केला. ती पे्ररिा पूियपिे जागृत झाली आहे असे नाही. 
पि ज्यानंी मागयदशयन केले होते त्यानंा त्या पे्ररिेचे संपूिय दशयन झाले होते. या अध्यात्मातून निी संस्कृती 
वनमाि करता येईल ही आशा ज्यानंी वनमाि केली त्याचं्यापैकी महात्मा गारं्धी हे आज सिय जगात िदं्य ठरले 
आहेत. 
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राजकीय लढ्यात या पे्ररिेने महान कायय झाले. परंतु तेिढ्याने भागिार नाही. आज जगात इतरत्र 
जी क्रातंी होत आहे ती ही येथे झाल्याखेरीज आपले स्िातंत्र्य खऱया अथाने अथयपूिय होिार नाही तर ते 
वटकिारही नाही. म्हिून ज्या आध्यास्त्मक पे्ररिेने आपि स्िातंत्र्य वमळविले वतच्याच आर्धारािर अवर्धवष्ठत 
अशी समाजिादी क्रातंीही घडिनू आििे आियकयक आहे. समाजिाद आजचा युगर्धमय आहे. त्याच्याकडे 
आपि अध्यात्म दृष्ट ीने पाहिे चूक नाही. ज्यािळेी आम्ही विपन्न होतो, दुबळे गुलाम होतो, त्यािळेीही जर 
स्ितंत्र होण्यासाठी आध्यास्त्मक पे्ररिेचा उपयोग होऊ शकला तर त्याच पे्ररिेचा उपयोग आता या स्ितंत्र 
देशातील आर्मथक िगैरे झगडे सोडविताना होईल की नाही ते पाहिे आियकयक आहे. राष्ट्रात अडचिी आल्या, 
संघषय झाले तर आध्यास्त्मक पे्ररिेचा विचार करािा अशी आपली परंपरा आहे. भगिद गीतेत युद्ध चालू 
असताना आस्त्मक विकासाचा प्रयकन उभा केला आहे. युद्धाचा विचार करताना अध्यात्माचा विचार हेच तर 
गीतेचे िैवशष्ट्ट्य. स्िातंत्र्याचा संग्राम चालू असताना ज्या पे्ररिाचंा, सार्धनाचंा उपयोग झाला, त्याचंा उपयोग 
स्िातंत्र्योत्तर इतर समस्या सोडविण्यासाठीही होईल असे थोर विचारितंानंा िाटत आहे. 

 
समाजिादाचा आध्यास्त्मक दृष्ट ीने विचार करून सुसंगत असा समाजिाद वनमाि करता येईल की 

नाही? समाजिादाची मूलतत्त्ि ेवन अध्यात्माची मूलतत्त्िे याचं्यात विरोर्ध आहे की काय याचा विचार करायला 
हिा. कहदुस्थानच्या राजकारिात म. गारं्धी येण्यापूिी आमच्या ज्या आध्यास्त्मक कल्पना होत्या ि आता ज्या 
आहेत, यात र्फार मोठा बदल घडून आला आहे. आमच्याच नव्हे तर जगाच्याही आध्यास्त्मक विचारात 
गारं्धीजींच्या राजकारिप्रिशेामुळे र्फरक झाला आहे. आत्मबल हे राजकीय ि सामावजक क्रातंीला उपयोगी 
पडते, त्याच बलाने समाजाच्या बाह्यागंाबरोबर अंतरंगातही क्रातंी घडिनू आििे शक्य आहे. ही कल्पना म. 
गारं्धींच्या पूिी आम्हास नव्हती. अध्यात्म म्हिजे काहीतरी गहन गूढ आहे, हे गूढत्ि म्हिजेच अध्यात्मिादाचे 
िैवशष्ट्ट्य अशी चुकीची कल्पना आमची होती. गारं्धीजींनी हा विचार सार्फ बदलविला. आस्त्मक पे्ररिेचा 
उपयोग सामावजक पवरितयनासाठी कसा करता येतो, हे गारं्धींनी स्पष्ट  करून दाखविले. 
 
नवश्वकुटंुबवृत्ती 
 

समाजिादी क्रातंीचा मूलभतू विचार ि आध्यास्त्मक क्रातंीचा मूलभतू विचार यात विरोर्ध नसून एक 
प्रकारचे आंतवरक सार्धम्यय आहे. आपि कुटंुबात जी नीती िापरतो, त्याच नीतीचा अिलंब करून 
मानिजातीचे प्रयकन सोडिािेत अशी म. गारं्धी याचंी वशकिि आहे. ही नैवतक शक्ती सत्याची ि अकहसेची 
असते असे ते मानीत. ही शक्ती िापरताना मी पे्रम करीत असतो. झगडतानाही ज्याचेंविरुद्ध झगडायचे 
त्याचं्यािर पे्रम करिे ही एक नीती आहे. सत्यासाठी आईबापाजंिळही असहकार केला पावहजे. पि तसे 
करताना त्याचें ि माझे वहत एकच आहे अशी दृढतर श्रद्धा माझी असायला हिी. कुटंुबात सुर्धारिा व्हािी 
म्हिून ज्या नीतीचा मी अिलंब करतो त्याच नीतीच्या शक्तीने मी समाजही सुर्धारू लागलो तर समाजातही 
क्रातंी घडविता येईल. कौटंुवबक नीती समाजाला लाििे हे सत्याग्रहाचे मूलतत्त्ि आहे. अवखल मानिजात 
म्हिजे एक कुटंुब आहे. या कुटंुबातील सिय व्यिहार सुर्धारायचे असतील तर सत्याग्रहाचाच अंगीकार केला 
पावहजे. 

 
समाजिादाच्या दृष्ट ीनेही हाच विचार पुढे येतो. समाजिाद म्हिजे समाजाची रचना कशी असािी 

याचे शास्त्र. हे राज्यघटनेचे ि अथयघटनेचे शास्त्र आहे. समाजिादासंबरं्धी विचार करताना अथयघटना कशी 
असािी, राज्यघटना कशी असािी याचा विचार करािा लागतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

समाजिादी समाजरचनेत कौटंुवबक नीतीच अवभपे्रत आहे. कहदु कुटंुबातील संपत्ती ही समाईक आहे. 
केिळ एका व्यक्तीची नाही. एकत्र कुटंुबातील सामुदावयक संपत्तीची भािना समाजजीिनात आििे म्हिजेच 
समाजिादाचा प्रयत्न होय. सामुदावयक संपत्तीत भर घालिे, वतचा सामाईकपिे उपभोग घेिे अशा तऱहेची 
रचना कशी घडविता येईल, अथयकारिात अशा तऱहेचे बदल कसे करता येतील, यासंबर्धीचे शास्त्र म्हिजेच 
समाजिाद. 
 
शास्त्रसंस्थेचा जन्म 
 

परंतु एकत्र कुटंुबपद्धती मोडकळीस का आली? वतच्यात सामाईक मालकीचे तत्त्ि होते. परंतु 
कुटंुबाच्या सामाईक संपत्तीत भर घालण्यासाठी सुदृढ ि बुवद्धमान अशी कुटंुबातील मािसे श्रम करेनाशी 
झाली. हा दोष िाढतच गेला. तेव्हा श्रम करिाऱयात ि श्रम न करिाऱयातं थोडा मतभेद केल्यािाचून भर 
पडण्याचे कायय चालिार नाही म्हिून िैयस्क्तक मालमते्तचा विचार पुढे आला. सामाईक संपत्तीची िाटिी 
करताना व्यक्ती श्रम करते की नाही हे पाहिे आियकयक झाले. हा विचार केला तरच समाज चालेल. 
समाजघटनेचा विचार करताना जे लोक उद्योग करीत नाहीत पि उपभोग मात्र घेतात त्याचं्याबद्दल विचार 
करािा लागतो. जे पगंू, अशक्त असतील त्यानंा विनाश्रम उपभोग घेऊ द्यािा पि जे सुदृढ आहेत त्यानंी श्रम 
करायला हि.े एकाने श्रमाने संपत्ती वनर्ममली ती जर दुसरा वहरािनू घेईल तर त्याचे पावरपत्य करिे अियकय 
आहे. आळस ि चोरी याचं्यािर उपाय हिाच. त्यावशिाय समाजरचना अशक्य आहे. चोरीचे पवरपत्य करिे, 
आळशानंा काययप्रिृत्त करिे यासाठी थोडी सक्ती ि विषमता आली तरी हरकत नाही असा विचार पुढे आला. 
यातून स्मृवतशास्त्र वनमाि झाले. या र्धमयशास्त्राला िाटू लागले की समाजाला वनग्रह पावहजे. काययप्रिि 
करण्यासाठी लोभ ि चोराला सुर्धारण्यासाठी भीती असा िास्तििादी विचार र्धमालासुद्धा करािा लागला. 
हा मागय शुद्ध आध्यास्त्मक आत्मबलाचा नाही हे त्यानंा कबूल होते. परंतु िास्तििादी दृष्ट ीने जीविताचा वन 
वित्ताचा अपहार होऊ नये म्हिून दंडर्धारी शासनसंस्था असािी असा विचार स्मृवतशास्त्रज्ञानंी केला. वनग्रह, 
अनुग्रह, उभयविर्ध कायय करिारी राज्यसंस्था अस्स्तत्त्िात आली. 

 
स्मृवतकारानंी व्यिहारी दृष्ट ीने समतेच्या ज्या मयादा सावंगतल्या त्या वत्रकालाबावर्धत आहेत असे 

मानिे चूक आहे. त्या मयादा एकेकाळी समथयनीय असतील. पवरस्स्थतीच्या दडपिामुळे अकहसेला ि समतेला 
त्या मयादा घातल्या गेल्या. त्या मयादामुंळेच चातुियण्यय पद्धतीची विषम घडि झाली. परंतु त्या मयादा 
वत्रकालाबावर्धत नाहीत. त्या उल्लंघण्याचा काळ आज आला आहे. 

 
पूिी परशुरामाने सारा समाज वनःक्षवत्रय केला. आजचा काल सारा समाज वनःशूद्र करण्याचा आहे. 

शूद्र कोिी नाही असा समाज वनमाि करिे आज अियकय आहे. केिळ तै्रिर्मिक समाज असािा, शूद्र म्हिून 
कोिी नसािते ही जुनी भाषा हा सुद्धा एक समाजिादच आहे. शतेकरी कामकरी राज्यातच शूद्र ििय नाहीसा 
होिार आहे. शूद्राच्या हाती राजसत्ता ज्या वदिशी जाईल त्या वदिशी विषमता ि शूद्र िगय नाहीसा होईल. 
तै्रिर्मिक समाजाहून एकििय समाज ही पुढची पायरी आहे. आजचे युग शूद्र राज्याचे असले पावहजे. शूद्र 
म्हिजे सत्ता, संपत्ती, संस्कृती यापंासून िंवचत ठेिलेला, दुरािलेला िगय. हा िगय ग्रीकातं होता, मुसलमानातं 
होता. हा िगय आता नको. प्लेटोचे चातुियण्यय, गीतेचे चातुियण्यय, मध्ययुगीन चातुियण्यय नष्ट  झाले पावहजे. 
अथेन्समर्धील शास्त्रकार ि आमचे स्मृवतकार समजत होते की, शूद्रावशिाय समाज चालिार नाही. पि आता 
काळ असा येत आहे की आजची भौवतक सार्धने िाढल्यामुळे समाजर्धारिेसाठी शूद्रिगाची गरज नाही. आजचे 
कहदुकोडवबल सुद्धा आध्यास्त्मक संस्कृतीला मूतय स्िरूप देऊन ही क्रातंी करण्याचाच एक प्रयत्न आहे. पि 



 

अनुक्रमणिका 

केिळ राजकीय लोकशाहीने सामावजक क्रातंी पुरी होऊ शकत नाही. संपत्ती समाजाची बनली पावहजे. कालय  
माक्सयने सावंगतले की संपत्ती सिांसाठी, संस्कृती सिांसाठी हिी. एकिगय समाज वनमाि करण्यासाठी 
शासनसंस्था हिी. परंतु ह्या शासनसंस्थेमार्फय त होिारी कहसाही कशी काढून टाकता येईल हा आिखी पुढचा 
एक प्रयकन आहे. ज्याप्रमािे शूद्र नसािते त्याप्रमािे क्षवत्रयही नसािेत. शासनसंस्थेवशिाय समाज सुरळीत 
चालािा. केिळ आत्मबलाने चालिारी समाजव्यिस्था उभी रहािी असे टॉलस्टॉय, म. गारं्धी यानंा िाटत 
होते. गीतेत श्रमविभागिीचे तत्त्ि सावंगतलेले आहे. आपापले कमय करून सिांना मोक्ष वमळाियास हिा. वसद्धी 
वमळायला हिी. समाजिाद्याचंा आर्मथक प्रयकन केिळ पोटापाण्याचा नाही. तो नीतीचा, मोक्षाचा अध्यात्माचाही 
आहे. आर्मथक व्यिहारात हे अध्यात्म वदसू शकते की नाही असा माक्सयने प्रयकन माडंला आहे. तो म्हितो, 
आर्मथक व्यिहारात विश्वबंरु्धत्िाचे नाते वकतपत पाळले जात आहे, या कसोटीिरूनच तुम्ही सुसंकृत की 
असंस्कृत हे ठरिायला हिे. हा आर्मथक व्यिहार सिय जीिनास आर्धारभतू आहे. अथयघटना म्हिजे केिळ 
पैसा वमळविण्याची पे्ररिा नव्हे. जी आर्मथक नीती विषमतेिर, मालकी हक्कािर, आळसािर आर्धारलेली आहे 
ती सुर्धारल्यािाचून गत्यंतर नाही. र्फार पूिीची छोटी चोरी आज र्फार मोठी झाली आहे. 

 
आजच्या अथयशास्त्राचे अवर्धष्ठान चोरी आहे. या चोऱयाचें पावरपत्य करण्यासाठी शासनसंस्थेने या 

कायदेशीर चोरानंा बदंी केली पावहजे. आजच्या म्हिजे खाजगी मालमते्तचा कायदा बदलला पावहजे. जी 
शासनसंस्था आपल्या दंडशक्तीचा उपयोग या चोरींचे पावरपत्य करण्यासाठी करीत नाही वतला नैवतक 
अवर्धष्ठान वमळू शकत नाही. परंतु ते वनमाि केल्यािाचून सुटका नाही. म. गारं्धींनी सावंगतले की, राजसते्तला 
नैवतक अवर्धष्ठान नसेल तर वतच्याशी संघवटत असहकार केला पावहजे आवि हा असहकार जर अकहसक 
रावहला तर शासनसंस्थेला सुद्धा दंडशक्तीचा उपयोग करािा लागू नये, अशी समाजरचना वनमाि होऊ 
शकेल. परंतु समाजात जोिर कायदेशीर चोरी चालू आहे, िगयसंघषय चालू आहे, तोिर तो िगयसंघषय नाही असे 
समजून चालिार नाही. तो आहेच. तो कसा वमटिािा यासाठी आध्यास्त्मक दृष्ट ीचा उपयोग होईल. 
 
सत्याग्रही समाजवाद 
 

हा िगयविग्रह नष्ट  कराियासच हिा. विकोपाला पोचलेल्या िगयविग्रहाचे वनरसन करण्यासाठी 
समाजिाद्यानंी क्रावंतशास्त्र वनमाि केले. या समाजिाद्यातं दोन प्रकार आहेत. इंललंड, अमेवरकेचा समाजिाद 
पालयमेंटरी मागाने येतो, रवशयातील एकपक्षीय हुकूमशाहीने येतो. कहदुस्थानातही समाजिाद आिायला हिा 
आहे. पि या दोहोंकडून वभन्न अशा मागाने तो आिायचा आहे. तो मागय म्हिजे म. गारं्धींचा सत्याग्रही मागय. 
हा मागय अिलंब ूतरच समाजिादाला आध्यास्त्मक अवर्धष्ठान वमळू शकेल. समाजिादाचा इवतहास अजून पुरा 
झालेला नाही. त्याची व्याख्या अजून अपूिय आहे. त्याचा पुढील इवतहास कहदुस्थानात घडिार आहे. मग 
समाजिादाची व्याख्याही बदलेल. या आध्यास्त्मक समाजिादाचे स्िरूप आज अव्यक्त आहे. ते व्यक्त करिे 
हे आपले कतयव्य आहे. इंललंड, अमेवरकेचा केिळ सनदशीर मागय, रवशयाचा एकपक्षीय हुकूमशाही मागय, दोन्ही 
अपुरे पडले आहेत. तेव्हा आमचा स्ितंत्र मागय स्ितःच्या बुद्धीने शोरू्धन, त्याला आध्यास्त्मक अवर्धष्ठान देऊन 
तो मागय यशस्िी करून दाखि ूअशी आमची ईषा आहे आवि ही ईषा, हा आत्मविश्वास याचे श्रेय म. गारं्धींनी 
वदलेल्या पे्ररिेला आहे. 
 

[साधना, १४ जानेवारी, १९५०, प.ृ ८–९] 
 



 

अनुक्रमणिका 

[प्रस्तुत लेख कोल्हापूरच्या नॅशनल युवनयन ऑर्फ स्टुडंटस् या विद्याथी-संघटनेने आयोवजत 
केलेल्या वशवशर व्याख्यानमालेतील आचायांच्या भाषिािर आर्धावरत असून आचायांनीच तो लेखरूपाने 
वलवहला आहे.] 
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१९ 
 

क्रांनतकारक धमयपुरष महात्मा गांधी 
 

सत्याग्रह वनष्ठा हा आरु्धवनक मानिाचा र्धमय आहे. त्याच्या आश्रयाने बुवद्धस्िातंत्र्य आवि 
व्यस्क्तस्िातंत्र्य याचें शुद्धीकरि होईल. बुवद्धस्िातंत्र्य ि व्यस्क्तस्िातंत्र्य याचंा उपभोग स्िाथयसंपादन आवि 
र्धनसंग्रह याचं्या कामी होऊ लागल्याने ती तत्त्िहेी भ्रष्ट  झालेली आहेत. स्िाथय आवि संग्रह याचं्यातून मुक्त 
होऊन बुद्धी अव्यवभचारी सत्यवनष्ठेचा आश्रय करील आवि सामावजक संस्थापनेसाठी स्िाथयमूलक ि संग्रह-
प्रर्धान समाजरचनेविरुद्ध क्रातंी करण्यास प्रिृत्त होईल, तेव्हाच ही तत्त्ि े शुद्ध बनून मािसाचं्या सिांगीि 
अभ्युदयास पे्ररक बनू शकतील. बुवद्धस्िातंत्र्य, व्यस्क्तस्िातंत्र्य, लोकशाही ि समाजिाद या आरु्धवनक युगात 
वनमाि झालेल्या तत्त्िाचें शुद्धीकरि करून मानिी उद्धाराचा मागय दाखविण्याचे साम्यय गारं्धीजींच्या 
सत्याग्रहाच्या संदेशात आहे. 

 
गारं्धीजी र्धमयपुरुष होते आवि क्रावंतकारकही होते. र्धमयभािना आवि क्रावंतकारक िृत्ती या दोहोंचे 

साहचयय भारतात गौतम बुद्ध ि महािीर याचं्या काळानंतर प्रकट झालेले वदसत नाही. भारतीय संस्कृतीत 
सामावजक क्रातंीच्या आियकयकतेची जािीि गेल्या दोन अडीच हजार िषांत तरी समाजव्यापी प्रभाि पाडीत 
असल्याचे आढळत नाही. म. गारं्धींच्या जीिनात सामावजक क्रातंीची पे्ररिा र्धमयवनष्ठेच्या रूपाने प्रकट झालेली 
आढळते. भारतीय संस्कृतीतून नष्ट  झालेली क्रावंतकारक र्धमयपे्ररिा गारं्धीजींनी पुन्हा प्रज्िवलत केली हे त्याचें 
भारतीय संस्कृतीच्या इवतहासातील महान कायय होय. या त्याचं्या महान कायामुळे आरु्धवनक भारतात 
सिांगीि क्रातंीची पे्ररिा जागृत झाली. इतकेच नाही तर ती क्रावंतकारक पे्ररिा युरोपात आरु्धवनक काळात 
वनमाि झालेल्या क्रावंतकारक पे्ररिेहून अवर्धक प्रभािी बनू लागली आहे. 

 
या क्रावंतकारक र्धमयपे्ररिाला गारं्धीजींनी सत्याग्रह असे नाि वदले असून सिोदय हे त्याचे र्फल आहे. 

गारं्धीजींच्या हयातीत ही पे्ररिा प्रायः राजकीय क्रातंीच्या स्िरूपात प्रकट होऊन वतने भारताला राजकीय 
स्िातंत्र्य प्राप्त करून वदले. आज ती पे्ररिा सामावजक ि आर्मथक क्रातंीच्या रूपाने प्रकट होऊ लागली आहे. 
म. गारं्धीजींच्या सत्याग्रहाचा हा प्रभाि पाहून भारतीय समाजिाद्यानंी ती पे्ररिा आत्मसात करण्याचा प्रयत्न 
चालविला असून येथील समाजिाद सत्याग्रही स्िरूप र्धारि करू लागला आहे. मात्र माक्सयिाद हेच 
सामावजक क्रातंीचे पूिय शास्त्र आहे ि त्यात कोितीही सुर्धारिा करिे शक्य नाही असा ज्याचं्या बुद्धीचा ठाम 
वनियय झालेला आहे त्यानंा अद्यावपही गारं्धीिाद ही एक प्रवतक्रावंतकारक िस्तू असून र्धमय ही नेहमी अरू्फची 
गोळीसारखीच मानिाला कतयव्यापासून परािृत्त करिारी ि गुंगी आििारी चीज आहे असे िाटत आले आहे. 
म. गारं्धींचे समग्र जीिनकायय अिलोकन केल्यानंतरही ज्याचंी ही माक्सयिादी श्रद्धा कायम वटकली असेल 
त्याचंी ती श्रद्धा विचवलत करण्याचे साम्यय कोित्याही मानिी बुद्धीत येिे शक्य नाही. तेव्हा या श्रद्धाितंानंा 
िगळूनच भारतीयानंी म. गारं्धींच्या जीिन संदेशाचा विचार ि आचार करीत रावहले पावहजे. या दृष्ट ीने 
गारं्धींजींच्या जीिनात र्धमयवनष्ठेने ि आत्मपे्ररिेने जे क्रावंतकारक स्िरूप र्धारि केले होते त्याचा थोडा अवर्धक 
विचार करू. 
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सत्यनिष्ठा आनि आत्मप्रामाण्य 
 

गारं्धीजींच्या जीिनात र्धमयवनष्ठेला जे क्रावंतकारक स्िरूप लाभले होते त्याचा उगम शोरू्ध लागल्यास 
तो त्याचं्या जीिनातील उपजत सत्यवनष्ठेत ि आत्मप्रामाण्यिृत्तीत वदसून येईल. गारं्धींच्या जीिनदशयनात 
सत्यवनष्ठेला आद्य स्थान वदलेले आहे. अनेक सारु्ध-पुरुषानंी अकहसा, सत्य इत्यादी गारं्धीजींनी उपदेवशलेल्या 
तत्िानंा आपल्या जीिनात साकार करून र्धमयसंशोर्धन केलेले असले तरी त्यानंी प्रायः अकहसेला प्रथम स्थान 
वदल्याचेच आढळून येईल. त्यानंा पे्रम हेच सियश्रेष्ठ ईश्वररूप प्रतीत होत होते. गारं्धींजींना सत्य हेच परमेश्वराचे 
सियश्रेष्ठ स्िरूप वदसत असे. परमेश्वर सत्यस्िरूप आहे ही भाषाही सोडून देऊन सत्य म्हिजेच परमेश्वर अशी 
भाषा त्यानंी रूढ केली. त्यानंी आपल्या जीिनवनष्ठेला नािही सत्याग्रह असेच वदले. सत्यसंशोर्धन, सत्य-
आचरि आवि सत्य-संस्थापन हीच मानिाची जीिनवनष्ठा होय असे ते उपदेवशतात. जे सत्याला सिय समपयि 
करण्यास तयार आहेत तेच खरे मानि अथिा मुक्तमानि अशी त्याचंी वनष्ठा सागंता येईल. 

 
ज्याने सत्यवनष्ठा स्िीकारली तो स्ितःस अनीश्वरिादी असे म्हििीत असला आवि त्याच्या दृष्ट ीने ते 

प्रामाविकपिे असले तर मी त्यालाही ईश्वराचा भक्तच म्हिेन. कारि सत्य हाच माझा ईश्वर आहे असे 
गारं्धीजी म्हित असत. अनीश्वरिादी मनुष्ट्यही सत्यवनष्ठेसाठीच अनीश्वरिादाचा आग्रह र्धरीत आहे असे येथे 
गृहीत र्धरले आहे. म. गारं्धींनी सत्यवनष्ठेला असे अंवतम स्थान वदल्यामुळे त्याचंी र्धमयवनष्ठा कोित्याही विवशष्ट  
वसद्धातंानी जखडली गेली नव्हती. ि म्हिूनच वतला क्रावंतकारक स्िरूप प्राप्त झाले. त्याचं्या जीिनवनष्ठेत 
केिळ विशुद्ध सत्यवनष्ठेहून अन्य कोित्याही वसद्धातंािर श्रद्धा ठेिण्याचा आग्रह र्धरलेला नाही. अशी ही 
सत्यवनष्ठा आरु्धवनक मानिाच्या शास्त्रीय िृत्तीस अनुरूप असल्यामुळे वतला मानिर्धमाचे स्िरूप प्राप्त होण्यास 
कोितीही अडचि नाही. आपल्या जीिनात सत्यवनष्ठेला आद्य स्थान देिे हाच प्रत्येक मानिाचा सियश्रेष्ठ र्धमय 
आहे याबद्दल मतभेद होण्याचे मुळीच कारि नाही. 

 
पि या सत्यवनष्ठेइतकीच आत्मप्रामाण्यिृत्ती सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात पूज्य मावनली गेली पावहजे. 

सत्यवनष्ठेला जीिनात अग्रस्थान देऊनही ते सत्य विवशष्ट  गं्रथात ककिा विवशष्ट  वसद्धातंात कायम ि पूिय रूपाने 
प्रकट झालेले आहे अशी श्रद्धा र्धारि केल्यास सत्याग्रहाचे क्रावंतकारक स्िरूप नष्ट  होते. शब्दप्रामाण्य ि 
गं्रथप्रामाण्य ही सत्यवनिययाची अंवतम कसोटी नसून आत्मप्रामाण्य हीच सत्याची अंवतम कसोटी आहे. ही 
वनष्ठाच सत्याग्रहाला क्रावंतकारक स्िरूप देऊ शकते. गारं्धींच्या जीिनात सत्यवनष्ठेइतकीच आत्मप्रामाण्यिृत्ती 
मुरलेली होती, म्हिूनच ते आरु्धवनक जगातील क्रावंतकारकाचें मुकुटमिी होऊ शकले. प्राचीन कालातील 
अितार गिलेले र्धमयपुरुषही त्यामुळेच क्रावंतकारक कायय आपापल्या काळात करून गेले. मध्ययुगीन 
संस्कृतीत ही आत्मप्रामाण्यिृत्ती लोप पािली होती आवि तीच आत्मप्रामाण्यिृत्ती पुन्हा जागृत झाल्यामुळे 
आरु्धवनक युगातील संस्कृती वतच्यापुढे जाऊ शकली. 

 
पि विश्वातील ि जीिनातील अंवतम सत्याचा शोर्ध ज्यानंा कराियाचा असेल, त्यानंा केिळ 

बुवद्धप्रामाण्य पुरे पडत नाही, असे म. गारं्धी मानीत असत. अनुभिाच्या आर्धारािाचून बुद्धी केिळ तकय िश 
होऊन आपले कायय करू लागेल तर ती तकाची जाळी वििता वििता भ्रमाच्या भोिऱयात गुंतून पडते आवि 
वतला असत्यही सत्य भासू लागते. म्हिून बुद्धीने काढलेले वनष्ट्कषय अनुभिानंी पडताळून पावहले पावहजेत. 
ही गोष्ट  आरु्धवनक जगात भौवतक विदे्यच्या उपासकानंी प्रथम मान्य केली आवि तेव्हापासून भौवतक शास्त्राचंी 
प्रगती झपाट्याने होऊन त्या विचाराचंा प्रभाि सामावजक जीिनािर ि मानि संस्कृतीिर अवर्धकावर्धक पडू 



 

अनुक्रमणिका 

लागला. भौवतकशास्त्रीय संस्कृतीने बुवद्धप्रामाण्याला आद्यस्थान देण्याची िृत्ती मानि समाजात वनमाि केली 
आवि बुवद्धप्रामाण्य ही एक आरु्धवनक मानिाची विवशष्ट  वनष्ठा म्हिून पुढे आली. 

 
भौवतकशास्त्राचंी प्रगती केिळ बुवद्धप्रामाण्यािर अिलंबनू आहे हे मत थोडासा घोटाळा वनमाि 

करिारे आहे. भौवतक शास्त्रात जी बुद्धी प्रमािभतू मानली जाते ती केिळ तकय शुद्ध बुद्धी नसून ती 
अनुभिावर्धवष्ठत तकय शुद्ध बुद्धी आहे हे आपि लक्षात घेतले पावहजे. भौवतक शास्त्रात तकय  आवि अनुभि या 
दोनही सार्धनाचंा उपयोग करूनच सध्याचे संशोर्धन कराि ेलागते. अथात शास्त्रीय बुवद्धप्रामाण्य तकय  आवि 
अनुभि या दोहोंचाही समािेश करिारेच असले पावहजे हे मत भौवतक शास्त्रज्ञानाहंी मान्य होण्यासारखे आहे. 
मात्र अनुभि या शब्दात भौवतक शास्त्रज्ञ केिळ इंवद्रयगम्य अनुभिाचंाच समािशे करीत असतात. पि 
मानिाला येिारे अनुभि हे केिळ इंवद्रयगम्य अनुभिच आहेत हे म्हििे संपूियतः खरे नाही. 

 
मानिाच्या अंतःकरिात प्रतीत होतात पि जे इंवद्रयगोचर होऊ शकत नाहीत असे अनेक अनुभि 

आहेत. मानिाची जीिनवनष्ठा ठरविताना मानिी इंवद्रयानंा गोचर न होिारे पि त्याचं्या अंतःकरिाला प्रतीत 
होिारे असे जे अनुभि आहेत त्यांना अत्यंत महत्त्िाचे स्थान द्याि ेलागते. अशा अनुभिात ज्याला आत्मानुभि 
ककिा र्धमानुभि (Spiritual or Religious Experience) असे म्हितात तो मानिी जीिनातील सियश्रेष्ठ अनुभि 
होय. मानिाच्या अंतःकरिाला ि आत्म्याला येिाऱया अनुभिाचंा आर्धार घेऊन ि त्यानंा पडताळून पाहून जे 
वनष्ट्कषय काढले तेही व्यापक अथाने बुवद्धप्रामाण्याच्या कके्षत येऊ शकतील. मात्र अशा व्यापक अथाच्या 
बुवद्धप्रामाण्यात बुद्धीच्या ि अंतःकरिाच्या शुद्धीचा ि समत्िाचा वसद्धातं अंतभूयत करािा लागतो. असा अंतभाि 
करून बुवद्धप्रामाण्याचा वसद्धातं माडंला तर त्याला भगिद गीतेतील बुवद्धयोग असा शब्द लािता येईल. 
 
शुद्ध बुद्धीचे प्रामाण्य 
 

जेव्हा नैवतक ि आस्त्मक के्षत्रात बुद्धीला संचार करािा लागतो तेव्हा वतला केिळ इंवद्रयगोचर 
अनुभिाचंाच आर्धार घेऊन सत्यसंशोर्धन करता येत नाही. या के्षत्रात कायय करीत असता बुद्धीला केिळ 
अंतःकरिास येिाऱया अनुभिाचंा ि आत्मानुभतूींचा आर्धार घ्यािा लागतो. अशा बुद्धीलाच साम्यबुद्धी, 
वनर्मिकारबुद्धी, आत्मवनष्ठबुद्धी ककिा योगमुक्तबुद्धी अशी नाि े िदेान्त्यानंी वदलेली आहेत. नैवतक आवि 
आस्त्मक के्षत्रात या योगबुद्धीला ककिा साम्यबुद्धीला शरि जाि ेलागते आवि अंतःकरिाची ि बुद्धीची ही 
शुद्धता करण्यासाठी त्याचंी विकार आवि िासना यापंासून मुक्तता करािी लागते. मानिाची बुद्धी आवि 
अंतःकरि याचंी विकारिासना यापंासून मुक्तता करण्याचे तत्त्ि मान्य केल्यावशिाय मानिाची जीिनवनष्ठा 
ठरविता येत नाही. म्हिून सत्याग्रहवनष्ठेत केिळ इंवद्रयानुभिािर अवर्धवष्ठत झालेले बुवद्धप्रामाण्य हे हत्यार 
सत्यसंशोर्धनाला पुरेसे मानण्यात येत नाही. नैवतक ि आस्त्मक के्षत्रातील सत्यसंशोर्धनास आियकयक असिारी 
शुद्ध बुद्धी हीच येथे प्रमािभतू र्धरली जाते. मानिी बुद्धीला ही शुद्धी प्राप्त करून घेण्यासाठी अंतःकरिातील 
िासना ि विकार याचं्यातून स्ितःची मुक्ती करािी लागते आवि अंतःकरिही पवित्र बनिािे लागते. अशा 
प्रकारचे “शुद्ध बुद्धीचे” प्रामाण्य सत्याग्रहात अवभपे्रत आहे. पि हे शुद्ध बुद्धीचे प्रामाण्यही स्ितःच्याच बुद्धीचे 
असले पावहजे. दुसऱयाची बुद्धी माझ्या बुद्धीपेक्षा अवर्धक शुद्ध आहे म्हिून मी माझ्या बुद्धीस दूर सारून 
दुसऱयाच्या बुद्धीने व्यिहार करू लागलो तर मी सत्याग्रही होऊ शकत नाही. अखेरीस माझीच बुद्धी मला 
तारक होऊ शकेल. या वनष्ठेलाच आम्ही आत्मप्रामाण्य िृत्ती हे नाि वदले आहे आवि सत्याग्रहात 
सत्यवनष्ठेइतकेच आत्मप्रामाण्यिृत्तीचे महत्त्ि आहे असे म्हटले आहे. मात्र सत्याग्रहातील ही आत्मप्रामाण्यिृत्ती 
आज सामान्यतः वजला बुवद्धप्रामाण्यिृत्ती म्हितात वतच्याहून वभन्न, अवर्धक खोल ि अवर्धक श्रेष्ठ आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

जीिनातील अंवतम सत्याचा शोर्ध ि साक्षात्कार करून घेिाऱयानंी केिळ तकय िश बुद्धीला प्रमाि न 
मानता मन, बुद्धी आवि इंवद्रये या सिांची शुद्धी करून आवि अहंकार ि ममत्ि यातूंन मुक्त होऊन सिात्म 
िृत्तीने ि सियवहतबुद्धीने विचार ि ितयन करण्यास वशकले पावहजे. असे करीत असता इतरापंासून आपिास 
स्रू्फती घेता येईल पि इतराचं्या बुद्धीने चालून त्यास त्या सत्याचे आकलन करता येिार नाही. तसेच 
विश्वातील ि जीिनातील सत्य पूियपिे कोिास समजलेले आहे ि म्हिून त्याचे अवर्धक संशोर्धन आता 
करण्याचे कारि नाही अशी िृत्तीही सत्याग्रहाला पोषक होऊ शकत नाही. 
 
गांधींची लोकशाहीची कल्पिा 
 

कोितेही शास्त्र एकसारखे िाढत असले पावहजे हा न्याय गारं्धीजी सत्याग्रहशास्त्रासही लागू करतात. 
सत्याग्रह हे एक पूियत्ि पािलेले शास्त्र आहे अशी त्याचंी र्धारिा नव्हती. ते एक सदैि िाढिारे असे वजितं 
शास्त्र असून आपल्या स्ितःच्या विकासाबरोबर त्या शास्त्राचे आपले ज्ञानही विकास पाित आहे हीच त्याचंी 
िृत्ती होती. या शास्त्राची िाढ एकसारखी होत रावहली पावहजे. आवि सत्याग्रहींच्या जीिन विकासाबरोबर ती 
होत राहील अशी त्याचंी वनष्ठा होती. सत्याग्रहाचे आपले ज्ञानही एक सारखे िाढत असून त्याबरोबर 
आपलाही विकास होत आहे असे ते म्हित. अशा शास्त्राच्या उपासकानंी गं्रथप्रामाण्य ककिा गुरुप्रामाण्य यानंा 
आपली वनष्ठा न िाहता स्ियंप्रजे्ञनेच आपला मागय चोखाळला पावहजे. जेव्हा त्यानंा असे वदसून आले की 
राष्ट्रसभेतील आपले अनुयायी स्ियंप्रजे्ञने मते न देता आपल्या म्हिजे गारं्धीजींच्या मताकडे पाहून आपले हात 
िर करतात तेव्हा त्यानंी राष्ट्रसभेचा त्याग केला आवि जेव्हा गारं्धी सेिा संघात हीच अंर्धश्रदे्धची िृत्ती िाढत 
असलेली त्यानंा वदसली तेव्हा त्या संघाचा विस्तारही त्यानंी गुंडाळून ठेविला. आपि चरखा संघ, हवरजन 
सेित संघ, ग्रामोद्योग संघ अशा ज्या वनरवनराळया लोकसेिचे्या संस्था काढल्या त्याचं्याही विचारात 
एकसारखी िाढ होत रावहली पावहजे आवि त्यातील सेिकानंी आपल्या विचारात निी निी भर टाकीत गेले 
पावहजे अशी त्याचंी अपेक्षा होती. या सिय संस्था वजितं आवि विकासशील बनिाियाच्या तर त्यातील 
सेिकानंी स्ियंप्रजे्ञनेच नेहमी िागले पावहजे. गारं्धी सेिा संघाच्या नािातील “गारं्धी” हा शब्द देखील काढून 
टाकािा आवि सत्याच्या ि अकहसेच्या उपासकाचंा संघ असे नाि प्रचवलत करािे अशीही त्यानंी सूचना केली 
होती. 

 
प्रत्येक मानिाच्या स्ियंप्रजे्ञला पूिय अिसर वमळाला पावहजे आवि प्रत्येकाने सत्यसंशोर्धनाच्या 

कायात सहभागी होऊन समाजाची सत्याच्या ि पे्रमाच्या वदशनेे अवर्धकावर्धक प्रगती घडिनू आविली पावहजे 
असे गारं्धीजींचे विचार असल्यामुळेच त्याचंी या सत्यसंशोर्धनास अियकय असिाऱया अकहसेिर वततकीच दृढ 
वनष्ठा होती. एकदा ज्ञात झालेल्या सत्याची अंमलबजाििी करिे एिढेच मानिाचे कतयव्य नसून वनत्य नि ेनिे 
संशोर्धन करून सत्याचे अवर्धकावर्धक ज्ञान प्राप्त करून घेिे ि त्या कामी सिांचे सहकायय वमळवििे हे मानिाचे 
खरे कतयव्य आहे. याच दृष्ट ीने ते लोकशाहीचे भक्त बनले होते. बहुमताच्या दडपिाखाली चुरडून जाऊन 
स्ितःचे मत सोडून देिे अशी त्याचंी लोकशाहीची कल्पना नव्हती. बहुमताची खुशामत करून ककिा त्याचंी 
र्फसििूक करून अथिा दहशतीने इतराचंी मते दडपून टाकून वमळविलेले बहुमत सत्तार्धारी बनल्याने 
समाजात लोकशाहीची स्थापना होऊ शकेल असे कोिासही म्हिता येत नाही. प्रत्येक नागवरकाने सत्याग्रही 
बनून स्ियंप्रजे्ञने आपले मत प्रकट करण्याचे नीतीरै्धयय दाखविले तरच लोकशाही अस्स्तत्िात येऊन समाजाची 
उन्नती होत राहील. या दृष्ट ीने विचार केल्यास लोकशाहीचे अवर्धष्ठान नागवरकातंील सत्याग्रह िृत्तीत आहे हे 
कोिासही वदसून येईल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पि नागवरकातंील ही सत्याग्रहवनष्ठा िाढत जािी अशी सामावजक ि आर्मथक पवरस्स्थती वनमाि 
झाल्यािाचून केिळ साियवत्रक मतदानाचा हक्क वदल्याने अशी खरी वजितं लोकशाही अस्स्तत्िात येिार नाही. 
ही सामावजक ि आर्मथक के्षत्रातील लोकशाही वनमाि करण्याचे काययही सत्याग्रही वनष्ठेच्या नागवरकानंी केले 
पावहजे. याच वदशनेे लोकशाहीचे शुद्धीकरि घडून येईल आवि याच मागाने आजच्या भाडंिलदार 
लोकशाहीत माजिारा िगयकलह शातं होऊन आर्मथक ि सामावजक के्षत्रातील लोकशाही अस्स्तत्िात येईल. 
 
सत्याग्रह व समाजवाद 
 

लोकशाहीच्या शुद्धीकरिास ज्याप्रमािे सत्यवनष्ठेचा उपयोग आहे, त्याचप्रमािे समाजिादाच्या 
संस्थापनेस ि शुद्धीकरिास सत्याग्रहाची आियकयकता आहे. युरोपातील लोकशाही संग्रहिादामुळे भ्रष्ट  
झालेली असून रवशयातील समाजिाद कहसािादाने विकृत झालेला आहे असे गारं्धीजींचे मत होते. असंग्रह 
आवि अकहसा याचं्यािर अवर्धवष्ठत झालेली सत्याग्रहवनष्ठा जागृत करून लोकशाहीचे ि समाजिादाचे शुद्ध 
स्िरूप प्रकट करण्याचे कायय भारताला करता येईल ि ते त्याने कराि ेहाच गारं्धीजींचा भारताला संदेश आहे. 
सत्याग्रहवनष्ठा हा आरु्धवनक मानिाचा र्धमय आहे. त्याच्या आश्रयाने बुवद्धस्िातंत्र्य आवि व्यस्क्तस्िातंत्र्य याचेंही 
शुद्धीकरि होईल. कारि युरोपात बुवद्धस्िातंत्र्याचा उपयोग स्िाथयसंपादन आवि र्धनसंग्रह याचं्या कामी होऊ 
लागल्यामुळे ती तत्त्िहेी भ्रष्ट  झालेली आहेत. स्िाथय आवि संग्रह याचं्यातून मुक्त होऊन बुद्धी अव्यवभचारी 
सत्यवनष्ठेचा आश्रय करील आवि सामावजक सत्याचा संस्थापनेसाठी स्िाथयमूलक ि संग्रहप्रर्धान 
समाजरचनेविरुद्ध अकहसक क्रातंी करण्यास प्रिृत्त होईल तेव्हाच बुवद्धस्िातंत्र्याचे ि व्यस्क्तस्िातंत्र्याचे तत्त्ि 
शुद्ध बनू शकेल. अशा रीतीने विचार केल्यास गारं्धीजींनी बुवद्धस्िातंत्र्य, व्यस्क्तस्िातंत्र्य, लोकशाही आवि 
समाजिाद या आरु्धवनक युगात वनमाि झालेल्या तत्त्िांचे शुद्धीकरि करून मानिाला आत्मोद्धाराचा ि 
समाजोद्धाराचा मागय दाखिनू देण्याचे कायय केले आहे हे वदसून येईल. आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेल्या 
या ध्येयानंा शुद्ध ि उन्नत करून आरु्धवनक काळास अनुरूप अशी मानिसंस्कृती वनमाि करण्याचे कायय 
भारताला करून दाखिाियाचे आहे. या नव्या मानिसंस्कृतीत आजपयंतच्या मानिी इवतहासात उदय 
पािलेली सिय सत्तत्त्ि ेअंतभूयत झालेली असतील. 

 
आज मानिसंस्कृती युद्ध आवि िगययुद्ध या दोन अवरष्ट ानंी जजयर झालेली आहे. या अवरष्ट ातूंन वतची 

मुक्तता झाल्यािाचून मानिाला आपले अस्स्तत्ि सुरवक्षत करता येत नाही. युद्धाचा आवि िगययुद्धाचा व्याप 
आज इतक्या मोठ्या प्रमािािर झालेला आहे की मानिाचे मन आवि बुद्धी याचंा समग्र ग्रास केल्यासारखा 
वदसत आहे. युद्ध आवि िगययुद्ध हे राहू-केतू प्रमािे जिू काय एकाच शरीराचे दोन विभाग असून ते मानिाच्या 
मन-बुद्धीरुप चदं्र-सूयाना ग्रासीत आहेत. असे असेपयंत त्याचंा प्रकाश पडू शकिार नाही ि मानि संस्कृती 
सुरवक्षत होिार नाही. सत्याग्रहाच्या अंगी युद्ध आवि िगययुद्ध या दोहोंचाही उपशम करण्याचे साम्यय आहे. 
हे साम्यय अमेवरकेच्या संग्रहप्रर्धान ि स्िाथयमूलक लोकशाहीत वनमाि होिाऱया ॲटमबॉम्बमध्ये नाही अथिा 
सिय जगभर िगययुद्धाची रक्तक्रातंी करू पाहिाऱया बोल्शसे्व्हक रवशयापाशीही नाही असा आत्मविश्वास 
भारतीयाचं्या अंतःकरिात म. गारं्धींनी वनमाि केलेला आहे. इतकेच नाही तर हा आत्मविश्वास यथाथय करून 
दाखविण्याची दीक्षा घेतलेले आचायय विनोबा, श्री. जयप्रकाश आवि पवंडत नेहरू याचं्यासारखे थोर नेतेही 
यानंीच भारताला वदलेले आहेत. अशा थोर नेत्याचं्या मागयदशयनाने आरु्धवनक भारत आपल्या देशातील 
भाडंिलशाहीचा अंत करून समाजिादी लोकशाही स्थापन करील आवि कहसेचा आश्रय न करता एकिगय 
समाजाचे ध्येय प्राप्त करण्याचा मागय जगाला दाखिनू देईल अशी आशा या गारं्धीजयंतीच्या िळेी िाटत आहे. 
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गांधींचा वारसा 
 

गारं्धीजींचा सत्याग्रही संदेश त्याचं्या देहािसानानंतर नष्ट  न होता तो राष्ट्रातील सिय पक्षातील 
लोकाचं्या अंतःकरिात प्रविष्ट  होत असल्याचे दृयकय कोिाही सूक्ष्म वनरीक्षकासं आज वदसल्यािाचून राहिार 
नाही. जेव्हा हे कायय मूतय स्िरूपात येईल तेव्हाच म. गारं्धींनी आरु्धवनक मानिाला वदलेल्या क्रावंतकारक 
र्धमयवनष्ठेचे खरे माहात्म्य लोकानंा कळू लागेल. सत्याग्रहातून िगययुद्धाचा ि युद्धाचा अंत होईल तरच 
मानिसंस्कृतीत भर घालून वतला सुरवक्षत केल्याचे श्रेय भारताच्या पदरी पडू शकेल. 
 

[साधना, ४ ऑक्टोबर १९५२, प.ृ ३–४] 
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२० 
 

समाजवादी क्रांतीला सत्याग्रही दीक्षा 
 

(उत्पादनाची सार्धने खाजगी मालकीची असली म्हिजे वबनाकष्ट  र्धनसंपादनाचे मागय कायदेशीर 
बनतात आवि खाजगी र्धनसंग्रह िाढत जातो. हा खाजगी र्धनसंग्रह नष्ट  कराियाचा तर उत्पादनाची सार्धने 
सामावजक मालकीची बनली पावहजेत हाच समाजिादी क्रातंीमागील मूलभतू विचार आहे. हा मूलभतू विचार 
सिोदयिादी ि सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात अंतभूयत झालेला आहे अशी वनःसंवदलर्ध घोषिा सिोदयपुरीतील 
(बोर्धगया, सिोदय संमेलन, एवप्रल १९५२) या क्रावंतकारक ठरािाने केलेली आहे. यामुळे गारं्धीिाद ि 
समाजिाद याचंा पूिय समन्िय झालेला असून श्री. जयप्रकाश याचं्यासारखे क्रावंतकारक समाजिादी 
सत्याग्रही दीक्षा घेऊन आचायय विनोबा यानंी प्रिृत्त केलेल्या भदूान ि संपवत्तदान यज्ञाचे अध्ियूय बनले आहेत. 
आजच्या समाजात रूढ असलेले र्धनसंपादनाचे मागय अन्यायाचे असून आजची समाजव्यिस्था स्तेयमूलक ि 
संग्रहप्रर्धान बनलेली आहे. ही समाजव्यिस्था यापुढे चालू देिे हा अर्धमय आहे आवि वतच्यात अकहसेने क्रातंी 
घडिनू आििे हाच आजचा युगर्धमय आहे असे सिोदयपुरीतील या क्रावंतकारक ठरािाने उद घोवषत केले 
आहे.) 

 
गेल्या २० तारखेस सिोदयपुरी येथे जमलेल्या सिोदय लोकसेिकानंी एक अत्यंत क्रावंतकारक असा 

ठराि आपल्या संमेलनात एकमताने मंजूर केला. आचायय विनोबा यानंी भदूान आंदोलनाची सुरुिात 
केल्यापासून भारतीय जनतेत आर्मथक क्रातंीची पे्ररिा र्फार जोमाने रै्फलाि ूलागली आहे. भदूान आंदोलनाचे 
ध्येय केिळ बेकारानंा रोजगार देिे अथिा र्धवनकापंाशी आपल्या संपत्तीपैकी काही अंश वनर्धयन जनतेला दान 
म्हिून देण्याची याचना करिे अशासारखे क्षदु्र नाही. समाजातील मालमते्तची आजची व्यिस्था कायम ठेिनू 
त्या समाजव्यिस्थेखाली चुरडून जािाऱया दवलत जनतेला भोगाि ेलागिारे क्लेश सुसह्य िाटािते म्हिून 
आजच्या समाजव्यिस्थेप्रमािे ज्यानंा कोितेही कष्ट  न करता इतराचं्या कष्ट ाने वनमाि झालेली संपत्ती 
कायदेशीरपिे संपादन करता येते त्यानंी औदायाचा आि आिून वनर्धयन ि बेकार जनतेला सहानुभतूी 
दाखिािी आवि तुमचे क्लेश वनिारि करण्यासाठी आम्ही उदारपिाने तुम्हास आमच्या संपत्तीचा काही भाग 
दान करीत आहो असे प्रदशयन कराि ेहाही भदूान आंदोलनाचा हेतू नाही. 

 
याच्या उलट समाजात वनमाि होिारी संपत्ती ही सामावजक मालकीची आहे, ती कोिाही व्यक्तीच्या 

मालकीची नाही, खाजगी व्यक्ती या आपिाजिळ असलेल्या संपत्तीच्या मालक नसून त्या सामावजक 
संपत्तीच्या वनवर्धर्धारक आहेत आवि म्हिून त्यानंी आपल्याजिळील जवमनीची मालकी सोडून देऊन ती 
समाजापाशी वदली पावहजे अशा िृत्तीने आपि आंदोलन सुरू केले आहे अशी स्पष्ट ता आचायय विनोबा यानंी 
प्रथमपासूनच केलेली आहे. ज्याचेंजिळ अवर्धक जमीन आहे त्यानंी त्यापैकी अवर्धक असलेली जमीन 
ज्याचं्याजिळ मुळीच जमीन नाही त्यानंा त्याचंा तो हक्क आहे, म्हिून वदली पावहजे. ही वभक्षा नसून ती 
गवरबाचं्या हक्काचंी बजाििी आहे अशी भवूमका आचायांनी प्रथमपासूनच घेतलेली आहे. तथावप भदूान-यज्ञ 
या शब्दापैकी “दान” हा शब्द सामान्य व्यिहारात वभके्षकऱयाला घातलेल्या वभके्षला िापरण्यात येत 
असल्यामुळे ही चळिळ सामावजक क्रातंीची नसून ती केिळ र्धवनकाचं्या औदायाला आिाहन करिारी आहे 
असा गैरसमज झाला होता. िस्तुतः भदूान हा यज्ञ आहे, म्हिजे ते अियकय सामावजक कतयव्य आहे आवि त्या 
सामावजक कतयव्याची पूतयता होण्यािर समाजाचे सिय जीिन अिलंबनू आहे इतका बोर्ध भदूान याच्यापुढे यज्ञ 
हा शब्द लािल्याने व्हाियास हिा होता. पि आमची सिय संस्कृती यज्ञाच्या उच्च तत्त्िािंर अवर्धवष्ठत झालेली 
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आहे अशी वनत्य घोषिा करिाऱया आम्हास या यज्ञाच्या कल्पनेसाठी आमच्या जवमनीचा ि संपत्तीचा त्याग 
करािा लागिार आहे अशी कल्पना येऊ शकली नाही. सिोदयपुरी येथे जो ठराि करण्यात आला आहे त्या 
ठरािात आम्हास आजच्या समाजात मालकी हक्कासंबंर्धी ज्या कल्पना रूढ आहेत त्या कल्पनातं आमूलाग्र 
क्रातंी घडिनू आिाियाची आहे असे वनःसंवदलर्धपिे घोवषत करण्यात आले आहे. 

 
सिोदयपुरीत जो ठराि करण्यात आला त्यात हे आंदोलन आता भदूान यज्ञापुरते मयावदत रावहलेले 

नसून ते सिय प्रकारच्या खाजगी स्िावमत्िाविरुद्ध सुरू झालेले आंदोलन बनलेले आहे असे स्पष्ट ीकरि 
करण्यात आलेले आहे.... 

 
...उत्पादनाची सार्धने खाजगी मालकीची असली म्हिजे विनाकष्ट  र्धनसंपादनाचे मागय कायदेशीर 

बनतात आवि खाजगी र्धनसंग्रह िाढत जातो. हा खाजगी र्धनसंग्रह नष्ट  कराियाचा तर उत्पादनाची सार्धने 
सामावजक मालकीची बनली पावहजेत. हाच समाजिादी क्रातंीमागील मूलभतू विचार आहे. 

 
हा मूलभतू विचार सिोदयिादी ि सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात अंतभूयत झालेला आहे अशी वनःसंवदलर्ध 

घोषिा सिोदयपुरीतील या क्रावंतकारक ठरािाने केलेली आहे. यामुळे गारं्धीिाद आवि समाजिाद याचंा पूिय 
समन्िय झालेला असून श्री. जयप्रकाश याचं्यासारखे क्रावंतकारक समाजिादी सत्याग्रही दीक्षा घेऊन आचायय 
विनोबा यानंी प्रिृत्त केलेल्या भदूान ि संपवत्तदान यज्ञाचे अध्ियूय बनले आहेत. आजच्या समाजात रूढ 
असलेले र्धनसंपादनाचे मागय अन्यायाचे असून आजची समाजव्यिस्था स्तेयमूलक ि संग्रहप्रर्धान बनलेली 
आहे. ही समाजव्यिस्था यापुढे चालू देिे हा अर्धमय आहे आवि वतच्यात अकहसेने क्रातंी घडिनू आििे हाच 
आजचा युगर्धमय आहे असे सिोदयपुरीतील या क्रावंतकारक ठरािाने उद घोवषत केले आहे. या यज्ञकायाला 
आपले सिय जीिन समर्मपत केले पावहजे असे अंतःकरिाच्या तळमळीचे उद गार श्री. जयप्रकाश यानंी या 
संमेलनात काढले. त्याबरोबर आचायय विनोबा यानंी या अकहसक क्रावंतयज्ञाला जीिन समपयि करिारा 
पवहला सत्याग्रही म्हिून माझे नाि मी तुमच्या हाती देतो अशा अथाचे पत्र श्री. जयप्रकाश यानंा वलहून वदले. 
अथात जयप्रकाश यानंी आपि एिढ्या थोर पदिीस पात्र नाही असे म्हिून आम्हीच सिांनी आचायय विनोबा 
यानंा या क्रावंतयज्ञासाठी आपली जीविते समपयि केली पावहजेत अशी भािना प्रकट केली. अशा रीतीने 
विनोबा आवि जयप्रकाश यानंी भारतात आर्मथक क्रातंी सत्याग्रही मागाने घडिनू आिाियाची भीष्ट्मप्रवतज्ञा 
केली..... 

 
आत्मराज्याचे अंनतम ध्येय 
 

सिोदयपुरीत जो क्रावंतकारक ठराि सिानुमते मंजूर झाला ि ज्याच्या पूतयतेसाठी आचायय विनोबा ि 
जयप्रकाश याचं्याबरोबर सुमारे साडेपाचश े अकहसक क्रावंतकारकानंी जीिनसमपयिाची प्रवतज्ञा केली त्या 
ठरािात समाजिादाचे ध्येय नमूद करण्यात आलेले नसून दंडहीन समाजाचे अथिा आत्मराज्याचे म्हिजेच 
गारं्धीजींच्या रामराज्याचे ध्येय नमूद करण्यात आले आहे. माक्सयिादाचे सुद्धा अंवतम ध्येय हेच असून केिळ 
ध्येयाच्या संपादनाचा त्याचंा मागय कहसेतून जािारा आहे. माक्सयिादातील ही एक मोठीच विसंगती असून ती 
विसंगती दूर करण्याचे ज्ञान सत्याग्रही क्रातंीच्या संशोर्धनामुळे आरु्धवनक भारताला झालेले आहे. याच 
संशोर्धनामुळे आरु्धवनक भारतात मानिजातीचे मागयदशयन करण्याची पात्रता आलेली आहे आवि याच 
संशोर्धनाच्या अभािी आरु्धवनक युरोपात लोकशाही क्रातंीच्या रूपाने सुरू झालेल्या यज्ञाला भीषि कहसक 
स्िरूप प्राप्त होऊन त्या यज्ञातून कम्युवनस्ट हुकूमशाहीचा राक्षस जन्माला आला आहे. या कम्युवनस्ट 
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हुकूमशाहीच्या राक्षसाला नष्ट  करण्याचे साम्यय अमेवरकेच्या हैरिकोजन बॉम्बमध्ये नसून ते सत्याग्रही 
क्रावंतयज्ञातून वनमाि होिाऱया आत्मबलात आहे. आत्मबलातून वनमाि होिारी सत्याग्रही क्रातंी ही केिळ 
संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि स्थापन करून स्िस्थ बसिारी क्रातंी नसून ती दंडहीन समाजाच्या ध्येयाकडे 
जाण्याचा मागय दाखिनू देिारी क्रातंी आहे. म्हिून संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि स्थापन करूनही 
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्िातंत्र्य ि स्िािलंबन याचें संरक्षि करण्याची पूिय दक्षता या सत्याग्रही 
क्रावंतकारकानंा घ्याियाची आहे. समाजातील प्रत्येक कुटंुब आवि प्रत्येक घटक अन्निस्त्रासारख्या आियकयक 
िस्तंूच्या बाबतीत स्ियंपूिय ि स्िािलंबी बनािा अशी आर्मथक रचना या क्रातंीतून वनमाि कराियाची आहे. हे 
कराियाचे तर विकें द्रीकरिाचे तत्त्ि सियमान्य झाले पावहजे. अन्न आवि िस्त्र याचं्या बाबतीत स्ियंपूिय ि 
स्िािलंबी कुटंुबाचा समाज स्थापन करण्याच्या उदे्दशानेच अन्निस्त्रासारख्या आियकयक गरजाचं्या बाबतीत 
कें द्रीकृत कारखान्यात वनपजिाऱया िस्तंूिर बवहष्ट्कार घालािा असा ठराि सेिापुरी येथील अवर्धिशेनात 
करण्यात आला होता. या ठरािाचा उल्लेख करून ग्रामोद्योगाला चालना देण्याची आठिि सिोदयपुरीतील 
ठरािाने करून वदली आहे. ग्रामोद्योग, अन्निस्त्रस्िािलंबन आवि आर्मथक आर्धार यालाच आर्मथक 
विकें द्रीकरि असे नाि असून ते तत्त्ि संपत्तीच्या सामावजक स्िावमत्िाच्या तत्त्िाशी वनगवडत करून गारं्धीिाद 
ि समाजिाद याचंा संुदर समन्िय सार्धण्यात आला आहे. भारतीय समाजिादी पक्षाने हे आर्मथक 
विकें द्रीकरिाचे तत्त्ि अवर्धकृत रीतीने पूिीच मान्य केले आहे. अथयशास्त्र ि राज्यशास्त्र या दोनही दृष्ट ींनी त्याची 
माडंिी डॉ. लोवहया ि अशोक मेहता यानंी अनेकिार केलेली आहे. 
 
नवकें नद्रत समाजवादी लोकशाही 
 

अशा रीतीने जी तत्त्ि ेगारं्धीिादी ि समाजिादी या दोनही संप्रदायातील लोकानंा मान्य आहेत त्याचं्या 
अवर्धष्ठानािर भारतातील सत्याग्रही क्रातंीचे हे कायय पुढे चालिार आहे. आपल्या देशातील गारं्धीिादी, 
समाजिादी या दोन क्रावंतकारक संप्रदायापं्रमािेच युरोपात अराज्यिादी ि कम्युवनस्ट असे दोन क्रावंतकारक 
संप्रदाय वनमाि झाले होते. कालय  माक्सयविरुद्ध बाकुवनन आवि लेवनन विरुद्ध क्रोपोटवकन याचं्यामध्ये जे िाद 
झाले ते कम्युवनस्ट विरुद्ध अराज्यिादी या दोन संप्रदायातील िादच होते. कम्युवनस्ट हे सते्तचे ि संपत्तीचे 
कें द्रीकरि अपवरहायय मानिारे तर अराज्यिादी हे सते्तचे ि संपत्तीचे विकें द्रीकरि पुरस्कारिारे असे होते. 
रवशयात कम्युवनस्टानंी अराज्यिाद्याचंा पाडाि करून आपल्या पक्षाची हुकूमशाही स्थापन केली. याच्या 
उलट भारतात घटना घडिार आहे. या राष्ट्रातील अकहसक अराज्यिादी समाजिाद्यानंा आत्मसात करून 
विकें वद्रत समाजिादी लोकशाही स्थापन करून आत्मराज्याचा मागय दाखिनू देिार आहेत. 
 

[साधना, १ मे १९५४, प.ृ ३ व ११–१२] 
 
समन्वयाश्रमाचे महत्त्व 
 

...पि याहूनही अवर्धक क्रावंतकारक अशी एक घटना परिाच्या संमेलनाच्या प्रसंगी घडून आली : ती 
म्हिजे आचायय विनोबा यानंी केलेली समन्ियाश्रमाच्या संस्थापनेची योजना ि घोषिा हीच होय. 

 
आचायय विनोबा यानंी समन्ियाश्रमाची आपली योजना विशद करताना असे सावंगतले की, या 

आश्रमात िेदान्त आवि अकहसा या दोन दशयनाचंा समन्िय सार्धण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. भारतीय 
संस्कृतीच्या इवतहासात शकंराचायांच्या काळापासून आरु्धवनक युगाच्या उदयापयंत जो काळ गेला त्यात 



 

अनुक्रमणिका 

िदेान्तदशयन आवि जैन ि बौद्धदशयन याचं्यात विरोर्ध असल्याचे बहुतेक सिांनी गृहीत र्धरल्याचे वदसून येते. 
शकंराचायांनी बौद्धदशयन ि जैनदशयन याचंा पाडाि करून िदेान्ताला प्रवतष्ठा प्राप्त करून वदली. हा त्याचंा 
एक मोठा पराक्रमच होय असे आपि मानत आलो. पि आरु्धवनक भारताला िदेान्तदशयन आवि अकहसादशयन 
याचं्यात मूलतः विरोर्ध नसून त्याचंा समन्िय होऊ शकतो ि झाला पावहजे अशी निी दृष्ट ी आता प्राप्त होऊ 
लागली आहे. आचायय विनोबा यानंी आपला हा विचार विशद करताना त्याचिेळी असेही सावंगतले की 
गारं्धीजी ज्याला सत्य असे म्हित असत तेच िदेान्त या नािाने आपि व्यक्त करीत आहो, िदेान्त हे सत्याच्या 
सिांगीि संशोर्धनाचे शास्त्र आहे आवि अकहसा हे या सत्यसंशोर्धनाचे सियश्रेष्ठ सार्धन आहे. 

 
सत्य ज्यानंा शोर्धाियाचे असेल त्यानंी केिळ बुद्धी सत्यवनष्ठ करून भागिार नाही, तर त्याचें 

अंतःकरिही पे्रममय झाले पावहजे. सत्यवनष्ठ बुद्धी आवि पे्रममय अंतःकरि याचं्याचबरोबर मानिाने आपल्या 
इंवद्रयिृत्ती सत्यवनष्ठेच्या ि पे्रमाच्या आचरिासाठी भोगाव्या लागिाऱया तपियेने पवित्र बनविल्या पावहजेत. 
अशा रीतीने सत्यवनष्ठ बुद्धी, पे्रममय अंतःकरि आवि तपःपूत इंवद्रयिृत्ती या सिांगानंी जीिनातील ि 
जगातील सत्य समजून घेिे ि त्या सत्यास अनुसरून आपले जीिन व्यतीत करिे हाच मानिाचा सियश्रेष्ठ र्धमय 
आहे. हा र्धमय ज्यानंी आचवरला ि जे या र्धमाशी सियभािानंी एकरूप झाले तेच जीिन्मुक्त होत. हाच 
जीिन्मुक्तीचा आदशय िदेान्त, बौद्ध ि जैन या दशयनानंी मानिाला दाखिनू वदला आहे. याच आदशाच्या 
प्राप्तीचे मागय ि सार्धने याचें वििचेन या दशयनानंी वनरवनराळया प्रकारे केलेले आहे. अशा अदै्वत दृष्ट ीने विचार 
केल्यास िदेान्त्याचंा आत्मसाक्षात्कार, बौद्धाचें वनिािपद आवि जैनाचें अहयत् पद ही सिय एकच आहेत असे 
वदसून येते. तरीही त्या एकाच अिस्थेची वनरवनराळी शब्दवचते्र का रेखाटली जािीत हे एक कोडेच आहे. 

 
समन्वयाची दृष्टी 
 

बुद्धीच्या पलीकडील अनुभि आपल्या शब्दात व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करताना अशी विविर्धता 
वनमाि होते ि त्या विविर्धतेतून अंवतम सत्याचा मागय शोर्धािा लागतो एिढे म्हिूनच येथे स्िस्थ बसाि ेलागते. 
पि या विविर्ध शब्दवचत्रापंैकी एकच शब्दवचत्र यथाथय अथिा पूिय आहे असे मानून ह्या व्यवतवरक्त इतर 
दशयनाचंा अनादर करिे हे सत्यसंशोर्धकाला शोभण्यासारखे नाही. वनदान आरु्धवनक भारताने तरी अशी 
एकागंी व्यवतरेक दृष्ट ी र्धमाच्या ि तत्त्िज्ञानाचं्या बाबतीत सोडून वदलेली असून तो याबाबतीत समन्िय दृष्ट ीने 
विचार करू लागला आहे. िदेान्त म्हिजे केिळ शंकराचायय प्रिीत विवशष्ट  वसद्धातं असे मानून शाकंर 
संप्रदायातील िदेान्ती जैन ि बौद्ध दशयनानंा तुच्छ मानीत असले तरी भारतीय जनतेने श्रीकृष्ट्िाइतकाच गौतम 
बुद्धाचाही अितारी र्धमयपुरुष म्हिून स्िीकार केलेला आहे. ही समन्ियाची दृष्ट ी मध्ययुगात होऊन गेलेल्या 
सारु्धसंतानंी भारतीय जनतेच्या अंतःकरिात खोल ठसविली. यामुळे केिळ श्रीकृष्ट्ि ि बुद्ध याचंाच नव्हे तर 
राम ि रहीम याचंाही समन्िय बुद्धीने सारखाच आदर करून कहदु–मुसलमानाचें ऐक्य सार्धण्याचे प्रयत्न 
कबीर ि अकबर याचं्या काळापासून भारतात सुरू झाले. 

 
हे प्रयत्न अपुरे पडून कहदु–मुसलमानाचं्या झगड्ात दोघेही क्षीि-बल झाले आवि वब्रवटशाचें गुलाम 

बनले. या गुलामवगरीच्या काळात राममोहन रॉय ि रामकृष्ट्ि परमहंस यानंी सिय र्धमांचा ि तत्त्िज्ञानाचंा 
समन्िय सार्धिारी निी दृष्ट ी आरु्धवनक भारताला वदली. स्िामी वििकेानंद यानंी पािात्त्य तत्त्िज्ञानातील 
बुवद्धिाद आवि भारतीय तत्त्िज्ञानातील आत्मिाद याचंा समन्िय सारू्धन िदेान्त म्हिजे केिळ 
शकंराचाययप्रवित विवशष्ट  वसद्धातं नसून ते एक अनुभि ि तकय  याचं्यािर अवर्धवष्ठत झालेले िर्मर्धष्ट्िु 
अध्यात्मशास्त्र आहे अशी निी दृष्ट ी वदली. याच नव्या दृष्ट ीने म. गारं्धींनी सियर्धमयसमन्ियाचा वसद्धातं आपल्या 



 

अनुक्रमणिका 

सत्याग्रहदशयनात अंतभूयत केला. त्याच वसद्धातंास अनुसरून सिय र्धमांचा ि सिय तत्त्िज्ञानाचंा समन्िय 
सार्धण्याचा प्रयत्न करिारा समन्ििाश्रम आज स्थापन केला आहे. “एकं सत् विप्रा बहुर्धा िदस्न्त” हे 
ऋलिदेकालीन सूत्र प्राचीन भारतात उदय पािले. त्याच सूत्राच्या आर्धारािर या समन्ियाश्रमाच्या पायाची 
उभारिी झालेली आहे. यामुळे िदेान्त हे एक सत्यसंशोर्धनाचे िर्मर्धष्ट्िु शास्त्र बनिार असून समन्ियिृत्तीशी 
म्हिजेच अकहसािृत्तीशी त्याचे तादात्म्य करण्यात आले आहे. यामुळे िेदान्त म्हिजे केिळ शाकंर सापं्रदावयक 
वसद्धातं नसून शकंराचायांचा अदै्वतिाद, गौतमबुद्धाचा अनात्मिाद आवि महािीराचंा अनेकातंिाद ही सिय 
सत्यसंशोर्धनाच्या प्रयत्नातील र्फळे आहेत अशा समदृष्ट ीने त्याचं्याकडे पाहून त्या ज्ञानिृक्षाची अवर्धक िाढ 
करािी ि त्याची निी र्फळे चाखािी अशी आकाकं्षा आरु्धवनक भारताच्या हृदयात उदय पािली आहे, त्याची 
साक्ष हा समन्ियाश्रम देत आहे..... 
 
दं्वद्वातीत समन्वय दृष्टी 
 

आज मानि संस्कृतीत अनेक दं्वदे्व वनमाि झालेली आहेत. या अनेक प्रकारच्या दं्वद्वातं अत्याचार 
वनमाि होऊन कहसक क्रातंी ि महायुदे्ध याचंा िििा जगभर पसरू लागला आहे. या दं्वद्वाचंा वनरास कहसक 
क्रातंीिाचून होऊ शकिार नाही असा दुराग्रह र्धरिारे कम्युवनस्ट पक्ष आवि कम्युवनझमच्या तत्त्िज्ञानाचा 
पाडाि महायुद्धािाचून होिार नाही म्हिून त्याच्या पूियतयारीच्या प्रयोगानंी सिय जगाला भेडसाि ूपाहिारे 
अमेवरकन मुत्सद्दी याचं्यापैकी कोिाचेही अनुयायी बनून आजच्या मानिसंस्कृतीपुढील प्रयकन सुटू शकत 
नाहीत. हे प्रयकन सोडविण्यास बुद्धी दं्वद्वातीत बनून त्या दं्वद्वाचंा अंत करून निा समन्िय सार्धिारे तत्त्ि शोरू्धन 
काढू शकली पावहजे. बुद्धीला अशी समन्िय शोर्धिारी दं्वद्वातीत अिस्था प्राप्त करून घेण्याचे शास्त्र प्राचीन 
िदेान्तात वनमाि झाले होते. जगातील दं्वदे्व आभासात्मक ठरवििाऱया विितयिादी िदेान्ताहून वभन्न असा एक 
वितकय  िदेान्त (Dialectical logic) प्राचीन काळी भारतीय तत्त्िज्ञानात उदय पािला होता असे आचायय 
विनोबा यानंी ‘ईशािास्यिृवत्त’ या आपल्या पुस्तकात वलवहले आहे. या वितकय िादात वसद्धातं, प्रवतवसद्धातं ि 
समन्िय अशा पद्धतीने विचार करून समन्ियवसद्धातं माडंण्यात येत असे. पुढे शकंराचायांच्या विितयिादाने 
जग ि त्यातील दं्वदे्व यानंा माया कल्पून त्याचं्याकडे पाठ वर्फरविली. यामुळे िदेान्त हा क्रांती-पराङ मुख 
बनला, आता पुन्हा िदेान्त क्रावंतकारक ि समाजसन्मुख बनला आहे. म्हिून त्याने समन्ियदृष्ट ी स्िीकारून 
जगातील दं्वद्वाचा वनरास करण्याचा क्रावंतकारक पि अकहसक मागय दाखिनू वदला आहे. आचायय विनोबा 
यानंी याच सत्याग्रह िृत्तीस अनुसरून बुद्धीला दं्वद्वातीत होऊन समन्िय शोरू्धन काढण्याची दीक्षा देण्यासाठी 
समन्ियाश्रमाची योजना आखली आहे. 

 
आजच्या जगात र्धवनक ि श्रवमक याचं्यामध्ये जो िगयकलह माजला आहे त्याचा अंत संपवत्तदान ि 

श्रमदान यज्ञानेच होऊ शकेल ि संपत्तीचे सामाजीकरि ि विकें द्रीकरि हाच या यज्ञाचा अंवतम हेतू आहे 
आवि श्रमदानाने श्रवमकानंीसुद्धा समाजाच्या जीिनाला आपले जीिन समपयि करण्यास तयार असले पावहजे 
असा संदेश ते देत आहेत. माक्सयिादातही समन्ियाचे तत्त्ि अंतभूयत आहे, पि त्यात बुद्धीची पे्ररक शक्ती ही 
आत्म्यात नसून बाह्य पवरस्स्थतीत आहे असा चुकीचा वसद्धातं गृहीत र्धरला आहे. यामुळे माक्सयिाद 
समन्ियाकडे दुलयक्ष करून दं्वद्वानंाच पे्ररिा देत असतो. ही चूक दुरुस्ती करून बुद्धीला दं्वद्वातीत बनून 
समन्ियाचा शोर्ध करण्याचे साम्यय प्राप्त करून देिे हे या समन्ियाश्रमाचे साध्य समजले पावहजे. या दृष्ट ीने 
विचार केल्यास या आश्रमाचे महत्त्ि मानिसंस्कृतीच्या दृष्ट ीने वकती आहे ते लक्षात येईल. 
 

[साधना, ८ मे १९५४, प.ृ ३ व १०]  



 

अनुक्रमणिका 

२१ 
 

भूदाि आंदोलि आनि सत्याग्रही समाजवाद 
 

भारताला स्िातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर येथील जनतेत वनमाि झालेली सत्याग्रही शक्ती सामावजक 
क्रातंीच्या रूपाने प्रकट होईल आवि वतच्या प्रभािाने येथे समाजिादी क्रातंी घडून येईल हा विचार म. गारं्धींच्या 
लेखातूंन ि भाषिातूंन अनेकिार प्रकट झालेला होता. तथावप, गारं्धीजींच्या मृत्युनंतर ही घटना कशी घडून 
येिार आवि सत्याग्रही शक्तीला समाजिादी आंदोलनाचे स्िरूप कसे ि कोिाकडून वदले जािार याबद्दल 
काही काळ सियत्र अंर्धार पसरल्यासारखे वदसत होते. आचायय विनोबा यानंी भदूानयज्ञाचे आंदोलन सुरू 
केल्याबरोबर सियत्र हा अंर्धार एकदम नाहीसा होऊ लागला आवि खेड्ापाड्ात पसरलेल्या जनतेमध्ये एक 
नि ेचैतन्य संचार करीत असल्याचे वदसू लागले. स्िातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात लोकातंील त्यागबुद्धीला आवि 
समाजवनष्ठेला ज्या प्रकारचे आिाहन वदले जात होते ि ज्या आिाहनामुळे ती त्यागबुद्धी समाजवनष्ठेच्या रूपाने 
प्रकट होत होती त्या प्रकारचे आिाहन विनोबानंी वदले आवि ही त्यागबुद्धी भदूानाच्या रूपाने प्रकट होऊ 
लागली. काही थोडे लोक का होईनात पि आपल्या मालकीची जमीन समाजातील बेकारीचे ि विषमतेचे 
समूळ उच्चाटन करण्याच्या कायासाठी अपयि करू लागले. अशा रीतीने आर्मथक विषमतेच्या वनमूयलनाचा यज्ञ 
सुरू झाला. हळूहळू या यज्ञाचे स्िरूप आवि साध्य विशद होऊ लागले. ही केिळ आर्मथक विषमतेच्या यातना 
ह्या सुसह्य करण्यासाठी चालू झालेली चळिळ नसून त्या विषमतेचे पूिय वनमूयलन करून जवमनीिरील 
स्िावमत्िाचा हक्क नष्ट  करण्यासाठी ि निी समाजरचना वनमाि करण्यासाठी सुरू झालेली ही चळिळ आहे 
अशी घोषिा विनोबानंी केल्याबरोबर भारतात समाजिादी क्रातंी घडिनू आिण्याची उत्कंठा बाळगिारे श्री. 
जयप्रकाश याचं्यासारखे क्रावंतकारक या आंदोलनात िगेाने ओढले गेले. हळूहळू हे आंदोलन केिळ 
जवमनीिरीलच स्िावमत्ि संपुष्ट ात आििारे नसून सियच संपत्तीचे स्िावमत्ि परमेश्वराचे आहे ि आपि सिय त्या 
परमेश्वराचे सेिक आहोत या भवूमकेिर निी समाजरचना उभारण्यासाठी हे आंदोलन सुरू झालेले आहे, 
अशी घोषिा विनोबानंी केली. त्याबरोबर श्री. जयप्रकाश याचं्या मागोमाग त्याचंा सिय समाजिादी पक्ष या 
आंदोलनास पाकठबा देण्यास पुढे सरसािला आवि आचायय कृपलानी यानंी गारं्धीिादी विचारसरिीिर 
भारतात सामावजक क्रातंी घडिनू आिण्याच्या उदे्दशाने जो एक निा पक्ष स्थापन केला होता तोही या 
आंदोलनाच्या प्रभािाने समाजिादी पक्षात विलीन होऊन त्या दोघाचंा एक निा प्रजासमाजिादी पक्ष वनमाि 
झाला. या पक्षाने भदूान यज्ञाच्या आंदोलनाचे क्रावंतकारक स्िरूप ओळखून त्याला आता अवर्धकृत मान्यता 
वदलेली आहे. 

 
देशातील सत्तार्धारी काँगे्रस पक्षाने सुद्धा या आंदोलनास आपला नैवतक पाकठबा वदलेला असून 

संपत्तीचे स्िावमत्ि व्यक्तींचे नसून समाजाचे आहे अशा विचाराची सामावजक क्रातंी घडून येण्याची 
आियकयकता त्या पक्षानेही मान्य केली आहे. काँगे्रस पक्ष ि प्रजासमाजिादी पक्ष या दोन राजकीय पक्षापं्रमािेच 
जो कोित्याही राजकीय पक्षात सामील न होता जनतेची विर्धायक सेिा करिारा लोकसेिक िगय आहे, तो 
तर आचायय विनोबाचं्या या यज्ञकायात प्रथमपासूनच सामील झालेला आहे. भारतीय स्िातंत्र्याच्या सत्याग्रह 
संग्रामात या तीन शक्ती सहकायाने भाग घेत होत्या. त्याचप्रमािे त्या शक्ती आज भदूान यज्ञाला पाकठबा 
देण्याच्या वनवमत्ताने सामावजक क्रातंीच्या कायात एकत्र गोविल्या जात आहेत. आवि त्यापंैकी प्रत्येक शक्ती 
हे कायय आपले आहे असे म्हिून त्याचा प्रभाि िाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
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सत्याग्रह, लोकशाही आनि समाजवाद 
 

गेल्या तीन शतकात युरोपखंडात लोकशाही आवि समाजिाद या सामावजक ध्येयाचंा उदय झाला 
आवि त्या ध्येयाचं्या पे्ररिेने ि उपासनेने आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीला एक प्रभािी आवि प्रगवतपर स्िरूप 
प्राप्त झाले सतराव्या शतकापासूनचा युरोपखंडाचा इवतहास हा लोकशाही ि समाजिाद या दोन ध्येयाचं्या 
संस्थापनेसाठी केलेल्या प्रयत्नाचंा इवतहास होय, असे म्हटल्यास ते बरेचसे यथाथय होईल. या दोनही ध्येयाचंा 
मूळ उगम विस्ताच्या सत्यवनष्ठेत ि अकहसािृत्तीत आढळतो असे प्रवतपादन करिारे अनेक विचारितं ि 
र्धमयवनष्ठ या काळात युरोपात होऊन गेले. मात्र विस्ताच्या जीिनवनष्ठेतून लोकशाही ि समाजिाद या ध्येयाचंी 
पे्ररिा ज्यानंी घेतली, त्यानंी त्या ध्येयाचं्या संस्थापनेसाठी विस्ताने उपदेवशलेल्या अकहसक मागाचा उपयोग 
केला नाही. यामुळे या ध्येयानंी पे्रवरत होऊन केलेल्या प्रयत्नातूंन खरी लोकशाही ि खरा समाजिाद याचंा 
उदय न होता लोकशाहीला र्धवनकशाहीचे आवि समाजिादाला हुकूमशाहीचे स्िरूप प्राप्त झाले. युरोपीय 
लोकशाही र्धवनकशाहीच्या आहारी गेल्यामुळे वतच्यातून साम्राज्यशाहीचा उदय झाला आवि समाजिादी 
क्रातंीने कहसक सार्धनाचंा अिलंब केल्यामुळे हुकूमशाहीचे सिकंष स्िरूप वतला प्राप्त झाले. यामुळे आरु्धवनक 
युरोपात वनमाि झालेल्या संस्कृतीची दोन शकले पडलेली आज वदसत आहेत आवि त्याचं्या संघषातून 
युरोपीय संस्कृतीची राखरागंोळी होत आहे. 

 
आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीचा हा इवतहास लक्षात घेऊनच महात्मा गारं्धींनी लोकशाही ि समाजिाद 

याचं्या संस्थापनेसाठी कराव्या लागिाऱया क्रातंीचा अकहसक मागय सत्याग्रहाच्या रूपाने शोरू्धन कावढला. 
सत्याग्रह हा एक सामावजक क्रातंीचा मागय आहे आवि या सामावजक क्रातंीचे उवद्दष्ट  मानि समाजात 
सत्ययुगाची संस्थापना करिे हे आहे असे महात्मा गारं्धींनी अनेकिार प्रवतपादन केले होते. त्याचप्रमािे या 
अवभपे्रत सामावजक क्रातंीचे स्िरूप लोकशाही ि समाजिादी असेच असिार हेही त्यानंी िारंिार बोलून 
दाखविले होते. 

 
असे असले तरी लोकशाही राज्य आवि समाजिादी क्रातंी हे विचार अथिा ही ध्येये आरु्धवनक 

युरोपातून इकडे आली असल्यामुळे आवि आरु्धवनक युरोपीय संस्कृती ही केिळ भौवतकिादी असल्यामुळे 
त्याचंा सत्याग्रहाच्या आध्यास्त्मक मागाशी अथिा वनष्ठेशी कसा मेळ बसिाियाचा याचा उलगडा अनेक 
विचारिंत समाजिाद्यानंा ि गारं्धीिाद्यानंा झालेला नव्हता. पि भदूान आंदोलन सुरू झाल्यापासून 
समाजिादी ि गारं्धीिादी म्हिवििारे बहुतेक विचारितं या आंदोलनातून आपिास अवभपे्रत असिारी 
सामावजक ि आर्मथक क्रातंी घडून येिार आहे असे म्हिून त्या आंदोलनात सामील झाले आहेत. आचायय 
विनोबा भाि ेयानंी “या आंदोलनास सिय पक्षानंी पाकठबा वदल्यास सामावजक ि आर्मथक क्रातंी घडून येऊन 
एकिगय समाज स्थापन होईल आवि दंडर्धारी राज्यसंस्थेची गरज न ठेविता सिय समाज आपले वनयमन ि 
वनयंत्रि स्ियंपे्रवरत अनत्याचारी ि सिोदयवनष्ठ सेिािृत्तीने करू लागेल” असे िारंिार घोवषत केले आहे. 
त्याचं्या या घोषिातूंन समाजिादी क्रातंीचे सिय रहस्य अंतभूयत झालेले आहे हे कोिाही विचारितंास 
पटण्यासारखे आहे. सत्याग्रहाच्या आध्यास्त्मक वनष्ठेतून लोकशाहीचे ि समाजिादी क्रातंीचे ध्येय कसे वनमाि 
झाले याबद्दल आियय िाटिाऱयानंी हे लक्षात घेतले पावहजे की आरु्धवनक युरोपातही या ध्येयाचंा उदय 
विस्ताच्या आध्यास्त्मक संदेशातूनच झालेला आहे. विस्ताने िर्मिलेले परमेश्वरी साम्राज्य भतूलािर अितीिय 
व्हाि ेआवि त्याने उपदेवशल्याप्रमािे विश्वकुटंुबाची िृत्ती र्धारि करून समाजातील सिय घटकांना परस्पराशंी 
समतेने ि बरुं्धभािनेने िागून सिांच्या स्िातंत्र्याचे संरक्षि कराि े हेच ध्येय युरोपातील समाजिाद्यानंीही 
पुरस्कावरलेले आढळते. र्फक्त या ध्येयाचं्या संस्थापनेसाठी त्यानंी अनुसरलेला मागय विस्ताच्या वशकििीशी 
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पूियपिे विरोर्धी असा आहे. ि म्हिूनच म. गारं्धींचा माक्सयिादी क्रावंतकारकानंा विरोर्ध होता. पि हा विरोर्ध 
व्यक्त करीत असता त्यानंी लोकशाहीच्या ि समाजिादी क्रातंीच्या ध्येयानंा केव्हाही विरोर्ध दशयविला नाही. 
इतकेच नव्हे तर प्रत्येक िेळी त्या ध्येयाचंा पुरस्कारच केलेला आढळून येईल.... 
 
मालकीहक्कानवरद्ध क्रांती 
 

अवनयंवत्रत राजसते्तविरुद्ध लोकसत्ताक क्रातंी होत असता, सत्याग्रहाच्या उपासकानंी लोकसते्तच्या 
बाजूने लढा करण्यास पुढे याि ेहे म. गारं्धींनी स्ितःच्या नेतृत्िाने प्रत्यक्षच दाखिनू वदले. पि भारतात स्थापन 
झालेली लोकसत्ता र्धवनकाचं्या हाती जाऊ नये म्हिून मालकी हक्काविरुद्ध सत्याग्रही क्रातंी करून 
संपत्तीिरील व्यक्तींचे स्िावमत्ि नाहीसे करण्याचे आवि िगयहीन समाज वनमाि करण्याचे कायय त्याचं्या पुढील 
वपढीला कराि ेलागत आहे. या कायास प्रारंभ करण्याचे श्रेय भदूान आंदोलनाचे पुरस्कते आचायय विनोबा 
यानंी संपादन केले आहे. लोकसते्तची स्थापना आवि वतचे शुद्धीकरि ही दोनही काये सत्याग्रहाने व्हाियाची 
तर समाजाची उभारिी िैयस्क्तक र्धनसंग्रहािर होता कामा नये, हे म. गारं्धींचे असंग्रहाचे तत्त्ि भारतीय 
लोकसते्तच्या आजच्या राज्यघटनेत अंतभूयत झालेले नाही. ही राज्यघटना प्रचवलत समाजातील वद्विगय 
आर्मथक घटना आवि िैयस्क्तक र्धनसंग्रह याचं्या रक्षिाच्या र्धोरिािर उभारलेली आहे. यामुळेच जवमनीिरील 
िैयस्क्तक स्िावमत्ि नष्ट  करण्याची सुर्धारिा करिारे कायदे ही राज्यघटना बदलल्या िाचून कवरता येत 
नाहीत, हाच समाजिादी विचाराचं्या लोकाचंा वतच्यािर मूलग्राही आके्षप आहे. आवि गारं्धीिादी 
म्हिवििाऱयानंाही त्या राज्य घटनेत गारं्धीिादी तत्त्िाचंा अंतभाि झाला आहे असे म्हिता येत नाही. असे 
असले तरी ही राज्यघटना आज राष्ट्रात प्रस्थावपत झाली असून ती बहुमान्यही झालेली आहे असे म्हिता 
येईल, कारि ही राज्यघटना बनवििारा ि वतच्यात मूलग्राही र्फरक करू न इस्च्छिारा राजकीय पक्ष आज 
साियवत्रक वनिडिुकीनंतर अवर्धकारािर आलेला आहे. अशा पवरस्स्थतीत आजच्या सामावजक ि आर्मथक 
घटनेत बद्धमूल झालेले ि राज्यघटनेने सुरवक्षत बनविलेले खाजगी र्धनसंग्रहाचे तत्त्ि बदलून घेऊन 
सामावजक स्िावमत्िाचे तत्त्ि समाजाकडून ि राज्यसंस्थेकडून मान्य करिनू घेण्याची क्रातंी कशी घडिनू 
आिाियाची हाच आजच्या भारतापुढील महत्त्िाचा प्रयकन आहे. हा प्रयकन आपल्या हाती घेऊन तो विवशष्ट  
कालमयादेत सोडिनू दाखविण्याची प्रवतज्ञा आचायय विनोबा यानंी केली आवि या कायास समाजिादी 
पक्षाप्रमािे अवर्धकारारूढ काँगे्रस पक्षानेही आपला नैवतक पाकठबा वदला. याचिेळी खाजगी मालकीहक्काचं्या 
आर्धारािर उभारलेल्या आर्मथक घटनेचे ि राज्यघटनेचे जीवित नैवतक दृष्ट ीने संपुष्ट ात आले. समाजिादी 
क्रातंीच्या तत्त्िाला सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाचा, इतकेच नव्हे तर सत्याग्रही आंदोलनाचाही पाकठबा देऊन 
आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या राज्यघटनेचा विर्धाता असा जो काँगे्रसपक्ष त्याचाही नैवतक पाकठबा वमळिनू 
देण्याचे महान कायय आचायय विनोबा यानंी प्रत्यक्ष करून दाखविले आहे. सतराव्या शतकातील वब्रटनमर्धील 
प्युवरटन क्रातंी ि अठराव्या शतकाच्या अखेरीस फ्रान्समध्ये झालेली फ्रें च क्रातंी यापंैकी कोित्याही क्रातंीच्या 
िळेी खाजगी मालकी हक्काचं्या तत्त्िाला एिढा जबरदस्त नैवतक आघात पोहचलेला नव्हता. भदूान 
आंदोलनातून जनतेमध्ये जी स्िाथयत्यागाची ि तत्त्िवनष्ठेची क्रावंतकारक पे्ररिा जागृत होत आहे, त्या पे्ररिेतून 
एक नैवतक विचारक्रातंी घडून येत आहे. ही विचारक्रातंी अखेरीस या राष्ट्रात सामावजक, आर्मथक ि राजकीय 
क्रातंी घडिनू आिल्यािाचून राहिार नाही. ज्या लोकानंा भारत स्ितंत्र झाल्यानंतर कोित्याही प्रकारच्या 
सत्याग्रही आंदोलनाची अिस्था क्रातंीची भाषा खपत नव्हती, त्याच लोकानंा आता सामावजक ि आर्मथक 
क्रातंीची घोषिा करािी लागत आहे. ही त्याचंी घोषिा प्रत्यक्ष क्रातंी घडिनू आिण्याचा मागय चोखाळिारानंा 
उपकारक ठरल्यािाचून राहिार नाही. देशातील सुप्त जनता जागृत होऊन ज्या क्रातंीची घोषिा करू 
लागते ती क्रातंी घडून येण्यास केिळ वनियाच्या बळाचीच आियकयकता असते. हे वनियाचे बळ जनतेच्या 
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अंगी जागृत करण्याचे काययच आचायय विनोबा याचं्यासारख्या तपोर्धनानंी कराियाचे असते. आज ते कायय सुरू 
झालेले आहे ि त्याचंी ध्येये स्पष्ट  स्िरूपाने जनतेत रै्फलाविली जात आहेत. 
 
अध्यात्मवृत्ती आनि सामानजक क्रांती 
 

भारतात राष्ट्रीय स्िातंत्र्याचा लढा चालू असताना त्याला आध्यास्त्मक अवर्धष्ठान देण्याचा विचार 
एकोविसाव्या शतकाच्या अखेरीस स्िामी वििकेानंद याचं्या काळापासून पुढे आला. म. गारं्धींनी या 
आध्यास्त्मक अवर्धष्ठानाचें स्िरूप अवर्धक विशद केले आवि त्याचे रूपान्तर अकहसक लढ्यात केले. यामुळे 
भारतीय राष्ट्रिाद हा आध्यास्त्मक ि अकहसक िृत्तीचा झाला ि तो अंतमुयख बनला. भारतीय राष्ट्रिादाला असे 
अंतमुयख स्िरूप प्राप्त होताच राष्ट्रीय क्रातंीच्या लढ्याचे रूपातंर सामावजक ि आर्मथक क्रातंीत होण्याची 
प्रिृत्ती त्यात स्पष्ट पिे वदसू लागली. ही प्रिृत्ती िाढिनू वतचे सामावजक ि आर्मथक क्रातंीत विकसन ि संिर्धयन 
करण्याचे कायय आज आचायय विनोबा हे करीत आहेत. भारतीय राष्ट्रिादानेच असे अंतमुयख बनून सामावजक 
ि आर्मथक क्रातंीचे कायय सुरू केले असल्यामुळे या राष्ट्रात राष्ट्रिादाला युरोपखंडातल्याप्रमािे प्रवतगामी 
स्िरूप प्राप्त झाले नाही. अध्यात्मवनष्ठा आवि अकहसािृत्ती याचं्या बळािर तोच राष्ट्रिाद समाजिादी क्रातंीचे 
कायय करू लागला आहे. राष्ट्रीय लढ्याच्या काळात राष्ट्रिाद ि समाजिाद या दोन शक्ती एकाच काँगे्रस 
संस्थेत नादंत होत्या. आज त्याच शक्ती काँगे्रस पक्ष ि समाजिादी पक्ष अशा राजकीय पक्षाचेमध्ये विभागल्या 
गेल्या असल्या तरी त्या दोनही शक्तींचे मुख समाजिादी वदशलेाच िळलेले आहे. या दोनही पक्षानंा 
सामावजक क्रातंीच्या आध्यास्त्मक ि अकहसक अवर्धष्ठानाचे महत्त्ि पटलेले आहे. अकहसक क्रातंीच्या मागाने 
कमी-अवर्धक िगेाने प्रगती करू इस्च्छिारे काँगे्रस ि प्रजासमाजिादी असे दोन राजकीय पक्ष आज या देशात 
वनमाि झाले आहेत असे म्हिण्यास काही प्रत्यिाय नाही. या दोनही पक्षाचें राजकारि समाजिादी वदशनेेच 
चालू असले तरी समाजिादी क्रातंीचे भवितव्य, त्यापैकी तीव्र िगेाने प्रगती करू इस्च्छिाऱया राजकीय पक्षाला 
जनतेचा वकतपत ि वकती लिकर पाकठबा वमळतो, यािर अिलंबनू आहे. 

 
सामावजक क्रातंीचे कायय आध्यास्त्मक िृत्तीने चालू ठेविले असता या क्रातंीसाठी कराव्या लागिाऱया 

लढ्याचे स्िरूप दोन िगांच्या स्िाथातील लढा असे न राहता त्याला न्यायसंस्थापनेच्या लढ्याचे स्िरूप प्राप्त 
होते. न्यायसंस्थापनेसाठी प्रत्येकाने आपला स्िाथय सोडला पावहजे आवि त्या स्िाथयत्यागामुळे भोगाि े
लागिारे क्लेश हे आनंदाने सहन केले पावहजेत. ही िृत्ती चेतविण्याचे कायय सुरू झाले असता िगािगातील 
दे्वषभािना जागृत होत नाही. हा लढा अकहसक सार्धनानंीच चालू असला तरी समाजातील सिय िगांत 
न्यायसंस्थापनेची पे्ररिा जागृत होते ि समाजाची न्यायबुद्धी संघवटत होऊन ती सामावजक अन्यायाविरुद्ध 
असहकार करण्यास प्रिृत्त होते. अशा रीतीने रूढ सामावजक ि आर्मथक घटनेमुळे जे अन्याय चालू असतात 
ि त्यातून जी दे्वषभािना रै्फलाित असते त्या अन्यायाविरुद्ध सामावजक न्यायबुद्धीने असहकार पुकारताच तो 
अन्याय चालू ठेििाराचें साम्यय नष्ट  होते. अशा रीतीने सामावजक क्रातंीचे कायय हे दोन िगातील स्िाथामर्धील 
झगडा चालू ठेिण्याचे काम नसून ते सामावजक न्यायबुद्धीला जागृत करून वतचा प्रभाि सामावजक ि आर्मथक 
घटनेिर पाडण्याचे कायय आहे अशी दृष्ट ी सत्याग्रही क्रावंततंत्रामुळे प्राप्त होऊ लागते. या जागृत सामावजक 
न्यायबुद्धीचा प्रभाि समाजािर पाडीत असता ि त्या समाजाच्या घटनेचे पवरितयन घडिनू आिीत असता 
अत्याचाराचा ि कहसेचा उपयोग कराियाचा नाही या सत्याग्रही वनष्ठेमुळे या संघषातून एकपक्षीय 
हुकूमशाहीची वनर्ममती होण्याचा र्धोका टळतो. सामावजक क्रातंीचे कायय हे सामावजक घटनेला न्यायाचे, 
नीतीचे अथिा खऱया र्धमाचे अवर्धष्ठान वनमाि करण्याचे कायय आहे अशी वनष्ठा जागृत झाली म्हिजे समाजाच्या 
बाह्य घटनेतील क्रातंीबरोबरच त्याच्या अंतरंगातही क्रातंी घडून येऊ लागते. काम, क्रोर्ध आवि लोभ या तीन 
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िृत्तींना चालना देऊन नव्हे तर या तीन िृत्तींतून मुक्त होऊन समाजाला आत्मोन्नतीचा मागय दाखिनू देिारे 
सत्याग्रही नेते आपल्या उदाहरिाने आवि सामावजक क्रांतीिरील अविचल वनष्ठेने समाजाच्या अंतरंगात ही 
क्रातंी घडिनू आितात. सामावजक घटनेतील बाह्य क्रातंीच्या बरोबर ही अंतरंगक्रातंी घडिनू आििे 
ककबहुना या अंतरंगक्रातंीच्या पे्ररिेतूनच बाह्य सामावजक क्रातंीचे संचालन करीत राहिे हेच या आध्यास्त्मक 
ि अकहसक क्रातंीचे िैवशष्ट्ट्य ि श्रेष्ठत्ि आहे. या क्रातंीतून वनमाि होिारा एकिगय समाज अखेरीस 
समाजिादातून आत्मराज्याकडे म्हिजेच दण्डहीन सामावजक अिस्थेकडे जाण्याचा मागय मानिाला दाखिनू 
देऊ शकेल. मानिी अंतःकरिातील न्यायबुद्धी अनेक प्रकारच्या अन्यायानंी ि जुलुमानंी दडपून गेली असता 
ि सियत्र अन्यायाचे ि जुलुमाचें साम्राज्य पसरले असता त्या न्यायबुद्धीला जागृत, संघवटत ि प्रभािी 
बनविण्याचे हे क्रातंीतंत्र समाजाच्या भौवतक गरजापं्रमािे नैवतक ि आध्यास्त्मक गरजाचेंही प्रयकन सोडिनू 
दाखवििारे आहे. याच्या अिलंबनाने समाजर्धारिा आवि आत्मोन्नती ककिा लोकसंग्रह ि मोक्षप्राप्ती ही 
दोन्हीही काये मानिाला एकदमच सार्धता येतील. या क्रावंतकायात भौवतक ि आस्त्मक उन्नतीत भेद ककिा 
विरोर्ध उरत नाही. म्हिूनच हा क्रातंीचा मागय मानिसमाजाला जसा भौवतक आपत्तींतून मुक्त करू शकेल 
तसाच तो त्याला काम, क्रोर्ध ि लोभ या आत्मविनाशक वत्रविर्ध नरकाच्या द्वारापंासून दूर नेऊन आत्मप्राप्तीचा 
स्िगयही ऐवहक जीिनात उपभोगण्याचा मागय दाखिनू देऊ शकेल. आरु्धवनक युरोपात भौवतक ि आस्त्मक 
उन्नतीकडे अदै्वतभािनेने पाहण्याची ही दृष्ट ी नष्ट  झाल्यामुळेच मानि संस्कृतीिर आज आपत्तींची परंपरा 
ओढिली आहे. या आपत्तींच्या परंपरेतून मुक्त होण्याचा मागय सत्याग्रही तंत्राने समाजिादी क्रातंी घडिनू 
आिल्याने मानि समाजाला वदसू लागेल. हे कायय करण्यास भदूानयज्ञाच्या आंदोलनाने सुरुिात केली आहे. 
हे पाहून भारतीय जनतेत आत्मविश्वासाचा उत्साह आज वनमाि होत आहे. या उत्साहाला लिकरच भरती 
येईल आवि भारतातील सिय राजकीय पक्ष या क्रावंतकायात िगेाने ओढले जातील अशी आशा आज िाटू 
लागली आहे. राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर काही काळ सियत्र रै्फलािलेला नैरायकयाचा अंर्धार नष्ट  करून 
या उत्साहाचा प्रकाश पसरविण्याचे कायय भदूानयज्ञाचे आंदोलन आज मोठ्या प्रमािािर करीत आहे. याच 
दृष्ट ीने हे आंदोलन म्हिजे सत्याग्रही समाजिादाच्या संस्थापनेचेच आंदोलन होय असे मी समजतो. 
 

[नवभारत, मे १९५४, प.ृ ९ ते १३] 
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२२ 
 

भूदाि यज्ञ आनि समाजवादी क्रांती 
 

वनरपेक्ष क्रातंीचे उपासक गरीब भदूात्यातूंन वनमाि होत आहेत ि ते जेिढ्या मोठ्या प्रमािािर वनमाि 
होतील तेिढा या क्रातंीचा प्रभाि अवर्धक पडेल आवि वतच्यासाठी जो सत्याग्रह संग्राम करािा लागेल असे 
िाटत आहे तो संग्राम प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूिीच त्या क्रातंीला कायदेशीर ि घटनात्मक मूतय स्िरूप देण्याचे 
काम प्रचडं बहुमताने वनिडून आलेला ि अवर्धकारारूढ बनलेला एखादा पक्ष सहज करून दाखिील. अशा 
रीतीने या सामावजक क्रातंीची मूती भारतात स्थापन होऊन वतच्यामध्ये सत्याग्रहाने प्रािप्रवतष्ठा झाली तर त्या 
क्रातंीविरुद्ध प्रवतक्रातंीचा ध्िज उभारण्याचे रै्धयय अथिा नैवतक बल या राष्ट्रातील अथिा बाहेरील कोित्याही 
शक्तीपाशी असिार नाही. 

 
आचायय विनोबा भाि ेयानंी तयार केलेल्या भदूान यज्ञाच्या आंदोलनातून भारतात समाजिादी क्रातंी 

घडून येिार आहे असे आम्ही म्हितो. हे मत आता समाजिादी पक्षाच्या अनेक सभासदानंा पटलेले आहे ि 
समाजिादी पक्षाने आपल्या सभासदानंी ि काययकत्यांनी या आंदोलनात सवक्रय भाग घ्यािा असा ठरािही 
केला आहे. हे खरे असले तरी स्ितः आचायय विनोबा हे समाजिादी पक्षाचे इतकेच नव्हे तर कोित्याही 
राजकीय पक्षाचे सभासद नाहीत आवि ते आपिास समाजिादी ही संज्ञाही लािनू घेऊ इस्च्छत नाहीत. ते 
स्ितःस सामावजक क्रावंतकारक ि आर्मथक क्रावंतकारक असे म्हििनू घेतात. त्यानंा राजकीय पक्ष या 
संस्थेप्रमािे राज्य ही संस्थाही अंवतम दृष्ट ीने मान्य नाही. ते अराज्यिादी आहेत असे िाटल्यास तुम्ही म्हिा, 
मी सत्याग्रही आहे ि मला रामराज्य स्थापन कराियाचे आहे, अशी त्याचंी भाषा असते. तथावप त्यानंी जे 
भदूान यज्ञाचे आंदोलन सुरू केले आहे त्या आंदोलनातून अखेरीस म्हिजे र्फार नजीकच्या काळात आजच्या 
लोकशाही राज्याला समाजिादी लोकशाहीचे स्िरूप येिार आहे अशी आमची खात्री आहे आवि म्हिूनच 
समाजिादी पक्षाने या आंदोलनात सवक्रय भाग घ्यािा असे आमचे मत आहे. 

 
म. गारं्धींना अवभपे्रत असिारे रामराज्य त्यानंी केलेल्या आंदोलनातून वनमाि झालेले नसले तरी त्या 

आंदोलनातून पालयमेंटरी स्िराज्य ककिा राष्ट्रीय लोकशाही राज्य स्थापन झालेले आहे. त्याचप्रमािे आज 
आचायय विनोबा भाि े जे भदूान यज्ञाचे आंदोलन वनमाि करीत आहेत त्यातून भारतात लोकशाही 
समाजिादाची घडि होत असून र्फार थोड्ा काळात लोकशाही पद्धतीने येथील आर्मथक घटना समाजिादी 
आकार र्धारि करील अशी आशा आम्हास िाटत आहे. 
 
स्वानमत्वभाविेत क्रांती 
 

समाजिादी क्रातंीतील खरे रहस्य अथिा अंतरंग संपत्तीच्या स्िावमत्िासंबरं्धीची रूढ कल्पना बदलून 
घेिे ही आहे. जवमनी, कारखाने इत्यादी उत्पादन सार्धने िैयस्क्तक अथिा खाजगी मालकीची न राहता त्याचें 
स्िावमत्ि समाजाकडे आले पावहजे. ही िैचावरक क्रातंी घडिनू आिून उत्पादन सार्धनािंर समाजाची 
सामुदावयक मालकी स्थापन करिे हे आपले साध्य आहे असे विनोबानंी वनःसंवदलर्ध शब्दात जाहीर केले आहे. 
परिाच्याच ता. २८ मे १९५३ च्या भदूान यज्ञ पवत्रकेत त्यानंी कम्युवनस्ट वमत्रानंा वदलेली उत्तरे प्रवसद्ध झालेली 
आहेत. त्यात ते म्हितात “जवमनीिर कोिाचाच स्िावमत्िाचा हक्क राहता कामा नये ही गोष्ट  मी समाजाला 
वशकि ूइस्च्छतो. श्रीमंत जसे स्ितःला आपल्या जवमनीचे मालक समजतात तसे गरीबही आपल्या एिढ्याशा 



 

अनुक्रमणिका 

जवमनीचे आपि मालक आहो असे समजतात. या दोघाचंीही स्िावमत्िाच्या भािनेपासून मी मुक्तता करू 
पाहतो.” 

 
ज्यानंा आपल्या समाजात लोकशाही पद्धतीने समाजिादाची संस्थापना कराियाची असेल त्यानंा या 

स्िावमत्िासंबंर्धीच्या िैचावरक क्रातंीचे महत्त्ि पटिनू देण्याची र्फारशी गरज नाही. गािातील सिय जवमनी 
िैयस्क्तक कौटंुवबक मालकीच्या नसून त्या सिय गािाच्या मालकीच्या आहेत हा विचार ि ही भािना 
खेड्ापाड्ातील शतेकरी िगात व्यापकत्िाने रै्फलािल्यािाचून लोकशाही पद्धतीचा समाजिाद वनमाि 
होऊ शकिार नाही. रवशयातील क्रातंीच्या िळेी मोठमोठ्या जमीनदाराचं्या जवमनी छोट्या शतेकऱयानंा िाटून 
वदल्यानंतर या छोट्या शतेकऱयाचें स्िावमत्ि विसजयन करण्याची क्रातंी घडिनू आिताना लेवननला माघार 
घ्यािी लागली आवि स्टॅवलनला पक्षाची हुकूमशाही गाजिािी लागली. चीनमध्ये जवमनीच्या 
स्िावमत्िासंबंर्धीच्या विचारात क्रातंी अर्धयिटच घडून आलेली आहे. ही सिय पवरस्स्थती लक्षात घेता मोठे ि 
छोटे जमीन मालक याचं्या विचारात ि भािनात स्िावमत्िासंबरं्धी क्रातंी घडिनू आिण्याचे कायय वकती 
महत्त्िाचे आहे ि वकती वबकट आहे याची कल्पना येऊ शकेल. आज आपल्या राष्ट्रात सत्याग्रही तत्त्िज्ञान 
प्रवतष्ठा पािलेले आहे. त्या तत्त्िज्ञानाचे मूर्मतमंत आचायय विनोबा ही क्रातंी घडिनू आिण्याचे राष्ट्रव्यापी 
आंदोलन करण्यास पुढे सरसािले आहेत. श्री. जयप्रकाश आवि प.ं नेहरू याचं्यासारखे राजकीय नेते या 
आंदोलनाला तावत्त्िक ि नैवतक पाकठबा देत आहेत. इतकेच नाही तर त्यानंी आपल्या पक्षाची या कायास 
अवर्धकृत संमतीही वमळविली आहे. या सिय शक्तींचे पाठबळ या आंदोलनामागे उभे रावहल्यास जवमनीच्या 
स्िावमत्िासंबंर्धी िैचावरक क्रातंी घडून येण्यास र्फार काळ लागिार नाही. एकदा ही िैचावरक क्रातंी 
सियसामान्य जनतेच्या अंतःकरिात व्यापकत्िाने घडून आली तर जवमनीिरील स्िावमत्ि समाजाकडे 
कायदेशीर पद्धतीने देण्यास जनतेची मान्यता वमळििारा पक्ष अवर्धकारारूढ बनेल आवि समाजाचे स्िावमत्ि 
प्रस्थावपत करण्यास लागिारे राज्यघटनेतील बदल ि इतर कायद्यातील सुर्धारिा तो सहज आिू शकेल. 

 
जवमनीच्या स्िावमत्िासंबरं्धीचे सामावजक मालकीचे हे तत्त्ि कारखान्याचं्या मालकीसही लागू केले 

पावहजे, हे मतही आचायय भाि ेयानंी मान्य केले असून भदूान यज्ञाच्याप्रमािे संपवत्तदान यज्ञाचा संकल्पही 
त्यानंी जाहीर केलेला आहे. अशा रीतीने विचार केल्यास समाजिादी क्रातंीला आियकयक असिारी िैचावरक 
क्रातंी भदूान यज्ञाच्या रूपाने वकती मोठ्या प्रमािािर घडून येत आहे ते वदसून येईल. आपल्या राष्ट्रात वनमाि 
झालेल्या ि होत असलेल्या या िैचावरक समाजक्रातंीचे महत्त्ि जर केिळ समाजिादी पक्षच नव्हे तर 
कम्युवनस्ट पक्षही ओळखेल, तर तो पक्षही आपला पूियग्रह सोडून देऊन या राष्ट्रात लोकशाही पद्धतीने 
समाजिादी क्रातंी घडून येिे शक्य आहे असे मानू लागेल. 
 
वगयहीि समाजरचिा 
 

ज्याप्रमािे उत्पादन सार्धनाचं्या स्िावमत्िासंबरं्धी िैचावरक क्रातंी घडिनू आििे हे भदूान यज्ञाचे एक 
आियकयक अंग आहे त्याचप्रमािे समाजातील आर्मथक िगयभेद नष्ट  करून मानिामानिामर्धील बंरु्धभािनेला 
अडथळा करिारी िगयसंस्था नाहीशी करिे ि िगयहीन समाज वनमाि करिे. हेही भदूान यज्ञाचे ि संपवत्तदान 
यज्ञाचे एक साध्य आहे. समाजिादी विचारात या िगयहीन समाजाच्या ध्येयाला प्रथमस्थान देण्यात येत असते. 
तात्पयय, संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि आवि िगयहीन समाजरचना ही जी दोन समाजिादी क्रातंीत अंतभूयत 
होिारी सामावजक ध्येये आहेत त्यानंा भदूान यज्ञाच्या आंदोलनाने र्धमयभािनेचा ि अध्यात्मिृत्तीचा आर्धार 
वमळिनू वदलेला आहे. भाडंिलदार समाजरचना ही केिळ मानिाच्या स्िाथयवनष्ठेिर ि लोभप्रिृत्तीिर 



 

अनुक्रमणिका 

उभारलेली असल्यामुळे अर्धार्ममक आहे आवि आध्यास्त्मक दृष्ट ीने मानि संस्कृतीला अर्धोगतीस नेिारी आहे, 
अशा उच्च भवूमकेने हे भदूान यज्ञाचे आंदोलन भारतात वनमाि झाले असल्यामुळे त्या आंदोलनात मानिी 
अंतःकरिातील र्धमयभािनेस आवि आत्मपे्ररिेला आिाहन देण्यात येत आहे. सत्याग्रह हे एक सामावजक 
क्रावंतशास्त्र आहे. आवि या सामावजक क्रावंतशास्त्रात र्धमाचे ि अध्यात्माचे क्रावंतकारक स्िरूप प्रकट होत आहे 
ि होिार आहे असे जे िारंिार सागंण्यात येत असते त्याचा प्रत्यक्ष अनुभि या भदूान यज्ञाच्या आंदोलनास 
प्रारंभ झाल्यापासून भारतीयानंा येऊ लागला आहे. आज जगात प्रचवलत असलेले सिय र्धमय अथिा सिय 
र्धमयसंस्था सापं्रदावयक दुराग्रही आवि प्रवतगामी बनलेल्या असल्या तरी मानिी अंतःकरिातील र्धमयभािना ि 
आत्मपे्ररिा या मूलतः पुरोगामी ि क्रावंतकारक आहेत हे मानिसमाजाच्या प्रत्ययास आिून देिे आवि िगयहीन 
समाजाच्या वनर्ममतीस ि र्धारिेस अियकय असिारा निा मानिर्धमय जगाला दाखिनू देिे हेच भारतात वनमाि 
झालेल्या सत्याग्रहदशयनाचे ऐवतहावसक कायय आहे. 

 
मानिी संस्कृतीच्या उभारिीत मालमते्तिरील िैयस्क्तक स्िावमत्ि आवि सामावजक िगयसंस्था यानंा 

र्फार प्राचीन काळापासून मान्यता देण्यात आलेली असल्यामुळे समाजिादी क्रातंी ही अर्धार्ममक आहे आवि 
मानिसमाजाच्या आस्त्मक उन्नतीस विघातक आहे अशी दुमयते र्फार मोठ्या प्रमािािर रै्फलािण्यात आलेली 
आहेत भाडंिलदार िगय आवि भाडंिलदार संस्कृतीचे उपासक या दुमयताचंा आर्धार घेऊन आपले आसन 
स्स्थर करीत असतात आवि आपिास नैवतक ि आध्यास्त्मक प्रवतष्ठा वमळिनू घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. 
आज अमेवरकेमध्ये ज्या भाडंिलदार लोकशाहीची स्तुवतस्तोते्र गाण्यात येत आहेत ि जी भाडंिलदार संस्कृती 
आदशय मानिसंस्कृती म्हिून अमेवरकेकडून जगापुढे माडंण्यात येत आहे त्या भाडंिलदार लोकशाहीला ि 
त्या संस्कृतीला खऱया र्धमाचा ि अध्यात्माचा आर्धार नाही. हे भारतात वनमाि झालेल्या ि होत असलेल्या 
क्रावंतकारक र्धमयभािनेिरून ि आत्मपे्ररिेिरून जगाच्या वनदशयनास येिार आहे. त्याचप्रमािे संपत्तीिरील 
सामावजक स्िावमत्िाची आवि िगयहीन समाजाची संस्थापना कम्युवनस्टाचं्या हुकूमशाही क्रावंततंत्राकडून 
होिार नसून ती सत्याग्रहाच्या अकहसक क्रावंततंत्राने होिार आहे याचा अनुभि कम्युवनझमच्या ि 
मास्तयिादाच्या उपासकासं आिून देण्याचे काययही याच सत्याग्रहदशयनाला कराियाचे आहे. जोपयंत 
सत्याग्रह ही शक्ती केिळ राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या लढ्यातच गुंतलेली होती, तोपयंत ही शक्ती सामावजक 
सिांगीि क्रातंीच्या कामी कशी उपयोगी पडिार याबद्दल शकंा िाटिे साहवजकच होते. म. गारं्धींच्या 
वनर्धनानंतर राष्ट्रीय राजकारिात ज्या प्रवतगामी घटना घडून आल्या त्यामुळे ही शकंा अवर्धक िाढण्याचा 
संभिही होता. परंतु आता या शक्तीने सामावजक ि आर्मथक क्रातंीची उघड घोषिा करून वतची पे्ररिा 
सियसामान्य जनतेत प्रत्यक्ष वनमाि केली असताही अशा प्रकारची शकंा र्धारि करिे हे संयुस्क्तक म्हिता 
येिार नाही. 
 
सामानजक क्रांतीचे सैनिक 
 

कोित्याही मागाने सामावजक क्रातंी घडिनू आिाियाची असली तरी त्या क्रावंतकायाला आपले 
सियस्ि अपयि करिारे सैवनक पुढे याि ेलागतात. ही क्रातंी सत्याग्रही मागाने घडिनू आिाियाची असल्याने 
या कायासाठी जे सैवनक जमिाियाचे ते सैवनकही शुद्ध सत्याग्रही िृत्तीचेच असले पावहजेत हे उघड आहे. 
त्यातून जी क्रातंी केिळ नैवतक ि आस्त्मक बलाने घडिनू आिाियाची आहे अशा क्रातंीचे सैवनक त्या 
क्रातंीच्या तत्त्िाचे सवक्रय उपासक असतील तरच ते आपला नैवतक प्रभाि समाजािर पाडू शकतील हे उघड 
आहे. भदूान यज्ञाचे आंदोलन सुरू केले असता जे जवमनीचे मोठे मालक आहेत त्यानंीच केिळ जवमनीचे दान 
कराियाचे असे नसून जे छोटे मालक आहेत त्यानंीही या भदूान यज्ञात स्ियंपे्ररिेने भाग घ्यािा असे मत 



 

अनुक्रमणिका 

आचायय विनोबा प्रवतपादन करीत असतात. या मताचे रहस्य ि कायय विशद करून सागंत असताना आचायय 
विनोबानंी र्फार समपयक ि वबनतोड असा युस्क्तिाद केलेला आहे. हा युस्क्तिाद समजून घेतल्यास त्यानंा 
आपि करीत असलेल्या क्रावंतकायाचे स्िरूप वकती यथाथय आकलन झालेले आहे याची कल्पना येते. 
यासंबरं्धी ते म्हितात, 

 
“मी वकत्येक िळेा सावंगतले आहे की आम्ही आमची सेना गरीब भदूात्यातूंन उभी करीत आहोत. 

उच्च-नीच भेद आम्हास नाहीसे कराियाचे आहेत आवि अशी सेना तयार कराियाची आहे की वजच्या साह्याने 
आम्ही लढाई लढू शकू. ज्यानंी दान केले आहे, ज्यानंी काही त्याग केला आहे ककिा ज्यानंी आमच्याबद्दल 
सहानुभतूी दाखविली आहे तेच सारे आमचे सैवनक होतील. श्रीमंताचंी हृदये आमच्या आजच्या प्रयत्नानंी 
खुली झाली नाहीत तर आम्हाला आिखी एक पाऊल पुढे टाकाि ेलागेल.... माझ्या सेनेचे साम्यय इतके 
जबरदस्त असेल की वतला कदावचत लढाईही करािी लागिार नाही. “हंुकारेिैि र्धनुष्ट्यः” तीर 
सोडाियाचीही जरूरी राहिार नाही. र्धनुष्ट्याचा नुसता टित्कार ऐकूनच समोरच्या शत्रूंची दािादाि उडािी, 
तसे आमच्या सेनेचा नुसता हंुकार ऐकूनच आमचे काम र्फक्ते होईल.” या शब्दात एक प्रकारचा वनर्धारही 
प्रकट झालेला आहे. हा आत्मविश्वास िसत असून एक प्रकारचा वनर्धार हे दोनही िास्तििादी आहेत, यात 
केिळ आदशयिादाचे स्िप्नरंजन नाही हे ज्यानंा वदसून येईल त्यानंा भदूान यज्ञाच्या आंदोलनात असिारी 
क्रावंतकारक शक्ती प्रतीत झाल्यािाचून राहिार नाही.... 
 

[साधना, १३ जून १९५३, पृ. ५ व ८] 
 

[“भूदाि यज्ञ आनि समाजवादी क्रांती” याच शीषयकाचा लेख आचायांनी रे्फबु्रिारी १९५५ च्या 
“निभारता” तही वलवहला आहे. भदूानामुळे भारतातील समाजिादी क्रातंी वनकट आल्याचा अवभप्राय याही 
लेखात व्यक्त होतो. शासनमुक्त समाज हे सनातन स्िरूपाचे अमूतय ध्येय असून समाजिाद हे मूतय ध्येय आहे 
असे या लेखात म्हटले आहे. 

 
याच लेखात “भारतात वनमाि होिारा समाजिाद हा सत्याग्रही स्िरूपाचा बनिार आहे ि बनला 

पावहजे” असे आपले मत १९३० पासूनच असल्याचा उल्लेख केलेला आढळतो. 
 
भदूान यज्ञाच्या प्रभािाचे उदाहरि म्हिून आवि १९५३ नंतरच्या िषय-दीडिषात भदूान 

यज्ञाविषयीच्या आचायांच्या प्रचडं आशािादात र्फरक पडलेला नव्हता याचे उदाहरि म्हिून येथे सदर 
लेखाचंा काही भाग घेतला आहे.] 
 
लोकशाही समाजवाद व शासिमुतत समाज 
 

प्रस्तुत लेखकाच्या मताने, शासनमुक्त समाज ककिा आत्मराज हे नेहमीच अमूतय राहिारे परंतु 
समाजातील सिय व्यिहारािंर आपला प्रभाि गाजवििारे आध्यास्त्मक ध्येय राहिार आहे. ते अमूतय राहूनही 
समाजातील व्यिहारािंर प्रभाि गाजि ू लागले तर आजच्या समाजघटनेत आमूलाग्र क्रातंी घडून येऊन 
भाडंिलदार लोकशाहीचे रूपातंर समाजिादी लोकशाहीत ि विकें वद्रत समाजिादात होईल. म्हिून 
आत्मराज्य हे मानिी समाजाचे सनातन अमूतय ध्येय आवि विकें वद्रत लोकशाही समाजिाद हे त्या अमूतय 
आदशाचे आजच्या पवरस्स्थतीस अनुरूप असे मूतय स्िरूप होय असे मी मावनतो. आत्मराज्याच्या अमूतय 



 

अनुक्रमणिका 

आदशाच्या अभािी लोकशाही समाजिाद हे एक जड समाजघटनायंत्र बनेल आवि लोकशाही 
समाजिादाच्या अभािी आत्मराज्याचे सनातन ध्येय हे अंतःसृष्ट ीतूनही लोप पाऊन प्रभािहीन बनेल. म्हिून 
लोकशाही समाजिादाच्या भोक्त्यानंी आत्मराज्याचे अमूतय स्िरूप ि त्याचा प्रभाि समजून घेऊन त्यासाठी 
जीिनदान करण्याची िृत्ती स्िीकारली पावहजे. त्याचप्रमािे आत्मराज्यिाद्यानंी आपल्या सनातन आदशाचे 
आजचे मूतय स्िरूप म्हिजे विकें वद्रत लोकशाही समाजिाद हेच आहे हे ओळखून भारतात लोकशाही 
समाजिाद स्थापन करिाऱया शक्तींना आपला नैवतक पाकठबा वदला पावहजे. या दृष्ट ीनेच भदूानयज्ञाचे प्रिेते 
आचायय विनोबा भािे आवि भारतीय समाजिादाचे मूतय प्रवतक असे जयप्रकाश नारायि याचें सहकायय ही 
भारतीय इवतहासातील स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतरची अत्यंत महत्त्िाची आवि भारतीय इवतहासाला निी कलाटिी 
देिारी अशी घटना आहे असे मी समजतो. भारतात वनमाि होिारा समाजिाद हा सत्याग्रही स्िरूपाचा 
बनिार आहे ि बनला पावहजे असे माझे मत १९३० सालापासूनच बनलेले असल्यामुळे, आचायय विनोबा आवि 
जयप्रकाश नारायि याचंी युती होऊन भारतीय जनतेत क्रावंतकारक आंदोलन सुरू झाल्याचे पाहून मला 
अत्यंत समार्धान झाले. या आंदोलनाचा प्रभाि राष्ट्रातील सिय राजकीय पक्षािंर पडत असून समाजिादाची 
घोषिा करण्यास कचरिारा अवर्धकारारूढ काँगे्रस पक्षही आता लोकशाही समाजिाद हेच आपले ध्येय आहे 
असे घोवषत करू लागला आहे. माझ्या मताने हाही एक भदूान यज्ञाचाच प्रभाि आहे..... 

 
भारतातील समाजिादी क्रातंीला आजचे सत्याग्रही स्िरूप प्राप्त होत आहे त्याचे श्रेय आचायय विनोबा 

आवि साथी जयप्रकाश यानंा आहे. महात्मा गारं्धींनी “आपि समाजिादी आहो आवि भारतात समाजिादी 
क्रातंी घडून आली पावहजे” असे िारंिार म्हटलेले असले तरी त्यानंी आपला समाजिाद हा वभन्न स्िरूपाचा 
असिार असेही म्हटले होते. तसेच त्यानंी प्रवतपावदलेला र्धवनक हे वनवर्धर्धारक आहेत हा वसद्धातं आवि 
िगयसमन्ियाचे त्याचे र्धोरि या दोन दृवष्ट कोनातून अखेरीस िगयहीन समाज आवि संपत्तीचे सामावजक 
स्िावमत्ि या दोन रूळािंर सत्याग्रही क्रातंीची गाडी कशी ि केव्हा येिार याविषयी र्फार मुलर्धता होती. काहींना 
तर िगयहीन समाज आवि संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि हे विचार गारं्धीिादाशी पूियपिे विसंगत असल्याचेच 
िाटत होते. यामुळे म. गारं्धींच्या िर्धानंतर सत्याग्रही क्रांतीचा रोख कोिीकडे िळिार याबद्दल जनता 
बुचकळयात पडली होती. अशा पवरस्स्थतीत आचायय विनोबा भाि ेयानंी भदूानाचा यज्ञ सुरू करून त्याच्या 
होमकंुडात संपत्तीच्या खाजगी स्िावमत्िाची आहुती द्याियाची आवि त्यातून अखेरीस िगयहीन ि शासनमुक्त 
समाज वनमाि कराियाचा असा संकल्प जाहीर केला. यािळेेपासून स्ितंत्र भारतात सत्याग्रही क्रातंीचा रोख 
संपत्तीच्या खाजगी मालकीविरुद्ध राहील आवि आर्मथक क्रातंी करून िगयहीन समाज स्थापन करिे हेच सिय 
सत्याग्रहींचे आजचे आद्य कतयव्य आहे अशी गारं्धीिाद्याचंी खात्री झाली. 

 
मध्यंतरीच्या काळात जयप्रकाश नारायि यानंी गारं्धीिादातील सार्धनशुद्धीचा आवि अनत्याचारी 

िृत्तीचा वसद्धातं समाजिादी पक्षाकडून मान्य करिनू घेतला होता. त्याचप्रमािे समाजिाद्यानंी माक्सयिादाची 
सिय गृहीतत्त्ि े सत्याग्रही दृष्ट ीने रे्फरतपासून पावहली पावहजेत अशी िृत्ती समाजिादी पक्षात वनमाि केली 
होती. इतकेच नाही तर मानिी जीिनातील अत्यंत खोल ि संकीिय समस्या सोडविण्याच्या दृष्ट ीने भौवतकिाद 
पुरा पडत नाही आवि म्हिून त्याच्या पलीकडे जाऊन मानिी जीिनाचे तत्त्िज्ञान बनविले पावहजे असा 
आपला निा दृवष्ट कोन असल्याची घोषिा केली होती. अशा रीतीने भारतातील समाजिादी क्रावंतकारक आवि 
सत्याग्रही लोकसेिक हे येथील समाजिादी क्रातंी घडिनू आिण्यास उद्युक्त झाले होते. त्यानंा समन्िय 
करून आवि समाजिादी पक्षाचे प्रजासमाजिादी पक्षात रूपातंर करून जयप्रकाश नारायि यानंी भारतीय 
राजकारिात सत्याग्रही तत्त्िाच्या अवर्धष्ठानािर समाजिादी क्रातंी करू पाहिारा एक राजकीय पक्ष वनमाि 
करून त्यात आचायय कृपलानी ि प्ररु्फल्लचदं्र घोष याचं्यासारख्या वनष्ठाितं गारं्धीिाद्याचंा समािशे करिनू 
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घेतला होता. भारतीय समाजिादी शक्तीला हा विवशष्ट  आकार देण्यात जयप्रकाश नारायि यानंी र्फार मोठी 
मुत्सदे्दवगरी प्रकट केलेली असून त्यानंी भदूान-आंदोलनातून वनमाि झालेल्या क्रावंतकायाला आपले जीिन 
समपयि केले हे त्याहूनही मोठे कायय त्यानंी केलेले आहे. आचायय विनोबा आवि जयप्रकाश नारायि या दोघानंी 
भारतात सत्याग्रही क्रातंीला हे जे निे िळि लािनू वदले आहे त्यामुळे भारतात वनमाि झालेल्या सत्याग्रही 
क्रावंतशक्तीला समाजिादी आकार येिार अशी आता सिांची खात्री होत आहे. काँगे्रस पक्षाने लोकशाही 
समाजिादी ध्येयाची वनःसंवदलर्ध घोषिा केली हा एक या सत्याग्रही क्रावंतशक्तीचाच प्रभाि आहे. 

 
विनोबा आवि जयप्रकाश हे जी क्रावंतशक्ती वनमाि करीत आहेत ती पक्षातीत राहािी असे त्याचें 

र्धोरि आहे. या र्धोरिामुळे संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि, िगयहीन समाजरचना आवि विकें वद्रत उत्पादन ही 
तत्त्ि ेराष्ट्रातील सिय पक्षानंी मान्य केलीच पावहजेत अशी पवरस्स्थती वनमाि होत आहे. प्रजासमाजिादी पक्षाने 
आर्धीच ही तत्त्िे मान्य केली असून काँगे्रस पक्षाने सुद्धा दुसऱया पंचिार्मषक योजनेत समाजिादी ध्येयाला 
मान्यता देऊन बेकारी वनिारिाच्या दृष्ट ीने का होईना, ग्रामोद्योगाला महत्त्िाचे स्थान वदले पावहजे अशी 
मान्यता वदली आहे. म्हिजे निसमाजाची उभारिी ज्या आर्मथक तत्त्िािंर व्हाियाची ती आर्मथक तत्त्ि ेआता 
प्रजासमाजिादी पक्ष आवि काँगे्रस पक्ष या दोनही पक्षानंा समान बनली आहेत. या पक्षामंर्धील मतभेद आता 
नेमस्त आवि जहाल पक्षामंर्धील मतभेदासारखा बनलेला आहे. तो मतभेद साध्यासंबरं्धी नसून त्या साध्याकडे 
प्रगती करण्याचा िगे तीव्र असािा की मंद असािा आवि हा िगे तीव्र करण्यासाठी कायद्याचा ि राजदंडाचा 
उपयोग वकती प्रमािात करािा यासंबंर्धीचा हा मतभेद आहे. साध्याचे स्िरूप आवि प्रगतीची वदशा दोघानंा 
समान असल्यामुळे त्यापंैकी एक पक्ष क्रावंतकारक ि दुसरा पक्ष प्रवतक्रावंतकारक अशी पवरस्स्थती वनमाि 
होण्याचा र्धोका उरला नाही. लोकशाही राज्यात एक पक्ष क्रावंतकारक आवि दुसरा पक्ष प्रवतक्रावंतकारक 
असा पक्षभेद वनमाि होऊन ते दोन पक्ष एकमेकाचंा पाडाि करण्यास उद्युक्त झाले म्हिजे लोकशाही राजयंत्र 
मोडून पडते असा अनुभि १९२० पासून १९४० पयंतच्या काळात युरोपखंडात झालेला आहे. आपल्या देशात 
क्रावंतकारक विरुद्ध प्रवतक्रावंतकारक असे दोन पक्ष वनमाि होत नसून आपल्या लोकशाहीचा विकास तीव्र 
िगेाने करािा ककिा मंद गतीने करािा अशा प्रकारच्या मतभेदािंर आपले राजकीय पक्ष संघवटत होऊ लागले 
आहेत. ही घटना लोकशाहीला तारक आवि शातंतेला पोषक अशीच आहे. हे दोन पक्ष एकमेकावंिरुद्ध टीका 
करीत असता कोितीही भाषा िापरीत असले अथिा त्यापंैकी प्रत्येकजि प्रवतपक्षासंबरं्धी कोितीही भािना 
र्धरीत असला तरी त्यापंैकी एक पक्ष समाजिादी क्रातंीच्या आघाडीिर राहिार आवि दुसरा पक्ष समाजिादी 
क्रातंीच्या वपछाडीिर राहून लोकशाहीला र्धक्का बसू नये एिढी दक्षता घेिारा पक्ष ठरिार आहे, असे आम्हास 
िाटते. 

 
या दोन पक्षाचं्याहून वभन्न परंतु दोनही पक्षानंा अवभपे्रत असिाऱया समाजिादी क्रातंीकडे जाण्याचा 

िगे िाढवििारा असा वतसरा एक सत्याग्रही लोकसेिक िगय आचायय विनोबा वनमाि करीत आहेत. या 
सत्याग्रही लोकसेिकाचें अंवतम ध्येय शासनमुक्त समाज हे असले तरी तो शासनमुक्त समाज कोिताही 
राजकीय पक्ष वनमाि करू शकिार नाही हे त्यानंा मान्य आहे. लोकशाही राज्यात राजकीय पक्ष असिार 
आवि अशा राजकीय पक्षापंैकी कोित्या पक्षाच्या हाती केव्हा राज्ययंत्र द्याि े हे ठरवििे लोकाचं्या हातीच 
राहिार हे उघड आहे. मात्र एका पक्षाच्या हातचे राज्य दुसऱया पक्षाच्या हाती गेल्यािर त्याने पूिीच्या पक्षाने 
केलेली प्रगती उखडून टाकता कामा नये यासाठी लोकानंा आपल्या प्रगतीची वदशा कोिती आहे ते बरोबर 
समजले पावहजे आवि त्या वदशचे्या विरुद्ध कोिताही राजकीय पक्ष जािार नाही अशी दक्षता घेण्याचे कायय 
लोकानंी कोित्याही एका पक्षाच्या आर्धीन न होता आपल्या पायािर उभे राहून केले पावहजे, अशी पक्षातीत 
क्रावंतशक्ती वनमाि करून वतचा प्रभाि सत्याग्रहाच्या मागाने सिय पक्षािंर पाडण्याचे कायय आचायय विनोबा 
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आवि जयप्रकाश हे करीत आहेत. समाजिादी क्रातंीचा िगे या त्याचं्या कायातील प्रगतीिर अिलंबनू असून 
१९५७ सालापयंत त्यानंा समार्धान िाटेल इतक्या प्रमािात या क्रावंतकारक आंदोलनाला यश आले तर 
आमच्या राष्ट्रातील लोकशाहीला समाजिादी स्िरूप देण्यासाठी कायद्यात ि राज्यघटनेत ज्या सुर्धारिा 
करिे अियकय आहे, अशा रीतीने भदूान-आंदोलनाचा प्रत्यक्ष पवरिाम भारतात समाजिादी राज्य स्थापन 
करिे हा होिार आहे. 
 
सत्याग्रही निष्ठा 
 

भारतातील सिय पक्षानंा ि लोकानंा लोकशाही, समाजिाद आवि सत्याग्रह ही तीनही तत्त्ि ेपटलेली 
असून सत्याग्रह हेच मानिी जीिनाचे अंवतम तत्त्िज्ञान आहे अशी वनष्ठा आरु्धवनक भारतात वनमाि झाली आहे. 
तथावप, या सत्याग्रही वनष्ठेचे दोन प्रकार असून त्यानंा आम्ही शुद्ध सत्याग्रही वनष्ठा आवि शबल सत्याग्रही 
वनष्ठा अशी नाि ेदेतो. शुद्ध सत्याग्रही वनष्ठेने लोक पूियपिे अराज्यिृत्तीने िागण्याचे व्रत अंगीकारून कोित्याही 
राजकीय पक्षाचे सभासद राहत नाहीत. कोिताही राजकीय पक्ष राज्यसंस्थेिर आरूढ होऊन दंडशक्तीचा 
उपयोग करिारा अथिा करू इस्च्छिारा असतो. हे कायय शुद्ध सत्याग्रही वनष्ठेत बसू शकत नाही म्हिून 
कोित्याही राजकीय पक्षाची वनष्ठा ही शुद्ध सत्याग्रही वनष्ठा असू शकत नाही. पि कोित्याही राजकीय पक्षाने 
क्रावंतकायासाठी कहसेचा उपयोग कराियाचा नाही तर ते कायय सत्याग्रहानेच घडिनू आिाियाचे आवि 
राजदंडाचा िापर लोकशाही पद्धतीनेच कराियाचा अशी वनष्ठा स्िीकारली तर त्याच्या त्या वनष्ठेला शबल 
सत्याग्रही वनष्ठा असे नाि देता येईल. यादृष्ट ीने प्रजासमाजिादी पक्ष याची वनष्ठा शबल-सत्याग्रही आहे असे 
म्हिता येईल. हीच वनष्ठा काँगे्रस पक्षासही स्िीकारता येईल. म्हिून काँगे्रस पक्ष प्रजासमाजिादी पक्ष हे 
शबल-सत्याग्रही पक्ष असून आचायय विनोबा ि त्याचं्यासारखे सिोदयिादी याचंी वनष्ठा शुद्ध सत्याग्रही आहे. 
शबल सत्याग्रही वनष्ठेचे दोन राजकीय पक्ष असून त्यापंैकी एक तीव्र िगेाने लोकशाही समाजिादाकडे जाऊ 
इस्च्छिारा ि दुसरा मंदगतीने वतकडे प्रगती करािी असे इस्च्छिारा आहे. हे दोनही पक्ष जर भदूान 
आंदोलनाच्या प्रभािाखाली येत रावहले तर त्या दोघानंा लोकशाही राज्य न मोडू देता समाजिादाची स्थापना 
करण्यात यश येऊ शकेल. म्हिून भारतीय समाजिादाची स्थापना होण्यास हे दोनही पक्ष आपापल्या परी 
उपयोगी पडिार असून त्याची प्रवचती शुद्ध सत्याग्रही वनष्ठेच्या लोकसेिकाचं्या कायािर बऱयाच अंशी 
अिलंबनू आहे. जर या तीन शक्ती एकमेकानंा मारक न होता आपापले कायय करीत राहतील तर भारताला 
कम्युवनस्ट क्रातंीची ि वतच्यातून वनमाि होिाऱया हुकूमशाहीची भीती र्धरण्याचे मुळीच कारि नाही. या तीन 
शक्तींचा प्रभाि िाढत जाईल. त्यामानाने कम्युवनस्ट पक्ष भारतातून लुप्त होत जाईल, मात्र या तीन शक्तींना 
आपले कायय करता आले नाही ि त्यापंैकी कोितीही शक्ती नष्ट  झाली तर भारतात हुकूमशाही ककिा अराजक 
माजण्याचा र्धोका आहे. आचायय विनोबा यानंी शुद्ध सत्याग्रही वनष्ठेने भदूान आंदोलन सुरू केल्यापासून हा 
र्धोका आता र्फारच कमी झाला आहे. थोड्ाच काळात तो पूियपिे नष्ट  होऊन भारतात समाजिादी राज्याची 
स्थापना होईल अशी आम्हास आशा िाटते. 
 

[नवभारत, फेबु्रवारी १९५५, प.ृ ३० ते ३३] 
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२३ 
 

भूदाि आंदोलि  :तत्त्वज्ञाि , ध्येय व काययपद्धती 
 

[‘निभारत’च्या भदूान विशषेाकंात प्रा. ना. अ. मािळंकर आवि प्रा. मा. वि. कानेटकर याचंा “भदूान 
आंदोलन–तत्त्िज्ञान, ध्येय ि काययपद्धती” या शीषयकाचा भदूान आंदोलनािर काही आके्षप घेिारा लेख 
प्रवसद्ध झाला (प.ृ ३४–३९). त्याच अंकात जािडेकरानंी या दोघाचं्या मुख्य आके्षपानंा प्रयकनोत्तराचं्या रूपात 
उत्तर वदले आहे. भूदाि यज्ञ आनि समाजवादी क्रांती हा लेखही त्यानंी या अंकात वलवहला असून त्याचा 
काही भाग िर आलेला आहेच.] 

 
शंका : तुमचे हे भदूान आंदोलन कशासाठी आहे ि त्याचे साध्य वसद्ध करण्याचे तुमचे सार्धन कोिते? 
 
उत्तर : सामावजक क्रातंी घडिनू आिून िगयविहीन समाज वनमाि करिे हे आमचे साध्य आहे ि 

त्यासाठी भवूमदान, संपवत्तदान, श्रमदान आवि जीिनदान ही आमची सार्धने आहेत. आमचं साध्य ि आमची 
सार्धने ही सियमान्य होण्याजोगी असून ती वनरपिाद आहेत. यामुळे हे आंदोलन एकसारखे िाढत जाऊन 
त्यातून संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि आवि िगयविहीन आर्मथक घटना याचं्या आर्धारािर निसमाज वनमाि 
होईल अशी आमची वनष्ठा आहे. या वनष्ठेने पे्रवरत होऊन आम्ही १९५७ सालापयंत पाच कोटी एकर जमीन 
जमीनमालकाकंडून वमळिनू ती भवूमहीन बेकारानंा िाटून देण्याचे पवहले कायय हाती घेतले आहे. क्रातंीची ही 
पवहली पायरी आहे आवि वतच्यािर चढून जाण्यात जर समाजाला यश वमळाले तर आमचा विश्वास िाढेल ि 
समाजाला पुढील मागय वदसू लागेल. पायरीपायरीने क्रातंीच्या वशखरािर चढण्याची ही मोहीम असल्यामुळे 
वतला आंदोलन म्हिण्यापेक्षा आरोहि हे नाि अवर्धक साजेल असे विनोबा म्हितात. 
 

शंका : तुमचे साध्य ि सार्धने जर इतकी वनरपिाद ि सियमान्य होण्यासारखी आहेत तर तुम्हाला 
इतका प्रचार करण्याची काय गरज आहे? इतका प्रचार करूनही तुम्ही आतापयंत ३५-३६ लक्ष एकर जमीन 
वमळविली आहे. तेव्हा तुम्हाला १९५७ सालापयंत पाच कोटी एकर जमीन वमळिे िाटते वततके सोपे नाही. 
ते का सोपे नाही ते पहा : समाजात असामान्य विभतूीसारखे जे अनासक्त सत्पुरुष असतील त्यानंा तुमच्या 
प्रचाराची काहीच गरज नाही. ते आर्धीच भमूी ि संपत्ती याचं्या पाशातून मुक्त झालेले आहेत. तेव्हा त्याचं्याकडे 
जाऊन तुम्ही काय प्रचार करिार? जे स्स्थतप्रज्ञ ककिा मुक्त नाहीत पि जे संपत्तीिर ककिा जवमनीिर 
अनुरक्त आहेत ते तुमच्या प्रचाराने भमूी ककिा संपत्ती याचें दान करण्यास तयार होिार नाहीत ि त्याचं्या 
दृष्ट ीने ते योलयच आहे. आजच्या समाजाची सिय उभारिी भमूीच्या ि संपत्तीच्या खाजगी स्िावमत्िािर झालेली 
असल्यामुळे ि अशा स्िावमत्िामुळेच प्रत्येकास थोडीर्फार शाश्वती ि प्रवतष्ठा लाभ ूशकते ती हातची सोडून 
तुमच्या उपदेशाप्रमािे त्यानंी भदूान ि संपवत्तदान करण्यास उद्युक्त होिे म्हिजे हातचे सोडून पळत्याच्या 
मागे लागण्यासारखा मूखयपिा आहे हे त्यानंा समजते. जर आज आपिाला लाभलेली थोडीर्फार शाश्वती ि 
प्रवतष्ठा निा समाज प्राप्त करून देिार असेल तर ते भवूमदान ि संपवत्तदान करण्यास तयार होतील. पि 
त्याच्या आर्धी तसा समाज वनमाि होण्यापूिी “तुम्ही भदूान ि संपवत्तदान करा” म्हिाल तर तसे करिार 
नाहीत. तेव्हा आपला प्रचार कमी आहे म्हिून आपिाला यश येत नाही या भ्रमात तुम्ही राहू नका. तो प्रचार 
वकतीही असला तरी आजच्या समाजातील सामान्य व्यक्ती तुमच्या प्रचाराच्या जाळयात सापडिार नाहीत. 
सामान्य मािसाच्या कुितीला न झेपिारे असे तुमचे सार्धन आहे. असे असल्यामुळे तुम्हास १९५७ सालापयंत 
अपेवक्षत यश येिार नाही. 
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उत्तर : आम्हाला आमचा प्रचार जे स्स्थतप्रज्ञ आहेत ि जे अनुरक्त आहेत अशा दोनही प्रकारच्या 
लोकातं कराियाचा आहे. जे स्स्थतप्रज्ञ आहेत ि ज्याचंी आसक्ती सुटलेली आहे त्यानंा आम्ही सागंतो की, 
जे सामान्य लोक जवमनीच्या ि संपत्तीच्या आसक्तीत गुंगून जाऊन घोरत पडले आहेत त्यानंा जागे करा ि 
सागंा की आता जर तुम्ही खाजगी संपत्ती ि खाजगी जवमनी याचं्या मोहातून मुक्त होऊन सामावजक 
स्िावमत्िािर उभारलेला निसमाज वनमाि केला नाही तर हा संपत्तीचा ि जवमनीच्या स्िावमत्िाचा मोह तुमचा 
घात केल्यावशिाय राहिार नाही. समाजरचनेत ही आमूलाग्र क्रातंी घडून आली नाही तर समाज वजितंच 
राहिार नाही अशी क्रावंतकारक अिस्था आज प्राप्त झाली आहे. सिय स्स्थतप्रज्ञानंी यािळेी ही सामावजक 
क्रातंी घडिनू आिण्याच्या कामी आपले जीिनदान केले पावहजे. ही जागृती करण्याचे क्रावंतकायय सिय 
स्स्थतप्रज्ञ करू लागतील तर अपवरहायय असलेली सामावजक क्राती अकहसेने घडून येईल, असा प्रचार आम्ही 
जे स्स्थतप्रज्ञ आहेत त्याचं्याकडे जाऊन करीत असतो. 

 
याच्या उलट, जे संपत्तीच्या ि जवमनीच्या मोहात गुरर्फटून शाश्वतीच्या भ्रमात घोरत पडले आहेत 

त्यानंा आम्ही असे सागंतो की, तुम्हाला या स्िावमत्िाच्या हक्कातून शाश्वती ि सुख वमळिे अशक्य आहे. आता 
क्रावंतकाळ आलेला आहे. आता जुन्या घरात झोपाल तर त्या घराबरोबर तुमची शरीरेही भस्मसात होतील. 
िवडलार्मजत घराला आता आग लागलेली आहे. त्यात घोरत पडल्याने तुम्हाला ि तुमच्या मुलाबाळानंा सुख 
ि शाश्वती लाभेल असा भ्रम र्धरू नका. जागे होऊन खाजगी स्िावमत्ि विसजयन करून सामावजक 
स्िावमत्िाच्या पायािर नव्या समाजाची उभारिी करा. आजपयंत या संपत्तीच्या स्िावमत्िाला जे वबलगून 
रावहले ते मुक्त झाले नाहीत तरी जगू शकत होते. त्याचें भौवतक जीिन थोडेतरी सुरवक्षत होते. पि आज या 
खाजगी स्िावमत्िामुळे समाजाच्या भौवतक जीिनालाच र्धोका उत्पन्न झाला आहे. हा क्रावंतकाळ आहे ि या 
काळात जे आपल्या स्िावमत्िाला किटाळून शाश्वती ि सुख लाभेल अशी आशा बाळगून राहतील ते 
व्यिहारशून्य ि मूखय ठरिार आहेत. र्धवनकाचंी सामावजक प्रवतष्ठा आता नष्ट  झालेली असून र्धवनक हे चोर 
आहेत असा आिाज जगभर घुमू लागला आहे. केिळ र्धवनकच चोर आहेत असे नव्हे तर त्याचं्या मालकी 
हक्काचें संरक्षि करिारे िकील, न्यायार्धीश ि सरकारे याचंासुद्धा अंतभाि त्याच िगात होतो असे 
सागंण्यापयंत विनोबाचं्या प्रचाराची मयादा गेलेली आहे. यामुळे र्धवनक ि वनर्धयन या दोनही िगात एक निी 
दृष्ट ी वनमाि होऊन अपूिय जागृती होत आहे. अशा क्रावंतकाळात समाजातील सामान्य व्यक्तींना शाश्वती ि 
सुख याचंा लाभ होऊ शकत नाही असा अनुभि येत असल्यामुळे ज्यानंा तुम्ही सामान्य समजता तेही र्फार 
मोठ्या प्रमािािर स्िाथयत्याग करण्यास तयार होतात. जोपयंत प्रस्थावपत समाजरचना सुस्स्थर ि वचरंतन 
वटकिारी आहे असा अनुभि येत असतो ि सिांची जीवितयात्रा सुखाने चालू असते तोपयंत सामान्य मनुष्ट्ये 
संपत्तीच्या ि भौवतकसुखाच्या पाशात गुंतून स्िाथयत्यागास तयार होत नाहीत. पि आता तशी स्स्थती उरलेली 
नाही. भाडंिलदारी समाजरचना सियत्र पसरत जािारी बेकारी, विषमता आवि अशाश्वती याचंा अंत करू 
शकत नाही याचा अनुभि आल्यामुळे समाजिादी आर्मथक रचना आवि ग्रामोद्योगाचंी संघटना याच्यािाचून 
बहुजनसामाजाचे प्रयकन सुटू शकत नाहीत असे आपले सरकारही म्हिू लागले आहे. हा सुद्धा आमच्या 
आंदोलनाचाच एक प्रभाि आहे. जर अकहसक क्रातंीने मालकी हक्क खाजगी व्यक्तीकडून काढून ते 
समाजाकडे देता आले नाहीत तर ही क्रातंी कायद्याने ककिा कहसक क्रातंीच्या मागाने झाल्यािाचून रहात 
नाही. याचीही जािीि सियसामान्य मनुष्ट्यानंा आता होऊ लागली आहे. अशा रीतीने मालकी हक्कविरुद्ध 
आकाशच र्फाटले असल्यामुळे र्धवनकिगय भदूान-आंदोलनाला थोडेर्फार सहाय्य करून आपली प्रवतष्ठा कायम 
करील आवि त्यामुळे भाडंिलशाही समाज वचरंजीि होईल असा र्धोकाही आता उरलेला नाही. तो र्धोका 
लक्षात घेऊनच आचायय विनोबा यानंी आपल्या भदूान यज्ञाचे ध्येय ि साध्य आर्मथक क्रातंी हे आहे ि ती क्रातंी 
अकहसेने घडिनू आििे हेच आपले िैवशष्ट्ट्य आहे असा प्रचार रू्धमर्धडाक्याने चालू केला आहे. कोिाकडूनही 
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भदूान ि संपवत्तदान पत्र स्िीकारताना त्यानंा आर्मथक क्रातंीची बरोबर कल्पना वदली पावहजे असा त्याचंा 
प्रचारकानंा आदेश आहे. 

 
शंका : म्हिजे तुम्ही भाडंिलदारानंा िाचविण्यासाठी ि त्याचें वहत करण्यासाठी हे आंदोलन सुरू 

केले आहे असे आमच्यासारख्या त्रयस्थानंी ककिा शतेकरी-कामगारानंी मावनले तर तुमचा त्यास विरोर्ध 
असता कामा नये. 

 
उत्तर : आम्ही भाडंिलदार व्यक्ती आवि शतेकरी-कामकरी या सिांचाच उद्धार व्हािा आवि 

शतेकरी-कामकऱयानंी भाडंिलदार ि जमीनदाराचंी कहसा करून आपला उद्धार होईल अशा भ्रमात राहू नये 
हाही प्रचार करीत असतो. आम्ही सिोदयिादी ि वनभेळ सत्याग्रही आहोत. आमच्या मागाने भाडंिलदार ि 
कामकरी तसेच जमीनदार ि शतेकरी हे चालू लागतील तर केिळ िगयहीन समाज वनमाि होईल. इतकेच 
नाही तर शासनमुक्त समाजाचा मागयही स्पष्ट  वदसू लागेल. कहसेच्या मागाने क्रातंी झाल्यास बहुजनसमाजाचे 
पाय एका खोड्ातून वनघून दुसऱया खोड्ात अडकले जातात असा अनुभि इतर देशातंील क्रातं्यािंरून येत 
आहे, ही गोष्ट  आम्ही आमच्या प्रचाराने लोकाचं्या वनदशयनास आितो. 

 
शंका : मग तुम्हाला अद्यावप र्फक्त ३५-३६ लक्ष एकर जमीनच का वमळाली? अशा िगेाने ५ कोटी 

एकर जमीन वमळाियास वकती िष ेलागतील? या अनुभिािरून तुमचे काही चुकत आहे असे तुम्हाला िाटत 
नाही काय? की अनुभिािरून बोर्ध घ्यािा हे तत्त्िच तुम्हास मान्य नाही? अनुभिाने पडताळा आला नाही तर 
केिळ अवर्धक प्रचार करा ही भाषा तुम्ही वकती वदिस िापरिार? 
 

उत्तर : अनुभिािरून बोर्ध घ्यािा हे तत्त्ि मान्य करूनच आम्ही १९५७ सालापयंत आजच्या मागाने 
जाियाचे असे ठरविले असून या मुदतीच्या अखेरीस आलेल्या अनुभिािरून कोिता बोर्ध घेता येईल याचा 
विचार करिे यालाच आम्ही शास्त्रीय पद्धती समजतो. दर वदिशी अनुभिाचा आढािा घेऊन त्यािरून बोर्ध 
घेिे ि रोज नि ेर्धोरि आखिे बरोबर नाही. म्हिून आपल्यासारख्यानंी इतक्यातच लोकाचंा बुवद्धभेद न 
कवरता या क्रावंतकारक आंदोलनाचे स्िरूप समजून घेऊन १९५७ सालापयंत आम्हास म्हिजे आमच्या 
कायास साहाय्य कराि.े म्हिजे पुढे अनुभिाचा आढािा घेऊन नि े र्धोरि आखताना आपल्या विचारानंा 
साहवजकच अवर्धक महत्त्ि प्राप्त होईल, मग आपि आमच्या कायास १९५७ सालापयंत प्रचाराचे साहाय्य का 
करू नये? िगयहीन समाज आवि संपत्तीचे सामावजक स्िावमत्ि ही साध्ये आपिास संमत आहेत ना? ही क्रातंी 
घडिनू आिण्याचा प्रचार करिेही आपले एक कतयव्यच आहे. 

 
शंका : पि या क्रातंीचे नेतृत्ि ग्रामराज्ये स्थापन करािीत असे ज्याचें मत आहे त्याचं्याकडे 

असल्यामुळे आम्हास या आंदोलनास साहाय्य करता येिार नाही. कारि, िगयहीन समाज स्थापन झाला तरी 
ग्रामराज्यामुळे हा समाज मध्ययुगीन बनेल आवि औद्योवगक क्रातंीने घडून आलेली प्रगती नष्ट  होईल. तसेच 
ही प्रगती करण्यासाठी जी सार्धने उत्पादनासाठी ि दळििळिासाठी वनमाि झाली ती सिय सार्धने नाश पािनू 
समाजाचे भयंकर आर्मथक नुकसान होईल. म्हिून तुमचा प्रचार यशस्िी झाला तरी ते यश आम्हास नको 
आहे. कारि त्या यशामुळे समाजाची प्रगती नष्ट  होऊन परागती होिार आहे. 

 
उत्तर : आम्ही जी ग्रामराज्ये वनमाि करिार आहोत ती ग्रामराज्ये सिय समाजाच्या संमतीने केिळ 

बहुमतानेच नव्हे तर सिानुमते करिार आहोत. अथात ज्याच्यामुळे समाजाची प्रगती नष्ट  होईल आवि सिांना 



 

अनुक्रमणिका 

बेकार ि दवरद्री बनािे लागेल अशी ती राज्ये असू शकिार नाहीत हे उघड आहे. सिांना उद्योग वमळािा, 
सिांना समान दजा ि स्िातंत्र्य याचंा उपभोग वमळािा, सामावजक ककिा आर्मथक िगयभेद असू नयेत, जमीन 
ि इतर सार्धनसंपत्ती समाईक बनून सिांना आपापल्या गरजा भागविण्याइतका संपत्तीचा उपभोग घेता यािा, 
राजकीय, सामावजक ि आर्मथक दास्य नष्ट  व्हाि े अशा तीनही आियकयक स्िािलंबी आवि अन्निस्त्रादी 
गरजाचं्या बाबतीत स्ियंपूिय ग्रामराज्ये वनमाि करिे असे आमचे ध्येय आहे. अशा राज्यानंा मध्ययुगीन असे 
नाि देऊन आपि असे सुचवित अहा की मध्ययुगातील ग्रामराज्ये अशा प्रकारे समत्ि, बरुं्धत्ि आवि स्िातंत्र्य 
ि तत्त्िािंर चालिारी सिोदयिादी ग्रामराज्ये होती. ती तशी असती तर त्यानंा भाडंिलशाही ि साम्राज्यशाही 
याचं्यापुढे हार खाऊन नष्ट  व्हािचे लागले नसते. आम्हास आरु्धवनक युगात झालेली प्रगती नष्ट  कराियाची 
नाही. िैज्ञावनक प्रगती, लोकशाहीचे राजकारि आवि समाजिादी अथयघटना याचंा नाश न कवरता पि 
त्यातील दोष नष्ट  करून आम्हास नव्या समाजाची रचना कराियाची आहे. या कामी िैज्ञावनक संशोर्धन, 
नैसर्मगक शक्ती, यंत्रकला आवि सामावजक, आर्मथक ि राजकीय इत्यादी सिय व्यिहारात समत्ि, बरुं्धत्ि आवि 
स्िातंत्र्य याचंा अिलंब या नव्या अवर्धष्ठानािंरच आमची स्िािलंबी ि स्ियंपूिय ग्रामराज्ये वनमाि करण्यात 
येतील, असे आम्ही करू तरच आरु्धवनक भारतातील जनतेला ते आकषयक ि स्पहृिीय िाटतील, नाहीतर 
समाज आमच्या मागून येिारच नाही. ग्रामराज्ये आवि ग्रामोद्योग हे शब्द उच्चारल्याबरोबर आम्ही आंर्धळेपिाने 
मध्ययुगात उडी घेिार आहोत असा आपला गैरसमज करून घेऊ नका. 
 

[नवभारत, फेबु्रवारी १९५५, प.ृ १११ ते११५] 
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२४ 
 

ब्रह्मषी नविोबा 
 

[भदूान आंदोलनापासून आचायय जािडेकराचं्या लेखनातील विनोबावंिषयीचा आदर वद्वगुवित 
झालेला आढळतो. खालील उतारा हा विनोबाचं्या षष्ट्ठ्यब्दी वनवमत्ताने आचायय जािडेकरानंी वलवहलेल्या 
लेखातील आहे. येथेही भदूान आंदोलनाविषयीचा त्याचंा दुदयम्य आशािाद स्पष्ट पिे वदसून येतो. विनोबानंी 
हे आंदोलन सुरू केलेले असल्यामुळे आता आत्मराज्याच्या वदशनेे भारताची िाटचाल होत आहे असा त्यानंा 
दृढ विश्वास होता. विनोबाचं्या षष्ट्ठ्यब्दीच्या िळेच्या या लेखात विनोबानंा संत, यती, ब्रह्मषी इ. म्हटले असले 
तरी त्याचं्या र्फक्त भदूान कायािरच संपूिय लेखात भर वदलेला आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. लेखातील 
जगन्नाथपुरीचा संदभय तेथे माचय १९५५ मध्ये भरलेल्या सिोदय संमेलनाचा आहे.] 

 
भारताच्या महत्  भालयाने आचायय विनोबा हे एक र्फार मोठे ब्रह्मषी वनमाि झाले आहेत. ब्रह्मषीचे 

समाजर्धारिेत ि समाजक्रातंीत कोिते विवशष्ट  कायय आहे ते आपि प्रथम समजून घेतले पावहजे. ब्रह्मषी हा 
र्फार प्राचीन शब्द कोिास पसंत नसेल, अथिा समजत नसेल तर “संत” हा शब्द योजािा. पि ब्रह्मषी हा 
शब्द जसा प्राचीन तसा “संत” हा शब्द मध्ययुगीन म्हिून कोिास रुजिार नाही. प्राचीन काळ, मध्ययुगीन 
काळ ि आरु्धवनक काळ या सिांना पूज्य अशी काही जीिनमूल्ये आहेत, हे ज्यानंा मान्यच करित नाही, त्यानंा 
विनोबा हे आरु्धवनक जगात महत्कायय करू शकतील ककबहुना ते तसे आजही करीत आहेत हे पटिनू देिे र्फार 
कठीि आहे. पि ते त्यानंा पटले नाही, तरी भारतीय जनतेला विनोबाचें महत्कायय पटू लागले आहे, यात 
शकंा नाही. गारं्धीजींच्या वनर्धनानंतर भारतीय जनतेच्या अंतःकरिािर आत्मबलाचे अवर्धराज्य उपभोगू 
लागलेला एक प्राचीन ऋषी ककिा मध्ययुगीन संत आरु्धवनक काळात अितरला आहे, अशी भारतातील ग्रामीि 
जनतेची खात्री होऊ लागली आहे. म. गारं्धी हे ज्या प्रकारे संत असून क्रावंतकारक होते, त्याच प्रकारे आचायय 
विनोबा हे सामान्य जनतेला एका ऋषीप्रमािे ककिा संताप्रमािे भासत असले तरी ते जयप्रकाश नारायि 
याचं्यासारख्या हाडाच्या क्रावंतकारकानंा क्रावंतकारकही वदसत आहेत. “ऋषी” ककिा “संत” हा क्रावंतकारक 
असूच शकत नाही असा ठाम वनियय ज्याचं्या बुद्धीने घेतलेला आहे त्यानंा बऱयाच सूक्ष्म दृष्ट ीने विनोबाचं्या 
कायातील प्रवतक्रावंतकारक अंश शोरू्धन काढाि ेलागत आहेत. विनोबा हे भारतात सिांगीि सामावजक क्रातंी 
घडिनू आििारे एक अकहसक क्रावंतकारक आहेत ही त्याचंी कीती आज भरतखंडाच्या मयादा उल्लंघून सिय 
जगात रै्फलािली आहे.... 

 
आचायय विनोबा हे जसे संत आहेत अथिा ब्रह्मषी आहेत तसेच म. गारं्धी हे सुद्धा संत ि ब्रह्मषीच होते. 

पि या दोन संतातं थोडा र्फरक आहे. दोघेही क्रावंतकारक संतच आहेत, परंतु म. गारं्धी हे प्रत्यक्ष राजकारि 
करिारे ि मुख्यतः राजकीय क्रातंीिरच विशषे भर देिारे होते. परतंत्र भारताच्या पवरस्स्थतीस अनुरूप असे 
त्याचें र्धोरि असून त्या कायास अनुरूप असेच त्याचें प्रकृतीगुिही होते. स्ितंत्र भारतातील क्रावंतकायाला 
आता केिळ अथिा मुख्यतः राजकीय क्रातंीचे स्िरूप उरलेले नाही. राजकीय क्रातंी ही या कायात अियकयमेि 
अंतभूयत होत असली तरी ती वतची आद्यपे्ररिा नाही. सिांगीि ि अंतबाह्य जीिनक्रातंी ही आज भारतीय 
क्रातंीची आद्यपे्ररिा बनली पावहजे ि बनत आहे. 

 
िैयस्क्तक जीिनवनष्ठा या दृष्ट ीने विचार केल्यास म. गारं्धी ि आचायय विनोबा या दोघाचंीही जीिनवनष्ठा 

नेहमीच अंतबाह्य ि सिांगीि क्रावंतकारकच होती ि आहे. पि महात्मा गारं्धींचे साियजवनक व्यिहार आवि 
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त्यानंी वनमाि केलेल्या राष्ट्रीय िृत्तीचे मूतय र्फल एिढ्याचाच विचार केल्यास त्यानंी भारतात प्रामुख्याने 
राष्ट्रीय िृत्ती ि राजकीय क्रातंीची भािना याच र्फार मोठ्या प्रमािािर जागृत करण्यात यश वमळविले, असे 
म्हिाि ेलागते. सियसामान्य कहदी नागवरक त्यािळेा राष्ट्रीय स्िातंत्र्याचा ि राजकीय क्रातंीचाच विचार करीत 
असे. यामुळेच आमच्या राष्ट्रसभेची क्रावंतकारकता वब्रवटश ि अमेवरकन लोकशाहीच्या पलीकडे जाऊ शकली 
नाही.... 

 
काही काळ भाडंिलशाहीला अशी आशा िाटत होती की, या भदूान यज्ञात जवमनीिरील स्िावमत्िाची 

आहुती पडली तरी आपल्या कारखानदारीच्या स्िावमत्िाची आहुती या यज्ञकुण्डात पडिार नाही. जेव्हा 
आचायय विनोबा यानंी तीही आहुती टाकण्याचा मंत्र उच्चावरला आवि श्री. जयप्रकाश नारायि यानंी त्या 
यज्ञकायास आपले जीवित समपयि केल्याची घोषिा केली, त्यािळेी भारतीय र्धवनकशाहीचा सिय आर्धार 
भस्मसात झाला. आता र्धवनकाचं्या स्िावमत्िहक्काला नैवतक ि आध्यास्त्मक अवर्धष्ठान उरले नाही, अशी 
भारतीय जनतेची खात्री झाली आहे. वतचे नेतृत्ि करू इस्च्छिाऱया सापं्रदावयक गारं्धीिाद्याचंी आवि रू्धतयपिाने 
राष्ट्रसभा पक्षात समाविष्ट  झालेल्या र्धवनकशाहीवनष्ठ मुत्सद्याचंीही अशी खात्री झाली की, आता भारतात 
समाजिादी क्रातंी ि समाजिादी समाजरचना या गोष्ट ी अटळ आहेत. तरीही ही समाजिादी क्रातंी अकहसेने 
घडिनू आिाियाची असल्याने ती सािकाशीनेच झाली पावहजे, असा आग्रह काहींनी र्धरला होता. पि 
आचायय विनोबा यानंी तोही त्याचंा भ्रम जगन्नाथपुरीस दूर केला. 

 
“अकहसेची क्रातंी म्हिजे सािकाशीची क्रांती नव्हे, अकहसक क्रातंी त्िवरतच घडली पावहजे. 

सािकाशी करिे हा कहसािाद ककिा ही कहसािृत्ती आहे आवि या िृत्तीने िागल्यास कहसक क्रातंी ओढिनू 
घ्याल” असा स्पष्ट  इशारा पुरी येथे विनोबानंी वदला. अशा रीतीने मानिी अंतःकरिातील आत्मपे्ररिेला ि 
र्धमयभािनेला त्यानंी अंतबाह्य ि सिांगीि सामावजक क्रातंीचे स्िरूप वदले. गारं्धीिादाचे शुद्ध स्िरूप त्यानंी 
जगापुढे माडंले. हे कायय इतके सियस्पशी ि सियव्यापक होते की ते केिळ राजकीय ककिा पक्षीय दृष्ट ीने विचार 
करिाऱयाच्या आिाक्याबाहेरचे होते. “समाजिादी समाजरचना” अथिा “सिोदयिाद” ही केिळ राजकीय 
ध्येये नाहीत. सिांगीि समाजरचनेची आवि अंतबाह्य जीिनवनष्ठेची ती ध्येये आहेत. आजची समाजरचना 
त्यानंा विघातक अशी बनिलेली आहे. या समाजरचनेत आमूलाग्र क्रातंी घडिनू आिल्यािाचून समाजर्धारिा 
होिार नाही. या स्र्फोटक पवरस्स्थतीची जािीि केिळ आदशयवनष्ठ सारु्धसंतानंा ककिा िदेान्त्यानंाच आली 
आहे, असे नसून ती िास्तििादी ि व्यिहारदक्ष मुत्सद्यानंाही झाली आहे. यामुळे सामावजक क्रातंी ि आर्मथक 
क्रातंी हा युगर्धमय बनला आहे. या सामावजक ि आर्मथक क्रातंीचे स्िरूप व्यस्क्तिादी समाजरचना मोडून 
समाजिादी रचना स्थापन करिे अशा स्िरूपाचे असले तरी ते मानिाची र्धमयभािना ि मोक्षिृत्ती यानंा अनुरूप 
असेच आहे ि त्यानंा अनुरूप अशा सार्धनानंीच ते खऱया अथाने घडू शकेल, याची जािीि प्रथम महात्मा 
गारं्धींना झाली ि त्याच जािीिनेे पे्रवरत होऊन आज विनोबा ते कायय पुढे चालिीत आहेत. 

 
मानिी अंतःकरिातील र्धमयभािनेला ि आत्मपे्ररिेला जागृत करून सामावजक क्रातंी घडिनू 

आिण्यास केिळ मुत्सद्दी ककिा समाजाचा भौवतक दृष्ट ीनेच विचार करिारा क्रावंतकारक पुरा पडिारा 
नव्हता. ते कायय करण्यास एका क्रावंतकारक स्स्थतप्रज्ञ यतीची अथिा संताची आियकयकता होती. असा संत 
विनोबाचं्या रूपाने आज भारतात संचार करीत आहे. त्यानंी भारतीय जनतेची खात्री करून वदली आहे की 
आज समाजात सिांगीि क्रातंी घडिनू आिल्यािाचून मानिाची र्धमयभािना ि मोक्षिृत्ती या वजितं राहू शकत 
नाहीत. आजच्या मानिाचा भौवतक मृत्यू ओढिलेला आहे ही खरी आपत्ती नसून त्याचा आस्त्मक मृत्यू 
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ओढिला आहे ही त्याहूनही अवर्धक घोर आपत्ती आहे. ही वनष्ठा मानिी अंतःकरिात जागृत करून विनोबानंी 
सिांगीि क्रातंीची ज्िाला प्रज्िवलत केली आहे. 

 
विनोबानंा गारं्धींच्यासारखे राजकारि कराियाचे नसून त्यानंी केलेल्या राजकारिापुढील 

राजकारि कराियाचे आहे. राज्यसंस्थेच्या शासनातून समाजाला मुक्त कसे होता येईल आवि केिळ 
र्धमयभािनेने आपले संरक्षि कसे करता येईल ते दाखिनू देऊन समाजाला सहकारी ि स्िािलंबी बनण्याचे 
साम्यय प्राप्त करून देिे हे विनोबाचें राजकारि आहे. त्यानंी सामावजक ि आर्मथक क्रावंतकायाला 
र्धमयसंस्थापनेची प्रवतष्ठा प्राप्त करून वदली असून मोक्षप्राप्तीच्या मागे लागलेल्यानंा अथिा लागू इस्च्छिाऱयानंा 
क्रावंतकायाची दीक्षा वदली आहे. जर भारतीय अंतःकरिात र्धमयभािना ि मोक्षप्रिृत्ती सुप्त स्िरूपात का होईना 
अस्स्तत्िात असतील तर त्या जागृत ि प्रभािी होऊन आपल्या राष्ट्रात ि जगात शातंतायुगाची स्थापन 
करतील. 

 
...आचायय विनोबा यानंी साठाव्या िषाच्या पूतयतेच्या िेळी घडिनू आविलेली ही अपूिय क्रातंी केिळ 

आत्मबलाच्याच जोरािर घडिनू आविलेली आहे. त्यानंी ही गोष्ट  राज्यसते्तच्या साहाय्याने केलेली नाही. ती 
करण्यासाठी त्यानंी कोिाला र्धाकदपटशा दाखविलेला नाही. कोिाची अडििूक केलेली नाही. त्यानंी 
भारतीय जनतेच्या अंतःकरिात सुप्त असलेला राम जागृत केला आहे. 

 
जवमनीिर ि संपत्तीिर ईश्वराचे स्िावमत्ि आहे आवि म्हिून र्धनसंचय ही चोरी आहे असे ते र्धवनकानंा 

ि वनर्धयनानंा पटिनू देतात. र्धवनकानंा आपल्या संग्रहाची लज्जा िाटू लागते. भवूमहीनानंा जमीन देिे आवि 
बेकारानंा रं्धदे देिे हाच आपला आजचा र्धमय आहे याची जािीि होऊन संग्रह हे पाप आहे याचा ध्िनी 
र्धवनकाचं्याही अंतःकरिात उमटू लागतो. हा ध्िनी िातािरिात सियत्र घुमू लागला आहे. खेड्ापाड्ातून 
जवमनी सामावजक मालकीच्या बनू लागल्या आहेत. दोनतीनश ेखेडी तरी एकत्र कुटंुबाप्रमािे िागण्याची 
प्रवतज्ञा करून भदूान आंदोलनाशी समरस झाली आहेत. त्याचं्या दंुदुभी रवशया–अमेवरकेपयंत पोहोचल्या 
आहेत. 

 
चाळीस िषांपूिी रवशयात घडून आलेल्या क्रातंीहून अवर्धक प्रभािी ि अवर्धक वचरंतन आवि अवर्धक 

मंगलमय क्रातंी भारतात घडून येत आहे. हा ध्िनी आता अवर्धकावर्धक जोराने घुमू लागिार आहे. “आचायय 
विनोबा याचं्या पे्ररिेने भारतात चालू झालेले हे र्धमयचक्रप्रितयनाचे कायय असेच िगेाने चालू राहािे आवि त्यात 
आपले सियस्ि अपयि करण्याची सद बुद्धी आपिास व्हािी” अशी प्राथयना विनोबाचं्या साठाव्या जयंतीच्या 
वनवमत्ताने आज सिय भारतीय करीत आहेत. 
 

[साधना, १० सप्टेंबर १९५५, प.ृ २] 
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२५ 
 

भारतीय ससं्कृती आनि महात्मा गाधंी 
 

[या लेखाच्या पूिार्धात म. गारं्धींची तुलना महािीर आवि गौतम बुद्ध याचं्याशी केली आहे. बुद्ध ि 
महािीर राजकारिातून वनिृत्त झाले होते तसे गारं्धी झाले नाहीत. राम आवि कृष्ट्िाप्रमािे त्यानंी शस्त्राचा 
िापरही केला नाही. अशा प्रकारे अकहसा-तत्त्िाचे पालन करीत त्यानंी राजकीय व्यिहार केले. गारं्धीनी 
आरु्धवनक भारताला सत्याग्रह आवि आत्मबलाची वशकिि वदली. सत्याग्रह आवि आत्मबल हे भारतीय 
लोकशाहीचे अवर्धष्ठान बनले आहे असे सागंून आचायांनी गारं्धींच्या विचाराचंी भारतीय संस्कृतीच्या संदभात 
खालीलप्रमािे चचा केली आहे.] 

 
म. गारं्धींनी आरु्धवनक भारताला जी निी जीिनविषयक दृष्ट ी वदली वतला सिोदयवनष्ठा अथिा 

“सत्याग्रहवनष्ठा” असे नाि प्राप्त झाले आहे. इतर प्राण्याहूंन मनुष्ट्यप्राण्याचे िैवशष्ट्ट्य केिळ त्याच्या 
बुवद्धबलात नसून ते त्याच्या अंतःकरिात िसत असिाऱया आत्मबलात आहे अशी ही दृष्ट ी आहे. मानिाने 
आपल्या बुद्धीचा विवनयोग केिळ स्िवहतासाठी न करता तो सियवहतासाठी केला पावहजे हाच त्याचा खरा र्धमय 
होय. हा र्धमय ज्याला समजला नाही त्याची बुद्धी केिढीही प्रभािी असली तरी त्याला खरा मानि म्हिता 
येिार नाही. बुद्धी हे सिय इंवद्रयाहूंन श्रेष्ठ असे इंवद्रय मानिापाशी असले तरी ते इंवद्रय जर सियवहतासाठी अथिा 
सिोदयासाठी उपयोगात आविले नाही ि त्याचा उपयोग केिळ स्िवहतासाठीच केला तर त्या मानिाला 
“असुर” असेच म्हिाि े लागेल. बुद्धी हे सियश्रेष्ठ सार्धन आहे. पि वतचे पावित्र्य वतच्या सिोदयवनष्ठेिर 
अिलंबनू आहे. सत्याग्रही दृष्ट ी अशी असल्यामुळे बुवद्धस्िातंत्र्याचे तत्त्ि या वनष्ठेत अंतभूयत झाले असले तरी ते 
सार्धनरूपाने अंतभूयत झालेले आहे. ज्या बुद्धीने स्िवहतवनष्ठा सोडून सियवहतवनष्ठा स्िीकारली ती बुद्धीच खरी 
स्ितंत्र ि खरी पवित्र होय अशी ही दृष्ट ी आहे. अव्यवभचारी सत्यवनष्ठा, सत्याचे अखंड संशोर्धन आवि 
सत्यसंस्थापनेचा अविरत प्रयत्न याला ज्याने आपले जीिन समपयि केले तोच खरा आदशय मानि होय. 
आजपयंत होऊन गेलेल्या सिय र्धमयपुरूषाचंी वशकिि हीच आहे, र्धमाचे रहस्य हेच आहे आवि आजच्या 
मानिाला जर कोित्या जीिनवनष्ठेची आियकयकता असेल तर ती याच जीिनवनष्ठेची होय, असे गारं्धीजी 
मानीत होते. मानिाची सिात्मभािना जागृत झाली पावहजे हेच आजचे सत्य असून त्या सत्याची उपासना 
करिारी संग्रहिृत्तीचा ि कहसािृत्तीचा त्याग केला पावहजे. “अकहसा” ि “असंग्रह” ही सिात्मभािनेच्या 
सत्याची सार्धने आहेत आवि सिात्मभािना हाच “मोक्ष” अथिा मानिाचा परमपुरुषाथय आहे. स्िवहत, 
स्िकुलवहत, स्िराष्ट्रवहत या िृत्ती जोपयंत सिात्मभािनेला पोषक ि सहायक होत असतील तोपयंतच त्या 
समथयनीय ि ग्राह्य समजल्या पावहजेत. अशा सिय प्रकारच्या “स्ि” मरू्धन ि सिय प्रकारच्या अहंकारामरू्धन तसेच 
सिय प्रकारच्या ममत्िामरू्धन मुक्त झालेली बुद्धी हीच शुद्ध बुद्धी स्स्थतप्रज्ञा अथिा आत्मवनष्ठ बुद्धी होय. ही शुद्ध 
अथिा आत्मवनष्ठ बुद्धी प्राप्त होण्यास मानिाने कहसािृत्तीचा ि संग्रहिृत्तीचा त्याग केला पावहजे. यातूनच खरी 
सत्यसंस्थापना अथिा न्यायसंस्थापना होऊ शकेल. या जीिनवनष्ठेस अनुरूप अशीच मानिाची 
समाजरचनाही असली पावहजे. जर अशी समाजरचना स्थापना कराियाची तर मानिसमाजाची अकहसािृत्ती 
ि असंग्रहिृत्ती यानंा जागृत करूनच ती करता येईल. आरु्धवनक युरोपात व्यस्क्तिाद, राष्ट्रिाद ि समाजिाद 
अशी जी तीन परस्पराशंी विरुद्ध भासिारी सामावजक रचनेची तत्त्िज्ञाने वनघाली त्याचंा समन्िय 
अध्यात्मदृष्ट ीने विचार करिारास करता येतो, तसेच लोकशाही ि समाजिाद या राजकीय ि आर्मथक 
ध्येयाचंाही अंतभाि सत्याग्रही सिोदयिादात होऊ शकतो अशी दृष्ट ी गारं्धीजींनी आरु्धवनक भारताला वदलेली 
आहे. ज्यानंी भारत स्ितंत्र झाल्यानंतर येथील लोकशाहीची राज्यघटना बनविली त्यानंी मात्र ती बनविताना 
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या दृष्ट ीने बनविलेली नाही. ती बनविताना ती वब्रटीश ि अमेवरकन लोकशाहीच्या नमुन्यािरच ती बनविली 
आहे. म्हिूनच भारतातील समाजिाद्यानंा ि सिोदयिाद्यानंा वतच्यात आमूलाग्र क्रातंी घडिनू आिण्याची 
आियकयकता भासत आहे. हेच कायय आचायय विनोबा ि जयप्रकाश इत्यादी भदूान-आंदोलनाचे पुरस्कते आज 
करू लागले आहेत. त्याचं्या या कायातून वनमाि होिारी क्रावंतशक्ती लक्षात घेऊनच राष्ट्रिादी काँगे्रस पक्षाने 
“समाजिादी समाजरचने”चे ध्येय स्िीकारले आहे. पि या समाजरचनेच्या ध्येयास मूतय स्िरूप देण्यासाठी 
जे कायदे करिे अियकय आहे त्या कायद्याचं्या मागात काँगे्रस पक्षाने बनविलेली राज्यघटनाच आज अडथळे 
वनमाि करीत आहे. पि भदूान-आंदोलनातून वनमाि होिारी क्रावंतशक्ती ज्या मानाने भारतात प्रभािी ठरेल 
त्या मानाने राज्यघटनेचे अडथळे दूर होत जातील ि भारतात स्थापन झालेल्या लोकशाहीला “समाजिादी” 
स्िरूप येत जाईल. भारतीय समाजिादाला अकहसेचे आवि भारतीय लोकशाहीला असंग्रहाचे अवर्धष्ठान 
वनमाि करिे असे वद्वविर्ध कायय आज आचायय विनोबा ि जयप्रकाश नारायि हे करीत आहेत. त्या कायाचे 
अवर्धष्ठान सत्याग्रही िृत्ती ि सिोदयी दृष्ट ी हे आहे. एका अथाने हा सत्याग्रही सिोदयिाद ही भारतीय 
संस्कृतीची मानिसंस्कृतीला देिगी आहे. या देिगीमुळे अवखल जगातील मानि संस्कृती आवि कहदू, बौद्ध, 
इस्लाम, विस्ती, पारशी इत्यादी सिय र्धमय यानंा आपले जीिन वचरंतन करण्याचा मागय सापडिार आहे. 
 
वहदू संस्कृती व सत्याग्रह 
 

सत्याग्रही सिोदयिाद हा कहदू संस्कृतीतूनच उदय पािलेला असला तरी त्याच्यामुळे कहदू 
र्धमयशास्त्रात ि कहदू समाजरचनेत क्रावंतकारक बदल घडून आलेले आहेत. कहदू संस्कृती म्हिून वजला 
म्हितात वतला दोन आर्धार आहेत. एक िेदान्त आवि दुसरा मन्िादी स्मृवतशासे्त्र. िेदान्त म्हिजे उपवनषदे 
आवि स्मृवतशासे्त्र म्हिजे कहदंूचे ििाश्रमर्धमय या दोहोंनाही मूळ आर्धार िेदाचा आहे. िेदातूनच उपवनषदातंील 
तत्त्िज्ञान आवि स्मृवतशास्त्रातील ििाश्रमर्धमाचा उगम झालेला आहे, अशी कहदू संस्कृतीची श्रद्धा आहे. 
औपवनषदीय तत्त्िज्ञानाला ि ििाश्रमर्धमाला कहदंूचे अध्यात्मशास्त्र ि समाजशास्त्र अशी नाि ेअनुक्रमाने देता 
येतील. गारं्धीजींनी औपवनषदतत्त्िज्ञान आवि ििाश्रमर्धमय या दोहोंनाही मान्यता वदलेली होती. असे असले 
तरी त्यानंी या दोहोंतही आपल्या सत्याग्रही िृत्तीने ि तत्त्िज्ञानाने क्रावंतकारक बदल घडिनू आिले. त्यामुळे 
सत्याग्रही सिोदयिाद ही केिळ कहदू संस्कृती उरलेली नसून वतला आता सिय-र्धमय-समानत्त्िािर अवर्धष्ठीत 
झालेल्या आरु्धवनक मानिसंस्कृतीचे स्िरूप प्राप्त झाले आहे. सत्याग्रही तत्त्िज्ञानामुळे िदेान्ताला सामावजक, 
आर्मथक ि राजकीय क्रावंतकारक स्िरूप प्राप्त झाले असून, ििाश्रमर्धमात अंतभूयत झालेली सामावजक ि 
आर्मथक विषमता नष्ट  झाली आहे. 

 
गारं्धीजींनी ििाश्रमर्धमाला मान्यता वदली पि त्यातील आर्मथक ि सामावजक विषमता नष्ट  केली, या 

म्हिण्याचा अथयच अनेक बुवद्धमंताना कळत नाही. त्याचं्या मते ििाश्रमर्धमाला मान्यता देिे म्हिजे 
सामावजक ि आर्मथक विषमतेला मान्यता देिेच होय. पि गारं्धीजी तसे समजत नव्हते. त्याचंा ििाश्रमर्धमय 
स्मृवतगं्रथातून घेतलेला नसून भगिद्धगीसतेत चातुियण्यासंबरं्धी जे वसद्धान्त मावंडलेले आहेत त्यािर त्याचंा 
ििाश्रमर्धमय अथिा त्यासंबंर्धीचे त्याचें विचार उभारलेले होते. “स्ि ेस्िे कमयण्यवभरतः संवसद्धीं लभते नरः ।” 
म्हिजे “आपि अंगीकृत केलेल्या कमात” म्हिजे समाजसेिचे्या ंप्रकारात आनंद मानिे यातच मनुष्ट्याचा 
मोक्ष आहे. अथिा “स्िकमयिा तमभ्यच्यय वसकद्ध किदवत मानिः ।” “आपल्या कमांनी परमात्म्याची पूजा केल्याने 
मनुष्ट्याला परमात्मप्राप्ती होते.” या वनष्ठेस गारं्धीजी ििाश्रमर्धमाचे रहस्य समजत होते ि या रहस्यात सिय 
प्रकारच्या समाजसेिचेी ि श्रमकायाची प्रवतष्ठा सारखीच आहे, हे तत्त्ि अंतभूयत झालेले आहे असे ते मानीत. 
समाजाची सेिा कोित्याही प्रकाराने केली तरी त्या सिय प्रकारच्या सेिेची प्रवतष्ठा सारखीच असली पावहजे, 
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इतकेच नव्हे तर त्या सेिेबद्दल वमळिारे ितेनही सारखेच असले पावहजे असा त्याचंा ििाश्रमर्धमय होता. ते 
जसे “ििाश्रर्धमय मला मान्य आहे” असे म्हित होते तसेच ते प्रथमपासून असेही म्हित होते की, डॉक्टर 
आवि िकील, शतेकरी आवि कामकरी, तसेच न्हािी आवि भगंी या सिांची सामावजक प्रवतष्ठा सारखीच 
असली पावहजे. इतकेच नाही तर त्या सिांना समाजाकडून वमळिारे ितेनही सारखेच असले पावहजे. सिय 
श्रमप्रकाराचं्या समान प्रवतष्ठेचे, समान ितेनाचे हे तत्त्ि त्यानंी सत्याग्रहात ि सिोदयात आर्धारभतू मावनले 
असल्यामुळे कहदंूच्या परंपरागत ििाश्रमर्धमाच्या कल्पनेत सत्याग्रहाने सामावजक ि आर्मथक क्रातंीचे बीज 
रोविले. ही सामावजक ि आर्मथक समानतेची िृत्ती ि वतच्यािरील वनष्ठा हे आरु्धवनक भारतीय संस्कृतीचे 
िैवशष्ट्ट्य बनले असून त्या िैवशष्ट्ट्यामुळेच आरु्धवनक भारताने लोकशाही ि समाजिाद या समाजघटनेच्या 
ध्येयानंा मान्यता वदली आहे. तसेच गारं्धीजींनी स्पयृकयास्पयृकय सिय जातींत रोटोबेटीव्यिहार सुरू करून 
जावतभेदभािनेलाही वतलाजंली वदली आहे. 

 
त्याचप्रमािे र्धमयभािना ि अध्यात्मिृत्ती यानंा सियर्धमयसमन्ियाचे अवर्धष्ठान िदेान्ताच्या आर्धारे 

वदल्यामुळे भारतीय राष्ट्र हे आता केिळ कहदू राष्ट्र उरलेले नसून ते सियर्धमय-समन्ियिादी राष्ट्र बनले आहे. 
भारत राष्ट्र हे “Secular” आहे असा इंग्रजी शब्द जेव्हा िापरतात तेव्हा त्याचा अथय हे राष्ट्र र्धमयहीन ककिा 
वनर्धमी आहे असा नसून ते राष्ट्र सियर्धमंसमन्ियी आहे ि त्यातील राज्य सिय र्धमांचा ि सिय जीिनवनष्ठाचंा 
समबुद्धीने प्रवतपाळ करील असा अवभपे्रत आहे. “सिय र्धमांचा ि सिय वनष्ठाचंा” हे शब्द बुवद्धपुरस्सर योवजलेले 
आहेत. त्यात वनरीश्वरिाद्याचंी वनरीश्वरिादािरील वनष्ठा ही सुद्धा राज्यसंस्थेने संरक्षि करण्याची िस्तू आहे 
असा अथय गृहीत र्धरलेला आहे. सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात ज्याला जे अंवतम सत्य िाटते त्याची त्या सत्यािरील 
वनष्ठा ही ईश्वरिाद्याचं्या ईश्वरवनष्ठेइतकीच पवित्र, पूज्य ि संरक्षिीय वनष्ठा होय असे सत्याग्रही तत्त्िज्ञान 
आहे. अशा वनरीश्वरिाद्याचंा समािशे सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात व्हािा म्हिूनच आपि “सत्य हाच परमेश्वर 
अथिा परब्रह्म” अशी निी शब्दयोजना अनेक िषांच्या विचारानंतर स्िीकवरली असे स्पष्ट ीकरि म. गारं्धींनी 
केलेले आहे. कोिाही नागवरकाला कोितीही जीिनवनष्ठा देिे हे येथील राज्यसंस्थेचे कतयव्य नसून प्रत्येक 
नागवरकाच्या प्रामाविक जीिनवनष्ठेचे इतराचं्या उपद्रिापासून संरक्षि करिे हेच येथील राज्याचे कतयव्य 
आहे. कोितीही विवशष्ट  जीिनवनष्ठा इतरानंा पटिनू देता येईल पि वतची सक्ती करता येिार नाही. 
ईश्वरिादी असोत ककिा वनरीश्वरिादी असोत, मूर्मतपूजक असोत ककिा अमूताची उपासना करिारे असोत– 
सिांना सारखे संरक्षि वदले जाईल. पि अमूताच्या उपासकाला मूर्मतपूजकाचं्या मूती र्फोडण्याचे स्िातंत्र्य 
वमळिार नाही. तसेच आपल्या मूती ि त्यांची पूजा कोिासही इतरािंर लादता येिार नाही. येथील राज्य 
अशी सक्ती करिाराचें समबुद्धीने पावरपत्य करील. सिांना केिळ भौवतकिादी बनवििे ककिा सिांना 
अध्यात्मिादाची दीक्षा देिे हेही येथील राज्यकत्यांचे कतयव्य नाही. सिांचे समबुद्धीने संरक्षि करिे आवि 
कोिािरही कोिाची सक्ती चालू न देिे हेच या राष्ट्राचे ब्रीद असून, या ब्रीदाची उभारिी प्रत्येकास अकहसेने 
सत्याची उपासना करण्यास पूिय स्िातंत्र्य असाि ेया सत्याग्रही वनष्ठेिर झालेली आहे. या सत्याग्रही वनष्ठेमुळे 
राष्ट्र आता कहदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, विस्ती राष्ट्र ककिा पारशी राष्ट्र अथिा बौद्ध राष्ट्र उरलेले नसून ते 
सत्याग्रही ि सिोदयिादी राष्ट्र बनलेले आहे. सिांचा उदय व्हािा आवि प्रत्येकाला आपापल्या वनष्ठेस ि 
सत्यास उपावसता यािे असे हे एक असामान्य ि अवभनि राष्ट्र बनले आहे. यातून जावतभेद, र्धमयभेद ि आर्मथक 
िगयभेद कायमचे नष्ट  झाले पावहजेत अशी आमची वनष्ठा बनली आहे. 
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वेदान्त, समाजक्रांती आनि अवहसा 
 

भारतीय संस्कृतीचा इवतहास अिलोकन केल्यास असे वदसून येते की, भारतात समाजक्रातंीचे प्रयत्न 
प्राचीन काळी अकहसािादी बौद्धानंी ि जैनानंी केले. या समाजक्रांतीला विरोर्ध करण्याचे कायय िैवदक 
अवभमान्यानंी केले. प्रथमतः बौद्ध र्धमय ही कहदू र्धमाहून वभन्न असा र्धमय नसून उपवनषदातील िदेान्ताचा आर्धार 
घेऊन समाजक्रातंी करिारा एक संप्रदाय होता. पुढे ब्राह्मिानंी बौद्धानंा िैवदक संस्कृतीतून दूर लोटले आवि 
िदेान्ताला समाजक्रातंीपासून पराुेमुकेख केले. शकंराचायांच्या काळापासून िैवदक संस्कृती ही 
समाजक्रातंीपासून कायमची पराुेमुरख झाली. शाकंर िदेान्तातील अदै्वत-तत्त्िज्ञान िदेप्रामाण्याच्या 
बरं्धनात गुरर्फटून गेले आवि िदेान्ताने ििांश्रमर्धमांतील उच्चनीच भाि, सामावजक विषमता आवि कहसािाद 
यानंा व्यिहारके्षत्रात मान्यता वदली. यानंतर मध्ययुगीन सारु्धसंतानंी िेदान्ताला अकहसािृत्तीचे ि समतािृत्तीचे 
महत्ि पटिनू देण्याचा प्रयत्न केला. पि तेही कायय अपुरेच रावहले. ते सारु्धसंताचें कायय पुरे करण्याचा आवि 
िदेान्ताला समाजक्रावंतकारक ि अकहसािादी स्िरूप देण्याचा मान म. गारं्धींनी वमळविला. यामुळे सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञानात िेदान्ताचे अदै्वतदशयन, सारु्धसंताचंी अकहसािृत्ती ि समता आवि आरु्धवनक युरोपात वनमाि 
झालेली सामावजक क्रावंतिृत्ती याचंा संुदर समन्िय झालेला वदसून येतो. या सिय समन्ियाची तकय शुद्ध माडंिी 
ि मीमासंा अद्याप झालेली नसली तरी आचायय विनोबा यानंी ते कायय करण्यास प्रारंभ केला असून त्यासाठी 
त्यानंी बुद्धगया येथे एक समन्िय-आश्रमही स्थापन केला आहे. या समन्ियाश्रमात िदेान्त आवि अकहसादशयने 
याचंा समन्िय करण्याचे कायय जसे होिार आहे तसेच व्यस्क्तिाद-विरुद्ध-समाजिाद आवि राष्ट्रिाद-
विरुद्ध-मानितािाद असे ते वनरवनराळे िाद आरु्धवनक युरोपात उगम पािनू आरु्धवनक भारतात आले आहेत, 
त्या सिांचा समन्ियही करण्याचे प्रयत्न सुरू होिार आहेत. सत्याग्रही िृत्तीचा आश्रय केलेल्या आरु्धवनक 
भारताने भारतातून एकेकाळी वनिावसत झालेली बौद्ध र्धमाच्या अनुयायानंा ि बुद्धाच्या वशष्ट्यानंा गौरिाचे 
स्थान वदले आहे. बौद्धर्धमीय सम्राट अशोक याचे र्धमयचक्र भारतीय ध्िजाचे वचन्ह बनलेले आहे आवि शातंतेची 
अकहसक समाजक्रातंी हे भारताचे वनयोवजत ि अंगीकृत कायय बनलेले आहे. या दृष्ट ींनी विचार केल्यास 
अठराव्या शतकाच्या अखेरीस परतंत्र बनलेला भारत आवि विसाव्या शतकाच्या मध्यास स्ितंत्र बनलेला 
भारत याची संस्कृती एकच असली, तरी वतचा कायापालट झाला असून वतच्यात आंतरबाह्य क्रातंी घडून 
आलेली आहे. या क्रातंीचे श्रेय राममोहन रॉय याचं्यापासून गारं्धीजींपयंत होऊन गेलेल्या सियप्रकारच्या 
क्रावंतकारकानंा असले तरी त्या सिांच्या कायािर गारं्धीजींनी मुकुट चढविला असे म्हटले तर त्यात कोितीही 
अवतशयोक्ती होिार नाही. भारतीय संस्कृतीला आजच्या जगात जे मानाचे स्थान ि प्रवतष्ठा लाभली आहे 
त्याचे श्रेय म. गारं्धींनाच आहे. ही संस्कृती मानिाला सिय प्रकारच्या दास्यातून, विषमतेतून ि बरं्धनातूंन मुक्त 
करण्याचा प्रयत्न करीत असून शासनमुक्तीच्या ध्येयाचा खरा मागय दाखवित आहे. मानिाला पुन्हा एकदा 
“वर्धल  बलं क्षवत्रय बलं ब्रह्म तेजोबलं बलम् ” असा संदेश देऊन नि ेजग वनमाि करू पाहिारे ऋषी राष्ट्रात 
वनमाि होत आहेत हा या राष्ट्राचा मवहमा नव्हे काय? असे ऋषी केिळ एका राष्ट्राचा ककिा एका र्धमाचा 
उद्धार करून थाबंत नाहीत. ते सिय जगाला निे जग वनमाि करण्याचा मागय दाखवित असतात कारि त्यानंा 
मानि-र्धमाची सनातन तत्त्ि ेअिगत असतात अथिा आपल्या तपियेने ती तत्त्ि ेअिगत करून घेतात ि जुन्या 
जगात क्रातंी घडिनू निे जग वनमाि कवरतात. तसे करण्यात त्याचंा हेतू अव्यवभचारी सत्यवनष्ठा ि वनमयम पे्रम 
याहून दुसरा कोिताही नसतो. 
 

[नवभारत, ऑक्टोबर १९५५, प.ृ १७ ते २२] 
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२६ 
 

सत्याग्रह व समाजवाद 
 

सत्याग्रही तत्त्िज्ञान हे समाजिादी तत्त्िज्ञानाच्या अगदी विरुद्ध आहे असे जेव्हा प्रवतपादण्यात येत 
असते, तेव्हा सत्याग्रही तत्त्िज्ञान हे र्धनसत्ताक व्यस्क्तिादाच्या त्याहूनही अवर्धक विरुद्ध आहे इकडे दुलयक्ष 
करण्यात येत असते. सत्याग्रही समाजरचनेत व्यस्क्तिादाला स्थान आहे, परंतु र्धनसत्ताक व्यस्क्तिादाला 
त्यात मुळीच स्थान नाही. र्धनसत्ताक समाजाची रचना सामुदावयक र्धनोत्पादन आवि िैयस्क्तक र्धनविवनमय 
ि र्धनविभाजन या दोहोंच्या एकत्र स्स्थतीिर झालेली असते. औद्योवगक क्रातंीनंतर उद्योगरं्धद्याचें प्रमाि 
िाढले आवि यावंत्रक कारखाने वनमाि होऊन सामुदावयक र्धनोत्पादन चालू झाले. असे सामुदावयक 
र्धनोत्पादन चालू झाल्यानंतर र्धनविवनमयाचे ि र्धनविभाजनाचे पूिीचेच स्िरूप अबावर्धत ठेिनू कारखान्यािंर 
ि त्यात वनमाि होिाऱया मालािर िैयस्क्तक स्िावमत्ि चालू देिे हे अनथांिह आहे आवि म्हिून त्यािर 
समाजाचे सामावयक स्िावमत्ि स्थापन करािे, हा समाजिादी विचारसरिीचा आर्धारभतू वसद्धान्त आहे. 
सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादन ि िैयस्क्तक कारखानदारी या दोहोंच्या एकत्र स्स्थतीमुळे समाजात आर्मथक 
विषमता, परोपजीिन ि िगययुद्ध याचंी अवभिृद्धी होऊन राष्ट्रीयत्ि ि लोकसत्ता ही दुभगंतात आवि त्यानंा 
र्धवनकसते्तचे जुलमी स्िरूप प्राप्त होते, हा समाजिादाचा वसद्धातं सत्याग्रही तत्त्िज्ञानास अमान्य करता 
येिार नाही. तसेच सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादन चालू झाल्यानंतर, कारखान्यािंर भाडंिलदाराचें 
िैयस्क्तक स्िावमत्ि ठेिनू भाडंिलदार ि कामगार या िगांतील आर्मथक संबरं्ध ि व्यिहार केिळ अवनबरं्ध स्पर्धा 
ि िगीय ककिा िैयस्क्तक स्िाथयसार्धनाचंी ओढाताि याचं्या अर्धीनच ठेिािते आवि त्याचें वनयमन समाजाने 
ककिा सरकारने करू नये, हे अवनबंर्ध र्धनसते्तचे तत्त्िज्ञान सत्याग्रही तत्त्िज्ञानास केव्हाही मान्य होिार नाही. 
कारखाने ही र्धवनक लोकाचंी मालमत्ता नव्हे, समाजातील र्धनोत्पादनाचे साियजवनक कायय योलय प्रकारे चालू 
ठेिण्याची जबाबदारी लादून र्धवनक िगाकडे सोपविलेला, कारखाने हा एक साियजवनक वनर्धी आहे आवि 
ज्यानंा आज र्धनी म्हितात ते समाजाने नेवमलेले वनवर्धर्धारक आहेत, असे तत्त्ि म. गारं्धींनी अनेकिार 
प्रवतपावदलेले आहे. अथात या वनर्धीची व्यिस्था कशी करािी हे वनयमन करण्याची सत्ता समाजाकडेच असली 
पावहजे. तसेच कारखानदार िगय हा असा समाजाचा वनवर्धर्धारक म्हिजे एक प्रकारचा सेिक आहे, तसाच 
कामगारिगयही समाजाचा सेिक असून कारखान्यात त्यासही भाडंिलदारासारखेच हक्क समाजाने वदले 
पावहजेत. कारखाने ही जशी भाडंिलदाराचंी िैयस्क्तक मालमत्ता नव्हे, तसेच कामगार हे भाडंिलदाराचें 
व्यस्क्तशः नोकर नव्हेत. ते दोघेही समाजाचे सेिक आहेत आवि दोघाचं्याही योलय हक्काचें ि कतयव्याचें वनयमन 
करून त्याचें संबरं्ध न्यायािर अवर्धवष्ठत करिे हे समाजाचे कतयव्य आहे, असे म. गारं्धींचे सामुदावयक 
र्धनोत्पानासंबंर्धी आजचे र्धोरि आहे. पि हेच र्धोरि वत्रकालाबावर्धत आहे ककिा सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाशी या 
विवशष्ट  र्धोरिाचा वनत्य संबरं्ध आहे, असे आम्हास िाटत नाही. जर हे र्धोरि कारखानदार ि कामगार याचं्यात 
न्यायप्रस्थापना करण्यास पुरे पडले नाही, तर कारखानदाराकंडून कारखाने काढून घेऊन ते प्रत्यक्ष 
समाजाच्या ताब्यात द्यािते हे र्धोरिही सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाशी विसंगत नाही. 

 
कोितेही स्िावमत्िाचे हक्क केिळ परंपरागत म्हिून अबावर्धत ठेविलेच पावहजेत आवि ते अबावर्धत 

ठेिण्यापासून समाजाचे अवहत होत असले तरी ते नष्ट  करू नयेत, हे तत्त्िच सत्याग्रहाशी पूियपिे विसंगत 
आहे. िैयस्क्तक मालमत्ता ि स्िावमत्िाचा हक्क या वत्रकालाबावर्धत सनातन िस्तू नाहीत ककबहुना या संस्था 
समाजात लागिारे र्धनोत्पादन होत राहाि ेआवि त्यासाठी श्रम करण्यास लोकानंा उत्साह िाटािा म्हिून 
वनमाि झालेल्या आहेत, असेच सत्याग्रही तत्त्िज्ञान आहे. जोपयंत िवजतक्या प्रमािात हे कायय या 
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संस्थाकंडून होत राहील तोपयंत ि वततक्या प्रमािात त्या संस्था समथयनीय ठरतील. तथावप या संस्थाचं्या 
आर्धारे कोितेही श्रम न करता द्रव्य संपादन करण्याच्या मागाचे समथयन होऊ शकत नाही आवि म्हिूनच 
िैयस्क्तक कारखानदारीमुळे समाजात अकष्ट ार्मजत र्धनसंपादनाचे जे मागय रूढ होतात त्याचें सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञानाप्रमािे समथयन करता येत नाही, असे प्रस्तुत लेखकाचे स्ितःचे मत आहे. त्याचप्रमािे कोित्याही 
प्रकारचे श्रम न करता केिळ स्िावमत्िाच्या हक्कािर जवमनीचा खंड उपभोगिे हेही सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाच्या 
विरुद्ध आहे. खंड, व्याज ि नर्फा हे द्रव्याजयनाचे मागय िैयस्क्तक जमीनदारी, सािकारी ि कारखानदारी 
अबावर्धत आहे तोपयंत नष्ट  होऊ शकत नाहीत आवि या तीनही द्रव्याजयनाच्या मागांत दुसऱयाच्या श्रमाचे र्फळ 
विनाश्रम उपटता येण्याचे तत्त्ि अंतभूयत झालेले आहे. याचाच अथय स्तेय ि कहसा याचं्या आर्धारे या प्रकारचे 
द्रव्याजयन होत असते असा होतो, परंतु सत्याग्रही समाजरचनेत या स्तेयास ि कहसेस मान्यता देता येिार 
नाही. याच दृष्ट ीने समाजिादी आर्मथक विचारसरिी व्यस्क्तिादी आर्मथक विचारसरिीहून सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञानाला वनकट आहे, असे आम्ही म्हितो. सत्याग्रही तत्त्िान्िये र्धनसत्ताक संस्कृतीचे तर समथयन होऊ 
शकत नाहीच, परंतु खाजगी जमीनदारी, सािकारी ि कारखानदारी याचं्यामुळे जे द्रव्याजयनाचे मागय 
कायदेशीर म्हिून अस्स्तत्िात येतात त्याचेंही समथयन होऊ शकत नाही. दुसऱयाच्या श्रमाने उत्पन्न झालेल्या 
संपत्तीचा अंश स्ितः कोितेही श्रम न करता उपभोगिे हे नैवतकदृष्ट्ट्या चौयय होय. 

 
हे चौयय नष्ट  करण्यास समाजिादी आर्मथक घटना स्िीकारिे ककिा सामुदावयक र्धनोत्पादन करिे हे 

दोनच मागय आहेत. केिळ हस्तव्यिसाय ि िैयस्क्तक र्धनोत्पादन यामुळे समाजात जे भौवतक र्धन वनमाि 
होईल तेिढ्यािरच संतुष्ट  राहण्यास सिय समाज स्िच्छेने तयार झाला तर समाजिादाचा प्रयकनच वनमाि होत 
नाही. परंतु तसे व्हाियाचे तर समाजाच्या भौवतक राहिीचे मान र्फारच सारे्ध असाि े लागेल.म. गारं्धींची 
स्िाभाविक प्रिृत्ती या साध्या राहिीकडेच आहे आवि त्याचंा सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादनास तत्त्ितःच 
विरोर्ध आहे. समाजाची भौवतक राहिी सार्धी बनण्याने त्याची संस्कृती हीन बनते अथिा तो रानटी बनतो असे 
त्यानंा िाटत नाही. “सार्धी राहिी ि उच्च विचारसरिी” याचंा समन्िय होऊन श्रेष्ट  प्रतीची मानिसंस्कृती 
वनमाि करता येईल, असा त्याना आत्मविश्वास िाटतो आवि समाजातील ज्या व्यक्तींनी सत्याग्रहाची दीक्षा 
घेतली असेल त्यानंी या तत्त्िाप्रमािेच आपले जीिन व्यतीत केले पावहजे, असे त्याचें सागंिे आहे. तथावप 
सिय समाज या उच्च आदशयभतू अिस्थेस पोहोचू शकेल आवि समाजातील सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादन 
समूळ बदं पडेल असेही त्यासं िाटत नाही. समाजातील सामान्य लोकाचंी भौवतक संपत्तीची अवभलाषा तीव्र 
आहे आवि ती तृप्त करण्यासाठी सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादन आज अपवरहायय असे त्यानंाही िाटते. 
अथात या सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादनाबरोबर येिारे सामावजक प्रयकन सोडविताना समाजिादाचा आश्रय 
करिे सत्याग्रही तत्त्िज्ञानास भाग पडिार आहे आवि याच दृष्ट ीने म. गारं्धी स्ितःस समाजिादीही 
म्हिवितात. मात्र त्यानंा समाजिादाची प्रस्थापना कहसामागाने करिे संमत होिे शक्य नाही. कारि, 
कहसामागाने सामावजक क्रातंी करून न्यायाची प्रस्थापना होऊ शकत नाही आवि तसा जे प्रयत्न करतात ते 
स्ितःच तत्त्िभ्रष्ट  होऊन अन्यायी बनतात. म्हिून समाजिादाची प्रस्थापना कराियाची झाली तरी ती 
अनत्याचारी क्रातंीनेच केली पावहजे हे सत्याग्रहाचे यासंबरं्धातील अंवतम तत्त्ि समजण्यास प्रत्यिाय नाही. 

 
सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादनाची पद्धती शतेीसुर्धारिेच्या दृष्ट ीनेही कहदुस्थान देशास अिलंबािी 

लागिार आहे. ही यावंत्रक शतेी सामावजक स्िावमत्िाच्या तत्त्िािर करािी, सहकार तत्त्िािर करािी, की 
िैयस्क्तक स्िावमत्िाच्या तत्त्िािर करािी, हा प्रयकन कहदुस्थानापुढे लिकरच उभा राहिार आहे. िैयस्क्तक 
स्िावमत्िाच्या तत्त्िािर यावंत्रक शतेी मोठ्या प्रमािात वनमाि झाल्यास जमीनदार ि शतेकरी याचं्यात इतकी 
आर्मथक विषमता वनमाि होईल ि एिढे प्रचडं िगययुद्ध माजेल की, त्याचे वनिारि कोिाच्यानेही होिार नाही. 
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तेव्हा कहदुस्थानात शातंता नादंण्याच्या दृष्ट ीने यावंत्रक शतेी सहकारी तत्त्िािर ककिा सामावजक स्िावमत्िाच्या 
तत्त्िािर करण्यावशिाय गत्यंतर नाही, हे आता बहुतेक राष्ट्रीय अथयशास्त्रज्ञासं मान्य होऊ लागले आहे. 
कहदुस्थानातील बेकारी ि दावरद्र्य याचें वनिारि करण्यास ज्याप्रमािे िैयस्क्तक यावंत्रक कारखानदारी समथय 
होऊ शकत नाही, त्याचप्रमािे िैयस्क्तक यावंत्रक शतेी हीही समथय होऊ शकत नाही, हे कोिासही मान्य 
कराि ेलागिार आहे. कहदुस्थानचा दावरद्र्य वनिारिाचा ि बेकारी-वनिारिाचा प्रयकन इतका प्रचंड आहे की, 
तो सोडविण्यास र्धनसत्ताक आर्मथक घटना केव्हाही समथय होिार नाही. चाळीस कोटी जनतेच्या दावरद्र्याचे 
वनिारि करण्यास इंललंड, जमयनी, इटली, जपान यासारख्या पाच-सात कोटी लोकसंख्येच्या राष्ट्राचे 
साम्राज्यिादी अथयशास्त्र केव्हाही उपयोगी पडिे शक्य नाही. कहदुस्थान, चीन, रवशया, युरोप अशी खंडराष्ट्रे 
वनमाि होण्याचा काळ आज आलेला आहे, ...अशा खंडराष्ट्राची आर्मथक घटना र्धनसत्ताक ि साम्राज्यसत्ताक 
तत्त्िािंर होऊ शकिार नाही. त्यानंा आर्मथक दृष्ट ीने प्रायः स्ियंपूियतेचे र्धोरि स्िीकारून राष्ट्रांतगयत 
व्यापारानेच आपला प्रयकन सोडिािा लागेल आवि असे करताना आर्मथक समता ि औद्योवगक लोकसत्ता या 
तत्त्िाचंा आश्रय करािा लागेल. आर्मथक समता ि औद्योवगक लोकसत्ता म्हिजेच समाजिादी आर्मथक घटना 
होय. 

 
परंपरा, प्रगती व क्रांती 
 

अशा प्रकारे सामुदावयक यावंत्रक उत्पादनाचा आश्रय केल्यामुळे व्यस्क्तिादी आर्मथक घटनेतून 
समाजिादी आर्मथक घटनेत प्रिशे करिे भाग असून परंपरागत र्धनाजयनाचे मागय ि स्िावमत्िाचे हक्क 
यासंबरं्धीच्या कल्पनामंध्ये क्रातंी होिे अपवरहायय होिार आहे. तेव्हा प्रस्तुत परंपरागत हक्काचे वनयंत्रि 
करण्यासंबंर्धी अथिा त्यापंैकी काही नष्ट  करण्यासंबरं्धी सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाची िृत्ती कशा प्रकारची आहे याचा 
येथे थोडासा विचार करिे आियकयक आहे. सामावजक रूढी, र्धार्ममक बरं्धने ककिा कायदे यासंबरं्धी सत्याग्रहाची 
जी िृत्ती आहे तीच स्िावमत्िाच्या हक्कासंबरं्धीही असिार ि आहे. याविषयी पािात्त्य राष्ट्रातं परंपरािाद, 
प्रगवतिाद ि क्रावंतिाद असे तीन विचारसंप्रदाय आढळतात. परंपरािादाचे पुरस्कते असे प्रवतपावदतात की, 
परंपरागत स्िावमत्ि नष्ट  करण्याचा समाजाला मुळीच हक्क नाही. प्रगवतिादी म्हितात की, परंपरागत 
स्िावमत्ि पवरस्स्थवतभेदामुळे समाजाला अवहतािह होत असेल तर ते नष्ट  करण्यास प्रत्यिाय नाही, पि ते 
नष्ट  करताना ज्याचें हक्क नष्ट  कराियाचे त्यानंा योलय मोबदला वदला पावहजे. क्रावंतिादी याच्यापुढे जाऊन 
असा युस्क्तिाद कवरतात की, परंपरागत स्िावमत्ि समाजवहताला विघातक ि अन्याय्य आहे असे वसद्ध 
झाल्यानंतर ते नष्ट  करताना कोिताही मोबदला देिे म्हिजे आजपयंत चालत आलेला अन्याय पुढेही चालू 
ठेिण्यासाठी इतरािंर अन्याय्य भार लादण्यासारखे आहे. सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात या तीनही िृत्तींना योलय 
प्रमािात अिसर वमळू शकतो. परंपरागत हक्क सामावजक उपयुक्ततेतून वनमाि झालेले असतात, तसे 
त्यापैकी काही हीन प्रकारे ितयन करूनही वमळविलेले असतात. तेव्हा सिय परंपरागत हक्क एकाच कोटीत 
घालता येिार नाहीत. ज्या हक्काचंा उद्भाि सामावजक उपयुक्ततेतून ि कायदेशीर मागांनी झाला असेल 
त्यापंैकीसुद्धा काही हक्क कालातंराने अपकारक ठरतात आवि म्हिून ते नष्ट  करण्याचा हक्क समाजाला 
असला पावहजे. असे हक्क नष्ट  करताना परंपरागत र्धन्यानंा नुकसानभरपाईसाठी काही द्याि े हे तत्त्ि 
सामान्यतः उवचत असले, तरी ती नुकसानभरपाई कोिाकडून िसूल करून कोिाला देण्यात येिार याचाही 
विचार केला पावहजे. ज्या िगाने अनेक िषे अन्याय्य हक्क उपभोवगले असतील आवि ज्याला ते नष्ट  केल्याने 
भोगाि ेलागिारे नुकसान सोसण्याची शक्ती असेल अशा िगांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी गवरबािंर भार 
टाकिे न्यायाचे होिार नाही. अथात ज्याचं्यापाशी अवर्धक र्धन आहे त्याचं्यािर वनर्धयन िगाला न्याय 
वमळण्यासाठी अवर्धक बंर्धने घालिे, त्याचें हक्क मयावदत करिे, अियकय तर ते नष्ट  करिे आवि प्रसंगी मुळीच 
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मोबदला न देता नष्ट  करिे, या सिय गोष्ट ी लोकवहत ि लोकसंग्रह याकंडे लक्ष देऊन समाजाने करण्यास 
प्रत्यिाय नाही. मात्र असे करीत असता कोित्याही िगािर सूड उगविण्याची भािना र्धरू नये. ज्याचें हक्क 
नष्ट  व्हाियाचे त्याचं्या योगके्षमाचीही जबाबदारी समाजाने घेतली पावहजे आवि त्यानंा नव्या पवरस्स्थतीशी 
समरस बनण्यास योलय संर्धी ि योलय काल वदला पावहजे, हेही वततकेच खरे आहे. अकहसात्मक क्रातंीत या 
सिय गोष्ट ींकडे पूिय लक्ष वदले जाईल आवि कहसात्मक क्रातंीत ते वदले जात नाही. एिढाच खरा भेद सत्याग्रह 
ि सशस्त्र क्रावंतिाद याचं्यामध्ये आहे. सत्याग्रही तत्त्िज्ञान हे स्िावमत्िाच्या संबरं्धीही क्रावंतिादी आहे आवि 
केिळ दीघय परंपरेने कोितेही हक्क अविनाशी अथिा शाश्वत बनतात असे ते मानू शकत नाही. जवमनी ि 
कारखाने ही व्यक्तींच्या अर्धीन असली तरी तो राष्ट्राचा वनर्धी आहे आवि जमीनदार ि कारखानदार हे 
समाजाचे वनवर्धर्धारक आहेत. या दृष्ट ीनेच सत्याग्रह वतकडे पाहत असतो. म्हिून सिय प्रकारच्या स्िावमत्िाला 
ि िैयस्क्तक मालमते्तच्या हक्काला सापेक्षत्ि प्राप्त होते. जवमनी ि कारखाने ही र्धनोत्पादनाची सार्धने 
साियजवनक स्िावमत्िाची बनवििे हेच लोकवहतासं पोषक आहे असे समाजाने ठरविले, तर तसे करण्याच्या 
मागात कोिासही अडथळा आिता येिार नाही. या प्रयकनाचा वनियय िगययुद्धाने न लािता समाजाच्या 
न्यायबुद्धीस जागृत करून लाविला पावहजे आवि समाजाची न्यायबुद्धी व्यक्त करण्यास ि जागृत करण्यास 
लोकसत्ताक राज्यपद्धतीचा आश्रय दोनही पक्षानंी करािा हाच व्यािहावरक मागय आहे, असे सत्याग्रही तत्त्िास 
मान्य करिे भाग आहे. लोकसते्तचा मागय सोडल्यास आज ‘रॅ्फवसझम’ ि ‘कम्युवनझम’ हेच दोन अत्याचारी 
मागय उरतात आवि ते मागय सत्याग्रहास केव्हाही त्याज्यच आहेत. तेव्हा लोकसत्ताक मागाने ि आत्मबलाच्या 
आश्रयाने प्रस्थावपत होिारी समाजिादी आर्मथक घटना हीच सत्याग्रही तत्त्िज्ञानास मान्य होईल हे उघड 
आहे. मात्र सत्याग्रही राजकारि म्हिजे वब्रवटश समाजिाद्याचें केिळ बुवद्धबलािर विसंबनू राहिारे 
कायदेशीर ककिा सनदशीर राजकारि नव्हे, हे येथे स्पष्ट  केले पावहजे. जो सत्याग्रहाचा मागय परकीय 
साम्राज्यसते्तविरुद्ध आज अिलंवबण्यात येतो, तोच मागय स्िराज्यात स्िदेशी र्धनसते्तविरुद्धही अिलंवबण्यात 
येईल ि आला पावहजे. मात्र यास योलय असे नेते वनमाि झाले पावहजेत. तथावप योलय िळेी योलय नेते वनमाि 
होण्याइतके आत्मबल आज भरतखंडात वनमाि झाले आहे. या आत्मबलाच्या अभािी स्िराज्यातील अनेक 
संकीिय प्रयकन सोडविताना कहसेचा ि अत्याचाराचंा र्फार मोठा प्रादुभाि झाल्यावशिाय राहिार नाही. कहसात्मक 
क्रातंी ि सियनाश या दोनही आपत्ती टाळून शातंतेने राष्ट्रीय जीिनात क्रातंी घडिनू आिण्यास केिळ हे 
आत्मबलच समथय होिार आहे. समाजातून हे आत्मबल नष्ट  होऊन त्याची बुद्धी तमोगुिाने ि रजोगुिाने 
मवलन बनली, तर कहसात्मक क्रातंी ि सियनाश यापंैकी कोितीही आपत्ती त्याच्यािर ओढिण्यास िळे 
लागिार नाही. विशषेतः अनेक िषांच्या आर्मथक वपळििुकीने बुभवुक्षत बनलेल्या भारतीय जनतेत माथेवर्फरू 
िृत्ती पसरण्यास र्फार काल लागेल असे िाटत नाही. इंललंडची न्यायबुद्धी तमोगुिाने मवलन झाली तेव्हा ती 
सुस्त बनली. कारि हे राष्ट्र सुस्स्थतीत होते. पि ज्या देशातील जनता बुभवुक्षत बनलेली आहे त्या देशात 
न्यायबुद्धी मवलन झाल्यास माथेवर्फरूपिा हा एकच पवरिाम अपवरहाययपिे घडून येिार आवि त्यातूनच 
कहसात्मक क्रातंी ककिा सियनाश याचंा उद भि होिार. याचा पवरहार करण्यास केिळ आत्मबलच समथय होऊ 
शकेल. या आत्मबलाच्या आश्रयानेच लोकसते्ततून समाजसते्तत प्रिशे करण्याचा शातंतेचा मागय जगाला 
लाभिार आहे. अथात अशा मागानेच व्यस्क्तिाद ि राष्ट्रिाद याचंा समाजिादाशी समन्िय होऊ शकेल. 
 
एकवगी समाज, चातुवयण्यय व सत्याग्रह 
 

समाजिाद ि व्यस्क्तिाद याचंा समन्िय समाजिादी लोकसत्ताक राज्यात होऊ शकतो. कारि, अशा 
राज्यात विचार, प्रचार ि आचार याविषयी व्यक्तींना शातंतेचे स्िातंत्र्य उपभोगता येते आवि लोकसत्ताक 
तत्त्ि ेऔद्योवगक के्षत्रात लागू होऊन जवमनी ि कारखाने याचं्यािर समाजाचे स्िावमत्ि प्रस्थावपत होत असते. 



 

अनुक्रमणिका 

अशा राज्यात एकिगी समाज अस्स्तत्िात येईल आवि त्यामुळे समाजात खरी बंरु्धभािना नादूं लागेल. या 
एकिगी समाजातील बरुं्धभािनेच्या आर्धारािरच खरी लोकसत्ता नादूं शकते. र्धनसत्ताक समाजात वजकडे 
वतकडे जीिनकलह, िैयस्क्तक स्पर्धा, जीवितवित्ताचंी अशाश्वती ि िगयकलह असे िातािरि असल्याने खरी 
लोकसत्ता नादूं शकत नाही. तसेच समाजसत्ताक राज्यात लोकसते्तच्या तत्त्िानंा हरताळ र्फासून अवनयंवत्रत 
एकपक्षी सत्ता प्रस्थावपत असेपयंत व्यस्क्तस्िातंत्र्य उपभोगता येत नाही. यामुळे रूढ राज्यकारभारात 
सुर्धारिा होण्यास लागिारे मतस्िातंत्र्य ि मतप्रचारस्िातंत्र्य याचं्या अभािी राजकीय अन्यायाचंा प्रादुभाि 
होण्याचा संभि असतो. या अन्यायामुळे िवरष्ठ अवर्धकारीिगय ि सामान्य जनता असे दोन िगय अस्स्तत्िात येऊन 
समाजसते्तला अवनयंवत्रत नोकरशाहीचे स्िरूप प्राप्त होण्याचा वनवित र्धोका आहे. याकवरताच लोकसते्तचा 
नाश न करता समाजसते्तची प्रस्थापना करण्याचा मागय म. गारं्धींच्या सत्याग्रहनीतीतून सापडेल असे 
िाटल्यािरूनच प.ं जिाहरलाल नेहरू हे स्ितःला समाजिादी, लोकसत्तािादी ि अनत्याचारी क्रावंततंत्राचे 
पुरस्कते मानू लागले आहेत. 

 
परंतु अनेकिगी समाजातून एकिगी समाजात प्रविष्ट  होिे हे तत्त्ि सत्याग्रहास वकतपत मान्य आहे, 

याचा येथे विचार केला पावहजे. सत्याग्रहाचे प्रिेते म. गारं्धी स्ितःस ििाश्रमसंस्थेचे पुरस्कते मावनतात आवि 
चातुियण्यय हा ििाश्रमसंस्थेचा आर्धार असल्यामुळे काही लोकानंा एकिगी समाजाचे ध्येय सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञानाशी विसंगत िाटते. परंतु हा केिळ शास्ब्दक िाद आहे ककिा या िादात बराच गैरसमजही असण्याचा 
संभि आहे. यास्ति चातुियण्याचे सामावजक तत्त्िज्ञान म्हिजे काय हे प्रथम वनवित केले पावहजे. “स्ि ेस्िे 
कमयण्यवभरतः संवसकद्ध लभते नरः” ि “स्िकमयिा तमभ्यच्यय वसकद्ध विन्दवत मानिः” हा चातुियण्यय संस्थेचा 
आध्यास्त्मक आर्धार मावनला जातो आवि प्रस्तुत तत्त्िाचं्या आर्धारे समाजरचना कराियाची म्हिजे प्रत्येक 
मनुष्ट्याने आपल्या गुिानुसार समाजाची कोितीही सेिा केली तरी ती वनरहंकार ि वनःस्िाथय बुद्धीने केली 
असता त्यास श्रेष्ठत्ि प्राप्त होते, समाजसेिा ही एक परमेश्वराचीच सेिा असून तीतच व्यक्तीचे आस्त्मक वहत 
आहे ि समाजातील सिय उपयुक्त व्यिसायाचंी योलयता सामावजकदृष्ट्ट्या सारखीच असल्याने वनरवनराळे 
व्यिसाय करिाऱया लोकातं सामावजक, आर्मथक ककिा राजकीयदृष्ट्ट्या उच्चनीचभाि कस्ल्पिे ि विषमता रूढ 
करिे हा अर्धमय होय, असा अथय होतो. हा अथय लोकसते्तच्या ककिा समाजसते्तच्या ध्येयाशी विसंगत नसून 
सापं्रतच्या यावंत्रक र्धनोत्पादनाच्या युगात समाजिादी लोकसत्ता प्रस्थावपत होईल तेव्हाच समाजातील 
कोिताही व्यिसाय करिे ही लोकसेिा, म्हिजेच लोकसंग्रह ककिा ईशसेिा होय असे म्हिता येईल. 
र्धनोत्पादनाची सार्धने व्यस्क्तगत स्िावमत्िाची आहेत तोपयंत समाजातील कष्ट ाळू जनतेला आपली श्रमशक्ती 
र्धवनकिगाची लक्ष्मी िाढविण्यासाठीच िेचािी लागिार आहे. जनतेला भोगाव्या लागिाऱया या कष्ट ानंा 
परमेश्वरसेिा म्हििे म्हिजे लक्ष्मीितं ते परमेश्वर, असा अथय करािा लागतो. 

 
समाजातील वनरवनराळया शक्ती याच देिता आहेत. प्रस्तुत देिताचं्या प्रसन्नतेतून सिय भोग ककिा 

संपत्ती उत्पन्न होत असते. ही संपत्ती हे एक “हिनद्रव्य” समजून ती पुन्हा त्या देिताकंडे गेली पावहजे. हाच 
एक सामावजक यज्ञ आहे आवि या यज्ञाची उत्पत्ती कमातून होत असते. हे यज्ञचक्र चालविण्यासाठी कोितेही 
श्रम ककिा कमय न करता जे िगय सामावजक संपत्तीचा उपभोग घेतात, ते परपीडेचे पाप करीत असतात आवि 
दुसऱयाचं्या श्रमाचे र्फल उपभोगून स्ितः श्रम करीत नाहीत म्हिून चोर ठरत असतात. त्याचं्यािर सामावजक 
श्रमशस्क्तरूप देिताचंा कोप होऊन त्याचंा कालातंराने नाश होिे हीच र्धमयस्थापना म्हिता येईल. या दृष्ट ीने 
विचार केला तरी भोगप्रर्धान र्धनसत्ताक संस्कृतीपेक्षा कमयप्रर्धान समाजिादी संस्कृती हीच ििाश्रमर्धमाच्या 
मूलतत्त्िास अनुसरून आहे, हे मान्य करािे लागेल. ििाश्रमर्धमय समाजसेिा ि समता यािर अवर्धवष्ठत असेल 
तर त्यापासून लोकसंग्रह ककिा समाजर्धारिा होईल. त्यात ज्या प्रमािात परोपजीिन चालू होते वततक्या 



 

अनुक्रमणिका 

प्रमािात त्याच्यातून विषमता, अन्याय, असत्य ि अर्धमय याचंी उत्पत्ती झालेली आहे. वततक्या प्रमािात त्यातून 
िगयविग्रहही वनमाि झालेला आहे आवि या िगयविग्रहामुळेच भरतखंड परतंत्र होऊन अद्यावप ते परतंत्रच 
रावहलेले आहे. 

 
चातुियण्ययसंस्थेत शूद्रिगय हा संपत्ती ि संस्कृती यापासून दूर ठेिण्यात आला होता. यामुळे 

ििाश्रमसंस्कृती ही केिळ तै्रिर्मिक संस्कृतीच बनली आवि वतने शूद्र-अवतशूद्र िगांना दास बनविले. यातून 
सामावजक विषमता, जन्मवसद्ध उच्चनीचभाि ि िगयविग्रह याचंी वनर्ममती झालेली आहे. जन्मवसद्ध 
उच्चनीचभाि, जातीय स्िाथय हा अद्यावप भरतखंडाच्या राष्ट्रीकरिाच्या आड येत आहे आवि अशा प्रकारे तो 
त्याच्या पारतंत्र्यासही कारि होत आहे. भरतखंडाच्या पारतंत्र्यास राष्ट्रबुद्धीचा अभाि हे मुख्य कारि झालेले 
आहे आवि ही राष्ट्रबुद्धी न िाढण्यास सामावजक जावतभेद ि तज्जन्य जन्मवसद्ध उच्च-नीचभाि, म्हिजेच 
सामावजक विषमता, कारि झालेली आहे. ही विषमता ज्या काळी र्धनोत्पादनाची शक्ती िाढलेली नव्हती 
त्या काळी अपवरहायय असेल, पि आज ती पवरहायय आहे. अशी पवरहायय विषमता चालू देिे ही कहसा आहे. 

 
चातुियण्याच्या अवभमान्यासंही ही संस्था अनावद ि शाश्वत नसून सत्ययुगात एकििी समाजच होता 

असे पुरािादी गं्रथातं केलेले िियन मान्य आहे. एकििी समाजव्यिस्था हीच अदशयभतू समाजव्यिस्था होय 
असा याचा स्पष्ट  अथय होतो. चातुियण्यातील शूद्रिगय हा केिळ सेिा करिारा िगय असून तो संपत्ती ि संस्कृती 
यापंासून दुरािलेला ठेििे हे समाजाचे ध्येय होऊ शकत नाही आवि सापंवत्तक ि सासं्कृवतक दृष्ट्ट्या शूद्रानंा 
समतेचे हक्क देण्याचे तत्त्ि गृहीत केल्यानंतर केिळ तै्रिर्मिकच समाज उरतो. जोपयंत राज्यसंस्था आहे 
तोपयंतच क्षवत्रय ििाची आियकयकता आहे. राज्यसंस्थेची आियकयकता नष्ट  झाली म्हिजे क्षवत्रय ििय 
आपोआपच नष्ट  होतो. सत्याग्रह ि समाजिाद ही दोनही तत्त्िज्ञाने दंडहीन समाजालाच आदशयभतू समाज 
मानीत असल्यामुळे त्याचं्या आदशयभतू समाजात क्षवत्रय ििाला अिकाशच नाही. अशा प्रकारे शूद्र ि क्षवत्रय 
हे दोन ििय नष्ट  करिे हे ध्येय समाजिाद ि सत्याग्रह या दोनही तत्त्िज्ञानास सार्धारि असेच म्हटले पावहजे. 
मग केिळ ब्राह्मि ि िैयकय हे दोनच ििय राहतात. यापैकी ब्राह्मि हे संन्यस्त ि िैरालयशील आवि िैयकय हे 
कमयशील ि भोगशील असा भेद आहे. या भेदाच्या दृष्ट ीने सत्याग्रहाचे ध्येय सिांस ब्राह्मि बनिाि ेअसे असून 
समाजिादाचे ध्येय सिांस िैयकय बनिािे, म्हिजे कमयशील ि भोगशील बनिािे असे आहे असे काही लोक 
म्हिू शकतील. हाच अथय दुसऱया शब्दात सागंाियाचा तर असा सागंता येईल की, समाज एकिगी बनािा हे 
ध्येय दोहोंसही समान असले तरी सत्याग्रही समाज अपवरग्रही, अध्यात्मप्रिि ि वनिृवत्तपर बनेल, तर 
समाजिादी समाज पवरग्रही, भौवतकसुखप्रिि ि प्रिृवत्तपर बनेल. 
 
भौनतक सुख व आक्त्मक सुख 
 

िरील भेदही वततकासा खरा नाही कारि, समाजिादी केिळ भौवतक सुख हेच आपले ध्येय मानीत 
नाही आवि सत्याग्रहसुद्धा समाजातील कोित्याही व्यक्तीने केिळ अध्यात्मात ि ज्ञानात गढून जाऊन भौवतक 
र्धनोत्पादनाचे श्रम करू नयेत असे प्रवतपादीत नाही. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जीवितयाते्रस लागिारे भौवतक 
र्धन वनमाि करण्यासाठी श्रम केले पावहजेत हे शरीरश्रमतत्त्ि सत्याग्रहात अंतभूयत झालेले आहे. तेव्हा 
सत्याग्रही समाज केिळ ब्राह्मिाचंा समाज असेल असे म्हिता येिार नाही आवि समाजसत्ताक समाज केिळ 
िैयकयाचंा होईल असेही म्हिता येिार नाही. कारि, त्यातील व्यक्ती अशा भौवतक र्धनोत्पादनाचे कायय करीत 
असतील, त्याचप्रमािे त्या बौवद्धक ि आस्त्मक सुखाचाही आस्िाद घेत असतील असेच समाजिादाचे सुद्धा 
मत आहे. साराशं, समाज हा एकिगी बनला म्हिजे त्याला सापं्रतच्या ककिा मध्ययुगीन समाजातील 
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कोित्याही एका िगाचे स्िरूप येईल असे मानिे हे चूक आहे. र्फार तर एिढेच म्हिता येईल की, 
समाजिाद्याचें एकिगी समाजाचे ध्येय अवर्धक भोगप्रर्धान आहे आवि सत्याग्रही एकिगी समाजाचे ध्येय अवर्धक 
त्यागप्रर्धान आहे. सत्याग्रही समाज अपवरग्रही होऊ इस्च्छतो, तर समाजिादी समाज भौवतक पवरग्रह िाढि ू
इस्च्छतो. 

 
हा एक अंवतमदृष्ट्ट्या महत्त्िाचा िृवत्तभेद आहे यात शकंा नाही, पि तोही उभयपक्षी समन्िय होऊनच 

सोडिािा लागेल. समाजिादी ध्येय हे र्धनसत्ताक संस्कृतीच्या दृष्ट ीने अपवरग्रहीच आहे. कारि, त्यात 
िैयस्क्तक पवरग्रह अगदी मयावदत होिार आहे. सामुदावयक पवरग्रह हा िैयस्क्तक स्िाथय, लोभ, स्पर्धा, असूया 
या हीन िृत्तींना चालना देऊ शकत नाही आवि समाजभािना, सहकायय, सेिािृत्ती ि पे्रम याचंी तो अवभिृद्धी 
कवरतो. या दृष्ट ीने र्धनप्रर्धान लोकसते्तला समाजिादी लोकसते्तचे स्िरूप देिे आपल्या अंवतम ध्येयाच्या 
दृष्ट ीनेही आपले आद्य कतयव्य आहे हे सत्याग्रही पक्षास मान्य केले पावहजे. हे स्िरूप देत असता आजच्या 
र्धनप्रर्धान संस्कृतीतील वनर्धयन िगाची भौवतक राहिी अवर्धक उन्नत बनविली पावहजे हेही त्यासं मान्य आहे. 
पि हे करीत असता सर्धन िगात अपवरग्रही िृत्ती बािविण्याचा प्रयत्न होत रावहल्यास त्या िगाकडून 
समाजिादी लोकसते्तच्या प्रस्थापनेस अत्याचारी विरोर्ध होिार नाही हे उघड आहे. केिळ अपवरग्रही िृत्तीचा 
उपदेश करून सर्धन-वनर्धयन िगयभेद नष्ट  होिे अशक्य असल्याने लोकसते्तला समाजिादी लोकसते्तचे स्िरूप 
वदले पावहजे हेही सत्याग्रही पक्षाने वनःसंवदलर्धपिे मान्य केले पावहजे. 
 
सत्याग्रह व आत्मसत्ता 
 

समाजाला आत्मसते्तचे स्िरूप प्राप्त होिे हे सत्याग्रहाचे अंवतम ध्येय असले तरी आज र्धनप्रर्धान 
लोकसते्ततून समाजिादी लोकसते्तत प्रिेश करिे हेच वनकटिती ध्येय आहे, हे सत्याग्रही तत्त्िज्ञानास मान्य 
केल्यावशिाय गत्यंतर नाही. समाजिादी लोकसते्तचे राज्ययंत्रही अंती गळून पडले पावहजे आवि समाजाला 
सिांगीि मुक्तािस्था प्राप्त झाली पावहजे हे समाजिादाचेही ध्येय आहे. तो या अिस्थेला “अराजक” अिस्था 
असे नाि देतो. पि ही अराजक अिस्था नसून ती आत्मसत्ताक अिस्था असली पावहजे हे तत्त्ि समाजिाद्यानंी 
ओळखले पावहजे. आत्मसते्तची आध्यास्त्मक दृष्ट ी प्राप्त झाल्यावशिाय समाजिादी लोकसते्तचे राज्ययंत्र गळून 
पडिार नाही. या आध्यास्त्मक िृत्तीतच भौवतक सुखाचा पवरग्रह िाढविण्याकडचे लक्ष उठिनू बौवद्धक ि 
आस्त्मक सुखाचं्या बुद्धीकडे लक्ष लािण्याची शक्ती आहे. समाजिादालाही भौवतक सुखाचंा सामावजक 
पवरग्रह एकसारखा िाढिीत जाण्याचे ध्येय अवभपे्रत नसून समाजाला भौवतक गरजाचं्या दास्यातून मुक्त 
करण्यासाठीच तो समाजसते्तची प्रस्थापना करू इस्च्छत असतो. हा भौवतक सुखाचा पवरग्रह वकती असािा हे 
वनरवनराळया समाजाच्या भौवतक बाह्य पवरस्स्थतीिर आवि आस्त्मक ि बौवद्धक विकासािर अिलंबून राहील. 
युरोपीय समाजाची बाह्य भौवतक पवरस्स्थती ि भारतीय समाजाची बाह्य भौवतक पवरस्स्थती, तसेच या दोन 
समाजाचंी बौवद्धक ि आस्त्मक विकासाचंी अिस्था, याचं्यातील भेद लक्षात घेता युरोपीय समाजिाद अवर्धक 
भोगप्रिि होईल आवि भारतीय समाजिाद अवर्धक त्यागप्रिि होईल असे म्हिाि ेलागते. अथात समाजिाद 
हे अराजक अिस्थेचे ध्येयवशखर गाठण्याची भाषा आज बोलत आहे, त्या ध्येयाच्या वदशनेे प्रगती करण्याचेही 
साम्यय भारतीय समाजाला अवर्धक लिकर प्राप्त होईल असे म्हिता येईल. 

 
भारतीय समाज वनिृवत्तपर बनला याचे एक कारि त्याची भौवतक पवरस्स्थती हे आहे हे विसरून 

चालिार नाही. या वनिृवत्तपरतेतून एक प्रकारची अराजक िृत्तीही या समाजात पूिीपासून रुजलेली आहे 
आवि त्याला आजच्या स्पर्धाप्रर्धान र्धनसत्ताक संस्कृतीच्या चक्रात सापडल्यामुळे जी प्रिृवत्तपरता प्राप्त होत 



 

अनुक्रमणिका 

आहे ती समाजसत्ताक अिस्था प्राप्त होऊन जीिनकलहाची तीव्रता मंद होताच कमी होईल, अशी आमची 
कल्पना आहे. विशषेतः या समाजात आज जे सत्याग्रही तत्त्िज्ञान वनमाि झाले आहे त्या सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञानाच्या आश्रयानेच येथील लोकसते्तला समाजिादी लोकसते्तचे स्िरूप प्राप्त होईल असा आमचा तकय  
असल्याने, समाजिादी लोकसते्तनंतर आत्मसते्तच्या वदशनेे होिारी प्रगती भरतखंडात अवर्धक झपाट्याने 
होईल आवि भौवतक सुखाचंा पवरग्रह िाढविण्याच्या मोहातून मुक्त होऊन सत्यसंशोर्धन, सौंदययसंदशयन ि 
सौजन्यसंिर्धयन ही उच्च सुखे अनुभविण्यातच मानिसंस्कृतीचे खरे रहस्य आहे हे जगाला दाखिनू देण्याचे 
कायय भारतीय समाजिाद सत्याग्रही नेतृत्िाखाली करू लागेल असे आमचे मत आहे. या सत्याग्रही 
समाजिादातून मानसंस्कृतीला आत्मसते्तचा धु्रितारा वदसू लागेल आवि त्या धु्रिताऱयाच्या वदलदशयनाचा 
आश्रय करून मानिसंस्कृतीची प्रगती झपाट्याने सत्ययुगाकडे होऊ लागेल. 

 
आत्मसते्तचे अंवतम ध्येय ठेिनू आपल्या समाजाची रचना कराियाची तर आर्मथक ि राजकीय सते्तचे 

शक्य वततके विकें द्रीकरिच केले पावहजे आवि सामुदावयक यावंत्रक र्धनोत्पादनाचा आश्रय केला तरी प्रत्येक 
देशविभाग औद्यौवगकदृष्ट्ट्या शक्य वततका स्ियंपूिय ि स्िािलंबी बनविला पावहजे. समाजिादी लोकसत्ता 
प्रस्थावपत झाली तरी प्रादेवशक स्ियंपूियतेचे आवि राजकीय ि आर्मथक विकें द्रीकरिाचे ध्येय 
स्िीकारल्यावशिाय खरे स्िातंत्र्य, समता ि बरुं्धभािना याचें साम्राज्य वनमाि होिार नाही आवि समाजातील 
सिय घटकाचंा ि प्रदेशाचंा सिांगीि विकास होिार नाही. 

 
सते्तचे ि संपत्तीचे कें द्रीकरि झाले असता समाजिादी लोकसते्तखालीही सते्तची कें दे्र आपल्या हाती 

घेऊन एखाद्या पक्षास लोकवहताच्या वमषाने सिय समाजािर बलात्कार करिे शक्य आहे. ही आपत्ती टाळून 
समाजाची प्रगती आत्मसते्तच्या वदशनेे होत राहण्यास प्रादेवशक स्ियंपूियता ि प्रादेवशक स्िािलंबन, ही तत्त्ि े
औद्योवगक घटनेत अिलंवबली पावहजेत. तसेच प्रादेवशक स्ियंपूियतेचा अिलंब केल्याने शतेी ि इतर उद्योग 
याचंाही योलय प्रकारे समन्िय करता येऊन समाजातील सिय लोकानंा शतेात ि कारखान्यात दोहींकडे काम 
करण्याची संर्धी वमळेल. शतेीिरील काम ि कारखान्यातील काम याचं्याप्रमािेच बौवद्धक श्रम ि शारीवरक 
श्रम याचंाही समन्िय समाजात वदसू लागला पावहजे. हे होण्यास कारखाने खेड्ात गेले पावहजेत आवि ते 
िैयस्क्तक स्िावमत्िाचे न उरता समाजाच्या स्िावमत्िाचे बनले पावहजेत. अशा प्रकारे शतेी ि कारखाने, 
शतेािरील काम ि कारखान्यातील काम, शारीवरक श्रम ि बौवद्धक श्रम याचंा योलय समन्िय सिय प्रदेशातं 
वदसू लागला म्हिजे श्रमविभाग न श्रमसंयोग, स्िािलंबन ि सहकायय, आरोलय ि संपत्ती, भौवतक सुख ि 
आस्त्मक समार्धान या सिांचा लाभ सिांस होऊन मरिोत्तर स्िगयसुखाची िाछंा कोिासही उरिार नाही. 
प्रत्येकाच्या आत्मविकासास लागिारी भौवतक सुखे अनायासे वमळू लागली आवि त्यासाठी करािा लागिारा 
आजचा जीिनकलह स्मृवतशषेही उरला नाही, म्हिजे मनुष्ट्याची स्िाभाविक प्रिृत्ती सत्यसंशोर्धन, 
सौंदयोपासना ि आत्मोन्नत्ती यासाठीच होत राहील. या उच्च सुखाचा ध्यास लागला म्हिजेच मानिसमाज 
सिांगीि मुक्तािस्थेचे ध्येयवशखर गाठू लागेल. 
 

[‘आधुप्रनक राज्यमीमासंा’, भाग २, 
लोकप्रिक्षण लघुगं्रथमाला, पुणे, १९४१, प.ृ १२९ ते १४६] 
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२७ 
 

सत्याग्रही समाजवाद 
 

ता. २० जुलै १९४७ च्या ‘हवरजन’ मध्ये म. गारं्धींनी समाजिादासंबरं्धी एक अत्यंत विचारप्रितयक असा 
लेख वलवहला आहे. ज्यानंा सत्य आवि अकहसा याचंी खरी उपासना कराियाची असेल त्यानंी समाजिादी 
बनलं पावहजे आवि ज्यानंा खरा समाजिाद हिा असेल त्यानंी सत्याग्रही बनलं पावहजे, असे त्यातील मुख्य 
सूत्र आहे. सत्याग्रह म्हिजे ज्ञान आवि पे्रम ककिा सत्यवनष्ठा आवि अकहसािृत्ती यासंबरं्धीचा आग्रह. मनुष्ट्य 
आवि पशु याचं्यातील भेद ज्ञान आवि पे्रम या दोन शब्दानंीच व्यक्त करता येईल. केिळ ज्ञान अवर्धक 
िाढल्याने मािुसकी िाढली असे होत नाही, तसेच केिळ पे्रम असल्यानेही मनुष्ट्यत्िाची पवरिती होत नाही. 
सिय विश्वाचे ज्ञान करून घ्याि ेआवि सिय विश्वािर पे्रम करािे, अशी जी मानिी अंतःकरिातील प्रचडं पे्ररिा, 
वतलाच म. गारं्धींच्यासारखे संत ईश्वर ककिा परमेश्वर असे नाि देत असतात. ही पे्ररिा प्रत्येक मनुष्ट्याच्या 
अंतःकरिात आहे आवि ती पे्ररिा प्रज्िवलत करून वतच्यासाठी आपल्या सियस्िाचा होम करण्यास तयार 
होिे हीच सत्याग्रही वनष्ठा होय. ही पे्ररिा आपल्या शरीरात आहे. पि आपले शरीर म्हिजे ती पे्ररिा नव्हे, 
असे म. गारं्धी म्हितात. कारि मानिी अंतःकरिातील ही प्रचडं पे्ररिा ककिा शक्ती, जागृत झाली असता 
मनुष्ट्य आपल्या देहाचे समपयिही करण्यास तयार होतो. अथात ही शक्ती आपल्या शरीराहून श्रेष्ठ आहे हे वसद्ध 
होते. पि आपले शरीर हे त्या शक्तीचे एक सार्धन आहे. जोपयंत ज्ञानाचा आवि पे्रमाचा प्रसार करण्याच्या 
कामी आपल्या शरीराचा उपयोग होत असतो, तोपयंतच त्या शरीराचे महत्त्ि सत्याग्रही मनुष्ट्यास िाटत 
असते. पि ज्यािळेी ते शरीर आपल्या ज्ञानाच्या ि पे्रमाच्या विकासाच्या आड येऊ लागते, तेव्हा त्या शरीराचा 
त्याग करूनही आपली सत्यवनष्ठा कायम ठेििे हेच आपले जीिनातील रहस्य होय, असे सत्याग्रही मनुष्ट्यास 
िाटू लागले पावहजे. अथातच अशा िळेी आपि सत्यवनष्ठ राहाि े की देहवनष्ठ राहािे, म्हिजेच सत्याचा 
साभंाळ करािा की देहाचा साभंाळ करािा, असा पेच सत्याग्रही मनुष्ट्यापुढे उभा राहतो. तेव्हा त्याला आपला 
देह हे बरं्धन िाटू लागते आवि त्या बरं्धनाचा त्याग करण्यास तो आनंदाने तयार होतो. आजच्या समाजात 
ज्यानंा सत्यवनष्ठेने आवि पे्रमाने िागाियाचे असेल त्यानंी समाजिादी बनलेच पावहजे, असे म. गारं्धींनी 
वजतक्या वनर्धाराने सावंगतले आहे, वततक्याच वनर्धाराने ते असेही म्हितात, की ज्यानंा खरा समाजिादं हिा 
असेल त्यानंा सत्याग्रही बनलेच पावहजे. सत्याग्रह हे एकच सार्धन असे आहे, की ज्याच्या योगाने समाजातील 
सिय अन्यायाचे वनिारि लोकानंा करता येईल, मग ते अन्याय राजकीय असोत, आर्मथक असोत ककिा नैवतक 
असोत. 

 
म. गारं्धी यानंी सत्यवनष्ठा, पे्रमभािना आवि ईश्वरवनष्ठा या सिांचे जे एक समीकरि प्रस्तुत लेखात 

माडंलेले आहे, ते समीकरि जर आपि समजून घेतले नाही तर गारं्धीजींच्या या लेखाचा बरोबर उलगडा 
आपल्या बुद्धीस होऊ शकिार नाही. गारं्धीजींची ईश्वरवनष्ठा ही सत्यवनष्ठेहून ककिा न्यायवनष्ठेहून वभन्न िस्तू 
नाही. स्िवहत बुद्धी ि सियवहतबुद्धी अशा दोन िृत्ती प्रत्येकाच्या अंतःकरिात असतात. यापैकी जी सियवहतबुद्धी 
वतलाच ईश्वरवनष्ठा असे म्हिता येते. म. गारं्धी जेव्हा प्रत्येकाने ईश्वरवनष्ठ झाले पावहजे असे म्हितात, तेव्हा 
प्रत्येकाने स्ितःचे वहत करण्याची िृत्ती न र्धरता सिांचे वहत होईल अशा बुद्धीने िागत रावहले पावहजे ि 
त्यासाठी आपल्या सियस्िाचा त्याग कराियास पावहजे, एिढेच ते प्रवतपादीत असतात. अथातच ही 
सियवहतबुद्धी जर जागृत असेल, तर त्या त्या काळी जी समाजघटना सिांना वहतप्रद होईल ती समाजघटना 
यािी असे मनुष्ट्याला िाटू लागेल. आज समाजिाद स्थापन झाल्याखेरीज सिांचे वहत होऊ शकिार नाही, 
हे म. गारं्धींना पटल्यामुळेच ते म्हिू लागले आहेत की, “सत्याचे आवि अकहसेचे मूतय स्िरूप समाजिाद हेच 
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असले पावहजे” अथात हा समाजिाद सिांना न्याय देिारा पावहजे हे वजतके खरे आहे, वततके हेही खरे आहे 
की, त्या समाजिादी घटनेखाली सिांनी एकमेकािंर पे्रम करीत रावहले पावहजे. हा न्यायवनष्ठेचा ि पे्रमाचा 
संदेश देिारा समाजिाद सत्याग्रहाच्या सार्धनानेच वनमाि करता येईल, हे म. गारं्धींचे मतही सूक्ष्म दृष्ट ीने 
विचार केल्यास सिांना मान्य कराि ेलागेल. आपल्यािरील प्रत्येक अन्यायाशी असहकार कराियाची ही िृत्ती 
सिय जनतेला पटली आवि ती त्या िृत्तीने संघवटत होऊन भाडंिलशाहीशी असहकार करू लागली, तर वतला 
समाजिादाची स्थापना करण्यास कोित्याही अत्याचाराची आियकयकता उरिार नाही हे उघड आहे. 
समाजातील सिय शतेकरी ि कामकरी संघवटत होऊन एकमुखाने असे जाहीर करतील की, आम्ही यापुढे 
कोिाचेही नोकर नसून आम्हीच देशातील सिय संपत्तीचे मालक आहोत आवि या जाहीर घोषिेप्रमािे ते 
भाडंिलशाही समाज आपल्या अनत्याचारी असहकाराने बदं पाडतील. कोिाचीही कहसा ककिा दे्वष न करता 
त्यानंा शतेकरी-कामकरी याचें राज्य आपल्या देशात स्थापन करता येईल, याबद्दल कोिाचाही मतभेद 
होण्याची गरज नाही. ही प्रचडं आत्मवनष्ठा ि हा आत्मविश्वास शतेकरी-कामकरी िगात वनमाि करिे हेच 
प्रत्येक सत्याग्रही व्यक्तीचे यापुढील कायय आहे, असे महात्मा गारं्धी आपल्या या लेखाने जाहीर करीत आहेत. 
कहदुस्थानातील सिय सत्याग्रहींनी या आदेशाप्रमािे समाजिादाची उपासना करण्याचे ठरविल्यास, या देशात 
कोिताही अत्याचार न करता सत्याग्रही समाजिादाची स्थापना करता येईल आवि अशा रीतीने प्रस्थावपत 
झालेला समाजिाद सिय जगाला सत्यवनष्ठेचा ि पे्रमाचा संदेश देत राहील. म. गारं्धींचे सिय वशष्ट्य या रीतीने 
समाजिादाच्या प्रस्थापनेसाठी आपिास िाहून घेतील, तर कहदुस्थानात तरी केिळ अनत्याचारी क्रातंीने 
समाजिादाची संस्थापना होऊ शकेल, हे मत आम्ही आजपयंत अनेकिार मराठी िाचकापंुढे मावंडलेले 
आहेच. आता देशात लोकशाही राष्ट्रीय राज्य स्थापन झालेले आहे. अशा िळेी देशात अत्याचारी िातािरि 
रै्फलािले गेल्यास त्याचा र्फायदा समाजिाद्यानंा न वमळता वनजामासारखे अवनयंवत्रत राजे प्रबळ बनून 
सरंजामशाही ि भाडंिलशाही याचें राज्य स्थापन होईल ि ही भीती भाई जयप्रकाश यानंीही प्रकट केली 
असून तेही समाजिाद्यानंा शातंतेचा ि अनत्याचाराचा उपदेश करीत आहेत. राष्ट्रीय सभेने देशात 
अनत्याचारी क्रातंी करून शतेकरी-कामकऱयाचें राज्य स्थापन करण्याची प्रवतज्ञा केलेली आहे. या प्रवतजे्ञचे 
वतला पालन कराियाचे असेल, तर वतने यापुढे समाजिादाचा उघड अंगीकार केला पावहजे ि पुरस्कार केला 
पावहजे, हेच तत्त्ि म. गारं्धी ि भाई जयप्रकाश हे दोघे आपापल्या िृत्तीनुसार जनतेला सागंत आहेत. राष्ट्रीय 
सभा ि वतचे अनुयायी योलय तो बोर्ध घेतील अशी आम्हास आशा आहे. यापुढे समाजिादाच्या प्रस्थापनेचे ध्येय 
जर राष्ट्रसभेने अंगीकारले नाही, तर देशात शातंतारक्षि करून समाजाची योलय र्धारिा करण्याचे कतयव्य 
वतला पार पाडता येिार नाही. 

 
[वाल्ममकी आश्रमातील िविने, पुणे, १९४७, प.ृ ५१ ते ५४] 

 
सत्याग्रही समाजवाद–काही प्रनिोत्तरे 
 

(ता. ३० एवप्रल रोजी दादरच्या िसंत व्याख्यानमालेत िरील विषयािर माझे व्याख्यान झाले. त्या 
िळेी श्रोत्यानंी मला अनेक प्रयकन विचारले. त्यापंैकी काही महत्त्िाच्या प्रयकनानंा उत्तरे तेथेच वदली. इतर काही 
प्रयकनाचंी उत्तरे येथे प्रवसद्ध करीत आहे. ती सामान्यतः सिय वजज्ञासू िाचकांना उद बोर्धक िाटतील अशी आशा 
आहे. — आचायय जािडेकर) 

 
प्रनि १ ला : (अ) उच्च प्रकारच्या नीवतमान सत्याग्रही समाजिादी राष्ट्राजिळ लष्ट्करी साम्यय असािे 

का? 
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(आ) अशा प्रकारच्या लष्ट्करी साम्यािर ज्याचंी सत्ता आहे त्यानंा त्याचा स्िाथासाठी िापर करािा 
अशी इच्छा होिार नाही का? 

 
(इ) उच्च नीवतमान आवि वनःस्िाथी अशा चार-पाच मुत्सद्यानंी राष्ट्राचा कारभार चालिािा याविषयी 

आपले काय मत आहे? 
 
उत्तर : (अ) जोपयंत जगातील सिय राष्ट्राचें एक राज्य झालेले नाही, तोपयंत उच्च प्रकारच्या 

नीवतमान सत्याग्रही समाजिादी राष्ट्राजिळही लष्ट्करी साम्यय असिे अपवरहायय ि आियकयक आहे. हे राष्ट्र 
सत्याग्रही समाजिादी असले तरी त्यापैकी सत्याग्रही लोकानंी हे लष्ट्करी साम्यय आपल्या हाती ठेि ूनये ि 
घेऊ नये. ते समाजिादी पक्षाच्या हाती द्याि ेआवि तो पक्ष आपल्या समाजिादी तत्त्िानुसारच त्या साम्याचा 
उपयोग करीत असेल तोपयंत त्याला तसे करू द्याि.े 

 
(आ) ज्यािळेी हा समाजिादी पक्ष स्िाथासाठी त्या लष्ट्करी सते्तचा उपयोग करू लागेल त्यािेळी 

त्याच्या सते्तशी अनत्याचारी असहकार करण्याचे वशक्षि जनतेला ि सिय रास्ष्ट्रकानंा देण्याचे कायय सत्याग्रही 
लोकानंी करीत राहाि.े या सत्याग्रही लोकाचें ि प्रजाजनाचें अनत्याचारी असहकाररूपी दडपि अशा 
सत्तार्धारी पक्षाला कतयव्यच्युत होऊ देिार नाही ि तो कतयव्यच्युत झाल्यास पदभ्रष्ट  करून त्याच्या विरोर्धी 
पक्षास प्रजेने सत्तार्धारी बनिाि.े 

 
(इ) उच्च नीवतमान आवि वनःस्िाथी अशा चार-पाच मुत्सद्यानंी राष्ट्राचा कारभार चालिािा, हे म्हििे 

मला पटत नाही. प्रत्येक िेळी चार-पाच मुत्सद्याचें िचयस्ि असलेलेच मंवत्रमंडळ असते. पि हे मंवत्रमंडळ 
लोकानंी वनिडलेल्या प्रवतवनर्धी-सभेस जबाबदार असले पावहजे. ह्या प्रवतवनर्धी-सभेत त्याला एक विरोर्धी पक्ष 
असािा. या विरोर्धी पक्षातही त्याच्या र्धोरिाचे चार-पाच प्रमुख मुत्सद्दी असतील. जेव्हा पवहले मंवत्रमंडळ 
प्रवतवनर्धी-सभेचा विश्वास गमाविल तेव्हा दुसऱया पक्षाच्या मुत्सद्यानंी पवहल्या मंवत्रमंडळास अवर्धकारभ्रष्ट  
करून आपल्या हाती सत्ता घ्यािी हीच पद्धती योलय आहे. 

 
प्रनि २ रा : हल्लीच्या असेंब्लीत विरोर्धी पक्ष (Opposition Party) नाही. तर ही असेंब्ली “रॅ्फवसस्ट” 

आहे असे आपि म्हिाल काय? 
 
उत्तर : एखाद्या असेंब्लीत सिय सभासद एकाच पक्षाचे वनिडून आले, एिढ्यानेच केिळ त्या 

असेंब्लीला रॅ्फवसस्ट म्हिता येिार नाही. जोपयंत ह्या असेंब्लीने विरोर्धी पक्षाच्या वनिडिुकीचा हक्क काढून 
घेतलेला नाही आवि विरोर्धी पक्ष संघवटत करिाऱया नागवरकाचें अनत्याचारी संघस्िातंत्र्य, मतस्िातंत्र्य ि 
प्रचारस्िातंत्र्य वहरािनू घेतले नाही तोपयंत अशा असेंब्लीला रॅ्फवसस्ट म्हिता येिार नाही. मात्र त्या 
असेंब्लीत विरोर्धी पक्ष नसल्यामुळे रॅ्फवसस्ट प्रिृत्ती बळािण्याचा र्धोका आहे. 

 
प्रनि ३ रा : आपल्या देशात लोकशाही वनर्ममतीसाठी चार ििय प्रथम नष्ट  केले पावहजेत की दोन िगय 

प्रथम नष्ट  केले पावहजेत? आवि चार ििय कोित्या मागाने नष्ट  होतील? 
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उत्तर : माझ्या मताने आपल्या देशातील चार ििय आर्धीच नष्ट  झालेले आहेत. र्फक्त काहींना आपल्या 
ििासंबंर्धी अहंकार आहे. तो अहंकार नष्ट  झाला म्हिजे संपले. दोन िगय नष्ट  करिे हाच आपल्यापुढील प्रयकन 
आहे ि हे दोन िगय नष्ट  करण्यास उत्पादनाची सार्धने साियजवनक मालकीची बनवििे हाच मागय आहे. 

 
प्रनि ४ था : गारं्धीिाद अथिा सिोदयिाद आपल्या देशाला अत्यंत पोषक आहे हे जरी खरे असले 

तरी गारं्धीजींच्या मरिोत्तर त्या िादाच्या प्रसाराला र्फारच कमतरता आलेली वदसत आहे. मग त्या िादाचे 
भवितव्य काय समजािे? 

 
उत्तर : ज्याचं्या त्या िादािर विश्वास असेल त्यानंी त्या िादाच्या तत्त्िानुसार आपले ितयन ठेिाि े

आवि देशातील राज्यसत्ता वनष्ठाितं, लोकशाही समाजिादी पक्षाच्या हाती शक्य तो लिकर जाईल अशी 
खटपट करािी. स्ितः राज्यसत्ता आपल्या हाती घेऊ नये आवि राज्यसत्ता र्धारि करिाऱया अथिा करू 
इस्च्छिाऱया कोित्याही पक्षाचे सभासद स्ितः राहू नये. समाजिाद स्थापन करिे ि तो त्िवरत करिे हेच 
गारं्धीिादाच्या उज्ज्िल भवितव्याचे खरे सार्धन आहे. 

 
प्रनि ५ वा : (अ) कहदुस्थानात समाजिाद आिण्यासाठी क्रातंी करािी लागेल का? लागेल तर ती 

कोित्या प्रकारची असिार? (आ) अकहसा आजच्या सरकारला पाळता येईल काय? (इ) आज समाजिादी 
पक्षात काही संवर्धसारू्ध लोक वशरत आहेत, त्यामुळे समाजिादी पक्षाची काँगे्रससारखी अिस्था होिार नाही 
काय? 

 
उत्तर : (अ) कहदुस्थानातील समाजिादी क्रातंी तीन प्रकारे होिे शक्य आहे असे क्षिभर मानता 

येईल. पवहला प्रकार म्हिजे कोिताही कायदा उल्लघन न करता केिळ समाजिादी कायदे कायदेमंडळातूंन 
मंजूर करून त्याचंी अंमलबजाििी करिे. याला केिळ कायदेशीर मागय म्हिता येईल. पि अशा कायदेशीर 
मागाने समाजिाद आिण्याचे प्रयत्न करताना लोकाचें मूलभतू रास्ष्ट्रक हक्क वहरािनू घेिारे जुलमी कायदे 
उल्लंघन केल्यािाचून समाजिाद्यानंा आपले कायय करता येिार नाही म्हिून जुलमी कायदे उल्लंघन करून 
आपले क्रातंीचे कायय पुढे कसे चालिािे असा प्रयकन उपस्स्थत होतो. त्याची दोन उत्तरे आहेत. एक अनत्याचारी 
असहकाराचा मागय आवि दुसरा सशस्त्र क्रातंीचा मागय. माझ्या मताने कहदुस्थानातील समाजिाद्यानंी 
अनत्याचारी असहकाराच्या मागाने समाजिादी क्रातंी करण्याचा वनर्धार करािा. असा वनर्धार ते करतील तर 
त्यानंा यश येईल अशी पवरस्स्थती या देशात आहे. असे असल्यामुळे सशस्त्र क्रातंीचा मागय येथे अिलंवबिे 
राष्ट्राला ि समाजाला विघातक आहे. त्यामुळे समाजद्रोह ि राष्ट्रद्रोह केल्यासारखे होते. वशिाय सशस्त्र 
क्रातंीतून एकपक्षीय हुकूमशाही येण्याचा ि रवशयाचे दास्य पत्कराि ेलागण्याचा र्धोका आहे. राष्ट्रीय स्िातत्र्य 
ि लोकशाही यानंा र्धोक्यात न आिता समाजिादाची स्थापना करण्याचा एकच मागय आहे ि तो म्हिजे 
भाडंिलशाहीशी अनत्याचारी असहकार ककिा सत्याग्रही मागय होय. 

 
प्रनि ६ वा : सत्याग्रही लोकानंी राजदंड र्धारि केल्यास त्यानंा अपवरहायय कहसा करािी लागिार 

आवि त्यामुळे समाजाची र्धारिा होिार नाही असे आपले मत आहे. परंतु “असत्य” आवि “अन्याय” याला 
“दंड” वदल्यास ती एक प्रकारची अकहसाच नव्हे काय? आवि त्या दृष्ट ीने या दंडात समाजर्धारिेला घातक 
असे काय आहे? 
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उत्तर : आपि माझे विचार योलय शब्दात माडंलेले नाहीत. तरीही मी त्याचा आशय समजू शकतो. 
समाजात राजदंड असूच नये ही अिस्था आज वनमाि झालेली नाही हे उघड आहे. तेव्हा समाजर्धारिेला 
आज राजदंडाची आियकयकता आहे. असत्यशील व्यक्तींना ककिा अन्यायी व्यक्तींना राजदंडाने शासन करिे 
ही एक प्रकारची अकहसाच होय हे मत मला पटत नाही. राजदंडाचे शासन जर न्यायानुसारी असेल तर ते मी 
समाजर्धारिेसाठी करािी लागिारी अपवरहायय कहसा असे म्हितो. ही अपवरहायय कहसासुद्धा केिळ आपल्या 
बलाने समाजर्धारिा करू शकिार नाही. समाजात असत्याची ि अन्यायाची िृत्तीच िाढू नये असे प्रयत्न 
करिारे ि तसे आचरि करिारे सत्याग्रही लोक वजतके असतील वततक्या मानाने समाजातील ही असत्याची 
ि अन्यायाची प्रिृत्ती कमी होईल. पि हे कायय सत्याग्रहींनी राजदंड स्ितःच्या हाती घेऊन होिार नाही. त्याचें 
कायय याहून श्रेष्ठ आहे. ज्यानंी राजदंड हातात घेतला असेल त्यानंा समाजर्धारिेसाठी करािी लागिारी कहसा 
वकमान प्रमािात राहािी ि ते तत्त्िभ्रष्ट  होिार नाहीत यासाठी जनतेचे आत्मबळ संघवटत ि प्रभािी बनवििे हे 
सत्याग्रहींचे कायय आहे. त्यानंी समाजर्धारिेचे हे अकहसक सार्धन आपल्या हाती ठेिनू त्याचे साम्यय 
एकसारखे िाढवित रावहले पावहजे. स्ितः सत्याग्रही जर राजदंड हाती घेतील तर ते अकहसेपासून भ्रष्ट  
होतीलच पि समाजातील आत्मबलािरची श्रद्धाही नष्ट  करतील आवि त्याचं्या हातून घडिारी अपवरहायय 
कहसा हीच अकहसा या नािाने प्रवतवष्ठतपिे वमरि ू लागेल. असे होण्यातच समाजर्धारिेला ि समाजाच्या 
आत्मोन्नतीला वनवित र्धोका आहे असे मला िाटते. म्हिून राजदंडाने केलेली कहसाच, पि ती आज अपवरहायय 
आहे, असे म्हििे इष्ट  आहे. 

 
प्रनि ७ वा : रामराज्य ही कल्पना अस्स्तत्िात येिे कर्धीकाळी शक्य होईल असे तुम्हास िाटते काय? 

Complete anarchy कर्धी काळी नादूं शकेल काय? 
 
उत्तर : रामराज्य याला आत्मराज्य हे नाि मी पसंत करतो. आत्मराज्य म्हिजे ज्यात दंडशक्तीची 

गरजच उरिार नाही अशी समाजस्स्थती, दंडहीन अिस्था, हा एक अमूतय असा आदशय आहे ि तो समाजाची 
पूिािस्था वदलदर्मशत करतो. हा आदशय जरी अव्यक्त ि अमूतय असला तरी तो समाजाच्या प्रगतीची वदशा 
दाखवििारा आवि उन्नतीचे मोजमाप करण्यास साहाय्य करिारा आहे. ज्या समाजात राजदंड िारंिार 
उपयोगात आिािा लागतो त्यापेक्षा ज्या समाजात तो क्ववचत उपयोगात आिािा लागतो तो समाज अवर्धक 
उन्नत असे म्हिता येईल. िास्तििादी दृष्ट ीने म. गारं्धी म्हितात, “The nearest approach to purest 
anarchy is democracy based on nonviolence.” म्हिजे शुद्ध अशा दंडहीन समाजास वनकटतम असे 
साध्य म्हिजे अकहसावर्धवष्ठत लोकशाही हेच होय. अकहसावर्धवष्ठत लोकशाही म्हिजेच सत्याग्रही प्रजार्धमाने 
वनयवमत अशी समाजिादी लोकशाही. आत्मराज्य हे ध्येय आहे ि सत्याग्रही समाजिादी लोकशाही हे त्याचे 
मूतय साध्य आहे असे म्हिता येईल. 

 
प्रनि ८ वा : सिोदयिादी कमीत कमी गरजा आवि जास्तीत जास्त सारे्धपिा ही कल्पना ध्येय 

मानतात असे िाटते. पि या तत्त्िाचंा पुरस्कार करिे आपिास योलय िाटते काय? या तत्त्िाचा सियसामान्य 
जनतेत प्रचार करिे आवि त्याची दीक्षा देिे म्हिजे त्याची बुद्धी खंुटवििे नव्हे काय? या तत्त्िाचा प्रचार करिे 
मानिाच्या प्रगतीच्या आड येिारा नाही काय? 

 
उत्तर : गरजा आवि िासना यात र्फरक आहे. मनुष्ट्याने आपल्या योलय गरजा भागविल्याच पावहजेत. 

योलय गरजा म्हिजे ज्या भागविल्याने त्याच्या अंगच्या ंसिय शक्तींचा विकास होऊन त्याची उन्नतीच होईल ि 
समाजाची सेिा करण्याचे त्याचे साम्यय िाढेल. अशा गरजा भागविण्याची िासना असािी. उलट ज्या िासना 
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भागविण्याची आपल्या विकासास ककिा समाजाच्या सेिसे गरज नाही त्या िासना कमीच केल्या पावहजेत. 
राहिीच्या आर्मथक मानाच्या दृष्ट ीने बोलाियाचे तर समाजातील र्धवनक िगातील राहिीचे मान कमी केले 
पावहजे ि वनर्धयन िगाचे राहिीचे मान िाढविले पावहजे. महात्मा गारं्धींनी आर्मथक समतेचे तत्त्ि सागंताना या 
दोनही दृष्ट ींनी ते सावंगतले आहे ि तसे आपि केले पावहजे. विर्धायक काययक्रमातील आर्मथक समतेसंबंर्धी ते 
वलवहतात : “Working for economic equality means abolishing the eternal conflict between capital 
and labour. It means levelling down of the rich few in whose hands is concentrated the bulk of 
the nation’s wealth on the one hand and the levelling up of the semi-starved naked millions on 
the other.” अशा रीतीने िवरष्ठ र्धवनक िगाचे राहिीचे मान कमी करिे ि कवनष्ठ वनर्धयन िगाचे राहिीचे मान 
उंचाििे अशा वद्वविर्ध प्रकारे हे समतेचे ध्येय उपदेवशले पावहजे. 
 

[नवभारत, जून १९४९, प.ृ ७५२–७५५] 
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२८ 
 

गांधीवाद–समाजवाद 
 

स्ितः गारं्धीजी म्हित की गारं्धीिाद अशी काही िस्तूच नाही आवि गारं्धीिाद अशी कोिती व्यक्तीही 
नाही. परंतु गारं्धीजींच्या जीिनापासून स्रू्फती घेऊन त्याचंा जीिनसंदेश शक्य वततका आचरिात आिण्याचा 
जे प्रयत्न करीत आहेत त्यानंा गारं्धीिादी असे नाि देण्यास काहीच प्रत्यिाय नाही. गारं्धीिादाचे वनवित स्िरूप 
कालातंरानेच वनिीत होिार आहे. तथावप सत्य ि अकहसा हीच गारं्धीिादाची आर्धारभतू तत्त्िे गविली जािार 
याबद्दल कोिासही शकंा नाही. या दोन तत्त्िापंैकी “सत्य” यासंबंर्धी येथे थोडा अवर्धक विचार करू. “सत्य” 
याचे अनेक अथय आहेत, त्यापंैकी “सत्य बोलािे” म्हिजे आपल्या मनात असेल ते बोलािे, मनात असेल 
त्याच्या उलट बोलू नये, लपिनू ठेि ूनये, असा एक अथय आहे. पि आपिास जे पटले असेल, माहीत असेल, 
अथिा िाटत असेल, ते बोलले म्हिजे आपले सत्यवनष्ठेसंबरं्धीचे कतयव्य संपले असे म्हिता येत नाही. 
आपिास जे पटले आहे, माहीत आहे अथिा िाटत आहे, ते िास्तविक तसे आहे काय याचाही विचार आपि 
केला पावहजे. आपिास जे पटले ते बोललो म्हिजे आपि स्ितःशी ि इतराशंी प्रामाविक झालो. पि आपि 
िस्तुस्स्थतीशीही प्रामाविक असले पावहजे. िस्तुस्स्थतीशी प्रामाविक असिे हे आपले कतयव्य आहे असे 
म्हटल्याने आपल्या सत्यवनष्ठेच्या के्षत्राची मयादा िाढते. 

 
पि जेव्हा सत्य बोलािे, या विषयातून आपि सत्य आचराि ेया विषयाचा विचार करू लागतो तेव्हा 

आपल्या सिय सामावजक कतयव्याचं्या के्षत्रात आपिास प्रिशे करािा लागतो. मी जन्माला येतो, तेव्हाच अनेक 
सामावजक संबरं्ध ि नाती वनमाि करीत असतो. मी ज्याचं्या पोटी जन्मास आलो, त्याचंा मी मुलगा ठरतो. 
माझी आई, माझे िडील, माझी बहीि, माझे भाऊ अशी अनेक नाती मी जन्मताच उत्पन्न होतात. माझ्या 
सामावजक संबरं्धातून ही जी नाती वनमाि झाली, त्या सिांचा अवभमान बाळगून मी जगात वमरिीत असतो. 
मी अमक्या कुलात जन्मास आलो, मी अमक्या जातीत, र्धमात, राष्ट्रात जन्मास आलो, अमक्याशी माझा 
अमुक संबंर्ध आहे असे मी समजत असतो ि जगाला तसे सागंत असतो. पि या िस्तुस्स्थतीशी मी नेहमी 
सत्यवनष्ठ अथिा प्रामाविक असतो काय? मी अमक्याचा मुलगा आहे, या िस्तुस्स्थतीशी प्रमाविक असिे, 
म्हिजे माझी मुलगा या नात्याने जी कतयव्ये आहेत, ती दक्षतेने पाळिे. जोपयंत मी ही पुत्रकतयव्ये पाळीत नाही 
तोपयंत मी प्रामाविक ककिा सत्यवनष्ठ नाही असेच म्हिाि े लागेल. हाच न्याय पती-पत्नी, राज्यकते-
प्रजाजन, पुढारी-अनुयायी इत्यादी सिय सामावजक संबंर्धांना लागू पडतो. या सिय सामावजक संबर्धातूंन अनेक 
कतयव्ये माझ्यािर येतात. ही सिय कतयव्ये जोपयंत मी दक्षतेने पार पाडीत नाही, तोपयंत मी सत्यवनष्ठ नाही 
असेच म्हिािे लागते. अशा रीतीने सत्याचरि म्हिजे कतयव्याचरि असा अथय होतो. यालाच नैवतक सत्य 
असे म्हिता येईल. 

 
कतयव्याच्या बुडाशी न्यायाची कल्पना असते. सिांनी आपापली कतयव्ये दक्षतेने पार पावडली तरच 

न्याय प्रस्थावपत होईल. न्याय म्हिजे तरी काय? न्याय म्हिजे सिांचे वहत, सिोदय असे म्हिता येईल. याच 
अथाने सियवहत ककिा सिोदय हे सिय नैवतक कतयव्याचें अंवतम साध्य असले पावहजे. या ध्येयासही सत्य असे 
म्हितात. महाभारतात “यद्ध  भतूवहतमत्यन्तमेतद्ध  सत्यं मतं मम ।” असे म्हटले आहे. ज्यात अवर्धकात अवर्धक 
भतूवहत आहे, त्याला सत्य म्हिाि ेअसा याचा अथय आहे. याच न्यायाने सिोदय हे नैवतक ककिा सामावजक 
व्यिहारातील परम सत्य असे म्हिता येईल. 
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पि कतयव्याची ि न्यायाची कल्पना नेहमी एकच असत नाही. कतयव्यासंबरं्धी ि न्यायासंबरं्धी परंपरागत 
कल्पना यथाथय आहेत काय? म्हिजे या कल्पनापं्रमािे सिांनी आचरि केल्यास खरोखर सियवहत ककिा 
सिोदय होईल काय? जर होत नसेल तर परंपरागत कतयव्याचं्या ि न्यायाच्या कल्पना सोडून नव्या कल्पना 
स्िीकारिे सत्यवनष्ठ व्यक्तींचे कतयव्य बनते. अशा पवरस्स्थतीत न्यायाच्या जुन्या कल्पना आवि न्यायाच्या नव्या 
कल्पना यात र्फरक पडून क्रावंतकाल प्राप्त होतो. परंपरा ि शब्दप्रामाण्य याचं्या पलीकडे जाऊन स्ितःचे 
अंतःकरि ि बुद्धी यानंा प्रमाि ठेिनू िास्तविक न्याय कोित्या पक्षास आहे याचा वनियय करािा लागतो. अशा 
पवरस्स्थतीत सिोदयिादी अथिा सत्यवनष्ठ व्यक्तीला क्रावंतकारक बनाि े लागते. सत्याग्रही व्यक्तीच्या 
कसोटीचा हा प्रसंग असतो. सत्यासाठी म्हिजेच िास्तविक सिोदय ज्यात आहे त्या तत्त्िाच्या प्रचारासाठी 
ि संस्थापनेसाठी परंपरागत सामावजक कतयव्ये, रूढ र्धमयबरं्धने आवि प्रस्थावपत राजकीय संस्था अथिा कायदे 
याचं्याविरुद्ध उभे राहून आपल्या स्ितःच्या अंतरात्म्याला साक्षी ठेिनू त्याच्या आदेशानुसार िागाि ेलागते. 
सिय जुने जग आपल्या विरुद्ध उठते आहे असे दृयकय वदसत असते आवि स्ितःचा अंतरात्मा त्या जुन्या 
जगाविरुद्ध बंड करण्याचा आदेश देत असतो. अशा िेळी त्या अंतरात्म्याच्या आदेशास अनुसरून न्यायासाठी 
राजकीय कायद्याचंा, समतेसाठी सामावजक रूढींचा आवि सत्यासाठी र्धमयबंर्धनाचंा त्याग करिे हे 
सत्याग्रहीचे कतयव्य ठरते. ज्याला रूढ र्धमयबरं्धने, परंपरागत सामावजक कतयव्ये आवि प्रस्थावपत राजसते्तचे 
कायदे यातील अन्याय वदसत नाही तो सत्याग्रही ककिा खऱया अथाने सिोदयिादी होऊच शकत नाही. 
त्याला परंपरागत न्याय आवि िास्तविक न्याय यातील भेद समजत नाही असेच म्हिाि ेलागेल. सत्याग्रहीला 
हा वििके करता आला पावहजे. तो त्याला करता येईल, तर तो अशा पवरस्स्थतीत क्रावंतकारक बनेल. नाही 
तर प्रवतक्रावंतकारक बनेल. सत्याग्रही हा क्रावंतकारक असला पावहजे. म्हिजेच त्याची दृष्ट ी सामावजक 
परंपरा, र्धार्ममक रूढी आवि प्रस्थावपत कायदे याचं्या पवलकडे जाऊन सिोदयाचा, न्यायान्यायाचा म्हिजेच 
सत्यासत्याचा वििके करू शकली पावहजे. 

 
पि हा वििके करूनही सत्याग्रही क्रावंतकारकाने अकहसािृत्ती सोडता कामा नये. क्रावंतिृत्ती आवि 

अकहसािृत्ती या दोहोंचा समन्िय हाच सत्याग्रहाचा अवभपे्रत अथय आहे. केिळ अकहसािृत्ती अथिा केिळ 
क्रावंतिृत्ती या अथाने सत्याग्रहाचा अथय विशद करता येिार नाही. केिळ सत्याचा आग्रह एिढ्या एकाच 
िृत्तीिर भर वदला, तर म. गारं्धी याचं्याप्रमािे कालय  माक्सय ि लेवनन हेही सत्याग्रही होते असे म्हिाि ेलागेल 
कारि तेही सत्यासाठी, सियवहतासाठी ि सिोदयासाठीच लढले असे म्हिता येईल. पि सत्याग्रही िृत्ती 
ककिा सिोदयवनष्ठा यात सत्याच्या “साध्या” इतकाच अकहसेच्या “सार्धना” िरही भर द्यािा लागतो. 
सत्याग्रही हा क्रावंतकारक असतो, तसाच तो ही क्रातंी अकहसेने करू इस्च्छतो. म्हिून सत्याग्रह ि सिोदयिाद 
यात क्रावंतिृत्ती आवि अकहसािृत्ती या दोहोंचाही अंतभाि होतो. म. गारं्धींच्या जीिनाचा हाच खरा संदेश असून 
त्यानंी आरु्धवनक भारताच्या अंतःकरिात पेटविलेली सत्याग्रहाची ज्योत जेव्हा सिांगीि क्रातंीची अखंड 
ज्योत बनेल आवि भारतीयाचं्या राजकीय दास्याप्रमािे सामावजक, आर्मथक ि र्धार्ममक दास्याचाही अंत 
करील, तेव्हाच भारताने सत्याग्रह संस्कृती आत्मसात केली आवि गारं्धीजी अमर झाले असे आपिास म्हिता 
येईल. 
 
समाजवाद अपनरहाययच आहे? 
 

आता गारं्धीिादात समाजिाद ककिा समाजिादी क्रातंी अवभपे्रत आहे काय या प्रयकनाचा थोडा विचार 
करू. या प्रयकनासंबरं्धी सिय गारं्धीिाद्याचे मतैक्य नाही..... माझे स्ितःचे मत, सत्याग्रही वनष्ठेच्या लोकानंी 
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समाजिादी क्रातंीला पाकठबा देिे अियकय आहे असे आहे. स्ितः महात्मा गारं्धी आपि समाजिादी आहोत, 
असे अनेकिार म्हित असत.... 

 
.....तथावप माझी स्ितःची मते मी म. गारं्धींच्या शब्दाचं्या आर्धारे वसद्ध करू इस्च्छत नाही. माझ्या सिय 

मतानंा गारं्धीजींचा आर्धार वमळेलच अथिा वमळाला पावहजे, असा माझा आग्रह नाही ि त्या अथाने मी स्ितःला 
“गारं्धीिादी” ककिा “माक्सयिादी” यापंैकी कोितीही संज्ञा घेऊ इस्च्छत नाही. मी स्ितःला “सत्याग्रही 
समाजिादा” चा पुरस्कता हे नाि घेतो ि अनेक लोक मला तसे म्हितात. पि “सत्याग्रही समाजिादा” 
संबरं्धीची माझ्या मनातील कल्पना म. गारं्धींच्या कल्पनेशी जुळिारीच असेल, असे माझे म्हििे नाही. गारं्धी 
आवि माक्सय यासंारख्या थोर व्यक्तींनी एखादा विचारसापं्रदाय ककिा एखादी जीिनदृष्ट ी वदली, म्हिजे ती 
त्या त्या व्यक्तीच्या नािाने प्रवसद्ध होते. तरीही त्या व्यक्तीच्या विवशष्ट  अशा सिय मतानंा त्या विचारसापं्रदायात 
ककिा जीिनदृष्ट ीत सारखेच स्थान नसते. या दृष्ट ीने विचार केल्यास “समाजिाद” हा माक्सयिादाहून वभन्न ि 
अवर्धक व्यापक आहे हे लक्षात येईल. असे अनेक समाजिादी आहेत, की जे माक्सयचे काही वसद्धान्त मान्य 
करीत नाहीत ि करिार नाहीत. हीच स्स्थती सत्याग्रही जीिनदृष्ट ी अथिा विचारसापं्रदाय यानंा लागू केली 
जाईल ि पुढे सत्याग्रहवनष्ठा ि गारं्धीिाद यातही र्फरक होईल अशी माझी कल्पना आहे. कोिाही मोठ्या 
व्यक्तीन प्रचवलत केलेल्या विचारसापं्रदायास हा वनयम लागू पडतो असे माझे मत असल्याने “सत्याग्रही 
समाजिाद” या दोनही शब्दानंी व्यक्त होिाऱया वनष्ठानंा म. गारं्धींचा आर्धार देता यईल, असे मी म्हित 
असलो, तरी “सत्याग्रही समाजिादा” संबरं्धीचे माझे विचार मी म. गारं्धींच्या शब्दप्रामाण्यािर आर्धारू इस्च्छत 
नाही. 

 
आज आपल्या राष्ट्रात समाजिादाची स्थापना करिे अपवरहायय आहे असे जेव्हा समाजिादी 

म्हितात, तेव्हा आजच्या समाजात जेिढा न्याय वमळतो, त्याहून समाजिादी घटनेने अवर्धक न्याय वमळेल, 
एिढा एकच युस्क्तिाद ते करीत नाहीत. त्याचें असे म्हििे आहे की, आज जी खाजगी कारखानदारी, 
खाजगी जमीनदारी ि खाजगी सािकारी चालू आहे, ती तशीच चालू ठेविल्यास समाजाचे र्धारिपोषि 
होण्यास जे उत्पादनाचे कायय चालाियास हि ेते चालिारच नाही. ज्याप्रमािे चोरीचा बदंोबस्त केला नाही 
तर स्ितः श्रम करून कोिी र्धान्यादी पदाथय वनमािच करिार नाही, तशीच अनिस्था भाडंिलशाही 
उत्पादनपद्धती चालू ठेविल्यास यापुढे होईल. एक तर मोठ्या प्रमािािरचे उत्पादन ि दळििळि बंदच केले 
पावहजे, नाहीतर ही उत्पादनाची ि दळििळिाची सार्धने समाजाच्या मालकीची बनविली पावहजेत. यापैकी 
सिय मोठ्या प्रमािािरचे उत्पादन बदं करिे, हेही अव्यिहायय आहे. कारि तसे केल्यास जो माल वनपजेल तो 
र्फार थोडा वनपजेल ि एिढ्या थोड्ा मालाचा िापर करून संतुष्ट  राहण्यास सामान्य जनता आज तयार 
होिार नाही. वतला आज वजतका जो माल िापरण्यास हिा आहे, वततका तो माल वतला पुरवििे मोठ्या 
प्रमािािर उत्पादन केल्यािाचून शक्यच नाही. उदाहरिाथय, असे जर खेड्ातील लोकानंा सावंगतले की, 
आम्ही तुम्हास कापड न देता र्फक्त कापूस, चरखे, माग िगैरे उत्पादनाची सार्धने पुरि ूआवि त्यापासून कापड 
करून तुम्ही ते िापरा, त्याचप्रमािे पते्र, वसमेंट िगैरे न देता तुम्ही कौलेच र्फक्त िापरा ि दगड, माती, चुना 
एिढ्यािरच आपली घरे बारं्धा. रॉकेल न िापरता गोड्ा तेलाचेच वदि ेलािा आवि मोटारी ककिा रेल्ि ेयातून 
मालाची िाहतूक न करता बलैगाड्ानंीच िाहतूक करा. तर हा उपदेश ऐकण्यास कोित्याही खेड्ातील 
लोक तयार होतील असे मला िाटत नाही. आज खेड्ातील लोकानंाही वगरिीचे कापड, रॉकेल तेल, 
वसमेंट, पते्र, मोटारींची ि रेल्िचेी िाहतूक या गोष्ट ी आियकयक िाटू लागल्या आहेत. अथात लोकाचं्या या 
गरजा भागविण्यासाठी यावंत्रक ि मोठ्या प्रमािािरचे उत्पादन अियकय आहे. आता हे कारखाने समाजाच्या 
मालकीचे बनिािते. की खाजगी व्यक्तींच्या मालकीचे ठेिािते एिढाच प्रयकन आहे. त्यापंैकी पवहला मागय 
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स्िीकारला तरच समाजात शातंता ि सुव्यिस्था नादूं शकेल, नाहीतर भाडंिलशाहीतून वनमाि होिारा 
िगयकलह या देशात िाढत जाऊन त्यातून देशात गोंर्धळ ि अराजक माजत जाईल.... 
 
वगयकलहाचे मूळ 
 

शरीरश्रम, अस्तेय आवि असंग्रह ही जी सत्याग्रही जीिनातील तीन तत्त्ि,े त्यानंा मारक अशी आजची 
भाडंिलशाही रचना आहे. आज शरीरश्रमाला समाजात मुळीच प्रवतष्ठा नसून समाजाच्या शरीरश्रमशक्तीचा 
बाजारात जड िस्तुप्रमािे क्रयविक्रय चालू आहे. ही श्रमशक्ती भाडंिलदार िगय विकत घेतो आवि कामगार 
िगय आपली श्रमशक्ती विकून आपले पोट भरतो. या क्रयविक्रयात कामगारानंा वनिाहितेन देऊन त्याचं्या 
श्रमशक्तीतून वनमाि होिारे उरलेले सिय र्फल भाडंिलदारास स्ितःच्या मालकीचे बनविता येते. हा विवनमय 
कायदेशीर गिला जातो, पि या विवनमयात सामावजक श्रमातून वनमाि होिारी संपत्ती केिळ स्िावमत्िाच्या 
हक्काने विनाश्रम भाडंिलदाराचं्या हाती जाते. हे कायदेशीर स्तेय आहे असे समाजिादी मानतात ि ते व्याज, 
खंड ि नर्फा या तीन रूपानंी र्धवनकानंा वमळत राहते. आपल्या समाजात हे जे द्रव्याजयनाचे तीन कायदेशीर 
मागय व्यक्तीला उपलब्र्ध आहेत, ते विनाकष्ट ाने द्रव्याजयन करून इतरांच्या श्रमर्फलाचंा कायदेशीर अपहार 
करिारे आहेत. भाडंिलशाहीच्या वनर्ममतीपूिी जरी हे मागय समाजात रूढ होते, तरी ते र्फारच अल्प प्रमािात 
होते. उत्पादनाचे प्रमाि िाढले, दळििळिाची सार्धने िाढली आवि सामुदावयक पद्धतीने उत्पादन ि ने-
आि सुरू झाली. यामुळे व्यापारी, सािकार, कारखानदार याचं्या हाती जीिनाची सार्धने गोळा होऊ लागली, 
शतेात वपकिारा माल परदेशात जाऊन विकू लागला आवि तो विकून वमळिाऱया पैशातून वनत्याच्या गरजा 
भागविण्यास लागिारा माल विकत घेतला, तर तोही दूरच्या कारखान्यातून येऊ लागला. यामुळे शतेकऱयाचे 
जीिन व्यापारी-सािकाराचं्या हाती गेले, गािातील इतराचें रं्धदे ठार होऊन त्याचंा भार शतेीिर िाढू लागला 
आवि खेड्ातील बेकारानंा कारखानदाराचंी मजुरी करण्यासाठी शहरात याि ेलागले. या सिय उलाढालीत 
र्धवनकानंा अकष्ट ार्मजत उत्पन्नाचे हजारो मागय उपलब्र्ध झाले आवि शकेडा नव्िद लोकाचंी श्रमशक्ती शकेडा 
दहा पाच र्धवनकाचं्या क्रयविक्रयाची िस्तू बनली. या आर्मथक व्यिहारातून जे कायदेशीर स्तेय अस्स्तत्िात 
येते त्याची मीमासंा कालय  माक्सयने केली. हे स्तेयच आजच्या िगयकलहाचे मूळ असून भाडंिलशाही संस्कृतीचे 
हे मूळ समाजरचनेचा पायाच उखडून काढीत आहे. भाडंिलदारांचा संग्रह हा श्रमजन्य, साहसजन्य ककिा 
संयमदशयक नसून तो स्तेयमूलक आहे. हे तत्त्ि समाजिाद्यानंी जगाच्या वनदशयनास आविले आहे. यामुळे 
आजच्या समाजातील आर्मथक विषमता असमथयनीय ठरली आहे. या कायदेशीर स्तेयालाच समाजिादी 
“वपळििूक” असे नाि देतात. ते स्तेय वनयंवत्रत करिे हे आपले ध्येय नसून ते समूळ बदं करिे हे आपले 
ध्येय आहे असे ते समजतात. ही बदंी कायद्यानेच केली पावहजे ि ती कायद्याने करण्याचा मागय देशातील 
कारखाने ि जवमनी याचं्यािर समाजाची मालकी स्थापन करिे एिढा एकच आहे. 

 
आजच्या आर्मथक घटनेत ही एक क्रातंी असून ती क्रांती घडिनू आिण्यास सत्याग्रह, अनत्याचारी 

असहकार ि सविनय कायदेभगं, या सार्धनाचंा उपयोग केला तर तेिढ्याने समाजिाद्याचें कायय वसद्धीस 
जाईल, या विचारास मी सत्याग्रही समाजिाद असे नाि देतो. या सार्धनाचंा उपयोग करून ही क्रातंी घडिून 
आविल्यास देशातील कोित्याही राज्ययंत्रास र्धक्का लागिार नाही ि म्हिून त्या क्रातंीनंतर जो समाजिाद 
स्थापन होईल, तो हुकूमशाही पद्धतीचा न होता लोकशाही पद्धतीचा होईल. यामुळे समाजात 
व्यस्क्तस्िातंत्र्य, मतस्िातंत्र्य, प्रचारस्िातंत्र्य ि संघस्िातंत्र्य वजितं राहतील. र्फक्त आजच्या समाजात 
अमयाद नर्फा वमळविण्याचे जे स्िातंत्र्य भाडंिलदारानंा आहे ते पुढे उरिार नाही. पि भाडंिलदाराचें हे 
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स्िातंत्र्य म्हिजे दुसऱयाच्या श्रमर्फलाचा अपहार करण्याचे स्िातंत्र्य असल्याने ते बदं करण्यापासून इतराचं्या 
सुखात ि स्िातंत्र्यात भरच पडिार आहे. 
 
राष्ट्रीकरि की नवकें द्रीकरि 
 

काही गारं्धीिादी असे प्रवतपादन करतात की, राष्ट्रीकरि झाले तरी तेिढ्याने सामावजक अन्याय ि 
आपत्ती याचें वनिारि होिार नाही. कारखाने समाजाच्या मालकीचे असले तरी जोपयंत शकेडो ककिा हजारो 
मजुरानंा एकच काम करािे लागत आहे, तोपयंत त्याचं्यािर व्यिस्थापकाचं्या हुकूमानुसार िागण्याची पाळी 
येते. यातच एक प्रकारची गुलामवगरी आहे आवि त्यातून व्यिस्थापकशाही (Managerial Autocracy) ककिा 
एक प्रकारची नोकरशाही अस्स्तत्िात येते. म्हिून उद्योगरं्धद्याचं्या राष्ट्रीकरिापेक्षा हस्तोद्योगाने होिारे 
उद्योगरं्धद्याचें विकें द्रीकरिच इष्ट  आहे ि त्यासाठीच आपि प्रयत्न केले पावहजेत. 

 
समाजिाद्यानंाही उद्योगरं्धद्याचं्या कें द्रीकरिािरील हा आके्षप मान्य आहे. त्यानंाही उद्योगरं्धद्याचें 

विकें द्रीकरि इष्ट  िाटते ि विकें द्रीकरिाचे अनेक र्फायदे ते मान्य करतात. अनेक समाजिाद्यानंी सते्तच्या ि 
संपत्तीच्या विकें द्रीकरिाच्या योजना तयार केलेल्या आहेत. पि हे उत्पादनाचे विकें द्रीकरि हस्तोद्योगाने 
तडीस जािार नसून ते यंत्रोद्योगानेच तडीस जािार आहे. त्यासाठी विजेिर चालिारी छोटी यंते्र 
खेड्ापाड्ातून स्थापन करािी लागतील आवि शहरातील प्रचडं कारखाने मोडून खेड्ात छोटे कारखाने 
आवि यंत्रकला ि विजेसारखी वनसगयशक्ती याचं्या साहाय्याने चालिारे घरगुती रं्धदेही शक्य तर सुरू करािे 
लागतील. पि या सिय गोष्ट ी यावंत्रक संशोर्धनानंतर अस्स्तत्िात येऊ शकतील. तोपयंत देशातील प्रचंड 
कारखाने आवि व्यापाररं्धदे खाजगी मालकीचे ठेिनू देशात िगयकलह पेटू देता येिार नाही. म्हिून 
समाजाच्या आर्मथक जीिनािर सत्ता गाजवििाऱया भाडंिलशाहीच्या हातातील आर्मथक सत्ता प्रथम काढून 
घेतली पावहजे ि िगयकलहाचा अंत केला पावहजे. त्यानंतर यंत्रोत्पादनाची पद्धती खेड्ापाड्ात कशी ि 
कोित्या सार्धनानंी स्थापन करता येईल ि छोटे भौगोवलक विभाग औद्योवगक दृष्ट ीने स्ियंपूिय ि स्िािलंबी 
कसे होतील ते पावहले पावहजे.... 

 
विकें द्रीकरिासंबरं्धी समाजिाद्याचंी अशी विचारसरिी असून ती लक्षात घेतल्यास राष्ट्रीकरि आवि 

विकें द्रीकरि यात विरोर्ध नसून राष्ट्रीकरि हा शास्त्रीय विकें द्रीकरिाचा पाया आहे असे वदसून येईल. म्हिून 
“राष्ट्रीकरि की विकें द्रीकरि” या प्रयकनास माझे उत्तर प्रथम राष्ट्रीकरि आवि मग विकें द्रीकरि असे आहे.... 
 
समाजवादी आर्थथक घटिा आनि मिुष्ट्यस्वभाव 
 

समाजिाद्याचंा मनुष्ट्यस्िभािासंबरं्धी जो वसद्धान्त आहे त्याच्यािर भाडंिलदाराचंा एक आके्षप आहे, 
तर गारं्धीिादी त्यािर अगदी विरुद्ध असा आके्षप घेताना आढळतात. भाडंिलदार म्हितात की, मनुष्ट्य 
वजतका वनःस्िाथी आहे असे समाजिादी मानतात वततका तो िस्तुतः नाही. तो वततका वनःस्िाथी असता 
तरच समाजिाद यशस्िी झाला असता पि समाजिादी आर्मथक घटनेत स्िाथयसार्धनाला ि र्धनसंग्रहाला 
जेिढा अिसर देिे शक्य आहे, त्याहून त्याला अवर्धक अिसर वदल्यािाचून मनुष्ट्य कामच करिार नाही. 
अथात मािसानंी उत्पादनाचे काम कराि ेआवि समाजाच्या संपत्तीत िाढ करािी असे िाटत असेल, तर 
हल्लीप्रमािे त्याला नर्फा वमळविण्यास ि संग्रह करण्यास अिसर वदलाच पावहजे. तात्पयय समाजिादी 
मावनतात त्याहून मनुष्ट्य अवर्धक स्िाथी आहे असे भाडंिलदार म्हितात. 
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गारं्धीिाद्याचंा समाजिाद्यािंर याच्या उलट आके्षप आहे. ते म्हितात की, समाजिाद्याचंा 
मनुष्ट्यस्िभािाच्या चागुंलपिािर विश्वास नाही. गारं्धीिादी जो रस्टीवशपचा वसद्धातं मानतात तो मानण्यास 
समाजिादी तयार नाहीत. या दोनही आके्षपाचंा विचार करून माझे असे म्हििे आहे की, याबाबतीत 
समाजिाद्याचेंच मत खरे आहे. सियसामान्य मनुष्ट्य भाडंिलदार मानतात वततका स्िाथी नाही आवि गारं्धीिादी 
समजतात वततका तो वनःस्िाथी बनिेही वनदान आज तरी शक्य नाही. आज भाडंिलदारानंा अमयाद नफ्याचे 
जे आवमष आहे ते नष्ट  झाले, तर मनुष्ट्य कामच करिार नाही हेही खरे नाही आवि र्धवनक लोक स्ियंपे्ररिेने 
आपल्याजिळच्या संपत्तीचा सामावजक वनर्धी म्हिून उपयोग करू लागतील, हेही खरे नाही. सियसामान्य 
र्धवनक तसे करिार नाहीत असे समाजिादी म्हितात, पि काही व्यक्ती स्ियंपे्ररिेने आपली संपत्ती 
समाजाला अपयि करतील याबद्दल त्यानंा शकंा िाटण्याचे कारि नाही. पि एिढ्या स्ियंपे्रवरत त्यागाने 
सामावजक क्रातंी घडून येईल असे समाजिाद्यानंा िाटत नाही. मनुष्ट्य हा केिळ स्िाथी ककिा केिळ पराथी 
नाही. त्याच्या अंतःकरिात दोनही िृत्ती आहेत. कोिती िृत्ती केव्हा वकती प्रमािात जागृत होईल याचा विचार 
करून समाजरचना करािी लागते आवि क्रावंतशास्त्रही बनिािे लागते. स्िाथय सोडून पराथय करिाराचंा एक 
क्रावंतकारक िगय वनमाि होऊ शकेल ि होऊ शकतो हे समाजिाद्यानंाही मान्य आहे. पि त्यामुळे सामावजक 
क्रातंी तेिढ्याच बळािर घडून येिार नाही. भाडंिलदार आपल्या स्िचे्छेने स्ितःच्या संपत्तीचा संन्यास घेऊन 
रस्ट करतील हा विचार जरी समाजिाद्यानंा अव्यिहायय िाटला तरी भाडंिलदाराचें मनुष्ट्यस्िभािासंबरं्धीचे 
मतही एकावंतक आहे असे समाजिादी मावनतात. 

 
आजच्या समाजात मनुष्ट्य स्िभािंाला जे विवशष्ट  स्िरूप प्राप्त झालेले आहे ते आजच्या समाजरचनेचे 

र्फळ आहे. स्िाथय, संग्रहबुद्धी आवि स्पर्धा यानंा एकावंतक चालना भाडंिलदार समाजरचनेमुळेच वमळते. आज 
रं्धदेिाल्यानंा जो अमयाद नर्फा वमळतो, वततका वमळाला तरच समाजाचे उत्पादनकायय चालेल हे खरे नाही. 
आजच्या समाजात भाडंिलदारानंा अमयाद नफ्याचे आवमष असते आवि कामगारानंा उपासमारीचे भय 
असते. उपासमार आवि बेकारी याचंी भीती असेल तरच कामगार काम करतात, नाहीतर ते काम करिार 
नाहीत असाही आपला वसद्धातं भाडंिलदार सागंत असतात. पि हाही त्याचंा वसद्धांत वततकाच एकावंतक 
आहे. काही लोकानंा वपढ्यानुवपढ्या आळसात गेल्या तरी कुटंुबात कर्धी पैशाची िाि पडू नये, इतक्या 
संग्रहाचे आवमष दाखिािे आवि इतरानंा सदैि बेकारीचे ि उपासमारीचे भय दाखिािे, याच मागाने 
र्धनोत्पादनाचे कायय चालेल हा अपवसद्धातं असून आजची अन्याय्य समाजरचना ही सनातन ि शाश्वत आहे 
आवि वतच्या खाली मनुष्ट्यस्िभािाला जे विवशष्ट  स्िरूप प्राप्त झाले आहे, तेच त्याचे वनत्य स्िरूप आहे या 
भ्रमािर हा अपवसद्धातं उभारलेला आहे. सामान्य मनुष्ट्य हा केिळ वनष्ट्कामकमययोग आचरिारा अनासक्त 
यती होिार नाही ि आपला र्धनसंग्रह स्िेच्छेने समाजाला अपयि करिार नाही असे समाजिाद्यानंा िाटते. 
तसेच जन्मभर सुखात ि चैनीत कालक्रमिा करण्याची सोय झाल्यािर आपि होऊन समाजोपयोगी उद्योग 
अंगािर घेण्यास तो तयार होईल असेही त्यानंा िाटत नाही. तरी वनवित जीिनमानाची शाश्वती सिांस 
वमळाली, कोिाही प्रौढ सुदृढ मनुष्ट्यास विनाकष्ट  द्रव्याजयन करण्याचा मागय कायद्याने मोकळा ठेविला नाही 
आवि समाजाने आपिास वदलेले काम सतत कतयव्यदक्षतेने करीत राहीलो तर आपल्या श्रमाचे वनयत र्फल 
आपल्या पदरात पडेल ि आपल्या अंगच्या विशषे गुिाचेंही चीज समाजाकडून होत राहील अशी शाश्वती 
सिांस िाटू लागली तर समाजाचे उत्पादन कायय जोरात चालेल आवि सिय समाजात समता ि सुख नादूं 
लागेल अशी समाजिाद्याचंी खात्री आहे. याच्या उलट उपासमारीचे ि बेकारीचे भय दाखिनू कामगाराकंडून 
सक्तीने कामे करिनू घेण्याची आवि वकमान वनिाहितेन कामगारानंा देऊन वनरुद्योगी मालकशाहीच्या हाती 
समाजजीिनािरील सिय सत्ता ि र्धनसंग्रहाचा बहुतेक भाग साठू देण्याची आजची उत्पादनपद्धती अगदीच 
क्षिभगुंर असून ती िगयकलहाने मोडून पडिार आहे. हे भविष्ट्य शभंर िषांपूिीच माक्सयप्रभतृी समाजिाद्यानंी 
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केले होते. ते भविष्ट्य खरे ठरत असून भाडंिलदार अथयशास्त्रज्ञापेंक्षा मनुष्ट्यस्िभाि ि समाजर्धारिाशास्त्र याचें 
ज्ञान समाजिाद्यानंा अवर्धक आहे असेच त्यािरून वसद्ध होत आहे. 

 
समाजिाद्याचं्या मानसशास्त्रात ि समाजर्धारिा ि क्रातंी यासंबरं्धीच्या ज्ञानात एक निी भर म. गारं्धींनी 

घातली आहे. सत्याग्रह नािाचे एक निे क्रावंततंत्र कहदी समाजाला वशकविले आहे. या तंत्राचा उपयोग 
केल्यास समाजिादी क्रातंी लोकशाही मागाने ि शक्य वततक्या शातंतेने घडून येईल. आपल्या देशातील 
अनेक समाजिाद्यानंी ही िृत्ती स्िीकारली असून त्यातून आपल्या देशातील समाजिादात सत्याग्रही िृत्तीचे ि 
शुद्ध सार्धनाचे तेज चमकू लागेल. 
 
समाजवादाचे तीि िमुिे 
 

वब्रटन, रवशया आवि कहदुस्थान या तीन राष्ट्रातं समाजिादाचे तीन नमुने अस्स्तत्िात येत आहेत. 
वब्रवटश समाजिादी हे केिळ कायदेशीर मागांचेच अनुकरि करिारे आवि सत्याग्रह ककिा सविनय कायदेभगं 
यासारख्या प्रत्यक्ष प्रवतकाराच्या मागांचा उपयोग न करिारे असे लोकशाही समाजिादाचे पुरस्कते आहेत. 
कायदा वकतीही अन्यायाचा असला तरी त्याचा अनत्याचारी िृत्तीनेही भगं करािा अशी त्याचंी िृत्ती नाही. 
कोित्याही प्रकारच्या क्रावंतिृत्तीचे ते विरोर्धक असून सुर्धारिािाद ि क्रमविकास याव्यवतवरक्त इतर 
कोित्याही मागाने खरी सुर्धारिा होिे शक्य नाही अशीच त्याचंी वनष्ठा आहे. याच्या उलट रवशयातील 
कम्युवनस्ट हे सिय प्रकारच्या सुर्धारिािादाचें विरोर्धक असून लोकशाही समाजिाद हे एक थोताडं असे ते 
समजतात. समाजिादी क्रातंी ही अखेरीस सशस्त्र मागानीच होईल ि ती झाल्यानंतर काही काळ कम्युवनस्ट 
पक्षाच्या नेतृत्िाखाली अवनयंवत्रत एकपक्षीय कामगारशाही (Dictatorship of the proletariat) स्थापन होिे 
अपवरहायय ि इष्ट  आहे असे त्याचें र्धोरि आहे. 

 
कहदी समाजिादाचे र्धोरि या दोहोंहून वभन्न असून तो लोकशाही समाजिादाचा पुरस्कता असला 

तरी सविनय कायदेभगं ि अनत्याचारी असहकार हे म. गारं्धींनी वशकविलेले सत्याग्रही लढ्याचे अथिा प्रत्यक्ष 
प्रवतकाराचे तंत्र योजून आपल्या देशात स्थापन होत असलेल्या लोकशाही राज्याचे समाजिादी लोकशाहीत 
त्िवरत रूपातंर करता येईल असे या पक्षास िाटत आहे. गारं्धीिाद्यानंी हीच भवूमका स्िीकारून प्रथम 
सत्याग्रहाच्या बलािर समाजिादी लोकशाहीची स्थापना करािी आवि आपल्या देशात पेटत असलेल्या 
िगयकलहाचा अंत त्िवरत करािा. अशा प्रकारे गारं्धीिाद ि समाजिाद या दोघाचंाही सामान शत्र ू असा 
भाडंिलशाहीचा भस्मासूर आवि िगयकलहाचा ज्िालामुखी शातं झाला, म्हिजे मग समाजिाद ि गारं्धीिाद 
याचं्यातील मतभेदािंर भर देण्याचा काल येऊ शकेल. तोपयंत देशातील राज्ययंत्रािर ि समाजजीिनािर 
होिारे भाडंिलशाहीचे आक्रमि थोपिनू शतेकरी-कामकरी िगाच्या हाती राज्ययंत्राची ि समाजजीिनाची 
सूते्र जातील असा प्रयत्न करिे हेच अकहसा ि सिोदय यांना पोषक ि उपकारक ठरिार आहे. गारं्धीिादी ि 
समाजिादी यानंी हे र्धोरि स्िीकावरल्यास या देशात वनमाि होिाऱया समाजिादी संस्कृतीस सत्याग्रही 
अवर्धष्ठान वमळून तीत सत्य ि अकहसा याचें आध्यास्त्मक तेज वनमाि होईल. 
 
शुद्ध अवहसा, सवोदय आनि आत्मराज्य 
 

अशा प्रकारे गारं्धीिादी ि समाजिादी या दोघाचं्या संयुक्त आघाडीने आजचा िगयकलह वमटून एकिगय 
ककिा िगयहीन समाज स्थापन झाला तरी त्या समाजात संपूिय आर्मथक समता ि असंग्रह ही तत्त्ि ेएकदम 
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स्थापन होिार नाहीत आवि अथात ते राज्य पूिय अकहसेने चालिारे रामराज्य ककिा आत्मराज्यही होिार 
नाही. आज भाडंिलशाही समाजात खंड ि नर्फा या रूपाने कष्ट जीिी िगाच्या श्रमर्फलाचंा जो अपहार चालू 
आहे तो बदं होईल, कारि जवमनी ि कारखाने हे समाजाच्या मालकीचे झाल्याने त्याचं्या स्िावमत्िाने खाजगी 
व्यक्तींना वमळिारा खंड ि नर्फा हे समाजाकडेच जाऊ लागतील. तसेच समाजाकडे हा जो खंड ि नर्फा येत 
राहील त्यातूनच नि े उद्योगरं्धदे उभारण्यास लागिारे भाडंिल ककिा संग्रह समाज करीत गेल्याने 
उद्योगरं्धद्याचं्या उभारिीसाठी व्याजािर कजय उभारून औद्योवगक भाडंिल उभारण्याचा प्रकारही बहुतेक 
प्रमािात बदं होईल. तरीही व्याजाचा प्रकार पूिय आर्मथक समता ि असंग्रह ही तत्त्िे अमलात येईपयंत अत्यल्प 
प्रमािात चालू राहील.... 

 
...खाजगी जमीनदारी, कारखानदारी, सािकारी ि व्यापार हे द्रव्याजयनाचे मागय बदं झाल्याने 

कष्ट जीिी िगाच्या श्रमाचे र्फळ विनाश्रम वमळविण्याचे म्हिजे आजच्या समाजातील स्तेयमूलक व्यिहार बंद 
झालेले असतात. म्हिजे अस्तेयाचे तत्त्ि कायद्याने अमलात आलेले असते; तरीही वनरवनराळया श्रेिीतील 
वभन्न प्रमािामुळे वनमाि होिारी विषमता आवि त्यामुळे शक्य होिारा खाजगी संग्रह चालू असतो. याचे 
कारि, चोरी बदं करण्यात कायदेशीर सक्तीचा उपयोग वजतका उपयुक्त ठरतो, वततका श्रममूल्यातील 
विषमता ि तज्जन्य संग्रह बंद करण्यात कायदेशीर सक्तीचा उपयोग प्रभािी ठरत नाही. यािरून समाजिाद 
हा अस्तेयाचे तत्त्ि अमलात आिण्याचा मागय असला तरी असंग्रहाचे तत्त्ि अमलात आिण्यात त्याला वततके 
यश येत नाही. 

 
या वठकािी हृदयपवरितयनाची अद्यावप र्फार आियकयकता आहे. आज ज्या कामानंा विशषे मोल वमळते 

ती कामे करिारे जोपयंत कमी मोल घेऊन वततकेच काम करण्यास उपलब्र्ध होत नाहीत तोपयंत ही विषमता 
नष्ट  करता येत नाही. मुळीच काम न करता केिळ स्िावमत्िािर द्रव्याजयन करण्याचे मागय बदं करता येतात 
तसे येथे नाही. ज्याचं्या कामाची गरज लागते, पि जे काम करिारे लोक दुर्ममळ असल्याने अवर्धक पैसा 
घेतल्यािाचून ते काम करीत नाहीत, त्यानंा अवर्धक पैसा देऊन ते काम करून घेतलेच पावहजे, समाजाच्या 
संपत्तीत त्याचं्या कामामुंळे पडिारी भर आवि त्यानंा द्याि ेलागिारे ितेन याचंा ताळमेळ पाहून त्यानंा काही 
अवर्धक ितेन देिे अियकय आहे. ही विषमता समाजवहतदृष्ट ीने आज अपवरहायय आहे. 

 
पि एिढ्याने त्यानंी समाजाकडून असे अवर्धक ितेन घेण्यात काही चूक केली नाही असे म्हिता 

येिार नाही. जर या अवर्धक ितेनामुळे त्याचंी काययक्षमता िाढण्यास मदत होत असेल तर त्यात अन्याय आहे 
असे म्हिता येिार नाही. ती त्याचंी योलय गरजच ठरेल. कुितीनुसार काम आवि गरजानुंसार ितेन या 
तत्त्िात ते बसेल. हे तत्त्ि न्यायाचेच आहे. पि अशी गरज वसद्ध न करताही केिळ ते काम करण्यास कमी 
ितेनािर कोिी वमळू शकत नाही म्हिून समाजाला असे अवर्धक िेतन द्याि ेलागिे हे न्यायाचे नाही. पि 
उत्पादनकायय चालण्यास अपवरहायय असिारी विषमता एिढेच वतचे समथयन, पि व्यिहारदृष्ट ीने ते समथयनीय 
आहे. या वठकािी ज्यानंी असंग्रहाचे व्रत घेतले असेल त्यानंी आपल्या अवर्धक िेतनातील िाढािा स्िचे्छेने 
समाजाला अपयि करून इतराना उदाहरि घालून द्याि.े सत्याग्रहातील असंग्रहाच्या तत्त्िाची समाजाला 
येथेच गरज आहे. उत्पादनाचे कायय चालण्यास जी विषमता आज अपवरहायय ठरते ि जी नष्ट  करण्याचा प्रयत्न 
कायद्याने करता येत नाही तेथे सत्याग्रहींनी आपल्या उदाहरिाने समाजाला असंग्रहाचे तत्त्ि वशकविले 
पावहजे. चोरी ि बलात्कार हे गुन्हे कायद्याने बदं करता येतात, पि संन्यास ि ब्रह्मचारी ही व्रते कायद्याने 
लादता येत नाहीत, तसाच हा प्रकार आहे. संन्यासी ि ब्रह्मचारी याचं्या उदाहरिाचंी समाजाच्या आत्मोन्नतीस 
गरज आहे. तथावप त्याचं्या उदाहरिाने ि उपदेशाने पोलीस ि तुरंुग ही खाती बदं करून समाज चालेल 
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अशी आशा करिे शहािपिाचे ठरत नाही ककिा चोरीचा ि बलात्काराचा कायदा नसला तरी नैतीक 
उपदेशाने काम भागेल असे आपि म्हित नाही. त्याचप्रमािे समाजिादी कायद्याचं्या अभािी केिळ नैवतक 
उपदेशाने भाडंिलदार आपली संपत्ती समाजाला देऊन टाकतील ककिा वतचा रस्ट करतील हे 
समाजिाद्यानंा पटत नाही. तरीही समाजिादातही जी आर्मथक विषमता आज अपवरहायय वदसत आहे, ती नष्ट  
करण्यास सत्याग्रही िृत्तीची जोपसना करिे अियकय आहे हे समाजिाद्यानंाही मान्य करािेच लागेल. 
समाजसेिचेे वनष्ट्काम व्रत घेिारे सत्याग्रही लोकशाही समाजिादास अियकय अशी मनोिृत्ती वनमाि करतील. 
इतकेच नाही तर या समाजसत्ताक अिस्थेतून आत्मसते्तच्या दंडहीन समाजाकडे जाण्यास जी मनः प्रिृत्ती 
समाजघटकाचं्या अंतःकरिात वनमाि कराियास हिी ती ते करीत राहतील. 

 
गारं्धीिाद ही जशी अंवतम दृष्ट ीने आत्मराज्याकडे नेिारी वनष्ठा आहे तशी समाजिादही अंवतम दृष्ट ीने 

अराज्यिादाकडे नेिारी वनष्ठा आहे. रवशयात पवहली वनष्ठा टॉलस्टॉयच्या रूपाने अितीिय झाली होती ि 
दुसरी वनष्ठा लेवननने मूतय स्िरूपात आिण्याचा प्रयत्न केला. अराज्यिाद हे अंवतम ध्येय आहे असे म्हटले 
तरी या अराज्यिादाकडे आजच्या वद्विगय समाजातून एकदम जाता येिार नाही. त्यासाठी प्रथम समाजसत्ताक 
अिस्थेत जाऊन एकिगय समाज स्थापन करािा लागेल ि नंतर आर्मथक विषमता नष्ट  होऊन उत्पादनशक्तीची 
पुष्ट्कळ िाढ झाली, सिांच्या योलय गरजा भागविण्यास लागिारे कष्ट  र्फारसे पडेनासे झाले, समाजसेिचेी 
सिय अंगिळिी पडून दुसऱयाच्या श्रमाचे र्फळ उपटण्याच्या पद्धतीचा पूिय विसर पडला, समाजामार्फय त 
सिांच्या सुखसोयी भागतात असा विश्वास वनमाि होऊन संग्रहबुद्धी लयास गेली म्हिजे समाजातील 
राजदंड वनरुपयोगाने गंजून जाईल अथिा गळून पडेल असे लेवननने प्रवतपादन केले आहे. 

 
लेवननचे हे वििेचन मान्य केले तरी एकपक्षीय अवनयंवत्रत कामगारशाहीतून अराज्यिादाकडे 

समाजाची प्रगती कशी होईल ते समजू शकत नाही. त्यापेक्षा लोकशाही पद्धतीने समाजिाद अथिा एकिगय 
समाज वनमाि होईल, तर राजदंडाचे स्िरूप पुढे पुढे सौम्य होत जाईल हेच मत अवर्धक सयुस्क्तक वदसते. 

 
म. गारं्धींची राजकीय कहसेच्या प्रयकनाकडे पाहण्याची सत्याग्रही दृष्ट ी टॉलस्टॉय ि लेवनन या 

दोघाचं्याही दृष्ट ीहून वभन्न होती. त्या दृष्ट ीत टॉलस्टॉयपेक्षा अवर्धक िास्तििाद आवि लेवननपेक्षा अवर्धक 
आदशयिाद आहे. भेकडपिापेक्षा कहसाही श्रेष्ठ आहे. या सूत्राची भर त्यानंी येशू विस्त ककिा त्याचें 
टॉलस्टॉयसारखे भक्त याचं्या मतात घातली असून राजदंडाला विवशष्ट  पवरस्स्थतीत समाजर्धारिेसाठी जी 
अपवरहायय कहसा करािी लागते वतचे समथयन ते करतात. तरीही ही कहसासुद्धा नष्ट  करण्याच्या अंवतम दृष्ट ीने 
ते सत्याग्रहाचे आत्मबल आजपासूनच प्रजेत वनमाि करू पाहतात. प्रजेतील आत्मबल संघवटत ि प्रभािी 
करूनच क्रावंतकारकानंी सामावजक क्रातंीचा प्रयत्न करीत राहािे, त्याच्या या प्रयत्नानंी वजतके आत्मबल 
जागृत होईल, वततकी राजकीय कहसा कमी कमी होईल आवि समाज घटनाही अवर्धकावर्धक समतावर्धवष्ठत ि 
अकहसक बनत जाईल. या दृष्ट ीने परकीय राज्यापेक्षा स्िराज्य अवर्धक अकहसक, हुकूमशाहीपेक्षा लोकशाही 
अवर्धक अकहसक, भाडंिलशाहीपेक्षा समाजिाद त्याहून अवर्धक अकहसक, अशा तारतम्याने उत्तरोत्तर 
अवर्धकावर्धक अकहसक, समतावर्धवष्ठत समाज ि राज्य वनमाि करण्याचे प्रयोग सत्याग्रहींनी करीत राहािते, 
त्याचें अंवतम ध्येय दंडहीन समाज हे असले तरी आजचे आपले संवनकट ध्येय ते होऊ शकत नाही. 
साम्राज्यशाहीच्या अंवकत राष्ट्राचे संवनकट ध्येय राष्ट्रीय स्िातंत्र्य, तसे भाडंिलशाही स्ितंत्र्य राष्ट्राचे 
संवनकट ध्येय समाजसत्तािादी लोकशाही हेच होऊ शकेल. म्हिून राष्ट्रीय स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्याग्रही 
शक्तीचा विवनयोग भाडंिलशाहीने वनमाि केलेला अथिा चालविलेला िगयविग्रह थाबंिनू एकिगय समाज 
स्थापण्याच्या कामीच झाला पावहजे. अशा क्रमाक्रमाने समाजाला सिोदयाचे रामराज्य ककिा आत्मराज्य या 
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ध्येयाकडे आपली प्रगती करीत रावहले पावहजे. म्हिून सिोदयाचे रामराज्य हे जरी अंवतम ध्येय सिांचे असले 
तरी ते गाठण्यापूिी एक त्याहून संवनकट असे साध्य आपि मान्य केले पावहजे. हे साध्य आज लोकशाही 
समाजिादच असू शकते. कम्युवनस्टानंा भाडंिलदार लोकशाहीतून समाजिादी लोकशाहीत जाता येईल 
असे िाटत नाही. या दृष्ट ीने गारं्धीजींचे समाजिाद्याशंी सख्य होऊ शकले, तरी कम्युवनस्टाशंी तसे सख्य होऊ 
शकले नाही. कारि जे प्रजेत क्रातंीसाठी कहसािृत्ती जागृत करतात त्याचं्या मागाने ते केव्हाही जाण्यास तयार 
नव्हते. 

 
पि त्याचबरोबर सत्याग्रही शक्ती प्रजेत वनमाि करू इस्च्छिाऱयानंी वतच्या आजच्या मयादा 

ओळखून राजदंडाचा उपयोग समाजरक्षिासाठी करिाराचंी अपवरहायय कहसा कनद्य समजून चालिार नाही. 
पि एकदा ही राजदंडाची अपवरहायय कहसा अकनद्य समजली, तर विवशष्ट  पवरस्स्थतीत क्रातंीकारकाचंीही कहसा 
अकनद्य समजािी लागेल. या दोनही प्रकारची कहसा विवशष्ट  पवरस्स्थतीत अपवरहायय म्हिून अकनद्य ठरली तरी 
ज्यानंा सत्याग्रहाचे आत्मबल प्रजेत जागृत कराियाचे आहे, त्यानंी या मागांचा मोह र्धरून त्या मागािर स्ितः 
जाऊ नये असा त्याचंा कटाक्ष होता. प्रजेतील आत्मबल वजतके िाढेल वततकी राजकीय कहसा कमी होत 
जाईल, या श्रदे्धने ि वनष्ठेने शुद्ध सत्याग्रहींनी आपले कायय अखंड करीत राहाि.े या कायाचा प्रभाि प्रत्येक 
पवरस्स्थतीत वजतका राजकारिािर पडेल वततका पाडीत राहाि.े या दृष्ट ीने राष्ट्रिाद्यापं्रमािे समाजिाद्याशंी 
शुद्ध सत्याग्रहींनी सहकायय केले तरी समाजिादी लोकशाहीतही त्यानंी स्ितःच्या हाती राजदंड घेता कामा 
नये. तर त्या अमदानीतील समाजिादी पक्षापंैकी जो आपल्या ध्येयाशंी अवर्धक जिळचा ि पुरोगामी असेल 
त्या पक्षाच्या हाती तो राजदंड देण्यास त्यानंी साहाय्य कराि.े पुढे जर या समाजिादी पक्षाने लोकशाही मोडून 
हुकूमशाही अथिा अनाियकयक कहसा करण्यासाठी राजदंडाचा दुरुपयोग केला तर त्या पक्षाशीही अनत्याचारी 
असहकार करण्यास जनतेला सत्याग्रही नेत्यानंी प्रिृत्त कराि.े अशा प्रकारे जनतेिर आपल्या आत्मबलाचा 
प्रभाि वनत्य ठेििारे ि कोित्याही राजदंडर्धारी पक्षाला प्रजेच्या आत्मबलापुढे नमवििारे सत्याग्रही नेते 
अथिा लोकसेिक कोितीही क्रातंी सत्याग्रहाने घडिनू आितील. मात्र त्यानंी स्ितःच्या हाती राजदंड न 
घेता अखंड क्रावंतकारक बनािे, हाच गारं्धीिादाचा राजकीय संदेश आहे. या दृष्ट ीने आपल्या देशातील 
गारं्धीिादी ि समाजिादी िागतील तर येथे सत्याग्रही समाजिाद वनमाि होऊन त्यात एक अवभनि संस्कृती 
उदयास येईल. 
 

[गाधंीवाद, समाजवाद : संपा. भाऊ धमाप्रधकारी, 
महाराष्ट्र गं्रथ भािंार, कोमहापूर, १९४९, ‘िस्तावना’, प.ृ १ ते ३०] 
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२९ 
 

गांधी आनि मातसय 
 

“गारं्धी आवि माक्सय” या विषयािर ‘हवरजन’ चे संपादक श्री. वकशोरीलाल मश्रुिाला याचें एक 
पुस्तक गेल्या साली सप्टेंबर मवहन्यात प्रवसद्ध झाले आहे. त्याला आचायय विनोबा भाि ेयानंी प्रस्तािना वलवहली 
असून, गारं्धीिाद्याचें माक्सयिादासंबरं्धीचे मत या पुस्तकात थोडक्यात प्रकट झालेले आहे, असे समजण्यास 
हरकत नाही. दोघाचंाही या विषयािर वलवहण्याचा अवर्धकार मोठा असून, त्याचें मत हे गारं्धीिादी दृवष्ट कोनाचे 
अवर्धकृत मत म्हिून मानले जािे साहवजकच आहे.... 

 
...तथावप माक्सयिादासंबंर्धी त्यानंी केलेली काही विर्धाने गैरसमजािर उभारलेली आहेत असे मला 

िाटते. अथात त्यानंी माक्सयिादासंबरं्धी केलेली ही विर्धाने माक्सयिादािरील आके्षप या दृष्ट ीने अनेकानंी 
केलेली आहेत. हे खरे असले तरी ती सियस्िी यथाथय आहेत असे मला िाटत नाही. तसेच 
गारं्धीिादासंबंर्धीच्याही त्याचं्या काही विर्धानाबंद्दल मला स्ितःला शकंा िाटते. वशिाय, माझी स्ितःची या 
विषयाकडे पाहण्याची जी दृष्ट ी आहे ती या दोहोंपैकी कोित्याही एका िादाशी पूिय तादात्म्य पािण्याची नसून 
त्या दोहोंचा समन्िय सार्धण्याची असल्याने, माक्सयिाद ि गारं्धीिाद या दोहोंचेही मला वदसिारे स्िरूप हे, 
गारं्धीिाद्यानंा ि माक्सयिाद्यानंा परस्पराचें स्िरूप जसे िाटते, त्याहून थोडे वभन्न आहे. म्हिून या पुस्तकाच्या 
परीक्षिाच्या वनवमत्ताने मी यासंबरं्धी माझी स्ितःची दृष्ट ी िाचकापंुढे ठेििार आहे. 
 
मातसय आनि नियनतवाद 
 

माक्सयिाद हा भौवतकिादी असल्यामुळे तो वनयवतिादी असलाच पावहजे, त्यात मानिी बुद्धीच्या 
स्िातंत्र्याला ि मानिी कतुयत्िाला अिसर असिेच शक्य नाही असे आके्षप त्याच्यािर घेण्यात येत असतात. 
पि हे आके्षप सियस्िी खरे नाहीत असे मला िाटते. हे आके्षप माक्सयिादाची काययकारिसंबंर्धाबद्दल जी 
विचारसरिी आहे वतचे िैवशष्ट्ट्य लक्षात न घेतल्यामुळे येत असतात. मानिी बुद्धीचे ि कतृयत्िाचे स्िातंत्र्य 
आवि विश्व घटनेतील वनयती याचं्याबद्दल माक्सयिाद्याचें मत हेगेलच्या मतासारखे आहे.... 

 
...माक्सयिादात एक प्रकारचा वनयवतिाद असला तरी तो मानिी बुद्धीच्या ि कतृयत्िाच्या आड येिारा 

आहे ककिा त्याच्या योलय स्िातंत्र्याला विघातक आहे, असे म्हिता येिार नाही. विश्वातील वनयतीचे उल्लघन 
करण्याचे स्िातंत्र्य मानिाला नाही, हे तत्त्ि आज सियमान्य होण्यासारखेच आहे. स्ितःच्या कतृयत्िाने नराचा 
नारायि बनतो असे मानिाऱया अध्यात्मिादी िदेान्त्यानंा सुद्धा असे नराचे नारायि बनलेले लोक 
जगत्व्याोपारािंर िाटेल तशी सत्ता चालि ूशकत नाहीत हे मान्य करािे लागते. त्याचप्रमािे भौवतकिाद्यानंा, 
भौवतक वनयती समजून घेऊन वतचा आपल्या कायासाठी उपयोग करण्याचे स्िातंत्र्य मानिी बुद्धीला ि 
कतृयत्ििान मनुष्ट्याला असते हे मान्य कराि ेलागते. अशा प्रकारे वनयती आवि स्िातंत्र्य या दोनही तत्त्िानंा 
योलय मयादेत मान्यता देऊन माक्सयिाद्यानंी आपला विरोर्धविकासी भौवतकिाद बनविलेला आहे.... 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

सामानजक घडामोडी आनि मिोव्यापार 
 

मनुष्ट्याचे विचार अथिा त्याचे मनोव्यापार बाह्य सामावजक ि भौवतक पवरस्स्थतीचे प्रवतकबबरूप 
असतात, या माक्सयच्या िचनापासून असा वनष्ट्कषय काढण्यात येत असतो की, माक्सयच्या मताप्रमािे मानिी 
मनोव्यापारानंा बाह्य सामावजक ि भौवतक पवरस्स्थतीिर आपला प्रभाि पाडता येत नाही. कारि प्रवतकबब मूळ 
कबबािर आपला प्रभाि कसे पाडिार? जर मानिाचे मनोव्यापार ही बाह्य घटनाचंी प्रवतकबबेच आहेत आवि 
मानिी मन हे स्ितंत्र िस्तू नसून भौवतक तत्त्िाचेच कायय आहे, तर त्या मनाला अथिा त्याच्या व्यापारानंा मूळ 
कबबरूप अथिा कारिरूप भौवतक तत्त्िािर अथिा घटनािंर आपला प्रभाि पाडता येिे शक्य नाही, म्हिून 
सिय प्रकारचे मानिी मनोव्यापार आवि मानिी व्यिहार बाह्य पवरस्स्थतीने पूियपिे वनबद्ध असतात, असेच 
माक्सयिादी तत्त्िज्ञान सागंते. असा माक्सयिादाचा अथय आचायय विनोबा भािे यानंी केला आहे. त्याचं्या मते 
ऐवतहावसक घटनािंर आपला प्रभाि पाडण्याचे स्िातंत्र्य माक्सयिादाप्रमािे मानिाला वमळू शकत नाही. 
यासंबरं्धी त्याचें पुढील विचार िाचनीय आहेत : 

 
“....Just as the sons of Sagar discovered the source of Ganga, as also these thinkers 

have traced the whole course of human history. And they have arrived at the conclusion that 
just as an arrow, that has been shot, will not deflect from its path but must take determinable 
course, so also it is with mankind. Its past history decided once for all its future course. There 
is no longer any freedom of action left us. Everything is determined. There will be first rivers of 
blood, then rivers of milk and honey and then will follow those of fresh and cool water flowing 
by each happy home assuaging the thirst of all mankind.” 

 
आचायय विनोबा भाि ेयानंी माक्सयिादाची इवतहासमीमासंा िर ज्या शब्दात माडंण्याचा प्रयत्न केला 

आहे ते शब्द अगदी अिास्ति अनाठायी आहेत असे मला िाटते. एकदा र्धनुष्ट्यापासून सोडलेला बाि 
ज्याप्रमािे आपल्या पूियवनयत मागाने जात असतो त्याप्रमािे मानिी इवतहासातील घटना पूिीच ठरून 
गेलेल्या वनयतीप्रमािे घडिार आहे, त्यात यस्त्कंवचत्हीह रे्फरबदल घडविण्याचे स्िातंत्र्य आपिास आता 
उरलेले नाही असे माक्सयिादी समजतात, हा आरोप वसद्ध करिे शक्य होईलसे िाटत नाही. मनुष्ट्याचे विचार 
पवरस्स्थतीप्रमािे बदलत जातात आवि ते पवरस्स्थतीचे प्रवतकबबरूप असतात. अशा अथाच्या माक्सयिादाच्या 
विर्धानािंरून काढलेला वनष्ट्कषय सार्धार नाही. कारि मनुष्ट्याला पवरस्स्थतीिर आपला प्रभाि पाडता येतो 
आवि पवरस्स्थतीत बदल घडिनू आिण्याचे स्िातंत्र्य मानिाला आहे, याचा उलगडा करण्यासाठाच माक्सयने 
त्याच्यापूिी रूढ असलेल्या यावंत्रक भौवतकिाद (Mechanical Materialism) चा त्याग करून विरोर्धविकासी 
भौवतकिाद (Dialectical Materialism) हे निे तत्त्िज्ञान वनमाि केले. या नव्या तत्त्िज्ञानािर आचायय विनोबा 
भाि ेयाचंा आके्षप लागू पडिार नाही. कारि या नव्या तत्त्िज्ञानात मानिी मन, बुद्धी आवि कतृयत्ि यानंा 
मयावदत अिसर करून वदलेला आहे. 

 
कालय  माक्सयने आपल्या पूिीच्या यावंत्रक भौवतकिादािर जो आके्षप घेतला तो माक्सयच्याच शब्दातं पुढे 

देतो : 
 
“The materialist doctrine that men are the products of circumstances and education, 

and that changed men are therefore the products of other circumstances and a changed 
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education, forgets that circumstances are changed by men, and that the educator must himself 
be educated. Consequently, materialism necessarily leads to a division of all society (e. g. in 
Robert Owen). 

 
The coincidence of the transformation of circumstances and of human activity can only 

be conceived and rationally understood as revolutionising practice.” 
 
Theses on Feuerbach, III]. 
 

कालय  माक्सयने िरील प्रकारची टीका र्फायरबाकिर केलेली आहे. ही टीका सूत्ररूपात असून अशाच 
प्रकारच्या अकरा सूत्रातं ती संवक्षप्त रूपाने करण्यात आली आहे. या माक्सयच्या अकरा सूत्रािंर अनेक भाष्ट्ये 
झालेली आहेत, पि आपल्या चालू मुद्यापुरते हे सूत्र वनिायक असून त्यात पवरस्स्थतीमुळे मनुष्ट्ये बदलतात, 
या तत्त्िाची दुसरी बाजू म्हिजे मनुष्ट्ये स्ितः पवरस्स्थती बदलू शकतात अशी माडंलेली असून, या दुसऱया 
बाजूकडे भवैतकिाद्यानंी दुलयक्ष केलेले आहे असे स्पष्ट  म्हटलेले आहे. असे असता मनुष्ट्यानंा आपल्या 
पवरस्स्थतीिर कोिताही प्रभाि पाडता येत नाही, हे मत माक्सयिर लादता येिार नाही हे उघड आहे. 
माक्सयच्या तत्त्िज्ञानात मनुष्ट्ये पवरस्स्थती बदलत असतात हे गृहीत र्धरलेले असून पवरस्स्थती बदलण्याच्या 
या प्रयत्नात मनुष्ट्ये स्ितःसही बदलून घेतात असे त्याने दाखिनू वदलेले आहे. त्याने केलेल्या इवतहासाच्या 
भौवतक मीमासेंत मनुष्ट्यसमाज बाह्य पवरस्स्थतीच्या हातातील खेळिे आहे असे कोठेही म्हटलेले नाही. उलट, 
त्याने असे वसद्ध केले आहे की, ज्याप्रमािे जड भौवतक विश्वाचे वनयम समजून घेतल्याने मनुष्ट्याला भौवतक 
विश्वािर प्रभतु्ि संपादन करता येते, त्याचप्रमािे सामावजक घडामोडींचे वनयम समजून घेतल्यानेच मनुष्ट्यानंा 
आपल्या सामावजक घटनािंर ि पवरस्स्थतीिर आपला प्रभाि पाडता येईल. भाडंिलशाही समाजात प्रत्येक 
व्यक्ती स्ितःच्या स्िाथाच्या दृष्ट ीने सामावजक पवरस्स्थतीिर आपला प्रभाि पाडण्याचा प्रयत्न करीत असते. 
परंतु आजच्या संकीिय समाजात प्रत्येक व्यक्तीने असा प्रभाि पाडण्याचा प्रयत्न करण्याने मूठभर र्धवनक 
िगावशिाय कोिाचेही वहत होत नाही. म्हिून सामावजक पवरस्स्थतीिर आपला प्रभाि पाडू इस्च्छिाऱया 
कष्ट जीिी जनतेने परस्पराशंी सहकायय करून सामावजक जीिनाची सार्धने आज र्धवनक िगाच्या खासगी 
मालकीखाली गेली आहेत, ती सामावजक मालकीची बनिािीत, म्हिजे समाजाला आपल्या भौवतक 
जीिनािर ि सामावजक पवरस्स्थतीिर आपला प्रभाि पाडता येईल. याच्या उलट, प्रत्येक व्यक्तीने 
एकेकट्याने संकुवचत प्रयत्न केल्यास कष्ट जीिी जनतेचे आर्मथक दावरद्र्य ि दास्य याचंी िाढ होईल, इतकेच 
नाही तर समाजात िगयलढा आवि आर्मथक अराजक बेसुमार िाढून सिय समाजरचना कोसळून पडेल. पि ही 
आर्मथक ि राजकीय अराजकाची अिस्था वनमूटपिे सहन करीत लोक स्िस्थ बसिार नाहीत, तर 
भाडंिलशाही समाजघटनेमुळे एकत्र आलेले ि संघवटत होत असलेले कामगार अशा अिस्थेत समाजसत्ताक 
क्रातंी करून एकिगय समाज स्थापन करतील. हे त्याचे विचार कोिास पसंत असतील अगर नसतील, पि 
ह्या विचारातं मनुष्ट्य हा आर्मथक ककिा सामावजक पवरस्स्थतीचा केिळ गुलाम बनतो आवि त्याला आपल्या 
पवरस्स्थतीिर स्ितःचा प्रभाि पाडता येत नाही असे कोठेही गृहीत र्धरलेले अगर प्रवतपावदलेले नाही. माक्सय 
हा भौवतकिादी आहे. एिढ्यािरून माक्सयच्या विवशष्ट  भौवतकिादाचे स्िरूप लक्षात न घेता त्याच्यािर केलेला 
हा एक आरोप आहे. पि तो सार्धार आहे असे िाटत नाही. 
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वगयहीि समाज म्हिजे काय? 
 

या पुस्तकामध्ये आिखी एका मुद्यासंबंर्धी माक्सयिादी विचारसरिीबद्दल बराच घोटाळा ककिा 
गैरसमज झाल्याचे वदसून येते. समाजातील आर्मथक िगयभेद नाहीसे करून एकिगय समाज ककिा िगहीन 
समाज स्थापन करािा असे माक्सयिादी आवि समाजिादी प्रवतपादन करतात. तेव्हा त्याचा वनवित अथय काय 
असतो? श्रमविभागाच्या तत्त्िानुसार वनरवनराळी कामे वनरवनराळया िगांमध्ये विभागून देिे यामुळे जे 
िगीकरि समाजात वनमाि होते ते िगीकरिच नाहीसे करािे आवि प्रत्येकाच्या जीिनास लागिाऱया सिय 
िस्तू ज्याच्या त्याने वनमाि कराव्यात असा त्याचा अथय असतो काय? कोिी शतेी करािी, कोिी सुतारकी 
करािी, कोिी गिडंीकाम करािे, कोिी वशक्षकाचे काम करािे, कोिी िैद्यकीचा रं्धदा करािा, अशी 
वनरवनराळी कामे ज्याच्या त्याच्या गुिाप्रमािे विभागून घेण्याने जो व्यिसायभेद समाजात वनमाि होतो, तो 
नष्ट  करािा असा माक्सयिादाचा अवभप्राय नाही. अशा प्रकारचा व्यिसायभेद असला तरी प्रत्येकाने आपल्या 
गुिानुसार समाजाची सेिा करािी आवि त्या सेिेचे र्फल म्हिून समाजाने प्रत्येकाच्या गरजा भागिाव्यात 
(From each according to his capacity, to each according to his needs.) असे माक्सयिादी िगयहीन 
समाजाचे अंवतम ध्येय आहे. त्यात श्रमविभागजन्य िगीकरिास विरोर्ध नाही. केिळ स्िावमत्िािर आर्धारलेले 
द्रव्यसंपादन करण्याचे मागय बदं करािते आवि मालकमजूर असा उत्पादनपद्धतीत वनमाि होिारा िगयभेद 
नाहीसा व्हािा, एिढेच माक्सयिादास अवभपे्रत आहे. अथात हे ध्येय प्राप्त करून घेण्याच्या मागात अनेक 
व्यािहावरक अडचिी असल्यामुळे ते तात्काळ प्राप्त होिार नाही असे म्हिता येईल. पि हे ध्येय गारं्धीिाद्यानंा 
मान्यच नाही असे म्हिण्याचे कारि नाही. सध्याच्या संकीिय समाजात या ध्येयाची संस्थापना करिे इष्ट  नाही 
ककिा शक्य नाही असे गारं्धीिादाला का िाटाि ेते समजत नाही..... 

 
िगयहीन समाज वनमाि करण्याचे ध्येय म. गारं्धींना मान्यच नव्हते आवि ते शक्यच नाही. कारि काही 

झाले तरी श्रमविभागाच्या तत्त्िाप्रमािे व्यिसायभेद समाजात राहिारच असा हा [वकशोरीलाल मश्रुिालाचंा] 
युस्क्तिाद आहे. पि कम्युवनस्टानंा ककिा समाजिाद्यानंा समाजातील व्यिसायभेद नष्ट  कराियाचा आहे असे 
मानण्याचे काहीच कारि नाही. व्यिसायभेद असूनही कोिताही व्यिसाय करिाऱया व्यक्तीला समान दजा 
ि समान ितेन वमळाि ेआवि वनरवनराळे व्यिसाय करिाऱया लोकातं कोित्याही प्रकारचा उच्चनीच भाि ककिा 
स्िामीसेिक संबरं्ध असू नये हाच आर्मथक िगयभेद नष्ट  करिे याचा खरा अथय आहे. या अथाने िगयहीन समाजाचे 
ध्येय म. गारं्धींना मान्य होते याबद्दल मतभेद होण्याचे काहीच कारि नाही. असे असता ते मान्य करण्यास 
गारं्धीिादाने नाखुषी का दशयिािी हे समजत नाही.... 

 
...येथे [मश्रुिालानंी] गारं्धीजींना आंतरजातीय वििाह, आंतरजातीय सहभोजने ि वनरवनराळे रं्धदे 

करिाऱया ककिा एकाच रं्धद्यातील वनरवनराळी कामे करिाऱया लोकाचं्या उत्पन्नातील विषमता नष्ट  करािी हे 
ध्येय मान्य होते असे म्हटले असूनही त्यानंा िगयहीन समाजाचे ध्येय मान्य नव्हते असे सूवचत केले आहे. पि 
वनरवनराळे रं्धदे करिाऱया लोकाचंी उत्पने्न समान असािीत असे म्हटल्यानंतर िगयहीन समाजाचे ध्येय ते दुसरे 
काय उरले? हा केिळ शब्दासंबरं्धीचाच िाद बनतो, असे मला िाटते. पि िगयहीन समाजाचे कम्युवनस्टाचें 
ध्येय आपिास मान्य आहे असे उद गारही म. गारं्धींनी काढलेले नाहीत असे नाही. ‘The Mind of M. Gandhi’ 
(R. K. Prabhu and U. R. Rao) या पुस्तकातील पुढील उताराच पहा : 

 



 

अनुक्रमणिका 

“What dose communism mean in the last analysis? It means a classless society-an 
ideal that is worth striving for. Only I part company with it when force is called to aid for achieving 
it.” 

 
येथे िगयहीन समाजाचे कम्युवनस्टाचें ध्येय मान्य करून त्याच्या प्रस्थापनेसाठी कहसेचा उपयोग करािा 

हे त्याचें मत आपिास मान्य नाही एिढाच आपला मतभेद असल्याचे गारं्धीजी स्पष्ट पिे सागंतात. िस्तुतः 
आर्मथक समता हाच अकहसक समाजाचा पाया आहे— असे एकदा मान्य झाल्यानंतर िगयहीन समाजाचे ध्येय 
अकहसािाद्यानंी मान्य केलेच पावहजे असा वनष्ट्कषय वनघतो. तेव्हा याबाबतीत जो मतभेद आहे तो 
साध्यासंबंर्धीचा नसून सार्धनासंबरं्धीचाच आहे असे म्हििे हेच संयुस्क्तक वदसते. 
 
वियव्यवस्था आनि नवश्वस्तवृत्ती 
 

समाजरचनेसंबरं्धी म. गारं्धींची अशी विवशष्ट  म्हिून िियर्धमय ककिा िियव्यिस्था आवि विश्वस्तिृत्ती अशी 
दोन तत्त्ि ेसागंण्यात आलेली आहेत. समाजामध्ये सुख आवि स्िास््य नादंाियाची तर पुढील दोन तत्त्िािंर 
त्याचंी उभारिी झाली पावहजे, असे या पुस्तकातील ६८ व्या पषृ्ठािर म्हटले आहे. ही दोन तत्त्ि ेअशी की, 
(१) समाजातील वनरवनराळी काये करीत असता व्यक्तींनी नफ्याच्या, सुखाच्या ककिा महत्त्िाकाकें्षच्या मागे 
लागून ती न करता कतयव्यबुद्धीने करािीत आवि (२) समाजाने व्यक्तीला मालमत्ता, अवर्धकार, सत्ता, 
विद्वत्ता, ज्ञान, शारीवरक साम्यय इत्यादी जे जे वदले असेल त्या सिांचे आपि केिळ वनवर्धर्धारक आहोत असे 
मानून त्याचंा उपयोग करािा. समाजात जे परािलंबी, पगुं अथिा मुले असतील त्या सिांच्या संरक्षिाची 
जबाबदारी आपिािर आहे असे मानून प्रत्येक व्यक्तीने िागाि.े िस्तुतः ही सामावजक नीतीची तत्त्िे 
समाजिाद्यानंा मान्य अशीच आहेत. भाडंिलशाही समाज हा स्िाथयसार्धनाच्या ककिा नरे्फबाजीच्या पे्ररिे 
(profit motive) िर उभारलेला असून समाजिादी समाज सेिािृत्ती (service motive) िर उभारला जािा 
असे सियच समाजिादी मानतात. तसेच समाजाने जी संपत्ती अथिा जी सत्ता आपल्या हाती वदली असेल 
वतचा उपभोग आपि केिळ स्ितःच्या वहताच्या दृष्ट ीने न घेता तो समाजातील सिय व्यक्तींच्या वहताला पोषक 
होईल अशा िृत्तीनेच घ्यािा. या सामावजक नीतीबद्दल समाजिादी ि गारं्धीिादी याचं्यात काही मतभेद होईल 
असे आम्हाला िाटत नाही. पि समाजिाद्याचें असे म्हििे आहे की, जोपयंत आजच्या समाजात सामुदावयक 
र्धनोत्पादन चालू असून त्या उत्पादनाची सार्धने खाजगी मालकीची आहेत तोपयंत ही सामावजक नीतीची 
तत्त्ि ेसमाजाच्या आर्मथक घटनेत प्रकट झालेली नाहीत. जी सामावजक नीती समाजाच्या आर्मथक व्यिहारात 
ि आर्मथक घटनेत प्रकट झालेली नाही आवि समाजातील र्धनसंपादनाच्या मागासंबंर्धीचे ि मालमते्तसंबंर्धीचे 
कायदे ज्या तत्त्िानंा अनुसरून बनविलेले नाहीत ती सामावजक नीती ि नैवतक तत्त्िे समाजाच्या व्यिहारात 
प्रकट होत नाहीत. म्हिून िरील सामावजक नीती ि नैवतक तत्त्ि े यानंा अनुसरून आजच्या समाजातील 
र्धनाजयनाचे मागय नव्याने ठरिनू वदले पावहजेत आवि आजचे मालमते्तसंबरं्धीचे कायदे त्या तत्त्िानुसार बदलून 
घेतले पावहजेत. “जोपयंत समाजातील कायदेशीर गिलेल्या व्यिहारात अशा प्रकारची क्रातंी घडिनू 
आिण्यात आलेली नाही, तोपयंत समाजातील आर्मथक व्यिहार लोभिृत्तीने ि स्िाथयबुद्धीनेच घडत राहतील, 
या व्यिहारात वशरलेली कायदेशीर चोरी नष्ट  होिार नाही. हा दोष ज्यानंा नष्ट  कराियाचा असेल त्यानंी 
र्धवनक व्यक्तींचा दे्वष न करता र्धवनकशाही पद्धतीचा दे्वष करा आवि या र्धवनकशाही पद्धतीशी अनत्याचारी 
असहकार आचरून त्या पद्धतीत शातंतेने क्रातंी घडिनू आिा” असा उपदेश करून या सामावजक ि आर्मथक 
क्रातंीचे नेतृत्ि स्िीकारले पावहजे. यासंबरं्धी अन्यायी व्यक्तींचा दे्वष न करता अन्यायाचा ि अन्यायी संस्थेचा 
दे्वष करता येतो ि केला पावहजे असे वशक्षि महात्मा गारं्धी देत असत.... 
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...आज भाडंिलशाहीविरुद्ध आर्मथक क्रातंी घडिनू आिण्याचे नेतृत्ि गारं्धीिादी स्िीकारतील तर 
कहदी जनतेच्या अंतःकरिात र्धवनकिगातील व्यक्तींविरुद्ध जी दे्वषभािना िाढीस लागली आहे ती नष्ट  करून 
अकहसक आर्मथक क्रातंी घडिनू आिता येईल. कहदी समाजिाद्यानंी हे ओळखले आहे ि म्हिूनच ते “गारं्धींच्या 
मागाने आपि िगयहीन समाज वनमाि करू” अशी आशा बाळगीत आहेत. अशा पवरस्स्थतीत त्याचं्या या कायात 
सहकायय करून त्यानंा अकहसेचे तत्त्ि अवर्धक वनष्ठेने आचरून दाखवििे ि त्याचंी अनत्याचारी क्रातंीिरील 
वनष्ठा अवर्धक रूढ बनवििे हेच गारं्धीिादी मुत्सद्याचें आजचे कतयव्य आहे. िगयहीन समाज हे ध्येयच अमान्य 
करिे अथिा गारं्धीिाद ि माक्सयिाद याचं्यामर्धील तावत्त्िक दृवष्ट कोनातील मतभेदािंर जोर देऊन आर्मथक 
क्रातंीचे तात्कावलक कायय विलंबािर टाकिे हे व्यािहावरक राजकारिात घोटाळे वनमाि करिारे आहे. ही 
आर्मथक क्रातंी त्िवरत घडिनू आिण्याची वनकड आज वनमाि झाली असून, ज्याप्रमािे गारं्धीिादी ि 
समाजिादी या दोघानंी एक होऊन साम्राज्यशाहीविरुद्ध लढा यशस्िी केला, त्याचप्रमािे या दोघानंी पुन्हा 
एकत्र होऊन भाडंिलशाहीविरुद्ध अनत्याचारी क्रातंी त्िवरत यशस्िी करून दाखविण्याची जबाबदारी 
स्िीकारली पावहजे.... 
 
सामानजक िीती आनि कायदेशीर व्यवस्था 
 

समाजिाद आवि गारं्धीिाद ककिा माक्सय ि गारं्धी या दोहोंतील र्फरक अथिा साम्य याचंी चचा 
करताना सामावजक नीतीचे अंवतम स्िरूप काय आहे अथिा असाि ेहा प्रयकन आवि समाजातील कायदेशीर 
व्यिस्था कशी असािी हा प्रयकन हे दोन प्रयकन अलग करून विचार केला पावहजे. सामावजक नीतीचे जे अंवतम 
स्िरूप ते सिय कायद्याने प्रस्थावपत करता येत नाही. अंवतम नीतीदृष्ट ीने जे व्यिहार कनद्य ककिा गहयिीय 
समजले जातात ते सिय व्यिहार बेकायदेशीर ठरविता येत नाहीत, इतकेच नाही तर ते सिय समाजाच्या 
भौवतक ि नैवतक ऱहासास कारि होण्याचा र्धोका असतो. उदा. गारं्धीिादाच्या मताप्रमािे संग्रह आवि चोरी 
ही दोन्हीही नैवतकदृष्ट्ट्या पापे आहेत. असे असले तरी, चोरी हा कायदेशीर गुन्हा ठरविल्यािाचून समाजात 
स्िास््य ि शातंता नादंत नाहीत. म्हिून चोरी हे असे पाप आहे की ते कायद्याने बदं केले पावहजे. पि संग्रह 
हे सुद्धा पाप असले तरी ते सियस्िी कायद्याने बदं करिे शक्य ि इष्ट ही नाही. विवशष्ट  प्रमािात कष्ट ार्मजत संग्रह 
कायदेशीर ठरविला नाही तर र्धनोत्पादनास लागिारे श्रम करण्यास लोक तयार होत नाहीत हे जािून, 
उत्पादक श्रमाला प्रोत्साहन देिारा संग्रह ि उत्पादक श्रमानंा प्रोत्साहन न देता समाजातील आळस आवि 
चैन यानंा प्रोत्साहन देिारा संग्रह असा भेद करून पवहला कायदेशीर ि दुसरा बेकायदेशीर ठरविण्याचा 
प्रयत्न करिे हे समाजाच्या भौवतक ि नैवतक उन्नतीस कारि होत असते. म्हिून पवहल्या प्रकारचा संग्रह 
कायदेशीर केल्यािाचून समाज चालिार नाही. त्याचप्रमािे दुसऱया प्रकारच्या संग्रहास कायद्याने मयादा 
घातली नाही तरीही समाजाचा नैवतक ि भौवतक ऱहास झाल्यािाचून राहत नाही. आज अशा प्रकारचा संग्रह 
र्फार मोठ्या प्रमािािर करिे शक्य झाले असून त्याला कायदेशीर मयादा घातली नसल्यामुळे सामावजक 
नीती आवि र्धनोत्पादनाचे कायय यात विकृती वनमाि झाली आहे. वशिाय उत्पादनकायात जो स्िामी–सेिक 
संबरं्ध कायदेशीर बनला आहे त्यातून कष्ट  करिाऱयाचं्या श्रमाचे र्फळ वबनकष्ट  करिाऱया मालकिगाला 
वमळिनू देण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झालेला आहे. ही एक प्रकारची कायदेशीर चोरी असून ती चोरी बंद 
केल्यािाचून समाजात शातंता ि स्नेहभाि नादंिार नाहीत. म्हिून ही कायदेशीर चोरी कायद्याने बदं केली 
पावहजे, असा समाजिाद्याचंा आग्रह आहे. याबाबतीत माक्सयिादी ि इतर समाजिादी याचंा मतभेद नाही. 
यासंबरं्धी गारं्धीिाद्याचें मत वनःसंवदलर्ध ि स्पष्ट पिे वनदान मला तरी समजलेले नाही. ते एकदा सियच संग्रह 
पाप आहे हे टोक गाठतात आवि दुसऱया िळेी चोराला सुद्धा वशक्षा करिे हे पाप आहे असे दुसरे टोक गाठतात. 
केिळ अंवतम नीवतमत्ता ककिा अध्यात्मशास्त्र या दृष्ट ीने त्याचें हे मत मला समजू शकते. पि समाजाची 
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कायदेशीर व्यिस्था कशी असािी या प्रयकनाचा वनियय करू लागले असता मला या मतापासून काहीच बोर्ध 
होत नाही. तसेच उत्पादनाचे कायय सामुदावयक स्िरूपात सुरू झाल्यामुळे र्धनसंपादनाचे पूिीचेच मागय 
आजही कायदेशीर ठरलेले असल्यामुळे कायदेशीर चोरीचा प्रकार र्फार मोठ्या प्रमािािर रूढ झालेला आहे, 
तो प्रथम बदं केलाच पावहजे, ही गोष्ट  गारं्धीिाद्यानंी माक्सयिाद ि समाजिाद याचं्यापासून योलय प्रकारे समजून 
घेतलेली नाही असे मला िाटते. स्ितः म. गारं्धीसुद्धा याबाबतीत वनवित बोलत नसत. त्यानंी समाजिाद 
ककिा माक्सयिाद हा एक असंग्रहाचे तत्त्ि समाजाला लागू करण्याचा प्रयत्न आहे असे म्हटले आहे. पि 
समाजिादाच्या मताचे हे यथाथय स्िरूप नव्हे. चोरी आवि संग्रह ही दोन्हीही पापे आहेत एिढे म्हटल्याने 
समाजाच्या कायदेशीर व्यिस्थेचा प्रयकन सुटू शकिार नाही. याबाबतीत समाजिादाचे मत सागंाियाचे तर ते 
पुढीलप्रमािे सागंता येईल : आजच्या कायदेशीर व्यिहारात जेथे चोरीचे तत्त्ि वशरले आहे तेथे त्याचा पूिय 
प्रवतबरं्ध कायद्याने केला पावहजे. उत्पादक श्रम करण्यास प्रोत्साहन वमळेल इतक्या प्रमािात संग्रह करण्याचे 
स्िातंत्र्य कायदेशीर रीतीने मान्य केले पावहजे. अशा संग्रहाला विवशष्ट  प्रमािाबाहेर कायदेशीर मयादा घालून 
त्यािरील संग्रह बेकायदा ठरविला पावहजे. सियच संग्रह पाप आहे या तत्त्िािर आजच्या समाजाची र्धारिा 
होऊ शकत नाही. व्यिहारदृष्ट ीने जो संग्रह उत्पादनकायास प्रोत्साहक असल्याचे वदसून येईल, तो 
कायदेशीर ठरिनू त्यामुळे समाजात जी थोडी र्फार विषमता वनमाि होिे आज अपवरहायय आहे वतला 
समाजाने मान्यता वदली पावहजे. समाजातील व्यक्तींच्या उत्पन्नाचे ि मालमते्तचे वकमान ि कमाल प्रमाि 
कायद्याने ठरिनू द्याि ेअसा समाजिाद्याचंा आग्रह आहे. या त्याचं्या मताला “समाजाला असंग्रहाचे तत्त्ि लागू 
करण्याचा प्रयत्न” असे म्हिता येिार नाही. हा प्रयत्न अस्तेयाचे तत्त्ि लागू करण्याचा आहे. जोपयंत हे 
अस्तेयाचे तत्त्ि आजच्या समाजाला लागू करण्यात येत नाही तोपयंत समाजात शातंता ि स्नेह नादंिार 
नाहीत एिढेच त्याचें मत आहे. यािर “केिळ चोरीचा नव्हे” तर सियच प्रकारचा संग्रह हे आम्ही पाप समजतो 
आवि कष्ट ार्मजत संग्रहाचासुद्धा गरजेपेक्षा अवर्धक उपभोग घेिे हेही आम्ही पाप समजतो, अशी अंवतम 
नीवततत्त्ि ेसागंून गारं्धीिादाचे श्रेष्ठत्ि वसद्ध करता येिार नाही. कारि अंवतम नीवतमते्तसंबरं्धी कोिाची काय 
मते आहेत हा मुद्दा येथे लागू नसून आज समाजाची कायदेशीर व्यिस्था कशी असािी यासंबंर्धीचा प्रयकन 
उपस्स्थत झाला आहे. तेव्हा या प्रयकनासंबंर्धी कोिाचे काय मत आहे ते विचारात घेऊन त्याचे श्रेष्ठ-कवनष्ठत्ि 
ठरिािे लागेल. या मुद्याबद्दल गारं्धीिाद्यानंी आपली भवूमका वनःसंवदलर्ध ि स्पष्ट  केलेली नाही. जर ते ती तशी 
करतील, तर समाजिादी ि गारं्धीिादी याचं्या मतात वनकटिती कायय ि वनकटिती ध्येय यासंबंर्धी 
एकिाक्यता होईल. वनदान व्यिहारदृष्ट ीने तरी त्याचें सहकायय होऊ शकेल ि ते होिे इष्ट  आहे असे मी मानतो. 
याला माझा पुरािा म्हिून एिढेच सागंू शकेन की, रामगड काँगे्रसच्या िळेी स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे वनकटिती 
राजकीय ि आर्मथक घटनेचे ध्येय म्हिून जी योजना श्री. जयप्रकाश नारायि यानंी महात्मा गारं्धींच्या जिळ 
वदली होती, वतला केिळ बड्ा संस्थानासंंबरं्धीचे एक कलम िगळून, महात्मा गारं्धींनी आपला जाहीर पाकठबा 
वदला होता. स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे वनकटिती ध्येय या दृष्ट ीने त्यानंी त्या योजनेस वदलेली ही मान्यता लक्षात 
घेतल्यास, समाजाच्या कायदेशीर ि घटनात्मक व्यिस्थेबद्दल समाजिाद्याचें विचार महात्मा गारं्धी वकती 
आत्मसात करीत असत ते वदसून येईल. गारं्धीजींच्या मृत्यनंूतर इतराचं्या मतातील सत्याशं आत्मसात 
करण्याची िृत्ती मािळून अंवतम नीती आवि अध्यात्मशास्त्र यासंबंर्धीच्या मतभेदािर जोर देण्याची िृत्ती 
गारं्धीिाद्यातं बळािली आहे. अथात राष्ट्रात राज्यघटना आवि कायदेशीर आर्मथक व्यिस्था करण्याचे जे 
महत्त्िाचे कायय आज सुरू झाले आहे त्या कायािर आपल्या या अंवतम ध्येयात्मक विचाराचंा कोिताही प्रभाि 
गारं्धीिादी पाडू शकत नाही. आपल्या अंवतम ध्येयानंा अनुसरून आजच्या राज्यघटनेच्या ि मालमते्तच्या 
कायद्यात आपि कोित्या सुर्धारिा करू इस्च्छतो त्याचे तपशीलिार वििचेन करण्यास गारं्धीिाद्यानंी पुढे 
आले पावहजे. या दृष्ट ीने प्रस्तुत पुस्तक अगदी वनराशाजनक आहे. जगातील सिय िस्तुजातीचा स्िामी केिळ 
ईश्वर आहे आवि सिय प्राविमात्राचें वहत होईल अशा प्रकारची िृत्ती र्धारि करून सिय मानिानंी आपापले सिय 
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व्यिहार केले पावहजेत. एिढी तत्त्ि ेसागंून आजच्या समाजापुढील कोिताही व्यािहावरक प्रयकन सुटू शकत 
नाही. ही िृत्ती सियसामान्य मानिाच्या अंतःकरिात रूजून ती र्फोर्फाित जाण्यास कोित्या प्रकारची 
राजकीय, आर्मथक ि सामावजक घटना असली पावहजे यासंबरं्धीचे आपले विचार गारं्धीिादी माडूं लागतील 
तर लोकशाही समाजिाद हे वनकटिती साध्य आवि सत्याग्रह हे त्याचे सार्धन याच विचारािर ते येतील असे 
आम्हास िाटते. आजच्या जगाचे सासं्कृवतक प्रयकन सोडविण्याचे काम असो ककिा आपल्या राष्ट्राची राजकीय 
ि आर्मथक घटना खंबीर बनिनू त्याला अमेवरका ि रवशया याचं्यापासून वनमाि होिाऱया र्धोक्यातून 
बचािण्याचे कायय असो, गारं्धीिाद्यानंी आपले संघवटत बळ लोकशाही समाजिादाच्या संस्थापनेमागे उभे केले 
पावहजे. 
 

[‘नवभारत’, एप्रिल १९५२, प.ृ २५ ते ३४] 
 
[गांधी आनि मातसय : समन्वय] 
 

...माक्सयिाद हा एक विकास न पाििारा जडस्िरूपी अंवतम वसद्धातं नसून तो एक विवशष्ठ 
क्रावंतकारक दृवष्ट कोन आहे ि त्या दृवष्ट कोनास अनुसरून माक्सयने माडंलेल्या वसद्धातंात भर घातली तरीही 
त्याला माक्सयिाद म्हिण्यास हरकत नाही, असे मानिारे अनेक लोक आहेत. अशी िस्तुस्स्थती असल्यामुळे 
माक्सयच्या विवशष्ट  दृवष्ट कोनाचा महात्मा गारं्धींच्या दृवष्ट कोनाशी समन्िय सार्धिे अथिा गारं्धीिादी 
दृवष्ट कोनापासून प्राप्त होिाऱया नव्या दृष्ट ीने माक्सयिादात भर घालिे हेही शक्य आहे अथिा माक्सय ि गारं्धी 
या दोघाचं्या दशयनाचंा समन्िय होिे शक्य ि इष्ट  आहे असे कोिी म्हटल्यास ते िदतोव्याघाताचे उदाहरि 
आहे असे मानण्याचे मला काही कारि िाटत नाही. ककबहुना माक्सयदशयन ि गारं्धीदशयन याचंा समन्िय व्हािा 
ि तो भारतात होऊ शकेल असे माझे स्ितःचे मत आहे.... 

 
महात्मा गारं्धींचा दृवष्ट कोि हा मूलतः आध्यास्त्मक ि नैवतक असून माक्सयचा दृवष्ट कोन भौवतक ि 

समाजशास्त्रीय आहे असे स्थूलमानाने म्हिता येते. हे खरे असले तरी माक्सयिादी जशी अध्यात्माची हेटाळिी 
करून त्याची अिहेलना करतात, तशी समाजशास्त्राची हेटाळिी ककिा भौवतक विदे्यची अिहेलना गारं्धीिादी 
करीत नाहीत ि त्यानंा तसे करताही येिार नाही. कारि गारं्धीिाद हा मूलतः आध्यास्त्मक असला तरी त्याला 
सामावजक क्रातंी अवभपे्रत आहे आवि म्हिून त्याला आध्यास्त्मक अवर्धष्ठानािर समाजाच्या भौवतक जीिनाची 
इमारत उठिाियाची आहे.... 

 
“आपिास अध्यात्मशास्त्राची गरजच नाही ककिा ते शास्त्र हे एक थोताडं आहे” असे जसे माक्सयिादी 

म्हिू शकतात, तसे “समाजशास्त्र हे एक थोताडं आहे ककिा त्याची आम्हास मुळीच गरज नाही” अशी भवूमका 
गारं्धीिादी घेऊ शकत नाहीत. त्यानंा अध्यात्मशास्त्राची दृष्ट ी आवि समाजशास्त्राची दृष्ट ी याचंा समन्ियच 
करािा लागतो. 

 
अध्यात्मशास्त्र आवि समाजशास्त्र याचं्या दृवष्ट कोनातील र्फरक ि त्यामुळे नीवतशास्त्रातील वनयमात 

करािा लागिारा भेद याचें एक उत्कृष्ट  उदाहरि आचायय विनोबा याचं्या ‘स्स्थतप्रज्ञदशयन’ या गं्रथात आलेले 
आहे.... या वठकािी ज्याचे कमय त्याचे र्फळ ही दृष्ट ी समाजशास्त्राची ि नीवतशास्त्राची आवि “कमय न सोडता 
र्फलत्याग कर” ही दृष्ट ी आध्यास्त्मक कमययोगाची असे सागंून विनोबाजींनी समाजशास्त्र ि अध्यात्मशास्त्र 
याचं्यातील वसद्धान्ताचा समन्िय करून दाखविला आहे. समाजसास्त्र ि नीवतशास्त्र याचं्या दृष्ट ीने विचार केला 
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तरीही गीतेतील वनष्ट्काम कमययोगाच्या दृष्ट ीचा अिलंब केल्यािाचून ती शासे्त्र पुरी होिार नाहीत, असे मला 
िाटते. म्हिून समाजशास्त्र ि नीवतशास्त्र यानंाही िास्तििादी ि आदशयिादी अशा दोन्हीही दृष्ट ींचा अिलंब 
करून प्रवतपादन कराि ेलागेल. तसेच अध्यात्मशास्त्रालाही या दोन दृष्ट ींचा समन्िय करािा लागेल असे मी 
मानतो. तथावप, समाजशास्त्राची इतर सामावजक शास्त्राची दृष्ट ी मुख्यतः िास्तििादी असून अध्यात्मशास्त्राची 
दृष्ट ी मुख्यतः आदशयवनष्ठ असते, हे मला मान्य आहे. यामुळे समाजशास्त्राच्या दृष्ट ीत ि अध्यात्मशास्त्राच्या दृष्ट ीत 
िस्तुवनष्ठ ि आदशयवनष्ठ असा दृष्ट ीभेद होिे स्िाभाविक आहे. नीवतशास्त्राला िास्तििादी ि आदशयिादी या 
दोन्हीही दृष्ट ींचा समन्िय वनत्य ठेिािा लागतो. 
 
मातसयवादातील उिीव 
 

माक्सयिादात नीवतशास्त्राचा केिळ िास्तििादी दृष्ट ीने विचार केलेला आहे. त्याच्या नीवतशास्त्रात 
अध्यात्म तर नाहीच पि आदशयिादी नैवतक दृष्ट ीलाही त्यानंी स्थान ठेिलेले नाही. सियसामान्य मनुष्ट्य कसा 
िागतो ि तो कसा िागू शकेल एिढीच दृष्ट ी ते नीवतशास्त्रात स्िीकारतात. पि आदशय पुरुषाच्या नीतीचे 
स्िरूपवििेचन करण्याचे महत्त्ि त्यानंा िाटत नाही. म्हिून सामावजक नीवतवनयमाचंी सापेक्षता ते दाखिनू 
देतात ि त्या सापेक्षतेचे कारिही ते उलगडून दाखवितात. परंतु सिय सापेक्ष नीवतमते्तच्या बुडाशी काही 
वनरपेक्ष अशी शाश्वत मूल्ये आहेत ती त्यानंा पटत नाही. त्यामुळे त्याचें नीवतशास्त्र हे सापेक्षतेच्या कके्षबाहेर 
पडू शकत नाही. याउलट केिळ अध्यात्मदृष्ट ीने नीवतशास्त्राचा विचार करिारानंा आदशय नैवतक तत्त्िचे तेिढी 
महत्त्िाची िाटतात आवि एकंदर समाजाच्या विकासाबरोबर त्याचें रूढ नीवतशास्त्र कसे विकास पाित जाते 
ते समजत नाही. सामावजक नीवतशास्त्राचा विचार करताना िास्तििादी ि सापेक्ष दृष्ट ी स्िीकारािी लागते हे 
त्याचं्या लक्षात येत नाही. म. गारं्धींनी अध्यात्मशास्त्रात, नीवतशास्त्रात ि समाजशास्त्रात सियत्र सापेक्ष ि वनरपेक्ष, 
िास्तििादी ि आदशयिादी या दोनही दृष्ट ींचा समन्िय सारू्धन जीिनतत्त्िज्ञानाचे वििेचन केलेले आहे. यामुळे 
अध्यास्त्मक आदशयिाद आवि भौवतक िास्तििाद या दोन्हीही दृष्ट ींचा अिलंब त्यानंी केला असल्याचे आढळून 
येते. मात्र या दोन्हीही दृष्ट ींचा समन्िय सारू्धन समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र ि अथयशास्त्र याचं्यातील वसद्धातंाची 
रे्फरमाडंिी करण्याचे काम त्यानंी केलेले नाही. त्यानंी र्फक्त मानिी जीिनदशयनाचा एक निा दृवष्ट कोन 
आपिास वदलेला आहे. या दृवष्ट कोनाच्या आर्धारे एक निी संस्कृती वनमाि होईल ि त्या संस्कृतीत निी 
सामावजक शासे्त्र अस्स्तत्िात येतील एिढेच आज गारं्धीिाद्यानंा म्हिता येईल. 

 
पि याबाबतीत माक्सयिाद्याचंी सुद्धा त्याचं्यासारखीच स्स्थती आहे हे र्फारसे कोिाच्या लक्षात येत 

नाही. माक्सयिादाने समाजशास्त्राला ि इतर सामावजक शास्त्रानंा एक निा दृवष्ट कोन वदलेला आहे आवि 
आजच्या भाडंिलदारी संस्कृतीचा विनाश होऊन निी समाजिादी संस्कृती अस्स्तत्िात येईल एिढे दाखिनू 
वदलेले आहे. या नव्या संस्कृतीत निी सामावजक शासे्त्र अस्स्तत्िात येतील असे त्याने म्हटले असले तरी या 
नव्या समावजक शास्त्राचें वििचेन त्याने केलेले नाही. ककबहुना ती निी सामावजक संस्कृती अस्स्तत्िात 
येण्यापूिी वतच्यातील सामावजक शास्त्राचें वििचेन करण्याची अपेक्षा करिे हेच अशास्त्रीय बुद्धीचे लक्षि आहे 
असे माक्सय समजतो. हाच न्याय गारं्धीिादालाही आजच्या स्स्थतीत लागू पडतो. म्हिून “गारं्धीिादाचे 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अथयशास्त्र अशी सामावजक शासे्त्र वििचेन करून सागंा” असे म्हिण्याचा काळ अद्यावप 
प्राप्तच झालेला नाही. माक्सयिाद ि गारं्धीिाद या दोघाचंी याबाबतीत सारखीच स्स्थती असली, तरी 
माक्सयिादाची शास्त्रीय दृष्ट ी अध्यात्मशास्त्र आवि आदशयवनष्ठा यानंा विरोर्धक आहे आवि गारं्धीिादाची शास्त्रीय 
दृष्ट ी अध्यास्त्मक आदशयिाद (Spiritual Idealism) आवि भौवतक िास्तििाद (Material Realism) याचंा 
समन्िय सार्धिारी आहे, एिढे आज वनवित म्हिता येईल. यापैकी कोिाची शास्त्रीय दृष्ट ी अवर्धक सूक्ष्म ि शुद्ध 
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आहे आवि कोिती दृष्ट ी खऱया अथाने “शास्त्रीय” म्हिता येईल यािर माक्सयिाद ि गारं्धीिाद याचें भवितव्य 
ि श्रेष्ठ-कवनष्ठ ठरिार आहे. 

 
आता गारं्धीिादातील सामावजक शास्त्रातील विशषे म्हिून जे तीन वसद्धातं सावंगतले जातात त्याचंा 

विचार करू. हे तीन वसद्धातं म्हिजे (१) विश्वस्तिृत्ती, (२) विकें द्रीकरि ि (३) िियव्यिस्था हे होय. 
 
“नवश्वस्त” नसद्धान्ताची मयादा 
 

श्रीमंत लोक हे समाजाच्या संपत्ती वनवर्धर्धारक ककिा विश्वस्त (Trustee) आहेत, असा गारं्धीिादाचा 
वसद्धातं आहे. आपल्या योलय गरजेपेक्षा जी अवर्धक संपत्ती समाजव्यिस्थेप्रिािे आपिापाशी आली असेल ती 
आपल्या मालकीची न समजता वतचा मालक समाज आहे असे मानून श्रीमंतानंी या संपत्तीचा विवनयोग 
सियवहतबुद्धीने करीत जािा, अशी ही दृष्ट ी आहे. या वसद्धान्ताचा उगम ‘ईशािास्योपवनषदा’ तील पवहल्या 
श्लोकात आहे असे म. गारं्धी मानतात.... 

 
...त्या श्लोकाचा अथय गारं्धीिादात असा करण्यात येतो की, “जगातील सिय िस्तुजातीचा मालक 

ईश्वर आहे. सिय िस्तू त्याला अपयि करून (त्याच्या मालकीच्या आहेत असे समजून) संपत्तीचा उपभोग घ्या. 
कोिाच्याही (स्ितःच्या सुद्धा) र्धनाचा लोभ र्धरू नका.” अध्यात्मदृष्ट ीने पूिय वनष्ट्कामत्ि प्राप्त करून घेिाऱया 
मुमुक्षनेू कोित्या िृत्तीने िागाि े याचा विचार करीत असता एिढे वििचेन पुरेसे आहे. पि समाजरचना, 
समाजाची आर्मथक घटना आवि वतच्यातील आज अियकय असलेली आर्मथक क्रातंी याचंा विचार करताना, 
एिढे वििचेन पुरे पडिे शक्य नाही. या प्रयकनाचंी उत्तरे द्याियाची तर खासगी मालमते्तसंबंर्धीचा ि र्धनाजयनाचा 
कायदा आज कसा आहे ि तो आज वकती प्रमािात बदलून घेिे शक्य आहे ि इष्ट  आहे यासंबंर्धीचे वििेचन 
िास्तििादी दृष्ट ी स्िीकारून केले पावहजे. तसे केले म्हिजे आजच्या सामावजक अिस्थेत कोिते प्रयकन 
विश्वस्तिृत्तीच्या वसद्धातंाने सुटू शकतील आवि कोिते प्रयकन सोडविण्यासाठी मालमते्तच्या कायद्यात 
सुर्धारिा करण्याची आियकयकता आहे याची र्फोड होऊन आज अियकय असिाऱया सामावजक ि आर्मथक 
क्रातंीने मूतय स्िरूप आपल्या डोळयापंुढे उभे राहील. 

 
आपिाजिळ असलेल्या अथिा आपिास वमळालेल्या संपत्तीचे आपि मालक नसून वनवर्धर्धारक 

आहोत हा वसद्धातं सियत्र लागू करता येत नाही ि तेिढ्याने सिय सामावजक प्रयकन सुटू शकत नाही हे 
िास्तििादी दृष्ट ीने मान्य केलेच पावहजे उदा. चोराने बेकायदेशीर मागाने जी संपत्ती वमळविली असेल वतचा 
“मी ‘वनवर्धर्धारक’ म्हिून विवनयोग करतो” असे जर एखादा चोर म्हिू लागला, तर तेथे विश्वस्तिृत्तीचा 
वसद्धातं लागू करून त्याच्यािर विश्वासून समाजाने िागाि ेअसे िास्तििादी दृष्ट ीने कोिीही म्हिू शकत नाही. 
ज्याअथी त्याने हीन अथिा अशुद्ध मागाने र्धनसंपादन केले आहे त्याअथी त्या र्धनाचा सियवहतबुद्धीने विवनयोग 
करण्याइतका शुद्ध तो रावहलेला नाही, असेच िास्तििादी दृष्ट ीने म्हििे भाग आहे. अशुद्ध सार्धने िापरून 
व्यिहार करिारा मनुष्ट्य शुद्ध राहू शकत नाही हे गारं्धीिादी तत्त्ि येथे लागू केल्यास चोराने आपल्याजिळची 
संपत्ती प्रथम समाजाच्या ताब्यात वदली पावहजे ि तसे करण्यास तो तयार नसेल, तर समाजाला कायदेशीर 
मागाने त्याच्यापासून ती काढून घेण्याचा हक्क असला पावहजे असेच कोिीही िास्तििादी मनुष्ट्य म्हिेल. 
समाजाला असा कायदेशीर हक्क असािा हे िास्तििादी दृष्ट ीने मान्य करून गारं्धीिादी याच्यापुढे जाऊन असे 
म्हिू शकतात की, “त्या चोराची सुद्धा र्धारिपोषिाची व्यिस्था समाजाने केली पावहजे आवि सत्याग्रही 
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वनष्ठेच्या लोकानंी त्या चोरालाही वशक्षा न करता त्याचे हृदयपवरितयन करण्याचे मागय शोरू्धन कावढले 
पावहजेत.” 

 
हाच न्याय आजच्या समाजात कायदेशीर असलेल्या व्यिहारानंी संपन्न बनिाऱया व्यक्तींना लागू 

कराियाचा झाल्यास तो कसा करता यईल ते पाहू. ज्या व्यक्ती आज कायदेशीर मागाने लक्षार्धीश अथिा 
कोट्यार्धीश बनतात त्यानंी त्या संपत्तीचे वनवर्धर्धारक विश्वस्त अथिा “रस्टी” बनाि ेआवि समाजवहताच्या 
कामी त्याचा विवनयोग करािा अशी अपेक्षा करताना, ज्या मागांनी त्यानंी संपत्ती संपादन केली ते मागय त्याचें 
चावरत्र्य भ्रष्ट  बनवििारे नसतील असे गृहीत र्धराि े लागते. पि िस्तुस्स्थती अशी आहे काय? आजच्या 
समाजात संपन्न बनविण्याचे जे मागय कायदेशीर गिलेले आहेत त्या मागांचा अिलंब करीत असता मनुष्ट्य 
स्िाथी, लोभी, वनष्ठुर, न्याय-अन्यायाबद्दल बेवर्फकीर, आर्मथक व्यिहारातील चढाओढ आवि ओढाताि यातून 
वमळिारा नर्फा ही आपली कष्ट ाची न्याय्य कमाई आहे असे मानिारा बनतो. ज्या समाजपद्धतीमुळे ि ज्या 
कायदेशीर व्यिहारामुंळे आपि संपन्न बनलो ती समाजपद्धती आवि ते कायदेशीर व्यिहार नैसर्मगक ि 
न्यायाचे आहेत असा भ्रम त्यानंा होतो. वनदान या समाजपद्धतीतून ि रूढ कायदेशीर व्यिहारातून अवर्धक 
न्यायी समाजपद्धती ककिा अवर्धक न्यायी कायदे करिे व्यिहायय होऊ शकेल असे तरी त्यानंा िाटत नाही. 
र्धनसंपादन करण्याच्या कायात ज्याचंी ही िृत्ती िाढत गेली, ते त्याचं्यापाशी जमलेल्या संपत्तीचे वनवर्धर्धारक 
बनण्यास लायक होतील आवि समाजवहताच्या दृष्ट ीने ते आपल्या ताब्यातील संपत्तीचा विवनयोग करू 
शकतील अशी अपेक्षा करिे हे साध्य-सार्धनासंबरं्धीच्या गारं्धीिादी विचाराशी विसंगत िाटते. ज्या समाजात 
कष्ट  आवि र्धनसंपादन याच्या प्रमािात कोिताही भेद न्यायबुद्धीला घालता आला नाही आवि त्या समाजात 
अकष्ट ार्मजत र्धनसंपादनाचे अनेक कायदेशीर मागय आहेत अशा समाजात संपन्न बनिाऱया व्यक्ती आपल्या 
संपत्तीचा विवनयोग वनःस्िाथय बुद्धीने समाजवहतासाठी करण्यास आवि समाजाच्या संपत्तीचे वनवर्धर्धारक 
बनण्यास लायक बनतात असे मानिे, हे अशुद्ध सार्धनानंी आपले साध्य संपादन करिारा मनुष्ट्य शुद्ध राहू 
शकेल असा विश्वास र्धरण्यासारखेच नाही काय? पि ही दृष्ट ी गारं्धीिादातील सार्धनशुद्धीच्या वसद्धातंाशी 
विसंगत आहे म्हिून आजच्या समाजातील र्धनसंपादनाचे मागय शक्य वततके बेकायदा ठरिनू उत्पादक श्रम 
आवि तद्धजन्य र्धनसंग्रह याचें बऱयाच अंशी समप्रमािात राहील अशी व्यिस्था केल्यािाचून “विश्वस्त” िृत्तीचा 
ककिा वनवर्धर्धारकत्िाचा वसद्धातं समाजास लागू करण्यास अनुकूल अशी पाश्वयभमूीच वनमाि होऊ शकत 
नाही. याचा अथय आपिास कायदेशीर मागाने प्राप्त झालेले र्धन स्ितःच्या मालकीचे न मानता समाजाच्या 
मालकीचे मानाि ेअसा उपदेश करण्याची आज गरज नाही, असा होत नाही. िरील वििचेनाचा अथय इतकाच 
आहे की, हा उपदेश करण्यानेच केिळ समाजात न्यायाची प्रस्थापना होईल अशी अपेक्षा करता कामा नये. 
हा उपदेश करीत असतानाच समाजात रूढ असलेले मालकी हक्काचें ि र्धनसंपादनाचे कायदे बदलून 
घेण्याची चळिळही न्यायसंस्थापना करू इस्च्छिाऱयानंी सुरू ठेिली पावहजे. तसेच न्यायसंस्थापनेच्या या 
कायास जे िगय अथिा जी सरकारे अडथळा करतील त्या िगांविरुद्ध ि त्या सरकारावंिरुद्ध अनत्याचारी 
असहकार ि सत्याग्रह करण्यास न्यायसंस्थापना करू इस्च्छिाऱयानंी पुढे आले पावहजे. असे ते करतील तरच 
गारं्धीिाद हे माक्सयिादाप्रमािे सामावजक क्रावंतदशयन आहे हे मत यथाथय ठरेल. हे मत यथाथय असेल तरच 
क्रॉमिले, रुसो, माक्सय ककिा लेवनन याचं्यासारख्या क्रावंतकारकाचं्या कोटीत म. गारं्धींना बसविता येऊन 
त्याचं्याशी त्याचंी तुलना करता येईल. नाहीतर माक्सयिादाहून गारं्धीिादाचे के्षष्ठत्ि दाखिनू देिे ककिा 
गारं्धीिाद माक्सयिादाशी मुकाबला करण्यास समथय होईल अशी अपेक्षा र्धरिे संयुस्क्तक ठरिार नाही. गारं्धी 
हे स्ितःला क्रावंतकारक समजत असत आवि फ्रें च ि रवशयन क्रातंीहून श्रेष्ठ अशी क्रातंी करण्याचा मी मागय 
दाखिनू देत आहे, असे म्हित असत. हे त्याचें कायय सर्फल केल्यािाचून भारतीय संस्कृतीला आजच्या 
मानिसंस्कृतीचे नेतृत्ि करण्याचे साम्यय येईल ही आशाही र्फोल ठरिार आहे. 
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सामानजक क्रांती आनि नवकें द्रीकरि 
 

विश्वास्त िृत्ताच्या वसद्धातंाला स्िाभाविक मयादा आहेत आवि समाजरचनेला आर्धारभतू असिारा 
मालमते्तचा कायदा ि र्धनसंपादनाचे कायदेशीर मागय हे जेव्हा न्यायावर्धवष्ठत असतील तेव्हाच समाजात 
विश्वस्तिृत्ती िाढू शकते, हे म. गारं्धींना मावहत होते. म्हिूनच त्यानंी केिळ विश्वस्तिृत्तीच्या वसद्धातंाचा 
उपदेश करून न थाबंता राष्ट्रीय स्िातंत्र्य, लोकशाही राज्य आवि सामावजक स्िावमत्िाचे समाजिादी तत्त्ि 
याचं्या प्रस्थापनेसाठी क्रावंतकारक प्रयत्न करण्याची आियकयकता प्रवतपादन केली ि आचरून दाखविली. 
राज्यसंस्थेचे राजकीय प्रभतु्ि प्रजेकडे असले पावहजे आवि समाजातील सिय संपत्तीचे स्िावमत्ि अंवतम दृष्ट ीने 
समाजाचे (ककिा परमेश्वराचे) असले पावहजे हे दोन विचार लोकशाहीच्या ि समाजिादाच्या बुडाशी आहेत. 
ते आरु्धवनक काळात युरोपखंडात पुढे आले असले, तरी आपल्या आध्यास्त्मक संस्कृतीचे ते वनष्ट्कषयच आहेत. 
म्हिून ते आपि आत्मसात् केले पावहजेत आवि त्यामध्ये विकें द्रीकरिाच्या वसद्धान्ताची भर घातली पावहजे 
असे म. गारं्धी मानीत होते. सत्ता ि संपत्ती याचें विकें द्रीकरि झाले नाही तर लोकशाही ि समाजिाद हे 
दोन्हीही विकृत बनतात आवि समाजातील विश्वस्तिृत्तीच्या िाढीसही अनुकूल पवरस्स्थती राहत नाही. 
म्हिून सते्तच्या ि संपत्तीच्या कें द्रीकरिास त्याचंा विरोर्ध होता आवि कम्युवनस्ट तत्त्िज्ञानामध्ये क्रावंतकालात 
अवनयंवत्रत कामगारशाही अटळ मानली जाते आवि वतच्यामुळे सत्ता आवि संपत्ती या दोन्हीही शक्ती वनदान 
काही काळ तरी एकाच राज्यसंस्थेच्या हाती एकिटतात हाच त्याचंा कम्युवनस्ट तत्त्िज्ञानािर ि विशषेतः 
त्यातील क्रावंतशास्त्रािर मूलभतू आके्षप होता. म्हिून राज्यसत्ता आवि आर्मथक सत्ता याचें एकीकरि होऊ नये 
असाही त्याचं्या विकें द्रीकरिाच्या वसद्धान्ताचा एक अथय होता. र्धनोत्पादनसंस्था राज्यसंस्थेहून अलग असािी 
आवि अशा अलग र्धनोत्पादनसंस्थेतही विकें द्रीकरि झालेले असाि े हा त्याचंा आग्रह होता. 
विकें द्रीकरिािाचून लोकशाही आवि समाजिाद या दोन्हींचीही पूतयता होऊ शकत नाही हे तत्त्ि समाजशास्त्र, 
राज्यशास्त्र ि अथयशास्त्र या वतन्हीही शास्त्रानंा मान्य करिे भाग आहे. ह्या विकें द्रीकरिाचा विचार युरापखंडात 
बाकुवनन, क्रोपोटवकन आवि टॉलस्टॉय या अराज्यिादी क्रावंतकारकाचं्या लेखनात सविस्तर माडंलेला 
असून महात्मा गारं्धींच्या विचारािंर टॉलस्टॉयच्या अराज्यिादी विचारसरिीचा केिढा मोठा प्रभाि पडलेला 
होता हे ज्यानंा मावहत आहे त्यानंा अंवतम दृष्ट ीने म. गारं्धी हे अराज्यिादीच होते हेही पटू शकते. अशा रीतीने 
अराज्यिादाला आर्धारभतू असलेल्या विकें द्रीकरिाचा वसद्धातं गारं्धीिादात आलेला असून विस्ताने 
उपदेवशलेले परमेश्वरी राज्य अथिा गारं्धींचे रामराज्य याचंाही या विकें द्रीकरिाच्या अराज्यिादी तत्त्िाशी 
वजव्हाळयाचा संबंर्ध आहे. 
 
अराज्यवाद व मातसयवाद 
 

पि गारं्धीिादाप्रमािे माक्सयिाद हाही अंवतम दृष्ट ीने अराज्यिादीच असून त्यालाही िगयहीन समाजात 
राज्यसंस्था ि राज्यदंड याचंा लोप झाला पावहजे हे तत्त्ि मान्य आहे. र्फार तर असे म्हिता येईल की, दंडहीन 
समाजाची कल्पना ि िगयहीन समाजाचे ध्येय या दोहोंचाही मूळ उगम विस्ताच्या वशकििीत असून त्या 
दोहोंचाही प्रभाि माक्सयिादािर ि गारं्धीिादािर पडलेला आहे. यामुळे दंडहीन समाजाचे ध्येय आवि ते प्राप्त 
करण्यासाठी अवनयंवत्रत कामगारशाहीच्या मागाचा अिलंब या दोहोंच्या पुरस्कारामुळे माक्सयिादात एक 
प्रकारचा आंतरविरोर्ध वनमाि झाला आहे. हा आंतरविरोर्ध दूर करण्याचा एक प्रयत्न लेवननने आपल्या 
राज्यसंस्थेच्या मीमासेंत केलेला आहे. तो असा की, क्रावंतकाळात स्थापन होिारी अवनयंवत्रत कामगारशाही 
भाडंिलदाराचें मालकी हक्क वहरािनू घेऊन िगयहीन समाज स्थापन करील ि हा समाज अनेक िष ेरूढ होऊन 
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त्याची सामावजक नीती मानिसमाजाच्या अंगात मुरून गेली म्हिजे राज्यसंस्था वनरुपयोगी ठरून सपाच्या 
कातेप्रमािे आपोआप गळून पडेल. 

 
पि एकदा आर्मथक क्रातंीसाठी म्हिून जर राज्यसंस्था अवनयंवत्रत बनली ि वतने केिळ दंडशक्तीने 

भाडंिलशाही नष्ट  केली आवि ती कहसािादात गुरर्फटली गेली तर सापाच्या विळख्यात सापडलेल्या 
मनुष्ट्याची जशी त्यातून मुक्तता होऊ शकत नाही, त्याप्रमािे राज्यसंस्थाही एकदा अवनयंवत्रत ि केिळ 
दंडरूप बनली तर वतची या कहसािादातून केव्हाही सुटका होिार नाही, असा म. गार्धींचा िरील 
युक्तीिादािर आके्षप आहे.... 
 
मातसय, गांधी व क्रांती 
 

माक्सय आवि लेवनन यानंा कामगारशाहीतून वनमाि होिारा िगयहीन समाज अवभपे्रत असला, तरी 
एकदा कामगारशाहीच्या नािाने अवनयंवत्रत एकपक्षीय सत्ता स्थापन झाली म्हिजे ती उत्तरोत्तर विलीन होत 
जाईल आवि दंडहीन ि िगयहीन समाज स्थापन होईल, हे त्याचें भविष्ट्य आज रवशयातील अनुभिाने अिास्ति 
आवि केिळ काल्पवनक ठरलेले आहे. याच्या उलट एकदा कोित्याही वमषाने एकपक्षीय अवनयंवत्रत सत्ता 
स्थापन झाली असता ती कहसेच्या विळख्यात अवर्धकावर्धक गुरर्फटली जाते, हेच खरे ठरले आहे. आपल्या 
क्रातंीनंतर लोकशाहीची पूिय पवरिती करिारा िगयहीन समाज वनमाि होऊन जनतेचे सिय प्रकारचे दास्य 
नष्ट  होईल ही माक्सयिादी आशा आज रवशयाच्या अनुभिाने र्फोल ठरलेली आहे. यामुळे लेवननच्या विचारािर 
जो आके्षप म. गार्धींच्या शब्दात िर वदला आहे, तो प्रत्यक्ष अनुभिाने वसद्ध झाल्यासारखाच आहे. अथात् 
समाजिादाच्या प्रस्थापनेचे दुसरे मागय शोरू्धन काढण्याची आियकयकता वनमाि झाली आहे. 

 
त्याचबरोबर िगययुद्ध आवि कामगारशाही हा मागय टाळण्यासाठी पालयमेंटरी राजकारिाचा अथिा 

सनदशीर राजकारिाचा मागय चोखाळािा हे मतही इंललंडच्या अनुभिािरून र्फारसे आशादायक िाटत नाही. 
कारि अद्यावप इंललंडने या कामात यश संपादन केल्याचे वनःसंवदलर्धपिे वसद्ध होत नाही आवि इंललंडच्या 
विवशष्ट  पवरस्स्थतीमुळे राजकीय ि औद्यावगक प्रगतािस्थेमुळे तेथील राष्ट्रात शकेडो िष े चालत आलेल्या 
परंपरेमुळे हा मागय यशस्िी झाला तरी यापैकी कोितीही गोष्ट  ज्या राष्ट्रानंा लाभलेली नाही अशा राष्ट्रानंा 
इंललंडचे उदाहरि अनुकरिीय ठरिे शक्य नाही. यामुळे रवशया ि इंललंड या दोन्हीही राष्ट्रातील मागांहून 
श्रेष्ठ ि वभन्न असा लोकशाहीच्या समाजिादी पवरितीचा मागय आवशयातील राष्ट्रानंा शोरू्धन काढािा लागिार 
आहे. असा एक मागय सत्याग्रहाच्या रूपाने म. गारं्धींनी आपिास दाखिनू वदला आहे. म्हिून भारतीय 
लोकशाहीला रवशयाचे ककिा वब्रटनचे अंर्धानुकरि न करता समाजिादाच्या स्थापनेचा वतसरा अनत्याचारी 
क्रातंीचा मागय चोखाळता येईल, असा विश्वास कहदी समाजिादी र्धरून आहेत. म. गारं्धींनी अनत्याचारी 
क्रातंीची जी शक्ती भारतीय जनतेत वनमाि केली त्या शक्तीचेच हे मूतय स्िरूप आहे. 

 
पि माक्सयिादी क्रावंतशास्त्रात अवनयंवत्रत कामगारशाहीतून लोकशाहीचा समूळ लोप होऊन 

एकपक्षीय हुकूमशाही वनमाि होण्याचा जसा र्धोका आहे त्याचप्रमािे राज्यसते्तने भाडंिलदार ि जमीनदार 
याचें मालकी हक्क शाश्वत आवि शाबतू ठेिण्याचे अवभिचन वदले तर ते िगय दवलत जनतेचे जे शोषि करीत 
आहेत त्या शोषिपद्धतीचे संरक्षि करण्याचा घोर अन्याय आपल्या दंडसाम्याने चालू ठेिण्याचे पाप 
राज्यसंस्थेला कराि े लागते. मग राज्यसंस्था ही न्यायसंस्थापनेसाठी नसून ती कष्ट जीिी जनतेचे शोषि 
सुरवक्षतपिे चालू ठेिण्यासाठी र्धवनकानंी स्थापन केलेली आसुरी संस्था आहे ही राज्यमीमासंा मान्य करािी 
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लागते. म्हिून िवरष्ठ र्धवनकिगाचे आजचे सिय हक्क शाबतू ठेिण्याच्या शतीिर उभारलेली राज्यघटना 
आपिास मान्य होिार नाही, असे म. गारं्धींनी वब्रवटशानंा बजािले होते, कारि दवलत जनतेला ककिा 
हवरजनादी पीवडत िगांना उद्धारण्यासाठी जो पैसा लागेल तो र्धवनकिगाकडूनच राष्ट्रीय सरकारला 
उभारािा लागिार. जर असा पैसा उभारताना प्रत्येक िळेी िवरष्ठ िगय आपल्या मालकी हक्काचें वपस्तुल राष्ट्रीय 
सरकारिर रोखू लागले तर त्या राष्ट्रीय सरकारला कोितीही सुर्धारिा करता येिार नाही.... म्हिून 
राष्ट्रीय लोकशाही सरकारला र्धवनकिगाचे जे मालकी हक्क जनतेच्या वहताला बार्धक िाटतील, ते 
विनामोबदला काढून घेण्याचा हक्क असला पावहजे, असा म. गारं्धींचा आग्रह होता. म्हिून र्धवनकिगाचे हक्क 
शाबतू राहािते या कलमाला त्यानंी दोन उपसूचना सुचविल्या होत्या : 
 

(१) हे हक्क कायदेशीरपिे संपादन केलेले असािते आवि  
(२) ते राष्ट्राच्या श्रेष्ठ वहताला बार्धक नसािते. 

 
पि दुदैिाने आमच्या आजच्या राज्यघटनेने सरकारला विनामोबदला र्धवनकाचें राष्ट्र–विघातक 

मालकी हक्क काढून घेण्याचा हक्क वदलेला नाही. यामुळे हा राज्यघटना बदलून घेतल्यािाचून आर्मथक 
समतेच्या प्रस्थापनेचे कायय कोित्याही सरकारला करता येिार नाही. या घटनेने र्धवनक ि वनर्धयन िगात लढा 
वनमाि केला असून ज्याना अकहसक क्रातंीच्या मागाने आर्मथक समता स्थापन कराियाची असेल, त्यानंी या 
िगयलढ्याचा अकहसक पयाय जनतेला दाखिनू वदला पावहजे, तसे ते न करतील तर माक्सय ि लेवनन याचें 
क्रावंतशास्त्र वकतीही सदोष असले तरी ते या देशात रै्फलािल्यािाचून राहिार नाही असे माझे मत आहे. या 
मतातूनच सत्याग्रही समाजिादाचा विचार पुढे येतो. माक्सय, लेवनन प्रभतृींच्या िगयलढ्याच्या वसद्धातंाला 
आजची िस्तुस्स्थती या दृष्ट ीने मान्यता देऊन त्या लढ्याला अवहसंक पयाय शोरू्धन काढािा अशी ही 
विचारसरिी आहे. वतचे स्पष्ट ीकरि करताना माक्सय ि गांर्धी याचंी इवतहासमीमासंा, राज्यमीमासंा ि 
क्रातंीवसद्धातं याचंी रे्फरमाडंिी करिे अियकय आहे. 
 

[‘नवभारत’, जून १९५२, पृ. १ ते ८] 
 
आदशयवाद आनि वास्तववाद 
 

सियसामान्य समाजाच्या दृष्ट ीने राज्यसंस्थेची ि राजदंडाची उपयुक्तता ि इष्ट ता मान्य केली, तरी 
वतच्यामुळे वनमाि होिारी कहसा ि कहसािृत्ती याचंा लोप कसा करािा ि राज्यसंस्थेकडून होिाऱया अन्याय्य 
वहसेंचा प्रवतकार अकहसा-बलाने कसा करािा, हे सामान्य जनतेला वशकविण्याचे कायय गारं्धीिादाला सतत 
करीत रावहले पावहजे. म्हिून सियसामान्य जनतेला आदशयवनष्ठ राहण्यास आियकयक असिारी सामावजक ि 
आर्मथक घटना वटकिनू र्धरण्यासाठी राजदंडाची आियकयकता िास्तििादी दृष्ट ीने मान्य करूनही त्या 
राजदंडाने आपल्या योलय मयादाचें अवतक्रमि करू नये, यासाठी सत्याग्रहाचे प्रत्यक्ष प्रवतकार करण्याचे शस्त्र 
सतत सज्ज ठेिण्याचा उपदेश गारं्धीिाद्यानंा जनतेला करािा लागतो. ककबहुना गारं्धीिाद्याचें 
राज्यसंस्थेसंबंर्धीचे हेच खरे ि विवशष्ट  कतयव्य आहे असे माझे मत आहे, म्हिूनच गारं्धीिाद्यानंी राज्यसंस्थेिर 
अवर्धकाररूढ होऊ नये आवि राजदंडाचा आश्रय करून लोकसंग्रह सार्धण्याच्या नादी लागू नये, असे मला 
िाटते. गारं्धीिाद जर या गोष्ट ी करू लागले तर ते तत्त्िभ्रष्ट  बनतील आवि समाजोन्नतीला लागिारे आत्मबळ 
िाढविण्याचे कायय सोडून देऊन कहसक मागाने समाजर्धारिा करण्याच्या प्रयत्नात गुरर्फटले जातील ि ती 
त्याचंी स्िर्धमयच्युती ठरेल. वशिाय असे करीत असताही आपि रामराज्याची पूिय तयारीच करीत आहो असा 
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अहंकार ते र्धारि करतील, तर ते िस्तुतः राििराज्यच वनमाि करण्यास सहाय्य करतील, अशी भीती मला 
िाटते. गारं्धीिादाच्या नािाने राज्यसंस्था चालविण्याचा प्रयत्न आज जे करीत आहेत त्याचं्याकडे पाहून माझी 
भीती सार्धार असल्याचाच मला अनुभि येतो. म्हिून गारं्धीिाद हे राज्य चालविण्याचे शास्त्र नसून ते 
राज्यसंस्थेची शुद्धी करण्याचे ि अखेरीस राजदंडाचा लोप करण्याचे शास्त्र आहे, असे मी मानतो. 

 
याबाबतीत गारं्धींचे वनःसंवदलर्ध मत आपिापुढे नाही. या मुद्याचे स्पष्ट ीकरि गारं्धींिाद्यानंी करण्याचा 

काळ आता आला आहे. माझ्या मताप्रमािे गारं्धीिादाला यवतर्धमातील ि प्रजार्धमातील राजकारि तेिढेच 
करता येईल. पि राजर्धमातील राजकारि त्याला करता येिार नाही. कारि, राजर्धमाचे आचरि करीत 
असता शस्त्रबळ ि कहसामागय याचंा अिलंब केल्यािाचून आज समाजर्धारिा करता येिार नाही. 
 
राजधमाचे स्वरूप 
 

राजदंडाचे भय दाखिनू, अपरार्धी मनुष्ट्यास शासन करत, समाजसंस्थेचे संरक्षि करिे असे 
राजर्धमाचे स्िरूप आहे. राजदंडाच्या भीतीने दुजयनाचे हृदयपवरितयन होऊ शकत नाही. त्याने केिळ 
सज्जनानंा दुजयनापंासून होिारा उपद्रि काही काळ थाबंविता येतो. दुजयनाचं्या हृदयपवरितयनाचा प्रयत्न 
करिारे अथिा करू इस्च्छिारे गारं्धीिादी राजसते्तिर आरूढ झाले तरी त्यानंा आपला हृदयपवरितयनाचा 
वसद्धातं बाजूस ठेिनू दुजयनानंा ि परपीडकानंा काही प्रसंगी शासन करािचे लागेल. हे कायय ते करू लागतील 
तर त्यानंा आत्मबलाने हृदयपवरितयन करण्याचे कायय सोडून द्याि ेलागेल. ही दोन काये एका व्यक्तीस एकाच 
िळेी करता येिे शक्य नाही. आज समाजर्धारिेला ही दोन्हीही काये आियकयक आहेत हे जािून, त्यापैकी 
कोिते कायय आपल्या प्रकृवतगुिासं अनुरूप ि झेपिारे आहे याचा वनियय करत, श्रमविभागाच्या तत्त्िानुसार 
ि आपल्या अवर्धकारानुरूप आपले काययके्षत्र ि आपला स्िर्धमय प्रत्येकाने ठरिनू घेतला पावहजे. शस्त्रबलाने 
सामावजक प्रगती अथिा सामावजक क्रातंी घडिनू आिू इस्च्छिाऱया शक्तींच्या मागातील अडथळे दूर करिे, 
एिढेच कायय राजसत्तारूढ व्यक्तींना अथिा पक्षानंा करता यईल. 

 
प्रजेचे आत्मबल जागृत, संघवटत ि प्रभािी करण्याचे कायय करून समाजात प्रगती ि क्रातंी घडिनू 

आिण्याचे कायय सत्याग्रही वनष्ठेच्या गारं्धीिाद्यानंाच करता येईल. हे कायय करीत असता त्यानंा सत्तार्धारी 
पक्षाशी वििकेपूियक सहकाराचे अथिा असहकाराचे र्धोरि स्िीकारून िेळप्रसंगी सविनय कायदेभगं ि 
साियवत्रक अनत्याचारी असहकार याचंाही अिलंब करािा लागेल. या त्याचं्या अंगीकृत कायाच्या दृष्ट ीने, 
कोिता राजकीय पक्ष पुरोगामी म्हिजे क्रावंतकायास अनुकूल आहे ि कोित्या पक्षाचे र्धोरि आपिास म्हिजे 
आपल्या कायास सहाय्यक होईल याचा विचार करून सत्याग्रहींनी आपले दैनंवदन राजकारि करीत रावहले 
पावहजे. मात्र त्यानंी सत्तार्धारी अथिा सत्ताकाकं्षी अशा कोित्याही विवशष्ट  पक्षाचे कायमचे बरं्धन स्िीकारता 
कामा नये. तसेच दंडहीन समाज हे अंवतम राजकीय ध्येय असले तरी आजचे आपले राजकीय उवद्दष्ट  
अकहसावर्धवष्ठत लोकशाही (Democracy based on non-violence) हेच आहे. याचा विसर त्यानंी केव्हाही 
पडू देता कामा नये. या बाबतीत म.गारं्धींचे मत वनःसंवदलर्ध शब्दात व्यक्त झालेले आहे : “The nearest 
approach to purest anarchy would be a democracy based on non-violence. The European 
democracies are to my mind a negation of democracy. (‘Harijan’, July 21, 1940). येथे दंडहीन 
समाज हा आपला अंवतम आदशय असला तरी िास्तििादी दृष्ट ीने अकहसक लोकशाही हेच आपले उवद्दष्ट  असले 
पावहजे असे स्पष्ट ीकरि गारं्धींनी केले आहे. आदशयवनष्ठा आवि िास्िििाद या दोहोंचे अनुसंर्धान वनत्य 
राखाियाचे ही गारं्धीजींची हातोटी या उताऱयात पूियपिे प्रकट झालेली आहे. आजची युरोपीय लोकशाही ही 
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खरी लोकशाही नसून तीत लोकशाहीचा अभािच आहे असे त्यानंी म्हटले आहे. “युरोपीय लोकशाही ही 
आपिास नको” एिढेच त्यानंी येथे स्पष्ट  म्हटले आहे. पि आपिास इष्ट  असिारी लोकशाही अकहसावर्धवष्ठत 
असािी या त्याचं्या उद्धगापराचें स्पष्ट ीकरि करण्याचा आज काळ आलेला आहे. हे स्पष्ट ीकरि करू लागले 
म्हिजे अकहसक लोकशाही ही समाजिादी लोकशाही असली पावहजे असे वदसू लागते. हे तत्त्ि मान्य करून 
अकहसक लोकशाही ि समाजिादी लोकशाही (Democracy based on non-violence and Socialist 
Democracy) यातंील भेद ि त्याचें परस्पर-संबरं्ध गारं्धीिाद्यानंी आज विशद केले पावहजेत. 

 
[लोकशाही] 
 

गारं्धींनी जशी लोकशाहीच्या ध्येयाला मान्यता वदली आहे तशीच समाजिादाच्या ध्येयालाही मान्यता 
वदली आहे. पि या दोनही ध्येयानंा मान्यता देत असता, ते त्याचं्या पाठीमागे “अकहसक” ककिा 
“अकहसावर्धवष्ठत” अशी विशषेिे लािण्यास केव्हाही चुकत नाहीत. यामुळे गारं्धींची लोकशाही ि गारं्धींचा 
समाजिाद याचें काही िैवशष्ट्ट्य आहे हे मान्य कराि ेलागते. तसेच आज रूढ असिारी लोकशाही ि आज 
रूढ असलेले समाजिादासंबरं्धीचे विचार याहून गारं्धींना अवभपे्रत असिारी लोकशाही ि समाजिाद हे वभन्न 
आहेत असा स्पष्ट  बोर्ध होतो. युरोपीय लोकशाही ि युरोपीय समाजिाद हे अकहसेिर अवर्धवष्ठत झालेले नाहीत 
आवि म्हिून ती लोकशाही ि तो समाजिाद हे खरे नाहीत असे गारं्धी मानीत असत.... 

 
युरोपातील प्रचवलत लोकशाही ही खरी लोकशाही नाही ि खरी लोकशाही आपिास वनमाि 

कराियाची आहे हे गारं्धीजींचे मत आवि युरोपातील लोकशाही ही भाडंिलदार लोकशाही आहे ि म्हिून ती 
खरी नाही ि खरी लोकशाही अद्यावप वनमाि व्हाियाची आहे ि भाडंिलदारीच्या विनाशानंतरच ती वनमाि 
होऊ शकेल हे माक्सयिाद्याचें मत याचंी तुलना करून त्यातील साम्य—विरोर्ध समजून घेतला पावहजे. 
गारं्धीजींना अवभपे्रत असिारी लोकशाही अकहसक अथिा अकहसावर्धवष्ठत असली पावहजे म्हिजे काय? माझ्या 
मते, अकहसक लोकशाही ही आर्मथक समतेिरच अवर्धवष्ठत असली पावहजे. आर्मथक समतेिर अवर्धवष्ठत 
झालेल्या समाजात भाडंिलदार आवि कामगार असा िगयभेद असता कामा नये. मूठभर र्धवनकिगय आवि 
कोट्यिर्धी अन्निस्त्रहीन जनता याचं्यातील आर्मथक विषमता खऱया लोकशाही राज्यात एक वदिसभरही 
वटकिार नाही ि वटकिे इष्ट ही नाही, असे गारं्धीजींचे स्पष्ट  मत होते. राजकीय लोकशाहीच्या ि राष्ट्रीय 
स्िातंत्र्याच्या प्रस्थापनेनंतर आर्मथक समतेच्या प्रस्थापनेचा प्रयकनच तीव्रतेने र्धसासं लागिार आहे ि लािला 
पावहजे, अशी गारं्धीजींची भािना होती. म्हिूनच अकहसक स्िातंत्र्याची गुरुवकल्ली आर्मथक समता हीच आहे 
असा त्याचंा वसद्धातं होता.... 

 
...लोकशाहीची काय ककिा अकहसक समाजाची काय, खरी बाह्य कसोटी आर्मथक समता हीच आवि 

एकिगय समाज हेच आर्मथक समतेचे स्पष्ट  लक्षि आहे. या मुद्यासंबरं्धी गारं्धीिाद्यानंी आपली भवूमका 
वनःसंवदलर्धपिे माडंली, म्हिजे माक्सय ि गारं्धी याचं्या विचारातील साम्य लक्षात येते. 

 
एकोविसाव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास माक्सयिादाचा जन्म झाला. युरोपात जन्म पािलेली 

लोकशाही भाडंिलदार िगाने काबीज केली आहे ि त्यामुळे खरी लोकशाही जन्मास येऊ शकत नाही हे दृयकय 
पाहून माक्सयने, भाडंिलदार ि कामगार याचं्यातील िगयकलह िाढत जाऊन त्यातूनच अखेरीस समाजिादी 
क्रातंी घडून येईल ि तेव्हाच लोकशाहीच्या क्रातंीचा िििा शातं होईल, असे भविष्ट्य ितयविले. समाजिादी 
क्रातंी ही लोकशाहीच्या क्रातंीची पूतयता आहे आवि समाजिादी क्रातंीतून काही काळ कामगार िगाची 



 

अनुक्रमणिका 

अवनयंवत्रत सत्ता प्रस्थावपत झाली, तरी वतच्यामुळे लोकशाही विचारातून वनमाि झालेले एकिगय समाजाचे 
ध्येय मूतय स्िरूपास येईल असे माक्सयचे दशयन होते. या एकिगय समाजाच्या संस्थापनेनंतर लोकशाही 
स्िरूपाचेही राज्ययंत्र समाजाला आियकयक िाटिार नाही ि ते कृतकायय होऊन नष्ट  होईल, अशी माक्सयची 
विचारसरिी आहे. गारं्धीिादाप्रमािे माक्सयिादही लोकशाही ि समाजिाद ही ध्येये पुरोगामी मानीत असला, 
तरी दोघाचेंही अंवतम ध्येय दंडहीन समाज हे अथिा अराज्यिाद हेच आहे ि त्या दृष्ट ीनेही गारं्धीिाद ि 
माक्सयिाद याचंा समन्िय होिे शक्य आहे असे मला िाटते. ही दंडहीन समाजाची अिस्था प्राप्त होण्यास 
आर्मथक समता ि राजकीय लोकशाही या दोहोंचीही संस्थापना प्रथम केली पावहजे, याबद्दलही दोघाचें 
एकमत आहे. पि राजकीय ि आर्मथक समता याचंी संस्थापना िगयकलाहात्मक सशस्त्र क्रातंीनेच सामान्यतः 
होऊ शकेल असा माक्सयचा विश्वास होता. याच्या उलट सशस्त्र क्रातंीच्या मागाने राजकीय लोकशाही ककिा 
आर्मथक समता याचंा खरा उद्भलि होऊ शकिार नाही ि तो व्हाियाचा तर अकहसक अनत्याचारी क्रातंीच्या 
मागानेच होईल असा गारं्धीजींचा वसद्धातं आहे. ही अकहसक अनत्याचारी क्रातंीची कल्पना हीच गारं्धीजींनी 
राज्यशास्त्रात ि क्रावंतशास्त्रात टाकलेली महत्त्िाची भर असून वतच्याच आर्धारािर माक्सयिादाला जे सार्धले 
नाही ते साध्य करून दाखविण्याची जबाबदारी भारतीयानंा पार पाडता येिार आहे. या अकहसक क्रावंतकारक 
आंदोलनाची पे्ररिा भारतीय अंत:करिात गारं्धींनी वनमाि केलेली असून, कहदी समाजिादी या 
क्रावंतशक्तीला आर्मथक समता ि एकिगय समाज याचं्या संस्थापनेसाठी योजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

 
मास्कय िादाची मूळ पे्ररिा लोकशाहीच्या क्रातंीची पूतयता करािी हीच असली, तरी त्याची सशस्त्र 

क्रातंीिरील वनष्ठा ही लोकशाहीला मारक ि हुकूमशाहीला पोषक अशी ठरलेली आहे. आजची लोकशाही 
खरी लोकशाही नाही हे त्याचें मत खरे आहे. तरीही कामगारिगाच्या हुकूमशाहीतून लोकशाहीच्या क्रातंीची 
पूतयता होईल ि समाजिादाची स्थापना होऊन एकिगय ि दंडहीन समाज वनमाि होईल हे त्याचें मत अिास्ति 
ि अशास्त्रीय ठरले आहे. लोकशाहीच्या क्रातंीची पूतयता, समाजिादाची संस्थापना आवि दंडहीन समाजाच्या 
ध्येयाकडे प्रिृत्ती या गोष्ट ी साध्य करण्याचा खरा मागय सत्याग्रह हाच आहे. हे माक्सयिाद्यानंा चचा ि कचतन 
करून पटत नसेल, तर ते प्रत्यक्ष प्रयोगाने त्यानंा पटिनू देण्याचा आत्मविश्वास गारं्धीिाद्यानंी र्धारि केला 
पावहजे आवि व्यािहावरक राजकीय के्षत्रात आपला प्रभाि पाडून सिय सत्तार्धारी ि सत्ताकाकं्षी राजकीय पक्षातं 
हा विश्वास वनमाि केला पावहजे. लोकशाहीच्या क्रातंीची पूतयता, समाजिादाची संस्थापना, एकिगय 
समाजाची वनर्ममती आवि दंडहीन समाजाचे अंवतम ध्येय यानंा वनःसंवदलर्ध मान्यता देऊन सत्याग्रहाच्या मागाने 
सिोदयाचे वशखर गाठण्याचा प्रयत्न त्यानंी केला पावहजे. गारं्धी हत्येनंतर काही काळ माजलेला िैचावरक 
गोंर्धळ अपवरहायय ि स्िाभाविक असला तरी आता तो नष्ट  होऊन या राष्ट्रातील विचारशक्ती ि साियजवनक 
जीिन याचंा प्रिाह याच वदशनेे लिकरच िाहू लागेल याची स्पष्ट  वचन्हे आज वदसत आहेत. कम्युवनस्ट पक्ष 
ि त्याचे तत्त्िज्ञानं याचें आकषयि कमी होत असून, त्याच्या हातून लोकशाहीची पूतयता ि समाजिादी 
संस्थापना होऊ शकत नाही, याचीही जािीि आता येथील विचारितंानंा ि जनतेला झपाट्याने होऊ लागली 
आहे. 
 
[इनतहासमीमांसा] 
 

इवतहासमीमासंा आवि िगययुद्ध यासंबरं्धी माक्सय ि गारं्धी याचं्या विचारसरिीत जो विरोर्ध दृष्ट ीस पडतो 
त्याचाही योलय प्रकारे समन्िय होऊ शकतो, असे माझे मत आहे. माक्सयने इवतहासाची भौवतक मीमासंा 
केलेली असून, गारं्धींना भौवतकिादच पसंत नसल्यामुळे त्याचंा इवतहासाकडे पाहण्याचा दृवष्ट कोन त्याचं्य 
एकंदर जीिनविषयक तत्त्िज्ञानाशी सुसंगत असा म्हिजे आध्यास्त्मक आहे. एकंदर मानिसमाजाची 
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आजपयंतची प्रगती लक्षात घेऊन गारं्धीजी असे दाखिनू देऊ पाहतात की, मानिी समाजाच्या व्यिहारात 
अकहसेचा प्रभाि अवर्धकावर्धक पडत आलेला आहे आवि यापुढेही मानिसमाजाची प्रगती अकहसेच्या दृष्ट ीनेच 
होत राहील.... 

 
...म. गारं्धींनी मानिी समाजाची प्रगती अकहसेच्या वदशनेेच कशी होत आहे ते मानिसमाजाच्या 

चवरत्राचा दीघयकालीन आढािा घेऊन दाखिनू वदले आहे. मनुष्ट्यसमाज एके काळी नरमासंभक्षक होता. नंतर 
त्याला नरमासंभक्षिाची लाज िाटू लागून तो इतर प्राण्याचंी वशकार करून आपली उपजीविका करू 
लागला. यानंतर ही कहसक वशकारी िृत्तीसुद्धा सोडून देऊन तो शतेीिर आपला उदरवनिाह करू लागला 
आवि एके जागी स्स्थर राहून गाि े ि शहरे िसिनू कौटंुवबक, सामावजक ि राष्ट्रीय कतयव्ये पार पाडून 
परस्पराशंी पे्रमाने ि कतयव्यवनष्ठेने िागू लागला. त्याची ही सिय प्रगती दीघयकालीन दृष्ट ी स्िीकारून पावहल्यास 
अकहसेच्या वदशनेेच होत आहे. या ऐवतहावसक दृष्ट ीने विचार करून ते असा वनष्ट्कषय काढतात की, मानिाची 
अकहसेकडे होिारी ही प्रगती अशीच पुढे अवर्धक प्रमािात अकहसािादी बनली पावहजे. जर याहून अवर्धक 
अकहसेचे आचरि करण्यात मानिसमाजाला यश संपादन करता आले नाही, तर त्याची प्रगती थाबंेल, एिढेच 
नव्हे तर त्याची अर्धोगती होऊन त्याचा विनाशच ओढिेल. जगात स्स्थर अशी कोितीही िस्तू वटकू शकत 
नाही. एक तर वतचा विकास झाला पावहजे, नाही तर वतचा विनाशच होिार. आजपयंत केलेली प्रगती लक्षात 
घेऊन मानिसमाज अवर्धकावर्धक अकहसक बनेल ि त्याच्या संस्कृतीचा विकास होईल आवि त्याने अकहसेकडे 
प्रगती करण्याचे कायय सोडून वदले तर त्याच्या संस्कृतीचा ि त्याचा विनाश होईल. मानिसमाजाच्या 
संस्कृतीत आजपयंत घडून आलेली स्स्थत्यंतरे ि रूपातंरे लक्षात घेऊन गारं्धीजींनी काढलेला हा वनष्ट्कषय हीच 
गारं्धींची आध्यास्त्मक इवतहासमीमासंा आहे असे म्हिता येईल. यासंबरं्धीचा त्याचंा वसद्धातं एकाच िाक्यात 
त्यानंी पुढीलप्रमािे माडंला आहे : “Human society is a ceaseless growth, an unfoldment in terms 
of spirituality.” (‘Young India’, 16th September 1926) 

 
आता माक्सयने मानिसमाजाच्या इवतहासाची जी भौवतक मीमासंा (Materialistic Interpretation of 

History or Historical Materialism) केली आहे, वतचा थोडा विचार करू. मानिसमाजात एके काळी 
नरमासंभक्षि रूढ होते. त्यानंतर तो प्रघात वनवषद्ध ठरला. कालातंराने इतर प्राण्याचंा मासंाहारही अवनष्ट  
िाटू लागला. मृगयािृत्ती सोडून मनुष्ट्ये शतेीिर उपजीविका करू लागली. त्यानंतर त्याचंी कतयव्यभािना ि 
बरुं्धभािना िाढत जाऊन एकमेकासंंबंर्धीची अकहसािृत्ती वनरवनराळया रूपाने प्रकट होऊ लागली. ही सिय 
स्स्थत्यंतरे घडून येण्यास मानिसमाजाच्या उत्पादन साम्यात जी भर पडली आहे ि उत्पादन पद्धतीत ज्या 
सुर्धारिा घडून आल्या आहेत, त्याचें र्फार मोठे सहाय्य झालेले आहे, या गोष्ट ीकडे माक्सयने आपले लक्ष 
िवेर्धलेले आहे. मानिसमाजाच्या एकंदर संस्कृतीचा आर्धार त्यातील उत्पादनपद्धती, त्या उत्पादनपद्धतीतून 
वनमाि होिारे आर्मथक संबरं्ध आवि सामावजक कतयव्ये हा आहे. ही उत्पादनपद्धती मनुष्ट्याच्या भौवतक 
ज्ञानाबरोबर बदलत जाते आवि मनुष्ट्याचे र्धनोत्पादन साम्ययही िाढत जाते. उत्पादन-साम्याचा विकास 
आवि उत्पादनपद्धतीची सुर्धारिा होत गेली तरच मानिसमाजाची संस्कृती िाढत जाते. नाही तर उत्पादन-
साम्याच्या ऱहासाबरोबर त्याच्या एकंदर संस्कृतीचा ऱहास होऊन ती विनाश पाि ूलागते. मानिामानिामंध्ये 
समतेचे, स्िातंत्र्याचे ि बरुं्धभािनेचे संबंर्ध वनमाि होिे ही मानिसंस्कृतीच्या उन्नतीची वदशा आहे हे मत 
माक्सयिाद्यानंा मान्य आहे. पि हे स्िातंत्र्याचे, समतेचे ि बंरु्धभािनेचे ध्येय लोकशाहीच्या क्रांवतकारकानंी 
अनेक िषे पुकारले असताही अद्यावप मूतय स्िरूपात का येत नाही याचा विचार करीत असता, माक्सयला असे 
वदसून आले की, मानिसमाजाची अगदी प्राथवमक अिस्था सोडून वदल्यास, त्याच्या समाजघटनेत िगयभेद 
बद्धमूल झालेला आहे. प्रत्येक मानिसमाजात बहुसंख्य जनता कष्ट जीिी असून या बहुसंख्य जनतेच्या 
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कष्ट ातून वनमाि होिाऱया संपत्तीचा काही अंश एक अल्पसंख्य िगय परंपरागत मालकी हक्काने ि वबनकष्ट ाने 
उपभोवगत असतात. या मालकिगाला वबनकष्ट ाने वमळिारी ही संपत्ती सुरवक्षत ठेिनू वतचे समथयन करण्याचे 
कायय राज्यसंस्था आवि र्धमयसंस्था या करीत असतात. अशा प्रकारे आजपयंतच्या सिय मानिसंस्कृती िगयभेदाने 
दुभगंलेल्या आवि सामावजक ि आर्मथक विषमतेिर उभारलेल्या अशा आहेत. प्रत्येक समाजात कष्ट जीिी 
सामान्य जनता इच्छेने अथिा अवनच्छेने आपल्या कष्ट ातून वनमाि होिाऱया संपत्तीचा अंश मूठभर र्धवनक 
िगाच्या पदरात टाकीत असते आवि हा अल्पसंख्य र्धवनकिगय स्िावमत्िाच्या हक्काने या परकष्ट ार्मजत ि 
सामावजक विषमतेचा व्यिहार समाजर्धारिेला आियकयक ि पोषक आहे असे मानून राज्यसंस्था, र्धमयसंस्था 
नीती यानंी त्याला आजपयंत मान्यता वदलेली आहे. यालाच उदे्दशून माक्सय असे म्हितो की, “आजपयंतचा 
मानिसमाजाचा इवतहास हा एक िगययुद्धाचा इवतहासच आहे” आवि या िगययुद्धात र्धमयसंस्था, राज्यसंस्था ि 
सामावजक रूढी, वनतीशास्त्र (Positive Social Morality) यानंी दवलत जनतेचा पक्ष न स्िीकारता वतचे दलन 
करिाऱया र्धवनकिगाचाच पक्ष स्िीकारलेला आहे. आजपयंत ज्या क्रातं्या घडून आल्या त्या क्रातं्याचें स्िरूपही 
िगयभेद नष्ट  करण्याचे नसून समाजात िवरष्ठ ि कवनष्ठ असे दोन िगय कायम ठेिनू एका िवरष्ठ िगाच्या हातची 
सत्ता काढून ती दुसऱया िगाच्या हाती द्याियाची ि त्या दुसऱया िगाला िवरष्ठ बनिाियाचे अशाच प्रकारचे 
होते. लोकशाही क्रातंी ही सुद्धा या वनयमाला अपिाद नसून, वतने अद्यावप िगयभेद नष्ट  केलेला नाही. केिळ 
समाजातील सरंजामदारिगाचे िवरष्ठपि नष्ट  करून ते भाडंिलदार िगाच्या हाती वदले आहे. यामुळे प्राचीन 
काळापासून चालत आलेला िगयकलह भाडंिलदार लोकशाहीत तसाच चालू असून त्याचे र्फक्त स्िरूप 
बदललेले आहे. मात्र भाडंिलशाही उत्पादनपद्धतीमुळे हा भाडंिलदार ि कामगारिगात िाढत जािारा 
िगयकलह लिकरच वनकरास येऊन बहुसंख्य कामगार अल्पसंख्य भाडंिलदार िगाच्या हातची सत्ता ि 
संपत्ती वहरािनू घेईल. या समाजिादी क्रातंीचे स्िरूप आजपयंत होऊन गेलेल्या सामावजक ि राजकीय 
क्रातं्याहूंन अगदीच वभन्न होईल. कारि, बहुसंख्य कामगारिगय हा समाजाच्या तळाशी असिारा सिांत कवनष्ठ 
ि वनकृष्ट  िगय असल्यामुळे तो ज्याचं्यािर आपला िवरष्ठपिा गाजि ूशकेल असा दुसरा िगयच यापुढे समाजात 
राहिार नाही. यामुळे समाजातील िगयभेद कायमचा नष्ट  होऊन िगयहीन समाज अस्स्तत्िात येईल आवि 
िगयसंस्थाच नष्ट  झाल्यामुळे ह्या संस्थेच्या अस्स्तत्िाबरोबर जन्मास आलेली, वतच्या विकासाबरोबर िाढत 
गेलेली राज्यसंस्था वतच्या विनाशाबरोबर विनाश पािले. ही िगयसंस्था ऐवतहावसक काळात समाजर्धारिेला 
सापेक्ष दृष्ट ीने उपयुक्त ठरलेली आहे हे मत माक्सयिादास मान्य आहे. पि तीच एकेकाळी उपयुक्त ठरलेली 
िगयसंस्था आजच्या समाजाला घातक ठरत आहे आवि तरीही आजच्या समाजरचनेत िवरष्ठ बनलेला 
भाडंिलदारिगय ती संस्था वटकिनू र्धरण्यासाठी राज्यसंस्थेिर आपला प्रभाि पाडून समाजिादी क्रातंी दडपून 
टाकीत आहे, पि या त्याच्या प्रयत्नात त्याला यश येिार नसून सिय जगातील कामगारिगय आज ना उद्या एक 
होऊन ही क्रातंी घडिनू आितील, अशी माक्सयची भौवतक इवतहासमीमासंा आहे. 
 
योग्य समन्वयाची आवनयकता 
 

गारं्धी आवि माक्सय हे दोघे मानिसमाजशास्त्राच्या इवतहासाकडे कोित्या दृष्ट ीने पाहात आहेत आवि 
आजपयंतच्या मानि समाजाच्या चवरत्रातील दीघयकालीन घडामोडीचे ि त्याचं्या प्रगतीचे वनरीक्षि करून 
त्यानंी त्याची मीमासंा कशी केली आहे याची संवक्षप्त कल्पना िर वदली आहे. यापैकी कोितीही एक मीमासंा 
खरी ि दुसरी खोटी ठरेल असे मला िाटत नाही. ज्याप्रमािे मानिी जीिनाचा सिांगीि उलगडा कराियाचा 
तर त्याच्या जीिनातील भौवतक ि आस्त्मक अशा दोन्हीही पे्ररिाचंा विचार करतच तो करािा लागतो. 
त्याचप्रमािे एकंदर मानिसमाजाच्या चवरत्राचे िियन करून त्याचे रहस्य उलगडाियाचे तर मानिी 
इवतहासाची मीमासंा भौवतक आवि आस्त्मक या दोन्हीही दृष्ट ीचा उपयोग करून केली पावहजे ि त्याचा योलय 
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समन्िय सारू्धनच याचे रहस्य उलगडले पावहजे असे माझे मत आहे. मानिसमाजाच्या संस्कृतीचा विकास 
आवि त्याच्या प्रगतीचा एकंदर प्रिाह अकहसेच्या वदशनेे होत आहे ि झाला पावहजे, हे गारं्धीजींचे मत 
माक्सयिाद्यानंी मान्य केले पावहजे आवि आजपयंतची मानिसमाजाची संस्कृती िगयभेदानंी दुभगंलेली आवि 
आर्मथक ि सामावजक विषमतेिर उभारलेली अशी होती ि आजही ती तशीच आहे हे माक्सयिादाचे मत 
गारं्धीिाद्यानंी मान्य करून मानिी समाजाच्या इवतहासाची मीमासंा शास्त्रीय ि िास्तििादी दृष्ट ीने करण्यास 
वशकले पावहजे. माक्सयच्या इवतहासमीमासेंचे एकागंीपि आज सियमान्य झालेले आहे. हे खरे असले तरी, 
िगयसंस्थेची उत्पत्ती, अवभिृद्धी आवि विलय यासंबंर्धी त्याने केलेले वििेचन राज्यशास्त्र, अथयशास्त्र आवि 
इवतहासशास्त्र यानंा आत्मसात कराि े लागत आहे. गारं्धीिाद्यानंाही हा बोर्ध माक्सयिाद्यापंासून आत्मसात 
करण्याची आियकयकता आहे. 

 
एकंदर मानिसमाजाच्या आजपयंतच्या चवरत्रात िगयविरोर्धाचा आवि िगयकलहाचा र्धागा अगदी 

प्राथवमक, सामावजक अिस्था िगळली, तर सियत्र अप्रगटपिे अथिा प्रगटपिे गुंर्फला गेलेला आहे. िगयसंस्था 
ि आर्मथक विषमता यानंी एकेकाळी उत्पादनकायास ि समाजर्धारिेस सहाय्य केलेले असले तरी िगयसंस्था 
ि आर्मथक विषमता याचंा अंत घडिनू आिल्यािाचून यापुढे र्धनोत्पादन ि समाजर्धारिा ही काये चालू 
शकिार नाहीत, याची स्पष्ट  जािीि गारं्धीिाद्यानंी करून घेतली पावहजे. आर्मथक विषमता आवि सामावजक 
िगयभेद या संस्था आम्हास आध्यास्त्मक दृष्ट ीने अमान्य आहेत असे गारं्धीिाद्यानंी म्हटले, तरी तेिढ्याने त्याचें 
मानिसमाजाच्या चवरत्राचे वििचेन शास्त्रीय ठरिार नाही. कारि, अध्यास्त्मक दृष्ट ीने असमथयनीय िाटिाऱया 
या गोष्ट ी एकेकाळी र्धमयसंस्थेने, इतकेच नाही तर अध्यात्मवनष्ठ सारु्धसंतानंीसुद्धा, व्यािहावरक दृष्ट ीने 
समथयनीय ि संरक्षिीय अशा का मानल्या होत्या ि आजच त्या असमथयनीय ि असंरक्षिीय आहेत असे का 
ठरत आहे, या प्रयकनाचे उत्तर माक्सयिादाने रूढ केलेल्या इवतहासाच्या भौवतक मीमासेंचा आश्रय केल्यािाचून 
आपिास देता येिार नाही. भारतीय र्धमयशास्त्रज्ञानंी ज्या ििाश्रमर्धमाला आध्यास्त्मक समाजघटनेचा आदशय 
म्हिून जगापुढे ठेविले होते त्या समाजघटनेतही प्रथमपासून शूद्र आवि वद्वज असा पीवडत—पीडक संबरं्ध 
खोल रुजलेला होता. अथात या वद्वज—शूद्र िगयभेदाने भारतीयाचंी आध्यास्त्मक संस्कृती दुभगंून विकृत 
झालेली असल्यामुळेच या विकृत संस्कृतीचा अवभमान र्धरिारे लोक इस्लाम-संस्कृतीचे बराच काळ गुलाम 
बनले आवि कहदु ि मुसलमान या दोन्हीही संस्कृती विकृत ि गुलामिृत्तीच्या बनल्यामुळेच अठराव्या शतकात 
दोन्हीही संस्कृतीचे उपासक, आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेल्या भौवतक शास्त्रीय संस्कृतीचे गुलाम बनले. 
भारतीय संस्कृतीत िगयविरोर्ध नव्हता ककिा आज आपिास िगयकलहाचा विचारच करण्याचे कारि नाही. 
कारि आमची भारतीय संस्कृती अध्यास्त्मक असून तशीच राहिार आहे, असा काही विचारितं म्हिवििाऱया 
भारतीयाचंा अवभमान मला सार्धार िाटत नाही. आरु्धवनक युरोपने िगयकलहाचा आश्रय र्धरून लोकशाहीच्या 
ि समाजिादाच्या संस्थापनेसाठी जे प्रयत्न केले, त्याच्यामागील पे्ररिा सामावजक सत्यसंशोर्धनाची ि 
सत्यसंस्थापनेचीच आहे. मात्र या सत्याच्या संस्थापनेसाठी ते कहसेने प्रयत्न करीत आहेत ि म्हिून त्यानंा 
त्याची संस्थापना करता येत नाही, असे गारं्धीिादी म्हिू शकतात. मात्र हे त्याचें म्हििे सार्धार ि सत्य 
ठराियाचे, तर त्यानंी अकहसक मागांनी लोकशाहीची ि समाजिादाची संस्थापना करण्याचे कायय अंवगकारून 
ते यशस्िी करून दाखविले पावहजे. वनदान म. गारं्धींनी भारताला राजकीय स्िातंत्र्य वमळिनू देण्याच्या कामी 
सत्याग्रहाच्या तंत्राला वजतके यश वमळिनू वदले. वततक्या प्रमािात तरी त्यानंी स्ितंत्र भारतात उदय 
पािलेल्या लोकशाहीला समाजिादी स्िरूप देण्यात यश संपादन करून वदले पावहजे. 
 

[‘नवभारत’, जुलै १९५२, प.ृ ३१–३९] 
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[वहसेचे प्रनि] 
 

माक्सयिाद हा कहसािादी आहे आवि गारं्धीिाद हा अकहसािादी आहे आवि म्हिून या दोहोंचा समन्िय 
होिे कदापीही शक्य नाही, या आके्षपाचा विचार आता कराियाचा आहे. हा विचार करीत असताना 
समाजर्धारिेसाठी जी कहसा ि विषमता करािी लागते अशी समाजशास्त्रज्ञाचंी ि र्धमयशास्त्रज्ञाचंी समजूत आहे, 
त्या समजुतीचा विचार करिे प्राप्त होते. 

 
समाजर्धारिेच्या कायात कहसेचा ि विषमतेचा उपयोग करािा लागतो, या विचारास कोिीही मान्यता 

वदलीच नसती तर माक्सयिाद ि गारं्धीिाद अशी दोन तत्त्िज्ञाने वनमािच होऊ शकली नसती. राजकीय कहसेचे 
आवि आर्मथक ि सामावजक विषमतेचे समथयन राज्यशास्त्रज्ञानंा ि अथयशास्त्रज्ञानंा कराि ेलागते, इतकेच नाही 
तर त्या समथयनास काही प्रमािात र्धमयशास्त्राला ि नीवतशास्त्रालाही मान्यता द्यािी लागते. म्हिून सामावजक 
क्रावंतशास्त्रात माक्सयला मानाचे स्थान प्राप्त झालेले असून, गारं्धीिादालाही माक्सयिादातील सत्याचा अंश 
आत्मसात केल्यािाचून शास्त्रीय स्िरूप प्राप्त होिार नाही ि सामावजक क्रातंीचा व्यिहार करता येिार नाही. 

 
लोकसंग्रह सार्धण्यासाठी समाजाचे रक्षि कराि े लागते आवि समाजरक्षिासाठी अपवरहायय 

असिारी कहसा (minimum necessary violence) वकमान प्रमािात करण्याचा हक्क राज्यसंस्थेला वदला 
पावहजे, असे राज्यशास्त्राला मान्य करािे लागते. त्याचप्रमािे उत्पादनकायासाठी जे श्रम करािे लागतात ते 
करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जी विषमता अपवरहायय असेल तेिढी विषमता अथयशास्त्राला न्याय्य म्हिून 
ककिा कायदेशीर म्हिून मान्य करािी लागते. आर्मथक विषमता हे एक कहसेचेच स्िरूप आहे हे लक्षात 
घेतल्यास, राज्यशास्त्राप्रमािे अथयशास्त्रालाही िास्तििादी दृष्ट ीने लोकसंग्रहाथय करािी लागिारी “वकमान 
अपवरहायय कहसा” मान्य करािी लागते, असे म्हिता येते. पि त्याचबरोबर ही वकमान अपवरहायय भासिारी 
कहसासुद्धा उत्तरोत्तर कमी कमी होत जाऊन अखेरीस पूियपिे नष्ट  झाली पावहजे, हे तत्त्ि नीवतशास्त्र ि 
र्धमयशास्त्र यानंा प्रवतपादन कराि े लागते. इतकेच नाही तर त्या तत्त्िाला राज्यशास्त्रज्ञ ि अथयशास्त्रज्ञ 
याचं्याकडूनही मान्यता वमळिनू द्यािी लागते. अशी मान्यता गारं्धीिाद ि माक्सयिाद मान्य करिाऱया 
राज्यशास्त्रज्ञानंा ि अथयशास्त्रज्ञानंा देण्यात मुळीच अडचि पडण्याचे कारि नाही. दोघानंाही अवभपे्रत 
असिाऱया आदशय मानि समाजात दंडर्धारी राज्यसते्तची ि विषमतामूलक िगयसंस्थेची आियकयकता भासत 
नाही. दंडहीन ि िगयहीन समाज हे दोघाचेंही अंवतम ध्येय आहे. त्याचप्रमािे िास्तििादी दृष्ट ीने आजपयंत 
जी राजकीय कहसा अपवरहायय गिण्यात आलेली होती ककिा आहे, त्या अपवरहायय कहसेचीही काही तरी 
तावत्त्िक मीमासंा ि सापेक्ष समथयन माक्सयिादाला ि गारं्धीिादालाही करािेच लागते. पि िगयसंस्था 
ऐवतहावसक काळात अपवरहायय होती ि म्हिून वतचे सापेक्ष समथयन करिे आियकयक आहे. ही गोष्ट  मान्य 
करताना माक्सयिाद्यानंा जड जाते. त्याचप्रमािे ऐवतहावसक ि िास्तििादी दृष्ट ीने राजदंडामार्फय त होिाऱया 
अपवरहायय कहसेचे समथयन करताना गारं्धीिाद्यानंा जड जाते. असे असले तरी उत्पादनाची सार्धने अविकवसत 
असल्यामुळे ऐवतहावसक काळात िगयसंस्था अपवरहायय होती ही िस्तुस्स्थती माक्सयिाद्यानंा तावत्त्िक दृष्ट ीने 
मान्य करिे भाग असते. तसेच राज्यसंस्थेकडून होिाऱया रक्षिाच्या अभािी सामान्य जनता भयभीत होऊन 
शील भ्रष्ट  होते, म्हिून भेकडपिापेक्षा कहसा बरी या न्यायाने राज्यसंस्थेमार्फय त समाजरक्षि करिनू घेताना 
घडिाऱया अपवरहायय कहसेचे समथयन गारं्धीिादाला कराि े लागते. गारं्धीिाद ि माक्सयिाद या दोहोंतही 
आदशयवनष्ठ िृत्ती आवि िस्तुवनष्ठ दृष्ट ी याचं्या समन्ियाची आियकयकता आहे. मात्र आपि आदशयवनष्ठ आहोत 
असे माक्सयिादी म्हििार नाहीत आवि आपि िस्तुवनष्ठ बनले पावहजे याची जािीि गारं्धीिाद्यानंा राहिार 
नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

सापं्रदावयक आग्रह सोडून देऊन विचार केल्यास राज्यशास्त्र ि अथयशास्त्र या दोहोंतही आदशयवनष्ठ 
िृत्ती आवि िस्तुवनष्ठ दृष्ट ी याचंी सारखीच आियकयकता असून, माक्सय ि गारं्धी या दोघाचं्याही विचारात त्या 
दोनही कमीअवर्धक प्रमािात िसत असल्याचे वदसून येते. माक्सय ि त्याचे अनुयायी याचं्यामध्ये जर आदशयवनष्ठा 
नसती तर ते क्रावंतिादी झाले नसते ि क्रावंतकायात त्यानंी आपल्या सियस्िाचा होमही केला नसता. याच्या 
उलट गारं्धींच्या आदशयवनष्ठेत िस्तुवनष्ठ दृष्ट ीची भर पडलेली नसती, तर त्यानंा राज्यघटनेत ि अथयघटनेत 
क्रातंी घडिनू आिण्याचे महत्त्ि समजले नसते आवि त्यानंी राजकीय क्रातंी घडिनू आिण्यात ि आर्मथक 
क्रातंीचे भविष्ट्य ितयविण्यात भाग घेतला नसता. तात्पयय, माक्सयिाद काय ककिा गारं्धीिाद काय ही जर 
क्रावंतशासे्त्र असतील तर त्यामध्ये कोित्याही क्रावंतशास्त्रात अियकय असिारी आदशयवनष्ठ िृत्ती आवि िस्तुवनष्ठ 
दृष्ट ी याचंा समन्िय घडून आलाच पावहजे. आदशयवनष्ठ िृत्ती नसेल तर क्रावंतकारक जीिन जगण्यात समार्धान 
िाटिार नाही आवि िस्तुवनष्ठ दृष्ट ी नसेल तर क्रावंतकारक व्यिहार यशस्िी करता येिार नाही. म्हिून प्रत्येक 
क्रावंतशास्त्रात या दोन िृत्तींचा समन्िय होिे अपवरहायय ठरते. 

 
उत्पादनकायाला प्रोत्साहन वमळाि े म्हिून आर्मथक घटनेत िगयसंस्थेला स्थान वमळाले आवि 

समाजाचे रक्षि होऊन त्यातील घटकानंा वकमान जीवित-वित्ताची तरी शाश्वती िाटािी म्हिून राजदंडाला 
कहसा करण्याचा अवर्धकार वमळाला. अशा रीतीने या दोनही स्िरूपाचंी कहसा सापेक्षतः समथयनीय ठरली तरी 
वतच्यातून समाजाची मुक्तता झाली पावहजे ि त्यासाठी समाजातील अकहसाबल संघवटत करून आर्मथक 
विषमतेचे आवि राजकीय कहसेचे वनमूयलन करण्याचे प्रयत्न सतत करीत रावहले पावहजे, असा गारं्धीिादाचा 
वसद्धातं आहे. अथात, असे प्रयत्न ज्यानंी कराियाचे त्यानंी असंग्रह आवि अकहसा ही व्रते स्िीकारून वनलोभ 
िृत्तीने उत्पादनाचे कायय चालू ठेिले पावहजे आवि जीवित-वित्ताच्या रक्षिासाठीही कहसेचा आश्रय न 
करण्याची िृत्ती आपल्या अंगी बािविली पावहजे. तसेच, राज्यसंस्थेच्या रूपाने जे शस्त्रबल संघवटत झालेले 
असते त्याने योलय मयादाचें अवतक्रमि केले असता त्याचा अनत्याचारी असहकाराने प्रवतकार करण्याचे 
वशक्षि दवलत जनतेला वनत्य देत रावहले पावहजे. ही अनत्याचाराची असहकाराची िृत्ती समाजात जागृत 
रावहली तर राज्यसंस्थेकडून होिारी अन्याय्य कहसा कमी होत जाऊन, अकहसेने आत्मरक्षि करण्याचे बल 
आवि असंग्रहिृत्ती याचंी िाढ समाजात होत राहील. अशा रीतीने समाजातील आर्मथक विषमतेचा, 
िगयसंस्थेचा आवि राजदंडाचा उत्तरोत्तर लोप होत जाईल हे गारं्धीिादी क्रावंतशास्त्राचे राजकीय ि आर्मथक 
के्षत्रातील र्धोरि असले पावहजे. पि आर्मथक विषमता, िगयसंस्था आवि राजदंड या सिय संस्था कहसक आहेत 
आवि त्याचें समथयन केिळ िस्तुवनष्ठ दृष्ट ीनेच होऊ शकते याचा स्पष्ट  बोर्ध गांर्धीिादी क्रावंतकारकानंी करून 
घेतला पावहजे. 

 
याच्या उलट माक्सयिाद्यानंी हे मान्य केले पावहजे की, िगयसंस्था नष्ट  करून िगयहीन समाज स्थापन 

करण्याचा काळ उत्पादनसार्धनातंील प्रगतीमुळे आज नजीक आलेला असला, तरी त्याची संस्थापना 
करण्यापूिी समाजाच्या अंतःकरिात सामावजक भािनातं आवि विचारसृष्ट ीत जी आमूलाग्र क्रातंी घडून येिे 
अियकय आहे, ती क्रातंी केिळ राजदंडाच्या जोरािर घडिनू आिता येिार नाही. रवशयातील बोल्शसे्व्हक 
पक्षाप्रमािे विवशष्ट  क्रावंतकारक पवरस्स्थतीत राजदंड हाती घेता येऊन आपल्या पक्षाची हुकूमशाही स्थापन 
करता आली तरी तेिढ्याने एकिगय समाज वनमाि करता येत नाही आवि दंडहीन अिस्था प्राप्त होऊ शकत 
नाही. 

 
हे सिय खरे असले, तरी आज िगयसंस्था नष्ट  करण्याचा प्रयत्न प्रामाविकपिे ि प्रभािी रूपात सुरू 

झाल्याचे दवलत िगाला वदसू लागल्यािाचून समाजात पेटिारा िगयकलह शातं होऊ शकत नाही आवि 



 

अनुक्रमणिका 

आर्मथक विषमता नष्ट  करण्याचे प्रयत्न राजदंडर्धारी पक्षाकडून होत असल्याचे जनतेच्या अनुभिास येत नाही, 
तोपयंत त्या राज्यसंस्थेला जनतेची हार्मदक वनष्ठा संपादन करता येिे शक्य नाही हा बोर्ध गारं्धीिाद्यानंी 
घेतलाच पावहजे. असा बोर्ध घेऊन जर ते िगयहीन समाज वनमाि करण्यासाठी आपि क्रावंतकारक प्रयत्न 
करीत आहो असा विश्वास जनतेत वनमाि करू शकले आवि आपल्या देशात, राजदंड िगयहीन समाजाची 
संस्थापना करण्याचे ध्येय मान्य करिाऱया ि आर्मथक विषमतेचे वनमूयलन करण्यास अनुकूल र्धोरि 
अिलंवबिाऱया राजकीय पक्षास राज्यसंस्थेिर आरूढ करू शकले, तरच त्यानंा आपल्या देशातील कम्युवनस्ट 
क्रातंी टाळता येईल. जर या कामी त्यानंी वदरंगाई केली तर कम्युवनस्ट क्रातंीने एकिगय समाज स्थापन होिार 
नाही हे खरे असले तरी कम्युवनस्ट क्रातंीचे प्रयत्न थाबंविण्यात त्यानंा यश येिार नाही. अथात त्यामुळे 
देशातील अराजक िाढत गेल्यािाचून राहिार नाही. कम्युवनस्टाचंा काही काळ विजय झाला तरी अखेरीस 
सिय जगाला गारं्धीिादाकडेच याि ेलागेल असे मानून स्िस्थ बसिे हा िदेान्त म्हिता आला तरी त्याला 
गारं्धीिाद ककिा अवहसंक क्रावंतशास्त्र हे नाि देता येिार नाही. िगयकलहात्मक क्रांतीतून वनमाि होिाऱया 
कामगारशाहीच्या मागाने िगयहीन ि दंडहीन समाज वनमाि होईल हा माक्सयिादातील आशािाद जरी 
अनुभिाने खोटा ठरला तरी भाडंिलशाही आर्मथक घटनेत िगयविग्रह िाढत जातो आवि त्यातून अराजक 
माजून समाजर्धारिेस अियकय असिारे उत्पादनकायय बंद पडते ि अखेरीस राज्यसंस्था कोसळू लागते, हे 
माक्सयिाद्याचें मत खोटे ठरलेले असून त्याचा अवर्धकावर्धक प्रत्ययच जगाला येत आहे. 

 
आजच्या जगाला प्राप्त झालेली ही अिस्था लक्षात घेऊन भाडंिलदार लोकशाहीत आर्मथक क्रातंी 

करून दाखविण्याचा विचार जर येथील सत्याग्रही करिार नाहीत, तर सत्याग्रह हे अकहसक क्रावंतशास्त्र आहे 
हा दािा त्यानंा सोडून द्यािा लागेल. मग तो त्याचंा दािा एक आध्यास्त्मक िदेान्तच ठरेल. पि असा विचार 
गारं्धीिाद्यानंी केला नाही तरी कहदी समाजिादी करीत आहेत. आवि गारं्धींच्या राजकारिाचा िारसा 
आपिासच वमळाला आहे असे मानिारा काँगे्रस पक्ष या क्रावंतकायात अगे्रसर बनला नाही, तरी समाजिादी 
पक्ष तसा बनू पाहत आहे. िस्तुतः काँगे्रस पक्ष, समाजिादी पक्ष आिी गारं्धीिादाची जीिनदीक्षा घेतलेले 
सिोदयिादी या तीनही शक्ती एकत्र येतील तर या देशात स्थापन झालेली लोकशाही सिय के्षत्रात प्रभािी 
बनून वतला समाजिादी क्रातंी घडिनू आिण्यास र्फार काळ लागण्याचे कारि नाही. पि आज सत्याग्रही 
क्रातंी घडिनू आििारा मुत्सद्दी नसल्यामुळे या तीन शक्ती असूनही िगयहीन समाज वनमाि करण्याच्या 
क्रावंतकायास प्रारंभही झाल्याचे वदसत नाही.... 
 
वगयनवग्रह व सत्याग्रह 
 

मानिसमाजाची प्रगती कहसािृत्तीकडून अकहसािृत्तीकडे होत आहे ि झाली पावहजे हे खरे असले, 
तरी मानिातील कहसािृत्ती कमी होऊन अकहसािृत्तीची िाढ होण्यास अनुरूप अशी सामावजक पवरस्स्थती कशी 
वनमाि करािी, हा प्रयकन प्रत्येक युगात समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र ि अथयशास्त्र यानंा सोडिािा लागतो. या 
सामवजक शास्त्राचंा दृष्ट ीकोन पवरस्स्थवतवनष्ठ आवि िास्तििादी असािा लागतो. कारि सियसामान्य मनुष्ट्याची 
आदशयवनष्ठा, ध्येयवनष्ठा अथिा अध्यात्मप्रिृत्ती याचंी िाढ होण्यास कोिती सामावजक पवरस्स्थती उपयुक्त 
ठरेल याचाच विचार प्रामुख्याने ही शासे्त्र करीत असतात. तेव्हा मनुष्ट्यस्िभािाचे आदशय स्िरूप कोिते आहे 
एिढेच लक्षात घेऊन न थाबंता सियसामान्य मनुष्ट्य आज कोित्या अिस्थेत आहे याचा विचार करून, त्याची 
उन्नतीही होण्यास अनुकूल पवरस्स्थती वनमाि करािी याचा विचार त्यानंा करिे भाग पडते. आरु्धवनक युरोपात 
अलीकडे समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र ि अथयशास्त्र या शास्त्राचंा विचार पुष्ट्कळ िाढला असला तरी त्यात 
मनुष्ट्यस्िभािाच्या आदशय स्िरूपाकडे आवि ते आदशय स्िरूप प्राप्त करून घेण्याच्या मानिी अंतःकरिातील 



 

अनुक्रमणिका 

आत्मपे्ररिेकडे दुलयक्ष झालेले आहे. यामुळे मानिसमाजाच्या व्यिहाराचंी शासे्त्र बनविताना मानिाच्या या 
अध्यास्त्मक पे्ररिेचा विचार होत नाही. ही सामावजक शासे्त्र भौवतक शास्त्राप्रमािे वनयवतिादी बनू लागलेली 
आहेत. भौवतकशास्त्रापं्रमािे सामावजक शास्त्रानंा वनयवतिादी ि यावंत्रक स्िरूप देता येत नाही. याची जािीि 
माक्सयिाद्यानंी आियकय ठेिली पावहजे. कारि, ती जािीि झाल्यामुळेच माक्सयने यावंत्रक भौवतकिाद सोडून 
देऊन विरोर्धविकासी भौवतकिादाचा पुरस्कार केला. पि ही जािीि माक्सयिादी क्रावंतकारक आपल्या 
राजकीय व्यिहारात ि र्धोरिात ठेिीत नाहीत. यामुळे त्याचें सामावजक शास्त्रातील वििचेनही यावंत्रक 
पद्धतीचे ि वनयवतिादी होत असते. त्यानंी मानिी अंत:करिातील आत्मप्ररेिेचे स्िरूप आवि महत्त्ि समजून 
घेतलेले नाही, तोपयंत त्याचं्या सामावजक शास्त्रीय वििचेनािर यावंत्रक भौवतकिादाची ि वनयवतिादाची 
पडलेली ही छाप त्यानंा दूर करता येिार नाही. मानिी अंतःकरिातील आत्मप्ररिेकडे दुलयक्ष करून 
बनविलेले सामावजक शासे्त्र वनयवतिादाच्या खोड्ात अडकल्यािाचून राहत नाहीत हा वनयम 
माक्सयिादालाही लागू पडतो. माक्सयिादासवहत सियच आरु्धवनक युरोपीय सामावजक शास्त्रानंा या आत्मपे्ररिेचे 
स्िरूप ि महत्त्ि लक्षात घेऊन आपल्या वसद्धान्ताची रे्फरमाडंिी करािी लागिार आहे. 

 
त्याचप्रमािे मानिी अंतःकरिातील भौवतक पे्ररिाकंडे दुलयक्ष करून त्याच्या केिळ आत्मपे्ररिेच्या 

आर्धारािर सामावजक शास्त्राचंी उभारिी करण्याचा प्रयत्न ज्या प्राचीन र्धमयशास्त्रज्ञानंी केला, त्याचं्याही हातून 
समाजघटनेच्या शास्त्राला एकागंी स्िरूप प्राप्त झालेले आहे हे लक्षात घेतले पावहजे. ज्यानंी आध्यास्त्मक 
दृष्ट ीने समाजघटनेचा विचार केला त्याचं्या हातून प्राचीन काळी दोन प्रकारचे प्रमाद घडल्याचे वदसून येते. 
त्याचं्यापैंकी काहींनी समाजाच्या भौवतक गरजाचंा ि पे्ररिाचंा प्रयकन न सोडविता सिांना संन्यास घेण्याचा 
उपदेश केला, तर इतरानंी, समाजाचे र्धारिपोषि आवि संरक्षि होण्यास अथिा करण्यास तत्कालीन 
ज्ञानास अनुसरून जेिढी कहसा ि जेिढी विषमता त्यानंा अपवरहायय िाटली, त्या कहसेला ि त्या विषमतेला 
त्यानंी सनातन र्धमाचे ि मानिी अंतःकरिातील शाश्वत आत्मपे्ररिेचे वचरंतन स्िरूप देऊन टाकले. यामुळे 
केिळ आध्यास्त्मक के्षत्रात अकहसा ि समता यानंा मान्यता देऊन, सामावजक व्यिहाराच्या के्षत्रात जी कहसा ि 
विषमता त्यानंी मान्य केली, त्या कहसेला ि विषमतेला र्धमाचे पावित्र्य प्राप्त झाले आवि त्या कहसेचे ि विषमतेचे 
उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न र्धमाला ि अध्यात्माला बार्धक होतील अशी समजूत समाजात रूढ झाली. अशा 
गैरसमजुतीमुळेच प्रत्येक र्धमयसंस्था ि राज्यसंस्था यानंी समताप्रस्थापक क्रावंतकायांना ि क्रावंतकारकानंा 
विरोर्ध करून र्धमाला ि अध्यात्माला प्रवतक्रावंतकारक ि समाजद्रोही स्िरूप प्राप्त करून वदले आहे. म. गारं्धी 
यानंी र्धमयभािना आवि आत्मपे्ररिा याचें क्रावंतकारक स्िरूप जगाला प्रकट करून दाखविले आवि म्हिूनच 
त्याचं्या सत्याग्रही जीिनापासून आरु्धवनक मानिाला खऱया मानिर्धमाचे ि खऱया अध्यात्माचे स्िरूप ि महत्त्ि 
पटण्याची आशा िाटू लागली आहे. र्धमाला ि अध्यात्माला म. गारं्धींनी हे जे क्रावंतकारक स्िरूप आिून वदले 
आहे, ते प्रभािी ठरिायचे तर मानिसमाजाच्या भौवतक गरजाचंा ि पे्ररिाचंा प्रयकन सोडिनू दाखिनू ते प्रयकन 
सोडविताना अियकय िाटिारी कहसा ि सामावजक विषमता ककिा िगयभेद कसे नष्ट  करािते याचे सोपपवत्तक 
शास्त्रीय वििचेन गारं्धीिाद्यानंी केले पावहजे. 

 
िगयसंस्था आवि युद्धसंस्था याचंा विनाश करण्याचा काळ आज आलेला आहे. आजपयंत या संस्थाचंा 

उपयोग काही प्रमािात मानिसमाजाला झालेला आहे आवि तरीही त्या संस्था आज मानिसमाजाच्या 
संस्कृतीस विघातक ठरत आहेत. याचे कारि मानिाचे भौवतक ज्ञान ि त्याची भौवतक सार्धने याचं्यात झालेली 
िाढ हेच आहे. तथावप या भौवतक ज्ञानाची ि भौवतक सार्धनाचंी िाढ ही मानिाच्या नैवतक ि आस्त्मक उन्नतीस 
आजपयंत पोषक झालेली आहे आवि युद्धसंस्था ि िगयसंस्था नष्ट  करून सिय जगाचे एक राज्य ि सिय जगात 
एकिगयसमाज स्थापन करून आपि यापुढेही या भौवतक ज्ञानाचा ि सार्धनाचंा उपयोग मानिाच्या नैवतक ि 



 

अनुक्रमणिका 

आस्त्मक उन्नतीस करून घेऊ शकू अशी त्याचं्याकडे पाहण्याची आशािादी दृष्ट ी गारं्धीिादाने स्िीकारली 
पावहजे. भौवतक ज्ञान आवि भौवतक सार्धने याचंा उपयोग करून सियसामान्य मनुष्ट्याची भौवतक राहिी 
सुर्धारण्याची ि त्याला बौवद्धक, नैवतक ि आस्त्मक विकासास आियकयक असिारी विश्रातंी ि रु्फरसत वमळिनू 
देण्याची शक्यता आज वनमाि झाली आहे, हे भौवतक शास्त्रीय प्रगतीचे ि संस्कृतीचे ऋि गारं्धीिादाने मान्य 
केले पावहजे. एकिगय समाज आवि समाजाची दंडहीन अिस्था या ध्येयाचंा उदय होऊन त्याचं्या 
संस्थापनेसाठी आपल्या जीविताचा होम करण्याची पे्ररिा मानिसमाजात जागृत आहे, ही गोष्ट  आशादायक 
आहे. त्यािरून मानिसमाजाच्या भवितव्याबद्दल आशा िाटते. तसेच मानिाची आत्मपे्ररिा शुद्ध झालेली 
नसली, तरी ती नष्ट  झालेली नाही, इतकेच नाही तर ती प्रज्िवलत होत आहे, याबद्दल समार्धानाची िृत्ती 
र्धारि करण्यासही भरपूर आर्धार आहे. िगयहीन समाज हे आपले वनकटचे क्रावंतकायय आहे आवि दंडहीन 
समाज हे आपले अंवतम साध्य आहे, हे ओळखिारे सत्याग्रही हेच लोकशाही समाजिादाची स्थापना करून 
माक्सयिादाचे वनमूयलन करू शकतील. पि तसे कराियाचे तर आम्ही िगयविग्रह करिारच नाही, असा आग्रह 
त्यानंी न र्धरता या िगयविग्रहाचा अकहसक पयाय सत्याग्रह हा आहे, हे ओळखून त्यानंी पीवडत जनतेचा पक्ष 
घ्यािा आवि र्धवनक िगाशी अकहसक युद्ध करण्यास प्रिृत्त व्हाि ेहेच इष्ट  आहे. 

 
आज भाडंिलदार ि कामगार हे दोनही िगय एकमेकाशंी कहसक िृत्ती र्धारि करून लढू पाहत आहेत. 

असे असले तरी त्या दोहोंपैकी भाडंिलदाराचंा पक्ष हा अन्यायाचा आहे ि कामगाराचंा पक्ष हा न्यायाचा आहे 
असा वििके गारं्धीिाद्यानंी केला पावहजे. दोन व्यक्ती, दोन िगय ककिा दोन राष्ट्रे एकमेकाशंी कहसक िृत्ती र्धारि 
करून लढा करण्यास प्रिृत्त झाले असले, तरी ते दोघे सारखेच दोषी अथिा अपरार्धी आहेत असे मानून, 
अकहसेच्या उपासकानंा स्िस्थ बसता येत नाही ि तटस्थ िृत्तीही स्िीकारता येत नाही. कहसक िृत्तीने लढू 
पाहिाऱया ि दोघापंैकी कोिाचा पक्ष न्यायाचा आहे, कोिाचा अन्यायाचा आहे, याचा आपल्या बुद्धीप्रमािे 
वनियय करून ज्याचा पक्ष न्यायाचा असेल त्याला अकहसाबलाने त्या न्यायाची संस्थापना करण्याचा मागय 
दाखिनू द्यािा लागतो.... 

 
भाडंिलशाही संस्कृतीत जे मालकी हक्क कायदेशीर गिले जातात आवि जी उत्पादनपद्धती 

अिलंवबण्यात येते, त्याचं्यामुळे कामगारिगय लुबाडला जात असतो आवि भाडंिलदारिगय ही लुबाडिूक 
करीत असतो. अशा रीतीने या संस्कृतीत लुबाडले जािारे ि लुबाडिारे अशा दोन्हीही िगात वनत्य कलह 
ककिा वहतविरोर्ध वनमाि होत असताना दोनही िगय आपआपल्या िगीय स्िाथासाठी लढत असलेले िरकरिी 
वदसत असले, तरी एकाचा स्िाथय न्याय्य ि दुसऱयाचा अन्याय्य आहे हे लक्षात घेतल्यास, या िगयलढ्यात 
लुबाडला जािाऱया कामगारिगाचा पक्ष सत्याग्रहींनी घेतला पावहजे आवि ही लुबाडिूक थाबंविण्यासाठी 
आियकयक असिारी सामावजक क्रातंी म्हिजे समाजिादी क्रातंी करू इस्च्छिाऱयास साहाय्य केले पावहजे. 
सत्याग्रही लढ्याचे तंत्र िगयविरोर्धाच्या कामी कसे उपयोगात आिाि ेते म. गार्धींनी प्रत्यक्ष दाखिनू वदलेले 
नाही ि याबाबतीत त्याचें उद्धगार्धरही वनःसंवदलर्ध ि वनिायक असे नाहीत. ज्याप्रमािे साम्राज्यशाहीविरुद्ध 
चालू असलेला लढा सत्याग्रही पद्धतीने वजत राष्ट्राला चालविता येईल हे त्यानंी दाखिनू वदले, त्याचप्रमािे 
पीवडतिगाला पीडकिगाकडून आपला लढा अनत्याचारी असहकाराने ि सत्याग्रहाने चालविता येईल असे 
त्यानंी म्हटलेले आहे. याच्या उलट िगयलढा हे तत्त्िच आपिास मान्य नाही. िगयविग्रह हा विचारच अकहसेच्या 
विरुद्ध आहे आवि िगयसमन्िय हेच र्धोरि अकहसािाद्यानंी नेहमी र्धारि केले पावहजे असेही ककिा अशा 
अथाचेही त्याचें उद्धगार दाखिनू देता येतात. यामुळेच िगयहीन समाजाचे ध्येय त्यानंा मान्य नव्हते असेही 
प्रवतपादन करता येते. पि हा मतभेद केिळ गारं्धीजींच्या शब्दप्रमाण्याने सुटिारा नसून त्याचा सत्याग्रही 
वनष्ठेच्या लोकानंी स्ितंत्र बुद्धीने वनियय केला पावहजे. आजच्या जगाची िास्ति पवरस्स्थती लक्षात घेऊन आवि 



 

अनुक्रमणिका 

आजच्या जगात चालू असलेल्या िगयलढ्यातील दोन्हीही पक्षाचें मत ि युस्क्तिाद याचंा विचार करून 
न्यायसंस्थापनेचा िास्तििादी दृष्ट ीने विचार करता मला असे िाटते की, जोपयंत वजत राष्ट्र 
साम्राज्यशाहीविरुद्ध लढत होते तोपयंत िगयसमन्ियाचे र्धोरि समथयनीय ि इष्ट च होते. पि आपले वजतराष्ट्र 
स्ितंत्र होऊन त्यात भाडंिलदार लोकशाही, राज्यघटनेच्या कायद्याने स्थापन झाल्यानंतर आता 
सत्याग्रहींना िगयसमन्ियाचे र्धोरि सोडून देऊन आज राष्ट्रात चालू असलेला िगयविग्रह सत्याग्रही पद्धतीने 
शतेकरी–कामकरी िगाला कसा चालविता येईल ते दाखिनू देऊन, आपल्या राष्ट्रातील लोकशाहीला 
समाजिादी स्िरूप देण्याचेच र्धोरि स्िीकारले पावहजे. समाजिाद ि माक्सयिाद याचं्यातील सत्याचा अंश 
आत्मसात करण्याचे आवि समाजिादी क्रातंीत अपवरहायय भासिारी कहसा पवरहायय होऊ शकते हे दाखिनू 
देण्याचे कायय सत्याग्रहींनी आपल्या अंगािर घेतले पावहजे. अकहसक लोकशाही ि अकहसक समाजिाद याचंी 
संस्थापना करण्याच्या मागानेच मानिसमाजाला गारं्धीजींना अवभपे्रत असिाऱया रामराज्याकडे ककिा 
आत्मराज्याकडे आपली प्रगती करता येईल असे मी मानतो. अथात हा अकहसक लोकशाही समाजिाद 
विकें वद्रत उत्पादनपद्धती आवि विकें वद्रत राज्यसंस्था याचं्या अवर्धष्ठानािरच उभारता येईल हे तत्त्ि 
गारं्धीिादापासून ककिा युरोपातील अराज्यिादापासून समाजिाद्यानंी वशकले पावहजे. हा बोर्ध भारतीय 
समाजिाद्यानंी आत्मसात केला असून त्यानंी िगयविग्रहाला सत्याग्रही स्िरूप देण्याचे र्धोरिही स्िीकारलेले 
आहे. यातूनच सत्याग्रही समाजिादाची वनर्ममती होिार आहे. 
 
युगधमय आनि सिाति धमय 
 

मानिर्धमाचा विचार करीत असता त्याचे एक अंतःस्िरूप आहे ि दुसरे बाह्यस्िरूप आहे, अस वदसून 
येते. मानिर्धमाचे अंतःस्िरूप मानिाच्या अंतःकरिात वनत्य िसत असलेल्या आत्मपे्ररिेच्या रूपाने प्रकट 
होते आवि त्याला सिय प्रािीमात्राशंी ि विश्वाशी तादात्म्य पािनू सिात्मभािनेचा आनंद उपभोगण्यास आवि 
सियवहतबुद्धी र्धारि करून, भतूमात्राचें क्लेश वनिारि करण्याच्या सेिाकायास प्रिृत्त करीत असते. 
यासंबरं्धाची अंतःकरिातील ओढ ही त्याची मुमुक्षािृत्ती असून त्या िृत्तीच्या अर्धीन झालेला मनुष्ट्य जीिनाशा 
ि विनाशा याचं्या बरं्धनातूनही मुक्त होऊन जेव्हा सिात्मभािनेने सियभतूवहत करण्यात रत होतो तेव्हाच 
त्याला मोक्षप्राप्ती झाली ककिा आत्म साक्षात्कार झाला असे आपि मानतो. हा आत्मसाक्षात्कार म्हिजे आपि 
मेल्यानंतर प्राप्त होिारा एखादा परलोक ककिा मृत्यनंूतरची विवशष्ट  अिस्था आहे, असे असून तो साक्षात्कार 
ऐवहक जीिनातच इहलोकीच प्राप्त झाला पावहजे अशी तळमळ आपिास लागली पावहजे.... 

 
...सिय मानिाचंा हा मोक्षरूप सनातन र्धमय असून त्याचे स्िरूप शाश्वत असले तरी त्यासंबरं्धीचे 

मानिाचे विचार ि बौवद्धक ज्ञान यात कालक्रमानुसार भर पडत जाते. या सनातन मोक्षर्धमाच्या शास्त्राला 
अध्यात्म ककिा िदेान्त असे नाि आम्ही वदलेले असून जगातील सिय र्धमांचे अंतरंग अशाच प्रकारचे आहे. 
यासंबरं्धीचे िेद, भगिद्धगीीता, र्धम्मपद, बायबल ि कुराि या गं्रथातंील वििेचन सामान्यतः एकाच प्रकारचे 
आहे अस सूक्ष्म विचारातंी वदसून येते. 

 
मानिी अंतःकरिात आत्मपे्ररिेच्या रूपाने प्रकट होिाऱया र्धमाच्या या अंतःस्िरूपासारखेच त्याचे 

एक बाह्य स्िरूप असून आत्मपे्ररेिेने जागृत झालेली सियवहतबुद्धी आवि सिात्मभािना याचं्या आर्धारािर 
उभारलेल्या समाजघटनेसंबरं्धीच्या ि सामावजक कतयव्यासंबरं्धींच्या विवर्धवनषेर्धाचं्या रूपाने प्रकट होिारे 
र्धमाचे बाह्यागं ककिा बाह्यस्िरूप आहे. र्धमाच्या या बाह्यागंासच र्धमयशास्त्र ककिा स्मृवत अशी नाि े असून 
समाजर्धारिेची तत्त्िे आवि सामावजक कतयव्याचंी नीती याचंा विचार या र्धमयशास्त्रात केलेला असतो. र्धमाचे हे 



 

अनुक्रमणिका 

बाह्यागं युगायुगानुसार बदलिारे ि वनत्य प्रगती करिारे असेच असले पावहजे. या र्धमयशास्त्राची अथिा 
समाजशास्त्राची उभारिी करताना केिळ संताचंी गूढ आत्मसाक्षात्कारी िृत्ती (mystic intuition) आर्धारास 
घेऊन काम भागत नाही. तर या गूढ आत्मसाक्षात्कारी िृत्तीमुळे मानिबुद्धीसमोर जे समाजरचनेचे वनरवनराळे 
आदशय वदसू लागतात त्यानंा मूतय स्िरूप कसे देता येईल, ती अमूतय ध्येये मानिसमाजाच्या रचनेत कशी 
साकार करता येतील आवि त्या ध्येयाचंी उपासना सियसामान्य जनतेला करता येईल अशी सामावजक, 
आर्मथक ि राजकीय रचना कशी स्थापन करता येईल ि वतचे संरक्षि कसे होईल या प्रयकनाचंा वििेचक शास्त्रीय 
बुद्धीने ि िास्तििादी दृष्ट ीने वनियय करािा लागतो. अथात वििचेक शास्त्रीय बुद्धी (analytical reason) ने 
िास्तििादी दृष्ट ीने वदलेले हे वनियय देश-काल-पवरस्स्थतीच्या बरं्धनानंी मयावदत झालेले असतात. अथात, 
ही देशकालपवरस्स्थती पालटेल त्याप्रमािे हे वनियय पालटाि ेलागतात आवि पवरस्स्थत्यनुसार आपले वनियय 
ि वसद्धातं पालटण्याची ही बुद्धी नष्ट  झाली म्हिजे त्या वििचेक शास्त्रीय बुद्धीतून वनमाि झालेले र्धमयशास्त्र 
प्रवतगामी ि प्रवतक्रावंतकारक बनून समाजाच्या ऱहासास कारि होत असते, शास्त्रीय बुद्धीिर चढलेल्या 
तमोगुिाचा हा पवरिाम असतो. आज जगात वनरवनराळी र्धमयशासे्त्र र्धमाच्या नािाने वमरिीत आहेत, ती याच 
तमोगुिातून वनमाि झालेल्या विकृत ि अहंकारी शास्त्रीय बुद्धीची प्रतीके आहेत. आज मानिसमाजाला निा 
युगर्धमय समजािनू सागंण्याची ि तो पटिनू देण्याची आियकयकता वनमाि झालेली असून लोकशाही 
समाजिाद असेच आजच्या युगर्धमाचे स्िरूप आहे. या युगर्धमाची संस्थापना करण्यानेच मानिी 
अंतःकरिातील आत्मपे्ररिा शातं होईल ि काही काळ मानिसमाजाला शातंीसुखाचा अनुभि घेता येईल. 
मानिाचा सनातन र्धमय कोिता ि त्यासंबंर्धीचे अद्ययाित् विचार काय आहेत असा प्रयकन केल्यास, त्याचे उत्तर 
“सत्याग्रह” असे देता येईल. त्याचप्रमािे, मानिाचा युगर्धमय कोिता असा प्रयकन उपस्स्थत झाल्यास या 
सत्याग्रहाच्या शक्तीने वनमाि होिारा “लोकशाही समाजिाद” असेच उत्तर आजची वििचेक शास्त्रीय बुद्धी 
देऊ शकेल असे मला िाटते. मानिसमाजाला आजच्या संकटमय अिस्थेतून आपला उद्धार करून 
घ्याियाचा असेल तर सत्याग्रह आवि समाजिाद या दोहोंचीही आपिास आियकयकता आहे ि त्या दोहोंच्या 
समन्ियानेच आपल्यापुढील सिय प्रयकन सुटिार आहेत. हे प्रयकन सोडविताना संताचंी गूढ साक्षात्कारी िृत्ती 
आवि त्याचंी आदशयवनष्ठा याचंा जसा उपयोग होिार आहे, तसाच वििचेक शास्त्रीय बुद्धीचाही उपयोग 
आपिास करािा लागिार आहे. माक्सयिाद्यानंी संताचं्या गूढ साक्षात्कारी िृत्तीची हेटाळिी चालविली आहे 
तर गारं्धीिाद्यानंी वििचेक शास्त्रीय बुद्धीकडे दुलयक्ष चालविले आहे. गारं्धी ि माक्सय याचं्या दशयनाचंा समन्िय 
होईल तेव्हा संताचंी साक्षात्कारिृत्ती आवि शास्त्रज्ञाचंी वििचेन बुद्धी याचंाही समन्िय होईल. असे 
झाल्यािाचून आजच्या मानसंस्कृतीपुढील समस्या उलगडता येिार नाहीत. ह्या समन्ियाचे कायय आरु्धवनक 
भारतातच होिार आहे. कारि आरु्धवनक युरोपात उदय पािलेली ि काही काळ जगािर प्रभाि गाजवििारी 
संस्कृती आज नष्ट  होत असून, मानिाला निा र्धमय आवि निे अध्यात्म वशकविण्याचे कायय भारतीयािंाचून 
करण्यास आज कोिीही समथय वदसत नाही. भारताचे सुप्त साम्यय म. गारं्धीच्या तपियेने आज जागृत झाले 
असल्यामुळे आवि पवंडत नेहरू ि जयप्रकाश याचं्यासारखे असामान्य राजकीय नेते भारताला लाभल्यामुळे 
त्याचं्या हातून हे कायय वनवित घडून येईल अशी दृढ आशा िाटते. विनोबासंारखे तपस्िी ि र्धमयशास्त्र गारं्धीजींचे 
जीिनदशयन निराष्ट्राच्या रूपाने साकार करण्यास लाभलेले आहेत. या सिांच्या विचाराचंा समन्िय वजतका 
त्िवरत घडून येईल वततके त्िवरत र्फल भारतीयाचं्या अंतःकरिातील आकाकें्षला लाभिार आहे. 
 

[‘नवभारत’, नोव्हेंबर १९५२, प.ृ १ ते ९] 
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३० 
 

मातसय–गाधंी ]प्रजासमाजवादी पक्षाच्या निनमत्तािे] 
 

[“प्रजासमाजिादी पक्ष आवि माक्सय–गारं्धी” या नोव्हेंबर १९५२ मध्ये वलवहलेल्या लेखमालेत पवहला 
लेख ि दुसऱयाच्या आरंभीचा भाग यात प्रजासमाजिादी पक्षाची चचा असून उियवरत लेखमालेत माक्सय आवि 
गारं्धी याचं्या विचाराचंी तुलना केली आहे. याच विषयािरील दुसरी एक लेखमाला या संग्रहात िर समाविष्ट  
केली असल्यामुळे “प्रजासमाजिादी पक्ष आवि माक्सय–गारं्धी” या लेखमालेतील वनिडक भागच तेिढा येथे 
घेतला आहे.] 

 
मानिी जीिनाच्या सिांगीि वनष्ठेचा आवि विश्वघटनेच्या आवदतत्त्िाचंा विचार करताना मानिाला 

आपल्या जीिनाच्या सिय पैलंूचा विचार करािा लागतो. माझ्या मते मानिी जीिनाला भौवतक आवि आस्त्मक 
तसेच सामावजक आवि िैयस्क्तक असे चार पैलू आहेत. या चारापंैकी कोित्याही पैलूस िगळून मानिाची 
जीिनवनष्ठा बनविता येिार नाही. मानिाला सत्य आवि पे्रम याचं्याकडे ओढिारी पे्ररिा आस्त्मक असून 
त्याला इंवद्रय सुखाकंडे आवि प्रािरक्षिाकडे ओढिारी पे्ररिा भौवतक होय. या दोहोंपैकी कोितीही एक 
पे्ररिा त्याज्य ककिा उपेक्षिीय मानिे तावत्त्िक ि व्यािहावरक दृष्ट ीने समथयनीय ठरत नाही. भौवतक पे्ररिा ही 
सार्धनरूप आस्त्मक पे्ररिा ही साध्यरूप आहे असेही म्हिता येईल. 

 
जेव्हा भौवतक जीिन हे आत्मविकासाचे ि आस्त्मक सुखाचे सार्धन बनत असेल तेव्हाच या दोहोंचा 

समन्िय सार्धला जाऊन मानिी जीिनात खरे समार्धान आवि शातंी नादूं लागतील. ज्यािळेी भौवतक जीिन 
आवि भौवतक सुखे ही आत्मविकासाची सार्धने न बनता त्याच्या आड येऊ लागतात तेव्हा ती त्याज्य ठरिनू 
त्याचंा संन्यास घ्यािा लागतो. या आत्मसुखाच्या ि आत्मविकासाच्या आड येिारे भौवतक जीिन वकत्येक 
िळेा पूियपिे समपयि करून प्रािापयि करण्याचेही प्रसंग मनुष्ट्यािर येतात. अशा िेळीच मानिाची सत्िपरीक्षा 
होते. या सत्िपरीके्षस उतरण्याचे साम्यय ज्याचं्या अंगी वजतके असेल वततकी त्या मानिाची नैवतक पदिी 
श्रेष्ठ ठरत असते. 

 
मानिाला भौवतक जीिनाचा कंटाळा येऊन त्याने भौवतक जीिनाची कायमची रजा घेण्याचा विचार 

करािा हे त्याच्या आत्मपे्ररिेचे खरे ि श्रेष्ठ स्िरूप मानता येिार नाही. याच्या उलट आस्त्मक पे्ररिेच्या बळािर 
भौवतक जीिनाची पातळी उंचाित नेिे आवि आत्मपे्ररिेतून वनमाि होिारी विश्वकुटंुबासारखी सामावजक 
जीिनाची ध्येये मानिी समाजात साकार करिे आवि मानिाला ऐवहक जीिनात आस्त्मक आनंदाचा उपभोग 
घेण्यास समथय करिे हेच मानिी जीिनातील आस्त्मक पे्ररिेचे खरे ि श्रेष्ठ स्िरूप आहे. भौवतक जीिनाचा 
कंटाळा िाटून इहलोकाच्या पलीकडे असिाऱया स्िगीय सुखाचा ध्यास घेऊन बसिे अथिा जन्ममरिाच्या 
रे्फऱयातून मुक्त होण्यासाठी देहपाताची िाट पाहत बसून ऐवहक कतयव्यातून ि सामावजक बरं्धनातून मुक्त 
होण्याचा प्रयत्न करिे हेही मानिी जीिनातील आस्त्मक िृत्तीचे उन्नत स्िरूप नव्हे. असे मानिाऱया 
अध्यात्मिाद्यापं्रमािेच वनःस्िाथय बुद्धीने ि मानितेच्या पे्रमाने मानिसमाजात बंरु्धभािनेचे, समतेचे ि 
स्िातंत्र्याचे युग स्थापन करण्यासाठी आपल्या सियस्िाचा होम करिारे थोर पुरुष स्ितःस भौवतकिादी 
म्हििीत असेल तरी त्याचं्या जीिनात आत्मपे्ररिा अवर्धक शुद्ध स्िरूपात प्रकट होिे शक्य आहे. याचा अथय 
त्यानंी बनविलेले भौवतक तत्त्िज्ञान योलय ककिा वनदोष आहे असा नाही. तसेच त्याचं्या सदोष तत्त्िज्ञानाचा 
मानिी जीिनािर दुष्ट्पवरिाम घडून येिार नाही, असाही याचा अथय नाही. माझ्या म्हिण्याचा भािाथय एिढाच 
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आहे की, ज्याप्रमािे मानिाच्या आध्यास्त्मक िृत्तीकडे दुलयक्ष करून बनविलेले भौवतक तत्त्िज्ञान हे सदोष ि 
म्हिून दुष्ट्पवरिामी बनते तसेच मानिाच्या भौवतक ि सामावजक जीिनाकडे दुलयक्ष करून बनविलेले 
आध्यास्त्मक तत्त्िज्ञानही सदोष ि दुष्ट्पवरिामी बनत असते. 

 
आरु्धवनक युगापूिीचा युरोप खंडाचा इवतहास आवि गेल्या ५०–७५ िषांचा काळ सोडून वदल्यास 

तोपयंतचा भारतीय संस्कृतीचा इवतहास आध्यास्त्मक तत्त्िज्ञानाचें दुष्ट्पवरिाम कसे घडतात ते दाखिनू 
देण्यास भरपूर पुरािा देिारा साक्षीदार आहे. हा पुरािा लक्षात घेऊन मानिी जीिनाचे तत्त्िज्ञान बनिाियाचे 
झाल्यास भौवतकिाद ि आस्त्मकिाद या दोहोंचा समन्िय सार्धिारेच ते बनिाि ेलागेल. मानिाच्या नैवतक 
पे्ररिेचे स्िरूप आकलन करण्यास भौवतकतेच्या पलीकडे जािे लागते हा श्री. जयप्रकाश याचंा अनुभि अत्यंत 
महत्त्िाचा ि खरा आहे. पि त्याचबरोबर हेही खरे आहे की भौवतक ि सामावजक जीिनात प्रकट होिे हेच 
आत्मपे्ररिेचे खरे कायय आहे. या सत्याकडे दुलयक्ष करून केिळ िैयस्क्तक आत्मसुखाकडे व्यक्तीला ओढून 
नेिारी आत्मपे्ररिा हीही सामावजक नीवतमते्तस विघातक झाल्यािाचून राहत नाही. 

 
आस्त्मक तत्त्ि हे भौवतक तत्त्िाच्या पलीकडे आहे, ते त्याच्या आड आहे. अथिा ते त्याच्या अंतगयत 

आहे अशी जशी भाषा िापरता येते तशीच अशीही भाषा यथाथयपिे योजता येते की, आस्त्मक तत्त्िच 
भौवतकतेच्या रूपाने प्रकट होत असते ि नटत असते. भौवतक आवि सामावजक जीिनाला संपन्न आवि उन्नत 
बनवििे, त्याला सुखी ि शातं बनवििे, हेच आस्त्मक तत्त्िाचे खरे कायय आहे. ककबहुना भौवतक तत्त्िाचे संपन्न, 
उन्नत, श्रेष्ठ आवि शातं स्िरूप म्हिजेच आस्त्मक तत्त्ि होय. 

 
एकदा भौवतक ि आस्त्मक तत्त्िातंील अदै्वताचा वसद्धातं मान्य केला म्हिजे भौवतकिाद श्रेष्ठ की 

आस्त्मकिाद श्रेष्ठ या िादवििादाचं्या पलीकडे जाऊन आपि त्या दोहोंचा समन्िय सार्धिाऱया अथिा सारू्ध 
पाहिाऱया वनरवनराळया अदै्वत वसद्धातंातंील तारतम्याची चचा करू लागतो. भौवतक ि आस्त्मक ही तत्त्ि ेदोन 
वदसत असली तरी त्याचं्या दै्वताच्या बुडाशी अदै्वत आहे, असे म्हिून एक प्रकारचा “दै्वतादै्वत वसद्धातं” (Unity 
of Opposites) मान्य करण्यापलीकडे आपली प्रिृत्ती होऊ लागते. त्याचं्यातील दै्वत आवि अदै्वत ही दोनही 
खरी आहेत, केिळ त्याचं्यात अदै्वत आहे हेही खरे नाही आवि त्याचं्यात केिळ दै्वत आहे हेही म्हििे बरोबर 
नाही असे मानिारे एक तकय शास्त्र आरु्धवनक काळात उदय पाित आहे. 

 
हेगेल ि माक्सय या दोघानंाही मान्य असिारे विरोर्धविकासी तकय शास्त्र (Dialectical Logic) हे असेच 

तकय शास्त्र आहे. पि त्या दोघाचंा तत्त्िज्ञानातील वनष्ट्कषयरूप वसद्धातं पूियपिे या तकय शास्त्रािर उभारलेला आहे 
असे नाही. हेगेलने आपला अदै्वतिाद केिळ आस्त्मक बनविण्याचा आग्रह र्धरलेला असून माक्सयने आपला 
अदै्वतिाद केिळ भौवतक बनविण्याचा दुराग्रह र्धरलेला आहे. िस्तुतः या दोघाचंाही हा दुराग्रह त्याचं्या 
विरोर्धविकासी तकय शास्त्राशी विसंगत आहे. 

 
अदै्वतवादाचे निरनिराळे प्रकार 
 

अदै्वतिाद म्हटले की, आम्हास शकंराचायांच्या तत्त्िज्ञानाचे स्मरि होते. प्रकृती आवि पुरुष अथिा 
जड आवि चेतन याचंा समन्िय करण्याचा एक प्रकार शकंराचायय यानंी मायािादाच्या अथिा विितयिादाच्या 
तकय शास्त्राचा आश्रय करून भारतीय तत्त्िज्ञानात रूढ केलेला आहे. भौवतक तत्त्िाला मायामय अथिा 
आभासात्मक ठरिनू त्याचे चैतन्याशी अदै्वत वसद्ध करिे अशी ही दृष्ट ी आहे. भौवतक सृष्ट ी आभासात्मक न 
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ठरविता आस्त्मक तत्त्ि ि भौवतक तत्त्ि या दोहोंचा समन्िय सार्धण्याचा प्रयत्न प्राचीन उपवनषदात केलेला 
असून त्यात जगाला आभासात्मक ठरविण्याचे शकंराचायय याचें विितयिादी तकय शास्त्र अिलंवबलेले नसून 
“वितकय िादी तकय शास्त्र” (Dialectical Logic) अिलंवबलेले होते असे आचायय विनोबा यानंी ‘ईशािास्यिृवत्त’ 
या पुस्तकात सूवचत केले आहे. या तकय शास्त्रात आत्मतत्त्ि ककिा चैतन्य हे परस्परविरुद्ध गुिाचें अवर्धष्ठान आहे 
असे कल्पून अदै्वत वसद्धातं माडंलेला असतो. त्यामुळे इंवद्रयगोचर भौवतक विश्व आवि आत्मगोचर चैतन्य 
यापंैकी कोिासही दुसऱयाचा केिळ आभास असे न मानता अदै्वत वसद्धातं माडंलेला असतो. 

 
आरु्धवनक भारतात भौवतकतेला वम्या ठरवििारे शकंराचायांचे अध्यात्मशास्त्र आपल्या उद्धाराचा 

खरा मागय दाखिनू देण्यास पुरे पडत नाही याची जािीि अलीकडे होऊ लागली आहे. यामुळे मायािादाचा 
त्याग करून अथिा त्याचा अथय विशद करण्याच्या वमषाने तो अथय बदलून घेऊन अदै्वत वसद्धातंाची रे्फरमाडंिी 
करण्यास सुरुिात झाली आहे. ही रे्फरमाडंिी करताना विितयिाद सोडून देऊन ‘वितकय िादी तकय शास्त्र’ 
(Dialectical Logic) ककिा विरोर्धविकासी तकय शास्त्र असे ज्याला अलीकडे म्हितात त्याचा अिलंब करािा 
लागेल, असा संभि आहे. 

 
आरु्धवनक युरोपीय तत्त्िज्ञानात स्स्पनोझा हा पवहला ि श्रेष्ठ अदै्वतिादी गिला जातो. त्याच्या अदै्वत 

वसद्धातंास ‘वचवद्ध चद्ध  विवशष्ट  अदै्वत’ असे नाि देता येईल. त्याने वचत्  आवि अवचत्  यापंैकी कोितेही तत्त्ि 
आभासात्मक न ठरविता त्याचें अदै्वत कस्ल्पलेले आहे. यादृष्ट ीने भौवतक सृष्ट ीला आभासात्मक मानिाऱया 
शकंराचायांच्या अदै्वताहून स्स्पनोझाचा अदै्वत वसद्धातं आरु्धवनक मानिाला अवर्धक पटिारा असला तरी 
स्स्पनोझाच्या तत्त्िज्ञानात वनयवतिादाचे अिलंबन केलेले असल्यामुळे ते तत्त्िज्ञान मानिाचे बुवद्धस्िातंत्र्य 
आवि आत्मस्िातंत्र्य यानंा अिसर देत नाही. म्हिूनच अठराव्या शतकाच्या अखेरीस जमयन तत्त्िज्ञ हेगेल याने 
मानिी बुद्धीच्या ि आत्म्याच्या स्िातंत्र्यास अिसर देिारा “विरोर्धविकासी अध्यात्मिाद” अथिा 
“विरोर्धविकासी कल्पनािाद” (Dialectical Spiritualism or Idealism) या नािाचा अदै्वत वसद्धातं प्रवतपादन 
केला. वनयवतिादाची कोंडी र्फोडण्याच्या दृष्ट ीने हा वसद्धातं स्स्पनोझाच्या अदै्वत वसद्धातंाहून पुरोगामी असला 
तरी त्यात भौवतक सृष्ट ीला कल्पनामय ककिा आभासात्मक ठरवििारा वसद्धातं वमसळून गेलेला आहे. 

 
हेगेलने इंवद्रयगोचर िस्तुसृष्ट ी परमात्म्याच्या विचारसृष्ट ीचा केिळ बाह्य आविष्ट्कार आहे असे म्हिून 

स्ियंविकासाचे तत्त्ि विचारसृष्ट ीला ि िस्तुसृष्ट ीलाही लागू करून दाखविले आहे. या दोन्ही सृष्ट ीतील विकास 
विरोर्धातून होत असतो असे म्हिून हा विरोर्धविकासाचा वसद्धातं त्याने केिळ विचारसृष्ट ीत लागू पडिाऱया 
वसद्धातं, प्रवतवसद्धातं ि समन्िय (Thesis, Anti-thesis, Synthesis) या रूपाने प्रकट होत असल्याचे 
दाखिनू वदले आहे. 

 
हेगेलच्या विरोर्धविकासी अदै्वतिादात जो कल्पनािाद वशरला होता तो मायािादाप्रमािेच मानिाच्या 

सामावजक ि भौवतक उन्नतीस मारक होिारा आहे ि होत आहे हे ओळखून माक्सयने हेगेलच्या विरेर्धविकासी 
अद्वत वसद्धातंाची रे्फरमाडंिी करून आपला “विरोर्धविकासी भौवतकिाद” (Dialectical Materialism) हा 
वसद्धातं बनविला. मात्र त्याने भौवतकिादामध्ये अंतभूयत होिारा यंत्रिाद अथिा वनयवतिाद याचंा बुवद्धपूियक 
त्याग करून हेगेलच्या विरेर्धविकासी वसद्धातंािर त्याची उभारिी केली. हेगेलने विचारसृष्ट ीत स्ियंविकास 
होतो हे मान्य करून या विचारसृष्ट ीच्या स्ियंविकासाला विरोर्ध विकासाचे तत्त्ि लागू केले. परंतु 
विचारसृष्ट ीचा विकास हा केिळ अंतःपे्रवरत स्ियंविकासातून घडून येत नसून तो िस्तुसृष्ट ीतील 
स्ियंविकासामुळे होत असतो या सत्याकडे माक्सयने आपले लक्ष िवेर्धले आवि भौवतक विश्वातच 
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स्ियंविकासाचे तत्त्ि आहे असे प्रवतपादून विचारसृष्ट ीतील विकास हा िस्तुसृष्ट ीतील विकासाचे प्रवतकबब आहे 
असे वसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न करताना त्याने भौवतक तत्त्िातंील स्ियंविकास मान्य केला. पि 
विचारसृष्ट ीतील अंतःपे्रवरत स्ियंविकासाकडे दुलयक्ष केले. वशिाय आपल्या विरोर्धविकासी अदै्वत वसद्धातंास 
भौवतकिाद असे नाि देऊन विचारसृष्ट ीतील विकासाला केिळ यावंत्रक ि जड स्िरूप प्राप्त होईल अशी भाषा 
योवजली आहे. त्यामुळे माक्सयिादात मानिाच्या बुवद्धस्िातंत्र्याला अथिा आत्मस्िातंत्र्याला अिसर आहे असे 
केिळ तावत्त्िक दृष्ट ीने दाखिनू देता आले तरी माक्सयिादी क्रावंतशास्त्राचा व्यिहार मानिाच्या बुवद्धस्िातंत्र्याला 
ि आत्मस्िातंत्र्याला मारक बनतो हे आता वनर्मििादपिे वसद्ध झाले आहे. 

 
लेवननपासून स्टॅवलनपयंतच्या बोल्शसे्व्हक पक्षाच्या व्यिहारािरून विरोर्धविकासी भौवतकिादसुद्धा 

मानिाच्या बुवद्धस्िातंत्र्याला ि आत्मस्िातंत्र्याला विघातक ठरतो हे वसद्ध करण्यास भरपूर पुरािा उपलब्र्ध 
झाला आहे आवि म्हिूनच कोित्याही प्रकारचा भौवतकिाद हा मानिाच्या नैवतक ि आस्त्मक उन्नतीस पुरा 
पडू शकत नाही असे सामावजक शास्त्रज्ञानंाही मान्य कराि ेलागत आहे. श्री. जयप्रकाश याचें, भौवतकिादाच्या 
पलीकडे गेल्यािाचून मानिाच्या नैवतक पे्ररिेचे वििेचन करता येत नाही अशा अथाचे उद गार हे याच 
सत्याच्या अनुभतूीिर आर्धारलेले आहेत. विरोर्धविकासी वसद्धातंािर आर्धारलेला भौवतकिादही मानिाच्या 
उन्नतीस पुरा पडत नाही. याचा अथय मानिाच्या नैवतक पे्ररिेचे वििचेन करण्यास अथिा वतला चोदना देण्यास 
केिळ अध्यात्मिाद पुरा पडू शकतो असा होऊ शकत नाही. मानिी जीिनाचे तत्त्िज्ञान ि मानिाची वनष्ठा याचें 
वििचेन करताना त्याच्या जीिनातील भौवतक आवि आस्त्मक तसेच सामावजक आवि िैयस्क्तक या चारही 
पैलंूचा योलय विचार करून ते वििचेन केले पावहजे. हाच यापासून खरा वनष्ट्कषय वनघू शकतो. माक्सयचा 
विरोर्धविकासी भौवतकिाद हा अपुरा ठरल्यामुळे आपिास आता हेगेलच्या ककिा शकंराचायांच्या 
अध्यात्मिादाकडे जाता येईल ककिा गेले पावहजे हे मत प्रवतगामी प्रिृत्तीचेच लक्षि समजाि ेलागेल.... 
 

[‘साधना’, ८ नोव्हेंबर १९५२, प.ृ १०]. 
 
[मातसयचा नवचार] 
 

विश्वाची घटना आवि सामावजक घडामोडी या दोहोंना लागू पडिारे असे चार वसद्धातं माक्सयिादी 
मानतात : (१) विश्वातील सिय घटना एकमेकाशंी संबवर्धत असतात. (२) विश्वातील सिय घटनातं गवतमानता 
आहे. (३) सिय घटना द्वद्वात्मक असतात. (४) बौवद्धक आंदोलनात वसद्धातं. या चारही वसद्धातंासंंबर्धी आपि 
प्रथम मावहती घेऊ. 

 
विश्वातील प्रत्येक घटना एकमेकाशंी संबवंर्धत असते. त्यामुळे विश्वातील इतर घटनाशंी वतचे 

असलेले संबंर्ध लक्षात घेतल्यािाचून वतच्या स्िरूपाचे नीट आकलन होऊ शकत नाही. या वसद्धातंाला 
विश्वघटनेचा अदै्वत वसद्धातं असे म्हिता येईल. विश्वाच्या बुडाशी काहीतरी एकच तत्त्ि आहे ि त्यातूनच सिय 
विविर्धता वनमाि झालेली आहे हा विचार ह्या वसद्धातंाच्या बुडाशी आहे. विश्वात एकत्ि ि अनेकत्ि ही दोन्ही 
एकत्र नादंत असतात. अशा शब्दानंीही तो वसद्धातं व्यक्त करता येईल. 

 
विश्वातील प्रत्येक घटना वनत्य पालटत असते, गवतमान अथिा पवरिती असते. विश्वाला जगत, 

संसार ही नािे ते गवतमान, प्रिाहरूप ककिा पालटिारे आहे हा अथय व्यक्त करण्यासाठीच वदलेली असतात. 
विश्वाच्या दृयकय स्िरूपाचे हे िियन भारतीय तत्त्िज्ञानात सियमान्य झालेले आहे. मात्र या क्षर-सृष्ट ीच्या बुडाशी 



 

अनुक्रमणिका 

एक अक्षर तत्ि आहे ि ते इंवद्रय, मन आवि बुद्धी याचं्या अतीत आहे असे आमच्या िदेान्त तत्त्िज्ञानात मानले 
जाते. गौतम बुद्ध क्षर विश्वाच्या आवि मनोबुद्धीच्या अतीत असिाऱया वनिािपदाची प्राप्ती करून घेिे हेच 
मानिाचे ऐवहक ध्येय अथिा साध्य आहे असे सागंतो. गौतम बुद्ध या वनिािपद प्राप्तीचे िियन करताना 
परमात्मा, परब्रह्म अथिा परमेश्वर यापंैकी कोिाचाही वनदेश करीत नाही. क्षर—विश्वाच्या बुडाशी एखादे 
अक्षर तत्त्ि असलेच पावहजे हा वसद्धातं बुद्ध तत्त्िज्ञानात अंतभूयत झालेला नाही. मानिी जीिनवनष्ठेच्या दृष्ट ीने 
वनिािपद प्राप्तीचे महत्त्ि माक्सयिाद्यानंी मान्य केल्यास विश्वातील सिय घटना क्षरस्िरूपी आहेत याबाबतीत 
माक्सयिाद ि बुद्धतत्त्िज्ञान याचंी एकिाक्यता होऊ शकेल. 

 
विश्वातील सिय घटना दं्वद्वातं्मक असतात हा विरोर्धविकासी तकय शास्त्रातील वतसरा वसद्धातं. पि 

त्याला केिळ दं्वद्वात्मकतेचा आर्धार आहे हे खरे नसून त्या वसद्धातंात प्रत्येक घटनेच्या बुडाशी असिाऱया 
एकत्िाचाही अंतभाि झालेला असतो. इंग्रजीत या वसद्धातंाचा वनदेश Unity of Opposites अशा शब्दानंी 
करतात. त्याला केिळ दं्वद्वात्मकता असे नाि देण्यापेक्षा “दै्वतादै्वत” अशासारखे नाि वदल्यास तो अथय अवर्धक 
विशद होईल. तथावप प्रत्येक घटनेमध्ये जी गवतमत्ता असते वतचे कारि वतच्या अंतगयत परस्परविरुद्ध र्धमांचे 
जे दं्वद्व वनत्य चालू असते त्या दं्वद्वातच आढळते असे हा वसद्धातं सागंतो. या अंतगयत दं्वद्वामुळे त्या घटनेचा 
विकास होता होता वतचे पूियस्िरूप नष्ट  होते आवि वतला तद विरोर्धी असे निे स्िरूप प्राप्त होते. यालाच 
प्रमािभेदातून प्रकारभेद वनमाि होतो असे म्हितात. म्हिून या वसद्धातंाला प्रमािभेदाचा ि प्रकारभेदाचा 
वसद्धातं असेही म्हिता येईल. 

 
बौवद्धक आंदोलनाचा वसद्धातं हा या तकय शास्त्रातील चौथा होय. विश्वघटनेतील दं्वद्वातून प्रत्येक 

घटनेचा विकास होत असताना वतला परस्परविरुद्ध अशी स्िरूपे प्राप्त होतात. यामुळे कोित्याही 
घटनेसंबरं्धीच्या मानिी विचारास परस्परविरुद्ध आंदोलने प्राप्त होऊन एकदा स्िीकारलेल्या वसद्धांताचा 
वनषेर्ध करािा लागतो आवि पुन्हा त्या वनषेर्धाचाही वनषेर्ध करून पूिी स्िीकारलेल्या वसद्धातंासारखा भासिारा 
वसद्धातं मान्य करािा लागतो. या तत्िास “वनषेर्धाचा वनषेर्ध” (Negation of Negation) असे नाि 
विरोर्धविकासी तकय शास्त्रज्ञ देत असतात. मानिी विचाराचंी िाढ होत असता ती परस्परविरोर्धी तत्िाचं्या 
आश्रयाने होत जाते आवि वसद्धातं, प्रवतवसद्धातं आवि त्याचंा समन्िय (Thesis, Antithesis, Synthesis) 
अशा आंदोलनात्मक पद्धतीने मानिाला सत्यसंशोर्धनाचा मागय आक्रमािा लागतो हे दाखिनू देिे हेच या 
तकय पद्धतीचे महत्त्ि ि श्रेष्ठत्ि आहे. या तकय पद्धतीच्या बुडाशी विश्व हे अदै्वतमूलक आहे, ते वनत्य गवतमान 
आहे, त्याच्या दं्वद्वात्मकतेतून ही गवतमत्ता प्रकट होत असते आवि या दं्वद्वात्मक स्ियंगतीमुळे त्यातील प्रत्येक 
घटनेचा विकास ि विनाश होत असल्यामुळे वतला परस्पराशंी विरुद्ध अशी स्िरूपे एकामागून एक प्राप्त होत 
असतात. िस्तुसृष्ट ी आवि विचारसृष्ट ी या दोहोंना हे विरोर्धविकासाचे तत्त्ि लागू करून दाखविण्याचा प्रयत्न 
हेगेल ि माक्सयिादी या दोघानंीही कमी-अवर्धक प्रमािात केलेला आहे. पि विश्वाच्या बुडाशी असिारे अदै्वत 
तत्त्ि हे स्ियंविकासी अथिा विरोर्धविकासी असले तरी ते केिळ भौवतक आहे असा आग्रह माक्सयिादी र्धरीत 
असतात आवि याच्या उलट ते केिळ आस्त्मक आहे असा आग्रह हेगेल ि त्याचे अनुयायी याचंा असतो. 
 
हेगेल नवरद्ध मातसय 
 

िरील विचारसरिी सामान्यतः हेगेल ि माक्सय या दोघानंाही मान्य असली तरी, भौवतक ि 
ऐवतहावसक घटनाचंी मीमासंा करताना भौवतकिादाचा स्िीकार का केला ते लक्षात घेतले पावहजे. मानिी 
विचारसृष्ट ीतील विरोर्धविकासाचे वििेचन करताना हेगेल मानिाच्या विचारसृष्ट ीतून परमात्म्याच्या 



 

अनुक्रमणिका 

विचारसृष्ट ीकडे ककिा परब्रह्माच्या संकल्पसृष्ट ीकडे िळतो. कारि मानिाची विचारसृष्ट ी आवि त्याला प्रतीत 
होिारी बाह्य िस्तुसृष्ट ी या दोहोंच्याही बुडाशी परमात्म्याचा संकल्प आहे असे मानून तो त्याचंा उलगडा करू 
लागतो. भौवतक ि ऐवतहावसक घटनाचंी िस्तुसृष्ट ी आवि मानिाची विचारसृष्ट ी याचंी मीमासंा करताता 
ब्रह्मज्ञानाची ही गूढ भाषा बोलू लागिे अथिा परमात्म्याच्या विचारसृष्ट ीच्या गूढ प्रदेशात संचार करू लागिे 
हा हेगेलच्या एकंदर विचारपद्धतीतील खरा दोष आहे असा माक्सयचा आके्षप आहे. या विचारपद्धतीमुळे 
भौवतक ि सामावजक िस्तुसृष्ट ी कल्पनामय ठरू लागते आवि त्यातील प्रत्येक घटना हे परमात्म्याच्या 
विचाराचे बाह्य स्िरूप आहे असे मानून लोक प्रस्थावपत सामावजक घटनेविरुद्ध क्रातंी करण्यास प्रिृत्त होत 
नाहीत ि म्हिून हे अध्यात्मशास्त्र सामावजक दृष्ट ीने प्रवतक्रावंतकारक बनते असा अनुभि माक्सयच्या काळात 
युरोपातील क्रावंतकारकानंा येऊ लागला होता. हेगेलच्या विरोर्धविकासी तकय शास्त्रातील गूढ गूंजनाचा हा 
दोष काढून टाकण्याच्या हेतूने माक्सयने आपले नि ेविरोर्धविकासी तकय शास्त्र बनविले आवि त्याची उभारिी 
भौवतकिादािर केली. मात्र तसे करताना भौवतकिादातील जड यावंत्रक वनयवतिादाचा त्याने स्िीकार केला 
नाही. त्याचे भौवतक तत्त्ि हे केिळ जड यावंत्रकस्िरूपी नसून ते दं्वद्वात्मक स्ियंगतीने युक्त आहे. 

 
या भौवतक तत्त्िातील दं्वद्वात्मक स्ियंगतीमुळे भौवतक ि सामावजक घटनाचंी रूपातंरे ि त्याचंा 

विकास-विनाश होत असतो. याच िस्तुसृष्ट ीतील दं्वद्वात्मक स्ियंगतीमुळे ककिा विकास-विनाशाचं्या दृयकयामुळे 
मानिी विचारसृष्ट ीतही विरोर्धविकासाचे तत्त्ि प्रवतकबबीत होत असते. मानिी विचारसृष्ट ीतील 
विरोर्धविकासाची मीमासंा करताना परब्रह म्याच्या संकल्पसृष्ट ीकडे र्धाि घेण्याचे काहीही कारि नसून भौवतक 
ि सामावजक सृष्ट ीतील दं्वद्वात्मक स्ियंगतीचे ि विकास-विनाशाचें वनरीक्षि करा म्हिजे सिय उलगडा होईल 
असे वसद्ध करण्याचा माक्सयचा उदे्दश आहे. युरोपीय बुवद्धमंतािंर हेगेलने पुनरुज्जीिीत केलेल्या 
अध्यात्मिादाची जी पकड बसली होती वतच्यातून त्याचंी मुक्तता करिे आवि हेगेलच्या इवतहासमीमासेंचा 
दुरुपयोग करून सामावजक क्रातंीला विरोर्ध करण्याचे जे प्रयत्न युरोपातील अध्यात्मिादी करीत होते त्याचे 
खंडन करिे हे माक्सयच्या भौवतकिादाचे ऐवतहावसक कायय आहे. या दृष्ट ीने त्यासारख्या कायाची अद्यापही 
आियकयकता आहे. 

 
भौवतक ि सामावजक िस्तुसृष्ट ी आवि मानिाची विचारसृष्ट ी यापंैकी केिळ पवहलीलाच सिय कतृयत्ि 

देऊन टाकािे आवि मानिाच्या विचारसृष्ट ीचे महत्त्ि नाकाराि े असा माक्सयचा हेतू नव्हता. िस्तुसृष्ट ी ि 
विचारसृष्ट ी या दोहोंतही त्याला विरोर्धविकासाचे तत्त्ि वदसत असले तरी ऐवतहावसक घटनािंर मानिी 
विचारसृष्ट ीचा प्रभाि पडत नाही असे त्याचे मत नव्हते, म्हिूनच विचारसृष्ट ीला केिळ आभासात्मक ि 
प्रभािहीन ठरवििाऱया यावंत्रक भौवतकिादाचा त्याने बुवद्धपूियक त्याग केला. मानिी विचार, त्याचे स्िातंत्र्य 
आवि मानिाचे स्ियंकतृयत्ि याचंा परब्रह्माच्या संकल्पसृष्ट ीत अध्यात्मिादी लोप करतात म्हिून त्याने 
अध्यात्मिाद सोडून भौवतकिादाचा आश्रय केला आवि यावंत्रक वनयवतिादाच्या पकडीत मानिाचे 
विचारस्िातंत्र्य ि स्ियंकतृयत्ि नष्ट  होऊ नये म्हिून भौवतकिादात स्ियंविकासाचे अथिा विरोर्धविकासाचे 
तत्त्ि समाविष्ट  केले. मानिाला स्ितःच्या कतृयत्िाने आपला इवतहास बनविता येतो आवि भौवतक ि सामावजक 
घटनािंर प्रभतु्ि संपादन करता येते ह्याबद्दल त्याला शकंा नव्हती. मात्र मानिाच्या या स्िातंत्र्याला ि 
कतृयत्िाला भौवतक ि सामावजक सृष्ट ीतील वनयमाचंी ि त्या वनयमाचं्या ज्ञानाची मयादा आहे हे त्याला दाखिनू 
द्याियाचे होते. 

 
माक्सयपुढे दोन प्रकारच्या लोकाचं्या मताचें खंडन करण्याचा प्रयकन होता. काही लोक हेगेलच्या 

गूढगुंजनात्मक अध्यात्माचा उपयोग करून प्रस्थावपत सामावजक घटनेला अिास्ति पावित्र्य देऊन वचरंतन 



 

अनुक्रमणिका 

बनविण्याचा प्रयत्न करीत होते. हा प्रवतक्रावंतकारक विचाराचंा पथं खोडून काढण्यासाठी त्याला हेगेलच्या 
विरोर्धविकासी तकय शास्त्रातील दोष दाखिनू द्यािा लागला. दुसरे काही लोक समाजिादी क्रातंीला अनुकूल 
असले तरी सामावजक पवरितयनाचे वनयम शोरू्धन न काढता केिळ नैवतक भािनेची शक्ती जागृत करून िाटेल 
तेव्हा समाजिादी क्रातंी घडिनू आिता येईल अशा स्िप्नरंजनात गुंगून गेले होते. या भािनािश 
समाजिाद्याचें (Utopian Socialists) खंडन करिे हे माक्सयच्या विरोर्धविकासी भौवतकिादाचे दुसरे कायय 
होते. हे कायय करण्यासही त्याला भौवतकिादाचा आश्रय करिे अियकय होते. माक्सयने खोडून काढलेल्या 
हेगेलच्या अध्यात्मिादासारखा प्रवतगामी अध्यात्मिाद आवि स्िप्नरंजनात गुंगून जािारा केिळ भािनात्मक 
समाजिाद हे दोन्ही थोड्ार्फार र्फरकाने आजच्या भारतात आढळून येतील. या दोन प्रिृत्तींचे खंडन 
करण्याची आियकयकता आजही भारतात आहे, या दृष्ट ीने माक्सयच्या विरोर्धविकासी भौवतकिादातील 
“सत्याशंाचा प्रचार” करण्याची गरज अद्यावप नष्ट  झालेली नाही हे खरे असले तरी आपल्या विरोर्धविकासी 
तत्त्िज्ञानाला केिळ भौवतक बनविण्याचा जो दुराग्रह माक्सयने र्धरला आवि मानिी अंतःकरिातील सिय 
प्रकारची र्धमयभािना आवि आत्मपे्ररिा याचें आमूलाग्र उच्चाटन करण्याचा जो प्रयत्न माक्सयिाद्यानंी सुरू 
ठेिला आहे त्याचे दुष्ट्पवरिाम जगाला दाखिनू देण्याची गरज त्याहूनही अवर्धक प्रमािात आज वनमाि झाली 
आहे. 

 
क्रावंतकारक र्धमयभािना आवि आत्मपे्ररिा जनतेत जागृत करून सामावजक जीिनाच्या भौवतक 

अंगात क्रातंी घडिनू आििे हाच माक्सयचा भौवतकिाद खोडून काढण्याचा खरा ि प्रभािी मागय आहे. र्धमाचे 
ि अध्यात्माचे क्रावंतकारक स्िरूप विशद करण्याचे कायय माक्सयच्या काळातही रवशयामध्ये टॉलस्टॉय करीत 
होता. पि टॉलस्टॉयच्या या आध्यास्त्मक क्रावंतकायाला रवशयात याि ेवततके यश आले नाही आवि म्हिूनच 
रवशयातील क्रातंीनंतर माक्सयिादी बोल्शसे्व्हक पक्ष तेथे सियसत्तार्धारी बनला. टॉलस्टॉयने सुरू केलेले 
क्रावंतकारक र्धमाचे ि अध्यात्माचे कायय सत्याग्रहाच्या रूपाने म. गारं्धींनी आरु्धवनक भारतात प्रभािी बनविले. 
यामुळेच गेल्या तीस िषांत भारतीय इवतहासािर माक्सयिादाचा प्रभाि र्फारसा पडलेला नाही.... 
 
नवरोधनवकासी सत्याग्रहशास्त्र 
 

सत्याग्रही व्यक्तीने आपल्या सभोिारच्या बदलत्या िस्तुसृष्ट ीस अथिा पवरस्स्थतीस अनुरूप अशा 
प्रकारचे बदल वनत्य आपल्या विचारात ि मनात करीत रावहले पावहजे असा गारं्धींचा उपदेश असे. आपले 
विचार आपि व्यक्त केलेल्या पूिीच्या मताशंी सुसंगत असले पावहजेत एिढा एकच आग्रह र्धरून बसता कामा 
नये. बदलत्या पवरस्स्थतीशी आपले विचार सुसंगत राहण्यासाठी सत्याग्रहीने आपली पूिीची मते सोडून 
देऊन त्याचं्या विरुद्ध मताचंा आश्रय करािा लागला तरीही तो करण्यास तयार असले पावहजे. पवरस्स्थतीच्या 
बदलानुरूप आपल्या मतात झालेल्या बदलामुळे वकत्येक िळेा परस्पराशंी विरुद्ध अशी मते व्यक्त केल्याचा 
आरोप इतर लोक आपिािर कवरतात असे म. गारं्धी म्हित.... 

 
सत्याग्रही मनुष्ट्याचे विचार पवरस्स्थतीच्या आघातप्रत्याघाताबरोबर बदलत जात असल्यामुळे 

पवरस्स्थतीच्या िाढीबरोबर त्या विचारातंही िाढ होत जाते. अशा रीतीने पवरस्स्थतीच्या जबाबास प्रवतजबाब 
देिाऱया सत्याग्रही मनुष्ट्याचे विचार, ज्यानंा पवरस्स्थतीतील पवरितयनाची यथाथय कल्पना करता येत नाही, 
त्यानंा विसंगत ि म्हिून तकय दुष्ट  िाटतात. पि सत्याग्रही व्यक्तीने पवरस्स्थतीच्या बदलत्या सत्याशी एकवनष्ठ 
रावहले पावहजे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पवरस्स्थतीतील पवरितयनाबरोबर आपल्या विचारातही पवरितयने घडिनू आिली तरच त्याची 
सत्यवनष्ठा जागृत आहे ककिा वजितं आहे, असे म्हिता येईल. िस्तुसृष्ट ीचे प्रवतकबब विचारसृष्ट ीत पडत असते 
ि पडत रावहले पावहजे या तत्त्िाकडे लक्ष देऊनच माक्सयने हेगेलचे विरोर्धविकासी तकय शास्त्र सोडून वदले ि 
आपले विरोर्धविकासी भौवतक तकय शास्त्र बनविले. यात बाह्य िस्तुसृष्ट ीतील ककिा पवरस्स्थतीतील पवरितयनाची 
प्रवतकबबे विचारसृष्ट ीत पडतात ि पडली पावहजेत, यािर सिय भर वदलेला आहे. पि आपल्या विचारात बदल 
घडिनू आिण्याची आियकयकता एिढ्या एकाच कारिामुळे वनमाि होते असे नाही. सत्याचे आकलन 
करण्याची स्ितःची पात्रता िाढत गेल्यामुळे सुद्धा आपल्या पूिीच्या विचारातं भर टाकण्याची, त्याचंी िाढ 
करण्याची अथिा त्यात सुर्धारिा घडिनू आिण्याची आियकयकता सत्याग्रही व्यक्तीला अथिा समाजाला 
िाटली पावहजे. सत्यसंशोर्धनाची आपली पात्रता िाढल्यामुळे आपिास सत्याचे स्िरूप अवर्धकावर्धक विशद 
होत जाते ि त्यामुळे सत्याग्रहीला वकत्येक िळेा आपली पूिीची मते सोडून देऊन निीन मते र्धारि करािी 
लागतात.... 

 
म. गारं्धींचे... सत्याग्रहशास्त्र आवि त्यातील तकय शास्त्र हे पवरितयनशील अशा जगाचे, समाजाचे आवि 

मानिी व्यिहाराचें शास्त्र असल्यामुळे त्यात िस्तुसृष्ट ीत विचारसृष्ट ीत आढळून येिारे स्ियंविकासाचे तत्त्ि 
अंतभूयत झालेले आहे. भौवतक ि सामावजक सृष्ट ीतील स्ियंविकास आवि त्याचं्यातील दं्वदे्व याचं्याकडे दुलयक्ष 
करून अथिा त्याचं्याकडे पाठ वर्फरिनू, मानिी जीिनातील अध्यात्माचे संशोर्धन अथिा आस्त्मक सत्याचा 
साक्षात्कार करून घेऊ इस्च्छिारे संन्यासमागी अध्यात्म हे वनराळे, आवि मानिाला सामावजक 
विकासाबरोबर आत्मविकास सार्धण्यासाठी सामावजक दं्वद्वाचा उपयोग कसा करािा आवि त्या दं्वद्वात 
सत्पक्षाचा उपयोग असत्पक्षािर विजय घडिनू आिण्यासाठी वनत्य झगडत राहून त्या झगड्ातच वनदं्वद्व 
अिस्था कशी उपभोगािी हे दाखिनू देिारे सत्याग्रही अध्यात्मशास्त्र हे अगदी िगेळे आहे. या अध्यात्मशास्त्राला 
क्रावंतकारक िृत्ती वटकवििारे विरोर्धविकासी तकय शास्त्रही अिलंबाि ेलागते आवि एके काळी सत्य म्हिून 
किटाळलेले वसद्धातं कालातंराने असत्य म्हिून सोडून द्याि ेलागतात. 

 
(१) जगातील सिय घटनाचं्या मागे असिारे अदै्वत, (२) िस्तुसृष्ट ीची ि विचारसृष्ट ीची िाढ, (३) या 

दोनही सृष्ट ीतील घटनाचंा विनाश ि विकास आवि (४) सत्यसंशोर्धनाच्या कायात वनमलन झालेल्या बुद्धीला 
परस्परविरुद्ध वसद्धातंाचंा स्िीकार ि त्याग करण्यामुळे अनुभिािी लागिारी आंदोलने, ही सिय तत्त्ि ेया दृष्ट ीत 
आत्मसात केलेली आहेत. या दृष्ट ीनेच सत्याग्रहशास्त्राला आपले तकय शास्त्र बनिाि ेलागिार आहे. कारि 
त्याला केिळ अक्षरपरमात्म्याच्या साक्षात्काराचाच ध्यास लागलेला नसून सत्य आवि पे्रम ही मानिी 
जीिनातील अक्षरमूल्ये सिय मानिी व्यिहारात प्रगट करून मानिसमाजाला आत्मराज्याची अथिा 
सत्ययुगाची प्राप्ती करून देण्याचे मागय संशोर्धन करण्याचा ध्यास लागलेला आहे. यातच त्याला श्रेष्ठ प्रकारची 
परमेश्वराची उपासना करण्याचा आनंद लाभ ू शकतो आवि गौतमबुद्धाला वनिािप्राप्तीपासून जी शातंी 
लाभली ती शातंीही लाभ ू शकते. अशा क्रावंतकारक सत्याग्रहशास्त्राचे ज्ञान म. गारं्धींनी आम्हास करून 
वदले.... 
 

[‘साधना’, १५ नोव्हेंबर १९५२, प.ृ ९–१०] 
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[क्रांतीचे तंि] 
 

मानिाला स्िातंत्र्य, समता आवि बरुं्धभािना याचें युग अितरािे असे िाटत असेल तर त्याने खऱया 
मानिर्धमाचे अनुसरि केले पावहजे. मानिाचा खरा र्धमय अकहसेने सत्याची उपासना करिे हाच आहे ि त्याचे 
आचरि केल्यािाचून आजच्या मानिसमाजापुढे उभ्या असलेल्या कोित्याही समस्या सुटिे शक्य नाही अशी 
म. गारं्धींची दृढ वनष्ठा होती. याच्या उलट मानिसमाजाची मुक्तता व्हाियाची तर ती कहसक िगययुद्धािाचून 
होिे शक्य नाही आवि या अपवरहायय युद्धातूंन काही काळ मानिसमाजाला अवनयंवत्रत कामगारशाहीच्या 
अिस्थेतून जाण्यािाचून गत्यंतर नाही असा माक्सयचा शास्त्रीय वसद्धातं आहे. या परस्परविरोर्धी वसद्धातंािर 
वनष्ठा असिारे हे दोन क्रावंतकारक आपल्या वसद्धातंास विश्वघटनेतील भौवतक ि ऐवतहावसक घटनाचंा भरपूर 
आर्धार आहे असे प्रवतपादन करतात. माक्सयला ज्याप्रमािे विश्वघटनेत ि सामावजक घडामोडीत क्रातंीचे 
महत्त्ि प्रतीत होत होते, तसेच विश्वाच्या घटनेत ि ऐवतहावसक घडामोडींत क्रातंीला र्फार महत्त्िाचे स्थान 
असल्याचे वदसून येते अशी भाषा म. गारं्धी िापरीत. दोघाचंीही अंतःकरिे क्रावंतकारक होती म्हिून त्यानंा 
मानिसमाजाच्या जीिनात ि विश्वाच्या भौवतक घटनेतही क्रातंीचे दृयकय वदसत होते ि वतचे महत्त्ि िाटत होते 
असे आपि म्हिू शकू. ते काही असले तरी त्यानंा विश्वघटनेत ि ऐवतहावसक घडामोडींत क्रातंी ही एक 
स्रू्फर्मतप्रद घटना िाटत होती यात शकंा नाही. त्याचं्या सिय विचारसरिीिर या क्रावंतकारक स्रू्फतीचा ठसा 
उमटलेला वदसून येतो. कालय  माक्सय हा विश्वाच्या बुडाशी असलेल्या अवर्धकारिाचा अथिा अव्यक्त तत्त्िाचा 
विचारच करीत नाही. म. गारं्धी हे अव्यक्त परमात्म्याचे अथिा परमेश्वराचे अनन्य भक्त म्हिवितात, पि 
त्यानंा वदसिारा परमेश्वरही महान क्रावंतकारक वदसत होता. 

 
ज्यािळेी कालय  माक्सय आपले क्रावंतकारक विश्वदशयन युरोपपुढे माडंीत होता त्यािळेी डार्मिनप्रभतृी 

जीिनशास्त्रज्ञ विश्वविकासाचा क्रम शोरू्धन काढून मानिप्रािी हा इतर जीिकोटीतूनच क्रमविकासाच्या 
तत्त्िानुसार वनमाि झालेला आहे असे प्रवतपादन करून युरोपात रूढ असलेल्या विश्वविकासासंबरं्धीच्या 
र्धार्ममक वसद्धातंानंा र्धक्का देत होते. मानिाची उत्पत्ती माकडासारख्या इतर प्राविकोटीतूनच झालेली आहे, 
हा डार्मिनचा वसद्धातं विस्ती र्धमयशास्त्रज्ञानंा नास्स्तक ि क्रावंतकारक िाटला. पि लिकरच क्रावंतविरोर्धी 
र्धमयशास्त्रज्ञ ि समाजशास्त्रज्ञ यानंी डार्मिनचा वसद्धातं आत्मसात केला आवि त्याच विश्वविकासाच्या वसद्धातंाचा 
आर्धार घेऊन सामावजक क्रावंतकारकानंा विरोर्ध करण्याचे एक नि ेतत्त्िज्ञान वनमाि केले. विश्वाचा विकास 
क्रावंतरूपाने होत नसून तो क्रमविकासाच्या अत्यंत मंदगतीने होत असतो आवि म्हिून समाजशास्त्रज्ञानंीही 
क्रमविकासाचे सुर्धारिािादी र्धोरिच शास्त्रीय म्हिून प्रवतपावदले पावहजे, त्यानंी कोित्याही प्रकारची 
आमूलाग्र क्रातंी सामावजक जीिनात घडिनू आिण्याचा विचार अशास्त्रीय समजला पावहजे, असा बोर्ध या 
समाजशास्त्रज्ञानंी ि र्धमयशास्त्रज्ञानंी डार्मिनच्या विश्वविकासाच्या वसद्धातंापासून घेतला. त्याचं्या या 
तत्त्िज्ञानाने क्रावंतिाद हा अशास्त्रीय, अनैसर्मगक ककबहुना परमेश्वराच्या इच्छेशी विसंगत आहे असे ठरविले. 
एकोविसाव्या शतकाच्या सिय युरोपीय राजकारिात हीच सुर्धारिािादी विचारसरिी प्रभािी होत गेली. 
आपल्या राष्ट्रातही प्रागवतक राजकीय पुढाऱयानंी ि सामावजक सुर्धारकानंी हीच सुर्धारिािादी दृष्ट ी शास्त्रीय 
ठरिनू वतला विश्वघटनेचा परमेश्वरी संकल्पाचा आर्धार घेऊन क्रांवतिाद हा अनैसर्मगक, अनैवतहावसक आवि 
परमेश्वरी संकल्पाविरुद्ध असल्याचे प्रवतपादन करण्यास सुरुिात केली. 

 
विसाव्या शतकातील पवहल्या महायुद्धानंतर म. गारं्धींनी सत्याग्रहाच्या रूपाने भारतात एक निे 

क्रावंतकारक आंदोलन वनमाि केले. त्यािेळी म्हिजे १९२२ साली पवहले असहकाराचे आंदोलन चालू असता 
म. गारं्धींना अशाच एका क्रमविकासिादी ि र्धमयवनष्ठ समाजशास्त्रज्ञाने पुढील सिाल केल्याचे ‘यंग इंवडया’च्या 
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२ रे्फबु्रिारी १९२२ च्या अंकात वदसून येते. गारं्धीजींना लेखक महाशय विचारतात : “आपि इवतहासाचा 
अभ्यास करून राष्ट्राची प्रगती कशी होते ते लक्षात घेतले आहे काय? प्रगती ही क्रमविकासाच्या तत्त्िानुसार 
िाढ होऊन घडत असते, ती क्रातंी आवि विनाश या मागांनी घडत नाही हे आपल्या लक्षात आले आहे काय? 
प्राविसृष्ट ीत आवि िनस्पवतसृष्ट ीत परमेश्वर क्रमाक्रमाने जीिनाचा विकास घडिनू आिीत असतो, वनसगात 
क्रातंी घडिनू नव्हे, हे आपि पावहले आहे काय? आपि आकाश आवि त्यातील तारकाचंी गती याचे कर्धी 
वनरीक्षि केले आहे काय? युगानुयुगे वटकून राहिारे सूयय आवि त्याचं्या ग्रहमाला या वर्फरत आहेत हे कर्धी 
लक्षातही येत नाही. मनुष्ट्याला जर एखाद्या पियताच्या वशखरािर चढाियाचे असेल तर त्याला एकेक पाऊल 
कष्ट ाने ि सािकाशीने टाकूनच िर चढािे लागते. याच्या उलट त्याला जर खालीच पडाियाचे असेल तर 
एखादे पाऊल िाकडे पडताच तो १-२ सेकंदातच दरीच्या तळाशी जाऊन पोहोचेल.” 

 
या सिालानंा म. गारं्धीनी पुढीलप्रमािे उत्तर वदले आहे : “राष्ट्राची प्रगती क्रमविकास आवि क्रातंी 

अशा दोन्ही मागांनी घडून आलेली आहे, एकाची वजतकी आियकयकता आहे वततकीच दुसऱयाचीही आहे. मृत्यू 
हेही क्रातंीप्रमािेच एक शाश्वत तत्त्ि आहे. जनन आवि मरि या घटना क्रावंतकारक असल्या तर त्यानंतरच्या 
घटना क्रमविकासी असतात. मानिी जीिनाच्या विकासाच्या दृष्ट ीने विचार केल्यास मृत्युचीही वततकीच 
आियकयकता आहे. जगात आजपयंत वजतके क्रावंतकारक होऊन गेल्याचे आपि जाितो ककिा वजतके यापुढे 
होतील त्या सिांहून श्रेष्ठ असा क्रावंतकारक परमेश्वर आहे. तो प्रलय वनमाि करतो. क्षिापूिी शातं असलेल्या 
िातािरिात एकदम तुर्फान वनमाि करतो. अत्यंत दक्षतेने आवि अनंत कष्ट ाने वनमाि कलेले पियतप्राय काम 
तो जमीनदोस्त करतो. आकाशाचेही वनरीक्षि मी करतो त्यातील चमत्कार पाहून मी थक्क होतो. कहदुस्थान 
आवि वब्रटन या दोन्ही राष्ट्रातंील नीलगंभीर आकाशात एकदम ढग जमून आलेले आवि त्यानंी अचानक 
तुर्फान िृष्ट ी केलेली पाहून अनेक िळेा मी आिययचवकत झालो आहे. इवतहासाकडे पावहले तरीसुद्धा त्यात 
क्रमविकासानुसार घडिाऱया प्रगतीहून विलक्षि क्रातं्याचं्या घटनाचंी नोंदच अवर्धक आहे. हा न्याय इतर 
कोित्याही राष्ट्राच्या इवतहासाहून इंस्ललश इवतहासाला कमी प्रमािात लागू पडत नाही. आवि 
लेखकमहाशयानंा मी नम्रपिे असे सागंू इस्च्छतो की, क्रमाक्रमाने एकेक पाऊल टाकून पियतािर चढिारे 
लोक जसे मी पावहले आहेत, तसेच एकदम मोठ्या उंचीिर आकाशात उड्डाि करिारे लोकही माझ्या दृष्ट ीस 
पडले आहेत.” (Selections From Gandhi BY N. K. Bose, page nos. 35–36). 

 
म. गारं्धींचे िरील उताऱयातील विचार िाचले असता विश्वघटना आवि ऐवतहावसक घडामोडी 

याचं्याकडे पाहण्याचा त्याचंा दृवष्ट कोन कसा क्रावंतकारक होता ते वदसून येईल. सुमारे १०० िषांपूिी कालय  
माक्सयने जे क्रावंतकारक जीिनदशयन मानिाला वदले ते विरोर्धविकासी भौवतकिादािर उभारलेले होते. गेल्या 
अर्धयशतकात म. गारं्धींनी आरु्धवनक मानिाला जे जीिनदशयन सत्याग्रहाच्या रूपाने वदलेले आहे ते 
अध्यात्मिादी आहे. तथावप तेही क्रावंतकारक जीिनदशयन असून त्याच्या विचारपद्धतीत विरोर्धविकासी 
तकय शास्त्र कसे अंतभूयत झालेले आहे ते मागील लेखात दाखिनू वदलेलेच आहे. या सत्याग्रहाच्या रूपाने 
येिाऱया मानिी जीिनदशयनाची मूळ पे्ररिा अध्यात्माची असली तरी ते अध्यात्म कोिाच्याही बुवद्धस्िातंत्र्याला 
मारक नसून ते मानिी बुद्धीला अवर्धक शुद्ध आवि पवित्र बनिनू वतचे तेज िाढवििारे आहे. मानिी जीिनाचे 
सिांगीि तत्त्िज्ञान बनविण्यास आवि विश्वाकडे पाहण्याचा त्याचा मूलभतू दृवष्ट कोन घडविण्यास मानिाला 
त्याच्या अंत:करिातील इतर अंगाकंडे दुलयक्ष करिारा शुष्ट्क बुवद्धिाद पुरा पडत नाही तर त्याच्या 
अंत:करिाला उदात्त ि पवित्र बनिनू त्याची बुद्धी वनर्मिकार ि तेजस्िी बनवििारा आत्मपे्ररिेचा आर्धार 
त्याला द्यािा लागतो. 
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मातसयचे जीविदशयि आनि बुद्धी व भाविा 
 

जगाकडे ि जीिनाकडे पाहण्याचा मूलभतू दृवष्ट कोन व्यक्त करिारे जीिनदशयन बनिाियाचे तर 
विश्वाच्या भौवतक घटनाचंा उलगडा करण्यास उपयोगी पडिारे एखादे बौवद्धक सूत्र हस्तगत करून काम 
भागत नाही, याची जािीि माक्सयिाद्यानंाही असाियास हिी. मानिी जीिनदशयनात विश्वाकडे पाहण्याचा 
भािावनक दृवष्ट कोनही अंतभूयत होिे अियकय असते. बुद्धी ि भािना या दोहोंचीही सतत शुद्धी करून आपले 
सिय जीिन ही एक प्रयोगशाळा बनविल्यािाचून जीिनातील सत्य हस्तगत करता येत नाही आवि म्हिून 
आपल्या तकास ि अनुभिास प्रतीत होिारे सत्य प्रत्यक्ष प्रयोगाने पडताळून पावहले पावहजे ि त्याची 
एकसारखी शुद्धी करीत रावहले पावहजे असा म. गारं्धींचा दृवष्ट कोन आहे. क्रावंतकायय हे केिळ बुवद्धिादाने 
घडून येऊ शकत नाही याची जािीि माक्सयिाद्यानंा भरपूर आहे. त्यामुळे माक्सयिादी जीिनदशयन हे केिळ 
बुवद्धिादी म्हिता येत नाही. 

 
पि बुद्धी आवि भािना या दोहोंचा योलय समन्िय सारू्धन विश्वाशी तादात्म्य पािण्याची आवि 

विश्वविकासात स्ितःची भर घालून व्यक्तीजीिन एक प्रकारे अमर करण्याची ही भाषा केिळ पुस्तकातच 
रहाियाची नसेल तर अध्यात्मिादी तत्त्िज्ञान्यानंी शोरू्धन काढलेली अनेक तत्त्िे या विरोर्धविकासी 
भौवतकिाद्यानंा आत्मसात करािी लागिार आहेत. अशा सिय तत्त्िातं अत्यंत महत्त्िाचे तत्त्ि “सत्य” हे असून 
त्याच्या प्राप्तीचा सियश्रेष्ठ मागय “अकहसा” हाच आहे या गोष्ट ीसही तावत्त्िक मान्यता या “भौवतकिाद्यानंा” द्यािी 
लागेल, मग ते स्ितःस भौवतकिादी म्हििोत ककिा दुसरे काही नाि देिोत. “सिय विश्वच आपले कुटंुब आहे” 
ही िृत्ती मानिसमाजात रूजाियाची असेल, तर ती सत्याग्रही क्रावंतशास्त्राचा अिलंब करण्यानेच रुजू शकेल 
हे तावत्त्िक दृष्ट ीने मान्य होण्यासारखे असले, तरी सियच पवरस्स्थतीत मानिाला ही सत्याग्रही िृत्ती वटकविता 
येईल ककिा नाही, याबद्दल मतभेद होिे शक्य आहे. 

 
याबाबतीत सियसामान्य मनुष्ट्य कसा िागतो यासंबर्धीचा िस्तुवनष्ठ वसद्धातं आवि आदशय मनुष्ट्य कसा 

असतो यासंबंर्धीचा आदशयिादी वसद्धातं या दोहोंचा समन्िय करूनच व्यिहार करािा लागतो. यातूंनच शबल 
सत्याग्रही ि शुद्ध सत्याग्रही असे दोन संप्रदाय वनमाि होत आहेत. यापैकी शबल सत्याग्रही ि लोकशाही 
समाजिादी याचंी भवूमका एकच आहे ि म्हिून ते दोघे एका राजकीय पक्षात नादूं शकतात. याच्या उलट 
शुद्ध सत्याग्रही कोित्याही राजकीय पक्षात समाविष्ट  न होता व्यािहावरक राजकारिासाठी प्रसंगानुसार 
कोित्यातरी पक्षास जिळ करून आपले कायय करून घेऊ शकतील. पि हे मतभेद व्यािहावरक के्षत्रातील 
असले तरी माक्सयिाद्यानंाही अवभपे्रत असिारी विश्वकुटंुबाची मनोिृत्ती मानिात वनमाि व्हाियाची तर त्यानंी 
“कहसक क्रातंीचा आदशय” दूर करून अकहसक क्रातंीचा आदशयच स्िीकारला पावहजे हे स्पष्ट  आहे. याच 
जािीिमुेळे भारतातील माक्सयिादी “अकहसक क्रातंीचा” आदशय आज मान्य करीत आहेत. मात्र तसे करताना 
ते आपली िास्तििादी दृष्ट ी सोडीत नाहीत ि सोडिार नाहीत. िास्तििादी दृष्ट ीने त्यानंी सत्याग्रह 
क्रावंततंत्राचा अिलंब केला तरी त्याचंी वनष्ठा समाजिादीच राहील. शुद्ध सत्याग्रहींना जो अराज्यिाद अथिा 
जे आत्मराज्य अवभपे्रत आहे, त्याला ते केिळ अंवतम आदशय म्हिून मान्यता देतील. पि त्याचें व्यिहार 
लोकशाही समाजिादाच्या वदशचेे ि शबल सत्याग्रही िृत्तीचेच राहतील. 

 
माक्सयिादी तत्त्िज्ञानात समाजिादी क्रातंी आवि अराज्यिादी अंवतम आदशय या दोहोंचा संघषय आवि 

त्यातून घडून येिारा त्या दोन तत्त्िाचंा समन्िय या पद्धतीने माक्सयिादाने त्याचंा समन्िय केलेला नाही. 
माक्सयच्या काळात समाजिादी क्रातंीच इतकी दूर होती की त्यािेळी असा समन्िय करिे कठीिही झाले 
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असते. आता रवशयात समाजिादी क्रातंी घडून येऊन तेथे चुरडून गेलेला अराज्यिाद म.गारं्धीनी अवर्धक शुद्ध 
ि प्रभािी बनिनू भारतात सत्याग्रह रूपाने रूजविला आहे. अथात माक्सयिादी तत्त्िज्ञानात अपुरे राहून गेलेले 
समाजिादी क्रातंी ि अराज्यिाद याचं्या समन्ियाचे हे कायय भारताला करून दाखविण्याचा काळ आलेला 
आहे. या दृष्ट ीने सत्याग्रह ि समाजिाद याचंाही समन्िय येथे झालाच पावहजे. म्हिूनच गारं्धीिादी ि 
माक्सयिादी हे एकत्र येऊन येथील सामावजक क्रातंीचा विचार करीत असल्याचे वदसत आहे. जगाला 
माक्सयिाद अपुरा भासू लागला ि गारं्धीिादाचे सामावजक क्रातंीकायय सुरू झाले याचा हा पुरािा आहे. 
रवशयातील क्रातंीत माक्सयिादाने अराज्यिाद चुरडून टाकला ि त्यातून हुकूमशाही वनमाि होऊन त्या 
क्रातंीची विकृती झाली. या घटनेपासून आपिास बोर्ध घ्याियाचा तर तो हाच घेता येईल की माक्सयिादाने न 
सोडविलेला समाजिाद ि अराज्यिाद याचं्या समन्ियाचा प्रयकन आपि सोडिनू दाखविला पावहजे.... 
 

[‘साधना, २९ नोव्हेंबर १९५२, प.ृ ५ आप्रण ८] 
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३१ 
 

भारतीय ससं्कृतीचे अमृत-तत्त्व 
 

[‘आरु्धवनक भारत’ हा गं्रथ प्रथम १९३८ मध्ये प्रवसद्ध झाला. त्याची दुसरी आिृत्ती प्रवसद्ध करताना 
आचायांनी त्यात १९३८ ते १९५३ दरम्यानच्या घटनाचंा आढािा तर घेतलाच पि वशिाय “सत्याग्रही 
क्रावंतशास्त्र” आवि “भारतीय संस्कृतीचे अमृत-तत्त्ि” ही प्रकरिे “अद्ययाित बनविण्याच्या दृष्ट ीने सुर्धारून 
ि िाढिनू” घेतली. “भारतीय संस्कृतीचे अमृत-तत्त्ि” या प्रकरिाच्या पूिार्धात युरोपीय संस्कृतीचा विकास, 
वतची िैवशष्ट्ट्ये याचंा र्धािता आढािा घेतला असून युरोपातील बुवद्धिाद (प.ृ ५४३ ते ५४७) आवि माक्सयचे 
क्रावंतकारक ध्येय (प.ृ ५४७ ते ५६२) याचंी चचा केली आहे. “ऋवषत्ि, ब्रम्हतेज, आत्मबल अथिा सारु्धत्ि हा 
भारतीय संस्कृतीने आपिापंुढे ठेिलेला मानव्याचा आदशय आहे. भारतीय संस्कृती जगाला जर काही 
वशकवििार असेल, तर हे सारु्धत्िच होय.” (प.ृ ५४२) या भवूमकेतून आचायांनी गारं्धींचे तत्त्िज्ञान आवि 
माक्सयचा विचार याचंी तुलना केली आहे. खालील दीघय उतारा या प्रकरिातील प.ृ ५६२ पासून पुढील 
मजकुरातून घेतला आहे. (पृष्ठाकंाचें संदभय १९९४ च्या पुनमुयद्रिाचे आहेत.)] 
 
मातसयवाद आनि वहदी राजकारि 
 

कहदी राजकारिात पवहल्या महायुद्धानंतर थोड्ाच िषांत माक्सयिादी विचारानंी प्रिशे केला. 
महात्मा गारं्धींनी १९२० साली जी अनत्याचारी असहकाराची पवहली मोहीम सुरू केली, वतची लाट ओसरू 
लागताच कहदुस्थानात १९२२ सालापासून कम्युवनस्ट पक्ष स्थापन होऊन १९२८ सालापयंत मोठमोठ्या 
औद्योवगक शहरातंील कामगारिगात याचा बऱयाच मोठ्या प्रमािात प्रसार झाला. पि यानंतर थोड्ाच 
वदिसातं सायमनकवमशनच्या बवहष्ट्काराच्या रूपाने सुरू झालेले राष्ट्रीय आंदोलन अवर्धकावर्धक उग्र स्िरूप 
र्धारि करू लागले आवि त्याचे रूपातंर १९३० साली भारतीय स्िातंत्र्याच्या सत्याग्रहसंग्रामात झाले. या िळेी 
कम्युवनस्ट पक्षाने या राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या चळिळीशी मुळीच सहकायय केले नाही. यामुळे १९३४ च्या सुमारास 
माक्सयिादाच्या आर्धारािरच, पि राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या लढ्याशी आवि तो लढा चालवििाऱया राष्ट्रसभेशी 
अवर्धक समरस होिारा कहदी समाजिादी पक्ष राष्ट्रसभेतच वनमाि झाला. यानंतर थोड्ाच वदिसातं भाई 
मानिेंद्रनाथ रॉय यानंी माक्सयिादाच्याच आर्धारािर वतसरा एक पक्ष वनमाि केला. हा रॉयिादी पक्ष आता 
राजकारिातून वनिृत्त होऊन विलय पािला आहे. कहदी समाजिादी पक्षाने प्रजा समाजिादी पक्षात आपले 
रुपातंर करून घेतले आहे आवि समाजिाद्यानंी गारं्धीिादाचे क्रावंतकारक स्िरूप ओळखून ि त्याच्यातील 
क्रावंतकारक अकहसातत्त्ि आत्मसात करून माक्सयिादाची पुनघयटना केली पावहजे अशी भवूमका स्िीकारली 
आहे. कम्युवनस्ट पक्ष मात्र माक्सयिादाला गारं्धीिादापासून अथिा भारतात झालेल्या राजकीय क्रातंीपासून 
काहीही बोर्ध घेण्याची गरज नाही असे समजून आपला मागय आक्रमीत आहे! मात्र १९३० साली झालेल्या 
सत्याग्रहमोवहमेत ज्याप्रमािे त्याने भाग घेतला नाही, त्याचप्रमािे १९४२ साली भारतात जे प्रचडं आंदोलन 
झाले त्यातही त्याने भाग घेतला नाही. इतकेच नाही तर या बेचाळीसच्या आंदोलनात त्या पक्षाने विरोर्धी 
भवूमका स्िीकारून कहदी राजकारिातील आपले स्थान सियस्िी गमािले. यापुढेही या शुद्ध माक्सयिादी 
सनातन िृत्तीच्या पक्षाला तेथे र्फारसे महत्त्िाचे स्थान प्राप्त होईल असा संभि वदसत नाही. 

 
दुसऱया महायुद्धानंतर एकंदर विचारी जगात माक्सयिादाची पुनघयटना ककिा माक्सयिादी 

तत्त्िज्ञानातील गुि-दोष वििचेन करून समाजिादी तत्त्िज्ञान नव्याने मावंडले पावहजे, ही विचारसरिी र्फार 



 

अनुक्रमणिका 

जोराने प्रसार पाि ूलागली आहे. पि त्याचबरोबर समाजिादी क्रातंीची वनकडही अवर्धक भासू लागली आहे. 
युरोप खंडात माक्सयिादाच्या आर्धारािर उभारलेल्या कम्युवनस्ट विचारसरिीहून वभन्न अशी दुसरी एक 
लोकशाही समाजिादी विचारसरिी (Democratic Socialism) ककिा सामावजक लोकशाही (Social 
Democracy) या नािाने प्रवसद्धीस आलेले एक तत्त्िज्ञान ि त्याच्या आर्धारािर उभारलेले राजकीय पक्ष 
वनरवनराळया देशातं आहेत. पि या राजकीय पक्षात क्रावंतकारक िृत्ती ककिा काययक्रम मुळीच वदसून येत 
नसून, केिळ प्रावतवनवर्धक संस्थातंील राजकारि एिढेच त्याचें समाजिादी पवरितयन घडिनू आिण्याचे 
सार्धन बनलेले आहे. यावशिाय संपाचे एक प्रत्यक्ष प्रवतकाराचे सार्धन ते योजीत असतात, पि हा संपाचा हक्क 
बेकायदा ठरविला गेल्यास अथिा एकंदर मतप्रचाराचे ि संघटनेचे स्िातंत्र्य वहरािनू घेतले गेल्यास 
समाजिादी पक्षाने आपले कायय कसे चालू ठेिाि ेयाबद्दल त्याचं्यापाशी वनवित विचार अथिा काययक्रम नाही. 
अशा प्रसंगी सविनय कायदेभगं आवि अनत्याचारी असहकार या रूपानंी सत्याग्रहाचा अिलंब करून 
आपिास समाजिादी क्रातंीचे कायय स्िाथयत्यागाच्या ि आत्मक्लेशाच्या मागाने तडीस नेता येईल. हा बोर्ध 
भारतीय समाजिाद्यानंी म. गारं्धींच्या क्रावंतकारक नेतृत्िापासून घेतला असून त्या सत्याग्रही अवर्धष्ठानािर 
भारतीय समाजिादाची उभारिी करण्याचा प्रयत्न ि प्रयोग ते करीत आहेत. असे करताना म.गारं्धींचे 
सत्याग्रही क्रावंतकारक तत्त्ि आवि लोकशाही समाजिाद याचंा समन्िय होऊन माक्सयिादाहून श्रेष्ठ असे 
सामावजक तत्त्िज्ञान ि क्रावंतशास्त्र भारतात वनमाि होईल असा प्रस्तुत लेखकाचा कयास आहे. गेल्या 
पचंिीस-तीस िषांत भारतात ज्यानंी माक्सयिादाचा रै्फलाि करण्याचे वनरवनराळे प्रयोग केले त्यानंी या राष्ट्रात 
त्याच काळात गारं्धीिादाने जे राजकारि केले त्याचे सहानुभवूतपूियक वनरीक्षि केले असते तर त्यानंा हे 
सप्ष्ट पिे वदसून आले असते. की माक्सयिादात न आढळिारी अशी काही तत्त्ि ेगारं्धीिादात असून नेमक्या 
त्याच तत्त्िाचंी आियकयकता कहदी राजकारिाच्या लढ्यात भासत होती. म्हिूनच कहदी राजकारिािर 
गारं्धीिादाचा ि गारं्धीनेतृत्िाचा प्रभाि िाढत गेला आवि येथील राजकारिािर गारं्धीजींची पकड बसली. 
यािरून माक्सयिादात कोित्या तत्त्िाची उिीि आहे ते लक्षात घेऊन समाजिादी तत्त्िज्ञानाची ि 
क्रावंतशास्त्राची माक्सयिादाहून अवर्धक वनदोष ि खोल तत्त्िािर उभारिी करण्याची गरज कहदी समाजिाद्यासं 
िाटाियास हिी होती. त्याप्रमािे ती गरज ओळखूनच प्रजासमाजिादी पक्षाच्या नेत्यानंी आजचे आपले र्धोरि 
स्िीकारलेले आहे. रॉयिादाने येथील राजकीय के्षत्राचा आता त्यागच केलेला आहे. राहता रावहला 
कम्युवनस्ट पक्ष. त्याला मात्र माक्सयिादात कोितीही उिीि असल्याचे अद्यावप पटलेले नाही. तेव्हा 
माक्सयिादात ज्या तत्त्िाचंी उिीि असल्यामुळे त्याचा प्रभाि येथील राजकारिािर पडू शकला नाही असे 
वदसते, त्याचे थोडक्यात वदलदशयन येथे करण्यात येत आहे. 

 
या प्रयकनाचा विचार करीत असता पुढील तीन-चार मुद्यािंर आपले लक्ष विशषे कें वद्रत केले पावहजे : 

(१) राष्ट्रीय भािना ि िगयविग्रह, (२) रक्तपाती क्रातंी टाळण्याचे तंत्र, (३) सामावजक विचारसृष्ट ी आवि 
बाह्य िस्तुसृष्ट ी, (४) र्धमयभािना ि क्रावंतिृत्ती. या चार मुद्यासंंबरं्धी माक्सयिादाची जी भवूमका आहे, त्या भवूमकेने 
विचार करिारानंा आपल्या विचाराचंा रे्फरविचार करण्यास लािील अशीच या राष्ट्रातील एकंदर पवरस्स्थती 
ज्यािळेी कहदुस्थानात माक्सयिाद आला त्यािळेेपासून आतापयंत रावहलेली आहे. यामुळेच माक्सयिादी चष्ट्मा 
बदलून वनरहंकार ि वनर्मिकार मनाने येथील पवरस्स्थतीचे वनरीक्षि ज्यानंी केले नाही, त्यानंा कहदी 
राजकारिािर आपला प्रभाि पाडता आला नाही ि येिार नाही असे आम्हास िाटते. त्याचे स्पष्ट ीकरि 
करण्यासाठी िरील प्रत्येक मुद्दा थोडा अवर्धक विशद केला पावहजे. 
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राष्ट्रीय भाविा व वगयनवग्रह 
 

कहदुस्थानात ज्यािळेी माक्सयिाद प्रथम आला त्यािळेी म्हिजे पवहले महायुद्ध संपून गेल्यानंतर कहदी 
राष्ट्रसभेने सुमारे तीस–पस्तीस िष ेप्रयत्न करून कहदी जनतेच्या अंतःकरिात जी आरु्धवनक राष्ट्रीय भािना 
वनमाि केली होती, ती युयुत्सु स्िरूप र्धारि करून परकीय साम्राज्यशाहीशी संपूिय स्िराज्याचा लढा 
करण्यास प्रिृत्त झाली होती. या भारतीय स्िातंत्र्याच्या लढ्यातील आद्य पे्ररिा राष्ट्रीय भािना ही होती. 
माक्सयिादी क्रावंतशास्त्राची आद्य पे्ररिा िगयविग्रह ही असून ज्यािळेी आपल्या राष्ट्रािरील परकीय राष्ट्राचे 
आक्रमि झुगारून देण्यासाठी त्यातील सिय िगय आपापसातील मतभेद विसरून सहकायाने प्रिृत्त होतात असा 
हा काळ होता. अशा अिस्थेतील राष्ट्राच्या राजकारिातही वनरवनराळया िगाच्या वहतसंबरं्धात विरोर्ध नादंत 
नसतात असे नाही, पि अशा अिस्थेतील राष्ट्रात ज्यानंा क्रातंी कराियाची असेल त्यानंी केिळ िगयविग्रहाच्या 
तत्त्िािर आपल्या राजकारिाची उभारिी न करता िगयसमन्ियाचे तत्त्ि गृहीत र्धरूनच तेथील क्रावंतकायात 
भाग घेतला पावहजे. पि माक्सयिाद ि त्याचे तत्त्िज्ञान यात कोितीही निी भर घालण्याची आियकयकता नाही 
ककिा ते एक पूियतेस पािलेले क्रावंतशास्त्र ि तत्त्िज्ञान आहे असा अहंकार ज्यानंा झाला होता, त्यानंा राष्ट्रीय 
भािनेस प्रार्धान्य देऊन चालू असलेल्या राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या संग्रामाशी समरस होिे शक्य नव्हते आवि 
कहदुस्थानातील कम्युवनस्ट पक्ष भारताच्या राष्ट्रीय लढ्याशी ि त्याच्या राष्ट्रीय िृत्तीशी केव्हाही समरस बनू 
शकला नाही. १९२० सालापासून १९४७ सालापयंत ज्या ज्या िेळी भारताने परकीय साम्राज्यशाहीविरुद्ध 
प्रचडं आंदोलने उठविली, त्या त्या िळेी कम्युवनस्ट पक्षाने त्या आंदोलनापासून अवलप्त राहण्याचे, ककबहुना 
त्याला विरोर्ध करण्याचेच र्धोरि स्िीकारले, त्याच्या उलट, भारत स्ितंत्र होऊन त्यात लोकशाही स्िरूपाचे 
पवहले राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्याच्या विरुद्ध मात्र िगयविग्रहाच्या अवर्धष्ठानािर सशस्त्र क्रातंीचे 
हत्यार त्याने उपसले आवि वनजामासारख्या संरजामशाहीच्या संस्थानाचा आश्रय करून भारतीय राष्ट्राचे 
तुकडे करू पाहिाऱया पावकस्तानिाद्याशंी समेट करून, भारतातील राष्ट्रीय सरकारविरुद्ध आपल्या 
राजकारिाची मोहीम त्याने चालू ठेिली. कहदी कम्युवनस्ट राजकारिाचा गेल्या तीस–बत्तीस िषांतील हा 
इवतहास लक्षात घेतल्यास िळेी-अिेळी िगययुद्धाचा पुकारा करिाऱया कम्युवनस्ट पक्षाचे र्धोरि वकती 
अवििेकाचे झालेले आहे ते वदसून येईल. जॉजय िॉकशलटनच्या बाळपिी त्याच्या िवडलानंी त्याला एक कुऱहाड 
आिून वदली आवि त्या कुऱहाडीचा उपयोग कोठे कराियाचा ि कोठे कराियाचा नाही हे न जाििाऱया त्या 
मुलाने, आपल्या िवडलानंी बागेत लािलेली सिय झाडे तोडून टाकण्यास प्रारंभ केला अशी एक कथा आहे. 
त्याचप्रमािे कहदी कम्युवनस्ट पक्षाने िगयविग्रहाचे तत्त्ि माक्सयिादातून आपल्या हाती घेतले आवि त्याचा कोठे 
ि कसा उपयोग करािा हे न जािता ि त्याच्या मयादा न ओळखता कहदी राजकारिात त्याचा दुरूपयोग 
करून कहदी राष्ट्रीयत्िाच्या प्रगतीच्या कायात आपल्या अवििेकाने अनेक वनष्ट्कारि अडथळे वनमाि केले. 
िस्तुत: गेल्या तीस–पस्तीस िषांत भरतखंडात चालू असलेल्या राष्ट्रीय क्रावंतकारक आंदोलनापंासून अनेक 
प्रकारचा बोर्ध घेऊन माक्सयिाद्यानंा आपल्या तत्त्िज्ञानाची िाढ करता आली असती. पि स्ितंत्र प्रजे्ञचा हा 
मागय न स्िीकावरता त्यानंी कहदी राजकारिातील आपले स्थान कायमचे गमािले. 
 
रततपाती क्रांती व ती टाळण्याचे तंि 
 

कहदुस्थानात वब्रटीशाचंी साम्राज्यसत्ता साियभौम बनल्यापासून तो १९४७ साली वतने आपले 
साियभौमत्ि विसजयन करीपयंतच्या काळात वब्रवटश मुत्सद्यानंी आपल्या राष्ट्रास आज न उद्या कहदुस्थानािरील 
साियभौम सत्ता सोडािी लागिार आहे हे दूरदशीपिाने ओळखून आपल्या कहदी राजकीय र्धोरिात ही क्रातंी 
शक्य तो रक्तपात टाळून घडून यािी असे र्धोरि आखण्याचा प्रयत्न सतत चालू ठेविलेला वदसून येतो. 



 

अनुक्रमणिका 

राष्ट्रसभेची संस्थापना करण्यात ह्यमू–िेडरबयन इ. ज्या वब्रवटश मुत्सद्यानंी कहदी पुढाऱयाशंी सहकायय केले 
आवि कहदुस्थानात लोकशाही राजकारिाचा प्रारंभ केला, त्याचं्या डोळयापंुढे कहदुस्थानला स्िराज्य 
वमळण्याचे राजकारि रक्तपात टाळून वसद्धीस जाि ेअसा हेतू होता. या त्याचं्या समंजस ि उदार र्धोरिाचे 
पवरिाम दादाभाई, रानडे, वटळक ि गोखले या सिांच्या अंतःकरिािर ि राजकारिािर झाल्याचे आपिास 
वदसून येते. असा पवरिाम झाल्यामुळेच १९०५ सालानंतर कहदी राजकारिात जो राष्ट्रीय पक्ष वनमाि झाला, 
त्यानेही आपले र्धोरि शक्य तो रक्तपात टाळण्याचे ि बवहष्ट्कारयोगाच्या वनःशस्त्र क्रातंीचेच असाि े असा 
वनियय व्यिहारदृष्ट ीने केलेला होता. याच बवहष्ट्कारयोगाला पुढे म. गारं्धींनी क्रावंतकारक अकहसेचे अवर्धष्ठान 
वनमाि करून संपूिय स्िराज्याचा लढा अनेक प्रकारे तीस िषे चालिनू तो यशस्िी केला आवि वब्रवटश 
मुत्सद्यानंीही त्याचं्या या लढ्यास कसून विरोर्ध केला, तरी गारं्धींच्या अकहसावनष्ठेमुळे वब्रटन ि भारत या दोन 
राष्ट्रामंर्धील राजकीय लढा रक्तपात टाळून यशस्िी होिे शक्य आहे हे पूियपिे आपल्या दृष्ट ीआड केव्हाही 
होऊ वदले नाही. लॉडय रीकडग, लॉडय आयर्मिन आवि अखेरीस लॉडय वलनवलथगो या तीन व्हाईसरॉयाचं्या 
अमदानीत महात्मा गारं्धींनी राष्ट्रीय स्िातंत्र्याचे एकाहून एक अवर्धक मोठे असे अनत्याचारी लढे वब्रवटश 
सते्तविरुद्ध वदले. या प्रत्येक िळेी वब्रवटश राज्यकत्यांनी ही आंदोलने दडपून टाकण्याचे ि जुलुमी दडपशाहीचे 
प्रयोग केले. तरीही ती आंदोलने थाबंल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रसभेशी ि म. गारं्धींशी वशष्ट ाईचे ि समेटाचे र्धोरि 
स्िीकारून अखेरीस भारतीय स्िातंत्र्याचा प्रयकन तडजोडीने ि शक्य तो रक्तपात टाळून सोडविला. या सिय 
इवतहासातून वनःशस्त्र क्रातंीची कल्पना उदय पािली असून भारतीय जनतेच्या ि वतच्या नेत्याचं्या 
अंतःकरिात ती दृढमूल झालेली आहे. भारतीय राजकारिाच्या इवतहासात क्रावंतकारक पवरितयने रक्तपात 
टाळून घडिनू आिण्याचे जे हे एक तंत्र विकास पाित आले आहे ि प्रवतष्ठा पािलेले आहे, त्याच्याकडे पूिय 
दुलयक्ष करून कहदी कम्युवनस्टानंी माक्सयिादात प्रायः गृहीत र्धरलेली सशस्त्र क्रातंीची घटना अपवरहायय आहे, 
या िृत्तीनेच आपले राजकारि चालविले. माक्सयिादात कहदी राष्ट्रात उदय पािलेली ही अनत्याचारी वनःशस्त्र 
क्रातंीची िृत्ती महत्त्िाची भर टाकू शकेल, हे सत्य कहदुस्थानात ज्यानंी माक्सयिादाचे प्रयोग केले त्यापैकी 
केिळ कहदी समाजिादी पुढाऱयानंी ओळखले आवि कहदी समाजिादाला सत्याग्रही अवर्धष्ठान देऊन त्याचे 
िैवशष्ट्ट्य जगापुढे माडंले. कम्युवनस्ट पक्ष मात्र भारतीय राजकारिात ज्या घडामोडी घडून आलेल्या आहेत 
त्याचं्यामुळे माक्सयिादाला नि े वशकण्यासारखे काहीच नाही असे समजून आपले व्यिहार करीत रावहला 
आहे. 
 
सामानजक नवचारसृष्टी आनि बाह्य वस्तुसृष्टी 
 

माक्सयिादी विचारसृष्ट ीत सामान्यतः समाजाच्या बाह्य पवरस्स्थतीत बदल होत गेला म्हिजे त्या 
बदलाचे प्रवतकबब समाजाच्या विचारािंर पडते आवि समाजात रूढ असलेली विचारसरिी बदलत्या 
पवरस्स्थतीस अनुसरून विशषे प्रयास न पडता बदलत जाते असे गृहीत र्धरलेले असते. यामुळे पवरस्स्थतीतील 
बदलाबरोबर समाजाचे विचार बदलण्यासाठी काही विशषे प्रयास कराि ेलागतील ककिा विवशष्ट  समाजाच्या 
विचारात बदल घडिनू आिण्यासाठी त्याच्या मनािर झालेल्या पूियसंस्काराचंा विशषे अभ्यास करून त्या त्या 
समाजाच्या अिस्थेस अनुरूप असे उपाय योजाि े लागतील असे माक्सयिाद्यानंा िाटत नाही. परंतु त्यानंी 
भारतीय समाजाची विवशष्ट  मानवसक अिस्था ि त्याच्या संस्कृतीची िाढ याचंा अभ्यास केला असता तर त्यानंा 
कळून आले असते, की या समाजाने शकेडो िष ेआपल्या सामावजक विचारसृष्ट ीत बुवद्धपूियक बदल घडिनू 
आिण्याचे कायय सोडून वदलेले आहे. या समाजाच्या बाह्य पवरस्स्थतीत वकतीही बदल झाले तरी तो 
जािूनबुजून आपली सामावजक विचारसृष्ट ी बदलत नाही. नव्या पवरस्थीतीस अनुरूप अशी निी विचारसृष्ट ी 
वनमाि न करता ककिा इतराकंडून वतचा स्िीकारही न करता हा समाज प्राचीन पवरस्स्थतीस अनुरूप अशा 



 

अनुक्रमणिका 

विचारसृष्ट ीला वचकटून राहण्याचा प्रयत्न करीत असतो. ही एक या समाजाची बौवद्धक मूढता ककिा जडता 
असून त्याच्या बुद्धीिरील या मूढत्िाचे अथिा जडत्िाचे दडपि दूर करण्यासाठी त्याचं्या अंतःकरिात निे 
चैतन्य वनमाि करिारे अनासक्त बुद्धीचे वनष्ट्काम कमययोगी लोकसेिक पुढे आले पावहजेत. या समाजाची 
मानवसक अिस्था युरोप खंडातील मध्ययुगीन समाजाच्या अिस्थेसारखी आहे. त्याला आरु्धवनक युरोपात ज्या 
सिांगीि सामावजक क्रातंीच्या कल्पना ककिा जी ध्येये वनमाि झाली, त्याचें रहस्य ि महत्त्ि अद्यावप यथाथय 
आकलन झालेले नाही. अशा समाजात क्रातंी करू इस्च्छिाऱयानंी हे लक्षात ठेिले पावहजे, की या समाजाचा 
उद्धार होण्याच्या आड बाह्य पवरस्स्थतीपेक्षा त्याची मागासलेली विचारसृष्ट ी आवि त्याच्या विकृत भािना 
याचंाच अवर्धक अडथळा होत असतो. अशा समाजाला क्रावंतप्रिि करू इस्च्छिाऱयानंी त्याला अत्याचाराच्या 
अवििेकापासून शक्य वततके दूर ठेिण्याचा आटोकाट प्रयत्न करून त्याच्या मानससृष्ट ीत ि विचारसृष्ट ीत 
योलय प्रकारची क्रातंी प्रथम घडिनू आिली पावहजे आवि त्याच्या प्रवतकारशक्तीला संयमाचे ि वशस्तीचे बरं्धन 
लािनू ती प्रवतकारशक्ती विवशष्ट  वदशनेेचे कायय करीत राहील ि वतचा अिेळी स्र्फोट होऊन ती सिांच्या 
नाशास कारि होिार नाही याबद्दल कमालीची दक्षता घेतली पावहजे. अशा प्रकारे समाजाच्या अंतःकरिात 
निचैतन्य वनमाि करण्याच्या आवि त्याच्या विचारसृष्ट ीत क्रातंी घडविण्याच्या कायात म. गारं्धींनी शोरू्धन 
काढलेले सत्याग्रही क्रावंतशास्त्र अत्यंत प्रभािी ठरलेले आहे. या क्रावंतशास्त्राची महती समाजाच्या बाह्य 
पवरस्स्थतीबरोबर त्याच्या विचारसृष्ट ीत आपोआप होत जाते, अशा गृहीतकृत्यािर उभारलेल्या कम्युवनस्ट 
क्रावंतकारकानंा समजिे र्फार कठीि होते ि ते त्यानंा अद्यावपही समजलेले नाही. युरोप खंडात माक्सयचा 
शास्त्रीय समाजिाद वनमाि होण्यापूिी दोन-अडीच शतके तेथे र्धार्ममक ि सामावजक क्रावंतकारकाचें जे वदव्य 
बवलदान घडून आले, त्याच्यातून वनमाि झालेल्या आत्मतेजामुळे युरोपीय जनता क्रावंतकारक विचाराचंा 
स्िीकार करण्यास पात्र बनली होती. पि तेथील जनतेला ही पात्रता येण्यास अशा प्रकारचे बवलदान 
वतच्यामध्ये क्रातंीची पे्ररिा जागृत करिाऱयानंी केले पावहजे आवि ते करीत असता ही क्रातंीची शक्ती 
अवििेकाने ि असंयमाने विकृत होऊन रु्फकट जािार नाही याबद्दल दक्षता ठेिली पावहजे. ही दोन्ही काये 
एकाच िळेी सार्धाियाची तर सामावजक ि राजकीय काययकत्यांच्या अंगी अनासक्त स्स्थतप्रज्ञाचे ि वनष्ट्काम 
कमययोलयाचे आध्यास्त्मक गुि वनमाि झाले पावहजेत हा म. गारं्धी ि लो. वटळक यानंी भारतीय 
क्रावंतकारकापंुढे ठेिलेला आदशय भरतखंडात समाजिादी क्रातंी करू इस्च्छिाऱया समाजिाद्यानंी आत्मसात 
केला पावहजे. पि सियच र्धमयभािना ि अध्यात्मशास्त्र यानंा खिून काढू इस्च्छिाऱया माक्सयिाद्यानंा तो आदशय 
आत्मसात करिे केव्हाही शक्य नव्हते. तो आत्मसात कराियाचा तर मानिी जीिनदशयन केिळ भौवतिादाच्या 
आर्धारािर उभारता येत नाही याची जािीि व्हाियास हिी. अशी जािीि होऊनच श्री. जयप्रकाश नारायि 
यानंी भौवतकिादाच्या पलीकडे गेल्यािाचून मानिी अंतःकरिातील नैवतक पे्ररिेची समार्धानकारक मीमासंा 
करता येत नाही, असे जाहीर केल्याचे सिांना विवदत आहे. माक्सयिाद्यानंी मानिी अंतःकरिातील र्धमयभािना 
आवि अध्यात्मिृत्ती याचंा अवर्धक खोल अभ्यास केला पावहजे एिढा तरी बोर्ध त्यानंी श्री. जयप्रकाश याचं्या 
या उद्धगाारापंासून घेतला पावहजे. 

 
भारतीय क्रातंीत महत्त्िाची गोष्ट  भारतीय समाजाच्या मनःस्स्थतीत ि विचारसृष्ट ीत क्रातंी घडिनू 

आिून त्याच्या अतःकरिातील अन्यायाविरुद्ध झगडण्याची िृत्ती ककिा प्रवतकारभािना जागृत करिे हीच 
असून ही मानवसक क्रातंी घडून आल्यानंतर येथे राजकीय ि सामावजक क्रातंी घडिनू आिण्यासाठी प्रत्यक्ष 
सहस्त्र क्रातंी करण्याची आियकयकताच नाही हे ज्ञान कम्युवनस्टानंा केव्हाही झाले नाही. याच्या उलट, या 
राष्ट्रातील राजकारि गेली पन्नास–साठ िषे तरी याच वसद्धातंाच्या आर्धारे चालू असून या काळात त्या 
राजकारिाची जी प्रगती झालेली आहे, ती प्रगती लक्षात घेता येथून पुढील राजकारिही त्याच वसद्धातंाच्या 
अवर्धष्ठानािर चालत राहील असे वदसते. त्याचप्रमािे जनतेच्या अंतःकरिातील ही क्रातंी घडिनू 



 

अनुक्रमणिका 

आििाऱयानंी ती केिळ राजकीय ि सामावजक विचारानंा चालना देण्याच्या रूपाने घडिनू आिलेली नसून 
समाजाच्या अंतःकरिातील शुद्ध र्धमयभािना आवि क्रावंतकारक अध्यात्मिृत्ती याचंा उपयोग करून ही क्रातंी 
घडिनू आिलेली आहे ि अशा रीतीने भारतात आरु्धवनक काळात र्धमाचे ि अध्यात्माचे एक क्रावंतकारक 
स्िरूप प्रकट होत आलेले आहे याचाही विचार कम्युवनस्ट तत्त्िज्ञानाने केला पावहजे. 
 
धमयभाविा व क्रांनतवृत्ती 
 

कम्युवनस्ट तत्त्िज्ञानात र्धमयभािनेचा विचार केिळ ती एक क्रावंतविरोर्धी शक्ती आहे आवि 
मानिसमाजाला ऐवहक अभ्युदयाच्या राजकीय ि सामावजक लढ्यापासून परािृत्त करून पारलौवकक 
काल्पवनक सुखाच्या गुंगीत ठेििारी अरू्फची गोळी आहे याच दृष्ट ीने करण्यात आला आहे. आरु्धवनक भारतात 
वनमाि झालेल्या राजकीय नेत्यानंी येथील जनतेच्या अतःकरिात खोल रुजलेल्या या र्धमयभािनेस ि 
अध्यात्मिृत्तीस जागृत करून वतला क्रावंतकारक स्िरूप देण्याचा प्रयत्न केलेला असून र्धमाचे ि अध्यात्माचे 
हे क्रावंतकारक स्िरूप लक्षात घेतल्यािाचून यापुढे तरी कोिास सामावजक घडामोडी ि मानिी इवतहास 
याचं्यातील र्धमयभािनेची ि अध्यात्मिृत्तीची शास्त्रीय मीमासंा करता येिार नाही. कालय  माक्सयला आपल्या 
काळात ि युरोप खंडात र्धमयसंस्थेचे जे दशयन झाले ते केिळ सामावजक क्रातंीच्या विरोर्धासाठी प्रस्थावपत 
राज्यसंस्थेला जनतेचा नैवतक पाकठबा वमळिनू देिारी प्रवतक्रावंतकारक शक्ती याच स्िरूपात झाले. पि 
कालय  माक्सयला आपल्या काळात झालेले र्धमयसंस्थेचे हे प्रवतक्रावंतकारक दशयन हेच र्धमाचे ि अध्यात्माचे खरे 
ि वनत्य स्िरूप नव्हे. लो. वटळक, महात्मा गारं्धी ककिा आजचे विनोबा भाि े याचं्या जीिनात र्धमाला ि 
अध्यात्माला जे क्रावंतकारक स्िरूप प्राप्त झालेले वदसते त्याचे दशयन झाल्यानंतर तरी माक्सयिादाने केलेली 
र्धमाची ि अध्यात्माची मीमासंा ही अपुरी ि एकागंी आहे हे ज्ञान कहदी कम्युवनस्टानंा व्हाियास हि ेहोते. पि 
ते त्यानंा झालेले नसून अद्यावपही श्री. जयप्रकाश नारायि याचं्यासारख्या एखाद्या सामावजक क्रावंतकारकाने 
अध्यात्माची भाषा िापरली, की तो प्रवतक्रावंतकारक बनू लागला अशी ओरड माक्सयिादी करू लागतात. हे 
पावहले म्हिजे कोितेही खरे ज्ञान गं्रथाचं्या िाचनापासून प्राप्त होत नसून पवरस्स्थतीचे िाचन करण्यानेच ते 
प्राप्त होऊ शकते, याचीही विस्मृती या सापं्रदावयक विचारितंानंा झालेली आहे ककिा काय अशी शकंा येऊ 
लागते. तात्पयय, गेल्या पन्नास-साठ िषांतील भारतीय राजकारिाचा इवतहास, येथील सामावजक ि र्धार्ममक 
घडामोडी आवि त्या सिांच्या मागे असिारे येथील नेत्याचें तत्त्िज्ञान याचं्याशी कम्युवनस्ट पक्ष ि त्या 
विचारसरिीचे लोक समरस होऊ शकले नाहीत ि त्यापासून त्यानंी कोिताही बोर्ध घेतलेला नाही असेच 
म्हिाि ेलागते. 

 
भरतखंडात आज राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या क्रातंीचे पिय संपलेले असून येथे समाजिादी क्रातंीचे नि ेपिय 

सुरू झालेले आहे. हे कोिासही स्पष्ट  वदसत आहे. पि या भारतीय समाजिादी क्रातंीच्या बुडाशी असिारे 
तत्त्िज्ञान आवि त्याचें क्रावंतकारक प्रयत्न हे केिळ माक्सयिादी तत्त्िज्ञानास ि क्रावंतशास्त्रास अनुसरूनच घडून 
येतील अशी अपेक्षा करिे हे शास्त्रीय बुद्धीचे लक्षि नव्हे. माक्सयिादी तत्त्ित्ज्ञान ि त्याचे क्रावंतशास्त्र 
एकोविसाव्या शतकाच्या मध्यािर त्याला वदसलेल्या युरोपीय इवतहासातील घडामोडींिरून त्याने बनविलेले 
होते. आज भारतात ि आवशया खंडात जे समाजिादाचे निे युग वनमाि होत आहे त्याचे तत्त्िज्ञान ि 
क्रावंतशास्त्र माक्सयिादाहून अवर्धक खोल आवि व्यापक दृष्ट ी स्िीकारल्यानेच बनविता येईल. या अवर्धक खोल 
आवि व्यापक तावत्त्िक दृष्ट ीने विचार केल्यास र्धमयभािना आवि अध्यात्मिृत्ती याचें क्रावंतकारक स्िरूप 
समाजिाद्यानंा प्रतीत होईल आवि त्या दृष्ट ीने सत्याग्रही क्रावंतशास्त्राचे महत्त्िही त्यांना पटेल अशी आम्हास 
आशा आहे. 
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गांधीवाद व मातसयवाद 
 

येथपयंत माक्सयिाद्यानंी आरु्धवनक भारतात वनमाि झालेल्या सत्याग्राही तत्त्िज्ञानापासून काही 
बाबतीत बोर्ध घेण्याची आियकयकता कशी आहे त्याचे वििचेन केले. त्यािरून गारं्धीिाद्यानंा माक्सयिादापासून 
बोर्ध घेण्यासारख्या काहीही गोष्ट ी नाहीत असा गैरसमज कोिीही करून घेऊ नये. िर ज्या चार मुद्याचें 
वििचेन केले आहे, त्यापंैकी प्रत्येक मुद्यासंबरं्धी काही तरी बोर्ध गारं्धीिादाला माक्सयिादापासून घेण्याजोगा 
आहे असे आम्हास िाटते. राष्ट्रीय भािना आवि िगयभािना यापंैकी राष्ट्रीय भािना तेिढीच श्रेष्ठ आहे आवि 
िगयभािना कवनष्ठ आहे ककिा हीन आहे असे मानण्याची प्रिृत्ती गारं्धीिाद्यामंध्ये वदसून येते. परंतु तकय शास्त्राच्या 
ककिा न्यायशास्त्राच्या दृष्ट ीने ही प्रिृत्ती समथयनीय आहे असे िाटत नाही. ज्याप्रमािे परतंत्र राष्ट्रातील राष्ट्रीय 
भािना पुरोगामी राजकारिाचे अवर्धष्ठान बनू शकते, त्याचप्रमािे पीवडत आवि पीडक, ककिा मालक आवि 
मजूर अशा िगयभेदाने दुभगंलेल्या समाजात पीवडत िगाची ककिा मजूर िगाची संघटना आवि िगयभािना ही 
पुरोगामी राजकारिाचे अवर्धष्ठान बनून िगयहीन समाजाच्या ध्येयाकडे जाण्यास साहाय्यक होऊ शकते. अथात 
अनत्याचारी असहकाराचे ि सविनय कायदेभगंाचे तत्त्ि जसे परतंत्र राष्ट्राच्या उद्धारास उपयुक्त म्हिून लागू 
करता येते ि ते समथयनीय ठरते, त्याचप्रमािे ते तत्त्ि आर्मथक ि सामावजक दास्यात रखडिाऱया शतेकरी–
कामकरी िगाच्या उद्धारास उपयुक्त ि समथयनीय ठरते आवि म्हिून त्याचा या कामी उपयोग करिे हे 
सत्याग्रही क्रावंतकारकाचें कतयव्य आहे ही विचारसरिी गारं्धीिादाने वनःसंकोचपिे मान्य केली पावहजे. 
यासंबरं्धीचे अवर्धक वििचेन टॉलस्टॉय ि माक्सय याचं्या आर्धारे पुढे केलेले आहे. 

 
सत्याग्रही क्रावंतकारकानंी व्यािहावरक राजकारिात भाग घेताना केिळ आदशयवनष्ठेचे र्धोरि न 

स्िीकारता राज्यशास्त्रातील िास्तििादी दृष्ट ी स्िीकारूनच त्यानंी तसा भाग घेतला पावहजे. राज्यसंस्था ही 
दंडर्धारी संस्था असल्यामुळे ती चालवििाऱयाचें सिय व्यिहार शुद्ध अकहसेच्या कसोटीत उतरू शकत नाहीत; 
असे असले, तरी आजच्या मानिसमाजाच्या अिस्थेत राज्यसंस्थेच्या दंडशक्तीला व्यिहारदृष्ट ीने त्यानंी 
मान्यता वदली पावहजे. ही मान्यता वदल्यानंतर केिळ तावत्त्िक दृष्ट ीने ज्यानंा सशस्त्र क्रातंी काही विवशष्ट  
पवरस्स्थतीत अपवरहायय ककिा समथयनीय िाटते, परंतु जे अशी रक्तपाती क्रातंी टाळण्याचे अनत्याचारी मागाने 
शक्य ते प्रयत्न करीत असतील ि ज्यानंी राजकीय र्धोरि या दृष्ट ीने अनत्याचारी क्रातंीचे तत्त्ि मनापासून 
स्िीकारले असेल, त्याचं्याशी राजकीय व्यिहारात सशतय सहकायय करून िागण्याचे र्धोरि स्िीकारले 
पावहजे. राज्यक्रातंी याचा व्यािहावरक अथय एक राज्ययंत्र जाऊन दुसरे राज्ययंत्र वनमाि होिे असाच असून, 
पवहल्या राज्ययंत्रास जसा समाजरक्षिासाठी दंडशक्तीचा आर्धार घेिे अियकय िाटते, तसाच त्याच्या वठकािी 
येिाऱया दुसऱया राज्ययंत्रासही दंडशक्तीचा आर्धार घ्यािा लागिार आहे. अशा दंडशक्तीच्या आर्धारािाचून 
चालिारी समाजव्यिस्था अद्यावप व्यिहारदृष्ट ीने कोिाच्याही दृष्ट ीपथात येऊ शकत नाही, म्हिून 
िास्तििादी दृष्ट ीने दंडशक्तीला सत्याग्रही क्रावंतकारकानंाही मान्यता द्यािी लागते. अशा दृष्ट ीने 
राज्ययंत्राच्या दंडशक्तीस त्यानंी सशतय मान्यता वदली, तरी तेिढ्याने सशस्त्र क्रावंतकारकाचं्या कहसेला त्यानंी 
मान्यता वदली पावहजे असे म्हििे सयुस्क्तक नाही. कारि राज्ययंत्राची दंडशक्ती ही समाजाच्या न्यायबुद्धीने 
ि संरक्षिबुद्धीने समाजाकडून मान्यता वमळविलेली शक्ती असते. समाजाच्या न्यायबुद्धीने ि संरक्षिबुद्धीने 
क्रावंतकारकाचंी कहसा मान्य केलेली नाही. इतकेच नाही, तर क्रावंतकालात समाजाची न्यायबुद्धी दुभगंली 
जाऊन न्याय-अन्यायसंबरं्धीच्या वनरवनराळया मतामताचंा गलबला माजून एक प्रकारची अंदारंु्धदी ककिा 
अराजक अिस्था वनमाि झालेली असते. अशा अराजक अंदारंु्धदीच्या अिस्थेतून जे मत शस्त्रबलाच्या 
झटापटीत विजयी होईल ककिा सत्तार्धारी बनेल, ते समाजात अवर्धक न्यायसंस्थापना करण्यास अवर्धक पात्र 
ठरेलच असे कोिासही म्हिता येिार नाही. म्हिून राज्ययंत्राच्या दंडशक्तीस िास्तििादी दृष्ट ीने मान्यता 



 

अनुक्रमणिका 

देिाऱया सत्याग्रहींनी सशस्त्र क्रावतकारकाशंी सहकायय कराि ेहे मत सयुस्क्तक ठरत नाही. असे असले तरी 
समाजातील घटनेत बद्धमूल झालेले अन्याय समाजाला असह्य झाले, समाजाची न्यायबुद्धी त्याच्या विरुद्ध 
बडं करून उठली आवि वतने प्रस्थावपत राज्ययंत्राच्या दंडशक्तीस वदलेला आपल्या न्याबुद्धीचा पाकठबा 
काढून घेतला, तर अशा समाजात काही काळ दंडशक्तीच्या रूपाने जी सत्ता आपले प्रभतु्ि चालविण्याचा 
प्रयत्न करीत असेल, ती सत्ता म्हिजे समाजाच्या न्यायबुद्धीने मान्यता वदलेली दंडशक्ती नसून ती एक 
संघवटत कहसाशक्तीच आहे हे मान्य करािे लागेल. अशा प्रकारची संघवटत कहसाशक्ती आपल्या हाती आलेले 
राज्ययंत्र वटकिनू र्धरण्यासाठी जे अत्याचार करू लागेल त्याचं्याखाली दडपून जाण्यापेक्षा अशा अिस्थेत 
प्रजेने केलेली सशस्त्र क्रातंी हीसुद्धा समाजाच्या प्रगतीस कारि होत असते ि तशी ती होत आलेली आहे हे 
ऐवतहावसक सत्य सत्याग्रही क्रावंतकारक नाकारू शकिार नाहीत. गारं्धीिाद्यानंाही राज्यशास्त्र ि 
इवतहासमीमासंा याचंा विचार करताना माक्सयिाद्यानंी प्रवतपादन केलेल्या क्रावंतशास्त्रापासून याबाबतीत काही 
बोर्ध घ्यािा लागेल. दंडशक्तीच्या उपयोगात अंतभूयत होिारी अपवरहायय कहसा ि अपवरहायय झालेल्या सशस्त्र 
क्रातंीत घडून येिारी कहसा यातील भेद हा वनत्य ि देशकालपवरस्स्थवतवनरपेक्ष नाही. तो सापेक्ष प्रमािभेदच 
असून काही प्रसंगी त्या दोहोंतील कहसेचे प्रमाि उलटसुलटही होऊ शकते हे विसरता कामा नये. एिढा बोर्ध 
लक्षात घेऊन सत्याग्रही क्रावंतकारकानंी रक्तपाती क्रातंी टाळण्याचे शक्य ते मागय त्िवरत अिलंवबले 
पावहजेत. या कामी त्यानंी मंत्रचळी िृत्ती र्धारि करून वदरंगाई करता कामा नये आवि आपली वनरपिाद 
अकहसा जे प्रथम मान्य करतील त्याचं्याशीच आम्ही सहकायय करू अशी िृत्तीही र्धारि करता कामा नये. 

 
केिळ तावत्त्िक दृष्ट ीने राज्यमीमासंा ि इवतहासमीमासंा करीत असता सशस्त्र क्रातंीच्या 

पुरोगावमत्िासंबरं्धी ककिा गुिदोषासंबरं्धी काहीही मतभेद झाले, तरी आरु्धवनक भारताप्रमािे ज्या राष्ट्रात प्राप्त 
करून घेतलेल्या नागवरक-स्िातंत्र्याच्या सत्याग्रहाचे ि अनत्याचारी क्रातंीचे वशक्षि जनतेला देण्यात आलेले 
आहे ि त्या अवर्धष्ठानािर लोकशाही राज्याची वनर्ममती करण्यात आलेली आहे, अशा राष्ट्रात हे सत्याग्रही 
क्रावंततंत्र ि लोकशाही राज्ययंत्र याचं्या आर्धारे समाजिादी क्रातंी पूिय अनत्याचाराने घडून येऊ शकेल 
याबद्दल वििेकी समाजिाद्यानंा आता शकंा उरलेली नाही ि त्यानंी त्यामुळेच आपल्या पक्षास अनत्याचारी 
र्धोरि लािनू वदलेले आहे. अथात या क्रावंतकायात लोकशाही राज्ययंत्रातील दंड-शक्तीचा उपयोग करािा 
लागेल, या अथाने या पक्षाचे र्धोरिही शुद्ध सत्याग्रही ककिा पूिय अकहसक म्हिता येिार नाही. तथावप 
िास्तििादी दृष्ट ीने शुद्ध सत्याग्रहींनी समाजिादी क्रातंीच्या कायासाठी अशा पक्षाशी सशतय सहकायय करून ते 
कायय अविलंबाने तडीस नेले पावहजे. सामावजक क्रातंीसंबंर्धीची जनतेमर्धील ही उत्कंठा तीव्र करण्याचे कायय 
आज भदूानयज्ञाच्या ि संपवत्तदानयज्ञाच्या रूपाने भारतात सुरू झालेले आहे. यातूनच िरील प्रकारचे 
गारं्धीिादी ि समाजिादी याचें सहकायय वनमाि होईल ि होत आहे. 

 
िगयहीन समाजाची संस्थापना करण्याचे ध्येय मान्य केल्यानंतर समाजातील िगयसंस्था आवि आर्मथक 

विषमता नष्ट  करिे हे मनुष्ट्याचे उत्पादनसाम्यय िाढल्यामुळे आज कसे शक्य ि अपवरहायय झालेले आहे याची 
समाजशास्त्रीय ि अथयशास्त्रीय मीमासंा गारं्धीिादाने माक्सयिादापासून वशकण्यासारखी आहे. बंरु्धभािना आवि 
समता ही ध्येये नैवतक ि आध्यास्त्मक दृष्ट ीने हजारो िष े मानिसमाजात मान्यता पािलेली असली, तरी 
उत्पादनकायय चालू राहण्याच्या दृष्ट ीने ि त्याचा विकास होण्याच्या दृष्ट ीने एके काळी आर्मथक विषमता आवि 
िगयसंस्था याचंी आियकयकता ि उपयुक्तता िाटत होती. म्हिूनच र्धमयसंस्थानीसुद्धा त्यानंा मान्यता वदलेली 
असून सारु्धसंतानंीही समाजर्धारिेला आियकयक म्हिून सामावजक ि आर्मथक िगयभेद नैसर्मगक ि न्याय्य 
मानलेले होते. पि आज मानिाची उत्पादनशक्ती िाढल्यामुळे समतेचे ि बरुं्धभािनेचे ध्येय सामावजक ि 
आर्मथक के्षत्रात प्रस्थावपत करून िगयसंस्था नष्ट  करिे शक्य ि आियकयक झालेले आहे. ही िगयसंस्थेच्या 
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उत्पत्तीची, अवभिृद्धीची ि विनाशाची समाजशास्त्रीय मीमासंा माक्सयिादाने जशी केलेली आहे तशी ती इतर 
कोित्याही सामावजक तत्त्िज्ञानाने केलेली नाही. 

 
त्याचप्रमािे र्धमयभािना ककिा अध्यात्मिृत्ती याचं्या आर्धारे सामावजक क्रातंीचे कायय चालू ठेिाियाचे 

तर ही र्धमयभािना विवशष्ट  अशा कोित्याही र्धमाशी एकरूप समजली जाता कामा नये, तर मानिी 
अंतःकरिातील समाजवहतबुद्धीशी ि सिोदयबुद्धीशी ती वनगवडत झाली पावहजे याचीही दक्षतापूियक जािीि 
सत्याग्रही क्रावंतकारकानंी वनत्य ठेिली पावहजे. तसेच मानिी अंतःकरिातील आत्मिृत्ती कोित्याही विवशष्ट  
सामावजक ककिा राजकीय संघटनेशी अथिा अध्यात्मशास्त्रातील कोित्याही सापं्रदावयक वसद्धातंाशी एकरूप 
बनू देता कामा नये. मानिी अंतःकरिातील सत्यवनष्ठा ि पे्रमभािना या वनत्य ि सनातन िृत्ती असल्या, तरी 
सामावजक, नैवतक अथिा आध्यास्त्मक शास्त्रातील कोिताही विवशष्ट  वसद्धातं हा वनत्य ि सनातन समजता 
कामा नये. मानिी बुद्धीला आकलन झालेले कोितेही सत्य पूिय ि अंवतम सत्य समजता कामा नये. त्या पूिय 
ि अंवतम सत्याच्या संशोर्धनाचे कायय मानिाने आपल्या जीिनातील सिय शक्तींचा उपयोग करून सतत चालू 
ठेिले पावहजे आवि अशा सत्याग्रही वनष्ठेने आपल्या बुद्धीस ि अंतःकरिास जे सत्य ज्या िळेी प्रतीत होईल, 
त्यािळेी त्या सत्याप्रमािे ितयन करीत रावहले पावहजे, हीच मानिाची वनरपेक्ष ि आदशयभतू जीिनवनष्ठा होय 
आवि या जीिनवनष्ठेच्या उपासनेसाठी भौवतक, सामावजक ि आध्यास्त्मक अशा कोित्याही शास्त्रातील अथिा 
व्यिहारातील सुप्रवतवष्ठत गिलेल्या वसद्धातंाविरुद्ध क्रातंी करण्यास सत्याग्रहींनी तयार असले पावहजे. ही 
िृत्ती वटकून राहील तरच सत्याग्रही जीिनवनष्ठेचे क्रावंतकारक स्िरूप प्रकट होऊन वतला आज मानिाला 
हिी असिारी निसंस्कृती वनमाि करता येईल. 
 
नििःशस्त्र क्रांती व मातसय 
 

िगययुद्ध आवि सशस्त्र क्रातंी यासंबंर्धी कालय  माक्सय याचा तावत्त्िक वसद्धातं काय आहे आवि त्यात 
वनःशस्त्र क्रातंीच्या मागाने समाजसते्तची प्रस्थापना करिे ही कल्पना अंतभूयत होऊ शकेल ककिा नाही याचा 
विचार आता करू. समाजसत्ताक क्रातंी ही सामान्यतः सशस्त्र मागानेच करािी असे कालय  माक्सय याचे मत 
असले, तरी ही क्रातंी करण्याची सार्धने प्रत्येक देशातील विवशष्ट  पवरस्स्थती आवि परंपरा याचंा विचार करून 
बदलािी लागतील आवि इंललंड ककिा अमेवरका यासंारख्या काही लोकसत्ताक राज्यात ती शातंतेच्या 
मागानेही घडून येऊ शकेल, असे माक्सयने म्हटले आहे.... 

 
[येथे आचायांनी माक्सयच्या १८७२ मर्धील भाषिातील एक उतारा उद्धघृरत केला आहे. वसडने हूक 

याचं्या Towards the Understanding of Karl Marx या पुस्तकातून (प.ृ २४४) हे अितरि घेतले असून 
सियच देशामंध्ये कामगार क्रातंीचा एकच एक मागय असिार नाही असे माक्सयने त्यात सूवचत केले आहे: 

 
“Of course, I must not be supposed to imply that the means to this end will be 

everywhere the same....... and we do not deny that there are certain countries such as the 
United States and England in which the workers may hope to secure their ends by peaceful 
means” –Marx-Engels, Collected Works, Col. 23, p. 255, Progress, Moscow, 1988.] 

 
...सार्धनाचंा वनियय करताना त्या त्या देशातील संस्था, रूढी आवि परंपरा याचं्याकडे विशषे लक्ष 

पुरविले पावहजे, असा सामान्य वसद्धातं सागंून नंतर याचे उदाहरि म्हिून इंललंड ककिा अमेवरका या देशात 
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कामगारिगात अवभपे्रत असिारी क्रातंी शातंतेच्या मागाने होऊ शकेल असे [माक्सयने] म्हटले आहे. लेवननने 
कालय  माक्सयच्या या मतासंबंर्धी स्पष्ट ीकरि करताना १८७१ च्या सुमारास इंललंडात नोकरशाही ि लष्ट्करशाही 
याचें प्रस्थ माजलेले नसल्याने अशा िळेी कालय  माक्सयला इंललंडात शातंतेच्या मागाने समाजसत्ताक क्रातंी 
होऊ शकेल असे िाटिे साहवजक होते. परंतु आज (१९१७ मध्ये) इंललंड आवि अमेवरका यात लष्ट्करशाही 
ि नोकरशाही याचें पूिय साम्राज्य माजल्यामुळे कालय  माक्सयने युरोपातील इतर देश ि इंललंड-अमेवरका 
याचं्यात केलेला हा भेद लागू पडत नाही असे म्हटले आहे. १८७५ नंतर इंललंडात साम्राज्यशाही विचारसरिी 
अवर्धकावर्धक रै्फलाि ू लागली, कारि कहदुस्थानसारख्या वजत राष्ट्रातील आर्मथक लुटीच्या ओघामुळे 
इंललंडातील सिय िगांच्या पोटापाण्याचा ि सुखसोयीचा प्रयकन सुटू शकेल अशी आशा तेथील जनतेस िाटू 
लागली. एकोविसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत ही आशा तेथील कामगारिगास िाटत नसल्याने तेथे कालय  
माक्सयचे िगयविग्रहाचे तत्त्िज्ञान रुजू लागले होते. पि पुढे अशी आशा उत्पन्न झाल्यानंतर इंललंडात 
िगयविग्रहाचे तत्त्ि मागे पडून साम्राज्यशाही लोकवप्रय होऊ लागली. तेथील समाजिादीही िगयविग्रहाचे तत्त्ि 
झुगारून देऊन िगयसहकायाचे तत्त्ि अिलंब ूलागले; आवि वब्रवटश राष्ट्रिाद लोकशाहीच्या तत्त्िािरून ढळून 
साम्राज्यशाहीचे स्िरूप र्धारि करू लागला. पवहल्या महायुद्धाच्या िळेी या िगयसहकायाच्या ककिा 
साम्राज्यशाहीच्या राष्ट्रिादाच्या भािनेस अनुसरूनच इंललंडातील कामगारिगय ि त्याचे पुढारी यानंी आपल्या 
भाडंिलशाही सरकाराशी सहकायय केले. आज ही साम्राज्यशाही आपला प्रयकन कायमचा सोडि ूशकत नाही 
याची जािीि तेथील जनतेस झाली आहे. म्हिूनच कहदुस्थानातील आपले साम्राज्य सोडून देण्यास तेथील 
जनता तयार झाली. 

 
सत्याग्रह आवि िगयविग्रहात्मक सामावजक क्रातंी या दोन गोष्ट ी तत्त्ितःच वभन्न आहेत ि त्याचंा 

समन्िय होऊ शकत नाही असे मानण्याचा अवलकडे एक प्रघात पडू लागला आहे. हा प्रघात पडण्यास जसे 
सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाचे विरोर्धक कारि आहेत तसेच त्याचे काही भक्तही कारि आहेत. यासाठी िगयविग्रहाचे 
तत्त्ि वकतपत यथाथय आहे ि िगयसंर्धी अथिा िगयसहकायय हे तत्त्ि वकतपत यथाथय आहे यासंबरं्धी येथे वििचेन 
करिे भाग आहे... 

 
...एकाच राष्ट्रात िागिारे वनरवनराळे िगय कोित्या तरी समान वहतसंबरं्धासंाठी जसे एक होत 

असतात तसेच ते वहतसंबंर्धातील विरोर्धाच्या तीव्रतेच्या प्रमािात परस्पराशंी विग्रह करण्यास तयार होतात. 
एका राष्ट्रातील वभन्न िगीयातं जसा वहतविरोर्ध असतो तसेच त्याचं्यात काही बाबतींत वहतसामान्यही असू 
शकते. ज्या िेळी समाजातील वहतसामान्याची भािना आवर्धक तीव्र असते त्यािळेी िगयविग्रहात्मक क्रातंी होऊ 
शकत नाही आवि ज्यािळेी िगयविरोर्धाची भािना वहतसामान्याच्या भािनेहून अवर्धक तीव्र असते त्यािेळी 
िगयविग्रहात्मक क्रातंी टळू शकत नाही. िगयविरोर्धाची भािना अवर्धक तीव्र होिे अथिा वहतसामान्याची भािना 
अवर्धक तीव्र बनिे या गोष्ट ी केिळ प्रचारािर अिलंबनू नसून त्या समाजाच्या अथिा राष्ट्राच्या आर्मथक ककिा 
राजकीय पवरस्स्थतीिर अिलंबनू असतात. ज्या देशातील सियच िगय सत्ताहीन बनून परकीयाचं्या जुलुमाचे ि 
द्रव्यहरिाचे स्थान बनलेले असतात, त्या देशात िगयविग्रहाच्या क्रातंीचे तत्त्ि रुजण्यास अनुकूल पवरस्स्थती 
असत नाही. अशीच स्स्थती दुसऱया राष्ट्रास लुबाडिाऱया साम्राज्यिादी राष्ट्रातील िगाची असते. त्याचं्यातही 
िगयविग्रहाच्या भािनेपेक्षा वहतसामान्याची भािनाच अवर्धक तीव्र असते ि त्यामुळे तेथील पवरस्स्थतीही 
िगयविग्रहात्मक क्रातंीस प्रवतकूलच असते. अशा िेळी िरील दोन्ही पवरस्स्थतीतील राष्ट्रातं एक प्रकारच्या 
राष्ट्रिादाची भािना प्रबल बनते. पवहल्या राष्ट्रात आपल्यािरील परकीय आक्रमिाच्या प्रवतकाराच्या 
स्िरूपाने ती व्यक्त होते आवि दुसऱया राष्ट्रात परकीयािंरील आक्रमिाच्या रूपाने ती व्यक्त होते. यापंैकी 
पवहले स्िरूप हे जगाच्या शातंतेस पोषक, तर दुसरे स्िरूप जगाच्या शातंतेस विरोर्धक असते. पवहल्या 
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स्िरूपाचा राष्ट्रिाद हा मानिसंस्कृतीच्या प्रगतीस कारि होतो. तर दुसऱया स्िरूपाचा राष्ट्रिाद हा वतच्या 
अर्धोगतीस कारि होतो. कहदुस्थानातील आजपयंतचा राष्ट्रिाद हा पवहल्या प्रकारचा असून तो 
मानिसंस्कृतीच्या प्रगतीस ि जगाच्या शातंतेस पोषक असा ठरलेला आहे. कहदुस्थानात कोिताच िगय 
आजपयंत सत्तार्धारी बनला नसल्यामुळे येथील लढ्यास िगयविग्रहाचे अथिा समाजसत्ताक क्रातंीचे स्िरूप 
येिे शक्य नव्हते. आता विलायतेतील राजसत्ता कहदुस्थानात आली असल्यामुळे येथील राष्ट्रिादातून वनमाि 
होिारी शक्ती काही काळ सर्धन-वनर्धयनिगातील विरोर्धाच्या ककबहुना विग्रहाच्या स्िरूपाने व्यक्त 
झाल्याखेरीज राहिार नाही. मात्र हा िगयविग्रह चालू असता येथील लोकशाहीतील राजसत्ता आपल्या हाती 
घेऊन वतचा उपयोग वनर्धयनिगाच्या बाजूने करिे सत्याग्रही समाजिाद्यासं शक्य होईल. ज्यािेळी 
कहदुस्थानातील सर्धनिगय एकजूट होऊन आपल्या देशात वनमाि झालेली लोकशाही हस्तगत करण्याच्या 
आवि त्या सते्तच्या आश्रयाने वनर्धयनिगाच्या उन्नतीस विरोर्ध करण्याच्या प्रयत्नास लागेल, त्यािळेी आपले 
सत्याग्रही तत्त्िज्ञान सोडाियाचे नसेल तर िगयविग्रहाचे तत्त्ि काही काळ अिलंवबिे समाजिादाच्या 
स्थापनेसाठी अपवरहायय होईल. यािळेी समाजिादी पक्षास आपल्या देशात वनमाि होिारी राजसत्ता हस्तगत 
करता आली नाही, तर त्याला प्रस्थावपत राजसते्तशी असहकारयुद्धही पुकाराि ेलागेल. परकीय सरकारच्या 
आश्रयाने जे वहतसंबरं्ध प्रबल झाले आहेत, त्यानंा विरोर्ध केल्याखेरीज या देशात खरी लोकशाही अथिा खरे 
स्िराज्य प्रस्थावपत करता येिार नाही. 
 
वहदी जिता आनि भांडवलशाही 
 

भारतातील स्िराज्य सरकारपुढे येथील चाळीस कोटी लोकाचं्या पोटापाण्याचा प्रयकन अत्यंत तीव्र 
स्िरूपात येऊन उभा रावहला आहे. आजपयंत कहदुस्थानातील सामान्य जनतेचे जे द्रव्यहरि झालेले आहे 
त्यामुळे येथील जनता आवि मध्यमिगय हे दोघेही आज उपासमारीने ि बेकारीने जजयर झालेले आहेत. या 
चाळीस कोटी लोकाचं्या राष्ट्राचा प्रयकन भाडंिलशाही ि साम्राज्यशाही पद्धतीने सुटिे अशक्य आहे. इंललंड 
ककिा जपान यासंारख्या छोट्या राष्ट्रानंा आपल्या जनतेचा ि मध्यमिगाचा प्रयकन काही काळ तरी कहदुस्थान 
ककिा चीन पादाक्रातं करून सोडवििे शक्य झाले असेल, पि कहदुस्थान ककिा चीन यासंारखे खंडतुल्य देश 
या मागाने आपल्या पस्तीस ककिा चाळीस कोटी जनतेचा प्रयकन सोडि ूशकत नाहीत. यामुळे कहदी राष्ट्रिादास 
इंस्ललश ककिा जपानी राष्ट्रिादाप्रमािे साम्राज्यशाहीचे स्िरूप येिे वनसगयतःच अशक्य आहे. अथात वब्रवटश 
साम्राज्याच्या आश्रयाने येथे उदयास आलेली भाडंिलशाही आपले आसन सुस्स्थर करू शकिार नाही ि 
देशातील राजसत्ता वतने काही काळ हस्तगत केली, तरीही येथील सामान्य जनतेचा ि मध्यमिगाचा प्रयकन 
वतला सोडविता न आल्याने वतला ती सत्ता आपल्या हाती वटकविता येिार नाही. आजपयंत येथे जे वब्रवटश 
भाडंिलिाले आपले आसन स्स्थर करीत होते, त्याचें ते आसन काढून घेऊन त्यािर कहदी भाडंिलिाल्यानंा 
बसविले, तरी तेिढ्याने कहदी जनतेचा प्रयकन सुटत नाही. कहदुस्थानातील र्धनोत्पादनाच्या नाड्ा कहदी 
भाडंिलिाल्याचं्या हाती आल्या ककिा वब्रवटश भाडंिलिाल्याचं्या हाती रावहल्या, तरी त्यातील र्फरक कहदी 
जनतेच्या वहतसंिर्धयनाच्या दृष्ट ीने र्फारसा महत्त्िाचा होऊ शकत नाही. त्या नाड्ा कहदी जनतेच्या हाती येिे 
म्हिजेच कोित्या तरी स्िरूपात समाजसते्तची स्थापना होिे, हेच कहदी जनतेच्या वहतसंिर्धयनास आियकयक 
आहे; ि ही प्रस्थापना िगयविग्रहाच्या तत्त्िाचे आकलन ि अिलंबन केल्याखेरीज करता येिार नाही. 
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वगयनवग्रह आनि सत्याग्रह 
 

आता िगयविग्रहाचे तत्त्ि भारतीय संस्कृतीशी आवि सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाशी विसंगत आहे या मताचा 
अवर्धक विचार करू. प्रथमतः सत्याग्रही तत्त्िज्ञान आवि िगयविग्रहाचे तत्त्ि यात मूलतःच विरोर्ध आहे की काय 
ते पाहू ि नंतर भारतीय संस्कृतीच्या इवतहासाच्या दृष्ट ीने त्याचा विचार करू. आतापयंत सत्याग्रही 
तत्त्िज्ञानाची उत्पत्ता ि अवभिृद्धी राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या लढ्यातूनच झाली असल्यामुळे त्याने िगयविग्रहाचे 
र्धोरि अिलंवबले नाही हे यथायोलयच झाले. आज या तत्त्िज्ञानातून राष्ट्रातील सिय लोक हे एका मोठ्या 
एकत्र कुटंुबातील अनेक व्यक्तींप्रमािे आहेत आवि त्या सिांचे वहतसंबरं्ध परस्परविरोर्धी नसून परस्परािलंबी 
आहेत असा प्रकारची राष्ट्रीय बरुं्धभािना जागृत झाली आहे. ही बरुं्धभािना अथिा राष्ट्रीय कुटंुबाची भािना 
समाजसते्तच्या तत्त्िाशी मुळीच विसंगत नसून ती त्यास पोषकच आहे. परंतु एकत्र कुटंुब हे समाईक संपत्तीच्या 
आवि श्रमसहकायाच्या तत्त्िािरच नादूं शकते ि वटकू शकते याची विस्मृती मात्र होऊ देता कामा नये. ज्या 
एकत्र कुटंुबातील संपत्ती समाईक नाही अथिा समाईक असली तरी वतचा उपभोग सिांस समत्िाने घेता येत 
नाही आवि ज्यातील सिय प्रौढ ि सुदृढ व्यक्ती त्या कुटंुबाच्या संपत्तीत ि सुखात भर घालण्यासाठी मनोभािाने 
झटत नाहीत, ते एकत्र कुटंुब अखेरीस नष्ट  झाल्याखेरीज राहात नाही. एकत्र कुटंुबातील एक दोन 
व्यक्तींनीच समाईक संपत्तीचा उपभोग घ्यािा ि इतरानंी केिळ कष्ट  करािते, या तत्त्िािर एकत्र कुटंुबात 
विग्रह उत्पन्न झाला, तर त्याची जबाबदारी समाईक संपत्तीचा वबनकष्ट ाने उपभोग घेिाऱया व्यक्तीिरच येते, 
हे उघड आहे. अशा व्यस्क्तच्या ितयनासच सामान्य भाषेत एकत्र कुटंुबातील दादावगरी असे नाि देण्यात येते. 
भाडंिलशाही म्हिजे अशाच प्रकारची राष्ट्रीय कुटंुबातील दादावगरी आहे. ही भाडंिलशाहीची दादावगरी 
कायम ठेिनू राष्ट्रीय कुटंुबाची जीवितयात्रा चालू शकत नाही आवि त्या कुटंुबात िगयविग्रह वनमाि होतो. 
म्हिून ही दादावगरी नष्ट  करिे आवि राष्ट्रातील प्रत्येक प्रौढ ि सुदृढ नागवरकास शारीवरक अथिा बौवद्धक 
कष्ट  केल्याखेरीज संपत्तीचा उपभोग घेता येिार नाही या तत्त्िािर राष्ट्राच्या औद्योवगक जीिनाची उभारिी 
करिे आवि एकत्र कुटंुबातील व्यक्तींप्रमािे राष्ट्रातील सिय व्यक्तींच्या सिांगीि विकासास आियकयक ि 
पोषक असा प्रकारे राष्ट्रीय संपत्तीचा उपभोग घेता यईल असे कायदे करिे, म्हिजेच समाजिादाची 
प्रस्थापना करिे होय. याच्या उलट, राष्ट्रातील सिय व्यक्तींची जीवितसार्धने भाडंिलशाहीच्या हातात देिे 
बहुजनसमाजाला वतच्या आर्मथक दास्यात लोटिे, म्हिजे राष्ट्रातील िगयविग्रह वचरंतन करिेच होय. 
िगयविग्रह वचरंतन करिे हे समाजिादाचे ध्येय नाही, भाडंिलशाहीच्या दादावगरीमुळे उत्पन्न होिारा िगयविग्रह 
नष्ट  करून राष्ट्रीय एकत्र कुटंुबाची न्यायाच्या ि समतेच्या पायािर स्थापना करिे हे समाजिादाचे ध्येय आहे. 
समाजिाद हा खरोखर सिोदयिादच आहे. मात्र ही सिोदयाची ि सहकायाची भािना समाजात 
भाडंिलशाही कायम ठेिनू नादूं शकत नाही, असे त्याचे स्पष्ट  मत आहे. भाडंिलशाहीच्या दादावगरीमुळे 
वनमाि होिारा िगयविग्रह नष्ट  करिे भाडंिलशाहीशी झगडा केल्याखेरीज शक्य नाही. हा झगडा करिे 
म्हिजे िगयविग्रह वनमाि करिे नसून भाडंिलशाहीने वनमाि केलेल्या िगयविग्रहाला बळी पडिाऱया सामान्य 
जनतेला सत्याग्रही बनवििे होय. न्यायप्रस्थापनेच्या लढ्यास सत्याग्रही भीत नाही, तसा वभईल, तर तो 
सत्याग्रही उरिार नाही. 

 
दुसऱया एका दृष्ट ीने सत्याग्रही तत्त्िज्ञान आवि समाजिाद यात अनुल्लंघनीय मतभेद असल्याचे 

प्रवतपादण्यात येत असते. सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात मनुष्ट्यस्िभाि सुर्धारिाक्षम आहे अथिा प्रत्येक मनुष्ट्याच्या 
अंतःकरिात न्यायबुद्धीच्या रूपाने परमेश्वर िसत असतो असे गृहीत र्धरण्यात येत असते. याच्या उलट, 
समाजिादी तत्त्िज्ञानात प्रत्येक मनुष्ट्य स्िाथयसारू्ध असतो असे गृहीत र्धरण्यात येत असते, अशा स्िरूपात हा 
मतभेद काही लोक मावंडतात. पि अशा प्रकारे मुष्ट्यस्िभािाच्या स्िरूपाबद्दल सत्याग्रही तत्त्िज्ञान आवि 
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समाजिादी तत्त्िज्ञान याचं्यातील मतभेदाची माडंिी करिे हेही आमच्या मते शास्त्रशुद्ध नाही. मनुष्ट्यस्िभाि 
केिळ स्िाथयप्रर्धान आहे असे समाजिादाचे मत नाही; आवि याच्या उलट मनुष्ट्यस्िभाि हा केिळ न्यायप्रर्धान 
आहे असेही सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाचे मत नाही. मनुष्ट्यस्िभािात स्िाथयबुद्धी ि न्यायबुद्धी ही दोन्हीही तत्त्ि ेअसून 
त्यापैकी स्िाथयबुद्धी न्यायबुद्धीच्या अंवकत झाल्याखेरीज मनुष्ट्यसमाजात शातंतेचे राज्य प्रस्थावपत होिार नाही 
हे दोन्हीही तत्त्िज्ञानात गृहीत र्धरािचे लागते. समाजातील स्िाथयबुद्धीिर न्यायबुद्धीचे वनयंत्रि राहण्यास त्या 
समाजाची आर्मथक घटना विवशष्ट  प्रकारची असिे अियकय आहे ि ती तशी बनली नाही तोपयंत समाजात 
न्यायप्रस्थापना होिार नाही ... असे समाजिादी तत्त्िज्ञान म्हिते. मनुष्ट्यस्िभािाचे व्यक्त स्िरूप कशा 
प्रकारचे असिार हेही समाजाच्या आर्मथक घटनेिर अिलंबून असते. जोपयंत ही घटना न्यायावर्धवष्ठत बनली 
नाही तोपयंत त्या समाजातील सामान्य व्यक्ती न्यायवर्धष्ठ बनू शकिार नाहीत. भाडंिलशाही समाजरचना 
अन्यायािर उभारलेली आहे आवि म्हिून ती रचना बदलल्याखेरीज अशा समाजातील सामान्य व्यक्तींचा 
स्िभाि न्यायप्रर्धान न होता स्िाथयप्रर्धान राहिार. भाडंिलिाले तेिढेच स्िाथी आवि कामगार तेिढे सियच 
न्यायवप्रय असे समाजिादाचे म्हििे नाही. कामगार ि भाडंिलिाले याचं्यातील लढा हा िगीय स्िाथाचाच 
लढा आहे हे त्यास मान्य आहे. तथावप, भाडंिलिाल्याचंा िगीय स्िाथय अवर्धक न्यायी समाजरचना प्रस्थावपत 
करण्याच्या आड येतो तसा कामगाराचंा िगीय स्िाथय न्यायी समाजरचना प्रस्थावपत करण्याच्या आड येत 
नाही. ककबहुना, तो त्या कायास साहाय्यकच बनतो असे त्याचे मत आहे. सामावजक ध्येय हे समाजात 
न्यायप्रस्थापना करण्यासाठीच असते आवि ही न्यायप्रस्थापना झाल्यानंतर त्या समाजातील सियच व्यक्तींचे 
वहत होिार असते. परंतु वतच्यामुळे सियच िगांचा स्िाथय अवर्धक सार्धतो असे नाही. काही िगांचा स्िाथय 
आजच्या समाजात वजतका सार्धतो वततका पुढील समाजात सार्धिार नाही. यामुळे अशा िगातील सामान्य 
लोक त्या ध्येयाच्या प्रस्थापनेस विरोर्ध करतात आवि आजच्या समाजात ज्या िगाचा न्याय्य स्िाथयही चुरडला 
जात आहे त्या िगातील लोक नव्या ध्येयाच्या प्रस्थापनेसाठी करािा लागिारा स्िाथयत्याग करण्यास र्फार 
मोठ्या प्रमािािर तयार होतात अशी समाजिादी विचारसरिी आहे. समाजसत्ताक आर्मथक घटना ही 
न्यायप्रस्थापनेसाठी असली, तरी वतच्यामुळे जमीनदार-कारखानदारिगाच्या स्िाथाला र्धक्का बसिार 
असल्यामुळे त्या िगातील सामान्य व्यक्ती समाजसत्ताक क्रातंीत सामील होिार नाहीत. इतकेच नाही, तर 
अशा सामान्य व्यक्ती या क्रातंीस विरोर्धच करतील असे समजून समाजिादी काययकत्यांनी आपले र्धोरि 
आखले पावहजे असे समाजिादी तत्त्िज्ञान आहे. ज्या िेळी सत्याग्रही तत्त्िज्ञान सामावजक क्रातंीचे कायय हाती 
येईल, त्या िेळी त्यासही अशाच प्रकारचे र्धोरि स्िीकाराि े लागेल असे आम्हास िाटते. आजपयंत ज्या 
राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या ध्येयाचा लढा राष्ट्रसभा चालिीत होती त्यातील र्धोरि अशा तत्त्िािरच आखलेले होते. 
भारतीय स्िातंत्र्य प्राप्त करून घेण्यासाठी जो झगडा कराियाचा त्या झगड्ात भारतीय लोकच अवर्धक भाग 
घेिार ककबहुना त्याचा सिय भार तेच उचलिार असे गृहीत र्धरूनच सत्याग्रहाची ि असहकाराची योजना 
करण्यात आली होती. भारतीयाचं्या स्िातंत्र्यासाठी वब्रवटशानंी का झगडू नये, असा प्रयकन सहसा कोिी 
उपस्स्थत करीत नाही. भारतीय स्िातंत्र्य हा केिळ जगात न्यायप्रस्थापना करण्याचा झगडा आहे ि म्हिून 
जगातील कोित्याही देशातील न्यायवप्रय ककिा न्यायवनष्ठ लोक या झगड्ात सारख्याच प्रमािात सामील 
होतील असे गृहीत र्धरून कोिीही िागत नाही. भारतीय स्िातंत्र्य हा जगातील न्यायप्रस्थापनेचा प्रयकन 
असला, तरी या न्यायप्रस्थापनेचा ज्या भारतीयाचं्या न्याय्य राष्ट्रीय स्िाथयसार्धनाशंी त्याचा वनकट संबरं्ध आहे, 
ते भारतीयच या झगड्ात जास्तीत जास्त स्िाथयत्याग करतील आवि ज्या वब्रवटश लोकाचं्या राष्ट्रीय 
स्िाथांच्या विरुद्ध हा झगडा चालू आहे, ते वब्रवटश लोक या झगड्ात जास्तीत जास्त विरोर्ध करतील असे 
गृहीत र्धरूनच सत्याग्रहसंग्रामाचेही र्धोरि आखण्यात येत असे. याचा अथय या झगड्ात कोितेच वब्रवटश 
लोक सामील झाले नाहीत ककिा त्यास त्यानंी सहानुभतूी दाखविली नाही असा होत नाही. काही अपिादभतू 
वब्रवटश व्यक्ती या झगड्ात सामील झाल्या ि अनेक वब्रवटश लोकानंी त्याच्याशी सहानुभतूीही व्यक्त केली. 
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पि तेिढ्याने िरील सामान्य वसद्धातंास बार्ध येत नाही. कहदी स्िातंत्र्याचा हक्क वब्रवटश राष्ट्राने मान्य 
करण्यापूिी साम्राज्यशाहीने येथे प्रस्थावपत केलेल राज्ययंत्र स्थवगत झाले पावहजे आवि साम्राज्यशाहीच्या 
मागाने आपला स्िाथय सार्धिे यापुढे अशक्य आहे अशी वब्रवटश राष्ट्राची खात्री झाली पावहजे तरच आपिास 
स्िातंत्र्यप्राप्ती होईल असे सत्याग्रहाच्या स्िातंत्र्यसंग्रामातही गृहीत र्धरलेले होते. या गृहीत र्धरण्यात सामान्य 
मनुष्ट्यस्िभािासंबरं्धी जी विचारसरिी अिलंवबण्यात येत होती, तीच विचारसरिी अिलंवबल्याखेरीज 
समाजसत्ताक क्रातंी घडिनू आिता येिार नाही. ती विचारसरिी म्हिजे भाडंिलशाही समाजरचना यापुढे 
चालू शकत नाही असे भाडंिलिाल्यासं वदसून आल्याखेरीज अथिा देशातील प्रस्थावपत राजसते्तने आपल्या 
सते्तच्या जोरािर समाजातील न्यायप्रस्थापनेस आियकयक असिारी ही क्रातंी बहुजन समाजाच्या पाकठब्याने 
आम्ही घडिनू आििार असा वनर्धार केल्याखेरीज समाजसते्तची प्रस्थापना होिार नाही हीच होय. या 
न्यायप्रस्थापनेच्या कायात कोिीच भाडंिलिाले सामील होिार नाहीत असे नाही, परंतु त्या िगातील 
सामान्य व्यक्ती त्यात सामील होिार नाहीत ि ज्या थोड्ा असामान्य व्यक्ती सामील होतील त्या आपला 
स्िाथय सोडूनच सामील होतील. ज्या भाडंिलिाल्यानंा या न्यायप्रस्थापनेच्या कायात सामील व्हाियाचे असेल 
त्यानंी आपले भाडंिलिालेपि सोडून देण्यास तयार झाले पावहजे. “एक िळे सुईच्या नेढ्यातून उंट जाऊ 
शकेल, पि परमेश्वरी साम्राज्यात श्रीमंतास प्रिशे करता येिार नाही,” असे विस्त म्हिाला. पवरग्रही मनुष्ट्य 
सत्याग्रही बनू शकत नाही असे महात्मा गारं्धी म्हितात आवि दवक्षि आवफ्रकेतील सत्याग्रहाच्या मोवहमेस 
सर्धनापेंक्षा वनर्धयनानंीच खरे साहाय्य केले असा आपला अनुभि वनिेदन करतात. या मतात ि अनुभिात 
मनुष्ट्यस्िभािाच्या स्िरूपासंबरं्धी जो वसद्धातं अंतभूयत झाला आहे त्याहून दुसरा कोिताही वसद्धातं 
समाजसत्ताक क्रातंीला भाडंिलिाले विरोर्ध करतील, या मतात अंतभूयत झाला आहे असे मानण्याची 
आियकयकता नाही. समाजातील अन्यायाचा प्रवतकार त्या अन्यायाने पीडलेले लोक करतात ि त्या अन्यायािर 
स्िाथय सार्धिारे लोक या प्रवतकारास विरोर्ध करतात, हा सामान्य व्यिहार ज्यासं माहीत नाही असे लोक 
समाजातील अन्यायवनिारिाचा लढा यशस्िी करू शकतील असे िाटत नाही. सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाचा 
व्यिहारही अशाच र्धोरिाने चालािा लागतो ि चालतो. 

 
सत्याग्रहातील अनत्याचारी असहकारक्रातंीचे तत्त्ि केिळ परकीय राजसत्तसच लागू न करता 

स्िकीय राजसत्ता ि स्िकीय र्धवनकिगय याचं्याविरुद्धही हे तत्त्ि अमलात आिता येईल असे जे आम्ही म्हितो, 
त्यास काउंट टॉलस्टॉय याचं्या विचारसरिीचा पूिय आर्धार देता येईल. टॉलस्टॉय हे ज्या राष्ट्रात जन्मले ते 
राष्ट्र राजकीय दृष्ट्ट्या परतंत्र नव्हते. त्यामुळे त्यानंी अनत्याचारी असहकाराचे तत्त्ि आपल्या देशातील ि 
इतर स्ितंत्र देशातंील र्धवनकिगय ि सरकार याचं्याविरुद्ध उपयोगात आिून जगातील श्रमजीिी 
कामगारिगास आपली मुक्तता कशी करून घेता येईल त्याचाच विचार केलेला आहे.... 

 
काउंट टॉलस्टॉय यानंी...स्िािलंबनाच्या आवि संघवटत आत्मबलाच्या जोरािर जगातील कष्ट ाळू 

सामान्य जनतेस आपल्या देशातील भाडंिलशाहीच्या ि लष्ट्करशाहीच्या जुलुमातून कसे मुक्त होता येईल 
त्याचे योलय प्रकारे स्पष्ट ीकरि केले आहे. सामान्य जनतेची या आत्मबलाच्या मागाने संघटना करून मुक्तता 
करण्याचे प्रत्यक्ष कायय टॉलस्टॉय याचं्याकडून रवशयात घडले नाही, म्हिूनच तेथे लेवननप्रभतृींचा 
शस्त्रबलाचा क्रावंतिाद रै्फलािला. म. गारं्धींनी टॉलस्टॉय यानंी उपदेवशलेला... अनात्याचारी असहकावरतेचा 
मागय अिलंबनू कहदुस्थानातील राष्ट्रीय स्िातंत्र्याचा झगडा कसा यशस्िी करािा त्याचे वशक्षि तीस िष ेकहदी 
जनतेस वदले. महात्मा गांर्धींच्या अंगी काउंट टॉलस्टॉय याचं्यापेक्षा व्यािहावरक मुत्सदे्दवगरी ि नेतृत्िकला 
अवर्धक असून येथील राज्यकत्यांनीही दूरदशी स्िाथाने का होईना, या वनःशस्त्र क्रावंतिादाची प्रचंड संघटना 
घडिनू आिण्यास थोडार्फार अिसर वदला. झारशाहीपेक्षा वब्रवटश साम्राज्यशाहीखाली नागवरक-स्िातंत्र्याचा 
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उपभोग थोडा अवर्धक घेता येत असल्यामुळे महात्मा गारं्धींना काउंट टॉलस्टॉय याचें वनःशस्त्र क्रावंतशास्त्र 
बऱयाच पवरित अिस्थेस पोहोचविता आले. तथावप, आजपयंत त्याचें कायय केिळ परकीय सते्ततून आपल्या 
जनतेस मुक्त करण्याचेच असल्याने त्याला स्िकीय राजे ि र्धवनकिगय याचं्याविरुद्ध चाललेल्या लढ्याचे 
स्िरूप प्राप्त झालेले नव्हते. स्िातंत्र्याचे कायय यशस्िी केल्यानंतर त्यास याच क्रावंतशास्त्राचा उपयोग काउंट 
टॉलस्टॉय यानंी वदलदर्मशत केल्याप्रमािे त्या कायासाठी करािा लागेल. हे भािी कायय अथातच महात्मा 
गारं्धींच्या पुढील वपढीतील सत्याग्रही पुढाऱयानंा करािे लागिार आहे. 
 
समाजवाद व औद्ोनगक नवकद्रीकरि 
 

भारतीय संस्कृतीचे भािी स्िरूप समाजसत्ताक बनिार याबद्दल भारतातील नव्या वपढीची आज 
बहुतेक एकिाक्यता होऊ लागली आहे. तथावप, या बाबतीत आिखी एका मुद्याचा विशषे विचार व्हाियास 
हिा. तो मुद्दा म्हिजे औद्योवगक विकें द्रीकरि (Industrial Decentralisation) होय. या मुद्याचा विचार 
करताना आरु्धवनक युरोपातील चार प्रमुख अथयशास्त्रज्ञाचं्या विचारसरिीचा तुलनात्मक अभ्यास करािा 
लागतो. ॲडॅम स्स्मथ, फे्रडवरक वलस्ट, कालय  माक्सय आवि वप्रन्स क्रोपोटवकन हे ते चार अथयशास्त्रज्ञ होत. 
यापंैकी ॲडॅम स्स्मथ हा व्यस्क्तिादी, फे्रडवरक वलस्ट हा राष्ट्रिादी, कालय  माक्सय समाजिादी ि वप्रन्स 
क्रोपोटवकन अराज्यिादी असे चार अथयशास्त्रज्ञ होते. ॲडॅम स्स्मथच्या व्यस्क्तिादी अथयशास्त्रातून खुल्या 
मदानाचे, अवनबरं्ध स्पर्धचे आवि भौगोवलक श्रमविभागाचे तत्त्ि वनमाि झाले. याच्याच आर्धारािर 
भाडंिलशाही आवि वब्रवटश साम्राज्यशाही याचंी िाढ झाली. भौगोवलक श्रमविभागाच्या तत्त्िानुसार आवशया 
खंडातील सुपीक राष्ट्रानंी केिळ शतेी करून अन्नाचा ि कच्च्या मालाचा पुरिठा करािा आवि इंललंडादी 
युरोपीय राष्ट्रानंी या कच्च्या मालाचा पक्का माल बनवििारे अवर्धक वकर्फायतशीर रं्धदे करािते हा श्रमविभाग 
वनसगयवसद्ध मानण्यात येऊ लागला. 

 
खुल्या व्यापाराच्या ि अवनबरं्ध स्परे्धच्या तत्त्िामुळे नेपोवलयनने सिय युरोपात महायुद्धाचा िििा 

पेटविला होता. त्या काळात कहदुस्थान घशात घालून बसलेल्या वब्रवटश भाडंिलशाहीला एकदा औद्यौवगक 
के्षत्रात वमळालेली आघाडी कायम वटकविता येऊ लागली आवि आवशया खंडाप्रमािे युरोप खंडातीलही 
लोकानंा पक्का माल पुरविण्याचा मक्ता वब्रवटश भाडंिलशाहीला वमळू लागला. हे पाहून फे्रडवरक वलस्ट या 
जमयन अथयशास्त्रज्ञाने खुल्या व्यापाराच्या तत्त्िािर आघात करून संरक्षक जकातीचे निे राष्ट्रीय अथयशास्त्र 
वनमाि केले. या अथयशास्त्राच्या तत्त्िानुसार आपल्या बाल्यािस्थेतील कारखानदारीला परदेशी मालािरील 
जकातीचे संरक्षि देऊन प्रत्येक युरोपीय देशाने इंललंडप्रमािे प्रचडं कारखानदारी वनमाि करािी आवि 
आवशयातील देशातून अन्न आवि पक्का माल आिून मागासलेल्या राष्ट्रानंा पक्का माल पुरविण्याच्या मक्तेदारीत 
सिय युरोपीय राष्ट्रानंी वब्रवटशाशंी स्पर्धा करािी असे नि े साम्राज्यिादी राष्ट्रीय अथयशास्त्र वनमाि झाले. 
फे्रडवरक वलस्ट याने ॲडॅम स्स्मथप्रभतृी अथयशास्त्रज्ञाचं्या व्यस्क्तिादी तत्त्िज्ञानाच्या िदेान्तामागे लपलेला 
राष्ट्रीय स्िाथय उघडकीस आविला, पि तसे करताना त्यानेही आपल्या राष्ट्रीय स्िाथाचा त्याग केला नाही. 
आवशयातील राष्ट्रे ही युरोपीय राष्ट्राचं्या कारखानदारीस लागिारा कच्चा माल तयार करण्यासाठीच 
वनसगाने अथिा परमेश्वराने वनमाि केली आहेत असे त्याने आपल्या ‘राष्ट्रीय अथयशास्त्रा’त स्पष्ट पिे वलवहले 
आहे. 

 
अशा प्रकारे फे्रडवरक वलस्ट याने जमयन राष्ट्रिादाला साम्राज्यशाही दीक्षा देण्याच्या कल्पनेचा 

अथयशास्त्रीय पाया एकोविसाव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास घातला. आपल्या इकडे न्या. रानडे याचं्या 
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काळापासून याच राष्ट्रीय अथयशास्त्राच्या र्धतीिर भारतीय अथयशास्त्र वनमाि करण्यात आले, परंतु कहदुस्थानात 
साम्राज्यशाही अथयशास्त्र वनमाि होिे शक्य नसल्याने हे भारतीय अथयशास्त्र यापुढील भारतीय संस्कृतीचा पाया 
घालण्यास पुरे पडिे शक्य नाही. यानंतर जमयनीत कालय  माक्सय याने जगप्रवसद्ध समाजिादी अथयशास्त्र वनमाि 
केले. त्याचा मुख्य वसद्धातं देशातील कारखाने ि जवमनी खाजगी मालकीच्या न ठेिता त्यािर समाजाची 
समाईक मालकी स्थापन करािी हा आहे. हा वसद्धातं स्िीकारल्याखेरीज भारतीयाचं्या पोटापाण्याचा प्रयकनही 
सुटत नाही, राष्ट्रीय भािना िगयविग्रहाने दुभगंल्याखेरीज राहात नाही, आवि लोकशाहीला र्धवनकशाहीचे 
स्िरूप आल्याखेरीज राहात नाही. ही तत्त्ि े आज भारतीय समाजिाद्यानंी मान्य केलेली आहेत. तथावप 
एिढ्याच तत्त्िाचं्या आर्धारािर भािी भारतीय संस्कृतीचा आर्मथक पाया घालता येिार नाही. तो घालण्यात 
औद्योवगक विकें द्रीकरिाचे वप्रन्स क्रोपोटवकन याने प्रवतपावदलेले तत्त्ि कहदुस्थानास स्िीकारािे लागेल. 
क्रोपोटवकन हा समाजिादी पि अराज्यिादी होता. कहदुस्थानात जो समाजिाद प्रथम आला तो कालय  
माक्सयच्या अनुयायामंार्फय त आल्यामुळे, क्रोपोटवकनच्या या औद्यावगक विकें द्रीकरिाच्या तत्त्िाकडे 
समाजिादी पक्षाचे जाि े वततके लक्ष प्रथम गेले नाही. हे तत्त्ि ग्रामोद्योगाचंी संघटना करिाऱया गारं्धी 
अनुयायाकंडून अनेक िष ेप्रवतपादण्यात येत आहे. पि ग्रामोद्योगाचं्या संघटनेत नैसर्मगक शक्तींचा आिी 
यंत्रकलेचा उपयोग करून घेतला पावहजे आवि र्धनोत्पादनाची सिय सार्धने सामावजक मालकीची बनविली 
पावहजेत, या क्रोपोटवकनच्या समाजिादी विचाराचंा र्फारसा उल्लेख ते करीत नाहीत. िस्तुतः भरतखंडास 
औद्योवगक विकें द्रीकरि आवि र्धनोत्पादनाच्या सार्धनािंरील मामुदावयक मालकी, या दोन्ही तत्त्िाचंा अिलंब 
करािा लागिार आहे. तसे होईल तरच कहदुस्थानात शतेी आवि उद्योगरं्धदे या दोहोंची सागंड योलय प्रकारे 
घालता येईल. भारतीय संस्कृतीचे ग्रामप्रर्धान स्िरूप कायम ठेिता येईल. औद्योवगक विकें द्रीकरिाबरोबर 
राजसते्तचेही विकें द्रीकरि घडिनू आिून लोकसते्तचा अवर्धक पवरपोष करता येईल आवि भरतखंडातील 
सिय विभागाचंी सिांगीि उन्नती होउन राजसते्तच्या ि र्धनोत्पादनाच्या कें द्रीकरिापासून उत्पन्न होिाऱया सिय 
आपत्ती टाळता येतील. 

 
प्रत्येक राष्ट्र, त्यातील प्रातं आवि प्रातंविभाग हे आर्मथक दृष्ट्ट्या शक्य वततके स्ियंपूिय बनिाियाचे, 

प्रत्येक विभागास लागिारा कच्चा ि पक्का माल शक्य वततका तेथल्या तेथे बनिाियाचा, प्रत्येक विभागातील 
लोकाचं्या सिय शक्तींचा विकास होण्यासाठी प्रत्येक विभागाचे औद्यावगक जीिन शक्य वततके विविर्धतेने संपन्न 
बनिाियाचे आवि अशा रीतीने प्रत्येक राष्ट्रविभाग स्िािलंबी ि शक्य वततका सियगुिसंपन्न बनािा असे ध्येय 
आपल्या दृष्ट ीपुढे ठेिाियाचे, ही क्रोपोटवकन याची आर्मथक विचारसरिी आहे. अशा रीतीने स्थावनक 
स्ियंपूियतेचे ि स्िािलंबनाचे तत्त्ि अिलंवबल्यास शतेी ि इतर उद्योगरं्धदे, कच्चा ि पक्का माल याचंी वनपज, 
उत्पादक आवि उपभोक्ते, शतेीतील काम आवि कारखान्यातील काम या सिांचा योलय मेळ बसिनू वनयोवजत 
आर्मथक घटना (Planned Economy) स्थापन करिे र्फार सोयीचे ि सुलभ बनते. ही आर्मथक घटना छोट्या 
छोट्या के्षत्रािर आवि लहान लोकसमुदायािर सुरू कराियाची असल्याने वतला र्फार संकीिय स्िरूप येत 
नाही. यामुळे वतच्यािर स्थावनक लोकाचं्या गरजाचंा ि मताचंा योलय प्रभाि पडून ती अवर्धक लोकमतानुिती 
राहू शकते आवि वतच्यातील प्रत्येक िीभागातील लोकाचें स्िातंत्र्य ि सुख अवर्धक सुरवक्षत राहू शकते. 
याखेरीज मोकळी हिा, मुबलक पािीपुरिठा, उघडी मैदाने आवि सूययवकरिाचंा भरपूर पुरिठा या वनसगयदत्त 
संपत्तीचा र्फार मोठ्या प्रमािािर सिांस उपभोग घेता येत असल्यामुळे, राष्ट्रीय जीिन अवर्धक वनरोगी, 
जोमदार, संपन्न आवि सुसंस्कृत होऊ शकते. उद्योगरं्धदे ि शतेी या दोहोंच्या कामी विद्युच्छक्ती सारख्या 
नैसर्मगक शक्तींचा उपयोग करण्याचे भौवतक ज्ञान आज प्राप्त झाले असल्याकारिाने आवि लोकसत्ता ि 
समाजसत्ता यासारख्या राज्य संघटनेच्या ि समाजसंघटनेच्या पद्धती उपलब्र्ध असल्याने त्याचंा उपयोग 
केल्यास भािी भारतीय संस्कृती पूिीप्रमािे ग्रामप्रर्धान ि कृवषप्रर्धान राहूनही ती भौवतकदृष्ट्ट्या अवर्धक संपन्न, 
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बौवद्धकदृष्ट्ट्या अवर्धक प्रगवतपर, सामावजक दृष्ट्ट्या अवर्धक समतापूिय, राजकीय दृष्ट्ट्या अवर्धक लोकसत्ताक 
आवि र्धार्ममक दृष्ट्ट्या अवर्धक प्रिृवत्तपर पि शावंतप्रर्धान बनविता येिे शक्य आहे. मात्र ती तशी बनिाियाची, 
तर भौवतक विद्या, यंत्रकला, बुवद्धस्िातंत्र्य, व्यस्क्तस्िातंत्र्य, सामावजक आवि आर्मथक समता, लोकसत्ता 
आवि समाजसत्ता या आरु्धवनक जगातील सिय भौवतक ि सामावजक शोर्धाचंा आम्ही भरपूर उपयोग करून 
घेतला पावहजे आवि तसे करताना आपली प्राचीन आध्यास्त्मक संपत्ती न गमािता वतच्या िृद्धीसाठीच या 
सिांचा उपयोग आम्ही केला पावहजे. अशा भािी भारतीय संस्कृतीचा पाया घालताना क्रापोटवकन याने 
राष्ट्रिादी ि समाजिादी अथयशास्त्राचंा समन्िय करून जे अथयशास्त्र प्रवतपावदले आहे, त्याचा आपिास उपयोग 
करािा लागेल असे आमचे मत आहे. 

 
क्रोपोटवकनच्या अथयशास्त्राचा आज जमयनी ि इटली या देशात राष्ट्रीय समाजिादी अथयशास्त्र म्हिून 

पुढे येऊ लागलेल्या साम्राज्यशाही अथयशास्त्राशी कोिताही संबंर्ध नाही हे ओळखून त्याचा रॅ्फवसस्ट ककिा नाझी 
अथयशास्त्राशी घोटाळा होऊ देता कामा नये. वहटलरशाहीचे नाझी अथयशास्त्र हे आपिास राष्ट्रीय समाजिादी 
म्हििीत होते, तरी ते िस्तुतः भाडंिलशाही ि साम्राज्यशाही अथयशास्त्र असून त्याने समाजिादास झुगारून 
वदलेले होते. एका अथाने ते व्यस्क्तिादी अथयशास्त्राच्या विरुद्ध असल्यामुळे त्याला राष्ट्रीय म्हित. याचा उगम 
फे्रडवरक वलस्ट याच्या अथयशास्त्रातच असून त्याचा समाजिादाशी काही संबंर्ध नाही. वब्रवटश साम्राज्यशाहीची 
िाढ व्यस्क्तिादी िातािरिात झालेली असल्यामुळे तेथील भाडंिलिाले िाघाप्रमािे बनले आहेत ि ते संघ 
करून राहण्याची ि िागण्याची प्रिृत्ती र्फारशी दाखिीत नाहीत आवि जमयन भाडंिलिाले राष्ट्रिादी 
अथयशास्त्राच्या संरक्षिाखाली िाढल्यामुळे त्याचं्यात संघभािना िाढून ते लाडंलयाप्रमािे बनले आहेत. दोघेही 
सारखेच कहस्त्र आहेत आवि दोघाचेंही खरे अथयशास्त्र साम्राज्यिादीच आहे. खरे राष्ट्रीिादी अथयशास्त्र ि खरे 
समाजिादी अथयशास्त्र याचं्यात विरोर्ध नसून त्याचंा समन्िय होऊ शकतो ि तो कसा करािा हे वप्रन्स 
क्रोपोटवकन याने योलय प्रकारे दाखिनू वदले आहे. याच अथयशास्त्राच्या पायािर भािी भारतीय संस्कृतीची 
इमारत आपिास उठिािी लागेल. 

 
वगयनवग्रह व युरोपीय संस्कृती 
 

आता आपि िगयविग्रह आवि समाजिाद या दोहोंचा भारतीय संस्कृतीच्या परंपरेच्या दृष्ट ीने विचार 
करून भारतीय संस्कृतीची प्रगती कशी ि कोठे खंुटली ते लक्षात घेऊन भािी भारतीय संस्कृतीचे स्िरूप कसे 
होईल, अथिा मानिसंस्कृतीला भारतीय संस्कृतीचा कोिता महत्िाचा संदेश आहे त्याचा थोडक्यात विचार 
करू. भारतीय संस्कृती ही जगातील एक अत्यंत प्राचीन संस्कृती आहे ि वतच्यापासून जगाला 
वशकण्यासारख्या अनेक गोष्ट ी आहेत हे वजतके खरे, वततकेच या संस्कृतीची प्रगती खंुटली आवि ती आरु्धवनक 
काळात युरोपीय संस्कृतीच्या पाठीमागे रावहली होती हेही खरे आहे. आपल्या संस्कृतीची प्रगती का खंुटली 
याचा विचार करून पुढे पाऊल टाकण्याचे ठरविल्याखेरीज आपल्या संस्कृतीला उज्िल स्िरूप प्राप्त होिार 
नाही आवि मानिसंस्कृतीत भर टाकण्याची आपली आकाकं्षाही सर्फल होिार नाही. मानिसंस्कृतीची िाढ 
करण्याचे कायय मध्ययुगापयंत युरोपीय ि भारतीय संस्कृती सामान्यतः बरोबरीनेच करीत होत्या, ककबहुना, 
काही बाबतीत मध्ययुगीन भारतीय संस्कृती तत्कालीन युरोपीय संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ ि अवर्धक संपन्न होती असे 
म्हिता येईल. पि आरु्धवनक काळात मात्र युरोपीय संस्कृती पुढे गेली. तथावप, आज वतचीही गती खंुटली 
असून येथून पुढील मागय काढण्याची शक्ती वतच्यापाशी उरली नाही. पुढील मागय युरोपातील तत्त्ििते्त्यानंा 
वदसत नाही असे नाही. पि या मागाने आपल्या लोकानंा नेण्याचे साम्यय तेथील लोकनायकापंाशी आहे असे 
वदसत नाही. युरोपीय संस्कृती भाडंिलशाही ि साम्राज्यशाही याचं्या भोिऱयात सापडली असून तो भोिरा 
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र्फोडून आपल्या संस्कृतीची नौका पुढे हाकारण्याची ताकद तेथील नाविकासं अथिा कियर्धारास असल्याचे 
वदसत नाही. युरापीय राष्ट्रापैंकी प्रमुख चार राष्ट्रे म्हिजे इंललंड, फ्रान्स, जमयनी ि इटली हीच होत. यापैकी 
जमयनी ि इटली यात साम्योपासकाचंा एकेक संप्रदाय वनमाि झालेला होता ि वहटलर आवि मुसोवलनी 
यासंारखे दोन समथय ि कतृयत्ििान राष्ट्रनायकही त्यानंा लाभले होते. अशा प्रकारे जमयनी ि इटली या देशातं 
साम्यय उत्पन्न झाले होते, पि या साम्याचा उपयोग मानिसंस्कृतीची प्रगती करण्याकडे त्यानंी न करता 
ती प्रगती थोपिनू र्धरून मानिसंस्कृतीला प्रवतगामी ि आसुरी स्िरूप देण्याकडे स्ितःच्या ि आपल्या 
राष्ट्राचं्या शक्तीचा उपयोग ते करीत गेले. आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेले लोकशाहीचे आवि नागवरक 
स्िातंत्र्याचे तत्त्ि त्यानंा उघडपिे पायाखाली तुडिनू सिय मानिसंस्कृतीचा अथिा युरोपीय संस्कृतीचा अंत 
झाला तरी हरकत नाही, पि लोकसते्ततून वनमाि होिारी समाजसत्ताक संस्कृती आपि युरोपात स्थापन 
होऊ देिार नाही असा चगं त्यानंी बारं्धला होता. आपल्या राष्ट्रातील र्धवनकिगाचा त्यानंा पाकठबा होता. या 
र्धवनकिगाच्या सेिनेे लाचार झालेला आवि भािी साम्राज्यशाही लोभाने मोवहत झालेला बुवद्धप्रर्धान मध्यमिगय 
तत्त्िभ्रष्ट  होऊन त्याचंी सेिा करण्यास तत्पर होता आवि अज्ञानी शतेकरीिगाला कामगारिगापासून र्फोडून 
घेऊन त्यानंी समाजसते्तच्या प्रस्थापनेसाठी झगडिाऱया जनतेची र्फळी र्फोडली होती. त्यानंी स्थापन केलेल्या 
हुकूमशाहीतून जनतेची मुक्तता होण्यास रक्ताच्या नद्या िाहविण्याच्या सशस्त्र क्रातंीखेरीज दुसरा कोिताही 
मागय तेथील जनतेच्या पुढाऱयासं वदसत नव्हता. पि झारशाहीपेक्षा वहटलरशाही ि मुसोवलनीशाही यानंा 
अवर्धक शास्त्रीय स्िरूप प्राप्त झाले होते आवि राज्ययंत्रही अवर्धक काययक्षम वदसत होते. यामुळे प्रचंड 
महायुद्धाच्या होमकंुडात त्याचंी आहुती पडल्याखेरीज त्याचं्या मगरवमठीतून युरोपीय संस्कृतीची मुक्तता 
होईल असे वदसत नव्हते. दुसऱया महायुद्धाच्या रूपाने हे होमकंुड पेटल्यानंतर त्यात वहटलरशाही ि 
मुसोवलनीशाही याचं्या संपूिय आहुती पडल्या, पि त्याचबरोबर सिय युरोप खंडाची राखरागंोळी होऊन तेथील 
संस्कृतीही नष्ट  झाली. 

 
युरोपातील इंललंड ि फ्रान्स हे जे दुसरे दोन देश, त्यानंी अद्यावप लोकसते्तचा बुरखा उघडपिे रे्फकून 

वदलेला नाही आवि आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेली संस्कृती आम्हीच संरक्षनू ठेविलेली आहे असे जगाला 
भासिीत आहेत. या राष्ट्रात आज कोित्याही प्रकारचे साम्ययच उरलेले नाही असे वदसत आहे. आपल्या 
साम्राज्याचे संरक्षि करिे हेही त्यासं कठीि झालेले असून त्या साम्राज्याचा लोभही त्यासं सुटत नाही. 
युरोपीय संस्कृतीची िाढ ि प्रगती समाजसते्तनेच होऊ शकेल हे त्याचं्यापैकी अनेक विद्वानांना पटलेले आहे, 
पि ही त्याचंी विद्वत्ता राष्ट्राच्या गळी उतरविण्याचे ि राष्ट्राकडून समाजसते्तची प्रस्थापना करविण्याचे 
साम्यय आज त्याचं्यापैकी कोिापाशीही आहे असे वदसत नाही. ज्या िळेी राष्ट्रास थोर, समथय ि कतृयत्ििान 
पुढाऱयाची आियकयकता असते, त्या िळेी ते वनमाि होत नाहीतसे झाले, म्हिजे त्या राष्ट्राच्या अर्धःपाताचा 
काळ आला अथिा त्याच्या संस्कृतीच्या किनाशाचा काळ ओढिला असे म्हिण्यास हरकत नाही. 
संस्कृवतिृक्षाला कीड लागली म्हिजे थोर कत्या पुरुषाचंी र्फळे त्यास येत नाहीत. युरोपमर्धील इंललंड ि 
फ्रान्स या देशाचंी ि त्याचं्या संस्कृतीची आज अशीच शोचनीय अिस्था झालेली आहे असे वदसते. आरु्धवनक 
काळात राष्ट्रीयत्ि, लोकशाही ि भाडंिलशाही याचंा उदय या राष्ट्रात झाला. त्यानंी काही काळ 
मानिसंस्कृतीचे नेतृत्िही केले. भौवतक विद्या ि सामावजक विद्या याचंी बरीच िाढ केली आवि यापुढील 
इवतहासात मानिसंस्कृती कोित्या युगात प्रिशे करिार याचेही शोर्ध लाविले. पि आपल्या संस्कृतीची प्रगती 
करण्याचे साम्यय आज त्याचं्यापाशी उरलेले नाही. संस्कृतीची प्रगती खंुटली की वतचा अर्धःपात सुरू होतो, 
हाच अनुभि इंललंड ि फ्रान्स या देशासं आज येत आहे. त्याचें राष्ट्रीयत्ि आज दुभगंले आहे आवि त्याचंी 
लोकसत्ता र्धवनक सत्ता बनली आहे. आज या दोहोंच्यापुढे जाण्याचा काळ आलेला आहे हे त्याचं्या बुद्धीला 
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कळते, पि हातून िळत नाही अशी दुबयल शोचनीय अिस्था त्यासं प्राप्त झाली आहे. “जानावम र्धमं न च मे 
वनिृवत्तः । जानाम्यर्धमय न च मे वनिृवत्तः ।” अशा अिस्थेत आज ही राष्ट्र आहेत. 

 
आरु्धवनक भारतातील महात्मा गारं्धी अथिा प.ं जिाहरलाल नेहरु ककिा श्री जयप्रकाश याचं्याइतके 

कते पुरुष आज इंललंडात ककिा फ्रान्समध्ये वदसत नाहीत. तेथील सामान्य जनता साम्राज्यशाहीच्या लुटीतून 
वमळिाऱया संपत्तीने तत्त्िभ्रष्ट  झाली आहे. प्युवरटन काळात प्रस्थावपत राजसते्तविरुद्ध बडं करून आपल्या 
राष्ट्राच्या संस्कृतीच्या प्रिाहाला सत्तार्धारी िगाने घातलेला बारं्ध र्फोडून टाकण्याचे साम्यय ज्या राष्ट्राने 
दाखविले, त्या राष्ट्रात आज वनःशस्त्र क्रातंीचेही साम्यय उरलेले नाही. आरु्धवनक भारताने १९३०, १९३२ 
साली ि १९४० ते १९४५ या काळात अपूिय सत्याग्रहसंग्राम केले आवि प्रस्थावपत राजसते्तने बेकायदा 
ठरविलेल्या राष्ट्रसभेचे लढाऊ क्रावंतयंत्र सत्तार्धारी प्रवतपक्षाकडून होिाऱया दडपशाहीच्या उग्र ि भयानक 
शस्त्रसंपातासही न जुमानता काही िषे चालू ठेिले. परंतु १९२६ साली वब्रवटश कामगारानंी साियवत्रक संपाचे 
प्रत्यक्ष प्रवतकाराचे जे हत्यार प्रस्थावपत राजसते्तविरुद्ध उचलेले होते, ते बेकायदेशीर ठरिार अशी नुसती 
र्धमकी वमळाल्याबरोबरं त्यानंी दूर रे्फकून वदले आवि कोित्याही प्रकारची राज्यक्रातंी करण्याचे साम्यय 
आपल्यापाशी नाही असे जिू काय आपल्या कृतीने जगजाहीर केले. यानंतर मॅक्डोनाल्डसारख्या पुढाऱयानंी 
काँझरिेवटव्ह पक्षास वमळून आपि आजन्म नेतृत्ि करून िाढविलेल्या समाजिादी पक्षास ि तत्त्िज्ञानास दगा 
द्यािा हे क्रमप्राप्तच होते. महात्मा गारं्धींनी आरु्धवनक भारतात सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाच्या साहाय्याने एक प्रचंड 
साम्यय वनमाि केले आहे. या साम्याचे अवर्धष्ठान प्राचीन भारताचे आत्मबल आहे आवि या साम्यामुळे 
आरु्धवनक भारतास आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा अवभमानही उत्पन्न झालेला आहे. त्याचबरोबर आरु्धवनक 
युरोपीय संस्कृतीसंबरं्धी एक प्रकारचा अनादर ि तुच्छताही वनमाि झाली आहे. या अनादरबुद्धीमुळे कदावचत 
आरु्धवनक भारताचा अर्धःपातही होण्याचा संभि आहे. आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेली प्रत्येक गोष्ट  अथिा 
प्रत्येक विचारसरिी त्याज्य ि तुच्छ आहे, ही िृत्ती भारतीय अंतःकरिात बळाित गेली, तर प्रचीन भारतीय 
संस्कृतीतील दोषानंाच आरु्धवनक भारत वचकटून बसेल, एिढेच नाही, तर आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीचा 
अनादर करता करता वतच्या उज्ज्िल अंगाचंा मात्र तो अनादर करील आवि वतच्या हीन अंगाचंा नकळत 
आदर करू लागेल अशी भीती काही विचारितंानंा आज िाटू लागली आहे ि ती सियस्िी वनरार्धार आहे असे 
आम्हालाही म्हिित नाही. मात्र एिढे खास, की आरु्धवनक भारत आज काययक्षम ि समथय बनू लागला आहे. 
ही त्याची काययक्षमता ि साम्यय एकसारखे िाढत आहे. यामुळे अशी भीती खरी ठरण्याचा संभि र्फारच अल्प 
वदसतो. कोितेही राष्ट्र एकदा आत्मोद्धाराच्या उद्योगास झटून लागले ि त्याकवरता त्याग करण्याची प्रिृत्ती 
त्याच्यातील बुवद्धमानिगात िाढू लागली, तर त्याचे तत्त्िज्ञान सदोष असले तरीही त्याचा अर्धःपात न होता 
त्याच्या उद्योगाच्या साम्याने ते तत्त्िज्ञान हळूहळू वनदोष बनू लागते. आत्मोद्धाराचा उद्योग करण्याची ही 
आत्मपे्ररिा आज भारतात जागृत झाली असल्यामुळे आपले राष्ट्रीय तत्त्िज्ञान तो अवर्धकावर्धक वनदोष आवि 
शुद्ध बनिील अशी आम्हास वनवित आशा िाटते. असे असले तरी अलीकडे भारतीय संस्कृतीचा अवभमान ि 
युरोपीय संस्कृतीसंबरं्धी तुच्छताबुद्धी वनमाि झाल्यामुळे आमच्या तत्त्िज्ञानात कोिते दोष वनमाि होण्याचा 
संभि आहे आवि कोित्या दोषामुंळे प्राचीन भारतीय संस्कृतीची प्रगती खंुटून गेली ि वतला आरु्धवनक युरोपीय 
संस्कृतीपुढे हार खािी लागली याचे येथे थोडक्यात वििचेन केल्याखेरीज या पुस्तकाचा समारोप योलय प्रकारे 
होिार नाही. म्हिून आता त्याच विषयाकडे िळिे भाग आहे. 
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वगयनवग्रह आनि भारतीय संस्कृती 
 

आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीची उत्पत्ती िगयकलहाच्या रूपाने झाली आवि आज वतचा विनाशही 
कदावचत या िगयकलहातच होईल असे िाटत आहे. त्यामुळे हे िगयकलहाचे तत्त्ि आपिास मुळीच नको असे 
मानण्याकडे काही लोकाचंी प्रिृत्ती होत आहे. आमच्या मते ही प्रिृत्ती कदावचत आमच्या प्रगतीच्या आड 
येण्याचा संभि आहे. आम्ही राष्ट्रीय स्िातंत्र्याच्या झगड्ात गुंतलो असताना िगयकलह बाजूस ठेिनू केिळ 
राष्ट्रीय बंरु्धत्िािर भर देण्याचे र्धोरि त्या स्स्थतीस ि तत्कालीन राजकारिास अनुरूप होते असे म्हिता 
येईल. तथावप, संपूिय स्िराज्याच्या प्राप्तीनंतर आता आपिास िगयविग्रहाचे तत्त्ि स्िीकारािे लागेल आवि 
त्याचा सत्याग्रहाशी समन्िय करािा लागेल असे आमचे स्पष्ट  मत आहे. आरु्धवनक युरोपने िगयविग्रह केला 
अथिा अिलंवबला यात त्याची चूक झालेली नाही. हा विग्रह करीत असता अत्याचारी मागांचा अवतरेक केला, 
राष्ट्रीय बरुं्धत्िाशी त्याचा समन्िय मुळीच केला नाही आवि या िगयविग्रहाच्या कामी लोकसत्ताक संस्थाचंा 
मुळीच उपयोग होिार नाही असे गृहीत र्धरून लोकशाहीिरच हत्यार उपसले, या बाबतीत युरोपची चूक 
झाली असे आपि म्हिू शकू. सत्याग्रहाने िगयविग्रहाचे र्धोरि स्िीकारले, तरी त्यामुळे राष्ट्रीय बंरु्धत्िाला बार्ध 
येण्याची गरज नाही. कारि सत्याग्रही संग्रामात प्रवतपक्षातील व्यक्तींचा दे्वष अंतभूयत होत नाही. सत्याग्रही 
संग्राम हा विवशष्ट  प्रकारच्या अन्यायी समाजरचनेविरुद्ध ककिा विवशष्ट  संस्थेविरुद्ध असू शकतो; त्या 
समाजरचनेत ककिा संस्थेत नादंिाऱया व्यक्तींविरुद्ध हा संग्राम असू शकत नाही. भाडंिलशाही संस्था नष्ट  
करिे अथिा भाडंिलिाला िगय नष्ट  करिे याचा अथय भाडंिलिाल्या व्यक्ती नष्ट  करिे असा नाही. 
समाजिादी तत्त्िज्ञानाचीही तत्त्ितः हीच भूवमका आहे. कालय  माक्सयने ‘कॅवपटल’ गं्रथाच्या प्रस्थािनेत ही गोष्ट  
स्पष्ट पिे माडंली आहे. आमचा झगडा भाडंिलिाल्या व्यक्तींविरुद्ध नसून तो भाडंिलशाही संस्थेविरुद्ध आहे 
असे त्याने म्हटले आहे. सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाने समाजसत्ताक रचना स्थापन करण्याचे ठरविले, तर ते ही 
विचारसरिी अवर्धक जोमाने पुरस्कारील आवि अनत्याचारी िातािरि क्रावंतकाळातही कायम ठेिील असा 
आम्हास विश्वास आहे. त्याचप्रमािे लोकसत्ता आवि सत्याग्रही प्रत्यक्ष प्रवतकार याचंा समन्िय करून वनशःस्त्र 
क्रातंी यशस्िी करण्याचे ि समाजसत्ताक क्रातंीचा स्िीकार करूनही त्याचंा राष्ट्रीयत्ि ि लोकसत्ता याचं्याशी 
समन्िय करिे सत्याग्रही तत्त्िज्ञानास शक्य आहे. मात्र िगयविग्रह ि समाजसत्ताक क्रातंी याचंा अिलंब 
केल्याखेरीज त्यास भािी भारतीय संस्कृतीची इमारत उठविता येिार नाही. 

 
िगयविग्रहाचे तत्त्ि प्राचीन भारतीय संस्कृतीशी सियस्िी विसंगत आहे हे मत आम्हास मुळीच पटत 

नाही. एिढे खरे आहे, की आरु्धवनक युरोपातील व्यापारी भाडंिलिाल्या िगाने सरंजामदारिगाविरुद्ध ज्या 
प्रकारचा िगयकलह केला, अथिा तेथील कामगारिगय भाडंिलशाहीविरुद्ध आज ज्या प्रकारचा िगयकलह 
करीत आहे त्या प्रकारचा िगयकलह भारतातील िैयकयिगाने केला नाही ि अद्यावप येथील कामगारिगयही 
भाडंिलशाहीविरुद्ध तशा स्िरूपाचा िगयकलह करीत नाही. तथावप त्याचबरोबर हेही खरे आहे की, प्राचीन 
भारतीय संस्कृती आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीच्या मागे पडली आवि वतची प्रगती खंुटून वतला अखेरीस 
आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीपुढे हार खािी लागली. आरु्धवनक युरोपातील व्यापारी मध्यमिगाने र्धमावर्धकारी ि 
सरंजामदार या िगाविरूद्ध शतेकरीिगाच्या साहाय्याने यशस्िी बडं उभारले, युरोपीय जनतेला, वनदान 
मध्यमिगाला, श्रद्धायुगातून बुवद्धयुगात आिून सोडले, नागवरक स्िातंत्र्याची बरं्धने राजसते्तला घालून वतला 
लोकवनयंवत्रत बनविले, सरंजामदारिगय नष्ट  करून सामावजक समतेचे ि लोकसते्तचे ध्येय पुरस्कावरले आवि 
मानिसंस्कृतीतील समाजसत्ताक युगाचे भविष्ट्य ितयविले. हे सिय करीत असता त्याने अध्यात्मविदे्यकडे पूिय 
दुलयक्ष केले, सिय विद्यानंा ि कलानंा केिळ र्धनोत्पदनाच्या दासी बनविल्या, आत्मबलाची उपेक्षा केली आवि 
केिळ शस्त्रबलािरच सिय भर वदला. आरु्धवनक युरोपच्या सिय संस्कृतीिर तुच्छताबुद्धीचा पडदा टाकून 
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आपिास भािी संस्कृती वनमाि करता येिार नाही. समाजातील कवनष्ठिगाला िवरष्ठिगाविरुद्ध कलह करून 
आपले हक्क प्राप्त करून घेण्याची कला आम्ही वशकविली नाही. यािरून आमच्या प्राचीन संस्कृतीत िगयकलह 
नव्हता असे म्हिता येत नाही. प्राचीन भारतात ब्राह्मि–क्षवत्रयाचंा िगयकलह झालेला आहे. यानंतर ब्राह्मि–
क्षवत्रयानंी िैयकय–शूद्रावंिरुद्धही कलह केलेला आहे. वद्वजांनी शूद्र अवतशूद्रानंा दास्यात ठेिण्यासाठी अनेक 
प्रयत्न केलेले आहे. 

 
या सिय ऐवतहावसक घडामोडी िगयकलहाखेरीज झालेल्या नाहीत. तथावप आरु्धवनक युरोपीय िैयकयानंी 

सामावजक समतेची ि लोकसते्तची लिाही पुकारून, शतेकरीिगाच्या साहाय्याने सरंजामदारिगाविरुद्ध 
िगयकलह करून एकराष्ट्रीयत्िाची ि लोकसते्तची स्थापना केली आवि नागवरकत्िाचे हक्क सिांना देऊन 
समाजात कोिताही शूद्रिगय राहू नये असे ध्येय पुकावरले, तशी गोष्ट  इकडे झाली नाही. पि हा आमच्या 
संस्कृतीचा मोठेपिा म्हिता येिार नाही. युरोपीय िैयकयानंी िगयकलहात अत्याचारी र्धोरि स्िीकावरले ही चूक 
असेल, पि आमच्या िैयकयानंी ही त्याचंी चूक टाळली याबद्दल त्याचंी स्तुती करता येत नाही. त्यानंी युरोपीय 
िैयकयाचंा पराक्रम ि कतृयत्िही दाखविले नाही आवि राष्ट्रीयत्ि ि लोकसत्ता याचंी वनर्ममतीही केली नाही. 
ब्राह्मिापंासून शूद्रापंयंत आमचे सिय िगय राष्ट्रीयत्िाला ि लोक- सते्तला पारखे रावहले आवि ईस्ट इंवडया 
कंपनीला साहाय्य करून आपला सिय देश त्यानंी पारतंत्र्यात लोटला. िवरष्ठ िगाच्या दडपिाखाली चुरडून 
गेलेले िैयकय, शूद्र ि अवतशूद्र, हे िगय कतृयत्िहीन बनले ि त्यानंी आपल्या बळािर िगयविग्रह केला नाही हे खरे 
असले, तरी परकीय नेत्यानंा साहाय्य करून त्यानंी एक प्रकारे आपल्यािर िवरष्ठ िगांनी केलेल्या एकतर्फी 
िगयविग्रहाचा सूडच घेतला असेही म्हिता येईल. यापेक्षा युरोपीय मध्यमिगीय व्यापाऱयानंी जो िगयकलह 
केला आवि आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीची वनर्ममती केली, तो िगयकलह अथिा आज तेथील कामगार 
स्िातंत्र्यभािनेने पे्रवरत होऊन भाडंिलशाहीविरुद्ध जो िगयकलह करीत आहेत तो आमच्यातील िैयकयानंी ि 
शूद्रानंी ि अवतशूद्रानंी अन्याय सहन करण्याचे जे व्रत पावळले ि अखेरीस परकीयासं वमळून आपले राष्ट्र 
पारतंत्र्यात लोटले त्याहून हीन असे कोिासही म्हिता येिार नाही. उलट आरु्धवनक युरोपने िगयकलह 
करताना अत्याचाराचा अिलंब केला, तरी िवरष्ठाचं्या अन्यायाविरुद्ध झगडण्याचे तत्त्ि कायम ठेविले आवि 
या झगड्ात अनेक श्रेष्ठ सामावजक ि राजकीय ध्येये वनमाि केली याबद्दल आरु्धवनक युरोपचे गुिानुिाद 
मानिी संस्कृतीच्या इवतहासलेखकासं गाि ेलागतात. आरु्धवनक भारताने आरु्धवनक युरोपच्या इवतहासातील 
िवरष्ठाचं्या अन्यायाविरुद्ध बंड करण्याचे तत्त्ि अंवगकारल्याखेरीज त्याचा उद्धार होिार नाही. मात्र हे बंड 
शातंतेच्या मागाने यशस्िी करण्याचे महत्कायय त्याने करून दाखविले, तरच आरु्धवनक युरोपचे दोष 
दाखविण्याचा अवर्धकार त्यास प्राप्त होईल. 

 
भरतखंडात आयय लोक येऊन रावहल्यानंतर त्यानंी ििाश्रमर्धमाच्या स्िरूपात आपली संस्कृती 

वनमाि केली. यापंैकी शूद्रििय आवि अवतशूद्रििय हे दासकमय करिारे ििय होते. ििाश्रमर्धमाची संस्कृती ही 
ब्राह्मि, क्षवत्रय ि िैयकय या तै्रिर्मिकाचंीच संस्कृती असून शूद्र ि अवतशूद्र हे त्याचें दास होते. तत्कालीन सिय 
समाजात दाससंस्था होती. युरोपीय समाजातही मध्यमयुगाच्या अखेरीपयंत इकडील चातुियण्यासारखे चार 
िगय होते. त्या काळात सामावजक समता याचा अथय समाजातील चार ििय मोडिे असा नसून ते िगय कायम 
ठेिनूही प्रत्येक िगात जन्मलेल्या कोित्याही व्यक्तीला आपल्या गुिकमानुसार िाटेल त्या िगात प्रिेश 
वमळािा असा होता. सिांत खालच्या शूद्रििासही सिांत िरच्या ब्राह्मििगापयंतचा दजा प्राप्त करून 
घेण्याचा मागय मोकळा असािा एिढीच सामावजक सुर्धारिेची कल्पना त्यािळेी होती. ज्यािळेी समाजातील 
र्धनोत्पादन र्फार अल्प प्रमािातच होऊ शकते, त्यािळेी समाजातील बहुजनसमाज हा संस्कृती ि संपत्ती 
यापासून पारखाच असतो. सिांना सुसंस्कृत ि सुसंपन्न करण्याचे ध्येय अशा काळी बहुर्धा कोिास सुचत नाही 
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ि सुचले तरी त्याचा व्यिहारात उपयोग होऊ शकत नाही. आपल्या इकडेही शूद्रिगाचे दास्य कमी करािे, 
त्यानंा भौवतक उन्नतीचे आवि ज्ञानप्राप्तीचे मागय मोकळे करािते, अशाबद्दल प्रयत्न करिारे पथं जैन–
बौद्धाचं्या काळापासून ककिा त्याचं्या पूिीच्या काळापासूनही वनघालेले आहेत. चािाकाचे लोकायत–मत हे 
अशाच प्रकारचे एक मत असािे, असा पुष्ट्कळाचंा अंदाज आहे. िवसष्ठ–विश्वावमत्राचं्या काळापासून िाटेल 
त्या ििात जन्मलेल्या व्यक्तीस ब्राह्मि ि ब्राह्मिाचा दजा प्राप्त करून घेण्याची कल्पना वनघालेली असून 
या कल्पनेच्या प्रचारातून एक विचारकलह आवि या विचारकलहातून एक प्रकारचा िगयकलहही वनमाि 
झालेला होता. श्रीकृष्ट्िाच्या भागितर्धमात ‘वस्त्रयो िैयकयास्तथा शूद्रास्तेऽवप यास्न्त परा ं गवतम् ’ हे मत मान्य 
करून वस्त्रयानंा ि शूद्रानंा समाजातील सियश्रेष्ठ दजा प्राप्त करून घेण्याची मुभा वदलेली आहे. बौद्धकाली जी 
क्रातंी झाली, ती एक प्रकारची सिांगीि समाजक्रातंी होती आवि त्या िळेी विचारकलह ि िगयकलह चालू 
असािा असे िाटते. नंतरच्या काळात शूद्रानंा िैवदक संस्कृतीचा अवर्धकार देण्यात आला नाही हे खरे असले, 
तरी ती िैवदक संस्कृतीच मागे पडून बौद्ध संस्कृती ि भागित संस्कृती पुढे आली असे म्हिाियास हरकत 
नाही. बौद्ध संस्कृतीने िैवदक परंपरेविरुद्ध उघड बडं पुकारले. भागितसंस्कृतीने हा उघड बडंाचा मागय 
स्िीकारला नाही, तरी एकपरीने भगिद्धगीरतेला िदेापेंक्षा अवर्धक श्रेष्ठ स्थान देऊन िैवदक संस्कृतीला गौित्ि 
वदले. ज्ञानेश्वरी िदेासंंबरं्धी म्हिते : 
 

िदुे संपन्न होये ठाई । पवर कृपिु आन नाहीं ॥ 
जे काकन लागला वतकह । ििाचा ंवच ॥ 
एरा ंभिव्यथा ठेलेया ं। स्त्रीशूद्रावदका ंप्राविया ं॥ 
अनिसरू माडूंवनया ं। असे नव्हे ॥ 
तरी मज पातंा ंतें उिें । रे्फडाियेा गीतापिें ॥ 
िदुे िेठला भलेतेिें । सेव्यु होआियेा ॥ 

 
‘राजवािे ज्ञानेश्वरी ’, अध्याय १८, श्लोक १४४७–४९ 

 
अशाच प्रकारे एकनाथ, तुकाराम िगैरे सारु्धसंतानंी स्त्रीशूद्रावदकानंा िदेाचा अवर्धकार नाही म्हिून 

िदेालाच गौि ठरविले आहे. िदेातील ि उपवनषदातंील आत्मोद्धाराचे सिय तत्त्िज्ञान भगिद्धगीहतेत आहे 
आवि भस्क्तमागातील इतर प्राकृत भाषातंील गं्रथातंही ते भरपूर आहे, मग आम्हास तुमच्या िैवदक ज्ञानाचे 
तरी काय महत्त्ि आहे असे भागित र्धमी संत उघडपिे बोलू लागले. “िदेाचा तो अथय आम्हासंवच ठािा । 
इतरानंी िहाि भार माथा ॥” असे तुकाराम छातीठोकपिे सागंतो. शूद्र वकतीही मोठा झाला तरी त्याला आम्ही 
ब्राह्मि म्हििार नाही ककिा राज्यावभषेक करिार नाही असा दुराग्रह िैवदक म्हिवििारे ब्राह्मि अद्यावपही 
र्धवरतात! पि व्यास-िास्ल्मकी हे ऋवषकोटीत गेले आवि शूद्र-अवतशूद्र जातीतील सारु्धसंत हजारो ब्राह्मिाचें 
आध्यास्त्मक गुरू बनले. शूद्रानंा िैवदक पद्धतीने राज्यावभषेक केला नाही, तरी त्यानंी राजसत्ता ि 
साम्राज्यसत्ता उपभोवगली आवि त्याचंी सेिा करून ब्राह्मिानंी त्याचंी स्तुवतस्तोते्रही गाईली. जो शूद्र केिळ 
पवरचयात्मक कमय करण्यासच लायक असे मानण्यात येत होते, तो कृवषगौरक्ष्यिाविज्य कमय तर करू 
लागलाच, पि मंत्री, राजा, इतकेच नाही तर सारु्धसंत, किी ि आध्यास्त्मक गुरुही बनला. भारतीय 
संस्कृतीत घडून आलेली ही एक प्रचडं विचारक्रातंी होती. वतचे िियन इवतहासाचायय कै. राजिाडे हे पुढील 
शब्दात करतात : “उत्तरकुरूत जो अर्धयरानटी शूद्र केिळ दासकमय करून समाजसोपानाच्या अगदी खालच्या 
पायरीिर लाथाडला जात होता, तो आता नंदाचं्या न मौयांच्या शूद्र ि िृषल राजिटीत अध्यात्म, नीती, 
प्रव्रज्या, एकिियता, सियसमता ि साम्राज्य याचंा विजयी चालक झाला. बुद्ध ि वजन यानंी, विशषेतः गौतमबुद्ध 
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याने केलेली ही क्रातंी केिळ सामान्य र्धमयक्रातंी नव्हे ककिा राज्यक्रातंी नव्हे ककिा मतक्रातंी नव्हे, ही सियव्यापी 
अशी भयंकर सामावजक क्रातंी होती. या प्रचडं क्रातंीने िैवदक समाजाचे पाय उखडून चातुियर्मिक समाज 
सुलटाचा उलटा होऊन गेला.” (‘रार्धामार्धि विलास चंपू’, प्रस्तािना, प.ृ १५१) ही प्रचडं समाजक्रातंी 
िगयविग्रहाखेरीज झालेली नाही. यानंतर बौद्धर्धमय जरी कहदुस्थानात उरला नाही, तरी त्याने केलेले हे कायय 
कायम वटकले. बुद्धाने िैवदक देिताकाडं, यज्ञयागावद कमयकाडं आवि सामावजक विषमता याचं्याविरुद्ध बंड 
उभावरले. पुढे बौद्धर्धमय जाऊन मूर्मतपूजा उदयास आली आवि काही काळ पौराविक देिताकाडं, व्रतोद्यापने 
ि पूजाविर्धाने आवि कुमारीलभट्टादींचा कमयठ मीमासंार्धमय याचें स्तोम माजले. तथावप, शकंराचायांनी 
अदै्वतिदेान्ताचे ज्ञानकाडं पुढे आिून देिताकाडंास ि कमयठपिास गौित्ि वदले आवि भागितर्धमीय संतानंी 
अदै्वतिदेान्ताचे शुद्ध तत्त्िज्ञान भस्क्तमागात आिून सामान्य जनतेला वनष्ट्काम भक्तीने आत्मोद्धाराचा ि 
मोक्षाचा मागय दाखिनू वदला. या सिय गोष्ट ी घडत असता कमयठ मीमासंकानंी ज्ञानमागीयाचंा ि भस्क्तमागीयाचंा 
वपच्छा पुरविला. प्रत्येक सारु्धसंताचं्या िेळी त्याच्या समताप्रस्थापनेच्या कायास विरोर्ध केला ि एक प्रकारचा 
िगयकलहही वनमाि केला. पि सारु्धसंतानंी सत्याग्रही िृत्ती र्धारि करून आपले र्धमयसुर्धारिेचे कायय पुढे 
चालविले. जो गौतम बुद्ध नास्स्तक ि िेदकनदक मानला जात होता, त्याला कहदू जनतेने ईश्वरी अितार 
बनविले! अशा संस्कृवतसुर्धारिेचे हे कायय झाले, तरी मध्ययुगीन भारत आरु्धवनक युगात येऊ शकला नाही. 
वब्रवटश अमदानीत आता महात्मा गारं्धींच्या नेतृत्िाखाली भागितर्धमीय सारु्धसंताचं्या सत्याग्रही िृत्तीतून एक 
वनःशस्त्र राज्यक्रावंतशास्त्र वनमाि झाले आहे. हे क्रावंतशास्त्र स्ितंत्र भारतात वनमाि झाले असते, तर त्याला 
सहजच सिांगीि क्रातंीचे स्िरूप आले असते ते अद्यावप आले नाही. तथावप लिकरच ते येईल आवि त्याच्या 
आश्रयाने िगयविग्रहाची सिांगीि समाजक्रातंी झाली, तरीही भारतीय राष्ट्रीयत्ि ि लोकसत्ता यानंा र्धक्का न 
लागता ती होईल अशी आमची कल्पना आहे. अशा प्रकारे आरु्धवनक युरोपात वनमाि झालेली संस्कृती 
आत्मसात करून त्याला जी क्रातंी घडिनू आिता आली नाही, ती शातंतेच्या मागाने घडिनू दाखविली, 
म्हिजेच सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाची खरी महती जगाला कळिार आहे आवि आरु्धवनक भारत वनमाि करिारी 
संस्कृती आरु्धवनक युरोपीय संस्कृतीपेक्षा श्रेष्ठ ठरिार आहे. 
 
आजचे क्रांनतकायय 
 

महात्मा गारं्धी ही भारतात वनमाि झालेल्या श्रीकृष्ट्ि ककिा गौतम बुद्ध याचं्यासारखीच एक अत्यंत 
थोर विभतूी आहे. त्याचं्या सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात भागितर्धमय आवि बौद्धर्धमय या दोहोंतील तत्त्िाचंा समन्िय 
झाला असून त्यास त्यानंी राजकीय ि सामावजक क्रातंीचे स्िरूप वदलेले आहे. श्रीकृष्ट्िाच्या अगर बुद्धाच्या 
िळेी ज्या प्रकारची सिांगीि क्रातंी भरतखंडात झाली, त्याहून अवर्धक व्यापक अशा प्रकारची सिांगीि क्रातंी 
घडिनू आिण्याचा काळ आज प्राप्त झाला आहे. शूद्र ककिा अवतशूद्र िगांपैकी कोित्याही लायक व्यक्तीला 
गुिर्धमानुसार वद्वजत्ि प्राप्त व्हािे, अथिा िैयकय, क्षवत्रय ककिा ब्राह्मि बनता याि ेएिढाच आजचा प्रयकन नाही. 
आज समाजातील वगयभेदच िष्ट करूि एकवगय-समाज स्थापि करण्याची आवनयकता आनि शतयता वाटू 
लागली आहे. आरु्धवनक युरोपात व्यापारी िगाच्या नेतृत्िाखाली जी संस्कृती वनमाि झाली, वतच्यातून 
लोकसते्तचे सामावजक समतेचे ध्येय उदय पािल्यापासून ही एकिगयसमाजाची कल्पना जगापुढे आलेली 
आहे. फ्रें च राज्यक्रातंीच्या िेळी समता, स्ितंत्रता ि बरुं्धता या तत्त्िािंर मानिसंस्कृतीची उभारिी करण्याचा 
प्रयाग प्रथम झाला. लोकसते्तची ि नागवरकस्िातंत्र्याची स्थापना झाली म्हिजे सिय लोक एकाच िगात येतात 
अशी त्या िेळी कल्पना होती. सरंजामशाही मोडून जमीनदारिगय नाहीसा झाला आवि सिांना सामावजक 
समतेचे ि नागवरकस्िातंत्र्याचे हक्क वमळून शूद्रिगय मोडून समाजात केिळ शतेकरी, कारागीर ि व्यापारी याचंा 
एक िैयकयिगय रावहला. प्रत्येकास बौवद्धक ि र्धार्ममक स्िातंत्र्य वमळाले आवि नैवतक, आध्यास्त्मक अगर र्धार्ममक 
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उन्नती करण्यासाठी स्ितंत्र र्धमावर्धकारीिगाचीही आियकयकता उरली नाही. प्रत्येक शतेकऱयास स्ितःची 
जमीन वमळाली. व्यापारी ि कारागीर यानंा रं्धद्यात वमळिारा नर्फा त्याचं्या कष्ट ाच्या, साहसाच्या ि संयमाच्या 
प्रमािातच वमळाल्यास समाजातील कोित्याही व्यक्तीला िाटेल ते स्थान प्राप्त करून घेता येते ि त्यामुळे 
एखाद्या व्यिसायातील लोकानंा काही काळ िाजिीपेक्षा जास्त र्फायदा वमळाला, तर त्या व्यिसायात इतर 
लोक वशरतात ि अिास्ति र्फायद्याचे प्रमाि कमी होते. याच्या उलट, कोित्याही व्यिसायात काम 
करिाऱयानंा त्याचं्या श्रमाचे योलय मोलही वमळेनासे झाले म्हिजे त्या व्यिसायातील लोक इतर रं्धद्यात 
वशरतात आवि उरलेल्या लोकानंा योलय नर्फा वमळू लागतो. अशा प्रकारे व्यिसायस्िातंत्र्य आवि 
करारस्िातंत्र्य याचं्या पायािर सिांना आपापल्या श्रमाच्या प्रमािात संपत्ती कमाविता येईल ि आपोआपच 
एकिगय-समाज वनमाि होईल अशी त्या िळेी अपेक्षा होती. ही अपेक्षा औद्यावगक क्रातंीतून वनमाि झालेल्या 
प्रचडं कारखानदारीचे स्िरूप आवि पवरिाम लक्षात न घेतल्यामुळे वनमाि झालेली होती. औद्योवगक क्रातंीचे 
स्िरूप जसजसे वदसून येऊ लागले तसतसे नागवरक स्िातंत्र्य, व्यिसाय स्िातंत्र्य ि करार स्िातंत्र्य एिढ्या 
पायािर लोकशाहीतून एकिगय-समाजरचना वनमाि होऊ शकत नाही असे वदसून येऊ लागले. 
कारखानदारीमुळे घरगुती रं्धदे बुडून गेले आवि शतेकऱयास वमळालेल्या जवमनीच्या विक्रयस्िातंत्र्यातून 
सािकार, दुकानदार ि भाडंिलदार याचं्या दडपिाखाली पुन्हा मोठी जमीनदारी वनमाि होऊ लागली. 
यावंत्रक साहाय्याने प्रचडं कारखानदारीप्रमािे प्रचडं प्रमािािर शतेी करिेही शक्य आहे हे लक्षात येताच, 
छोटी शतेी मोडून कारखानदारी पद्धतीची शतेी वनमाि होऊ लागली. या सिय प्रिृत्तींचा स्िाभाविक पवरिाम 
प्रत्येक देशातील कारखाने, जवमनी ि खािी एका अल्पसंख्य र्धवनकिगाच्या हाती जाण्यात होिार आवि 
प्रत्येक राष्ट्रातील बहुसंख्य जनता या अल्पसंख्य मालकिगाच्या आर्मथक दास्यात जािार हे पाहून कारखाने, 
जवमनी ि खािी याचं्यािर साियजवनक मालकी स्थापन केल्याखेवरज एकिगय-समाज, स्ितंत्रता, समता ि 
बरुं्धता ही ध्येये अंमलात येत नाहीत असे समाजिादी तत्त्िज्ञानंी ठरविले. हे समाजसते्तचे तत्त्ि म्हिजे 
औद्योवगक के्षत्रात लागू केलेले लोकसते्तचेच तत्त्ि आहे. या लोकसते्तची प्रस्थापना मालकिगाच्या औदायातून 
न होता कामगारिगाच्या बडंातून होईल, अशी शास्त्रीय समाजिादाची माडंिी कालय  माक्सयने करून 
भाडंिलशाहीतील अंतर्मिरोर्ध आवि िगयकलह याचं्या आर्धारािर भािी समाजसत्ताक क्रातंीचे शास्त्रीय भविष्ट्य 
ितयविले. हे भविष्ट्य रवशयात स्थूल मानाने खरे झाले आवि त्या िेळेपासून समाजसते्तचे ि एकिगय-समाजाचे 
ध्येय जगभर पसरले. कहदुस्थानास लोकशाही ि राष्ट्रीय स्िातंत्र्य याबंरोबरच हे समाजसते्तचे ध्येय स्िीकारािे 
लागिार आहे आवि जवमनी ि कारखाने याचं्यािरील खाजगी मालकी नष्ट  करून साियजवनक मालकी 
स्थापन करण्याचे क्रावंतकायय वनःशस्त्र मागाने यशस्िी करून दाखिाियाचे आहे. ही क्रातंी संघवटत 
असहकाराच्या ि सत्याग्रहाच्या तत्त्िानुसार घडिनू आििे शतेकरी-कामकरी िगाला कसे शक्य आहे ते मागे 
याच प्रकरिात टॉलस्टॉयचा जो उतारा वदला आहे त्यािरून वदसून येईल. [येथे उतारा वगळला आहे.] 

 
आरु्धवनक जगातील भौवतक विद्या, वतच्यामुळे प्राप्त झालेली र्धनोत्पादनाची भौवतक सार्धने, यंत्रकला 

आवि विद्युच्छक्तीसारख्या नैसर्मगक शक्ती याचंा उपयोग करून घेिे शक्य असल्यामुळे आज समाजात शूद्र-
अवतशूद्रिगय यासंारखा दासिगय ककिा दाससदृश िगय ठेिण्याची आियकयकता कोित्याही समाजास आियककता 
उरलेली नाही. ज्यािळेी राज्यशास्त्र ि युद्धकला ही बाल्यािस्थेत होती, त्यािळेी सरंजामशाही समाजाच्या 
संरक्षिाचे कायय योलय प्रकारे करीत होती आवि एखाद्या राजाने ककिा सरंजामदाराने जुलूम केला तर त्याचे 
बाहुबलाने पावरपत्य करिे समाजाला अिघड नव्हते. पुढे प्रचडं राज्ये वनमाि झाली तेव्हा सरंजामशाही 
मोडािी लागली आवि सिय लष्ट्कर ि लष्ट्करी अवर्धकारी यानंा राज्यातील पगारी नोकर बनिाि ेलागले. िाटेल 
त्याने िाटेल वततका प्रदेश कजकािा ि बाहुबलाच्या गुिािर राजा बनाि ेहे व्यस्क्तस्िातंत्र्य नष्ट  झाले तेव्हाच 
सामान्य जनतेचे स्िातंत्र्य िाढविण्याचा ि वतचे दास्य नष्ट  करण्याचा काळ आलेला आहे. ज्या िळेी प्रत्येकास 



 

अनुक्रमणिका 

कष्ट ाच्या प्रमािातच र्धनाजयन करता येत होते आवि कष्ट ाखेरीज र्फारसा र्धनसंचय करताच येत नव्हता, अशा 
प्राथवमक औद्यौवगक अिस्थेत िाटेल वततका पैसा वमळिािा ि त्याची मालकी उपभोगािी हे तत्त्ि समाजाच्या 
अवभिृद्धीस पोषक ठरले. आजच्या प्रचड र्धनोत्पादनाच्या काळात असे स्िातंत्र्य कोिासही देता येिार नाही. 
आज समाजात वमळिारी संपत्ती आवि ती वमळविण्यास कराि ेलागिारें कष्ट  याचें प्रमाि व्यस्त झाले आहे. 
संपत्तीिानासं हजारो लोकाचं्या जीवितािर सत्ता वमळू लागली आहे. ही सत्ता ि संपत्ती याचंा उपभोग तुम्ही 
केिळ समाजाचे वनवर्धर्धारक म्हिून करा असे सागंून हा प्रयकन सुटिार नाही. ज्या िळेी समाजातील र्धनाजयनाचे 
मागय हे न्याय्य असतात म्हिजे र्धनाजयनाचे कष्ट ाशी समप्रमाि असते— त्या िळेी अशा मागांनी वमळविलेली 
संपत्ती समाजाचा ठेिा म्हिून उपभोगा, वतचा जबाबदारीने उपभोग घ्या, हा उपभोग घेताना आत्मकल्याि ि 
लोककल्याि इकडे लक्ष ठेिा आवि अिास्ति उपभोग न घेता उरलेली संपत्ती दान करा असा उपदेश करून 
हे कायय भागते. परंतु समाजात र्धनाजयन करण्याचे कोिते मागय कायदेशीर असािते हे ठरविण्याचे कायद्याचे 
कायय िरील नैवतक उपदेशाने होऊ शकत नाही. र्धनोत्पादनाची पद्धती बदलली म्हिजे र्धनाजयनाच्या मागाने 
स्िरूपही बदलते आवि या बदललेल्या आर्मथक पवरस्स्थतीत र्धनाजयनाचे कोिते मागय मोकळे असािते ि 
कोिते असू नयेत, हे कायद्याने ठरिनू द्याि ेलागते. पूिीच्या पद्धतीत जे मागय समाजाला हावनकारक नव्हते 
ककिा ज्याचं्यामुळे समाजाची र्फारशी हानी होण्यासारखी नव्हती तेच मागय नव्या पवरस्स्थतीत समाजास अत्यंत 
हावनकारक ठरतात. तथावप, हे मागय ज्यानंा लाभदायक असतात त्यानंा त्या मागाने वमळिारी संपत्ती 
कष्ट ार्मजत िाटत असते ि अशा मागांनी वमळालेली संपत्ती जुलुमाने वमळविलेली आहे असे ते कबूल करीत 
नाहीत. हे मागय बदं करण्याच्या कायास अशा िगाचा विरोर्ध होतो आवि हा विरोर्ध परंपरेच्या ि मालकी 
हक्काचं्या नािाने होत असतो. र्धनाजयनाच्या मागांची परंपरा ि वतच्यातून वनमाि होिारे हे मालकीहक्क 
पवरस्स्थवतसापेक्ष असतात आवि व्यक्तींच्या मालकी-हक्कानंा कायदेशीर मयादा घातल्याखेरीज आवि 
समाजाला हावनकारक होिारे हे मालकी-हक्क काढून घेतल्याखेरीज समाजाची प्रगती होऊ शकत नाही हे 
तत्त्ि असे िगय कबूल करीत नाहीत. अशा िगांच्या विरोर्धामुळेच समाजात क्रातंीची आियकयकता उत्पन्न होते. 
औद्योवगक क्रातंीमुळे आज समाजसत्ताक क्रातंीची आियकयकता वनमाि झाली आहे आवि या क्रातंीचे कायय 
व्यक्तीला वमळिारी संपत्ती अथिा सत्ता याचंा उपभोग वतने समाजाचे वनवर्धर्धारक म्हिून घ्यािा, एिढ्या 
तत्त्िाने होऊ शकत नाही. समाजातील सते्तची ि संपत्तीची विभागिी कशी असािी, समाजातील व्यक्तीस 
सते्तचा ि संपत्तीचा लाभ कोित्या मागांनी व्हािा आवि सत्ता ि संपत्ती याचं्या विभागिीत समाजाची नैवतक 
उन्नती ि भौवतक सार्धने ही लक्षात घेऊन वकती प्रमािात समता कायद्याने अंमलात आिािी ि वकती प्रमािात 
विषमता कायम ठेिािी हे एकदा ठरून गेले आवि तत्कालीन भौवतक ि नैवतक उन्नतीस अनुरूप अशी 
समाजरचनेची कायदेशीर घडी बसली म्हिजे त्या समाजरचनेनुसार संते्तचा ि संपत्तीचा जो भाग कोित्याही 
व्यक्तीस प्राप्त होईल त्याचा उपभोग त्या व्यक्तीने कसा घ्यािा हे सागंण्यासाठी सत्तार्धारी ि संपवत्तमान 
व्यक्ती या समाजाच्या वनवर्धर्धारक आहेत हे तत्त्ि वनघालेले आहे. या तत्त्िाने लोकसत्ताक अगर समाजसत्ताक 
क्रातंीचे कायय होिार नाही, परंतु समाजसत्ताक क्रातंीनंतरही काही व्यक्तींच्या हाती अवर्धक सत्ता द्यािी लागेल 
आवि काहींना इतराहूंन अवर्धक संपत्तीचा उपभोग घेऊ द्यािा लागेल. या सते्तचा ि संपत्तीचा उपभोग त्यानंी 
कसा घ्यािा याला काही कायद्याची बंर्धने असली तरी या कायद्याच्या बरं्धनानंी हे कायय पूियपिे होिार नाही. 
त्यासाठी िरील नैवतक तत्त्िाचंा उपदेश आियकयकच राहील. पि या कामासही हा उपदेश प्रत्यक्ष आचरून 
दाखवििारे आवि कायदेशीर मागाने जी सत्ता ि संपत्ती वमळिे शक्य आहे तीही वमळविण्याच्या मागास न 
लागता केिळ आपल्या वकमान गरजा भागतील इतकी संपत्ती आपल्या कष्ट ाने वमळिनू अवर्धक संपत्तीचा ि 
सते्तचा अवभलाष न र्धरिारे, तसेच अवर्धकारीिगाने जनतेिर जुलूम केल्यास जनतेला त्याचा प्रवतकार कसा 
करािा हे दाखिनू देिारे आवि असा जुलूम असह्य होईल तेव्हा समाजसत्ताक लोकशाहीविरुद्धही 
अनत्याचारी असहकावरतेचा प्रयोग करून प्रस्थावपत राज्ययंत्र बदं पाडिारे सत्याग्रही लागतील. 
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समाजसत्ताक लोकशाही प्रस्थावपत झाली तरी अवर्धकारी ि प्रजा, अथिा शास्ते ि शावसत असा भेद राहिारच 
आहे आवि हा भेद कायम आहे तोपयंत खरी एकिगय समाजरचना होऊ शकत नाही. समाजसत्ताक लोकशाही 
ही मानिसमाजाची पूिािस्था नव्हे. या समाजसत्ताक लोकशाहीतही अवर्धकारीिगास आवि बहुमतास न 
कळिारे ककिा अपवरहायय िाटिारे, अन्याय जाििारे ि हे अन्याय पवरहायय आहेत असे ओळखिारे दूरदशी 
वनस्िाथी लोकसेिक लागतील. सत्यसंशोर्धन आवि सत्यसंस्थापन हाच ज्यानंी आपला वनत्य व्यिसाय 
बनविला आहे आवि त्यासाठी आपल्या शारीवरक, बौवद्धक ि आस्त्मक शक्तींचा उपयोग करिे यातच ज्यानंा 
खरा आनंद ि जीवितसार्फल्य िाटत आहे असा सत्याग्रहीिगय समाजसत्ताक ि लोकशाहीच्या भािी विकासास 
अत्यंत अियकय आहे. 
 
आत्मबलाची परंपरा 
 

महात्मा गारं्धींनी सत्याग्रहाच्या रूपाने जे आत्मबल संघवटत ि संिर्मर्धत करण्याचा प्रयत्न केला त्या 
आत्मबलाची परंपरा भरतखंडात र्फार मोठी आहे. अत्यंत प्राचीन काली आश्रमिासी ऋषींच्या ब्राह्मतेजाच्या 
रूपाने ते भरतखंडात वनमाि झाले. पुढे ब्राह्मििगाने यज्ञयागादी कमयकाडंाचे आवि देिताकाडंाचे स्तोम 
माजिनू स्िगयप्राप्तीच्या सकाम र्धमाला प्रार्धान्य वदले. तेव्हा गौतम बुद्धाने या आत्मबलाचे संरक्षि ि संिर्धयन 
करून देिताकाडं, कमयकाडं आवि सामावजक विषमता याचं्याविरूद्ध क्रातंी करण्यासाठी बौद्धर्धमाची ि 
वभक्षसुंघाची संघटना केली. नंतर हा वभक्षसुंघही अिनत होऊन पवरग्रही बनला ि राजेलोकाचं्या दास्यात 
गेला. यानंतर कुमावरलभट्टादींनी िैवदक र्धमाचे जे पुनरुज्जीिन केले त्यात पुन्हा कमयकाडंाचे ि देिताकाडंाचे 
प्रस्थ माजले. यानंतर श्रीशकंराचायांनी पीठे स्थापून अदै्वतिदेान्ताच्या आर्धारािर जाित्या लोकातं शुद्ध 
तत्त्िज्ञानाचा प्रसार केला आवि भागितर्धमीय संतानंी याच अदै्वताच्या आर्धारािर वनष्ट्काम भक्तीचा मागय 
उपदेशून सामान्य लोकातंील आत्मबल जागृत केले. आज महात्मा गारं्धींनी याच परंपरागत प्राचीन 
आत्मबलाची संघटना करून त्याला राजकीय ि सामावजक क्रावंतकारक स्िरूप वदले आहे. सत्याग्रहीिगय हा 
आता विवशष्ट  मतािर अवर्धवष्ठत असलेला एखादा र्धमयसंप्रदाय उरलेला नाही. केिळ व्यक्तीगत आध्यास्त्मक 
मोक्ष हे सत्याग्रहाचे ध्येय नाही. लोकाचं्या सिांगीि उन्नतीसाठी त्यानंा सिांगीि क्रातंीचा मागय दाखिनू देिारे 
ते एक सामावजक अखंड क्रावंतशास्त्र आहे. लोकसत्ता ि समाजसत्ता या रूपानंी उवदत झालेली एकिगय–
समाजाची ध्येये आत्मसात करून मानिसमाजाला पूिािस्था प्राप्त होईपयंत त्याचे नेतृत्ि करण्याचे साम्यय 
या सत्याग्रही तत्त्िज्ञानात आहे. भौवतक विद्या ि यंत्रकला याचं्याशी त्याचा विरोर्ध नाही. बाह्य सृष्ट ीशी कसे 
व्यिहार कराि े आवि वतची वनयती आपिास अनुकूल आवि उन्नवतकारक कशी बनिनू घ्यािी, हे ज्ञान 
मनुष्ट्यास भौवतक विदे्यनेच प्राप्त होिार आहे. अन्नमय प्राि आवि प्रािमय पराक्रम या भौवतक सत्याकडे 
प्राचीन भारताचे दुलयक्ष झालेले नव्हते. बुभवुक्षत मनुष्ट्याला ब्रह्म हे अन्नाच्याच रूपाने प्रतीत होते आवि िदेान्ती 
मनुष्ट्यासही दोन प्रहरी बारा िाजले म्हिजे “अन्न हे पूिय ब्रह्म” असे म्हिून भोजन कराि ेलागते याची विस्मृती 
ठेिनू कोितीही समाजरचना वटकिार नाही ि ती वटकविण्याचा प्रयत्न केला तरी तो सार्धिार नाही. 
भाडंिलशाही र्धनोत्पादनपद्धतीमुळे बहुसंख्य लोकाचं्या भकेुचा प्रयकन समार्धानकारकपिे सुटत नाही आवि 
श्रीमंत–गवरबातंील सापेक्ष अंतर िाढत जाऊन समाजाचे ि राष्ट्राचे दोन विरोर्धी गट पडतात. बहुसंख्य 
सामान्य जनतेला जीविताची ि वित्ताची क्षिभरही शाश्वती वमळत नसल्यामुळे वतची नीवतमत्ताही भ्रष्ट  होऊ 
लागते. “बुभवुक्षतः कक न करोवत पापम्  । क्षीिा नरा वनष्ट्करुिा भिस्न्त ॥” यात िर्मिल्याप्रमािे सामावजक 
नीवतमते्तचा पाया अन्नप्राप्तीच्या भौवतक आर्धारािर उभारलेला आहे इकडे सत्याग्रही तत्त्िज्ञान दुलयक्ष करीत 
नाही. तथावप, मनुष्ट्यसमाजाच्या आियकयक भौवतक गरजा भागल्यानंतर भौवतक संपत्तीच्या िाढीच्या प्रमािात 
त्याची नैवतक उन्नती होते अथिा त्याची संस्कृती अवर्धक उन्नत बनते, हे तत्त्ि मात्र सत्याग्रहास संमत नाही. 
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“नात्ययकनतस्तु योगोऽस्स्त न चैकान्तमनश्रतः।” म्हिजे र्फार खाल्ल्यानेही योगप्राप्ती होत नाही, त्याचप्रमािे 
मुळीच न खाल्ल्यानेही योगप्राप्ती होत नाही असा आध्यास्त्मक उन्नतीचा वसद्धातं आहे. 

 
भाडंिलशाही समाजात अपवरवमत भौवतक उपभोग घेिारा एक छोटा मालकिगय आवि त्याच्या 

आर्मथक दास्यात रखडिारा दुसरा बुभवुक्षत बहुसंख्य सेिकिगय असे वनमाि होत असल्याने अशा समाजात 
शातंतेची ि नीतीची अपेक्षा करताच येत नाही. ज्या समाजातील बहुसंख्य लोकानंा आपल्या जीविताची ि 
वजवितसार्धनाचंी मुळीच शाश्वती नाही अशा समाजात शातंता ि नीवतमत्ता नादंिे अशक्य आहे. 
कहदुस्थानसारख्या खंडतुल्य राष्ट्रातील पस्तीस कोटी लोकसंख्येच्या पोटापाण्याचा प्रयकन भाडंिलशाहीच्या 
ि साम्राज्यशाहीच्या मागाने सोडवििे अशक्य आहे. आवि एिढ्या मोठ्या लोकसंख्येची जीवितयात्रा सुखाने 
चालविण्याचे साम्यय केिळ हस्तव्यिसायाच्या ग्रामोद्योगात अथिा छोट्या प्रमािािरच्या िैयस्क्तक शतेीत 
आहे असे िाटत नाही. वशिाय, एिढा मोठा भारतीय समाज हा केिळ आश्रमिासी ऋषीप्रमािे भौवतक 
सुखाविषयी विरक्त आवि आस्त्मक सुखािर संतुष्ट  राहील ही गोष्ट ही शक्य कोटीतील नाही. या खंडतुल्य 
भारताचा प्रयकन सोडविण्यास भौवतक विद्या आवि यंत्रकला याचंा भरपूर उपयोग केला पावहजे ि तो 
र्धनोत्पादनाचे ि र्धनविभाजनाचे कायय समाजसते्तखाली आिूनच केला पावहजे. पि ही समाजसत्ता स्थापन 
करताना ि स्थापन केल्यािरही सत्याग्रहीिगाची आियकयकता भरतखंडालाच नव्हे, तर सिय 
मानिसंस्कृतीलाही आहे. 
 
सत्याग्रही आत्मनवद्ा 
 

यापुढे भारतीय संस्कृती ि मानिसंस्कृती असा भेद राहिार नाही. भौवतक दृष्ट्ट्या आज सिय 
मानिसमाज एका कुटंुबात अथिा एका घरात आिून कोंडल्यासारखा झाला आहे. त्यातील लोकानंा एकत्र 
नादंल्याखेरीज सुटका नाही ि त्यानंी एकत्र नादंाि ेयातच मानिकुलाची उन्नती आहे. पि एका घरात एकत्र 
नादंिाऱया लोकापं्रमािे त्यानंी बंरु्धभािनेने नादंाियास वशकले पावहजे. येथून पुढे मानिसंस्कृतीची उन्नती या 
बरुं्धभािनेच्या प्रचारािर आवि प्रस्थापनेिर अिलंबनू आहे. मानिाचं्या अंतःकरिातील या बरुं्धभािनेस पे्रम 
अशी संज्ञा आहे आवि हा पे्रमरूप परमेश्वर प्रत्येकाच्या अंतःकरिात िास करीत असतो, या वसद्धातंािर 
सत्याग्रही संस्कृतीचा आर्धार आहे. एका राष्ट्राकडून दुसऱया राष्ट्रािर अथिा एका िगाकडून दुसऱया िगािर 
होिाऱया अन्यायाचा प्रवतकार करण्यासाठी अत्यंत वनकराचा लढा करीत असताही या बरुं्धभािनेच्या अंवतम 
वसद्धातंािर सत्याग्रहीची रृ्धढ श्रद्धा असते. मानिी अंतःकरिातील न्यायबुद्धी ि पे्रमबुद्धी म्हिजेच सत्य आवि 
अकहसा याहून परमेश्वराचे श्रेष्ठ स्िरूप दुसरे कोितेही नाही. ज्याचंा सत्यािर ि पे्रमािर विश्वास आहे आवि 
सत्यसंशोर्धन ि सत्यसंस्थापन यासाठी करािा लागिारा त्याग ि भोगाि ेलागिारे क्लेश सहन करण्याची 
ज्याचंी तयारी आहे ते आपिास सेश्वरिादी म्हििोत ककिा वनरीश्वरिादी म्हििोत, ते बुद्धाप्रमािे शून्यिादी 
असोत ककिा श्रीशकंराचायांप्रमािे क्षर सृष्ट ीच्या बुडाशी अक्षर असे एक अव्यक्त वनगुयि तत्त्ि आहे असे म्हिोत, 
ते विस्ताचे अनुयायी असोत ककिा महंमदाचे अनुयायी असोत, त्यानंा सत्याग्रही बनता येईल. सत्याग्रहीला 
आत्मविद्या लागते, पि त्या आत्मविदे्यत गूढ ककिा वििादात्मक असे काही नाही. आत्मा हा रथी आहे, बुद्धी 
ही सारथी आहे, इंवद्रये हे घोडे आहेत आवि मन हा त्याचंा लगाम आहे, एिढे अध्यात्मशास्त्र त्यास पुरे होते. 
बुवद्धरूप सारथी विषयोपभोगाने कझगून जाऊ नये, त्याच्या हाताचा मनोवनग्रहाचा लगाम वढला पडू नये आवि 
विषयोपभोगाचं्या पाठीमागे लागून इंवद्रयरूपी घोडे मोकाट सुटू नयेत एिढेच हे अध्यात्मशास्त्र आहे. बाह्य 
सृष्ट ीिर प्रभतु्ि स्थापन करिे आवि समाज्याच्या भौवतक सुखाचंा प्रयकन सोडवििे हा व्यिहार करण्यास जशी 
भौवतक विदे्यची आियकयकता आहे, तशीच अंतःसृष्ट ीिर प्रभतु्ि प्रस्थावपत करण्याच्या व्यिहारास आत्मविदे्यची 
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आियकयकता आहे. सत्याग्रही आत्मविद्या वििादासाठी नसून व्यिहारासाठी आहे. गं्रथप्रामाण्य ही वतची 
कसोटी नसून अनुभि प्रामाण्य ही वतची अंवतम कसोटी आहे. केिळ भौवतक विदे्यची उपासना करिारे लोक 
अंर्धःकारात पडतात आवि केिळ आस्त्मक विदे्यची उपासना करिारे त्याहूनही घोर अंर्धःकारात पडतात असे 
ईशोपवनषदाने म्हटले आहे. याचा अनुभि आरु्धवनक युरोपच्या इवतहासािरून आवि गेल्या दोन-तीनश े
िषांच्या भारतीय इवतहासािरून जगाला आलेला आहे. आरु्धवनक भारताने त्याची अत्यंत अवनष्ट  र्फळे भरपूर 
चाखलेली आहेत. तेव्हा यापुढे तो भौवतक विद्या ककिा आस्त्मक विद्या यापैंकी कोिाकडेही दुलयक्ष करील, 
असे िाटत नाही. 

 
अवनयंवत्रत परकीय राजसते्ततून स्िकीय लोकसते्तत आरु्धवनक भारताचा प्रिशे झालेला आहे. यापुढे 

थोड्ाच काळात ज्या सत्याग्रही तत्त्िज्ञानाच्या आश्रयाने त्याला लोकसते्तची प्रस्थापना करता आली, 
त्याच्याच आश्रयाने तो समाजसते्तचीही प्रस्थापना करील. पि समाजसत्ता हाही भारताचा अंवतम संदेश नव्हे. 
भारताचा अंवतम संदेश आत्मसत्ता हा आहे. या आत्मसते्तची प्रस्थापना होऊन मानिसमाजाला दंडर्धारी 
राजकीय संस्थाचंी मुळीच गरज उरली नाही, म्हिजेच खरी एकिगय समाजरचना स्थापन होिार आहे. 
आरु्धवनक काळातील एकिगय-समाजाचे ध्येय आवि प्राचीन ब्राह्मण्याचे ध्येय यात र्फारसे अंतर नाही ि 
सत्ययुगात केिळ एकच ब्राह्मििगय होता, त्याचप्रमािे पुन्हा समाजाला अशी एकिगी अिस्था प्राप्त व्हािी, 
हीच मानिसमाजाची पूिािस्थेची कल्पना भारताच्या अंतःकरिात समाजिाद आत्मसात केल्यानंतर वनमाि 
होईल. .... 

 
[आधुप्रनक भारत, (१९३८) १९५३; 

पुनमुचिण १९९४, काँप्रटनेंटम , पुणे प.ृ ५६२ ते ६०४] 
 

⬝ ⬝ ⬝ 
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पनरनशष्ट पनहले 
 

आचायांिी लेखि केलेल्या नियतकानलकांचे संपादक 
 

या संग्रहात आचायांचे जे लेख समाविष्ट  केले आहेत ते प्रथम ज्या वनयतकावलकामंध्ये प्रवसद्ध झाले 
त्या वनयतकावलकाचें त्या-त्या िळेचे संपादक कोि होते ि ती वनयतकावलके कोठून प्रवसद्ध होत होती याचा 
तपशील या पवरवशष्ट ात वदला आहे : 
 
१. अखंड भारत : (साप्तावहक) भाई मार्धिराि बागल, कोल्हापूर. या साप्तावहकाचे सहसंपादक 

इमामुद्दीन शखे हे होते; तर आचायय जािडेकर आवि वि. स. खाडेंकर याचंा 
‘सहाय्यक’ असा उल्लेख अंकाच्या जावहरातीत असे. 

२. नचिमयजगत्  : (मावसक) त्र्यं. र. देिवगरीकर, पुिे. 
३. िवभारत : (मावसक) संचालक : शकंरराि देि, िाई. याच्या संपादकमंडळािर आरंभी 

आचायय जािडेकर, आचायय भागित, हवर कृष्ट्ि मोहनी आवि वि. म. बेडेकर याचंी 
नाि ेहोती. १९४८ पासून वि. म. बेडेकर याचंा काययकारी संपादक म्हिून उल्लेख 
केला गेल्याचे वदसते. १९५१ पासून संपादक मंडळात प्रा. गोिर्धयन पारीख याचंा 
समािशे झाला. 

४. पानरजात : (मावसक) रघुनाथ ज. सामंत (कुमार ‘रघुिीर’), मंुबई. 
५. रचिा : (दै्वमावसक) केशि गोरे, वि. न. साने, मरु्ध वलमये ि प्र. श्री. गोरे. याच्या 

आरंभीच्या अंकात संपादक म्हिून ना. ग. गोरे, एस् . एम्  जोशी, विनायकराि 
कुलकिी, केशि गोरे, वि. न. साने ि मरु्ध वलमये याचंी नाि ेहोती. 

६. लोकनमि : (मावसक) द. गो. सडेकर, खानापूर (बेळगाि). 
७. लोकनशक्षि : (मावसक) ग. गं. जाभेंकर, पुिे. 
८. सत्यकथा : (मावसक) वि. पु. भागित, मंुबई. 
९. सह्यानद्र : (मावसक) संचालक : न. कच. केळकर, संपादक र्धोंडो िासुदेि विद्वासं, पुिे. 
१०. साधिा : (साप्तावहक) सानें गुरुजी, पु. ह. पटिर्धयन ि आचायय जािडेकर. पुिे. 
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पनरनशष्ट दुसरे 
 

आचायांिी उल्लेनखलेली पुस्तके 
 

या लेखसंग्रहात आचायांनी ज्या पुस्तकाचें उल्लेख केले आहेत ककिा संदभय वदले आहेत त्याचंी शीषयके 
ि प्रकाशनविषयक इतर तपशील खालीलप्रमािे : 
 
1. Bose N. K., Selections From Gandhi, Navjivan, Ahmedabad, 1950. 
2. Hook Sidney, Towards the Understanding of Karl Marx, Victor Golanc, London, 1933. 
3. Lenin V. I. Materialism and Empirio Criticism, Foreign Languauge Publishing House, 

1947. 
4. Lindsay A. D. Karl Marx’s Capital, OuP, London, 1925. 
5. List F. The National System of Political Economy, Tr. Sampson Lloyd, Longmans Green 

& Co., London, 1904. 
6. Mashruwalla Kishorilal Gandhi and Marx, Navjivan, Ahmedabad, 1951.  
7. Prabhu R. K. and U. R. Rao, The Mind of Mahatma Gandhi, Navjivan, Ahmedabad, 

1945. 
८. राजिाडे, वि. का. (संपा.) राधामाधवप्रवलासिंपू, वचत्रशाळा, पुिे, १९२२. 
९. प्रवनोबा, ल्स्थतिज्ञ दिचन, ग्रामसेिा मंडळ, िर्धा, १९४६. 
१०. प्रवनोबा, ईिावास्य–वृप्रि, ग्रामसेिा मंडळ, िर्धा, १९४७. 
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सूची 
 

(प्रस्तुत सूचीत नवषय िोंदी िंळक िंशात असून वनयतकावलके ि पुस्तके याचं्या नोंदी एकेरी 
अितरि वचन्हात आहेत.) 
 
‘अखंड भारत’ (साप्तावहक) 
अदै्वतवाद 

अध्यात्मवाद, कम्युप्रनझम 
‘अन्  टू वर्धस लास्ट’ 
‘अनासस्क्तयोग’ 
अनियंनित कामगारशाही 

अराज्यवाद 

अथयशास्त्र, अयोप्रजत, समाजवादी, आप्रण सामाप्रजक प्रनयंत्रण 
‘अथयशास्त्र की अनथयशास्त्र’ 
असहकार 
असंग्रह 
अस्तेय 
अवहसा 
आगरकर गोपाळ गिेश 
आचायय जािडेकर 
आझाद (मौ.) अबुल कलम 
आत्मप्रामाण्य 

आत्मबल 
आत्मराज्य 
आदशयवाद आनि वास्तववाद 

‘आरु्धवनक भारत’ 
‘आरु्धवनक राज्यमीमासंा’ 
आयर्मिन लॉडय 
आंबेडकर (डॉ.) बाबासाहेब 
‘ईशािास्यिृवत्त’ 
एकनाथ 
‘एवशया’ (मावसक) 
एंगल्स 
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ओिने रॉबटय 
ऑवलस्व्हअर लॉडय 
‘ऋवषतुल्य जािडेकर’ 
कम्युनिझम, व अध्यात्मवाद, व नाल्स्तकवाद, भारतीय संस्कृती आप्रण, हहदुस्थान आप्रण 
कम्युनिस्ट पक्ष 

‘कम्युवनस्ट मवॅनरे्फस्टो’ 
‘कलेक्टेड िक्सय ऑर्फ माक्सय अँड एंगल्स’ 
कानेटकर (प्रा.) मा. वि. 
कायदेभंग 
‘कालय  माक्सय ि त्याचे कायय’ 
‘कालय  माक्सेस कॅवपटल’ 
काटं 
कुमावरलभट्ट 
‘कुराि’ 
कृपलानी (आचायय) जे. बी. 
केळकर न. कच. 
‘कॅवपटल’ 
कॉम्ट 
काँगे्रस पक्ष 

काँगे्रस सोशनॅलस्ट पक्ष 

क्रोपोटवकन 
क्रॉमिले 
के्वकर पथं 
खाडेंकर वि. स. 
विस्त (येशू) 
गर्फारखान खान अब्दुल 
गारं्धी (महात्मा) 
‘गारं्धी अँड माक्सय’ 
‘गारं्धीिाद’ 
गांधीवाद, आप्रण माक्सचवाद, माक्सचवादािी समन्वय, समाजवादािी समन्वय 
‘गारं्धीिाद : समाजिाद’ 
‘गीता’ 
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‘गीतारहस्य’ 
गोखले गोपाल कृष्ट्ि 
गोरे केशि 
गोरे ना. ग. 
गोरे प्र. श्री. 
गौतम बुद्ध 
घोष अरकिद 
घोष प्ररु्फल्लचंद्र 
चर्मचल विन्स्टन 
चािाक 
‘वचत्रमयजगत् ’ (मावसक) 
जयप्रकाश नारायि 
जादामूल्य नसद्धांत 

जािडेकर (आचायय) शकंर दत्तात्रय, अमपिप्ररत्र, आप्रण समकालीन प्रविार िवाह, आधुप्रनक संस्कृतीिे 
मूमयमापन, गाधंीवाद, प्रिद्वादािा िभाव, जीवनपट, प्रटकाकार, परंपरेिी प्रवधायक संवाद, भदूान, 
माक्सचवादािी मािंणी, यप्रतवगच, लेखनािे स्वरूप, लोकिाही समाजवाद, वगचप्रवग्रह, वणच आप्रण जाती, 
प्रविारािंी जिणघिण, प्रवश्वस्त कमपना, िबल सत्याग्रह, िुद्ध सत्याग्रह, सत्याग्रही समाजवाद, 
स्टॅप्रलनिे मूमयमापन 
जाभेंकर, ग. गं. 
‘जीिनरहस्य’ 
जोशी, एस, एम. 
जोशी, य. गो. 
जोशी, िा. म. 
टागोर रिींद्रनाथ 
वटळक (लो.) बाळ गंगार्धर 
‘टोवडयस अंडरस्टँवडग गांधी ’ 

‘टोिडयस दी अंडरस्टँकडग ऑर्फ कालय  माक्सय’ 
टॉलस्टॉय 
डार्थवि 
डांगे (कॉ.) श्रीपाद अमृत 
तुकाराम 
‘थेवसस ऑन र्फायरबाख’ 
‘द माईंड ऑर्फ महात्मा गारं्धी’ 
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‘द नॅशनल वसस्टीम ऑर्फ पोवलवटकल इकॉनॉमी’ 
‘द व्हील ऑर्फ वहस्टरी’ 
देि (आचायय) नरेंद्र 
देि शकंरराि 
देिवगरीकर त्र्यं. र. 
‘र्धम्मपद’ 
धमय 
धमयभाविा, व क्राप्रतवृिी 
र्धमावर्धकारी भाऊ 
‘निभारत’ (मावसक) 
निरोजी दादाभाई 
‘निशस्क्त’ (दैवनक) 
नीत्श े
नेपोवलयन 
नेहरू (पवंडत) जिाहरलाल 
पटिर्धयन पु. ह. 
पटेल (सरदार) िल्लभभाई 
पवंडत (प्रा.) नवलनी 
‘पावरजात’ (मावसक) 
पारीख गोिर्धयन 
‘पुरोगामी सावहत्य’ 
पोतदार दत्तो िामन 
प्रजासमाजवादी पक्ष 

प्रभ ूआर. के. 
‘प्रसाद’ (मावसक) 
प्लेटो 
र्फडके ना. सी. 
र्फायरबाख 
रु्फले (म.) जोवतराि 
फॅनसझम 
र्फॉक्स जॉजय 
बकय नहेड लॉडय 
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बाकुनिि 
बागल (भाई) मार्धिराि 
‘बायबल’ 
बेडेकर वद. के. 
बेडेकर वि. म. 
बोस एन् . के. 
बोस सुभाषचंद्र 
भागित वि. पु. 
भागित (आचायय) स. ज. 
भाि े(आचायय) विनोबा 
भांडवलशाही 
भूदाि 
भौनतकवाद, यापं्रत्रक, प्रवरोधप्रवकासी, स्वयंप्रवकासी 
‘मटेवरॲवलझम अँड एस्म्पवरओ वक्रटीवसझम’ 
‘मनोहर’ (मावसक) 
मश्रुिाला वकशोरीलाल 
मसानी वमनू 
महमद पैगंबर 
महाजनी ह. रा. 
‘महात्मा गारं्धींचे दशयन’ 
महािीर 
माक्सय कालय  
मातसयवाद, आप्रण अराज्यवाद, आप्रण इप्रतहासमीमासंा, आप्रण प्रनयप्रतवाद, आप्रण हहदी राजकारण, प्रनिःिस्त्र 
क्रातंी व, माक्सचवादातील उप्रणवा 
मािळंकर (प्रा.) ना. अ. 
वमल जॉन स्टुअटय 
मुसोवलनी 
मंुडले, िा. दा. 
मूर (सर) टॉमस 
मेहता अशोक 
मेहता (सर) रे्फरोजशहा 
मकॅ् डोनाल्ड रॅम्से 
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मवॅझनी 
मोरोपतं 
यनतवगय 
‘यंग इंवडया’ (साप्तावहक) 
‘युटोवपया’ 
‘रचना’ (दै्वमावसक) 
रनशयि राज्यक्रांती 

रसेल 
रस्स्कन 
‘राजनीवतशास्त्रपवरचय’ 
राजिाडे (इवतहासाचायय) वि. का. 
‘रार्धामार्धिविलासचंपू’ 
रानडे (न्यायमूती) म. गो. 
रामकृष्ट्ि परमहंस 
रामतीथय स्िामी 
राि य.ू आर. 
राष्ट्रवाद 
राष्ट्रसभा 
रीडींग लॉडय 
रूसो 
रॉय मानिेंद्रनाथ 
रॉय (राजा) राममोहन 
लाला लजपतराय 
वलनवलथगो लॉडय 
वलमये मरु्ध 
वलमये मार्धि 
वलस्ट फे्रडवरक 
कलडसे ए. डी. 
लेवनन 
‘लोकवमत्र’ (मावसक) 
‘लोकशस्क्त’ (दैवनक) 
‘लोकशाही’ 



 

अनुक्रमणिका 

लोकशाही 
लोकशाही समाजवाद 

‘लोकवशक्षि’ (मावसक) 
‘लो. वटळक ि म. गारं्धी ’ 
लोवहया राममनोहर 
वगयनवग्रह, आवि भारतीय संसकृती, आवि युरोपीय संस्कृती, आवि सत्याग्रह 
वगयहीि समाजरचिा 

वियव्यवस्था 
िवसष्ठ 
‘िास्ल्मकी आश्रमातील प्रिचने’ 
नवकें द्रीकरि 
विस्क्लर्फ जॉन 
विद्वासं र्धोंडो िासुदेि 
नवरोधनवकासवाद 
‘विविर्धज्ञानविस्तार’ (मावसक) 
वििकेानंद (स्िामी) 
नवश्वस्त नसद्धांत 

विश्वावमत्र 
िडेरबनय 
वेदान्त 
िॉकशलटन जॉजय 
व्हॉल्टेअर 
शकंराचायय 
‘शास्त्रीय समाजिाद’ 
शास्त्रीय समाजवाद 

वशदोरे न. िा. 
शखे इमामुद्दीन 
शजेिलकर त्र्यं. श. 
श्रीकृष्ट्ि 
सडेकर द. गो. 
सत्य 
‘सत्यकथा’ (मावसक) 



 

अनुक्रमणिका 

सत्याग्रह, आप्रण समाजवाद 
सत्याग्रही समाजवाद 

सदिशीर राजकारि 

समाजवाद 
समाजवादी पक्ष 

समाजसत्तावाद 
सरदेसाई (कॉ.) एस् जी. 
सवोदय 
‘सह्यावद्र’ (मावसक) 
‘सार्धना’ 
‘सार्धना’ (साप्तावहक) 
साने गुरुजी 
साने वि. न. 
सामंत रघुनाथ ज. 
सािरकर वि. दा. 
‘वसलेक्शन्स फ्रॉम गारं्धी’ 
‘सोशवॅलस्ट’ (साप्तावहक) 
‘स्टॅवलन’ 
‘स्स्थतप्रज्ञदशयन’ 
स्स्पनोझा 
स्पेन्सर 
स्स्मथ ॲडॅम 
‘हवरजन’ (साप्तावहक) 
वहटलर 
‘कहद स्िराज’ 
‘कहदु मुसलमान ऐक्य’ 
हूक वसडने 
हेगेल 
हॉब्सन जे. ए. 
ह्यमू ॲलन 
ज्ञानेश्वर 
‘ज्ञानेश्वरी’ 



 

अनुक्रमणिका 
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