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प्रास्ताणिक 
 
चरिडस हेन्री टॉने यानंा आर्थथक इचतहासकार आचण समाजवादी चविारवन्त म्हणून चिचटश मजूर 

िळवळीच्या आचण समाजवादी चविाराचं्या इचतहासातं अनन्यसाधारण स्थान आहे. त्याचं्या चविाराने 
चिचटश मजूर पक्षाच्या नेत्यािंी एक संपूणस चपढी प्रभावीत झाली. मौचलक शास्त्रशुद्ध चविारप्रणाली आचण 
सत्वशील चन्ामय चरिययाशील ्य्तितमत्वािा एक जज्वल आदशसि त्याचं्या जीवनातून चनममाणण झाला. 
इंग्लंडमध्ये कामगार वगमाणच्या चशक्षणासाठी समर्थपत वृत्तीने त्याचं्या इतके कायस दुसऱ्या कोणीही केले नसेल. 

 
टॉने यािें वडील कलकत्त्याच्या पे्रचसडेन्सी कॉलेजिे प्रािायस होते. ते संस्कृत भाषेिे पचंडत होते. 

कलकत्ता येथेि १८८८ साली टॉने यािंा जन्म झाला. परंतु या जन्माच्या अपघाताचशवाय संपूणस आयुष्ट्यात 
त्यािंा भारताशी काहीही सबंधं आला नाही. वास्तचवक चिचटश साम्राज्यातील वसाहत म्हणून भारतामध्ये 
अनेक साहसी व बुचद्धमान इंग्रज तरुण नशीब जघडण्यासाठी येत असत. चिचटश साम्राज्यशाहीच्या 
भरभराटीिा व परमोत्कषमाणिा तो काळ होता. पण टॉनेना साम्राज्यशाहीबद्दल यतककचितही सहानुभतूी 
न्हती. साम्राज्यशाहीिा आधारस्तंभ होण्यािा चविार त्यानंा स्पशसही करू शकला नाही. त्याचं्या मनािी 
ओढ सामाचजक कायमाणकडे होती. ््हतिटोचरयन परंपरेत ते वाढले. पण ््हतिटोचरयन परंपरेबद्दल त्याना 
कधीही आस्था वाटली नाही. 

 
रग्बीमध्ये शालेय चशक्षण १८९८ मध्ये पूणस झाले. अचभजात वाङ्मय व धमसशास्त्र यािें चशक्षण त्यानंा 

शाळेति चमळाले. या चशक्षणामुळे त्याचं्या मनावर नैचतक मूलयांिा प्रगाढ असा संस्कार झाला. इं्ग्लश 
लॅचटन, आचण ग्रीक या भाषातंील अचभजात साचहत्याशीही शालेय जीवनाति त्यािंा पचरिय झाला. त्याचं्या 
लेखनात प्रािीन साचहत्यािे जल्लेख वारंवार येतात त्यािे मूळ रग्बीमध्ये चमळालेलया चशक्षणात आहे. शालेय 
चशक्षण पूणस केलयानंतर ते ऑतिसफडसच्या बालीऑल कॉलेजमध्ये दाखल झाले. कॉलेजमध्ये दोन 
प्राध्यापकाचं्या चविारािंा त्याचं्यावर चवशषे प्रभाव पडला. प्राध्यापक एडवडस केअडस यािंा सामाचजक 
ध्येयवाद आचण प्रा. िालसस् गोअर यािंा समाजाचभमूख धार्थमक जदारमतवाद यानंी त्यािंी वैिाचरका 
घडवली गेली. या वैिाचरक संस्कारातून त्यािंा सामाचजक नीतीवाद चनममाणण झाला. आचण सामाचजक 
नीतीवादाच्या अचध्ानावरि त्याचं्या समाजवादी चविारािंी रिना झाली. 

 
चवश्वचवद्यालयीन चशक्षणाच्या काळात काही गं्रथानंीही त्यािें चविार संस्कारीत केले. चवलयम बूथ 

यािें ‘इन डाकेस्ट इंग्लंड ॲण्् द व े आजट’ या गं्रथाच्या वािनाने त्यानंा एकीकडे साम्राज्यशाहीच्या 
वैभवािा झगझगाट चदसत असताना सवससामान्य इं्ग्लश माणसािे जीवन चकती दचरद्री व अधःपचतत आहे 
यािी जाणीव झाली. जे. ए. एच्. हॉबसन यािंा साम्राज्यशाहीवरील गं्रथ आचण एल्. टी. हॉबहाऊस यािंा 
‘डेमॉरियसी ॲण्ड चरॲतिशन’ या दोन गं्रथाबंद्दल त्यानंा चवशषे आदर वाटे. या राजकीय चविारवन्तापं्रमाणेि 
र्स्कन आचण चवलयम मॉचरस या थोर चविारकािंाही त्याचं्यावर प्रभाव पडला असावा. औद्योचगक 
भाडंवलशाहीमुळे जीवन व कला दोन्ही धोतियात येतात हा र्स्कन आचण मॉचरस यानंी माडंलेला चविार 
त्यानंा पटला. त्या काळात ऑस्कफडस चवद्याचपठातील चवद्वानानंा सामाचजक प्रश्नाबद्दल आस्था वाटू लागली 
होती. धममाणसंबधंीही चिचकत्सक चविार सुरू झाला होता. इंग्लंडमध्येही समृद्धीच्या बरोबरीने दाचरद्र्य का 
आढळते यािा अभ्यास केला पाचहजे असे प्रा. केअडस चवद्यार्थ्यांना सतत आवाहन करीत प्रा. केअडस याचं्या 
या आवाहनातूंनि टॉने यानंा सामाचजक कायमाणिी पे्ररणा चमळाली. 
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१९०३ मध्ये ऑतिसफडस सोडून ते टॉयनबीहॉल या युचन्हसचसटी सेटल् मेन्टमध्ये रहाण्यास गेले. 
काही सामाचजक कायस करावे, काही संशोधनही कराव े असा त्यािंा दुहेरी जदे्दश होता. ‘चिलरेन्स कन्री 
हॉलीडे फंड’ या संस्थेत त्यानंी आपली पचहली नोकरी पत्करली. १९०९ साली त्यानंी जेनेट चववरीज 
चहच्याशी चववाह केला. योगायोग असा की त्याचं्या या पत्नीिाही जन्म १८८० साली भारताति झाला होता. 

 
१९०३-६ आचण १९०८-१३ या काळात त्यानंी कामगार चशक्षणािे वगस िालवले कामगार िळवळीिी 

आचण सहकारी ्यापारािी मूलभतू तत्व ेते या वगमाणतून चशकवीत असत. हे शकै्षचणक कायस करीत असतानाि 
त्यानंी लेखनालाही सुरवात केली. ‘टायनबी रेकॉडस’ या चनयतकालीकात औद्योचगक, राजकीय आचण 
शकै्षचणक प्रश्नावर ते लेख चलहीत. शकै्षचणक प्रश्नावर चलचहताना ऑतिसफडस आचण कें चिज चवद्याचपठातंील 
अचभजनाचं्या जच्चभ्र ूवृत्तीवर ते अचतशय परखड टीका करीत असत. शाळेत जाण्यािे वय असलेलया मुलानंा 
कामावर ठेवण्याच्या पद्धतीबद्दल त्यानंा अचतशय राग येई. या पद्धती चवरुद्ध त्यानंी एक प्रखर मोहीमि 
िालचवली. बेकारानंा काम चमळवनू देण्यािे कायस करण्याच्या जदे्दशाने (मनॅ्शन हाऊस कचमटी) स्थापन 
झाली ते्हा टॉने यािंीही या कचमटीवर नेमणूक झाली. बेकारीच्या प्रश्नाबद्दल त्यािंा स्वतंत्र असा दृष्टीकोन 
होता. बेकारानंा नुसता बेकारभत्ता चदलयाने हा प्रश्न सुटत नाही असे त्यािें मत होते. म्हणून त्यानंी गरीबी व 
बेकारी या प्रश्नािंा सखोल आचण मूलभतू असा अभ्यास केला. ‘पॉ्हटी ॲज इंडस्रीयल प्रॉब्लेम’ हा त्यािंा 
गं्रथ या अभ्यासातूनि चनममाणण झाला. 

 
१९०६ ते १९०८ पयंत त्यानंी सामाचजक कायस सोडून ग्लासगो चवद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापकािे 

काम केले. आतापयंत झालेलया अभ्यासातून त्यािें मन नैचतक मूलयावर अचध्ीत अशा समाजवादाकडे 
वळले होते. १९०६ मध्ये ते फेचबयन सोसायटीिे सभासद झाले. आचण १९०९ मध्ये त्यानंी इंचडपेन्डट लेबर 
पाटीिे सदस्यत्वही स्वीकारले. ग्लासगो हेरलडिे संपादकीय लेखनही त्यानंी काही काळ केले. या सवस 
चवचवध कायसके्षत्रात त्यानंी कायस केले असले तरी त्यािें खरे जीवन कायस म्हणजे कामगार चशक्षणािेि होय. 
या कायमाणला सुरवात १९०३ सालीि त्यानंी केली. वकस स्स एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था कामगार वगमाणत 
जच्च चशक्षणािा प्रसार करण्याच्या जदे्दशाने स्थापन झालेली होती. चतच्या कायसकारी मंडळािे ते सभासद 
होते. १९२८ ते १९४५ पयंत ते या संस्थेिे अध्यक्षही होते. सुमारे अधस शतकपयंत त्यानंी या संस्थेतफे 
कामगारानंा जच्च चशक्षण देण्यािे कायस अत्यन्त चन्ापूवसक, स्वाथसत्याग करून सातत्याने केले. कामगारानंा 
कोणाच्याही जपकारािी जरूरी नाही. त्यानंा जरूर आहे ती फतित चशक्षणािी, असे त्यािें ठाम मत होते. या 
कामगार चशक्षण संस्थेसाठी केलेलया कायमाणच्या प्रत्यक्ष अनुभवातूनि ते समाजवादी झाले. आचण याि 
कायमाणमुळे त्यानंा आर्थथक इचतहासकार होण्यािी स्फूती चमळाली. कामगार चशक्षण ही त्यािंी एक आजीव 
बाधंीलकी होती. 

 
प्रत्यक्ष चशक्षणाप्रमाणे त्यानंी शकै्षचणक प्रश्नावर चवपुल लेखन केले आहे. ‘मॉचनंग पोस्ट’ या पत्रात ते 

जवळ जवळ पन्नास वषस शकै्षचणक धोरणािी ििमाण करीत. ही ििमाण ते कामगाराचं्या दृष्टीकोनातून करीत 
असत. कामगाराचं्या शकै्षचणक हक्ािें ते जागृत असे रखवालदारि होते. ‘मिेँस्टर गार्थडयन’ हे पत्रही 
त्यानंी कामगार चशक्षणाच्या प्रश्नावरील चविार प्रसारािे प्रमुख माध्यम बनचवले. मिेँस्टर गार्थडयनिे 
चवख्यात संपादक सी. पी. स्कॉट् यानंी आपलया संपादक मंडळात येण्यासाठी टॉने यािें मन वळचवण्यािा 
खूप प्रयत्न केला. पण टॉने यानंी त्यािें आमंत्रण स्वीकारले नाही. संपादक म्हणून काम करण्यापेक्षा चशक्षक 
म्हणून काम करणेि त्यानंा अचधक महत्त्वािे वाटे. “माझ्या दृष्टीने शकै्षचणक कायमाणलाि अग्रहक् चदला 
पाचहजे,” असे ते म्हणत. संपादक न होताही मॉचनंग पोस्टिे अग्रलेख त्यानंी काही काळ चलचहले. 
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औद्योचगक व आर्थथक प्रश्नावरही या काळात त्यानंी चवपुल लेखन केले आहे. चकमान वतेनाच्या प्रश्नावर 
त्यािें दोन गं्रथ आचण सोळा्या शतकातील शतेीचवषयक प्रश्न हा ्यासंगपूणस गं्रथ हे या काळाति चलहून 
झाले. एक प्रकारे हा त्यािंा आत्मशोधनािा व आत्मप्रतीतीिा कालखंड होता. नीती आचण समाज ्यवस्था 
या संबंधीच्या त्याचं्या वैिाचरक भचूमकेिी चनचित घडण होऊ लागली होती. आपले चविार, आपली मूलये 
आचण आपली शलैी यािंा त्यानंा शोध लागला होता. चशक्षण हाि समाजवादािा राजमागस आहे असे मानण्या 
इतपत कामगार चशक्षणाला ते महत्त्व देऊ लागले होते. ते्हा हा १९१३ पयंतिा काळ त्याचं्या वैिाचरक 
जडण घडणीिा काळ होता असे म्हणता येईल. 

 
१९१५ ते १९३१ या काळात त्यानंी समाजवादी राजकारण केले. पचहलया महायुद्धािे वळेी त्यानंी 

ऑचफससस कचमशन नाकारले. आचण केवळ एक साधारण सैचनक म्हणून ते लष्ट्करात दाखल झाले. 
फ्रान्सच्या लढाईत ते जखमी पण झाले. हा युद्धािा प्रत्यक्ष अनुभवही त्यानंा जपयुतित वाटला. युद्धातून परत 
आलयानंतर त्यानंी ‘डेमॉरियसी ऑर चडफीट’ या नावािी पु्स्तका चलचहली. देशभतिती (Patriotism) आचण 
शातंीवाद (Pacifism) या दोन्ही प्रवृत्तीवर त्यानंी टीका केली आहे. देशभतितीमुळे एक युयुत्सु वृत्ती चनममाणण 
होते हे खरे परंतु रणके्षत्रात युद्धािा प्रत्यक्ष अनुभव घेताना अलप काळाति ही वृत्ती चवराम पाव ू लागते. 
युद्धात भाग घेणाऱ्या सैचनकानंा रणके्षत्रावर आपलयातील राष्ट्रीय चमत्रत्वापेक्षाही सवससामान्य अशा 
माणुसकीिी जाणीव अचधक तीव्रतेने होऊ लागते. ही सवससामान्य माणुसकी असताही आपलयाला 
परस्पराचवरुद्ध लढाव ेलागते आहे त्याच्यामागे काही तत्त्व असले पाचहजे अशी त्यािंी समजूत होती. युद्ध 
म्हणजे काही राष्ट्रातील संघषस असतो हे खरे. पण या संघषमाणमुळेि आचण या संघषमाणनंतर जगामध्ये कोणत्या 
प्रकारिी ्यवस्था अ्स्तत्वात आली पाचहजे हा एक सवकंष असा प्रश्न असतो. शातंतावादी या नवीन 
समाज्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे दुलसक्ष करतात. स्वलपतंत्री लष्ट्करशाहीवादी जमसनीशी यशस्वी युद्ध केलयाने 
इंग्लंडमध्ये सामाचजक लोकशाहीिी स्थापना करण्यािा प्रश्न अचधकाचधक चनकडीिा होईल असे टॉने यािें 
मत होते. इंग्लंडने केवळ राष्ट्रीय स्वाथमाणसाठी लढू नये, राष्ट्रीय स्वाथमाणच्या संकुचित मयमाणदा ओलाडूंन 
जाणाऱ्या अचधक जच्च तत्त्वासाठी वा आदशमाणसाठी युद्ध केले तरि अशा युद्धािा नैचतक धोका पत्करणे 
समथसनीय ठरेल. युद्धािा हेतू युद्धािा जदे्दश जर असा काही जच्च तत्त्वािा असेल तरि या युद्धात लढण्यािी 
स्फूती खाणीत आचण कारखान्यात अधसनग्न अवस्थेत काम करणाऱ्या कामगारानंा होऊ शकेल. आचण 
त्यानंा अशी स्फूती देता आली तरि इंग्लंडला चवजय चमळवता येईल. या चवजयािी फळे जर कामगारानंा 
देता आली तरि अशा चवजयाला इंग्लंड पात्र ठरेल. पचरग्रहा ऐवजी सहबधुंत्वाला सामाचजक ्यवस्थेत 
स्थान देण्यात याव ेहा त्यािंा मुद्दा होता. 

 
टॉने यािंा ‘ॲचिचझटीव् सोसायटी’ हा गं्रथ १९२० मध्ये प्रचसद्ध झाला. या गं्रथािी मागमाणरेट पोल 

यानी अचतशय प्रशसंा केली आहे. ‘युद्धोत्तर काळातील समाजवादािे अत्यंत प्रभावी आवाहन’ असे त्यानंी या 
गं्रथािे वणसन केले. चिचटश सरकारने कोळसा खाण जद्योगािी िौकशी करण्याकरता १९१९ साली एक 
रॉयल कचमशन नेमले होते. या कचमशनवर टॉने यािंी नेमणूक झाली. कचमशनिे सभासद म्हणून काम 
करीत असताना टॉने यानंा खाण मालक म्हणजे भाडंवलदार वगस कशाप्रकारे समाजािे व कामगारािें 
शोषण करतो यािी प्रत्यक्ष माचहती चमळाली. भाडंवलशाहीिे प्रत्यक्ष काम कसे िालते व त्यािा समाजातील 
कामगार आचण गरीब वगमाणवर काय पचरणाम होतात. यािे जे ज्ञान टॉने यानंा कचमशनिे काम करीत 
असताना झाले, त्याच्या आधारानेि त्यानंी ‘ॲचिचझटी्ह सोसायटी’ आचण ‘इिाचलटी’ हे दोन गं्रथ 
चलचहले. ॲचिचझटी्ह सोसायटीमध्ये त्यानंी कायसशून्य (functionless) मालमते्तिे सूत्र माडंले आहे. 
खाणीच्या मालकाला केवळ तो जचमनीिा मालक आहे म्हणून पैसे चमळतात. या कचमशनने खाण जद्योगािे 
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राष्ट्रीयीकरण कराव ेअशी चशफारस केली होती. पण पंिवीस वषसपयंत चतच्याकडे सरकारने दुलसक्ष केले. 
या अनुभवावरून टॉने यानंी एक चनष्ट्कषस काढला, “कामगार िळवळीने चकतीही बौद्धीक चवजय चमळचवले 
तरी राजकीय सत्ता चमळवलयाचशवाय समाजवादाच्या चदशनेे प्रगती होऊ शकणार नाही.” टॉने यािंा हा गं्रथ 
म्हणजे समाजवादािे बायबलि आहे असे जद गार रियॉसमन यानंी काढले होते. 

 
प्रस्तुत भाषातंर त्याचं्या ‘इिाचलटी’ या गं्रथािे आहे. या गं्रथात त्यानंी समानतेच्या संकलपनेिा 

अत्यतं सागंोपागं व शास्त्रशुद्ध असा जदापोह केला आहे. त्यािंी समानतेिी कलपना ही सामाचजक न्यायाच्या 
संपूणस अशा आकलनावर आधारलेली आहे, समाजाच्या मध्यवती आचण चिरस्थायी अशा प्रचरिययेति 
समानता अनुस्यतू असली पाचहजे. समाजातील लोकािें परस्पराशंी जचित संबधं अशी ते समानतेिी 
्याख्या करतात. हा संपूणस चविार त्याचं्या मूळ गं्रथातूनि समजून घेतला पाचहजे. 

 
टॉने हे मूलतः धार्थमक प्रवृत्तीिे आचण नीतीचन् गृहस्थ होते. वैय्तितक नीतीमते्त इतकेि सामाचजक 

नीतीमते्तलाही महत्त्व चदले पाचहजे हा त्यािंा आग्रह होता. चििनतत्त्व ेकेवळ वैय्तितक आिरणा पुरतीि 
मयमाणदीत न ठेवता समाज रिनेलाही ती लागू केली पाचहजेत असे ते म्हणत. “हृदय पचरवतसनावर आपला 
चवश्वास आहे असं म्हणणाऱ्या लोकािंा दुसऱ्या कोणत्याही पचरवतसनाला तीव्र चवरोध असतो,” असे मार्थमक 
जद गार त्यानंी काढले आहेत. १९२२ मध्ये त्यानंी या चवषयावर एक संपूणस ्याख्यानि चदले होते. तेि 
‘चरचलजन ॲण्ड द राईज ऑफ कॅचपटॅचलझम’ या गं्रथात संकचलत करण्यात आले आहे. 

 
चिचटश मजूर िळवळीला काही चनचित सुस्पष्ट असे वैिाचरक अचध्ान देण्यािा त्यािंा अखंड 

प्रयत्न असे. चिटनमध्ये १९२८ च्या सावसचत्रक चनवडणूकीसाठी त्यानंी मजूरपक्षाकचरता जो चनवडणूक 
जाचहरनामा चदला तो राजकीय साचहत्यातील एक मैलािा दगड समजला जातो. कामगार आचण राष्ट्र हे 
या प्रबधंािे मध्यवती सूत्र होते. कामगार िळवळीना जनतेपुढे जाताना चनःसंचदग्धपणे राष्ट्रीय पक्ष म्हणूनि 
जाव,े वगीय पक्ष म्हणून जाऊ नये. इं्ग्लश राष्ट्राला स्वीकारण्यास योग्य असा सवोत्तम आदशस 
समाजवादि आहे अशी स्पष्ट भचूमका मजूर पक्षाने घेतली पाचहजे. असे टॉने यािें मत होते. या चनवडणूक 
जाचहरनाम्याचशवाय ‘सवांसाठी माध्यचमक चशक्षण’ आचण ‘चशक्षण : समाजवादी धोरण’ हे दुसरे दोन 
महत्त्वािे प्रबंध त्यानंी चलचहले. दुदैव असे की त्यानंी मजूर िळवळीसाठी आखून चदलेलया या 
चशक्षणचवषयक धोरणािे पचरपालन पुढच्या िार-पाि दशकात मजूर पक्ष अचधकारावर येऊन सुद्धा झाले 
नाही. म्युचनचसपल माध्यचमक शाळातं फी रद्द करण्यात यावी आचण िचरताथस भत्ता देण्यािी ्यवस्था केली 
जावी या मागणीिा ते पुरस्कार करीत. टॉने स्वतः अत्यन्त तन्मयतेने चशकचवणारे चशक्षण होते. आचण चशवाय 
चशक्षण शास्त्रातही ते पारंगत होते. वगमाणत चशकवताना ते भान हरवनू चशकवत. के्हा के्हा बोलण्याच्या 
ओघात ते आपला न चवझवलेला पाईप तसाि कोटाच्या चखशात ठेवीत. कापड जळण्यािा वास येऊ 
लागला आचण धूर पसरला की मग आठवण येऊन ते घाईघाईने पाईप बाहेर काढीत. आचण हसून म्हणत, 
“मी जरा अवेळीि जळू लागलो होतो.” 

 
आर्थथक इचतहास संस्था (Economics History Society) त्यानंी १९२६ मध्ये स्थापन केली. या 

संस्थेतफे प्रचसद्ध होणाऱ्या पचत्रकेिे १९२७ ते १९३४ पयंत ते संपादक होते. १९३० मध्ये त्यानंा िीनला 
जाण्यािी संधी चमळाली. तेथे केलेलया संशोधनाच्या आधारावर त्यानंी ‘लॅण्ड ॲण्ड लेबर इन् िायना’ हा 
गं्रथ चलचहला. त्याचं्या चपढीतील चवद्वानानंी दुसऱ्या देशावर चलचहलेला इतका िागंला गं्रथ चवरळा. 
िीनमधील १९११ िी रियान्ती ही भाडंवलदारी रियान्ती आहे हे अिूक चवधान त्यानंी केले. िीनमध्ये “शतेकी 
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रियान्ती अद्याप ्हावयािी आहे. राज्यकते जर जनतेिे असेि. दारुण शोषण करीत राचहले तर ही रियान्ती 
कठोर स्वरुपािी असेल. पण तीिी कठोरता असमथसनीय वाटणार नाही.” असे भचवष्ट्य सूिक जद गार 
त्यानंी काढले होते. 

 
१९३२ ते १९४२ या दशकात युरोचपयन इचतहासात ‘कपक चडकेड’ म्हणजे गुलाबी दशक म्हणतात. 

पचहलया महायुद्धानंतर रचशयात बोलशचेवक रियान्ती होऊन जगातील पचहली साम्यवादी सत्ता अ्स्तत्वात 
आली. साम्यवाद व समाजवाद यािंा झपाट्याने प्रसार होऊ लागला. पण जमसनीत फाशीझमिा जदय 
होऊन कम्युचनस्ट चवरोधी अशी एक नवी आरियमक शतिती अ्स्तत्वात आली. या पचर्स्थतीत मजूर पक्षाने 
कोणती भचूमका घ्यावी याबद्दल टॉने यािें चविार अचतशय स्पष्ट होते. मजूर पक्षाने पयमाणयी समाज ्यवस्थेिे 
्यासपीठ झाले पाचहजे अशी त्यािंी दृढ समजूत होती. आचण म्हणून रॅम्से मतॅिडोनॉलड याचं्या संधीसाधू 
राजकारणाला त्यानंी तीव्र चवरोध केला. ‘मजूर पक्षापुढील आवाहन’ या १९३२ साली चलचहलेलया लेखात 
त्यानंी रॅम्से मॅतिडोनॉलडवर प्रखर टीका केली. ‘मजूर पक्षािे नेते जर कुलंुगी कुत्र्याप्रमाणे चदवाणखान्यातं 
बसून डोके थोपाटणाऱ्यापुढे शपूेट हलचवत राचहले आचण मालकानी फेकलेले तुकडे चजभलया िाटीत खात 
बसले तर मग मजूर पक्ष पयमाणयी समाज्यवस्थेच्या चनर्थमतीसाठी लढतो आहे याबद्दल राष्ट्रािी खात्री तो 
कसा पटव ूशकेल? ’ असा खडा सवाल त्यानंी टाकला. १९३३ मध्ये रॅम्से मतॅिडोनॉलड पतंप्रधान असताना 
त्यानंी टॉनेना सरदारकीिा चकताब (चपअरेज) देऊ केला होता. पण टॉने यानंी तो स्वीकारला नाही. 
समाजवादािी आिार संचहता पाळण्याबद्दल त्यािंा चवशषे कटाक्ष असे. वैय्तितक िाचरत्र्याच्या आदशमाणनेि 
समाजवादािा नैचतक प्रभाव वाढू शकेल अशी त्यािंी धारणा होती. 

 
या गुलाबी दशकाति साध्य आचण साधने यासंबंधी वाद चनममाणण झाला. टॉने यानंी पुरस्काचरलेली 

जद्दी्े आचण ती साध्य करण्यािे पुरस्काचरत मागस याच्यात तीव्र चवसंवाद चनममाणण होत असलयािे आढळून 
आले. सोचवएत साम्यवादी मागमाणिे बऱ्याि समाजवाद्यानंा आकषसण होते. जलट ज्याचं्यावर धममाणिे व 
जदारमतवादािे संस्कार झाले होते त्यानंा लोकशाही पद्धती, ्य्तितस्वातंत्र्य, माणसािी मानवी प्रचत्ा या 
मूलयाबंद्दल चवशषे चन्ा वाटे. वास्तचवक चसडने आचण चबएरीस वबे या पती-पत्नीिे टॉने हें एक चनकटवती 
स्नेही होते. परंतु वेब पती-पत्नी प्रमाणे टॉने यानंी स्टॅचलनवादािा कधीही स्वीकार केला नाही. वबे 
भचैतकवादी होते. तर टॉने ‘चििन’ होते. आचण त्यामुळे या चतघािें दृष्टीकोन मूलतः चभन्नि राचहले. 
सोचवएट रचशयातील राज्य संस्थेच्या धोरणावरील सामुचहक जदे्दशािंा प्रभाव त्यानंा प्रशसंनीय वाटे. परंतु 
तेथील नोकरशाहीिे विसस्व आचण मानचसक स्वातंत्र्यािा अभाव त्यानंा असमथसनीय आचण अयोग्य वाटे. 

 
मजूर पक्षासाठी त्यानंी १९३४ मध्ये आणखी एक चनवडणूक जाहीरनामा चलचहला. ‘समाजवाद 

आचण शातंता’ हे या जाचहरनाम्यािे प्रमुख सूत्र होते. 
 
पण तीशीिे दशक टॉनेंच्या आयुष्ट्यात चवशषेतः वकस सस एज्युकेशन असोचसएशनिे दशक होते. त्यािें 

चशक्षणचवषयक चविारही चशक्षण के्षत्रातील प्रस्थाचपतावंर आघात करणारेि होते. टॉने याचं्या शकै्षचणक 
चविारात प्रामुख्याने दोन सुते्र येत. चशक्षक वगमाणने केवळ प्रस्थाचपत चशक्षण पद्धतीिे कायसवाहक म्हणून काम 
करण्याति संतोष मानू नये. चशक्षकानंी शकै्षचणक प्रगतीिे चमशनरी झाले पाचहजे, असे त्यािें आवाहन असे. 
चशक्षणाने लोकाचं्या लोकशाही श्रद्धा चवकचसत झालया पाचहजेत. सवससामान्य लोकाचं्या मनात 
लोकशाहीचवषयी अशी श्रद्धा रुजचवलयाचशवाय लोकशाहीिे अ्स्तत्वि चटकणार नाही. असे त्यािें मत होते. 
कामगार चशक्षणािे हे कायस टॉने यानंी अत्यन्त समर्थपत भावनेने केले. त्याना चमळणाऱ्या जत्पन्नातून ते 
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कामगार चशक्षण संस्थेला इततिया देणग्या देत की पचरणामतः त्यानंा स्वतःलाि दाचरद्र्यात जीवन कंठावे 
लागले. कामगार चशक्षणािा दजमाण अत्यंत जच्च राखण्यासाठी ते अपरंपार पचरश्रम करीत. एखादी चशक्षण 
संस्था िालचवणे म्हणजेि केवळ कामगार चशक्षण न्हे, कामगार चशक्षण हे एक आंदोलन आहे. त्यािा सतत 
चवस्तार व चवकास झाला पाचहजे अशी त्यािंी भावना होती. चशक्षण आचण कामगारािंी सामाचजक अन्याय व 
शोषणापासून मुतितता होणे यामध्ये काही परस्पर संबंध आहे यावर ते चवशषे भर देत. 

 
आर्थथक संशोधनाच्या के्षत्रात टॉने यानंी पथ प्रदशसक असे कायस केले आहे. चिचटश इचतहासातील 

१५४० ते १६४० हे शतक टॉने यािें शतक म्हणून ओळखले जाते. इंग्लंडच्या आर्थथक इचतहासातील या 
कालखंडािे मौचलक असे संशोधन त्यानंी केलेले आहे. ‘चरचलजन ॲण्ड द राईस ऑफ कॅचपटॉचलझम’ हा 
त्यािंा ग्रन्थ अत्यन्त अभ्यसनीय म्हणून मानला जातो. भाडंवलशाहीच्या चवकासात धममाणिी भचूमका काय 
असते हे ऐचतहाचसक चवश्लेषणातून माडंण्यािा हा पचहलाि प्रयत्न होता. म्हणून या अभ्यसनािे चवशषे 
महत्त्व आहे. 

 
चद्वतीय महायुद्धापासून १९६२ मध्ये त्यािंा मृत्य ू होईपयंतच्या प्रदीघस कालखंडात टॉने यानंा 

समाजवादी िळवळीतील एक ऋषीतुलय चविारक म्हणून सावसचत्रक मान्यता लाभली. दुसऱ्या महायुद्धात 
वयामुळे त्यानंा प्रत्यक्ष लढाईत भाग घेता आला नाही परंतु त्यानंी काही महत्त्वािी शासकीय कामचगरी 
केली. अमेचरकेतील चिचटश वचकलातीतील मजूर सल्लागार म्हणून त्याना पाठचवण्यात आले होते. त्या वेळी 
अमेचरका युद्धात सामील झालेली न्हती. अमेचरकेतील कामगार वगमाणिे मत चिटनच्या युद्धचवषयक 
भचूमकेला अनुकूल करून घेण्यासाठी त्यानंी बरेि प्रयत्न केले. परंतु वचकलातीतील नोकरशाही आचण 
त्यािंी कायसपद्धती यामुळे त्यािंा तेथे कोंडमारा होऊ लागला. एकंदरीत अमेचरकी जीवनािी पद्धती त्यानंा 
चवशषे रुिली नाही. 

 
यावळेीही युद्ध समाप्तीनंतर जगािी व समाजािी न्या अचध्ानावर पुनसरिना कशी ्हावी या 

संबधंी चविार ते माडंीत. युद्धकाळात युद्ध कजकण्यासाठी जो प्रयत्न करावा लागतो त्यातूनि राष्ट्रीय 
बधुंभावनेिा चवकास होतो. या प्रचरिययेतूनि एक न्या सामाचजक करारािी संकलपना चवकचसत होईल असा 
चवश्वास त्यानंी एका भाषणात ्यतित केला होता. युद्धात्तर काळातील समाज पचरग्रही (ॲिीचझटी्ह) न 
राहता तो कायसचन् (फंतिशनल) होईल अशी त्यानंा आशा वाटत असे. चिटनमध्ये नवसमाजािी चनर्थमती 
करताना रचशयािा साम्यवाद आचण अमेचरकेिा स्वतंत्र जद्योग याचं्या मधला मागस स्वीकारावा असे त्यािें मत 
होते. 

 
युद्धोत्तर काळात चिचटश राजकारणात त्यानंा महत्त्वािे व सन्मानािे स्थान होते. १९४५ व १९५० या 

दोन्ही चनवडणुकाचं्या प्रिार मोचहमेत त्यानंी भाग घेतला. १९६० मध्ये त्यािंा एक भ्य सत्कार त्याचं्या 
अनेक चमत्रानंी व िाहत्यानंी संयुतितपणे आयोचजत केला होता. या सत्काराच्या चनचमत्ताने चिटनमधील सवस 
मताच्या व चविाराच्या नेत्यानंी व चिटनमधील सवस वृत्तपत्रानंी यानंी केलेलया वैिाचरक व शकै्षचणक कायमाणिी 
मुतितकंठाने प्रशसंा केली. लंडन टाईम्सने चलचहले की “चरिडस हेन्री टॉने यानंी चजततिया लोकानंा आपले 
बौचद्धक व आध्या्त्मक ऋणी केले चततके दुसरे कोणीही केले नसेल.” टॅलकोट पाससन्स् यानंी जद गार 
काढले, “चवसा्या शतकातील सामाचजक चविारािंी रिना करणाऱ्यामंध्ये त्यािें नाव सवसत्र घेतले 
जाईल.” मजूरपक्षातील गेटस्केलसारखे जज्या गटािे रियॉसमनसारखे मध्यम मागी वा चरब्युन गटािे 
जहाल या सवांनीि त्याना आदर पूवसक वदंना केली. चबएरीस वबे यानंी आपलया दैनंचदनीत त्यािंा ‘साधू’ 
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असा जल्लखे करून चलहीले आहे की “त्यानंा ओळखणाऱ्या सवांिे त्याचं्यावर पे्रम होते.” मनॅ्सचिज यानंी 
एका पत्रात चलचहले होते की “तुम्ही माझे स्फूर्थतदाते आहात. नेभळटपणाकडे पाठ चफरवनू सूयमाणला सामोरे 
जाण्याला मला तुम्हीि चशकचवले.” 

 
टॉने हे केवळ नुसते लेखक वा चवद्वान न्हते. ते एक द्रष्टे व भचवष्ट्यवेते्त चविारक होते. एक 

मागसदशसक चशक्षकही होते. कामगार त्याचं्या वगमाणत ्यापार जद्योगािे चशक्षण घेण्यासाठी जात. परंतु बाहेर 
पडताना नागचरकत्वाच्या प्रचत्ेिी जाणीव घेऊन येत. आपण जे काम करतो त्यािा जदे्दश केवळ जत्पन्न 
वाढवणे इतकाि नसावा. त्यातून नवीन व िागंला समाज चनममाणण झाला पाचहजे ही पे्ररणा त्यानंा टॉनेंकडून 
चमळत असे. 

 
१९६२ साली त्यािंा मृत्य ूझाला. कोणाही एका माणसाने समाजािे वैिाचरक जीवन त्याचं्याइतके 

समृद्ध केले नसले. केवळ आपलयाि समाजािे न्हे त्यािें ‘इिाचलटी’ सारखे गं्रथ सवस जगातील, सवस 
देशातील न्याय व समतेिी मूलये माडंणाऱ्या सवस लोकानंा स्फूतीदायक व मागसदशसक झाले आहेत. 

 
*** 
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असमानतेचा धमम 
 
अनेक वषांपूवी मरॅ्थ्य ूअनोलड यानंी “समानता स्वीकारा, लोभापासून मुतित ्हा” या चवषयावर एक 

्याख्यान चदले होते. मरॅ्थ्य ू अनोलड याचं्या त्या ्याख्यानाने चविार-सूत्र संके्षपाने असे माडंता येईल : 
इंग्लंडमध्ये असमानता हा जवळ जवळ एक धमसि झाला आहे. सुसंस्कृत समाजातील मान्यािी भावना 
आचण माणसािी मनुष्ट्य म्हणून असणारी प्रचत्ा याचं्याशी हा असमानतेिा धमस सवसथा चवसंगत असतो. 
असमानतेमुळे समाजािी दोन प्रकारिी हानी होते. समाजातील काही लोकानंा चवपुल ऐष आराम चमळतो 
आचण काहंी लोकानंा भ्रष्ट व अधःपतीत जीवन जगाव ेलागते. 

 
अनोलड यानंी हे चविार ्यतित केलयानंतर पुष्ट्कळ काळ लोटला. त्यानंतर समाजात पुष्ट्कळ 

पचरवतसन झाले. ज्या चवचशष्ट पचर्स्थतीला अनुलक्षनू अनोलडने ‘असमानतेिा धमस’ हा प्रयोग केला त्या 
पचर्स्थतीतही महत्त्वपूणस बदल झाले आहेत. समाजातील चभन्न चभन्न वगमाणच्या पचर्स्थतीत फरक असावा. 
त्यानंा जपलब्ध होणाऱ्या संधीतही तीव्र चवषमता असावी ही ्यवस्था त्यावेळी अगदी जचित वाटे. 
असमानतेला नैसर्थगक मानण्यािी प्रवृत्ती आजही संपूणसतया नष्ट झालेली नाही. परंतु आज या प्रवृत्तीिे असे 
जघड समथसन कोणी करीत नाही. मरॅ्थ्य ूअनोलडच्या काळातील राजकीय नेते असमानतेिे जघड समथसन 
करीत असत. इंग्लंडच्या राष्ट्रीय परंपरेतील असमानता हाि जणु एक बहुमोल ठेवा आहे, इंग्लंडिी ही 
परंपरा अक्षुण्ण राहावी म्हणून अगदी डोळ्यात तेल घालून चतिे संरक्षण केले पाचहजे. या चविारािंा 
पुरस्कार करणारे राजकीय नेते आज िचिति आढळतील. चशक्षणाच्या के्षत्रातही हाि बदल आढळून येतो. 
अनोडच्या काळात मुख्याध्यापक पचरषदेिे संस्थापक एडवडस किंग यानंी चशक्षण चवस्तारामुळे कितातूर 
झालेलया धचनक वगमाणिी भीचत दूर करताना असमान संधीपासून वचर् वगमाणिा कसा फायदा होतो यािे 
मार्थमक चववेिन केले होते. समाजातील बहुसंख्य मुलानंा वयाच्या दहा्या वषीि मोलमजूरी करणे 
अचनवायस होते. दहा्या वषीि चशक्षण सोडणारी ही मुले त्याचं्यापेक्षा िार वषे अचधक चशक्षण चमळालेलया 
मुलाशंी यशस्वी स्पधमाण करून त्यानंा स्थानभ्रष्ट करू शकतील हे शतिय तरी आहे कां? चशक्षण के्षत्रातील 
असमान संधीिे किंग याचं्यासारखे अप्रत्यक्ष समथसन करणारे चशक्षणशास्त्रज्ञही आज िचिति आढळतील. 
इंग्लंडच्या राजकीय संस्था वचर् वगांबद्दल आदर बाळगणाऱ्या लोकानंी चनममाणण केलया हेि बेजहॉटला 
त्यािें मोठे महत्त्व वाटले. आज बेजहॉटशी सहमत होणारे लोक फार आढळणार नाहीत. फ्रें ि समाज 
असमानतेच्या अवास्तव आचण रतितपाती कलपनेने भारला गेलयामुळेि तो नीतीभ्रष्ट झाला आचण अखेर फ्रें ि 
प्रजे्ञलाि ग्रहण लागले असे ए्स्कस न मे यानंी आपलया ‘डेमॉरियसी इन् यरूप’ या गं्रथात चलहून ठेवले आहे. 
त्याचं्या या मतािा अनुकार आज कोणी सहसा करणार नाही. लेकी या सवांच्या पुढे जाऊन ठामपणे असे 
सागंतात की स्वातंत्र्य आचण समानता हे परस्परािें कट्टर शत्र ूआहेत, स्वातंत्र्यािा बळी देऊनि समानतेिा 
चवजय होतो. लेकी याचं्या सुरात सूर चमसळणारा कोणी राज्यशास्त्रज्ञ आज असेल असे वाटत नाही. १८७२ 
साली टेन यानंी आपला ‘नोटस सर ल ऑग्लतेरे’ हा गं्रथ प्रचसद्ध केला. त्या गं्रथात फ्रान्सशी तुलना करून 
इंग्लंड अद्यापही सरंजामशाहीच्या भतूाने पछाडलेले राष्ट्र आहे असे वणसन केले आहे. वषमाणकाठी एक हजार 
पौंड जत्पन्न असलेली लाख स्वा लाख कुटंुबे या देशािे शासन िालचवतात. “सरदार वगस आपलया 
आचश्रतािें पालन करतो आचण आचश्रत आपलया मालकािा अचभमान बाळगतात,” असे त्या काळातील 
इं्ग्लश समाजािे वणसन टेनने आपलया गं्रथात केले आहे. पण आजच्या इं्ग्लश समाजासंबंधी चलचहण्यािी 
टेन यानंा संधी चमळाली असती तर अगदी ऐचतहाचसक चवरोधािा दाखला म्हणूनसुद्धा त्यानंा इंग्लंडमध्ये 
सरंजामशाही मूलयािे अ्स्तत्व दाखचवता आले नसते. टेनच्या काळात त्याच्या दृष्टीने सहज चटपलेले 
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सरदार वगमाणिे मगु्रर दातृत्व आचण आचश्वतािंी केचवलवाणी कृतज्ञता आजही सुखासमाधानाने एकत्र नादंत 
आहेत असे म्हणता येणार नाही. 

आपले ऐचतहाचसक कायस व आवश्यकता संपलयानंतर सुद्धा केवळ रुढीिा प्रभाव म्हणून काही 
संस्था अ्स्तत्वात राहतात. सरंजामशाही समाज ्यवस्थेिाि ऱ्हास झालयानंतर त्या ्यवस्थेतून अनुषंगाने 
चनममाणण झालेली असमानता तत्त्व म्हणून ककवा आदशस म्हणून लोप पावली तरी प्रत्यक्ष ्यवहारातील 
असमानतेच्या प्रभावाला धक्ा लागण्याइतकी चतिी भावनात्मक लागणी कमी झाली असे खात्रीपूवसक 
म्हणता येणार नाही. म्हणून अनोलडिे शब्द अगदीि चनरथसक ठरतील असे नाही. अथमाणति तो आजच्या 
पचर्स्थतीत हे भाष्ट्य करीत असता तर त्याने काही वगेळ्या मुद्यावर भर चदला असता अथवा काही वगेळी 
जदाहरणे घेतली असती. असमानतेमुळे समाजाला गतीशून्यता येते, बधीरता येते या गोष्टीपेक्षाही असंतोष, 
अकुशलता व गोंधळ यािें मूळ असमानतेत असते त्याला त्याने अचधक महत्व चदले असते. मोठ्या 
जचमनदारीपेक्षा चवत्तीय शतितीवर त्याने अचधक भाष्ट्य केले असते. प्रादेचशक जमरावशाही समाजातील 
महत्वािा घटक म्हणून आता राचहली नाही आचण म्हणून ज्या समाज पद्धतीिी ती प्राचतचनचधक घटक होती 
त्या समाजपद्धतीिी चवशषे दखल घ्यावी लागणार नाही. त्यापेक्षा कोणत्याही खानदानी ऐचतहाचसक 
घराण्याशी संबधं नसलेले जे नवे श्रीमंत पुढे आले आहेत त्यािंी अनोलडला अचधक दखल घ्यावी लागली 
असती. जचमनीच्या वाटपाला अडथळा आणणारा वशंपरंपरागत मालकीिा हक् आता समाप्त झालयामुळे 
आर्थथक शतिती म्हणून त्यािे अ्स्तत्व जरले नाही पण अनोलडच्या काळात अज्ञात असलेलया ज्या शतिती 
आता भाडंवलािे रियमशः कें द्रीकरण घडवनू आणीत आहेत त्यािंा त्याला अचधक चविार करावा लागला 
असता. मनुष्ट्य कोणत्या घराण्यातं जन्माला आला यािे इं्ग्लश लोकाना वाटणारे महत्व ििमाणचवषय 
होण्याइतके राचहलेले नाही. जलट संपत्ती आचण आर्थथक सत्ता यािंा इं्ग्लश समाजात असलेला अवास्तव 
बडेजाव आता अचधक लक्ष वधूेन घेणारा असलयामुळे अनोलडने त्याच्यावरिा अचधक भर चदला असता. 
चशवाय, या नंतरच्या काळात संख्याशास्त्रज्ञाचं्या अभ्यसनाने काही नवीन पुरावा जपलब्ध झाला आहे, 
आजच्या काळात असमानतेिी ििमाण अनोलडने केली तर याही पुरा्यािी त्याने दखल घेतली असती. आचण 
हा पुरावा तपासून पहाण्यािी संधी त्याला चमळाली असती तर त्यातूंन काही आियसकारक चनष्ट्कषस त्याला 
काढता आले असते. अनोलडला कोणताही शास्त्रशुद्ध पुरावा जपलब्ध न्हता. पण त्याने चनष्ट्कषस काढले 
त्यानंा पुष्टी देणारा पुरावा त्याला संख्याशास्त्रज्ञाचं्या नवीन अभ्यसनात चमळाला असता. ज्या प्रमाणात 
समाजातील असमानता दूर झाली चतिी योग्य नोंद घेत असताना जी चवषमता अद्याप कायम आहे चतिीही 
दाखल त्याला घ्यावीि लागली असती. त्याला आियसकारक वाटावी इततिया प्रमाणात् अद्यापही चवषमता 
अ्स्तत्वात आहे. एकीकडे राजकीय लोकशाही आचण दुसरीकडे पचर्स्थती आचण चशक्षण याचं्याबाबतीत 
संधीिी तीव्र चवषमता असलेली समाजपद्धती या दोन्हीतील जग्र संघषस त्याच्या चनदशसनास आला असता. 
त्याच्या नंतर झालेलया दोन चपढ्ाचं्या कालखंडातील सामाचजक घडामोडी त्याने केलेलया चवश्लेषणाला 
पुष्टी देणाऱ्या आहेत असे त्याला आढळून आले असतें. कोणाही पे्रचषताला आपलया भचवष्ट्यवाणीच्या 
चबनिूकपणािे असे प्रत्यक्ष प्रमाण िचिति चमळते. “असमानतेवर आधारलेली ्यवस्था चनसगमाणच्या चवरुद्ध 
असते आचण म्हणून अखेरीस ती कोसळून पडणारि” हे आपले चनदान सामाचजक इचतहासाच्या आधाराने 
सप्रमाण चसद्ध झालेले आज त्याच्या प्रत्यक्षाला येऊ शकेल. 

 
श्वासोच्छास करताना माणसानंा हवचे्या गुणधममाणिी जाणीव िचिति असते. हा अनुभव जीवनाच्या 

अन्य प्रकाराबद्दल येतो. अनोलडिी असमानतेसंबंधीिी टीका त्याच्या काळात चकतीही अन्वथसक असली तरी 
आजच्या काळाला ती चकतपत अन्वथसक ठरेल असा प्रश्न आजच्या चपढीकडून जप्स्थत होईल. अनोलडिी 
टीका आजच्या काळालाही समपसक आहे हे सहज मान्य होणार नाही. कारण जघड आहे. भतूकाळाबद्दल 
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भावनावश न होता केवळ वस्तुचन् चविार करणे शतिय असते. पण वतसमानकाळात ज्या प्रश्नात भावना 
गुंतलेलया असतात त्या प्रश्नािंा असा वस्तुचन् चविार करून मत बनचवणे अवघड होते. म्हणून या प्रश्नावर 
परदेशी चनचरक्षकािंा काय अचभप्राय आहे हे पाहणे कदाचित अचधक शहाणपणािें ठरेल. परदेशी चनरीक्षक 
आपलयापेक्षा वगेळ्या सामाचजक वातावरणातून आलेले आचण आपलयापेक्षा वगेळ्या परंपरेत वाढलेले 
असतात. मेंदूिा डावा भाग काय करतो ते जज्या भागाला कळू न देण्याच्या कलेत ते आपलयापेक्षा 
कदाचित कमी तरबेज असू शकतील, म्हणूनही त्याचं्या सललयाकडे गंभीर लक्ष देणे जचित ठरेल. 

 
मानव वशं शास्त्रज्ञ प्रािीन लोकसमूहातील सामाचजक संस्थािंा अभ्यास करताना एका चवचशष्ट 

पद्धतीिा अवलंब करतात. प्रािीन लोक समूहात सामाचजक श्रेणीिी जच्चनीिता स्पष्ट करणारे आचण कायम 
राखणारे असे चवधी असतात. त्यािंाही मानववशंशास्त्रज्ञ अभ्यास करतात. टोळीिा नायक आचण त्यािे 
कुटंुबीय व टोळीतील कचन् दजमाणिी अन्य माणसे यािंा बरोबरीिा संबंध येऊ नये या जदे्दशाने आिार 
संचहतेिा वगेळेपणा कटाक्षाने पाळला जातो. अनुयायानंा सुबत्ता प्राप्त ्हावी, त्यानंा रोजगार चमळावा 
यासाठी टोळीिे नायक मंत्रोपिार करतात आचण आपलयाला एक दैवी शतिती आहे अशी ते आपलया 
अनुयायािंी दृढ समजूत करून देतात. टोळीच्या नायकानंा काही चवशषेाचधकार असतात. या 
चवशषेाचधकारामुळे त्यािें टोळीवरील विसस्व स्थापन होते. हे चवशषेाचधकार त्यािंी सावसभौमत्वािी लक्षणे 
असतात. ती त्यानंा मंत्रतंत्राच्या दैवी शतितीमुळे प्राप्त झालेली असतात. आचण म्हणून या अचधकारांवर 
अचवरियमण झालयास एकंदर टोळींवरि रोगराई, दुष्ट्काळ अथवा अशा अन्य आपत्ती कोसळतील अशी ते 
टोळीतील लोकािंी समजूत करून देतात. अडाणी लोकापंासून आपलया या खास अचधकारािें संरक्षण 
करण्यासाठी त्याचं्यावर टोळी-नायकाकंडून काही चनबधंही घातलेले असतात. मानव वशं शास्त्रज्ञािें असे 
मत आहे की या आचदम अवस्थेतील टोळ्याचं्या समाज ्यवस्थेतही श्रेणीच्या पाचवत्र्याला आचण अभगंतेला 
चवशषे स्थान असते. त्या समाजात वचर् वगमाणिे मोठेपण आर्थथक आचण धार्थमक अशा दोन्ही प्रकारिे असते, 
टोळीतील के्ष्ाचं्या अचधकारावर अचतरियमण झाले तर आपली सुबत्ता जाईल, नीतीमते्तिा ऱ्हास होईल अशी 
टोळीतील सामान्य लोकािंी श्रद्धा असते. ही श्रे्-कचन्तेिी रिना त्यानंा अत्यंत पूज्य वाटते. ती सवंकष 
असते, परंपरेने आचण धार्थमक भावनेनेती लोकाचं्या मनात दृढमूल झालेली असते. यापेक्षा काही वगेळी 
पद्धत असू शकेल अशी कलपनाही त्यानंा सहन होत नाही इतके ते या रुढ ्यवस्थेशी एकरूप झालेले 
असतात. मानववशं शास्त्रज्ञाचं्या संशोधनामुळे हे सवस ज्ञान आपलयाला जपलब्ध झाले आहे. 

 
परंतु, दुदैवाने अशा प्रकारच्या संशोधनािे चवषय होण्यािे भाग्य सवसि समाजानंा लाभत नाही. 

परृ्थ्वी चवशाल आहे, आचण मानववशंशास्त्रज्ञ तर चबिारे थोडेि आहेत. मेलॅनेचशया आचण मलेचशया याचं्या 
आचदम समाजािे प्रश्नि इतके लक्ष वेधून घेणारे असतात की मानववशंशास्त्रज्ञानंा त्याचं्या संशोधनािा 
प्रकाश झोत यूरपकडे वळचवण्यास अद्याप फुरसत चमळाली नसावी. आता एक गोष्ट खरी आहे की इंग्लंडला 
येणारे समाजचनरीक्षक मानववशंशास्त्राच्या पचरभाषेिे अवडंबर करून आपण तसेि काही संशोधन करीत 
असलयािा दावा करीत नाहीत. परंतु जे शब्द प्रयोग ते के्हा के्हा करतात त्यािंा आशय या मंत्रतंत्राच्या 
पचरभाषेपेक्षा फारसा वगेळा नसतो. 

 
जदाहरणाथस त्यािंी इंग्लंडमधील चशक्षण ्यवस्थेवरील टीका. सामाचजक चनरीक्षणाच्या दृष्टीने 

चशक्षण पद्धतीला ते चवशषे महत्त्व देतात. इंग्लंडमधील चशक्षण चवषयक चविारप्रणाली वगीय भावनेने 
प्रभावीत झालेली आहे अशी टीका हे चनरीक्षक करतात. वगसचन् चशक्षण पद्धतीमुळे चवचशष्ट प्रकारच्या 
माध्यचमक शाळानंा प्राथचमक शाळा म्हटले जाते यािी ते नोंद घेतात. “इंग्लंडच्या चशक्षण पद्धतीत खोलवर 
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रुजलेली इचतहास चसद्ध सामाचजक फाळणी” असावी याबद्दल त्यानंा खेद वाटतो ते एक प्रश्न जप्स्थत 
करतात. “धार्थमक संप्रदायाच्या विसस्वातून मुतित झालेले इं्ग्लश चशक्षण त्यापेक्षा अचधक सवंकष आचण 
दूरगामी अशा सामाचजक वगस चवग्रहाच्या जाळ्यात का सापडावे?” इंग्लंडमधील औद्योचगक पचर्स्थतीिी 
पहाणी केलयानंतर त्यािंा अचतशय संभ्रम होतो. काही चनचित चकमान वतेन कामगाराला पुरेसे असते हा 
जुनाट चसद्धान्त या शतकाच्या प्रारंभ कालातही प्रभावी असावा हे एक कोडेि आहे. या चसद्धान्तािा प्रभाव 
कमी झाला हे चनचित. तरी पण अमेचरका आचण इंग्लंड याचं्या आर्थथक दृचष्टकोणािा तौलचनक चविार 
करताना एक गोष्ट लक्षात येते. जुनाट आर्थथक कलपनािंा प्रभाव इंग्लंडमध्ये अद्याप कायम आहे. हे 
चनरीक्षक इं्ग्लश सासं्कृचतक जीवनािे चवश्लेषण करतात. याबद्दल त्यािा चनष्ट्कषस असा की समाजातील 
एका गटािी आदशस सद गृहस्थािी परंपरा एकूण राष्ट्रीय आदशमाणवर लादली गेलयामुळे इं्ग्लश सांस्कृचतक 
जीवन सत्त्वशून्य झाले आहे. आधुचनक इचतहासात फतित इंग्लंड हाि देश असा आहे की जेथे एकाि 
प्रकारच्या मनुष्ट्याला सबंध राष्ट्रािा नैचतक दृचष्टकोन चनचित करण्यािा सवमाणचधकार देण्यात आला आहे.” 
असे ते भाष्ट्य करतात. “इं्ग्लश लोकानंी आपलया सामाचजक नीतीमध्ये बुद्धीपुरस्सर सवससामान्य मानवी 
आदशमाणिा फतित अलपाशंि समाचवष्ट केला. त्यामुळे इंग्लंडिी सामाचजक नीतीमत्ता चवशषे सखोल अथवा 
काटेकोर नाही”. प्रिचलत राजकारणातील मानसशास्त्रीय प्रवृत्तींिीही या चनरक्षकानंी ििमाण केली. 
“इंग्लंडच्या राजकारणावर कामगारवगमाणच्या चशष्टपणािा (स्नॉबरी) फार मोठा प्रभाव चदसून येतो.” असे हे 
चनरीक्षक म्हणतात. इं्ग्लश कामगारवगमाणला दहा हजार वचर् वर्थगयाचं्या अथसशून्य ्यवहाराबद्दल जी एक 
सादर जत्कंठा असते चतिे मूळ या त्याचं्या चश्पणात आहे. आंदे्र चसग्रन्फचड यानंी आधुचनक इग्लंिा 
संकचलत अभ्यास केला ते्हा त्यानंा एक गोष्ट आढळून आली. वैय्तितक गुणावगुणानंाि प्रधान महत्त्व देणें 
आवश्यक असते अशा लष्ट्कर भरतीच्या के्षत्रातही इंग्लंडमध्ये वगसचन् पद्धतीि प्रसृत आहे, ही पद्धती 
युद्धपूवस जमसनीतील पद्धतीसारखी आहे. फ्रान्स अथवा चिचटश वसाहतीतील पद्धतीसारखी नाही. या 
पद्धतीत फतित अचधकारीवगमाणतून जमेदवार अचधकारी चनवडले जातात. नेतृत्वािे गुणसुद्धा ्य्तित चवचशष्ट 
नसून वगसचवचशष्ट असतात असे गृचहत धरलेले चदसते. इंग्लंडच्या समाजरिनेिे हे वगीय स्वरुप सवसि 
चनरीक्षकानंा जाणवते, न्यझूीलंड आचण ऑस्रेचलयातून पुष्ट्कळ लोक आपलया आध्या्त्मक पूवसजािंा पचरिय 
करून घेण्यासाठी इंग्लंडला येतात त्यानंाही इंग्लंडच्या वगीय समाज रिनेिा असाि अनुभव येतो. इंग्लंड 
हे वस्तुतः एक राष्ट्र नसून दोन वगेवेगळ्या राष्ट्रािे बनलेले आहे आचण त्यापैकी एका राष्ट्राशी ते फार 
समरस झाले तर दुसऱ्या राष्ट्राशी नुसता पचरिय होण्यािी सुद्धा संधी चमळत नाही. ही दोन्ही वतुसळे 
स्वयंपूणस व स्वतंत्र आहेत. ती िचिति एकमेकानंा छेदून जातात. सावसजचनक ्यवहारात या दोन स्वतंत्र 
राष्ट्रािंा परस्पराशी जो काही संबधं येत असेल तेवढा अन्यथा ही दोन्ही जगे अगदी वगेळी आहेत, असा 
त्यानंा अनुभव येतो. 

 
या सवस चनरीक्षकानंा इं्ग्लश समाज्यवस्थेत स्तरीकरणाच्या प्रवृत्ती आढळतात. याच्या जलट 

समानता हे तर फ्रान्सिे वैभव आहे. ‘जमराव’ हा शब्दसुद्धा जे्हा अपशब्द झाला होता त्या काळािी 
आठवण फ्रान्समध्ये अद्याप संपूणस बुजलेली नाही. नवीन चिचटश वसाहतीतही आठवण ठेवण्यासारखा 
जमराव वगसि न्हता. तेथील लोकशाही अंतर्थवरोधापासून चवनायास मुतित झाली. इंग्लंडमधील वगीय 
समाजरिना आचण फ्रान्स व न्या चिचटश वसाहतीतील समाजरिना याचं्यातील हा चवरोध लक्षात 
येण्यासारखा आहे. इं्ग्लश मनुष्ट्य जच्चनीितेच्या प्रवृत्तींिे गाठोडे बरोबर घेऊनि जन्मला येतो, असे त्यानंा 
वाटते. राजकीय दृष्ट्ट्या इंग्लंड हे लोकशाही राष्ट्र असले तरी वगीय श्रे्-कचन् पणाच्या दुष्ट प्रवृत्ती 
इंग्लंडिे सामाचजक व आर्थथक जीवन दूचषत करतात. इंग्लंडमधील सामाचजक वगसभेदािी तीव्रता आचण या 
सामाचजक भेदानंा नैसर्थगक व अपचरहायस मानण्यािी इं्ग्लश लोकािंी प्रवृत्ती ही परदेशी चनचरक्षकानंा 
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मनोरंजक अथवा रानटी अथवा हास्यास्पद वाटते. यापैकी कोणते चवशषेण वापरावयािे हे ते आपापलया 
प्रवृत्तीनुसार ठरचवतात. 

 
या चनरीक्षकाचं्या चविारािें आलेखन संके्षपाने असे करता येईल : इतर कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा 

इं्ग्लश लोकानंा एका सवससामान्य संस्कृतीिी अत्यंत जरूरी आहे. इंग्लंडलाि अशी जरूरी का आहे 
त्यािी अनेक कारणे सागंता येतील. एक तर ते ज्या आर्थथक ्यवस्थेवर अवलंबून असतात त्या ्यवस्थेति 
पदोपदी परस्पर सामंजस्य व सहकायस अंगभतू आहेत. दुसरे इंग्लंडच्या चवचशष्ट इचतहासामुळे सवस सामान्य 
संस्कृतीच्या चवकासाला आवश्यक अशी साधन सामुग्री इतर कोणत्याही देशापेक्षा अचधक जपलब्ध आहे. 
पण, असे असताना आपली सवससामान्य संस्कृती चनममाणण करण्यािी इं्ग्लश लोकामध्ये मुळीि इच्छा चदसत 
नाही. इतकेि न्हे तर आपली सवस शतिती एकवटून सवससामान्य संस्कृती चनममाणण न होऊ देण्यासाठी ते 
प्रयत्न करतात. अचखल चवश्व हेि जणु एक ‘प्ब्लक स्कूल’ आहे असे मानले तर अशा शाळेतील 
मुलासंारखी त्यािंी वागणूक असते. ‘सद गृहस्था’च्या आदशमाणने ते पूणस तया भारावनू गेले आहेत. ‘ईटन’च्या 
रियीडागंणावर चशष्टपणाने खेळता खेळता ते मनाने जुन्या जगात जाऊन पोितात-आचण तेथेि राहतात. 

 
ज्या चवचशष्ट वगमाणने इं्ग्लश समाजातील सामाचजक जीवनािी आचण राष्ट्रीय धोरणािी चदशा ब्हंशी 

ठरचवली त्याि वगांिा जपरोतित चनचरक्षकानंी प्रामुख्याने चविार केलेला चदसतो. इंग्लंडमधील सत्ताधारी 
वगमाणला स्वतः संबधंीिे हे चवश्लेषण अथमाणति मान्य होणार नाही. हे वणसन ्यंजनापूणस आहे यातं शकंा नाही. 
ज्या वगमाणिी त्यातं ्यंजना आहे त्याने त्यािा चनषेध करावा हे स्वाभाचवक होईल. परंतु चनषेधािा भाग दूर 
राचहला. एखाद्या बेसावध क्षणी या वगमाणिे लोकि या वणसनाशी चमळते जुळते असे स्वतःिे वणसन करून 
ठेवतात. मग त्याचं्या चनषेधाला काय अथस जरला? कोणत्याही अफाट चवषमता असलेलया समाजाला 
जीवनाच्या कोणत्याही चवशषेासंबधंी चनःपक्षपातीपणाने चनणसय घेण्यािी क्षमता नसते. चवषमतेमुळे ज्यािंा 
फायदा होतो त्यािें जीवन मृदु मृदुल अशा संरक्षक कोषात सुरचक्षत असते. आपलया ढोंगािे खास समथसन 
करण्यािी आवश्यकता त्यानंा भासत नाही. आचण जरी ते आपलया जच्च स्थानावरून कधी िुकून खाली 
घसरले तर ते मऊ गाद्यावर पडतील, त्यानंा काही दुखापत होणार नाही अशी खबरदारी घेण्यात येते, 
प्रस्थाचपत ्यवस्थेत त्यानंा सवस सुखसोयी चमळा्यात हे स्वाभाचवकि आहे. अशा सुखसोयी आपलयाला का ं
चमळतात याबद्दल कोणीि काही जाब देण्यािी जरूरी नाही अशी त्यािंी भचूमका असते. मात्र ज्यानंा या 
सुखसोयी चमळत नाहीत ते लोक आपलयालाही त्या चमळा्या अशी मागणी करू लागले की त्याचं्यावर 
वचर् वगीय तुटून पडतात म्हणजे समाजातील चभन्न वगमाणसाठी चभन्न चनयम असाव े हे त्यानंा स्वाभाचवक 
वाटते. समाजातील सवस लोक त्याच्याप्रमाणे आचण त्याचं्याइतके मनुष्ट्य आहेत काय याबद्दलि जणू त्याचं्या 
मनात संशय असावा. 

 
वगसयुद्ध हा सत्ताधारी वगमाणिा एक जुना स्वभाव धमस आहे असे एि. जी. वलेस यानंी एके चठकाणी 

चलचहले आहे. हा स्वभावधमस आता पूवी इततिया आरियमक स्वरुपात अथवा पूवी इतका अहंकारी जरला 
नसला तरी पण तो अद्याप पूणसपणे नष्ट झालेला नाही. त्यािे प्रत्यंतर या वगमाणच्या चवचशष्ट भचूमकेत आजही 
येते. वगससंघषस वारंवार भडकचवलयामुळे अथवा एकंदर वगीय स्वरूपाच्या िळवळीमुळे अथवा राजकारणात 
वगीय चहतसंबधंािा प्रवशे होऊ चदलयामुळे समाजाच्या सुबते्तला धोका येतो अशी त्यािंी धारणा असून 
त्याबद्दल ते खेदही ्यतित करतात. परंतु हे सवस वरवरिे असते कारण शकै्षचणक चवषमता चनममाणण करणाऱ्या 
आचण समाजातील वगसभेद वाढचवणाऱ्या ्यवस्थेिे ते समथसन करीति असतात. या वगीय अहंकाराने 
भारलयामुळे त्यािें माणुसकीिे भानही िटकन सुटते. ज्या वयात धचनक वगमाणिी मुले चवद्याभ्यासाला प्रारंभ 
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करतात त्याि वयात कामगार वगमाणच्या मुलानंा चगरणीत कामावर जाव ेलागते यात त्यानंा काहीही गैरवाटत 
नाही. हजारो कुटंुबािें जीवन अवलंबनू असणाऱ्या एखाद्या जद्योगािे संिलन मूठभर मालकवगमाणच्या हातात 
असाव े या ्यवस्थेतही त्यानंा काहीि दोष आढळत नाही. एखाद्या दंगलीत मालमते्तिी हानी झाली तर 
चतच्या मालकाला नुकसान भरपाई चमळालीि पाचहजे असे आग्रहाने सागंतील. पण केवळ फोरमनच्या 
शब्दावर चवश्वास ठेवनू एखाद्या कामगाराला बेधडक बडतफस  करण्यात काही िूक असते असे त्यानंा कधीही 
वाटणार नाही. समाजातील चभन्न चभन्न वगमाणमध्ये केवळ जत्पन्नािे न्हे तर जीचवताच्या सुरचक्षततेिे, 
संस्कृतीिे व आरोग्यासंबंधीिे सुद्धा चभन्न चभन्न प्रमाण असाव ेही ्यवस्था त्यानंा स्वाभाचवक वाटते. बेकार-
भत्त्यािी तरतूद करण्याच्या प्रश्नािा चविार करताना बेकार झालेलया कामगाराने जन्मभर काम केलेले 
असते, आचण अजूनही काम करण्यािी त्यािी इच्छा असते, बेकारी त्याच्या इच्छेचवरुद्ध त्याच्यावर लादली 
जाते यािा त्यानंा सहज चवसर पडतो आचण हे लोक कामाचशवाय कसे जगू शकतात असे आियस ते ्यतित 
करतात. खाजगी मालमते्तवर कोणताही हल्ला झालयास त्यािा ते चनकराने प्रचतकार करतात. त्याचं्या 
प्रचतकाराला समाजातील अन्य लोकानंी साथ देऊ नये हा प्रकार त्यानंा भयंकर वाटतो. इतका भयंकर की 
प्रक्षबु्ध होऊन ते िक् ‘टाईम्स’ला पत्र चलचहतात! या पत्रातील पचहलयाि वातियात सामाचजक सेवावंर 
कडाडून टीका केलेली असते. केवळ आपला व आपलया मुलाबाळािंा फायदा ्हावा म्हणून सरकारकडे 
सामाचजक सेवावंर अचधक खिस करण्यािी मागणी जे लोक करतात त्याचं्या स्वाथीपणाबद्दल या वातियात 
दुःख ्यतित केलेले असते. पण ताबडतोब पुढच्याि वातियात वचर् वगमाणवरील कर कमी करण्यािे महत्वही 
साचंगतलेले असते. कर कमी का करावयािे तर वचर् वगमाणिी खिस करण्यािी ऐपत कमी होऊ नये म्हणून! 
आपली सत्ता, आपले समाजातील वचर् स्थान अढळ असलयाबद्दल त्यािंी खात्री असते तोपयंत ते अत्यंत 
दयाळूपणे व परोपकारी वृत्तीने वागतील. पण त्याचं्या या सते्तला आ्हान चमळाले तर मात्र या कोकरािा 
तत्काल कहस्त्र पशु होतो, त्याच्या तीक्ष्ण दाढा बाहेर येतात, शपूेट रागारागाने आपटली जाते आचण दुःखाच्या 
व रियोधाच्या गजसना सुरू होतात. आपले धमसगुरु सुद्धा सते्तिे ‘हाडूक’ चहरावनू घेण्याच्या कारस्थानात 
सामील आहेत असा त्याना नुसता संशय आला तरी कॅटरबरीच्या चबशपसहीत सवस धमसगुरंुिा बळी घेण्यास 
ते मागेपुढे पाहणार नाही. 

 
संपत्तीबद्दल परमेश्वराला काय वाटते हे कळून घ्यावयािे असेल तर लक्ष्मीिे वरदान चमळालेलया 

माणसाचं्या जीवनािे चनरीक्षण करावे, असे ्स्वफ्टने एके चठकाणी म्हटले आहे. ्स्वफ्टच्या विनातील 
अचभपे्रत अथस जघड आहे. संपत्ती चतिा जपभोग घेणारालाि अखेर हानीकारक ठरते असे ्स्वफ्टने सूचित 
केले आहे. ज्यानंा ्स्वफ्टिे हे म्हणणे पटत असेल त्यानंा अनोलडिेही मत मान्य ्हाव.े अनोलड म्हणतो, की 
अफाट चवषमतेिे काहीही फायदे असले तरी कोणत्याही पचर्स्थतीत अखेर ती धचनक वगमाणलाि 
अपायकारक ठरते. पण समाजातील चवषमतेबद्दल फतित धचनक वगसि बेपवमाण असतो आचण इतर वगस बेपवमाण 
नसतात असे गृहीत धरणे अवास्तव ठरेल. या िुकीच्या गृचहतकृत्याच्या आधारावर समाजरिनेत फारतर 
बाह्य पचरवतसन होऊ शकेल. पण त्यामुळे चवषमता दूर करण्यािे कायस होईल अशी कलपना करणे 
राजनीतीज्ञािे एक मनोराज्य होईल. 

 
समाज पचरवतसन आवश्यक आहे. आचण ते होतही आहे. अचनबंध ्यतितीवाद आचण समाजवाद 

याचं्यातील संघषस फतित जद्योगधंद्यािंी रिना आचण यंत्रणा यापुरताि मयमाणचदत असता तर आता या प्रश्नािा 
चनणसय जवळ जवळ लागलेला आहे असे म्हणता आले असते. परंतु या संघषमाणिे स्वरुप इतके मयमाणचदत 
नाही. मोठ्या आचण आवश्यक जद्योगािें कें द्रीय संिलनाखाली सावसजचनक चनयंत्रण हे आजच्या अथस 
्यवस्थेिे महत्त्वािें वैचशष्ट्ट्य आहे. ते्हा राष्ट्रीयकरण एवढाि समाजवादािा मयमाणदीत अथस घेतला तर 
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केवळ काही मूठभर तज्ञानंाि त्याच्या ताचंत्रक स्वरुपाबद्दल आकषसण वाटेल. इतरानंा त्यािे महत्त्व वाटणार 
नाही. संघटन महत्त्वािे असते खरे पण ते साधन म्हणून महत्त्वािे असते, साध्य म्हणून न्हे. दुदैवाने, फतित 
या साधनािीि ििमाण मोठ्या जत्साहाने आचण िातुयमाणने केली जाते आचण मूळ साध्यािा मात्र पुष्ट्कळ वेळा 
चवसर पडलेला आढळतो. समाजाच्या नवीन संघटनेत नव-रिना झालयानंतर-चतिे नाव काहीही असो पण 
मानवी मूलयानंा आचण स्वतंत्र सामाचजक संबधंानंा जुन्या पद्धतीपेक्षा अचधक अनुकूल, अचधक वाव चमळणार 
की नाही, हा खरा मूलभतू प्रश्न असतो. तशी ती असेल तरि या न्या रिनेच्या प्रस्थापनेसाठी चवशषे 
प्रयत्न करण्यात काही अथस आहे. परंतु वस्तु्स्थती अशी आहे की न्या समाज संघटनेिे स्वरुप जुन्यापेक्षा 
वगेळे, अचधक मानवी राहणार की नाही या मूलभतू प्रश्नाकडे सामान्यतः दुलसक्ष होते आचण न्या ्यवस्थेच्या 
प्रस्थापनेिी प्ररियीया अथवा शासकीय तंत्र याकडेि अचधक लक्ष चदले जाते. 

 
साध्याच्या प्रश्नाबाबत िचिति चविार केला जातो. सावसजचनक ्यवहारात या प्रश्नावर फारि 

िचित स्पष्ट ििमाण होते. चवषमतेबद्दल औदाचसन्य परदेशी चनचरक्षक मानतात त्याप्रमाणे वगीय लक्षण नसून 
राष्ट्रीय लक्षण झाले आहे. हा काही राजकीय पक्षातील संकुचित मतभेदािा मुद्दा नाही. हे औदाचसन्य एक 
सवससामान्य प्रवृत्ती आचण सवय आहे. ही औदाचसन्यािी वृत्ती सवससामान्य असलयामुळे ती चनरचनराळ्या 
पक्षानंा जोडणारी आहे, पचरणामतः चवषमतेच्या अत्यंत घृणास्पद अशा प्रकारानंा नष्ट करण्याला बद्धपचरकर 
झालेलया लोकािंा चवषमते चवरुद्ध लढाही मयमाणचदति असतो. अनावश्यक चवषमतेिे चनमूसलन करणे हा 
आपला प्राथचमक जदे्दश आहे असे स्पष्ट प्रचतपादन करण्यािी त्यािंी तयारी नसते. अनवश्यक चवषमतािें 
चनमूसलन हीि आपलया यशािी कसोटी आहे अशी भचूमका ते घेत नाहीं. अन्य जदे्दशानंा दुय्यम महत्त्वािे 
मानण्यािी पण त्यािंी तयारी नसते. वृत्तपत्रातून त्याचं्या कायसरियमावर टीका होते. वृत्तपते्र म्हणतात की 
त्यानंा केवळ गरीबानंा श्रीमंत करावयािे नसून श्रीमंतानंा गरीब करावयािे आहे. या टीकेला त्यािें जत्तर 
काय असते? वास्तचवक त्यानंी जत्तर द्यावयास पाचहजे की श्रीमंती आचण दाचरद्र्य या दोन्हींिा अचतरेक 
अधःपात करणारा आचण समाजद्रोही असतो आचण श्रीमंतानंा गरीब आचण गरीबानंा श्रीमंत करणे हे दोन्ही 
आमिे जदे्दश आहेत. पण असे परखड जत्तर ते देत नाहीत. नुसत्या चनषेधाच्या आड ते लपतात गरीबीचवरुद्ध 
ते लढतील पण चवशषेाचधकाराकडे मात्र ते डोळे झाक करतात. 

 
खरी गोष्ट अशी आहे की अनोलडच्या कसोटीवर तपासून पाचहले तर आपण सवसि याबाबतीत 

रानटी वृत्तीिे आहोत असे आढळून येते. कोणताही वगस अथवा गट या बाबतीत दुसऱ्याला दोष देऊ 
शकणार नाही. चनदान या गं्रथकारासारखा ्यावसाचयक तरी असा दोषारोप करणार नाही. देवाला लहान 
मोठा असा भेदाभेद करताि येत नाही, अशा अथमाणिी एक का्यपंतिती आहे. कामगार कुटंुबाच्या जत्पन्नापेक्षा 
पाि पटीने अचधक जत्पन्न स्वीकारण्याला जर एखाद्याला अनुचित वाटला नसेल तर त्याच्या शजेाऱ्याने 
वीस तीस अथवा पन्नास पटीने अचधक जत्पन्न का स्वीकारू नये? त्याला कोण व कसे दूषण देऊ शकेल? 
रोजंदारीवर जगणाऱ्या अफाट वगमाणिा अनोलडच्या काळापासून आजपयंत पुष्ट्कळ प्रगती झाली आहे. पण 
या वगमाणला सुद्धा या प्रश्नावर नैचतक रियोधािे अवसान आणता येणार नाही. कारण त्यालाही जत्पन्नातील 
फरक व त्याच्या अनुषंगाने येणारा मोठेपणा हवा असतो. 

 
कामगार वगमाणच्या आंदोलनािे अंतीम जचद्दष्ट सामाचजक न्याय आचण समता स्थापन करणे हे असते, 

संपत्ती प्राप्त करून वैय्तितक समृद्धी चमळचवण्याच्या स्वाथी जदे्दशाने सवसि लोक भारलेले असतात, या 
स्वाथमाणिे अचतचरतित महत्त्व कमी करण्यास सामाचजक न्यायाच्या िळवळीिा जपयोग होतो. ज्या समाजात 
माणसािे माणूस म्हणून मूलय अचधक श्रे् मानले जाईल, आचण मानवी मूलयाचं्या साधनेसाठी जपयुतित न 
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ठरणाऱ्या पैसा व संपत्तीिे महत्त्व कमी मानले जाईल असा आदशस समाजाच्या चनर्थमतीवरील श्रद्धा या 
आंदोलनात तत्वतः ्यतित होते. पण एखाद्या ्यतितीिा अधःपात होतो, तसा आंदोलनािाही होऊ शकतो. 
एखादे आंदोलन सुद्धा स्वीकृत आदशमाणपासून चविचलत होऊ शकते. मग संपत्ती आचण आर्थथक सत्ता यानंा 
यशािे लक्षण समाजणारी नवी समाज ्यवस्था चनममाणण करणे हे ध्येय सुटते. मग ध्येय जरते फतित आहे त्या 
समाज ्यवस्थेत सुधारणा करण्यािे. म्हणजे संपत्तीिे चवतरण करणे प्रत्यक्षात होते त्यापेक्षा थोडे वगेळ्या 
पद्धतीने करणे एवढेि मयमाणचदत साध्य राहते. मूळ ्यापक ध्येयाला अशी मुरड घातली जाते. 

 
भाडंखोर असंतुष्टपणा हा कामगार िळवळीिा प्रमुख दोष असे सामान्यतः समजले जाते. पण ते 

खरे नाही. वस्तु्स्थती अगदी जलट आहे. कामगार िळवळ ज्याचं्यासाठी असते त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळसे 
लोक हे अलप संतुष्ट असतात. तात्काचलक पगारवाढीच्या क्षदु्र मोबदलयात ते स्वतःिी चवरियी करण्यास तयार 
असतात. धचनक वगमाणिी नैचतक गृचहतकृत्येही स्वीकारण्याला त्यािंी तयारी असते. मात्र या 
गृचहतकृत्त्यावरून मालक वगस जे आर्थथक चनष्ट्कषस काढतात तेवढेि काय ते त्यानंा मान्य नसतात. 
स्वतःबद्दल त्यानंा काही चवश्वासि नसतो. ज्या अलपसंख्य वगमाणने समाजावर विसस्व चमळचवले त्याचं्याजवळ 
जणु काही गुप्त मंत्र अथवा गूढ चवद्या, अथवा एखादा मंतरलेला ताईत ककवा जादू टोणा करणारी शतिती 
असावी आचण ही शतिती वापरून ते पाचहजे ते्हा समृद्धी अथवा संकट काल चनममाणण करू शकतात अशी 
कामगारवगमाणिी समजूत झालेली असते, त्याचं्यापैकी कोणी पुढारी झाले तरी त्यािें अवसान 
लोकप्रचतचनधीिे नसते. ते खुषमस्कऱ्यािीि आठवण करून देतात. प्रस्थाचपत मालमते्तला देवता समजून ते 
चतच्यापुढे अचतशय चवनम्रपणे वदंन करतात. जणु असे वदंन करण्यािी संधी त्यानंा चमळाली हाि त्यािंा 
मोठा बहुमान झाला ! या अलभ्य लाभामुळे ते भारावनू गेलयासारखे वाटतात, ही पुढाऱ्यािंी गोष्ट झाली. जे 
अनुयायी असतात ते वळे प्रसंगी अचतशय गरीबीने पण अचतशय चिडखोरपणेही वागतील. धचनकापुढे लवनू 
नमस्कार करणे त्याना भाग पडते आचण ते वाकतातही. आपलयाला मान वाकवावी लागते याबद्दल त्यािंी 
तरियार नसते. तरियार असते फतित मालक दुष्ट असतो याबद्दल! 

 
होमरच्या शब्दात थोडी चफरवाचफरव करून असे म्हणता येईल की जर एखाद्या माणसाला 

माणसाप्रमाणे वागलयामुळे आपलया कामाला मुकावे लागले तर परमेश्वर त्यािे अधे सद गुण चहरावनू घेतो. 
म्हणजे काम नसलेलया माणसािा नैचतक अधःपात होतो. सतितीच्या बेकारीमुळे माणसािे ्य्तितमत्त्व कसे 
खच्ची होते व हेि जणू होमरने सूचित केले आहे. रोजंदारीवर जगणाऱ्या माणसाला जी असुरचक्षततेिी भीचत 
भेडसावीत असते ती प्रत्यक्ष अनुभवाचशवाय कळणार नाही. असा अनुभव नसणाऱ्यानें त्याचं्या 
सहनशीलतेबद्दल टीका करू नये. या माणसानंा सहनशील होण्याचशवाय गत्त्यन्तर नसते. आपलया आर्थथक 
चहतसम्बन्धाबद्दल कामगारानंी अचतशय जागरुक रहाव े यात नवल नाही. पण त्यानंी आपलया मानवी 
प्रचत्ेबद्दलही चततकेि जागरूक राचहले पाचहजे. ते ज्याचं्या दृष्टीने आचण राष्ट्राच्या दृष्टीनेही इष्ट होईल, 
पण आज तशी ्स्थती नाही. गरीबी आचण बेकारी यािंा कामगारवगमाणला राग येतो. शारीरीक हाल अपेष्टािी 
त्यानंा िीड येते, हे सगळे खरे परंतु संपत्ती आचण आर्थथक सत्ता याचं्या अफाट चवषमतेमुळे माणसािंी नैचतक 
चवटम्बना होते त्यािी मात्र त्यानंा यावी चततकी िीड येत नाही. पगार कपातीला चवरोध करण्यासाठी ते 
वषसभर जपासमारीने चदवस काढतील. पण फतित दहाबारा माणसाचं्या हातात हजारो कुटंुबािे काम आचण 
जीचवत यासंबंधी चनणसय घेण्यािी सत्ता देणारी जद्योग धंद्यािी प्रिचलत संघटना मात्र ते चनमूटपणे मान्य 
करतील. मूठभर बँकसस संपूणस समाजािे आर्थथक तपमान खालीवर करू शकतात अशी अथस्यवस्था त्यानंा 
िालते. न्यायसुद्धा पैशाच्या मोलाने मापणारी, गरीब माणसाला न्याय चमळचवणे अशतिय करणारी, 
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न्यायदानािी पद्धतीही ते मान्य करतात. एवढेि काय पण प्रत्यक्ष कामगार वगमाणच्याि बहुसंख्य मुलानंा जच्च 
चशक्षण अप्राप्य करणारी चशक्षण ्यवस्थाही ते सहन करतात. 

 
भाडंवलशाहीतील अन्यायािा चनषेध करताना एक गोष्ट त्याचं्या लक्षात येत नाही. भाडंवलशाही 

केवळ भाडंवलदारामुळे चटकून राहते असें नाही. त्याचं्यातील काही लोकानंा पण शतिय तर भाडंवलदार 
होण्यािी सुप्त महत्वाकाकं्षा असते. हे लोक भाडंवलशाहीला चजवतं ठेवतात. श्रीमंताकडून होणारे गरीबािें 
शोषण हेि समाजातील अन्यायािे एकमेव कारण नसते. पुष्ट्कळ गरीब हे मनातून या श्रीमन्तािें पूजक 
असतात. हा त्यािंी मनोवृत्ती सुद्धा अन्याय िालू राहण्यास कारणीभतू होते. सम्पत्तीच्या बळाने आपलयावर 
जुलुम होतो हे त्यानंा कळते आचण त्याबद्दल ते तरियारही करतात. परंतु खुद्द त्यांच्याि मनात संपत्तीबद्दल जो 
आदर असतो त्यामुळे सम्पत्तीला जुलूम करण्यािे बळ चमळते हे मात्र त्यानंा समजत नाही. वेतनश्रेणीसाठी 
ते चजततिया चनियाने लढतात त्याि दृढ चनियाने ते आपलया मानवी प्रती्ेिे रक्षण करण्यासाठी लढले तर 
त्यािंी भौचतक दुःखे चनदान सुसह्य होतील. एक वगेळे जग त्यानंा चनममाणण करता येईल आचण या न्या 
जगात समाजातील मूठभर अलपसंख्य धचनकाचं्या भयानक आश्रयाखाली त्यानंा राहाव े लागणार नाही. 
आपले आर्थथक भचवत्य स्वतःि चनधमाणचरत करण्यािी शतिती त्यानंा प्राप्त होईल. दुदैवाने आपलया या सुप्त 
शतितीिी त्यानंा अद्याप असावी चततकी जाणीव नसते. 

 
अनोलडच्या म्हणण्यािे वैय्यथस येथे लक्षात याव.े असमानतेमुळे समाजातील एक वगस संतुष्ट होतो 

पण त्याि बरोबर दुसरा वगस चिरडला जातो. या सवस चवविेनातून काय चनष्ट्पन्न होते? असमानतेिी परंपरा 
हा एक मनोगंड आहे. माणसाच्या मनात खोलवर दडलेले ते एक कलपनािें जाळे आहे. या कलपनािंा 
प्रभाव कबूल करणे माणसानंा आवडत नाही. पण त्यािंा समाजाचवषयीिा एकंदर दृचष्टकोण या कलपनानीि 
प्रभाचवत झालेला असतो. त्यािे प्रत्यक्ष वतसन, त्याच्या धोरणािी चदशा यावरही याि कलपनािंा प्रभाव नसतो 
का? आचण जे लोक या कलपनाचं्या प्रभावातून आपण मुतित आहोत असे आग्रहपूवसक सागंतात त्याचं्या त्या 
म्हणण्यात चकती तर्थ्य असते? चवषमतेिे सवससामान्य आचण प्रचतच्त झालेले प्रकार त्यानंा मान्य असतात. 
त्यानंा पचरियािी झालेली वगस् यवस्था इतर समंजस लोकानंी ही अपचरहायस म्हणून स्वीकारावी असे त्यािें 
म्हणणे असते. म्हणजे मयमाणचदत चवषमता इष्ट आहे इतकाि त्याचं्या म्हणण्यािा अथस. चवषमतेच्या रुढ 
प्रकाराबद्दल कोणी जघड आके्षप घेईपयंत या लोकानंा असमानतेिी असमानता म्हणून ओळख सुद्धा नसते. 
त्याचं्या या भचूमकेिा पचरणाम काय होतो? अगोदरि अ्स्तत्वात असलेले संघषमाणिे प्रसंग अचधकाअचधक 
होतात. अगोदरि अन्य कारणासाठी अनेक संघषस िालू असताति. वगसभेदािें पचरणाम दूरगामी असतात. 
वगस भेदातून चनममाणण होणारे वगस लढे ही एक कठोर वस्तु्स्थती आहे. वगस लढ्ािंा शवेट करता येईल, 
नाही असे नाही. मात्र त्यासाठी वगस लढ्ाला कारणीभतू आर्थथक कारणे नष्ट केली पाचहजेत अशी चवशुद्ध 
भचूमका घ्यावी लागेल. वगस लढे चिरस्थायी, अपचरहायस आचण प्रगतीला जते्तजक देखील असतात अशी 
भचूमका घेतली तर त्यामुळे वगस-संघषस अचधक जग्र होतील. यातं शकंा नाही. 

 
इं्ग्लश समाजातील ही मनोवृत्ती लक्षात घेता आपली टीका अगदीि गैरलागू न्हती असे परदेशी 

चनचरचक्षक म्हणू शकतील. परंतु परदेशी चनचरचक्षकाचं्या तटस्थ अचलप्ततेने आपलया देशबाधंवाचं्या 
भचवत्यािा चविार करता येणार नाही असे ज्यानंा वाटते त्याचं्या दृष्टीने ही वस्तु्स्थचत अस्वस्थ करणारी 
आहे. असमानतेसंबंधी समाजमनात काही पूवसग्रह दृढमूल झाले असलयािे प्रत्यक्ष प्रमाण चमळते ते अस्वस्थ 
करणारे आहे. 
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असमानतेच्या पथंािे कमसकाडं हे कोणत्याही माचंत्रकाचं्या कमसकाडंापेक्षा भयानक असते. चवशषे 
म्हणजे खुद्द असमानतेच्या भतितानंा सुद्धा या कमसकाडंामुळे काही समाधान लाभत नाही. कारण 
असमानतेच्या चवचशष्ट स्वरुपामुळे समाजातील चभन्न चभन्न घटक परस्परचवरुद्ध सतत प्रक्षबु्धि केले जातात. 
आचण ते सतत असंतुष्टि राहतात. या पचर्स्थतीमुळे चनणमाणयक कृतीिी चकतीही चनकड असली तरी त्यानंा 
काही कृती करणे अशतिय होते. १९१८ पासूनच्या गेलया वीस वषांिा हा अनुभव आहे. खंदकात बसून 
लढणाराला संरक्षण आचण लढाई दोन्ही करता येत नाही. एकामुळे दुसरी कृती चनष्ट्प्रभ होते या परस्पर 
चवरोधी गोष्टीमुळे शतितीिा समतोल चनममाणण होतो त्यातून एक प्रकारिी चनष्ट्रियीयता येते. हे पगुंत्व ज्या 
राष्ट्रात वगसभेद कमी तीव्र असतात तेथे इततिया स्पष्टपणे प्रिीतीस येणार नाही. आजकाल अशी ्स्थती 
अपवादभतूि ठरेल. कारण आता पूवी प्रमाणे फतित सामाचजक आचण संधी एका वगमाणिी चमरासदारी बनवून 
कोणत्याही देशाला एकात्मता चनममाणण करता येणार नाही. काही मयमाणदेत तरी राजकीय आचण सामाचजक 
सत्ता सामाचयक बनचवण्यािी वळे आली आहे. त्याचशवाय तरणोपाय नाही. म्हणून आता प्रश्न जप्स्थत 
होतो तो असा; राष्ट्राचं्या आजच्या समस्यािंा पचरहार करण्यािा मागस कोणता? अनोलडने सुिचवलेला 
“समानता चनवडणे” हाि तो मागस न्हे काय? 

 
मानस शास्त्रज्ञ सागंतात की एखादा गंड दूर करावयािा असेल तर तो मनातलया मनात दडपून 

ठेवनू िालणार नाही. तो प्रकाशात आणून त्यावर जघडपणे जपिार केले पाचहजेत. त्यािे मूळ शोधून 
काढले पाचहजे. कोणत्याही समाजाला सवससामान्य संस्कृतीिी गरज असते कारण त्याचशवाय त्याला 
‘समाज’ हे स्वरुपि येणार नाही. आचण चवशषेतः आज तर अशा सवससामान्य संस्कृतीिी चवशषेत्वाने जरुरी 
आहे. आजिी पचर्स्थती समाजाच्या आर्थथक जीवनाला नव े स्वरुप देण्यािी सतिती करीत आहे. 
समाजातील घटकािंा परस्पर चवश्वास आचण परस्पर सचहष्ट्णुतेवर त्यािे परस्पर सहकायस अवलंबनू असते 
सवस सामान्य संस्कृती असलयाचशवाय असे सहकायस अशतिय आहे. म्हणून चतिीही आत्त्यंचतक गरज आहे पण 
सवससामान्य संस्कृती केवळ हवी आहे म्हणून आपोआप चनममाणण होत नाही. सामाचजक संघटनेच्या ्यवहायस 
मूलाधारावर चतिी जभारणी करावी लागेल. समाजात आर्थथक संधी आचण शकै्षचणक संधी याचं्यातील तीव्र 
चवरोध अशा सवससामान्य संस्कृतीशी सवसथा चवसंगत ठरेल. ककबहूना या चवरोधामुळे सवससामान्य संस्कृती 
चनममाणण होऊ शकणार नाही. चतच्या अभावी एकीकडे लािारी आचण जदे्वग चनममाणण होतो तर दुसरीकडे 
जपकतेपणा आचण जद्दामपणा वाढतो. म्हणून आपलया इष्ट असलेलया सवससामान्य संस्कृतीिे स्वरूप कसे 
असावे यािा चविार केला पाचहजे. या संस्कृतीत ्यापक आर्थथक समानता असली पाचहजे हे तर झालेि. 
पण आर्थथक समानता म्हणजे आर्थथक कलपनािी समानता असा चतिा मयमाणचदत अथस होता कामा नये. 
एकंदर पयमाणवरणािी समानता, चशक्षणािी अनुकूलता, संस्कृतीच्या साधनािंी सुलभता हे सवस त्या आर्थथक 
समानतेत अंतभूसत आहेत. सुरचक्षतता आचण स्वातंत्र्य असले पाचहजे आचण समानतेच्या अनुषंगाने येणारी 
सामाचजक मूलये प्रस्थाचपत झाली पाचहजे. हे सवस सामान्य संस्कृतीिे सम्यग् स्वरूप समजता येईल. 

 
आर्थथक समानतेच्या के्षत्रात नुसते पाऊल टाकलयाबरोबर जणु आपण एखाद्या भतू खेतानंी 

झपाटलेलया जगाति प्रवेश केला असे वाटते. आर्थथक समानता हे शब्द जच्चारताि आपलया काही 
देशबाधंवािें िेहेरे कसे ताठरतात यािा अनुभव कोणाला नाही? फ्रान्स स्कँचडने््हयन देश आचण 
अमेचरकेच्या काही भागात आर्थथक समानतेंच्या कलपतेबद्दल चनदान शा्ब्दक सहानुभतूी तरी ्यतित 
करतात, प्रत्यक्ष अ्स्तत्वात असलेलया समानतेिा काही अचभमानही तेथे चदसून येतो. पण इंग्लंडमध्ये मात्र 
पचर्स्थती वगेळी आहे. आर्थथक समानता म्हणताि स्वाभाचवक प्रचतचरियया भीती आचण चतरस्कारािी असते. 
जणु आर्थथक समानता हा सभ्य माणसाचं्या ििेिा चवषयि नाही. या प्रवृत्तीमुळे इं्ग्लश लोक आर्थथक 
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समानतेच्या प्रश्नािा चविार वस्तुचन्पणे करू शकत नाही. या प्रश्नावर त्याच्या मनािी कवाडेि जणु बंद 
झालेली असतात. या कलपनेिे प्रथम स्वागत कराव े आचण मग ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी येणाऱ्या 
अडिणीिे चनवारण कसे करता येईल यािा चविार करावा ही त्यािंी पद्धत नाही, ते प्रथम अडिणीिी यादी 
वाितील. ती के्हा जदासपणे वाितील तर के्हा जत्साहाने वाितील. पण अखेर आर्थथक समानतेिा 
अ्हेर करण्यािा त्यािंा मनोमन चनिय झालेला असतो. त्यांिा हा चनणसय ज्या अडिणी ते सागंतात. त्या 
अडिणीमुळे घेतलेला नसतो. त्यािी कारणे वगेळीि असतात. काही कारणे ऐचतहाचसक असतात, काही 
सामाचजक भीतीिी असतात. आचण एक परंपरागत समजूतही त्याचं्या आर्थथक समानतेच्या चधक्ाराला 
कारणीभतू होते. जे फायदे सवांना सारखेि चमळतात ते फायदेि न्हेत असे मानण्यािी एक सवय आहे. 
बरोबर आहे. जर सवसिजण ‘कोणीतरी’ असेल तर कोणीि दुसऱ्यापेक्षा मोठा जरणार नाही. ते्हा या 
असलया समानतेिा काय जपयोग! 

थोडी आर्थथक समानता स्थापन केली तर ते इष्ट होणार नाही काय असा प्रश्न इंग्लंडमध्ये लोकापुंढे 
टाकला की तत्काल जदास आवाज आचण धावपळीिे प्रचतध्वनी ऐकू येऊ लागतात. आरडाओरड सुरू होते. 
हातापायािी आदळ आपट होते आचण शवेटी एक आवाजाने जाहीर केले जाते की ही आर्थथक समानतेिी 
सूिना दुष्टपणािी आहे. अशा प्रचतचरिययेिे अनेक दाखले इंग्लंडच्या सामाचजक इचतहासात चमळतात. लॉडस 
बकंन हेड यािें ठाम मत असे होते की सवस माणसे समान आहेत हा चसद्धान्त चवषारी आहे. “आयुष्ट्यातील 
काही नेत्रदीपक पाचरतोचषकािें मूलय” समानतेच्या चसद्धान्तामुळे कमी होईल या नुसत्या कलपनेनेि 
संतापून त्यानंी हातपाय आपटले होते. गार्थवन यानंा पचर्स्थतीतील धोके जाणण्यािी दृष्टी होती. त्यानंाही 
समानतेत असे धोके चदसले, आपले देशबाधंव कोणत्या मोहाला बळी पडू शकतात यािी त्याना जाणीव 
होती. सवांिी समान पातळी शोधण्याच्या आचण मानवी गुणवते्ततील असमानतेकडे दुलंक्ष करण्याच्या 
प्रकृती चवरुद्ध त्यानंी धोतियािा इषारा चदला. सर अनेस्ट बेन यािें असे स्पष्ट मत होते की आर्थथक समानता 
शास्त्रीय दृष्ट्ट्या अशतिय आहे. ते आपलया या मताला प्रा. पॅरेटो याचं्या मतािा आधार घेतात. पॅरेटोिे म्हणणे 
असे असे की सवस समाजात आचण सवस काळी जत्पन्नािी चवषमता सारखीि असते. ही वस्तु्स्थती 
सवससामान्यपणे लोकानंा माचहत झाली तर गरीब लोक दुष्टपणाने जगीि त्रास देणार नाहीत. सर हबसटस 
ऑ्स्टन याचं्यासारखे थोर धमसगुरुही हाि धडा चशकचवतात. “सवस माणसे समान आहेत आचण सामाचयक 
संपत्तीवर सवांिा सारखाि हक् असतो.” अशी चशकवणूक देण्यािे तत्काल बदं कराव ेअशी जद्योगपतीिी 
कळकळीिी चवनंती असते. ज्यानंी त्याग करून समृद्धी प्राप्त करून घेण्यासाठी खास पात्रता सम्पादन 
केली आहे अशा माणसानंा समृद्ध होऊ द्या. आचण ज्याना सुसंस्कृततेिी धग सहन करण्यािी क्षमता नाही 
त्यानंा काही वगेळा आकार देण्यािा प्रयत्न न करता प्राप्त पचर्स्थतीति संतुष्ट राहू द्या, डीन इंज यानी 
ऑतिसफडस चवद्यापीठात केलेलया एका भाषणात वगीय भावनािंी तीव्रता कमी करण्याच्या जदे्दशाने म्हणाले 
होते, “कामगार वगांतील चनवडक लोकानंा जनतेच्या खिांने चशक्षण देण्यािी ्यवस्था सरकार करते 
त्यामुळे ्यवसाचयक के्षत्रातंील वचर् लोकाचं्या मुलाचं्या तोंडातील घास काठून घेण्यास त्यानंा समथस 
बनचवले जाते.” सरकारच्या या खेदजनक धोरणामुळे एकंदर राष्ट्रािे नुकसान झालयावािून राहाणार 
नाही, समाजािे भषूण असलेलया वचर् मध्यमवगीयािी या धोरणामुळे चनष्ट्कारण हानीं होते असा अचभप्राय 
डीन इंज यानंी ्यतित केला. 

 
समानतेच्या कलपनेिी अशी चनभसत्सना करणारी भाषणे ऐकलयानंतर सामान्य माणसाला सहज असे 

वाटू लागते की या श्रे्ाचं्या द्रष्टेपणा आपलयाला चमळाला असता तर चकती बरे झाले असते. हे वरदान 
आपलयाला लाभलेले नाही यािी त्याला जाणीव असते. इतकेि काय पण अशा वरदानािी इच्छा करणे हे 
सुद्धा त्याच्या बाबतीत औद्धत्त्यािेि लक्षण ठरेल. सवससाधारण माणसाने या दैवी शतितीिी इच्छा बाळगणे हे 
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आपलयावचर्ाबंरोबर अपचवत्र आचण असाध्य अशी समानता प्राप्त करून घेण्यािी इच्छा बाळगण्यासारखे 
होईल. चवश्वाच्या या चवपरीत स्वरुपामुळे सामान्य मनुष्ट्य गोंधळून जातो. सृष्टीच्या अनाकलनीय 
दडपणामुळे तो चिरडला जातो. सवससामान्य माणसे सुबुद्ध असती तर चनदान आपला चनबुसद्धपणा तरी त्यानंा 
कळून िुकला असता. परंतु त्याचं्या कचन्पणामुळेि आपलया कचन्पदािीही त्यानंा जाणीव होऊ नये 
असा त्यानंा शाप असावा. 

 
एखाद्या ििेिी प्रगती रुद्ध झाली की पूवसपक्ष म्हणून माडंलेलया चविारािी फेर तपासणी इष्ट असते. 

कदाचित चनममाणण झालेला पेि इतका चबनतोड नाही असे आढळून येईल. प्रा. पॅरेटोिा चसद्धान्त हे एक 
सूिक सामान्यीकरण आहे. ्यतिती्यतितीतील शरीर शास्त्रीय चभन्नत्त्व हा एक महत्त्वािा आचण लक्षणीय 
िमत्कार असतो. कामगार वगमाणिी पचर्स्थती इतर वगमाणच्या तुलनेने असायला पाचहजे तशी आहे हे डीन इंज 
यािें मत चनराधार नाही आचण त्यानंी आपले हे मत पाद्र्याच्या आवेशाने कामगारवगमाणपुढे माडंण्यात काही 
िूक नाही. हुषार आचण चवद्वान लोकानंी ििमाणचवषयाच्या गहन आचण चबकट स्वरुपालाि हात घालावा हे 
स्वाभाचवक आहे. कारण त्यानंा चवषयाच्या दोन्ही बाजू ढोबळ, प्राथचमक स्वरुपाच्या आचण म्हणून दुलसक्षणीय 
वाटतात. परंतु मानवी संबंधािे गुंतागुंतीिे स्वरुप काही ितुर माणसानंा आकषसक वाटले तरी ते वस्तुतः 
चवशषे महत्वािे असेलि असे नाही. गरुड हवते भराऱ्या घेतो आचण साप खडकावरुन सरपटत जातो. 
त्याचं्या मागमाणपेक्षा गतीिे आणखी प्रकार संभवतात. शरीरशास्त्रीय संशोधनातूंन जे सत्त्य आढळून येते ते 
अथवा लॉगचरथमच्या ततित्यातून ्यतित होणारे सत्त्य मानवासंबंधीिे संपूणस सत्त्य नसते. मनुष्ट्य जात आचण 
चतिा आिार यासंबधंी सत्त्याच्या आणखी काही वगेळ्या बाजू असतात आचण त्यािंी पण दखल घेतली 
पाचहजे. 

 
समाजजीवन सुखी आचण सौहादस पूणस होण्यासाठी आचण सवस जपलब्ध मानवीव भौचतक साधन 

संपत्तीिा पूणसपणे जपयोग केला जाण्यासाठी समतेिी प्रवृत्ती जोपासण्यािा पराका्ेिा प्रयत्न केला 
पाचहजे. सामाचजक संस्थाचं्या द्वारे समानतेिे संवधसन केले पाचहजे, असे ज्यानंा वाटते त्याचं्यावर या सरळ 
आचण प्राथचमक स्वरुपाच्या चविारािंा प्रभाव असतो. आजच्या पचर्स्थतीत केवळ संपत्तीच्या फेरवाटणीमुळे 
सवस साधारण सुबत्ता होऊ शकणार नाही, हे जघड आहे. जत्पन्नात समानता आली की प्रत्येकजण धचनक 
होईल या कलपनेिी संख्या शास्त्रज्ञ िेष्टा करतात त्यात त्यािंा काही मयमाणदाचतरियम नसतो. परंतु ‘संपत्ती’ ही 
सुद्धा एक ‘माल’ असली तरी ती एकमेव ‘माल’ नाही. जत्पादन वाढीिा संबंध जपभोग्य वस्तूशी असतो 
आचण म्हणून जत्पादन वाढ महत्त्वािी असते हे खरेि पण या जपभोग्य मालािे सेवन करणाऱ्या माणसामध्ये 
सावसचत्रक समानता महत्त्वािी नसते असे म्हणता येणार नाही. समानता या शब्दािे अनेक अथस संभवतात. 
समानतेसंबंधी असलेले वादचववाद पुष्ट्कळसे या शब्दाच्या अनेकाथी स्वरुपामुळे चनममाणण झालेले आहेत. 
‘समानता’ हा शब्द केवळ वस्तु्स्थतीिा चनदशसक म्हणून वापरता येईल. अथवा एखादा नैचतक चसद्धातं 
माडंण्यासाठी त्यािा जपयोग केला जाईल; िाचरत्र्य आचण बुचद्धमत्ता आचद नैसर्थगक गुणवते्तच्या बाबतीत 
माणसे सवस साधारणपणे समान असतात असे प्रचतपादन करण्यासाठी त्यािा जपयोग केला जाईल अथवा 
कायसक्षमता आचण िाचरत्र्य याबाबतीत माणसामाणसात चकतीही फरक असले तरी मनुष्ट्य या नात्याने 
समाजात सवमाणना समान संधी आचण प्रचत्ा लाभली पाचहजे, क्षमता की असो वा जास्त आपलया अंगभतू 
गुणािंा पूणस चवकास करून घेण्यासाठी सवांना समान संधी चमळेल अशा प्रकारे समाजािी संघटना 
करण्यात आली पाचहजे तरि समाज अचधक संपन्न होऊ शकेल हा चविार माडंण्यासाठी पण ‘समानता’ या 
शब्दािा जपयोग केला जातो. 

 



 
 

 अनुक्रमणिका 

‘समानता’ या शब्दािा प्रयोग पचहलया अथमाणने म्हणजे वस्तु्स्थती चनदशसक शब्द म्हणून केलातर तो 
यथाथससूिक होणार नाही. कारण सवस माणसे समान असतात हे प्रचतपादन चसद्ध करता येणार नाही. 
शरीरशास्त्रज्ञानंी आचण वंशशास्त्रज्ञानंी त्याचवरुद्ध चबनतोड पुरावा जपलब्ध करून चदला आहे. दोन 
अलीकडिी जदाहरणे देता येतील एक डॉ. बटस यािंा शालेय चवद्यार्थ्यांत शकै्षचणक पात्रतेच्या कमी अचधक 
प्रमाणासंबधंी केलेला अभ्यास आचण दोन ‘मेंटल डेचफचशयन्सी’ कचमटीिे प्रचतवृत्त या संशोधनातून 
वस्तु्स्थतीिे पुष्ट्कळ स्पष्ट चित्र चमळते. पयमाणवरण आचण संधीिी जपलब्धता यािें भेद लक्षात न घेतले तरी 
ही ्यतिती ्यतितींच्या अंगभतू गुणामध्ये पुष्ट्कळ फरक आढळून येतो. तसेि अंगभतू गुणािंा चशक्षणाच्या 
सहाय्याने चवकास करून घेण्याच्या क्षमतेतही फरक चदसून येतो. जदाहरणाथस दहा वष ेवयािा मुलािंा गट 
घेतला तर त्याचं्यापैकी चनदान ८० टके् मुलात मानचसक वयािी चभन्न कक्षा असते. चवशषे मागासलेलया 
मुलािें मानचसक वय पाि वषमाणिे असले तर चवषेश गुणसंपन्न मुलािे वय पंधरा वषमाणिे असू शकेल. 

 
परंतु हा प्रकृती चभन्नत्वािा चनष्ट्कषस मान्य करूनही समानतेच्या मूळ चसद्धान्ताला चवशषे धक्ा पोित 

नाही. कारण समानतेच्या चसद्धान्ताच्या चधक्ारावर आधारलेले नसतात. प्रकृती चभन्नत्वािे चसद्धान्त तत्वतः 
हे खरे आहे. परंतु १७५० ते १८५० या काळातील चविारकानंी प्रकृती चभन्नत्वाबद्दल वगेवगेळ्या भचूमका 
घेतलया त्या शतकाच्या प्रारंभी हेलवचेशयस आचण ॲडम ्स्मथ आचण अखेरच्या खंडात चभल्ल आचण पुधाँ यानंी 
आपलया मानसशास्त्रीय आचण राजकीय चविाचरकेत अनुवशंीक गुणानंा कमी महत्त्व चदले होते. मनुष्ट्य 
स्वभावाच्या लवचिकपणाला त्यानंी फाजील महत्त्व चदले होते. हा चविार रियम त्याच्या काळात रुढ झाली. 
पण त्या चवचशष्ट चविार पद्धतीमुळे समानतेच्या ऐचतहाचसक जद बोधनाला स्फूती चमळाली असे म्हणणे रास्त 
ठरेल काय याबद्दल शकंा वाटते. 

 
देवाने सवांना समान बुचद्धमत्ता चदलेली आहे या सूत्रावरील चवश्वास कोणत्याही समंजस सभेला 

फार काळ चटकवनू धरता येणार नाही. परमेश्वराने सवस माणसे समान चनममाणण केली हे एक स्वयंचसद्ध सत्त्य 
आहे असे अमेचरकन लोकानंी आपलया स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात जद घोचषत केले. पण ही घोषणा 
करताना अमेचरकेतील रचहवाशाचं्या वाचंशक गुणािंा चविार त्याचं्या मनात न्हता. ते मुख्यतः 
इंग्लंडबरोबरच्या राजकीय आचण आर्थथक संबधंािा चविार ते करीत होते. शरीर शास्त्रीय पुरा्याने ते कचन् 
दजमाणिे आहेत असे कोणी चसद्ध करुन दाखचवले असते तरीही इंग्लंडशी आपले राजकीय व आर्थथक संबंध 
वासहचतक स्वरुपािे असाव े हे त्यानंी कदापी मान्य केले नसते. दीडशतकापूवी फ्रें िानंी जत्साहपूवसक 
समानतेच्या कलपनेिा प्रिार केला पण त्यानंी ती कलपना स्वातंत्र्य व बंधुत्व याचं्याशी चनगडीत केली. परंतु 
कोणत्याही समाजातील सवस माणसे सारखीि बुचद्धमान अथवा सारखीि सद गुणी असणे म्हणजे समानता 
असा अथस जगापुढे समानतेिा आदशस माडंणाऱ्या फ्रें िानीही केला न्हता. ज्या प्रमाणे सवस माणसे सारखी 
जंि अथवा सारखी लठ्ठ असू शकत नाहीत त्याि प्रमाणे चनसगसदत्त गुणाचं्या बाबतीतही सवस माणसे 
सारखीि असू शकत नाही ते्हा, फ्रें ि लोकाचं्या मनात समानतेिी काही वगेळी कलपना होती. अचनबंध 
मालकी हक् आचण न्यायदानातील पक्षपात यामुळें  फ्रें ि समाज दुभगंला होता. या चवषमतेमुळे फ्रें ि 
समाजािी राजकीय एकता चव्च्छन्न होऊ नये ही बलवत्तर पे्ररणा त्यांच्या समानतेिा प्रिारामागे होती. 
अनोलड जे्हा ‘समानता पसंत करा’ असे आवाहन करतो ते्हा त्याच्याही आवाहनािा अथस लावताना हा 
चववके ठेवला पाचहजे. अनोलड हा चशक्षक आचण कवी होता. अनोलडमध्ये अन्य काही दोष असले तरी 
शा्ब्दक आतषबाजीिा दोष न्हता म्हणून तो जे्हा समानता पसंत करा असे चलचहतो ते्हा सवस मुले 
सारखीि हुषार असतात असे त्याने गृचहत धरले होते असे समजणे िुकीिे होईल. मात्र जन्म आचण 
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संपत्तीमुळे होणाऱ्या भेदानंा फाजील महत्व देणे राष्ट्राच्या दृष्टीने शहाणपणािे ठरणार नाही असे मात्र 
त्याला चनचित म्हणावयािे होते. 

 
मन आचण अचभरुिी याचं्या चवचवधतेला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन चदले पाचहजे यािी जत्कट 

जाणीव चमल्लइतकी दुसऱ्या कोणालाही न्हती ‘ज्या ्स्थतीमध्ये कोणी गरीब नाही आचण कोणी श्रीमंत 
होण्यािी पण इच्छा करीत नाही अशी ्स्थतीि मनुष्ट्य स्वभावाच्या दृष्टीने सवोत्कृष्ट असते,’ असे चमल्लिे 
म्हणणे होते. तसेि सामाचजक धोरणािे जचद्दष्ट वाढती समानता हे असले पाचहजे, असेही तो प्रचतपादन 
करीत असे परंतु, ही भचूमका माडंतानंा वैय्तितक प्रज्ञा व िाचरत्र्य यािंी चवचवधता दडपली जावी असे 
सुिचवण्यािा त्यािा हेतू न्हता. त्याला फतित इतकेि म्हणावयािे होते की जास्तीत जास्त प्रमाणात 
आर्थथक समानता राखणाऱ्या समाजाति अशा चवचवधतेिे संपूणस प्रगटन होऊ शकेल आचण अशा समाजाति 
चवचवधतेिे कौतुक होईल. धमसशास्त्रवतेे्तही चनसगसदत्त गुणवते्तत चवचवधता व प्रतवारीिा फरक असतो याकडे 
दुलसक्ष करीत नाहीत. परमेश्वराच्या दृष्टीने सवस मनुष्ट्य मात्र सारखेि आहे असे ते सागंतात. पण असे 
सागंताना ते शरीरापेक्षा आत्म्यािा चविार करीत असावे. येथे जेरेमी टेलरच्या गं्रथातील एक चविार समपसक 
वाटतो. तो म्हणतो ‘आ्त्मक श्रे्तेच्या जाचणवमुेळे जन्माद झालेलया माणसाने हे लक्षात ठेवावे की सवस 
आत्मे हे समान असतात. त्याचं्या कतृसत्वातील चभन्नत्व हे त्यानंा लाभलेलया साधनाचं्या कमी अचधकपणामुळे 
चनममाणण झालेले असते. अचधक आरोग्य संपन्न अथवा अचधक संस्काचरत शरीर लाभलयामुळेही कतृसत्वात 
फरक पडू शकतो म्हणून अंगभतू असामान्यतेमुळे आपण मोठे झालो असे एखाद्याने मानणे िूक ठरेल. 
आपण इटलीत जन्माला आलो हाि जणू आपला महत्वािा परारियम होय असे एखाद्याने मानण्यासारखे हे 
होईल.’ माणसानंी एकमेकापंुढे बौचद्धकतेिा वा नैचतक श्रे्तेिा बडेजाव चमरचवणे हास्यास्पद असते. कारण 
सवसि माणसे एकंदर चवश्वाच्या योजनेत अचतशय महान तरी समजली पाचहजे ककवा अचतशय क्षदु्र. 
इंग्लंडमध्ये वसाहतीतून ककवा अन्य देशातून येणाऱ्या चनरीक्षकािंी अशी समजूत होते की चवषमता इं्ग्लश 
समाज जीवनािे खास वैचशष्ट्ठ्य आहे त्यानंा वैय्तितक गुणवते्ततील फरक अचभपे्रत नसतो. हे चनरीक्षक 
फतित इंग्लंडमधील लोकात आढळणारा वगसभेद लक्षात घेतात पण दुसऱ्या देशातील लोकामध्ये नैसर्थगक 
गुणाचं्या बाबतीत असलेला फरक महत्वािा मानीत नाही ही टीका करणे योग्य होणार नाही. इतर 
देशातील लोकामंध्ये नैसर्थगक गुणवते्तिे जे भेद असतात त्यानंाही ते जचित महत्व देतात. पण इंग्लंडमध्ये 
मालमत्ता आचण जत्पन्न याचं्या चवषमतेमुळे चनममाणण झालेले भेद अचतशय तीव्र वाटतात त्याचं्या प्रभावामुळे 
नैसर्थगक भेद दृष्टी आड होतात आचण इं्ग्लश समाजािी डौलदार वाटणारी रिना फतित जच्च नीितेच्या 
श्रेणीनी बाधंलयासारखी वाटते. यािाि अथस या चवदेशी चनरीक्षकानंा फतित वगसभेदािीि तीव्र वास्तवता 
जाणवते. 

 
समानतेिा आग्रह धरणारे कोणीही चविारवतं कायसक्षमतेिी अथवा यश चसद्धीिी समानता असली 

पाचहजे असे म्हणत नाही. समाजामध्ये पचर्स्थतीिीं, संधीिी, संस्थािंी आचण जीवनराहणीिी समानता 
असावी असे त्यािें म्हणणे असते. नैसर्थगक गुणवते्तच्या बाबतीत जे अपचरहायसभेद असतात त्यािी त्यानंा 
खंत वाटत नाही. ते खंत करतात ती सामाचजक आचण आर्थथक चवषमतेबद्दल शरीरशास्त्रीय भेदाबद्दल ते 
किता करीत नाहीत; त्यानंा किता वाटते ती आ्त्मक संबधंाबद्दल त्यावर आधारलेलया चवषम ्यवहाराबद्दल 
थोडतियात त्यािें म्हणणे असे असते की मनुष्ट्य हा मनुष्ट्य असलयामुळे सामाचजक संस्थािें चनयोजन करताना 
वगस भेद चनममाणण करणाऱ्या वगीय भावनेिे पोषण होणार नाही अशाप्रकारे केले जाव.े सामाचजक संस्था 
म्हणजे मालकी हक्ािे स्वरुप जद्योगािी संघटना सावसजचनक आरोग्य आचण चशक्षण ्यवस्था वगैरे या सवस 
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सामाचजक संस्थाचं्याद्वारे सवस माणसानंा एकत्र जोडणाऱ्या सवस सामान्य माणुसकीवर भर चदला जावा व 
माणुसकी समथस होईल अशा प्रकारे त्यािें चनयोजन व संिलन केले जाव.े 

 
माणसाला कोणत्या प्रकारिे समाज जीवन इष्ट असते त्यािी समतावादी दृष्टीकोणातून आखलेली 

ही रुपरेखा आहे. त्यावर टीका करता येईल, आचण टीका होतही असते. परंतु ही टीका माणसामध्ये 
चनसगसतः असलेलया बौचद्धक व नैचतक फरकाचं्या आधाराने करणे हे मात्र केवळ अज्ञानानेि लक्षण समजावे 
लागेल. या नैसर्थगक फरकािें महत्व सवसमान्य आहे आचण मानसशास्त्राच्या सहाय्याने या फरकािें चबनिूक 
मूलयमापन करता येते. ्यतितीच्या चवचशष्ट गरजा लक्षात घेऊन चशक्षण तंत्रािा जपयोग करणे आता शतिय 
झाले आहे. तसेि चनरचनराळ्या कामासाठी पात्रता आहे की नाही हे ठरचवण्यािे कामही अचधक िातुयमाणने 
करता येऊ लागले आहे. परंतु एखादा चवचशष्ट फरक असलयािे मान्य करणे हे वगेळे आचण त्या फरकाच्या 
आधाराने माणसावर श्रे्-कचन्तेिा चशक्ा मारणे, श्रे् ठरचवलेलयानंा चवशषे जते्तजन देणे आचण 
कचन्ाकडे दुलसक्ष करणे हा प्रकार वगेळा. एकदा एका कोंबड्याच्या प्रदशसनात बुलबुल पक्ष्याला िौथा 
रियमाकं देण्यातं आला होता. अखेर अनेक ्यतितीमधून श्रे् कचन् अशी चनवड करताना कोणती कसोटी 
वापरली जाते हे महत्वािे असते. ही कसोटी नैचतक चनणसयािा भाग असतो. चनणसय समंजसपणाने घेतला 
असेल तर तो प्रायोचगक आचण तात्पुरता असतो. कारण, जपरियमशीलता, चनणसयशतिती ्यवहारज्ञान, 
कलपनाशतिती, चवनम्रता आचण सहानुभतूी इत्यादी गुणाचं्या तौलचनक इष्टतेसंबधंीिे अंदाज बदलत 
असतात. म्हणूनि एका काळात अयशस्वी आचण मूखस समजले जाणारे लोक पुढच्या काळात साधू आचण 
संत ठरतात. सॉरेियटीस आचण सेंट फ्रा्न्सस ही दोन जदाहरणे सहज देता येतील. 

 
माणसाचं्या गरजा वगेवगेळ्या असतात आचण या गरजा नीट भागचवलया जाण्यासाठी वगेवगेळ्या 

प्रकारिी तरतूद करावी लागते. आरोग्य आचण चवकास यासारख्या काही बाबींिा याला अपवाद असतो – 
पण त्याचं्याही बाबतीत सामान्यतः दुलसक्षि केले जाते. चभन्न गरजाचं्या बाबतीतही समान ्यवस्था म्हणजे 
सारखीि ्यवस्था असा अथस घ्यावयािा नसतो सवस गरजा सारख्याि रीतीने भागचवण्यािा प्रयत्न करून 
समानता साध्य होत नाही. चभन्न चभन्न गरजा योग्य प्रकारे भागचवलया जातील अशी सवस गरजाबंाबत 
सारखीि खबरदारी घेणे हा या संदभमाणत समानतेिा खरा अथस असतो. रोग्यांच्या प्रकृतीनुसार डॉतिटर 
ज्याप्रमाणे चनरचनराळी औषधे देतो अथवा चशक्षक चनरचनराळ्या अभ्यास रियमाच्या द्वारे बौचद्धक चवकास 
घडवनू आणतो त्याप्रकारिी ही तजवीज असते. समाजातील सवस घटकासंाठी समाज ्यवस्था जपलब्ध 
्हावी म्हणून चजतका दक्षतापूवसक प्रयत्न समाजाकडून केला जाईल त्या प्रमाणात माणसाचं्या सवस सामान्य 
गरजा भागचवलयानंतर चनरचनराळ्या समूहाच्या व त्या समूहातील ्यतितींच्या चवचशष्ट गरजासाठी वगेळ्या 
प्रकारिी ्यवस्था समाजात जपलब्ध होऊ शकेल. 

 
काही लोक इतराचं्या मानाने बौचद्धक गुणात कचन् दजमाणिे असतात हे खरेि आहे. कदाचित काही 

वगमाणच्या बाबतीतही गोष्ट खरी असेल. पण ही गोष्ट चनर्थववाद चसद्ध झालेली नाही. म्हणून बौचद्धक दृष्ट्ट्या 
कचनष्ट समजले जाणारे लोक अथवा वगस याचं्याकडे दुलसक्ष झाले तरी िालेल असे म्हणणे योग्य नाही. 
कायद्यातील दजमाण अथवा आरोग्य अथवा आर्थथक ्यवस्था या समाजाच्या चनयमनाखाली असलेलया के्षत्रात 
त्यानंा कचन् प्रतीिी वागणूक देता यावी असेही म्हणता येणार नाही. 

 
ज्यानंा कचन् समजले जाते त्यानंा अशी कचन् प्रतीिी वागणूक देणे सोईिे वाटते समाजािा हा 

एकचवलक्षण न्याय असतो. ॲचरस्टॉटल म्हणतो की काही माणसे दुसऱ्यािी साधने होण्याच्याि लायकीिी 



 
 

 अनुक्रमणिका 

असतात म्हणून गुलामीिी संस्था कायम राखणे जचित समजले जाते. वेड्या माणसानंा सामान्य 
माणसापेक्षा अचधक कठोर कसोटीने वागचवण्यािी पद्धत अलीकडेि रूढ झाली आहे. याि न्यायाने मंद 
मुलाचं्या चशक्षणासाठी हुषार मुलाचं्या चशक्षणापेक्षा कमी खिस केला जातो. आचण गरीबापेंक्षा श्रीमंतानंा 
अचधक मान देण्यािा चरवाज तर सवसकालीन आहे. माणसा माणसात अशा प्रकारे पक्षपात केला जातो आचण 
तो कशाच्या आधारावर? बुचद्धमत्ता आचण िाचरत्र्य याबाबतीत असलेलया फरकाच्या केवळ बुचद्धमत्ता आचण 
िाचरत्र्य यासंबधंीच्या नैसर्थगक चवषमतेच्या आधारावर असा पक्षपात होऊ नये. या पक्षपातािी इष्टाचनष्टता 
काही वगेळ्या आधारावर चसद्ध करता आली पाचहजे. एखादा नैसर्थगक िमत्कार चकतीही आकषसक असला 
तरी त्यािा चसद्धान्त बनचवणे तकस शास्त्राच्या दृष्टीने िूक ठरेल. वस्तु्स्थती संबधंीिा चनणसय हाि 
मूलयचवषयक चनणसय मानण्यािी अशी िूक केली जाऊ नये. गुलामीिे जपरोचधक समथसन करताना 
मॉतेस्कयनेू अशा भ्रामक कलपनािंा जपहास केला आहे, गुलामािें वणसन करताना तो चलचहतो : “ििसचवषय 
असलेले हे प्राणी अगदी काळेकुट्ट असतात. त्यािंी नाके तर इतकी लठ्ठ असतात की अशा लठ्ठ नाकांच्या 
माणसाबंद्दल कीव करणे हे सुद्धा जवळ जवळ अशतिय असते. त्या सवसज्ञ परमेश्वराने अशा संपूणस काळ्याकुट्ट 
देहात आत्मा आचण तोही चनचवष्ट केला असेल अशी कलपना करवत नाही.” 

 
कचनष्टानंा कचनष्ट प्रतीिी वागणूक वचर्ानंा वरीष्ट दजांिी वागणूक असा चविार करण्यािी पद्धत 

सामाचजक दृष्ट्ट्या कशी चवचक्षप्त ठरते यािी जाणीव चतिा प्रयोग आपलया माचहतीच्या ककवा आपलया 
धंद्याच्या के्षत्रावर होतो ते्हाि होते. वैय्तितक गुणवते्ततील नैसर्थगक फरकाच्या आधाराने पचर्स्थतीतील 
चवषमतेिे अथवा संधीच्या चवषमतेिे समथसन करावयािे असेल तर मग या फरकािी चवषमताशंी संगती 
दाखचवता आली पाचहजे, असे प्रा. चजन्सबगस म्हणतात ते खरे आहे. जदाहरणाथस चस्त्रयानंा मतदानािा हक् 
नाकारण्यासाठी त्या पुरुषापेक्षा शरीराने दुबसल असतात. हे प्रमाणभतू कारण मानता येणार नाही. 
मतदानाच्या हक्ािा जपयोग करण्याच्या बाबतीत शाचररीक शतिती ही सवसथा असंबद्ध अशी गोष्ट आहे. त्याि 
प्रमाणे काही माणसे कमी बुचद्धमान असतात म्हणून गुलामीच्या प्रथेिे समथसन करता येणार नाही. काही 
माणसानंा कचनष्ट प्रतीिी बुचद्धमता असते म्हणून त्यानंा गुलामीिी चशक्षा देणे चकतपत जचित ठरेल? 

 
युतितीवादातील हा हेत्वाभास प्रत्येकाच्या िटकन लक्षात येतोि असे नाही. चवशषेतः हा युतितीवाद 

सवस सामान्य भाषेत माडंला जातो ते्हा त्यािे चवपयसस्त स्वरुप तत्काल आकलन होत नाही. जदाहरणाथस 
आर्थथक चवषमता कमी करण्यात यावी या मागणीिा जपहास करताना एखादा नामाचंकत मुत्सद्दी म्हणतो की 
आपली सवस मुले सारखी नसतात हे काय आईला माहीत नसते? अथमाणत् असा वतितृत्वशलैीिा सवाल 
टाकताना एक गोष्ट त्याच्या लक्षात येत नाही. सशतित मुलाकडे अचधक लक्ष देऊन अशतित मुलािी हेळसाडं 
आई करील काय? या प्रश्नािा तो चविार करणार नाही. आर्थथक समानता इष्ट आहे हे मत खोडून 
काढताना दुसऱ्या एखाद्याने माणसे चनसगसतःि असमान असतात असा यु्तितवाद करावा हेही चततकेि 
हास्यास्पद आहे. थोड्या चविाराने या युतितीवादातील फसवेपणा लक्षात येतो. समजा की काही मुलािी 
पिनचरियया िागंली आहे आचण काहींिी चबघडलेली आहे. म्हणून िागंली पिनचरियया असलेलया मुलानंा 
िागंले अन्न द्याव ेआचण वाईट पिनचरियया असलेलयानंा वाईट आहार द्यावा असे कोणी म्हणेल काय? जलट 
दोन्ही प्रकारच्या मुलानंा िागंलाि आहार द्यावा असे कोणी म्हणेल काय? जलट दोन्ही प्रकारच्या मुलानंा 
िागंलाि आहार द्यावा पण तो वगेळ्या प्रकारिा असावा असेि कोणीही म्हणेल. तसेि, माणसामाणसात 
नैसर्थगक असमानता असते म्हणून कायद्याच्या दृष्टीने सवस माणसानंा समान लेखण्यािे तत्व िुकीिे आहे 
असे कोणी म्हणेल काय? तसे होत नाही. जलट वर ज्यािंा जल्लेख आला त्या मुत्सद्याने मंत्री या नात्याने 
चनदान न्यायदानाबद्दल तत्वतः तरी कायद्यािी समानताि मान्य केली होती. परंतु अठरा्या शतकातंील 



 
 

 अनुक्रमणिका 

नामाचंकत फ्रें ि आचण जमसन मुत्सद्दी, एकोचणसा्या शतकातील रचशयन चविारवतं ककबहुना युरोपमधील 
सवसि राज्यकतमाण वगस यानंा अगदी आतापयंत कायद्यािी समानता मान्य न्हती. चनसगमाणनेि माणसामाणसात 
असमानता चनममाणण केली असलयामुळे कायद्याने सवस माणसािंा दजमाण समान ठरचवला तर मानवी संस्कृतीिा 
सवसनाश होईल अशी त्यानंा भीती वाटत असे. 

 
१८ ्या व १९ ्या शतकातील ही चविारसरणी आधुचनक मुत्सद्दी मान्य करीत नाहीत. या प्रश्नावर 

भतूकाळात जे संघषस झाले त्यामुळे त्यानंा कायदेशीर समानतेच्या परंपरेिा वारसा लाभला. या परंपरेिा 
समथसआधार लाभलयामुळे कायदेशीर समानतेच्या प्रश्नािा चविार करताना माणसािंी नैसर्थगक असंमानता 
सवसस्वी असंबंद्ध असते हे त्यानंा कळू लागले. परंतु त्यांिा वारसा या परंपरे पुरताि मयमाणचदत आहे. असा 
आर्थथक समानतेच्या परंपरेिा वारसा त्यानंा लाभलेला नाही. कारण ही परंपरा अद्याप चनममाणण करावयािी 
आहे. आचण ही परंपरा अद्याप चनममाणण ्हावयािी असलयामुळे सामाचजक पयमाणवरण आचण आर्थथक संघटन 
समानतेला पोषक असले पाचहजे आचण याही बाबतीत माणसामाणसामधील वैय्तितक क्षमता आचण चसद्धी 
यािें फरक असंबद्ध असतात यािी जाणीव त्यानंा झालेली नाही. एक वेळ कायद्याच्या समानतेबाबतही 
हीि ्स्थती होती. कायद्याच्या दृष्टीने सवांना समान लेखण्यात वैय्तितक क्षमता आचण चसद्धी यािें फरक 
असंबद्ध असतात, ते लक्षात घेण्यािी अवश्यकता नसते हे एकाकाळी मान्य होत न्हते. कायद्याच्या 
समानतेिी कलपनाही भयानक वाटत होती, आता तीि प्रचतचरियया आर्थथक समानतेबद्दल वाटते. आर्थथक 
समानतेिी नुसती सूिनाही भयावह वाटू लागते. 

 
सर अनेस्ट वेब यानंी शास्त्रीय दृष्ट्ट्या आर्थथक समानता केवळ अशतिय आहे हे मत माडंले. हे 

त्याचं्या लक्षात आले नाही. हाचसद्धान्त चकती संचदग्ध आहे सुसंस्कृत समाजातील वैय्तितक चसद्धी अथवा 
आर्थथक साधन संपत्ती यािंा भेदभाव न ठेवता काही मयमाणचदत समानता प्राप्त झाली आहे. जदाहरणाथस 
कहसा, िोरी वगैरे पासून पोचलसाकडून चमळणारे संरक्षण, रस्त्यािंा जपयोग, पाणी पुरवठा सफाईिी 
्यवस्था, चकमान शकै्षचणक सवलती; आरोग्यासाठी तरतूद वगैरे एकवळे या सवलती जपलब्ध होणे न होणे 
माणसाच्या ऐपतीवर अवलंबनू होते. आता ते तसे राचहलेले नाही. ते्हा समानता शतिय आहे की नाही हा 
मुळी प्रश्नि जरलेला नाही. समानतेच्या चदशनेे होत असलेली वाटिाल सुरू ठेवायिी की नाही हा खरा 
प्रश्न आहे. वस्तुतः समानतेच्या चदशनेे सतत प्रगती होति आहे. आरोग्य, चशक्षण आचण आर्थथक सुरचक्षतता 
या बाह्य पचर्स्थतीच्या बाबतीत संपूणस समानता चकती लवकर चनममाणण करता येईल एवढाि प्रश्न आहे. 
सकस शीच्या प्रयोगात चजराफ हा प्राणी अगदी प्रथम दाखचवण्यात आला ते्हा चिडून अशा प्रकारिा प्राणीि 
नसतो असे म्हणणारे गावंढळ लोक चनघाले. समानतेच्या चवरोधकािी अवस्था त्याच्यासारखी असते. 
समाजातील वस्तु्स्थती त्याचं्या लक्षाति आलेली नाही. ते म्हणतात समानता शास्त्रीय दृष्ट्ट्या अशतिय 
आहे. त्याचं्या डोळ्यासमोर नैसर्थगक, चनरोगी आचण अनैसर्थगक व चवकृत अशा समाजाच्या दोन वगेळ्या 
्यवस्था असतात. ज्या समाजातील प्रत्येक ्यतिती आपलया गरजा भागचवण्यासाठी स्वतःि तरतूद करतो 
ती समाज्यवस्था नैसर्थगक व चनरोगी आचण ज्या ्यवस्थेत सवस लोकाचं्या (म्हणजे त्याचं्यासुद्धा)ं काही 
गरजा भागचवण्यािी तरतूद समाजाकडून केली जाते ती अनैसर्थगक आचण चवकृत! अशा अगदी बाधंीव 
कलपना त्यानंी केलेलया असतात. 

 
त्यािंी ही समाज्यवस्थेबद्दलिी चविारसरणी आचण समाजािे त्यानंी क्लपलेले दोन प्रकार 

अवास्तव आचण कृचत्रम आहेत. एकवळे वैय्तितक साधनानंीि चमळवा्या लागणाऱ्या आचण आता सामुचहक 
प्रयत्नाने जपलब्ध झालेलया अशा चकतीतरी सेवा आता स्थापन झालेलया आहेत. आचण अशा सावसजचनक 
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सेवािंा या पुढे चवस्तारि होणार आहे. कोणत्याही सामाचजक पचर्स्थतीत ्यतितीच्या काही चवचशष्ट गरजा 
समानतेच्या तत्वावर सामूचहक रीत्या भागचवण्यािी ्यवस्था करणे इष्ट असते जलट दुसऱ्या काही गरजा 
अशा असतात की ज्या प्रत्येक ्यतितीला आपलया ऐपती प्रमाणे भागचवण्यािी ्यवस्था करावी लागते. या 
दोन्ही प्रकारच्या गरजा कोंणत्या आचण त्याचं्यासाठी कोणत्या प्रकारिी ्यवस्था इष्ट असते याबद्दल 
सवससाधारण एकमत आहे. परंतु आणखी अशाही काही गरजा आहेत की ज्याचं्यासाठी कोणत्या प्रकारिी 
तरतूद केली जावी याबद्दल अद्याप एकमत झालेले नाही. आता या तीन प्रकारच्या गरजापंैकी पचहलया 
प्रकारच्या म्हणजे ज्याचं्यासाठी सामूहीक ्यवस्था समानतेच्या तत्वावर करावी लागते ती प्रत्यक्ष करताना 
शास्त्रीय सत्यािी भीती आड आलेली नाही. तेवढ्ापुरती समानता स्थापन होऊ शकली आता दुसऱ्या व 
चतसऱ्या प्रकारच्या गरजािंा प्रश्न आहे. कायसकुशलता वाढावी आचण सवससामान्यपणे जीवन सुखकर ्हाव े
म्हणून अनुभवान्ती या गरजाही सावसजचनक सेवाकडून भागचवलया जाणे इष्ट आहे असे आढळूत आले तर 
तशा सेवा स्थापन करणेि योग्य होईल. सेवािंा हा आणखी चवस्तार करून थोडी अचधक समानता चनममाणण 
करण्याच्या प्रयत्नात समाजाला प्रचतबंधी केला जाऊ नये. 

 
यावर कोणी अशी शकंा घेतली की तुम्ही तर पॅरेटोिा चसद्धान्त डावलीत आहात. मग लॉगरीथ 

आचण चनचरक्षणाच्या मुद्यािं काय? कोणत्याही ितुर युतितीवादानं तुम्हाला या चसद्धान्तािी चथल्लर हेटाळणी 
करता येणार नाही” चवषुववृत्ताच्या संकलपनेबद्दल िेष्टेने बोलणे चनरथसक आहे हे आपण सवस जाणतो चवषुवृत्त 
ही तर एक अगदी साधी कलपना आहे. या कलपनेबद्दल सुद्धा योग्य आदर दाखचवणे जचित असेल तर 
आर्थथक के्षत्रातील संकलपनाबद्दल अचधकि आदर बाळगला पाचहजे. येथे सेंटपॉलच्या एका विनािा आधार 
द्यावासा वाटतो. सेंटपॉल म्हणतो, सूयमाणिे वैभव एक प्रकारिे असते तर िदं्रािे दुसऱ्या प्रकारिे’ काहीं 
शतिती स्वगीय असतात काही या भतूलावरील असतात. तसेि चसद्धान्त ही वेगवगेळ्या प्रकारिे असतात 
काही शास्त्रीय चसद्धान्त असतात, त्याचं्यामुळे सृष्टीच्या िमत्कारातील अपचरवतसनीय सबंध स्पष्ट होतात. 
काही न्यायशास्त्रीय चसद्धान्त असतात त्यावरून मांणसानी आपला आिार कसा ठेवावा हे स्पष्ट होते. 
आणखी काही चसद्धान्त या दोन्ही पेक्षा वेगळे असतात. ते न्याय शास्त्रीय नसतात आचण पूणमाणथमाणने त्यानंा 
शास्त्रीय पण म्हणता येणार नाही. तरी पण ते ‘शास्त्रीय’ या संजे्ञला पात्र ठरतात पण या चसद्धान्तानी चनचित 
केलेले संबंध अपचरवतसनीय नसतात. या चसद्धान्तांनी आिारािे चनयम पण साचंगतलेले नसतात. एखाद्या 
चवचशष्ट ऐचतहाचसक आचण कायदेशीर पचर्स्थतीत आचण चवचशष्ट संकेताच्या प्रभावाखाली चवचशष्ट लोकसमूह 
कशा प्रकारे वागतील यािे वणसन फतित या चसद्धान्तानी केलेले असते. 

 
अनेक अथसशास्त्रीय चसद्धान्त हे या चतसऱ्या वगमाणत मोडणारे आहेत. अथसशास्त्रािे सवसि चसद्धान्त 

काही पचहलया ककवा दुसऱ्या वगमाणिे नाहीत. अथसशास्त्रज्ञ स्वतःि वारंवार या गोष्टीिी आठवण करून देतात. 
अशा प्रकारच्या चसद्धान्तािंी चवचशष्ट ऐचतहाचसक पचर्स्थतीत चवचशष्ट प्रकारिी सामाचजक संघटना व चवचशष्ट 
प्रकारच्या न्यायालयीन संस्था असलया तर जत्पादन कसे होते आचण संपत्तीिे चवतरण कसे होते हे 
चदग्दर्थशत केले जाते. या चसद्धान्तािी ्याप्ती एवढीि असते. म्हणून त्यािंा अन्वयाथस लावण्यािी क्षमता 
असणाराना ते जद बोधक ककवा जपयुतितही होतात. परंतु यशस्वी आचण सधन लोक अशा चसद्धान्तािा या 
दृष्टीने चविार करीत नाहीत. कोणता चसद्धान्त त्यानंा यश व संपत्ती चमळचवण्यास अचधक अनुकूल आहे 
यािाि ते चविार करतात. असा एखादा पुढे आला की ते प्रसन्न होतात. समाजात बौचद्धक गोंधळ चनममाणण 
करण्यास जपयुतित असा चसद्धान्त त्यानंा चमळाला की त्यािाही ते जपयोग करून घेतात. त्यािंा जदे्दश एकि 
असतो. जी समाज्यवस्था त्यानंा लाभदायक आचण प्रसंशनीय वाटते ती जणु काही अमोघ शतितींनीि 
घडचवली आहे, आचण चतच्यात बदल करण्यािा प्रयत्न हा एकूण समाजाला घातक ठरेल असे चविारसूत्र 
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माडंणारा चसद्धान्त त्याना हवा असतो. मग लोकचप्रय झालेला असा एखादा चसद्धान्त पुढे आला की त्याला 
ते घट्ट धरून ठेवतात आचण या चसद्धान्ताच्या आधारावर आपलया आर्थथक जबाबदाऱ्या अमूतस अशा 
अथस्यवस्थेवर टाकून ते मोकळे होतात. दारूड्याने मद्याकस चवषयक चसद्धान्तािा आधार मद्यपानासाठी 
घ्यावा तसा हा सधन वगस अथसशास्त्राच्याि चसद्धान्तािा आधार घेऊन आपला आर्थथक आिार बदलणे कसे 
अशतिय आहे हे समाजाला पटवनू देण्यािा प्रयत्न करतात. 

 
चवचशष्ट माणसे कशी वागतील आचण पचरणामतः संपत्तीिे चवतरण कशा प्रकारे होईल या संबधंी 

अथसशास्त्रज्ञानंी काही मूलयवान् आचण जद बोधक असे सवससामान्य चनष्ट्कषस काढले आहेत. माणसािंा आिार 
पचर्स्थतीवर अवलंबनू असतो आचण संपत्तीिे चवतरण संपूणसतया नाही तरी ब्हंशी त्यानंी चनममाणण केलेलया 
संस्थावंर अवलंबनू असते, अथसशास्त्रज्ञ स्वतःि सागंत असतात. समाजात चवचशष्ट पचर्स्थतीत जी मूलये, 
ज्या पसंती, चहतसंबधं आचण आदशस यािें विसस्व असते त्यावरुन संपत्तीिे चवतरण कसे होणार हे चनचित 
होते. 

 
ही मूलये आचण ही पसंती-नापसंती कायमिी आचण न बदलणारी नसते. भतूकाळात त्याचं्यात 

वारंवार बदल झाला आहे आचण आजही बदल होत आहे. त्याबरोबर संपत्तीच्या चवतरणातही बदल झाले व 
होत आहे. फ्रान्समध्ये राजेशासी असताना देशात चनममाणण झालेलया संपत्तीिा मोठा वाटा सत्ताधारी वगमाणकडे 
जात असे. त्या काळात तेथे संपत्तीिे चवतरण एक प्रकारे होई, फ्रें ि राज्यरियातंीच्या पूवी कराचं्या व 
सरदारवगमाणला देण्यात येणाऱ्या खंडाच्या रुपाने सत्ताधारी वगमाणकडे जाणारी संपत्ती रियातंीनंतर शतेकरी 
वगमाणकडे राहू लागली ते्हा ंसंपत्तीिे चवतरण वगेळ्या प्रकारे होऊ लागले. संपत्तीिे चवतरण डेन्मागसमध्ये एक 
प्रकारे होत होते तर इंग्लंडमध्ये ते अन्य प्रकारे होई. चवत्तीय नीतीतील फेरबदल आचण समाजसेवािंा 
चवकास यामुळे १९३७ च्या इंग्लंडमध्ये होत असलेले संपत्तीिे चवतरण १८५३ च्या इंग्लंडपेक्षा अगदी वगेळे 
असलयािे आढळून येते. आचण हा पूवमाणनुभव जमेस धरला तर १९५७ मध्ये ते आणखी वगेळ्या प्रकारिे 
असेल असे अनुमान करता येईल. सर अनेस्ट बेन याचं्या मते आर्थथक समानता वाढचवण्याच्या दृष्टीने सतत 
पुढे जाणे अत्त्यंत िुकीिे असते. त्यािें मत क्षम्य असले तरी ते िुकीिे आहे यात शकंा नाही. बेन याचं्या 
मताला आधार पॅरेटोच्या चसद्धान्तािा. बेन याचं्या म्हणण्याप्रमाणे चवचशष्ट पचर्स्थती आचण सरकारिी 
चवत्तीय नीती, वारसा आचण सामाचजक सेवािें पचरणाम हे सवस चहशबेात घेतले नाहीत तर पुष्ट्कळशा देशात 
आचण चनरचनराळ्या कालखंडात संपत्तीच्या चवतरणािी रेषा ही एका चनचित आकारािी असते असे चदसून 
येईल. या बेन याचं्या चविारात एकंदर आर्थथक चनयमाचं्या स्वरुपाबद्दलिी गैरसमजूत तर अनुस्यतू आहेि 
पण पॅरेटोच्या चसद्धान्ताबद्दलिी गैरसमजूत त्यात चदसून येते. बेन यािंी ही माडंणी जाणून खुद्द पॅरेटोिो 
करमणूक झाली अतती. कारण नंतरच्या एका अभ्यासनात त्यानेि या चविारािा अ्हेर केलेला आहे. हा 
चविार म्हणजे एक प्रकारिा चनयतीवाद होईल. जचमनीवर नग्न लोळण घेऊन एखाद्या कराल देवतेच्या 
नावाने अंगावर वार करून घेण्याइतकाि हा चनयतीवाद रानटी व अज्ञानमूलक ठरेल. 

 
ही जंतर मंतरवाली देवता महान्ि! त्यािे डोके चठकाणावर असले म्हणजे अथसशास्त्रि काय पण 

सवस जग तो आपले साम्राज्यि मानतो. त्याच्या सागंण्याने अत्यंत बुचद्धमान माणसािंी सुद्धा फसवणूक होते. 
ते्हा सर अनेस्ट बेन या देवतेच्या चवभ्रमाला बळी पडले यात नवल नाही. त्यानंा दोष देण्याऐवजी त्यािंी 
कीवि केली पाचहजे. ताराचंकत नभोमंडळािे दृश्य पाहून काटंला चवश्वाच्या नैचतक कायद्यािा साक्षात्कार 
होऊन एक समय आदर वाटला होता, तसाि आदर सर अनेस्टबेन या जंतरमंतरच्या देवतेबद्दल वाटला 
असला तर त्यािंी कीव केली पाचहजे. जंतरमंतरवालया देवतािंा प्रभाव हा भतितगणाचं्या श्रदे्धवर अवलंबनू 
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असतो. देवतेच्या सामर्थ्यमाणबद्दल भतितानंा चवश्वास वाटतो. त्यातूंन ही श्रद्धा चनममाणण झालेली असते. तो शस्त्र 
पाजळू लागलयाबरोबर भतितगण गभसगचळत झाले नाहीत तर त्यािा हा प्रभावि संपुष्टात येईल. त्याने 
लॉगचरथमिा शीलावषमाणव केला आचण आर्थथक कायद्याच्या झंझावात सोडला तरी मन डगमगू चदले नाही 
म्हणजे त्याच्या मायाजाळातून मुतित होता येते. चवचशष्ट मागमाणने जाऊ नका, त्या मागमाणने गेलयास तुमच्यावर 
आकाश कोसळेल असे बजावलयानंतरही त्याि मागमाणने जाण्यािा चनधमाणर केला पाचहजे. असा चनधमाणर 
दाखचवता आला तरि या देवतेच्या अंधभतितानंा खरोखर सत्य काय आहे हे कळून येईल. आपण परृ्थ्वीिी व 
स्वगमाणिीसुद्धा चकतीही सुधारणा केली असली तरी स्वतः मात्र होतो तेथेि आहोत यािी त्यानंा जाणीव 
होईल. समानता वाढत आहे हे पाहून ते दिकतात. समानतेिा आणखी चवस्तार झाला पाचहजे या मागणीने 
तर त्या देवतेिे भगतगण भयभीत होतात. शास्त्रीय दृष्ट्ट्या समानता मुळी अशतियि आहे अशी घोषणा ते 
करू लागतात. या लोकानंा चनदसयतेने वागव ूनये. अथवा पूवी देवतापुढे बळी देत असत त्यािें बचलदान पण 
करू नये. मात्र एक गोष्ट चशकण्यास त्याना भाग पाडाव.े त्याचं्या स्वतःच्या व त्याचं्या शजेाऱ्याचं्या चहताने 
एक अवघड चशस्त त्यानंा चशकचवली पाचहजे. वस्तु्स्थतीिा अभ्यास करण्यािी त्यानंा जपयुतितता आचण 
आवश्यकता आहे. प्रत्यक्ष वस्तु्स्थतीिा अभ्यास केलयास त्यानंा स्वतःलाि सत्य कळू लागेल. एखाद्या 
समाजातील संपत्तीिे चवतरण अंशतः तरी त्या समाजाच्या संघटनेवर आचण संस्थावर अवलंबनू असते. 
आचण या घटकातं जसे बदल होतात त्याप्रमाणे समाज अचधक समानतेकडे अथवा अचधक असमानतेकडे 
जाऊ लागतो. चनरचनराळ्या काळात चनरचनराळे समाज अशा प्रकारे या ककवा त्या टोकाकडे झुकले आहेत. 

अनोलड आचण चभल्ल याचं्यासारखे ्तितिटोचरयन चविारवतंही आपलया देशबाधंवानंा शातंता आचण 
सौख्य लाभण्यासाठी समानता हाि एकपयमाणय आहे असे प्रचतपादन करीत. चनसगसदत्त देणग्याचं्या बाबतीत 
माणसात चवषमता असते यािा त्यानंी कधीि इन्कार केला नाही. प्रत्येक मनुष्ट्य वषमाणकाठी दहा हजार पौंड 
कमावण्याच्या पात्रतेिा असतो असे त्यानंी कधी सुिचवले नाही. ककवा नैसर्थगक गुणािें सूक्ष्म पथृक्रण 
केलयास प्रत्येक मनुष्ट्यािे ्य्तितमत्व असामान्य असलयािे आढळून येईल. असेही त्यानंी म्हटले नाही. या 
पेक्षा अचधक प्राथचमक अचधक सवससामान्य अशा गोष्टीवर चभल्ल आचण अनोलड यािंा भर होता. माणसाचं्या 
िाचरत्र्यात वा ्य्तितमत्वात चकतीही फरक असला तरी प्रत्येक माणसाच्या ठायी असलेलया मान्याच्या 
सवससामान्य गुणािे संवधसन केले पाचहजे. आर्थथक संघटना आचण सामाचजक संस्था यािें चनयोजन करताना 
समाजाने या सवससामान्य गुणािी नीट दखल घेतली पाचहजे. संपत्ती व कुळ या संबधंीच्या भेदानंा चवशषे 
महत्त्व न देता सवससामान्य गरजा भागचवणाऱ्या. ज्ञानािे चवतरण करणाऱ्या आचण एकंदर समाजाला सुखी 
करणाऱ्या सेवा व संस्था भक्म पायावर जभारलया तर त्या समाजात मान्यािा गुण अचधकाचधक चवकाससत 
होऊ शकेल. ्यतिती ्यतितीतील चभन्नता राहणारि; या प्रकृती भेदाबद्दल खंत बाळगण्याऐवजी त्यािे 
स्वागति कराव.े मात्र या चभन्नत्वािी सबब सागंून वातावरण, पचर्स्थती व संधी याबाबतीत अत्यंत ्यापक 
प्रमाणावर समानता प्रस्थाचपत करण्याला अडथळा आणणे हे समथसनीय ठरणार नाही. जलट अशी चभन्नता 
आहे म्हणूनि समानता प्रस्थाचपत करण्यािे प्रयत्न दुप्पट जोराने केले पाजेत. तरि चभन्नता ्य्तितमत्वाच्या 
माणसाचं्या चवचवध गुणािंा चवकास होण्यास चनचित वाव चमळेल. 

 
ज्या पचर्स्थतीवर ही समानता अवलंबनू असते चतिे चनयमन करणे माणसाला शतिय आहे. आचण 

तरीसुद्धा ही समानता पण अद्याप साध्य झालेली नाही. अशा प्रकारिी समानता प्रत्यक्षात संपूणसतया स्थापन 
होणे न होणे यािे सुद्धा महत्व नाही. महत्व आहे या समानतेसाठी प्रामाचणक प्रयत्न करण्यािे. समाजाच्या 
आरोग्याच्या दृष्टीने चविार करून कोणत्या जद्दीष्टाकडे समाजाला नेले जात आहे यािे खरे महत्व असते. 
म्हणून समाज कोणत्या चदशनेे जात आहे त्यािे काही महत्व नाही. कारण कोणतेही जद्दीष्ट स्वीकारले तरी 
ते अखेर अप्राप्यि राहणार, असे म्हणणे शास्त्रशुद्ध नाही आचण समंजसपणािे पण नाही. संपूणस स्वच्छता 
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अशतिय असते या सबबीवर घाणीति लोळणे ककवा कोणीही पूणसपणे प्रामाचणक असू शकत नाही म्हणून 
प्रामाचणकपणािे महत्त्व नाकारणे यातलाि हा प्रकार आहे. 

 
काही प्रकृती-चवचशष्ट असमानता अटळ असतील. नाही असे नाही. जदाहरणाथस गुन्हेगारी अथवा 

रोग यािें संपूणस जच्चाटन करता येणार नाही. परंतु गुन्हा हा गुन्हा म्हणून आचण रोग हा रोग म्हणून एकदा 
ओळखला गेला की त्यामुळेि त्यािें घातक पचरणाम मयमाणचदत होऊ लागतात. ज्या समाजाने असमानता ही 
वाईट असते हे मान्य केले त्याने केवळ ती एकदम संपूणस दूर करता येत नाही म्हणून परीक्षा झाली की 
त्यावर जतारा सापडतो. असमानतेिी प्रचत्ा चहरावनू घेतली की चतिा घातकीपणा दूर करण्यािे काम 
सुरू होते. 
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प्रकरि २ रे 
असमानता आणि सामाणिक रचना 

 
असमानतेवर टीका करणे आचण समानतेिी इच्छा बाळगणे यािा अथस सवस माणसे स्वभावाने आचण 

बुद्धीने समान असतात असा का्यमय श्रम जराशी बाळगणे न्हे. चनसगसदत्त गुणाचं्या बाबतीत माणसास 
चकतीही फरक असला तरी या नैसर्थगक भेदातून चनममाणण न झालेली आचण समाजाच्या चवचशष्ट प्रकारच्या 
संघटनेमुळे अ्स्तत्वात आलेली असमानता दूर करण्यािे जचद्दष्ट सुसंस्कृत समाजाने स्वीकारले पाचहजे. 
जर ही चवषमता शतिय चतततिया प्रमाणात दूर करता आली तर ज्या चवचशष्ट नैसर्थगक गुणामुंळे माणसात 
फरक चनममाणण होतो त्या गुणािंा पूणस पचरपोष होण्यािी अचधक-शतियता असते. माणसाचं्या मानचसक आचण 
नैचतक प्रवृत्तीत त्याचं्या शारीरीक प्रकृती प्रमाणेि फरक असतो हे खरे आहे. पण हे सत्य समानतेच्या 
प्रगतीिा मागस अडव ू शकत नाही या सत्त्यातूनि आणखी एक इषारा चमळतो. परस्परचभन्न ्यतितींसाठी 
वगेवगेळ्या प्रकारिी ्यवस्था करावी हे म्हणणे समंजसपणािे वाटते. परंतु या सरळ वाटणाऱ्या चविारािा 
जपयोग समानतेला चवरोध करण्यासाठी होऊ शकतो. समाजातील चनरनचनराळ्या थरातील लोकामध्ये 
आर्थथक दजमाण, चशक्षण, संस्कृती, जीवन पद्धती या बाबतीत चवषमता नैसर्थगक असते असे मानण्यािी प्रवृत्ती 
समानतेच्या प्रगतीला प्रचतरोध करणारी शतिती आहे. या प्रवृत्तीमुळेि सामाचजक चवषमता तीव्रतेने ्यतित 
करणाऱ्या संस्था आचण संघटना पसंत केलया जातात. आचण या प्रवृत्तीमुळे समाजात चवषमता वाढचवणाऱ्या 
संस्थात कोणत्याही प्रकारिा बदल घडवनू आणण्याला चवरोध केला जातो ही मनोभचूमका समानतेच्या 
प्रयत्नानंा चवरोधी असते. 

 
ही भचूमका या संस्थाचं्या स्वरुपात व धोरणात ्यतित होते त्यािंी संख्या अगचणत आहे. एकवळे स्त्री-

पुरुष संबधंावरही या प्रवृत्तीिा प्रभाव होता आचण एके काळी धार्थमक संस्थाही चतच्या प्रभावातून सुटलया 
न्हत्या. नंतर चभन्नवशंीय लोकाचं्या परस्पर संबंधावर चतिा पगडा बसला. काही समाज वशं आचण धमस 
याचं्या भेदभावापासून मुतित झाले. स्त्री-पुरुषानंा राजकीय व आर्थथक समानता लाभली तरीपण अशा 
समाजातही काही महत्वािे भेदभाव चशल्लक आहेत. हे भेदभाव सामान्यतः सामाचजक वगमाणिे ्यावहाचरक 
स्वरुप होऊन प्रगट होतात. आर्थथक दजमाण आचण सामाचजक स्थान यािें भेद प्रकषमाणने ्यतित करणारी वगस ही 
संस्था आहे. मानवतेच्या िळवळीिा जदे्दश मुख्यतः हे वगसभेद कमी करण्यािा वा नष्ट करण्यािा असतो. वगस 
रिनेच्या अभ्यासातूनि सामाचजक चवषमतेच्या प्रश्नािे खरे स्वरुप कळून येते. वगीय संबधंाकडे पाहण्यािा 
दृष्टीकोन आचण त्या संबधंी घेतली जाणारी भचूमका ही एक प्रकारे समानतेसंबंधीिे ्यवच्छेदक लक्षण 
समजता येईल. समानतेिी प्रवृत्ती आचण तत्वज्ञान आचण समानतेच्या चवरोधकािंी भचूमका याचं्यातील फरक 
वगससंबंधाबद्दलच्या चभन्न भचूमकेवरून स्पष्ट होतो. 

 
समानतेिे महत्व प्रस्थाचपत झालेलया समाजाति िाचरत्र्य आचण बुचद्धमत्ता यासंबंधीच्या ्यतितीचन् 

भेदािंी योग्य जाणीव ठेवली जाते. आर्थथक व सामाचजक भेदानंा मात्र या समाजात कचनष्ट स्थान चमळते. 
समाताचन् समाजाच्या धोरणात व संघटनेत ्यतितीभेदानंा जचित वाव चदला जाईल आचण वगसभेद दूर 
करण्यावर त्यािा भर असेल. अशा समाजात वगसभेद जरलेि तरी त्यानंा मानणारे लोक क्षदु्रमनस्क अथवा 
बाचलश समजले जातील. चवषमता मानणाऱ्या समाजात मात्र वगसभेद महत्वािे समजले जातात. वगसभेदािंा 
जगम आर्थथक जीवनात असतो आचण म्हणून आर्थथक जीवनात त्यािें संपूणस चनमूसलन करणे कचठण असते. 
चवषमताचन् समाजात वगसभेदानंा आर्थथक जीवनाच्या कके्षबाहेर अन्य के्षत्रातही वाढण्यािी संधी चमळते, 
त्यािंा प्रभाव सवसकष होतो आचण सवसि सामाचजक संबधं वगसभेदाच्या भावनेने ग्रासले जातात. 
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(१) 
िर्गाचा अर्म 

 
'वगस' हा एक अत्यंत समथस असा सामाचजक श्रेणी प्रकार आहे हे सवस अभ्यासकानंा मान्य होईल. प्रा. 

कार साँडसस अथवा चम. काडोग जोन्स याचं्यासारखे काही अपवादभतू चवद्वान वगमाणला चवशषे महत्व देत 
नाहीत. आपलया 'ए सवे ऑफ सोशल स्रतििर इन इंग्लंड' या गं्रथात ते म्हणतात की 'वगस' हा समूह सुद्धा 
चवचशष्ट प्रश्नावर अंतगसत मतभेदानी चवभागला जाण्यािी शतियता असते. या त्याचं्या चवधानात 'वगस' ही 
वस्तु्स्थती आचण वगीय भावनािंी जाणीव याचं्यात गोंधळ केलेला चदसतो. वगीय भावनेिा आचवष्ट्कार हा 
एक स्वतंत्र प्रकार असतो. 'वगमाण'च्या वास्तवामुळे वगीय जाणीव चनममाणण होते. जाणीवमुेळे वस्तु्स्थती 
चनममाणण होत नाही. वास्तव असले म्हणजे त्यािी जाणीव असतेि असे नाही. एखाद्या समूहाला काही 
सवससामान्य वैचशष्ट्ठ्ये असतील आचण इतर समूहाचं्या संदभमाणत त्यािे समाजात स्वतंत्र स्थान असेल. पण 
आपलया स्वतंत्र अ्स्तत्वािी जाणीव नसतानाही तो आपले वगेळे गुणधमस प्रगट करील. चवशषे तणावािे 
प्रसंग वगळता सवससामान्य पचर्स्थतीत वगीय जाणीव प्रगट होणार नाही. 

 
वगस ही समथस समाज श्रेणी असली तरी एक संकलपन म्हणून ती अमूतस असलयामुळेि चतच्या 

आशयाबद्दल समाज शास्त्रज्ञ आचण अनभ्यस्त लोक याचं्यात मतभेद ्हावते हे स्वाभाचवक आहे. वगस रिनेिी 
प्ररियीय आचण वगसभेद यािें चवश्लेषण करताना युद्ध, खाजगी मालमत्ता, शरीर शास्त्रीय वैचश्े, श्रमचवभाजन 
इत्याचद घटक आधारासाठी घेतले जातात. वस्तु्स्थतीत चवचवधता असलयामुळे चतच्या आधारावर 
बनचवलेलया चसद्धान्तािे स्वरुपही बहुचवध होते. एखाद्या पराचजत समाजातील घटक समूहािें स्थान व 
परस्पर संबंध हे त्याचं्या चजत अवस्थेतून घडचवले जातात. प्रत्येक समाजात मालमत्ता बाळगण्यािे व ती 
दुसऱ्याला देण्यािे काही चनयम प्रस्थाचपत होतात. मालमते्तसंबधंीच्या या चनयमानंी समाजातील चभन्न 
समूहात भेदभाव चनममाणण होतो व या भेदभावावर आधारलेली ्यवस्था अ्स्तत्वात येते. अथोत्पादनाच्या 
कामािे चवभाजन झालयाने नवीन सामाचजक समूह अ्स्तत्वात येऊ लागतात. ही एक स्वाभाचवक प्रचतचरियया 
असते. जदाहरणाथस दोन शतकापूवी युरपमधील शतेी प्रधान समाजािे आजच्या जद्योग प्रधान समाजात 
्स्थत्यंतर झाले. हे ्स्थत्यंतर होण्यापूवी या समाजािंी रिना चवशषे भेदभाव नसलेली होती पण हे 
्स्थत्यंतर झालयानंतर त्यांिी रिना अचधक गुंतागुंतीिी झाली अनेक हस्तोद्योग आचण ्यवसाय यानंी 
पचरलपुत अशा बहुरंगी रिनेत त्यािें रुपातंर झाले. प्रत्येक हस्तोद्योगाला आचण ्यवसायाला स्वतंत्र आर्थथक 
पे्ररणा होती. चशक्षण आचण जीवन पद्धती संबधंीिा वगेळा दृष्टीकोण होता. युरोपातील या देशािें दोन शतका 
पूवीच्या शतेीप्रधान संस्कृतीतून आजच्या जद्योग प्रधान संस्कृतीत जे ्स्थत्त्यंतर झाले त्यािा हा स्वाभाचवक 
पचरणाम होता. 

 
वगसरिनेस कारणीभतू होणाऱ्या चभन्न घटकािें महत्व सवसत्र आचण सवस काळी सारखेि नसते. 

चनरचनराळ्या कालखंडात, चनरचनराळ्या समाजात आचण वगेवगेळ्या संदभमाणत त्यािें महत्व वगेवगेळे असते. 
जदाहरणाथस पचिम यूरोपात लष्ट्करी सामर्थ्यमाणच्या जोरावर एका वशंािे विसस्व दुसऱ्या वशंावर लादले गेले 
या घटनेला इचतहासाच्या प्रारंभ काळात फार महत्व होते परंतु गेलया काही शतकातील समाज 
पचरवतसनाच्या प्ररियीयेत या घटनेिा काहीि प्रभाव आढळत नाही. काही मानव समूहािी शरीरशास्त्रीय अशी 
वैचशष्ट्ठ्ये असतात; परंतु त्याचं्या या वैचशष्ट्ठ्यािे समाज रिनेवर प्रत्यक्ष पचरणाम चदसून येण्यासाठी अनेक 
कालखंड लोटाव ेलागतात. याच्या जलट काही फेरबदल एकाि चपढीत घडून आलेले चदसून येते. गेलया 
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कालखंडात समाजातील वगमाणमध्ये असे अनेक महत्वािे फेरबदल घडून आले आहेत. जदाहरणाथस फ्रें ि 
रियातंीमुळे वगीय संबंधात घडून आलेले मोठे पचरवतसन, मोठ्या जद्योगाच्या चवकासामुळे सवसत्र जुन्या 
वगस् यवस्थेिा चवलय होऊन नवीन वगस् यवस्थेिा झालेला जदय अथवा अगदी अलीकडेि झालेली तंत्रज्ञ, 
्यवस्थापक, धंदेवाईक शासक आचण सरकारी नोकर याचं्या संख्येतील वाढ - हे सवस समाजसंघटनेतील 
महत्वािे फेरबदल आहेत. हे केवळ शरीरशास्त्रीय िमत्कार आहेत असे म्हणून त्यािंी चवलहेवाट लावता 
येणार नाही. 

 
तसेि वगस ही श्रेणी केवळ आर्थथक ्यवहारातील चवचशष्टीकरणामुळे अ्स्तत्वात येते ही 

कारणचममासंा अपूणस वाटते. आर्थथक शतिती चकतीही महत्वािा असलया तरी वगमाणच्या चनर्थमतेिे एकमेव 
कारण त्या असू शकत नाहीत. वगस म्हणजे समान आर्थथक चहतसंबंध असलेला समाजातील एक समूह, ही 
त्यािी दुसरी ्याख्या. ही ्याख्या जपयुतित वाटली तरी ती पण सदोष आहे. समान आर्थथक चहतसंबधं 
असलेलया प्रत्येक सामाचजक समूहाला वगस म्हणता येणार नाही. लॉडस िाईस यानंी एके चठकाणी 
अमेरीकेतील वगसरिनेिे मार्थमक वणसन केले आहे. ते चलचहतात “अमेचरकेतील वगसरिना युरोपमधील मोठ्या 
देशातील समाजात आढळते तशा स्वरुपािी नाही. अमेचरकन समाजात वचरष्ट-कचन्,गरीब-श्रीमंत असे 
वगीकरण केवळ राजकीय आधारावर करता येणार नाही. त्या समाजातील वगेवगेळे समूह जे ्यवसाय 
करतात त्या ्यवसायानुसार त्यािें वगस मानले पाचहजेत.” लॉडस िाईस यानंी या चवधानात ्यावसाचयक भेद 
आचण आचण सामाचजक भेद असा जो फरक केला तो आजच्या काळातही चततकाि महत्वािा वाटतो. 
रोख्यािंी दलाली करणारे लोक, वकील, डॉतिटर, खाणी व रेलवते काम करणारे, कापूस कातणारे वगैरे 
लोक सवस चमळून अधमाण डझनभर चभन्न ्यवसायािें प्रचतचनचधत्व करतात. परंतु ते सहा वगेवगेळ्या वगमाणतील 
लोक आहेत असे मानले जात नाही. पोस्टमन, गवडंी आचण इंचजचनयर यािें ्यवसाय परस्पर चभन्न 
असतात. त्यािें आर्थथक चहतसंबंधही चभन्न असतात. परंतु आर्थथक दजमाण, पचर्स्थती, चशक्षण आचण संधीिी 
अनुकूलता या बाबतीत त्याचं्यात चवशषे फरक पडलेला नसतो आचण म्हणून त्या प्रत्येकािा एक स्वतंत्र 
वगेळा गट होऊ शकत नाही. म्हणजे ्यावसाचयक व आर्थथक चहतसंबधं चभन्न असले तरीही या चभन्नत्वाला 
वगसभेदािे स्वरुप येत नाही. आर्थथक भेद सौम्य स्वरुपात असणाऱ्या समाजातसुद्धा वगसभेद तीव्र स्वरुपािे 
असू शकतील आचण वगसरिना अत्यंत पक्ी व मजबतू असू शकते. अठरा्या शतकातं यूरोपमधील प्रत्येक 
भागात अशी समाज्यवस्था अ्स्तत्वात होती. आर्थथक भेद तीव्र असूनसुद्धा इंग्लंडच्या तुलनेने वगसहीन 
वाटावी अशीही समाज्यवस्था असू शकते. काही चिचटश वसाहतीत अशी समाज्यवस्था आहे. 

 
ते्हा वगस ही कलपना ्यवसायाच्या चवचवधतेमुळे समाजािी चनरचनराळ्या समूहात जी वाटणी होते 

चतच्यापेक्षा अचधक मूलगामी आहे आचण अचधक चनसरडी पण आहे. वगस ही कलपना अचधक ्यापक आहे 
आचण म्हणूनि ती काहीशी चनसरडी आहे. वगमाणिी कलपना कोणत्याही समूहाच्या एखाद्याि वैचशष्ट्ठ्यावर 
आधारलेली नसते. जीवनाच्या अनेकचवध अंगावर पचरणाम करणाऱ्या संपूणस पचर्स्थतीशी ती चनगडीत 
झालेली आहे. कोणत्याही समाजातील वगस ठरचवताना ज्या अंगावर चवशषे भर चदला गेला असेल त्याप्रमाणे 
वगमाणिी रिना बदलेल यात शकंा नाही. वगस या शब्दािा पारंपाचरक अथमाणने प्रयोग केला जातो ते्हा 
समाजरिनेिा तपशील चविारात घेतला जात नाही. फतित ढोबळ रुपरेखा व प्रमुख वैचशष्ट्ठ्ये याचं्या 
आधाराने ्यतितीिे समूह क्लपलें  जातात. जदाहरणाथस साधन सामुग्रीिी अनुकूलता, जीवन पद्धती, 
जत्पन्नािे प्रमाण आचण ते प्राप्त करून घेण्यािे साधन मालमते्त वरील मालकी अथवा मालकी असलेलयाशंी 
संबधं, आर्थथक पचर्स्थतीतील शाश्वती अथवा अशाश्वती, परंपरा, चशक्षण या सवस गोष्टी ्यतितीिे समूह 
ठरचवताना चविारात घेतलया जातात. त्यािबरोबर संिालनािे मयमाणचदत अचधकार असणाऱ्या सामाचजक 
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थराशी संबंध हा ही एक घटक असतो. या सवस घटकाचं्या आधारेि ्यतितीिे समूह बनतात. थोडतियात 
म्हणजे वगस रिनेच्या या पारंपचरक चविारात वगसभेद दशसचवणारी रेषा ही अंशतः जत्पादन आचण जपभोग यािें 
प्रमाण लक्षात घेऊन चनचित केली जाते. खिमाणिे प्रमाण आचण अथस्यवस्थेतील चभन्न ्यतितीिे स्थान हेही 
चविारात घेतले जाते. अशा रीतीने समाजातील ्यतितीिी चभन्नवगमाणत वाटणी करताना आधारभूत कसोटी 
ही प्रत्येक चपढीत बदलते. आजही ती झपाट्याने बदलत आहे, तरी पण चतिे सवस सामान्य स्वरुप स्पष्टपणे 
सागंता येईल. ही कसोटी लावनू समाजािी पहाणी केली तर दोन परस्पर चवरोधी समूह आढळून येतात. 
एका टोकाला पुष्ट्कळ खिस करू शकणारे आचण दुसऱ्याच्या पचरश्रमावर अवलंबनू असलयामुळे ज्यानंा स्वतंत्र 
जत्पन्न असते असे लोक असतात; तर दुसऱ्या टोकाला फार थोडा खिस करू शकणारे आचण स्वतःच्या 
पचरश्रमावर जगणारे असे लोक असतात. या दोन टोकाचं्या दरम्यानिे काही लोक असतात. दुसऱ्या 
टोकाच्या लोकापेंक्षा अचधक परंतु पचहलया टोकाच्या लोकापेंक्षा कमी खिस करणारे, थोडी फार मालमत्ता 
बाळगणारे अथवा मालमत्ता बाळगणाराशंी जवळिे नाते असलेले असे लोक या दोन टोकाचं्या दरम्यान 
आढळतात.  

 
 पारंपचरक पद्धतीने 'वगस' शब्द वापरताना त्या पद्धतीतील ओबडधोबडपणामुळे तपशीलाकडे 

दुलसक्ष होऊन ढोबळ मुद्यावरि भर चदला जातो. तरीपण वगस शब्दािा रुढ अथस हा त्यािा केवळ आर्थथक 
्याख्येपेक्षा वास्तवाशी अचधक सुसंगत वाटतो. आर्थथक कायमाणत गुंतलेलया चभन्नगटातील श्रमचवभागणीिा 
सामाचजक आचवष्ट्कार म्हणजे वगस होय. ही आर्थथक ्याख्या अपूणस वाटते, कारण वगसभेद आचण ्यवसायभेद 
हे एकदा अ्स्तत्वात आलयानंतर त्याना त्यािें स्वतंत्र िैतन्य आचण गचतमानता प्राप्त होते. व त्यािंा 
आचवष्ट्कार चनचित आचण वेगळ्या प्रकाराने होऊ शकतो. श्रमचवभागणीवर आधारलेलया वगमाणच्या ्याख्येत 
आर्थथक कामाच्या चभन्नतेला प्रधान महत्व देतात. या ्याख्येनुसार वगस हे श्रमचवभागणीच्या द्वारे सहकायमाणिे 
साधन बनते. पारंपचरक ्याख्येत आर्थथक दजमाण आचण सत्ता यानंा प्रधान महत्व असते. या ्याख्येत वगस हे 
सामान्यतः चनरचनराळ्या प्रमाणात सते्तिे व सते्तच्या ताबेदारीिे आचवष्ट्करण असते. चनरचनराळ्या 
ऐचतहाचसक कालखंडात वगस् यवस्थेिे वगेवगेळे स्वरूप आढळते. चनरचनराळ्या काळातील वगस् यवस्थेिे 
चभन्नत्व आर्थथक आचण सामाचजक या दोन्ही प्रकाराच्या भेदामुळे चनममाणण झाले. चनरचनराळ्या वगमाणमधील 
परस्परभेद ्यवसाय भेदावरून चनचित केले जात नाही. समाजातील दजमाण, प्रभाव आचण प्रचत्ा या गोष्टी 
वगसभेदाच्या मुळाशी असतात. वगस म्हणजे ्यावसाचयक वगस असे समीकरण करता येत नसले तरी वगसि 
प्रत्यक्ष ्यवसाय चनचित करतो. 

 
समाज संघटनेच्या या वैचशष्ट्ठ्याने सवस काळात लोकािें लक्ष आकषूसन घेतले आहे. वरच्या थरातील 

लोकािें खालच्या थरातील लोकापेंक्षा जे वगेळेपण असते त्यािे औचित्य चसद्ध करण्यासाठी चनरचनराळ्या 
संज्ञा वापरलया गेलया आहेत. के्हा या श्रे्ानंा संुदर आचण सज्जन म्हटले गेले तर के्हा ढेरपोटे म्हणून 
त्यािंा जपहास झाला; चद्वज, ईश्वरािे पुत्र, वीरपुत्र अशी चवचवध गौरवपूणस संबोधने त्यािें वणसन करताना 
वापरली गेली, जेथे सौंदयमाणपेक्षा सद गुणानंा अचधक मान होता त्या देशात त्याना सवोत्तम समजण्यात येई. 
समाजातील श्रे्ासंाठी वापरण्यात आलेली ही चवशषेणे चवचशष्ट सामाचजक ्स्थतीिी चनदशसक आहेत. 
एखाद्या जद्योगातील चनरचनराळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या भागीदारामंध्ये जो फरक असतो तशा ‘जभ्या’ 
(्हर्थटकल) भेदभावानंा बहुतेक समाजात महत्व असते. परंतु चवशषे लाभदायक स्थानावरील लोक आचण 
असे लाभदायक स्थान न चमळालेले लोक याचं्यातील आड्या (हॉचरझोंटल) भेदानंाही महत्त्व असते. 
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 हे ‘आड्या’ प्रकारिे वगसभेद एकाि समाजातही चनरचनराळ्या काळात आचण चनरचनराळ्या समूहात 
चभन्न प्रमाणात असू शकतील. अमेचरकेपेक्षा यरूपमध्ये, पचिम अमेचरकेपेक्षा पूवस अमेचरकेत आचण फ्रान्सपेक्षा 
इंग्लंडमध्ये हे वगीय भेद अचधक ठळकपणे चदसून येतात. इंग्लंडमध्ये सुद्धा सुमारे अधस शतकापूवी ते 
आजच्यापेक्षा अचधक तीव्र स्वरुपात होते. त्याचं्या स्वरुपात सतत बदल होत असलयामुळे त्यािें यथातर्थ्य 
चित्रण करणे कठीण आहे आचण त्यािें वणसन करण्यािा प्रयत्न केला तर ते लवकरि कालबाह्य ठरण्यािा 
संभव असतो. पण असे वगसभेद सवस समाजात अ्स्तत्वात असतात हे सहज मान्य होईल. आचण वगसभेद 
्यापक प्रमाणावर असले की ते असंतोषास कारणीभतू होतात हेही मान्य केले जाईल. पूवीच्या काळात 
चनर्थवकार तटस्थतेने या वगसभेदािा स्वीकार केला जात असे. आजच्या राजकीय आचण आर्थथक पचर्स्थतीत 
शरीरातील एखाद्या नाजूक धमनीसारखी त्यािंी अवस्था आहे. थोडा स्पशस झालयाबरोबर चतिी कंपने होऊ 
लागतात. ककवा एखाद्या दुखऱ्या दातासारखी ती असतात. दात दुखायला लागला की तो काढावाि 
लागतो आचण तो जपटून काढला जाईपयंत त्याच्याकडे दुलसक्ष करता येत नाही आचण दुसऱ्या कामाकडेही 
लक्ष देता नाही. या वगसभेदामुळे कदाचित कांही फायदे होत असतील, पण त्यािें गैरफायदे मात्र चनिीत 
आहेत. समाजाला त्यािें फायदे चमळावे आचण गैरफायदे दूर करता याव े यासाठी त्यािंी प्रमुख वैचशष्ट्ठ्ये 
प्रथम पूणसपणे समजून घेतली पाचहजे. 
 

(२) 
आर्थर्क आणि सामाणिक  ेरेखा 

 
अथसशास्त्रज्ञाचं्या मताने जत्पन्नािा चविार दोन दृचष्टकोणातून करता येतो. जत्पन्न म्हणजे जत्पादन 

असा अथस लावता येईल ककवा नफ्यातील चहस्सा म्हणजे जत्पन्न असाही अथस होऊ शकेल. चनर्थमतीच्या 
प्ररियीयेतील मालािा प्रवाह असा जत्पन्नािा अथस करता येईल अथवा जपभोगाच्या प्ररियीयेतील मालािा 
पुरवठा असाही करता येईल. वगमाणिी बठैक आर्थथक असलयामुळे राष्ट्रीय जत्पन्नािा जसा या दोन 
दृष्टीकोणातून अथस लावता येतो तसा वगमाणिाही करता येईल. अनेक आर्थथक गटािंा समूह असे वगमाणिे एक 
वणसन होऊ शकेल. ज्या चभन्न आर्थथक गटािें ‘वगस’ बनतात त्यािी जत्पादन ्यवस्थेतील भचूमका वगेवगेळ्या 
प्रकारिी असते. मालक-नोकर, भाडंवलदार-कामगार, जचमनदार, शतेकरी आचण शतेी मजूर आशा चभन्न 
दजमाणच्या स्थानावरून जत्पादन ्यवस्थेतील वगेवगेळी कामे ते करीत असतात. वगमाणिा चविार अनेक 
सामाचजक गटािंा समूह असाही करता येईल. या चनरचनराळ्या गटात खिमाणिे व जपभोगािे प्रमाण आचण 
जत्पन्न, चशक्षण, सामाचजक दजमाण, कौटंुचबक संबधं, फुरसतीिा वळे आचण मनोरंजनािें प्रकार या बाबतीत 
फरक असतो आचण या फरकामुळे त्यािें चभन्नत्व स्पष्ट होते. 

 
जद्योगािें संघटन आचण त्यातं सहभागी असलेलया चभन्न चहत संबचंधयािें परस्पर संबंध यािंा चविार 

करताना वर जल्लेखलेलया वगमाणच्या दोन स्वरुपापैकी पचहलेि प्रामुख्याने नजरेपुढे येते. आता या संदभमाणत 
परस्परसंबंध यािा अथस जद्योगात गुंतलेलया सवस गटािें आपसातंील तंटे, एकमेकाशंी होणारे करार, 
सहकायस अचधक पचरणामकारक करण्यािे प्रयत्न आचण त्या प्रयत्नात येणारे अपयश इत्यादी चवचवध 
चवषयािंा समावशे होतो. समाजािा चविार एक आर्थथक यंत्रणा असा करता येतो. या यंत्रणेतील प्रमुख भाग 
हेि चनरचनराळे वगस. चनरचनराळ्या वगांिी वैचशष्ट्ठ्ये असलेलया परंपरा, सवयी, जीवन राहणीच्या पद्धती 
यािंी ििमाण करताना वगांसंबधंीिा दुसरा दृष्टीकोण लक्षात घ्यावा लागतो. येथे जीवन पद्धती म्हटलयानंतर 
त्यातं चनरचनराळ्या वगांच्या संस्था, ज्या प्रकारच्या शाळात त्यािें चशक्षण होते त्या शाळा. ज्या पयमाणवरणात ते 
जगतात ते पयमाणवरण या सवांिा अंतभमाणव होतो. या ििेत समाजािा चविार केवळ एक जत्पादन यंत्रणा 
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म्हणून केला जात नाही. चनरचनराळ्या दजमाणिी जीवन राहणी व संस्कृती असलेलया अनेकचवध समूहािंी एक 
सिेतन संघटना असे समाजािे स्वरुप पुढे येते. या दुसऱ्या स्वरुपात वगस् यवस्था चवचशष्ट ्यावसाचयक 
गणवषे झुगारून देते आचण चवश्रातंीच्या काळाला अनुरुप अशी वसे्त्र पचरधान करते. 

 
मालािा जपभोग होण्यापूवी प्रथम माल चनममाणण झाला पाचहजे. जत्पादन आचण जपभोग या 

समाजसंघटनेच्या दोन बाजू परस्पराशी चनगडीत असतात हे जघड आहे. त्यािंा परस्पर संबंध फूल आचण 
रोपट्या सारखा आहे. संस्कृतीिा आधार सतत चझजत असतो आचण तो सतत नवा चनममाणण करावा लागतो. 
ज्या संपत्तीमुळे संस्कृतीिा आधार मजबूत करण्यािे काम होते ती संपत्ती खाणीच्या भगूभमाणतील अंधारात 
आचण कारखान्यातील भट्टींच्या जाळातून अखंड चनममाणण होत असते. जत्पादक पचरश्रमािे जग आचण 
चवसा्यािे जग दोन्हीिा पाया अथस ्यवस्थेच्या स्वरुपात व संघटनेत असतो. परंतु पाया एकि असला तरी 
दोन्ही जगािी रिना एकि नसते. आकार सारखा असतो परंतु संपूणस जुळणारा नसतो. अमेचरकेसारख्या 
तुलनेने नवीन असलेलया समाजात आर्थथक शतितींिा समाजरिनेवर जो पचरणाम होतो त्याला अवरोध 
करणारे परंपरा चनर्थमत घटक कमजोर असतात. त्यामुळे ही प्ररियीया सहजतेने तत्काल आचण प्रत्यक्षपणे 
घडून येते. म्हणून तेथे या दोन जगाचं्या रिना इंग्लंडपेक्षा अचधक चमळत्याजुळत्या असतात. आर्थथक 
सागंाड्यावर समाजरिनेिे धागे ताणलेले असतात म्हणून या आर्थथक सागंाड्यािाि आकार 
समाजरिनेच्या धाग्यानंा चमळतो. परंतु हे धागे अगदी घट्ट ताणलेले नसतात त्यामुळे काही अनपेचक्षत घड्या 
अथवा चदखाऊ िुण्या पडताति. चशवाय समाजािी एकंदर घडण भतूकाळातील वगेळ्या प्रकारच्या 
रिनेनुसार झालेली असलयामुळे वतसमानकाळातील कंगोऱ्याशी ्यव्स्थत बसणे कठीण होते. यािा एक 
चवचित्र पचरणाम आढळून येतो. मानवी शरीरातील काही अचवकचसत अवयवाप्रमाणे अथवा चिचटश 
संचवधानातील काही शोभेच्या तरतुदीप्रमाणे काही चनरुपयोगी घटक अ्स्तत्वात राहतात. समाज 
्यवस्थेतील त्यािें कायस संपलेले असते आचण त्याचं्या अ्स्तत्वािा जदे्दशही चवस्मृतीत नष्ट झालेला असतो. 

 
इंग्लंडमधील समाज इतर देशातील समाजापेक्षा वैचशष्ट्ठ्यपूणस आहे. या समाजात वगीय संबंधािें 

एकि न्हे तर दोन संि आहेत. त्यापैकी एक गेलया शतकातील आर्थथक चवकासातून चनममाणण झालेला आहे 
तर दुसऱ्या या चवकासामुळे रुपातंरीत झालेला आहे. लोकशाही युगातील सामाचजक धोरणामुळे तो संि 
काहीसा सैल झालेला आहे. तरी मोठे जद्योग चनममाणण होण्यापूवीच्या अगदी वगेळ्या काळातील पुष्ट्कळसे 
घटक त्यात चमसळलेले आहेत. इं्ग्लश समाजात धचनक सते्तिी ओवडधोबड वास्तवता आचण 
जमरावशाहीतील भावनात्मकतेिा सुगंध यािे एक चवचित्र चमश्रण झालेले चदसत. त्यामुळे इं्ग्लश 
वगस् यवस्थेला एक चवचशष्ट कणखरपणा आचण एक संघपणा आला आहे. मिेँस्टरिा धंदेवाईकपणा आचण 
ईटनिी सद गृहस्थवृत्ती या वगस् यवस्थेत एकत्र नादंताना आढळतात. येशूच्या हाताप्रमाणे या वगस्यवस्थेिे 
हातही राकट असले तरी चतिा आवाज मात्र जेकबसारखा सुरेल आहे. दोन तोंडािा आचण हजार चजह्ांिा 
हा देव आहे. प्रत्येक जण आपापलया सोबत्यािा पाठपुरावा करीत असले तरी दोन्ही तोंडे वगेळ्या भाषेत 
बोलतात. दोघािें आवाहन वगेवगेळ्या भावनाना असते. रियातंीच्या बुचद्धचन् तकस शास्त्रािी प्रमेये एका 
तोंडासमोर फेकण्यात आली तर त्यानंा दुसऱ्या तोंडाकडून सभ्य जडवाजडवीिा जबाब चमळतो. रियातींिे 
तकस शास्त्र काही जघड चदसणाऱ्या गाऱ्हाण्यािंा जपयोग करु पाहते. पण हा समाज असा गुंतागुंतीिा 
बनलेला आहे की या समाजात आर्थथक स्वाथमाणच्या जसळत्या आवगेानंा सामाचजक सभ्यतेच्या संयत टीकेने 
आवर घातला जातो. आर्थथक स्वाथमाणला दडपले जाते आचण त्यामुळे रियातंीिे तकस शास्त्र गोंधळून 
कककतस्यमूढ होते. 
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केवळ आर्थथक यंत्रणा म्हणून चविार केला तर इं्ग्लश समाजािी रिना पुष्ट्कळशी प्रािीन 
समाजापेक्षा सरळ वाटते. समाज संघटनेच्या बारका्यात गुंतागुंत आहे. परंतु या समाजाच्या मुख्य रुपरेषा 
एकतंत्री प्रघातानंी अथवा न्यायशास्त्रीय भेदाचं्या आधाराने चनचित केलेलया नाहीत. त्या समाज्यवस्थेच्या 
अथसशास्त्रीय तकमाणने चनचित झालेलया आहेत. या समाज्यवस्थेिा जदे्दश चसद्ध होतो की नाही यािी िािणी 
नफ्यातोट्याच्या गचणती कसोटीवर करता येईल. जद्योगाच्या भौचतक यंत्रणेिे संघटन व संिालन करणारे 
व या यंत्रणेवर मालकी असणारे गट आचण जद्योगात दैनंचदन रोजगारी करणारे लोक या दोन समूहानंा 
परस्परापासून संपूणसतया अलग ठेवले जाते. रोजंदारी करणारािें लोकसंख्येतील प्रमाण समाजातील इतर 
वगमाणपेक्षा अचधक असते. इंग्लंडच्या समाज्यवस्थेिे हे एक सहज लक्षात येणारे वैचशष्ट्ठ्य झाले आहे. 

 
दोन वगांिी अशी संपूणस फारकत आचण त्यापैकी एकािे इततिया मोठ्या प्रमाणावर संख्याचधतिय हाि 

एक नाचवन्यपूणस प्रकार आहे. यरूोपमधील देशाच्या इचतहासात अगदी अलीकडच्या काळापयंत राजकीय 
सते्तिे कें द्रीकरण आजच्यापेक्षा चकतीतरी प्रमाणावर झाले असलयािे चदसून येते. पण काही चवचशष्ट जद्योग 
सोडलयास आर्थथक सते्तिे कें द्रीकरण अपवादभतूि असायिे. सरदार आचण त्यािें सेवक, जमीनदार आचण 
शतेकरी याचं्यामध्ये कायद्यािे आचण सामाचजक भेदािे प्रिडं अंतर होते. पण त्या काळात समाजाच्या 
आर्थथक जीवनातील प्ररियीयािें चनयंत्रण हे पुष्ट्कळ प्रमाणात असंख्य शतेकरी आचण छोटे जचमनदार याचं्या 
हातात असे. वचर्ाबद्दलच्या वैय्तितक वा आर्थथक जबाबदाऱ्या असत पण त्या पार पाडलयानंतर बाकीच्या 
अथस ्यवहारिे दैनंचदन संिलन ते आपलया मजीनुसार करीत. मजूरी मालमत्ता आचण जपरियमशीलता यािंी 
फारकत झालेली न्हती जलट पुष्ट्कळ प्रमाणात ते परस्पराशी चनगडीत झालेले होते. चनसगमाणशी संघषससुद्धा 
सामुदाचयक हललयाच्या स्वरुपात न होता वैय्तितक िकमकीच्या स्वरुपात होत असे आचण एकसूत्रतेच्या 
अभावामुळे तो पचरणाम शून्य होता, आर्थथक जीवनािे संघटन अनेक लहान लहान कें द्रात चवखुरलेले 
असलयामुळे सुसंघचटत फौजेपेक्षा गचनमी दलासारखे त्यािे स्वरुप होते. गे्रगरी ककग यानंीं त्या काळच्या 
पचर्स्थतीिे जे वणसन केले आहे त्यावरून अथवा प्रचशयाच्या चशरगणतीत चदलेलया चवश्वसनीय 
आकड्यावरून असे चदसते की १८४३ सालीसुद्धा प्रत्येक शभंर मालकामागे काम करणाऱ्यािंी संख्या ७६ 
होती. आपलया आजच्या समाजाशी औद्योचगक चवकास होण्यापूवीच्या या समाजािी तुलना केली तर 
एखाद्या बलाढ् आरमाराच्या शजेारी कोळ्याचं्या मच्छीमारीच्या होड्या असा्यात तरी हे चित्र चदसेल. 

 
जगाच्या पुष्ट्कळ भागात साधारणपणे अशाि प्रकारिी आर्थथक रिना आढळून येते. परंतु 

जद्योगप्रधान समाजािे संघटन आचण वगीय संबंध हे अथमाणति वगेळ्या प्रकारिे असतात. मालमते्तिी मागणी 
आचण आर्थथक जद्योगािें संिलन ज्याचं्या हातात असते त्याचं्यापेक्षा श्रममूलयावर अवलंबनू असलेलया 
लोकािें संख्याचधतिय हे औद्योचगक समाज्यवस्थेिे प्रमुख वैचशष्ट्ठ्य आहे. संख्याशास्त्रज्ञानंी चनरचनराळ्या 
देशात श्रमजीवी वगमाणिी वाढ कशी झाली यािंा अंदाज घेण्यािा प्रयत्न केला आहे. आचण एकूण काम 
करणाऱ्या लोकामंध्यें रोजंदारी करणारे व कचन् पगारी अचधकारी यािें प्रमाण चकती असते यािे ही त्यानंी 
ततिते बनचवले आहेत. सुमारे एक दशकापूवी रचशयात रोजंदारी करणाऱ्या कामगारािे प्रमाण १२ ते १४ टके् 
होते. ग्रीसमध्ये त्यािें प्रमाण २१ टके्, बलगेचरयात २३ आचण फ्रान्समध्ये ४८ टके् होते. अमेचरकेत तर त्यािे 
प्रमाण ७० टके् होते तर ऑस्रेचलयात ते ७१, बेलचजयम आचण नेदरलँडमध्ये प्रत्येकी ७३ आचण गे्रट 
चिटनमध्ये ७८ टके् होते. अशा प्रकारच्या संशोधनाला लागणारे साचहत्य असावे चततके चनदोष नसते आचण 
त्यामुळे त्यावरून काढलेले चनष्ट्कषस अगदी चबनिूक असतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही. पण 
तराजूच्या दोन पारड्यात ठेवलेलया दोन चभन्न समाजातील आर्थथक रिनेच्या स्वरुपात चकती मोठा फरक 
आहे हे कळून येण्यास या संशोधनािी मदत होते. एका पारड्यात लहान लहान असंख्य इस्टेट मालकािा 
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समाज घडचवलेला असतो व त्याचं्यात रोजगारीवर जगचवणारे लोक चवखुरलेले असतात तर दुसऱ्या 
पारड्यात रोजगारीवर जगणाऱ्यािी संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या चनम्मे दोन तृतीयाशं आचण तीन ितुथांशा 
पयंत गेलेली आढळून येते. 

 
या दोन प्रकारच्या अथस्यवस्थापैंकी दुसऱ्या प्रकारिी ्यवस्था इंग्लंडमध्ये आहे. इंग्लंडमध्ये शहरी 

आचण औद्योचगक कामगार वगांिे एकंदर लोकसंख्येतील प्रमाण इतर वगांपेक्षा अचधक तर आहेि पण 
इंग्लंडमधील शतेीसुद्धा प्रामुख्याने शतेी मजूरावर अवलंबनू असलयामुळे तीही औद्योचगक संघटनेसारखीि 
झाली आहे. इंग्लंडच्या अथस रिनेिे ढोबळ स्वरुप चशरगणतीच्या आकड्यावरून स्पष्ट होते. १९३१ मध्ये 
एकूण काम करणाऱ्या लोकापंैकी ५·५ टके् मालक अथवा ्यवस्थापक होते; ७६·६ टके् लोक काम करणारे 
होते तर ११·८ टके् लोक बेकार होते, ६·० टके् कामगार स्वतंत्र काम करणारे होते. प्रा. बोली आचण सर 
जोचशया स्टँप यानंी लोकसंख्येिी वगेळ्या प्रकारिी वगसवारी करून पुढील चनष्ट्कषस माडंले; एकूण काम 
करणाऱ्या पैकी ७६ टके् रोजगारी करणारे, १४ टके् पगारी आचण ६ टके् स्वतंत्र काम करणारे होते. ४ टके् 
मालक शतेकरी अथवा ्यवसाय करणारे होते. ते्हा ं जसजसे जद्योगधंद्यािे कें द्रीकरण होऊ लागते 
तसतशी पगारी काम करणारािंी संख्या वाढू लागते. आचण मालकािंी संख्या घटू लागते. स्वतंत्र 
जत्पादकािंी संख्या नगण्य असते. दोन ककवा तीन नोकर बाळगणारा छोटा मालक यूरपमध्ये अद्यापही 
प्रामुख्याने आढळतो. पण शतेी, इमारतीिे बाधंकाम, चकरकोळ दुकानदारी आचण काही हस्तोद्योग सोडले 
तर इंग्लंडमध्ये अशा छोट्या मालकवगमाणला चवशषे स्थान जरलेले नाही. 

 
रोजंदारीवर जगणाराचं्या संख्याचधतियाच्या बाबतीत इंग्लंडिे अमेचरका, ऑस्रेचलया आचण 

बेलचजयमशी साम्य आहे. पण डेन्माकस सारख्या प्रामुख्याने शतेीप्रधान असणाऱ्या आचण फ्रान्स व काही 
प्रमाणात जमसनीसारख्या महत्वािे जद्योग असलेलया देशापेंक्षा इंग्लंडमधील ्स्थती अगदी चभन्न आहे. खाण 
जद्योग, धातू आचण कापड जत्पादन सोडले तर फ्रान्सच्या आर्थथक संघटनेिे स्वरूप इंग्लंडपेक्षा अगदी 
वगेळे आहे. इंग्लंड हा राजकीय स्थैयस आचण आर्थथक रियातंीिा देश आहे तर राजकीय रियातंीिी अचभजात 
परंपरा असलेलया फ्रान्समध्ये आर्थथक स्थैयस असते. वतसमानकाळ आचण भतूकाळ या दोन्हींिा फायदा कसा 
घ्यावयािा हे तंत्र फ्रान्सला अवगत आहे. आपलया पारंपाचरक समाजसंघटनेवर फ्रान्सने मोठमोठ्या 
जद्योगधंद्यािें कलम लावले आचण तसे करताना त्यामुळे समाज संघटनेला चवशषे धक्ा लागणार नाही अशी 
दक्षता बाळगली. 

 
एक जदाहरण घेता येईल. १९२१ साली फ्रान्समध्ये शतेीच्या के्षत्रात स्वतंत्रपणे शतेी करणारापेक्षा 

शतेी मजूर व शतेीवर खपणारे अन्य नोकर यािंी संख्या कमी होती. शतेकऱ्यािंी एकूण संख्या ५२,१९,४६४ 
होती तर मजूरािंी संख्या फतित २८,३४,१२७ होती. शतेकऱ्यापंैकी तीन ितुथांश शते-मालक होते. १९०६ 
मध्ये झालेलया चशरगणतीत असे आढळून आले की एकंदर काम धंदा करणाऱ्या लोकातं स्वतंत्र जत्पादकािे 
प्रमाण २० टके् होते. हे स्वतंत्र जत्पादक दुसऱ्यासाठी काम न करणारे आचण कामासाठी मजूर न ठेवणारे 
होते. औद्योचगक कारखान्यातं काम करणाऱ्या लोकापैकी ४२ टके् लोक हे वीस पेक्षा अचधक कामगार 
नसलेलया छोट्या कारखान्यात काम करीत. शभंरापेक्षा अचधक कामगार असलेलया कारखान्यात काम 
करणारािें प्रमाण २२ टके् होते. इंग्लंडमध्ये शतेावर राहून शतेी करणारािंी संख्या १९१३ ते १९२७ या 
वषांत चतप्पटीने वाढलेली चदसते, १९१३ साली त्यािें प्रमाण १०·५ टके् होते ते १९३६ साली ३६ टके् झाले. 
अशा रीतीने एकीकडे शतेी करणारािें प्रमाण वाढत असताना इंग्लंडमधील शहरी आचण ग्रामीण 
लोकसंख्येत रोजंदारीवर जगणाऱ्यािेंही प्रमाणही वाढत होते, इंग्लंडच्या अथस्यवस्थेिे हे एक असाधारण 
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वैचशष्ट्ठ्य समजले पाचहजे. फ्रान्समध्ये छोट्या जत्पादकाने शतेीच्याि के्षत्रात न्हे तर पुष्ट्कळशा जद्योगात 
सुद्धा आपले स्थान कायम राखले तर इंग्लंडमध्ये मात्र अन्य कोणत्याही देशापेक्षा छोट्या जत्पादकािी 
मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी जद्योगाच्याि न्हे तर शतेीच्या के्षत्रातूनही झाली. दुसऱ्या कोणत्याही 
देशापेक्षा इंग्लंडिे सौख्य, चतिी कायसकुशलता, संस्कृती आचण समाजजीवन रोजंदारी करणाऱ्या वगमाणच्या 
पचर्स्थतीवर अवलंबनू असते. 

 
इंग्लंडमध्ये रोजंदारी करणारािंी अफाट फौज संख्येने एकूण लोकसंख्येच्या तृचतयाशं आहे. अथमाणत 

हा अफाट संख्या असणारा वगस तसा एकसंघ नाही. त्याचं्यात जत्पन्न, आर्थथक दजमाण, सामाचजक पचर्स्थती, 
वैय्तितक आवडी व छंद, संस्कृतीिी पातळी आचण धार्थमक पथं या बाबतीत चवचवधता असते. या सवांिा 
जीवनचनवमाणह वतेनाच्या करारावर अवलंबून असतो. या एकाि कारणामुळे आचण इततियाि मयमाणचदत अथमाणने 
या समूहाला वगस म्हणता येईल. आर्थथक बाजू हीि जीवनािी एकमेव बाजू नसते हे खरे आहे. परंतु आर्थथक 
बाजूिे काही स्वतंत्र महत्व असते. आर्थथक दृष्टीने चविार केलयास संपत्तीच्या जत्पादनािी संघटना म्हणून 
रोजंदारी करणारािंी अफाट संख्या हे इं्ग्लश समाज रिनेिे पचहले महत्वािे वैचशष्ट्ठ्य म्हणून नमूद करावे 
लागेल. 

 
याि वैचशष्ट्ठ्याच्या बरोबरीने आणखीही एक वैचशष्ट्ठ्य इं्ग्लश समाजरिनेत आढळते. 

लोकसंख्येतील रोजंदारी करणारा ‘वगस’ हा मालमत्ता बाळगणारापेक्षा अगदी वगेळाि होतो. या वगमाणतील 
लोकानंा रोजंदारीचशवाय जत्पन्नािे अन्य साधन असू शकते. वतेनावर काम करीत असले तरी मालमते्तिेही 
काही थोडे जत्पन्न त्यानंा असते. बऱ्याि कामगारािें असे जत्पन्न असते. काही देशात शतेकरी सुद्धा मधून 
मधून दुसरी काही जोड कामे करून आपलया शतेीवरील जत्पन्नात भर घालतात. काही प्रमाणात 
इंग्लंडमध्ये पण अशी पचर्स्थती आढळते. साप्ताचहक वतेन कमावणारािंी वैय्तितक बितीच्या स्वरूपात 
आचण त्याहीपेक्षा सामुदाचयक बितीच्या रुपाने बरीिशी मालमत्ता असते. बँकेतील बित ठेवी, इमारती 
बाधंणाऱ्या संस्थािें भाग, सुरक्षा चवम्यात जमा झालेलया रक्मा, रेड युचनयन, सहकारी संस्था व अन्य 
स्नेहसंघटनातील चनधी अशा अनेक प्रकारिी ही सामुदाचयक बित असू शकते. 

 
पण अशा एकूण सवस बितीच्या रक्मेिा चहशबे केला आचण ती एकंदर चकती प्रौढ कामगाराचं्या 

मालकीिी असते त्यािंाही आकडा काढला तर काय आढळून येते? समाजातील मालमत्ता बाळगणाऱ्या 
वगमाणच्या एकूण चमळकतीच्या मानाने ही रक्म अगदीि क्षदु्र असते. घरातील भाडंीकंुडी आचण कपडालत्ता 
याखेरीज असंख्य इं्ग्लश माणसािंी अन्य काही मालमत्ता नसते. लढाईवर जाणाऱ्या सैचनकानंा जे सामान 
बरोबर चदले जाते त्याच्या ककमतीं इतकी सुद्धा मालमत्ता इं्ग्लश माणसाजवळ नसते. हे चवधान 
अचतशयोतित वाटेल. पण संख्या शास्त्रज्ञानंी जपलब्ध केलेलया पुरा्यािा त्याला सबळ आधार चमळतो. 
इंग्लंडमध्ये मालमते्तिे आत्याचंतक कें द्रीकरण झाले आहे असा चनष्ट्कषस अपचरहायसपणे काढावा लागतो. 

 
सर जोशुआ स्टँप यानंी इंग्लंडमधील संपत्तीच्या चववरणासंबधंी काही आकडे चदले आहेत. १९१९ 

मध्ये राष्ट्राच्या एकूण संपत्तीिा दोन तृचतयाशं चहस्सा सुमारे िार लाख लोकाचं्या म्हणजे लोकसंख्येच्या 
फतित १ टके् लोकाचं्या मालकीिा होता. एकतृचतयाशं चहस्सा फतित ३६००० लोकाचं्या जवळ होता. ह्यािें 
प्रमाण १००० मध्ये १ पेक्षा कमी पडते. प्रा. तिल, याचं्या आकड्यावरून राष्ट्रीय संपत्तीिा ६४ टके् चहस्सा 
मालमत्ता बाळगणाऱ्या वगमाणतील १·६ टके् लोकाकंडे होता. असे मालमत्ता बाळगणारे लोक एकंदर 
लोकसंख्येच्या चनम्मे असलयामुळे प्रा. तिले यानंी चदलेलया आकड्यावंरून चनष्ट्कषस असा चनघतो की 
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लोकसंख्येच्या ०·८ टके् लोकाकडे जवळ जवळ दोन तृचतयाशं संपत्ती होती. मृत्यू कराला पात्र अशा 
इष्टेटीच्या आकड्यावरून असे स्पष्ट होते की १९२० नंतर मालमते्तिे काही अचधक चवतरण झालेले नाही. 
जदाहरणाथस १९३४ साली करपात्र मालमत्ता बाळगणारापंैकी ६·६ टके् लोकाकंडे एकूण मालमते्तच्या ६६·३ 
टके् मालमत्ता होती. १९२०-२१ सालिे भाडंवलाच्या मालकीबद्दलही काही आकडे प्रा. तिले यानंी चदले 
आहेत. १३,५००,००० लोकाकंडे प्रत्येक १०० पौंडा पेक्षा कमी म्हणजे ९१२,०००,००० पौंड भाडंवल होते. हे 
भाडंवल एकूण संपत्तीच्या ७·६ टके् होते. प्रा. कार-साँडसस आचण काडोग जोन्स यािंा असा अंदाज आहे की 
१९३४ मध्ये छोट्या भागधारकािे संकचलत भाडंवल १,७३१,०००,००० पौंड असाव.े यात से््हंग 
सर्थटचफकेटिी रक्म धरलेली आहे. ती वगळली तर ही रक्म १,३३,८०००·००० पौंड इतकी होते. 
याबाबतीत दुसऱ्या देशािी तुलना करणे काहीसे धोतियािे असते. पण मालमते्तच्या चवतरणातील चवषमता 
इंग्लंडमध्ये फ्रान्स आचण आयलंडपेक्षा काहीशी जास्त आहे आचण ऑस्रेचलयापेक्षा पुष्ट्कळि जास्त आहे असे 
म्हणता येईल. या चवधानाला यानंी चदलेले आकडे आचण चम. वेजवुड याचं्या ‘द इकॉनॉचमतिस ऑफ 
इनहेचरटन्स’ या जत्कृष्ट गं्रथातंील आकडेवारी यािंा सबळ आधार चमळतो. 

 
संख्याशास्त्रीय पुरा्यात अपूणसता असते, अस्पष्टपणाही असतो हे मान्य करूनसुद्धा असे ठामपणे 

म्हणता येईल की इंग्लंडच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी दोन तृचतयाशं अथवा िार पिंमाशं लोक वतेनावर 
जगणारे असतात; त्याचं्या कमाईत मालमते्तवरील जत्पन्नातून पडणारी भर पडते ती अगदीि अत्यलप 
असते. जत्पन्नािे चवतरण हे संपत्तीच्या चवतरणापेक्षा कमी चवषम असले तरी संपत्तीच्या कें द्रीकरणामुळे 
इंग्लंडमधील समाजरिनेला एक चवचशष्ट स्वरुप प्राप्त झाले आहे. इं्ग्लश समाजािे हे चवचशष्ट रुप अन्य 
राष्ट्रीय समाजापेक्षा अगदी चभन्न आहे, िेस्टरटन यानंी एका चठकाणी एक गंमतीदार चवधान केले. ते म्हणत 
की लोकसंख्येतील अलपसंख्य लोक बहुपत्नीक असले आचण बहुसंख्य लोक लग्न न करणारे असले तर 
चववाहसंस्था ही राष्ट्रीय संस्था म्हणून मानली जाणार नाही. हाि न्याय लावला तर मालमते्तलाही राष्ट्रीय 
संस्था मानणे कठीण आहे. पूवीच्या काळी होती तेवढीही ती राष्ट्रीय संस्था जरलेली नाही. ककवा अन्य 
देशात आज ती ज्या प्रमाणातं राष्ट्रीय संस्था आहे चततकी ती इंग्लंडमध्ये नाही. जेथे दोन तृचतयाशं संपत्ती 
ही लोकसंख्येच्या सुमारे एक टतितियापेक्षाही कमी लोकाचं्या हाती असते. तेथे मालमते्तिी मालकी समाजािे 
वैचशष्ट्ट्य राहत नाही, ती केवळ एका वगमाणिीि चनशाणी आहे असे मानणे अचधक जचित ठरेल. 

 
मालकाचं्या कमी होणाऱ्या संख्येत संपत्तीिे रियमशः कें द्रीकरण होणे ही भाडंवलशाही समाजािी 

अंगभतू प्रवृत्ती असते असा एक चसद्धान्त माडंण्यात येतो. मोठ्या जद्योगाचं्या चवकासाच्या प्रारंभ काळात 
इंग्लंडमध्ये संपत्तीिे चवतरण ज्या चवचशष्ट प्रकारे होत असे त्यािी तुलना जद्योगानंा स्थैयस न आलेलया 
युरोपीय देशातील संपत्तीच्या चवतरणाशी केली गेली. त्यांच्यात जो परस्पर चवरोध आढळून आला तो या सवस 
सामान्य चसद्धान्तािा आधार होता. पण आर्थथक इचतहासातील नंतरच्या घडामोडी या चसद्धान्ताला पोषक 
न्हत्या. या दोन चभन्न समाजातंील मालमतेिे स्वरुप व स्थान याचं्यामध्ये आढळून आलेला परस्पर चवरोध 
हा आर्थथक चवकासाच्या दोन चभन्न अवस्थातून चनममाणण झालेला आहे. चवकासाच्या एकाि अवस्थेच्या 
प्रारंभीच्या व नंतरच्या अवस्थेतील हा फरक नाहीं. इंग्लंडमधील मालमत्ता बागळणारािंी संख्या गेलया अधस 
शतकात कमी झालेली नाही, जलट ती वाढलेली आहे, आज मालमत्ता बाळगणारािंी संख्या फार थोडी 
आहे आहे हे खरे पण मातिससने लेखन केले त्या काळातलया पेक्षा ती चनचित मोठी आहे. या प्रश्नावरील 
मातिससिे भाचकत सुद्धा िुकले. 
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औद्योचगक समाजात अथस ्यवस्थेने चनममाणण होणाऱ्या चवभाजनािी ्याप्ती मोठी असते. केवळ 
वतेनावर अवलंबनू असणारे बहुसंख्य आचण मालमते्तिे जत्पन्न असलेले अलपसंख्य अशा दोन वगमाणति 
समाजािी वाटणी होत असे नाही. संिालन करणारे आचण संिलन केले जाणारे; ज्यानंा हुकूम चदले 
जातात ते आचण जे हुकूम देतात ते; औद्योचगक सैन्यातील ‘जवान’ आचण या सेनेिे अचधकारी; ही औद्योचगक 
सेना आचण प्रत्यक्ष युद्धाच्या हालिालीिे चदग्दशसन करणारे, युद्धािी नीती व डावपेि ठरचवणारे, युद्धािे 
जदे्दश आचण मागस चनचित करणारे अशी दं्वदे्व औद्योचगक अथस्यवस्थेत चनममाणण होतात. केवळ कायदेशीर 
दृष्ट्ट्या चविार केला तर कोणत्याही जद्योगािे चनयंत्रण हे सवससाधारण भागधारक करतात असे म्हणावे 
लागेल. पण प्रत्यक्षात मात्र वस्तु्स्थती वगेळीि असते. भागधारकानंी पुरचवलेलया भाडंवलािे चनयंत्रण 
आचण त्यािा जपयोग कसा करावयािा हे त्याचं्यातफे प्रवतसक वगसि ठरवीत असतो. तो स्वतःि हे काम 
करतो ककवा आपलया दलालाकडून जद्योगािी संघटना व संिलन करवनू घेतो. हा प्रवतसक वगस कोणाही 
वरीष्ट अचधसते्तस जबाबदार नसतो. कायद्याने काही मयमाणदा चनचित केलेलया असतात, अथवा स्वचे्छेने 
काही करार केलेले असतात. कायद्याच्या आचण या कराराचं्या मयमाणदेत तो स्वतंत्रपणे आपले चनणसय घेत 
असतो. काही ठराचवक चनयम पालन करण्याच्या अटीवरि त्यानंा साधनसामुग्री व यंते्र यािंा जपयोग करता 
येतो. शासन, कामगारसंघटना आचण मालकवगस त्याचं्या कामात हस्तके्षप करू शकतात आचण तो त्यानंा 
सहन करावा लागतो. त्यािंी कामािी व जीवन जगण्यािी पचर्स्थती चनचित करण्यािी सत्ता 
मालकवगमाणला असते. ते्हा तो औद्योचगक समाजाच्या अथस्यवस्थेत वचर् व कचन् दजमाणिे काम करणारे 
लोक चभन्न असतात. त्याचं्यात तीव्र भेद हेही त्या समाजािे एक वैचशष्ट्ठ्य असते. एका बाजूला जपरियम आचण 
चनयंत्रण करणारे लोक आचण दुसऱ्या बाजूला हुकुमानुसार काम करणारे लोक अशी ही फारकत झालेली 
असते. या फारकतीमुळेि सते्तिे कें द्रीकरण होते आचण औद्योचगक समाज एखाद्या चपरॅचमडसारखे होतात. 
त्याच्या िारी चदशलेा जतरंड असते आचण चशखर चनमुळते होत जाते.  

 
सते्तच्या कें द्रीकरणािी ही प्ररियीया गेलया दोन चपढ्ात नवीन आचण क्षोभजनक अवस्थेला पोिली 

आहे. मोठ्या जद्योगाच्या प्राथचमक अवस्थेंत अनेक छोठ्या जद्योगािें अ्स्तत्व कायम असते. त्याचं्यात 
एकीकरणािा अभाव असलयामुळे मोठ्या जद्योगािें महत्त्व काहीसे झाकोळले जात असे, चिकाटी आचण 
दैवािी अनुकूलता असली तरी कोणीही कतसबगार मनुष्ट्य श्रे्पदावर पोिू शकतो अशी एक सवस साधारण 
समजूत त्या काळात होती. कंपनी एक ‘अमूतस’ संघटना असते; त्यामुळे ही एक ्यतिती असते. त्या काळात 
‘कंपनी’िे काम ‘मालक’ स्वतः करीत, त्यामुळे ्यवस्थापक वगस आचण कामगार याचं्यातील परस्परसंबंध 
आजच्या पेक्षा कठोर असत पण आजच्या इतके दूरिे आचण ्यतितीभाव रचहत न्हते. जद्योगाच्या काही 
के्षत्रात आचण काही समाजात ही पचर्स्थती अद्याप कायम आहे. परंतु गेलया दोन चपढ्ापासून ही पचर्स्थती 
बदलली असून आता प्रवाह जलट चदशलेा वाहत आहे. आज काल आणखी एक मुद्दा मधून मधून जप्स्थत 
केला जातो. संयुतित भाग भाडंवल मंडळािी वाढ झालयामुळे छोट्या प्रमाणावर भाडंवल गुंतचवणाऱ्यािंी 
संख्या वाढली असून त्यामुळे औद्योचगक शासनािा पाया अचधक ्यापक झाला आहे, असा हा मुद्दा असतो. 
आता वरील प्ररियीयेमुळे मालकीहक्ािे काही प्रमाणात चवतरण झाले हे खरे परंतु त्यािबरोबर चनयंत्रणािे 
अचधक कें द्रीकरण झाले हेही खरे आहे. जद्योगािंी संख्या वाढली की कमसिाऱ्यािंी संख्या पण वाढते आचण 
सतत वाढणाऱ्या कमसिाऱ्यािें संिलन त्याचं्या पेक्षा संख्येने अगदी अलप असलेलया जद्योगपतीकडून होऊ 
लागते. आज चिटनमध्ये जद्योगाचं्या एकत्रीकरणािी प्ररियीया वगेाने िालू आहे. या एकत्रीकरणामुळे काही 
प्रश्न चनममाणण होतात. त्यातूंन एकीकडे वेतनािे व कामाच्या पचर्स्थती संबंधािे प्रश्न जप्स्थत होतात तर 
दुसरीकडे दजमाण आचण चनयंत्रण यासंबंधीही काही प्रश्न चनममाणण होतात. आर्थथक चनयंत्रणाच्या सते्तिे 
कें द्रीकरण झालयामुळे समाजात आडवी फूट पडत असलयािे हे एक लक्षण आहे. 
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जत्पादनाच्या चरिययेत गुंतलेलया अनेक समूहािंी संघटना अशी जर इं्ग्लश समाजािी कलपना 

केली तर त्यािे ठळक वैचशष्ट्ठ्य तत्काल स्पष्ट होते. या वैचशष्ट्ठ्यािा जल्लेख वर आला आहे. ज्यानंा मालकी 
हक् नाही अथवा संिलनािे अचधकार नाहीत असे बहुसंख्य लोक आचण जद्योगाच्या भौ्तितक यंत्रणेिे 
चनयंत्रण करणारे, जद्योगािे संघटन व धोरण चनचित करणारे अलपसंख्य लोक याचं्यात झालेली समाजािी 
फाळणी हे वैचशष्ट्ठ्य होय. परंतु समाज म्हणजे जत्पादनासाठी चनरचनराळ्या समूहानंा एकत्र करणारी 
आर्थथक यंत्रणा नाही. समाज हा सामाचजक समूहािंा पण बनलेला असतो. या चभन्न चभन्न सामाचजक 
समूहात खिमाणिे मान आचण जीवन राहणीच्या सवयी याबाबतीत तर फरक असतोि पण आर्थथक व 
सामाचजक पातळीवर त्यािंा चभन्न दजमाण असतो. ते्हा समाजािा एकंदर आकृतीबंध आर्थथक आचण 
सामाचजक असा संचमश्र बनलेला असतो. समाजािा ‘सामाचजक’ आकार हा आर्थथक शतितींनी घडचवला 
जात असला तरी सामाचजक आकारािे स्वरुप स्वतंत्र असते. समाजाच्या सामाचजक संघटनेिे वगेळे 
तकस शास्त्र असते आचण सामाचजक संघटनेच्या चवचशष्ट प्रकारातून हे तकस शास्त्र प्रगट होते. त्यातून काही 
स्वतंत्र आचण वगेळे प्रश्नही चनममाणण होतात. 

 
पण इं्ग्लश समाजािा चविार संपत्तीच्या जत्पादनाच्या दृचष्टकोणातून न करता संपत्तीिा जपयोग 

आचण जपभोग कसा होतो या दृष्टीने केला तर इं्ग्लश समाजािे वैचशष्ट्ठ्यपूणस स्वरुप अचधक सुबोध व स्पष्ट 
होते. इं्ग्लश समाजातील संपत्तीच्या चवषमतेवर आधारलेली श्रेणी ्यवस्था वैचशष्ट्ठ्यपूणस आहे. 
समाजसंघटनेिे सवसि प्रकार श्रेणी चन्ि असतात. समाज संघटनेच्या या स्वरुपात जबाबदारी आचण 
अचधकार याचं्या श्रेणी गर्थभत असतात. समाजातील स्थानाप्रमाणे ्यतिती मात्रागचणक जबाबदारी व 
अचधकारािी वाटणी झालेली असते; कायस आचण हुद्दा याचं्या आधाराने ्यतितींिी त्या त्या वगमाणत गणना केली 
जाते. हे फरक जीवनाच्या ज्या के्षत्रातील असतात त्या के्षत्रापुरतीि ही वगस-रिना असते. त्यामुळे ्यतितींना 
आपलया क्षमतेनुसार एका पातळीवरून दुसऱ्या पातळीवर जाता येते. ्यतितींिी वगांत होणारी वाटणी जन्म 
ककवा संपत्ती अथवा सामाचजक दजमाण याच्यावर आधारलेली व जीवनाच्या सवस अंगाना ्यापणारी असू 
शकते. या दुसऱ्या प्रकारच्या वगस-रिनेिे आधारभतू भेद हे वैय्तितक क्षमतेच्या फरकामुळे चनममाणण झालेले 
नसतात. येथे पचर्स्थती आचण संधीिी चवषमता हे घटक वगसरिनेिे आधारस्तंभ असतात. 

 
आर्थथक ्यवहारािी आवश्यक चवचवधता आचण बऱ्यािशा प्रमाणावर आर्थथक आचण सामाचजक 

समता हे दोन्ही साध्य केलेलया आदशस समाजािी कलपना आपण करू शकतो. अशा समाजात ्यतिती 
्यतितींिे ्यवसाय आचण जत्पन्न वगेळे असले तरी सामान्यतः सारख्याि पयमाणवरणात त्यानंा राहता येत 
असेल, त्यानंा आरोग्य, आचण चशक्षण सारख्याि दजमाणिे लाभत असेल, त्यानंा वगेवगेळ्या हुद्याच्या जागा 
लायकी प्रमाणे सहज जपलब्ध असतील, त्यािे आपसात चववाह संबधंही सहज होत असतील, गरीबीच्या 
आत्त्यंचतक अधःपाताला ते बळी पडत नसतील आचण आर्थथक शोषणापासूनही त्यािें संरक्षण होत असेल-हे 
झाले एका क्लपत समाजािे चित्र. इं्ग्लश समाज असा आदशस समाज नाही. इं्ग्लश समाजािी इचतहास 
चनर्थमती रिना आचण प्रवृत्ती अगदी वगेळी आहे. इं्ग्लश समाजाला वगसभेदािा वारसा लाभलेला आहे आचण 
या वारशािे त्याने संरक्षण केले आहे. इंग्लंडमधील हे वगसभेद आर्थथक ्यवहारावर आधारीत नाहीत. संपत्ती 
आचण दजमाण हे या वगसभेदािे आधार आहेत. गेलया दोन चपढीत ही वगसभेदािी परंपरा काहीशी क्षीण झालेली 
असली तरी समाजाच्या ्यावहाचरक संघटनेवर तसेि त्याच्या वृत्तीवर आचण चविार पद्धतीवर या परंपरेिा 
खोल ठसा जमटलेला आहे. हा समाज इतर समाजाप्रमाणे चपरॅचमडसारखा तर आहेि पण इं्ग्लश 
समाजाच्या चपरॅचमडिी खास रिना आहे. त्याच्या प्रत्येक िढत्या श्रेणी या िचरत्र व लायकीनुसार बाधंलया 
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गेलेलया नाहीत. या श्रेणी सामाचजक भेदाशी जोडलेलया असतात. माणसाचं्या ज्या सवससामान्य गरजाचं्या 
बाबतींत पक्षपात करणे अनुचित असते त्या गरजाचं्या संबधंांतही या श्रेणी ्यवस्थेिा प्रभाव असतो आचण 
मानवी समतेच्या चभन्न पातळीशी संबधं असलयामुळे श्रेणी ्यवस्था योग्य ठरेल अशा के्षत्रातही चतिा प्रभाव 
असतो. ते्हा ंइं्ग्लश समाजातील श्रेणी ्यवस्थेत आर्थथक दजमाण आचण आर्थथक सत्ता यािंी चवषमता असतेि 
पण जत्पन्न, पचर्स्थती आचण संधी या बाबतीतही फार मोठा फरक असतो. 

 
 इंग्लंडमधील आर्थथक जत्पन्नाच्या चवतरणािे चवश्लेषण अनेक वळेा केले गेले आहे. १९१० साली 

लोकसंख्येतील फतित १ टके् लोकानंी राष्ट्रीय जत्पन्नाच्या ३० टके् जत्पन्न चमळचवले तर ५५ टके् लोकानंा 
४४ टके् जत्पन्न चमळत होते असा प्रा. बोले यानंी अंदाज केला होता. यािा अथस असा झाला की ९८․९ टके् 
लोकानंा राष्ट्रीय जत्पन्नातील ७० टके् जत्पन्न चमळाले तर ९४ टके् लोकानंा ५६ टके् जत्पन्न चमळाले. सर 
जोशुआ स्टँप म्हणतात कीं १९१९ मध्ये एकूण राष्ट्रीय जत्पन्नािा एक बाराशं भाग लोकसंख्येच्या एक 
नऊमाशं ते एकदशाशं लोकानंा चमळाला. नंतरच्या संशोधनातूंनही जवळ जवळ हेि चनष्ट्कषस चनघाले. 
कोचलन तिलाकस  चलचहतात: “१९२७-१९३५ या वषांमध्ये काम करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येत २५० पौंडापेक्षा 
अचधक जत्पन्न असणाऱ्या लोकािें प्रमाण एकदशाशं होते. या एकदशांश लोकानंा वैय्तितक जत्पन्नािा ४२ 
टके् भाग चमळाला. कंपन्यािे नफे वगैरे फायदे फतित धचनक वगमाणला चमळतात. हे फायदे चहशबेात घेतले तर 
काम करणाऱ्या लोकानंा अ-वैय्तितक जत्पन्नाच्या सुमारे अधमाण वाटा चमळतो. लोकसंख्येतील फतित दीड 
टके् लोकािें जत्पन्न िार आकड्यानंी मोजण्याइतके वा अचधक असते. या अलपसंख्य वगमाणकडे एकूण 
वैय्तितक जत्पन्नािा २३ टके् भाग जातो.” अत्यंत श्रीमंत वगमाणत दर माणशी जत्पन्न १० हजार पौंड होते 
आचण ते गरीब वगमाणच्या दर माणशी जत्पन्नाच्या २२० पट होते. या अत्यंत गरीब वगमाणत ११८०० लोकांिें 
जत्पन्न दर माणशी १२५ पौंडापेक्षाहंी कमी होते. 

 
 भाडंवलापेक्षा जत्पन्नािे चवतरण हे असमान असणारि हे लक्षातं घेतले तरीही जत्पन्नाच्या 

चवतरणात आढळून येणारी ही तफावत असाधारण आहे हे मान्य कराव ेलागेल. परंतु वगीय ्यवस्थेतील 
श्रेणींिा चविार करतानंा आर्थथक जत्पन्नाच्या एकमेव कसोटीिा जपयोग पुरेसा होत नाही संख्या शास्त्रज्ञानंी 
जत्पन्नाच्या चवतरणािे जे आंकडे चदले आहेत त्यातं करािंी आकारणी आचण समाजसेवावंर होणारा खिस 
यामुळे बदल होऊ शकतो. आचण म्हणून चनदान जीवनाच्या काही चवचशष्ट के्षत्रात तरी आर्थथक जत्पन्नातील 
चवषमता आचण ्यावहाचरक पातळीवर चवचशष्ट मयमाणचदत समानता असा िमत्कार आढळणे शतिय आहे. कर 
आकारणी आचण सामाचजक सेवािंा चवकास या जपाययोजनामुंळे ्यावहाचरक पातळीवरील समानता 
पूवीपेक्षा जवळ आलेली असली तरी ती पूणसपणे साध्य होण्यासाठी अद्याप पुष्ट्कळि अंतर काटावयािे आहे. 
म्हणूनि अद्यापही संख्या शास्त्राच्या सहाय्याने मोजता येण्यासारखी चवत्तीय साधन सामुग्रीिी चवषमता तर 
समाजात आहेि पण चतच्या बरोबरीने आचण अचधक मूलभतू अशी चशक्षण, आरोग्य, वैय्तितक चवकासािी 
संधी, चश्ािार इतकेि काय पण जीचवताच्या शाश्वतीबाबतिी असमानता पण मोठ्या प्रमाणावर चशल्लक 
आहे. ्यतितीिे भचवत्य केवळ त्याच्या गुणावगुणानंीि घडचवले जात नाही, समाज ्यवस्थेतील स्थान 
आचण चवचशष्ट सामाचजक स्थरातील दजमाण याहंी ्यतितीिे भचवत्य घडचवतात ही पचर्स्थती अत्यंत 
जदे्वगजनक आहे. पूवीपेक्षा आजही पचर्स्थती थोडी सुधारली आहे एवढेि फार तर म्हणता येईल. 

 
्यतितींच्या जत्पन्नातील फरकापेक्षा त्याचं्या पचर्स्थतीतील फरक समाजािे स्तरीकरण करण्यास 

अचधक प्रभावी ठरतो. अथमाणत् पचर्स्थतीतील फरक हा जत्पन्नातील फरकाने चनममाणण होतो. मुले जन्मतः 
चनरोगी असतात परंतु वयाच्या पाि्या वषी प्राथचमक शाळात प्रवशे केलयानंतर त्याचं्यापैकी एक पिंमाशं 
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मुलात शाचररीक ्यंग असलयािे आरोग्य अचधकाऱ्यानंा आढळून येते. या शाचररीक ्यंगामुळे त्यािंा चवकास 
खंुटतो आचण त्याचं्या पुढच्या आयुष्ट्यातील आजारािी बीजे रोवलीं जातात. अशा रोगी मुलापंैकी बहुसंख्य 
मुले वेतनावर काम करणारािंी असतात त्याचं्या प्राथचमक शाळािंी ्यवस्था आता गेलया चपढीच्या मानाने 
सुधारली आहे. परंतु शाळेिी जागा, चशक्षणािी जपकरणे, चशक्षकवगस या सवस बाबतीत ती अद्यापही चनकृष्ट 
दजमाणिी असते. धचनक वगमाणतील मुलाचं्या शाळात अशी ्यवस्था कदापी सहन केली जाणार नाही. चशक्षण 
खात्याच्या चनयमानुसार या शाळानंा आर्थथक सहाय्याच्या योजनेतून वगळलेले असते. चशक्षणाच्या प्राथचमक 
स्तरावरील ्यवस्था गुणवते्तने सदोष असते तर पुढच्या स्तरावरील चशक्षण प्रमाणाच्या बाबतीत सदोष 
असते. शचैक्षक दृष्ट्ट्या चविार करायिा तर शरीर व बुद्धी दोन्हीिा योग्य चवकास झाला पाचहजे. सवस चनरोगी 
मुलानंा प्राथचमक चशक्षणानंतर कोणत्या तरी प्रकारिे माध्यचमक चशक्षण चमळणे अवश्य आहे. पण 
इंग्लंडमधील वस्तु्स्थती तशी नाही. प्राथचमक चशक्षण संपवनू माध्यचमक शाळात प्रवशे करणाऱ्या मुलािें 
प्रमाण इंग्लंड आचण वलेस चमळून एक सप्तमाशंापेक्षा कमी असते. काही भागात तर ते एकदशाशं आहे. या 
मुलापंैकी तीन ितुथांश मुले वयाच्या िौदा्या वषमाणपासून पूणस वेळिे काम करू लागतात. 

 
अशा चरतीने अगदी बालपणापासूनि लोकसंख्येच्या चवचभन्न स्तरामध्ये पयमाणवरण, आरोग्य आचण 

शाचररीक स्वास्र्थ्य या बाबतीत तीव्र चवषमता चनममाणण केली जाते. काही थोड्या अलपसंख्य लोकाचं्या मुलानंा 
आरोग्यास अनुकूल पचर्स्थती चमळते, त्यािें दीघस काळपयंत आचण दक्षतेने संगोपन केले जाते आचण आपण 
जबाबदारीिे संिलनािे अचधकार जपभोगणाऱ्या वचर् समाजािे घटक आहोत ही भावना बालपणापासूनि 
त्याचं्या मनात जोपासण्यात येते. बहुसंख्याना मात्र आरोग्य सुद्धा दुराराध्य असाव ेअशा पचर्स्थतीत जगावे 
लागते. ज्या वयात अंगभतू गुणािंा चवकास होतो त्या वयात त्यानंा चशक्षण संपवावे लागते. सामान्य 
माणसाने आज्ञाधारक असाव े वचर्ाबद्दल आदर बाळगावा, चवनम्र असाव े अशी चशकवणूक त्यानंा 
प्रयत्नपूवसक चदली जाते. त्यािंी प्रत्येक नवीन चपढी जद्योगाच्या के्षत्रात पाऊल टाकते ते्हा आर्थथक कराराने 
सामाचजक चवषमता दृढतर करण्यात आलेलया जगात प्रवशे करते. मालमते्तिी मालकी असलेलया आचण 
औद्योचगक यंत्रणेिे चनयंत्रण करणारानंा सुरचक्षतता असते, आर्थथक सत्ताही असते. रोजंदारीवर अवलंबनू 
असलेलया आचण अथस्यवस्थेतील चनयुतित काम करणाऱ्या वगमाणला ही सुरचक्षतता वा आर्थथक सत्ता लाभत 
नाही. या दोन वगांतील हा महत्वािा भेद असतो. चशवाय, आर्थथक चवषमतेच्या बरोबरीने सामाचजक 
चवषमताही त्याचं्यावर लादलेली असतेि आचण ती अचधकि तीव्र होत जाते. रोग आचण मृत्यु हे माणसाच्या 
दजमाणिी , प्रचत्ेिी वा वैभवािी पवमाण करीत नाही असे कवीने खुशाल चलहाव.े वस्तु्स्थतीत दचरद्री आचण 
सधन याचं्यातील मृत्यिेू प्रमाण सारखे नसते. जदाहरणाथस मिेँस्टरच्या घनदाट लोकवस्तीत एक 
दशकापूवी मृत्यिेू प्रमाण १००० त १०․५ होते, अचधक घन लोकसंख्या असलेलया भागात हजारास १६ होते. 
ग्लासगो येथील अचधक गरीबी असलेलया वस्तीतील मृत्यिेू प्रमाण कमी गरीबी असलेलया भागापेक्षा दुप्पट 
होते. येथे १९३१-३४ या वषी सुखवस्तु कुटंुबातील मृत्यिेू प्रमाण दर हजारी ११․५ होते आचण गरीब 
कुटंुबात दर हजारी २६ म्हणजे दुप्पटीपेक्षाही अचधक होते. या आकड्यावरून एक चनष्ट्कषस काढता येईल. 
गरीबावर त्याचं्या मानवी बंधूपेक्षा देवािे पे्रम जास्त असाव.े म्हणूनि ऐन तरुणपणाति स्वगसवासी होण्यािी 
नामी संधी त्यानंा चमळते.  

 
स्तरीकरण झालेलया वगस् यवस्थेिे हे दुसरे वैचशष्ट्ठ्य आहे. चडझरेलीने त्यािे जत्कृष्ट वणसन केले 

आहे. चमन्न वगमाणतील अंतर्थवरोध केवळ आर्थथक जत्पन्नापुरताि मयमाणचदत नसतो. शाचररीक स्वास्र्थ्यािा चभन्न 
दजमाण, मानचसक चवकासाच्या संधीतील तफावत या गोष्टीतही हा अंतर्थवरोध चदसून येतो. हा अंतर्थवरोध 
वगस् यवस्थेिे दुसरे वैचशष्ट्ठ्य आहे. चतसरे ही एक वैचशष्ट्ठ्य असते ते पचहलया दोन वैचशष्ट्ठ्यापेंक्षा काहंीसे 
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कमी महत्वािे आहे. पण दुसऱ्या कोणत्याही देशापेक्षा इंग्लंडमध्ये ते अचधक प्रकषमाणने आढळून येते. एखाद्या 
वगमाणला काही चवशषे प्रकारिा सामाचजक प्रभाव प्राप्त करून देणाऱ्या आचण या वगमाणला चवशषे आर्थथक संधी 
देणाऱ्या ज्या रुढ पद्धती आचण संस्था असतात त्यािंा इंग्लंडमध्ये सवस साधारणपणे चबनतरियार स्वीकार 
होतो. ही चवषम ्यवस्था स्वेच्छेने स्वीकारण्यािी प्रवृत्ती इं्ग्लश समाजािे वैचशष्ट्ठ्य समजाव ेलागेल. 

 
 कुळ आचण संपत्ती याचं्या सहाय्याने राजकीय नेतृत्व लाभणे ही तर इं्ग्लश इचतहासातील एक 

सामान्य परंपराि आहे. लोकशाहीिे युग सुरू झालयानंतरसुद्धा राजकीय नेतृत्वासाठी कुळ आचण संपत्तीिे 
महत्व पूवी इतकेि मानले जाते. प्रा. लास्की यानंी १८०१ पासून १९३४ पयंत झालेलया चिचटश 
मंत्रीमंडळातील सदस्यािंी या दृष्टीने केलेली छाननी जद बोधक वाटते. १८६७ मध्ये शहरी कामगारानंा 
मतदानािा हक् देणारा कायदा होऊन दोन चपढ्ा झालया होत्या. तरी पण सरकारी यंत्रणेिे संिालन 
ब्हंशी मोठ्या इष्टेटीच्या मूठभर मालकाचं्याि हातात होते. आर्थथक शतितीमुळे आचण सामाचजक 
नात्यागोत्यामुळे या वगमाणतील लोकानंा राजकीय सते्तच्या के्षत्रात सामान्य माणसापेक्षा अचधक सहजतेने प्रवशे 
करता येई. १८८५ ते १९०५ पयंत अचधकार पदावर असलेलया ६९ मंत्र्यापंैकी ४० मंत्री सरदार घराण्यात 
जन्माला आलेले होते. ५२ मंत्र्यािें चशक्षण ऑतिसफडस आचण कें चिजला झालेले होते आचण ४६ मंत्र्यािें 
शालेय चशक्षण धचनक वगमाणच्या मुलासंाठी िालचवलेलया खास शाळात झालेले होते. १९०६ आचण १९१६ या 
काळात सुद्धा ५१ पैकी २५ मंत्री सरदार घराण्यातंील होते. १८६२ आचण १८६७ साली झालेलया कायद्यामुळे 
समाजािा सवस नाश करणारे पचरवतसन होईल. अशी जी दारुण भचवष्ट्यवाणी वतसचवण्यात आली होती चतिी 
या आकड्याचं्या संदभमाणत आठवण होते. हे आकडेि या भचवष्ट्यवाणीिे दाचंभक स्वरुप जघडे करतात. 
लोकशाहीच्या जदयामुळे समाजातील काही संस्थात पचरवतसन झाले असेल परंतु राजसते्तवरील 
चनयंत्रणाच्या बाबतीत अत्यंत कमी बदल झालेला आहे. मूठभर धचनक पचरवारानीि देशािे राज्य 
िालचवण्याच्या पद्धतीत गेलया अधसशतकात चवशषे बदल झालेला चदसत नाही. लोकशाहीच्या रथािा 
गडगडाट या चवचशष्ट पचरवारातील लोकाचं्या कानापयंत पोिलाि नाही. ककवा सहजशील पौवमाणत्त्याप्रमाणे 
त्यानंी ही कालिरियािा गाडा धडधडाट करीत पुढे गेलेला थंडपणे पाचहला आचण ते पुन्हा आपलयाि 
चविारात तल्लीन झाले. ककवा चविाराऐवजी जो काही त्यािंा पयमाणय असेल त्यात ते बुडाले. 

 
 प्रा. लास्की यानंी वणसन केलेला हा राजकीय िमत्कार आता इततिया ठळकपणे चदसत नाही. परंतु 

कुळ आचण संपत्तीच्या जोरावर राजकीय नेतृत्व प्रस्थाचपत करणाऱ्या शतितीनी इं्ग्लश जीवनाच्या अन्य 
के्षत्रातही आपला प्रभाव दाखचवला आहे. अन्य के्षत्रातील नेतृत्वाच्या बाबतीत चवशेष संधी व चवशषे 
जातीगोती यािे महत्व होतेि राजकीय जीवनापेक्षा थोडे कमी होते इतकेि. १८०२ नंतर चशक्षणािा प्रसार 
अचधक ्यापक प्रमाणावर झाला ते्हाि या विसस्वाला हळुहळु धक्ा बसला. 

 
 गेलया शतकाच्या मध्यकाळात चलचहताना अ्लजनमाणन सेचसल यानंी असे जद्गार काढले होते की 

‘ईटन आचण ऑतिसफडस नाही तर चनदान हॅरो आचण कें चिजमधून चशक्षण घेतलेले असणे त्या चदवसात 
फायद्यािे होते’ या चवधानाला चम. नाईंकटगेल यानंी संख्याशास्त्रीय आधार जपलब्ध करून चदला. त्यानंी 
परराष्ट्र खाते आचण परराष्ट्र सेवा यामध्ये १८५१-१९२१ पयंतच्या काळातील अचधकारी वगमाणच्या 
घराण्याबद्दल माचहती सादर केली. या माचहतीवरून सेचसल यािें वरील चवधान अगदी अलीकडच्या 
काळालाही लागू पडण्यासारखे आहे असे चदसते. चम. नाईकटगेल याचं्या छाननीत असे आढळून आले की 
जपरोतित अचधकारीवगमाणपैकी ६० टके् अचधकारी ११ प्ब्लक स्कूलमधून चशक्षण घेतलेले होते. जरलेलया ४० 
टतितियापैकी चनम्म्यापेक्षा अचधक थोड्या कमी दजमाणच्या प्ब्लक स्कूलमध्ये चशक्षण घेतलेले होते त्यानंा 



 
 

 अनुक्रमणिका 

लष्ट्करी वा आरमारी शाळेत चशक्षण चमळालेले होते अथवा त्याचं्यापैकी काहींिे चशक्षण खाजगी रीतीने ककवा 
परदेशात झाले होते.’ यावरून चिचटश परराष्ट्र खाते आचण परराष्ट्र सेवा वचर् जमीन मालक आचण वचर् 
्यवसाचयक या वगमाणतून येणारािंी चमरासदारी झालेली आहे असा चनरपवाद चनष्ट्कषस काढता येईल. 
परीक्षासंबंधीच्या चनयमात वारंवार सुधारणा करण्यात आलया पण सुधारणाचं्या प्रत्यक्ष पचरणामािा अभ्यास 
केला तर असे आढळून येते की या सुधारणा भरीव असलया तरी त्या मूलभतू स्वरुपाच्या न्हत्या. प्रा. चजन्स 
वगस यानंी पण असेि एक संशोधन केले आहे. १८८६ ते ११२७ या काळात कलकन्स इनमिे प्रवेश चमळालेलया 
चिचटश नागचरकाचं्या पूवस पीठीकेसंबंधी त्यानंी माचहती गोळा केली. त्यांना असे आढळून आले की 
वचकलीच्या ्यवसायातील ७५ टके् लोक हे चशरगणातीत ज्यािें वणसन “वचर् आचण मध्यम” वगस म्हणून 
केले जाते त्या वगमाणतून आलेले होते. कोणत्याही कालखंडात वचकलीसाठी प्रवशे चमळालेलया एकूण 
लोकात कामगारवगमाणतून आलेलयािें प्रमाण १ टक्ा सुद्धा न्हते. फतित १९२३-२७ या वषमाणत त्यािें प्रमाण 
१․८ टके् झालयािे आढळून आले. ही अगदीि अलपवाढ होती. 

 
अन्य ्यवसायासंबधंी अशी आकडेवारी जपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्या वगमाणतून या ्यवसायात 

चकती प्रमाणात भरती होते यािे फतित अंदाज करता येतील. प्रयोगात्मक आचण तात्पुरते असे काही चनष्ट्कषस 
करता येतील. आज चनरचनराळ्या ्यावसाचयक के्षत्रात अचधकाराच्या श्रे् जागावंर असणाऱ्या लोकािंी 
शकै्षचणक पाश्वसभमूी तपासून पाचहली तर काही कलपना येते. १९२६ साली ८० चबशप आचण डीन संबंधी अशी 
माचहती चमळाली. त्याचं्यापैकी ७१ प्ब्लक स्कूलमध्ये चशक्षण घेतलेले होते. न्याय खात्यातील १८१ पैकी 
१३९, शासकीय वरी् स्थानावरील २१० पैकी १५२ इंचडयन चसचवल सर्थवस आचण वसाहतीतील ग्हनसर 
चमळून ८८ पैकी ८३ आचण बँका व रेलवेच्या संिालकात १३२ पैकी ९९ प्ब्लक स्कूलमधून चशक्षण प्राप्त 
केलेले होते. या प्ब्लक स्कूलसमध्ये सुद्धा फरक असतो. त्याचं्यातील काही खास संस्थािें चवशषे आकषसण 
धमसगुरु व बँकेिा संिालक वगस यानंा असाव.े एकूण ८० डीन व चबशपपैकी ५१ आचण बकँा व रेलवचे्या 
संिालकपथ वरील १३२ पैकी ८५ यािें चशक्षण िौदा अत्यंत नामवतं अशा प्ब्लक स्कूलमध्ये झालेले होते. 
एकूण ६९१ लोकामध्ये ३३० लोकानंी अशा खास शाळात चशक्षण घेतले होते. ज्याचं्या चशक्षणाबद्दल अशी 
माचहती जपलब्ध नाही त्या सवमाणिे चशक्षण सामान्य शाळातून झाले असाव े असे गृचहत धरले तरी सुद्धा 
प्ब्लक स्कूलमधून चशक्षण घेतलेलयािें मोठे प्रमाण लक्षात येण्यासारखे आहे. अथमाणत् ही गोष्ट खरी की आज 
जच्च स्थानावर असलेलयािें चशक्षण पिंवीस ते पन्नास वषमाणपूवी झालेले आहे. ते्हा या आकड्यावरून सूचित 
होणारी पचर्स्थती आजिी नसून एकोणीसा्या शतकाच्या अखेरच्या दोन दशकातील आहे. तरीपण एक 
गोष्ट नमूद केली पाचहजे. १९२४ ते १९२९ याकाळात सुद्धा सनदी नोकर वगमाणच्या शासकीय चवभागासाठी 
यशस्वी झालेलया जमेदवारापैकी ६४ टके् हेडमास्टसस कॉन् फरुसच्या १५० शाळातून आलेले होते अशी 
माचहती रॉयल कचमशनपुढे सादर करण्यांत आली. 

 
 “बोडींग स्कूल तत्वज्ञान हे धचनक वगमाणिे तत्वज्ञान आहे” असे चम. कॉलचमल म्हणतात. हा धचनक 

वगस आपलया सुरचक्षत चकललयात बसून जीवनाकडे पाहतो. एका नामाचंकत मुख्याध्यापकाने सुद्धा चम. 
कॉलचमल याचं्यासारखेि मत ्यतित केले आहे. इं्ग्लश चशक्षण पद्धतीत धचनक वगमाणसाठी एक दजमाणच्या 
शाळा तर गरीबासाठी वगेळ्या कचनष्ट दजमाणच्या शाळा अशी ्यवस्था आहे. जलट फ्रान्स आचण जमसनीत 
गरीब व श्रीमंत यानंा सारखेि चशक्षण देण्यािी ्यवस्था आहे यािा चनदेश करून हे मुख्याध्यापक म्हणतात. 
‘प्ब्लक स्कूल ही धचनक वगमाणिी शाळा आहे.’ िाईस्टस् हॉ्स्पटल सारख्या काही अगदी अपवादभतू 
प्ब्लक स्कूलमध्ये प्राथचमक शाळातून येणाऱ्या चवद्यार्थ्यमाणना प्रवशे चमळतो. तरी पण प्ब्लक स्कूल ही संस्था 
परंपरेने मध्यम आचण वचर् वगमाणिी संस्था झाली आहे. कामगारवगमाणिी मुले या शाळात जाऊ शकत नाही. 



 
 

 अनुक्रमणिका 

प्राथचमक शाळातील चवद्यार्थ्यमाणना तेथे प्रवशे नसतो. पे्रपरेटरी स्कूलमधून जत्तीणस झालेले चवद्याथीि या 
शाळात घेतले जातात. समाजातील सधन वगमाणच्या शकै्षचणक गरजा भागचवण्यािे काम या शाळा करतात. 
प्राथचमक शाळाचं्या जोडीने या वगेळ्या शाळाचं्यामुळे देशात एक वगेळी समातंर व स्वतंत्र आचण सावसजचनक 
चशक्षण ्यवस्थेला प्रचतस्पधी चशक्षण ्यवस्था चनममाणण झाली आहे. आपलया अचलप्तपणािा या शाळानंा 
अचभमान वाटतो. असे एका प्ब्लक स्कूलच्या संिालकाने स्पष्ट चवधान केले होते. या चवचशष्ट शाळेत एका 
वषी प्राथचमक शाळातंील बऱ्याि चवद्यार्थ्यमाणना प्रवशे चमळाला होता. पण ही िूक तत्काल दुरुस्त करण्यात 
आली. सावसजचनक शाळातील मुलाना प्ब्लक स्कूलमध्ये घेण्यात आले तर त्यामुळे या शाळािें एकंदर 
स्वरुपि चबघडून जाईल अशी या शाळा िालकानंा भीती वाटते. ते्हा ं हे प्ब्लक स्कूल नावाने जनतेिे 
असले तरी जनतेला या शाळात प्रवशे नाही. ककबहुना ज्या शाळातून सवस सामान्य लोकाचं्या मुलानंा प्रवशे 
चमळत नाही त्याि शाळाना इंग्लंडमध्ये प्ब्लक स्कूल म्हणतात. 

 
(३) 

समानता आणि संस्कृणत 
 
जीवन हे पाकोळीसारखे िंिल आचण तरल असते तर जीवनापासून स्फूती घेऊन आकारास येणारे 

तत्त्वज्ञान गोगलगाईच्या गतीनेि प्रगट होते. ते्हा राज्यशास्त्राच्या पचरभाषेत वगस ्यवस्थेिी चवचवधता 
पूणसतया प्रचतकबबीत होऊ नये यात तसे आियस नाही परंतु राजकीय लोकशाहीच्या बरोबरीने समाजात 
चनममाणण होणाऱ्या आर्थथक आचण सामाचजक चवषमतेिी अचभ्यतिती करणारा शब्द प्रयोग राज्यशास्त्राला 
अद्याप सापडू नये ही खेदजनक गोष्ट आहे. असा चनचित शब्द प्रयोग नसलयामुळे वास्तवतेिे दशसन होत 
नाही ती समाजापासून अज्ञात राहते. या वास्तवतेिे ज्ञान खरोखर आवश्यक आहे. ज्या काळात राजकीय 
हक्ािंा चवकास हे समाजापुढील प्रमुख कायस होते त्या काळात राजकीय हक् हाि तत्व कितनािाही चवषय 
झाला. त्या काळात घटनात्मक ्यवस्थेनुसार समाजात जी वगसरिना अ्स्तत्वात आली ती त्यावळेी 
जपयुतित होती; परंतु तो काळ आता जरला नाही. औद्योचगक समाजािे प्रश्न वगेळे असतात, या समाजात 
राजकीय संस्थावर आर्थथक सामाचजक शतितींिा प्रभाव स्थापन होतो. आर्थथक सामाचजक संबंधातून 
औद्योचगक समाजात काही चनकडीिे अंतगसत प्रश्न चनममाणण होतात. आर्थथक आचण सामाचजक रिनेत बदल 
झाला की समाजािे एकंदर स्वरुपि बदलते. दोन समाजातील फरक केवळ त्या समाजातील संचवधान व 
शासन याचं्यातील चभन्नत्वामुळे चनममाणण होत नाहीत. आर्थथक सामाचजक ्यवस्थेतील चभन्नत्वामुळे हा फरक 
चनममाणण होतो. 

 
 असा फरक दोन प्रकारच्या समाजात आढळतो. आर्थथक जपरियमशीलता ्यापक प्रमाणात चनममाणण 

झालेला आचण वगीय भेद मयमाणचदत व चकरकोळ स्वरुपािे असलेला हा एक प्रकारिा समाज झाला. आचण 
जेथे जद्योगाच्या संिलनात सवस सामान्य लोकानंा काहीही स्थान नसते आचण आर्थथक व सामाचजक वगसभेद 
तीव्र स्वरुपािे झालेले असतात तो दुसऱ्या प्रकारिा समाज असतो. या दोन समाजािी तुलना केलयास असे 
आढळून येईल की दोन्ही समाजात प्राचतचनचधक संस्था व मतदानािा हक् सावसचत्रक असतो जबाबदार 
शासनही असते आचण या दोन्ही समाजािें वणसन लोकशाही समाज म्हणून कराव ेलागेल. परंतु केवळ या 
साधम्यमाणमुळे हे दोन्ही समाज सारख्याि प्रकारिे आहेत असे समजता येणार नाही. तो वास्तवावर अत्त्यािार 
ठरेल. कारण वगसभेदानंा समाज जीवनात चवशषे स्थान न देणारी लोकशाही आचण वगसभेद जेथे सवंकष 
असतात ती लोकशाही याच्यात प्रवृत्तीिा व गुणधममाणिा मुलभतू फरक पडतो त्यािे स्वरुप परस्परापेंक्षा 
मूलतःि चभन्न असते. ते्हा केवळ लोकशाहीच्या आधारावर हे समाज सारखेि आहेत असे म्हणणे हे सवस 



 
 

 अनुक्रमणिका 

सस्तन प्राण्यािंी शरीररिना सारखीि असते असे म्हणण्याइतके वडेगळपणािे होईल. ककवा इंग्लंड आचण 
्स्वत्झलंड हे दोन्ही समशीतोष्ट्ण कटीबंधात आहेत. म्हणून तेथील चनसगस शोभा सारखीि असणार असा 
हास्यास्पद आग्रह धरण्यासारखा हा प्रकार होईल. समाजाच्या चवचवध स्वरुपािंा राज्यशास्त्रज्ञानी स्वतंत्र 
प्रकार म्हणून चविार केला पाचहजे आचण त्यािे स्वरुप यथातर्थ्य ्यतित करतील असे शब्द प्रयोग घडचवले 
पाचहजेत. येथे जदाहरणादाखल घेतलेलया दोन प्रकारच्या समाजापैकी पचहलया प्रकारच्या समाजात 
राजकीय लोकशाहीच्या बरोबरीने सामाचजक लोकशाहीिे गुण चवपुल असतात. जलट दुसऱ्या प्रकारिे 
समाज राजकीय दृष्ट्ट्या लोकशाही समाज म्हणून संबोधले गेले तरी सामाचजक दृष्ट्ट्या त्या समाजात 
एकतंत्री शासन प्रसृत असते. 

 
भौचतक पचर्स्थतीच्या दृष्टीने अचतशय चभन्न अवस्थेतील आचण आर्थथक संस्कृतीच्या बाबतीत तीव्र 

परस्पर चवरोध असलेलया समाजातही एक तंत्री ्यवस्था अ्स्तत्वात होत्या. भतूकाळात शतेीप्रधान 
समाजातील संरजामी ्यवस्थेशी अशी एकतंत्री समाज्यवस्था चवशषे चनगडीत झालेली होती म्हणून 
आधुचनक आर्थथक जगाच्या प्ररियीयेला प्रारंभ झालयाबरोबर या समाजात त्यासंबंधी चवरोधी प्रचतचरियया होऊ 
लागलया. ्यापार आचण कारखानदारीिी वाढ होऊ लागली ते्हा त्या समाजातील काही लोकानंा आनंद 
वाटला तर काही लोकानंा त्यािी भीती वाटली. ्यापार आचण कारखानदारीच्या वाढीमुळे आपला नाश 
होईल अशी शकंा त्यानंा ्यचथत करू लागली. आज युरोपमध्ये बहुतेक चठकाणी प्रत्यक्ष कसणाऱ्या 
शतेकऱ्याने स्वतःिे स्थान प्रस्थाचपत केलयामुळे जद्योग प्रधान समाजाति या एकतंत्री समाज्यवस्थेिे 
प्राबलय आढळून येते. तरी पण त्यािंा पूणस चवकास झाला तो इंग्लंड आचण जमसनीत. तेथे जमरावी परंपरेच्या 
प्रस्थाचपत िौकटीत मोठे जद्योग चनममाणण झाले. तेथे एकतंत्री समाज ्यवस्थेने जमरावी परंपरेिा स्वीकार 
करून स्वतःिी स्वतंत्र परंपरा चनममाणण केली. एकतंत्री समाज ्यवस्थेिी ही प्रवृत्ती असते. मोठेमोठे जद्योग 
अ्स्तत्वात येत असताना त्याचं्या प्रभावाने समाजरिना एकतंत्री होऊ नये म्हणून प्रचतबंधक जपाय योजना 
केली गेली नाही तर ती आपापतः चनममाणण होते. औद्योचगकरणाच्या प्रारंभीच्या काळातील नवीन शतितीिा 
प्रस्फोट थोडा कमी झाला की या प्ररियीयेला सुरवात होते. मग ्यतितीत्व चन्ेिी सवमाणना सारख्या पातळीवर 
आणणारी आचण मोठ्या जद्योगानंा घातक अशी समाज संघटनेिी अवस्था संपून चतच्याऐवजी कें द्रीकृत 
्यवस्था व संघटना आली की एकतंत्री समाजरिना आकारास येऊ लागते. 

 
एकतंत्री समाज ्यवस्थेच्या चनर्थमतीिे अत्यंत जद बोधक जदाहरण अमेचरकेच्या इचतहासात 

आढळते. कारण अमेचरकेत ही प्ररियीया अचतशय वगेाने आचण अनपेचक्षत अशी झाली. अमेचरकेने अत्यंत 
चनरागस अवस्थेत आपलया झगमगीत आयुष्ट्यरियमाला सुरवात केली होती. अमेचरकेला मध्ययुगीन भतूकाळ 
न्हता ते्हा तो गाडून टाकण्यािाही प्रश्न न्हता. जमसनीतील सरंजामशाही पद्धतीतील कायद्यािें अथवा 
यरूोपीय वगस ्यवस्थेतील अन्याय तेथे रुढ झालेले न्हते. जत्तर अमेचरकेत तर छोटे शतेकरी, ्यापारी 
आचण कुशल कारागीर यानंीि समाजाच्या जभारणीला सुरवात केली. रोजंदारी करणारा कामगार वगस 
अथवा यूरपमध्ये गेलया शतकापयंत अ्स्तत्वात असलेला भूदासािंा वगसही तेथे न्हता. जीवन, स्वातंत्र्य 
आचण सुख प्राप्तीिी साधना याबाबतीत सवस माणसे समान असतात अशी अमेचरकेिी श्रद्धा होती. यरूपिे 
अधःपतन सत्ता आचण संपत्तीच्या चवषमतेने झाले होते. या चवषमतेपासून अमेचरकन समाजाला मुतित ठेवता 
येईल अशी आत्मचवश्वास पूणस आशा जेफरसनसारख्यानंा वाटली. आचण म्हणून अमेचरकन रियातंीने केवळ 
एका न्या राष्ट्रसते्तिा जदय झाला असे नाही एक नवा सुखी समाज या रियातंीतून चनममाणण होणार असा 
अमेचरकन नेत्यािा चवश्वास होता. 
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ही आशा अंशतः का होईना पण फलदू्रप झाली. म्हणूनि सुमारे एक शतकपयंत युरपला अमेचरकेिे 
चवशषे आकषसण वाटत असे. या कारणामुळेि अमेचरकन जीवनाला एक चवचशष्ट मोहकता प्राप्त झाली होती. 
अमेचरकेत आर्थथक असमानता तशी पुष्ट्कळि आहे; पण तेथे सामाचजक समताही बऱ्याि प्रमाणात आहे. 
आर्थथक जीवनाच्या प्रारंभकाळात अमेचरकेला चमळालेला हा वारसा आहे. अथमाणत् आजच्या पचर्स्थतीत तो 
चकती काळ चटकून राहील हा एक प्रश्नि आहे. खुद्द अमेचरकेतील लोकही त्याबद्दल के्हा के्हा संशय 
्यतित करतात. वॉल स्रीट आचण पीटसवगस यनूायटेड स्टील कापोरेशन आचण चम. मॉगसन वा फोडस याचं्या 
अमेचरकेबद्दल इं्ग्लश लोकानंा पुष्ट्कळसे ऐकायला चमळते त्याचं्या जीवनात ही अमेचरकन जीवनािी 
मोहकता आढळणार नाही. शतेकऱ्याचं्या अमेचरकेत आचण मध्य-पूवस अमेचरकेतील छोट्या शहराति हे 
अमेचरकन जीवनािे सौंदयस प्रतीत होण्यािी शतियता आहे. अमेचरकेत चश्ािाराच्या बाबतीतील समानता 
आचण काही रूढ चनयंत्रणापासून लोक मुतित झाले ते अमेचरकेच्या औद्योचगक चवस्तारामुळें  न्हे औद्योचगक 
चवस्तार होऊन सुद्धा या गोष्टी चशल्लक राचहलया हे चवशषे महत्त्वािे आहे. 

 
द टोक््हय यानंी आपलया 'द ला डेमोरियाटी आँ अमेचरका' या गं्रथाच्या पचहलयाि पानावर 

अमेचरकन समाजाबद्दल काही भाष्ट्य केले आहे. ते म्हणतात : पचर्स्थतीिी सवस सामान्य समानता हा 
अमेचरकेतील एक मूलभतू वस्तु्स्थती आहे आचण या वस्तु्स्थतीतूनि अमेचरकन समाजािी अन्य वैचशष्ट्ठ्ये 
चनममाणण झालेली चदसतात. पण याि गं्रथाच्या नंतरच्या प्रकरणाला द टोक््हय यानंी ‘कारखानदारीमुळे 
जमरावशाही कशी चनममाणण होते’ असा अथस सूिक मथळा चदला आहे. ‘पचर्स्थतीिी चिरस्थायी असमानता 
आचण जमरावशाही यािंा जगात पुन्हा प्रवेश झाला तर तो याि दरवाजाने होईल’ असे ते म्हणतात. आपलया 
आर्थथक संघटनेसंबधंी पुन्हा पुन्हा आचण पचरपूणस अशी सरकारी पहाणी करण्यािा जपरियम प्रथम अमेचरकेनेि 
केला या बाबतीत अमेचरकेने सवस जगाला नेतृत्व चदले आहे. या तपासणीिे चनष्ट्कषस चवश्वसनीय असेल तरी 
ही द टोक््हय यािंी भचवष्ट्यवाणी चनदान औद्योचगक अमेचरकेपुरती तरी खरी ठरणार अशी चिन्हे चदसतात 
जे भचवष्ट्य अमेचरकेतील मोठ्या जद्योगाबाबत खरे ठरले ते अन्य औद्योचगक समाजाच्या बाबतीतही खरे 
ठरण्यािा पूणस संभव आहे. मोठ्या जद्योगािंी स्वाभाचवक प्रवृत्ती आर्थथक सते्तिे कें द्रीकरण करण्याकडे आचण 
पचर्स्थतीिी असमानता चनममाणण करण्याकडे असते. आचण ही प्रवृत्तीि जमरावशाही पद्धतीिे वैचशष्ट्ठ्य 
असते असे द टोक््हय म्हणतात.  

 
सुख प्राप्तीिी साधना करण्यािा हक् आचण प्रत्यक्षात सुख प्राप्ती करून घेण्यािा हक् या गोष्टी 

एकि नाहीत. वस्तु्स्थतीिी नुसती माडंणी करणे आचण त्या वस्तु्स्थतीबद्दल आपले मत देणे या चरियया 
चभन्न असतात. आर्थथक सते्तिे कें द्रीकरण आचण समाजािे स्तरीकरण याति समाजातील अन्यायािे रहस्य 
साठचवलेले आहे आचण तीि समाजातील पाशवीपणािी लक्षणे आहेत असे मानणे चनःसंशय भोळसटपणािे 
ठरेल. संपत्ती व सते्तिी रानटी भकू ही ्यतितीभावरचहत आचण रासवट अशा सामाचजक शतितींिे चनयंत्रण न 
केलयाने जत्पन्न होते आचण वाढते त्याबद्दल काही अमूतस शतितीना जबाबदार धरणे आचण ही सते्तिी भकू व ती 
यश्स्वतेने पूणस करणाऱ्याबद्दल असंख्य लोकानंा वाटणारा आदर जणू एखाद्या कपट कारस्थानाने चनममाणण 
झालेला असतो असे समजणे हे पण काहीसे भोळसटपणािेि ठरेल. परंतु समाजात अशा प्रकारिे गुणधमस 
होतात ही गोष्ट काही अचनष्ट नाही असे इंग्लंडमध्ये मानले तेही अचववेकािे न्हते काय? कोणताही 
बुचद्धमान समाज या गुणधमांिे चनमूसलन करण्यासाठी सवस श्तित एकवटून प्रयत्न करील. सत्ता आचण 
संपत्तीिी भकू अपचरहायस असते आचण प्रशसंनीय असते असे मानणे चतच्याभोवती प्रचतच्त आदरािे वलय 
चनममाणण करणे आचण या प्रवृत्तीच्या आर्थथक अचध्ानाला संकट चनममाणण झाले की एकंदर संस्कृतीलाि धोका 
चनममाणण झाला आहे अशी स्वतःिी व दुसऱ्यािी समजूत करून देणे हे सवस चकती हास्यास्पद आहे. एखाद्या 
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समाजातील काही मूठभर लोकानंा गडगंज पैसा चमळचवता आला नाही तर सवस समाजािा सत्यानाश होतो 
अशी अन्य लोकािंी समजूत करून देता येणे हे काहीं समाजाच्या सुसंस्कृतपणािे लक्षण समजता येणार 
नाही. 

 
समाजाच्या मालकीिी भौचतक संपत्ती चकती आहे आचण ती काय आहे यापेक्षा चतिा जपयोग कसा 

केला जातो हे अचधक महत्त्वािे असते. ज्या प्रमाणात समाज आपलया आध्या्त्मक जदे्दशािी जाणीव ठेवनू 
त्याचं्याशी सुसंगत असा आिार करतो ज्या प्रमाणात तो आपलया भौचतक साधनािंा जपयोग घटक 
्यतितीिी प्रचत्ा आचण संस्कृती जन्नत होईल अशा प्रकारे करतो त्या प्रमाणात तो समाज संुसंस्कृत आहे 
असे समजाव.े संपत्ती आचण सत्ता यासंबंधीिी भयानक चवषमता आचण ही चवषमता अबाचधत राखणाऱ्या व 
वाढचवणाऱ्या संस्थाबद्दल अचववेकी चन्ा समाजािे हे जदे्दश पूणस करण्याच्या आड येतात. संपत्ती आचण सत्ता 
यािंी दारुण चवषमता हे सुसंस्कृत समाजािे लक्षण नाही; ते रानटीपणािे लक्षण आहे. रानटी टोळ्यािें 
राजे नाकात सोन्यािे कडे घालतात आचण आपलया बायकानंा चहऱ्यानंी मढचवतात पण गुलामानंा 
साखळदंडाने बाधूंन ठेवतात त्यातलाि हा प्रकार आहे. अशा दारुण अंतर्थवरोधातूनि समाचजक संघषमाणसाठी 
भचूमका तयार होते. या अंतर्थवरोधामुळे दोन प्रचतपक्षीही तयार केले जातात आचण म्हणून हे अंतर्थवरोध 
समाजाला झालेलया रोगासारखे असतात. तो दूर करण्यासाठीं इलाज करणे आवश्यक असते हे अंतर्थवरोध 
एक गंभीर प्रश्र आहे आचण तो सोडचवणे चनकडीिे असते. 

 
पण हे अंतर्थवरोध खरोखरीि रोगासारखे असतात काय? काही लोक तसे मानीत नाहीत. ते 

म्हणतात तीव्र आर्थथक भेदामुळे आत्मसंतुष्टता आचण चन्ूरता चनममाणण होते हे पाचहजे तर आपण मान्य करू 
त्यामुळे हे भेद चकळसवाणें वाटू लागतात. हेही कबूल तरीपण या भेदामुळे समाजातील काही सद गुणािेंही 
संरक्षण होत असते आचण हे भेद नष्ट केले तर सद गुणही नष्ट होणार नाहीत काय? वगस ्यवस्थेिे काही 
स्वरुप ग्राम्य आचण चकळसवाणे असूनही इं्ग्लश माणसाला वगस या संस्थेबद्दल आत्मीयता वाटते. कारण 
ज्योतीला चनवारा देणाऱ्या कंदीलासारखी ही ्यवस्था आहे आचण हा चनवारा नसला तर ज्योत मालवली 
जाईल अथवा चनष्ट्प्रभ होईल त्यािे काय? 

 
समंजसपणा आचण मूलयािंी जाणीव ही सुसंस्कृतपणािी दोन लक्षणे आहेत असा चविार चम. बेल 

यानंी आपलया ‘चसचवलायझेशन’ या गं्रथात माडंला आहे. ही लक्षणे ज्या काळात चनममाणण झाली त्याि 
काळात त्यािें श्रे् व अचवनाशी असे आचवष्ट्करण होऊ शकले, त्या काळात गुलाम आचण शतेकरी याचं्या 
पचरश्रमामुळे समाजातील चश्जनानंा आध्याचमक जीवनासाठी फुरसद चमळत होती. या चश्जनाचं्या 
जीवनातूंन समाजािी ही श्रे् लक्षणे प्रगट होत होती, पेचरतिलासिे अथीन्स अथवा प्रबोधन कालीन इटली 
आचण ्हॉलटेअरिा फ्रान्स यािंी ही जदाहरणे घेता येतील. भौचतक गरजािें कृचत्रम समाधान करण्यापेक्षा 
स्वातंत्र्य आचण बौचद्धक शतिती ही समाज कलयाणासाठी अचधक महत्वािी असते यािे आकलन होईल. अशा 
प्रौढावस्थेत प्रत्येक समाजाला ही जदाहरणे कमी अचधक लागू पडतील, समाजाला सामान्य सुखापेंक्षा 
मानवी जीवनािे सौंदयस प्राप्त करून घ्यावयािे असेल तर त्याला अत्त्युत्कृष्टतेिे आकषसण असले पाचहजे. 
त्याला पचरपूणसतेिे एक पचरणाम स्थापन करून ते अक्षुण्ण राहील अशी खबरदारी घेतली पाचहजे. सामान्य 
माणसानंा आचण अचत जत्साही सुधारकानंा सामान्यत्वािा ह्यास असतो त्याचं्या भाऊगदीत या 
पचरपूणसतेच्या पचरमाणापासून समाज ढळणार नाही अशी दक्षता बाळगावी लागते. हे पचरपूणसतेिे ध्येय काही 
अलपसंख्य लोकि साध्य करू शकतात. असमानतेिे कंुपण त्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असते. या 
कंुपणामुळे पचरपूणसतेिे पूजास्थान समुदायाच्या पावलानंी तुडचवले जात नाही. असमानता वाळवटंातील 



 
 

 अनुक्रमणिका 

जलस्थानासारखी असते. तेथे फारि थोडे लोक वस्ती करू शकतात पण त्याच्या अ्स्तत्वाच्या नुसलया 
कलपनेि वाळवटंात रडलेला प्रवाशी जते्तचजत होतो त्याला आशा वाटू लागते. समाजातील असमानतेमुळे 
एका अलपसंख्य वगमाणला दैनंचदन गरजाचं्या दडपणापासून अचलप्त राहून जीवनािे परम सौंदयस अबाचधत 
राखण्यािे कायस करता येते. असमानतेमुळेि संस्कृतीच्या परंपरेला सातत्य लाभते. कारण चवषमतेमुळेि 
ज्या वगमाणिे जीवन संस्कृतीिे दृश्य स्वरुप होते त्यावगमाणच्या अ्स्तत्वाला स्थैयस येते. चवषमतेमुळे या वगमाणिे 
रक्षण होते पण स्वतः बरोबर ते संस्कृतीच्या परंपरेिेही रक्षण करीत असतात. 

 
जीवनाला आवश्यक अशा साधन साचहत्त्याच्या आचण यंत्रणेिा सतत चवस्तार म्हणजेि सामाचजक 

संस्कृतीिा चवकास असे मानणारा एक प्रिडं वगस आहे. त्याचं्या मताने आधुचनक लंडन अथवा न्ययूॉकस शी 
तुलना करता अथीन्स फ्लोरेन्स अथवा एचलझाबेधकालीन इंग्लंड हे जणु अगदी दयनीय अवस्थेत होते. 
केवळ अवजारानंा आचण यंत्रसामुग्रीला संस्कृती मानणारापेंक्षा आध्या्त्मक मूलयानंा संस्कृती मानणारे लोक 
अचधक जजवे समजाव ेलागतील. केवळ मनसोतित खाणे चपणे म्हणजे स्वगससुख नाही. स्वगस हा सत्य आचण 
शातंीिा चनवास आहे. संस्कृती म्हणजे मोटार गाड्यािंी संख्या वाढचवणे न्हे अथवा अनाठायी जदे्दशाचं्या 
पूतीसाठी चनरचनराळी साधने शोधून काढणे म्हणजे पण संस्कृती न्हे. आध्या्त्मक के्षत्रातील श्रे्त्वािा 
सन्मान आचण या श्रे्त्वाच्या चवकासासाठी त्याग करण्यािी तत्परता हे संस्कृतीिे खरे लक्षण होय. साध्यािे 
आचण गुणग्राहकतेिे अचतशय कचठण दुष्ट्प्राध्य असे पचरमाण नसले तर कोणत्याही प्रकारिी अत्युत्त्कृष्टता 
प्राप्त होणे अशतिय असते. असे जच्च आदशस समाजाने स्वीकारले तर सवगं यश चमळचवण्याच्या काही क्षदु्र 
श्रेय संपादन करण्याच्या प्रकृतीला आळा बसेल. आचण त्यामुळेि खरोखर प्रशसंनीय कोणते आचण दुय्यम 
दजमाणिे कोणते यातील फरक स्पष्ट होईल मूलयाचं्या चवकृती करणामुळे आदशमाणिे चवकृती करण झाले की 
जीवनातील साध्य कोणते आचण साधन कोणते यािंा गोंधळ होतो, भौचतक सुबत्ता म्हणजे संपत्तीिा संग्रह 
अथवा सुखािे चवतरण असा कोणताही अथस घेतला तरी ही सुबत्ता प्राप्त करून घेणे हेि ध्येय मानले गेले 
की आदशमाणिे चवकृतीकरण अटळ होते जे केवळ साधन भतू म्हणून दुय्यम महत्वािे समजले पाचहजे तेि 
वैय्तितक प्रयत्नािें आचण सामाचजक मान्यता चमळचवण्यािे अंचतम जचद्दष्ट होऊन बसते. ही आदशमाणिी 
चवकृती आहे. 

 
येथे एक धोका संभवतो. एका भ्रमातून सुटका करून घेण्यासाठी दुसऱ्या भ्रमात सापडण्यािी 

शतियता असते ती टाळली पाचहजे. संस्कृती म्हणजे काही परसातील बचगिात जगवणारे रोपटे नाही. चतिी 
फुले नाजूक असली तरी चतिा बुंधा मजबतू असायला पाचहजे. या झाडािी पाळेमुळे आसपासच्या जचमनीत 
चजतकी खोलवर रुजतील चततके हे झाड जंि फोफावले. संस्कृतीत िोखंदळपणा असावा पण नुसता 
िोखंदळपणा म्हणजे संस्कृती न्हे. समंजसपणा आचण मूलयािंी जाणीव यानंा ग्राम्यपणा चवघातक असला 
तरी तो चदखाऊ सौजन्य आचण आत्मसंतुष्टपणा यापेक्षा कमी घातक आहे. अचलप्त संरचक्षत कविात 
जोपासलेली आचण सजसनशील प्रयत्नािंी जष्ट्णता आचण धूळ सहन न करु शकणारी सभ्यता सुसंस्कृत 
समाजािे लक्षण होऊ शकत नाही. अशा प्रकारिी सभ्यता हे सुसंस्कृतपणा साध्य करण्याच्या चवफल 
प्रयत्नाने चनराश झालेलया समाजािे लक्षण असते. या कालखंडात कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात 
रानटीपणािा चवजय झालेला असतो. अचभजात साचहत्य चनममाणण करण्याइतकी प्रचतभा जरलेली नसते. 
म्हणून प्रािीन श्रे् कृतींवर पाचंडत्त्यपूणस पदटीपा चलहून लेखक म्हणचवणारे स्वतःिे समाधान करून घेतात. 
या कालखंडातील समाजािी यशः चसद्धी प्रशसंनीय असेल पण हे यश रौप्य युगािे असते, सुवणस युगािे 
न्हे. 
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असे म्हणतात की ितुर माणसे आपण इतरापेक्षा चकती शहाणे आहोत या कलपनेने भारावलेले 
असतात तर शहाणे लोक आपलया इतराशी असलेलया साधम्यमाणिाि चविार करतात. संस्कृतीला मूठभर 
अलपसंख्यािंी चमरासदारी मानण्यािी प्रवृत्ती शहाणपणािे लक्षण नसून ितुरपणािे आहे असे म्हणता येणार 
नाही. परंतु अशा स्वाथी ितुरपणािा भाग या प्रवृत्तीत असतो. अशा संकुचित प्रवृत्तीने भारलेलयािा अखेर 
अधःपात होतो. बेकन म्हणतो त्याप्रमाणे संस्कृतीच्या चवचशष्ट मूतीिा जदो जदो ते करू लागतात जणु 
त्याचं्याचशवाय समाजातील सवस लोक असंस्कृत व चतरस्करणीय आहेत अशा आचवभमाणवाने ते बोलतात. 
संस्कृतीिा आनंद जपभोगण्यािी पात्रता काही मूठभर चनवडक लोकानंाि असते आचण तेि चतिे खास 
वैचशष्ट्ठ्य आहे असे ते समजतात. संस्कृती म्हणजे मनोरंजानािा एक अत्यंत खाजगी प्रकार आहे व फतित 
लायक लोकाचं्या अलप गटालाि त्यातं सहभागी होण्यािे आमंत्रण असते, या दृचष्टकोणातूंन ते संस्कृतीकडे 
पाहतात. 

 
इचतहासाच्या ज्या महान् कालखंडाबद्दल या लोकानंा जचिन आदर वाटतो त्यािे त्यानंी थोडे 

पचरशीलन केले तरी त्यानंा आपलया चविारसरणीतील िूक कळून येईल. इचतहासातील दैचदप्यमान 
कालखंड हे काहंी चवलासी लोकाचं्या थाटाच्या मेजवान्यानंी भरलेले नाहीत. िौदा्या व पधंरा्या 
शतकातील फ्लोरेन्सप्रमाणे अथीन्सही आपलया महान कालखंडात एक गजबजलेले ्यापारी शहर होते. 
अथीन्सिी देशभतिती गवोद्धत वाटावी इतकी जत्कट होती. राजकारणाच्या वेडातून पुष्ट्कळ वेळा अडाणी 
आचण कहसात्मक प्रकार घडत. अथीन्सिी जादू अमोघ आहे, या जादूने चनवडक जच्च वगीयाप्रमाणे साधारण 
लोकसुद्धा मुग्ध होतात अशी अथीन्सिी प्रौढी असायिी. अथीन्सने प्रगतीपर कर योजनेिे धोरण स्वीकारले 
होते तसेि सावसजचनक सेवासंाठी सढळ खिस करण्यािेही अथीन्सिे धोरण होते. या धोरणािा सधन वगमाणला 
अचतशय रियोध येत असे. अथीन्सिे कवी आचण तत्त्वज्ञ करुण गाभंीयमाणने सावसजचनक प्रश्नािंा चविार करीत. 
रस्कीन प्रमाणे अथीन्समधील कलावतं कलाचवषयक प्रश्नािा चविार नीतीच्या संदभमाणत करीत असत. 

 
अठरा्या शतकातील फ्रान्समध्ये सुचशचक्षत चवद्वान लोक आचण सावसजचनक नेते याचं्यामध्ये अचतशय 

जवळीक होती. दुसऱ्या कोणत्याही कालखंडात या दोन वगमाणत एवढी जवळीक चनममाणण झाली नाही. आचण 
दुसऱ्या कोणत्याही कालखंडात कितनाला इतकी ्यावहाचरक िालना चमळाली न्हती, चविारवतंाचं्या 
कितनािा राष्ट्राच्या प्रत्यक्ष धोरणावर इतका जत्कट पचरणाम झालेले अन्यत्र आढळून येणार नाही. 
लोकमत केवळ प्रिारकी लेखनानेि घडचवता येते असे नाही. साचहत्य आचण तत्त्वज्ञानही माणसािंी मने 
घडव ू शकते, ज्ञानाच्या प्रगतीने आचण चविाराचं्या चवकासाने मानवी समाजाच्या पचर्स्थतीत अमयमाणद 
सुधारणा करता येणे शतिय आहे असा चवश्वास त्या काळातील साचहत्यातं ्यतित झाला हे त्या साचहत्यािे एक 
प्रमुख वैचशष्ट्ठ्य होते. बुद्धीिी हत्त्यारे एकातातं पाजळली जातात परंतु सामाचजक काळोखाला कायम 
राखणाऱ्या संस्थाचवरुद्ध बुद्धीच्या या हत्यारािंा जपयोग करण्याति बुद्धीिे श्रे्त्व आहे. स्वतःिा मोठेपणा 
प्रस्थाचपत करण्यासाठी बहुसंख्य मानवतेिा अधःपात घडवून आणणाऱ्या गुन्हेगाराचंवरुद्ध बुद्धीिे खरे श्रे्त्व 
चदसून येते अशी त्या काळातील चविारवंतािंी श्रद्धा होती. 

 
अथीन्स आचण अठरा्या शतकातंील फ्रान्स याचं्या वैिाचरकेिे आणखी एक सवससामान्य असे लक्षण 

आहे. या लक्षणािंा चनदेश ‘चसचवलायझेशन’ या गं्रथाच्या लेखकाने केलेला नाहीं. या दोन्ही समाजािे हे गुण 
वैचशष्ट्ठ्य भावी चपढ्ानंा स्फूती देणारे आहेत. या गुणािंा अत्यंत जदात्त आचवष्ट्कार थुचसडाईसने 
पेरीतिलसच्या तोंडी घातलेलया सुप्रचसद्ध भाषणातं आढळतो. ्हॉलटेअर हे त्यािें दुसरे जज्ज्वल जदाहरण 
आहे. ्हॉलटेअरने आपले केवळ चवद्या-्यासंगािे काम बाजूला ठेवले आचण ििसच्या मालकीच्या 



 
 

 अनुक्रमणिका 

जचमनदारीवरील गुलामीिा चधःक्ार करण्यास तो पुढे आला. कालास आचण ला बाटस याचं्या कायदेशीर 
खुनािे प्रकार जघडकीस आणण्यािे जे कायस त्याने केले ते बुद्धीवाद्याच्या या जदात्त भचूमकेिे जदाहरण 
म्हणून सागंता येईल. ्हॉलटेअर आचण थुचसडाईस या दोघामंध्यें जच्च मानवता आचण मानवी प्रचत्ेसंबधंी 
भ्योदात्त अशी भावना समूतस झालेली आढळते. ते जी भाषा बोलतात ती कोणत्याही पक्षािी वा गटािी 
नाही, मानवी बुद्धीप्रमाणेि ती चवश्वस्पशी आहे आचण त्या भाषेला चिरकाचलन आकषसण आहे. 

 
मानवतावादािे अनेक अथस आहेत. मनुष्ट्य स्वभावालाि अनेक बाजू असतात ते्हा ंमानवतावादाला 

एखाद्या पथंािा चशक्ा लावणे योग्य होणार नाही. मानवतावादाने जो काळ सूचित होतो, तो प्रबोधनािा 
काळ होता, त्या काळातील मानवतावादाने कला आचण साचहत्याच्या के्षत्रात मानवाने तत्पूवी संपादन 
केलेलया परमश्रेयािंा पुन्हा शोध लावला. त्यानंतर पुन्हा अठरा्या शतकात मानवतावाद पुढे आला. या 
न्या मानवतावादािा शास्त्राने संपादन केलेलया चवजयावर चवश्वास होता. या शास्त्रीय चवजयामुळे मानवतेिे 
एक नवे युग सुरू होणार अशी मानवतावाद्यांिी खात्री होती. प्रगतीच्या आड येणाऱ्या पुराणवादाला त्यािंा 
सतित चवरोध होता. मानवतावादािी चभन्न दशसने आहेत. एका दशसनात मनुष्ट्य आचण काही धमसशास्त्रातील 
परमेश्वर याचं्यातील चवरोधािी ििमाण आहे तर दुसऱ्या दशसनात मनुष्ट्य आचण पशू याचं्यातील चवरोध दाखवनू 
मनुष्ट्य हा देवदूतापेक्षा ं ककचित कचन् असतो असे प्राचतपादन करण्यातं आले. मानवतावादाच्या या चभन्न 
दशसनामध्ये वारंवार खटके जडाले आहेत. इचतहासािी पाने मानवतावादाच्या या चभन्न प्रणालीतील 
वादचववादाने भरलेली आहेत. मानवतावादाच्या या चभन्न प्रणालीच्या पुरस्कत्यांना परस्परािंी भचूमका 
समजून घेणे अवघड नाही. वस्तुतः ते एकि भाषा वापरतात, शब्दप्रयोग वगेवगेळे असतात एवढेि, “मनुष्ट्य 
ही चकती अपूवस कृती आहे. बुचद्ध चकती जदात्त असते, चतिी शतिती चकती अमयमाणद असते” असा जद गार 
काढणाराहंी मानवतावादी असतो. आचण सब्बाथ माणसासाठी असतो. मनुष्ट्य सब्बाथसाठी नसतो असे 
खणखणीतपणे बजावणारा “स्वगमाणिे साम्राज्य तुमच्या अंतःकरणात असते” असा जपदेश करणाराही 
मानवतावादीि असतो. शलेीच्या पुढील पद्यपतंितीतही मानवी िैतन्यािेि जद गार आहे : 

 
ओंगळ मुखवटा गळून पडला, जरला फतित मनुष्ट्य 
राजदंडाचशवाय, मुतित, अमयमाणद परंतु मनुष्ट्य. 
समान, वगसहीन, टोळीहीन राष्ट्रहीन, 
भीती, भतिती, पदवी यापासून मोकळा झालेला, राजा 
स्वतःिा, न्यायी, शातं, शहाणा, परंतु मनुष्ट्य 

 
डाटेंिे पुढील जद्गारही याि आशयािे आहेत : “तुमच्या जत्पत्तीिा चविार करा. पशूसारखे 

जगण्याकचरता ं तुम्ही घडचवला गेला नाही. सद गुण आचण ज्ञान यािंी जपासना करण्यासाठी तुमिा जन्म 
आहे.” 

 
ते्हा मानवतावाद हा काही एखाद्या धार्थमक चशकवणुकीिा चधक्ार अथवा स्वीकार करणारा वगेळा 

पथं नाही. अथवा काही लोकाचं्या खास मालकीिी धारणा नाही. ज्यािंा अलौचककावरील चवश्वास 
जडालेला आहे आचण त्यािी जागा घेऊ शकेल असे नव ेश्रद्धास्थान शोधण्यासाठी जे धडपड करीत आहेत 
अशा चपढीिे मानवतावाद हे तत्वज्ञान आहे असे म्हणणेही जचित ठरणार नाही. कारण या जगात स्वस्थपणे 
जगण्यासाठी परलोकाच्या अ्स्तत्वाबद्दल चवश्वास नसणे एवढेि पुरेसे होत नाही. या चपढीच्या बौचद्धक 
प्रवृत्ती, जीवनरियम, चतिे आर्थथक संबधं, जत्कट चनरागस अशी आत्मसंतुष्टता या गुण चवशषेामुळे चतच्या 
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चविारात मानवतावादाशी चवसंगत अशा प्रवृत्तीही ्यतित होऊ शकतील. मानवतावाद हा ईश्वरवाद अथवा 
चिस्तधमस याचं्या चवरोधी असे तत्वज्ञान नाही. कारण गेली दोन हजार वषे-मानव समाजातील असंख्य 
लोकानंा ईश्वरवाद वा चिस्तीधमस चज्हाळ्यािा व स्फूतीदायक वाटला ते्हा त्याचं्याबद्दल मानवतावादी 
जदासीन कसे राहू शकतील? मानवतावाद भौचतकवादाच्या चवरोधी असे तत्वज्ञान आहे, त्यािा आशय 
अगदी साधा व सरळ आहे. जीवनाच्या बाह्य स्वरुपािी कोणतीही अचभ्यतिती आ्त्मक जीवनाला 
सहाय्यभतू होणारी आहे की अवरोध करणारी आहे या कसोटीवर चतिे मूलयाकंन करणे म्हणजे 
मानवतावाद. माणसाला जगण्यासाठी काही साधने लागतात. मालमत्ता आचण भौचतक संपत्ती, औद्योचगक 
संघटना आचण सामाचजक संस्था वगैरे सवस यंत्रणेिा पसारा या केवळ एका अंचतम साध्याच्या साधनरुप आहे 
असे मानणे हा मानवतावाद असतो. प्रत्येक ्यतितीमात्राला पूणसत्वाकडे जाण्यास सहाय्यभतू होईल अशा 
सवांचगण चवकासािे अंचतम ध्येय स्वीकारून या सवस संस्थािी जभारणी करावी असे मानवतावादी म्हणतील. 

 
जीवनाच्या बाह्य स्वरुपािे महत्त्व मयमाणचदत असते. तरीपण धमस जसा जीवनाच्या या बाह्य 

अवडंबराबद्दल जदासीन असतो त्याप्रमाणे मानवताचन् पे्ररणा जीवनाच्या या बाह्य स्वरुपाबद्दल जदासीन 
नसतात. मात्र बाह्य स्वरुपाला चवचशष्ट मयमाणदेपलीकडे महत्त्व देण्याला मात्र त्यािा चवरोध असतो. 
जीवनाच्या बाह्य पसाऱ्यालाि जीवनािा अंचतम जदे्दश मानण्यािी िूक तो करीत नाही. ती केवळ साधने 
आहेत, वापरण्यायोग्य आहेत तोपयंत ती साभंाळली पाचहजे, आचण त्यािंी जपयुतितता संपली की ती 
बदलली पाचहजे. समाजाला िैतन्य आचण सुसंस्कार देणाऱ्या शतितींना मुतित करणे, त्यािंा चवकास घडवनू 
आणणे हे या साधनरुप गोष्टीिे कायस असते. जत्स्फूतसपणाऐवजी याचंत्रकपणा आणणाऱ्या, आर्थथक 
कुशलतेच्या अथवा सामाचजक समतेच्या नावंाखाली ्यतितीवैचित्र्यातील चवचवधता व अ्स्मता नष्ट करून 
रुक्ष, कंटाळवाणा, एकसारखेपणा चनममाणण करू पाहणाऱ्या संघटनात्मक प्रवृत्तीवर मानवतावादाच्या कठोर 
टीकेिा रोख असतो. मात्र या िैतन्यमय शतितींिी जोपासना सवस मनुष्ट्यमात्रातं केली पाचहजे, फतित काही 
थोड्या लोकापुरतीि ही प्ररियीया सीचमत राहता कामा नये असा मानवतावादािा आग्रह असतो. 
माणसामाणसातील भेद त्याच्या सवस सामान्य माणुसकीपेक्षा कमी महत्वािे व कमी मूलभतू असतात ही 
मानवतावादािी भचूमका आहे. म्हणून मानवी पचरवाराच्या चनरचनराळ्या घटकामंध्ये एकतंत्री व स्वच्छंद 
भेदभाव करण्याच्या प्रवृत्तीिा तो कट्टर चवरोधक असतो. चवचशष्ट पचर्स्थतीत माणसाच्या कतृसत्वातील 
फरकामुळे हा भेदभाव चनममाणण होत नाही, तो कुळ आचण संपत्तीच्या बाह्य कारणानी चनममाणण झालेला असतो 
हे ओळखून मानवतावाद कृचत्रम भेदभाव मान्य करीत नाही. 

 
चवकासासाठी आवश्यक असलेली साधने समाजातील काहंी वगांना केवळ संधी आचण 

पचर्स्थतीच्या तीव्र चवसंगतीमुळे जपलब्ध होत असतात हे एक सत्य आहे. परंतु तरीही या चवसंगती दूर 
करण्यास काहंीं लोकािंा चवरोध असतो. सवांना सारख्या संधी चमळू लागलया तर त्यामुळे समाजातील सवस 
लोकावंर एक अचतसामान्यत्व लादले जाईल अशा अचतसामान्यत्वाला समाज बळी पडू नये म्हणून या 
चवसंगती आवश्यक आहेत असे त्यािे चश् समथसन केले जाते. सवस अचतसामान्य अचनष्ट असते मग ते 
समाजाच्या तळाशी असो की चशखरस्थानावर असो ते खेदजनकि समजाव.े पण समाजाच्या काही भागावर 
रंगरंगोटी करून हे अचतसामान्यत्व दूर होणार नाही. अलंकार आचण आभरणे िढचवलयाने चनजीव सागंाडे 
हाडामासािी चजवतं माणसे होऊ शकत नाही. आचण सामान्यीकरणािी पातळी इष्ट आहे की नाही हे कशािे 
सामान्यीकरण केले जाते त्यावर अवलंबनू राहील. 
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वस्तुतः इंग्लंडवर सध्या तरी हे जत्पन्न आचण संधी यािी समान संधी चनममाणण होण्यािे संकट 
कोसळण्यािी भीती नाही. तरी पण काहंी लोकानंा तशी भीती वाटते. जत्पन्न आचण संधी यािंी अगदी 
काटेकोर समानता या लोकानंा भयावह वाटते परंतु कायदा आचण सु्यवस्था, जीवनािी आचण मालमते्तिी 
सुरचक्षतता याबाबतीत अशी समानता मात्र ते योग्य समजतात. अफाट शरीर सामर्थ्यस, धाडस आचण 
कावबेाजपणा हे गुण असणाऱ्या लोकानंा समाजात घरफोडीिे, शजेाऱ्यानंा दहशत बसचवण्यािे अथवा खोटे 
िेक वटचवण्यािे स्वातंत्र्य नसावे याबद्दल त्यािंी मुळीि तरियार नसते. जलट या शतितीिे चनयंत्रण 
करण्यासाठीि शासनािे पोचलस खाते असते आचण त्यािें संरक्षण सवस नागचरकानंा सारखेि चमळते ही 
समानता इष्ट आचण आवश्यक असते हे तेही मान्य करतात. समाजातील बचल्ानंा आपलया शतितींिा 
जपयोग दुबळ्यानंा दडपण्यासाठी करू न देणे अथवा बदमाष लोकानंा आपलया हुषारीने साध्या भोळ्या 
लोकानंा लुबाडण्यािी संधी न देणे यात काही ्यतिती स्वातंत्र्यािा अपहार होत नाही. बचल्ानंा व 
बदमाषानंा या प्रकारिे स्वातंत्र्य नाकारलयामुळे ्य्तितत्वाच्या चवकासाला बाधा येत नाहीं जलट ्यतिती 
स्वातंत्र्यािे अशा प्रकारिे चनयंत्रण ्य्तितत्वाच्या चवकासाला सहाय्यक असते. हे या लोकानंा समजते. 
चवकासािे आचण यशािे पचरमाण जच्च राखले पाचहजे हे त्यानंा कळते. असा जच्च आदशस स्वीकारलयामुळे 
काही प्रकारच्या कतृसत्वाला वाव चमळणार नाही पण या कठोर चशस्तीने वैय्तितक िाचरत्र्य घडचवले जाते. 
आचण समाजात सु्स्थती चनममाणण करणाऱ्या कतृसत्वाला वाव चमळतो. समाज चवकासाच्या अचधक इष्ट 
ध्येयािी साधना करण्यास जते्तजन चमळते. 

 
पण काही माणसाचं्या स्वभावातील कहसात्मक प्रवृत्ती आचण धूतसपणा हे दोनि वैय्तितक स्वभाव धमस 

एकंदर समाजातील अन्य ्यतितींच्या चवकासाला बाधा आणतात असे नाही. ्य्तितत्वाच्या चवकासाला बाधा 
आणणारे दुसरे अचधक मोठे अडथळे असतात. बहुतेक समाजात संपत्ती आचण मालमत्ता बाळगण्याने काही 
फायदे होतात; काही सामाचजक संस्थाही संपत्ती आचण मालमते्तच्या पक्षपाती असतात. एकेकाळी जमरावी 
पद्धत रूढ होते. इंग्लंडमध्ये आज ती अ्स्तत्वात नाही. या जमरावी पद्धतीत कचन् वगमाणला अंचकत 
करण्यात येत असे. वचर् लोक आदरास पात्र असो वा नसो कचन्ानंी त्याचं्याबद्दल आदर बाळगलाि 
पाचहजे अशी जमरावशाहीिी प्रथा होती. पुढच्या काळात धचनकशाही अथवा ्यापारी वगमाणिे प्रभतु्व स्थापन 
झाले. प्रत्येक ्यतितीला संपत्ती कमावण्यािा, प्राप्त संपत्तीिा संग्रह करण्यािा आचण या संपत्तीच्या बळावर 
स्वतःसाठी खास सवलती चमळचवण्यािा आचण अन्य लोकावंर सत्ता गाजचवण्यािा अचधकार असतो 
ककबहुना तो हक्ि आहे अशी या काळातील रूढ भावना होती संपत्ती कोणत्याही मागमाणने संपादन केलेली 
असो त्यामुळे या हक्ात काहीं फरक पडत नाही संपत्ती कमावण्यािे मागस आचण हे हक् यािंा काही संबधं 
नाही. संपत्ती कमावली की आपापतः हे हक् प्राप्त झालेि पाचहजेत. या प्रवृत्तीिा पगडा अद्यापही कायम 
आहे.  

 
या दोन्ही प्रवृत्तीिे काही समाजोपयोगी गुण असतात आचण सामाचजक इचतहासाच्या चवचशष्ट 

कालखंडात त्यािंा समाजाला जपयोग होतो परंतु या दोन्ही प्रवृत्तीिा पचरणाम एकि असतो अन्य 
सामाचजक घटकािें चनयंत्रण नसले तर या दोन्ही प्रवृत्तीमुळे सामाचजक मूलयािे चवकृतीकरण घडून येते. 
जुन्या कराराच्या [ओलड टेस्टामेंट] भाषेत हा चविार माडंायिा तर असे म्हणता येईल की या प्रवृत्तीच्या 
प्रभावाखाली माणसे काही चवचित्र देवतान्या भजनी लागतात. बायबलच्या या विनािा आजच्या 
पचर्स्थतीला अनुरुप अथस अशा प्रकारे लावता येईल. दैवावर चवश्वास ठेवायिा आचण डोळे चवस्फारुन तोंड 
वासून आकाशाकडे पहात स्वगमाणिी कलपना करीत दुःखी आत्म्यानंा हा स्वगस कसा प्राप्त होईल अशी किता 
करीत बसायिे, परलोकात स्वगस प्राप्तीच्या आशवेर अवलंबनू जीवन जगायिे. लोकापुंढे काही नकली 
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मोठेपणािा आदशस ठेवायिा त्यािी भलू त्यानंा पाडायिी. नकली मोठेपणािा आदशस स्वीकारलयामुळे दोन 
पचरणाम घडून येतात काहंी लोकात जच्चभ्रवृूत्ती वाढते म्हणजे अगदी सवगं आचण अवास्तव अशा गोष्टीबद्दल 
क्षदु्र आदर जोपासला जातो. आचण दुसरे लोक भौचतकवादाला बळी पडतात म्हणजे संपत्तीि एकमेव 
महत्वािी गोष्ट आचण पैशाने चवकत घेता येईल तेि काय ते खरे चहत. 

 
समाजातील बहुसंख्य लोकानंी खरोखर श्रे् काय आहे ते ओळखून त्यािे प्रभतु्व स्वीकारण्यानेि 

प्रगती होऊ शकते. पण खरे श्रे्त्व ओळखता येण्यासाठी जे खोटे आचण नकली असते त्याच्या मोठेपणाच्या 
पोकळ देखा्यािा मनस्वी चतरस्कार असावा लागतो. संपत्तीिा खचजना जेथे असेल तेथेि माणसािे मनही 
असते म्हणून संपत्तीसाठीि एकमेकाबंद्दल आदर बाळगण्यािी सवय नष्ट झाली पाचहजे. थोडतियात म्हणजे 
संपत्तीबद्दल आदर बाळगण्यािी सवय सुटली पाचहजे. संपत्तीबद्दल आदर हा इं्ग्लश राष्ट्रािा परंपरागत 
रोग आहे. मनुष्ट्य स्वभाव लक्षात घेता संपत्तीबद्दलिा आदर नष्ट करावयािा असेल तर केवळ संपत्तीमुळेि 
ज्या वगमाणला महत्त्व प्राप्त होते त्या वगमाणिे अ्स्तत्वि अशतिय केले पाचहजे. 

 
ते्हा ज्या काळात चविारशील प्राणी म्हणून मानवािी प्रचत्ा असली पाचहजे या चविारािा गाढ 

प्रभाव होता त्या काळात कुळ आचण संपत्तीच्या योगायोगाने चनममाणण झालेलया भेदभावानंा अत्यलप महत्त्व 
चदले जाव ेयात काही आियस नाही. त्या काळाच्या स्वभावािी अचभ्यतिती मानवतावादातं झाली. ्यतितीला 
पूणसत्वाप्रत पोिता येणे हा ते्हा काल-धमस होता. िागंले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक अशा गोष्टी सवांना 
प्राप्त झालया पाचहजे हा जदे्दश होता. या सामाचजक दृचष्टकोणाला ्यापक मान्यता चमळाली, ती त्या 
कालधममाणिाि तो एक स्वाभाचवक आचवष्ट्कार होता. समाजातील एका वगमाणिे दुसऱ्या वगमाणवर प्रभतु्व स्थापन 
होणे; त्यामुळे श्रे् वगमाणत जद्दामपणा आचण कचन् वगमाणत लािारी जत्पन्न होणे ही सवस रानटी, अधस-सुसंस्कृत 
समाजािी लक्षणे मानली जात. हा ही त्या युगधममाणिाि अचवष्ट्कार होता. अठरा्या शतकातील फ्रें ि 
लेखकानी स्वातंत्र्याप्रमाणे समानताही प्रत्येक सुधारकािे ध्येय असाव ेअसे घोचषत केले ते्हा त्या घोषणेच्या 
मागे हीि पे्ररणा होती. याि फ्रें ि लेखकािंा बकस ने आपलया प्रचसद्ध चनबंधात चधक्ार केला होता. आचण 
बकस िा हाि चनबधं प्रत्येक सद्गृहस्थाने वािला पाचहजे अशी खास चशफारस राजे चतसरे जॉजस यानंी केली 
होती हेही येथे नमूद केले पाचहजे 

 
सामाचजक जदे्दशाचं्या पूतीसाठी अ्स्तत्वात असलेलया संस्था अपुऱ्या पडतात हे खरे आहे. 

गुलामीच्या आर्थथक पायावर अथीनीयन समाजािी जभारणी झाली होती. फ्रान्समध्ये जदारमतवादािा 
चवजय झाला पण त्यामुळेि तेथे हृदयशून्य अशा ्यापारीवृत्तीिे विसस्वही स्थापन झाले. पण अथीन्स आचण 
फ्रान्स याचं्या भोवताली असलेलया जगाशी त्यािंी तुलना केली म्हणजे त्यानी जे साध्य केले त्यािे खरे 
महत्व लक्षात येते. अथीन्सिी पर्थशयाशी अथवा पाि्या शतकातील ग्रीसशी तुलना करावी. अथीन्स आचण 
फ्रान्सच्या प्रभावामुळे जीवनावर, आिार पद्धतीवर साचहत्य आचण कलावंरसुद्धा मानवतावादािा ठसा 
जमटला. समाजाला चनिेतन बनचवणाऱ्या पारंपरीक पद्धतीतील कठोरता आचण पशुता यािंा अ्हेर होऊ 
लागला. अथीन्स आचण फ्रान्सने जगाला एक नवा प्रकाश चदला आचण हा प्रकाश सवसत्र पसरचवला. 
इचतहासाने आचण पयमाणवरणाने त्याचं्यावर काही मयमाणदा घातलया परंतु या मयमाणदेतसुद्धा मानवाचं्या मानवी 
गुणािंा सावसचत्रक चवकास ्हावा यासाठी त्यानंी जो अट्टाहास केला त्यांत त्यािें दैचदप्यमान यश होते. 
कोणत्याही वगमाणिी वा ्यवसायािी चमरासदारी असलेले गुण न्हे तर केवळ मानवी-गुण म्हणून ज्यानंा 
मूलय असते अशा गुणाचं्या चवकासासाठी त्यानंी दृढ चनियपूवसक प्रयत्न केले. 
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ते्हा ं इचतहासािी साक्ष तशी अगदीि एकतफी नाही. मोठ्या प्रमाणावर समानता स्थापन 
करण्यािा प्रयत्न ्यवहायस होईल की नाही हा प्रश्न कदाचित चववाद्य मानता येईल. परंतु संस्कृतीला आचण 
ज्ञान प्रबोधनाला समानता मारक ठरेल अशी भीती बाळगण्यािे काही कारण चदसत नाही. पचर्स्थती आचण 
संधी याचं्या चवषमतेिी कंुपणे काढून टाकली तर जलट संस्कृतीच्या प्रभावािे के्षत्र अचधक चवस्तृत होईल हे 
तर जघडि आहे. चवस्ताराने संस्कृतीिी गुणवत्ता कमी होईल या अकारण भीतीने कंुपणे नष्ट करण्यास 
किरण्यािे कारण नाही. ्यावहाचरक जगाच्या पारंपचरक कसोटीवर चनरोपयोगी अथवा हानीकारक 
ठरणाऱ्या कायमाणलाही संपूणस वाव देणे हे सुद्धा संस्कृतीच्या दृष्टीने आवश्यक असते, संस्कृतीच्या चवस्ताराने 
कायस कोणत्याही जपयुतिततावादी हेतूने हाती घेतले जात नाहीं. त्यािे महत्व अगदी स्वतंत्र असते. 
कलावतंाच्या अथवा साधकाच्या चनष्ट्काम साधनेप्रमाणे सौंदयमाणच्या अथवा सत्याच्या चनरपेक्षपे्रमातून 
संस्कृतीच्या प्रसारािी पे्ररणा जद्भवलेली असते. शुद्ध आनंद देणाऱ्या शतितीतून या पे्ररणेिा जगम होतो. 
आधुचनक इंग्लंडमधील धचनकशाही वैय्तितक भरभराट आचण सावसजचनक दाचरद्र्य या सूत्राला वाचहलेली 
असलयामुळे ती अशाप्रकारच्या संस्कृती-चवस्ताराच्या कायमाणला संरक्षण देईल असे अनुभवावरून वाटत 
नाही. काहीशा सौम्य भाषेत हा चविार माडंायिा तर कला, चशक्षण अथवा आत्मोन्नतीच्या कायमाणसाठी 
जदारतेने खिस करण्यास सवस सामान्य लोकापेक्षा धचनकशाही अचधक जत्सुक असते असे वाटत नाही 

 
मालमत्ता आचण वारसा याचं्यामुळे समाजातील एका वगमाणला फुरसतीिा वळे चमळतो आचण 

प्रसंगोपात्त या वळेेिा जपयोग कला व संस्कृतीच्या कायमाणसाठी केला जातो म्हणून या वगमाणिा प्रचतपाळ करणे 
हा सासं्कृचतक कायमाणला आश्रय देण्यािा एकमेव मागस नाही. या वगमाणिे संरक्षण करूनि समाजाला 
कलाकृतीिे महत्व पटवनू देता येईल अथवा कलाचं्या चवकासासाठी त्याग करण्यासाठी समाजाला चसद्ध 
करता येईल असे नाही. िोखंदळ चजभािंी लालि भागचवणारे साखरेिे गोळे म्हणजे संस्कृती न्हे. संस्कृती 
आत्म्यािी िैतन्य शतिती असते. पराभवािा धोका पत्करलयाचशवाय या शतितीला कोणतेि चवजय प्राप्त 
होणार नाहीत. मनुष्ट्याच्या सवससामान्य जीवनातून स्वतःिे पोषण न करता संस्कृती जर स्वयंपुष्ट होऊ 
लागली तर चतिी वाढ खंुटते आचण एकदा वाढ खंुटली कीं चतच्यातील चजवंतपणा जातो. पुराण वस्तु 
संग्रहालयातील कािेच्या कपाटात ठेवलेलया गोंडस वस्तुसारखी संस्कृती चनिेतन होता कामा नये. 
जीवनातील ग्राम्यता आचण ओंगळपणा यािें चनयमन करणाऱ्या बुद्धी आचण सभ्यता यािंी िैतन्यशीलता 
म्हणजे संस्कृती हे स्वरुप संस्कृतीला प्राप्त होण्यासाठी श्रे्तेिी प्रिचलत पचरमाणे आहेत ती तर अढळ 
राखलीि पाचहजेत पण त्यािबरोबर त्यािंा प्रभाव अचधक ्यापक होईल असे प्रयत्न केले पाचहजेत. सतत 
्यापक आचण सखोल होत जाणारे भावनात्मक अनुभव आचण बौचद्धक प्ररियीया याचं्याशी त्यािंा प्रत्यक्ष संबंध 
जोडला जाऊन ते अचधकाचधक ्यापक व समृद्ध झाले पाचहजे. जीवन जगण्यािी कला पचरपूणसतेला 
देण्यािी क्षमता असलेलया एका लहान वगमाणशी संस्कृती चनगडीत झालयाने श्रे्तेिी पचरमाणे जतन 
करण्यािा पचहला जदे्दश कदाचित साध्य होऊ शकेल. परंतु त्यािा सतत चवकास करण्यािा दुसरा मात्र पूणस 
होणार नाही. समाजातील काही थरानंा या संस्कृतीमुळे सभ्यतेिा खराखोटा मुलामा देण्यािे काम 
कदाचित होईल परंतु बाकीिा अफाट समाज रासवट राहील आचण संस्कृतीिी वाट खंुटली की एकंदर 
सभ्यतेिाि ऱ्हास होईल. संस्कृतीिे जतन होईल पण चतिा चवस्तार होणार नाही आचण आजच्या 
पचर्स्थतीत संस्कृतीिा सतत चवस्तार झाला तरि चतिे जतन करता येईल. 

 
तात्पयस, समाजाच्या चभन्नथरामंध्ये तीव्र भेद जत्पन्न करणारी वगस् यवस्था समाजसंस्कृतीसाठी 

अचनवायस नाही. या वगस् यवस्थेला समाज-संस्कृतीिे काही जदात्त वैचशष्ट्ठ्य मानण्यािे कारण नाही. 
वगस् यवस्था अपचरहायस आहे. असे काही लोक मानतात. ती अटळ असेलही पण मानवी समाजाला काही 
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दुदैव अटळ असते, तसेि हेही समजाव.े पण अटळ मानली म्हणून ती इष्ट वा प्रशसंनीय होऊ शकत नाही. 
वगस् यवस्था ही एक प्रकारिा कच्चा माल आहे. भतूकाळाच्या इचतहासातील वाळू व गाळ तपासून त्यातले 
सुवणस-कण तेवढे चनवडून काढाव े लागतात. तसे आंधळ्या आर्थथक शतितींना चववकेाने व बुद्धीने चनमंत्रण 
करूनि सुसंस्कृत समाजािी जभारणी करावी लागते. ज्या िैतन्यामुळे एकंदर समाजात बुचद्धप्रामाण्य 
आचण सामंजस्य यािंी वाढ होऊ शकते या िैतन्यशतितीकडून वगीय वस्तू्स्थतीतून जद्भवणाऱ्या नैसर्थगक 
प्रकृतीना प्रोत्साचहत करण्यािे काम होऊ नये. या िैतन्याच्या स्पशमाणने वगीय प्रवृत्तीिे शुद्धीकरण ्हाव े व 
त्याचं्यावर योग्य संस्कार केले जाव.े वगस् यवस्थेमुळे चनममाणण होणाऱ्या चवकृती आचण अनुषंगाने चनममाणण 
होणारे धोके याचं्याबद्दल स्पष्ट इषारा देता आला पाचहजे म्हणजेि वगमाणचवहीन समाज रिनेच्या वाढीला 
त्यािे सहाय्य होईल. 

 
वगस् यवस्थेमुळे असंख्य चवकृती चनममाणण होतात. चवशषे हक् आचण अन्याय या दोन चवकृती मूलभतू 

स्वरुपाच्या आहेत. काही गटानंा चहतकारक व इतरानंा अचहतकारक अशा खास सवलती हट्टाने प्राप्त 
करून घेता येणे ही पचहलया प्रकारिी चवकृती झाली. आचण सते्तिा जपयोग समाजाच्या सवस सामान्य 
चहतासाठी न करता आपलया खास हक्ािे संरक्षण करण्यासाठी आचण त्यानंा स्थैयस आणण्यासाठी करता 
येणे ही दुसऱ्या प्रकारिी चवकृती असते. 

 
चवशषे हक् आचण जुलूम यािंा एक खास स्वभाव असतो. त्यानंा स्वतःच्या अ्स्तत्वािी जाणीव 

नसते. पूवीप्रमाणे त्याचं्या अ्स्तत्वाला आ्हान चमळताि ते चनषेध करीत कशगे सरसावनू धावनू जात 
नाहीत. जलट आपली कशगे धोकादायक राचहली नसून ती जपयुतित आचण संुदर सजावटीसारखी आहेत 
आचण कोणत्याही स्वाचभमानी समाज स्वप्नात सुद्धा त्यािंा त्याग करणार नाही असे ते आवजूसन सागंू 
लागतात. तरीसुद्धा हे चवशषे हक् वैय्तितक संस्कृती आचण सामाचजक सौहादस यािें शत्रूि असतात, हे 
लक्षात ठेवलेले बरे. त्याचं्यामुळे काही लोकात प्रभतु्वािी व काही लोकात लािारीिी भावना चनममाणण होते. 
ज्यािंा त्याचं्यामुळे फायदा होतो त्याचं्यात दुष्टपणािी प्रवृत्ती वाढते तर ज्यािंी हानी होते त्याचं्यात कटुतेिी 
भावना चनममाणण होते. पचरणामतः दोघामंध्ये परस्पर संशय व संघषस भावना वाढते. कोणताही समाज या 
प्रवृत्तीिे मूळ कारण दूर करून चतिे चनमुसलन करील समाजातील चनरचनराळे लोक एकमेकानंा केवळ 
स्वाथांिे साधन म्हणून न समजता साध्य म्हणून मानतील हे आपलया सुसंस्कृतपणािे लक्षण असे तो समाज 
आग्रह पूवसक सागेंल. ज्या संस्थामुळे काही लोकाचं्या फायद्यासाठी दुसऱ्या लोकािंा चवकास खंुटला जात 
असेल अशा संस्थानंा तो समाज रानटी आचण चतरस्करणीय समजेल. सत्ता एकतंत्री होणार नाही. ती 
जबाबदार राहील असा तो प्रयत्न करील आचण सामाचजक संस्थात चवशषे हक्ािा चशरकाव होत आहे असे 
आढळले तर त्यािंा तो तत्काल चनिरा करील. 
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प्रकरि ३ रे 
ऐणतहाणसक ेार्श्मभूमी 

 
प्रत्येक चपढीला आपलया काळातील संस्था पचरियाच्या झालेलया असतात आचण म्हणून नैसर्थगक 

वाटतात. नाचवन्यािा माणसानंा अचधक धक्ा बसतो. वगेळेपणािी भीती वाटते. पण खरोखर वगेळे काय 
असते आचण वर वर वगेळे परंतु आंतचरक स्वरुपात परस्पर सदृश्य असणारे याचं्यातील फरक सवस 
सामान्यपणे ओळखला जात नाही. अपायकारक आचण प्रचतबधं करता येण्यासारख्या असमानता नैसर्थगक 
भासतात आचण त्यानंा अपचरहायस व चनरुपद्रवी असमानतेिा आसरा चमळालयामुळे त्यािें चवरोधापासून 
संरक्षण होते. चवशषे हक्ािंा बडेजाव सरंजामशाहीच्या अंधेर युगात होता आचण त्या युगाबरोबर चवशषे 
हक्ािाही अस्त झाला अशी प्रिचलत समजूत आहे. ही समजूत खोटी आहे, चवशषे हक् अद्याप अ्स्तत्वात 
आहेत आचण त्याचं्या अ्स्तत्वामुळे औद्योचगक शतिती पंगू होतात व समाजात काही चवषारी प्रवृत्तीिा फैलाव 
होतो असे म्हटले तर ते अचतशयोतित वाटेल. कारण चवशषे हक्ि अ्स्तत्वात नाहीत अशी समजूत रूढ 
आहे. 

 
कायिेशीर णिशेषहक्ांचा अस्त 

 
हे चवधान अचतचरतित वाटते कारण चवशषे हक्ावर अचधच्त अशा समाजात पचरवतसन झालयामुळेि 

औद्योचगक संस्कृतीिी वाढ होऊ शकली. अठरा्या शतकाच्या मध्यापासून एकोचणसा्या शतकाच्या 
मध्यापयंत झालेलया जदारमतवादाच्या िळवळीने चवशषे हक्ावर आधारलेलया समाज्यवस्थेवर अत्यंत 
प्रखर असा ऐचतहाचसक हल्ला झाला. चवशषे हक्ाचवरुद्ध ही मोहीम प्रिडं शतितीने आचण दृढचनियाने 
िालचवण्यात आली. या मोहीमेमुळे अनेक छोट्यामोठ्या सत्ता जलथून पडलया. या िळवळीिे तत्वज्ञ 
चनममाणण झाले, नेते चनममाणण झाले आचण या िळवळीत काही हुतात्मेही झाले. या िळवळीच्या चवजयामुळे 
समृद्धीिे आचण सते्तिे एक नवीन जग अ्स्तत्वात आले आचण ज्याना हे जग लाभले त्यानंा आपण चवशषे 
हक्ाचवरुद्ध लढाई कायमिी कजकली असा आत्मचवश्वास वाटू लागला हे स्वाभाचवक होते. फ्रें ि रियातंी आचण 
औद्योचगक रियातंी या दोन रियातं्यानंी यरूपमधील जमरावशाहीिी जुनी समाज ्यवस्था नष्ट केली. अमेचरकेत 
ही लढाई लढावी लागली नाही. अफाट नैसर्थगक साधन संपत्ती, शतेीच्या जचमनीिी चवपुलता आचण 
कसणाऱ्यािंी जणीव, मोठमोठी जंगले या सवस घटकामुंळे अमेचरकेत मोठ्या स्वरुपात जमरावशाहीिा जदय 
होणे शतिय न्हते. या सवस घटकािंा एक संयुतित पचरणाम घडून आला. भचवष्ट्यकालीन समाजातील 
चवषमता भतूकाळातलया पेक्षा कमी असेल ककवा जास्त असेल पण नवीन चनममाणण होणाऱ्या असमानतेिी 
कारणे, ता्त्वक अचध्ान आचण ्याप्ती ही अमेचरकेत अगदी वगेळी असणार अशी चनचित पचर्स्थती या 
घटकामुळे चनममाणण झाली. 

 
 चवशषे हक् बहुचवध स्वरुपािे असू शकतात आचण समानतेिे अनेकचवध अथस संभवतात. मानवी 

संबधंावर रिलेले ते एक गचणती रुपक असते आचण त्यािा अथस कसा लावायिा हे आर्थथक पयमाणवरणाच्या 
्यावहाचरक वास्तवतेवर अवलंबनू असते त्यामुळे चनरचनराळ्या काळात त्यािा वगेवगेळा अथस लावला 
जातो. फ्रान्समधील जदारमतवादी िळवळीिे चसद्धान्त असे स्थल-कालसापेक्ष न्हते. ते वैचश्वक स्वरुपािे 
होते हा त्या िळवळीिा मोठेपणा होता. या िळवळीने ज्या सत्त्यािंा पुरस्कार केला ती केवळ फ्रें ि 
लोकासंाठी अथवा सोळा्या लुईच्या काळातील फ्रान्ससाठी न्हती. ती सवस कालीन आचण अचखल 
मानवतेसाठी होती. परंतु सवस मानवी प्रयत्नानंा ्यापून टाकणारे असे हे दशसन असले तरी समकालीन 



 
 

 अनुक्रमणिका 

चपढीच्या वस्तु ्स्थतीपासून त्यािी फारकत झालेली न्हती त्यािी झेप चवश्व्यापी होती. पण पाय 
जचमनीवर घट्ट रोवलेले होते. सामाचजक अन्यायाच्या काही संचदग्ध व संचक्षप्त स्वरुपावर हल्ला न िढचवता 
या िळवळीने चवचशष्ट अन्यायाच्या काही चनचित व भरीव स्वरुपावर रोख ठेवला. आचण समानतेिी मागणी 
करताना काही अमूतस कलपनािंा त्यानंी पुरस्कार केला नाही. समानतेिे स्पष्ट चनचित रुप त्याचं्यासमोर 
होते. ज्या चनचित अन्यायावर त्यानंी हल्ला िढचवले ते चवचशष्ट वगांना कायद्याच्या संरक्षणाखाली चवशषे 
आर्थथक सवलती चमळत होत्या त्याि या अन्यायास कारणीभतू होत. या चवशषे हक्ािंा कायदेशीर आधार 
संकुचित करून अथवा अचजबात नष्ट करून नवीन वगीय संबंध झालयास समानता स्थापन होईल असा 
त्यािंा चवश्वास होता.  

 
ज्या प्रस्थाचपत समाज ्यवस्थेवर हा हल्ला होता त्या ्यवस्थेतील असमानता योगायोगाने आलेली 

वा अस्थायी स्वरुपािी न्हती. जाणीवपूवसक पद्धतशीरपणे चनममाणण केलेली असमानता हेि त्या 
समाज्यवस्थेिे वैचशष्ट्ठ्य होते. ही समाज ्यवस्था वगीय शोषणावर आधारलेली होती. या ्यवस्थेत 
मजूराचं्या पचरश्रमाने चनसगांकडून प्राप्त झालेलया संपत्तीतील कसहािा वाटा अलपसंख्य जचमनदार वगमाणला 
चमळत असे. शतेकऱ्यावर लादलेली वचर् श्रेणीिी ताबेदारी हे या समाजािे आर्थथक अचध्ान होते. हा 
वचर् वगस शतेकऱ्याकडून त्याच्या चपकािा काही भाग रोख पैशाच्या रुपाने आचण काही भाग मालाच्या 
रुपाने वसूल करून चशवाय त्याला आपली वैय्तितक िाकरी करायला लावीत असे. या समाजात 
कायद्याच्या आधारावर हक् आचण कतस्ये यािंी समाजाच्या चनरचनराळ्या थरात पक्षपाती वाटणी करण्यात 
येऊन त्यािंी परस्परापासून फारकत करण्यातं आली होती. केवळ रुढी अथवा सामाचजक प्रभाव 
याचं्याद्वारा ही फारकत झालेली न्हती, ती कायद्यानेि अ्स्तत्वात आणली होती. या जुन्या काळातील 
सामाचजक वगांना वगस म्हणण्यापेक्षा वतनदाऱ्या म्हणणेि अचधक जचित ठरेल. या वतनदाऱ्यामुंळे जत्पनािे 
फरक मोठे होते. परंतु प्रत्येकाला काही चवचशष्ट हक् व चवशषेाचधकार होते. आचण या हक् व अचधकारातंील 
फरकामुळे ते वगस परस्परापासून अगदी स्वतंत्र आचण वगेळे झाले होते. 

 
खंडकरी सामाचजक बाबतीत कचन् समजला जात होता आचण चशवाय तो कायद्याने लादलेलया 

चवषमतेिाही बळी होता. वारसा हक्ाने अथवा जचमनदारी खरेदी करून जमराव झालेलयाना सन्मानािी 
पदवी चमळत असे आचण त्यािबरोबर अनेक फायदे चमळत असत. फ्रान्स आचण जमसनीतील त्या काळातील 
असमानता प्रामुख्याने आर्थथक न्हती. ती कायदेशीर होती. संपत्तीिी बेहद्द चवषमता न्हती असे नाही पण 
जत्पन्नातील फरक इतकाि कायदेशीर दजमाणिा फरकही या वगस ्यवस्थेला आधारभतू होता. सामान्य 
नागरी हक् सुद्धा सवस माणसानंा समान न्हते, तर राजकीय हक्ािंी गोष्टि नको. वगमाणनुसार हक्ािें वाटप 
झालेले होते. समानतेच्या मागणीला समाजातील पुराणमतवादी चविारवंत चवरोध करीत असत. 
समानतेमुळे समाज रसातळाला जाईल याबद्दल त्यािंी पक्ी खात्री होती. एकोणीसा्या शतकात संपत्तीच्या 
समान चवतरणाला ज्यािंा चवरोध होता त्यानंाही नेमकी हीि भीती वाटली. अशा रीतीने एका समाजािी 
जणू दोन राष्ट्रात चवभागणी झाली होती. पण ही चवभागणी गरीबी श्रीमंतीिी न्हती. एक राष्ट्र धचनकािें तर 
दुसरे गचरबािें, एक मालमत्ता बाळगणारािें, एक मालमत्ता नसलेलयािें अशा प्रकारिी ही दोन राष्ट्रे 
न्हती. ज्यानंा कायद्याने चवशषे हक् चमळाले होते ते आचण ज्यानंा हक्ापासून वचंित करण्यात आले होते ते 
अशी ही चवभागणी होती. 

 
सरंजामशाहीिा शवेट झालयाने जेथे एक स्वतंत्र जात चनममाणण झाली नाही असा इंग्लंड हा एकमेव 

देश आहे असे टोक््हय म्हणतात. इंग्लंडिे हे चित्र आचण आधुचनक इं्ग्लश समाज याचं्यातील 



 
 

 अनुक्रमणिका 

परस्परचवरोध अचतशय तीव्र असलयािे स्पष्टि चदसते. इतर देशातं बचंदखान्याच्या कभती जध्वस्त होण्यासाठी 
रियातंीिा धरणीकंप ्हावा लागला. यूरपमध्ये रियातंीिा काल खंड सुरू होण्यापूवीि रियातंीमुळे चनममाणण होणारे 
समाज पचरवतसनािे घटक इंग्लंडने आपलया समाज ्यवस्थेत सामावनू घेतले होते. इंग्लंडमध्ये 
असमानतेला कायद्यािा आधार देण्यातं आला न्हता. समाज रिना संपत्तीच्या चवषम चवतरणावर 
आधारलेली होती हे खरे पण युरोपीय पद्धतीिी वतनदारी इंग्लंडमध्ये न्हती आचण जी होती चतला 
वैधाचनक संचहतेत स्थान न्हते. केवळ वतितृत्वाच्या पचरभाषेति चतिे अ्स्तत्व जाणवत असे. या 
पचर्स्थतीत इंग्लंडमधील ्यापारी आचण जद्योगपती याचं्या न्या वगमाणला सते्तच्या तटबदंी जध्वस्त न करता 
चकल्ला काबीज करता आला यात काही आियस नाही. युरोपीय समाजवादामध्ये ‘भाडंवलदार’ (वजू्यमाण) या 
शब्दाला स्थान चमळाले कारण तेथे जमराव व शतेकरी या जुन्या वगमाणपेक्षा एक नवीन वगस रियातंीनंतर चनममाणण 
झाला. त्यािा स्वतंत्र नाम चनदेश आवश्यक होता. इंग्लंडमध्ये पेढीवाले, नबाब, आचण लष्ट्करी कंत्राटदार 
यािंी जपटसुंभ जमरावशाही असलयामुळे या नवीन शब्दाला अथसि न्हता. कारण शाचररीक श्रम करणारे 
श्रमजीवी वगस सोडले तर बाकी सवस वचर् सामाचजक स्तरािंा ‘भाडंवलशाही’ या एका शब्दात समावशे होत 
होता. इं्ग्लश समाजात अशा प्रकारिा भाडंवलदार वगस बनला नाही. कारण एकतर तेथे कायद्याने मान्यता 
चदलेलया चवशषे हक्ानंा अत्यंत अलपस्थान होते. त्यामुंळे इंग्लंडच्या वगेळ्या समाज्यवस्थेिे स्वरुप पाहून 
युरोपीय चनरीचक्षक भारावनू गेले तर त्यातं नवल नाही. समाज्यवस्थेच्या या वैचशष्ट्ठ्यामुळेि इंग्लंडला 
न्या आर्थथक संस्कृतीिे अग्रदूत होता आले. पण त्यािबरोबर नेमके याि वैचशष्ट्ठ्यामुळे फ्रान्समध्ये 
जद्घोचषत झालेलया समानतेच्या तत्वािे फारि सौम्य पडसाद इंग्लंडमध्ये जमटले. समानतेच्या 
रियाचंतकारक चसद्धान्ताच्या संसगमाणपासून इंग्लंडला अचलप्त राहता आले कारण फ्रें ि रियातंी होण्यापूवीच्या 
काळात हे समानतेिे रसायन इंग्लंडला लहान लहान घोटाने पाजण्यात आले होते आचण म्हणून फ्रें ि 
रियातंीमुळे इंग्लंडवर काही चवशषे पचरणाम झाला नाही. 

 
असमानतेला कायदेशीर स्थान नसलयामुळे समाजातील चनरचनराळ्या थरानंा अलग राखणारी 

कायद्यािी कंुपणेही इंग्लंडमध्ये न्हती. पण इंग्लंडच्या राजकीय चविारात मात्र सामाचजक असमानतेला 
असाधारण महत्व प्राप्त झाले. श्रेणीरिनेवर आधारलेले वगीय विसस्व आचण वगीय दास्य ही या चविारािी 
गृचहतकृत्ये होती. समाज्यवस्थेिी कलपना या गृचहत कृत्यावंरि आधाचरत होती. असमानतेसाठी प्रत्यक्ष 
कायदा करण्यािी जरूर नसते. रुढी आचण परंपरा याही वैधाचनक जपाय योजनेिे काम करू शकतात हे 
इं्ग्लश राष्ट्रसते्तच्या आचण इं्ग्लश समाजाच्याही प्रतीतीस आले. कायद्यात स्थान नसलेले चसद्धान्तही 
समाजावर प्रभतु्व गाजव ू शकतात. हे आढळून आलयामुळे कचन्ांना योग्य अंतरावर ठेवण्यासाठी 
इंग्लंडच्या वचर् वगमाणने फतित या चसद्धान्तािाि जपयोग केला फायदा करण्याच्या भानगडीत ते पडले 
नाही. बकेने आपलया भाषणात जमरावशाहीिी प्रशसंा करताना अचतशय भडक भाषा वापरली होती; “सवस 
देशाला आपलया छायेखाली चवसावा देणाऱ्या, चपढ्ा न चपढ्ावंर सुखसोयींिा वषमाणव करणाऱ्या महान् वट 
वृक्षासारखी” जमरावशाहीिी संस्था आहे असे बकस  म्हणतो. यंगने थोड्या सौम्य भाषेत आपले चविार 
माडंले. आपण एखादे चिरपचरचित सत्य माडंीत आहोत अशा आचवभमाणवात तो चलचहतो “कचन् वगांना जर 
गरीबीत डाबंून ठेवले नाही तर ते कधीि कष्ट करणार नाहीत. हे जघड सत्य फतित महामूखमाणलाि कळत 
नसेल.” चशक्षणाच्या सावसचत्रक प्रसाराला चवरोध करणारे लोकही याि भाषेत बोलत. चशक्षणामुळे गरीब 
लोक आपलया वचर्ाशंी जद्धटपणाने वागू लागतील म्हणून त्यािंा सावसचत्रक चशक्षणाला चवरोध होता. 
याच्याबरोबर जलट कारणासाठी गचरबानंा चशक्षण द्याव ेअसे म्हणणारेही लोक होते. त्यािें म्हणणे असे की 
चशक्षणामुळे गरीब लोक जद्धट होतील ही भीती ्यथस आहे. जलट त्याचं्यामध्ये वचर्ाचंवषयी आदरभाव 
वाढेल, ते्हा गरीबानंा चशक्षण देण्यास हरकत नाही. राज्यकत्यमाण वगमाणपैकी पुष्ट्कळानंा असमानता ही 
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जीवनािी एक श्रद्धाि वाटत असे. वरकरणी सवमाणना समान हक् असले तर िालेल पण अचधकार मात्र 
समान असता कामा नये. अचधकारािंी चभन्नता कायम ठेवता येत असेल तोपयंत हक्ािंी नाममात्र समानता 
चबनधोक िालू ठेवावी असे हा वगस मानीत असे. ते्हा चनरचनराळ्या वगांना चनरचनराळा दजमाण कायद्याने 
प्रस्थाचपत झालेला नसलयामुळे इंग्लंडमध्ये कायदेशीर असमानता न्हती पण वरच्या वगमाणिे शासनावरील 
चनयंत्रण, शकै्षचणक संधीच्या बाबतीतील त्यािंी चमरासदारी, राजकीय सते्तवरील त्यािंी पकड आचण या 
सते्ततून चमळणाऱ्या सवस सवलतीवरील त्यािंी चमरासदारी या सवस कारणामुळे इं्ग्लश समाजातही 
असमानता तीव्र स्वरुपात होती. 

 
ज्या देशानंी जुन्या श्रेणीपद्धतीवर प्रखर हल्ला झाला त्या देशाति समानतेिे तत्व घोचषत करण्यात 

आले. समानतेच्या आदशमाणला प्रथम कडाडून चवरोध करणाऱ्या देशानंाही नंतर रडतखडत आचण अंशतः का 
होईना पण समानतेिा ्यावहाचरक प्रयोग करणे अपचरहायस झाले. त्या काळात समानतेच्या आंदोलनािा 
मुख्य जदे्दश वगीय संबधंाच्या कालबाह्य पद्धतीला कायद्याने चमळालेली मान्यता समाप्त करणे हा होता. 
जुनी वगस् यवस्था नष्ट करून सतत वगेाने चवस्तारणाऱ्या समाजाला जपयुतित अशी नवी ्यवस्था चनममाणण 
करणे आवश्यक होते. त्या काळात समानतेिी चवचवध संकलपने आकारास आली. यापैकी कोणत्या ना 
कोणत्या कलपनािंा वारसा नंतरच्या चपढ्ानंा चमळाला. समानतेिे जे स्वरुप त्या काळात पचरपूणस वाटले ते 
त्यानी स्वीकारले व जे स्वप्नील अथवा चवकृत वाटले त्यािा त्यानंी त्याग केला. 

 
अथमाणति त्या काळात समानतेिा जो अथस स्वीकारण्यात आला त्याच्या अनुषंगाने नवीन 

समाज्यवस्था घडचवण्यािा चवचशष्ट मागसही स्वीकारण्यात आला. त्या काळातंील चवचशष्ट पचर्स्थती आचण 
आर्थथक वातावरण यानंीि समानतेला चवचशष्ट अथस प्राप्त करून चदला आचण समाजपचरवतसन घडवनू 
आणण्यािे चवचशष्ट मागसही चनचित केले. त्यावळेी फ्रान्समध्ये ज्या प्रकारिी असमानता होती चतिे चनराकरण 
करण्यािा कायसरियम तेथे अंमलात आणला गेला. फ्रान्समध्ये कायद्याने चनममाणण केलेली चवषमता अचधक होती 
आचण म्हणून संपत्तीच्या चवषमतेपेक्षा कायद्याने प्रस्थाचपत केलेलया चवशषे हक्ावरि अचधक प्रखर हल्ला 
करण्यात आला. औपिाचरक अथवा वैधाचनक समता आचण ्यावहाचरक अथवा आर्थथक समता असा फरक 
करण्यात येत असे त्यावळेच्या सुधारकािंा प्रमुख जदे्दश पचहली म्हणजे वैधाचनक समता साध्य करण्यािा 
होता, ही समता इष्ट त्या प्रमाणात आपापतः स्थापन होईल अशी त्यािंी समजूत होती. त्यानंा आर्थथक 
जद्योगानंा प्रत्यवाय आणणाऱ्या कायदेशीर अडिणी दूर करून घ्यावयाच्या होत्या आचण या जद्योगातून 
चनममाणण होणाऱ्या संपत्तीिा चवचनयोग करण्याच्या मागमाणतील कायदेशीर प्रचतरोध दूर करावयािा होता. 
मालमत्ता बाळगणारे आचण स्वतः जत्पादक असलेलया लोकािंी लोकशाही त्यानंा स्थापन करावयािी होती. 

 
या आदशमाणच्या चसद्धीसाठी वापरण्यात आलेली साधने रियातंीकाळातील फ्रें ि आर्थथक पचर्स्थतीने 

घडचवलेली होती. त्यावळेी पॅचरस आचण लीआँ ही शहरे सोडता अन्य भागात औद्योचगक कामगार संख्येने 
आचण प्रभावाने जपेक्षणीय होते. आपण एक स्वतंत्र वगस आहोत ही जाणीव त्यानंा झालेली न्हती. 
कामगारवगमाणिी पचर्स्थती व प्रश्न हे पुढच्या शतकात चनकडीिे झाले. परंतु रियातंीकाळात मालमत्ता 
नसणाऱ्या वगमाणिा प्रश्न चवशषे चनकडीिा न्हता; प्रश्न होता तो मालमत्ता बाळगणारंािा, चवशषेतः 
शतेकऱ्यािंा. िार पिंमाशं राष्ट्र शतेीवर जगत होते. शतेकीवर अचधच्त अशा सरंजामशाहीच्या अनािारािे 
घनदाट जंगल माजले होते. त्यामुळे ही संरजामशाही ्यवस्था जलथून टाकणे महत्वािे होते. चवशषे 
हक्ाचवरुद्ध पुकारलेलया लढ्ाला चिरस्थायी चवजय चमळचवण्यासाठी सरंजामशाहीिा नाश करणे 
आवश्यक होते. वैय्तितक स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे असमानता चनममाणण होते म्हणून वैय्तितक 



 
 

 अनुक्रमणिका 

स्वातंत्र्यावरील चनबंध समाप्त करणे हाि असमानतेिा अंत करण्यािा खात्रीलायक मागस होता. पुढच्या 
चपढ्ानंा स्वातंत्र्य आचण समानता परस्पर चवसंगत कलपना वाटलया. परंतु, फ्रें ि रियातंीच्या सुवणस घडीला 
स्वातंत्र्य आचण समानता यािंी संगती राखणेि त्या चपढीला महत्त्वािे वाटले. त्यावळेी मोठे जद्योग 
बालयावस्थेत होते. आचण म्हणून हे जद्योग मोठे पुढे भाडंवलदार आचण कामगार याचं्यातील वगसभेद तीव्र 
होतील अशी कलपना त्या पचर्स्थतीत करता येण्यासारखी न्हती. तसेि कायद्यावर आधारलेलया 
चमरासदारीिे जच्चाटन झालयानंतर चतच्या जागी समाजातील अन्य शतितींच्या युतीतून चनममाणण झालेली नवी 
चमरासदारी स्थापन होईल अशी शतियताही त्यानंी चविारात घेतली नाही. प्रामुख्याने ग्रामीण असलेलया 
समाजात शतेकरी हा प्राचतचनचधक जत्पादक असतो. त्या समाजात कारागीर अथवा ्यापारी वगमाणिेही तेि 
स्थान असते. अशा समाजात सामाचजक न्याय चमळचवण्यासाठी संघटनात्मक मागमाणिा जपयोग होत नाही 
असंघचटत ्यतितींना न्याय चमळचवता येत असे. फ्रान्सच्या कोवळ्या प्रजासत्ताकाच्या भमूीवर एकीकडे 
सैन्यािी घोडदौड िालली असताना दुसरीकडे राजधानीत त्यािवेळी सावसचत्रक चशक्षणािी योजना तयार 
होत होती. रियातंीच्या व लढ्ाच्या धुमिरियीत सावसचत्रक चशक्षणाच्या ्यवस्थेला महत्व चमळाव े हे त्या 
प्रजासत्ताकािे एक दैचदप्यमान यश मानले पाचहजे. रियातंीच्या तत्वज्ञानािा मुख्य भर सावसचत्रक चशक्षणावर 
न्हता. ्यतितीला सहाय्यभतू होईल आचण शासकीय दडपशाहीपासून चतिे संरक्षण केले जाईल अशी 
यंत्रणा जभारण्याच्या कायमाणलाि रियातंीच्या तत्वज्ञानाने चवशषे महत्व चदले. ज्या कायदेशीर शृखंलामुळे 
्यतितीच्या शतिती जखडलया जात असत त्या शृखंलातून ्यतितींिी सुटका करण्याकडे चवशषे लक्ष चदले 
गेले. रियातंीपूवस काळ हे एक अंधारयुग होते. त्या काळात ्यतितीच्या प्रगतीवर घालण्यात आलेले प्रचतबधं दूर 
झाले की बुद्धीमंताचं्या कतृसत्वाला मुतित के्षत्र चमळेल अशी प्रिलीत समजूत होती. एकदा वैय्तितक 
जपरियमशीलतेवरील चनबंध नष्ट झाले की प्रत्येक मनुष्ट्य आपलया शतितीच्या बळावर स्वतःिे व आपलया अन्य 
बाधंवािें जास्तीत जास्त कलयाण करू शकेल. मनुष्ट्य कष्ट करून जे पेरील त्यािी फळे त्यालाि जपभोगता 
येतील अशी ्यवस्था चनममाणण करावयािी हा त्यािंा प्रमुख जदे्दश होता. 

 
म्हणूनि रियातंीमुळे सामान्य आचण समान नागचरकत्व प्रस्थाचपत होऊन वतनदारी नष्ट झाली. 

चनदान तत्वतः तरी कायद्याच्या दृष्टीने सवस माणसे समान असावी हे तत्व प्रस्थाचपत झाले. सवमाणनी 
जत्पन्नाप्रमाणे कर चदला पाचहजे व त्याप्रमाणे सवस लोक कर भरतील असे गृचहत धरण्यात आले. इच्छेला 
येईल तो ्यवसाय करण्यािे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला चमळाले. आपलया मजी प्रमाणे खरेदी चवरियी, ्यापार, 
भाडंवलािी गुंतवणूक करता येऊ लागले. चवशषे म्हणजे समाजातंील सवस लोकानंा इच्छेनुसार मालमत्ता 
बाळगण्यािा अचधकार चमळाला. मालमते्तबाबत वैय्तितक सावसभौमत्वािा हक् नष्ट झाला. चनदान तो नष्ट 
्हावा असे पचरवतसनवाद्यानंा वाटत होते. आता फतित बाजारी मालािा पाचहजे तसा चवचनयोग करण्यािा हक् 
प्रस्थाचपत होणे जरले होते. 

 
अशा प्रकारच्या समाजात ्यतिती ्यतितीमध्ये चवषमता जरलीि तरी ती बोिण्या इतकी प्रखर नसते 

असा दावा केला जातो. कायद्याने प्रस्थाचपत झालेलया चवशषे हक्ामुळे जी असमानता चनममाणण झाली होती 
ती त्या चवशषे हक्ाबरोबरि नष्ट झाली. आर्थथक स्वातंत्र्यामुळे समाजातील चनिेतन स्तरीकरण मोडून पुन्हा 
प्रवाचहत्य चनममाणण करता येते. ते्हा,ं सवस नागचरकाचं्या कायदेशीर हक्ािा सारखेपणा हाि समानतेिा खरा 
अथस असतो. या स्वरुपािी समानता स्थापन करणे शतिय आहे आचण फतित याि स्वरुपािीि आहे असे त्यािें 
ठाम मत होते. आचण म्हणूनि ज्या जहाल लोकानंी अचधक ्यापक समानतेिा आग्रह धरला आचण 
शतेीचवषयक कायद्यािी मागणी करून ज्यानंी रियातंीिे अपूणसत्व जघडकीला आणले त्यािंा तडकाफडकी 
चनकाल लावण्यात आला. “झोपडीत राहणाराने राजवाड्यात राहणाऱ्यािा दे्वष करू नये,” हे त्यािें सूत्र 
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होते. रियातंीनंतर स्थापन झालेलया संसदेने (कन् ्हेनशन) कायदेशीर चवशषे हक्ािंा पुरस्कार करणारानंा 
जसे चनदसयपणे दडपून टाकले चतततियाि चनदसयपणे संपत्तीच्या समानतेिा पुरस्कार करणारानंाही शासन 
केले. बाबफू या साम्यवादी नेत्यािा वध झाला. आचण त्याच्या पे्रताबरोबर आर्थथक समानतेिे भतूही गाडून 
टाकण्यात आले. त्यानंतर १८४८ िी दुसरी रियातंी होईपयंत आर्थथक समानतेिा आवाज ऐकू आला नाही. 

 
परंतु पचर्स्थती कोणाच्या भावनािंी कदर करीत नाही. काही चनणसय ती समाजावर सतितीने 

लादते. फ्रान्समध्ये जदय पावलेलया समानतेच्या चसद्धान्ताला अन्य युरोपीय देशात प्रारंभी बराि चवरोध 
झाला पण या देशानंाही नाखुषीने का होईना पण फ्रान्सच्या पावलावर पावले टाकून जावे लागले. फ्रें ि 
रियातंीत लोकानंी जे बदल घडवनू आणले ते या देशात शासनानंा कराव ेलागले. फ्रान्समध्ये जे पचरवतसन 
झाले त्यािी प्रचतचरियया आपलया देशात होऊन आपण संकटात सापडू नये अशी त्यािंी स्वाभाचवक इच्छा 
होती. म्हणून ते स्वतःि बदल करण्यास तयार झाले. मनापासून हे बदल नको असलयामुळे ते भचवष्ट्य 
काळाला तसे सामोरे गेले नाहीत. पाठ करूनि जभे राचहले पण सरकले त्या चदशनेे. फ्रान्समध्ये 
जसळलेली पचरवतसनािी लाट पूवेकडे आचण जत्तरेकडे पसरली. या लाटेला काही नवीन प्रवाह येऊन 
चमळाले. जदाहरणाथस पूवस यरूोपमध्ये जचमनीच्या मालकीच्या पद्धतीिी पुनघसटना करण्यात आली. तेथील 
जुन्या राजवटीत आर्थथक जीवनािा कोंडमारा झाला होता पण फ्रें ि रियातंीत अचनयंचत्रत राजसते्तिा शवेट 
झाला त्यामुळे या देशातही ्यतिती स्वातंत्र्यािे आंदोलन सुरू झाले. या ्यतिती स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामुळे 
चमरासदारीच्या किाट्यातून आर्थथक जपरियमशीलतेिी सुटका झाली. कारागीर व ्यापारी याचं्या 
्यावसाचयक संस्थािा (चगलडस) प्रभाव कमी झाला आचण कालबाह्य अशा सरकारी चनबंधानाही समाप्त 
करण्यात आले. या ्यतितींवादातूनि अखेर आर्थथक तंत्रात घडून आलेलया रियातंीिी फळे जपलब्ध होऊ 
लागली. पण त्याि बरोबर संपत्तीच्या न्या जमरावशाहीच्या जचमनीच्या मालकीवर आधारलेलया जुन्या 
जमरावशाहीच्या बरोबरीिे स्थान चमळाले. 

 
वगीय ्यवस्थानंा स्थैयस देणाऱ्या पारंपचरक समाज रिनेवरील हा हल्ला यरूपपुरताि मयमाणचदत 

न्हता. एकोचणसा्या शतकाच्या प्रथमाधमाणत अमेचरकेतही सामाचजक चवशषे हक्ानंा आ्हान देणारे प्रखर 
चविार ्यतित होऊ लागले होते. अमेचरकेत सामाचजक चवशषे हक्ानंा चवरोध करण्यािे धोरण स्वीकारले 
होते. ककबहुना अमेचरकेिे अ्स्तत्व हेि मुळी सामाचजक हक्ाचवरुद्ध एक युद्ध होते असे म्हणणे अचधक 
जचित ठरेल. अमेचरकेच्या राष्ट्र संस्थापकाचं्या हातातील कुऱ्हाड आचण न्या वसाहती स्थापन करणाऱ्या 
अग्रदूताचं्या हातातील फावडे ही या युद्धातील हत्यारे होती. पुढे अमेचरकेिे मुख्य जीवनकें द्र समुद्र 
चकनाऱ्यापासून दूर अंतभमाणगात पचिमेला सरकले. प्रामुख्याने चकनाऱ्याजवळ वस्ती असताना युरोपीय 
धतीच्या संस्था अ्स्तत्वात आलया होत्या. पण वस्तीिे कें द्र अंतभमाणगी गेलयानंतर अगदी नवीनि समाज 
स्थापन झाले. या नवीन समाजानंी यरूपमध्ये अज्ञात असलेली समता चनममाणण केली हे त्यािें एक खास 
वैचशष्ट्ठ्य समजले पाचहजे. 

 
हे नव े समाज केवळ राजकीय कौशलयाने घडचवण्यात आले न्हते. तेथील चवचशष्ट पचर्स्थतीने 

त्यानंा आकार चदला होता. आचण म्हणून युरोपीय समाजात प्रसृत असलेलया भेदभावापासून हे समाज मुतित 
होते. यरूपमध्ये आर्थथक स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे रोजंदारी करणाऱ्या कामगारवगमाणिा जदय रोखला गेला 
होता. पण अमेचरकेतील या समाजात आर्थथक स्वातंत्र्य प्रथमपासून होते. आर्थथक दडपशाही नसलयामुळे 
नवीन नवीन के्षत्रात सहज प्रवशे करणे त्याना शतिय झाले. देश अफाट होता आचण जसजसे ते अंतभमाणगात 
गेले तसतसा सीमािंा चवस्तार झाला. अथमाणत या प्ररियीयेला भगूोलािी मयमाणदा होतीि पण ती मयमाणदा गाठली 
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जाईपयंत चवकासाला आचण चवस्ताराला वाव होता. जोपयंत ही अवस्था होती तोपयंत अमेचरकेत नैसर्थगक 
म्हणता येईल अशा समानतेिा आदशस चनममाणण झाला. अमेचरकेच्या ध्येयवादावर आचण संस्थावर या 
आदशमाणिा ठसा इतका खोलवर जमटला होता की प्रत्यक्ष तो आदशस हरपला तरी त्यािा प्रभाव कायम 
राचहला. अमेचरका जगातील एक प्रबल आर्थथक सत्ता असून तो एक अफाट आर्थथक संधी असलेला देश 
बनला. अमेचरकेला एका न्या जगािे प्रतीक समजण्यातं येऊ लागले. या न्या जगात वगस आचण संपत्ती 
याचं्या भेदभावापासून ्यतितीिे संरक्षण केले जाते. प्रत्येक ्यतितीला स्वतःच्या कतृसत्वाने आपले भचवत्य 
घडचवण्यािी संधी चमळते. 

 
इंग्लंडमधील वातावरण वगेळे आहे. वचर् वगस आचण सवससामान्य माणसे याचं्यातं काही भेदभाव 

केला जाऊ नये या चसद्धान्ताला इंग्लंडमध्ये कधीही थारा चमळाला नाही. फ्रें ि रियातंीबद्दल इंग्लंडमध्ये 
प्रारंभी सहानुभतूीिी लाट जसळली होती पण ती लवकरि ओसरली. अठरा्या शतकातलया रुढीवादी 
लोकानंा फ्रें ि रियातंीमुळे झालेलया पचरवतसनािा धक्ाि बसला. फ्रान्समध्ये झालेले मालमते्तिे चवतरण, 
जच्चचनितेिे कायदेशीर भेद नष्ट करून दजमाण व हुद्दा या बाबतीत स्थापन झालेली समानता हे त्यानंा 
आियसकारक आचण भयावह वाटले. चवसा्या शतकात याि रुढीवादी प्रवृत्तीच्या लोकानंा रचशयन 
रियातंीनेही अशीि धडकी भरली होती. अमेचरकन रियातंीने जगाला चदलेलया मानवी हक्ाच्या जाहीरनाम्याला 
इं्ग्लश रुप देऊन त्यािा प्रिार करण्यािे काम पेन आचण गॉडचवन याचं्यासारख्या चविारकानंी केले. पण 
त्यानंा चवचक्षप्त समजण्यात येत असे. ते्हा सामान्यतः असे म्हणता येईल की समाजाच्या ज्या थरातून 
जहाल चविारक व राजनीतीज्ञ चनममाणण होतात त्या समाज-गटालाही फ्रान्समध्ये जद घोचषत झालेलया 
समानतेच्या चसद्धान्तािा अथस पटला नसता. आपलया राहत्या घरातला भाडेकरू जपद्रवकारक आहे म्हणून 
कोणी आपले घर जाळून टाकणार नाही. इंग्लंडमधील समाज जीवन फ्रान्सपेक्षा वगेळे होते. इंग्लंडच्या 
समाजजीवनात कायदेशीर चवशषे हक्ानंा स्थान न्हते; जचमनदार वगस सावसजचनक जबाबदाऱ्यािें पालन 
करणारा होता, शतेीपेक्षा कारखानदारी आचण ्यापार यानंाि फार महत्त्व होते, लहान मालमते्तदारािंी 
संख्या वाढत होती. इं्ग्लश समाजाच्या या चवचशष्ट घडणीमुळे फ्रान्सप्रमाणे इं्ग्लश मध्यमवगस 
जमरावशाहीवर एकदम तुटून पडला नाही. जमरावशाहीचवरोध सौम्य आचण संयत असावा अशी खबरदारी 
घेण्यात आली. कारण जमरावशाहीचवरुद्ध प्रखर टीका केली तर एकूण इंग्लंडमधील जनता जमरावशाही 
चवरुद्ध भडकून जठेल अशी त्यानंा भीती वाटली. जनतेिा प्रक्षोभ त्यानंा टाळावयािा होता. 

 
इंग्लंडमधील त्या काळातील सुधारकािंी ही संयत भचूमका सामाचजक वस्तु्स्थतीशी सुसंगत 

होती. कायदेशीर दजमाणतील भेदभाव हा समाज ्यवस्थेिा आधारभतू घटक नसलयामुळे फ्रें ि आचण इं्ग्लश 
भाडंवलदार वगमाणच्या वागण्यात एक महत्वािा फरक पडला. फ्रें ि भाडंवलदार काही काळ तरी 
जमरावशाहीचवरुद्ध कचन् वगमाणशी एकजूट करायला तयार झाला. पण इंग्लंडमधील भाडंवलदार वगमाणने 
मात्र वचर् वगमाणशी जमवनू घेतले. या न्या वगमाणला आपली महत्वाकाकं्षा पूणस करून घेण्यासाठी प्रस्थाचपत 
श्रेणी ्यवस्था नष्ट करण्यािी आवश्यकता भासली नाही. कारण या श्रेणी ्यवस्थेति संपत्ती आचण यश 
प्राप्त करण्याच्या संधी चमळू शकतील आचण या संधीमुळे सामाचजक महत्वाकाकं्षा पूणस करून घेता येणे शतिय 
आहे असे त्यानंा आढळून आले. इं्ग्लश समाजात स्वतंत्र जत्पादकािंी संख्या अचतशय कमी होती, आचण 
कामगार हा समाजातील बहुसंख्य वगस झाला होता. फ्रान्स आचण इंग्लंडमधील समाजरिनेतील या 
फरकामुळे एकाि प्रचरिययेिे चभन्न पचरणाम या दोन देशात घडून आलेले चदसतात. फ्रान्समध्ये आर्थथक 
जपरियमशीलतेिे स्वातंत्र्य चमळताि सवस देश स्वतंत्र झाला. इंग्लंडमध्ये आर्थथक जपरियमािी क्षमता मालमत्ता 
बाळगणाऱ्या अलपसंख्य वगमाणलाि होती. त्यामुळे आर्थथक जपरियमाचं्या स्वातंत्र्याने या अलपसंख्य वगमाणिाि 
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काय तो फायदा झाला, त्यािी शतिती वाढली. जच्च मध्यमवगमाणतील लोक हे स्वतःि जमराव होते. त्यािंा 
अंतगसत संघषस कौटंुचबक कलहासारखा होता आचण म्हणूनि इंग्लंडमधील जमरावशाहीला या मध्यमवगमाणला 
आपलया बाजूला ठेवता आले. आचण जमरावशाही व मध्यमवगस याचं्या संघषमाणला वगससंघषमाणिे जग्र स्वरुप येऊ 
शकले नाही. नुसता संघषसि टळला असे नाही. संघषमाणचशवायि मध्यमवगमाणला राजकीय सते्तत भागीदारी 
चमळालयामुळे समाजरिनेिा पाया अचधक ्यापक झाला आचण चतला अचधक स्थैयस आले. आचण हा बदल 
समाजरिनेत मूलतः काहीही पचरवतसन न होता झाला. मोठमोठ्या जचमनी असलेली शतेी ्यवस्था, ग्रामीण 
जीवनातंील सभ्य चश्ािार आचण लािारी यािें संयुतित अ्स्तत्व, शहरातील जचमनीवरील भाडे आचण 
खाणीिी रॉयलटी यािें न कमावलेले गेलेले जत्पन्न आचण जद्योगाच्या चवस्ताराबरोबर या जत्पन्नात वाढ, 
प्रािीन शकै्षचणक संस्थावरील धचनक आचण प्रचतच्त वगमाणिी चमरासदारी हे सवस चवशषे अबाचधत राचहले. हे 
समाज चवशषे परदेशी चनचरक्षकानंा आियसकारक वाटत. या चवशषेाचं्या आधारावर लोकशाहीवादी आचण 
लोकशाही चवरोधक यानंी इं्ग्लश लोकशाहीच्या भचवत्याबद्दल केलेली भचवष्ट्ये खोटी ठरली. कारण 
इंग्लंडमधील प्रचरिययेिे वगेळे स्वरुप त्यानंी लक्षात घेतले नाही. इंग्लंडमध्ये जुन्या जमान्यािा जणु अंति 
झाला न्हता, त्याने फतित नवीन लग्न केले होते. फ्रान्सप्रमाणे इंग्लंडमध्ये समाजािी संपूणस जलथापालथ 
झाली नाही. परंतु औद्योचगक रियातंीमुळे ज्या नवीन शतिती चनममाणण झालया होत्या त्या शतितींनी जुन्या 
्यवस्थेत काहीं पचरवतसन घडून आले आचण त्याला नवजीवन लाभले. 

 
पण ्यतितीला ककवा राष्ट्राला असे नवजीवन काही अटीवरि चमळवता येते. बदल त्या जगातील 

्यावहाचरक आवश्यकता पूणस करता येणे ही त्यापैकी एक महत्वािी अट असते. इंग्लंडमध्ये जमराव वगस 
आचण राष्ट्र याचं्यात सामाचजक दरार चनममाणण झालेला न्हता, जमीन आचण भाडंवलािी मालमत्ता असलेले 
वगस आचण कोणत्याही प्रकारिी मालमत्ता नसलेले वगस याचं्यात दरी पडली होती. म्हणून सुधारक वगमाणने 
समानतेिी कलपना झटकून टाकली. त्यानंा समाजरिनेिा एकंदर डोलारा जध्वस्त करावयािा न्हता, 
पण या रिनेिा सामाचजक पाया अचधक चवस्तृत करण्यािी मात्र त्यािंी इच्छा होती. जुन्या चहतसंबंधाबंरोबर 
काही न्या चहतसंबंधानंा समान स्थान चमळाले पाचहजे हा त्यािंा पक्ा चनधमाणर होता. 

 
जत्पादन आचण वाहतुकीच्या नवीन तंत्रामुळे समृद्ध झालेलया वगमाणला समानतेिे तत्व परकीय 

चविारकाचं्या चवतंडवादािा हास्यास्पद प्रकार वाटला असेल. त्यानंी त्याचं्याकडे तुच्छतापूवसक दुलसक्ष केले. 
परंतु ज्याचं्या जत्पन्नािी रक्म सारखी आहे त्यानंा समान सन्मान चमळाले पाचहजेत हे त्याचं्या दृष्टीने 
स्वयंचसद्ध तत्व होते. संपत्तीच्या चवषमतेिे जे काही फायदे असतात ते आपलयाला जचित प्रमाणात 
चमळतील या आशनेे त्या सामाचजक चवषमता सहन करण्यािी त्यािंी तयारी होती. त्यािबरोबर एका 
प्रकारच्या संपत्तीला अनुकूल असणारे चनबधं नष्ट करण्यािा त्यािंा दृढचनिय होता. त्यावरून एक गोष्ट 
स्पष्ट होते. जदारमतवादी िळवळीिा प्रभाव इंग्लंडमध्ये अगदी मयमाणचदत झाला, चवचशष्ट सामाचजक गटावर 
त्यािा प्रभाव पडला. परंतु या मयमाणदेत त्यािी ्यावहाचरक भचूमका फ्रान्सच्या जदारमतवादापेक्षा वगेळी 
न्हती. राजकीय पक्षपाताने चनममाणण झालेले चवशषे हक् आचण समाजातील काही गटावर जबरदस्तीने 
लादलेली अपात्रता यािें चनराकरण आचण कायदेशीर हक्ािें समानत्व स्थापन करणे हाि इंग्लंडमधील 
जदारमतवादी िळवळीिा जदे्दश होता. या िळवळीच्या परीघात अनेक जपाय योजना व अनेक जचणवा 
अंतभूसत होत्या. त्यापैकी काहींिा चनदेश करता येईल. मतदानािा हक् सावसचत्रक करणे आचण स्थाचनक 
स्वराज्य संस्थात सुधारणा. फुकट्या नोकऱ्या आचण फुकटे चनवृत्ती वेतन बंद करणे, इंग्लंडच्या ििसिे चवशषे 
राजकीय हक् बरखास्त करणे, रोमन कॅथाचलतिस आचण ‘नॉन् कन् फस चमस्ट’ याचं्या अपात्रता दूर करणे; 
सनदी नोकऱ्यातील वचशलेबाजीला आळा घालणे, लष्ट्करी हुदे्द खरेदी करण्यािी पद्धत बदं करणे; काही 
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अपवाद सोडता सावसजचनक सेवातील सवस जागा खुलया स्पधेत चनवड करून भरण्यािी पद्धत सुरू करणे; 
सवस धमसमताच्या लोकानंा शाळा आचण चवद्यापीठात प्रवेश चमळेल असे चनयम करणे, आर्थथक जद्योग, ्यापार, 
भाडंवल गुंतवणूक इत्यादी वरील चनबंध दूर करणे आचण मयमाणचदत जबाबदारीिी स्थापना करणे; मालकाने 
केलेला करारािा भगं हा चदवाणी गुन्हा आचण कामगाराकडून करारभगं झालयास तो गुन्हेगारी गुन्हा असा 
पक्षपात करणारे कायदे रद्द करणे; करआकारणी कमीत कमी आचण संरक्षण व सु्यवस्था याचं्या गरजा 
भागचवण्यापुरतीि असावी; जत्पन्नावरील करािी आकारणी िढत्या प्रमाणात केली जाऊ नये, शतिय तर 
जत्पन्नावरील करि बरखास्त करावा, जद्योगावंर सावसजचनक चनयंत्रण नसावे, संकट कालात सावसजचनक 
सहाय्य देण्यािी तरतूद नसावी; चशक्षण आचण आरोग्य या सेवािंा चकमान गरजापेक्षा अचधक चवस्तार केला 
जाऊ नये वगैरे. या सवस गोष्टी एकाि धोरणािे भाग होते. १८३२-१८७० या काळात लोकचप्रयतेच्या 
कळसाला पोिलेलया एका सुसंगत तत्वज्ञानािा तो तकस शुद्ध असा ्यावहाचरक प्रयोग होता. नंतर पुढे 
समाज ्यवस्थेबद्दल दुसऱ्या कलपनांिा प्रभाव वाढलयामुळे हे तत्वज्ञान मागे पडले. परंतु आजही ते 
संपूणसपणे अस्तंगत झालेले नाही. 

 
हे तत्वज्ञान समताचध्ीत न्हते. कुळ आचण संपत्ती आचण चवशषेतः संपत्तीबद्दल त्यात चवशषे 

आदरभाव अंतभूसत होता. तसे त्याला समता-चवरोधी पण म्हणता येणार नाही कारण या तत्वज्ञानामुळे 
राजकीय आचण नागरी स्वातंत्र्यािा चवस्तार झाला. त्याने जघडलेलया दरवाजातून पुढे त्याच्या दृष्टीने 
अचप्रय अशा काही अचतथीनी प्रवशे करून घेतला. बेंथमॅने तत्वज्ञानािे मुख्य सूत्र माडंले; रियातंी न करता 
केवळ कायद्यामुळे मोठमोठ्या इस्टेटी मोडून लहान होण्यािी प्ररियीया घडू शकेल असे बेंथमॅिे मत होते. तो 
म्हणता “कायद्याने जर चतला (समानतेला) चवरोध केला नाही, कायद्याने मतितेदारीिे संरक्षण केले नाही, 
्यापार आचण ्यापारातंील देवाण घेवाण यावर कायद्याने चनयंत्रण घातले नाही. वारसा हक्ाने मालमते्तिी 
मालकी चदली नाही तर चवशषे प्रयत्न न करता रियातंी न करावी लागता, कोणताही धक्ा न बसता 
मोठमोठ्या इस्टेटी आपापतः लहान होत आहेत असे आढळून येईल”. या तत्वज्ञानाने सार म्हणून असे 
सागंता येईल की वैय्तितक स्वातंत्र्य प्रस्थाचपत झालयावर कालातंराने समाजातील सुजाण लोकानंा इष्ट 
वाटणारी समानता आपोआप चनममाणण होईल. आता या शहाण्या लोकानंा समता चकती प्रमाणात इष्ट वाटेल 
ते मात्र या तत्वज्ञानंी साचंगतले नाही. 
 

संघीची समानता 
 
एखाद्या राजकीय चसद्धान्तािा बरेवाईटपणा ठरचवताना त्याच्यातील कमजोरीपेक्षा त्याच्या 

शतितीिा चविार करणे अचधक जचित होईल. कायदेशीर चवशषे हक्ावर हल्ला करून ते हक् बरखास्त 
करण्यातं आलयामुळे समाजात घडून आलेले पचरवतसन प्रगाढ होते आचण चहतकारक होते. आर्थथक 
गरजामुळे हे पचरवतसन घडून आले होते. या पचरवतसनामुळे कलाचं्या प्रगतीला िालना चमळाली व मानवी 
समाज अचधक समृद्ध झाला हे मुद्दाम नमुद करण्यािी आवश्यकता नाही. संिार-स्वातंत्र्य, ्यवसायािी 
चनवड, जचमन आचण भाडंवल यािंा जपयोग यावरील चनबधं दूर झालयाबरोबर सरदारािें वाडे, काराचगरािें 
संघ आचण शहरे याचं्यात बचंदस्त झालेलया समाजाच्या शतिती मुतित झालया. वगीय दजमाणिे अधोमागी दडपण 
आचण एकतंत्री शासनािे लोखंडी पाश यातून समाजािी सुटका झाली. सामाचजक शतिती नवीन प्रकारच्या 
संस्थात एकवटलया आचण त्यातूनि औद्योचगक संस्कृतीिी भ्य रिना जभारली गेली. 
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कायदेशीर चवशषे हक् समाप्त करण्याच्या िळवळीने आर्थथक शतितींच्या संघटनेला िालना चदली 
पण चतच्या पचरवतसनाच्या शतितीिे एकमेव प्रत्यंतर न्हते. सामाचजक मुतितीिे साधन म्हणूनही चतिा प्रभाव 
कमीं महत्वािा न्हता, कायदेशीर चवशषे हक्ानंा चवरोध करण्याच्या तत्वाने जेवढे मानव चहतवादी श्रेय 
संपादन केले तेवढे फारि थोड्या तत्वानंा लाभले असेल. भ्रष्ट आचण जुलमी अलपसंख्याकंािंी राजकीय 
सते्तिी चमरासदारी सवसत्र अ्स्तत्वात होती आचण राजकीय संघटनेिे एक चनर्थववाद तत्व म्हणून चतिे 
समथसन करण्यात येत असे. परंतु राजकीय लोकशाहीिा चवस्तार झालयामुळे चमरासदारीिा कायदेशीर 
आधार नष्ट झाला आचण पुढे प्रत्यक्षात ती काही काळ अ्स्तत्वात राचहली. तरी कायद्याने प्रस्थाचपत 
झालेलया संस्थेिी प्रचत्ा चतला जरली न्हती. पूवी लाभदायक आचण प्रचतच्त ्यवसाय कुळवान आचण 
धचनक याचं्यासाठी राखून ठेवले जात ही मतितेदारी पण नष्ट झाली आचण सवस नोकऱ्या सवांना चनदान 
तत्वतः तरी खुलया झालया. गुलामी आचण भदूास पद्धती या संस्था चििन ििसने केलेलया सतत 
प्रिारानेसुद्धा नष्ट झालया न्हत्या. सुसंस्कृत राजाचं्या सुधारणानंीही त्याच्यात बदल झाला नाही. 
सेनेकापासून ्हॉलटेअरपयंत अनेक तत्वज्ञानंी केलेलया चनषेधािा काही जपयोग झाला नाही. परंतु 
कायदेशीर चवशषे हक् नष्ट करण्याच्या िळवळीने जे नविैतन्य चनममाणण केले होते त्यािा स्पशस होताि 
गुलामी आचण भदूास पद्धती नाहीशा झालया. तरी पण हे ्स्थत्यंतर घडून येण्यास तीन चपढ्ािंा काळ जावा 
लागला. कदाचित अजूनही जगाच्या एखाद्या कोपऱ्यात कोठेतरी त्यािें अवशषे जरले असतील. वास्तचवक 
सामाचजक प्रश्नाबद्दल जागृती चनममाणण झाली ते्हाि यूरपमधील शतेकऱ्यािंी दुः्स्थती हा कितनािा चवषय 
झालेला होता. प्रदीघस काळपयंत न सुटलेला प्रश्न या िळवळीने सोडचवला. आता यूरपमध्ये बहुतेक देशात 
शतेकऱ्याने आपले स्वतंत्र स्थान प्राप्त करून घेतले आहे. गैरहजर जचमनदाराला सतितीने खंड भरावा 
लागत असे. ही पद्धत एकोचणसा्या शतकात जवळ जवळ संपूणस बदं केली. चनरचनराळ्या देशात 
चनरचनराळ्या मागमाणने हा प्रश्न सोडचवण्यातं आला. फ्रान्समध्ये गैरहजर जमीनदाराचं्या जचमनी जप्त 
करण्यात आलया. जमसनीत जचमनीिे वाटप झाले आचण आयलंडमध्ये जचमनी खरेदी करण्यातं येऊन हा 
प्रश्न सोडचवण्यात आल्ला. युरपमध्ये १७८९ साली सुरू झालेली ही प्ररियीया १८१८ नंतर पूवस यूरपमध्ये पूणस 
झाली. 

 
या सुधारणेमुळे शतेकऱ्याला तत्काल सुबत्ता लाभली असे नाही. परंतु दीघसकालपयंत चटकलेले 

कायदेशीर अन्यायािे भीषण स्वरुप मात्र समाप्त झाले. शतेकऱ्यािी अवस्था नुसती ओझ्याच्या 
गाढवासारखी झाली होती. या सुधारणे नंतर त्याला माणुसकीने जगता येऊ लागले. शास्त्रीयज्ञानािा 
जपयोग करून जत्पादनात वाढ झालयास त्यािा फायदा गैरहजर जचमनदाराच्या चखशात न पडता तो 
प्रत्यक्ष शतेकऱ्याला चमळावा हे तत्व या सुधारणेमुळे प्रस्थाचपत झाले. शतेकऱ्यािंी या जोखडातून मुतितता 
करणाऱ्या तत्वालाि “समानता” नाव चमळाले आचण चवशषे हक्ािें चवच्छेदन करणाऱ्या पद्धतीला 
“लोकशाही” म्हटले. समानतेिा चवजय हा सामान्य माणसािंा चवजय होता. जत्पन्नािी अगदी काटेकोर 
बरोबरी म्हणजे समानता अशी सामान्य माणसािी समजूत के्हाही न्हती. ज्या संस्थामुंळे धचनक लोकानंा 
जुलुम करण्यािे अचधकार चमळतात आचण गरीब लोकानंा गुलाम बनचवले जाते त्या संस्था बरखास्त करणे 
हा समानतेिा मयमाणचदत अथस त्याला अचभपे्रत होता. म्हणून जत्पन्नािी गचणती बरोबरी अशतिय आहे हे चसद्ध 
करण्यासाठी जी चवद्वत्ता खिस करण्यात आली ती अगदीि अनवश्यक होती. 

 
कायदेशीर समानता प्रस्थाचपत करण्याच्या िळवळीमुळे नवीन जत्पादक शतिती चनममाणण झालया 

आचण काही पुरातन दुरािारािें जंगलही साफ झाले. या भमूीवर नवीन रिना जभारणाऱ्या ं चशलपकारानंा 
नव-रिनेिी काही मूलभतू तत्व ेया िळवळीतून प्राप्त झाली. या िळवळीने असमानतेच्या सवसि स्वरुपावंर 
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हल्ला न्हता. रुढीने आचण कायद्याने समाजातील चवचशष्ट गटानंा खास सवलती चदलयामुळे जी असमानता 
चनममाणण झाली चतच्यावरि या िळवळीिा मुख्य रोख होता. सवसि प्रकारच्या सामाचजक जच्चनीितेलाही या 
िळवळीिे चनचषद्ध ठरचवले न्हते. कायद्याने चदलेलया चवशषे हक्ामुळे चनममाणण झालेली असमानता तेवढी या 
िळवळीने त्याज्य ठरचवली. पण ही असमानता दूर केलयानंतर समाजात सत्ता आचण संपत्तीिे भेद जरलेि 
होते. हे भेद नष्ट करण्यासाठी चतने प्रयत्न केला नाही. जलट या भेदानंा बौचद्धक प्रचत्ा चदली. नैचतक 
औचित्यािे वलय त्याचं्याभोवती चनममाणण केले. भतूकाळातील सरंजामशाही चवषमतेिा या िळवळीिे 
चधःकार केला. परंतु औद्योचगक भचवष्ट्य काळातील चवषमतेला मात्र या िळवळीिा आचशवमाणद चमळाला. 

 
या िळवळीने जुन्या ्यवस्थेतील चवषमतािंा चधःकार केला तो चजतका महत्त्वािा होता चततकाि 

न्या ्यवस्थेतील चवषमतािंा केलेला पुरस्कार महत्वािा मानावा लागेल. मोठ्या जद्योगानंी ऐन 
चवकासाच्या अवस्थेत काही अत्त्युत्कृष्ट गुण जरूर प्रकट केले पण समतावादी गुणािंा मात्र त्यात प्रकषमाणने 
अभाव होता. म्हणूनि आता एक नवी सरंजामशाही चनममाणण होत आहे असा इषारा फ्रान्स आचण 
इंग्लंडमधील काही टीकाकारानंी चदला होता. मोठ्या जद्योगानंी समृद्धी आचण दाचरद्र्य, सत्ता आचण 
असहायता याचं्यातील दारुण परस्पर चवरोध चनममाणण केले ते भतूकाळातील चवरोधा इतकेि आत्यंचतक 
स्वरुपािे आहेत असे या टीकाकारािें म्हणणे होते. या टीकाकारानंा एक रोख ठोक प्रत्त्युत्तर चमळाले. न्या 
जमान्यातील परस्परचवरोध भतूकाळातील परस्पर चवरोधापेंक्षा तत्वतः चभन्न आहे आचण म्हणून त्यािी 
एकमेकाशी गल्लत करण्यात येऊ नये. 

 
जुन्या जमान्यातील चवषमता स्वछंदी, एकतंत्री पद्धतीतून चनममाणण झालया होत्या, म्हणून त्या असह्य 

वाटलया. त्या चवषमता वैय्तितक पात्रतेतील फरकामुळे सहज नैसर्थगकचरत्या जद्भवलेलया न्हत्या. 
राजकीय सते्तच्या पक्षपातामुळे त्यािंा जन्म झाला होता. या दृष्टीने चविार करता औद्योचगक समाजातंील 
न्या चवषमतेिे खरे तर स्वागति केले पाचहजे. वैय्तितक कतृसत्व अथवा त्या कतृसत्वािा अभाव या चवषमतेस 
कारणीभतू होतात. अशा रीतीने वैय्तितक गुणावगुणामुळे ही चवषमता चनममाणण झालेली असलयामुळे 
समाजािे नैचतक समथसन त्याना चमळावे हे जचित ठरेल. आर्थथक दृष्ट्ट्याही या चवषमता चहतप्रद मानलया 
पाचहजेत. कारण कतृसत्वािा पुरस्कार आचण कतृसत्व शून्यतेला शासन अशी अगदी न्यायपूणस पद्धत या 
चवषमतेमुळे प्रसृत होते. ते्हा अठरा्या शतकातील चवषमतेिा चधःकार करणे आचण एकोचणसा्या 
शतकातील न्या चवषमतेिे स्वागत यात कोणत्याही प्रकारिी चवसंगती नाही. एका काळातंील चवषमतेिा 
जद्भव सामाचजक संस्थातून झालेला होता तर न्या काळातील चवषमतः वैय्तितक िाचरत्र्यातून चनममाणण 
झालेलया होत्या. हा त्याचं्यातील महत्वािा फरक लक्षात घेतला पाचहजे. कायदेशीर हक्ािंी समानता 
प्रत्यक्षात स्थापन झालयानंतर अन्य कोणत्याही प्रकारिी समानता अनवश्यकि न्हे तर धोतियािी ठरेल 
असे सागंता येऊ लागले. 

 
केवळ लहरीवर अनुग्रह प्राप्त होणे अथवा एकतंत्री चनबधं घातले जाणे हे दोन्ही प्रकार बंद 

झालयामुळे आर्थथक संधीिे के्षत्र ्यापक झाले आहे. आर्थथक संधीि ्यापक झालयामुळे कतृसत्वानुसार 
्यतितींिी चनवड करणे शतिय झाले. या न्या पद्धतीमुळेही अखेर आत्त्यंचतक असमानता चनममाणण झाली 
असली तरी माणसािे चवषमकतृसत्व त्याला कारणीभतू आहे. ्यतितीिे समाजातील स्थान हे पूवी प्रमाणे 
चतच्या जन्मावरून चनचित होत नाही. कतृसत्वाकरून ्यतितीिे स्थान आचण वगसही ठरतो. वगस हा शब्द खुलया 
स्पधेच्या चहतकर रसायनातून शुद्ध आचण जदात्त होऊन बाहेर पडलयामुळे पूवी त्याला जे चवदे्वषकारक 
चविार चिकटले होते त्याचं्यापासून त्यािी मुतितता झाली आहे. दजमाण आचण जात याचं्या बधंनानंा तोडून वगस 
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आता एक प्रवाही आर्थथक गट म्हणून अ्स्तत्वात आला होता. कोणालाही या गटात प्रवशे करण्यािे अथवा 
त्या गटाच्या बाहेर जाण्यािे स्वातंत्र्य असते. न्या जमान्यात वाढत्या जद्योगानंा प्रचतरोध करणारा 
कोणताही अडथळा न्हता त्यामुळे वगीय चवशषेाचधकार अथवा वगीय दडपशाही चनममाणण होण्यािा संभव 
न्हता. एका दृष्टीने संपत्ती आचण सत्ता यािंी तीव्र चवषमता या समाजात असूनही त्याला वगसहीन समाज 
म्हणता येईल. कारण या समाजात कोणालाही संपत्ती आचण सत्ता संपादन करण्यािे सारखेि स्वातंत्र्य 
प्राप्त झाले होते. कायद्यािी समानता आचण आर्थथक स्वातंत्र्य याचं्या अपचरहायस संयोगातून आर्थथक 
असमानता चनममाणण होते असे म्हणून टीकेला बगल मारता येते. जत्पन्न आचण पचर्स्थती याचं्यात दारुण 
चवरोधािा अभाव म्हणजे समानता न्हे, असमान होण्यािे समान स्वातंत्र्य असणे हा समानतेिा खरा अथस 
होईल. या स्पधेमध्ये फारि थोड्या लोकानंा भाग घेता येतो हे खरे, परंतु कोणालाही स्पधेत भाग घेण्याला 
मज्जाव होत नाही आचण जे भाग घेतात त्याना कोणत्याही प्रकारिे अडथळे नसतात, ही स्पधमाण न्याय ्हावी 
यासाठी कायद्याने कोणालाही खास सवलती देऊ नये अथवा कोणावर खास बंधने पण लादू नयेत, एवढी 
खबरदारी घेणे पुरेसे होईल. अशी न्या असमानतेिे समथसन करणारािंी तकस  पद्धती होती. 

 
बहुतेक समाजपद्धतीत एखादा चवद्युत प्रवाह खेळचवणारा वाहक आवश्यक असतो. आपलया 

समाजाला असा वाहक संधीच्या समानतेमुळे जपलब्ध होतो. संधीच्या समानतेिे तत्व सवांनाि चशरोधाथस 
वाटते. ते मूतस स्वरुपात अंमलात आणण्याला सतित चवरोध करणारेसुद्धा तत्व म्हणून चतला मुजरा करतात. 
पुष्ट्कळ वळेा या तत्वामुळे आपलाही कायसभाग साधला जाईल या अपेके्षने हा मुजारा केलेला असतो. 
कारखान्याच्या अथवा बाजार-पेठेच्या चकफायतशीर धंद्यात या तत्त्वािी लुडबुड नसावी या अटीवरि त्यािा 
सन्मान केला जातो. जो पयंत समान संधीिे हे तत्व आपला ‘िेक’ वटचवण्यािा प्रयत्न करीत नाही तोपयंत 
त्यािी पत िागंली राहते. इतर अनेक जदात्त तत्वाप्रमाणे या तत्वालाही शा्ब्दक मान्यता जदंड लाभते. 
प्रत्यक्षात राज्य कारभार करणार नाही या अटीवर संधीच्या समानतेच्या तत्वाला राज्यपद देण्यास 
कोणािीि हरकत नसते. 

 
समान संधीच्या कलपनेिा आशय त्या कलपनेच्या इचतहासातून चनचित झाला. कायदेशीर 

असमानता आचण न्यायालयीन चवशषेाचधकार त्यानंा जलथून टाकण्यासाठी एक पािर म्हणून हा चविार 
घडचवला गेला. अगदी प्रारंभापासूनि या चविारािी माडंणी अकरणात्मकि करण्यात आली, करणात्मक 
माडंणी कधी केली गेलीि नाही. समान संधीिा अथस अचधकारािंी प्राप्ती असा न करता बधंनातून मुतितता 
असाि केला गेला. अशा प्रकारे त्यािे संकलन केलयानंतर त्याला एखाद्या भ्य छायाकृतीिी चवशालता 
आचण अवास्तवता प्राप्त होते. सत्ताधारी वगस ज्या भाषेत समान संधीिी प्रशसंा करतात त्यामुळे एक संशय 
चनममाणण होतो. या तत्त्वािा सरळ चधःकार करणे आचण तत्वाच्या प्रामाचणक अंमलबजावणीिा प्रयत्न करणे 
यापैकी त्यानंा अचधक भयावह काय वाटते हे सागंणे कचठण असते. 

 
कायदा न्याय असतो. भाकरीिी िोरी करणारा गरीब असो वा श्रीमंत दोघानाही सारखीि चशक्षा 

होईल. तसे म्हटले तर कायदा फार जदार पण असतो. सामाचजक पद्धतीमुळे जे संधी हस्तगत करू 
शकतात आचण ज्यानंा संधी हस्तगत करता येत नाही या दोघानंाही कायदा सारखेि वागचवतो. 
वास्तचवकपणे संधीिी समानता हा काही केवळ कायदेशीर समानतेिा प्रश्न नाही. संधीिी समानता 
असमथसतेच्या अभावावर अवलंबून नसते. समान संधीसाठी कतृसत्व असाव े लागते. समाजातील प्रत्येक 
माणसाला कुळ, ्यवसाय अथवा सामाचजक दजमाण याचं्यामुळे कोणत्याही प्रकारिा प्रत्यवाय न येता आपलया 
चनसगसदत्त शारीचरक, मानचसक आचण बौद्धीक गुणािंा पूणस चवकास करून घेता आला पाचहजे. ज्या प्रमाणात 
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अशी आत्म चवकासािी संधी समाजातील प्रत्येकाला चमळते त्याि प्रमाणात समाजात संधीिी समानता आहे 
असे समजावे आचण जलट सामाचजक पचर्स्थतीमुळे काही माणसाचं्या कतृसत्वाला पुरेसा वाव चमळत नसेल 
आचण इतरानंा सामाचजक पचर्स्थतीिा फायदा चमळून आणखी चवकास करून घेण्याच्या प्रयत्नात 
जते्तजनही चमळते. तेथे संधीिी समानता नाही हे जघडि आहे. अशा समाजात संधींिी समानता ही केवळ 
एक संुदर पण क्षीण अशी कलपनाि जरते. वास्तवाच्या जगात चतला स्थान जरत नाही. केवळ भाषणाच्या 
आतषबाजीति ती प्रकट होते. 

 
आर्थथक इचतहासाच्या १९१४ साली संपलेलया पवमाणिे मनोज्ञ चित्रण केनस् यानंी केले आहे. या 

कालखंडािे अत्यंत लक्षणीय वैचशष्ट्ठ्य म्हणून वैय्तितक प्रगतीिी के्षते्र सवांना खुली झाली या गोष्टीिा ते 
जल्लेख करतात. “बहुसंख्य लोक अत्यंत कष्ट करून चनकृष्ट दजमाणिे जीवन जगत... या पचर्स्थतीतून बाहेर 
पडण्यािा मागस होता. परंतु सामान्यजनापेक्षा ज्यानंा अचधक कतृसत्व अथवा िाचरत्र्य लाभले होते त्यानंा 
मध्यम अथवा वचर् वगमाणत प्रवशे करून घेणे शतिय झाले होते.” केनस् यािें लक्ष प्रवाहाच्या गतीकडे होते, 
पाणी अडचवणाऱ्या बाधंाकडे अथवा प्रवाहाला वगेळे वळण देणाऱ्या खडकाकडे त्यानंी लक्ष चदलेले चदसत 
नाही. वास्तचवक आताप्रमाणेि केनसच्या काळातील समाजात नवीन स्थान प्राप्त करून घेण्यासाठी 
धडपडणाऱ्या माणसाचं्या कतृसत्वाला पायबदं घालणारे अडथळे होते. या अडथळ्यामुळे अत्यंत करुणास्पद 
अशी वैफलयािी अवस्था काही माणसाचं्या वाटेला येत असे. आपलया काळात तर कें द्रीकरण आचण 
चवलीनीकरण यािंी गती वाढलेली आहे. एकेकाळी दाचरद्र्यातून झगडून श्रीमंत झालेलया स्वतंत्र 
जद्योगपतीिी कहाणी महत्वाकाकं्षी तरुणापेंक्षा एक स्फूतीदायक आदशस म्हणून ठेवीत असत. आज हा 
आदशस चवशषे जपयुतित ककवा अनुकरणीय राचहलेला नाही. पण एकोचणसा्या शतकावर ज्यािें प्रभतु्व होते 
त्या आदशमाणिे चित्रण म्हणून केनस् यािें वणसन समपसक आहे. औद्योचगक रियातंी हा शब्द प्रयोग वापरायिा 
असेल तर या रियातंीने ज्या शतिती मुतित केलया त्यािंी प्रवृत्ती वा चदशा चनर्थववाद मान्य करा्या लागतील, सर 
हेन्री मेन यानंी या प्रवृत्तींिे वणसन पुढील शब्दात केले आहे : ही एक प्रकारिी खाजगी लढाई आहे. ती 
फायदेशीर असते कारण या लढाईत एका माणसाला दुसऱ्याच्या खादं्यावर िढून बसता येते. पूवीच्या 
बहुतेक कालखंडापेक्षा या कालखंडात चनममाणण झालेली आर्थथक ्यवस्था अचधक प्रवाही अचधक लवचिक 
होती. लायक असेल तो जगेल या जीवन शास्त्रातील नैसर्थगक चनवडीच्या चसद्धान्तािीि ही सामाचजक 
आवृत्ती समजण्यास हरकत नाही. 

 
ते्हा संपत्ती आचण सत्ता यािें तीव्र भेद मध्यमवगमाणने मान्य केले होते. त्यािी अट एकि होती. 

्यतिती म्हणून त्याचं्यापैकी कोणालाही समाजाच्या जच्च पातळीवर जाण्यािे स्वातंत्र्य असले पाचहजे. 
मध्यमवगीयािंी ही अट मान्य करण्यास वचर् वगीय आनंदाने तयार झाले. खालच्या थरातील काही 
्यतितींनी संपत्ती आचण दजमाण प्राप्त करून आपलयात सामील ्हाव ेआचण आपली शतिती वाढवावी, मात्र वगस 
म्हणून आपले जच्च स्थान अबाचधत रहाव ेही जच्च वगीयािंी भचूमका होती. लॉडसस सभागृहात लॅझरसला 
स्थान चमळालयामुळे वचर् वगीय मुळीि अस्वस्थ झाले नाहीत कारण वचर् सदनाच्या वातावरणात तो 
बदलेल, सद गृहस्थासारखा वागू लागेल म्हणजे अखेर तो त्यांच्यासारखा होईल याबद्दल त्यानंा खात्री 
होती. काटकसर, स्वतंत्र वृत्ती आचण धार्थमकपणा या गुणामुळेि आपलयाला ही बढती चमळाली अशी 
लॅझॅरस स्वतःिी समजूत करून घेईल. धंदेवाईक चभकाऱ्याच्या चवशषे ज्ञानाच्या जोरावर तो चभकाऱ्याचं्या 
नालायकीिी कनदा करू लागेल. थोडतियात म्हणजे या समाजात अत्यंत नीितम ्यतितीला सुद्धा स्वास्थ 
आचण संमृद्धी कशी चमळचवता येते यािा जत्कृष्ट आदशस म्हणून त्यािा चनदेश करता येईल आचण तोही दचरद्री 
चभकाऱ्यासाठी पाणपोई स्थापन करण्यासाठी देणग्या देईल आचण स्वतःिा व आपलया वगमाणिा 



 
 

 अनुक्रमणिका 

परोपकारीपणािा लौकीक वृद्धींगत करील. इथपयंत सवस ठीक झाले. परंतु मध्यमवगीय व वचर्वगीय या 
दोघानंाही न समजलेली आचण दोघानंाही प्रशसंनीय न वाटलेली अशी समानतेिी नवी प्रवृत्ती चनममाणण 
झाली. ही एक नवी महत्वाकाकं्षा होती. केवळ वैय्तितक प्रगतीिा मागस सवांना खुला होण्याने या आकाकें्षिे 
समाधान होण्यासारखे न्हते. सामुदाचयक आंदोलनाने जच्च आचण नीि याचं्यातील अफाट अंतर कमीत 
कमी करण्यािी ही एक जबरदस्त पे्ररणा होती. या पे्ररणेिी त्यानंा भीती वाटली आचण चतरस्कारही वाटला. 

 
ते्हा कचन् वगमाणतील लोकानंा आपलयात सामावनू घेण्यास वचर् वगस फतित एका अटीवर तयार 

होते. कचन् पातळीवरून वचर् समाजात पोिणाऱ्या ्यतितींनी आपलया वगमाणला चवसरले पाचहजे आचण ज्या 
न्या समाजात त्यानंा प्रवेश चमळेल त्याच्याशंीि त्यानंी पूणस समरस झाले पाचहजे. ‘आपण’ आचण ‘ते’ 
याचं्यातील अंतर कायम राखणे आवश्यक आहे. सामान्यजन आचण श्रे् वगीय यानंा दूर ठेवणारी दरी 
असलीि पाचहजे. याबद्दल वचर् वगीयाचं्या मनात चतळमात्र संशय न्हता. जच्च-नीि श्रेणी हे समाजािे 
वैचशष्ट्ठ्य असते. या श्रेणी पूवीही होत्या, आता आहेत आचण पुढेही राचहलया पाचहजेत. हा मुळी चनसगमाणिाि 
चनयम आहे. या पचर्स्थतीमुळेि गरीबानंा आपली आर्थथक जन्नती करून घेण्यािी पे्ररणा चमळते, जते्तजन 
चमळते म्हणून ही ्स्थती आवश्यक आहे. या ्यवस्थेमुळे धचनकवगमाणच्या संस्कृतीिे संरक्षण होते. अपात्र 
लोकाचं्या संसगमाणने चतिा अधःपात होण्यािा धोका चनममाणण होत नाही. 

 
एखाद्या छोट्या हुषार बेडकाला त्याच्या चवचशष्ट अवस्थेतील गैरसोयी सहन करा्या लागतात. 

त्याचं्यापैकी बहुतेकानंा त्याि अवस्थेत सवस जीवन जगाव ेलागते आचण त्याि अवस्थेत मराव ेलागले तरी 
त्याचं्यापैकी चनदान काही भाग्यवंतानंा पुढे जाण्यािी संधी चमळेल अशी त्यानंा आशा असते. त्याचं्या शपेट्या 
एक चदवस गळून पडतील, तोंडे चवस्तृत होतील, पोट पसरट होईल आचण मग ते कोरड्या जचमनीवर जडी 
मारून जाऊ शकतील. तेथून ते आपलया घोगऱ्या आवाजात िाचरत्र्य व कतृसत्वाच्या सहाय्याने प्रत्येकाला 
आपली जन्नत्ती कशी करून घेता येते या चवषयावर प्रविने देतील. या प्रकारच्या समाज संकलपनाला ‘बेडूक 
तत्वज्ञान’ असे नावं देता येईल. कारण या तत्वज्ञानातील संदेश एकि आहे की, कचन् समाजातील 
असामान्य ्यतितींना समाज्यवस्थेतील चवषमतावंर मात करता येते. खालच्या थरातील माणसानंा वरच्या 
सामाचजक थरात जाण्यािी संधी चमळत असली तर आर्थथक चवषमतेतील चवषारीपणािा चनिरा होतो आचण 
कचन्पणािे सलणारे शलय सह्य वाटू लागते. हा खुलासा कोणी ऐकला नसेल असे नाही. चशक्षणािीसुद्धा 
चशडी असते. जे बुचद्धमान असतात तेि ही चशडी िढून वर जाऊ शकतात. अशी चशडी असणे हेि खरे 
महत्वािे आहे. ही चशडी असलयामुळे प्राथचमक शाळातंील वगमाणत मुलािंा भरणा फाजील होत असला, या 
शाळािंा पचरसर अत्यंत वाईट असला, तेथे सवस प्रकारच्या सोईिा अभाव असला तरी त्यािें महत्व जरत 
नाही. या गोष्टी मग दुय्यम महत्वाच्या होतात, हेही चविार सवसश्रुत आहेत. मानवी जीवनाकडे पाहाण्यात 
चकती चवपरीत दृचष्टकोण या चविारात ्यतित होतो. ज्या समाजात पचर्स्थतीने जन्मापासून असमान 
संधीच्या जोखडात मनुष्ट्य अडकला जातो त्या समाजात बुचद्धमानानंा पुढे येण्याला समान संधी खरोखर 
चमळणार काय? या तकमाणनुसार समाजातील बहुसंख्य लोकानंा संस्कृती प्राप्त करून घेण्यासाठी आपलया 
समाजसंस्कृतीलाि पारखे होण्याचशवाय दुसरा पयमाणय नाही. हीि ्स्थती स्वाभाचवक आचण जचित आहे. 
शतिती असेल त्यानंी धडपडत चकनाऱ्यापयंत जरूर याव ेपण जचमनीला पाय टेकताि प्रवाहात बुडणाऱ्या 
आपलया भाईबदंािंी त्यानंी पवमाण करता कामा नये. अशी पवमाण न करणे हाि त्याचं्या असामान्यत्वािा पुरावा 
असतो. 
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समाज चनिेतन ्हावयािा नसेल तर नवनवीन बुद्धीमंत समाजाला लाभले पाचहजेत. कतृसत्ववान 
माणसानंा आपलया शतितीिा जपयोग करून घेता आला नाही तर पराभवाच्या आचण वैफलयाच्या भावनेने 
त्याचं्यात कटुता चनममाणण होते. ते्हा आर्थथक पातळीवर रियमशः पुढे जाण्यािी संधी चमळणे, सामान्य 
पचर्स्थतीतून वर येऊन यश आचण समृद्धी प्राप्त करून घेता येणे हे सामाचजक स्वास्र्थ्यासाठी आचण 
वैय्तितक सुखासाठी पण आवश्यक आहे. त्यािबरोबर ज्या प्रचतबंधामुळे या संधी काही लोकानंा चमळत 
नाहीत आचण काही लोकानंा चमळतात ते प्रचतबधं अपायकारक असतात हीही गोष्ट जघड आहे. परंतु 
समाजातील खालच्या स्तरातील लोकानंा वरच्या पातळीवर जाण्यािी संधी असणे हे पुरेसे होत नाही. 
्यावहाचरक पातळीवर ्यापक प्रमाणावर समानता असली पाचहजे. तसेि काही लोकानंा जच्चवगमाणत जाणे 
शतिय झाले म्हणून जत्पन्न व सामाचजक पचर्स्थतीतील तीव्र चवषमतेिे महत्त्व कमी होत नाही. जलट, 
्यावहाचरक समानता जच्च प्रकारिी असेल तर वैय्तितक जन्नतीच्या संधीिे चवतरण होते आचण त्या 
सावसचत्रक होतात. वैय्तितक प्रगतीिा मागस खुला असला तरी त्या रस्त्यावरील वाटिालीिा प्रारंभ 
समानतेच्या पचर्स्थतीत झाला पाचहजे. अशी समानता असेल तर संधी केवळ औपिाचरकरीत्या न्हे तर 
वास्तचवकपणे अ्स्तत्वात आहेत असे म्हणता येईल. सभोवतालिी एकंदर पचर्स्थती समाजाला 
कलयाणप्रद असेल तर ती मानवी कतृसत्वाला सहाय्यभतू होते आचण मग जत्कषस अचधक चनयचमत आचण 
त्वचरत होतो. त्यािे स्वरुप अचनचित आचण खंचडत होत नाही. 

 
इंग्लंडमध्ये अशी सामाचजक पचर्स्थती नाही. त्यामुळे चनरचनराळ्या ्यवसायात श्रे् स्थानावर 

असलेलया लोकापंैकी बहुतेक लोक अलपसंख्य अशा सुखवस्तु वगमाणतून आलेले आढळतात यात काही 
आियस नाही. त्यािे चशक्षण ज्या शाळात होते त्या शाळािंा दजमाणही या अलपसंख्य वगमाणतील लोकानंा 
महत्वािी स्थाने चमळवनू देण्यास कारणीभतू होतो. प्रा. चजन्सबगस यानंी चनरचनराळ्या के्षत्रातंील २५०० 
लोकािंी कुळ आचण पूवस पीठीका या संबधंी केलेले संशोधन या चवधानाला पोषक ठरते. प्रा. चजन्सबगस यानंी 
या २५०० लोकािंी तीन गटात चवभागणी केली. (१) वचर् आचण मध्यम वगस (२) दरम्यानिा वगस (३) 
श्रमजीवी कामगार वगस, प्रा. चजन्सबगस यानी आपलया संशोधनातून असे दाखवनू चदले की (१) लया वगमाणच्या 
आजच्या चपढीतील १२ टके् आचण गेलया चपढीतील फतित ५॥ टके् लोकािें आईवडील (३) ऱ्या वगमाणतील 
होते. याच्या जलट (३) ऱ्या वगमाणच्या आजच्या चपढीतील ७३ टके् लोकािें आईवडील त्याि वगमाणतील होते. 
प्रा. चजन्सबगस चलचहतात : “आजच्या चपढीत जच्च स्तराच्या चदशनेे प्रवाचहत्व वाढले आहे” परंतु “आतापयंत 
फार थोडे लोक सामाचजक चशडी िढून जाऊ शकले. मात्र खालच्या वगमाणतील लोकात कतृसत्वािा संिय 
कमी होत असलयािा काही पुरावा चमळत नाही.” शकै्षचणक पचर्स्थती संबंधी जपलब्ध असलेले आकडे प्रा. 
चजन्सबगस याचं्या वरील चनष्ट्कषमाणलाि पुष्टी देतात. प्राथचमक शाळातून बाहेर पडणाऱ्या मुलापंैकी फारि 
थोड्या मुलानंा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या पूणस वळेेच्या चशक्षणािा फायदा घेता येतो. फी माफीिी 
तरतूद करून सुद्धा अत्यंत गरीब व कमी वतेन चमळचवणाऱ्या कामगाराचं्या मुलानंा जच्च चशक्षण घेणे शतिय 
होत नाही, असे या आकड्यावरून चदसून येते. 

 
जद्योगधंद्याच्या के्षत्रात जच्च स्थानावर असलेलया लोकाचं्या सामाचजक पाश्वसभमूीसंबधंी अशा 

प्रकारिा संख्या शास्त्रीय पुरावा फारसा जपलब्ध नाही, कापूस धंदा हा त्याला एक अपवाद आहे. सर चसडने 
िपॅमन आचण माचक्स यानी या धंद्यािे अभ्यसन केले. त्यानंा असे आढळून आले की मालकापंैकी जवळ 
जवळ तीन ितुथांश कामगारातून वर आलेले असावेत. पण कापूस धंदा हा काही चवचशष्ट प्रकारिा आहे. 
आर्थथक असमानता आचण सामाचजक अचभसरण यािंा चवचित्र संयोग या धंद्यात आढळतो. असेि संशोधन 
पोलाद, इंचजचनअकरग आचण जहाज बाधंणी आचण कोळशाच्या धंद्यासंबधंी करण्यात आले तर कदाचित 
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वगेळेि चनष्ट्कषस चनघण्यािी शतियता आहे. या प्रश्नावर प्रा. कारसाँडसस आचण चम. कारडोग जोन्स यािंी 
अचभप्राय वाजवी वाटतो. “ज्या समाजात ्यतितीिे चवचशष्ट स्थान काय आहे याला ककमत नसते पण 
कोणालाही आपलया आवडीच्या ्यवसायात प्रवशे करता येतो. धंदा करण्याच्या बाबतीत आईवचडलािंा 
दजमाण त्याच्या आड येत नाही अशा समाजािी कलपना करता येणे शतिय आहे... पण प्रत्यक्षात समाजािा 
आदशस कोठेही वास्तवात जतरलेला नाही.” थोडतियात सागंायिे तर पचर्स्थतीिी समानता मोठ्या 
प्रमाणावर स्थापन झाली नाही तर नुसती संधीिी समानता ही भ्रामकि ठरते. पचर्स्थतीिी समानता 
असली तर संधीिी समानता आपापतःि प्राप्त होईल. 

 
मोठ्या प्रमाणावर ्यावहाचरक समानता सामाचजक स्वास्र्थ्यासाठी आवश्यक आहे. कारण 

त्याचशवाय आपलया पात्रतेस अनुरुप असा ्यवसाय करण्यािी संधी सवस लोकानंा चमळणार नाही. पण 
आणखीही एका मूलभतू कारणासाठी समानता आवश्यक असते. समाजात एकतेप्रमाणेि चवचवधतेिीचह 
जरुरी असते. ्यतितींच्या गुणाचं्या चवचवधतेिी कदर करणे आवश्यक आहे. पण त्याहीपेक्षा माणसाचं्या 
सवससामान्य गरजा भागचवण्यािी तरतूद करणे अचधक महत्वािे असते. असामान्य गुण लाभलेलया लोकानंा 
त्याच्यासारखेि गुण लाभलेलया अन्य लोकाबंद्दल स्वाभाचवक आकषसण वाटते. या लोकानंी समाजसंघटना 
कशी असावी या बाबतीत कधी चविार केलाि तर असामान्य गुण असलेलया लोकाचं्या कतृसत्वाला वाव 
चमळेल अशाप्रकारे समाज संघचटत झाला पाचहजे असे ते म्हणतील. पण आपलया या मतात जी रियातंी 
अचभपे्रत आहे चतिा पूणस अथस अथवा त्या अथमाणिी ्याप्ती यािी त्यानंा कलपना नसते. प्रिंड आर्थथक 
संघटनामुंळे एक चवशषे प्रचरियया समाजात घडून येते. अशा संघटना असलेलया समाजात ९० टके् लोक 
रोजंदारी करणारे आचण फतित दहा टके् लोक मालक, शतेकरी, स्वतंत्र जद्योग करणारे कामगार अथवा 
्यावसाचयक या वगमाणतील असतात. अशी लोकसंख्येिी चवभागणी झालेलया समाजात वैय्तितक बुचद्धमत्ता 
आचण सामाचजक प्रवाचहत्वािे प्रमाण काहीही असले तरी पचहलया वगमाणतील अत्यंत अलपसंख्य लोक दुसऱ्या 
वगमाणला प्रवशे करतील ही गोष्ट जघड आहे. असामान्य बुचद्धमंताचं्या अभावी समाज चनःसत्व होईल हे खरे 
पण केवळ असामान्य बुचद्धमंताचं्या गरजा भागचवण्याच्या दृष्टीने समाजािी संघटना करता येत नाही. 
सामाचजक स्वास्र्थ्य केवळ बुद्धीमान नेतृत्वावर अवलंबनू नसते. त्यासाठी समाजातील चभन्न घटकात 
परस्पर साहियस आचण एकजूट असावी लागते. आचण यािा अथस असा की समाजात प्रगतीच्या संधी जपलब्ध 
असलया पाचहजे. पण त्यािबरोबर आणखी काही गोष्टी आवश्यक होतात. सवससामान्य संस्कृतीिा जच्च दजमाण 
आचण सवससामान्य चहतसंबंधािंी जाणीव असावी लागते. संस्कृती म्हणजे काही चनवडक लोकािंा धंदा 
नसून समाजातील सवसि लोकाचं्या सवससामान्य चज्हाळ्यािा चवषय असतो ही श्रद्धा सवस समाजात पसरली 
पाचहजे. केवळ नवनवीन सुखे आचण मानसन्मानाच्या जागा चमळालया म्हणजे माणसे सुखी होतात असे 
नाही. वरच्या श्रेणीत जाता येवो वा न येवो समाजात सवस ्यतितींना सुप्रचत्ीत आचण सुसंस्कृत जीवन 
जगता आले पाचहजे. आर्थथक पातळीवरील त्यािें स्थान कोणतेही असो ते त्याचं्या माणूस म्हणून दजमाणला 
शोभण्यासारखे असाव.े 

 
आपलयाला थोडी मोकळीक असावी, हातपाय हलचवण्याला जागा असावी असे वाटणे हा मनुष्ट्य 

स्वभाव आहे. चवश्रातंी आचण संतुष्टता आचण प्रयत्नही जच्च दजमाणिे असू शकतात. पण सवस माणसे फतित 
हालिाल करणाऱ्या हातपायािेंि बनलेले नसतात. बाजारपेठेत स्वतःिे श्रे् िातुयस दाखवनू त्यािा 
फायदा चमळचवण्याला आवश्यक गुण माणसाचं्या ठायी असतील. पण त्यािें त्याचशवाय आणखीही वगेळे 
गुण असतात. या गुणाच्या चवकासासाठी स्पधेिी आवश्यकता नसते पण हे गुण सुद्धा सामाचजक 
स्वास्र्थ्याला चततकेि आवश्यक असतात. संधीिी समानता म्हणजे या दोन्ही प्रकारच्या गुणाचं्या चवकासािी 
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संधी चमळेल अशी पचर्स्थती चनममाणण करणे. आर्थथक प्रवृत्तीिे प्राबलय असलेलया समाजात यापैकी पचहलयाि 
प्रकारच्या म्हणजे स्पधेत यश चमळचवण्यास आवश्यक असणाऱ्या गुणाचं्या चवकासाला अनुकूल पचर्स्थती 
असते पण ही ्यवस्था अपूणस असते. जीवनािी वाचं्छनीय पाचरतोचषके चमळचवण्यािी संधी व स्वातंत्र्य 
सवांना असावे यात शकंा नाही. पण कोणावरही एकतंत्रीपणाने काही पायबदं घातले जाऊ नये. असामान्य 
्यतितीच्या असामान्य शतितींना चवकासासाठी पूणस वाव चमळावा पण सवस सामान्य माणसासंाठी त्याचं्या 
सामान्य मान्यािा चवकास करून घेण्यािी संधी असावी. ज्या समाजात कतृसत्वाला योग्य अवसर चमळत 
नसेल वा जत्कषस करून घेण्यािी मोकळीक नसेल त्या समाजाला मादं्य आचण जडत्व येईल. पण 
त्यािबरोबर तो समाज जर कतृसत्व आचण जत्कषमाणच्या भौचतक ध्येयाचशवाय अन्य सवस गोष्टीबद्दल बेपवमाणई 
दाखवील तर तो कठोर आचण केवळ भौचतकतावादी होईल आचण अखेर ज्या ध्येयाचं्या मागे तो लागतो त्या 
ध्येयाबद्दलही त्यािा भ्रमचनरास होईल. बदल आचण प्रगती याचं्यात तो गोंधळ करतो. आध्या्त्मक श्रेय 
संपादन करणे सवांना शतिय असते पण या श्रेयािंा तो अ्हेर करतो, आचण संपत्ती हस्तगत करणे फार 
थोड्या लोकानंा शतिय असते पण त्याि जदे्दशासाठी तो धडपडतो. “जज्वल” जद्यािे अखंड स्वप्न पाहत तो 
जगतो पण हे स्वप्न सत्य होते ते्हा जे लखलखणारे सोने वाटले ते कचथल होते असे त्याला आढळून येते. 

 
वैय्तितक प्रगतीला पूणस वाव चमळाला पाचहजे हा चसद्धातं पक्षपाती आचण एकतफी आहे. समाजात 

काही महत्वाकाकं्षी बुद्धीमंत असतात. त्यानंा कतृसत्वािे के्षत्र खुले असले पाचहजे हा आग्रह योग्य आहे. परंतु 
चसद्धातंातील हा भाग बरोबर असला तरी त्यातं एक दोष आहे. वर येण्याच्या संधी समाजात फतित काही 
थोड्या लोकानंाि चमळतात. त्यामुळे एकंदर समाज जीवनावर पचरणाम होत नाही. जलट समाज-
संस्कृतीिा सावसचत्रक प्रसार झालयाने एकंदर समाजजीवन जन्नत होते. समाजात वर जाण्याच्या संधी 
असलया म्हणजे झाले, संस्कृतीच्या सावसचत्रक प्रसारािी आवश्यकता नाहीं, हे म्हणणे बरोबर नाही. ज्यानंा 
समाजात वर जाता येत नाही अथवा वर जाण्यािी इच्छासुद्धा नसते असे लोकही संस्कृतीच्या साधनािंा 
जपयोग करून घेऊ शकतात. संधीच्या समानतेिा चसद्धातं सामाचजक अचभसरणाला महत्व देतो ते बरोबर 
आहे. परंतु केवळ कायदेशीर चनबंधािा अभाव असला म्हणजे सामाचजक अचभसरण अप्रचतहत होऊ शकेल 
असे मानणे िुकीिे आहे. आर्थथक स्वातंत्र्य असले म्हणजे समाजािे स्तरीकरण होणार नाही असे 
समजण्यात ही िूक होते. माणसे वतसमानकाळात आचण भचवष्ट्य काळात जगत नाही. ्यतितींिा दृष्टीकोण 
ज्या सामाचजक थरात त्यानंा स्थान चमळते त्यावरून चनचित होतो, ज्या गटातून ते बाहेर पडलेले असतात 
त्यािा त्याचं्यावर काही प्रभाव जरलेला नसतो. एका वगमाणतून दुसऱ्या वगमाणत प्रवशे करण्यािे स्वातंत्र्य 
चमळाले म्हणून वगीय संबधंानंा काही लवचिकपणा आलेला चदसत नाही. 

 
आर्थथक चक्षचतजािंा वगेाने आचण अफाट चवस्तार होताना पाहून समाजात एक अभतूपूवस जत्साह 

चनममाणण ्हावा हे स्वाभाचवक असते. एकोचणसा्या शतकात इंग्लंडमध्ये व अमेचरकेत असे जत्साहािे 
वातावरण चनममाणण झाले. अमेचरकेत जमीन मुतित होती आचण जचमनीच्या आधाराने आर्थथक जीवनािी घडी 
बसचवली जात होती त्या काळात अमेचरकेत हा जत्साह होता. त्या जत्साचहत मनः्स्थतीत गचतमान जगाच्या 
दृश्याने मन भारावनू जावे यात नवल न्हते. त्या काळातील चविारानंा एक चवचशष्ट चदशा चमळाली. 
समाजात कामगारािें स्थान काय असाव े हा प्रश्न दुय्यम महत्वािा वाटला. कारण आजिा कामगार हा 
जद्यािा भाडंवलदार होणार होता; वगमाणवगमाणत अफाट अंतर चनममाणण झाले तरी त्यािी किता करण्यािे 
प्रयोजन वाटले नाही कारण एका वगमाणतील लोक दुसऱ्या वगमाणत जाऊ शकतील असा चवश्वास होता. याच्या 
जलट युरपमध्ये बहुतेक भागात सामाचजक स्तरीकरणिी ऐचतहाचसक परंपरा दृढभलू होती. तेथे अशा 
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प्रकारिे चववेिन हे आर्थथक अद भतूवादािा प्रकार समजला गेला असता. एके काळी त्या चविारात थोडे 
फार तर्थ्य होते तेही आता जरलेले नाही. 

 
आर्थथक दुरािारावर या भचूमकेत काही जपाय सुिचवले आहेत. संिार स्वातंत्र्य, समाजात वर 

जाण्यािे स्वातंत्र्य, खरेदी, चवरियी आचण भाडंवल गुंतवणुकीिे स्वातंत्र्य थोडतियात म्हणजे मालमत्ता आचण 
जद्योग यािंी सवस बंधनातून मुतितता हे आर्थथक-दुष्ट्कममाणवरील जपाय म्हणून साचंगतले गेले. पण ज्याचं्या 
जवळ मालमत्ता असते त्यािेंि ते संरक्षण करणार, ज्याचं्या जवळ मालमत्ताि नाही त्यािें काय संरक्षण 
करणार? जे आर्थथक स्वातंत्र्य चमळव ू शकतात त्यानंाि जद्योगािी नवीन के्षते्र खुली होऊ शकतात. 
साप्ताचहक वतेनावर अवलंबनू असतानाही मालमत्ता आचण जद्योग चनबधं मुतित झालयामुळे वगेवगेळ्या 
प्रकारच्या समाजावर घडून येणारे पचरणाम चभन्न असू शकतात. जेथे जचमनीच्या आचण भाडंवलाच्या 
मालकीिे चवतरण झाले असेल त्या समाजावर जो पचरणाम होईल त्यापेक्षा जेथे मालकी हक्ािे कें द्रीकरण 
झालेले असते त्या समाजावर घडून येणारे पचरणाम हे चभन्न असणार. मालकी हक्ािे चवतरण झालेलया 
समाजात मालमत्ता आचण जद्योग चनबधं मुतित झालयाने बंधचवमोिनािी अचधक चवशाल व ्यापक प्ररियीया 
घडून येईल. या प्ररियीयेमुळे समाजातील बहुसंख्य माणसे आपलया जीवनािे चनयमन करण्यास समथस 
होतात. या मुतितीमुळे माणसाचं्या ्यतितीमत्वािाि चवस्तार होतो असे तत्वज्ञ म्हणतात. दुसऱ्या प्रकारच्या 
समाजात म्हणजे जेथे मालकी हक्ािे कें द्रीकरण असते. तेथे चनबंधमुतित मालमत्ता आचण जद्योग हे बहुसंख्य 
समाजाला अचधक चनबचंधत करण्यास व समाजावर अलपसंख्यािें विसस्व स्थापन करण्यास कारणीभतू 
ठरतात. हे टाळण्यासाठी मालमत्ता आचण जद्योगावर लगाम घालून त्यानंा सौम्य बनवावे लागेल, असे 
चनयंत्रण नसले तर स्वातंत्र्यािा संकोि होऊ शकतो. समाजातील ज्या थोड्या लोकाचं्या ्य्तितत्वािा 
चवस्तार या दुसऱ्या प्रकारच्या समाजात होऊ शकेल त्यािंा हा बदल होण्या अगोदरि अचतचरतित चवस्तार 
झालेला असतो. आचण त्या ्यतितीच्या स्वतःच्या आचण त्याचं्या बाधंवाचं्या चहताच्या दृष्टीने त्याचं्या 
चवस्ताराला पायबधं घालणे इष्ट ठरते. 

 
ते्हा जेथे मालकी हक् चवकें द्रीत झाला असेल, तेथे त्यािे चवतरण झाले असेल तेथेि मालमत्ता हीं 

ऐतियािे तत्व म्हणून प्रभावी ठरते. कारण अशा चवकें द्रीत समाजात गरीब आचण श्रीमंत दोघानंाही चतिे 
संरक्षण चमळते, दोघानंाही चतच्यामुळे काही स्वातंत्र्य चमळते आचण समाजातील चभन्न चभन्न वगमाणतील आर्थथक 
परस्पर चवरोधािी कठोरता सामाचजक दजमाणत समानता आलयामुळे सौम्य होते. परंतु औद्योचगक समाजाच्या 
चवचशष्ट पचर्स्थतीत मालमते्तच्या मालकी हक्ािें कें द्रीकरण हे समाज-चवभाजनािे साधन बनते. आर्थथक 
चवषमता तीव्र स्वरुपात चनममाणण झालेलीि असते त्यात मालकी हक्ामुंळे चमळणारी सत्ता आचण सते्तच्या 
अभावातून येणारी असहायता यािंी भर पडते. त्यामुळे चवषमता अचधक तीव्रतम होते. दोन वगसतील अंतर 
केवळ जत्पन्नातील फरकापुरते मयमाणचदत न राहता संस्कृती आचण जीवन राहणी यातही हे फरक चनममाणण 
होतात. सवससामान्य माणसानंा आजन्म रोजंदारी करीत जगावे लागते. जन्मजात जच्चतेमुळे माणसानंा 
चमळणाऱ्या संधीत फरक पडत नाही, हे खरे. प्रत्येकाला धाडसाने स्वतंत्र जद्योगािा जपरियम करण्यािे 
स्वातंत्र्य असते, हेही खरे, तरीपण ते एका ्यतितीला शतिय होते ते सवमाणना अथवा बहुसंख्यानंा शतिय होत 
नाही आचण म्हणून हे फरक कायम राहतात. 

 
कायद्यातील समानतेच्या तत्वािंा आर्थथक वास्तवतेमुळे असा तडका फडकी चनकाल लागतो. 

कायदेशीर समानतेच्या तत्वािा जपयोग आर्थथक पचर्स्थतीिे वास्तव चवषमतापूणस स्वरुप झाकून 
ठेवण्यापुरता होतो. समाजािे स्वरुप काही अमूतस हक् तत्वतः मान्य करून ठरचवता येत नाही, प्रत्यक्ष 



 
 

 अनुक्रमणिका 

्यवहारात ज्यािंा अंमल होऊ शकतो असे अचधकार चकती प्रमाणात सवांना चमळतात यावरून समाजािे 
स्वरुप चनचित होते. लोकानंा काय करता येणे शतिय आहे यापेक्षा प्रत्यक्षात ते काय करू शकतील यावर 
समाजािे स्वरुप अवलंबून असते. कतृसत्वािी के्षते्र सवमाणना सारखीि खुली असतील; मालमते्तच्या 
मालकाइतकेि कामगारानंाही आपलया शतितीनुसार इच्छा असेल ते काम करण्यािे व ताकद असेल 
त्याप्रमाणे इष्ट फळ प्राप्त करून घेण्यािे स्वातंत्र्य असेल. पण आर्थथक दृष्ट्ट्या कमजोर असलेलया गटािें 
समथस गटाकंडून शोषण केले जाणार नाही अशी खबरदारी घेतली नाही अथवा आरोग्य व संस्कृती ही 
सवांना जपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था सावसजचनक मालकीच्या नसतील तर संधीिी समानताही चन्वळ 
मस्करी होईल. कोणाला ही पचर्स्थती मनोरंजक वाटेल, कोणाला ती अमानुष वाटेल. एखादा अचतथी 
अचप्रय असतो. तो आपलयाकडे येऊ नये अशी इच्छा असते. पण तो येऊ शकणार नाही यािी पूणस खात्री 
करून घेतलयानंतर चशष्टािार पाळण्यासाठी त्याला आमंत्रण मात्र चदले जाते. हा दाचंभक चशष्टािार आचण 
संधीच्या समानतेच्या शा्ब्दक घोषणा यात काही फरक नाही. 

 
सर चफटझ जेम्स स्टीफन यानंी गेलया अधस-शतकातील ्यतितीवादी िळवळीिा जोर ओसरण्यापूवी 

वास्तववाद्याच्या बेछूटपणाने या िळवळीिे मूलयाकंन केले होते. त्या काळात तर या िळवळीच्या शतिती 
शोषनू घेणाऱ्या गोष्टी माचहत झालेलया न्हत्या. तरी पण त्यानंी िळवळीतील नैचतक दंभावर बरोबर बोट 
ठेवले होते. ्यतितीवादी िळवळीने काय साध्य केले हा प्रश्न वगेळा. परंतु अत्यंत कठोर व सहानुभतूीशून्य 
असमानता असलेला समाज या िळवळीने अ्स्तत्वात आणला यात शकंा नाही. जगाच्या इचतहासातील 
कोणत्याही कालखंडात समाजातील काही लोकानंा अन्य लोकावंर असे स्पष्ट विसस्व चमळाले न्हते आचण 
इततिया सहजपणे वा सुरचक्षतपणे त्यानंा दुसऱ्यावरील विसस्वािा जपयोग करता येत न्हता. या समाजात 
चवशषे हक्ानंा कायदेशीर तत्वािें अचध्ान न्हते पण ते आर्थथक ्स्थतीतून चनममाणण झाले. या पचर्स्थतीिा 
फायदा घेण्यास कोणालाही मज्जाव न्हता, सवांनाि मोकळीक होती. परंतु हे स्वातंत्र्य हा एक भ्रामक 
देखावा होता. अत्यंत मोहमय असा दृचष्टभ्रम सुद्धा फार काळ चटकत नाही. आचमष फतित एकाि गाजरािे, 
त्यासाठी घाम गाळायिा हजार गाढवानंी, त्यापैकी कोणातरी एकाला ते गाजर चमळणार, अशाआचमषानंी 
लोकानंा भलुचवण्यािी पचर्स्थती फार काळ चटकली नाही. िालू शतकाच्या प्रारंभास चतिा शवेट झाला. 
खाण कामगार, रेलव ेकामगार अथवा इंचजचनअर यानंा संभा्यतेिा चसद्धान्त पूणसपणे आकलन झाला असेल 
ककवा नसेल. एक गोष्ट त्यानंा पके्पणी कळलेली होती-बढतीच्या संभा्यतेवर आयुष्ट्यातील सवस सुखािंा 
जुगार खेळणे मूखसपणािे ठरते एवढे कळण्याइतके गचणतािे ज्ञान त्यानंा होते. जीवनातील स्वास्र्थ्य केवळ 
वैय्तितक प्रयत्नानंी साभ्य होण्यासारखे नाही, ते सामुदायीक प्रयत्नातूनि चमळू शकते आचण अशा 
सामुदाचयक प्रयत्नातून जो फायदा होईल तो कोणाला एकट्यालाि घेता येणार नाही, सवस 
सहकाऱ्याबरोबर वाटून घ्यावा लागेल ही जाणीव त्यानंा झाली. समाजाच्या ज्या थरात ते जन्माला आले 
होते त्या थरातील काही ्यतितींना प्रस्थाचपत असमानतेने स्वतःिा फायदा करून घेता आला तरी त्यामुळे 
त्यानंा अचप्रय वाटणाऱ्या एकंदर असमानतेिे चनराकरण होऊ शकणार नाही. असमानतेमुळे कुटंुबाचं्या एका 
चपढीला हालअपेष्टा सहन करा्या लागलया तरी पुढच्या चपढीला सुखािे चदवस येऊ शकतील हे थोडे फार 
पटले तरी त्यामुळे मूळ असमानतेबद्दलिा रियोध कमी होण्यासारखा न्हता. 

 
गुलामीिी प्रथा अ्स्तत्वात असतानाही काही गुलाम दास्यमुतित होत असत आचण असे स्वतंत्र 

झालेले गुलाम स्वतःि गुलामािें मालक बनत, हे घडत होते म्हणून गुलामीिी प्रथा समथसनीय वाटली 
नाही. समाजातील चभन्न घटकािंी अशी वरवरिी फेररिना मधून मधून होऊ शकते, परंतु भचवष्ट्य काळात 
असे काही फेरबदल होणार आहेत म्हणून वतसमानात काही लोकानंा वैफलयात ढकलणाऱ्या व काही 



 
 

 अनुक्रमणिका 

लोकानंा पे्रमाने कुरवाळणाऱ्या चवषम पचर्स्थतीकडे दुलसक्ष करून िालणार नाही. देशातील चनरचनराळ्या 
सामाचजक समुहािंी रिना कशी असते आचण त्यािंा जगम कसा होतो यापेक्षा त्यािंी पचर्स्थती आचण त्याना 
चमळणाऱ्या संधी यािंा चविार करणे अचधक महत्वािे असते. प्रत्यक्ष ्यवहारात चनरचनराळ्या वगांना 
कोणत्या अचधकारािंा आचण सवलतींच्या जपयोग घेता तो हा प्रश्न महत्वािा असतो. ज्या चवचवध ्यतितींना 
हे अचधकार वा या सवलती लाभतात त्यािंी पूवसपीढीका काय आहे हा प्रश्न चततकाि महत्वािा नाही. 
सामुदाचयक तरतुदी आचण सामुदाचयक चनयंत्रणे यािा वाढता जपयोग करूनि समाजात अचधकाराचं्या 
आचण सवलतीच्या बाबतीत समानता आणता येईल आचण जोपयंत अशी समानता प्रस्थाचपत होत नाही, 
तोपयंत केवळ मालमत्ता आचण जद्योग यावरील कायदेशीर चनबधं दूर करून काही चनष्ट्पन्न होणार नाही. 
चनबधं मुतित मालमत्ता आचण जद्योग यानंा मोकळे सोडणे हे जमावात हत्ती मोकळा सोडण्यासारखे आहे. 
हत्ती व माहूत सोडून बाकी सवमाणना हत्तीच्या पायाखाली चिरडले जाऊन मरण्यािी समान संधी मात्र चमळेल. 
यात पदभ्रष्ट झाली पण चतिी जागा आता वगमाणने बळकावली आहे. रोजंदारी करणारे लोक आचण मालमत्ता 
बाळगणारे मालक याचं्यातील फतित कायदेशीर हक्ािंी समानता ही फसवी समानता असते. मालक-नोकर 
संबधंािी वास्तवता झाकण्यासाठी िढचवलेलया शोभेच्या वस्त्रासारखी ही नकली समानता आहे. 
 

३. निीन स्िरूेात िुना प्रश्र्न 
 
आधुचनक भाडंवलशाहीिा जद्गम या आपलया गं्रथात प्रा. से चलचहतात की पूवीच्या समाजात 

कायदेशीर हक्ाने चवभाजन चनममाणण झाले होते त्याच्या ऐवजी भांडवलशाहीमुळे नव ेचवभाजन झाले. म्हणजे 
नवीन वगस जदयाला आले. आधुचनक समाजातील या चभन्न वगमाणमध्ये पचर्स्थतीिे भीषण अंतर चनममाणण झाले. 
समाजािे असे चवभाजन करणाऱ्या शतिती सहज स्पष्टपणे आचण चबनिूक ओळखता येण्यासारख्या आहेत. 
जदाहरणाथस, सते्तिी असमानता. या असमानतेमुळे समाजातील काही आर्थथक गटानंा अचधक सत्ता प्राप्त 
करून अन्य गटावर आपले प्रभतु्व स्थापन करता येते. पचर्स्थतीिी असमानता हा सामाचजक चवभाजन 
करणारा दुसरा एक घटक म्हणून जल्लेखता येईल. पचर्स्थतीतील असमानतेमुळे समाजातील काही 
लोकानंा सुसंस्कृत जीवनाच्या गरजा भागचवता येतात पण दुसऱ्या लोकानंा या गरजा भागचवण्यािी 
अनुकूलता नसते. आर्थथक सते्ततील चवषमता जत्पादनाच्या प्ररियीयेत गुंतलेलया चनरचनराळ्या वगमाणच्या 
परस्पर संबंधात प्रकषमाणने आढळून येते. जद्योगािें संिालन करणाऱ्या लोकानंा इतरापेंक्षा चकतीतरी अचधक 
सत्ता बाळगता येते. ते आर्थथक जद्योगािें चनयंत्रण करतात. जचमनी, भाडंवल, पतपेढ्ा यािेंही ्यवहार 
तेि िालचवतात. या आर्थथक ्यवहारावंर देशातील लोकािें स्वास्र्थ्य अवलंबनू असते. आर्थथक ्यवहारािें 
चनयंत्रण करणारानंा अन्य जनतेच्या जीवनािे चनयम न करण्यािी सत्ता प्राप्त होते. सासं्कृचतक गरजाचं्या 
बाबतीतील असमानता ही जत्पादनाच्या प्ररियीयेतून चनममाणण होत नाही. समाजातील एका गटाला त्याच्या 
आर्थथक सते्तमुळे संपत्तीिा जपभोग व जपयोग अचधक प्रमाणाने करता येतो. संपत्तीच्या जपभोगक्षमतेिी ही 
दुसऱ्या प्रकारिी असमानता चनगडीत असते. ती जत्पन्नातील अफाट फरकातून ्यतित होते. पण पयमाणवरण, 
आरोग्य आचण चशक्षण याचं्या चवषम्यवस्थेतून ही असमानता चवशषेत्वाने प्रतीत होते. 

 
संघचटत समाजामध्ये सते्तिी असमानता अंगभतू असते. कोणत्या प्रकारिे काम झाले पाचहजे हे 

ठरचवण्यािा अचधकार आचण ठरलया प्रमाणे काम केले जात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवणे या गोष्टी 
आवश्यक असतात. त्याचशवाय कोणतेही काम होणार नाही. काही बाबतीत पचर्स्थतीिी असमानता ठेवावी 
लागते. वगेवेगळ्या प्रकारिी कामे असतात आचण ही सवस चवचवध स्वरुपािी कामे ्यव्स्थत केली जावीत 
यासाठी चभन्न चभन्न प्रकारिी ्यवस्था करावी लागते. ही वास्तवतेिी एक गरज आहे. त्यामुळे सत्ता आचण 
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पचर्स्थती यािंी असमानता हे समाजातील मूलभतू दोष मानले तरी प्रत्यक्ष ्यवहारात त्यािें अ्स्तत्व सहन 
कराव ेलागते. त्यानंा मान्यताही द्यावी लागते. यािा अथस असा होतो कीं असमानतेिे पचरणाम चनरचनराळ्या 
घटकाचं्या संयोगावंर अवलंबनू असतात, असमानतेिी आधारभतू तत्वे, ज्यािंा हवाला देऊन असमानता 
प्रसृत होते ती अचधकार-पदे आचण जीवनािे जे के्षत्र चतने ्यापले असेल ते के्षत्र या तीन गोष्टींवर चतिा 
पचरणाम अवलंबनू असतो. 

 
काही चवचशष्ट तत्वामुळे चवचशष्ट प्रकारिी असमानता स्वीकारणीय होऊ शकते. ही तत्व ेमाडंणे असे 

सोपे आहे, मात्र प्रत्यक्ष ्यवहारात त्यािंा अंमल कठीण होतो. दोन तीन प्रकारच्या पचर्स्थतीत सते्ततील 
असमानता सुसह्य मानता येईल. समाजाने मान्यता चदलेलया एखाद्या जद्दीष्टासाठी आचण त्या जद्दीष्टाला 
आवश्यक इततिया प्रमाणात सते्तिी असमानता आके्षपाहस वाटणार नाही. तसेि सते्तिा अंमल एकतंत्रीपणाने 
न करता ं काही चनचित चनयमानुसार केला जात असेल तर त्याला प्रत्यवाय नसावा. यातून एकश्लेष 
चनघतो. जर अशा चनचित मयमाणदेपलीकडे सते्तिा वापर होत असला तर मग ज्या जद्दीष्टासाठी म्हणून प्रथम 
सते्तिा वापर मंजूर करण्यात आला, त्यािंी मान्यता काढून घेता आली पाचहजे, मयमाणदाचतरियम झालयावर ती 
असमानता समाजसंमत राहणार नाही. समाजाला आवश्यक असलेलया काही सेवा स्थापन 
करण्यासाठीसुद्धा जरूर असेल तर आचण जरूर त्या प्रमाणात पचर्स्थतीिी असमानता वाजवी समजली 
जाईल. प्रा. चजन्सबगस यानंी हा मुद्दा अचधक स्पष्ट केला आहे. समाजािी सेवा करण्याच्या शतितीत फरक 
असू शकतो आचण सवस सामान्य चहतामधील वाटा जिलण्यात फरक पडतो हा फरक असमानतेिा 
समथसनीय आधार मानता येईल. 

 
जहाजाचं्या कप्तानाने चदलेलया आजे्ञिे खलाशाला पालन करावे लागते याबद्दल कोणी तरियार 

करीत नाही. अथवा रेलवचे्या ्यवस्थापकानंी ठरचवलेलया वेळापत्रकाप्रमाणे इंचजन राय्हरानंा गाड्या 
िालवा्या लागतात त्याबद्दलही कोणी तरियार करीत नाही. कप्तान आचण ्यवस्थापक यािें हुदे्द आहेत, त्या 
हुद्यामुळे त्यानंा चवचशष्ट अचधकार असतात व या अचधकारािा जपयोग करून ते जे हुकुम देतात ते पाळले 
जातात. वस्तुतः हे दोघेही मालक नसतात. ज्यानंा ते हुकुम देऊ शकतात त्याचं्यासारखेि तेही कमसिारी 
असतात. त्यानंा चमळालेले अचधकार चवचशष्ट कुळात जन्म झालयामुळे अथवा संपत्तीच्या मालकीमुळे 
अचधकार चवचशष्ट कुळात जन्म झालयामुळे अथवा संपत्तीच्या मालकीमुळे प्राप्त झालेले नसतात. जत्पादन 
्यवस्थेतील चवचशष्ट स्थानामुळे त्यानंा काही अचधकार चमळतात. त्याचं्या हाताखाली काम करणाऱ्या 
लोकानंा आपले अचधकारी सते्तिा दुरुपयोग करीत आहेत असे वाटले तरी ही तरियार फतित ्यतिती चवचशष्ट 
होऊ शकते. या अचधकार-पदािंी ्यतिती चनरपेक्ष गरज असते हे अशी तरियार करणारेही मान्य करतील. 

 
समाजातील काही लोकानंा चवशषे जबाबदारी स्वीकारावी लागते. ते्हा, अन्य लोकासंाठी वाजवी 

तरतूद केलयानंतर असामान्य जबाबदारी पार पाडणाऱ्यानंा त्याचं्या चवशषे सेविेी कदर म्हणून त्यानंा काही 
खास मोबदला देण्यात आला तर त्यात काही अन्याय नसतो. चभन्न प्रकारच्या शतितींिे सृजन चभन्न 
पचरस्थीतीत होते ही वस्तु्स्थती लक्षात घेऊन केवळ न्याय भावनेिे ताचंत्रक समाधान करण्यासाठी प्रत्येक 
माणसाला अगदी एक सारखी वागणूक कामाच्या आचण जबाबदारीच्या बाबतीत देण्यािी आवश्यकता 
नसते. अथमाणत मनुष्ट्य म्हणून लोकाचं्या ज्या गरजा समान असतात या गरजाचं्या बाबतीत मात्र सवांना 
समानतेिी वागणूक चमळाली पाचहजे. समान गरजाचं्या बाबतीत सवांना समान वागणूक देणे आचण 
चनरचनराळ्या सेवातील त्याचं्या चभन्न अशा जबाबदाऱ्यामुळे त्याचं्या वगेळ्या गरजानुसार वगेळी तरतूद करणे 
यात काही गैर नाही. एका माणसाला दुसऱ्यापेक्षा अचधक कमाई होणे मूलतः अन्याय वाटणार नाही. कारण 
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सवस सामान्य पचर्स्थतीिी समानता आचण चशक्षणाच्या समान संधी जपलब्ध केलयामुळे समाजात परस्पर 
आदरािी व समंजसपणािी भावना चनममाणण झालेली असते. या पचर्स्थतीत एकाला अचधक कमाई ्हावी 
यािी कोणाला िीड येणार नाही. मग रुपये आणे पैच्या तपशीलाकडे कोण लक्ष देणार नाही. कमाईतील 
फरक हा काही समाज ्यवस्थेतील खरा अन्यायािा भाग नसतो. पण मानवी संस्कृतीिा वारसा फतित 
काही वगमाणनी जपभोगावा आचण अन्य वगमाणला या संस्कृतीवरील हक्ापासून, त्याचं्या न्याय्य वाट्यापासून 
वचंित करण्यात यावे यािी िीड जरूर येते. ही असमानता संतापजनक व असह्य होते, समाजातील सवस 
लोकातं मूलभतू व प्रगाढ असे मानवी बंधुत्वािे नाते असते आचण असायला पाचहजे. परंतु आर्थथक 
चवरोधातूंन नेमके हेि नाते खच्ची केले जाते. हा प्रकार भयंकर वाटतो. सवस माणसािें आर्थथक जत्पन्न एक 
सारखे असावे असे कोणी म्हणत नाही. त्यािे काही महत्व नसते. पण आर्थथक जत्पन्नातील असमानता 
महत्वािी वा बोिक वाटणार नाही अशा प्रकारे समाजातील अचतचरतित साधन संपत्तीिे संिलन व चवतरण 
होणे ही खरी महत्वािी गोष्ट आहे. 

 
काहीं लोकानंा खानदानी जमरावशाहीबद्दल मोठा आदर असतो. जमरावशाहीबद्दल एक 

कलपनारम्य चित्र त्याचं्या मनात असते. त्यानंा अचभपे्रत असलेली जमरावशाही खरे तर के्हाि अ्स्तत्वात 
न्हती. जमरावशाहीच्या अशा भ्रामक समथसकानंा समानतेच्या मागणीिी भीती वाटते. बौचद्धक श्रे्ींच्या 
हाती शासनािा कारभार सोपचवला तर समाज सुखी होईल, असे मानणारािंाही एक वगस असतो, आचण 
याही वगमाणला समानतेिी मागणी भयावह वाटते. वरील चवविेनाने या दोन वगमाणतील लोकािंी 
समानतेबद्दलिी भीती दूर होऊ शकेल. ‘समानता’ हा केवळ परवलीिा शब्द आहे, चनममाणणक्षमता नसलेली 
ती एक पोकळ घोषणा आहे आचण या घोषणेने अंदाधंुदीच्या युगािा प्रारंभ होईल अशा कालपचनक भीतीने या 
लोकानंी ्यचथत होण्यािे कारण नाही. समानतेिे तत्व मान्य केले की अचधकार आचण हुदे्द यािंी चवचवधता 
नष्ट होईल आचण सवस के्षत्रातील सवसि लोक समान पातळीवर आणलयाने एकंदर समाज ्यवस्थेत 
कोलाहल चनममाणण होईल ही टीका तकस दुष्ट आहे. अ्स्तत्वात असलेली समाज ्यवस्था काही लोकानंा 
नापसंत असणे, ककवा अन्यायािी वाटणे स्वाभाचवक असते. परंतु प्रस्थाचपत ्यवस्थेला चवरोध करणारानंा 
अंदाधंुदी पाचहजे असे समजणे िुकीिे असते. अचधकार पदािंी श्रेणी आचण कायमाणिी चवचवधता कायम राखणे 
समाज ्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक असते हे मान्य करता येईल. परंतु त्यासाठी धचनकशाहीिी वगस 
्यवस्था अबाचधत राखण्यािी बाचंधलकी स्वीकारण्यािे कारण नाही. अठरा्या शतकातील जमरावशाही 
सामाचजक स्थैयमाणिी आचण आर्थथक कायसकुशलतेिी मूलाधार आहे अशी समजूत होती व या कारणासाठी 
चतिे समथसन त्या काळात केले जात असे. पण म्हणून पुन्हा त्या जमरावशाही ्यवस्थेिी पुनस्थमाणपना 
करण्यािी आवश्यकता आज कोणाला भासत नाही. 

 
सत्ता आचण असमानता यािें अ्स्तत्व मूलतः असंतोषास कारणीभतू होत नाही. सते्तिे बेजबाबदार 

स्वरुप आचण स्वच्छंद असमानता यामुळे असंतोष चनममाणण होतो. सत्ता आचण असमानता यासंबंधी ्यतितींच्या 
भावना आचण सामाचजक गरजा यात सुसंवाद असावा लागतो. समाज्यवस्थेतील चवचवध कायस 
्यव्स्थतपणे केले जावे, कमीत कमी संघषस आचण जास्तीत जास्त सहकायमाणने ही कामे ्हावीत अशी 
समाजािी अपेक्षा असते. हा जदे्दश साध्य ्हावा म्हणून अचधकाराच्या आचण हुद्याच्या चभन्न श्रेणी चनममाणण 
केलया जातात. त्याचं्यात अचधकार व जत्पन्न या दोन्ही बाबतीत फरक असतो. पण सामाचजक जदे्दश पूणस 
्हाव ेम्हणून हे फरक केलेले असतात. जलट जन्म, संपत्तीिी मालकी अथवा सामाचजक दजमाण यासारख्या 
वैय्तितक स्वरुपाच्या भेदामुळे सामाचजक जदे्दश पूणस होण्यात अडथळे येतात. म्हणून या गोष्टींना अवास्तव 
महत्व देणारी प्रथा चनरथसक असते आचण या चनरथसक प्रथेसाठी वास्तवतेिा बळी चदला जातो. चनममाणणक्षम 
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कायमाणिी चनष्ट्फळ आचण असंबद्ध प्रावरणाखाली गळिेपी होते. ्यतितीिे समाजातील स्थान अथवा 
चनरचनराळ्या वगमाणिे परस्पर संबंध यामध्ये वैय्तितक गुणवत्ता आचण सामाचजक गरजा यािें प्रचतकबब जमटत 
नाही. काही लोकानंा चवशषे सवलती देण्यािा आचण काही लोकानंा चनष्ट्कारण असमथस बनचवण्यािा प्रयत्न 
या संबंधाच्या स्वरुपातून प्रगट होतो. 

 
कोणत्याही समाजात चवशषे सवलती आचण अक्षमता यािें काही प्रमाणात अ्स्तत्व अपचरहायस 

असते. पूवीच्या कोणत्याही समाजापेक्षा आपलया आजच्या समाजात त्यािंी कक्षा अचधक संकोचित झाली 
आहे हे मान्य करण्यास हरकत नाही. परंतु आजही या गोष्टींिा ्यतितींच्या भचवत्यावर होणारा पचरणाम 
अगदी दुलसक्षणीय समजण्याइतका कमी नाही. त्यािंा समाज-मनावर होणारा पचरणामही खेदजनक 
असतो. डॉ. इचवगं चफशर यानंी संपत्तीिे चवतरण वारशावर अवलंबनू असते पण काटकसर, कतृसत्व, जद्योग 
नशीब या चवचवध घटकामुळे त्यािे स्वरुप बदलत असते, असे म्हटले आहे. समाजातील चनरचनराळ्या 
गटािंी प्रिचलत ्स्थती आचण त्यािें भचवत्य घडचवण्यास सामाचजक शतिती चकती प्रमाणात कारणीभतू 
होतात यािे चवविेन अथस शास्त्रज्ञानंी आपलया गं्रथातून वारंवार केले आहे. एखादी गरीब चवधवा आपलया 
मुलासाठी जचमनीवर पडलेली फळे गोळा करते पण आपलया वाड्यात ऐष आरामात पडलेला जचमनदार 
त्यािा चतसरा चहस्सा स्वतःसाठी काढून घेतो आचण त्यालाि कायद्यात खंड म्हणतात अशी माचहती 
अथसशास्त्रज्ञ देतात. आजच्या समाजातील काही ्यतितींना मतितेदारीतून जे नफे चमळतात ते कालमाणइलने 
केलेलया वणसनातील खंडासारखे असतात. शहरी जचमनीवर चमळणारे भाडे, खाणीवरील रॉयलटी, अिानक 
चमळणारे आर्थथक लाभ, जत्पादन आचण चवस्तारािा खिस भागवनू जरलेले जादा जत्पन्न हे या खंडािे 
आधुचनक आचण लाभप्रद प्रकार आहेत. फ्रान्सच्या रियातंीपूवस राजवटीत खाजगी कर आकारणीच्या रुपाने 
गोळा करण्यात येणाऱ्या संपत्तीसारखेि हे धन असते. आज सावसजचनक कर आकारणीमुळे या धनसंियािे 
अचनष्ट पचरणाम कमी झाले आहेत परंतु या प्रकारिा धनसंिय अद्यापही होतो आचण म्हणून त्यािा 
सामाचजक दुष्ट्पचरणामही अद्याप कायम आहे. अशा प्रकारच्या चमळकतीमुळे चनममाणण होणारी असमानता 
कामाच्या वगेळेपणामुळे चनममाणण झालेली नसते. आचण असे वगेळे पण असूनही चतिे अ्स्तत्व चटकून राहते. 
या चमळकतीमुळे राष्ट्राच्या खऱ्या जत्पन्नात भर पडत नाही. कारण या चमळकतीिा जपयोग 
अलपसंख्यासाठीि होतो. समाजातील बहुसंख्य लोकाचं्या चनकडीच्या गरजा भागचवलया जाण्यापूवी 
अलपसंख्याच्या चनकडीच्या नसलेलया गरजा भागचवण्यासाठी या चमळकतीिा जपयोग होतो. त्याचं्यामुळे 
राष्ट्रािे वास्तचवक जत्पन्न घटते, वाढत नाही. 

 
वैय्तितक कष्टाने प्राप्त झालेले जत्पन्न हे मालमते्तपासून होणाऱ्या जत्पन्नापेक्षा वगेळ्या प्रकारिे 

असते. परंतु असे वैय्तितक जत्पन्न सुद्धा संपूणसपणे गुणवते्तच्या योगाने चमळालेले नसते. त्यातंील काही भाग 
तरी सामाचजक ्यवस्थेच्या दडपणामुळे चमळालेला असतो. आपलयाला अपयश आले की ते पचर्स्थतीमुळे 
आचण यश चमळाले तर ते आपलया कतृसत्वािे फळ असे मानण्यािी आपली सवससामान्य प्रवृत्ती असते. ते्हा 
एखाद्या ्यवसाचयकािी भरभराट झाली अथवा एखाद्या ्यापाऱ्याने अनेक अडिणींना तोंड देऊन यश 
चमळचवले तर ते आपण केवळ आपलया जद्योगाने व कतृसत्वाने चमळचवले असे त्यानंी मानणे स्वाभाचवक असते, 
आचण तत्सम प्रयत्नात जे अयशस्वी होतात त्याचं्याशी तुलना करताना जे अचधक जपरियमशील, अचधक 
धडाडीिे व अचधक व अचधक ितुर असतात ते यशस्वी ्हावे हेही स्वाभाचवक वाटते. जे अचधक वगेवानं 
असतींल तेि शयंत कजकणार आचण जे बलाढ् असतील त्यानंाि चवजयश्री माळ घालणार हा प्रकार 
वाजवी वाटतो. न्यायािा वाटतो. आचण या न्याय्य पचर्स्थतीत बदल केलयाने कशी चवपरीत अवस्था चनममाणण 
होते चतिे करुण गीत लॉडस इंिकेप यानंी एका चठकाणी गाईले आहे. ते एका सद गृहस्थािी करुण कथा 
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सागंतात. या सद गृहस्थाने, अत्यंत काबाडकष्ट करून आचण कठोर काटकसरीतून दोन लाख पौंडाच्या 
रोखपत्रािंी कमाई केली पण सवस कर भरलयानंतर या रोखपत्रािें सालाना जत्पन्न फतित ६५०० पौंडि जरले 
होते! हा दाखला देऊन ते नैसर्थगक जदे्वगाने चलचहतात : “आतापयंत या बेटावर राहणाऱ्या प्रत्येक 
माणसाला आई वचडलाकडून वारशाने चमळालेलया नैसर्थगक बुचद्धमते्तच्या जोरावर अथवा प्रत्यक्ष 
जदाहरणातून आचण संगोपनातून कमावलेलया हुषारी जद्योग व सिोटी या गुणाचं्या सहाय्याने लौकीक यश 
संपादन करता येत असे. चकपकलगच्या शब्दात सागंायिे तर जमरावाच्या मुलापासून आिाऱ्याच्या 
मुलापयंत सवांना सारखीि संधी चमळत असे. ही ्यवस्था नष्ट करून आपण देशाला सोचवयत रचशयाच्या 
पातळीवर न्याव ेकाय? रचशयात ईश्वरावर श्रद्धा ्यतित करणारानंा तुरंुगात डाबंले जाते आचण शवेटी गोळी 
घालून ठार मारण्यात येते?”(हे आपलयाला हव ेआहे काय? असा लॉडस इंिकेप याचं्या सवालािा अथस!) 

 
वर यशस्वी आचण अयशस्वी लोकाचं्या तुलनेिा जल्लेख आला आहे. ज्यािंी तुलना करावयािी त्या 

्यतिती एकचजनसी समानधमी गटातील असलया पाचहजे. चशक्षण आचण आरोग्याच्या बाबतीत त्यानंा समान 
संधी चमळालया पाचहजेत. िागंलया कमाईच्या ्यवसायात प्रवशे करण्यािी आचण अथस ्यवहारािे 
चकफायतशीर ज्ञान चमळचवण्यािीही समान संधी चमळाली पाचहजे. अशा प्रकारिी समान संधी ज्यानंा 
चमळालेली असते त्याचं्या बाबतीत वैय्तितक गुणामुळेि केवळ हुद्यािंा फरक पडला असे मानता येईल. 
परंतु तुलना चवषय असलेलया ्यतिती ज्या गटातील असतात त्या गटामध्ये एक चजनसीपणा नसेल आचण 
अचतशय चभन्न पचर्स्थतीत या ्यतिती वाढलया असतील तर मात्र केवळ गुणवते्तलाि यशािे श्रेय देणे वास्तव 
ठरणार नाही. एखाद्या खेळािे चनयम ठरचवताना काही खेळाडूसाठी चवशषे सवलती ठेवण्यातं आलया तर 
केवळ हे पक्षपाती चनयम काटेकोरपणे पाळले जातात म्हणून तो खेळ प्रामाचणक समजता येणार नाही. 
चनरचनराळ्या सामाचजक थराचं्या पचर्स्थतीतील अंतर्थवरोध असताना ्यतितींच्या जत्पन्नातील फरक हा 
केवळ त्याचं्या गुणवते्तमुळेि चनममाणण होते, या म्हणण्यातं काही तर्थ्य नाही. 

 
वस्तु्स्थती अशी आहे की एकाि सामाचजक गटातील ्यतितींच्या जत्पन्नातही फरक असतो, नाही 

असे नाही. परंतु या फरकाबद्दलिे जे स्पष्टीकरण केले जाईल ते चभन्न सामाचजक गटातील ्यतितींच्या 
जत्पन्नातील फरकाबद्दल अन्वथसक होणार नाही. एखाद्या शयसतीत काही स्पधसक यशस्वी होतात. त्यािे यश 
हे केवळ त्याचं्य शाचररीक सामर्थ्यमाणने चमळालेले असते हे म्हणणे तसे वाजवी वाटेल. परंतु, समजा की याला 
स्पधसकापंैकी काही शरीराने अगदी चनकोप आचण ्यव्स्थत चशक्षण चमळालेले आचण काही अधसवट जपाशी, 
पुरेशी झोप न चमळालयामुळे थकलेले आचण शयसतीच्या प्रारंभी ठेवलेलया अडथळ्यानंी अडखळलेले असे 
असले तर शयसतीिे स्वरुप न्यायािे समजता येणार नाही. दुकानाति वजने वेगवगेळ्या वजनािी असू 
शकतात पण तराजूिा काटा मात्र समतोल ठेवणे आवश्यक असते. वैय्तितक गुणाचं्या चभन्नतेनुसार 
्य्तितमत्वािा जचित आचवष्ट्कार होऊ शकेल अशी समाजािी ्यवस्था बनचवणे हीसुद्धा एक सामाचजक 
कला आहे. वैय्तितक कतृसत्वातील फरक दडपले जाणार नाहीत अथवा सामाचजक ्यवस्थेतील 
असमानतेमुळे त्यानंा अचतचरतित महत्व प्राप्त होणार नाही अशी पक्ी तरतूद झाली पाचहजे. 

 
ते्हा एखाद्या यशस्वी ्यवसाचयकाने अथवा धंदा करणारने आपलया प्रचतस्पध्यमाणवर चमळचवलेला 

चवजय हा केवळ ्यासंग, जद्योग आचण सिोटी या गुणामुळेि चमळचवला असतो. अशी त्याने स्वतःिी 
समजूत करून घ्यावी. पण ती शभंर टके् खरी नसते. ते अधससत्य असते. त्याने स्वतःला काही प्रश्न 
चविारले तर त्यािी त्यालाि या अधससत्त्यािी जाणीव होऊ शकेल. समजा त्यािा बाप बेकार खाण कामगार 
ककवा चबगारी असता तर त्यािी पचर्स्थती काय झाली असती? एका खोलीत दोन ककवा तीन माणसाना 
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राहणे भाग पडते अशा कुटंुबात त्यािा जन्म झाला असता तर त्यािे समाजात काय स्थान असते? अथवा 
इंग्लंड आचण वलेसमधील प्राथचमक शाळात शाचररीक ्यंगाने पछाडलेली जी लक्षावधी मुले असतात 
त्याचं्यापैकी तो असता ककवा वयाच्या िौदा्या वषीि त्याला पूणस वेळेिा रोजगार करण्यािी पाळी आली 
असती तर त्यािी काय अवस्था झाली असती? आचण वयाच्या सोळा्या वषी त्याच्या पेक्षा कमी वतेनावर 
काम करणाऱ्या दुसऱ्या एखाद्या मुलासाठी त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले तर तो कोणत्या 
पचर्स्थतीत असता? हे सवस प्रश्न त्याने स्वतःला चविारून पाहाव ेव त्यािंी जत्तरे शोधण्यािा प्रयत्न करावा. 
आपलया पात्रते प्रमाणे समाजात स्थान चमळू शकते आचण त्यापेक्षा अचधक काही चमळचवण्यािा प्रयत्न केला 
तरि आर्थथक शतिती मागे खेिलयावािून राहणार नाही अशी त्यािी स्वतःिी पक्ी खात्री असेल. परंतु 
वस्तु्स्थती अशी असते की कोणाही माणसािे समाजातील स्थान केवळ त्याच्या वैय्तितक शतितीने चनचित 
होत नाही. त्याच्या आसपास जे अन्य लोक असतात त्यानंा आपला चवकास करण्याच्या संधी चकती 
प्रमाणात चमळतात हाही भाग महत्वािा असतो. बाजारपेठाचं्या आर्थथक शतितींच्या मागे दुसऱ्याही काही 
शतिती असतात. या शतितीमुळे समाज्यवस्थेतील संधी आचण सवलतींिी चभन्न वगमाणच्या लोकात चवचशष्ट 
वाटणी घडून येते. काही लोकानंा अचधक वतेनाच्या व म्हणून थोड्या असलेलया नोकऱ्या चमळतात, त्यानंा 
मालमत्ता प्राप्त करून आपले जत्पन्न वाढचवता येते; आचण दुसऱ्या गटातील लोकानंा कमी पगाराच्या 
नोकऱ्या चमळतात, या नोकऱ्या करणारानंा त्याचं्या अलप वतेनाचशवाय जीवन-चनवमाणहािे दुसरे काहीही 
साधन नसते. ही चवषम ्यवस्था या शतितीमुळे चनममाणण होते. 

 
काही प्रमाणात तरी या शतिती मानवी चनयंत्रणाच्या पलीकडे असतात यात शकंा नाही. परंतु त्या 

सवसस्वी मानवी चनयंत्रणापासून मुतित नसतात. कारण पुष्ट्कळ प्रमाणात समाजाच्या चवचशष्ट संस्था व धोरणे 
यािंा पचरणाम म्हणून या शतिती अ्स्तत्वात आलेलया असतात. जदाहरणाथस भौचतक पचर्स्थतीिा ताण 
चनरचनराळ्या गटावर कमी अचधक प्रमाणात पडतो. घरे, सफाईिी ्यवस्था, रोगाधीन होण्यािी शतियता 
इत्याचद केवळ भौचतक पचर्स्थतीमुळे आपलया चनसगसदत्त गुणािंा जास्तीत जास्त जपयोग करून घेण्याच्या 
क्षमतेत फरक पडतो. शकै्षचणक संधीच्या असमानतेमुळे काही भाग्यवान् मुलानंा वयात येईपयंत चशक्षण घेता 
येते तर बहुसंख्य मुलानंा चशक्षण अधसवट सोडून लहानपणीि नोकरीच्या स्पधेत जतराव े लागते. ज्या 
नोकऱ्या चमळचवण्यासाठी या मुलानंा धडपड करावी लागते त्याि नोकऱ्यासंाठी त्याच्यासारखी त्याचं्याि 
पचर्स्थतीतील असंख्य मुले धडपडत असतात. अथमाणत त्यानंा कमी वतेनावर काम कराव े लागते आचण 
जन्मभर कमी वतेनावर काम करून दाचरद्र्यात जीवन कंठाव े लागलयामुळे त्यानंा मुले होतात. ते्हा 
त्याचं्याही नचशबी पुन्हा अधसवट चशक्षण आचण कमी वतेनाचं्या नोकऱ्या हेि भचवत्य असते. या दुष्ट िरियातून 
ते बाहेर पडू शकत नाहीत. कौटंुचबक चनयंत्रणाखाली असलेलया धंद्यात वचशलेबाजीने नोकऱ्या चदलया 
जातात. आपलया नातलगाचं्या मुलानंी आचण नात्यातील नसले तरी आपलयाि वगमाणतील तरुणानंी सवस 
जागा भरण्यािी प्रवृत्ती असते. ज्या माचहतीिा जपयोग करून अफाट संपत्ती प्राप्त करून घेता येणे शतिय 
असते ती सवांना जपलब्ध नसते, काही चनवडक लोकानंाि हे ज्ञान चमळू शकते. वारसाहक्ािी परंपरा 
अशीि असमानता तीव्र करणारी आहे. या वारसा हक्ाच्या पद्धतीमुळे समाजातील चनरचनराळ्या गटानंा 
आचण ्यतितीना कोणत्या मोतियाच्या जागा चमळणार हे आगाविू चनचित होते त्यानंा कोणत्या संधी चमळणार 
हेही आगाविू ठरलेले असते. फार काय त्याचं्यावर चकती आर्थथक ताण पडायिा हेही पूवीि ठरलेले 
असते. 

 
एखाद्या कंपनीच्या नोकराने कंपनीला चमळणाऱ्या जत्पन्नािे वाटप कसे होते हे शोधन काढण्यािा 

प्रयत्न केला तर त्याला आढळून येईल? कंपनीच्या भागधारकानंा नफ्यािा केवढा मोठा वाटा चमळतो हे 
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त्याचं्या लक्षात आलयावािून राहणार नाही. तसेि वैय्तितक मालकीच्या आचण वारसा हक्ामुळे 
वशंपरंपरागत एकाि मालकाकडे राहणाऱ्या मोठमोठ्या इष्टेटीिे जत्पन्न मोठे असते. भागधारकानंा 
नफ्यातून चमळणारा वाटा टके्वारीने लहान असो मोठा असो या इष्टेटदारािें जत्पन्न मात्र नेहमीि मोठे 
असते. यासंबंधी अनेक अथसशास्त्रज्ञानी टीका केली आहे. प्रा. कानन म्हणतात : “मृत्युमुळे अथवा वारसामुळे 
ज्या इष्टेटी चमळतात त्या सारख्या जत्पन्नाच्या नसतात. चमळकतीच्या प्रत्यक्ष चवतरणात जी असमानता 
आढळते त्यािे हे प्रमुख कारण आहे.” आचण ही चवषमता अखंड िालू राहते. प्रा. हेंडरसन म्हणतात की ‘ही 
प्रारंभापासून चनममाणण झालेली असमानता पुढच्या चपढीतही संकचलत प्रमाणात सातत्याने चटकून राहते.’ सर 
अनेस्ट सायमन तर स्पष्टपणे बजावतात की “वारसा हक्ामुंळे चनममाणण होणारी असमानता फार आत्त्यंचतक 
स्वरुपािंी तर असतेि पण ती अत्यंत अन्यायी आचण सवसथा असमथसनीय पण असते.” चम. वजेबुड याचं्या 
संशोधनाने या चवधानानंा आणखी पुष्टी चमळते. वारसा हक्ािे आर्थथक पचरणाम काय असतात ते चनचित 
करण्यासाठी चम. वजेवुड यानंी अनुमानात्मक तपासणीिे तंत्र वापरले. अशाप्रकारिे हे जवळ जवळ 
पचहलेि संशोधन होते. सॉमरसेट हाऊस येथील मोठमोठ्या इष्टेटींिे नमुने घेऊन त्यानंी जे संशोधन केले 
त्यािे चनष्ट्कषस सवस सामान्य अनुभवाशी सुसंगत आहेत. चम. वजेबुड यािंा चनष्ट्कषस असा आहे : “ज्यािें 
आईवडील श्रीमंत होते त्यानंाि मोठ्या इष्टेटींिा वारसा चमळाला. एका चपढीत ज्याचं्या इष्टेटी मोठ्या होत्या 
त्याचं्याि पुढच्या चपढीला त्या इष्टेटींिी मालकी चमळते असे बहुसंख्य जदाहरणावरून आढळून येते. 
आपलया समाजात आर्थथक दजमाणिी एक आनुवचंशक असमानता यामुळे चनममाणण होते. सरंजामशाहीिे अगदी 
वाईट प्रकार नष्ट झालयानंतरसुद्धा हा असमानता मात्र कायम आहे.” 

 
वारसा हक्ामुळे काही लोकानंा चमळणारे फायदे अथवा त्यातूंन चनममाणण होणारी चवषमता या दोन्ही 

सामाचजक स्वरुपािीि असतात. चवचशष्ट सामाचजक संस्थेमुळे ते चनममाणण होतात. अथमाणत काही सामाचजक 
कृतीनेि त्यािें अ्स्तत्व चटकून राहील अथवा त्याचं्यात सुधारणा करता येईल. आतापयंतिा अनुभव असा 
आहे की या वारसा हक्ािंी चवषमता आचण आर्थथक सते्ततील चवषमता यािंा संयोग होऊन एकंदर समाज 
संघटनेवर अत्यंत अचनष्ट पचरणाम होतात. जद्योगािे मालक आचण संिालक वगस आचण मालकी नसलेले, 
फतित अंमलबजावणी करणारे, मालक वगमाणकडून संिालन केले जाणारे लोक याचं्यात आर्थथक सते्तिी 
अफाट असमानता असते. म्हणून या दोन्ही चवषमताचं्या एकचत्रत पचरणामाने समाजाच्या एकंदर यंत्रणेलाि 
बाधा येते, त्यािी िैतन्यशतितीि जणु संपुष्टात येते. सुजाण सामाचजक कृतीने या अचनष्ट पचरणामावर जपाय 
योजना झाली नाही तर काय घडते यािे मातिससने केलेले भचवष्ट्य सूिक वणसन तंतोतंत खरे असलयािे 
अनुभवाने चसद्ध केले आहे. या हक्ामुळे एक चजनसी समानतेिी परस्पर संघषमाणत गुंतलेलया वगमाणत फाळणी 
होते. एक वगस अद्यापयंत न चमळालेले फायदे प्राप्त करून घेण्यासाठी आचण सते्तच्या चवषम वापरावर चनबंध 
घालण्यासाठी लढू लागतो तर दुसरा वगस आपलया प्राप्त स्थानािे या आरियमणापासून संरक्षण करण्यासाठी 
लढतो. 
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प्रकरि ४ रे् 
समानतेची व्यहूरचना 

 
इं्ग्लश लोकानंा समानतेिी कलपना इतर देशातंील लोकाइंतकी आकषसक वाटली नाही, हे खरे, 

पण त्यािबरोबर समानता चवरोधी तत्वािी अगदी धमसभावनेसारखी चन्ा अ्यवहायस असते हाही धडा प्रत्यक्ष 
अनुभवातून त्यानंी घेतला. अनुभवाने चशकचवलेलया या शहाणपणािा इंग्लंडच्या प्रत्यक्ष कृतीवर स्पष्ट 
पचरणाम चदसतो. आपण फ्रान्सप्रमाणे समानतेच्या या मृगजळाने फसलो नाही असे इंग्लंडमध्ये कटाक्षाने 
सागंण्यात येते. पण त्यािबरोबर आडवळणाने काहीशा अधसवटपणाने समानतेच्या चदशनेे काही पावले पण 
टाकण्यात आली. जघड भचूमका समानतेला चवरोध करण्यािी होती. पण ती केवळ ता्त्वक भचूमका होती 
प्रत्यक्ष ्यवहारासाठी वगेळेि तंत्र शोधून काढले. या तंत्रामुळे ‘अ्यवहायस’ सुद्धा इष्ट वाटले ते्हा काही 
मयमाणदेत ‘्यवहायस’ करता आले आचण काही प्रकारिी असमानता दूर झाली. 

 
इंग्लंडने वापरलेले हे तंत्र तसे गूढ वा रहस्यमय नाही. या तंत्रानुसार जी जपाय योजना करण्यात 

आली ती अगदी पूणस पचरचित सामान्य अशी आहे. मूलतः या जपाय योजनािें तीन प्रमुख प्रकार संभवतात. 
इंग्लंडने स्वीकारलेली जपाययोजना यापैकीि कोणत्याना कोणत्या प्रकारात मोडते. ही तीन प्रकारिी 
जपाय योजना अशी असते : पचहलया प्रकारात सामाचजक सेवािंा चवस्तार आचण रियमशः वाढीव 
करआकारणी यािंा समावेश होतो. हे जपाय योजण्यात आले तर त्यामुळे समाजातील अलपसंख्य धचनक 
वगमाणला आपलया संपत्तीिा जपयोग सवसस्वी स्वतःच्या जपभोगासाठी करता येत नाही. वाढत्या करयोजनेमुळे 
त्याचं्याकडून काढून घेतलेलया संपत्तीिा जपयोग सवस सामान्य चहतासाठी केला जातो. पचरणामतः संधीिी 
आचण पचर्स्थतीिी चवषमता काही प्रमाणात तरी कमी करता येते. दुसऱ्या प्रकारात रेड यचूनयन संघटना 
आचण कामगार चवषयक कायदे येतात. या संघटनाच्या व कायद्याच्या अ्स्तत्वामुळे समाजातील एका 
वगमाणला आपलया आर्थथक पचर्स्थतीिा गैर फायदा घेऊन दुसऱ्या वगमाणवर आपले चनणसय लादता येत नाही. 
दुबसल आर्थथक गटाला त्यािें संरक्षण चमळते आर्थथक सते्तिी चवषमता त्यामुळे पुष्ट्कळ कमी होते. आचण 
शवेटच्या म्हणजे चतसऱ्या प्रकारात सावसजचनक सेवा म्हणून स्थापन केलेले प्रकलप व सहकारी िळवळ 
यािंा अंतभमाणव होतो. सावसजचनक जद्योग आचण सहकारी िळवळ याचं्यामुळे ग्राहकवगमाणिे रक्षण होते. 
चकमान दराने ्याजािी आकारणी केलयानंतर जरलेला सवस नफा जनतेला अथवा ग्राहकानंा जपलब्ध 
करून चदला जातो. आर्थथक धोरणािे संिलन संपूणसतः भाडंवलदार वगस आचण त्यािें दलाल याचं्या हातात 
न राहता समाजाला जबाबदार अशा संस्थाकडे येते. 

 
यापैकी कोणत्याही जपाय योजनािंा अवलंब केला तरी प्रस्थाचपत चहतसंबधंी वगमाणकडून त्यािंा 

चनधमाणरपूवसक चवरोध होणारि. गेलया काही वषमाणत या चवरोधािी तीव्रता वाढली आहे. या चवरोधामुळे एक गोष्ट 
स्पष्ट होते. आर्थथक ्यवस्थेतील मोतियाच्या जागा खाजगी मालकीच्या चनयंत्रणाखाली असेपयंत वर 
साचंगतलेलया पचहलया दोन प्रकारच्या जपाययोजनािंी अमंलबजावणी इष्ट त्या प्रमाणावर अथवा आवश्यक 
त्या गतीने करता येणार नाही. सामाचजक सेवािंी संघटना व कर आकारणी यािंा जपयोग समानता 
वाढचवण्यासाठी करता येतो यािी ििमाण पूवीच्या प्रकरणात आलीि आहे. परंतु शवेटच्या म्हणजे चतसऱ्या 
प्रकारात जे जपाय सुिचवले आहेत त्यानंा हे पयमाणय होऊ शकणार नाहीत, फतित पूरक योजना म्हणूनि 
त्यािे महत्व आहे. सेवािंी संघटना व कर आकारणी या कायसरियमािी अचतशय वेगाने अंमलबजावणी केली 
जाणे आवश्यक आहे. परंतु जोपयंत आर्थथक सते्तच्या संतुलनात बदल केले जात नाहीत तोपयंत या 
धोरणाला सतत चवरोध होईल व ते चनष्ट्फल ठरचवण्यािेही प्रयत्न होतील. अथमाणत् असा चवरोध होतो म्हणून 
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या कायसरियमािे महत्व कमी मानले जाऊ नये. सावसजचनक सेवा या केवळ मलमपट्टीसारख्या असतात ही 
टीका बाष्ट्फळ बडबडीसारखी आहे. ज्यानंा धचनक वगमाणच्या अचतचरतित संपत्तीिे रक्षण करावयािे असते 
आचण त्यासाठी गरीब मुले आचण बेकार यािंा बळी द्यावयािा असतो. तेि अशी बडबड करतील. 
भाडंवलशाहीच्या शतिती-स्थानावर यशस्वी हल्ला करण्यासाठी सुबुद्ध आचण चनियी अशा प्रदीघस प्रयत्नांिी 
आवश्यकता असते. म्हणून अशा लढ्ासाठी लोकानंा शाचररीक आचण मानचसक शतिती प्राप्त होतील अशी 
सवससामान्य पचर्स्थती चनममाणण करणे हा प्रश्न कमी महत्वािा नाही, आजच्या पचर्स्थतीत सुद्धा हे धोरण 
चनियपूवसक सवस अडिणीतून वाट काढून अंमलात आणणे शतिय आहे. ज्या प्रमाणात अशी पचर्स्थती 
चनममाणण होईल त्या प्रमाणात दबलेलया लोकाचं्या मनातील लािारीिा मनोगंड दूर होईल. या लािारीच्या 
मनोगंडामुळेि कोणत्याही प्रकारिी सामाचजक कृती पचरणामकारक रीतीने करण्यास गंभीर अडथळे 
येतात. समाजवादी पुनरसिनेिे प्रिडं कायस करण्यासाठी जनतेमध्ये आत्मचवश्वास व धैयस चनममाणण करावे 
लागते. जनतेिी अशी तयारी करण्याच्या दृष्टीने या धोरणािी सतित अमंलबजावणी करून एक पाऊल पुढे 
टाकता येईल. 
 

फेरिाटेाची ेद्धत 
 

संपत्तीिे फेरवाटप करण्याच्या कोणत्याही कायसरियमाला चवरोधकाकडून एक प्राथचमक आके्षप 
घेतला जातो. संपत्तीिे फेरवाटप करून काहीि चनष्ट्पन्न होणार नाही. हा त्यािंा पचहला आके्षप, 
फेरवाटपासाठी जपलब्ध असलेली एकूण संपत्ती इतकी अलप असते की फेरवाटप चनष्ट्फळ ठरलयावािून 
राहणार नाही असे त्यािें म्हणणे. आपली समाजरिना चपरॅचमड स्वरुपािी असलयामुळे एक प्रकारिा 
दृष्टीभ्रम चनममाणण होतो. या दृष्टीभ्रमामुळे चशखराच्या जंिीबद्दल अचतशयोतित कलपना होते आचण पायािी रंुदी 
चकती आहे, त्याकडे मात्र दुलसक्ष होते. चहमालय संपूणस खणून काढला आचण त्यािी माती सवस परृ्थ्वीवर 
सारखी पसरली तरी परृ्थ्वीच्या पृ् भागािी जंिी काही इंिानंी सुद्धा वाढणार नाही. हे जघड आहे. वार्थषक 
२५०० पौंडापेक्षा अचधक अशा सवस जत्पन्नािें एकत्रीकरण करून सवस लोकामंध्ये त्यािे समान चवतरण केले 
तरी प्रत्येक कुटंुबािे साप्ताचहक जत्पन्न पाि चशकलगानंी सुद्धा वाढणार नाही. तात्पयस काय की लाभाशंािे 
प्रमाण बदलून काहीही साध्य होणार नाही. जलट लाभाशं वाढचवणे हीि खरी चनकडीिी गरज आहे, असा 
हा चवरोधकािंा तकस  असतो. 

 
भतुाचं्या जवळ जाण्या इतके जे लोक बेडर असतात ते त्यानंा ओलाडूंन पुढे जाऊ शकतात. 

संपत्तीच्या चवतरणाच्या चनष्ट्फळतेिे कालपचनक भतू चवरोधकानंी चनममाणण केले आहे. हे भतू तसे मुळींि 
भयावह नाही. खरे म्हणजे अनेक वळेा गाडले गेलेले जुने पुराणे भतूि पुन्हा पुन्हा आपलयापुढे नािचवले 
जाते. हा प्रकार मात्र जदे्वगजनक वाटतो. संपत्तीिे वाढते जत्पादन आचण अचधक ्यापक प्रमाणावर संपत्तीिे 
चवतरण या प्ररियीया परस्पर चवरोधी आहेत असे आग्रहपूवसक वारंवार सागंणारे लोक अनुभवातून काही 
चशकले नाहीत असे चदसते. जत्पादन आचण चवतरण हे दोन जणु दुराराध्य असे पयमाणय असून चनयतीनेि 
त्यानंा परस्पर चवरोधी बनचवले आहे असेि जणु त्यािें मत असते. दर माणशी सवस साधारण जत्पन्न चकती 
आहे हा एक घटक फतित लक्षणीय वाटतो. एकूण राष्ट्रीय जत्पन्नािे लोकसंख्येनुसार सारखे वाटे करणे 
आचण प्रत्येकाला आपणास चमळालेला वाटा बरोबर आहे की नाही हे तपासून पाहता येणे हा त्याचं्या दृष्टीने 
समान चवतरणाच्या प्ररियीयेिा एकमेव अथस असतो. 
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या पद्धतीने चवषयािी माडंणी करणे अत्यंत अवास्तव असते, हा या पद्धतीिा सवमाणत महत्वािा दोष 
नाही. या माडंणीच्या समथसनासाठी जी जदाहरणे चदली जातात. ती पण शास्त्रशुद्ध नसतात. तो केवळ 
शब्दािंा खेळ असतो. असा शब्दािंा खेळ करून आपण वाद कजकला असा त्यानंा फतित भास होतो. लढाई 
सावलयाशंी आचण चवजयही सावलयावंर असा हा प्रकार आहे. 

 
प्रा. बोले यानंी राष्ट्रीय जत्पन्नािे चित्र आकड्याचं्या सहाय्याने तयार केले. त्याचं्यासारख्या संख्या 

शास्त्रज्ञानंी केलेलया या कायमाणबद्दल आपण त्यानंा धन्यवाद चदले पाचहजे. अननुभवी अभ्यासकाने प्रमेये 
चनर्थववाद माडंली असली तरी त्यािें चनष्ट्कषस चवश्वसनीय असतील असे नाही. पण वरील चवविेनातील कच्चा 
दुवा हा त्यातं वापरलेलया आकड्यािंा नाही, हे लक्षात घेतले पाचहजे. ते प्रत्यक्ष कमाईिे व चबन कमाईिे 
अशी दोन्ही जत्पने्न एकत्र करतात हा या चवविेनातील दोष न्हे. अथमाणत चबनकमाईच्या जत्पन्नािी 
सुरचक्षतता अचधक असते हे खरेि तरीपण या दोन्ही जत्पन्नािंी सरळ बेरीज करण्याच्या पद्धतीवर टीकेिा 
रोख नाही. या चवविेनातील खरा दोष वगेळाि आहे. संपत्ती एका कडून दुसऱ्याकडे जाते ते्हा चवचनयोग 
होणाऱ्या रक्मेिी फतित दशसनी ककमत चहशबेात घेऊन िालणार नाही. चवतरणापूवी संपत्तीिा जपयोग 
कोणत्या जदे्दशासाठी केला जात होता आचण चवतरणानंतर संपत्तीिा जपयोग कोणत्या जदे्दशासंाठी केला 
जातो हे पाहणे महत्त्वािे असते. संपत्तीच्या चवतरणािे मूलयमापन हे ज्या जदे्दशासंाठी चतिा जपयोग केला 
जातो त्याचं्या स्वरुपावर अवलंबून असते. आणखीही एक गोष्ट वरील चवविेनात लक्षात घेतलेली नाही. 
सुखी जीवनािे पचरणाम हेही तौलचनक असते आचण म्हणून सवस साधारण जत्पन्न कमी पण अचधक समानता 
असलेला समाज हा सवससाधारण जत्पन्न जास्त पण कमी समानता असलेलया समाजापेक्षा अचधक सुखी असू 
शकतो. संपत्तीिे एकूण जत्पादन कमी आहे या कारणासाठी असमानतेिे समथसन करणे हे स्वतः भोवती 
गोलगोल चफरण्यासारखे आहे. असमानतेतून चनममाणण होणारा चवरोध आचण परस्पर संशय हेही संपत्तीिे 
जत्पादन कमी होण्यािे एक कारण असते. वाटप करण्याला संपत्तीि थोडी असलयामुळे जी आहे त्या 
संपत्तीिे वाटप जास्तीत जास्त असमानतेने ्हाव ेहा चविार सुद्धा पटण्यासारखा नाही. परंतु हा चविारही 
या चवविेनावरील टीकेिे मुख्य लक्ष नाही. 

 
संपत्तीच्या चवतरणाला चवरोध फरणाराचं्या चवविेनातील दोष अचधक मूलभतू आचण अचधक सरळ 

असा आहे. हे चवरोधक संपत्तीच्या चवतरणाच्या ज्या भचूमकेवर हल्ला करतात ती केवळ त्याचं्या कलपनेतील 
असते. जी भचूमका कोणी घेत नाही त्या भचूमकेवर प्रखर हल्ला करणे हा या चवरोधकाचं्या चववेिनातील 
मूलभतू दोष आहे. संपत्तीच्या चवतरणािी चनष्ट्फळता ज्या गचणती पद्धतीिा अंचगकार करून ते दाखचवतात 
ती गचणती पद्धत ही काही संपत्तीच्या चवतरणािी खरी पद्धत नसते. संपत्तीच्या फेरवाटपािा पुरस्कार 
करणारे कोणीही या पद्धतीिा अनुकार करीत नाही. इतकेि न्हे तर समाजवादी या पद्धतीिा स्पष्ट अ्हेर 
करतात. आचण तरी सुद्धा फेरवाटप म्हणजे संपत्तीिे गचणती चवभाजन असे गृहीत धरून या पद्धतीच्या 
चवभाजनाने समानता आणण्यािा प्रयत्न चनष्ट्फळ होईल असे सागंण्यािा अट्टाहास चवरोधक करतात. 
संपत्तीच्या गचणती चवभाजनाने आचण चवतरणाने वतेनावर जगणारे लोक आचण त्यािें कुटंुबीय याचं्या 
जत्पन्नात पडणारी भर अगदी नगण्य असते हे चसद्ध करण्यािा त्यािा खटाटोप चनष्ट्कारण असतो. या 
पद्धतीने संपत्तीिे चवतरण करून समानता चवशषे वाढत नाही हे कोणीि नाकारणार नाही. 

 
ते्हा साप म्हणून दोरीला झोडपत बसण्यात काय अथस आहे? ज्या जपाययोजनामुळे असमानता 

कमी झालयािे प्रत्यक्ष चदसून येते त्याि जपाययोजनािंी. ्याप्ती वाढवनू जरलेली असमानता आणखी कमी 
करण्यािा प्रयत्न करावा हेि वाजवी ठरेल. असमानता दूर करण्यासाठी सवससामान्यतः कोणत्या पद्धतीिा 
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अवलंब करावा. हे अनुभवाने ठरवाव ेलागते. शाळेच्या समारंभात सवस मुलानंा केकिा तुकडा देण्यातं यावा 
तसे एकूण राष्ट्रीय जत्पन्नािे अकरा दशलक्ष वाटे करून ते सवस कुटंुबानंा देणे ही समानता आणण्यािी पद्धत 
न्हे. समाजातील अचतचरतित संपत्तीिा कर आकारणीच्या द्वारे एक सवससामान्य संिय करणे आचण अशा 
चरतीने प्राप्त झालेलया संपत्तीिा जपयोग करून समाजात सवांना सुसंस्कृत जीवन जगण्यािी संधी चमळवनू 
देणे ही असमानता दूर करण्यािी योग्य पद्धत आहे. जी अचतचरतित संपत्ती अशा प्रयत्नात समाजाला 
जपलब्ध होते चतिा जपयोग जत्पन्न, ्यवसाय आचण सामाचजक दजमाण याचं्यामुळे चनममाणण झालेली चवषमता 
कमी करण्यासाठी केला जातो, हा या पद्धतीिा चवशषे गुण आहे. 

 
सवससामान्य गरजा भागचवण्यािी शतिय तेवढी पचरपूणस ्यवस्था केली तर समाजातील माणसानंा 

चिरडून टाकणारी पचर्स्थतीिी चवषमता नष्ट करता येईल. समाजाला दुभगंणारे चवशषे अचधकार काही 
लोकानंा चमळतात तेही नष्ट होऊ शकतील. फतित मालमते्तदारानंाि चमळणाऱ्या सोयी सवलती सामुदाचयक 
कृतीने सवमाणना जपलब्ध करून देता येतील. काही प्रमाणात या कायमाणला प्रारंभ झाला आहे. नागचरकानंा 
त्याचं्या श्रमाच्या मोबदलया ्यचतचरतित काही सामाचजक जत्पन्नही चमळेल अशी ्यवस्था समाजाला करता 
येईल. जत्पादनािा आचण चवस्तारािा खिस भागचवलयानंतर जो वाढावा चशल्लक राहतो त्यातून या सामाचजक 
जत्पन्नािी तरतूद करता येते. ते सवस नागचरकानंा समान अटीवर चमळाले पाचहजे. 

 
असमानता दूर करण्याच्या वर चवशद केलेलया धोरणावरही अनेक प्रकारिी टीका करता येईल. 

परंतु या धोरणाच्या फलचनष्ट्पत्तीिे मूलयमापन केवळ आकडेवारीने करता येणार नाही ही गोष्ट जघड आहे. 
या धोरणाच्या पचरणामािी प्रत्येकाला स्वानुभवाने कलपना करता येते. लष्ट्कर अथवा आरमार यासारख्या 
प्रचतच्त सावसजचनक संघटनाचं्या कायमाणतून त्यािी प्रतीती येऊ शकते. त्याचं्यावर होणाऱ्या एकूण 
खिमाणइतकीि रक्म वैय्तितक जत्पन्नात भर घालण्यासाठी वाटण्यात आली तर जो फायदा होईल त्यापेक्षा 
चकतीतरी पटीने अचधक फायदा त्या रक्मेच्या सामुदाचयक खिमाणने होऊ शकतो हे वैय्तितक वा सामूचहक 
अनुभवािें सार आहे. भाडंवलासाठी १०० पौंडािंी तरतूद करणे आचण ८०० अधस रियाऊन खिस करणे या दोन 
कृतींिे पचरणाम वगेवगेळे असतात. प्रत्येकी एक हजार पौंडािे भाडंवल असलेले दहा हजार ्यापारी एक 
कोटी पौंडिी संयुतित भाग भाडंवल असलेलया कंपनीशी बरोबरी करू शकणार नाही. चिचटश म्युचझयमच्या 
वािनालयामुळे संस्कृतीिा जो चवकास वा प्रसार होतो त्यािे मोजमाप वािनालयावर होणाऱ्या वार्थषक 
खिमाणच्या रक्मेला सभासदाचं्या एकूण संख्येने चवभागून करता येईल काय? पचहलया महायुद्धात १९१४ च्या 
ऑगस्ट मचहन्यात एक लाख सैचनक फ्रान्समध्ये नेण्यात आले होते समजा की या प्रत्येक सैचनकाला या 
पचहलया आरियमणदलावर आलेलया एकूण खिमाणिी एक लक्षाशं रक्म चदली असती आचण लोकशाहीच्या 
संरक्षणासाठी त्यानंी चतिा योग्य जपयोग करावा असा आदेश देण्यात आला असता तर या सैन्याला जमसन 
फौजािंी िढाई रोखता आली असती काय? या पद्धतीवर चहशबे तपासनीस कदाचित खूष झाले असते 
परंतु मानसवरील जमसन िढाई रोखता आली नसती यात शकंा नाही.  

 
हाि चनयम शातंतेच्या काळातील कायमाणलाही चततकाि लागू पडतो. सामुदाचयक खिस वैय्तितक 

चहतासाठी न करता सावसजचनक कलयाणासाठी केला तर तो अचधक जपयुतित होतो. खाण-मालकानंा 
दरवषी ६० लाख पौंडािी कमाई होते. ही सवस रक्म त्यानंी खाण कामगारानंा समान वतेन-वाढ देण्यासाठी 
वापरली तर प्रत्येक कामगारािे जत्पन्न आठ पेन्सनेही वाढणार नाही असे खाण मालक म्हणतात, ते बरोबर 
आहे. परंतु याि जत्पन्नावरील कर वगैरे भरून जरेल ती रक्म खाण-कामगारानंा चनवृत्ती-वतेनािी तरतूद 
करण्यासाठी वापरण्यात आली तर अनेक वृद्ध कामगारािंी जतारवयातील चनवमाणहािी सोय करता येईल. 
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प्रा. बॉले याचं्या अंदाजाप्रमाणे इंग्लंडमधील धचनक व सुखवस्तु लोकानंी १९११ साली एका वषमाणत फतित 
सुखचवलासावर २० ते २५ कोटी पौंडािी जधळपट्टी केली. या रक्मेतून नवीन भाडंवलािी तरतूद आचण 
सरकारी कर यानंा आवश्यक असलेली रक्म वगळली आचण जरलेलया रक्मेतून कामगारानंा पगारवाढ 
चदली तर चकमान वतेनापेक्षा चनदान थोडे अचधक वतेन कामगारानंा देता येईल. एका दृष्टीने चविार करता 
ही अगदीि क्षदु्र गोष्ट वाटते. परंतु दुसऱ्या दृष्टीकोणातून पाचहलयास या क्षदु्र तपशीलािे महत्व लक्षात येते. 
धचनक वगमाणने स्वतःच्या खिमाणसाठी वापरलेली ही २५ कोटींिी रक्म सावसजचनक सेवावंर त्या वषी खिस 
झालेलया रक्मेच्या िौपट होती ही वस्तु्स्थती असताना सावसजचनक सेवािंा चवस्तार होत असलयाबद्दल 
म्हणजे त्याचं्यावरील खिस वाढलयामुळे मात्र काही लोकानंी किता ्यतित केली होती. या २५ कोटींपैकी अधी 
रक्म जरी सावसजचनक सेवाकचरता वापरण्यात आली असती तरी बहुसंख्य लोकाचं्या जीवनराहणीत 
पुष्ट्कळि सुधारणा होऊ शकली असती. त्यासाठी जत्पादनािा खिस वाढवावा लागला नसता वा जद्योगावंर 
करािंा नवीन बोजा लादण्यािी जरूर पडली नसती ककवा भाडंवल-गुंतवणूक एक पैनेसुद्धा ंकमी करावी 
लागली नसती. गचलच्छ वस्तींनी चवदू्रप आचण ओंगळ झालेली औद्योचगक शहरे स्वच्छ आचण रोगराईपासून 
मुतित आचण संुदरसुद्धा बनचवता आली असती. प्राथचमक शाळातंील चशक्षकवगमाणच्या दजमाणत व शाळाचं्या 
साधनसामुग्रीत सुधारणा करता आली असती. सोळा वषमाणवरील सवस मुलानंा माध्यचमक चशक्षण मोफत करता 
आले असतें. 

 
ते्हा संपत्तीिे दर माणशी जत्पादन अलप असते हा गचणती चहशबे बरोबर असला तरी आर्थथक 

पचर्स्थतीबद्दलिे ते संपूणस सत्य नाही त्यात जो सत्त्याशं आहे तो चवशषे महत्त्वािा नाही. मोठ्या जत्पादनािे 
लहान सारखे वाटे केले आचण ते अलप जत्पन्न असणारात वाटून चदले तरी त्यामुळे त्याचं्या जत्पन्नात काही 
चवशषे भर पडणार नाही असे जे साचंगतले जाते तेही खरे आहे. परंतु अशा प्रकारे जत्पन्नािे वाटप करावे असे 
सुिचवण्याइतका कोणी अज्ञान असेल असे वाटत नाही. परंतु याि लहान लहान रक्मािंा साकलयाने 
चनकडीच्या सामाचजक गरजासंाठी सामुदाचयक रीतीने जपयोग केला तर त्यापासून समाजािा पुष्ट्कळ 
फायदा होऊ शकतो. खूप मोठी रक्म मामुली गोष्टीवर थोडी थोडी खिस करून असा फायदा होऊ शकत 
नाही, या सत्याकडे पण दुलसक्ष करून िालणार नाही. सामुदाचयक प्रयत्न आचण मोठ्या प्रमाणावर धनािा 
वापर करण्यािे अथसशास्त्र ही औद्योचगक संस्कृतीने संपादन केलेले महान् श्रेय आहे. हे अथसशास्त्र त्याज्य 
ठरवनू संधीिी आचण पचर्स्थतीिी असमानता दूर करता येणार नाही. जलट अथसशास्त्राच्या या नवीन 
तंत्रािा जपयोग करूनि असमानता दूर करता येईल. मोठी जत्पने्न ज्यानंा प्राप्त होतात त्यानंा आचण ज्यानंा 
ती चमळत नाहीत त्यानंा दोघानंाही अपायकारक असतात. परंतु या मोठ्या जत्पन्नािें लहान लहान तुकडे 
करून समानता आणता येणार नाही. या मोठ्या जत्पन्नाच्या रुपाने एकूण संपत्तीिा मोठा भाग वैय्तितक 
सुखासाठी शोषनू घेतला जातो. तो जास्तीत जास्त चहस्सा सावसजचनक चहतासाठी वापरला जाईल अशी 
्यवस्था केली पाचहजे. 

 
(२) 

सामाणिक तरतुिी : णिकास आणि महत्ि 
 
सामुदाचयक प्रयत्नानंी भागचवण्याच्या गरजा आचण वैय्तितक प्रयत्नानंी भागचवण्याच्या गरजा यांिी 

काटेकोर चवभागणी स्पष्ट व चनचित तत्वानुसार करता येईल असे गृचहत धरले जाते. परंतु, चनरचनराळ्या 
देशातं प्रस्थाचपत झालेलया सामाचजक सेवािें ओझरते पचरशीलन केले तरी असे आढळून येते की असे 
काहीही तत्व कोणाला सापडलेले नाही आचण सापडले असलयास त्यािे पचरपालन होत नाही. या दोन 
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प्रकारच्या गरजािें चवभाजन करणारी ्स्थर अशी रेषा नाही. त्यानंा चवभागणारी रेषा सतत बदलत असते. 
सामाचजक तरतुदीने भागचवण्याच्या गरजािें के्षत्र आचण वैय्तितक प्रयत्नाने भागचवलया जाणाऱ्या गरजािें 
के्षत्र याचं्यातील सीमा रेषा एका दशकापासून दुसऱ्या दशकापयसत आचण एका समाजापासून दुसऱ्या 
समाजापयंत बदलत जाते. 

न्याने औद्योचगकरण झालेलया काही देशात सामाचजक सेवािी संघटना अत्यंत त्वरेने करण्यात 
आली जलट पचिम यरूपमध्ये चवशषेतः इंग्लंडमध्ये या सेवाचं्या स्थापनेिा प्रदीघस इचतहास आहे. तेथे त्यािंी 
संघटना प्रथम कामिलाव ूआचण जुजबी स्वरुपात झाली आचण चहतसंबधंी वगमाणकडून त्याचं्या स्थापनेला व 
चवकासाला सतत चवरोध झाला. आज ज्या सेवा अ्स्तत्वात आहेत त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळ एक शतकापूवी 
अज्ञात होत्या. अशा सेवा स्थापन करणे हे वैय्तितक नीतीमतेला हानीकारक आचण आर्थथक सुबते्तला एक 
भयंकर संकट आहे अशा समजुतीने त्यानंा चवरोध झाला. परंतु आज पचर्स्थती बदलली आहे. काही देशात 
ज्या गरजा वैय्तितक प्रयत्नाने भागचवण्याच्या म्हणून समजलया जातात त्याि दुसऱ्या देशानंी सावसजचनक 
जबाबदारीच्या म्हणून स्वीकारलया आहेत. जलट दुसऱ्या देशानंी ज्या गरजासंाठी सावसजचनक सेवािंी 
तरतूद केली त्या येथे वैय्तितक प्रयत्नावर सोपचवण्यात आलया आहेत. इंग्लंडमध्ये सेवाचनवृत्तीवेतन आचण 
आयुर्थवमा यािंी आधुचनक पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे काही गैरमाचहतगार अमेचरकन लोकानंा इंग्लंड 
हा दचरद्री लोकािंा स्वगस वाटू लागला. इंग्लंडच्या सावसजचनक आरोग्य खात्याकडून हजार इ्स्पतळे 
िालचवली जातात तरीपण न्यझूीलँडिे अनुकरण करून सरकारी खिमाणने इ्स्पतळे िालचवणे हे खाजगी 
दानशूरतेवर अचनष्ट आरियमण आहे अशी समजूत अगदी आतापयंत प्रिचलत होती काहंी चिचटश वसाहतीत 
आचण यूरपमधील काहंी देशातं कुटंुबभत्त्यािी तरतूद करण्यात आली. अशी प्रकारिी ्यवस्था करणे काहंी 
देशानंा अगदी गैर वाटते. इतकेि न्हे तर सामाचजक जबाबदारीच्या ज्या कलपना या ्यवस्थेला आधारभतू 
असतात त्या कलपनासुंद्धा काही देशानंा िुकीच्या वाटतात. अमेचरका हा तर वैय्तितक प्रयत्न आचण 
वैय्तितक प्रयत्नातून होणारा धनलाभ याचं्या स्वयंपूणसत्वावर जदंड चवश्वास ठेवणारा देश आहे अशी 
सवससामान्य समजूत असते. तरीसुद्धा अमेचरकेतील अनेक संस्थानात मोफत माध्यचमक चशक्षणािी ्यवस्था 
दीघसकाळापासून अ्स्तत्वात आहे आचण इंग्लंडमध्ये मात्र एक धाडसी सुधारणा म्हणून त्याला चवरोध होतो. 
अमेचरकेच्या ४८ संस्थानातं आचण तीस हजार लोकसंख्या असलेलया शहरातील चवनामूलय चमळणाऱ्या 
सामाचजक सेवावंरील खिस १९१५ ते १९२६ या काळातं चतप्पटीने वाढला. मंदीला तोंड देण्यास अमेचरका 
आर्थथक दृष्ट्ट्या इंग्लंडइतकी समथस न्हती हे लक्षातं घेता अमेचरकेत सावसजचनक सेवावंर होणाऱ्या या 
खिमाणिे चवशषे महत्व स्पष्ट होते. जीवनातील अनपेचक्षत अडीअडिणींना तोंड देता याव ेया जदे्दशाने काही 
सावसजचनक ्यवस्था करण्यािे प्रयत्न १९३२ नंतरच्या अमेचरकेच्या इचतहासातील एक महत्वािा भाग आहे. 

 
चनरचनराळ्या देशातं पचर्स्थती चभन्न असते आचण या चभन्न पचर्स्थतीनुसार तेथे स्थापन झालेलया 

सावसजचनक सेवािें स्वरुप वेगळे असते परंतु सामाचजक ्यवस्थेने अचधकाचधक गरजा भागचवलया जा्यात 
असा प्रयत्न सवसत्र आढळतो. सावसजचनक सेवािंा सवसत्र असा जो चवकास झालेला चदसतो त्यािी कारणे 
सहज लक्षात येण्यासारखी आहेत. औद्योचगक समाजसंस्कृती आचण राजकीय लोकशाही यािंा 
एकसमयावच्छेदेकरून चवकास झाला त्यािा हा एक स्वाभाचवक पचरणाम होता. शतेी प्रधान समाज 
्यवस्थेत घरकुले चवखुरलेली असतात आचण आर्थथक जीवनात खास तंत्रकौशलयािा प्रभाव नसतो त्यामुळे 
त्या समाजात अशा ्यापक सावसजचजक सेवािंी गरज भासली नाही आचण त्या स्थापन करण्याइतकी 
आर्थथक क्षमताही त्या समाजात न्हती. मोठ्या जद्योगधंद्यािें युग सुरू झालयानंतर काहंी काळ या सेवाचं्या 
आवश्यकतेिी जाणीव चनममाणण झाली नाही. खेड्यातून शहरात आलेले लोक शतेकऱ्याचं्या सवयी घेऊन 
येत. चनदान एक चपढीपयंत तरी ते शरीराला कदान्न िारतात आचण आत्म्यािी जपासमार होऊ देतात. एका 
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चपढीिा काळ लोटलयानंतरि खेड्यात चनरुपद्रवी वाटणाऱ्या सवयी शहरात प्राणघातक होतात यािी त्यानंा 
जाणीव होते. या प्रारंभीच्या काळातं समाजातील चविारवंत वगसही या पचर्स्थतीकडे दुलसक्ष करतो. 
समाजाला जागृत करण्यािा प्रयत्न त्याचं्याकडूनही होत नाही त्यािे कारण जघड आहे. जत्पादन वाढू 
लागलेले असते जत्पादन वाढलयामुळे नफे वाढतात आचण पगारही वाढतात. हे चित्र समोर असलयामुळे 
सवस लोकानंा आपोआप सुबत्ता व स्वास्र्थ्य प्राप्त होईल असे गृचहत धरण्यात येते. िाचरत्र्य आचण बुचद्धमत्ता 
असलेलया लोकानंा सहजतेने या गोष्टी प्राप्त करून घेता येतील. शासनाने त्याचं्या प्रयत्नात अडथळे येतील 
असे काही करू नये. अशी चविारवंतही आपली धारणा बनचवतात. 

 
पचरणामतः वाढते आर्थथक जत्पन्न आचण सामाचजक हाल अपेष्टािें वाढते प्रमाण असा परस्पर चवरोध 

चनममाणण होतो याला सबळ ऐचतहाचसक पुरावा आहे. सवस औद्योचगक रियातंीनंतर हे परस्परचवरोध चनममाणण झाले 
‘चभन्न डोळे चवस्फारुन पाहणारा, मनुष्ट्य नावंािा प्राणी अशा काही रसायतातून घडचवला गेला आहे की 
त्याला जीवन जगण्यासाठी फतित द्र्य पुरेसे होत नाही. त्याला प्रकाश, हवा आचण पाणी यािंीही जरूर 
असते. शातंता, सौंदयस, पे्रम या सारख्या आर्थथक नसलेलया गोष्टी त्याला लागतात. मनुष्ट्य जीवना 
संबधंीच्या या सत्यािंा ज्यानंा चवसर पडतो तेि समाजात परस्परचवरोधी पचर्स्थतीने गोंधळून जातात. 
काही लोकािंी वैय्तितक जत्पने्न प्रिडं झाली तरी त्यामुळे बहुसंख्य लोकानंा कॉलरा, टॉयफस आचण 
अज्ञान यापासून संरक्षण चमळत नाही अथवा शकै्षचणक संधी आचण आर्थथक शाश्वती पण लाभत नाही. ही 
वस्तु्स्थती लक्षात आलयानंतर समाजाने काही गरजाचं्या बाबतीत सामुदाचयक कृतीस सुरुवात केली. 
जन्मभर जादा काम करून सुद्धा ज्या गरजा भागचवण्यािी ऐपत माणसाला येत न्हती त्या गरजा 
भागचवण्यािी ्यवस्था समाजाने केली. हे प्रगतीशील धोरण स्वीकारताि काही चहतसंबंधी लोक अस्वस्थ 
झाले. या धोरणामुळे समाजािा नैचतक अधःपात होईल, समाजावर आर्थथक संकट कोसळले असे इषारे 
काही शहाणे देऊ लागले. सावसजचनक सेवािंी आवश्यकता चसद्ध झालयानंतरही राजकीय लोकशाही 
असलेलया समाजात दोन परस्परचवरोधी प्रचतचरियया जमटलया, सावसजचनक सेवािंी स्थापना करणे हा काही 
लोकानंा समाजािा अधःपात वाटला तर काही लोकानंा त्यामुळे समाजािा जत्कषस होईल असे वाटले. 
अंतगसत राजकारणातील सवस वादचववाद केवळ घर संसाराच्या प्रश्नावंर कें चद्रत झाले. 

 
वैय्तितक नफा कमावणारािें जद्योजन काही मूलभतू गरजािें जास्तीत जास्त समाधान करण्याच्या 

दृष्टीने यशस्वी होत नाही, त्यानंा अपयश का येते यािी चममासंा आर्थथक चसद्धान्ताच्या अनुषंगाने चम. डर्थबन 
यानी केली आहे ते चलचहतात : “स्पधमाणयुतित समतोलािा चसद्धान्त ढोबळ स्वरुपाने पुढीलप्रमाणे माडंता 
येईल. (अ) ज्या वस्तूना ग्राहकािंी मागणी असते ती एकसंि न बनचवता अनेक सुट्या भागात चतिी वाटणी 
करावयािी म्हणजे खरेदीदार वाढतात आचण मागणी असलेले घटकही वाढतात. (ब) जत्पादनािी ताचंत्रक 
हानी न होता ते जर अनेक वगेवगेळ्या जद्योजक व ्यापारी घटकाकडून करता आले तर खाजगी जमीन 
आचण भाडंवल याचं्या साधनसामुग्रीिी जत्कृष्ट ्यवस्था होऊ शकेल.” ते पुढे चलचहतात की हा स्पधमाणयुतित 
समतोलािा चसद्धान्त आर्थथक के्षत्राच्या काही भागालाि लागू पडतो ही गोष्ट जघड आहे. ज्या साध्यािे सूक्ष्म 
घटकात चवच्छेदन करता येत नाही, त्यािे सूक्ष्म चवश्लेषणही करता येणार नाही. असे साध्य हे सवस सामान्य 
स्वरुपािे असते. आर्थथक ्यवस्थेतील सवस घटकानंा चनगडीत करणाऱ्या चवचशष्ट परस्पर संबधंाच्या 
कितनातून अथवा अनुभतूीतून एक समाधान चमळू शकते. जोड्यासारख्या वाटप करता येणासारख्या 
वस्तूच्या जपयोगातून चमळणाऱ्या समाधानापेक्षा असे कितनािे समाधान काही लोकानंा अचधक इष्ट वाटेल. 
जत्पादनातून चनममाणण होणारे जत्पन्न ज्यानंा प्राप्त होते अशा सवस मानवी घटकामध्ये ज्यािें चवभाजन होऊ 
शकणार नाही असे चवचशष्ट परस्पर संबधं स्थापन करणे हा समानतेिा अथस असतो. रोगराई होऊ नये म्हणून 
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काही चनयम पाळाव ेलागतात आचण समाजातंील सवस थरावंर इष्ट पचरणाम होईल अशी पचर्स्थती चनममाणण 
करण्यासाठी काही जत्पादक कामे करावी लागतात. बाह्य आरियमणापासून देशािे संरक्षण करण्यासाठी 
म्हणजे लष्ट्करािी सुसजता ठेवण्यासाठी संपूणस औद्योचगक संघटनेला एक चवचशष्ट वळण द्यावे लागते. या 
प्रत्येक जदाहरणात अंचतम साध्य हे गुंतागुंतींिे आचण एकात्म आहे. असे साध्य स्पधेच्या कके्षत आणता येत 
नाही. स्पधेिे चहशबे त्याच्याबाबतीत चनरुपयोगी असतात. असे साध्य स्वीकारताना काही सामाचजक चनवड 
अगोदर करावी लागते. असे साध्य प्राप्त करून घेण्यासाठी आर्थथक जीवनािी मध्यवती संघटना आचण 
चनयंत्रण आवश्यक असते. असे जे एकात्म, अथवा अचवच्छेदनीय साध्य अथवा सामाचजक जदे्दश असतात ते 
चवभाजनीय वा वैय्तितक जदे्दशापेंक्षा कमी महत्वािे आहेत हे म्हणणे चनराधार ठरेल. 

 
चम. डर्थबन यानंी चदलेलया दाखलयासारखे अनेक दाखले देता येतील. कोणीही मनुष्ट्य आपलया 

एकाकी प्रयत्नाने चनरोगी पचरसर चनममाणण करू शकणार नाही. अथवा सवस प्रकारे पचरपूणस अशी चशक्षण पद्धती 
स्थापन करू शकणार नाही. आर्थथक असुरचक्षतता कमीत कमी राहील अशी जद्योगािंी संघटना करणे हे 
सुद्धा एका माणसािे काम नसते. कारखान्यातंील व रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातािंी कारणे दूर करणे हे 
एका माणसाला शतिय होणार नाही. या आचण अशा अनेक गोष्टीवर जीवनािे सुखदुःख अवलंबनू असते. 
इतकेि काय के्हा के्हा माणसािे जगणे वा मरणे हेसुद्धा या गोष्टीवर अवलंबनू असते म्हणून या सवस गोष्टी 
सामाचजक प्रयत्नाने करा्या लागतात. समाजात या जपलब्ध असतात तोपयंत आचण ज्या प्रमाणात त्या 
जपलब्ध असतात त्या प्रमाणात त्याचं्यामुळे समाजात सौख्य व स्वास्र्थ्य नादंते. त्याचं्यामुळे सामाचजक 
जत्पन्नािी चनर्थमती होते. तेथे जत्पन्न हा शब्द संपत्तीच्या अथमाणने वापरलेला नाही. जत्पन्न म्हणजे लोकािें 
वाढते कलयाण हा अथस अचभपे्रत आहे. 

 
अशा प्रकारिे सामाचजक जत्पन्न आज अगदी थोडे असते आचण त्यािी चवशषे दखल घेतली जात 

नाही. पण त्यािी चनर्थमती हे एक कलात्मक असे कायस आहे. या जत्पन्नािी चनर्थमती व वाढ यािंा प्रदीघस 
इचतहास आहे, त्या इचतहासावरून त्यािे महत्व स्पष्ट करता येईल. ‘इतर सवस देश सोडून परमेश्वराने 
आपले खास वरदान फतित इंग्लंडलाि चदले आहे,’ असे जद गार चम. पॉडस्नॅप यानंी काढले होते. त्या 
काळात इंग्लंडमध्ये सामाचजक जत्पन्नाच्या चनर्थमतीला आवश्यक अशी शासकीय यंत्रणा न्हती अथवा 
चवत्तीय ्यवहारािे तंत्रही जपलब्ध न्हते. जत्पन्नावरील कर बसचवण्यात आला होता. पण तो अगदी 
प्राथचमक स्वरुपािा होता. सरकारी मदत देण्यािी पद्धत तर सवसस्वी अज्ञात होती. समाज कलयाण म्हणून 
ज्याला मानता येईल अशा कायमाणसाठी होणारा सरकारी खिस शासनाच्या एकूण खिमाणच्या एक टतितियापेंक्षा ं
कमी होता असे म्हटले तर ते िुकीिे ठरणार नाही. त्यावळेिी शहरे ही छावणीत राहणाऱ्या जमावाच्या 
वस्तीसारखी अथवा बेचशस्त सैचनकाचं्या छावणीसारखी होती असे त्यािें वणसन िाडचवक यानी केले आहे. 
पापाने अद्याप पाऊल न टाकलेलया ईडनच्या जद्यानासारखी त्यािंी अवस्था होता. सामुदाचयक प्रयत्नािंा 
सपस अद्याप तेथे घुसला न्हता. गुन्हेगारासंाठी तुरंुग होते, चनराचश्रतासंाठी श्रम-घरे (वकस  हाऊस) होती. 
पण गुन्हेगार आचण चभकारी नसलेलया माणसािंी राहण्यािी पचर्स्थती खाण कामगाराचं्या छावणीसारखीि 
असायिी. फतित आर्थथक भकेुनेि सवस जीवन ग्रासले गेले होते. मालमते्तच्या मालकानंा अद्याप वाढलया 
करािंी किता चनममाणण झाली न्हती. आर्थथक ्यवहाराच्या लाटेतून हाती येणारा पैसा ते आपलया मजीप्रमाणे 
खिस करीत अथवा कोठे तरी गुंतवीत. तसेि म्हटले तर वेतनावर जगणाऱ्या लोकानंाही पाचहजे ते 
करण्यािी मुभा होती. फतित एक बारीक फरक होता. कॉलरा, टॉयफॉईड, आतड्यािे रोग, बारा ते अठरा 
तासािे काम, चशक्षणाच्या सोईिा अभाव या सवस पचर्स्थतीतून जगले वािले तर मग त्यानंाही हवे ते 
करण्यािी मुभा होती. 
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त्या काळातील इं्ग्लश समाजातील मूलभतू चवषमतेिे स्वरुप सरळ आचण स्पष्ट होते केवळ एक 

वगस श्रीमंत व दुसरा गरीब एवढ्ा पुरतेि या चवषमतेिे स्वरुप मयमाणचदत न्हते. एका वगमाणला जीवन पूणसत्वाने 
जगता येत होते तर दुसऱ्या वगमाणला चजवतं मराव ेलागत होते अशा स्वरुपािी ती चवषमता होती, या संबंधी 
काही अचधकृत माचहती जपलब्ध आहे. १८४४ च्या कचमशनराना देण्यात आलेलया माचहतीप्रमाणे लंडनमध्ये 
राहणाऱ्या सद गृहस्थािी जीवन मयमाणदा कामगाराचं्या जीवन मयमाणदेच्या दुप्पट होती. लीडस् मध्ये 
सद गृस्थािंी सवससाधारण जीवन मयमाणदा ४४ वषे आचण कामगारािंी १९ वषे होती. चल्हरपूलमध्ये हेि 
प्रमाण ३५ वषे आचण १५ वषे असे होते. १८६५ साली त्या काळच्या एका ख्यातनाम अथस शास्त्रज्ञाने केलेले 
भाष्ट्य येथे जद धृत करण्यासारखे आहे : “संपत्तीिा आचण सुसंस्कृत समाजजीवनािा आपला संपूणस डोलारा 
हा अज्ञान, दाचरद्र्य आचण ्यसनाधीनता याचं्या आधारावर जभारलेला आहे. त्याच्या एकंदर तपशीलािा 
अभ्यास करण्यािे धाडस आपलयाला होत नाही..... राष्ट्रीय भरभराटीिा प्रभात काल संपून मध्यान्ह येऊ 
लागली तरी सुद्धा आपलया लक्षावधी देशबाधंवािें जे नैचतक व सामाचजक ऋण आपण लागतो ते 
फेडण्याला आपण अद्याप सुरवात सुद्धा केलेली नाही सायंकाल होण्यापूवीि आपलयाला हे ऋण फेडावे 
लागेल.” 

 
१८५० च्या चपढीला अपूवस अशा संधी जपलब्ध होत्या ही चपढी एक भाग्यशाली चपढी होती. अत्यंत 

अलपकाळात नफा चमळचवता येत होता. ्य्तितचन् भाडंवलशाहीिे ते सुवणस युग होते. इंग्लंडला जत्पादन 
तंत्रािे आचण वाहतुकीच्या साधनािें संपूणस प्रभतु्व चमळाले होते. नवीन वसाहत केलेलया प्रदेशातून मुबलक 
कच्चा माल चमळू लागला होता. या सवस अनुकूल पचर्स्थतीमुळे काही काळपयंत इंग्लंडने मतितेदारीिे नफे 
कमावले. त्या काळात जत्पन्नावरील कर फतित एक पेनी होता आचण तरी सुद्धा १८४२-५१ आचण १८५२-८१ 
या कालखंडात जत्पन्नावरील करािे जत्पन्न दुप्पटीपेक्षा अचधक वाढले. वास्तचवक या पचर्स्थतीत 
सामाचजक सेवासाठी संपत्ती गुंतचवणे सहज शतिय होते त्यािवळेी अशी गुंतवणूक करणे हे शहाणपणािे पण 
ठरले असते. चज्होन्सने म्हटलया प्रमाणे त्या कोळशाच्या युगातील अचतचरतित संपत्ती सामाचजक सेवासाठी 
वापरण्यात आली असती तर त्यातून पुढे सामाचजक सुखसोयींिी ्यवस्था करणारी एक भ्य संघटना 
अ्स्तत्वात आली असती. सामाचजक सेवािंा चवकास त्याि काळात झाला असता तर पुढच्या काळात 
समाजातील प्रत्येक नागचरकाच्या शाचररीक व बौद्धीक शतितींिा देशाला जपयोग करून घेता आला असता. 

 
परंतु प्रत्यक्षात घडले ते वगेळेि. आर्थथक अडिणीच्या काळात सामाचजक सेवावरील खिस ही 

राष्ट्रीय संपत्तीिी जधळपट्टी आहे अशी टीका होते, तर सुबते्तच्या कालात सामाचजक सेवावरील खिस 
अनवश्यक ठरचवला जातो. सुबते्तिा वसंत ऋतु दीघस काळपयंत चटकणार नाही हा इषारा टीकाकारानंा ऐकू 
येत नाही. नफा कमावणाऱ्या जद्योगािंी वाढ झाली. नफे आचण वतेन याचं्यात वाढ झाली परंतु ‘सामाचजक 
जत्पन्न’ चनममाणण करणारी संपत्तीिी गुंतवणूक मात्र झाली नाही. या वातावरणामुळे चम. िाडचवक आचण 
गरीबी कायद्यानुसार नेमलेले डॉतिटर यानंी सावसजचनक आरोग्यासाठी केलेलया िळवळीला हवा तसा 
पाकठबा चमळाला नाही. इतकेि न्हे तर या प्रश्नासंबंधी जे सावसचत्रक औदाचसन्य आचण संशय होता त्यामुळे 
त्याचं्या प्रयत्नात अडथळे मात्र आले. गेलया अधस शतकात या िळवळीने आपले लक्ष फतित पयमाणवरणावरि 
कें चद्रत केले होते आचण त्यामुळे चतिे यश अचतशय थोडे होते. १८९० साली या िळवळीच्या पचहलया पन्नास 
वषमाणतील कायमाणिा जो आढावा प्रचसद्ध झाला त्यावरून चतच्या फलश्रुतीिी कलपना करता येते. चतिे यश 
फतित सचॅनटरी इंचजचनअरिे होते, डॉतिटरािंा त्या यशात काही भाग न्हता. कॉलरा आचण टॉयफॉईडिे 
चनमूसलन झाले; आतड्याच्या रोगाने होणाऱ्या मृत्यिेू प्रमाण घटले हे खरे. पण १८८१-१९०० या दशकात 
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बालमृत्यिेू प्रमाण १८५१-६० या वषमाणइतकेि मोठे होते. आचण १९ ्या शतकाच्या अखेरच्या वषमाणत एक 
हजारात १५६ इतके बालमृत्यिेू प्रमाण वाढले. तात्पयस, सफाई खात्याने आपले काम केले, परंतु रोग 
प्रचतबधंक असे जे वैद्यकीय कायस असते ते त्या प्रमाणात झाले नाही. 

 
त्या काळात आरोग्याच्या के्षत्रातील चवषमता अगदी सवससामान्य प्रकार होता. चशक्षणाच्या के्षत्रात तर 

चवषमतेला तत्वािे आचण हटवादािे स्वरुप देण्यात आले होते. प्राथचमक चशक्षण फतित गरीबासंाठीं असते 
अशी रुढ समजूत होती. या गरीब वगमाणला थोडे चशक्षण देऊन त्याला चवचशष्ट कलपनानंी जखडून टाकणे 
एवढ्ाि या चशक्षणािा जदे्दश होता. इंग्लंडमधील प्राथचमक चशक्षणािा सवस इचतहास हा वस्तुतः सामाचजक 
इचतहास आहे. ज्यानंा अलप चशक्षण देणे आवश्यक वाटले त्याचं्यासाठी जुजबी चशक्षण देणाऱ्या प्राथचमक 
शाळा सुरु करण्यात आलया. त्यामागे चविार असा होता की कचन् वगमाणला संपूणस चनरक्षर ठेवण्यातही 
समाजाला धोका असतो. पण त्यािबरोबर त्यानंा पूणस चशक्षण देणे ही समाजाला धोतियािे होईल म्हणून 
कामगार व नोकर वगस याचं्या पचर्स्थतीनुसार हे चशक्षण मयमाणचदत ठेवले पाचहजे असा स्पष्ट चनदेश १९३९ च्या 
कौ्न्सलच्या कचमटीने चदला होता. पुढच्या चपढीतही ही भचूमका बदलली नाही. प्राथचमक चशक्षण म्हणजे 
काम करणाऱ्या गरीब वगमाणिे चशक्षण अशी ्याख्या त्या जमान्यातील कचमटीिे जपाध्यक्ष चम. लो यानंी केली. 
चशक्षणामुळे कामगारानंा आपली पचर्स्थती सुधारण्यािी पात्रता आली पाचहजे, जच्च दजमाणिी जीवन राहणी 
प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक असे जद्योग करण्यािे ज्ञान त्याना चमळाले पाचहजे या चविारािंा चम. लो 
यानंी कडाडून चवरोध केला. १८७० च्या कायद्याने चशक्षण के्षत्रात नवीन युगाला प्रारंभ झाला. परंतु 
चशक्षणासंबधंीच्या वगीय भावनापासून हा वगस मुतित झाला नाही. तो जुन्याि कलपनानंा चिकटून होता. 
१८७०-१ या वषी सावसजचनक चशक्षणावरील एकूण खिस १०,०७९,००० पौंड इतकाि होता आचण या 
रक्मेपैकी एक पिंमाशं रक्म चवद्यार्थ्यांच्या पालकाकंडून फीच्या रुपाने वसूल करण्यात आली. 

 
इंग्लंडमधील सावसजचनक आरोग्यािी ्यवस्था १९०० नंतरि स्थापन झाली आचण १९१४ नंतर 

चतला काही स्वरुप प्राप्त झाले. या आधुचनक ्यवस्थेत केवळ पयमाणवरणात सुधारणा करण्यावरि भर न देता 
आरोग्य सुधारण्यािा अचधक ्यापक जदे्दश स्वीकारण्यात आला होता. आजिी सावसजचनक चशक्षणािी 
्यवस्थाही याि शतकात स्थापन झाली. १९०८ पयंत चशक्षण खात्याने मुलाचं्या शरीर संगोपनाकडे लक्ष 
चदले न्हते. १९०२ नंतर सावसजचनक शाळािंी संख्या एकदम वाढली. मोफत चशक्षण देण्याच्या ्यवस्थेमुळे 
प्राथचमक व माध्यचमक चशक्षणाच्या परस्परसंबधंात एक पचरवतसन घडून आले. हा बदल १९०७ पासून झाला. 
चशक्षणाच्या के्षत्रातील काही महत्वाच्या सुधारणा येथे नमूद करता येतील. प्राथचमक शाळाचं्या अभ्यास 
रियमात आचण पयमाणवरणात सुधारणा, सुसंस्कृत शाळा िालकानंी माध्यचमक शाळातही मोफत चशक्षणािी 
केलेली सोय, चशक्षण ्यवसायाच्या एकंदर दजमाणत वाढ, १८०९ मध्ये चवद्यापीठ व चवश्वचवद्यालये यािंी 
संख्या ६ वरून सोळा पयंत वाढली व जच्च चशक्षणिाही प्रसार झाला. चशष्ट्यवृत्त्यािंी तरतूद करण्यात आली; 
प्रौढ चशक्षणामुळे लोकानंा चशक्षण चमळू लागले; आचण सवमाणत महत्वािी सुधारणा म्हणजे शकै्षचणक धोरणात व 
चशक्षणचवषयक चविारात झालेले पचरवतसन. या सवस घडामोडी महत्वाच्या होत्या. केवळ खाजगी प्रयत्नाने 
धंदा म्हणून काहंी सेवा होत्या. वैय्तितक दानधमस व सरकारी मदतीने आणखी पूरक ्यवस्था होत असे. 
परंतु केवळ धंदा म्हणून ्यावसाचयक पद्धतीने होणारी ही तरतूद फारि मयमाणचदत होती. त्यािा फायदा 
मुख्यतः सुखवस्तु वगमाणलाि होत असे. गुणवते्तच्या दृष्टीनेही या केवळ ्यावसाचयक सेवा चवशषे 
समानधानकारक न्हत्या आता चशक्षण आचण आरोग्य या सेवा सावसजचनक के्षत्रात आहेत आचण सावसजचनक 
प्रकलप म्हणूनि त्यािंा कारभार िालचवला जातो. खाजगी जद्योगाने िालचवलेलया काहंी संस्था अद्याप 
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आहेत. परंतु सावसजचनक के्षत्रातील आरोग्य व चशक्षणाच्या सोयीमुळे आर्थथक पचर्स्थती व सामाचजक दजमाण 
यािंा भेदभाव जरला नाही. सवस ्यतितींना त्यािंा सारखाि फायदा चमळतो. 

 
आर्थथक चवषमतेिे दुष्ट्पचरणाम कमी करण्याच्या जदे्दशाने काही सावसजचनक तरतूद करणाऱ्या 

चतसऱ्या प्रकारिी ्यवस्था या शतकाच्या प्रारंभापयंत झाली न्हती. पण आपलया काळात त्यािंी पुष्ट्कळि 
वाढ झाली आहे. चवचवध प्रकारच्या सामाचजक सेवा केवळ गरीबानंा मदत देण्यासाठी असतात ही समजूत 
््हतिटोचरया काल खंडात अचतशय बलवत्तर होती. गरीबी दूर करण्याच्या जपायानंी गरीबी वाढली आहे. 
असा स्पष्ट चनवमाणळा १८३४ च्या प्रचतवृत्तात चदला आहे आचण हे सूत्र तीन चपढ्ापयंत अगदी िह्मवातियासारखे 
पाळले गेले. नवीन शतक सुरू झालयानंतर सुद्धा काही काळ या मनोवृत्तीिा प्रभाव कायम होता. शालेय 
चवद्यार्थ्यांना मोफत सकस आहारािी सोय करणे, वृद्धापकाळच्या चनवृत्ती वतेनािी ्यवस्था करणे, गरीबी 
कायद्याच्या पुरवणी चशवाय आणखी बेकाराचं्या िचरताथमाणिी सोय लावणे या सवस गोष्टी नीती आचण शास्त्र 
यानंा लाथाडणाऱ्या आहेत अशी त्यािंी कनदा केली जात असे. नंतर पुढे म्हणजे १९०६-१९११ च्या दरम्यान 
वरील चतन्ही सेवा स्थापन करण्यासाठी काही सौम्य स्वरुपािे कायदे झाले. येथून पुढे मात्र कमी जत्पन्न 
असलेलया वगमाणसाठी समाजाने काही आर्थथक वा सोयी सवलतीच्या रुपाने ्यवस्था करण्यात समाजािा 
अधःपात होतो हा चसद्धान्त गुपिुप सोडून देण्यातं आला. या काळात सामाचजक सेवािंा जो पाया 
घालण्यात आला त्याच्या आधारावर पुढे युद्धकाळातील आणीबाणीिे आघात सहन करण्यास जपयुतित 
होईल अशी सेवािंी मजबतू ्यवस्था अ्स्तत्वात आली. 

 
पूवीच्या काळातील चवत्तीय संकलपािंा अ्हेर ही सुद्धा अचतशय महत्वािी घटना होती. सावसजचनक 

कायमाणसाठी खिस न करणे हा सावसजचनक खिमाणतील काटकसरीिा एकमेव अथस अचभयत होता. एका मोठ्या 
नेत्याने जत्पन्नावरील कर अजीबात बरखास्त करावा अशी मागणी केली होती. दुसऱ्या एकाने दशलक्ष 
पौंडापेक्षा अचधक जत्पन्नाच्या इस्टेटीवर बसचवलेलया मृत्यू-कराला कडाडून चवरोध केला होता. या चवत्तीय 
संकलपनािंा त्याग करण्यात येऊ लागला. त्याला काहंी काळ लोटावा लागला आचण न्या धोरणािे 
स्वरूप स्पष्ट होईपयंत आणखी जवळ पाव शतक लोटाव े लागले. १९०३-४ पयंत कर आकारणीसाठी 
जत्पन्नाच्या वाढत्या पातळीनुसार करािे प्रमाण ठरचवण्यािी पद्धत सुरु झाली न्हती. त्या पूवीच्या दशकात 
चवत्तीय धोरणात काही थोडे बदल झाले परंतु कर-आकारणीच्या पद्धतीत मात्र सुधारणा झाली न्हती. 
१९१३-१४ पयंत कर आकारणीिे धोरण प्रचतगामी होते. १०० पौंड जत्पन्न असलेलया माणसाला ८ 
टके्वारीने २००० पौंडािे जत्पन्न असलेलया माणसापेक्षा जादा कर भरावा लागत असे. १९२५-२६ मध्ये 
प्राप्तीवरील कर हा १००० पौंडाच्या जत्पन्नापासून सुरु होई. यावळेी कर-चवषयक धोरणात काही सुधारणा 
झाली. १००० पौंड जत्पन्नावर ११ टके्, २० हजार पौंडाच्या कमावलेलया जत्पन्नावर (असे जत्पन्न असेलि 
तर) ३७․५ टके्, २० हजार पौंडाचं्या अंशतः स्वकष्टार्थजत व अंशतः चबनकमाईच्या अशा जत्पन्नावर ४८․७ 
टके् हे कर-आकारणीिे प्रमाण होते. येथे दोन मुदे्द लक्षात घेतले पाचहजेत. जत्पन्नावरील कर, चवशषे कर, 
(सर टॅतिस) आचण मृत्यूवरील जकात याचं्या वसूलीतून होणाऱ्या जत्पन्नािा अधमाणअचधक चहस्सा केवळ 
कजसफेडीसाठी वापरला जात असे. ते्हा धचनक वगस कराच्या रुपाने जो भरणा करीत त्याच्यातील मोठा 
भाग त्यानंीि चदलेलया कजमाणवरील ्याजाच्या रुपाने त्यानंा परत चमळत होता. कर-आकारणीिा दुसरा एक 
लक्षात घेण्यासारखा चवशषे असा होता की १९३१ पासून प्रत्यक्ष करातून होणारे जत्पन्न घटले आचण अप्रत्यक्ष 
करातून जत्पन्न वाढले. यािा अथस छोट्या जत्पन्नावंरील करािंा बोजा वाढला. चम. कोचलन तिलाकस  यानंी 
यासंबधंी काहंी आकडे चदले आहेत. त्याचं्या अंदाजाप्रमाणे स्थाचनक आचण राष्ट्रीय करातून होणाऱ्या एकूण 
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जत्पन्नात कामगार वगमाणिा वाटा १९१३-१४ साली ३४․४ टके्, १९२५-२६ साली ३८․६ टके् आचण १९३५-३६ 
साली ३३ टके् होता. 

 
हबसटस स्पेन्सर यानंी १८४४ साली सावसजचनक सेवा वरील सरकारी खिमाणबद्दल तरियार करण्यास 

सुरवात केली. ते म्हणत “करवसूलीच्या जत्पन्नात जो चनधी एकचत्रत होतो त्यातूंन कारागीर वगमाणसाठी काही 
फायद्याच्या गोष्टी केलया जातात. कारागीर वगस स्वतःच्या जत्पन्नातूंन जे फायदे चमळव ू शकतो त्यापेक्षा हे 
चकतीतरी पटीने अचधक असतात.” सावसजचनक सेवाचं्या स्थापनेमुळे चम. स्पेन्सर किचतत झाले होते. 
वास्तचवक त्यावळेी या सेवा अगदी बालयावस्थेत होत्या नंतर त्यािंा पुष्ट्कळि चवस्तार झाला. १८९०-९१ 
मध्ये इंग्लंड आचण वलेसिा चमळून सावसजचनक सेवावंर १,६०,६३,००० पौंड सरकारी खिस होत असे. 
१८०९-१ च्या लोकसंख्येनुसार दरमाणशी खिमाणिे प्रमाण ११ चशकलग १ पेन्सािे पडते. १९३४-३५ मध्ये हा 
खिस २४,२५,०५,००० पौंड झाला. युद्ध सेवा चनवृत्तीिी रक्म यातून वगळली आहे. १८९० च्या ककमतीच्या 
चहशबेाने हे प्रमाण दर माणशी ५ पौंड १९ चशलींग पडते. या आकड्यातून जकात आचण कर याचं्या 
जत्पन्नातून चवद्यार्थ्यमाणच्या फीसाठी वापरण्यातं येणारी रक्म अथवा मालक अथवा कामगारानंी भरलेलया 
चवम्यािे हप्ते हे वगळले आहेत. 

 
मुख्यतः िार चदशानंी सावसजचनक सेवािंा हा चवकास झाला आहे. पचहली गोष्ट म्हणजे पयमाणवरणािी 

सुधारणा करण्यासाठी सरकारी खिस होऊ लागला, दुसरे चवनामूलय चमळणाऱ्या सेवािंी वाढ झाली; तीन 
पूरक जत्पन्न चमळचवण्यािी साधने चनममाणण झाली, आचण िार रियमशः वाढणाऱ्या कर-आकारणीिी पद्धत 
अंमलात आली. स्पेन्सरने आपले लेखन केले त्या काळात पचहला आचण दुसरा प्रयत्न नुकताि सुरू झाला 
होता आचण एक गरीबी कायद्यािा अपवाद वगळला तर चतसऱ्या व िौर्थ्या प्रकारच्या प्रयत्नािंी सुरवात 
सुद्धा झालेली न्हती. काही लोक असे मानतात की गेलया तीस वषमाणत सावसजचनक सेवावंरील खिमाणत जी 
वाढ झाली. ती समाजाच्या वाढत्या दाचरद्र्यािी द्योतक आहे. सामाचजक सेवासंाठी गुंतचवण्यात येणाऱ्या 
भाडंवलात वाढ करावी लागली चबकट पचर्स्थतीतील लोकानंा मदत देण्यासाठी अफाट व बेदरकार असा 
खिस केला जातो. म्हणून ही पचर्स्थती चनममाणण झाली असे या लोकािें भाष्ट्य असते. परंतु प्रत्यक्ष खिमाणिे जे 
आकडे जपलब्ध आहेत ते या मताला पुष्टी देणारे आहेत. 

 
वस्तुतः या चनरचनराळ्या सेवािें तौलचनक महत्व पूणसपणे बदलले आहे. हा बदल ज्या चदशनेे होतो 

आहे असे गृहीत धरून वृत्तपत्रानंी आरडाओरड केली त्यािबरोबर चवरुद्ध चदशनेे प्रत्यक्ष बदल घडून आला. 
जदाहरणाथस गरीबानंा देण्यात येणाऱ्या मदतीवरील खिमाणत १८९० पासून फतित पाि पटीने वाढला तर 
चशक्षणावरील खिस बारा पटीने वाढला; सावसजचनक व आरोग्य, चवमा आचण घरबाधंणी यावरील खिमाणत तर 
८० पटीने वाढ झाली. सावसजचनक चनधीतून गचरबानंा मदत देण्यासाठी जो खिस होत होता त्यािे प्रमाण 
१८९०-९१ मध्ये एकूण सामाचजक सेवावंरील खिमाणच्या ५२ टके् होते पण १९३४-३५ मध्ये एकूण खिमाणपैकी 
फतित १४ टके् खिस या कामासाठी झाला होता. बेकारीच्या चवम्यावरील सरकारी खिस त्यात चमळचवला तरी 
हे प्रमाण ३३ टके्ि होते. सावसजचनक सेवा वरील खिमाणत सवमाणत मोठा वाटा चशक्षणािा होता. चशक्षणावरील 
खिस एकूण खिमाणच्या ३० टके् होता. सध्याच्या काळात सामाचजक सेवावर जो खिस होतो तो खिस हा केवळ 
दानधमस आहे अशी कुिेष्टा काहंी लोक करतात. डेली मेलसारख्या पुराणमतवादी धोरणाच्या वृत्तपत्राचं्या 
वािकानंा ही टीका खरी वाटत असेल. परंतु ही टीका चकती फोल आहे हे गेलया पावशतकाच्या इचतहासाने 
चसद्ध केले आहे. सावसजचनक सेवािंी वाढ करून त्या जास्तीत जास्त लोकानंा जपलब्ध करून चदलयामुळे 
काटकसरीिी सवय जाते अशीही एक टीका करण्यात येते. या टीकेतही काही तर्थ्य नसते. चमळकतीच्या 



 
 

 अनुक्रमणिका 

चवतरणातील असमानता चकती अफाट आहे हे वर दाखवनू चदलेि आहे. आचण तरी सुद्धा काटकसरीने 
भचवष्ट्य काळासाठी स्वतःसाठी तरतूद करून ठेवण्याच्या प्रयत्नात काहीही चशथीलता आलेली नाही. 
यासंबधंी प्रा. कार साँडसस आचण चम. कारडोग-जोन्स यानंी जद्धतृ केलेले आकडे बोलके आहेत. लहान 
प्रमाणात भाडंवल गुंतचवणाऱ्याचं्या संकचलत बितीिा आकडा १९१५ साली ४९८,०००,००० पौंड होता तो 
१९२५ साली १,३७५,०००,००० पौंड झाला. १९१५ च्या ककमतीच्या दराने ही रक्म ८५९,०००,००० पौंड 
होते. या लोकािंी बित वाढली आहे, कमी झाली नाही. या आकड्यावरून जभय चवद्वानानंी काढलेला 
चनष्ट्कषस समपसक वाटतो. “(मदतीच्या) शासकीय योजना स्थापन झालयामुळे भचवष्ट्य काळातील बदलत्या 
पचर्स्थतीसाठी वा अनपेचक्षत संकटासाठी वैय्तितक तरतूद करून ठेवण्याच्या प्रयत्नात चशथीलता येते असे 
मानण्यास काहीही सबळ आधार नाही” असे त्यानंी स्वच्छ नमूद केले आहे. 

प्राथचमक स्वरुपातील सामाचजक सेवािंा चविार चनरचनराळ्या दृचष्टकोणातून करता येईल. 
युद्धकाळात अग्र हक्ािी योजना देशाने स्वीकारली होती. या योजनेमुळे अनवश्यक गोष्टींना महत्व न देता 
आवश्यक गोष्टीिी तरतूद चनदान काही मयमाणचदत के्षत्रात तरी करता आली. हे के्षत्र नंतर वाढचवण्यात आले. 
सावसजचनक सेवा अशा अग्रहक्ाच्या स्वरुपाच्या असतात असे म्हणता येईल. जत्पादक प्रयत्नानंा नवीन 
चदशा या सेवाचं्या स्थापनेतून चमळते असाही एक त्याच्याकडे पाहण्यािा दृष्टीकोण असू शकतो. 
जदाहरणाथस माळ्याचं्या ऐवजी डॉतिटरानंा कामाला लावण्यात येते. मागच्या चपढीत जंगल कंत्राटदार 
अथवा मोटार राय्हर असलेलया माणसाचं्या पुढच्या चपढीला चशक्षक वा सनदी नोकराचं्या जागा चमळतात, 
म्हणजेि कतृसत्वाच्या न्या के्षत्रात माणसानंा प्रवशे चमळतो. या ्यवस्थेमुळे नवीन सामाचजक भाडंवल 
चनममाणण होते, असा एक चतसरा दृचष्टकोण आहे. इंग्लंडने आपली अचतचरक्ष संपत्ती कापडाच्या चगरण्या आचण 
रेलवे याचं्यामध्येि गुंतचवली. शाळा, वािनालये वा जद्याने तर सोडाि पण गटारे बाधंण्यासाठी काहंी संपत्ती 
वापरण्यातं आली नाही. आता काहीसे अडखळत आचण अधसवटपणाने का होईना ही िूक दुरुस्त केली जात 
आहे. संपत्तीच्या वापरात काहंी प्रमाणात समतोल आणण्यात आला आहे. िौथा एक दृष्टीकोण असा आहे 
की सामाचजक सेवाचं्या वाढीमुळे मागणीिी अ्स्थरता कमी होते आचण पचरणामतः रोजंदारींिी शाश्वती 
वाढते. या संदभमाणत कोलवीन कचमटीच्या बहुसंख्य सभासदानंी चदलेलया प्रचतवृत्तातील चनणसय येथे द्यावासा 
वाटतो : “ग्राहकी मालाच्या ककमतीवर रिययशतितीिे चनयंत्रण राहण्याला या ्यवस्थामुळे मदत होते व 
त्याला ्स्थरता येते आचण त्यामुळे जद्योगािा फायदा होतो यात शकंा नाही.” या मताला एक पुस्ती जोडता 
येईल. जे्हा ं चवदेशी बाजारपेठातूंन मालाला येणारी मागणी कमी होऊ लागते आचण त्यामुळे कामगार 
कपातीिा धोका चनममाणण होतो ते्हा तर मालािंी मागणी वाढचवणाऱ्या सेवानंा चवशषे महत्व प्राप्त होते. काहंी 
दुय्यम स्वरुपािे जत्पन्न प्राप्त करून घेण्यािे साधन म्हणूनही या सेवािंा जपयोग होतो हा त्यािंा पािवा 
फायदा नमूद करता येईल. हे जत्पन्न काही पैशाच्या रुपाने चमळते तर काही सोयी-सवलतीच्या रुपाने 
चमळते. त्याला अचधक संधी जपलब्ध होतात. ज्या पयमाणवरणात तो राहतो त्यात सुधारणा होते. तसेि राष्ट्रीय 
जत्पादनातील काही भाग सामुदाचयक कृतीतून चनममाणण होतो आचण त्यािे वाटप जत्पन्नानुसार न होता, 
गरजाप्रमाणे केले जाते. त्यामुळे काही प्रमाणात तरी राष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेिा जीवन राहणीिा दजमाण 
सवसस्वी त्यानंा चमळणाऱ्या वेतनावर अवलंबनू राहत नाही, नागरीक म्हणून त्याला सामाचजक जत्पन्नािी 
मदत चमळते. 

 
समाजातील काही अपकारक गोष्टींना आळा घालण्यािी एक पद्धत म्हणून चनहेंतंुकपणे आचण 

अजाणता हा प्राथचमक स्वरुपािा साम्यवाद जन्माला आला. त्याच्या प्रवतसकाचं्या अपेके्षपेक्षाही प्रत्यक्षात 
त्यािी संरिना अचधक िागंली झाली. अठरा्या शतकातील खाजगी जद्योगाच्या बाबतीत ॲडम ्स्मथने 
वापरलेले सुप्रचसद्ध शब्दप्रयोग चवसा्या शतकातील सामुदाचयक जद्योगानाही लागू पडतील. खाजगी 
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जद्योगानंी जे मुख्य जचद्दष्ट डोळ्यासमोर ठेवले होते त्यापेक्षा वगेळेि, त्याचं्या मूळ योजनेत नसलेले जचद्दष्ट ते 
साध्य करू लागले आहेत. संपत्तीच्या अंचतम वाटपावर त्यािा पचरणाम झाला आहे. प्रारंभी ्यतिती वा गट 
याचं्यातील सौद्यानंी संपत्तीिे जे वाटप घडून येते त्यापेक्षा अंचतम ्यवहाराच्या अवस्थेत जे वाटप होते ते 
कमी अचधक प्रमाणातं पण वगेळेि असते. काहंी ्यतितींना त्यानीं भरलेलया कराच्या रकमेपेक्षा अचधक मूलय 
असलेला माल आचण सेवा चमळतात आचण त्यामुळे त्यािें वास्तचवक जत्पन्न वाढते. जलट जे अचधक कर 
भरतात त्यािें वास्तचवक जत्पन्न कमी होते. जदाहरणाथस राष्ट्रीय कजमाणवरील ्याजािी रक्म आता 
२,२५,०००,००० पौंड झाली आहे. कोलवीन कचमटीच्या जपरोतित अहवालात नमूद केलयाप्रमाणे 
कजसफेडीमुळे समाजातील असमानता वाढेल. कारण त्यामुळे फार मोठी संपत्ती लहान लोकाकडून मोठ्या 
जत्पन्नाच्या लोकाकंडे हस्तातंरीत होईल. याच्याजलट सामाचजक सेवािंा चवस्तार आचण िढत्या प्रमाणात 
कर आकारणी याचं्या संयुतित पचरणामामुळे लहान प्रमाणात का होईना पण संपत्तीिा ओघ मोठी जत्पन्न 
असणाराकंडून लहान जत्पन्न असणाराकंडे वळचवला जातो. ते्हा श्रीमंतानंा गरीब करून गरीबानंा श्रीमंत 
बनचवता येत नाही असे मोठा शहाणपणािा आव आणून साचंगतले जाते ते शास्त्रीय सत्त्य समजण्यािे कारण 
नाही. 

 
सामाचजक सेवाचं्या चवकसनशील धोरणाच्या पचरणामािे अंदाज करण्यात काही अथस नाही. चशवाय 

सामाचजक सेवाबंद्दलिे धोरण अद्याप प्राथचमक अवस्थेत तर आहे. आचण त्याला सतत चवरोध पण होत 
आहे. अशा पचर्स्थतीत त्याच्या पचरणामािंी काही अचतचरतित कलपना करणे वडेगळपणािे होईल. या 
धोरणामुळे संपत्तीच्या चवतरणात घडून आलेला बदल अत्यलप वाटतो. एक दशकापूवी चजतका बदल घडून 
आला त्यापेक्षा आज तो कमी आहे. १९३१ ते १९३५ पयंत सावसजचनक खिमाणच्या काटकसरीिा प्रयोग झाला 
त्यामुळे चशक्षण आचण आरोग्य यावरील खिस वाढला नाही. या खिमाणत अगदी अलप वाढ झाली. कर 
आकारणीिे एक सवस सामान्य प्रमाण ठरचवले गेलयामुळे मोठ्या जत्पन्नावरील कर वसूलीिा सावसजचनक 
जत्पन्नातील भाग कमी झाला, कोलीन तिलाकस  यानंी या प्ररियीयेिे पचरणाम चवशद केले आहेत. “१९३५ मध्ये 
सावसजचनक सेवाचं्या रुपाने श्रीमंताकडून गरीब वगमाणकडे ९१ दशलक्ष वळचवले गेले. संपत्तीिे हे चवतरण कर 
आचण स्थाचनक जकाती याचं्या द्वारे घडून आले. कामगार वगमाणकडून झालेलया करवसूलीतून िालचवण्यात 
येणाऱ्या सेवािंा यात अंतभमाणव नाही” ही ९१ दशलक्ष पौंडािी रक्म त्या वषमाणच्या एकूण राष्ट्रीय जत्पन्नाच्या २ 
टके् आचण एकूण वेतनाच्या ६ टके् होती. 

 
बहुसंख्य जनतेिा काहंी फायदा ्हावा म्हणून श्रीमंतावर भरमसाठ कर बसचवले जातात पण 

त्याचं्याि पैशातून होणाऱ्या या लोक कलयाणाच्या कायमाणिा श्रीमंतांना मात्र काहीही जपयोग होत नाही अशी 
एक टीका वारंवार करण्यात येते. या टीकेिा परामषस घेताना पुढील काही गोष्टी लक्षात ठेवलया पाचहजेत 
मात्र या गोष्टी संपूणस वस्तु्स्थती न्हे हेही त्यािबरोबर नमूद केले पाचहजे. सामाचजक सेवामुळे संपत्तीिे जे 
फेरवाटप घडून आले त्यािे प्रमाण हा त्यािंा महत्वािा चवशषे नाही. मात्र या अत्यलप प्रमाणावर झालेलया 
संपत्तीच्या चवतरणािे जे पचरणाम घडून आले त्यािंी ्याप्ती खरी महत्वािी वाटते. आरोग्य, चशक्षण चवषयक 
संधी आचण चनवमाणहािी शाश्वती याबाबतीतील असमानता अद्याप भयानक आहे. परंतु काही रोगािें संपूणस 
चनमसलन झाले हेही यश थोडे थोडके न्हे या यशािे महत्व जॉजस न्यमूनच्या शब्दात सागंावयािें तर “आज 
जन्माला आलेलया मुलािी आयुमयमाणदा त्याच्या चपतामहाच्या आयुमसयादेपेक्षा बारा वषांनी तरी वाढली 
आहे.” िौदा वषमाणपयंतच्या सवस मुलाचं्या चशक्षणािी तुटपुजंी का होईना पण काही ्यवस्था झाली आहे. 
आजार, वृद्धापकाळ आचण बेकारी यािंी दुःखे काही प्रमाणात तरी दूर झाली आहेत, या पेक्षा पुष्ट्कळि 
अचधक साध्य करता आले असते. त्याच्याशी तुलना करता जे प्रत्यक्ष साध्य झाले ते क्षुल्लक वाटते. परंतु 
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एका चपढीत पूवीच्या काळातील प्रत्यक्ष पचर्स्थतीशी तुलना करता जे साध्य झाले त्यािे महत्व कमी नाही. 
परंतु काहीशा अधसवटपणाने स्वीकारलेलया, सतत चवरोधाला तोंड द्याव े लागलेलया धोरणाला आलेले हे 
पचहले फळ आहे ही वस्तु्स्थती लक्षात ठेवनूि त्यािे मूलयमापन केले पाचहजे. 

 
या धोरणािे महत्व स्पष्टपणे कळून येण्यासाठी हे अलप यशही हरपले तर काय होईल यािा चविार 

करावा. १८५० मध्ये राष्ट्रीय खिस ज्या प्रकारे केला जात होता त्याि पद्धतीने तो पुन्हा केला जाईल. 
त्यावळेी एकूण खिमाणपैकी ९० टके् खिस हा केवळ राष्ट्रीय कजमाणवरील ्याज भरण्यासाठी होत असे. बाकी 
१० टके् खिस लष्ट्कर व आरमारावरील असायिा. जर कर-आकारणीिे प्रमाण त्यावळेेप्रमाणे कमी करण्यात 
आले तर चमळकतदार वगमाणिे आर्थथक जत्पन्न वाढू लागेल. मग सवस सामान्यपणे आर्थथक कायस कुशलता 
घसरलयानंतरि ते कमी होऊ शकेल. बाल मृत्यू आचण एकंदर मृत्यूिे प्रमाण वाढेल. आज िौदा वषमाणनंतर 
मुलानंा नोकरी करावी लागते तशी पुन्हा िौदा वषमाणखालच्या मुलानंाही करावी लागेल. वृद्ध, रोगी आचण 
बेकार यानंा पुन्हा गरीबी कायद्याचशवाय अन्य आधार राहणार नाही. आचण ही सवस पीछेहाट झालयानंतर जी 
काही समाज ्यवस्था घडचवली जाईल तीि नैसर्थगक आचण अपचरहायस आहे अशी चतिी तरफदारी पण 
केली जाईल. फार काय आपलया आजच्या ्यवस्थेइतकी, ककवा एकोचणसा्या शतकातील ्यवस्थेइतकी 
न्हे तर जगाच्या प्रारंभापासून चनरचनराळ्या शतकात चनममाणण झालेलया कोणत्याही समाज्यवस्थे इतकी ती 
प्रगतीशील आहे असे सागंणारे लोक चनघतील. समाजातील चनरचनराळ्या वगमाणिे तौलचनक स्थान हे ज्या 
पयमाणवरणात ते जीवन जगतात, त्या पयमाणवरणामुळे, आर्थथक पचर्स्थतीमुळे कायद्याचवषयक संस्थामुंळे 
घडचवले जात नाही, चनरचनराळ्या वगमाणतील ्यतितींिे जे आंतचरक शरीरशास्त्रीय गुणधमस असतात 
त्याचं्यामुळेि त्या वगमाणिे चवचशष्ट स्थान चनधमाणचरत होते, या गुणधममाणच्या गूढ आचण अमोघ प्ररियीयेत चदशाभलू 
झालेलया सुधारकानंी चवके्षप आणलयास तेि संकटात सापडतील असे चविार पुन्हा दुप्पट आत्मचवश्वासाने 
माडंले जाऊ लागतील. 

 
(३)सामाणिक सेिांचा णिस्तार 

 
आर्थथक असमानतेमुळे समाजावर अत्यंत गंभीर पचरणाम होतात. या पचरणामाने होणारी समाजािी 

हानी टाळण्यािा एक मागस म्हणजे काही गरजासंाठी सामाचजक ्यवस्था आचण िढत्या श्रेणीिी कर 
आकारणी करणे. या जपाय योजनेिे काही जघड फायदे आहेत. या दोन जपायानी चमळून सवस समाजाच्या 
जपयोगासाठी जी अचतचरतित संपत्ती जपलब्ध होईल चततकी अन्य मागमाणने चमळणार नाही. ्यापाराच्या 
प्रमाचणत दरात अथवा चजलह्याच्या प्रमाचणत जकातीत वाढ करून इतकी बित संपत्ती चमळू शकणार नाही. 
कारण करािा दर ठरचवताना ्यापारी संस्थेिी अत्यंत प्रचतकूल पचर्स्थतीतील कर भरण्यािी क्षमता प्रमाण 
धरून करािी आकारणी केली जाते. अथमाणति अशा कर वसूलीतून चमळणारी चशल्लक ही नेहमी कमीत कमी 
असेल, जास्तीत जास्त नाही. तसेि कामगार संघटना जी वतेन-वाढ चमळचवतात ती त्या धंद्याच्या चवचशष्ट 
आर्थथक पचर्स्थतीवर अवलंबनू असते. पण सामुहीक सेवा आचण िढत्या श्रेणीने कर आकारणी ही 
कोणत्याही धंद्याच्या आर्थथक पचर्स्थतीवर अवलंबनू नसते. समाजातील सवस प्रकारच्या संपत्तीिा या 
जपाययोजनेत अंतभमाणव करता येतो. जत्पादनातून चनममाणण झालेलया संपत्ती चशवाय चवत्तीय ्यवहार, सट्टा, 
्यापार, शहरी जचमनीपासून चमळणारे चबन कमाईिे जत्पन्न अशा सवस मागांनी चनममाणण होणाऱ्या संपत्तीिा 
ओघ या कायमाणकडे वळचवता येतो. मंदीच्या काळात कामगारानंा वतेन-चमळचवणे अवघड असते परंतु हे 
सामाचजक जत्पन्न मंदीतही िालू राहते आचण वाढचवता येते. या सामाचजक जत्पन्नामुळे तात्काचलक मंदीच्या 
पचरणामाने न्या चपढीिे आरोग्य चबघडण्यािे वा नैचतक अधःपात होण्यािे संकट टाळता येते. जत्पन्नावरील 



 
 

 अनुक्रमणिका 

कराप्रमाणेि यािा भार नफ्यावर पडत असलयामुळे जत्पादनाच्या खिमाणत वाढ होत नाही अथवा त्यामुळे 
भाववाढही होत नाही. जेथे अचतचरतित संपत्ती आहे तेथून ती काढून घेऊन अत्यंत चनकड असलेलया 
कामासाठी चतिा वापर केला जातो आचण कमीत कमी आर्थथक तणाव चनममाणण होऊन जास्तीत जास्त 
सामाचजक फायदे चमळतात. सवस अचतचरतित साधन सामुग्रीिे कें द्रीकरण करून परम महत्वाच्या जचद्दष्टासंाठी 
त्यािंा जपयोग केला जातो. आरोग्य, घरबाधंणी, चशक्षण यासारख्या सेवावंर तज्ञाचं्या सललयानुसार चवचशष्ट 
प्रकारच्या तंत्राने अचतचरतित साधन सामग्री जपयोगात आणलयाने जे समाज कलयाण साधता येते ते 
कोणत्याही ्यतिती समूहाला दसपट खिस करून सुद्धा एकाकी प्रयत्नाने साध्य होणार नाहीं. 

 
या धोरणािे तंत्र ठरचवणे हे तज्ञािें काम आहे. परंतु त्यािी ताबडतोबीिी जचद्दष्टे नमूद करणे कचठण 

नाही. सवस माणसानंा समान हक् असतात पण वस्तंूवर समान हक् नसतात, असे बकस ने म्हटले आहे. हा 
फरक सत्य आहे आचण त्यािी प्रशसंा जचित आहे. पण तत्वज्ञानाच्या या अशा चसद्धान्ताकडे शोिनीय दुलसक्ष 
करून चनसगमाणने आपली रिना केलेली चदसते. प्रकाश, शुद्ध हवा, ऊब, चवश्रातंी, अन्न अशा काही गोष्टींिी 
सवस मुलानंा सारखीि आवश्यकता चनसगमाणनेि चनममाणण केली आहे. या गोष्टी सवांना सारख्याि जपलब्ध 
केलयाचशवाय सवांना समान हक् आहेत असे म्हणता येणार नाही. कारण या गोष्टी जपलब्ध नसलया तर 
समान हक्ािंा जपयोग करण्यापूवीि काही मुले मरण पावतील आचण काही इतकी दुबसळ होतील की त्यानंा 
आपलया हक्ािंा पचरणामकारक जपयोग करता येणार नाही. पुढे चदलेलया टेबलात चनरचनराळ्या वगांमध्ये 
रोगराईच्या प्रमाणात आढळून येणाऱ्या चवषमतेिे आकडे चदले आहेत. हे आकडे १९२६िे असून एकाि 
शहरातील दोन गरीब व दोन सुखवस्तु चवभागातील पचर्स्थतीिे चनदशसक आहेत.  
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असे परस्परचवरोध फतित ग्लासगो शहराति आढळतात असे नाही. मिेँस्टरमध्ये हीि पचर्स्थती 

आहे असे तेथील वैद्यकीय अचधकारी डॉ. ्हाईश तिलाकस  यानंी काही वषमाणपूवी जघडकीस आणले. एक 



 
 

 अनुक्रमणिका 

चवभाग सधन लोकवस्तीिा आचण एक चवरळ वस्तीिा अशी दोन समान लोक संख्येच्या चवभागात एखाद्या 
शहारािी वाटणी केली तर त्याचं्या आरोग्यचवषयक पचर्स्थतीतील अचतशय आियसकारक फरक आढळून 
येतो. डॉ. तिलाकस  याचं्या माचहती प्रमाणे पचहलया चवभागात मृत्यिेू प्रमाण १००० त १६ होते तर दुसऱ्यात 
हजारी १०․५ होते. बालमृत्यृिे प्रमाण पचहलया चवभागात २० टतितियानंी अचधक होते. काही चवचशष्ट रोगानंी 
होणाऱ्या मृत्यिेू प्रमाण तर ३१ ते ५७ टतितियानंी जास्त असलयािे आढळले. रचजस्टार जनरलच्या 
दशवार्थषक चशरगणतीच्या अहवालातूनही अशीि पचर्स्थती आढळून येते. एकंदर लोकसंख्येिी त्यानंी पाि 
वगमाणत चवभागणी केली आचण बालमृत्यचू्या सवस सामान्य प्रमाणासाठी १०० हा आकडा धरला. या पद्धतीने 
तपासणी करता त्यानंा असे आढळून आले की ज्याला ते ‘स्वतंत्र वगस’ म्हणतात त्या वगमाणत बाल मृत्यूिे 
प्रमाण ४८ होते. मध्यमवगमाणत ७० आचण श्रमजीवी वगमाणत १२३ होते. चनरचनराळ्या वगमाणत चनरचनराळ्या रोगानंी 
होणाऱ्या मृत्यचू्या प्रमाणात तर फारि ठळक तफावत होती. िाँकाईटसने होणाऱ्या मृत्यिेू प्रमाण गरीब 
वगमाणत धचनकापेंक्षा आठ पटीने जास्त होते. क्षयाने होणाऱ्या मृत्यिेू प्रमाण गरीब व धनीक वगमाणत तीनास एक 
असे होते. 

गचलच्छ वस्तीत अनारोग्य आचण अक्षमता त्यािंीि पैदास होते आचण वाढ होते. अनारोग्य आचण 
अक्षमता यािंा फेरा याि वस्तीकडे वळतो. आचण त्याचं्यामुळे या वस्तींिी पचर्स्थती अचधक चबघडते. ते्हा 
केवळ पयमाणवरणातील फरकामुळे आरोग्य चवषयक पचर्स्थतीतील परस्परचवरोध चनममाणण होतो असे गृचहत 
धरणे िुकीिे ठरेल. द्राके्ष काटेरी रोपट्यावर जगवत नाहीत हे खरे. पण जमीन, सूयसप्रकाश आचण पाऊस 
याचं्याचशवाय द्राक्षाचं्या वलेीही वाढणार नाहीत हेही खरे आहे. मचशनगन प्रमाणेि रोगही प्रज्ञावतं अथवा 
मूखस याचं्यात भेदभाव न करता दोघािेंही प्राण हरण करतात. वारसाहक्ही प्रज्ञावतं अथवा मूखस असा 
भेदभाव न करता दोघािेंही संरक्षण करतो. मानववशंािी शरीर शास्त्रीय गुणवत्ता वाढचवणे हाि एकमेव 
महत्वािा जदे्दश असतो हे मत ज्यानंा मान्य असेल त्यानंी वाईट घर बाधंणी, रोगट कारखाने, सदोष चशक्षण 
वगैरे पयमाणवरणातून चनममाणण होणारे व पचरहायस असे दुःख सहन करण्यािे काही कारण नाही. युद्धातील 
भीषण संहार साथीिे रोग आचण दुष्ट्काळ या आपत्तींना नैसर्थगक म्हणून भासचवण्यािा प्रयत्न होतो. पण 
म्हणून या आपत्तींिा चनर्थवकारपणे स्वीकार करणे जसे इष्ट नसते तसेि वरील पयमाणवरणातून चनममाणण 
होणाऱ्या आपत्तीच्या बाबतीत तटस्थता स्वीकारणे योग्य होणार नाही.  

 
पयमाणवरणाच्या दुरवस्थेतून दुःख आचण हाल अपेष्टािें भोग असंख्य लोकाचं्या वाटेला येतात. सर 

ऑथसर न्यजू होम यानंी या दुरवस्थेिे अगदी मोजतिया शब्दात वणसन केले आहे. “मोठ्या शहरातंील 
सुसंस्कृत जीवनावर लोकवस्तीच्या पयमाणवरणािा पचरणाम होतो हे जघड आहे. बाहेरून येणाऱ्या 
लोकामुंळेही त्यातं आणखी भर पडते. चनरचनराळ्या वगमाणतील बालमृत्यचू्या प्रमाणात मोठा फरक आढळतो 
तो दूर करता येण्यासारखा असतो. ही तफावत गरीबीसारख्या कारणामुळे चनममाणण होते गरीबी दूर करता 
येते. सुखवस्तु समाजापुढे हा प्रश्न नसतो.” जॉजस न्यमून यानंी असेि मत ्यतित केले आहे. ते म्हणतात 
‘चनरोगी बालपणासाठी काही चनचित साध्या आचण अत्यावश्यक अशा काही मूलभतू गोष्टींिी जरूर असते 
पण या गोष्टी फतित अलपसंख्य लोकानंाि चमळतात. बहुसंख्य लोकाचं्या त्या आटोतियाबाहेर असतात. ही 
पचर्स्थती पूवी होती आचण आजही आहे आचण ती सामाचजक कारणामुळे चनममाणण झालेली आहे. लंडन 
काऊंटी कौ्न्सलिे माजी प्रमुख वैद्यकीय अचधकारी डॉ. केर व अन्य अचधकारी ्यतितींनीही असेि मत 
्यतित केले आहे. डॉ. ्हाईश तिलाकस  म्हणतात अत्यंत सधन लोकवस्ती हे मँिेस्टरच्या गरीब वस्तीत 
आजारीपण आचण मृत्यु यािें प्रमाण मोठे असण्यािे एक महत्वािे कारण आहे. डॉ. िाईलडस यानी १९२३ 
मध्येि असा इषारा चदला होता की घनदाट लोकवस्ती आचण आरोग्य चवघातक पचर्स्थती कायम ठेवलयाने 
अफाट प्रमाणावर रोगराईिा फैलाव होण्यािा धोका आपण पत्करीत आहोत. डॉ. इझरलीस यानंी या 
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चवषयावर एक जत्कृष्ट अध्ययन प्रचसद्ध केले आहे. ‘द चरलेशन्स चबटचवन होम कंडीशन्स अँड द इंचटचलजेन्स 
ऑफ स्कूल चिलरेन’ या आपलया गं्रथात ते म्हणतात : “गृह पचर्स्थतीत सतत सुधारणा झाली तर त्यािा 
मुलाचं्या आरोग्यावर इष्ट पचरणाम होतो आचण त्याचं्या बौचद्धक वाढीलाही जते्तजन चमळते असे जपलब्ध 
माचहतीच्या आधारे चनचित म्हणता येईल.” याि गं्रथाच्या प्रस्तावनेत डॉ. बकस  यानंी गं्रथातील चववेिनािा 
चनष्ट्कषस काढला तो असा की ‘मुलाचं्या चनरोगी चवकासात सामाचजक पचर्स्थतीच्या महत्वािे प्रमाण एकास 
तीन इतके असते. मोठ्या शहरातील गरीब वस्तीच्या भयानक पचर्स्थतीिे काही पचरणाम चदसून येतात 
त्यािें वणसन सर ऑथसर न्यजूहोम यानंी केले आहे “मृत्यूिे सवसकष थैमान आचण सामाचजक दजमाणिी अवनती 
ही सवस गरीब वस्तींिी वैचश्े असतात” असे ते साध्या पण चवदारक शब्दात सागंतात. 

 
आरोग्य ही एक चवकत चमळणारी वस्तु आहे. चशक्षण सचमतीच्या प्रमुख वैद्यकीय अचधकाऱ्यािे असे 

मत आहे. ते म्हणतात की समाजािी ऐपत असेल त्याप्रमाणे कमी अचधक प्रमाणात आरोग्य प्राप्त करून 
घेता येते. समाज आरोग्य रक्षणासाठी कोणत्या प्रकारें आपलया साधन सामुग्रीिा जपयोग करतो त्यावर 
आरोग्य चवषयक भचवत्य अवलंबनू असते. एका चवचशष्ट चदशनेे त्याने आपली साधन सामुग्री वापरली तर 
ज्यािे हमखास बळी पडले असते अशा पन्नास हजार लोकािें प्राण वाितील आचण जलट दुसऱ्या काही 
प्रकारे ही साधन संपत्ती वापरली तर हे पन्नास हजार चनचित मृत्यूला बळी पडतील. एखादा चवचशष्ट चविार 
स्वीकारलयाने माणसािी शाचररीक जंिी एका इंिाने सुद्धा वाढणार नाही, हे खरे पण राष्ट्राने एखादा चविार 
आत्मसात् केला तर त्याला काही गटातील मुलािंी जंिी एखाद्या इंिाने वाढचवता येईल आचण त्यािें 
वजनही एखाद्या पौंडाने तो वाढव ू शकेल. काही लोक काटकसर या शब्दािा चवचशष्ट अथस लावतात. 
जीवनाच्या साज-शृगंारात काटछाट करणे हा त्यािंा काटकसरीिा अथस नसतो. काही आवश्यक सेवाचं्या 
खिमाणत कपात ही त्यानंा अचभपे्रत असते. आचण ही काटकसर ते मुखतः समाजातील दुसऱ्या वगमाणसाठी 
सुिवीत असतात. जदाहरणाथस आपलया आरोग्यािी ्यवस्था ते जत्तम प्रकारे करतील मात्र प्राथचमक 
शाळातील मुलाचं्या आरोग्यासाठी काही ्यवस्था करणे त्याच्या ‘काटकसरी’च्या कलपनेत बसत नाही 
जलट ती त्यानंा जधळपट्टी वाटते, चबनाचकफायतीशीर जपद््याप वाटतो. त्यािंी मुले आरोग्य संपन्न असली 
पाचहजेत. पण आरोग्य सेवावरील खिमाणत काटकसर केलयाने प्राथचमक शाळातील गरीब मुले खुजट व 
अशतित झाली तरी िालतील हा त्याचं्या काटकसरीिा खरा अथस असतो. 

 
आरोग्य हे चवकत घेता येते पण म्हणून ते खिमाणिे असते. आरोग्यासाठी ककमत द्यावी लागते आचण 

म्हणून सवस सामान्य लोकाचं्या आरोग्य रक्षणासाठी समाजाला सामुदाचयक कृतीने ्यवस्था करावी लागते. 
कारण समाजाने अशी ्यवस्था केली नाही तर बहुसंख्य लोकानंा चनरोगी जीवन लाभणार नाही. त्यािंी 
तेवढी ऐपत नसते. म्हणूनि तज्ञािें चबनसरकारी अहवाल वा आरोग्य मंत्रालयािी प्रकाशने या दोन्ही मध्ये 
‘परस्परानंा आधार द्या’ या सूत्रािे आवाहन असते. हे आवाहन धार्थमक वा पोकळ चश्ािारािे नसते. काही 
एका जाचणवतूेन ते स्फुरलेले असते. आरोग्य रक्षण वा संवधसन यासाठी कोणती जपाययोजना करावयािी, 
चनरचनराळ्या जपाय योजनािे परस्पर महत्व काय असाव े या चवषयावर कदाचित मतभेद होऊ शकतील 
परंतु आरोग्यसेवाचं्या आवश्यकतेबद्दल वा त्यािंा चवस्तार करण्याबद्दल मतभेद नाहीत. आरोग्य-सेवािंी 
पचरणामकारक वाढ झाली तर सवस सामान्य माणसानंा व त्याचं्या कुटंुचबयानंा छळणाऱ्या अनेक आजारातून 
मुतित करता येईल, रतितचपतीसारख्या रोगािे संपूणस चनमूसलन झाले तसे या रोगांिेही करता येईल याबद्दल 
एकमत आहे. लक्ष्मीिा वरदहस्त चमळालेलया लोकाचं्या जीवनातून चजततिया प्रमाणात अनारोग्यािी 
हकालपट्टी झाली चतततिया प्रमाणात समाजातील अन्य लोकानंाही आजारापासून मुतित करता यावे. क्षय हा 
तर खास गरीबािंा रोग आहे असे साधार म्हणता येईल एका पहाणीत अलीकडेि असे आढळून आले की 
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एकूण मृत्यतू क्षयािे प्रमाण ९ टके् असते. क्षय हा संपूणस चनमूसलन करता येण्यासारखा रोग आहे, असे सर 
ऑथसर न्यजूहोम म्हणतात. परंतु तरीही त्यािें चनमूसलन करण्यािे आपले प्रयत्न मात्र अद्यापही अधसवट आचण 
पक्षपाती असतात अशी पुस्ती जोडणे त्यानंा आवश्यक वाटले. मातृत्व ही एक चनत्यािी घटना आहे. बहुतेक 
मुले जन्मतात ते्हा चनरोगी असतात असे आढळते परंतु हीि मुले पाि वषमाणिी होऊन प्राथचमक शाळेत 
येतात ते्हा त्याचं्यापैकी एक ष्ाशं मुलानंा शाचररीक ्यंगे असलयािे आढळून येते. त्यािंी ही अवस्था 
नैसर्थगक दोषामुळे झालेली नसते. त्याचं्या अवस्थेला समाज जबाबदार असतो. सर ऑथसर न्यजूहोम यानंा 
प्रसूती कालीन मृत्यिेू मोठे प्रमाण हे समाजाला लज्जास्पद आहे असे वाटते. “चजवतं जन्मलेलया प्रत्येक 
हजार मुलामागे तीन, िार, सहा सुद्धा मृत बालकािें प्रमाण असते. या बालमृत्यूिी जबाबदारी चनसगमाणवर 
टाकता येणार नाही. ती आपली जबाबदारी आहे.” 

 
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत कारणाकंडे दुलसक्ष करून केवळ पचरणामावंर जपाययोजना करणे 

अगदी चनरथसक ठरते. आचण म्हणून प्रमुख वैद्यकीय अचधकारी मूलभतू कारणे दूर करण्याच्या दृष्टीने 
वषमाणनुवष ेकाही जपाययोजनािंा आग्रहपूवसक पुरस्कार करीत आले. जदाहरणाथस प्रसूतीपूवस प्रसूतीनंतरच्या 
काळात चस्त्रयाचं्या आरोग्यािी काळजी घेण्यािी ्यवस्था झाली, चशशुसंगोपन गृहे व मोकळ्या हवतेील 
शाळा स्थापन झालया, शालेय चवद्यार्थ्यांना सकस आहार व औषधोपिारािी तरतूद झाली, इ्स्पतळात 
पुरेशा जागा ठेवण्यात आलया, सवसत्र पूणस वळे वैद्यकीय सेवािंी पण तजवीज झाली तरीही पयमाणवरणािी 
मूलभतू पुनरसिना करण्यािी आवश्यकता जरतेि. आरोग्य हे घराच्या ्स्थतीवर अवलंबनू असते. 
लोकवस्तीिी घनता हा आरोग्यािा मध्यवती प्रश्न असतो आचण त्यािी कारणे दुबोध नाहीत. गरीबीमुळेि 
लोकानंा अपुऱ्या जागेत राहणे भाग पडते. अकुशल कामगाराला त्याच्या वतेनातून कुटंुबाच्या आवश्यक 
गरजा सुद्धा पूणसपणे भागचवता येत नाही तोि प्रकार राहण्याच्या जागेबाबत होतो. सवस कुटंुचबयानंा 
आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक इतकी जागा असलेलया घरािें भाडे त्यानंा परवडत ताही. पूवीच्या काळी 
मोऱ्या आचण गटारे नसलयामुळे कॉलरा व टॉयफस याचं्या साथींिा फैलाव झाला. ते्हा या साथीच्या 
रोगानंा आळा घालण्यासाठी प्रचतबधंक जपाययोजना करण्यात आली तशीि आजही करावी लागेल. 
घरािंी चकमान ्यवस्था करणे ही एक सामाचजक जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी समाजाला स्वीकारावी 
लागेल आचण सावसजचनक चनधीतूनि ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल हाि या पचर्स्थतीवर एकमेव 
पयमाणय आहे.  

 
गेलया दहा वषमाणत घरबाधंणीच्या धोरणाला चमळालेले यश या तत्वािा ्यवहारात अंमल 

झालयामुळेि चमळाले. १९२४ पासून आतापयंत जी काही घर-बाधंणी झाली ती पुष्ट्कळशी सरकारी मदतीने 
झाली. युद्धानंतर जी दहा लाख घरे बाधंण्यात आली त्या न्या घरात, लक्षाधीशाचं्या मुलाइतकीि आरोग्य 
प्राप्त करून घेण्यािी संधी गचरबाचं्या मुलानंाही चमळेल. गृहचनममाणण ही सावसजचनक सेवा म्हणून मान्य 
करण्यात आले म्हणूनि ही सुधारणा होऊ शकली. परंतु यापुढे केवळ घर-बाधंणी पुरतीि आपली 
जबाबदारी मयमाणचदत ठेवणे सरकारला अशतिय होईल असे भचवष्ट्य वतसचवण्यास हरकत नाही. ज्यािे 
साप्ताचहक जत्पन्न तीन पौंडापेक्षा कमी आहे आचण तीन ककवा अचधक मुले आहेत अशा माणसाला जे भाडे 
परवडेल त्या भाड्यात स्वस्त्यातले स्वस्त घर सुद्धा चमळणार नाही. या कुटंुबािंी काय अवस्था असते यािे 
पुढील वणसन लक्षणीय आहे : अशी कुटंुबे आठ लक्ष होती आचण या कुटंुबातंील एकूण मुलािंी संख्या २० 
लक्षावर होती. या कुटंुबानंा त्याचं्या आर्थथक पचर्स्थतीमुळे अशा प्रकारच्या घरात राहाव ेलागते की जेथे 
मुलािें आरोग्य संभाळता येत नाही, त्यािंा मानचसक व शाचररीक चवकास होईल अशा प्रकारे त्यािें संगोपन 
त्या घरातून होऊ शकत नाही. ते्हा या कमी जत्पन्न असणाऱ्या कुटंुबानंा नीटपणे आयुष्ट्यरियम जगता येईल 
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अशी घरे चमळाली पाचहजेत. पण केवळ घरे बाधूंन देऊन सरकारिी जबाबदारी पूणस होत नाही. त्यानंा भाडे 
भरण्यािी ऐपत नसते म्हणून भाड्यासाठी मदत करावी लागेल. थोडतियात म्हणजे प्रथम कुटंुबाच्या 
आकारानुसार घरािे काही सवस सामान्य प्रमाण ठरवावे लागेल आचण ज्या कुटंुबािे साप्ताचहक जत्पन्न ३ 
पौंड असून तीन ककवा अचधक मुले असतील त्यानंा मुलासंाठी भाडे भत्ता चदला पाचहजे. 

 
ते्हा काही अचतशहाणे लोक समानतेिी कलपना भयानक आहे ककवा स्वप्नरंजनात्मक आहे म्हणून 

चधक्ार करीत असले तरी त्यामुळे आपण डगमगून जाण्यािे कारण नाही. समानतेिा एक कायसरियम असा 
आहे की जो आज प्रत्यक्षात आलेला नसला तरी प्रयत्नानंी त्याला मूतस स्वरुप देणे शतिय आहे. आचण हा 
चविार आपलयाला जते्तजनकारक वाटावा. आरोग्याला आवश्यक असलेलया बाह्य पचर्स्थतीच्या बाबतीत 
समानता आणणे शतिय आहे असे तज्ञ लोक सागंतात. पयमाणवरणािी समानता हा सुधारणेिा पाया धरून 
आपण पुढे गेले पाचहजे. मग त्या पुढील प्रश्न जप्स्थत होतो. शाचररीक चवकासासाठी आवश्यक असलेलया 
पचर्स्थतीबाबत समानता चनममाणण शतिय असेल तर मानचसक चवकासासाठी पण समान पचर्स्थती का 
चनममाणण करता येऊ नये? सवांसाठी समान आरोग्य न्हे तरी आरोग्याला आवश्यक असे वातावरण व 
पचर्स्थती समानतेने जपलब्ध करून देणे शतिय असेल तर मग प्रत्येकाला चमळालेलया चनसगसदत्त देणग्यािंा 
चवकास करण्यािी समान संधी का चमळू नये? सवांना समान संस्कृती अथवा समान बौचद्धक यश चमळू 
शकणार नाही पण संस्कृती प्राप्त करून घेण्यािी, बौचद्धक चवकास करण्यािी समान संधी सवांना चमळवनू 
देणे शतिय ्हाव.े 

 
चशक्षण शास्त्र चकतीही गहन असले आचण चशक्षकािी कला चकतीही जदात्त असली तरी चशक्षणािा 

मूलभतू जदे्दश सहजतेने चनदेचशत करता यावा. चशक्षणािा जदे्दश अगदी सरळ साधा असतो, जीवनाच्या 
काही साध्या सुध्या गरजा पूणस करण्यासाठी त्यािी रिना केलेली असते. इंग्लंडमध्ये प्रचतवषी ६ लाख मुले 
जन्माला येतात. परंतु दर अठरा मुलातील एक मूल पचहलया वषमाणति मृत्यूला बळी पडते. जरलेलयानंा 
जगायिे कसे यािीि प्रथम किता करावी लागते आचण जगले वािले तर मग चवकासासाठी धडपड 
करावयािी अशा मुलाचं्या चवकासाला मदत करणे हे चशक्षणािे ध्येय असते. या मुलािंा चविार करताना 
मालक-कामगार, धनी-नोकर, श्रीमंत-गरीब या पचरभाषेत चविार न करता केवळ मनुष्ट्य म्हणून त्यािंा 
चविार केला पाचहजे. चनदान चशक्षणाच्या के्षत्रात तरी जत्पन्न आचण सामाचजक दजमाण यािंा भेदभाव चवसरून 
केवळ मानवी गुणािंी आस्था बाळगणे शतिय ्हाव.े हे मानवी गुण कोणत्याही एका वगमाणला लाभलेले 
नसतात. अथवा ्यवसायातील चमरासदारािें खास गुण नसतात ते गुण एकंदर मनुष्ट्य जातीिे असतात 
आचण या गुणािा पचरपोष करण्याच्या प्रयत्नात सवांना सामील होता याव.े 

 
हे शतिय आहे आचण आज आपलयाला ते शतिय होत नसेल तर तो दोष पचर्स्थतीिा नसून आपलाि 

आहे. चशक्षणासंबधंीच्या सवस ्यवस्थािंा बरेवाईटपणा हा अखेर बाल-जीवनाच्या वास्तवतेच्या कसोटीवर 
पारखणे, सामाचजक संकेत अथवा आर्थथक सोईनुसार शकै्षचणक संघटनेिी रिना न करता मुलाचं्या प्रत्यक्ष 
गरजानुसार त्यानंा आकार देणे, चनरचनराळ्या ्यतितींच्या चभन्न गरजािंी जाणीव ठेवणे पण त्यािबरोबर 
चनरचनराळ्या वगमाणच्या पोकळ हक्ािंा चनधमाणरपूवसक अ्हेर करणे-ही चशक्षणशास्त्रािीि चशकवणूक आहे. एक 
चपढीपासून ते हा जपदेश करीत आहेत. या चशकवणुकीनुसार वतसन करण्याच्या आड आपले मन येते आचण 
आपले हृदय येते. संपत्ती आचण सामाचजक दजमाणप्रमाणे चनरचनराळ्या वगांतील मुलानंा चमळणाऱ्या शकै्षचणक 
संधीत फरक केला जातो. हा रानटी प्रकार आहे आचण या प्रकारामुळे सवस मुलानंा त्याचं्या नैसर्थगक गुणािंा 
पूणस चवकास करण्यािी संधी देणारी चशक्षण ्यवस्था चनममाणण करण्यास अडथळा येतो. सावसजचनक चशक्षण 
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पद्धतीत अशी समान संधी देण्यात येते म्हणून चतला दुय्यम महत्वािी तर मानली जातेि पण ती दुय्यम 
दजमाणिी होईल अशी ्यवस्था केली जाते. चशक्षणशास्त्रज्ञ एकमताने ज्या चनकडीच्या सुधारणा करण्याबद्दल 
आग्रह धरतात त्या अंमलात न आणलयामुळे सावसजचनक चशक्षणािा दजमाण वाढत नाही. गरीब वगमाणतील 
मुलानंा चशक्षण चमळते हेि त्यािें भाग्य आहे. वरी् वगमाणतील मुलाचं्या तोडीिे चशक्षण आपलयाला चमळाव ेही 
त्यािंी अपेक्षा िुकीिी आहे. या वृत्तीमुळे सावसजचनक चशक्षणात सुधारणा होत नाही. 

  
इं्ग्लश समाजातील वगीय भेदभावाच्या आधारावर चशक्षण पद्धतीिी रिना झाली हा एक शाप 

समजला पाचहजे. चशक्षणके्षत्रातील एका अनुभवी ्यवस्थापकानी या वैचशष्ट्ठ्यावर काही परखड चविार 
माडंले आहेत ते म्हणतात : “प्राथचमक चशक्षण म्हणजे स्वस्त चशक्षण अशी समजूत होती आजही ही समजूत 
कायम आहे. प्राथचमक शाळासाठी तयार केलेली रियचमक पुस्तके ही अशीि सवगं असतात. समाजातील 
चवचशष्ट वगमाणतील मुलाचं्या गरजा आचण शतिती याबद्दल तुच्छता बाळगून त्यािी माडंणी केलेली असते. भाषा 
आचण आशय दोन्ही बाबतीत ती मुद्दाम चनकृष्ट दजमाणिी ठेवली जातात. सधन आई बापाच्या मुलानंा ज्या 
चशक्षणािी गरज असते अथवा जे चशक्षण घेण्यािी त्यानंा पात्रता असते ते चशक्षण कचन् वगमाणच्या मुलानंा 
देण्यािी गरज नाही कारण त्या चशक्षणाला ते पात्र नसतात असे गृहीत धरून ही पुस्तके चलचहली जातात.” 
ही चवषम वागणूक सवसस्पशी असते. रियचमक पुस्तकाचं्या पुरतीि नसते. प्राथचमक शाळानंा ज्या प्रकारच्या 
इमारती चदलेलया असतात अथवा या शाळातील चशक्षकानंा ज्या प्रकारिी वागणूक चदली जाते त्यातही 
भेदभाव असतो. या चवषम वागणुकीमुळे या शाळातून चदले जाणारे चशक्षण चनःसत्व होते. त्याचं्या स्थापनेिा 
मुख्य जदे्दशि चवफल केला जातो. या शाळातून चशकणाऱ्या मुलानंा पदोपदी चवषमतेिा असा अनुभव 
आलयामुळे त्याचं्या मनावंर पचरणाम होतो बालपणापासूनि त्याचं्या मनात कटुता चनममाणण केली जाते. हा 
केवळ शाळाचं्या बाह्य संघटनेिा प्रश्न नाही. या शाळातील मुलानंा त्यानंा चमळणाऱ्या चशक्षणातून सामाचजक 
कचनष्टपणािी सतत जाणीव करून चदली जाते आचण त्यािें िैतन्य त्यािंी बुचद्धमता चनष्ट्प्रभ करण्यात येतात. 

 
कुटंुबातील वडील माणसे घरात जे बोलतात ते ऐकून मुले स्वतःबद्दलच्या कलपना बनचवतात. 

प्ब्लक स्कूलमध्ये जाणाऱ्या मुलाला लहानपणापासूनि आपण राज्यकत्यमाणवगमाणतील आहोत ही जाणीव 
करून चदली जाते. राजकारणात, शासनात, जद्योगधंद्यात आपण वरी् आहोत, सत्ताधारी आहोत, 
आपलया आजे्ञनुसार सवस कामे होतात या चविारािें बाळकडूनि या मुलानंा चमळते. आत्मचनभसरता आचण 
जपरियशीलता हे वचर् वगमाणिे सद गुण जसे मुलाचं्या अंगात चभनतात तसेि गर्थव्पणा, बौचद्धक आलस्य 
आचण आत्मसंतुष्टपणा हे त्यािें दुगुसणही ते आत्मसात् करतात. या सवस प्रकारात एकि गोष्ट िागंली घडली. 
सावसजचनक चशक्षणातील आध्या्त्मक लुडबुडीिा जमाना आता सुदैवाने समाप्त झाला आहे. प्राथचमक 
शाळािे सवस दोष मान्य करून सुद्धा त्यानंी केलेली एक िागंली गोष्ट मान्य केली पाचहजे. बहुजन समाजाला 
मान ताठ करून िालायला प्राथचमक शाळानंीि चशकचवले यातं शकंा नाही. पण प्राथचमक शाळािें चशक्षण 
कचन् दजमाणिेि असले पाचहजे हा चसद्धान्त अद्यापही प्रभावी असावा ही गंभीर समस्या आहे. ही वस्तु्स्थती 
बदललेली नाही. श्रीमंत वगमाणला चनयतीनेि संस्कृतीिे वरदान चदलेले आहे, गरीबानंी फतित श्रीमंतािें 
शागीदस असले पाचहजे असे प्राथचमक शाळातील मुलाना जघड जघड कोणी चशकवीत नाही. परंतु त्याचं्या 
भोवताली जी पचर्स्थती आहे. त्या पचर्स्थतीतून त्यानंा हाि संदेश सतत चदला जातो. 

 
हा संदेश त्यानंा त्याचं्या शाळाचं्या इमारतीतून चमळतो-या इमारती चभकारड्या आचण गचलच्छ 

असतात. अपुरी रियीडागंणे, शाळािंी गं्रथालये, प्रयोगशाळा यािंी अनवस्था, प्रत्यक्ष काम करण्याच्या संधीिा 
अभाव या सवस जणीवातूंन त्यानंा त्यािंी कचन्ता जाणवनू चदली जाते. पुस्तकािंी टंिाई आचण दर 



 
 

 अनुक्रमणिका 

चवद्यार्थ्यमाणमागे प्रचतवषी दोन चशकलग खिस करण्यािे कंजूष धोरण यािंाही त्यानंा संदेश हाि असतो. 
प्राथचमक शाळातं मुलाचं्या संख्येच्या मानाने चशक्षक कमी असतात. िाळीसपेक्षा अचधक चवद्याथी हजेरी 
पटावर असलेले ३६००० वगस अद्याप आहेत. पन्नासपेक्षा अचधक चवद्याथी असलेले वगस तीन हजार आहे. 
चवद्याथी-चशक्षक यािें असम प्रमाण हेही त्याचं्या कचन् दजमाणिी जाणीव करून देते. या मुलानंा अलपवयाति 
रोजगारी करणे भाग पडते. अलपवयात काम करण्यािी ही सतिती आचण त्याचं्या कामाच्या जागेतील 
पचर्स्थती त्याचं्या कचन् दजमाणमुळेि सहन करावी लागते. मधून मधून सरकारी खिमाणत काटकसर 
करण्यािी लहर येते. अशावळेी नेमके प्राथचमक शाळावरील खिमाणला कात्री लागते. या शाळातंील मुलांिे 
स्वास्र्थ्य वा कलयाण याचं्या सोयी काटकसरीच्या नावाखाली बेधडक रद्द केलया जातात. त्यातूनही त्यानंा 
योग्य तो धडा चमळतो. या मुलानंा ज्याचं्याकडे नोकरी करावी लागते त्या मालकािंी मनोवृत्ती गेलया शभंर 
वषांत य्त्कंचितही बदललेली चदसत नाही. या कोवळ्या मुलाचं्या मेहनतीचशवाय आपला धंदा िालणार 
नाही असे हे मालक जघडपणे सागंतात. मालकवगमाणच्या मुलानंा सोळा अथवा वीस वषपेयंत चशक्षण घेता 
येणे आचण गरीब वगमाणतील मुलानंा मात्र कोवळ्या वयाति जद्योगधंद्यात गुलाम बनचवणे हा जणु चनयतीनेि 
चलचहलेला ललाट लेख आहे अशीि त्यािंी भूचमका असते. या गरीब मुलािें चहतकितक काही शकै्षचणक 
सुधारणािंा पुरस्कार करतात त्यािंाही एकंदर जदे्दश हा कचनष्टपणा कायम ठेवण्याकडेि असतो.  

माध्यचमक चशक्षणाच्या के्षत्रातही या प्रवृत्तींिा प्रभाव आहे. माध्यचमक चशक्षणािी ्याप्ती व जदे्दश 
यासंबधंीिी प्रिचलत भचूमका काहंी चनचित कलपनावर आधारलेली आहे. सुखवस्तु कुटंुबातील मुले तेरा-
िौदा वषांिी झाली तरी पुढे अचधक चशक्षण घेण्यास ते पात्र आहेत की नाही असा प्रश्न कोणी जप्स्थत 
करीत नाही. असा प्रश्न चविारणेि हास्यास्पद ठरेल. वचहवाटीनुसार त्यािें चशक्षण िालू राहते. ती मुले 
असामान्य बुद्धीिी असतात म्हणून त्यानंा जच्च चशक्षण चमळते असे न्हे. ती सामान्य असतात आचण 
चशक्षणापासून त्यानंा काहंी फायदा होईल की नाही हा प्रश्न चशक्षण सुरू होण्यापूवी न चविारता त्यािे जत्तर 
चशक्षणोत्तर भचवष्ट्यावर सोपचवले जाते. वास्तचवक कामगारवगांच्या मुलाचं्याही गरजा या मुलाचं्या 
सारख्याि असतात आचण त्यानंाही आपलया नैसर्थगक बुद्धीिा चवकास करून घ्यावयािा असतो. परंतु 
त्याचं्याबाबतीत मात्र दुष्ट्काळात धान्य-वाटपािे राशन करावे तसे शकै्षचणक संधीिे चनयंचत्रत वाटप केले 
जाते. माध्यचमक चशक्षण सुलभ झाले आचण कामगारवगमाणिी मुलेही हे चशक्षण घेऊ लागले तर सगळे जग 
जणु बुडुन जाणार आहे. होय, त्यामुळे एक प्रकारिे जग बुडेल यात शकंा नाही. 

 
शकै्षचणक चवषमतेिी परंपरा प्रदीघस आहे. या परंपरेिे लोकमतावर फार खोल संस्कार झालेले 

आहेत. एका वगमाणतील मुलानंा चबन तरियार चमळणारे चशक्षण दुसऱ्या वगमाणतील मुलानंा खास लायकीिे प्रमाण 
पत्र दाखवनूि चमळाव ेही कलपना दृढ झालेली आहे ही पद्धत योग्य आहे अशीि सवससाधारण समजूत असते 
या कलपनेिा इतका पगडा बसला आहे की मोठमोठी मंडळी सुद्धा या “शकै्षचणक चशडी”ला आवश्यक 
मानतात आता ती ठेवलयाबद्दल समाजािे अचभनंदन करतात, या शकै्षचणक चशडीमुळेि कामगार वगमाणतील 
मुलानंा माध्यचमक चशक्षण दुलसभ झाले. प्राथचमक शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या मुलापैकी सातास एक या 
प्रमाणाति माध्यचमक शाळात जाऊ शकतात आचण तेही अकरा्या वषी खास परीके्षच्या िाळणीतून बाहेर 
पडलयावर चशक्षणमंडळाच्या सल्लागार सचमतीनेि माध्यचमक चशक्षण सवस मुलानंा चमळाले पाचहजे, काहंी 
अलपसंख्य श्रीमंत मुलासंाठी ते राखीव असता कामा नये असा आग्रह धरलयामुळे शकै्षचणक चवषमतेिे हे एक 
दुष्ट स्वरुप नष्ट झाले. परंतु आता पुन्हा त्यािे पुनरुज्जीवन करण्यािा प्रयत्न होत आहे. सल्लागार सचमतीच्या 
चशफारशीना झुगारून काहंी नवीन शाळा स्थापन होतात. अनेक भागातं अशा शाळा चनघालया आहेत. नावाने 
त्या प्राथचमक चशक्षणानंतरच्या म्हणजे माध्यचमक चशक्षणाच्या म्हणून दाखचवलया जातात. पण वस्तुतः 
चशक्षकवगस, शकै्षचणक जपकरणी, शाळाचं्या जागा या सवस बाबतीत त्या प्राथचमक शाळा सारख्याि आहेत. 
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म्हणजे कामगार वगमाणतील मुलानंा माध्यचमक चशक्षणाच्या नावाने कचन् दजमाणिे चशक्षण देण्यािा हा साळसूद 
प्रयत्न आहे असे म्हटले पाचहजे. हा प्रकार येथेि थाबंत नाही. पधंरा वषमाणपयंत मुले शाळेत असली पाचहजे 
अशी चशक्षणमंडळािी एक महत्वािी चशफारस होती. चशक्षण सुधारणा मंडळाच्या योजनेिा हा गाभाि होता. 
दहा वषपेयंत या चशफारशीकडे संपूणस दुलसक्ष करण्यातं आले. आचण आता सरकारने ती फेटाळून लावली या 
महत्वाच्या चशफारशीिी अशी चवलहेवाट का लावण्यात आली त्यािे खरे कारण कॉमन्स या वादचववादातून 
जघडकीस आले. यॉकस शायरिा कापड धंदा चजवतं राहावयािा असेल तर िौदा वषांच्या मुलाकंडून काम 
करून घेणे आवश्यक आहे असा स्पष्ट कबुली जबाब एका सभासदाने चदला. श्रीमंताचं्या मुलानंा अनेक 
प्रकारिे वरदान चमळाले आहे पण गरीबाचं्या मुलानंा हे एक खास वरदान लाभले. त्यानंा कोवळी आचण 
मुलायम बोटे चनसगमाणने चदली त्यामुळे चगरणीत काम करण्याचशवाय त्यानंा गत्यंतर जरले नाही. श्रीमंताचं्या 
मुलानंा जाडजूड आचण लाबं बोटे चनसगमाणने चदली. त्यामुळे चशक्षण सोडून यॉकस शायरच्या चगरण्यात काम 
करण्यािे भाग्य त्यानंा लाभत नाही ! 

 
समाजातील बहुसंख्य मुलािंी शकै्षचणक जपासमार करणाऱ्या आचण अलपसंख्य मुलािें िोिले 

पुरचवणाऱ्या मृतप्राय सामाचजक परंपरेिे अवशषे सवसत्र चवखुरलेले आहेत. सवस सुज्ञ लोकाचं्या मताने ही 
परंपरा गतप्राण झालीि आहे यािी जाणीव तरुण वगमाणला करून चदली पाचहजे. या परंपरेला सोज्वळपणे 
गाडून टाकण्यािा तोि एक खात्रीलायक मागस वाटतो. जोपयंत राष्ट्रातील सवस वगमाणच्या मुलानंा एकाि 
शाळातून चशक्षण चदले जात नाही तोपयंत इं्ग्लश चशक्षणपद्धती सुसंस्कृत समाजाला पात्र ठरणार नाही. 
आमच्या हास्यास्पद सामाचजक आढ्ताखोरीमुळे चशक्षणपद्धती सदैव गढूळ होत राहीव आचण चशक्षणपद्धती 
म्हणून ती कधीही कायसकुशल होणार नाही. इंग्लंडिे शकै्षचणक चवषमतेिे हे धोरण ठरचवणारे लोक त्याचं्या 
धोरणामुळे चनकृ् दजमाणच्या बनलेलया शाळातूंन चशक्षण घेतलेले नसतात आचण आपलया मुलानंा या शाळातं 
पाठचवण्यािी कलपनासुद्धा त्यानंा सहन होणार नाही. अशा प्रकारे या शाळाशंी त्यािंा कोणत्याि प्रकारे 
संबधं येत नसलयामुळे त्याचं्यावर खिस करण्यािी वा त्यािंा दजमाण वाढचवण्यािी त्यानंा जरुरी भासत नाही. 
राष्ट्रातील सवस मुलािें जीवन िागंलया प्रकारे घडचवले जाणे हे राष्ट्राच्याि चहतािे असते हा चविार 
कोणालाही पटण्यासारखा आहे. पण चशक्षणािी प्रिचलत संघटना या सूत्राच्या आधाराने केलेली नाही. 
समाजातील सवस वगमाणच्या मुलाचं्या गरजाकंडे समान लक्ष देऊ ही पद्धत बसचवलेली नाही. वगस ्यवस्थेिे 
सातत्य राखण्यािी गरज लक्षात घेऊन ही चशक्षण ्यवस्था बनचवलेली आहे आचण जोपयंत चशक्षण्यवस्था 
वगमाणचध्ीत आहे तोपयंत समाजातील सवस मुलािंा चवकास करण्यािा एक साधा जदे्दशसुद्धा ती पूणस करू 
शकणार नाही. 

 
चशक्षण के्षत्रात जे ध्येय साध्य करावयािे ते वास्तचवक अत्यंत सुगम आहे. आईवचडलाचं्या सापंचत्तक 

पचर्स्थतीनुसार मुलानंा कमी ककवा अचधक शकै्षचणक संधी चमळा्या ही कलपना मुळाति रानटीपणािी 
आहे. माणसाला समाजात लाभणारी सुरचक्षतता वा त्यािा कायदेशीर दजमाण त्याच्या सापंचत्तक 
पचर्स्थतीनुसार चनचित होत नाही. चशक्षणाच्या के्षत्रात हा फरक वडेगळपणािा आचण चकळसवाणा वाटतो. 
चशक्षण मंडळाच्या अहवालात मुलामुलात असा फरक करण्यािी त्यानंा वगेवगेळे चशक्षण देण्यािी कलपना 
स्पष्टपणे चझडकारली आहे. हा अहवाल म्हणतो : “प्राथचमक शाळा ही समाजातील सवस वगमाणच्या मुलािंी 
सवस सामान्य शाळा झाली पाचहजे. ती जत्कृष्ट दजमाणिी व सुप्रचतच्त असावी. याि शाळात आपलया मुलानंा 
पाठवाव ेअसे सवस नागरीकानंा वाटले पाचहजे” काही देशानंी अशा प्राथचमक शाळा स्थापन केलया आहेत. 
थोडतियात म्हणजे माध्यचमक चशक्षणासाठी सवस वगमाणतील मुलानंा प्राथचमक शाळातं जाव े आचण माध्यचमक 
शाळेत फतित काही भाग्यवतं मुलानंाि प्रवशे द्यावयािा ही पद्धत बदं झाली पाचहजे. प्राथचमक चशक्षण 
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घेतलेलया सवस मुलानंा त्या शाळात प्रवशे चमळाला पाचहजे. अशी ्यवस्था झाली तर प्राथचमक शाळातील 
मुले वगेळी कसोटी परीक्षा न देता माध्यचमक शाळेत जाऊ शकतील. प्ब्लक स्कूलिी पद्धत इंग्लंडचशवाय 
दुसऱ्या कोणत्याही देशात आढळून येत नाही. केवळ काही लोकािें बकेँत लठ्ठ खाते आहे म्हणून त्याचं्या 
मुलासंाठी खास वगेळ्या राखीव शाळा िालवावयाच्या हा एक भयानक प्रकार आहे. हा एक शकै्षचणक 
अत्यािार आहे आचण राष्ट्रािे दुदैव आहे. शकै्षचणक दृष्ट्ट्या तर ही पद्धत अधमपणािी आहे. चनरचनराळ्या 
थरातून आलेलया चभन्नवगमाणच्या सवगंड्यात चमसळता येणे हा मुलाचं्या चशक्षणातील महत्वािा भाग असतो. 
परंतु प्ब्लक स्कूलच्या पद्धतीमुळे हा महत्वािा अनुभव मुलानंा चमळत नाही. सामाचजक दृष्ट्ट्याही ही पद्धत 
चवघातक आहे कारण या पद्धतीमुळे समाजािी वगीय चवभागणी चटकून राहते. या पद्धतीमुळे चभन्न चभन्न 
वगमाणत सामंजस्य चनममाणण होऊ शकत नाही. एक भाडंवलशाहीिा अपवाद सोडला तर समाजातील चभन्न 
वगमाणत दरी चनममाणण करणारा या पद्धतीइतका दुसरा कोणताही घटक नसेल. हे घातक पचरणाम टाळण्यािा 
एकि जपाय आहे. चशक्षण मंडळाच्या परवान्याचशवाय प्ब्लक स्कूल अथवा कोणतीही खाजगी शाळा 
िालचवण्यास मनाई करण्यात यावी. हा परवाना काही चनचित अटी पूणस केलयाचशवाय देऊ नये. शाळािें 
चनयामक मंडळ हे प्राचतचनधीक असले पाचहजे, देणग्यािंा चवचनयोग सवससाधारण चहतासाठी झाला पाचहजे 
आचण शकै्षचणक पात्रता असलेलया सवस मुलानंा या शाळात प्रवशे चमळाला पाचहजे. शाळेत प्रवशे देण्याच्या 
बाबतीत आईवचडलािें जत्पन्न अथवा सामाचजक दजमाण यािा चविार केला जाऊ नये. या अटी मान्य 
केलयाचशवाय कोणत्याही प्ब्लक स्कूलला परवावा देऊ नये. 

 
अशा प्रकारच्या चशक्षण ्यवस्थेिी कलपना एखाद्या जधळ्या माणसाच्या मनोराज्यासारखी अथवा 

क्षदु्रत्वाच्या नरकासारखी वाटते काय? की हा पयमाणय खरोखर ्यवहायस आचण स्फूतीशाली आहे? समाज जे 
पेरील तेि जगवले. शाळा क्षदु्रपणाने िालचवलया तर समाज जीवनात तरी जदारता कुठून येणार? ज्या 
मुलानंा त्याने संगोपन आचण चशक्षण काळात प्रयत्नपूवसक एकमेकापासून वगेळे केले त्यानंा आर्थथक 
चहतासाठी एकत्र आणता येईल काय? सामाचजक संकेत आचण आर्थथक सोईसाठी ज्या मुलािंा बळी देण्यात 
येतो त्याना मोठेपणी समाजाबद्दल पे्रम वाटणे शतिय आहे काय? हे सवस चविार बाजूला सारले तरी एक 
आणखी गंभीर प्रश्न जद्भवतो. िार पिंमाशं मुलानंा शकै्षचणक संधी न चदलयामुळे समाजािी जी प्रिंड 
आर्थथक हानी होते चतिे काय? आपलया सुप्त कतृसत्वापैकी बरेिसे अचवकचसत अथवा अधसचवकचसत राहू 
देण्याइतके चवपुल कतृसत्व कोणत्याही राष्ट्रात नसते. एका अगदी साध्या सरळ तत्वािा अवलंब केलयास ही 
सवस हानी टाळता येईल. कोणत्याही सूज्ञ पालकाला आपलया मुलासाठी जेवढे करावसेे वाटते तेवढे तरी 
सूज्ञ राष्ट्राने सवस मुलासंाठी केले पाचहजे. म्हणजे त्यानंा शकै्षचणक समानता चमळाली पाचहजे. ती शाळाचं्या 
बाबतीत असली पाचहजे आचण घराच्या ्यवस्थेतही असली पाचहजे. चनसगसदस्त गुणामंध्ये चभन्नता असते व 
अशा चभन्न गुणािंा चवकास करण्यासाठी चवचवध प्रकारिी तरतूद करावी लागते. शकै्षचणक ्यवस्था अशी 
चवचवध प्रकारिी असूनही गुणवते्तच्या दृष्टीने चवचवधता असलेलया ्यवस्थेत समानता असली पाचहजे. अशी 
चशक्षण ्यवस्था चनममाणण करून सवांना न्याय देणे हा समाजाच्या ंशकै्षचणक धोरणािा जदे्दश असा पाचहजे. 

 
शकै्षचणक समानतेसाठी आवश्यक असलेलया चनरचनराळ्या जपाययोजनापैंकी प्रत्येकािी गेलया दहा 

वषांत पषु्ट्कळ ििमाण झाली आहे. या जपाययोजाना अमलात आलयास एक सागंाडा आचण यंत्रणा चनममाणण 
करतील, नंतर त्याचं्यातं प्राण ओतून त्यानंा अचधक िैतन्यमय करता येईल. सवस शहरी चवभागात खुलया 
हवतेील चशशु चवहार स्थापन करणे, शालेय वैद्यकीय सेवािंी स्थापना, सकस आहार चमळण्यािी सावसचत्रक 
पद्धत; प्राथचमक शाळातं चशक्षक-वगस आचण शकै्षचणक जपकरणी यािंी पुरेशा प्रमाणात ्यवस्था करून नवीन 
जपरियम करता येतील काही प्रयोग करता येतील. पुष्ट्कळसे प्रात्यचक्षकाचं्या स्वरुपािे काम करता येईल 



 
 

 अनुक्रमणिका 

आचण एकंदरीत स्वातंत्र्यािे व माणुसकीिे वातावरण राहील. अशी तजवीज करता येईल. अकरा ते सोळा 
वष े वयाच्या सवस मुलासंाठी चवचवध प्रकारच्या माध्यचमक चशक्षणािी ्यवस्था करणे आचण सोळा वष े पूणस 
होईपयंत सवस मुले खरोखर शाळेत ठेवली जातील अशी खबरदारी घेणे, माध्यचमक शाळा आचण प्राथचमक 
चशक्षणोत्तर चशक्षणाच्या शाळा असा जो हास्यास्पद भेद करण्यात आला आहे तो समाप्त करणे, चशक्षण 
मंडळाच्या चनयमात योग्य ती दुरुस्ती करून सवस शाळातून चशक्षक-वगस व शकै्षचणक जपकरणे याचं्या बाबतीत 
सवससामान्य पचरमाण स्थापन करणे; सरकारी मदत चमळणाऱ्या शाळातून फी रद्द करणे. जीवन-भत्त्यािी 
पद्धत ्यापक प्रमाणावर सुरू करून एका चपढीच्या दाचरद्र्यामुळे दुसऱ्या चपढीला शकै्षचणक संधीना वचंित 
करणारे दुष्ट वतुसळ तोडणे; चशक्षण ्यवसायातील चभन्न शाखामंध्ये आपसातं फाटाफूट करणारी तटबदंी नष्ट 
करणे, भचवष्ट्यकाळातील प्राथचमक चशक्षकासंाठी मान्य चवद्याचं्या चशक्षणािी ्यवस्था करण्यािे महत्वािे 
कायस चवद्यापीठानी स्वीकारणे या सवस अगदी सामान्य गोष्टी आहेत. वरील जपाययोजना म्हणजे समानतेला 
अपसण केलेले अचतशय क्षदु्र असे योगदान आहे आचण तरीसुद्धा यापैकी अत्यंत क्षदु्र अशा योजनेलाही 
कसहाच्या जबड्यातून खेिून काढाव े लागते. यापैकी अत्यंत चकरकोळ सुधारणािेंसुद्धा कहस्त्र चवरोधाने 
किधड्या जडचवता येतात. १९१८ पासून मात्र अशा चवरोधातून या सुधारणा थोड्याफार बिावलया आहेत. 

कोणताही सूज्ञ समाज अचतचरतित संपत्तीिा जपयोग करताना आरोग्यािा सवससामान्य दजमाण 
वाढचवण्याच्या कायमाणला पचहले स्थान देईल, शकै्षचणक समानसंधीना दुसरे स्थान देईल. चतसरे स्थान 
कोणत्या गोष्टीला द्यावयािे ते पण चततकेि स्पष्ट आहे. जीवनातील संकटकालासाठी तरतूद करणे आचण 
वतेनावर जगणाऱ्यानंा भेडसावणारी अशाश्वततेिी किता दूर करणे हाि चतसऱ्या रियमाकंािा कायसरियम होऊ 
शकतो. अशा प्रकारिी तरतूद हा सामाचजक धोरणातील एक अचभनव बदल आहे. फतित चनराचश्रत आचण 
कंगाल यानािं अशी मदत देणे योग्य असते अशी समजूत अगदी गेलया चपढीपयंत होती म्हणूनि या 
बदलािे चवशषे महत्व. आजार, म्हातारपण वा बेकारीिा काळ या अडिणींिे चनवारण प्रत्येक ्यतितीने 
आपलया स्वतःच्या वा नातेवाईकाचं्या बितीतून केले पाचहजे अशी सावसचत्रक समजूत होती. आज 
इंग्लंडमध्ये अशा वैय्तितक बितीिी रक्म पुष्ट्कळ वाढली असली तरी जपरीचनदीष्ट अडिणींसाठी 
सामाचजक ्यवस्थाि अचधक महत्त्वाच्या मानलया गेलया आहेत. १९०० नंतर यूरपमधील सोळा देशानंी 
आचण िार चिचटश वसाहतींनी वृद्धापकाळासाठी चनवृत्ती वतेनािी ्यवस्था केली असून हे वतेन सावसजचनक 
चनधीतून अथवा चवम्यातून अथवा दोन्हींिा अंशतः जपयोग करून चदले जाते. अमेचरकेतही याि चदशनेे 
पावले टाकली जात आहेत. आजारीपण अपंगत्व आचण बेकारीच्यासाठी सरकारी मदतीने चवमा देण्यािी 
पद्धत अद्याप इतकी सावसचत्रक झालेली नाही, पण प्रचतवषी चतिी वाढ होत आहे. 

 
जत्पन्नातील चवरोधापेक्षाहंी आर्थथक सुरचक्षततेबाबत समाजातील दोन वगांच्या ्स्थतीत अगदी 

मूलभतू असे अंतर असते. समाजातील काही गटानंा आपले जीवन चनचित योजनेनुसार संघचटत करता 
येते. जी योजना ते आखतील ती अंमलात आणता येईल याबद्दल त्यानंा वाजवी आत्मचवश्वास बाळगता 
येतो. याच्या जलट दुसऱ्या वगांिी ्स्थती असते. त्यानंा कोणत्याही प्रकारिी चनचिती नसते. वषसि काय 
पण आठवडे आचण चदवसािा सुद्धा भरवसा बाळगता येत नाही. त्यािें जीवन म्हणजे हाता तोंडाशी गाठ. 
पूवी लहान लहान इष्टेटी असत त्यािंा अशा अडिणीच्या काळात आधार चमळत असे. नंतरच्या काळात 
नागरी हक्ापासूनिे जत्पन्न असे ज्यािे वणसन डॉ. डालटन करतात त्यािा चवषम पचर्स्थतीच्या 
चनवारणासाठी जपयोग होतो. खिमाणच्या मानाने त्यातून चमळणारी मदत पुष्ट्कळि मोठी असते. अत्यंत 
अडिणीच्या पचर्स्थतीत द्यावयािी ही असाधारण मदत असते, ती एक अपवाद भतू सवलत आहे अशी या 
मदत योजनेबद्दल कलपना करून घेणे बरोबर होणार नाही. या दृष्टीने चविार केलयास या मदत-योजनेला 
दान धममाणिा, जपकारािा वास येऊ लागतो. राष्ट्रीय स्वास्र्थ्यािा एक महत्वािा घटक म्हणून या योजनेकडे 
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पाचहले पाचहजे. राष्ट्रीय चहताच्या दृष्टीने त्या त्या काळात राष्ट्राच्या एकूण साधन संपत्तीिी मयमाणदा लक्षात 
घेऊन पण शतिय चतततिया ्यापक प्रमाणावर या मदत-योजनािंी ्यवस्था केली पाचहजे. 

 
या मदत-योजनेसाठी पुरेशा रक्मेिी तरतूद करावी. मात्र जी रक्म जपलब्ध झाली असेल चतिा 

चवचनयोग अचतशय चववेक पूणस झाला पाचहजे. जसजशी रक्म वाढेल तसतशी ती अचधकाचधक दक्षतेने 
वापरावी लागेल. जीवनातंील अडिणी चनरचनराळ्या प्रकारच्या असतात आचण म्हणूनि सामाचजक 
तरतुदीिा योग्य कारणासाठी व आवश्यक प्रमाणावर जपयोग ्हावयािा असेल तर काही चववके दाखवावा 
लागेल. ज्या अडिणीिे चनवारण अन्य जपायानी करणे शतिय असेल त्यासाठी या मदतीिा जपयोग केला 
जाऊ नये. वा मदतयोजनेिा ्याप चकती वाढचवता येईल त्यािी पण काही मयमाणदा पण लक्षात ठेवली 
पाचहजे. समाजातील कोणताही माणूस संकटाने चिरडला जाऊ नये एवढाि योजनेिा जदे्दश असतो. परंतु 
अशी संकटे चनममाणण होणार नाहीत या दृष्टीने खबरदारी घेण्याऐवजी एखादे शासन फतित या मदतयोजनेवर 
राहू लागले तर ही मयमाणदा ओलाडंली असे होईल. वृद्धापकाळच्या चनवृत्तीवतेनाच्या बाबतीत अशी दक्षता 
घ्यावी लागत नाही. चनवृत्तीवतेन चमळचवण्यासाठी कोणी ह्या वयात दहा वषे वाढचवण्यािा प्रयत्न करीत 
नाही. आजारीपणाच्या बाबतीत हा धोका चवशषे नसतो. प्रचतबधं करता येण्यासारख्या आजारािंा प्रचतबंध 
झाला नसेल तर त्यािा खिस करण्यािी ऐपत न्हती हेि कारण असते. बेकारीच्या बाबतीत मात्र प्रश्न 
वगेळा आहे. वैय्तितक दुरािारामुळे बेकारी चनममाणण होत नसते. आकडे शास्त्राने बेकारीच्या कारणािी जी 
चममासंा केली त्यात दुरािाराला अगदीि नगण्य स्थान चमळाले. पण ज्याला सामाचजक कामिुकारपणा 
म्हणता येईल त्याला जते्तजन चमळण्यािा धोका जरूर असतो पण हा धोका चनममाणण होण्यास राजकत्यमाण 
वगमाणिे धोरणि कारणीभतू होते. कडक जपाय योजनेिी आवश्यकता जघड असताना नुसत्या औषधी 
द्र्यावर अवलंबनू राहण्याच्या प्रवृत्तीमुळे हा धोका चनममाणण होतो. 

 
पण भाडंवलशाही शासनानंी हेि धोरण सतत पाळले आहे. आजही त्यािें धोरण तसेि आहे. 

बेकारीच्या मूळ कारणावर हल्ला करण्यािी त्यािंी कहमत नसते. म्हणून बेकारानंा अधसपोटी जगण्याइतका 
बेकार भत्ता देण्यास भाडंवलदार वगमाणिे शासन तयार असते. परंतु हा भत्ता ठरचवताना बेकार माणसाच्या 
कुटंुबािी जदर चनवमाणहािी काही अन्य साधने आहेत काय यािी िािणी केली जाते. बेकार माणसाच्या 
चनवमाणहािा खिस श्रीमंताच्या चखशातून न काढता गचरबाकडून चमळचवण्यािी एक खुबी म्हणजे ही िािणी 
होय. शासनाच्या एकंदर वृत्तीिी ती चनदशसक असते. वास्तचवक सामाचजक ्यवस्थेत चबघाड झालयामुळे 
बेकारी चनममाणण होते. ते्हा बेकारभत्त्यािी पूणस जबाबदारी समाजानेि स्वीकारली पाचहजे हे जघड आहे. 
काम करण्यास तयार असलेलया कामगाराला काम देता येत नसेल तर जीवन चनवमाणहाइतका भत्ता त्याला 
चमळाला पाचहजे. हा त्यािा हक् असतो. बेकारभत्ता हा काही दान धमस नाही. म्हणून कामगाराला कसे बसे 
चजवतं ठेवण्याइतकाि अलप बेकारभत्ता देणे योग्य नसते. स्वाचभमानािे जीवन जगण्यास आवश्यक इतका 
भत्ता त्याला चमळाला पाचहजे. पण बेकारीिा मध्यवती प्रश्न हा बेकार भत्त्यािा प्रश्न नाही. तो प्रश्न चवत्तीय 
आचण औद्योचगक धोरणाशी चनगचडत आहे आचण या धोरणाशंी सामाचजक सेवािंा तसा प्रत्यक्ष संबंध नसतो. 

 
ज्या गरजासंाठी सामाचजक सेवातं वाढ करावी लागते त्या वगेवगेळ्या प्रकारच्या असतात. शशैव 

आचण बालपण, आजारीपण आचण वृद्धापकाळ अशा जीवनाच्या सवस अवस्थेतील गरजा असतात. या सवस 
गरजासंाठी समाजाला तरतूद करावी लागते. शाळेत मुलानंा भोजन देण्यािी व त्याचं्यासाठी वैद्यकीय 
जपिारािी ्यवस्था, पुस्तके, कपडे यासारख्या अनुषंचगक गोष्टीिी तरतूद; वयाच्या प्रमाणातं ठरचवलेला 
चनवमाणहभत्ता, आजारीपणासाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीिे प्रमाण वाढचवणे, आरोग्य चवमा योजनेतील 
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चवसंगती दूर करणे, काम करण्यास असमथस झालेलया चवमा जतरचवलेलया कामगाराच्या कुटंुचबयानंा भत्ता 
आचण वैद्यकीय मदतीिा लाभ, डॉतिटर व इ्स्पतळािंी संख्या वाढवनू वैद्यकीय सेवा सहज जपलब्ध होतील 
अशी ्यवस्था, वृद्धापकाळच्या चनवृत्तीवतेनािी वयोमयमाणदा कमी करणे आचण वतेनाच्या रकमेत वाढ करणे 
असे सेवािें अनेकचवध स्वरूप असू शकते. १९०८ साली चनवृत्तीवतेन योजना सुरू करण्यात आली होती 
तशीि पद्धत आस्रेचलयातही आहे पण ऑस्रेचलयन पद्धतीत पुरुषानंा पास् आचण मचहलासाठी ६० ही 
वयोमयमाणदा ठरचवण्यात आली आहे तर गे्रट चिटनच्या पद्धतीत ती ७० होती. १९३६ साली गे्रट चिटनमध्ये जो 
चनवृत्तीवतेन कायदा झाला त्या कायद्यानुसार चनवृत्तीवतेनासाठी ६५ ही वयोमयमाणदा स्वीकारण्यातं आली. 
फ्रान्स, रचशया आचण बलगेचरयात चनवृत्तीवेतनासाठी ६० ही वयोमयमाणदा आहे. फ्रान्समध्ये ५५ ्या वषमाणपासून 
कमी दरािे चनवृत्तीवतेन चमळते. फतित एकाि देशात सेवाचनवृत्ती ही चनवृत्तीवतेन चमळण्यािी अपचरहायस अट 
आहे. वयोवृद्ध कामगारानंा चनवृत्त होण्यास जते्तजन चदले तर बेकारी कमी करण्यािा आनुषंचगक फायदा 
होऊ शकतो असा एक चविार प्रवाह आहे. 

 
 

(४)मार्गातील संकट 
 
आरोग्याला अत्यंत अनुकूल अशा पचर्स्थतीत प्रत्येक ्यतितीिे संगोपन झाले, वयाच्या सोळा्या 

वषमाणपयंत त्याला अगदी पूणस चशक्षण चमळाले, वयात आलयानंतर काही कष्ट व थोडे नचशबाने आपण आपलया 
कुटंुचबयासचहत आयुष्ट्यातील अडिणीना तोंड देऊ, या अडिणीखाली आपण चिरडून जाणार नाही असा 
त्याला आत्मचवश्वास वाटू लागला की समाजातील अत्यंत दारुण स्वरुपािी असमानता दूर होऊ लागली 
आहे असे समजाव.े जत्पन्नातील तीव्र चवषमता नष्ट करण्या इतका समाज सुसंस्कृत झालेला नाही तोपयंत 
चवषमता राहील. परंतु चवषमतेिे अचनष्ट पचरणाम सीमीत होतील. धचनकवगमाणला संपत्तीबरोबर आरोग्यािे व 
दीघमाणयुष्ट्यािे वरदान चमळाले आचण गरीबानंा मात्र त्याचं्या गरीबीमुळे दाचरद्र्यािेि न्हे तर अज्ञान 
आजारीपण आचण अकाली मृत्यिूा शाप चमळावा ही ्स्थती राहणार नाही. 

 
इतकेि न्हे तर जत्पन्नातील चवषमता सुद्धा आज आहे त्या प्रकारिी व त्या प्रमाणात जरणार नाही. 

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे त्या कमीि होतील. कर आकारणीमुळे मोठी जत्पने्न छाटली जातील आचण सामाचजक 
पयमाणवरणाच्या असम दडपणामुळे काही लोकानंा चमळणाऱ्या चवशषे सवलती अथवा काही लोकावंर 
लादलेली असमथसता दूर होतील. वारसा हक्ाने चमळणाऱ्या संपत्तीला आज असलेले महत्त्व राहणार नाही. 
आजही मृत्यूकर भरलयानंतरसुद्धा िारश ेदशलक्ष पौंडापेक्षा अचधक रक्म वारसाहक्ामुळे हस्तातंरीत होते. 
ही संपत्ती समाजािे स्तरीकरण करणारा महत्वािा घटक असतो. या संपत्तीमुळे ्यतिती्यतितीत बेछूट 
असमानता चनममाणण होते इतकेि न्हे तर वगमाणवगमाणमध्ये “आर्थथक दजमाणिी अनुवचंशक चवषमता” अ्स्तत्वात 
येते. वारशाच्या सामाचजक असमानतेिे पूणस चनराकरण करण्यासाठी दोनतीन जपाय योजावे लागतील. 
एक, इस्टेटी ‘वरील कर वाढचवणे’ दोन, या करािा काही भाग जचमनीच्या अथवा जत्पन्नाच्या रुपाने 
देण्यािी सतिती करणे; आचण मृत्यमुूळे जे्हा जे्हा इस्टेटीिे हस्तातंर होण्यािी वळे येईल त्या प्रत्येक 
हस्तातंरावर पूरक कर बसचवणे (डॉ. चरग्नाना) ककवा सौम्य स्वरुपािा पूरक कर बसचवणे (डॉ. अलटन) हे 
जपाय योजण्यात आले तर वारशािा चवषािा जवळ जवळ पूणस चनिरा होईल. वारशाच्या संपत्तीमुळे प्राप्त 
होणारे चवशषे हक् भतूकाळात जमा झाले पाचहजेत. आचण जत्पन्नातील अचतचरतित भाग सावसजचनक 
जचद्दष्टासाठी वापरण्यात आला पाचहजे. आरोग्य व चशक्षणाच्या साधनािें एकंदर समाजात चवतरण झाले 
पाचहजे. या सुधारणा झालयावरि ‘गुणवतंासंाठी कतृसत्वािी के्षते्र खुली असतात’ हे म्हणणे ढोंगीपणािे 



 
 

 अनुक्रमणिका 

वाटणार नाही. त्याला वास्तवािा आधार चमळेल. मोठ्या जत्पन्नािे ्यवसाय फतित काही गटातील 
लोकानंाि आज सुलभतेने करता येतात. परंतु या सुधारणा झालयास त्यािंी ही मतितेदारी कमजोर होईल. 
इं्ग्लश समाजािे खास वैचशष्ट्ठ्य म्हणून ज्यािा जल्लेख होतो ते स्तरीकरणही या सुधारणाच्या आधाराने 
मोडू लागेल. कायस आचण कतृसत्व याचं्या चवचवधतेमुळे चनममाणण होणारी जत्पन्नातील तफावत कायम राहील. 
परंतु पचर्स्थती व संधी याचं्या बाबतीतील बेसुमार असमानतेने हा जत्पन्नातील फरक अचधक तीव्र होणार 
नाही अथवा वारसा संस्थेच्या द्वारे ही चवषमता एका चपढीपासून दुसऱ्या चपढीपयंत सातत्याने चटकचवता 
येणार नाही. चनरचनराळ्या ्यतितीना चमळणाऱ्या पगारात फरक राहील परंतु चनरचनराळ्या वगमाणच्या 
संस्कृतीतील फरक मात्र नाहीसा होईल. 

 
या पचरवतसनािे आर्थथक पचरणाम तत्काल घडून येतील, पण मानचसक प्रचतचरियया हळुहळू घडून 

येतील. त्यािें स्वरुप मात्र अचधक जत्कट असेल. एखादी जपाय योजना जपयुतित आचण अपचरहायस आहे 
यािी खात्री पटलयानंतर कोणीही चिचकत्सक टीकाकार त्यानंा चवरोध करणार नाही. आरोग्य आचण 
चशक्षणाच्या सेवािंा चवस्तार झालयाने बहुसंख्य लोकाचं्या जीवनात लहानपणापासून ओंगळपणा आणणारी 
गचलच्छता आता राहणार नाही, कोवळ्या वयातील मुलानंा यंत्रावर काम करायला लावण्यािा प्रकार बंद 
होईल. चशक्षणाच्या द्वारे या मुलाचं्या मनावर त्यािंी कचन्ता पक्ी कबबवण्याच्या अघोरी प्रयत्नाला आळा 
बसेल. त्याच्यात न्यनूगंड चनममाणण करून त्यानंा पगंू बनचवणारी चशक्षण पद्धती बदलली जाईल. ज्या 
असमानतानंा दीघसकाळपयंत अपचरहायस म्हणून मानलया त्यािें सामाचजक कृतीने असे चनराकरण होत आहे 
हे पाहून समानतेच्या आकाकं्षा वाढतील व ज्या असमानता चशल्लक आहेत त्या यापुढे सहन केलया जाणार 
नाहीत. समाजातील असमानतेिे संरक्षण करण्यासाठी जे कुशल तंत्र बनचवण्यात आले त्यानी आता कोणी 
फसणार नाही अशी खात्री वाटते. 

 
जेथे राजकीय लोकशाही आहे अशा समाजात असमानतेिे संरक्षण करण्यािे हे तंत्र अगदी 

साधेसुधे असते. समजा की एका कुरणात पाि गलेलठ्ठ आचण न्वद हडकुळ्या मेंढ्ा िरत आहेत. 
कुरणातील कोवळ्या लुसलुशीत गवतािा थंड सावली असलेला भाग लठ्ठ मेंढ्ासाठी सोडून देण्यास 
हडकुळ्या मेंढ्ानंा कसे प्रवृत्त करावयािे हा प्रश्न असतो. हे काम सोपे आहे. हडकुळ्या मेंढ्ानंा सागंायिे 
की त्यानंी िागंला भाग लठ्ठ मेंढ्ासंाठी न सोडण्यात त्यािें नुकसान आहे. त्या सडून मरतील, लाडंगे 
खानंा खाऊन टाकतील ककवा जे काही कुरण त्याना िरायला चमळते तेही चमळेनासे होईल. हडकुळ्या 
मेंढ्ािंी अशी खात्री पटवनू देणे फारसे कचठण नसते असा अनुभव आहे. हडकुळ्या मेंढ्ानंा सवांत 
कशािी भीती वाटत असेल तर ती अचधक हडकुळे होण्यािी. असमानता दूर करण्याच्या जपाययोजनेला 
चवरोध करण्यािे तकस ट असेि असते. अशा जपाययोजनामुंळे भाडंवल घसारा होतो आचण जद्योग 
वाढचवण्यापासून जद्योजक परावृत्त होता. या जपाययोजनासाठी ज्याचं्याकडून कर आकारणीच्या रूपाने 
संपत्ती काढली जाते त्यािें त्यामुळे खरोखर काहंी नुकसान होत नाही. ज्याचं्या कलयाणासाठीही ही कर 
आकारणी करण्यात येते त्यािेंि अखेर नुकसान होते कराचं्या जत्पन्नातून त्याचं्या नागरी सुखसोयीसाठी 
थोडे फार कायस होईल आचण त्यामुळे त्यािंा फायदाही होईल. परंतु कार आकारणीमुळे भाडंवलात घसारा 
होतो, त्यामुळे जद्योगात मंदी येते आचण बेकारीिे संकट आ वासून पुढे येते. म्हणजे अखेर कामगारािेंि 
अचधक नुकसान होण्यािा धोका असतो. त्यािें जत्पन्न घटते आचण ते बेकारीच्या संकटात सापडतात. आचण 
हे सारे संकट त्यानंी कशाकचरता ओढवनू घ्यावयािे तर आपलया पचर्स्थतीत काही अलप सुधारणा होईल 
या भ्रामक समजुतीने! या जपाययोजनेमुळे नागरीक म्हणून त्यािंा जो फायदा होतो त्यापेक्षा कामगार म्हणून 
होणारे त्यािें नुकसान चकतीतरी अचधक असते. ते्हा मूठभर लोकाजंवळ जी संपत्ती असते त्या संपत्तीमुळेि 
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लोकानंा थोड्या फार सुखसोयी चमळतात. आपला खरा फायदा कशात आहे हे कामगारानंा कळले तर 
श्रीमंतावर जादा कर, मृत्यकूर वगैरे कर बसवनू त्यािंी चपळवणूक करण्याच्या धोरणाला ते कदापी पाकठबा 
देणार नाहीत. जलट धचनक वगमाणला आपलेि मानून अशा हललयापासून त्यािें संरक्षण करण्यास ते पुढे 
येतील. श्रीमंताकडून होणाऱ्या वैभवाच्या प्रदशसनािाही त्यानंा राग येणार नाही. त्यािेही ते जत्साहाने 
स्वागत करतील. 

 
राष्ट्रात प्रचतवषी जी एकूण संपत्ती चनममाणण होते चतिे चनरचनराळ्या घटकात चवतरण होते. चतिा 

काही भाग जे संपत्ती चमळचवतात ते आपलया िालू गरजासंाठी वापरतात; काही भाग जद्योग व ्यापारासाठी 
वापरला जातो; काही भाग सरकारला चमळतो व त्यािा सावसजचनक सेवाचं्या खिमाणसाठी जपयोग केला 
जातो; एखादा समाज आपलया जत्पन्नातून फारि थोडी रक्म यापैकी एखाद्या जदे्दशावर खिस करील आचण 
दुसऱ्या जदे्दशासाठी फाजील खिस करील; अथवा प्रत्येक जदे्दशासाठी योग्य प्रमाणात खिस होईल पण तो 
सुबुद्धपणे होणार नाही. चनरचनराळ्या जदे्दशाकचरता जपलब्ध साधनसंपत्तीिे वाटप कसे करावयािे यासंबंधी 
समाजाने स्वीकारलेलया धोरणावर अंशतः रूढी आचण संकेत यािंा प्रभाव असतो. कर भरणारे लोक 
कराचं्या चवरुद्ध आरडाओरड करतात यािा अथस कर आकारणीमुळे राष्ट्रािी काहंी हानी होते असे 
समजण्यािे कारण नाही. १९०६ ते १९१२ या काळातील संसदीय ििेत वारंवार असे प्रचतपादन करण्यात 
आले की १ चशकलगािा प्राप्ती कर हा अत्यंत घातक असा जपरियम आहे. या करामुळें  राष्ट्रािा राखीव चनधीि 
संपुष्टात येईल. इस्टेटीवर पंधरा टतितियापयंत वाढीव कर बसचवण्यात आला होता त्या करामुळे भाडंवलािा 
फार मोठा घसारा होईल अशीही भीचत ्यतित करण्यात आली. पण या मतािंा आज कोणी पुरस्कार करणार 
नाही कर आकारणीच्या काही मयमाणदा असतील. परंतु समाजाच्या सवस सामान्य चहतासाठी वर चनर्थदष्ट 
केलेलया तीन जदे्दशावर चकमान खिस करावाि लागेल. हा चकमान सावसजचनक खिस सुद्धा अनवश्यक आहे 
असे मानणारे लोक सुद्धा अनवश्यक खिस कमी करण्यासाठी पोचलसखाते बरखास्त करावे असे सुिचवणार 
नाहीत. आचण ज्यानंा हा सेवावरील खिस चहतकारक वाटतो त्यानंाही आपलया मयमाणदा कळतात. खाणीतील 
अथवा कापड चगरण्यातील यंत्रसामुग्रीिे आधुचनकीकरण महत्त्वािे असते यािी त्यानंा जाणीव नसते असे 
नाही. 

 
कर आकारणीमुळे आर्थथक प्रगतीला प्रचतबधं होतो अशी तरियार केली जाते. या तरियारीत दोन 

वगेवगेळे अथस सूचित होतात. राष्ट्राच्या एकूण साधन सामुग्रीिा समाजाच्या चभन्न चभन्न गरजासाठी कसा 
जपयोग केला जाणार यावर कर आकारणीिा पचरणाम होतो संपत्तीिा जपयोग काटकसरीने करणे अवश्य 
असते, तसा तो केला जात नाही. जी संपत्ती भांडवल गुंतवणुकीसाठी जपयोगात आणावयािी चतिा जालू 
खिमाणसाठीं जपयोग होतो. हा या तरियारीिा एक अथस संभवतो. कर-आकारणीिा ्यतितीवर होणारा पचरणाम 
हा या तरियारीतील दुसरा गर्थभत अथस असू शकेल. कराच्या जादा दडपणामुळे करिुकवेपणािा मोह होतो. 
काही लोक चजथे करािंा बोजा जास्त नसेल अशा देशात आपलया संपत्तीसह देशातंर करतात. असे हे 
करआकारणीिे दोन अचनष्ट व समाजकारक पचरणाम असतात असे तथाकचथत अचतचरतित कर आकारणीिें 
टीकाकार भडक शब्दात वणसन करीत असतात. वस्तु्स्थती अशी आहे की गे्रट चिटनमध्ये कर आकारणी 
अचतचरतित आहे हे पटण्यासारखे नाही. स्वतःच्या खिमाणत कमालीिी काटकसर करणारा मनुष्ट्य आपलयाला 
डॉतिटरिी चबले अथवा कुटंुबाच्या चशक्षणावरील खिस परवडत नाही असे म्हणाला तर ते काहंी संयु्तितक 
वाटेल, पण स्वतःच्या मद्य व चसगारसाठी पैशािी जधळपट्टी करून बायकोला जपिारा अभावी 
हलगजीपणामुळे मरु देत असेल आचण मुलानंा अधसपोटी कामावर पाठवीत असेल तर त्याच्या 
‘काटकसरी’ला अथस जरत नाही. त्याच्या आर्थथक पचर्स्थतीपेक्षा त्यािी मानचसक अवस्थाि तपासून 
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पाचहली पाचहजे. भाडंवलािा पुरवठा मयमाणचदत असतो म्हणून आरोग्य व चशक्षणावर जादा खिस केलयास 
जद्योगानंा भाडंवलावािून जतरती कळा लागेल ककवा जद्योगानंा भाडंवलािा पुरवठा केला तर आरोग्य व 
चशक्षण याचं्यावर जादा खिस करता येणार नाही असा पेि समाजापुढे टाकण्यात येतो. पण हा पेि खोटा 
आहे, तकस दुष्ट आहे. आरोग्य व चशक्षण सेवावंरील खिमाणत काटकसर करूनि जद्योगानंा भाडंवलािा पुरवठा 
करता येत असता तर हा पेि खरोखर पेि म्हणून त्यािा चविार करावा लागला असता. आरोग्य व 
चशक्षणावर मोठा खिस होतो हेि मुळी गृचहत धरले आहे. या सेवावंर वस्तुतः मोठमोठ्या रक्मा खिस होत 
नाहीत, त्या दुसऱ्याि काही कामासाठी खिस होतात. आरोग्य व चशक्षण या सेवा अथवा जद्योग या दोन्ही 
जदे्दशानंा डावलून अन्य काही गोष्टीवर जादा खिस होतो, त्या गोष्टीवरील खिमाणमुळेि काही अचधक 
महत्वाच्या जदे्दशािंी पूती होते हे या टीकाकारानंा चसद्ध करता आले पाचहजे. 

 
कर-आकारणीसंबधंी कोलवीन कचमटीिा चनणसय अगदी स्वच्छ आचण ठाम आहे. “कर-

आकारणीच्या प्रिचलत प्रमाणामुळे भाडंवल पुरवठ्याला काहंी प्रत्यवाय येत नाही,” असे कचमटी म्हणते. 
पण कचमटीिा हा अचभप्राय िुकीिा ककवा कालबाह्य ठरवनू बाजूला सारला तरीही समाजसेवािा खिस कमी 
केलयाचशवाय भाडंवल पुरवठा होणार नाही असा चनष्ट्कषस काढता येणार नाही. सूज्ञ मनुष्ट्य आपले 
अंदाजपत्रक तयार करतानंा चनरचनराळ्या बाबींना त्याचं्या तौलचन महत्वानुसार खिमाणिी तरतूद करतो. जे 
एक ्यतिती करते तेि समाजालाही कराव ेलागते. समाजालाही खिमाणच्या बाबतीत चनरचनराळ्या गोष्टीसाठी 
तरतूद करावी लागते. त्याला एकूण आर्थथक पचर्स्थतीिा तौलचनक चविार करावा लागतो. भाडंवल 
गुंतवणुकीबद्दल काय पचर्स्थती आहे यािा काळजी पूवसक आढावा घेणे अवश्य असते. असा आढावा 
घेतलयानंतर समजा असे आढळून आले की दारुिे कारखाने, िलचित्रपटगृहे अथवा परदेशात रबरािे मळे 
व तेलाचं्या खाणी िालचवण्यासाठी चवशषे अडिण न येता भाडंवल जपलब्ध होते तर मग सहज प्रश्न 
जप्स्थत होतो की या अनावश्यक जद्योगासंाठी भाडंवल पुरवठा होत असताना आवश्यक जद्योगािंी 
पुनघसटना करण्यासाठी भाडंवलािा तुटवडा आहे या तरियारीत काय अथस आहे? भाडंवल-गुंतवणुकीप्रमाणेि 
चनरचनराळ्या कामावर होणाऱ्या प्रिचलत खिमाणिाही आढावा समाजाने घेतला पाचहजे. या आढा्यात असे 
आढळून येईल की केवळ मद्यासाठी प्रचतवषी १५०,०००,००० पौंड खिस करण्याइतकी श्रीमंती समाजात 
आहे. पण मद्य हा असा एकमेव खिमाणिा चवषय नाही. धचनकानंा चशकारीसाठी हरीणािंी जंगले, पक्ष्यािंी 
पारध करण्यास खास बागा, सालमन माशासाठी खास तलाव, कोलह्याच्या चशकारी, दचक्षण फ्रान्समध्ये 
राजवाडे, भमूध्य समुद्रात चवहार नौका इत्यादी अनेक चवलासावंर खिस करण्यािी ऐपत समाजात आहे. पण 
गरीब नागचरकासंाठी िागंले घरे बाधंण्यासाठी, त्याचं्या मुलासंाठी िागंलया शाळािंी ्यवस्था करण्यासाठी 
मात्र पैसे नाहीत असे कोणत्या आधारावर साचंगतले जाते? समाजाला जो एकूण सावसजचनक खिस करावा 
लागतो त्यािाही असा तौलचनक चविार करावा लागेल. आरोग्य व चशक्षणाच्या सेवावरील खिमाणत वीस 
लक्षािी वाढ केली आचण शस्त्रास्त्रावरील खिमाणत वीस लक्षािी कपात केली तर त्यामुळे संरक्षण ्यवस्थेला 
खरोखर काही धोका पोिेल काय? नागचरकानंा सुबत्ता प्राप्त करून देण्यासाठी तो धोका पत्करणे इष्ट 
ठरणार नाही काय? 

 
समाजाने आपलया एकूण खिमाणिी अशी तौलचनक पहाणी केलयास जे सत्य प्रकाशात येईल त्याने 

कोणािे हृदयपचरवतसन होणार नाही हे खरे. पहाणीतून प्रकाशात येणारे सत्य त्यानंा अगोदरि माहीत 
असते. तरीपण अशा अभ्यासामुळे सम जात चविारािंी स्पष्टता येऊ शकेल. अथमाणतू तरीही असमानता दूर 
करण्यासाठी आखलेलया मदतयोजनावर जादा खिस न करण्यािाि चनणसय घेतला जाण्यािी शतियता आहे. 
पण या तपासणीिे चनष्ट्कषस, आर्थथक पचर्स्थतीतील सत्य समाजापुढे आलयामुळे भाडंवल तुटवड्यािी सबब 
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पुढे करता येणार नाही. अनवश्यक, चवकासाच्या गोष्टीवर अफाट खिस होतो हे जघड झालयानंतर आवश्यक 
कामासाठी खिस करण्यािी समाजाला ऐपत नाही हे कोणाला पटेल? तपशीलात गेलयास आणखी एक 
तर्थ्य हाताशी लागेल. खिमाणच्या ज्या प्रकारानंा पचरसंपत्ती म्हणून समजले जाते तो खरोखर देयतावरील 
खिस असतो; आचण ज्या खिमाणला ंदेयता म्हणून समजले जाते तो खिस खरोखर पचरसंपत्ती चनममाणण करणारा 
असतो. एक सामान्य सत्य सागंायिे तर कर आकारणीमुळे समाजावर होणारे पचरणाम केवळ काहंी रक्म 
वसूल करण्यापुरते अवलंबून नसतात. कराचं्या द्वारे प्राप्त झालेले जत्पन्न कोणत्या प्रकारे वापरले जाते हेही 
चततकेि महत्वािे असते. शस्त्रास्त्रावंर दहा कोटी पौंड खिस करणे आचण राष्ट्रीय कजसफेडीवर ती रक्म खिस 
करणे या दोन्हीिा पचरणाम सारखाि होतो असे कोणी म्हणणार नाही. आचण आरोग्य व चशक्षणावर ही रक्म 
खिस केली तर पचरणाम सारखेि होतात असे म्हणणे वस्तु्स्थतीशी सवसथा चवसंगत ठरेल. 

 
सामाचजक सेवावर होणाऱ्या खिमाणबद्दल खेद ्यतित करावयािा पण त्यातून होणाऱ्या फायद्यािा 

चविार करायिा नाही हे काही सुबुद्धपणािे लक्षण नाही. एखाद्या ्यवहार संस्थेच्या ताळेबदंािी तपासणी 
करताना एका बाजूकडे दुलसक्ष करून फतित दुसरी बाजू पाहण्यासारखाि हा प्रकार अचविारीपणािा आहे. 
जद्योगधंद्यातील लोकानंा एक चसद्धान्त मोठा अमोघ वाटतो एक िुकीिा युतितीवाद असेत त्यािे वणसन 
करता येईल. हा चसद्धान्त असा की सामाचजक खिमाणत होणाऱ्या प्रत्येक वाढीमुळे जद्योगावर जादा बोजा 
पडतो. आता ज्या काळात पोलीस आचण लष्ट्कर राखणे एवढेि शासनािे कायस असायिे त्या काळात या 
चसद्धान्ताला काही अथस असेल. पण आजच्या पचर्स्थतीत हा चसद्धान्त केवळ पुरातन भोळसट 
समजुतीसारखा वाटतो. कोणीही अथसशास्त्रज्ञ त्यािे समथसन करणार नाही. 

 
कर-आकारणीच्या कमाल मयमाणदेिे जल्लंघन होत आहे काय? या प्रश्नाला जत्तर सर जोशुआ स्टँप 

यानी काही वषमाणपूवीि चदले आहेत. चिचटश असोचसएशनच्या आर्थथक चवभागापुढे केलेलया भाषणात ते 
म्हणाले, “या प्रश्नािे कोणतेही एकाचंतक जत्तर असू शकणार नाही. ज्या कारणासाठी अथवा ज्या 
कामासाठी पैसा खिस केला जाईल त्याच्यावर ते अवलंबनू असते.” शासनाला कराच्या रुपाने चमळालेलया 
संपत्तीिा खिस कसा करावयािा यािा चनणसय घ्यावा लागतो. ्यतितीला स्वतःच्या संपत्तीच्या खिमाणसाठी 
धोरण ठरवावे लागते. शासनालाही आपला चनणसय चविारपूवसक घ्यावा लागतो हे काम अवघड असते. िेक 
चलचहणारी बोटे कंपनीच्या प्रवतसकािी असो वा सरकारी अचधकाऱ्यािी असो अखेर प्रत्यक्ष वटचवणारे खाते 
एकि असते. माल आचण सेवा यािें चमळून जे वार्थषक जत्पादन होते तेि आपले राष्ट्रीय जत्पन्न. खिस 
कोणत्या मयमाणदेपलीकडे गेला म्हणजे तो ‘बोजा’ होईल हे तो खिस कोण करतो यावरून ठरवाव ेलागते. 

 
ते्हा आपलया जत्पन्नािा अचधकात अचधक िागंला जपयोग करण्यािी इच्छा असलेलया समाजापुढें  

जो प्रश्न जभा राहतो तो मूलतः एखाद्या ्यतितीच्या प्रश्नापेक्षा वगेळा नसतो. ्यतिती आचण समाज याचं्या 
खिमाणत फतित आकारािा फरक असतो. ्यतितीपुढे प्रश्न असतो आपलया खाजगी व सावसजचनक खिमाणत 
काहंी चनचित प्रमाण राखण्यािा. समाजापुढे हा प्रश्न नसतो. आपलया मयमाणचदत साधनसंपत्तीिा जपयोग 
चनकडीच्या चनरचनराळ्या गरजा भागचवण्यासाठी कसा करावयािा हा समाजापुढील प्रश्न असतो. 
कोणताही खिस स्वच्छंदीपणे केला जाणार नाही यािी समाजाला दक्षता बाळगावी लागते. ज्या खिमाणमुळे 
वैय्तितक जीवनािा दजमाण वाढत नाही आचण सामाचजक कायसकुशलताही वाढत नाही असा खिस कमी करणे 
आचण ज्यामुळे वैय्तितक जीवन आचण सामाचजक कायसकुशलता या दोन्हींिा चवकास होईल असा खिस 
वाढचवणे हा खरा समाजापुढील प्रश्न असतो. 
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सामाचजक सेवावंर होणाऱ्या खिमाणला देयता समजणे िुकीिे आहे. वास्तचवक हा खिस म्हणजे एक 
प्रकारिी भाडंवल गुंतवणूक असते. आचण या भाडंवलावरील लाभाशं रोकड रक्मेंत चमळत नसला म्हणून 
तो कमी मूलयवान् असतो असे न्हे. ्यतितींच्या शारीचरक व मानचसक शतितीिा चवकास, सहकारी प्रयत्न 
करण्यािी त्यािंी वाढती क्षमता हे सेवािें पचरफल असते. या पचरफलाच्या रूपाने हा लाभाशं समाजाला 
चमळतो. कारखानदार अथवा खाणीिे मालक कामगाराकंडून काम करून घेतात. पण त्यािंी अशी कलपना 
असते की ते जो नफा कमावतात तो केवळ त्याचं्या बुद्धीमते्तने, जपरियमशीलतेने, काटकसरी ्यवहाराने 
आचण दूर दृष्टीमुळेि प्राप्त होतो, त्याचं्याचशवाय दुसऱ्या कोणालाही त्यािे श्रेय ते देणार नाही. पण 
वस्तु्स्थती काय असते? सावसजचनक आरोग्य सेवामुळे कामगारानंा बालपणी मृत्युमुखी पडण्यापासून 
वािचवले असते. सावसजचनक प्राथचमक शाळानंी त्यानंा चशक्षण चदलेले असते. नगरपाचलकाचं्या तंत्र 
महाचवद्यालयात त्यानंा काराचगरीिे चशक्षण चमळाले असते. सरकारी मदतीने बाधंलेलया घरात ते रहात 
असतात, आजारीपण अथवा बेकारीच्या काळात सरकारी अनुदान असलेलया चनधीतून त्यानंा मदत चमळते 
आचण म्हातारपणी ते मालकानंा चनरुपयोगी होतात ते्हा पोस्ट आचफसद्वारा त्यानंा चनवृत्ती वेतन चमळते. 
ते्हा वस्तु्स्थती अशी आहे की मालकाच्या जद्योगात शासनािी भागीदारी असते आचण जद्योग यशस्वी व 
चकफायतशीर करण्यात सरकारिा वाटा मालकाइतकाि महत्वािा असतो. आचण म्हणून जद्योगातून 
चनममाणण होणाऱ्या संपत्तीतील काही भाग सामाचजक जदे्दशासाठी काढून घेण्यािा सरकारला हक् आहे. 
कारण ही संपत्ती चनममाणण करण्यात सरकारिी कामचगरी थोडकी नसते. 

सामाचजक सेवावंरील खिमाणमुळे राष्ट्राला पगुं बनचवण्यात आले असे काहंी लोकानंा वाटते. प्रा. 
पीगुईसारख्या अथसशासं्त्रज्ञाचं्या चनणमाणयक मतािा या चविाराला आधार चमळत नाही. आपण सरकार 
िालचवले तर आपले या प्रश्नासंबधंी काय धोरण राहील यािे त्यानंी परखड शब्दात चवविेन केले आहे. प्रा. 
चपगुई चलचहतात : “वाढीव मृत्य ूकर आचण जत्पन्नावरील कर हे केवळ पैसे वसूल करण्यािी साधने म्हणून 
मी वापरणार नाही. संस्कृतीला काळीमा फासणाऱ्या संपत्ती आचण संधी याचं्या भयानक चवषमता दूर 
करण्यासाठी या करािंा साधन म्हणून जपयोग करण्यािे माझे धोरण राहील.” सोचवयत रचशयापासून 
आपण एक धडा चशकला पाचहजे. जनतेिे आरोग्य, बुचद्धमत्ता आचण िचरत्र यांिा चवकास करण्यासाठी 
करावी लागणारी भाडंवल गुंतवणूक अत्यंत महत्वािी असते. या खिमाणत “काटकसर” करावी असा प्रिार 
करणे हा एक फौजदारी गुन्हा समजावा. त्याचं्या चवधानािा गर्थभत अथस असा आहे की काटकसर खरोखर 
करावयािी असेल तर ती सेवाचं्या चवस्तारातूनि अचधक खात्रीिी व ्यापक होऊ शकेल अन्य कोणत्याही 
मागमाणने इतकी काटकसर होऊ शकणार नाही. ही काटकसर कशी होऊ शकते यािे एक जदाहरण देता 
येईल. १९३३ मध्ये जीवन चवमा घेतलेलया कामगारािें आजारीपणामुळे बुडालेले कामािे चदवस ५,६०,००० 
माणसाचं्या बारा मचहन्याच्या कामाच्या बरोबरीिे होते. आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रमुख वैद्यकीय अचधकाऱ्यािेि 
हे मत आहे. ज्या आजारीपणामुळे हे चदवस बुडाले ते अनवश्यक व टाळता येण्यासारखे होते. असेि दुसरे 
जदाहरण डॉ. फ्रीमटँल देतात. प्रचतबधं करता ं येण्यासारख्या रोगािें चनमूसलन न झालयामुळे जे आजार 
जद्भवतात. त्याचं्यामुळे राष्ट्रािे प्रचतवषी दहा कोटी पौंडािे नुकसान होते असा त्यािंा अंदाज आहे. 
आरोग्याबद्दलिा हा अनुभव चशक्षण के्षत्रालाही लागू पडतो. लहान मुले आचण तरुण यानंा त्याचं्या खास 
गरजा लक्षात घेऊन चशक्षण देणे आरोग्य प्रसारा इतकेि महत्वािे असते. चवषारी वातावरणात वाढलयामुळे 
मुलािंी शतिती पोखरली जाते. चशशुवगमाणिा अभाव, वळेेवर जपिार न केले जाणे अथवा शाळेतून अकाली 
काढून घेतले जाणे वगैरे पचर्स्थतीमुळे त्यािंी मानचसक वाढ खंुटलेली असते. असे प्रत्येक मूल समाजाच्या 
मूखसपणािे आचण चनदसये जधळपट्टीिे प्रतीक असते काटकसरीिे न्हे. जद्योगाच्या भौचतक साधनासाठी 
पुरेसे भाडंवल गुंतचवले जात नाही. तसेि मनुष्ट्य बळाच्याही बाबतीत अव-पुजंीकरण शतिय असते. मानवी 
कतृसत्वािा चवकास करण्यासाठी सढळ हाताने भाडंवल गुंतवणूक करण्यािे िातुयस जे राष्ट्र दाखवील ते 
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केवळ स्टॉक एतिस्िेंजवरून नजर लावनू जगणाऱ्या कंजूष राष्ट्रापेक्षाही खऱ्या अथमाणने भाडंवलािी अचधक 
बित करू शकते. 

 
येथे आणखी एक आके्षपक जप्स्थत केला जाईल. हे आके्षपक म्हणतात की आरोग्य आचण 

चशक्षणावरील खिस भाडंवल गुंतवणुकीसारखा असतो हे क्षणभर मान्य केले तरी पण अखेर समाजािी 
साधनसंपत्तीि मुळी मयमाणचदत असते. त्यामुळे मूलतः इष्ट असणारी भाडंवल गुंतवणूक प्रत्यक्ष ्यवहारात 
परवडेलि असे नाही. ज्या कालात या सेवा अत्यंत बालयावस्थेत होत्या आचण करआकारणी मामुली होती 
तो काळ आता जरला नाही. त्या काळात भाडंवलािा घसारा होण्यािा चकती धोका आहे हा प्रश्न प्रथम 
न्हता. अत्यंत आवश्यक अशा सामाचजक गरजासंाठी अगदी तुटपुंजी अशी तरतूद तरी करता येईल की 
नाही हा प्रश्न होता. परंतु पचर्स्थती आता बरोबर जलट झाली आहे. सामाचजक गरजासंाठी सढळ खिस 
करण्यािी तीव्र चनकड राचहलेली नाही. जलट भाडंवलाच्या तुटवड्यामुळे जद्योगधंद्याच्या चवकासासाठी 
आवश्यक असलेलया साधनसंपत्तीिे कसे जतन करता येईल हा खरा आजच्या काळातील प्रश्न आहे. ते्हा 
सामाचजक सेवासाठी आणखी वगेळी भाडंवल गुंतवणूक कशी करणार? असे चविार हे वावदूक माडंतात. 

 
राष्ट्राच्या जत्पन्नािा आज होत असलेला चवचनयोग लक्षात घेतला तर हा काळ अद्याप फार दूर आहे 

असेि म्हणाव े लागेल. भाडंवलाच्या तुटवड्यामुळे आज जद्योगाच्या प्रगतीला अडथळा येतो असे 
मानण्याला काहंी पुरावा नाही. पण भाडंवलािा तुटवडा येण्यािा धोका असलाि तर तो टाळण्यासाठी 
संरक्षक जपाय सहज करता येण्यासारखा आहे. सरकारने बित आचण गुंतवणूक याकडे आतापयंत चदले 
त्यापेक्षा अचधक लक्ष देणे हा तो जपाय आहे. पूवीच्या काळात सामाचजक सेवावंरील खिमाणने भाडंवलात 
घसारा येईल असा धोका वाटला ते्हा सरकारने सामाचजक सेवािंी जपासमार करून तो धोका टाळला. 
सरकारने बित सवसस्वी धचनक वगमाणकडे सोपवनू ती त्यािंीि चमरासदारी होऊ चदली. धचनक वगमाणला 
संपत्तीिे संपूणस चनयंत्रण देण्यात आले, असे कोलवीन कचमटीच्या चरपोटमाणत नमूद केले आहे. हा मागस घातक 
होता चशवाय यापुढे सरकारला हे धोरण िालू ठेवणे अशतिय आहे. बाजारपेठेच्या अचनचित हालिालीवर 
सरकारला अवलंबून राहता येणार नाही. प्रिलीत सामाचजक गरजा आचण भचवष्ट्य काळातील जत्पादन-
कुशलतेिी आवश्यकता यामध्ये जपलब्ध साधनसंपत्तीिे जचित वाटप ्हाव ेम्हणून चनचित कारवाई करावी 
लागेल. एका चपढीति कंजूष असलेले सरकार खर्थिक झाले आहे. खिस करण्यास चशकलयानंतर आता 
बित करण्यासही चशकले पाचहजे. 

 
अचतचरतित कर-आकारणीिे भाडंवलावर अचतरियमण होणे इष्ट नसते असा कळकळीिा इषारा 

जद्योगपती राष्ट्राला देतात. जद्योगातून चनममाणण होणाऱ्या संपत्तीिा काही भाग चवश्वस्त चनधी म्हणून मानला 
जावा आचण हा चवश्वस्त चनधी फतित आर्थथक चवकासासाठीि राखून ठेवण्यात यावा असा त्याचं्या म्हणण्यािा 
मतलब असतो. हे त्यािें म्हणणे तसे महत्वािे आहे, पण आजच्या पचर्स्थतीत पटण्यासारखे नाही, 
चवश्वस्त चनधीसंबधंी एक गोष्ट महत्वािी असते. या चनधीिा जपयोग चवश्वस्ताचं्या इच्छेप्रमाणे केला जाऊ 
नये, चवश्वस्ताच्या चनयमानुसार केला जावा. पण आजच्या पचर्स्थतीत कर वसूलीतून जो चनधी वगळला 
जाईल तो जद्योगाला चमळेलि यािी काही खातरजमा नसते. लोण्यािा गोळा कुत्र्याच्या तोंडात ठेवायिा 
आचण मग हे हुषार सुखभावी जनावर गोळा चगळंकृत करणार नाही अशी आशा बाळगायिी याला काय अथस 
आहे? राष्ट्रािे भाडंवल ५ कोटी पौंडाने वाढचवण्यासाठी कर भरणारानंा १० कोटी पौंडािी देणगी देण्यात 
काय अथस आहे? हा काही आपला जदे्दश साध्य करण्यािा काटकसरीिा मागस न्हे. भावी अर्थथक प्रगतीसाठी 
आवश्यक असणारी साधन संपत्ती शासनािी िालू देयता भागचवण्यासाठी वापरली जाऊ नये हा आर्थथक 
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शहाणपणा असेल तर मग ही साधन संपत्ती भागधारक आचण त्यािें कुटंुबीय याचं्या िालू खिमाणसाठी पण 
वापरली जाऊ नये हाि खरा आर्थथक शहाणपणाि होणार नाही काय? ्यापाराच्या भरभराटीच्या काळात 
असा प्रकार सरमाणस होत असतो. अथस मंत्र्याचं्या कर-आकारणीच्या हललयापासून आपला राखीव चनधी 
सुरचक्षत राहावा अशी जद्योगपतींिी मागणी असेल तर मग त्यानंीही वखवखलेलया भागधारकानंा वाढीव 
लाभाशं अथवा बोनस भाग देण्यासाठी या राखीव चनधीवर डल्ला मारला जाणार नाही अशी हमी चदली 
पाचहजे. 

 
नवीन भाडंवली खिमाणसाठी पुरेशी तरतूद करावी लागते हे खरे पण त्यासाठी कराचं्या आकारणीिे 

प्रमाण कमी करून काही साधणार नाही. वाढत्या कर आकारणीमुळे जद्योगानंा भाडंवलािा तुटवडा चनममाणण 
होण्यािा धोका असतो ती सबब सागंून जी संपत्ती खाजगी मालकीति ठेवली जाते ती सवस जद्योगात 
गुंतचवली जाईल यािा काय भरंवसा? ती मालकाचं्या लहरीप्रमाणे खिस होणार नाही कशावरून? आचण ती 
जद्योगात गुंतचवण्यात आलीि तर सावसजचनक चहतासाठी ज्या जद्योगािंा चवस्तार महत्वािा असतो 
त्याच्यासाठीि वापरली जाईल यािी पण खात्री नसते. यातून दोन तीन चनष्ट्कषस चनघतात. एक असा की 
चवकासासाठी लागणाऱ्या भाडंवलासाठी जद्योगाने वैय्तितक वितीवर अवलंबून राहू नये. कारण या 
बितीिा जपयोग कसा केला जाईल त्यािा चनचित अंदाज करता येत नाही. माणसाला अिानक धन लाभ 
झाला तर या धनािा जपयोग जद्योगात गुंतचवण्यासाठी करण्यािी चजतकी शतियता आहे चततकीि 
वैय्तितक सुखासाठी त्यािी जधळपट्टी करण्यािी पण आहे. ते्हा संचमश्र भाडंवल असलेलया कंपन्याचं्या 
भाडंवल संियावरि जद्योगाला अचधक चनभसर राहता येईल. दुसरी गोष्ट सरकारनेही भाडंवल गुंतवणुकीिी 
रक्म आचण चदशा याबाबतीत लक्ष घालावे, हे इष्ट असते. 

वैय्तितक बित नवीन भाडंवल जभारण्यािे प्रमुख साधन जरलेले नाही. कंपन्या आचण 
्यवहारसंस्था याचं्या वाटप न झालेलया नफ्यातून आजकाल नवीन भाडंवलािी जभारणी होऊ शकते. हा 
भाडंवल पुरवठा घटत जाण्यािा धोका चनममाणण झालाि तर सरकारला हस्तके्षप करून हा धोका कमी 
करता येतो. कंपन्यानंी आपलया नफ्यािा चवचशष्ट भाग राखीव चनधीत जमा करण्यािे समंजस धोरण 
स्वीकारावे अशी सतिती सरकार करू शकेल. सरकारला आणखीही काही करता येईल. भाडंवल चकती 
गुंतचवले जाते याच्याइतकेि ते कोणत्या जद्योगात गुंतचवले जाते हे पाहणे महत्त्वािे असते. म्हणून सरकारी 
धोरणात त्यािीही नीट दखल घेतली गेली पाचहजे. कोणताही सूज्ञ समाज आपलया महत्वाच्या जद्योगानंा 
भाडंवलािा पुरेसा पुरवठा ्हावा म्हणून सामाचजक सेवातं काट छाट करण्यािा गावंढळ जधळपट्टीिा आचण 
अचनचित मागस स्वीकारणार नाही, आचण अशा काटकसरीतून वािलेला पैसा अचधक महत्वाच्या कामासाठी 
वापरला जाईल अशा आशवेर तो चवसंबून राहणार नाही. श्रे् आचण अचधकारी अथसशास्त्रज्ञानंी चदलेलया 
सललयानुसार तो कारवाई करील. जपलब्ध भाडंवलािा काहंी भाग चनष्ट्फळ खिांसाठी वापरला जाण्यािा 
धोका असतो हे गृचहत धरून तो धोका टाळण्यासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक मंडळ स्थापन करील आचण या 
मंडळाच्या द्वारा भाडंवलािी गुंतवणूक राष्ट्रीय चहताच्या दृष्टीने योग्य अशा प्रकारे करवनू घेईल. मुख्य 
म्हणजे महत्वािे जद्योग शतिय चतततिया लवकर राष्ट्रीय मालकीिे केले जातील आचण असे राष्ट्रीयकरण 
झाले की भाडंवली चवकासासाठी वळेोवळेी आवश्यक त्या रक्मा राखीव चनधीत जमा करण्यािी सत्ता मग 
समाजाच्या हातात येईल.  
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प्रकरि ५ िे 
आर्थर्क स्िातंत्र्याचे अणधष्ठान 

 
पचर्स्थती आचण संधी यािंा परस्परचवरोध हा असमानतेिा एक प्रकार आहे, पण असमानतेिा तो 

एकि प्रकार नाही. स्तरीकरण सामाचजक असते तसेि आर्थथक पण असू शकते, जद्योग आचण श्रम, चवश्राम 
आचण सुखोपभोग यािंी पण एकश्रेणी ्यवस्था असते. या जोड्या पैकी दुसऱ्यातील अन्याय सौम्य करण्यात 
आले ककवा नष्ट करण्यात आले तरी पचहलया जोडीतील जुलूम कायम राहतो त्यािेही चनराकरण करावे 
लागते. 

 
या अन्यायािे मूळ कारण सवस पचरचित असते. सतत होणारे संघषस आचण आर्थथक ्यवस्थेत 

पुनःपुन्हा होणारे चबघाड यामुळे अन्यायाच्या मूळ कारणाकडे सतत लक्ष वेधले जाते. सते्तिी चवषमता हे या 
अन्यायािे मूळ कारण आहे. औद्योचगक समाज एका आड्या रेषेने चवभागलेला असतो आचण या रेषेच्या 
दोन्ही बाजूला संघचटत शतिती सज्ज असतात. के्हा के्हा त्याचं्यात जघड टकराव होतो. पण सामान्यतः 
नाममात्र शातंता पाळून त्या सीमेवरून एकमेकाकडे डोळे वटारुन पाहतात. आपापसातं झालेलया 
तहनाम्यावर चवश्वासून राहतात. त्यािें डावपेि व तात्काचलक जदे्दश काही असो पण अंचतम जदे्दश 
परस्परचवरोधी असतात. एका बाजूला संघचटत झालेलया शतितींना असमानता कमी करावयािी असते वा 
ज्या प्रमाणात समानता स्थापन झाली असेल त्या प्रमाणात ती अचधक दृढमूल करावयािी असते; दुसऱ्या 
बाजूच्या शतितींना असमानता अबाचधत ठेवायिी असते व ती दूर करण्याच्या प्रयत्नानंा चवरोध करावयािा 
असतो. 

 
(१) आर्थर्क सत्तचेे कें द्रीकरि 

 
सत्ता हे कोणत्याही संघचटत समाजािे ठळक चदसून येणारे वैचशष्ट्ठ्य असते. परंतु ते अमूतस 

स्वरुपािे आचण म्हणून संभ्रम चनममाणण करणारे असते. सते्तच्या या प्रश्नावरील ििेस दोन कारणामुळे 
चवपयसस्त स्वरुप येते. वास्तवता आचण नुसते आकृतीबधं याचं्यात गोंधळ होतो. आचण दोन सते्तच्या काही 
अचवष्ट्कारावरि सवस लक्ष कें चद्रत होऊन दुसऱ्याकडे दुलसक्ष होते. केवळ राजकीय पचरभाषेत चविार 
करण्याच्या सवयीमुळे या प्रश्नाकडे वास्तवपूणस दृष्टीने पाहण्यात आलेले नाही. सत्ता म्हणजे राजकीय सत्ता 
असे समीकरण करण्यात आले आचण राजकीय सत्ता हीि एक स्वतंत्र घटक मानली गेली. ज्या ्यतितींिे 
सरकार बनचवतात त्याचं्या हातात सत्ता असते ककवा समाज आपलया घटक सभासदाचं्या द्वारा 
शासनाकडून सते्तिा अंमल करून घेतो. हा चविार सवस सामान्य लोकाचं्या भाषेत माडंता येईल. एखाद्या 
वगमाणला मतदानािा हक् चमळाला की त्याला सत्ता प्राप्त होते. कॉमन्समध्ये ज्यानंा बहुमत चमळते त्यािें 
सरकार अचधकारारुढ होते, मंत्री अचधकारपदावर असतो तोपयंत त्याच्या हातात सत्ता असते त्याने 
राजीनामा चदला की तो सत्ताभ्रष्ट होतो. राजकीय तत्वज्ञाचं्या गं्रथात सुद्धा या चवषयाच्या रुपरेषा अशाि 
सरळपणे काढलेलया आढळतात. सते्तसंबधंीच्या त्याचं्या चवविेनािा कें द्रकबदू सावसभौमत्वािे स्वरुप हा 
असतो. राजकीय सते्तिे अचध्ान कोणते, नागचरकावंर अथवा प्रजाजनावर कोणत्या जबाबदाऱ्या राजकीय 
सते्तकडून लादलया जातात आचण या सते्तच्या मयमाणदा असलयाि तर त्या कोणत्या या प्रश्नाकडे त्यानंी चवशषे 
लक्ष चदले आहे.  
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राजकीय अचधकारी हा सते्तिा एक अस्सल प्रकार असतो. बरा वा वाईट पण तो एक महत्वािा 
प्रकार समजला पाचहजे. मात्र तो एकमेव नाही. अथवा तोि अत्यंत वैचशष्ट्ठ्यपूणस वा अचद्वतीय आहे असे 
म्हणता येणार नाही. वस्तुतः सते्तिा हा प्रकार मोठ्या जातीच्या लहान पोटजातीसारखा आहे. राजकीय 
अचधकारामुंळे कायद्याच्या शतितींना गचतमानता प्राप्त होते. मग सत्ता म्हणजे केवळ एक वस्तु्स्थती राहत 
नाही. चतिे चवचशष्ट हक्ातं रुपातंर होते. अचधकार पदावर असलेले लोक इतरानंा हक् देऊ शकतात. हे 
राजकीय अचधकारािे खास वैचशष्ट्ट्य आहे पण ज्याप्रमाणे राजाच्या नुसत्या हस्तस्पशमाणने गंडमाळा बऱ्या होत 
नाहीत त्यािप्रमाणे राजाच्या हातािे िुबंन घेतलयाने सत्ता प्राप्त होत नाही. कायद्यािी मान्यता सत्ता चनममाणण 
करीत नाही पण सत्ता कायद्यािी मान्यता चमळचवते. नवीन राजकीय चविारवतंािें असे म्हणणे आहे की 
सावसभौमत्व हा केवळ राष्ट्रसते्तिा गुणधमस नसतो, चनरचनराळ्या प्रमाणात चनरचनराळ्या संस्थािंा त्यात भाग 
असतो. सावसभौमत्वािी ्याप्ती राष्ट्रसते्तच्या अचधकार कके्षपेक्षा मोठी असते पण सते्तिी ्याप्ती ही 
सावसभौमत्वाने प्राप्त झालेले हक् यापेक्षा अचधक मोठी असते. प्रथम नदीिा प्रवाह अ्स्तत्वात असावा 
लागतो मग त्या प्रवाहािा जपयोग बोटी िालचवण्यासाठी अथवा पाणिक्ीसाठी होऊ शकतो. सत्ता ही 
स्वतंत्रपणे अ्स्तत्वात असते. सत्ता चमळचवण्याच्या हक्ापेक्षा ती वेगळी आचण स्वायत्त अशी घटना आहे. 
सते्तिा हक् नसला तरीही सत्ता अ्स्तत्वात असू शकते. 

 
सते्तिी एक साधी ्याख्या करता येईल. आपलया इच्छेप्रमाणे अन्य ्यतिती अथवा ्यतिती समूह यािें 

चनयंत्रण करण्यािी व आपलया इच्छेचवरुद्ध आपले असे चनयंत्रण करू न देण्यािी एखाद्या ्यतितीिी वा 
्यतितीसमूहािी शतिती म्हणजे सत्ता. म्हणजे प्रत्येकाला काही प्रमाणात सत्ता असते पण कोणालाही 
प्रमाणाबाहेर सत्ता नसते. माणसे आपलयासारख्याि दुसऱ्या माणसावर सत्ता गाजचवतात पण हे दुसरे लोक 
ज्या प्रमाणात सत्ता गाजव ू देतील त्या प्रमाणात त्यािी सत्ता असते. ते्हा, दुबसलानंा वाटते चततके प्रबळ 
लोक सामर्थ्यसवान नसतात आचण त्यानंा वाटते चततके ते स्वतः दुबसळ नसतात. एक जुनाट शब्द प्रयोग 
करायिा तर आत्मा हेि सते्तिे अंचतम कसहासन असते. आशा आचण भीती या भावना सते्तला आधारभतू 
असतात. सते्तिे प्रचतचनधी अन्नापासून आध्या्त्मक शातंतेपयंत सवस काही चमळवनू देऊ शकतात आचण 
जपासमारीपासून मानचसक यातनेपयंत सवस प्रकारिी दुःखे त्यानंा दुसऱ्यावर लादता येतात अशी सते्तपुढे 
नमणाऱ्या लोकािंी समजूत असते. ही समजूत हाि सते्तिा खरा आधार असतो, म्हणून बदलत्या 
काळानुसार सते्तिे अचध्ानही बदलत जाते. माणसािें बदलते चहतसंबंध आचण जीवनाच्या त्यानंा सवोच्च 
महत्वाच्या वाटणाऱ्या स्वरुपातील बदल यामुळे सते्तिे पायाभतू घटक बदलतात. धमस, लष्ट्करी शौयस आचण 
प्रचत्ा, ्यावसाचयक संघटनािंी शतिती, जादूगार वैद्य अथवा वकील याचं्यासारखे चवचशष्ट ज्ञान व 
कौशलयावर प्रभतु्व ही सवससते्तिी मूल जन्मस्थाने समजली जातात. सते्तिे रुप भयानक असते, पण ते 
अचतशय नाजूकही असते. म्हणून एखाद्या चवशाल खंडावर चतिे प्रभतु्व स्थापन होईल पण अगदी साध्या 
कुजबुजीनेही ती कोलमडून पडू शकेल. चतिा नाश करण्यािे तंत्रही तसे फार साधे आहे. चतच्या धमतियािंी 
दखल न घेणे आचण ती जे देऊ करील त्यापेक्षा ंवगेळ्याि गोष्टी पसंत करणे एवढे केले तरी सते्तिा नाश 
होऊ शकतो. पण एवढे करायलाि पाचहजे. यापेक्षा कमी िालणार नाही.  

 
अंचतम दृष्ट्ट्या चविार करता सते्तिे सवसि प्रकार आर्थथक असतात असे काही वळेा सागंण्यात येते ते 

खरे नाही. माणसािी घडणि अशी झाली आहे की भौचतक सुखसाधनापेक्षा आणखी काही चमळचवण्यासाठी 
तो धडपडत असतो आचण आर्थथक अचरष्टाचशवाय अन्य प्रकारच्या अचरष्टािंीही त्याला भीती वाटते. आर्थथक 
चहतसंबधं सवमाणचधक महत्वािे नसले तरी त्यािंा प्रभाव सावसचत्रक असतो म्हणून सते्तच्या बहुतेक प्रकारािी 
पाळेमुळे आर्थथक ्स्थतीत असतात आचण या सत्ता-प्रकारामुंळे घडून येणारे पचरणामही आर्थथक असतात, 
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काही चवचशष्ट प्रकारिी नैसर्थगक साधनसंपत्ती, काही चवचशष्ट प्रकारिी मालमत्ता, काही प्रकारिी आर्थथक 
संघटना या समाजाच्या सुखस्वास्र्थ्यासाठी आवश्यक असतात. या साधनसंपत्तीवर ज्यािंी मालकी असते ते 
स्वतःसाठी अत्यंत अनुकूल अशी ्यवस्था करून घेऊ शकतील आचण त्यािबरोबर ते अन्य लोकाचं्या 
जीवनािे अमयमाणद चनयंत्रण करू शकतील. त्याचं्यावर समाजािे काही चनयंत्रण नसले तर मालकीमुळे प्राप्त 
झालेलया सते्तिा ते पाचहजे तसा जपयोग वा दुरुपयोग करू शकतील. 

 
आर्थथक दृष्ट्ट्या प्रबळ असणारा वगसि सामान्यतः महत्वाच्या सामाचजक जबाबदाऱ्या पार पाडीत 

असतो हे स्वाभाचवक आहे. याि वगमाणच्या जीवनात समाज संस्कृतीिी िारुता प्रगट ्हावी हे पण स्वाभाचवक 
आहे. आचण या प्ररियीयेतील कायसकारण संबंध सामान्यतः बरोबर जलट प्रकारे दाखचवण्यात यावा हेही 
स्वाभाचवकि आहे. या वगमाणतील लोक सुचशचक्षत आचण राज्यकारभार करण्यास लायक असलयामुळे ते सत्ता 
जपभोगतात असे साचंगतले जाते. आर्थथक पचर्स्थतीमुळे त्यानंा संस्कृती व प्रभाव सहज साध्य करून 
घेण्याच्या असामान्य संधी चमळतात आचण या दोन्ही गोष्टी ते हस्तगत करतात असे साचंगतले जात नाही. हा 
रियम अपचरहायस वाटला तरी त्यािी तपासणी केली पाचहजे. एका द्रष्ट्ट्याने आपलया मनोराज्यातील आदशस 
समाजािे वणसन केले आहे. ज्या समाजात कोणीही माणूस कोणालाही “िालता हो” म्हणून सागंू शकतो, 
पण कोणलाही तसे सागंण्यािी इच्छा नसते आचण कोणी साचंगतलेि तरी दुसऱ्याने ती आज्ञा मानून 
जाण्यािी जरूर नसते तो समाज आदशस म्हणून समजावा असे तो म्हणतो. ही ्याख्या काहीशी गावंढळ 
वाटेल पण ती अथसपूणस आहे. गवस आचण भीती या दोन वृत्ती मनुष्ट्य प्राण्याला मुळीि शोभणाऱ्या नाहीत. जी 
माणसे ही माणसेि आहेत, त्यानंा जमावािे स्वरुप प्राप्त झाले नाही, ती या दोन गोष्टी अचजबात सहन 
करणार नाहीत. असे लोक सवस माणसाबद्दल आदर ठेवतील पण कोणािीही भीती बाळगणार नाहीत. ज्या 
राजकीय अथवा धार्थमक सते्तमुळे एक वगस जन्मत्त होतो आचण दुसरा लािार बनतो अशा सवस सत्तािें ते 
चनमूसलन करतील.  

 
औद्योचगक समाजात आर्थथक सते्तला काही खास महत्व येते. हे महत्व मोठ्या जद्योगामुळे 

समाजरिनेला जे चवचशष्ट स्वरूप प्राप्त होते त्या स्वरुपामुळे आलेले असते. ज्या प्रदेशात छोट्या 
प्रमाणावरील शतेी आचण छोटे जद्योग यानंीि जीवनािी आकृती रेखाटली जाते तेथे आर्थथक चहतसंबंधि 
माणसाचं्या मनावर पगडा बसचवतात. जदाहरणाथस, शतेकरी आपलया शतेाला आणखी काहंीं गुंठ्यािी 
जमीन जोडता यावी म्हणून जीवािा आटाचपटा करतो, त्यासाठी तो इतका वडेा झालेला असतो की या 
वडेात तो स्वतःच्या कुटंुबाच्या आरोग्यािा सत्यानाश करील. परंतु शतेकऱ्यािंी शतिती अगदीि क्षुल्लक 
असते कारण चतिे असंख्य तुकडे झालेले असतात. अनेक छोट्या नालयातून सोडलेलया पाण्यािा 
प्रवाहासारखी ती असते. त्यापैकी प्रत्येक नाला एखाद्या कुरणाला पाणी देऊ शकेल परंतु हे सवस चवखुरलेले 
पाणी एकत्र केलयाचशवाय इंचजन िालचवणारी चवदु्यत् श्तित चनममाणण करता येणार नाही. 

 
कोळ्यािी सत्ता चकती? जेवढे त्यािे जाळे तेवढी. अशा पचर्स्थतीत आर्थथक सत्ता क्षीण असते 

कारण आर्थथक परस्परावलंचबत्व फार थोडे असते. याच्या जलट औद्योचगक समाजात आर्थथक सते्तिे स्थान 
अचधक जच्च व भचूमका अचधक महत्वािी असते. आधुचनक जद्योग आचण त्या जद्योगातून अ्स्तत्वात येणाऱ्या 
आर्थथक ्यवस्थेत सते्तिे संघटन व कें द्रीकरण होते. आचण समाजाने जाणीवपूवसक काही चनयमन केले नाही 
तर काही माणसे दुसऱ्या माणसावर आपले चनयंत्रण प्रस्थाचपत करू शकतात. आधुचनक जद्योगामुळे ताचंत्रक 
ज्ञानािा चवकास होऊन मनुष्ट्य चनसगमाणवर चवजय चमळव ूशकतो हे जद्योगांिे खरे वैचशष्ट्ठ्य नाही. आधुचनक 
जद्योगाने माणसािंी माणसावर सत्ता वाढते हे त्यािे खरे वैचशष्ट्ठ्य आहे. आधुचनक जद्योगासंाठी मालकी 
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हक्ािे कें द्रीकरण होते आचण अपचरहायसतः मालकी हक्ाने प्राप्त होणाऱ्या हक्ािेंही कें द्रीकरण होते. मोठ्या 
प्रमाणावर जत्पादन हे आधुचनक जद्योगािे तंत्र असते. मोठ्या प्रमाणावर जत्पादन करण्यासाठी 
कामगाराचं्या मोठ्या फौजा लागतात आचण त्यािें चनयंत्रण कराव ेलागते. काही छोटे गट या कामगारािें 
चनदेशन करतात, कामािे चनयोजन करतात आचण त्याचं्या आदेशाप्रमाणे कामगारानंा काम कराव ेलागते. 
जत्पादनाच्या या पद्धतीत जवळ जवळ सवस प्रकारिे आर्थथक कायस परस्परावलंबी असलयामुळे जे मध्यवती 
सेविेे चनयंत्रण करतात ते इतरानंा सहज चनयंचत्रत करू शकतात आपलया इच्छे प्रमाणे त्याचं्याकडून काम 
करवनू घेऊ शकतात या पद्धतीने जद्योजनािे प्रमाण वाढते. अशा मोठ्या प्रमाणावरील जद्योगाच्या कें द्रीय 
कायमाणलयातील अचधकाऱ्याचं्या हातात सवस सूते्र एकवटतात. त्याचं्या हातात अफाट सत्ता कें द्रीत होते. 

 
औद्योचगक समाजात आर्थथक सत्ता लहान लहान अशा अनेक कें द्रातं चवखुरलेली नसते. ती 

मोठमोठ्या गटात कें चद्रत होते. ती ज्ञानतंतू मंडळ आचण मज्जातंतू मंडळ याचं्याजवळ संचमचलत होते. त्याचं्या 
पे्ररणेने शरीररिनेला गती चमळते आचण ते जर िुकीिे हालिाल करू लागले अथवा चनष्ट्रियीय झाले तर 
शरीर अधांगवायनेू चनकामे होईल. आर्थथक ्यवहारािा गाडा आपलया चनणसयानुसार िालचवणारे आचण 
अनेक माणसािें जीवन चनयंत्रण करणारे लोक संख्येने कमी होत जातात आचण त्याचं्या चनणसयािे पचरणाम 
ज्याचं्या जीवनावर होतात त्यािंी संख्या वाढत जाते. फतित तीनश ेमाणसे संपूणस यरूपिे आर्थथक चनयंत्रण 
करतात, असे चवधान मरहूम ग.ॅ राथेनू यानंी केले होते. त्यािा अंदाज कदाचित अचतशयोतित असेल पण तो 
संपूणस चनराधार नाही. लॉडस मेलिेट याचं्या केवळ ्स्मतहास्याने दहा हजार घरे जजळतात आचण चम. मॉगसन 
यानंी कपाळाला आठ्या घातलया की दोन खंडातंील लोक ्याकूळ होतात. या दोन जद्योगपतींच्या अफाट 
सते्तिे हे थोडे का्यमय पण वस्तु्स्थती चनदशसक वणसन आहे. 

 
जपरियमािे कें द्रीकरण ही तर आज कालच्या आर्थथक इचतहासातील एक साधारण अशी वस्तु्स्थती 

झाली आहे. जद्योगधंद्याच्या संघटनाचं्या घटकािें प्रमाण वाढले आहे. त्यािंा आकार सतत मोठा होत आहे 
हे कें द्रीकरणाच्या प्ररियीयेिे एक जदाहरण म्हणून नमूद करता येईल. अशा संघटनािंी नोकर संख्येनुसार 
गटवारी करून त्याचं्यात प्रत्येक दशकात झालेला फरक पाचहलयास त्यािंी वाढ जघड होते. जमसनीिेि 
जदाहरण घ्या. औद्योचगक ठेंगूंिा हा देश एका चपढीति औद्योचगक राक्षसािंा देश झाला, एक हजारपेक्षा 
अचधक कमसिारी असलेलया कंपन्यातील कामगारािंी टके्वारी १८८२-१९०७ या कालखंडात दुप्पट झाली. 
रसायने, धातु जद्योग वा इले्तिरकल इंचजचनअकरग या न्या औद्योचगक ्यवस्थेिे खास वैचशष्ट्ठ्य असलेलया 
धंद्यात तर वाढ तीन ते तेरापटीपयंत झाली. १८८२ मध्ये इले्तिरकल इंचजचनअकरग अ्स्तत्वात न्हते. 
त्यािी वाढ िाळीसपटीने झाली. ते्हापासून ही प्रगती सतत िालूि आहे. एक हजारपेक्षा अचधक कमसिारी 
असलेलया संस्थातील कामगार वगमाणिे प्रमाण सतत वाढते आहे. जदाहरणाथस खाण धंद्यात १९०७ मध्ये ५२․४ 
टतितियावरून १९२५ मध्ये ते ७१․६ टतितियावर गेले. यंत्रोत्पादनाच्या जद्योगात हे प्रमाण २१․६ टतितियावरून 
३२․६ टतितियावर आचण रसायन जद्योगात १९․२ टतितियावरून ३४․४ वर गेले. अमेचरकेत औद्योचगक 
कें द्रीकरणाने अफाट स्वरुप धारण केले आहे. १९१४ मध्ये दहा लाख डॉलससिे भाडंवल असलेलया कंपन्या 
एकूण जद्योगाच्या २․१ टके् होत्या. देशातून एकूण कमसिाऱ्यापंैकी ३५․९ टके् त्याचं्या नोकरीत होते, त्यािें 
एकूण जत्पादन राष्ट्रीय जत्पादनाच्या ४९․२ टके् होते. १९३५ मध्ये या कंपन्यािें प्रमाण एकूण जद्योगाचं्या 
५․६ टके् झाले एकूण कमसिाऱ्यापंैकी ५६․८ टके् कमसिारी त्याचं्या सेवते होते आचण एकूण जत्पादनाच्या 
मूलयापैकी ६७․६ टके् जत्पादन या कंपन्याकडून केले जात होते. 
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गे्रट चिटनबद्दल अशा प्रकारिे आकडे जपलब्ध नाहीत परंतु चिटनमधील चवकास याि चदशनेे परंतु 
काहीशा मंद गतीने झाला. १८८२ ते १९२४ या कालखंडातं कच्च्या लोखंडाच्या कारखान्यािी 
जत्पादनक्षमता प्रत्येकी जवळ जवळ तीन पटीने वाढली तर १९२० आचण १९२८ च्या दरम्यान प्रत्येक भट्टीिे 
सावससाधारण जत्पादन ६० टतितियानंी वाढले. दर माणशी जत्पादनात ५० टके् वाढ झाली. कोळशािा धंदा 
तसा जुनाट संघटनातंत्रानंा चिकटून धरणारा परंतु कोळसा धंद्यातंही हजारावर कमसिारी असलेलया २२३ 
कंपन्यानंी ८४ टके् जत्पादन केले तर ५७ कंपन्यानंी जवळ जवळ एकपिंमाशं केले होते. इंचजचनअकरग 
आचण जहाजबाधंणी, लोखंड आचण पोलाद, रसायने आचण स्फोटक पदाथस याचं्या जद्योगात १० ते ४० 
हजार कमसिारी असलेलया प्रिडं संघटना झपाट्याने वाढत आहेत. कापडािा धंदा हा तर ्य्तितवादािा 
बालेचकल्ला, परंतु लँकॅशायर कॉटन कॉपोरेशन या ्यापाराच्या एका चवभागातील फार मोठ्या ्यापारािे 
चनयंत्रण करते. दुबसल स्पधसकानंा दूर करून जत्पादनािे कें द्रीकरण करण्यातं याव े या चविाराला आता ं
िागंला पाकठबा चमळू लागला आहे. 

 
ते्हा ं एकीकडे जद्योगधंद्याच्या के्षत्रातं नोकरशाहीबद्दल तीव्र अचवश्वास असतो पण दुसरीकडे 

प्रत्यक्ष ्यवहारात आचण संघटनेत ते अचधकाचधक नोकरशाही स्वरुपािे होऊ लागले आहेत. एखाद्या 
चवचशष्ट कंपनीिा चकती चवस्तार झाला यावरून त्या कंपनीत आर्थथक चनयंत्रणािे कें द्रीकरण चकती झाले 
त्यािी पुरेशी कलपना येत नाही. चवस्ताराबरोबर चनरचनराळ्या प्रकारच्या युतीिी वाढ झाली आहे. त्यामुळे 
जद्योगधंद्यामध्ये कायसपद्धतीबद्दल एकवातियता झाली असूनही जद्योगधंद्याच्या घटक संस्थानी आपले स्वतंत्र 
अ्स्तत्वही कायम ठेवले आहे. 

 
यरूपमध्ये आचण चवशषेतः जमसनीत कें द्रीकरणाच्या प्ररियीयेिे महत्व के्हाि ओळखले गेले होते. गे्रट 

चिटनमध्ये वीस वषमाणपूवीि रस्टसंबधंी एका कचमटीने आपलया अहवालात या प्ररियीयेिी दखल घेतली आहे. 
“गे्रट चिटनमध्ये सध्या जद्योगाच्या प्रत्येक शाखेमध्ये ्यापारी संघ आचण युती बनचवण्यािी प्रवृत्ती वाढत 
आहे. स्पधमाण करणे आचण भाव चनयंत्रण हा त्यािंा जदे्दश असतो.” आंतरराष्ट्रीय संघटनातही हीि प्रवृत्ती 
आढळून येते. ‘युरोचपयन स्टील काटेल’ने िार देशातील जत्पादकात चमळून अडीि कोटी टनािे जत्पादन 
वाटून घेतले आहे. चिचटश अमेचरकन टोबकॅो कंपनीिे भाडंवल दहा कोटी पौंडािे आहे तर इंटरनॅशनल 
मिॅ कॉपोरेशनिे २८ देशात चमळून १५० कारखाने आहेत आचण त्यात एकंदर ५० हजार मजूर काम 
करतात. यापैकी काहंी संघटना अत्यंत चवशाल व प्रिडं आहेत. ऱ्हूर, लॉरेन, लतिझेमबगस भागातील 
लोखंड, पोलाद आचण कोळशािे जद्योग, अथवा ह्यगूो स्टीनशी संबधं असलेले जद्योग अमेचरकन मीट 
रस्टिे दचक्षण अमेचरका, ऑस्रेचलया आचण यरूप अशा तीन खंडात पसरलेले पािश ेघटक कंपन्यािें जाळे 
या सवस प्रिडं आर्थथक संघटना आहेत. या साम्राज्यानंा धक्ा लावण्यािी कहमत कोणतेही शासन सहसा 
करणार नाही. 

 
रबर, तेल, कथील आचण कॉफी यासारख्या मालाच्या जत्पादनावर जत्पादकाचं्या छोट्या गटानंी 

अथवा सट्टा खेळणारानंी चनयंत्रण प्रस्थाचपत केले आहे, ते त्यापेक्षा अचधक महत्वािे आहे. आर्थथक 
चहतसंबधंाचं्या चवलीनीकरणामुळे इंग्लंडमध्ये संयुतित भागभाडंवल असलेलया बँकािंी संख्या १८९० मध्ये 
१०४ होती ती कमी होऊन १९०४ मध्ये १८ झाली. या अठरा बँकेतील बित व िालू खात्यातील एकूण 
रक्मेपैकी ८४ टके् रक्म पाि बकँािंी आहे. मूठभर धचनक लोकाचं्या हातात वृत्त व माचहती चवतरण 
करणाऱ्या संस्थािेचह चनयंत्रण गेलेले आहे. एका बाजूला जाचहराती आचण दुसऱ्या बाजूला वृत्त अथवा 
तत्सम अथसशून्य मजकूर छापलेले कागद चवकण्याच्या धंद्यात सहजतेने चमरासदारी स्थापन करता येईल हा 
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शोध महत्वाकाकं्षी लक्षाचधशानंा लागला. हा धंदा संपत्तीच्या बळावर िालचवता येतो, आचण त्याचं्या मताने हा 
धंदा िालचवण्यासाठी संपत्ती चशवाय दुसऱ्या कशािीही गरज नसते हे समजलयापासून त्यानंी या 
धंद्याभोवती आपले पाश टाकण्यास सुरवात केली. जद्योगाच्या संघटनेिा आकार जसजसा मोठा होत जातो 
आचण एकएका जद्योगािी के्षते्र एकामागून एक युतींच्या ताब्यात जाऊ लागतात. तसतशी या एकंदर 
रिनेिी जंिी वाढत जाते. मग जद्योगाचं्या एकूण रिनेला पॅरॉचमडिे स्वरुप प्राप्त होते. चशखरावरील 
पेढीवालयाचं्या हातातं सत्ता कें द्रीत झाली असते ती जतरत्या श्रेणीने परावर्थतत होते. सवस सामान्य लोक 
आचण चशखरावर आरुढ झालेले पेढीवाले याचं्या दरम्यान जद्योगपती आचण ्यापारी यािें स्थान असते 
त्याचं्या द्वारा पेढीवाले आपली सूते्र हलचवतात आचण सामान्य माणसानंा तारेवरील कसरतीच्या 
बाहुलयाप्रमाणे इकडून चतकडे नािचवतात. चशखरावरील आसनावर आरुढ झालेलया भाडंवलशाहीच्या 
देवतेला मधून के्हा तरी वाकून खाली पाहण्यािी इच्छा झाली तर आपलयासाठी जभारण्यात आलेलया या 
रिनेच्या अनुरुपतेबद्दल चतच्या मनात संभ्रम चनममाणण होईल. 

 
(२) स्िातंत्र्य आणि समानता 

 
स्वातंत्र्य आचण समानता ही परस्परचवरोधी आहेत अशी इंग्लंडमध्ये सवस सामान्य समजूत आहे. 

बधुंत्वाच्या कलपनेिी तर येथे कधीि दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे फ्रें ि रियातंीच्या या सुप्रचसद्ध 
चत्रसूतितीला अगदी सहज झटकून टाकता आले. ही चत्रसूतिती म्हणजे एक संचमश्र गभसपात होता असे ठरले ! 
वैय्तितक चवस्तारावर बुचद्धपुरस्सर सामाचजक चनयमन स्वीकारणे हा असमानतेिा अचभपे्रत अथस असतो; 
समाजाच्या कलयाणासाठी संपत्ती आचण सत्ता याचं्या अचतरेकाला सावसचत्रक कृतीने प्रचतबंध घालणे हेचह 
समानतेत अंतभूसत असते. प्रत्येक ्यतितीिे संधीनुसार संपत्ती व सत्ता प्राप्त करण्यािे अचनबसध स्वातंत्र्य हा 
जर स्वतंत्रतेिा अथस घेतला तर तो आर्थथक आचण समाचजक समतेशी सवसथा चवसंगत होईल. स्वातंत्र्यािा 
हा अथस नागरी आचण राजकीय समानतेशीही चवसंगत आहे. प्रबलानंा आपलया शतितीिा स्वतःसाठी जास्तीत 
जास्त फायदा करून घेण्यास समानतेमुळे प्रचतबंध होतो. मोठ्या माशािें स्वातंत्र्य म्हणजे लहान माशािें 
मरण असते, म्हणून अशा स्वातंत्र्याला आळा घालावा लागतो. ते्हा समानतेिा चवरोध मूळ स्वातंत्र्याशी 
नसून स्वातंत्र्याच्या चवचशष्ट अथमाणशी आहे अशी संगती लावता येईल. 

 
कोणतेही तत्व सवससामान्यपणे लागू करता आले तरि त्याच्या अंमलबजावणीपासून होणारा लाभ 

चवचशष्ट भागापुरता मयमाणचदत न राहता सावसचत्रक होईल. प्रत्येक राष्ट्राला आपलया शजेारी राष्ट्रापेक्षा 
सामर्थ्यसशाली होता येईलि असे नाही. आचण प्रत्येक ्यतितीलाही आपलया शजेाऱ्यापेक्षा अचधक शतितीमान 
होता येईल असे नाही. काही स्वातंत्र्य फतित खास ्यतितींना व वगमाणना जपभोगायला चमळते. ते फतित 
त्यानंाि चमळणारे स्वातंत्र्य असते. परंतु सवस समाजािे स्वातंत्र्य काही चनयमाच्या पचरपालनावर अवलंबनू 
असते. एकािे स्वातंत्र्य हे दुसऱ्यािी गुलामी होणार नाही या जदे्दशाने हे चनयम बनचवलेले असतात. 
मानवतेच्या अमयमाणद चवचवधतेतून प्रगट होणारी आध्या्त्मक शतिती साध्यरुप असते आचण राजकीय व 
आर्थथक ्यवस्थािें बाह्य स्वरुप हे या िैतन्यािे जन्नयन करणारे साधन असते. माणसाला आपलया 
शतितीनुसार जास्तीत जास्त चवकास करून घेण्यािी संधी चमळाली पाचहजे. समाजातील सवस ्यतितींना 
अशी संधी जपलब्ध करून देणारी राजकीय ्यवस्था जत्कृष्ट समजावी. स्वातंत्र्य आचण समानता यात चवरोध 
चनममाणण झालयास स्वातंत्र्यािी चनवड केली जावी हे स्वाभाचवक आहे. पण प्रश्न असा आहे की आधुचनक 
समाज्यवस्थेत असा संघषस खरोखर असतो काय? वर म्हटलयाप्रमाणे सवांना जपभोगण्यास चमळणारे 
स्वातंत्र्य हे समाजाने चनयचमत केलेले असते. ते्हा खरा प्रश्न असा आहे की अमानुष असमानतेला जते्तजन 
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देणारा समाज हे स्वातंत्र्य साध्य करू शकेल की या असमानतािें चनमूसलन करणारा समाज हे स्वातंत्र्य 
चमळव ूशकेल? 

 
सते्तिी असमानता स्वातंत्र्याला घातक होतेि असे नाही. जलट सते्तिी असमानता स्वातंत्र्यासाठी 

आवश्यक असते. स्वातंत्र्यामध्ये केवळ प्रचतकार करण्यािी, म्हणजे चवरोध करण्यािीि न्हे तर कृती 
करण्यािी शतिती अचभपे्रत असते. कोणत्याही समाजाला अथवा समाजातंगसत गटाला आपली इच्छा पूणस 
करून घेण्यासाठी साधनािंा जपयोग अपचरहायस असतो; या साधनाकंडून त्यािें कायस यश्स्वतेने 
होण्यासाठी त्याचं्या चवचशष्ट जपयोगानुसार त्यािें स्वरुप चभन्न असाव े लागते. संिलन हे एक आचण 
अंमलबजावणी हे दुसरे अशी दोन स्पष्ट वगेळ्या प्रकारिी कामे करतात. पण स्वातंत्र्यासाठी सते्तिी 
असमानता आवश्यक असते आचण कोणतीही पचरणामकारक कृती करण्यासाठी सुद्धा सते्तिी असमानता 
आवश्यक असते. पण त्यामुळेि एक धोका चनममाणण होतो. सते्तिा जपयोग होऊ शकतो, तसा दुरुपयोगही 
होऊ शकतो. राजकीय के्षत्रात हा धोका नेहमीि असतो. म्हणून सवस सुसंस्कृत समाजानंी सते्तच्या 
दुरुपयोगाला प्रचतबधं होईल अशी संरक्षक योजना स्थापन केलेली असते. कायसचभन्नतेने समाजािे चहत 
साधावे, संिलन आचण अंमलबजावणी या चभन्न चरियया समाजाला जपयुतित ्हा्यात यासाठी सते्तिे जचित 
प्रमाणात चवतरण करावे लागते पण या सते्तिी अशी वाटणी करताना दुसऱ्यावर जुलुम करण्यासाठीं अथवा 
वैय्तितक स्वाथमाणसाठी सते्तिा दुरुपयोग केला जाणार नाही घशी खबरदारी घ्यावी लागते. संरक्षक योजना 
या जदे्दशाने स्थापन केलेलया असतात. जदाहरणाथस इंग्लंडमध्यें नागरी स्वातंत्र्यािे रक्षण ्हावे यासाठी सवस 
शासकीय अचधकाऱ्यावर साधारण न्यायमंडळािा अचधकार असावा अशी तरतूद केली आहे. तसे राजकीय 
स्वातंत्र्य सुरचक्षत राहाव े यासाठी जनजीवनासंबंधी चनणसय घेणारे लोक जनतेने चनवडलेलया संसदेला 
जबाबदार राहतील अशी ्यवस्था केली. या संरक्षक तरतुदी अपुऱ्या आहेत अशी टीका करता येईल पण 
अशा संरक्षण योजनािंी आवश्यकता असते याबद्दल मतभेद नाही. राजकीय सते्तिा अंचतम आधार 
नागचरकािंी संमती हाि असला पाचहजे आचण राजकीय सते्तिा अंमल कायद्यानंी चनयचमत केला पाचहजे हे 
आता सवसमान्य झाले आहे. 

 
सते्तच्या असमानतेमुळे राजकीय के्षत्रात चनममाणण होणारे धोके जसे सवस पचरचित आहेत चततके 

आर्थथक सते्तच्या असमानतेमुळे चनममाणण झालेले धोके नाहीत. या धोतियािंी सवस सामान्य जाणीव अद्याप 
चनममाणण झालेली नाही. पण हे धोके आहेत यात शकंा नाही. सते्तिा अचतरेक अथवा दुरुपयोग होऊ लागला 
आचण सते्तिी जबाबदारीपासून फारकत झाली की दडपशाहीिा अंमल सुरू होतो परंतु ही पचर्स्थती 
माणसाचं्या नागचरक म्हणून असलेलया संबधंाति चनममाणण होऊ शकते असे नाही. सते्तिा दुरुपयोग हा काही 
फतित राजकीय संघटनाना होणारा रोग नाही. कोणत्याही संघटनेला तो रोग होऊ शकतो. टॉयफॉईडिा 
प्रादुभमाणव फतित गचलच्छ वस्तीति होतो तसा चवचशष्ट के्षत्राति जद्भवणारा हा रोग नाही. राजकीय 
के्षत्राचशवाय जीवनािे अन्य चवभाग सते्तच्या जुलुमापासून सुरचक्षत असतात असे समजण्यािे कारण नाही. 
संरक्षक जपाय योजनाच्या अभावी राजकीय संघटनेत हा रोग जद्भवतो कारण सामुदाचयक कृतीसाठी 
मोठ्या संख्येने जेथे माणसानंा एकचत्रत केले जाते. अशा कोणत्याही संघटनेत हा रोग होऊ शकतों. सवस 
सुखसोयीिा त्याग करून अरण्यवास पत्करणारा तपस्वी जसा समाज-संस्कृतीतील भ्रष्टतेपासून स्वतःला 
अचलप्त ठेव ूशकतो तसे एकाकी स्वतंत्रपणे काम करणारा एखादा कामगार दाचरद्र्य पत्करुन शोषणापासून 
स्वतःला वािव ू शकेल. परंतु हाि एकाकी कामगार एखाद्या सवस सामान्य जद्योगात अन्य कामगाराचं्या 
बरोबरीने सामील झाला की त्यािी कतस्ये चनचितपणे ठरवावी लागतात. हक्ही स्पष्टपणे चनचित केले 
पाचहजेत, नाही तर या जद्योगात चवके्षप चनममाणण होईल. म्हणून जीवन चनवमाणहािी शाश्वती चमळचवण्यािा प्रश्न 
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केवळ आर्थथक स्वरुपािा नसतो, त्यात सामाचजक आचण राजकीय प्रश्नही अंतभूसत होतात. मानवािा 
चनसगमाणचवरुद्ध संघषस अखंड िालू आहे, पण हा संघषस वगेळ्या पातळीवर असतो. परस्पर सहकायमाणने हा 
संघषस माणसाला अचधक कुशलतेने िालचवता येईल. हे परस्पर सहकायस कोणत्या अटीवर साध्य करता 
येईल असा प्रश्न चनममाणण झालयामुळे त्यािे स्वरूप गंुतागुंतीिे झाले आहे. 

 
औद्योचगक संस्कृतीिी पचहली प्राथचमक अवस्था संपली की मग पुढे सवस आर्थथक कायस सांचघक 

पद्धतीने होऊ लागते. ते ्यतितीऐवजी ्यतितीसमूहाकडून होऊ लागते. या ्यतितीसमूहानंा शासनाकडून 
कायदेशीर दजमाण चदला जातो. त्यापैकी जो गट सवमाणत मोठा असतो तो आकाराने, गुंतागुंतीच्या 
्यवस्थापनाने, कामाच्या चवशषे ्यासंगी स्वरुपाने आचण एकसूत्री चनयंत्रणाने एखाद्या अवाढ्य सरकारी 
खात्यासारखा होतो. काही मोठ्या जद्योगािंा चवस्तार इतका अफाट झाला आहे की त्याने नोकऱ्यािंी जवळ 
जवळ सवस के्षते्र ्यापलेली असतात. नोकरी पाचहजे असेल तर ती याि जद्योगात करावी लागते. त्याच्या 
बाहेर चमळण्यािी शतियता रहात नाही. या पचर्स्थतीमुळे काहंी आर्थथक सत्ताधाऱ्याचं्या चनदेशानुसार काम 
करण्याति बहुसंख्य माणसानंा आपले चरिययाशील आयुष्ट्य घालवाव ेलागते. हा सत्ताधारी गट त्याचं्या दृष्टीने 
चकफायतशीर ठरेल अशा धोरणाने जद्योगािे संिलन करतो आचण काही मयमाणदेपयंत आपलया नोकरवगमाणने 
कोणत्या आर्थथक व सामाचजक पयमाणवरणात जगावे हेही तेि ठरचवतात. त्याचं्या या सते्तवर काही प्रमाणात 
शासन व खाजगी संघटना थोडीफार अंकुश ठेव ू शकतात. सामाचजक पयमाणवरणाच्या बाबतीत त्यािंी 
चनणसयशतिती चदवसेंचदवस कमी होत आहे. आपलया अफाट सते्तमुळे जद्योगधंद्यातील सत्ताधीश मंडळी 
औद्योचगक राष्ट्रात एक नवी जमरावशाही स्थापन करतात. जुन्या जमरावापं्रमाणे चकताब व सरंजाम हे 
बाळगीत नाहीत एवढेि. पण इंग्लंडसारख्या देशात जमरावशाहीिी ही बाह्य अलंकरणेसुद्धा त्यानंा चवकत 
घेता येतात. पूवीच्या परंपरेतील जमराव वगस अद्याप तग धरून राचहलेला असलाि तर तो या न्या 
जमरावशाहीिे दास्य पत्करतो आचण त्यािंी खुष मस्करी करतो. या पचर्स्थतीत सते्तिा अंमल केवळ 
राजकीय संघटनाचं्या द्वारे होत नाही, आर्थथक संघटनाही समाजावर सत्ता गाजव ू लागतात. ते्हा, 
स्वातंत्र्यािा प्रश्न केवळ राजकीय संबंधापुरताि मयमाणचदत न राहता आर्थथक व सामाचजक संबंधाशीही 
चनगडीत झालेला असतो. 

 
अथमाणत प्रत्येक के्षत्रात प्रश्नािे स्वरुप वगेळे असते ते खरे आहे. परंतु आर्थथक सते्तिे दुरुपयोग क्षुद्र 

असतात आचण राजकीय लोकशाहीत त्यानंा आपापतः प्रचतबधं होतो असे मानणे शब्दाचं्या आतषबाजीने 
स्वतःिी फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्य काहंी चवचशष्ट प्रमाणाति चमळू शकते हे तर खरे 
आहे. कोणाही माणसाला संपूणस चवकासाला सवसथा पचरपूणस अशी ्यवस्था चमळू शकत नाही, पण सवस 
माणसानंा काही मयमाणचदत ्यवस्था जपलब्ध होऊ शकते. सवस माणसानंा एकत्र काम करावे लागणे ही 
्यवस्था स्वातंत्र्याशी चवसंगत नाही. जलट अशा सहकायमाणच्या वातावरणात स्वातंत्र्यािा चनदोष आचवष्ट्कार 
होऊ शकेल. परंतु जर अशा सहकायमाणने सवांनी एकत्र काम करण्याऐवजी काही लोकानंा नोकर बनवनू 
दुसऱ्या लोकानंा मालक होता आले तर त्या ्यवस्थेत स्वातंत्र्य आढळणार नाही. 

 
स्वातंत्र्याच्या कलपनेिे चनरचनराळे अथस करता येतात. पण त्यािा चनदान एक आशय हा सवसमान्य 

झाला पाचहजे. कोणाही माणसाला संपूणस एकतंत्री सते्तपुढे शरण जाणे भाग पडू नये. एकतंत्री पद्धतीने काम 
करणारी, लोकािें अमयमाणद शोषण करणारी अचधकारािा वैय्तितक स्वाथमाणसाठी दुरुपयोग करीत असनाही 
वठणीवर न आणता येणारी सत्ता चनरंकुश असते. चतिे दास्य कोणाही माणसाला कराव े न लागणे हा 
स्वातंत्र्यािा एक अचभपे्रत अथस चनचित असतो. जर माणसाला साध्या जीवन-चनवमाणहासाठीसुद्धा आर्थथक व 
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राजकीय अरेरावी वचर्ाच्या मेहरबानीवर अवलंबनू राहाव ेलागत असेल, हे वचर् आपलया प्रिडं बळाच्या 
जोरावर त्याला इच्छेचवरुद्ध आज्ञापालन करण्यास भाग पाडीत असतील आचण स्वतःिी व कुटंुचबयािंी 
मोठी हानी करून घेण्यािा धोका पत्करलयाचशवाय या वचर्ानंा चवरोध करणे अथवा त्याचं्या हुकुमात बदल 
करून घेणे त्याला शतिय होत नसेल तर अशा ्यतितीला स्वातंत्र्य आहे असे कदापी म्हणता येणार नाही. 
असे दासं्य करून त्याला बीअरच्या बाटलयापासून मोटरगाडीपयंत अनेक प्रकारच्या चवपुल सुखसोयी प्राप्त 
करून घेता येतील. पण तरीही त्याला स्वातंत्र्य नाही असेि म्हणाव ेलागेल. आर्थथक ्यवस्थेमुळे माणसािंी 
जच्चनीि वगांत चवभागणी होते. यापैकी काही वगांना नफा कमावण्यािी व जीवनाच्या सुखसोयी हस्तगत 
करण्यािी सत्ता लाभते. या सते्तमुळे दुसऱ्या वगांतील लोकानंा त्यािें अंचकत ्हाव ेलागते. ही माणसािंी 
वचर् व कचन् अशी वगसवारी झाली की स्वातंत्र्यािीही तशीि वगसवार चवभागणी होते. यापैकी काही वगस 
दुसऱ्या वगांना आपलया हातातील साधने बनचवतात. मालमते्तप्रमाणे स्वातंत्र्य चवचशष्ट वगमाणिी चमरासदारी 
बनते, ते संपूणस राष्ट्रािे स्वातंत्र्य जरत नाही. 

 
एका दृष्टीने राज्यशास्त्रातील तत्वहेी लष्ट्करी डावपेिासंारखी असतात. भतूकाळातं झालेलया 

लढाईतील अनुभवावरून लष्ट्करी डावपेिािी रिना केलेली असते. स्वातंत्र्याच्या कलपनेच्या बाबतीत 
इंग्लंडमध्यें अशीि प्रथा चनममाणण झाली आहे. इंग्लंडमध्ये स्वातंत्र्यािा अथस मुख्यतः राजकीय पचरभाषेंति 
केला जातो. त्यािे एक कारण आहे. स्वातंत्र्यािे महत्वािे चवजय राजकीय के्षत्राति चमळचवलेले आहेत. 
स्वातंत्र्य हे माणसानंा नागचरक म्हणून चमळालेला हक् आहेत, नागचरकानंा मनुष्ट्य म्हणून चमळालेला नाहीत 
अशी रुढ समजूत आहे. ज्या राष्ट्रात बहुसंख्य लोकानंा आपले आर्थथक भचवत्य घडचवण्यािा काहीही 
अचधकार नसतो तेथेि स्वातंत्र्याच्या या कलपनेिा जयजयकार होऊ शकतो. जणु इचतहास म्हणजे केवळ 
भतूकाळ, त्यािा वतसमान काळाशी काही संबधं नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे नागचरकत्वािे राजकीय हक् हे 
समीकरण ज्या काळात झाले त्या काळातही याि भचूमकेवरून चविार केला गेला असता तर स्वातंत्र्यािा 
आहे तो वारसा तरी चमळाला असता की नाही यािी शकंा वाटते. 

 
स्वातंत्र्य हे सते्तशी सापेक्ष असते. कोणत्या वळेी कोणत्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यािा आग्रह अचतशय 

चनकडीिा असतो ते देशातील प्रस्थाचपत सते्तच्या स्वरुपावर अवलंबनू राहील. राजकीय के्षत्रात स्वातंत्र्य 
पण आर्थथक के्षत्रात स्वातंत्र्यािा अभाव ही परस्पर चवरोधी पचर्स्थती एकाि समाजात एकाि वेळी 
अ्स्तत्वात असणे शतिय आहे. राजकीय के्षत्रातं सते्तच्या दुरुपयोगाला प्रचतबधं घालणारी ्यवस्था असूनही 
आर्थथक के्षत्रात मात्र सते्तच्या दुरुपयागोला मोकळीक असेल ककवा जते्तजनही चमळत असेल तर असा समान 
राजकीय दृष्ट्ट्या स्वतंत्र पण आर्थथक दृष्ट्ट्या गुलाम आहे असेि म्हणाव ेलागेल. अशा समाजात सरकारी 
अचधकाऱ्याचं्या एक तंत्री कारवाईपासून लोकानंा संरक्षण चमळत असेल परंतु आर्थथक दडपशाहीपासून 
कोणत्या प्रकारिे संरक्षण चमळत नसेल. नागरी स्वातंत्र्य आचण आर्थथक दडपशाही यािंा मेळ बसू शकतो. 
प्रगत लोकशाहीच्या राजकीय संस्था या समाजात असलया तरी आर्थथक ्यवहारातील प्रबलािें चनयमन 
करण्यािी इच्छा वा शतिती त्या समाजात नसेल. आचण आर्थथक के्षत्रातील वचर्ािें असे चनयमन हेि 
राजकीय स्वातंत्र्याशी समानाथसक असते. 

 
स्वातंत्र्य आर्थथक के्षत्रापुरते संकुचित राहू न देता त्यािा आर्थथक के्षत्रात प्रसार करणे हे औद्योचगक 

समाजापुढील अत्यंत चनकडीिे व महत्वािे कायस आहे. ज्या प्रमाणात आर्थथक के्षत्रातही स्वातंत्र्यािा प्रसार 
होईल त्या प्रमाणात स्वातंत्र्य आचण समता याच्यातील परस्परचवरोधािा आधार नष्ट होईल. शासनाच्या 
प्रचतचनधीकडून होणाऱ्या जुलुमापासून संरक्षण अथवा शासनामध्ये प्रचतचनधीत्व चमळणे असा स्वातंत्र्यािा 
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मयमाणचदत अथस लावला जाईल तोपयंत स्वातंत्र्य आचण समानता याचं्यातील परस्परचवरोध काहीसा 
संयु्तितक वाटेल. तरीही तो पूणसपणे सयु्तितक वाटणार नाही, संपत्ती आचण समाजात वजन याबाबतीत 
अफाट चवषमता असताना राजकारणाच्या मयमाणचदत के्षत्रात मात्र चभकारी आचण कोट्याधीश दोघानंा सारखेि 
स्वातंत्र्य जपभोगता येते हे चसद्ध करणे कचठण होईल. या चवषमतेमुळे समाजातंील एका वगांला बाकीच्या 
समाजावर राजकीय प्रभतु्व स्थापन करता आले नाही तरी समाजाच्या आर्थथक जीवनावर ते विसस्व 
गाजचवतात. 

 
म्हणून स्वातंत्र्यािा जघड वा गर्थभत अथस लोकानंा चकमान नागरीक आचण राजकीय हक् असणे 

इततियापुरता मयमाणचदत करता येणार नाही. समाजातील आर्थथक दृष्ट्ट्या दुबसल वगमाणिे अथस्यवस्थेत विसस्व 
चमळचवलेलया प्रबलवगमाणपासून संरक्षण झाले पाचहजे; आर्थथक जीवनातील ज्या ्यवस्थािें पचरणाम सवस 
समाजावर होतात त्यािें चनयंत्रण समाजाच्या इच्छेनुसार केले पाचहजे. स्वातंत्र्यात या प्रकारच्या आर्थथक 
सते्तवरील चनयमनािा अंतभमाणव केला तर मग समानतेमुळे स्वातंत्र्याला बाध येणार नाही, ती स्वातंत्र्याला 
आवश्यक होते. वैय्तितक प्रयत्नाचं्या जोडीने सहकारी प्रयत्न पचर्स्थतीमुळे अपचरहायस होतात ते्हा 
स्वातंत्र्यालाि चरिययात्मक समानतेिे स्वरुप प्राप्त होते. अथमाणत या पचर्स्थतीत सवांना सारखेि काम करावे 
लागेल ककवा सवांना सारख्या प्रमाणात सते्तिा वाटा चमळेल असा यािा अथस नाही मात्र सते्तच्या 
दुरुपयोगापासून सवांना सारखेि संरक्षण चमळेल. सते्तिा जपयोग वैय्तितक स्वाथमाणसाठी केला जाऊ नये, 
सवांच्या समान चहतासाठीि सते्तिा जपयोग ्हावा अशी मागणी करण्यािा प्रत्येकाला हक् असतो. 
राजकीय के्षत्रात समानता म्हणजे प्रत्येक नागरीकाला संसदेिे सभासदत्व चमळणे, ककवा मंत्रीमंडळात वा 
सनदी नोकरीत स्थान चमळणे असा अथस कोणी करीत नाही. नागरी आचण राजकीय असमानता दूर करून 
कोणत्याही एका वगमाणवर आपली इच्छा लादता येणे अशतिय ्हावे हा राजकीय समानतेिा अथस असतो, 
तसेि सवस लोकानंा जपरियम करण्यािा, चनयोजनािा, संिलन, ्यवस्थापन आचण शासन करण्यािा 
अचधकार चमळावा हा आर्थथक स्वातंत्र्यािा अथस नसतो. ज्या आर्थथक असमानतेमुळे एक वगमाणला दुसऱ्या 
वगमाणवर आर्थथक चनबंध घालता येतात त्या दूर करणे इतकाि त्यािा मयमाणचदत अथस होतो. 

 
स्वातंत्र्याला असमानतेमुळे धोका चनममाणण होतो. तो धोका नेहमी एक प्रकारिा नसतो. आर्थथक 

संघटनािें स्वरुप आचण सरकारिे धोरण याचं्यात जसा बदल होत जाईल तसे या धोतियािे स्वरुपही 
बदलते. बहुसंख्य लोक स्वतंत्र जत्पादक असेल तर हा धोका चवशषे नसतो ते मोठ्या जद्योगावर अवलंबून 
असतील आचण या जद्योगावर कडक सामाचजक चनयंत्रण ठेवण्यात आले असले तरी हा धोका अचजबात 
नसतो अथवा अचतशय कमी असतो. परंतु जर देशाच्या आर्थथक कायमाणिा महत्वािा भाग मोठ्या संघटनाचं्या 
चनयंत्रणाखाली असला आचण या मोठ्या संघटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या शासनािे चनयंत्रण करीत असतील 
अथवा शासकीय चनयंत्रणाला प्रचतरोध करण्याइततिया प्रबल असतील तर हा धोका अत्यंत तीव्र स्वरुपािा 
असतो या संदभमाणत अमेचरकन आर्थथक जीवनातील काही गोष्टी परदेशी चनरीक्षकानंा अचतशय लक्षणीय 
वाटतात. त्यापैकी येथे खास नमूद करण्यासारखी आहे. तेथील काही औद्योचगक संघटना इततिया प्रिडं 
आहेत की त्या केवळ आर्थथक जपरियम राचहलेले नाहीत. त्याना राज्यसंस्थेिे स्वरुप आले आहे. काही 
बाबतीत या राज्यसंस्थेिा अंमल सौम्य आचण परोपकारी असतो. नोकरवगमाणसाठी चवश्रातंी गृहे, शाळा, 
रियीडाके्षते्र अशा सोयी केलया जातात. नोकरवगमाणला अगदी कायद्यानुसार वतसणूक चमळते. पण ही 
राज्यसंस्था कठोर, संशयी व जुलमी असते. या राज्यसंस्थािा अंमल न्यायािा असतो की अन्यायािा 
असतो हा प्रश्न नाही. राज्यसंस्थेिे स्वरुप प्राप्त झालेलया या प्रिडं मालकानंा आपण केवळ एखाद्या 
जद्योगािे सामान्य मालक नसून एका राष्ट्रकुलािे सावसभौम सत्ताधीश आहोत असे वाटू लागते, ही खरी 
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गंभीर समस्या असते. सत्ताधीशािंी मगरुर वृत्ती त्याचं्या सवस आिार चविारात प्रगट होते. हे अमेचरकेच्या 
औद्योचगक संघटनेिे वैचशष्ट्ठ्य आहे. हे वैचशष्ट्ठ्य परदेशी चनरीक्षकाच्या लक्षात येते असे नाही. अमेचरकेच्या 
काही चनचरक्षकानंीही त्यािी दखल घेतली आहे. 

 
अमेचरकेच्या सरकारी दस्तऐवजात सुद्धा जद्योगानंा राज्यसंस्थेिे स्वरुप येत असलयािी दखल 

घेतली जाते. जद्योगािे शुष्ट्क रोपटे योग्य पयमाणवरण चमळताि जष्ट्णकटीबधंातील वैपुलयाने बहरून येते आचण 
मग ते जद्योग राजकीय सते्तिे अचधकार स्वतःकडे घेऊ लागतात. अमेचरकेतील औद्योचगक संबधंािंा 
अभ्यास करण्यासाठी नेमलेलया एका आयोगाने या न्या औद्योचगक साम्राज्यासंबधंी काही माचहती चदली 
आहे. सुमारे वीस वषमाणपूवी सहा आर्थथक गटाचं्या चनयंत्रणाखाली असलेलया कापोरेशनच्या कमसिाऱ्यािंी 
संख्या २,६५१,६८४ होती. म्हणजे प्रत्येक गटामध्ये ४४००० कामगार होते. त्यापैकी काही कंपन्यािंी 
कारखाने आचण यंत्रसामुग्री तर स्वतःच्या मालकीिी आहेति पण कामगारािंी घरे, कामगार वस्तीतील 
रस्ते, आचण कामगारािंी सभागृहे सुद्धा त्याचं्या मालकीिी आहेत. या कंपन्यािें खाजगी हेर खाते असते, 
गुप्तिर चवभाग असतो, खाजगी पोलीस सुद्धा असतात. के्हा के्हा ते खाजगी लष्ट्कर सुद्धा बाळगतात 
आचण गरज पडली तर खाजगी लढाई सुद्धा करतात. अशा प्रकारे आपली सवस प्रकारिी संपूणस संघटना 
जभारणाऱ्या या कंपन्या कामगारानंा मात्र संघटीत होऊ देत नाहीत. कामगार संघटनानंा ते मनाई करतात. 
काही कामगार असंतुष्ट असलयािे आढळून आले तर त्यानंा त्याचं्या राहत्या घरातूंन हाकलून देतात. सवस 
कामगारामंध्ये दहशतीिे वातावरण चनममाणण करून त्याचं्यावर आपलया मजीप्रमाणे घेतलेले चनणसय लादतात 
आचण कामगारानंी फारि चवरोध केला तर आपलया लष्ट्करी शतितीिा जपयोग करून त्यानंा दडपून 
टाकतात. अशा प्रकारे संघचटत झालेलया व अशा पद्धतीनें काम करणाऱ्या कंपन्यानंी आपण फतित 
जद्योगधंदाि िालचवतो, दुसऱ्या गोष्टीत आपलयाला काहंी आस्था नाही असा दावा करणे खोट्या चवनयािे 
प्रदशसन असते. वस्तुतः त्या धंदा करीत नसून सुसंघचटत जुलुम करीत असतात. अमेचरकेच्या वचर् 
न्यायालयािे न्यायाधीश चम. “िडँीस यािें जद गार येथे जद धृत करण्यासारखे आहेत. ते म्हणतात : या 
मोठ्या कापोरेशनमुळे औद्योचगक हुकुमशाहीिी चनर्थमती होणे शतिय असते. काही कापोरेशनिे स्वरूप असे 
आहे की औद्योचगक हुकुमशाही चनममाणण होणे अटळ वाटते. हुकुमशाहीिा हा धोका त्याचं्याबद्दलिा सवमाणत 
गंभीर आके्षप आहे.” भाडंवलाच्या स्वरुपातील मालमते्तच्या फुगवट्यामुळे आचण कोणत्याही प्रकारच्या 
सामाचजक चनयमनातून ही मालमत्ता मुतित ठेवण्यातं आलयामुळे ही मालमत्ता सरंजामी समाजातील 
जमीनदारी इस्टेटीसारखी होते. कायद्याने या संघटनानंा काहंी चवशषे सत्ता नसली तरी आपलया संघचटत 
शतितीमुळे त्या शासनाच्या सते्तसारखी सत्ता स्थापन करतात. जगाच्या इचतहासातील अंधारयुगात 
न्यायदान केवळ खासगी होते. या औद्योचगक संघटना तशा प्रकारिे स्वतंत्र न्यायखाते िालचवतात. या 
औद्योचगक संघटनािें मालक आचण त्यािंा अफाट नोकर वगस याचं्यातील परस्पर संबधं हे औद्योचगक संबधं 
राहात नाहीत. म्हणजे एका जद्योगात सहभागी असलेलया परस्पर पूरक पण तुलयबल अशा दोन 
घटकातील संबधंासारखे ते नसतात. राजा आचण प्रजाजन याचं्यातंील नात्यािे स्वरूप या संबधंातं येऊ 
लागते. कामगार संघटना आचण शासन याचं्या दडपणामुळे आपले स्वातंत्र्य य्त्कंचितही मयमाणचदत होणार 
नाही अशी त्यािंी सतत धडपड असते. हे त्यािें “स्वातंत्र्य” खरोखर स्वातंत्र्य नसून त्याचं्या आर्थथक 
सते्तमुळे प्राप्त झालेले चवशषे हक् असतात. या चवशषे हक्ानंा ते स्वातंत्र्य म्हणतात. त्याचं्या स्वातंत्र्यािे 
संरक्षण म्हणजे त्याचं्या चवशषे हक्ािे संरक्षण ही वस्तु्स्थती आहे. 

 
या जदाहरणावरून प्रिडं जद्योगामुळे चनममाणण झालेलया पचर्स्थतीत असमानतेिी स्वातंत्र्यापासून 

फारकत होऊ शकत नाही हे पारंपारीक प्रचतपादन कसे अवास्तव आहे ते जघड होते. असमानतेमुळेि 
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स्वातंत्र्याला धोका चनममाणण होतो आचण म्हणून असमानता कमी केलयानेि स्वातंत्र्य सुरचक्षत होईल हे सत्य 
स्पष्टपणे प्रतीत होते. इंग्लंडमध्ये कामगार संघटनािंी वाढ आचण शासकीय हस्तके्षप यानंी आर्थथक सते्तला 
पुष्ट्कळ प्रमाणात चनयंचत्रत केले आचण त्यामुळे आर्थथक सते्तिा जुलूम पूवीच्या मानाने पुष्ट्कळि कमी झाला. 
तरी सवससामान्य माणसाच्या स्वातंत्र्याला आर्थथक सते्तमुळे चनममाणण होणारा धोका अजीबात नष्ट झालेला 
नाही. मतितेदारी कंपन्याचं्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चनयंत्रणाखाली जो जीवनावश्यक माल तयार होतो त्यािी 
खरेदी करताना सामान्य माणसाला या सते्तिे दडपण जाणवते. कारखान्यातही या सते्तिा प्रभाव जाणवतो. 
औद्योचगक कायदे आचण कामगार संघटनािंी सामुदाचयक करार करण्यािी शतिती याचं्यामुळे या सते्तला 
काही मयमाणदा घातलया गेलया आहेत हे खरे. पण या मयमाणदेत सुद्धा कामगारानंा चमळणाऱ्या सोयी-सवलती, 
कारखान्यातंील चशस्त आचण कारखान्यातील एकंदर जीवनािा आकार, नोकरीिी शाश्वती आचण बढतीिी 
पद्धत, कामगार भरतीिे आचण बढतीिे चनयम, कमी वतेनाच्या अलपवयीन कामगाराचं्या तुकड्या 
एकामागून एक चकती प्रमाणात कामावर ठेवण्यािे धोरण, गाऱ्हाणी दूर करून घेण्यासाठी केलेली ्यवस्था 
या सवस बाबतीत चनणमाणयक अचधकार संिालक मंडळािा असतो. त्याचं्या धोरणावर सवस काही अवलंबनू 
असते. त्यानंा आपलया भागधारकाबंद्दल चवशषे पे्रम असते असे नाही पण भागधारकाचं्या आर्थथक 
चहतसंबधंािी रखवालदारी करणे हे त्यािें काम असते. ते स्वतः ही भागधारक असतात. म्हणजे 
कारखान्याच्या अंतगसत अशा वर चनदीष्ट केलेलया सवस बाबतीत तेि आरोपी आचण तेि न्यायाधीश अशी 
पचर्स्थती असते. 

 
अशा एकतंत्री पद्धतीिे आर्थथक ्यहूरिनेवर गंभीर पचरणाम होतात. या ्यहूरिनेनुसार वरील 

डावपेिािे प्रश्न कशा प्रकारे लढवायिे हे चनचित होते इतकेि न्हे तर पुष्ट्कळ वळेा प्रश्न चनममाणण 
होण्यापूवीि त्या संबधंीिा चनणसय या ्यहूरिनेमुळे अगोदरि ठरलेला असतो. जद्योगाच्या अनेक प्रश्नाचं्या 
बाबतीत धोरणासंबधंीिे चनणसय कामगारवगमाणला डावलून घेतले जातात. जदाहरणाथस अडिणीतील 
जद्योगािी पुन्हा भरभराट होईल अशा प्रकारे त्यािी संघटना करणे व त्या जद्योगातील कामगारानंा पुरेसे 
जीवन वतेन चमळवनू देणे, धंद्यातंील मंदी टाळण्यासाठी, जपाययोजना, कामगार कपात, कारखाने बदं 
करणे आचण जत्पादनािे कें द्रीकरण करणे, एक संपूणस समूह अवलंबनू असलेलया जद्योगािी चवरियी अथवा 
प्रचतस्पधी जद्योगाशी चवलीनीकरण या सवस बाबतीत जद्योग धंद्यािी ्यवहार नीती १९१४ पूवीच्या सरकारी 
नीतीप्रमाणे संबधंीत लोकानंा चवश्वासात न घेता चनचित केली जाते. चवत्तीय नीतीच्या बाबतीत तर प्रश्नि 
नको. चवत्तीय नीतीच्या महत्वाच्या के्षत्रातही अशाि प्रकारे धोरणचवषयक चनणसय घेतले जातात. या धोरणातं 
भाडंवल कमी केले जाण्यािा धोका असतो. राखीव चनधीत जमा करण्यािी रक्म लाभाशं म्हणून जधळली 
जाण्यािा हा धोका असतो, पण चशवाय संपत्तीिे प्रक्षोभक फेरवाटप होण्यािी शतियता असते. बँक-
संिालकाचं्या चनणसयामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकारी वाढण्यािी शतियता असते. वास्तचवक या प्रश्नाबंद्दल 
चनणसय घेताना जनतेिे, म्हणजे कामगार आचण ग्राहक या दोघािेंही चहतसंबधं चविारात घेतले पाचहजेत. 
पण, आर्थथक जीवनाच्या प्रिचलत संघटनेच्या स्वरुपामुळे जनतेच्या चहतसंबधंािा चविार केला जाईल यािी 
खात्री नसते. आचण जनतेच्या चहतसंबधंाना बाधक असे चनणसय घेतले गेलयास हा अन्याय दूर करून घेता 
येईल यािी पण काही खात्री नसते. 

 
जनतेवरील सत्ता म्हणजे सावसजचनक सत्ता-काही ्यतितींना चकफायतशीरपणे खरेदी चवरियी 

करण्यािी, मालकी स्थापन करण्यािी, अथवा वारसा ठेवण्यािी मुभा असली म्हणून सावसजचनक सते्तला 
बाध येत नाही. यावर एक भाष्ट्य असे केले जाते की या सते्तिे मालक म्हणजे लोक त्यािंा जपयोग 
साधनासारखाि होतो. तोही अधसवट जाणतेपणी केला जातो. ते स्वतः स्वतंत्रपणे आपले चनणसय घेण्यास 
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असमथस असतात. ज्या शतितीवर त्यािें चनयंत्रण नसते अशा शतितींच्या दडपणाखाली त्यानंा त्यािें चनणसय 
घ्याव े लागतात. अशा पचर्स्थतीत त्यािंी सत्ता ती काय असणार? ही अगदी जथळ टीका झाली. काही 
आर्थथक घडामोडी मानवी चनयंत्रणाच्या पलीकडे असू शकतात की नाही हा आपला प्रश्न नाही. मानवी 
चनयंत्रणापलीकडे काही आर्थथक घडामोडी असतात हे मान्य. पण प्रश्न आहे तो ज्यािें चनयंत्रण करता येणे 
शतिय आहे अशा आर्थथक घडामोडींिा. त्यािें चनयंत्रण अलपसंख्याचं्या चहतासाठी न होता सावसजचनक 
चहताच्या दृष्टीने केले जाईल अशी खात्रीलायक तरतूद शतिय आहे. जनतेला तसा चवश्वास असला पाचहजे. 
आर्थथक जगातील सुलतान हे होमरच्या महाका्यातील देवतासंारखे असतात. या देवता स्वतः त्याच्यापेक्षा 
अचधक शतितीशाली दैवाच्या हातातील खेळण्यासारख्या होत्या. तरी पण त्या लहरी प्रमाणे माणसाचं्या 
जीवनात ढवळाढवळ करीत असत. हे आर्थथक सुलतान प्रत्यक्ष कोणत्या पचर्स्थतीशी सामना करावा 
लागेल यािा चविार करीत नाही; कोणत्या पद्धतीने पचर्स्थतीिा सामना करावा याकडे ते लक्ष देतात. 
जपरियम त्याचं्या हाती असतो. प्राप्त पचर्स्थतीच्या मयमाणदेत डावपेि ठरचवण्यािे स्वातंत्र्य त्यानंा असते, 
एखाद्या प्रश्नावर ते तडका फडकी चनणसय घेऊ शकतात अथवा चनणसय पुढे ढकलू शकतात आचण संघषस 
अटळ झाला तर त्यानंा अनुकूल असे रण-के्षत्र ते चनवडू शकतात. 

 
लॉथस लोचथयन चलचहतात : “स्वातंत्र्य नष्ट न करता समाजवाद स्थापन करणे शतिय असले तरी 

सवसि लोकसंख्येला कामगार अथवा पगारी नोकर बनचवण्यात काय फायदा आहे? काही अलपसंख्य लोक 
कतृसत्वाने, बढतीने अथवा वजन खिस करून राजकीय यंत्रणेच्या चशखरस्थानी पोिणार आचण हे अचधकारी 
अथवा कायम नोकरशहा बहुसंख्य लोकानंा आपलया हुकुमाप्रमाणे काम करायला लावणार. सवोत्कृष्ट 
समाज कोणता? ज्या समाजात जास्तीतजास्त नागरीकानंा आपलया जद्योगाने, शतितीने, जपरियमाने 
स्वतःसाठी नवीन गोष्टी, नवीन पद्धती चनममाणण करता येतात, आचण बहुसंख्य लोकानंा केवळ वचर्ािे 
आज्ञापालन कराव े लागत नाही तो समाजि सवोत्कृष्ट आचण ्यापक अथमाणने चनरोगी नाही काय?” 
जद्योगधंद्याच्या जगातील प्रत्यक्ष ्यवहार लक्षात घेता ‘वजन’ वापरण्याबद्दल चजतके थोडे बोलाव े चततके 
बरे! पण त्याचं्या चलचहण्यािा आशय तसा खराि आहे. एखादे मोठे जहाज वरच्या वगमाणच्या डेकवरून पाहणे 
आचण कोळसे साठचवण्याच्या जागेवरून पाहणे यातं चकती फरक पडतो. लॉडस लोचथयन यानंी त्याचं्या 
कलपनेतील आदशस समाजािे केलेले वणसन आचण त्याना केवळ क्लपत वाटणारा धोका हा सवससामान्य 
माणसाच्या दैनंचदन अनुभवातील वस्तु्स्थती आहे. 

 
लॉडस लोचथयन यानंी रचजस्रार जनरलच्या प्रचतवृत्तावर नुसती नजर टाकली असती तर 

इंग्लंडमध्ये आजच्या प्रस्थाचपत समाजात त्यानंा अचनष्ट वाटणारी पचर्स्थती प्रत्यक्ष अ्स्तत्वात आहे असे 
त्यानंा आढळून आले असते. इंग्लंडमध्ये बहुसंख्य लोक वतेन अथवा पगार चमळचवणारे असतात. प्रदीघस 
काळापासून काही मूठभर लोक त्यािें चनयंत्रण करीत आहेत. या लोकानंी वचर्ािें हुकूम पाळले नाहीत 
तर ते तत्काल बडतफस  केले जातील. लॉथस लोचथयन यानंा एखादा चवचशष्ट राजकीय चसद्धान्ति खोटा 
ठरवायिा आहे. त्यानंा काही बकँा, रेलवे, कोळशाच्या खाणी आचण कापड्याच्या चगरण्या यािेंही जच्चाटन 
करावयािे नाही मग हुकुम द्यायिे की नाही हा प्रश्न जरत नाही. कोणी हुकुम द्यावयािे हा प्रश्न असतो. हे 
हुकुम सवस सामान्य चहतािा चविार करून जातील की नाही; ज्यानंा हे हुकुम चदले जातील त्याचं्या 
सुखस्वास्र्थ्याला धोका येण्यािी शतियता असेल तर हुकुम देण्यापूवी त्यािें मत चविारात घेतले जाईल यािी 
काही खात्री असेल काय? त्यानंा तसे काही वाजवी आश्वासन चमळू शकेल काय? 
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लॉथस लोचथयन म्हणतात, सौख्यापेक्षा स्वातंत्र्य अचधक महत्वािे असते. लॉडस लोचथयन यानंा 
चवचशष्ट प्रकारिी नोकरशाही भयावह वाटते, धोतियािी वाटते. अशा नोकरशाहीच्या अमलाखाली नसलेला 
खाण कामगार नोकरशाहीच्या विसस्वाखाली काम करणाऱ्या चशक्षकापेक्षा अचधक स्वतंत्र असतो काय? 
मनुष्ट्य पावरोटी आचण मटण खाऊन जगतो. त्याच्या पावासाठी लागणाऱ्या आट्यापैकी ४० टके् चपठाच्या 
चगरण्याचं्या युतीकडून पुरचवला जातो, त्याला लागणारे मटण एखाद्या आंतरराष्ट्रीय मीट रस्टने पुरचवलेले 
असते; त्याच्या घरासाठी वापरलेलया साचहत्यापैकी २५ टके् माल पुरवठा करणाराचं्या ‘साखळी’ 
चनयंत्रणाखाली असलेलया ्यापाऱ्याने पुरचवले असते, अनेक कंपन्याचं्या चवलीनीकरणातून चनममाणण 
झालेलया मोठ्या कंपनीिा तंबाखू त्याला चवकत घ्यावा लागतो आचण अशाि दुसऱ्या एखाद्या कंपनीच्या 
काड्याच्या पेट्या त्याला घ्या्या लागतात. त्याच्या बायकोला लागणारा चशवणािा दोरा एका अशाि 
चतसऱ्या कंपनीने तयार केलेला असतो. या कंपनीने गेलया वीस वषमाणत देशातील लक्षाधीशाचं्या यादीत 
आणखी आठ नवीन नावािंी भर घातली आहे. तर अशा चरतीने जीवनाच्या सवस आवश्यक गोष्टीसाठी मोठ 
मोठ्या कंपन्याचं्या लहरीवर त्याला अवलंबनू रहावे लागत असताना तो स्वतंत्र ग्राहक आहे असे म्हणता 
येईल काय? कामगाराच्या जतित्या कामािे दर मालक आपलया इच्छे प्रमाणे कमी करणार, कामगाराने 
त्याबद्दल नाखुषी दाखचवली तर असंतोष भडकचवण्याच्या आरोपाखाली तो बडतफस  केला जाणार अथवा 
मालकाने कारखाना बदं करायिा ठरचवला तर तो बेकारीच्या खाईत लोटला जाणार; बकेँने मालकाला 
पतीिी ्यवस्था करण्यास नकार चदला तरी कारखाना बदं होऊन कामगारि बेकार होणार; त्यािा जीवन 
चनवमाणह ज्यावर अवलंबनू असतो तो जद्योग मालकाच्या गैरकारभारामुळेि बदं होण्यािा प्रसंग आला अशी 
त्याने तरियार केली की तत्काल कामगाराने फतित चनयुतित काम करावयािे असते, चविार करावयािा 
नसतो, चविार करण्यािे काम त्यािे मालक करतील असा जबाब त्याला चमळतो. या पचर्स्थतीत कामगार 
स्वतंत्र असतो असे म्हणता येईल काय? ग्राहक आचण कामगार दोन्ही नात्याने त्यािे स्वातंत्र्य अधसवट 
असले तरी नागरीक म्हणूनही त्यािे स्वातंत्र्य अधसवट नसते काय? लॉडस लोचथयन याचं्या अपेके्षप्रमाणे त्यािे 
स्वातंत्र्य संपूणस आचण चबनशतस असणे कसे काय आहे ? 

 
स्वातंत्र्याबद्दल चविार करताना लॉडस लोचथयन यािंी चदशाभलू झाली, कारण त्यानंी स्वातंत्र्याशी 

चनगडीत असलेलया असमानतेिी दखल घेतलेली नाही. स्वातंत्र्य हे केवळ राजकारण आचण शासन याचं्या 
के्षत्रातील एक तत्व आहे आचण समानता ही फतित आर्थथक के्षत्रातील एक कलपना आहे असे मानणे हे 
वस्तु्स्थतीवर भयंकर अन्याय करण्यासारखे आहे. शासनािी सत्ता फार अफाट असते आचण चवशषे 
प्रकारिी असते. म्हणून शासनानंा काही जत्तरदाचयत्व असणे स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने इष्ट आचण आवश्यक आहे. 
परंतु आजच्या मोठमोठ्या संघटनाचं्या जमान्यात मालािे ्यवस्थापन आचण माणसांिे चनयंत्रण या गोष्टी 
परस्परापासून अलग राचहलेलया नाहीत. आर्थथक यंत्रणेच्या िा्या ज्याचं्या हातात आहेत अशा अलपसंख्य 
लोकाकंडे माल आचण माणसे या दोन्हीिे चनयंत्रण फार मोठ्या प्रमाणावर कें चद्रत झालेले आहे. प्रा. पोलाडस 
यानंी आपलया ‘द इ्हॉलयूशन ऑफ पालसमेंट’ या जत्कृष्ट अभ्यसनात या प्रश्नािी ििमाण केली आहे. ते 
म्हणतात : “समानता हाि स्वातंत्र्यािा प्रश्न सोडचवण्यािा एकमेव मागस आहे. शाचररीक शतितीच्या बाबतीत 
माणसा माणसात फरक असतो. सामाचजक संबधंात शाचररीक चवषमतेिा प्रभाव नष्ट करण्यात आला, परंतु 
सामाचजक जत्रियातंीत एक काळ असा होता की जे्हा शतितीमान माणसाला त्याच्या शतितीिा मन मानेल 
तसा जपयोग करू न देणे हा चनदान त्याला स्वतःला तरी वैय्तितक स्वातंत्र्यािा भयानक अपहार 
झालयासारखे वाटले असेल... आता माणसाला त्याच्या शाचररीक शतितीिा हवा तसा जपयोग करू चदला 
जात नाही त्यािप्रमाणे त्यािी संपत्ती अथवा बुद्धी यािंाही स्वच्छंद जपयोग करू देण्यािे काही कारण 
चदसत नाही... दुबसलािें स्वातंत्र्य हे प्रबलानंी घातलेलया चनबधंावर अवलंबनू असते. गरीबािें स्वातंत्र्य 
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श्रीमंतावरील चनबधंात आचण साध्या भोळ्या अडाणी माणसािे स्वातंत्र्य बुद्धीमान माणसावरील चनबंधात 
असते. प्रत्येक माणसाला हे इतकेि स्वातंत्र्य असाव,े कोणालाही अचधक स्वातंत्र्य असता कामा नये. 
दुसऱ्याने आपलयाशी जसे वागाव े अशी अपेक्षा असते तसे आपणही दुसऱ्याशी वागले पाचहजे. स्वातंत्र्य, 
समानता आचण नैचतकता यािें असे समान अचध्ान असते.’’  

 
(२) 

उद्योर्ग : एक समाणिक कायम 
 
संकीणस संघटनािंा कारभार ्यव्स्थत िालण्यासाठी एकसूत्री संिलन आवश्यक असते. 

आधुचनक सैन्याप्रमाणे आधुचनक जद्योगातही अचधकारपदािी श्रेणी ्यवस्था आचण त्यािबरोबर 
जबाबदारीिा अनुरियम ठरचवणे अपचरहायस असते हे चसद्ध करणे सोपे आहे. पण तशी आवश्यकता नाही. 
सत्यािा चनष्ट्कारण कीस काढण्यािी जरूरी नाही. 

 
लोकशाहीिी प्रवृत्ती आर्थथक चनयंत्रणाच्या कें द्रीकरणाला चवरोध करण्यािी नसते. कें द्रीकरणािी 

प्ररियीया अचधक वाढचवण्याकडे व पद्धतशीर करण्याकडेि लोकशाहीिा कल असतो. भाडंवलशाही 
जत्पादन तंत्रािा परमोच्च चवकास झालेलया जद्योगात मालकवगमाणशी ्यवहार करताना कामगार संघटनानंा 
अडिणी येत नाहीत. पण ज्यािंी यंत्रसामुग्री चनरुपयोगी झालेली असते आचण त्यामुळे जत्पादनािा दजमाण 
आचण कामािी पचर्स्थती दोन्ही चबघडलेलया असतात अशा जुनाट जद्योगाच्या मालकाशंी ्यवहार 
करताना त्यानंा अचधक अडिणी येतात. सहकारी िळवळीिी जत्पादनािी आचण ्यापारािी ्यवस्था 
चकतीही मोठी झाली तरी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील जद्योगािें के्षत्र मयमाणचदत केले जात नाही जलट ते 
रियमशः वृकद्धगत ्हाव ेअसाि सहकारी िळवळीिा प्रयत्न असतो. 

 
पण तसे करताना सहकारी जद्योगातील बित संपत्तीिा फायदा ग्राहकानंा चमळेल अशी खबरदारी 

घेण्यात येते. चगरणी कामगार आपलया जद्योगाच्या पुनघसटनेिी मागणी करतात अथवा खाणकामगार 
खचनज संपत्ती आचण खाण धंद्यािे राष्ट्रीयकरण करण्यािी मागणी करतात. त्यािे कारण असे की आज या 
धंद्यात परस्परचवरोधी चहतसंबधंात संघषस असलयामुळे शास्त्रीय प्रगतीिा धंद्याच्या पुनघसटनेसाठी जपयोग 
केला जात नाही आचण पचरणामतः ग्राहक व कामगार दोघािेंही नुकसान होते. म्हणून धंद्यािी पुनघसटना 
झाली तर ते फायद्यािे होईल असे त्यानंा वाटते. सध्याच्या ्यवस्थेपेक्षा नवीन अचधक आधुचनक प्रकारिी 
संघटना करताना कामगार कपात केली जाईल अशी कामगाराला भीती वाटते. परंतु कारखान्यािा 
कारभार गैर चहशबेीपणाने िालचवला जाऊ नये त्यात काही पद्धत व चशस्त असावी अशी कामगारािंीही 
इच्छा असते. कामगार कपातीिे गंभीर पचरणाम त्यानंा आचण त्याचं्या सहकाऱ्यानंा सहन कराव ेलागतात. 
म्हणून कारखाना जत्तम रीतीने िालण्यासाठी कोणती पद्धत व चशस्त स्वीकारावी, कामगार कपात करावी 
लागलयास बेकार होणाऱ्या कामगारासंाठी कोणती तरतूद केली जावी या गोष्टी कामगार संघटनेच्या 
प्रचतचनधीशी वाटाघाटी करून ठरचवलया जा्यात असा त्यािंा आग्रह असतो. केवळ आर्थथक सते्तिे अ्स्तत्व 
प्रक्षोभ चनममाणण करीत नाही तर आर्थथक सत्ता प्राप्त झालेलया लोकाकंडून ज्या प्रकारे सते्तिा वापर केला 
जातो तो खरा असंतोषास कारणीभतू होतो. ही आर्थथक सत्ता अजीबात नष्ट करणे हा स्वातंत्र्यािा अथस 
नाही. आर्थथक सते्तिा जपयोग सावसजचनक चहतासाठी ्हावा म्हणून संरक्षक योजना स्थापन करण्याति 
स्वातंत्र्य गर्थभत असते. आर्थथक सते्तिा अंमल करणाऱ्या वगमाणकडून दुसऱ्या वगमाणचवरुद्ध शतितीिा प्रयोग न 
करता संमतीने कामे करवनू घेतील अशी ्यवस्था स्वातंत्र्याला अचभपे्रत असते. 
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तात्पयस काय की स्वातंत्र्य म्हणजे चपसाट गाढवािे लाथा झाडण्यािे स्वातंत्र्य न्हे. लोक 

कलयाणाच्या अनेक सेवाचं्या समूहातून स्वातंत्र्य समूतस होते. हा स्वातंत्र्यािा अथस मानला की कायमाणिी 
चवचवधता आचण दजमाणिी समानता ही दोन्ही त्यात अचभपे्रत असतात. कोणत्याही सवस सामान्य जद्योगात 
प्रत्येक माणसाला सारखाि अचधकार असावा ही मागणी स्वातंत्र्याच्या या अथमाणशी सुसंगत होणार नाही. 
त्यािप्रमाणे एका माणसाला आपलया वैय्तितक स्वाथमाणसाठी एखाद्या जद्योगािा फायदा घेता आला पाचहजे 
ही मागणीही चवसंगति होईल. स्वातंत्र्यािा चवस्तार तीन तत्वावंर अवलंबून असतो. पचहले तत्व आर्थथक 
संबधंाच्या चनयंत्रणािे असते. जद्योगाचं्या चवस्ताराबरोबर आर्थथक संबंधािें के्षत्रही सतत ्यापक होत असते. 
या संबधंािें चनयमन काही चनचित चनयमानुसार झाले पाचहजे. आचण हे चनयमन सामाचजक गरजािंा चविार 
करून ठरचवण्यात आले पाचहजे. मालमते्तिे मालक आचण त्यािें दलाल याचं्या आर्थथक चहतसंबंधािें रक्षण 
करणे हा या चनयमािंा जदे्दश नसावा. दुसरे तत्व असे की आतापयंत ्यवस्थापन आचण संिालन याचं्या 
कके्षतील मानले जाणारे आर्थथक चहतसंबंधािे के्षत्र यापुढे सवससामान्य व परस्पर चविारचवचनमयाने चनणसय 
घेण्यािे के्षत्र समजले जाव.े चतसरे तत्व जत्तरदाचयत्वािे आहे. आर्थथक ्यहूरिना आचण औद्योचगक संघटना 
यासंबधंी ्यापक व सावसजचनक चज्हाळ्याच्या प्रश्नाबद्दल चनणसय घेण्यािे अचधकार असलेले लोक 
समाजाला जबाबदार असले पाचहजेत. आचण हे सामाचजक जबाबदारीिे तत्व पाळले जाव ेयासाठी योग्य ती 
यंत्रणा असली पाचहजे. ते्हा शास्त्रशुद्ध अशा औद्योचगक धोरणािा चवकास तीन चदशानंी होऊ शकेल. 
त्यासाठी चवचवध स्वरुपािा कायसरियम अमलात आणावा लागेल. पचहली गोष्ट म्हणजे सामाचजक कृतीने 
जीवन जगण्यािी व काम करण्यािी सुसंस्कृत समाजाला अनुरूप अशी पचर्स्थती चनममाणण झाली पाचहजे; 
दुसरी गोष्ट सामुदाचयक चनयंत्रण आचण संयुतित चनयंत्रणाच्या कके्षखाली येणाऱ्या औद्योचगक संबधंाच्या 
के्षत्रािा चवस्तार केला पाचहजे; आचण चतसरी गोष्ट म्हणजे सावसजचनक कलयाणाशी चनगचडत असलेलया 
आर्थथक प्रश्नावर समाजाला आपलया इच्छेप्रमाणे चनचित आचण त्वचरत् चनणसय घेता आले पाचहजेत. 

 
स्वातंत्र्य आचण समानता या शब्दािें काहीही अथस लावले तरी जद्योगधंद्यातील एका पक्षाला पाशवी 

शतितीच्या जोरावर दुसऱ्या पक्षावर आरोग्य, सुरचक्षतता, कामािे तास आचण वतेन यासंबधंीिे चनणसय लादता 
येणे हे कोणत्याही अथमाणशी सुसंगत होणार नाही. स्वातंत्र्य आचण समानता या दोन्ही कलपनाशंी ते सवसथा 
चवसंगत ठरेल. गे्रट चिटनने काही संरक्षक कायदे करण्यात पुढाकार घेतला होता पण इंग्लंडमधील 
कारखाने व श्रमकें द्र याचं्या चनयमावलीत औद्योचगक चवकासाला अनुरूप अशा सुधारणा झालया नाहीत. 
आचण, म्हणून प्रथम अगे्रसर असलेले इंग्लंड आता मागे पडले आहे. १९३५ च्या कायद्याने आरोग्य आचण 
सुरचक्षतता यासंबधंी काही सुधारणा झालया, परंतु तरीही आजिी ्स्थती चवशषे समाधानकारक नाही. या 
कायद्यात कामािे तास चनचित ठरचवण्यात आले नाहीत हे त्यािे एक मोठे वैगुण्य आहे. फ्रान्समध्ये ४० 
तासािा आठवडा आहे. पण इंग्लंडमध्ये मचहलानंासुद्धा ४८ तास काम करावे लागते. पुढे पािं वषांनी 
सुलासंाठी ४४ तासािा आठवडा करण्यातं आला. जादा कामासाठी ठरचवण्यात आलेलया वतेनािे दर 
चवशषे फायदेशीर नाहीत. अनेक ्यवसायात कामािे जास्तीत जास्त तास चकती असावसे त्यािे प्रमाणाि 
चनचित करण्यात आलेले नाही. इतर अनेक देशात वार्थषक पगारी रजेिी तरतूद करण्यात आली आहे परंतु 
चिटनमध्ये मात्र कायद्याने ही तरतूद अद्याप करण्यात आली नाही. या बाबातीत आंतरराष्ट्रीय कारवाईने 
काही सवससामान्य पचरणाम ठरचवण्यािे जे जे प्रयत्न झाले ते सवस चिचटश शासनाच्या चवरोधामुळे चनष्ट्फळ 
ठरले. ‘रेड बोडस’ पद्धत यशस्वी झाली असली तरी अद्याप अनेक धंद्यातंील कामगारानंा चकमान वतेन 
कायद्यािा फायदा चमळत नाही. सरकारला देशातील सवस लोकासंाठी रोजगारी करण्यािे काही सुसंस्कृत 
पचरणाम ठरचवण्यािी इच्छा असली तर पुष्ट्कळ गोष्टी करता येतील. परंतु औद्योचगक धोरणािे खरे नाजूक 
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प्रश्न हे अन्य के्षत्राति आढळतात. हे प्राथचमक प्रश्न सोडचवले तरी मूलभतू प्रश्न जरताति आचण तेही 
सोडवाव ेलागतील. 

 
या प्रश्नािें चनरसन गुंतागुंतीिे असले तरी त्यािें स्वरुप हे सरळ आहे. १९१८ पासून सवस इचतहास 

या प्रश्नावरील जणु एक भाष्ट्यि आहे. गेलया पाव शतकातील औद्योचगक राजकारणात काही प्रश्न अत्यंत 
प्रामुख्याने पुढे आले. वतेनािे दर आचण कामािी पचर्स्थती हे त्यापैकी पचरचित प्रश्न होते. पण या प्रश्नाचं्या 
बरोबरीने जद्योगािें संघटन, ्यवस्थापन आचण धोरण यासंबंधी काही महत्वािे प्रश्नही चनममाणण झाले. हे 
प्रश्न सोडचवण्यासाठी काही योजना जत्साहाने आखण्यात आलया परंतु जद्योगधंद्यात आलेलया मंदीमुळे 
प्रारंभीच्या अवस्थेति त्यािंा शवेट झाला. या पचर्स्थतीत कामगार संघटनाचं्या सभासद संख्येत घट 
झाली आचण बेकारी वाढली. या पचर्स्थतीमुळे कामगार पुढारी कितातूर झाले आचण त्यामुळे वरील 
योजनािें पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न झाले नाही हे खरे. परंतु ज्या भचूमकेतून औद्योचगक 
सुलतान शाहीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या ‘कामगार-चनयंत्रणा’ने आळा घालण्याच्या योजना 
आखण्यात आलया. ती भचूमका एक तात्पुरती भावनैक लहर होती हे खरे नाही ‘लोकशाहीच्या रक्षणासाठी 
युद्ध’ ही घोषणा व त्या घोषणेच्या अनुषंगाने प्रसृत झालेलया व चदशाभलू करणाऱ्या चविारािंा भर चवरुन 
गेला की जद्योगाच्या चनयंत्रणात कामगारानंा वाटा मागण्यािी लाट ओसरून जाईल ही समजुत पुढील 
अनुभवाने खरी ठरली नाही. 

जद्योगावरील कामगार चनयंत्रणाच्या योजनािे स्वरुप काहीही असले तरी या योजनामुळेि 
जद्योगावरील चनयंत्रणािी भावना चनममाणण झाली नाही. जलट, अशी भावना प्रसृत होती; म्हणून या योजना 
आकारास आलया, कोणत्याही अमूतस तत्वाबद्दलच्या जत्साहातून या योजना घडचवलया गेलया न्हत्या. काही 
गंभीर ्यावहाचरक दुरािार दूर करण्याच्या इच्छेतून या योजनािंा जन्म झाला, चवचशष्ट योजना बारगळलया 
तरी जद्योगावर कामगारािें चनयंत्रण असाव ेही इच्छा पूवीइतकीि तीव्र आहे. आधुचनकीकरणासाठी सध्या 
जे बदल केले जात आहेत त्यामुळे काही कामगारावर बेकारीिी आपत्ती येणार असलयामुळे ही इच्छा 
बळावली आहे. आपलया नोकरीसंबंधीिी असुरचक्षतता कामगार कपातीच्या धोरणामुळे अधीक तीव्रतेने 
जाणव ू लागली आहे. म्हणून जद्योगाच्या पुनघसटनेिी कायसपद्धती ठरचवण्यात आचण चतच्या जोडीने 
करावयाच्या संरक्षक योजना चनचित करण्यात प्रारंभापासून मालकाचं्या बरोबरीने कामगारानंा भाग असला 
पाचहजे. नाही तर प्रत्यक्ष पुनघसटन होईल ते्हा कामगाराचं्या सुखस्वास्र्थ्याला दुय्यम स्थान चदले जाईल हे 
त्याना पके्पणी कळून िुकले आहे. पूवीच्या चपढीला स्वप्नातही शतिय वाटले नसते असे वतेनािे प्रमाण 
आचण कामािे तास प्रत्यक्षात कामगारानंा चमळू शकतील अशी पचर्स्थती आता आहे. फतित मालक वगमाणिे 
प्रचतचनधी असलेलया संिालक मंडळाच्या कचमटीने कामगारािें कलयाण व सुखस्वास्र्थ्य या संबधंी एकतफी 
चनणसय घ्यावे ही ्यवस्था त्यानंा न्यायोचित वाटण्यािा संभव नाही. आजच्या पचर्स्थतीिा चवशषे असा की 
कामगाराचं्या हक्ाच्या कलपना सामान्यतः ज्यांच्या पिनी पडलया नसत्या त्यानंाही प्रश्नाच्या मूलभतू 
स्वरुपािी जाणीव झाली आहे. कामािी पचर्स्थती, वतेनािे दर ककवा बेकारी यासारखे प्रश्न औद्योचगक 
संघटन व औद्योचगक धोरण याचं्याशी चनगडीत आहेत आचण त्याचं्यात बदल केलयाचशवाय हे प्रश्न सुटणार 
नाहीत हे त्यानंा कळून िुकले आहे. १९१९ ते १९२६ या काळात कोळसा धंद्याबद्दल िार िौकशी कचमट्या 
नेमण्यात आलया होत्या, वेतन चवषयक तंटे जप्स्थत झालयामुळे या कचमट्या नेमण्यािी गरज भासली. 
यापैकी ती कचमट्यानंी कोळसा जद्योगािी संघटना व कायसपद्धती यामध्ये फेरबदल सुिचवले. दोन 
कचमट्यानंी तर अचतशय जहाल जपाय योजना सुिचवली होती. कापड, लोकर आचण इचजचनअकरग या 
जद्योगाबाबतही असेि प्रश्न आचण ब्हंशी याि कारणासाठी जप्स्थत झाले होते.  
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आता कामगार िळवळीिा चवस्तार खूप झाला आहे. चतिी पाळंमुळं पण अचधक खोलवर रुजली 
आहेत. कामगार संघटनािंी संख्या पण वाढली आहे तसेि अकुशल कामगार, मचहला, कारकून आचण 
वचर् नोकरवगस यासारखे जे गट यापूवी कामगार िळवळीत सामील झालेले न्हते तेही आता संघचटत 
झाले आहेत आचण त्यामुळे कामगार िळवळीिी ्याप्ती वाढली. आतापयंत ज्या प्रश्नािे चनणसय ्यवस्थापन 
केवळ आपलया मजीनुसार घेत ते जभयपक्षी वाटाघाटीने घेण्यात याव ेही मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे 
कामगार िळवळीिी शतिती वाढली आहे. अद्याप काही बाबतीत मात्र ्हावी तशी प्रगती झालेली चदसत 
नाही. जदाहरणाथस, शतेकी आचण खाण-धंदा वगळला तर सवस मोठ्या जद्योगात मालक-मजूर संबंधाबाबत 
काहंी राष्ट्रीय करार झाले आहेत. पण या करारािंी ्याप्ती मयमाणचदत आहे. संयुतित वाटाघाटीने 
सोडचवण्यािे म्हणून काहंी प्रश्न मान्य करण्यातं आले तरी काहंी महत्वािे प्रश्न या करारातून वगळले गेले 
आहेत. चवशषेतः जद्योगािी संघटना आचण धोरण यासंबधंीिे प्रश्न कामगाराचं्या एकंदर जीवनराहणीवर 
पचरणाम करणारे असतात पण त्यािंा या करारात अंतभमाणव झालेला नाही. कामगाराचं्यासाठी वैद्यकीय सेवा 
िालचवलया जातात, त्याचं्या चशक्षणािी ्यवस्था असते. परंतु वैद्यकीय व शकै्षचणक कायमाणच्या बाबतीत 
डॉतिटर वा चशक्षक याचं्या ्यावसाचयक संघटनाशंी सल्लामसलत करावी व त्यािें सहकायस चमळवाव े या 
चशफारशी मालक धुडकाऊन लाव ूशकतात. 

 
कामगार िळवळीिा चवस्तार आचण ्याप्ती वाढली म्हणून ती बाह्यतः शतितीशाली झालयासारखी 

वाटते, ही शतिती अद्याप वरवरिी आहे, आंतरीक नाही. कामगार िळवळ खरोखर शतितीशाली होण्यासाठी 
चतिी जद्दीष्टे वस्तु्स्थतीशी सुसंगत असली पाचहजेत आचण कायसपद्धती या जद्दीष्टानंा अनुरुप अशी असावी. 
कामगार िळवळीिे कायसके्षत्र फतित वेतन आचण कामािी पचर्स्थती या प्रश्नापुरते मयमाणचदत ठेवता येणार 
नाही आर्थथक चवकासाच्या काळात ही मयमाणचदत भचूमका योग्य होती. त्यावळेी मूलभतू आर्थथक ्यवस्थेिे 
प्रश्न जप्स्थत करण्यािी जरूर न्हती. पण आता पचर्स्थती बदलली आहे. वतेन आचण कामािी 
पचर्स्थती या प्रश्नावर मालकाशी वाटाघाटी करणे एवढेि आपले इचतकतस्य आहे अशी जुनी भचूमकाि 
कायम राहीली तर अनेक जद्योगात कामगार संघटनानंा काही चवशषे साध्य करता येणार नाही. वतेन 
वाढीिी अथवा कामािे तास कमी करण्यािी मागणी पुढे आलयाबरोबर आर्थथक पचर्स्थती अनुकूल नाही 
असा जबाब मालक वगस देतो. आचण जद्योगािें आधुचनकीकरण झाले नसेल, जुन्या तंत्रानेि जत्पादन होत 
असेल तर मालकािंा हा जबाब चबनतोड असतो. येथे कामगार िळवळीकडून एक िूक होते. जद्योगािी 
आर्थथक पचर्स्थती पगारवाढ करण्याइतकी िागंली नाही हे ते मान्य करतात पण पगारवाढ न देण्यािा 
मालकािंा चनणसय स्वीकारण्यास ते तयार नसतात. यात डावपेिािी िूक आहे. जघड सरळ हल्ला करून 
डाव जलटचवता येण्यासारखा नसताना ते सरळ हल्ला करीत बसतात. म्हणजे अगदी प्रचतकूल भचूमकेवरून 
ते मालकाशी लढू पाहतात. त्यािा पचरणाम अपेचक्षत असाि होतो. लढाईला प्रत्यक्ष तोंड लागण्यापूवीि 
त्यािंा पराभव अटळ झालेला असतो. 

 
या पचर्स्थतीत मूळ प्रश्नािी कक्षा वाढचवणे हाि शहाणपणािा मागस ठरेल. कामगार आचण मालक 

याचं्यामधील जद्योगातील जबाबदारीिी पारंपाचरक वाटणी आर्थथक वस्तु्स्थतीशी सुसंगत राचहलेली नाही. 
हे त्यानी लक्षात घेतले पाचहजे. वादग्रस्त प्रश्न केवळ एकाि पक्षाच्या म्हणजे मालकाचं्या अचधकार कके्षतील 
समजले जात. यापुढे ते प्रश्न जभय पक्षाचं्या चज्हाळ्यािे असतात की वस्तु्स्थती मान्य केली पाचहजे. 
कामगार संघटनानंी केवळ मालकािें दरवाजे ठोठावण्यात समाधान मानू नये. जद्योगािी पुनरसिना करणे 
शतिय आहे की नाही आचण जद्योगािी पुनरसिना करण्यात कामगारािंा सहभाग फायद्यािा होईल की नाही 
यािाही कामगार संघटनानंी चविार केला पाचहजे. कोणत्याही जद्योगािी जी संघटना चवचशष्ट काळात 
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करण्यात आली तीि चिरस्थायी अथवा अपचरवतसनीय समजण्यािे कारण नाही. काळानुसार चतच्यात बदल 
करणे आवश्यक असते अशी भचूमका कामगार संघटनानंी घेतली पाचहजे. कामगाराचं्या मागण्यािंा चविार 
करताना जद्योगाच्या संघटनेतील गुणदोष लक्षात घेतले पाचहजे. कारण त्याचं्या मागण्या पूणस करण्यािी 
जद्योगािी क्षमता जद्योगाच्या चवचशष्ट प्रकारच्या संघटनेवर अवलंबनू असते. कामगार संघटनानंा या अचधक 
्यापक भचूमकेवरून िळवळ करावी लागेल. मालकानंाही आपलया कामगार-मालक संबंधाचं्या जुनाट 
कलपना सोडून द्या्या लागतील, जद्योगातील कामगाराचं्या स्थानािा त्यानंा न्याने आचण अचधक वस्तुचन् 
पद्धतीने चविार करावा लागेल. एकीकडे मालक व कामगार दोघेही जद्योगातील भागीदार असतात अशी 
वतितृत्वपूणस भाषणे करायिी आचण दुसरीकडे या भागीदारीिे अगदी सामान्य हक् सुद्धा कामगारानंा 
प्रत्यक्षात द्यायिे नाहीत हा ढोंगीपणा आचण दुटप्पीपणा यापुढे िालणार नाही. मालमते्तच्या मालकानंा 
आपलया अपेक्षा पूणस घेण्यािा चजतका अचधकार आहे चततकाि वेतनावर जगणारानंा पण आहे. आर्थथक 
अडिणीमुळे ज्याचं्या अपेक्षा पूणस करता आलया नाहीत त्यानंा नुकसान भरपाई चमळण्यािी तरतूद करावी 
लागेल. कायस कुशलतेिी जी कसोटी मालक स्वतःच्या बाबतीत लागू करण्यास तयार नसतात ती कसोटी 
त्यानंा कामगारानंाही लावता येणार नाही हे मालक वगमाणला कळले पाचहजे. कामगारानंी पगाराच्या 
ककमतीइतके काम केले पाचहजे अशी अपेक्षा करण्यािा मालकानंा हक् जरुर आहे. त्यािबरोबर जद्योगािी 
संघटना कायस कुशल असावी आचण ्यवस्थापन अद्यावत असाव े अशी अपेक्षा करण्यािा कामगारानंाही 
चततकाि हक् आहे. 

 
अशा धोरणािी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना चवचशष्ट कारखान्यातील आचण चवचशष्ट जद्योगातंील 

संबधं बदलावे लागतील. कारखान्यातील एकतंत्री कारभारािी जुनी परंपरा कायमिी नष्ट झाली पाचहजे. 
काही नामाचंकत कंपन्यातून आता ही परंपरा जाऊ लागली आहे. कामगारािंी आजिी पचर्स्थती आचण 
त्यािें भचवत्य यासंबंधीिे सवस प्रश्न कामगाराचं्या प्रचतचनधींशी सल्लामसलत करून सोडचवण्यात आले 
पाचहजे. चशस्तीिे प्रश्न, नवीन प्ररियीयािंा स्वीकार, यंत्रसामुग्री आचण शास्त्रीय पद्धतीने ्यवस्थापनािी 
संघटना इत्यादी सवस प्रश्न या परस्पर वाटाघाटीच्या कके्षत आणाव े लागतील. बडतफस  कामगाराला 
कामगारािंा प्रचतचनधी असलेलया कचमटीकडे दाद मागण्यािा हक् असला पाचहजे. जद्योगधंद्यािे 
धोरणचवषयक अथवा संघटनाचवषयक प्रश्न कामगार संघटनेच्या अचधकार कके्षबाहेरिे आहेत, कामगारािंा 
या प्रश्नाशी काही संबधं नाही, ही जुनाट भचूमका मालकवगमाणला सोडून द्यावी लागेल. धंदा िागंला िालत 
नसेल तर कामगारानंा वतेनवाढ चमळणार नाही हे जघड आहे. धंदा िागंला िालावा हे कामगाराचं्याही 
चहतािे असलयामुळे जद्योगाच्या धोरणािे वा संघटनेिे प्रश्न हे कामगाराचं्याही चज्हाळ्यािे असतात. 
त्यािेंही चहतसंबधं त्यातं गुंतलेले असतात. कामगार-मालक संबंध हे आजच्या वस्तु्स्थतीशी सुसंगत असे 
बनचवले पाचहजे. या संबधंाचवषयीच्या जुन्या मृतशषे संकेतानंा चिकटून राहणे वडेगळपणािे होईल. हे 
संकेत चदवसेंचदवस अचधकाचधक हास्यास्पद होत िालले आहेत. आजच्या वस्तु्स्थतीनुसार मालक-मजूर 
संबधं न्याने घडचवण्यासाठी जद्योगािे धोरण व संघटनाचवषयक प्रश्न कामगाराचं्याही चज्हाळ्यािे 
असतात या सत्यािा स्वीकार करावा लागेल. यािा अथस असा की जद्योगातील दोन्ही भागीदारानंा धंद्यािी 
आर्थथक पचर्स्थती आचण नवीन प्रकलप यािंी सारखीि माचहती असली पाचहजे. कामगार-कपात आचण 
बेकार होणाऱ्या कामगारासंाठी करावयािी तरतूद कंपन्यािंी युती अथवा चवलीनीकरण करण्यािी 
इष्टाचनष्टता, तोट्यातील कारखाने वा खाणी बदं करण्यािा प्रश्न इत्यादी आर्थथक ्यूहरिनेच्या सवस बाबींिी 
जभय पक्षामध्ये संपूणस समानतेच्या पातळीवर ििमाण करण्यािी नवी परंपरा स्थापन झाली पाचहजे. थोडतियात 
म्हणजे कामगार संघटनानंा आपलया कायसके्षत्राबद्दल आचण मालकवगमाणला कामगार संघटनाचं्या 
कायसके्षत्राबद्दल न्या पचर्स्थतीशी सुसंगत व स्पष्ट अशी भचूमका स्वीकारावी लागेल. कामगार संघटनािंी 
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भचूमका संरक्षणात्मक वा आरियमक नसावी. ती चवधायक असली पाचहजे. यािा अथस मालकाइतकीि 
कामगार संघटनानंी जत्पादनािे तंत्र आचण जद्योगािी संघटना यािी सुधारणा करण्याबद्दल आस्था 
बाळगली पाचहजे. 

 
ज्या जद्योगामंध्ये अचतशय जच्च प्रतीिी संघटना चनममाणण झाली असेल तेथेि सामुदाचयक सौद्याच्या 

कके्षिी ्याप्ती वाढचवणे ्यवहायस ठरेल. शासनाला आपलया जपरियमात ही सुधारणा करता येणार नाही पण 
जेथे हा बदल होत असेल तेथें त्याला जते्तजन देण्यािे, गती देण्यािे काम शासनाला करता येईल. पण 
संयुतित औद्योचगक सचमत्याचं्या बाबतीत जो प्रकार घडला तो सामुदाचयक सौद्यािी ्याप्ती वाढचवण्याच्या 
बाबतीत होणार नाही अशी दक्षता बाळगावी लागेल. या संयुतित औद्योचगक सचमत्यांिी जाहीरात पुष्ट्कळ 
झाली. प्रारंभी त्यािें काम संसदेच्या थाटात िालू झाले. काही काळ ते तसेि िाललेही पण शवेटी मात्र 
त्यानंा केवळ िहा-पाटीिे स्वरुप प्राप्त झाले. ते्हा हा पयमाणय चनरुपयोगी आहे. या प्ररियीयेला िालना 
देण्यासाठी प्रथम कायद्यानेि कारखाना कचमट्यांिी स्थापना केली पाचहजे. कारखान्यातील एकतंत्री 
कारभाराला आळा घालण्यािे हे पचहले पाऊल होईल. या कारखाना कचमट्यानंा चशस्त, कारखान्यािी 
चनयमावली, बडतफी, जत्पादनाच्या नवीन तंत्रािा जपयोग आचण यंत्रसामुग्री तसेि कारखान्यातील 
सुरचक्षतता या संबंधीच्या सवस प्रश्नाबद्दल ििमाण करण्यािे कायदेशीर अचधकार असले पाचहजेत. सवस 
जद्योगािे अथवा जद्योगातील बहुतेक चवभागािे सवससामान्य प्रश्न कामगार-प्रचतचनधींशी सल्लामसलत करून 
सोडचवले जातील अशी ्यवस्था करणे हे एकतंत्री कारभाराच्या चनयंत्रणाखाली घेतलेले दुसरे महत्वािे 
पाऊल होय. चिचटश कंपनी चवषयक कायदा तो काळ वगेळा होता. त्यावळेी जद्योगात भाडंवल गुंतवणूक 
करणाऱ्या हजार एक लोकातंफे संिालक मंडळाला सवस कारभार करण्यािा अचधकार असे आचण हे 
संिालक मंडळ लाखो कामगाराचं्या सुख-स्वास्र्थ्यासंबधंीिे चनणसय केवळ आपलया मजीनुसार घेऊ शकत. 
त्या काळात ही हुकुमशाही पद्धत कदाचित अपचरहायस वाटली असेल; परंतु त्यानंतरच्या काळात मालकी 
आचण ्यवस्थापन यािंी फारकत झाली. मालकी असणारे आचण ्यवस्थापन करणारे वगेवगेळे लोक पुढे 
आले. कामगाराचं्या संघटना चनममाणण झालया आचण चशक्षणािाही प्रसार झाला. या न्या पचर्स्थतीत जुन्या 
पद्धतीच्या हुकुमशाही चनयंत्रणािे काही वैय्यथस ठरले नाही आचण ती अटळ राचहलेली नाही. अशी 
हुकुमशाही पद्धतीिी कारभार यंत्रणा आता केवळ जद्दाम आततायीपणािी समजली जाईल. यासंबधंी चम. 
हॉबसन यानंी केलेले भाष्ट्य आजही अगदी समपसक वाटते. ते म्हणतात : “शास्त्र, कुशल ्यवस्थापन आचण 
तंत्र योजना, जद्योगशीलता आचण औद्योचगक शतिती यािंी धंद्यािे मालक असलेलया भाडंवलदार वगमाणशी 
अचधकाचधक फारकत होत आहे... भाडंवल हे आवश्यक घटक आहे, परंतु भाडंवलािी पूवीिी शतिती आज 
राचहलेली नाही. स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जद्योगाच्या गतीिे प्रमाण ठरचवणे भाडंवलाच्या आवातियाबाहेरिे 
काम आहे. तसेि नफ्यातील कसहािा वाट स्वतःकडे घेण्यािी शतिती पण जरली नाही वा हक् राचहला नाही. 
कापड आचण खाणी धंद्यातील कामगारास एक नवीन जाणीव चनममाणण झाली आहे. ज्या धंद्यासाठी ते 
आपलया सवस शतिती विेीत असतात, ज्या धंद्यावर जीवन चनवमाणहासाठी ते अवलंबनू असतात त्या जद्योगावर 
आपली मालकी असली पाचहजे. भागधारकापेक्षा आपला या धंद्यावरील मालकीिा हक् अचधक यथाथस 
असतो असे कामगारानंा वाटू लागले आहे. ही आता नुसती भावना राचहली नाही. ती एक दृढ श्रद्धा झाली 
आहे. त्यामुळे आता एकोचणसा्या शतकातील एकतंत्री कारभार आचण बेछूट नफेबाजी यावर पोसलेली 
भाडंवलशाही अकायसक्षम झाली आहे. 

 
औद्योचगक स्वयंशासनािे काहंी गूढ तत्वज्ञान बनचवण्यािा हा प्रश्न नाही. प्रश्न अगदी साधा आचण 

सरळ आहे. सामान्य माणसाला आर्थथक जुलमापासून स्वतःिे संरक्षण करण्यािे अचधकार चमळाले 
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पाचहजेत. तज्ञानंा डावलून अनचभज्ञ माणसानंा अचधकार देण्यािाही हा प्रश्न नाही. तसेि पाचहले तर 
जद्योगातंील न्वद टके् प्रश्न असे असतात की संिालकापंैकी न्वद टके् त्याबद्दल स्वतःि अनचभज्ञ 
असतात. सूज्ञ संिालक तज्ञाचं्या सललयानुसार कारवाई करतात. तशीि वळे आली तर कामगार पुढारीही 
मालकाइततियाि सुबुद्धपणे तज्ञाचं्या सललयािा जपयोग करू शकतील. मानमरातब असलेलया प्रचतच्त 
मालकवगमाणबद्दल म्हणे भागधारकानंा चवश्वास वाटतो. पण इतर सवस लोकानंा मात्र ते मनोरंजक ककवा 
भयानक वाटतात. मुद्दा असा आहे की तज्ञािंा सल्ला जद्योगातील दोन्ही पक्षापुढे ठेवण्यात आला पाचहजे. 
आज पचर्स्थती अशी आहे की आर्थथक बदलािे पचरणाम वतेनावर जगणारानंा भोगाव े लागतात पण या 
बदलामुळे होणाऱ्या सामाचजक प्रचतचरिययेला ते चवरोध करू शकत नाही. असा चवरोध करण्यास ते असमथस 
असतात. बदल करण्यासाठी दडपण आणण्यािी शतिती त्याचं्या ठायी असते. त्यािंी दोन्ही बाजूने कुिबंणा 
होते. जद्योगािी पुनघसटना आपलयाला चवघातक होईल की पुनघसटना न झालयाने आपले नुकसान अचधक 
होईल यािा चनणसय घेणे त्यानंा अवघड होते. एखादी कंपनी नवीन यंत्रसामुग्री बसवनू कमसिाऱ्यािी संख्या 
चनम्म्याने कमी करू शकते, प्रौढ कामगारानंा काढून टाकून त्याचं्या जागी तरुण मुलानंा कामावर ठेव ू
शकते, कामगाराचं्या मोठ्या समूहािा जीवन चनवमाणह ज्याच्यावर अवलंबनू आहे असा कारखाना बदं करू 
शकते. हे चनणसय घेताना संबचंधत कामगार संघटनेच्या पुढाऱ्याशंी ििमाण करण्यािी त्या कंपनीला कोणत्याही 
प्रकारिी सतिती नसते. कामगार कपात केलयामुळे बेकार कामगारानंा द्या्या लागणाऱ्या सरकारी भत्त्याच्या 
खिमाणत हजारोंिी भर पडते आचण तरीसुद्धा हा चनणसय घेण्यापूवी संबचंधत शासकीय खात्याला त्यािी आगाव ू
माचहती देण्यािी सुद्धा कंपनीवर जबाबदारी नसते अथवा कामगार कपातीच्या चनणसयामुळे ज्यािें नुकसान 
होते त्या कामगारानंा नुकसानभरपाई देण्यािी त्याच्यावर जबाबदारी नाही. एकीकडे कंपन्या अशा पद्धतीने 
बेजबाबदारपणे कारवाई करतात तर दुसरीकडे सरकारी िौकशी कचमट्याचं्या प्रमाणभतू वाटण्यासारख्या 
चशफारशी धूळ खात पडतात. कंपन्याचं्या संिालक मंडळातील सभासदाचं्या अपात्रतेमुळे, स्वाथीपणामुळे 
अथवा शचैथलयामुळे कोणत्याही सुधारणा अंमलात येण्यास चवलंब लागतो. 

 
नवीन यंत्रसामुग्री बसचवण्याच्या धोरणाला कामगारािंा चवरोध असलयाबद्दल बरीि ििमाण ऐकू येते. 

चकत्येक वळेा ज्या पद्धतीने यंत्रसामुग्रीिे नूतनीकरण करण्यात येते. त्यामुळे कामगारािंा त्याला चवरोध 
असावा यािे आियस वाटत नाही. खरोखर आियमाणिी गोष्ट ही आहे की कारखानदारही त्याबद्दल चवशषे 
जत्सुक वा अधीर असलयािे आढळून येत नाही. कारखानदाराचं्या या चनरुत्साहाबद्दल वा जद्योगाच्या 
अवस्थेबद्दलच्या औदाचसन्याबद्दल मात्र चवशषे ििमाण होत नाही. कारखानदारािंी वृत्ती औदाचसन्यािी व 
बेचफकीरािंी असते. यािा सबळ पुरावा अमेचरकेत झालेलया एका िौकशीतून चमळाला. अमेचरकेच्या एका 
माजी राष्ट्राध्यक्षानंी जद्योगधंद्यातं होणाऱ्या नासाडीच्या कारणािंी तपासणी करण्यासाठी इंचजचनअरािंी एक 
कचमटी नेमली होती. या कचमटीने ज्या जद्योगािंी तपासणी केली त्या जद्योगात होणाऱ्या नासाडीबद्दल 
्यवस्थापनािी जबाबदारी ५० ते ८० टतितियापयंत आचण कामगारािी फतित ९ ते ४० टके् असलयािे 
आढळून आले. इंग्लंडमधील कोळसा आचण कापडधंद्यािी दुदसशा झाली होती. या धंद्यानंा पुन्हा आपलया 
पायावर मजबतू जभे करता याव े यासाठी अनेक सुधारणा सुिचवण्यात आलया होत्या या सुधारणानंा 
कामगारानंी चवरोध केला न्हता. मालकानंीि त्याचं्याकडे दुलसक्ष केले. या दोन्ही धंद्यातील वस्तु्स्थतीिे 
भयानक स्वरुप नुकतेि जघडकीस आले. त्यावरून एक गोष्ट मात्र चसद्ध झाली. भाडंवलदार वगस हाि 
आर्थथक कुशलतेिी जणु दैवी पे्ररणा असलेला आर्थथक प्रगतीिा रखवालदार असतो हा त्या वगमाणिा 
स्वतःबद्दलिा दावा अत्यंत फोल असलयािे शाचबत झाले. एखाद्या जद्योगािा ऱ्हास झाला तर त्याच्या 
मालकाना काही अडिणी चनममाणण होतात पण त्या धंद्यातील कामगारािंा मात्र सत्यानाश होतो. म्हणून 
कोणत्याही जद्योगािी खराबी होऊ नये अशी खंबीर भचूमका कामगारानंा घेता आली पाचहजे. त्यासाठी 
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त्यानंा आवश्यक अचधकार चमळाले पाचहजेत. जुनाट कायसपद्धती बदलण्यात या्यात आचण आवश्यक 
असेल तर जद्योगािी पुनरसिना करण्यात यावी असा आग्रह धरण्यािाही त्यानंा हक् असला पाचहजे, 
जद्योगािी संघटना जुनाट आचण अकायसक्षम असली तर कामगार आचण ग्राहक दोघािेंही नुकसान होते. 
जद्योगातील प्रस्थाचपत चहतसंबधंी वगमाणच्या चनष्ट्रियीयतेमुळे आधुचनकीकरणाच्या आवश्यक सुधारणा करण्यास 
अडथळा येता कामा नये. या जपाययोजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा चनममाणण करण्यातं 
यावी. याति दोन्ही वगमाणिे चहत असते. 

 
हा जदे्दश चसद्ध होण्यासाठी चद्व-चमतीच्या धोरणािी आवश्यकता असते. जे जद्योग खाजगी 

मालकीिे राहतील त्या संबंधीिे धोरण हा त्यािा एक भाग राहील. सावसजचनक मालकीच्या जद्योगाच्या 
के्षत्रािा चवस्तार हा त्या धोरणािा दुसरा भाग झाला. धोरणाच्या पचहलया भागासाठी चवचवध स्वरुपािी 
यंत्रणा जभारावी लागेल. एका स्थायी औद्योचगक आयोगािी अथवा चनयोजन खात्यािी स्थापना हा एक 
सहज सुिणारा पयमाणय झाला. चनरचनराळ्या जद्योगानंा आपली संघटना ्यव्स्थत करण्यास भाग 
पाडण्याइतके अचधकार या आयोगाकडे असले पाचहजे. अशी पुनघसटना होताना कामगार आचण ग्राहक 
याचं्या चहताकंडे योग्य लक्ष देण्यािी जद्योजकावंर सतिती करण्यािेही अचधकार या आयोगाकडे असाव.े 
आयोगाने चनरचनराळ्या धंद्यािी पाहणी करून त्यािंी संघटना आचण रिना या संबधंी कोणते बदल 
आवश्यक आहेत ते चनचित केले पाचहजेत. या जद्योगािें आधुचनकीकरण करण्यासाठी, जद्योगातील 
अकुशलता व नासाडी दूर करण्यासाठी आचण ग्राहकािें संरक्षण करण्यासाठी ज्या काही सूिना मालक, 
कामगार संघटना अथवा लोक प्रचतचनधींकडून येतील त्यािा आयोगाकडून योग्य चविार केला जावा. 
एखाद्या ्यवहार संस्थेने अथवा गटाने कामगार कपात करण्यािे अथवा कंपन्यािे चवचलनीकरण करण्यािे 
ककवा जनतेच्या चहत संबंधावर अचन् पचरणाम करणारी अशी अन्य काही योजना अमलात आणण्यािे 
ठरचवलयास ती अमलात आणण्यापूवी चतिा सवस तपशील या आयोगाकडे सादर करण्यािी त्यानंा सतिती 
करता आली पाचहजे. अशी योजनाबाबत कामगार संघटना व अन्य संबचंधत लोकाशी मालकानंी सल्ला 
मसलत केली आहे अशी आयोगाने स्वतःिी खात्री करून घ्यावी. आयोगानेही संबचंधत सवस लोकािें या 
योजनाबद्दलिे चनवदेन घ्याव ेआचण मग आयोगाकडूनि आवश्यक ती जपाययोजना आखून देण्यात यावी. 
कामािे तास कमी करणे, कामगारािंी बदली करणे, सेवा-चनवृत्तीवेतन व नुकसानभरपाईिी ्यवस्था, भाव 
चनयंत्रण, युती झालेलया कंपन्याचं्या चनयंत्रक मंडळावर लोक प्रचतचनधीिी नेमणूक असे काही संरक्षक 
जपाय या योजना अंमलात आणताना आवश्यक मानले जातील. मालक अथवा कामगार संघटना 
याचं्यापैकी कोणीही जद्योगाच्या पुनघसटनेिी काही योजना सादर केली नाही तर आवश्यक वाटलयास 
स्वतंत्रपणे आयोगाला आपलया जपरियमाने पुनरसिनेिी योजना हातात घेता येईल. पुनघसटनेिी आवश्यकता 
आहे हे एकदा चसद्ध झालयावर िालकानंी स्वखुषीने काहंी कारवाई न केलयास आपलया हुकुमाने पुनघसटना 
करण्यास िालकानंा भाग पाडण्यािा अचधकार असला पाचहजे. आचण अशा जपाययोजनेच्या 
अंमलबजावणीत अडथळे आणण्यािे प्रयत्न झाले तर संबचंधत जद्योगािा सावसजचनक जद्योगात अंतभमाणव 
केला जाईल अशी धमकी देण्यािे शस्त्रही त्याच्याजवळ असाव.े 

 
अशा प्रकारिे एक ‘अचधकार कें द्र’ चनममाणण झाले तर त्यापासून अनेक फायदे होतील. या अचधकार 

कें द्राच्या कारवाईमुळे खाजगी मालकीिे जद्योग सावसजचनक चहतािी योग्य दखल ठेवनू िालचवले जातील 
अशी चवश्वसनीय ्यवस्था होईल. जद्योगपतींना हे कें द्र म्हणजे एक सतत चमळणारा इषारा ठरेल. आपलया 
धोरणामुळे सावसचत्रक असंतोष चनममाणण होऊ लागला तर या सावसजचनक संस्थेकडे जाब द्यावा लागेल या 
भीतीिा अंकुश त्याचं्यावर राहील. मालकवगमाणच्या चन्ष्ट्रिययतेमुळे कामगार अथवा ग्राहक याचं्या चहताला 
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धोका चनममाणण होणार नाही यािी एक हमी चमळेल. तसेि जद्योगाच्या पुनघसटनेच्या योजना कामगारवगमाणच्या 
मतािी दाद-दखल न घेता अमलात आणलया जाणार नाहीत असे आश्वासन या अचधकार कें द्राच्या द्वारा 
चमळू शकेल. परंतु अशा अचधकार कें द्रािी स्थापना हे फतित एक पचहले पाऊल आहे. या एका जपायाने 
एकंदर प्रश्नािा संपूणस जलगडा होणार नाही. काही जद्योगाच्या चवचशष्ट स्वरुपामुळें  व आकारामुळे 
त्याचं्यासंबधंी चवशषे कडक धोरण स्वीकारण्यािी आवश्यकता नसते. त्याचं्या बाबतीत तडजोडीिा मागस 
म्हणून अचधकार कें द्रािे चनयंत्रण जपयुतित होईल. अशा प्रकारिे जद्योग पुष्ट्कळ असतात. परंतु चवशषे 
महत्त्वािे वा श्तितशाली नसतात. खरा प्रश्न असतो तो जनतेिे सुखस्वास्र्थ्य ज्याचं्यावर अवलंबनू असते 
अशा सेवािंा. त्या खाजगी नफेबाजीवर िालणार नाही. कारण या सेवावंर विसस्व स्थापन करणारे लोकि 
एकंदर राष्ट्रािेही मालक होऊ शकतील. याचशवाय दुसरे असे काही जद्योग असतात की ज्याचं्या 
एकाचधकारी मालकीमुळे ग्राहक त्यािंा असहाय चशकार बनतो. पचहलया प्रकारच्या सवस जद्योगाच्या बाबतीत 
दुसऱ्यापैकी काहंी जद्योगाच्या बाबतीत केवळ चनयमनाने काही भाग साधणार नाही. ते सावसजचनक 
मालकीिे करणेि आवश्यक असते. 

 
या प्रश्नावरील ििमाण दोन कारणामुळे गुदमरलयासारखी होते. ज्यािें चहतसंबंध धोतियात येतात 

त्याचं्या प्रिडं कोलाहलामुळे चतिा आवाज ऐकू येईनासा होतो. आचण कालबाह्य शब्दप्रयोग वापरून चनममाणण 
केलेलया धुतियात ती दडपली जाते. खाजगी जद्योग आचण राष्ट्रीयकरण हे या वादचववादातील प्रचतस्पधी 
संके्षप आहेत. परंतु चवरोधचवकासवादातील प्रचत-चसद्धान्ताच्या प्रकाशाने धुके चनवळून चविार स्पष्ट होण्यािे 
चदवस आता राचहले नाहीत. खाजगी जद्योगािा पुष्ट्कळसा भाग खऱ्या अथमाणने आता खासगी राचहलेला नाही. 
प्रत्येक पायरीला त्यािे सावसजचनक चहतसंबधंावंर आरियमण होत असते. खाजगी जद्योग हा शब्दप्रयोग 
चवचशष्ट वतितृत्वाला जधाण आणणारे स्वयंचसद्ध सूत्र राचहलेले नाही. वस्तुतः हे एक अचतशय संकीणस 
संकलपन आहे. आचण त्याच्या अथमाणच्या ्याप्तीत चभन्नचभन्न आर्थथक स्वरुपाच्या जद्योगािंा अंतभमाणव होऊ 
शकतो. फळाचं्या छोट्या दुकानापासून इ्म्पचरयल केचमकल इंडस्री’ज सारख्या प्रिडं जद्योगापयंत अनेक 
लहान-मोठ्या औद्योचगक संघटनािंा ‘खासगी जद्योगा’त समावशे होतो. आचण कायदेशीर दजमाण चविारात 
घेतला तर तंबाखूच्या दुकानापासून गे्रट वसे्टनस रेलवपेयंत सवसि खाजगी जद्योग एका पातळीवर असतात. 
आर्थथक धोरण नफेखोरीच्या हेतूने न ठरचवता सावसजचनक गरजािंा चविार करून ठरचवले जाव ेआचण त्यािे 
चनयंत्रण भागधारकाचं्या प्रचतचनधीकडू न होता राष्ट्राला जबाबदार असलेलया अचधकार कें द्राकडून ्हाव ेहे 
अचधक इष्ट आहे. राष्ट्रीयकरणाच्या मागणीिा हा अचभपे्रत अथस असतो. घटना व कारभार ्यवस्था यािंी 
चवचवधता या अथमाणशी चवसंगत ठरणार नाही. खरे महत्व वास्त्यािे असते, त्याने कोणत्या शब्दाने वणसन 
केले जाते त्यािे नाही. एखादा जद्योग खाजगी म्हणून संबोधला जातो वा सावसजचनक हा वास्तचवक 
महत्वािा प्रश्न नाही. जर जद्योग खाजगी असेल तर तो सावसजचनक चहताच्या दृष्टीने िालचवला जाईल अशी 
चवश्वसनीय ्यवस्था आहे की नाही आचण सावसजचनक असेल तर तो िागंलया प्रकारे िालचवता जातो की हे 
खरे महत्वािे असते. मालमते्तच्या मालकीिे हक् रियमशः काढून घेता येतात अथवा एकाि फटतियात नष्ट 
करता येतात. म्हणून ज्या जदे्दशासंाठी जद्योगािंी सावसजचनक मालकी इष्ट वाटते ते जदे्दश साध्य 
करण्यासाठी नेहमीि मालक बदलण्यािी आवश्यकता नसते. खाजगी जद्योगाप्रमाणे सावसजचनक 
जद्योगातही संघटनेच्या पद्धती चभन्न चभन्न असू शकतात. ते्हा मालकीिा बदल झाला तरी कोणते शासकीय 
तंत्र कायसकुशलतेच्या दृष्टीने अचधक जपयुतित ठरेल हा प्रश्न चशल्लक जरतोि. 

 
मालकी हक्ािी खरेदी करून जद्योग ताब्यात घेणे या अथमाणने सामान्यतः ‘राष्ट्रीयकरण’ हा 

शब्दप्रयोग वापरला जातो. एखादा जद्योग सावसजचनक सेवा म्हणून िालचवला जाईल अशी चवश्वसनीय 
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्यवस्था करण्यािा तो एक सोईस्कर मागस आहे. या पद्धतीत एकाि फटतियाने मालकी हक्ात बदल 
करण्यािा ्यवहार पूणस होतो, परस्परचवरोधी चहतसंबंधािा संघषस टाळला जातो. चनयमनाच्या धोरणामुळे 
तेि ते प्रयत्न पुनः पुन्हा कराव ेलागतात तेही या पद्धतीने टाळता येईल. पुनसघटनेिी ्यापक योजना करता 
येते आचण जद्योग खरेदीसाठी वापरलेलया रक्मेवरील ्याज भराव े लागत असलयामुळे तत्काल आर्थथक 
फायदा चवशषे झाला नाही तरी एकत्रीकरणातून होणारी काटकसर आचण भचवष्ट्य काळातील चवस्तारातून 
होणारी जत्पन्नातील वाढ यािंा फायदा जनतेला चमळतो. परंतु, हा पयमाणय सोईस्कर असला तरी तो एकमेव 
पयमाणय नाही. 

 
इंग्लंडमध्ये युद्धकाळातंील अलपजीवी ठरलेले अनेक प्रयोग आचण सहकारी िळवळीिी अफाट 

प्रगती होऊन चतने चकफायतशीर धंद्यातं केलेले अचतरियमण हे सवस आर्थथक ्यवहारािे चनयंत्रण करण्यािे 
प्रयत्न होते. त्यानंतर आणखीही काही जपाय योजण्यात आले. स्थाचनक मतितेदारी जद्योगानंा नफ्यािे दर 
वाढवनू जतरत्या प्रमाणात नफे चनयचमत करण्यात आले, १९३१ च्या रेलव ेकायदा व १९२६ िा वीजपुरवठा 
कायदा यासारख्या कायद्यानंी जद्योगािी संघटना लोकचहताच्या पायावर जभारण्यािा प्रयत्न केला; 
आर्थथक चहतसंबधंानंा सामाचजक जबाबदारीिे बंधन घालून त्यािे आरियमक व स्वाथी स्वरूप मयमाणचदत 
करण्यातं आले. एक अब्ज, सदतीस कोटी पौंडािें एकूण भाडंवल असलेलया दोन हजार कंपन्या कंपनी 
कायद्याखाली नोंदलेलया आहेत. त्यािें भाडंवल एकूण रचजस्टडस कंपन्यांच्या भाडंवलाच्या एकितुथांश 
आहे. या कंपन्यािें नफे आचण संिालकािें अचधकार आता सरकारी हस्तके्षपानेि चनयंचत्रत करण्यातं आले 
आहेत. या कंपन्याचं्या बाबतीत एक महत्वािा जुना चसद्धान्त आता बारगळला आहे. एकूण चशल्लकी 
नफ्यातील चहश्यावरील भागधारकािंा हक् अबाचधत राखलयाचशवाय जद्योग िालचवताि येणार नाही हा 
दावा आता कालबाह्य झाला आहे. यरूपमध्ये आचण चिचटश वसाहतीत सुद्धा शासनानंी चवचवध 
जपाययोजनाचं्या द्वारा आर्थथक चवकासािे योग्य चदशनेे चनयमन आचण आर्थथक चवकासाला सहाय्य पण केले 
आहे. कंपन्यािें भाग चवकत घेणे, त्यािें अध्यक्ष व संिालक याचं्या नेमणुका करणे मयमाणचदत काळासाठी 
काही सवलती देणे, सावसजचनक चवत्तीय संस्थातून त्यानंा कजस देणे आचण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थथक मदत 
करणे इत्याचद चवचवध मागस त्यानंी अवलंचबले आहेत.  

 
आता जद्योगािे चनयमन करण्यापेक्षा त्यािें राष्ट्रीयकरण करणे अचधक पसंत केले जाते. आचण 

त्यामुळे ्यवस्थापन काही सवससामान्य नमुन्यानुसार होऊ लागले आहे. चिचटश पोस्ट खात्याच्या धतीवर 
जद्योगािे चनयंत्रण अद्याप होत नाही. म्हणजे राजकीय नेत्याच्या चनयंत्रणाखाली सनदी नोकराकडून 
जद्योगािें ्यवस्थापन करणे हा प्रकार सावसचत्रक झालेला नाही. अद्यापही तो अपवादभतूि आहे. १९१८ िी 
प्रवृत्ती ही सावसजचनक मालकीिी आहे परंतु जद्योगािे सरकारीकरण करून ते सावसजचनक मालकीिे 
बनचवण्यापेक्षा कोणत्या तरी प्रकारच्या स्वायत्त ्यवस्थापनाकडे जद्योगािे चनयंत्रण सुपूतस करणे अचधक 
पसंत केले जाते. रेलव,े कालवे आचण जलमागस चवद्युत् शतितीिे कारखाने, बकँा आचण चवमा कंपन्या याचं्या 
कारभार ्यवस्थेसाठी यरूपच्या चनरचनराळ्या देशात चवचवध स्वरुपािी शासन यंत्रणा चनममाणण करण्यात 
आली आहे. चिचटश वसाहतीतही चनरचनराळ्या जद्योगधंद्यािें ्यवस्थापन आचण नगरपाचलकानंी िालचवलेले 
असंख्य जद्योग यानंीही शासन ्यवस्थेिे चवचवध प्रकार वापरले आहेत. अशा प्रकारे स्वायत्त शासनािे चवचवध 
प्रकार प्रत्यक्ष अ्स्तत्वात आलयामुळे सावसजचनक मालकी म्हणजे सनदी नोकरािें चनयंत्रण ही जुनाट 
कलपना कोणालाही पटण्यासारखी नाही. गेलया शतकाच्या जत्तराधमाणपासून चिचटशाचं्या मनात घर करून 
बसलेली ती एक भोळी समजूत आहे. तारखाते पोस्ट खात्यात सामील केलयापासून ही समजूत प्रसृत आहे. 
सवस फ्रें ि लोक चथल्लर असतात, परदेशी लोक कधी आंघोळ करीत नाहीत, प्रजासत्ताकाच्या अध्यक्षािंा 
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नेहमी खून होतो अशा त्या काळातील लोकभ्रमासारखीि ही एक भोळी समजूत असून ती मनातून काढणे 
आता अचतशय आवश्यक झाले आहे. 

 
मानवी बुद्धीिा चनकोप चवकास खुलया वातावरणात आचण स्वच्छ प्रकाशातंि होऊ शकतो. बुद्धीला 

प्रकाशािी जरुर असते. आर्थथक ्यवहारािंी पारख वस्तुचन् बुद्धीवादी कसोटीवर करण्यासाठी पण हीि 
साधी अट पूणस झाली पाचहजे. म्हणजे आर्थथक ्ववहारािी सवस वस्तु्स्थती प्रकाशात आली पाचहजे. परंतु 
आज पचर्स्थती अशी आहे की अगदी पालसमेंटच्या कायद्याने अ्स्तत्वात आलेलया जद्योगानंा सुद्धा त्यािंी 
िालू पचर्स्थती आचण भावी चवकासािी शतियता यासंबधंीिें सत्य लपवनू ठेवता येते. ही वस्तु्स्थतीबद्दल 
गुप्तता राखण्यािी पद्धत लबाडीला पूणस संधी चमळावी आचण अकुशलता जघडकीला येऊ नये याि हेतूने 
स्थापन झाली असावी. या पद्धतीने प्रामाचणक जद्योजकािे नुकसान होते. कारण प्रामाचणक भाडंवलदाराला 
जद्योगासंबधंी खरी माचहती हक्ाने चमळाली पाचहजे. ती चमळत नाही आचण ती चमळचवण्याच्या धडपडीति 
त्यािा सवस वेळ खिस होतो. अप्रामाचणक मनुष्ट्य सवससाधारण अज्ञानािा फायदा घेऊन खोटी माचहती 
पसरचवतो आचण तीि चवश्वसनीय आहे अशी बतावणी करतो.” पचरणामतः दोघाकडून लोकानंा अज्ञानात 
ठेवले जाते. ग्राहकाना शोषणापासून संरक्षण चमळण्यासाठी आचण कामगाराचं्या फसवणुकीला आळा 
घालता येण्यासाठी जद्योग व जद्योगाच्या सवस ्स्थतीबद्दल संपूणस माचहती चनयचमतपणे लोकाचं्या पुढे 
ठेवण्यात आली पाचहजे. भागधारकािें संरक्षण करण्यासाठी कंपनीिे चहशबे सादर करण्याच्या पद्धतीत 
बदल कराव े लागतील पण त्याचशवाय संबधंीत सरकारी खात्याकडून सवस प्रमुख जद्योगासंबधंीिे वार्थषक 
अहवालही प्रचसद्ध करण्यात आले पाचहजे. जद्योगात गुंतचवण्यात आलेलया भाडंवलासंबधंी आवश्यक 
माचहती, भाडंवल आचण आवतमाणवरील नफे, चनरचनराळ्या कंपन्यािंा जत्पादन खिस आचण त्यातील खिमाणच्या 
वगेवगेळ्या बाबी, चवतरणािा खिस आचण कारखान्यात अथवा खाणीत पैदा होणाऱ्या मालािी मूळ ककमत 
आचण ग्राहकानंा द्यावा लागणारी ककमत यातील तफावत, साखळ्या, युती व चवलीनीकरण या सवस 
गोष्टीबद्दलिा तपशील सरकारी प्रचतवृत्तात संपूणस देण्यात आला पाचहजे. अगदी अनचभज्ञ माणसाला 
प्रचतवृत्तात चदलेलया माचहतीिा बोध ्हावा म्हणून आवश्यक टीका चटप्पणीसह ही माचहती देण्यात यावी. 

 
अशा प्रकारे जद्योगासंबधंी सवस आवश्यक गोष्टींना प्रचसद्धी चमळणे ही एक प्राथचमक गरज आहे. पण 

तेवढेि करून भागणार नाही. प्रचसद्धी आवश्यक असते. प्रमाचणक माणसे लपवालपवी करीत नाहीत आचण 
लपचवणे शतिय नसेल तर लपचवण्यासाठी काही जरत नाही. परंतु प्रचसद्धीमुळे आणखी एक महत्वािे कायस 
होते. जद्योगाचं्या पचर्स्थतीला अशी प्रचसद्धी चमळणे ही सावसजचनक मालकीिा जलद चवस्तार करण्यािी 
प्रस्तावना होऊ शकेल. आचण म्हणून खाजगी जद्योगाच्या मालकानंा प्रचसद्धीिी एवढी भीती वाटते. 
सावसजचनक मालकीिा चवस्तार करण्यािे तंत्र हे अथमाणति बदलत्या पचर्स्थतीनुसार चनरचनराळ्या सेवासंाठी 
चभन्न स्वरुपािे असू शकेल. सहकारी िळवळीत भाडंवलावर ठरीव ्याज चदले जाते आचण नफा ग्राहकानंा 
वाटला जातो. सहकारी िळवळीत मोठ्या प्रमाणावरील संघटनािंी अथस्यवस्था आचण जनतेिे चनयंत्रण या 
दोन्हींिा चमलाफ झालेला असतो. त्यामुळे भरमसाट भाववाढीला आळा घातला जातो. सहकारी 
िळवळीच्या या वैचशष्ट्ठ्यामुळेि चतिा प्रभाव केवळ सभासदापंुरताि मयमाणचदत राहात नाही. स्थाचनक 
स्वराज्य संस्थानंी िालचवलेलया जद्योगात आजपयंत सात कोटी पौंडािे भाडंवल गुंतचवण्यास आले आहे. 
आवश्यक जद्योग सावसजचनक सेवा म्हणून िालचवले जाव ेया तत्वािे एक प्रात्यचक्षकि स्थाचनक संस्थाचं्या 
या जद्योगात चमळते. परंतु अशा जद्योगाचं्या स्थापनेवर अद्यापही काही हास्यस्पद बंधने आहेत. 
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परंतु खरा चबकट प्रश्न असतो तो सेवा-जद्योगािंा त्यािा प्रकारि वगेळा असतो. त्यािें प्रश्न एक 
तर राष्ट्रीय धोरणानेि हाताळले पाचहजेत, नाहीतर त्यानंा अचजबात हात लाव ू नये. त्यानंा योग्य प्रकारे 
सुबुद्धपणे हाताळता येण्यासाठी त्यािें स्वरुप चनचितपणे ठरचवता आले पाचहजेत. त्यानंा जे सावसजचनक 
महत्व असेल त्या प्रमाणात त्यािंी वगसवारी करावी. त्यािंा प्रश्न एखाद्या अमूतस सुत्रानुसार सोडण्यािा प्रयत्न 
करू नये. त्यािें सावसजचनक जीवनात जे वास्तव स्थान असेल ते लक्षात घेऊन त्यािें प्रश्न हाताळले 
पाचहजेत. या जद्योगािें ढोबळ मानाने दोन गट करता येतील. प्रथम जे जद्योग त्याच्या मालािा चवचशष्ट 
प्रकार, त्या मालासाठी असणाऱ्या मागणीिे चवचशष्ट स्वरुप तसेि वैय्तितक अचभरुिी, जपरियम आचण 
कौशलय यावर अवलंबनू राहाव ेलागणे वगैरे कारणामुळे खऱ्या अथमाणने खाजगी म्हणून संबोधण्यास योग्य 
असतात त्यानंा एका बाजूला काढाव.े नंतर जे जद्योग जरतात त्यािें तीन गटात वगीकरण करता येईल : 
(१) राष्ट्राच्या अथस ्यवस्थेिे अचध्ान असणारे, म्हणजे अथस्यवस्थेिी सुबत्ता व भरभराट ज्याचं्यावर 
अवलंबनू असते असे जद्योग. (२) अंशतः अथवा पूणसपणे कोणत्याही प्रकारच्या युतीिे विसस्व ज्याचं्यावर 
आहे असे जद्योग. (३) कायस कुशलता वाढचवण्यासाठी ज्या जद्योगािंी पुनघसटना आवश्यक झालेली असते 
परंतु भाडंवलाच्या अभावामुळे अथवा चहतसंबधंी लोकाचं्या अडथळ्यामुंळे ती होऊ शकत नाही आचण म्हणून 
असमथस झालेले जद्योग. या तीन गटात ज्या जद्योगांिा अंतभमाणव होतो. ते चवचवध प्रकारिे आचण काही 
परस्परानंा ्यापणारे असतात. परंतु आर्थथक वस्तु्स्थतीच्या दडपणामुळे या जद्योगानंा सावसजचनक महत्व 
असते. आचण त्यािें हे सावसजचनक महत्व हेि त्यािें सवस सामान्य वैचशष्ट्ठ्य असते. हे जद्योग सावसजचनक 
चनयंत्रणाखाली आणले पाचहजेत याबद्दल वाद होण्यािे तसे कारण नाही. आवश्यक सेवा सुद्धा सावसजचनक 
कलयाणािी दृष्टी न ठेवता फतित भाडंवल गुंतचवणारानंा नफा कसा कमावता येईल याि जदे्दशाने 
िालचवण्यास हरकत नाही, ग्राहकािें शोषण करण्यासही प्रत्यवाह नसावा असे कोणािे मत असेल तर 
त्यािंी गोष्ट वगेळी आहे. पण तशी भचूमका नसेल तर या जद्योगानंा सावसजचनक जद्योगाच्या कके्षत 
आणण्यािा पयमाणय चनर्थववाद मान्य ्हावा. आता हे चनयंत्रण केवळ चनयमनाच्या स्वरुपािे मयमाणचदत असाव ेकी 
सरकारने जद्योग प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊन एखाद्या स्वायत्त संस्थेकडे ते िालचवण्यास द्यावे हा केवळ 
तपशीलािा भाग झाला. पचर्स्थतीनुसार आचण प्रत्येक जद्योगािे स्वरुप लक्षात घेऊन नेमकी कोणती 
्यवस्था अचधक जपयुतित होईल ते ठरवाव ेलागेल वर जल्लेखलेलया गटापंैकी चतसऱ्या गटातील जद्योगाचं्या 
बाबतीत नुसते चनयमन पुरेसे होईल. पचहलया गटाच्या आचण दुसऱ्या गटातील जद्योगाचं्या बाबतीत मात्र 
सावसजचनक चनयंत्रण आवश्यक होईल. 

 
कोणत्याही प्रश्नाच्या गाभ्याला हात घातलयाचशवाय धोरणािंी सुबुद्ध आखणी होत नाही. आर्थथक 

जगातील मोतियाच्या जागावंर कबजा करणे हे पचहले महत्वािे काम असते. या जागावर ज्यािंा ताबा 
असतो ते साऱ्या जगाला आपलया इच्छेप्रमाणे नािव ूशकतात. बकँा हे एक असे महत्वािे शतिती कें द्र आहे. 
दुसऱ्या कोणत्याही संस्थापेंक्षा आर्थथक हवामान बनचवण्यात बँकािा भाग अचधक मोठा असतो. वाहन-
्यवस्था हे असे दुसरे शतितीस्थान असून चवदु्यत् शतिती हे चतसरे आहे. इंग्लंडमध्ये कोळशापासून वीज 
चनममाणण होत असलयामुळे कोळसा जद्योग हे िौथे, जमीन पािव े आचण शस्त्रचनर्थमती हे सहावे शतितीस्थान 
आहे. या सवस आर्थथक जीवनातील मोतियाच्या जागा आहेत. खचनज संपत्ती जद्योग सावसजचनक मालकीच्या 
करण्यात अशी चशफारस दोन िौकशी मंडळानंी यापूवीि केली आहे. त्यापैकी एका मंडळाने खाण धंदा 
सावसजचनक मालकीिा असावा असे सुिचवले होते तर दुसऱ्याने त्यािे चनयंत्रण शासकीय आयुतिताकडे 
सोपवावे अशी चशफारस केली होती. प्रा. ऑरचवन आचण चम. पील या शतेकी तज्ञानंी अलीकडेि शतेीच्या 
जचमनी सरकारने ताब्यात घ्या्या अशी सूिना केली आहे. गेलया पंधरा वषमाणतील बदल लक्षात घेता ‘देशािी 
आर्थथक घसरगुंडी थाबंचवण्यािा हा एकमेव मागस आहे’ असे या तज्ञानंा वाटते. खाजगी जद्योगाबद्दल 
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कोणाला चकतीही पे्रम असले तरी टाकसाळीवरील सरकारिी मतितेदारी नष्ट करावी असे कोणी म्हणत 
नाही. टाकसाळ खाजगी जद्योग म्हणून िालचवणे ज्या कारणासाठी कोणीही पसंत करीत नाही बरोबर 
त्याि कारणासाठी पतीच्या ्यवहारावर खाजगी संस्थािें चनयंत्रण असणे ही अयोग्य वाटले पाचहजे. अथमाणत 
खाजगी पत ्यवहाराला सरकारी चतजोरी आचण बँक ऑफ इंग्लंड याचं्या परस्पर संबंधािी मयमाणदा असते. 
पण हे लक्षात घेऊनही पत ्यवहारािे चनयंत्रण खाजगी संस्थाकंडे ठेवण्याला चवरोध केला पाचहजे. पत 
्यवहार चनयंत्रण करणाऱ्या खाजगी चवत्त सते्तला अचतशय ्यापक सत्ता प्राप्त होते. या सते्तिे पचरणाम 
चवचवध आचण महत्वाच्या चहतसंबधंावर होतात आचण म्हणून संयुतित भाग भाडंवल असलेलया खाजगी 
कंपन्याकंडे त्यािें चनयंत्रण सोपचवणे इष्ट नसते. 

 
सेवा जद्योगाचं्या खास स्वरुपामुंळे नफा कमावणाऱ्या अन्य जद्योगापेंक्षा काही वेगळे स्थान त्यानंा 

प्राप्त होते हे खरे असले तरी या सवस जद्योगानंा एकि सवस सामान्य योजना लागू करण्यािे प्रयोजन नाही. 
जद्योगािें संिलन योग्य प्रकारे करता याव ेम्हणून मालकी हक्ािी खरेदी करणे अथवा त्याचं्यावर सरकारी 
चनयंत्रण घालणे या पैकी कोणताही पयमाणय जदे्दश साध्य करण्यास जपयुतित ठरेल. यापैकीं कोणत्या पद्धतीिी 
चनवड करावयािी हा केवळ ्यावहाचरक चनणसयािा भाग असतो. हा चनणसय प्रत्येक जद्योगाच्या बाबतीत 
स्वतंत्रपणे घेतला पाचहजे. कोणत्याही एकाि पद्धतीला बाधूंन न घेता जरूर असेल त्या प्रमाणे चवचशष्ट 
पद्धतीिी चनवड केली पाचहजे. असे जे चनरचनराळे पयमाणय जपलब्ध असतात त्यापैकी काहींिा येथे चनदेश 
करता येईल; शासकीय आयुतिताकंडे ्यवस्थापना सोपचवणे हा एक पयमाणय झाला. पण आणखी काही 
पयमाणयािंा अवलंब करता येईल. ‘प्ब्लक युचटलीटी’ कंपन्यािंा चवस्तार करणे, खाजगी कंपन्यामध्ये 
सरकारने चनयंत्रण चमळवण्याइतके भाग भाडंवल गुंतवनू संिालकाचं्या चनयुतितीिे अचधकार स्वतःकडे घेणे, 
शासनाने चनचित केलेलया चनयमानुसार काम करणाऱ्या मान्यता प्राप्त कंपन्याना भाडंवल व प्रत देऊन 
सहाय्य करणे, आयात मंडळ स्थापन करून कच्चा माल व शतेकी माल यािें चनयंत्रण करणे, युद्ध काळात 
जपयुतित ठरलेली सावसजचनक जमा खिमाणिी पद्धत पुन्हा िालू करणे इत्याचद अनेकचवध पयमाणय आहेत. 

 
शासकीय अथवा चनम-शासकीय संस्थाचं्या मालकीिी आजि सुमारे दीड लक्ष एकर जमीन आहे. 

जरलेली जमीन त्यातील खचनज संपत्तीसह सरकारी मालकीिी करण्यात आली पाचहजे. बकँ ऑफ 
इंग्लंडिी जुनी घटना बदलून चतिे आधुचनकीकरण सहज करता येईल. बँकेिी पुनघसटना करून चतला 
स्पष्टपणे सावसजचनक संस्थेिे स्वरुप चदले पाचहजे. पुष्ट्कळशा प्रमाणात हे काम झाले आहे. संयुतित भाग 
भाडंवल असलेलया बकेँिे ५१ टके् भाग भाडंवल सरकारने खरेदी केले व बँकेच्या धोरणािे कडक चनयंत्रण 
सुरु केले तर त्यामुळे काही आपत्ती ओढवणार नाही. सरकारिे चनयंत्रण आलयाबरोबर बनॅ्केिे संिालक 
तत्काल राजीनामा देतील अथवा अकुशलतेने कामकाज करू लागतील ही भीती ्यथस आहे. भचवष्ट्य 
काळात चवदु्यत् शतितीला येणारे महत्व लक्षात घेता वीजेिे जत्पादन खाजगी मतितेदारी कंपन्याकडे ठेवणे 
योग्य होणार नाही, चवद्युत् आयुतिताकडे वीज वाटपािे काम सध्या आहेि त्याच्या जोडीला वीज जत्पादनािे 
जद्योगही त्याचं्याि स्वाधीन करण्यात यावे. त्यािबरोबर कोळसा जद्योगही सरकारने ताब्यात घ्यावा आचण 
त्यािे संिलन शासनाच्या मालकीच्या खचनज संपत्तीिे ्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेलया खास 
आयुतिताकडे सुपूतस कराव.े रेलविेा कारभार कायद्याने आखून चदलेलया संचवधानानुसार िालतो. म्हणून 
रेलव ेहा आज खाजगी जद्योग मानला तरी पधंरा वषमाणपूवी खाजगी जद्योगािा जो अथस होता त्या अथमाणने तो 
खाजगी जद्योग राचहलेला नाही. म्हणून सरकारने तो चवकत घेण्यािी जरूरी नाही. फतित त्याच्या 
संिालकाच्या नेमणुका सरकारने करा्या म्हणजे सावसजचनक जद्योगािे फायदे रेलवलेाही चमळतील. 
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ज्या काळात ‘राजा’ जपद्रवकारक होता त्या काळात एका सुप्रचसद्ध इं्ग्लश वचकलाने चलचहले होते 
की, “स्वतःला स्वास्र्थ्य चमळाव ेम्हणून माणसाने राजा ही संस्था चनममाणण केली. कुटंुबातील एका माणसावर 
मटण खरेदी करण्यािी जबाबदारी सोपचवली की इतरानंा आराम करता येतो.” जबाबदारीपासून फारकत 
झालेली राजसत्ता जर चवषवत् होत असेल तर आर्थथक प्रयत्नात मात्र ती औषधासारखी ठरेल हे शतिय 
नाही. चनसगमाणचवरुद्ध माणसाला सतत संघषस करावा लागत असलयामुळे आर्थथक प्रयत्नानंा चवशषे अथस प्राप्त 
होतो. म्हणून जत्पादक आचण नागचरक याचं्या संबंधानंा सेलडनिे सूत्र लागू केलयास चनसगमाणचवरुद्धिा संघषस 
कदाचित अचधक पचरणामकारक रीतीने िालचवता येईल. कुशलतेिे अंचतम अचध्ान माणसाच्या मनात 
असते. केवळ कृचत्रम जपायानंी कुशलता साध्य होत नाही. कलहचप्रय माणसाचं्या सुबुद्ध सहकारावर 
कायमाणिी कुशलता अवलंबून असते. भकेुमुळे ही माणसे काम करायला तयार होतील पण त्याचं्यात परस्पर 
चवश्वास असेल तरि तो एकमेकाशंी सहकायस करण्यास प्रवृत्त होतील. आर्थथक ्यवहारािे संिलन 
करण्यािी जबाबदारी ज्याचं्यावर आहे त्यानंी आपलया हाताखाली काम करणाऱ्या माणसािंा चवश्वास 
संपादन केला पाचहजे. केवळ मालकी हक्ाच्या जोरावर असा चवश्वास चमळचवता येणार नाही. तो सामाचजक 
अचधकारानेि चमळचवता येईल. या चवश्वासािा जपयोग वैय्तितक स्वाथमाणसाठी करता येणार नाही. 
सामाचजक जदे्दशासाठीि त्यािा जपयोग होऊ शकेल. संिालकाच्या या अचधकारािे स्वरुप काहीही असले 
तरी तो पचरणामतः जनसेविेा अचधकार असला पाचहजे. त्याचं्या मालकानंा म्हणजेि जनतेला ते जबाबदार 
असतात व आपलया जबाबदाऱ्या ते कशा पार पाडतात यािा जाब चविारण्यािा जनतेला हक् असतो. 
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प्रकरि ६ िे 
लोकशाही आणि समाििाि 

 
समाज-संस्कृतीच्या चवकासासाठी दोन गोष्टींिी आवश्यकता असते. पचहली गोष्ट म्हणजे 

माणसाला आपलया भौचतक पचर्स्थतीवर चवजय चमळवावा लागतो. त्याबरोबर चवचवध के्षत्रातील कायमाणिे 
तौलचनक मूलयमापन करण्याइतकी सारासारबुद्धी पण माणसाला असावी लागते. असा सारासारचववेक 
माणसाने दाखचवला नाही तर त्याने चनसगमाणवर चमळचवलेले चवजय पराभवापेक्षा घातक ठरतील. अधस 
शतकापूवी असे गृचहत धरण्यात येई की मनुष्ट्य जातीिी दोन्ही आघाडीवर समान प्रगती होत आहे. 
चनसगमाणवर स्वाचमत्व चमळचवण्याच्या प्रयत्नात ज्या प्रमाणात त्याला यश चमळाले त्या प्रमाणात त्याच्या 
राजकीय पध्दती आचण सामाचजक संस्था यािंाही चवकास झाला. एक मत म्हणून या चविारािी काही 
ककमत असली तरी वस्तु्स्थती त्याच्या संपूणस चवरुद्ध आहे. शास्त्र आचण तत्त्वज्ञान यानंी काही नेत्रदीपक 
चवजय चमळचवले आहेत हे खरे आहे, या चवजयािी फळे शातंतेत प्राप्त करून घेण्यासाठी व समाजात त्यािें 
न्याय्य वाटप करण्यासाठी काहंी गुणािंी आवश्यकता असते. माणसाला चनसगमाणवर चमळचवलेले चवजय 
आचण या चवजयािी फळे समाजात पोिती करण्यािी चरियया या दोन गोष्टींना जोडणारा साधंा असतो तो मात्र 
अपेके्षपेक्षा वगेळा आचण नाजूक बनला आहे. युगानुयुगापासून चनममाणण झालेलया ज्ञानािा वारसा समाजाला 
चमळाला खरा पण या वारशािा जपयोग चपसाट माणसाच्या बेदरकारपणाने अथवा रानटी माणसाच्या 
रियोयमाणने केला जाणे शतिय असते हे आता स्पष्ट झाले आहे. चिरस्थायी सुबत्ता प्राप्त करून घेण्यािे रहस्य 
समाजाला शोधून काढता येईल पण ते रहस्य कडीकुलुपात बदं करून ठेवले जाण्यािा धोका असतो. 
चनसगमाणच्या शतिती आपलया रथाला जोडण्याच्या साधनावर प्रभतु्व चमळचवणे शतिय आहे. पण नंतर तो रथ 
प्रिडं वगेाने अरियाळ चवरियाळ कड्याच्या अगदी टोकापयंत नेला जाणेही शतिय आहे. चम. वलेस यानंी एका 
क्लपत जगािे वणसन केले आहे. त्या जगात सामुराई आचण वैमाचनक यािें विसस्व असते. चम. वलेस यािें 
क्लपत जग आता प्रत्यक्ष वास्तवात जतरलेले चदसते. आचण या न्या वास्तवात मनुष्ट्यजात वािेल की नाही 
यािी शकंा वाटते. 

 
(१) 

आकृणतबंध आणि िास्तिता 
 
माणसाच्या शतितीिी अफाट वाढ ्हावी परंतु त्याबरोबर या शतितीिे चनयंत्रण करण्यास त्यािी 

आवश्यक ती समथसता त्याला न चमळालयामुळे त्याच्या वाढत्या शतितीतून चवनाशि चनममाणण ्हावा हा प्रकार 
आपलयाि युगािे खास वैचशष्ट्ठ्य नाही. ज्ञान आचण राजकीय बुद्धीमत्ता याचं्यात फारकत झालेली पाहून 
आियस वाटण्यािे कारण नाही. या फारकतीिे एक कारण तरी सहज सागंता येईल. वस्तु्स्थतीकडे 
जघड्या डोळ्यानंी पाहणे आचण जे प्रत्यक्षात चदसते त्यािा वस्तु्स्थती म्हणून स्वीकार करणे हा 
शहाणपणािा प्रारंभ समजता येईल. नैसर्थगक िमत्काराच्या बाबतीत वस्तु्स्थतीिे प्रामाचणक आकलन 
अवघड झाले तरी त्या सत्त्याच्या स्वीकाराला फार चनकरािा चवरोध होत नाही. चनसगमाणिे संशोधन करण्यास 
शास्त्रािंा फतित साधनाशंीि संबधं येतो, साध्याशी येत नाही. सामाचजक जीवनािी बाह्य पचर्स्थती 
सुधारण्याला त्यािी मदत होते. परंतु समाज-जीवनािे अचध्ान अथवा जदे्दश यािंी चिचकत्सा ते करीत 
नाहीत. शास्त्रािंी स्फोटक शतिती प्रिडं असली तरी ती नैचतकदृष्ट्ट्या तटस्थ असते. त्यामुळे प्रस्थाचपत सत्ता 
त्यािंा हवा तसा जपयोग करून घेऊ शकते. कीड न लागणाऱ्या ग्हाच्या जत्पादनापासून चवषारी गसॅच्या 
चनर्थमतीपयंत आपलया कोणत्याही जचद्दष्टासंाठी सत्ताधाऱ्याकंडून शास्त्रािंा जपयोग करून घेतला जातो. 
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त्याचं्यामुळे आपलया सते्तला काहंी धोका चनममाणण होईल अशी भीती सत्ताधाऱ्यानंा वाटत नाही. वरील 
प्रकारच्या शास्त्रीय शोधानंी जपलब्ध झालेले सत्त्य झाकण्यािी सामान्य माणसाला इच्छा असते. असे सत्त्य 
ज्यामुळे जास्तीत जास्त कळून येईल अशा संशोधनािे ते स्वागत करतात. राजकीय आचण सामाचजक 
प्रश्नाच्या बाबतीत मात्र प्रिचलत धोरण वेगळे असते. राजकीय आचण सामाचजक प्रश्नाशी समाजातील प्रबल 
वगमाणच्या भावना आचण त्यािें चहतसंबधं दोन्हीही चनगडीत असतात. म्हणून या प्रश्नासंबधंी संपूणस प्राजंळपणा 
दाखचवण्यािी या वगमाणिी सामान्यतः इच्छा नसते आचण अगदी िचिति असा स्पष्टवतितेपणा प्रत्यक्षात 
दाखचवला जातो. काही देशात या प्रश्नाचं्या खुलया ििेला कायद्यानेि बदंी घातली आहे. अशा खुलया 
ििेने समाजािा चपरॅचमड पोखरला जाईल अथवा जध्वस्त होईल अशी त्यानंा भीती वाटते. दुसऱ्या काही 
देशातं हे सभ्य दुटप्पीपणािे चवषय झाले आहेत. या प्रश्नाचं्या बाबतीत काहीसा सुजाण ढोंगीपणा हाि एक 
प्रस्थाचपत चहतसंबधं झालेला आहे. 

 
परंतु या भचूमकेमुळे वस्तु्स्थतीिे ज्ञान चमळण्यास प्रचतबधं होत नाही. आजिी समाज रिना 

गुंतागुंतीिी झाली आहे. अशा समाजाच्या ्यावहाचरक गरजासंाठी वस्तु्स्थतीिे ज्ञान आवश्यक असते. 
म्हणून या संदभमाणत सूक्ष्म पण अचधक पचरणामकारक अशी कारवाई केली जाते. माणसािंी मने आचण 
वास्तवता याचं्यामध्ये एक पडदा सोडला जातो. हा पडदा वस्तु्स्थतीिे दशसन अजीबात होऊ नये इतका 
अपारदशसक नसतो. पण या पडद्यातून वास्तवतेकडे पाहताना चतिा रंग आचण आकार बदलतो. वास्तवािे 
अ्स्तत्व प्रगट होते, पण यािा आशय लपचवला जातो. अशा रीतीने मानव समाजािे राज्यकते अस्वस्थ 
करणाऱ्या सत्यािा फार मोठा आघात आपलयावर होऊ नये अशी दक्षता घेतात. आचण सत्याला पडद्याआड 
झाकून ठेवलयानंतर सामाचजक नीतीमते्तिी दोन वगेळी मूलये त्यानंा एकाि वेळी माडंता येतात आचण या 
चभन्न चभन्न मूलयािंा आपसात टकराव होणार नाही अशी खबरदारी पण घेता येते. यापैकी एक प्रकारिी मूलये 
प्रत्यक्षात अनुसरणािी असतात आचण दुसरी फतित दाखचवण्यासाठी असतात. या खुबीमुळे कोणत्याही 
प्रकारिा अप्रामाचणकपणा न करता आदशस तत्त्वाच्या पुरस्कारािे नैचतक समाधान चमळचवता येते आचण त्याि 
बरोबर वस्तुचन् आिारािे भौचतक फायदेही चमळचवता येतात. 

 
पचहलया प्रकारिी मूलये पारंपाचरक ज्ञान आचण रुढ गुणधमस यासंबंधी असतात. दुसऱ्या प्रकारिी 

मूलये समाज पध्दतीिी असतात. या मूलयाचं्या आधाराने चवचशष्ट समाजपध्दती कायम ठेवली जाते, आर्थथक 
संघटनािें चवचशष्ट स्वरुप या मूलयानंी प्रमाचणत केलेले असते. या चवचशष्ट समाजपद्धतीमुळे व आर्थथक 
संघटनाचं्या स्वरुपामुळे राष्ट्रातील आचण वगमाणतील संबधं घडचवले जातात आचण या चवचशष्ट संबधंामुळे 
्यावहाचरक आिारही चवचशष्ट पद्धतीिा घडचवला जातो. प्रािीन लोक जीवनािे संशोधन करणारे 
मानववशंशास्त्रज्ञ फतित त्या समाजातील नेत्याचं्या मतािंा वा चविारािंा अभ्यास करीत नाहीत. ते त्या 
समाजातील कुटंुब ्यवस्था, वगसरिना, मालमते्तच्या मालकी संबंधीिे चनयमन व जीवन चनवमाणहासाठी 
लोकानंा करा्या लागणाऱ्या कामाच्या संघटनेिी पद्धत या सारख्या ्य्तितभावरचहत असलेलया सामाचजक 
चवशषेानंा महत्व देतात. सुधारलेलया समाजािंा अभ्यास करताना हीि पद्धत योग्य होईल. हे समाज 
कोणत्या तत्त्वािंा पुरस्कार करतात यावरून त्यािें स्वरुप चनचित करता येणार नाही. त्यािंी ता्त्वक 
वतित्ये प्रामाचणक असतीलही परंतु भाषणापेक्षा प्रत्यक्ष आिरणातिाि चविार केला पाचहजे. जेथे खचजना 
तेथे हृदय असते असे म्हणतात. मनुष्ट्य जी चनवड करीत असतो त्यावरून त्याच्या आवडी कळून येतात. 
भाषणावरून माणसािी मते कळतात. पण त्याचं्या श्रद्धा काय आहेत ते कळून घेण्यासाठी त्यानंी चनममाणण 
केलेलया संस्थािें पचरशीलन केले पाचहजे. 
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राष्ट्राचं्या परस्पर संबधंात अशा दोन वगेवगेळ्या मूलयािंा जपयोग होतो हे कोणी अमान्य करणार 
नाही. या वगमाण-वगमाणच्या संबधंातही या दुहेरी मूलयांिा जपयोग केला जातो हे सहजासहजी मान्य केले 
जाणार नाही. पािात्य संस्कृतीत काही जद घोचषत तत्त्व ेआहेत. वैय्तितक स्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समानता, 
गुणवते्तला कतृसत्वािी सावसके्षते्र खुली ठेवणे, दुबसलािें शोषणापासून संरक्षण आचण राजकीय लोकशाही असा 
हा दशसनी सागंाडा आहे सत्ता आचण संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी संघषस ही त्याचं्या अथस ्यवस्थेतील प्रबल प्रवृत्ती 
असते. आचण याि प्रवृत्तीिा ठसा त्याचं्या आर्थथक संस्थावंर जमटलेला आहे. या भाडंवलदारी समाजात वर 
नमूद केलेलया मूलभतू तत्त्वानंा अनेक चवरोधी शतितींशी सामना करावा लागतो. या चवरोधी शतिती तत्त्वािें 
वैय्यथस जघडपणे कधीि अमान्य करीत नाहीत; पण ती कायमाण्न्वत करण्यास मात्र त्यािंा प्रचतबधं होतो. 
जदाहरणाथस, भाडंवलदारी अथस ्यवस्थेत अलपसंख्य मालक वगमाणच्या हातात कारखाना आचण यंत्रसामुग्रीिे 
चनयंत्रण असते. कारखाने आचण यंत्रसामुग्री याचं्या चशवाय बहुसंख्य लोकािंा जीवन चनवमाणह अशतिय होतो 
म्हणून या चनयंत्रणाने स्वातंत्र्यािे तत्व चनरथसक ठरचवले जाते. बहुसंख्याचं्या असहायतेमुळे अलपसंख्य 
मालकानंा त्याचं्यावर आपली इच्छा लादता येते. मालक वगमाणला कोणावरही प्रत्यक्ष सतिती करण्यािी जरूर 
नसते. बहुसंख्यानंा आर्थथक अडिणीत आणून आपलया इच्छेप्रमाणे वागण्यास ते भाग पाडू शकतात, हे 
झाले वैय्तितक स्वातंत्र्याबद्दल. कायद्यापुढील समानतेच्या तत्वािीही अशीि परवड होते. इंग्लंडमधील 
न्यायदानािी ्यवस्था अत्यंत खिमाणिी झाली आहे. गचरबानंा हा खिस परवडणारा नसतो. म्हणजे कायद्याने 
सवस समान असले तरी या तत्वािा प्रत्यक्ष ्यवहारात काही जपयोग नाही. संधीिी समानता ही केवळ 
स्फूतीदायक कवी कलपना नाही. ती प्रत्यक्षात आणावयािी असते. परंतु चशक्षणपद्धतीिे जे प्रत्यक्ष स्वरुप 
आहे त्यात या तत्वािा आढळ होत नाही. मोठ्या पगाराच्या ्यवसायात प्रवशे देण्याच्या ्यवस्थेतही 
संधीच्या समानतेला स्थान नसते. माणुसकीिी भावना प्रामाचणक परंतु जद्योगाच्या गरजासंाठी कोवळ्या 
वयाच्या मुलािंा बळी देण्याच्या आड ती येत नाही. बेकारानंा भत्ता द्यावयािा तो त्यािंा स्वाचभमान दुखावला 
जाणार नाही, त्यानंा सभ्यपणे जगता येईल अशा प्रकारे द्यावा अशी इच्छाही या माणुसकीला होत नाही. गे्रट 
चिटनमधील राजकीय पद्धतीबद्दल ्यासपीठावरून जदात्त वतित्ये केली जातात. अशी जदात्त भाषणे 
करणाऱ्या लोकानंा त्या पद्धतीतील चवषमता व अन्याय खटकत नाही. लॉडससिे वरी् सभागृह हे संपूणसपणे 
मालमत्ता बाळगणाराचं्या चनयंत्रणाखाली असते अथवा कॉमन्सच्या चनवडणुकीत संपत्तीिा प्रभाव मोठा 
असतो यािी त्यानंा खंट वाटत नाही. अशा समाजाच्या बाबतीत एका जुन्या पचरचित सूत्रातील गर्थभत अथस 
लागू पडतो. कोणतेही राष्ट्र अधसस्वतंत्र आचण अधस-गुलाम अवस्थेत राहू शकत नाही. ही जतिती या 
समाजाच्या बाबतीत साथस वाटते. तत्त्वतः सवस नागचरकानंा समान हक् असतात परंतु चनरचनराळ्या 
नागचरकानंा प्रत्यक्षात जी सत्ता जपभोगावयास चमळते ती अत्यंत चवषम असलयामुळे बहुसंख्य नागरीकाचं्या 
वाटेला प्रत्यक्षात दुय्यम नागचरकत्व येते. 

 
अधसवट जाणतेपणी चनममाणण झालेला हा अंतर्थवरोध शातंतेच्या काळात सहन केला जातो. तो एक 

गमतीिा चवचक्षप्त प्रकार म्हणून समजला जातो. काही वळेा कमालीच्या वगेडळपणाने समाजातील 
अंतर्थवरोध ही जणु पचरसंपत्तीि आहे अशा समजुतीने त्यािी प्रशसंा केली जाते. आणीबाणीच्या काळात हा 
मूखसपणा दैवालाि िालत नाही. युद्धामुळे जध्वस्त झालेलया अथवा आर्थथक संकटामुळे चवनाशाच्या गतेत 
कोसळणाऱ्या समाजाला हा मूखसपणा परवडत नाही. समाजाच्या पुनरसिनेिे या अंतर्थवरोधापासून मुतित असे 
नवीन अचध्ान शोधून काढणे रियमप्राप्त होते. या पचर्स्थतीत ज्या तत्वावंर नवीन समाजरिनेिी जभारणी 
करावयािी ती तत्व ेबाह्य जगासाठी न्हे तरी स्वतःसाठी पूणस चनचित करावी लागतात. आतापयंत प्रसृत 
असलेलया दुहेरी मूलयातंील संघषस तीव्र होतो. समाजाने केवळ शा्ब्दक पुरस्कार केलेले नैचतक आदशस 
आचण ज्या ्यावहाचरक गृचहत कृत्यावर समाजाने आपलया संस्था जभारलेलया असतात ती गृचहत कृत्ये 
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याचं्यातील संघषमाणिी नवी अवस्था सुरू होते. मग हा अंतर्थवरोध केवळ मानचसक चवसंगती म्हणून राहत 
नाही तो एक चनवमाणणीिा लढा होतो. गेलया वीस वषमाणच्या काळात चनवमाणणीच्या अवस्थेला लढा पोिलयािे 
आपलयाला चदसते आहे. पूवस आचण मध्य युरोपातील रियातंी आचण प्रचतरियातंीला या लढ्ामुळे काही चवशषे 
महत्व प्राप्त झाले आहे. या रियातंी-प्रचतरियातंीच्या नाटकात प्रत्यक्ष भचूमका करणाऱ्यािें वैय्तितक शौयस अथवा 
गुन्हे याचं्यापेक्षा अचधक ्यापक व आगळे असे हे महत्व असते. 

 
या बहुतेक प्रदेशात औद्योचगक भाडंवलशाहीिा भतूकाळ झालेला आहे. यापैकी कोणत्याही देशात 

अधसशतकापेक्षा अचधक काळ चतिे अ्स्तत्व चटकले नाही. ते्हा ताज्या इचतहासािा पािात्य अथस ्यवस्थेच्या 
पचरभाषेत अथस लावण्यािा प्रयत्न केलयास त्या इचतहासािा अनथस होईल. रचशयन रियातंीने दोन महत्वािी 
काये चसद्ध केली. वाचंशक अलपसंख्याकंाना राष्ट्रीय जीवनात समाचवष्ट करून घेण्यात आले आचण शतेीिी 
पुनरसिना झाली. रचशयात अनेक शतकापासून चनकडीिे होऊन बसलेले प्रश्न या रियातंीने सोडचवले. 
जमसनीत इचतहास मागे चफरचवण्यािा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय एकतेिे अधसरानटी संकलपन स्वीकारण्यात 
आले. या संकलपनानुसार सवस सामान्य संस्कृती हे राष्ट्रीय एकतेिे लक्षण समजले जात नाही. एखाद्या 
मानवी टोळी प्रमाणे फतित रतिताच्या शाचररीक नात्याच्या आधारावर लोकािंी एकता बनचवण्यािा तो प्रयत्न 
होता. नेत्याला ‘आदशस’ मानले गेले. नेता हाि या रतिताच्या परस्पर नात्यािा प्रतीक झाला. ज्याचं्याशी असे 
रतितािे नाते न्हते त्यानंा परकीय ठरचवण्यात आले आचण त्यािंा छळ सुरू झाला. शतितीच्या पूजेिा पथं 
आचण यश चमळचवण्यासाठी करावी लागणारी कहसा प्रत्यक्ष यशाइतकीि महत्वािी मानणे या प्रवृत्तींना 
भाडंवलशाही युगातंील प्रवृत्ती म्हणता येणार नाही. ती रानटी युगातील प्रवृत्ती आहे. तसेि मध्यमवगमाणला 
खास िेतावणी अथवा शतेकऱ्याला जचमनीशी जखडून टाकणारे कायदे, ओडीन व थोर यािंी पुन्हा सुरू 
झालेली पूजा ही पण भाडंवलशाही युगािी द्योतक म्हणता येणार नाही. त्या प्रवृत्ती अचधक प्रािीन आचण 
अचधक भयंकर आहेत. इचतहास-पूवस काळात जन्माला आलेला हा एक राजकीय रानटीपणा आहे असे 
म्हणता येईल. हा रानटीपणा जमसनीत अनेक शतकाचं्या अशातं कालखंडानंतरही चजवतं राहावा हे चवशषे. 
पण या काल खंडाति अनेक राष्ट्रानंी एकता आचण राष्ट्र सत्ता प्राप्त केली. जमसनीत मात्र हे ध्येय अद्याप 
साध्य झाले नाही. अद्याप जमसनीला त्यािा पाठलाग करावा लागत आहे. तरीपण एक गोष्ट मान्य करावी 
लागेल. भाडंवलशाहीने जेथे आपली पाळेमुळे रोवली आहेत त्या समाजात चतने अत्यंत खोल आचण ्यापक 
अशी फूट समाजातं पाडली. ही समाजािी फाळणी इतकी मोठी असते की दुसऱ्या सवस िळवळी त्या दरीत 
गडप होतात. ही फाळणी हाि एक मध्यवती प्रश्न होतो. या िळवळीना प्रस्थाचपत अथस ्यवस्थेशी तडजोड 
करावी लागते अथवा त्या ्यवस्थेवर हल्ला करावा लागतो. त्यानंा तटस्थ राहता येत नाही. त्यािें घटक 
चकतीही चवचवध स्वरुपािे वा चभन्न असले तरी त्या सवांना या जागचतक लढ्ात एकत्र येऊन 
भाडंवलशाहीिे रक्षण करण्यािा वा चतिा नाश करण्यािा जदे्दश स्वीकारावा लागतो. 

 
रचशयात लोकशाही अ्स्तत्वाति न्हती; इटाली आचण युद्धोत्तर जमसनीत लोकशाही हे चवदेशी 

रोपटे होते. या देशातील अंतर्थवरोध अचधक जग्र होता म्हणून संघषस आचण त्यािा शवेट प्रखर झाला. त्यािें 
आपसातील फरकही फार मोठे होते. एकाने देव मानला तो दुसऱ्यािंा सैतान होता. पण या चतन्ही देशानंी 
१७८९ मध्ये यूरुपवर लादण्यात आलेलया पोकळ राजकीय बडबडीिा कोश चतरस्काराने झुगारून चदला. 
त्यानंा यादवी युद्धातून अथवा युद्धाइततियाि भीषण संघषमाणतून जाव े लागले. सवांनीि कोणत्या तरी 
प्रकारिी हुकुमशाही स्थापन केली. रचशयाने भाडंवलशाही नष्ट करण्यासाठी हुकुमशाही स्वीकारली तर 
इटली व जमसनीने भाडंवलशाहीिे संरक्षण करण्यासाठी हुकुमशाहीिा आश्रय घेतला. काही देशात 
ऐचतहाचसक अथमाणने ज्याला जदारमतवाद म्हणता येईल तो राष्ट्राच्या मानसाति रुजला होता. त्यािे 



 
 

 अनुक्रमणिका 

चनमूसलन करतील अशा प्रबल शतितींशी त्यािा सामना झाला न्हता. या देशात संघषमाणिा आशय तोि होता, 
मागस मात्र चभन्न होते. तेथेही संघषस तीव्र झालेला आहे, परंतु हा संघषस फतित प्रस्थाचपत राष्ट्र सत्ता काबीज 
करण्यासाठी आहे. म्हणजे दोन पक्षामधील सत्ता स्पधेसारखा आहे. दोन शत्रमूधील युद्धािे स्वरुप त्याला 
आले नाही, या स्पधेतून नवीन राष्ट्र सत्ता चनममाणण होत नाही, फतित सत्तातंर होते. एकदम ्यापक िढाई न 
करता रियमारियमाने चवरोधी बाजूिी शतिती कमी करावयािी हे या लढ्ािे तंत्र आहे. काही प्रखर जपाय 
योजना करण्यापेक्षा त्रासदायक अचनणसयािी अवस्था पसंत केली जाते. इटली आचण जमसनीप्रमाणे या 
लढ्ािा जदे्दश लोकशाही संस्कार नष्ट करणे आचण त्यािें पुनरुजीवन न होऊ देणे हा नाही. लोकशाही 
शासनाच्या मयमाणदेति हा लढा िालचवला जातो. परंतु लोकशाही संस्थानंा या संघषमाणिा ताण जाणव ू
लागतो. म्हणून लोकशाही चजवतं राहणार का हा जप्स्थत करणे ज्या देशाचं्या बाबतीत एक वळे 
वडेगळपणािे ठरले असते आज त्याि देशाचं्याही संदभमाणत हा प्रश्न चविारावासा वाटतो. 

 
(२) 

लोकशाहीला धोका 
 
लोकशाही आचण अफाट आर्थथक असमानता यािंा संयोग झाला की एक अचतशय अ्स्थर ्यवस्था 

चनममाणण होते हा काही नाचवन्यपूणस चसद्धान्त नाही. आपलया युगाच्या िार शतकापूती पासून हा चसद्धान्त 
राज्य शास्त्रातील सवस सामान्य चसद्धान्त झाला होता. हा चसद्धान्त एक प्रस्थाचपत आचण सन्मान्य सत्य म्हणून 
प्रसृत असला तरी तो महत्वािा आहे. तरीही त्यािे मधून मधून चवस्मरण पडते आचण म्हणून त्यािी पुन्हा 
जजळणी करावी लागते. लोकशाहीच्या बालयावस्थेत या चसद्धान्तािे महत्त्व लक्षात येत नाही. युरपमधील 
सवस देशाचं्या इचतहासात हा प्रकार घडलेला आढळतो. लोकसंख्येच्या नवनवीन थरात राजकीय हक्ािंा 
प्रसार रियमशः झाला. पण हे हक् प्राप्त होऊन त्यािा पचरणामकारक जपयोग कसा होऊ शकेल त्यािा शोध 
या नवीन थरातील लोकानंा लागेपयंत आणखी काही काळ लोटावा लागला. हे जे मध्यंतर होते, त्या 
काळात लोकशाहीला धोका येण्यािा प्रश्न न्हता. कारण जघड आहे. काहीही न करता हातात िागंले पते्त 
येत असतील तर पते्त वाटताना लबाडी करण्यािे कारण नसते. या मधलया काळात समाजातील 
अंतर्थवरोधात लोकशाही तटस्थ असते. आचण ती तटस्थ असलयामुळे कोणालाही लोकशाही ्यवस्थेत 
ढवळाढवळ करण्यािी गरज भासत नाही. पण एकदा का लोकशाहीने ही तटस्थता सोडली, चनजीवता 
जाऊन ती िैतन्यपूणस होऊ लागली की प्रस्थाचपत चहतसंबंधावर चतिे दडपण अखंड आचण प्रखर येऊ 
लागते. मग एक वगेळी पचर्स्थती चनमाण होते. लोकशाहीिा अ्स्थर समतोलािा कालखंड सुरू होतो. 
पचर्स्थतीनुसार हा कालखंड धोतियािा आचण प्रदीघस होऊ शकतो. लोकशाहीच्या वाढत्या शतितीमुळेि ती 
अचधक प्रबल होण्यापूवी चतच्यावर शस्त्रचरियया करण्यास िेतावणी चमळते. आचण चतिी जी कमजोरी अद्याप 
चशल्लक असते त्या कमजोरीमुळे शस्त्र चरिययेत फारसा धोका नाही असा अंदाज केला जातो. लोकशाही फार 
प्रबल झाली तर ती अशा हललयापासून सुरचक्षत असते. ती फार कमजोर असली तर चतच्यावर हल्ले करणे 
अनवश्यक असते, पण चतिी वाढ होत असताना ती तारुण्यावस्थेत येऊ लागली की एकाि वळेी 
धोकादायक आचण दुबसल असे चतिे दशसन असते. हाि लोकशाहीिा धोतियािा काळ असतो. याि काळात 
चतला आ्हान स्वीकाराव ेलागते. 

 
लोकशाही पचरपि होत असताना चतला अशा संकटकालातून जाव ेलागाव ेहे अपेचक्षत होते. युद्ध 

आचण आर्थथक आपत्तीिे दुष्ट्पचरणाम याचं्या ्यचतचरतितही हा संकटकाल येऊ शकतो. त्यािे आियस 
वाटण्यािे कारण नाही. लोकशाहीला हा संकट काल येतोि. १९१४ पूवी लोकशाहीने केलेलया प्रगतीिा 
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अचतशयोतित गाजावाजा झाला. पचरणामतः गेलया १५ वषमाणत लोकशाहीिी चपछेहाट झाली त्यातं 
अचतशयोतित महत्व देण्यात येते. प्रौढ मतदानाने चनवडलेले जबाबदार सरकार लोकशाहीिे अत्यावश्यक 
वैचशष्ट्ठ्य मानता येईल. या कसोटीवर घडामोडी पारखून पाहा्या. ज्या देशात लोकशाहीिा पाडाव झाला 
तेथे ती अधस शतक सुद्धा अ्स्तत्वात न्हती, आचण जेथे ती अधस शतकापासून अ्स्तत्वात आहे तेथे चतिा 
अद्याप पाडाव झालेला नाही अथमाणत हे अचतशय क्षदु्र सातं्वन झाले. चशवाय हा खरा महत्वािा प्रश्न नाही. 
लोकशाही एकवळे जपरियमशील होती, आता चतला फतित संरक्षक भचूमका घ्यावी लागते हा खरा कितेिा 
चवषय आहे. एकवळे ती आपलया भचवत्यािी स्वाचमनी आहे असे वाटत होते. पण गेली पंधरा वषे चतिी 
सतत पीछेहाटि झाली आहे. ही लोकशाहीिी माघार अशीि िालू राहणार की काय अशी साधार भीती 
वाटते. 

 
लोकशाहीला चनरचनराळ्या प्रकारिे धोके येऊ शकतात. आता फॅचसस्ट झालेलया राष्ट्रातं जघड 

कहसेच्या मागमाणने लोकशाहीिा पाडाव करण्यात आला, होता परंतु अशा जघड हललयािा प्रसंग येईपयंत 
लोकशाहीला दुसरी कोणतीही भीती नसते असे समजणे िुकीिे होईल. राजकीय पद्धत म्हणून लोकशाही 
अ्स्तत्वात असते तेथे येणारे संकट जघड जघड येत नाही, वषेातंर करून येते आचण म्हणून त्या संकटािी 
ओळख पटत नाही. चनरचनराळ्या लोकशाही राष्ट्रातील पचर्स्थतीत चकतीही मोठे फरक असले तरी गेलया 
दशकातील त्याचं्या अंतगसत इचतहासात काहंी सवस सामान्य अशी वैचशष्ट्ठ्ये आढळतात. गे्रट चिटन, फ्रान्स 
आचण अमेचरकेतील लोकशाहीिे दोन खास चवशषे आहेत. एक म्हणजे डा्या अथवा मध्यम प्रवृत्तीच्या 
सरकारानंी आर्थथक सते्तिा प्रस्थाचपत समतोल ढळू न देता भाडंवलशाहीिे चनयंत्रण करण्यािा प्रयत्न 
केला. दुसरे समाज ्यवस्थेतील आर्थथक शतितीनी खाजगी मालमत्ता धोतियात आणू पाहणाऱ्या सरकारानंा 
आर्थथक शतितीच्या जोरावर चनष्ट्प्रभ केले. 

 
१९३१ मध्ये चिटनमध्ये चनममाणण झालेले आर्थथक संकट बेफाट सरकारी खिमाणमुळे आलेले न्हते हे 

आता सवसमान्य झाले आहे. लंडनमधील चवत्तीय ्यवहार करणाऱ्या संस्थानंी स्वतः अलप मुदतीिी कजे 
काढून दुसऱ्यानंा दीघस मुदतीिी कजे चदली. मध्य यरूोपातील आर्थथक ्यवहार कोसळण्यािी चिन्हे 
चदसताि लंडनमधील परदेशीय गंगाजळीला ओहोटी लागली ती थोपवनू धरणे अशतिय झाले आचण म्हणून 
ते आर्थथक संकट चनममाणण झाले. चवत्तीय ्यवहार करणाऱ्या संस्थाचं्या घोडिुकामुंळे चवत्तीय जगात ज्या 
अडिणी चनममाणण झालया त्यािे खापर सरकारच्या मार्थ्यावर फोडण्यातं आले. सामाचजक सेवािंी बेसुमार 
वाढ झालयामुळे हे आर्थथक संकट आले अशी आरडाओरड सुरू झाली. आचण लंडनच्या चवत्तीय ्यवहारावंर 
विसस्व ठेवणाऱ्यानंा आ्हान देण्यािे धैयस अचधकाररुढ मजूर पक्षाच्या सरकारला झाले नाही. चिचटश पत 
नष्ट करण्यािा आरोप केला जाईल या भीतीने सुवणस पचरमाण बदलण्यािीही कहमत मजूर सरकारला झाली 
नाही. पण मजूर सरकार पडलयानंतर अचधकारावर आलेलया टोरी सरकारने तत्काल हे पाऊल टाकले. 
त्यानंी सुवणस पचरमाण बदलले आचण चिचटश पत वािचवण्यािे श्रेय संपादन केले. चिचटश मजूर सरकारपेक्षा 
फ्रान्समधील एम. ब्लम याचं्या सरकारने अचधक महत्वाच्या सुधारणा केलया परंतु फँ्रकिे अचत-मूलयन 
केलयामुळे चनममाणण झालेलया अडिणी आचण आंतराष्ट्रीय पचर्स्थतीच्या समस्या यानंा ते तोंड देऊ शकले 
नाही. मोठ्या जद्योगपतींच्या तीव्र चवरोधापुढे त्यािंाही चटकाव लागला नाही. मंदीच्या काळात परदेशात 
पाठचवण्यात आलेला चनधी परत आणण्यास जद्योगपतीनी नकार चदलयामुळे फ्रें ि सरकारपुढे गंभीर समस्या 
चनममाणण झाली. एक समाजवादी पतंप्रधान सते्तवर आहे तोपयंत सरकारवरील अचवश्वासाच्या स्वागताहस 
यातना सहन करण्यािा जद्योगपतींिा दृढ चनिय होता आचण त्यामुळे मॉ. ब्लम यािें सरकार बळी पडले. 
पुढे अमेचरकेत राष्ट्राध्यक्ष रुझवलेट याचं्यावर हाि प्रसंग आला आचण त्यानंा ही याि प्रकारिा धडा चमळाला. 



 
 

 अनुक्रमणिका 

त्यानंी सुद्धा काही मोठे यश संपादन केले, नाही असे नाही. परंतु भाडंवलशाहीच्या मोतियाच्या जागावर 
कब्जा न करता जर एखाद्या सरकारने भाडंवलदार वगमाणच्या समाज चवन्मुखतेला आळा घालण्यािा प्रयत्न 
केला तर तो यशस्वी होत नाही असे रुझवलेट याचं्याही अनुभवाला आले. म्हणजे सरकारच्या सते्तिी 
मयमाणदा काय असते हे भाडंवलदार वगमाणने त्यानंा दाखवनू चदले. अमेचरकेतील कामगार संघटनाचवरुद्ध धाक 
दपटशािी मोहीम मालकवगमाणने सुरू केली ते्हा रुझवलेट चतला पायबदं घालू शकले नाहीत. सावसजचनक 
खिस वाढवनू काही प्रमाणात ते बेकारी कमी करू शकले. परंतु भाडंवल गुंतवणूक करण्यािे थाबंवनू बेकारी 
वाढचवण्यािे समाज चवघातक कृत्य करणाऱ्या भाडंवलदारािंा प्रचतबंध त्यानंा करता आला नाही. 

 
ते्हा भाडंवलदार वगमाणच्या हातात दोन हत्यारे असतात. पचहले त्यानंी इंग्लंड, फ्रान्स आचण 

अमेचरकेत वापरले. लोकशाही पद्धतीच्या िौकटीत आर्थथक संकटे चनममाणण करून आपलया आर्थथक 
शतितीच्या बळावर ते प्रस्थाचपत सरकारला धोरणे बदलण्यास अथवा हव ेते धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडू 
शकतात. फार काय सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यासारखी पचर्स्थती ते चनममाणण करू 
शकतात. आचण हे सवस लोकशाहीिी िौकट न मोडता करता येते. दुसरे हत्त्यार हे चनवमाणणीिा पयमाणय असतो. 
लोकशाही पद्धतीवरि सरळ हल्ला करून ती नष्ट करावयािी हाही मागस त्याचं्यापुढे असतो. आचण ज्या 
राजकीय मनोवृत्तीतून ते पचहले आर्थथक शतितीच्या दडपणािे हत्त्यार वापरतात त्याि मनोवृत्तीमुळे 
पचर्स्थती तशीि भयावह आहे असे त्यानंा वाटलयास ते दुसऱ्याही मागमाणिा अवलंब करू शकतात हे 
नाकारता येणार नाही. हा धोका चकती गंभीर असू शकेल आचण चवचशष्ट पचर्स्थतीत तो कोणते स्वरुप धारण 
करील यासंबंधी काही सवस सामान्य चवधान करता येणार नाही. युद्ध सुरू होणे अथवा युद्ध होण्यािी दाट 
शतियता असणे शातंतेच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणािे चवचशष्ट वळण, चनरचनराळ्या देशातंील 
राजकीय संस्था आचण राजकीय पचरपाठ, देशातील चनरचनराळ्या वगमाणत सवस सामान्य संस्कृतीिा प्रभाव या 
सवस घटकाचं्या पचरणामातून हा धोका चनममाणण होतो. 

 
चिचटश लोकशाहीला काही ऐचतहाचसक पचरसंपत्ती लाभली आहे. ती अगदी अस्सल आहे आचण 

सहज जाणवणारी आहे. नागरी स्वातंत्र्यािी परंपरा, स्थाचनक स्वराज्य संस्थािंी चवकें चद्रत आचण जोमदार 
पद्धती, स्वायत्तपणे कायस करणाऱ्या असंख्य खाजगी संस्था या सवस चिचटश लोकशाहीच्या जमेच्या बाजू 
आहेत. पण इंग्लंडमध्ये समाजातील चनरचनराळ्या वगमाणिी जीवनराहणी आचण त्यािा दृष्टीकोण याबाबतीत 
फार मोठा आहे तसा तो पचिम यरूपमधील देशात आढळून येणार नाही. दृढमूल झालेली सामाचजक 
जच्चभ्रवृूत्ती, संपत्ती आचण सत्ता यासंबंधी लािार आदर, इं्ग्लश प्ब्लक स्कूलिी पद्धती आचण चतच्यामुळे 
होणारी वगस चन्ेिी जोपासना; स्वतःला एकंदर जनतेिे सेवक न मानता फतित समाजातील धचनक वगमाणिे 
नोकर मानण्यािी देशाच्या काही भागातील पोचलसांिी प्रवृत्ती; बहुतेक वृत्तपत्रावरील धचनक वगमाणिे चनयंत्रण 
या चिचटश लोकशाहीतील जणीवा आहेत. ही चतिी खिमाणिी बाजू झाली. ब्लॅक आचण टॅनच्या िळवळीने 
एका घडा चशकचवला. इंग्लंडमध्ये सुद्धा सत्ताधारी वगमाणला जरूर पडलयास कहसािार करण्यासाठी 
मनुष्ट्यबळािा तुटवडा पडत नाही. परंतु कहसा हा काही या प्रश्नािा गाभा नाही. लोकशाही चनष्ट्प्रभ 
करण्यासाठी कहसेिा प्रयोग करण्यािी आवश्यकता नसते. अगदी सनदशीर मागमाणने लोकशाहीिी दात 
आचण नखे काढून घेता येतात. पालसमेंटिा कायदा रद्द केला आचण अथस ्यवहारावर फतित कॉमन्स 
सभागृहािे चनयंत्रण असते ते दूर केले म्हणजे हा हेतू चसद्ध होईल. परंतु असे असले तरी इंग्लंडमध्ये 
काहीशा सभ्य व संयमपूणस फाचशझमिा जदय अटळ आहे, प्रश्न फतित काळािा आहे असे भाचकत करणे 
समथसनीय नाही. अशी चनराशावादी भचूमका घेण्यािे काही कारण नाही. लढाईला प्रत्यक्ष लागण्यापूवीि 
पराभव मान्य केलयासारखे होईल. हे राजकारण नाही, चन्वळ पराभतू मनोवृत्तीिा आचवष्ट्कार होईल. 



 
 

 अनुक्रमणिका 

लोकशाही असुरचक्षत आहे, चतला धोका आहे ही गोष्ट खरी, कारण इं्ग्लश समाजािी जी वैचशष्ट्ठ्ये आहेत 
ती वैचशष्ट्ठ्ये असलेलया कोणत्याही समाजात लोकशाही असुरचक्षति असते. ती वैचशष्ट्ठ्ये कायम आहेत 
तोपयंत लोकशाही असुरचक्षति राहणार. 

 
लोकशाहीला असलेलया धोतियािे मूळ शोधून काढणे तसे अवघड नाही. सामान्य माणसाच्या 

वाढत्या आकाकं्षा आचण आपले चवशषे हक् न सोडण्यािी धचनक वगमाणिा चनधमाणर याचं्या संघषमाणतून हा धोका 
चनममाणण होतो, एक शतकाच्या शास्त्रीय प्रगतीमुळे सामान्य माणसािे जीवन समृद्ध होण्यािी शतियता आता 
चनममाणण झाली आहे. जीवन राहणीिी जच्च पातळी नवीन प्रगतीमुळे शतिय झाली आहे ती आपलयालाही प्राप्त 
्हावी अशी त्यािंी स्वाभाचवक आकाकं्षा आहे. परंतु जोपयंत मालमत्ता बाळगणारा वगस आपली आर्थथक सत्ता 
सोडण्यास वा कमी करण्यास तयार नाही तोपयंत सामान्य माणसािंी जच्च जीवन राहणीिी आकाकं्षा 
समाजाला पूणस करता येणार नाही. या पचर्स्थतीतून एक जग्र संघषस सुरू होतो. या संघषमाणमुळे समाज 
जीवनाच्या नाड्या आखडलया जातात. या लढ्ामुळे एक तर आर्थथक व सामाचजक चवशषे हक् समाप्त केले 
जातील ककवा राजकीय समानतेिा बळी पडेल. थोडतियात म्हणजे जोपयंत लोकशाही ही फतित राजकीय 
पद्धत असते चतला अचधक काही आशय नसतो तोपयंत ती अ्स्थरि राहते. आपलया युगातील 
राजकारणािा हा मध्यवती प्रश्न आहे. केवळ देशाच्या अंतगसत राजकारणािाि न्हे तर आंतरराष्ट्रीय 
राजकारणातही वगेळ्या स्वरुपात हाि मूलभतू प्रश्न चनममाणण झाला आहे. जदारमतवादाने या संघषमाणत 
तटस्थ भचूमका घेतली. आर्थथक पद्धतीतील चन्ूर वास्तवतेला तोंड देण्यािे त्याने नाकारले. त्यामुळे एक 
पक्ष म्हणून जदारमतवाद संपुष्टात आला. परंतु एक नैचतक शतिती म्हणून त्यािा प्रभाव कायम आहे. 
चवरोधकािंी तोंडे बदं करूनि फाचशझमला या लढ्ािा शवेट करता येतो. फाचशझम राष्ट्रसते्तलाि गुलाम 
बनचवतो. गुलाम राष्ट्रसते्तकडून कामगाराचं्या स्वातंत्र्यािे बचलदान भाडंवलशाहीला देऊन चतिी चन्ा 
प्राप्त करून घेतो. या संघषमाणला कारणीभतू असलेला मूळ आर्थथक आचण कायदेशीर पचर्स्थतीि 
समाजवादात आमूलाग्र बदलण्यात येते आचण अशा आमुलाग्र पचरवतसनातून या संघषमाणिा शवेट करण्यात 
येतो. माणसािी मानवी प्रचत्ा हे समाजवादािे मूलभतू तत्त्व आहे. दाचरद्र्य ही तर एक प्रािीन काळापासून 
अ्स्तत्वात असलेली आपत्ती आहे. भाडंवलशाहीि बहुसंख्य जनतेला दचरद्री बनचवले जाते एवढीि 
समाजवादािी भाडंवलशाहीवरील मुख्य टीका नाही. भाडंवलशाहीत संपत्तीलाि परमेश्वर बनचवण्यात येते 
आचण सामान्य माणसाला हीन लेखले जाते हा समाजवादािी भाडंवलशाही चवरुद्ध अचधक गंभीर आके्षप 
आहे, म्हणून समाजवादात लोकशाहीिी मूलधार असलेली तत्व े स्वीकारण्यात आली आहेत. लोकाचं्या 
संमतीवर सते्तिे अ्स्तत्व अवलंबून असले पाचहजे, सते्तने जत्तरदाचयत्व मान्य केले पाचहजे. ज्या प्रमाणास 
सत्ता जनतेला जबाबदार असेल त्या प्रमाणात चतिे अ्स्तत्व सहन केले जाईल. माणसामाणसातील 
िाचरत्र्य व कतृसत्व यािें भेदभाव चकतीही महत्वािे असले तरी माणसाचं्या सवस सामान्य माणुसकी पेक्षा या 
भेदािें महत्व कमी असते. ही सवस तत्वे आज काल फतित नागरी व राजकीय हक्ाचं्या के्षत्रात स्वीकारली 
जातात. या तत्वािंा अचधक प्रसार करून ती आर्थथक व सामाचजक संघटनांनाही लागू करणे हे 
समाजवादािे जचद्दष्ट आहे. पण या के्षत्रात ही तत्त्व े पद्धतशीरपणे, जद्दामपणे चझडकारली जातात. 
समाजवादी आंदोलन आचण मजूर पक्ष या तत्वाचं्या प्रचत्ापनेसाठी आहेत. 
 

(२) 
समाििािाचे प्रमेय 
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चिचटश समाजवादािे अत्यंत महत्वािा चवशषे नमूद केले तर ते घोषणासारखे वाटेल. नऊ दशाशं 
समाजवाद्यािें ज्या चवषयावंर एकमत आहे असे चवषय मतभेद असलेलया चवषयापेंक्षा संख्येने अचधक आहेत. 
एकमत असलेले चवषय अचधक महत्वािे पण आहेत. परंतु सवस सामान्य ध्येयाबद्दल एक वातियता असली 
तरी ते साध्य करून घेण्याच्या मागमाणबद्दलिे मतभेद कमी तीव्र वा कटु नसतात. हा एक सावसचत्रक अनुभव 
आहे. चिचटश समाजवादी आपसातील मतभेदािंी ििमाण ज्या प्रकारे करतात त्यातूनही हाि अनुभव येतो. 
जणु आपला परस्परावर चवश्वास नाही अशी लोकािंी खात्री पटचवलयाचशवाय त्यािा चवश्वास संपादन करता 
येणार नाही अशीि समाजवाद्यािंी समजूत असावी. वादचववाद हा पचहलया टप्प्याशी आलयाबरोबर 
हाणामारीिाि प्रसंग जद्भवतो. िाकू सुरे बाहेर काढले जातात. अथमाणत् आत्महत्त्या हा या कहस्त्र प्रवृत्तीच्या 
प्रदशसनािा हेतू असला तर त्याला ते स्थळ अत्यंत योग्य असते. अशा प्रकारच्या परस्पर कलहांच्या 
सावसजचनक प्रदशसनािा पचरणाम आत्मघाताति होत असतो. चिचटश समाजवादाच्या इचतहासात असे 
वादचववादािे प्रसंग वारंवार येतात अशा कहस्त्र वादचववादामुळे पक्षातील चवरोधचवकासवादी अचतशय 
जलहसीत होतात. या वादात अचतशय िातुयस आचण नाचवन्यपूणसता दाखचवली जाते. मतभेदाच्या प्रदशसनािी 
हौस असणारानंा ते अचतशय मनोरंजकही वाटतात. परंतु चिचटश मजूर पक्षािी जभारणी करण्यासाठी 
ज्यानंी आपले तन, मन, धन विेले असते अशा असंख्य अज्ञात कायसकत्यांिा मात्र त्यामुळे तेजोभगं होतो. 
वास्तचवक या कायसकत्यांसाठीि कामगार िळवळीिी संघटना असते. वादचववादािे अंतगसत कलहािे हे 
सावसजचनक प्रदशसन पाहण्यािा त्यानंा य्त्कंचितही जत्साह नसतो. जलट या वादचववादातील शा्ब्दक 
आतषबाजीिा चनष्ट्फळपणाि त्यानंा जत्कटतेने जाणवतो. खुद्द पक्षाच्या कायसकत्यांनाही जबग आणणार हा 
मूखसपणािा कायसरियम एकदा सुरू झाला की सहा आठवड्यापासून सहा वषसपयंत सुद्धा अखंड िालू राहतो. 

 
केवल भावनात्मक भाग वगळला तर या वादचववादातून तत्त्व अशी दोनि हाती लागतात. 

सनदशीर मागमाणने समाजवाद आणता येईल असे मानणारे आचण सनदशीर मागमाणवर चवश्वास नसणारे 
याचं्यातील वैिाचरक संघषस या वादचववादाच्या मुळाशी असतो. सनदशीर मागस ज्यानंा संमत नसतो आचण 
समाजवाद आणण्यािा त्यापेक्षा दुसरा अचधक प्रभावी पयमाणय आहे असा आग्रह धरणारे लोक आपला हा 
पयमाणय स्पष्टपणे कधी माडंीत नाहीत. तो फतित वारंवार सूचित केला जातो. सनदशीर चवरुद्ध गैरसनदशीर 
हा वादािा एक मुद्दा झाला मतभेदािा दुसरा चवषय आघाडी संबधंीिे धोरण हा असतो. जनता आघाडीच्या 
चनरचनराळ्या प्रकाराबद्दल वाद माजतो. असा एक वाद नुकताि झाला. सध्या मात्र हा वाद स्थचगत 
झालयासारखा वाटतो. 

 
१९३१ मध्ये मजूर सरकार कोसळून पडलया नंतर अचत जहाल वादाच्या रोगाने त्याला बराि काळ 

पछाडले होते. पॉचलनेचशयातील गोवरच्या साथी सारखा काही वषमाणपयंत या रोगािा जोर होता. हजारो 
लोकाचं्या चजभा वळवळू लागलया. समाजवादािे अनेक खाजगी प्रकारिी अ्स्तत्वात आले. आत्मसंतुष्ट 
गटबाजीच्या हास्यास्पद राजकारणािा कळस झाला. रान्सपोटस हाऊसमधील कझगलेले, सरकारी चकताब 
चमरचवणारे पुढारी रियातंीशी द्रोह करीत आहेत आचण फतित हे आत्म संतुष्ट गट रियातंीशी एकचन् असलेले 
समाजवादी आहेत असा त्यािंा आरियोश सुरू होता. चनदान हे लोक तरी रियातंीशी एकचन् राचहले याबद्दल 
परमेश्वरािे ककवा तत्सदृश असा त्यािंा जो नवीन अवतार असेल त्याला धन्यवाद ! स्वतःला चविारवंत 
समजणारे लोक सुद्धा एक प्रकारे या खेळात सहभागी झाले होते. कारण जद्याच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले 
जाण्यािी त्याना भीती वाटली. म्हणून आजच्या जहालानंा फाजील महत्त्व देण्यािा खटाटोप या 
चविारवंतानंी जत्साहाने केला. जच्चभ्रवृूत्तींच्या लोकानंा एकाएकी वगसलढ्ाच्या सत्त्यािा गहन शोध लागला 
आचण वगसलढ्ावरील आपला हा न्याने पैदा केलेला चवश्वास रतित गोठचवणारे तीव्र िीत्कार करून ते 
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जाहीर करू लागले. ज्यानंा सशािी चशकार करता येणे सुद्धा असंभव त्यानंी एकदम वाघाच्या चशकारीिी 
आमंत्रणे द्यावी, त्यातलाि हा प्रकार होता. पण पुढे यरूपमध्ये हुकुमशहानंी आपली आंतरराष्ट्रीय 
धाकदपटशािी िळवळ जोरात सुरू केली. चिचटश सरकार त्याचं्यापुढे काही भीतीनें पण काही सहानुभतूीने 
पडते घेऊ लागले ते्हा या रियातंीकारकािें जष्ट्ण रतित एकदम गोठून गेले. भाडंवलशाहीबरोबर तडजोड 
नाही अशी कालिी घोषणा होती. वाटेल ती ककमत द्या पण तडजोड करा अशी नवी घोषणा या काळात पुढे 
आली. एक वेळ लोकशाही आचण नागरी स्वातंत्र्य हे भाडंवलशाही समाजािे मोहजाल आहे अशी हेटाळणी 
करण्यात येत असे, पण त्याि मूती भजंकानंी पुन्हा घाईघाईने या तत्वािंी प्रचत्ापना केली. मजूर पक्षावर 
त्याच्या जदार मतवादाबद्दल दीघसकाळ कडक टीका होत होती. तेि टीकाकार आता मजूर पक्ष 
जदारमतवाद्याशंी एकजूट करीत नाही. म्हणून त्यािी कनदा करू लागले. जे महारथी आतापयंत मजूर 
पक्षािा समाजवाद अत्यंत मवाळ असलयाबद्दल फूत्कार टाकीत होते. ते त्याच्या दुराग्रही धोरणाबद्दल चनषेध 
करू लागले. समाजवादािे भयानक प्रस्फोटक साचहत्य सील बदं करून दृष्टीआड पुरून टाका अशी ते 
चवनवणी करू लागले. 

 
कामगार िळवळ श्तितशाली असली की या मतभेदािंा चवशषे पचरणाम होत नाही. या 

वादचववादातून काही िागंले चनष्ट्पन्न झाले नाही, तरी चवशषे हानी पण होत नाही. मतभेदाच्या प्रदशसनािे 
नाटक पाहताना पक्षािे सभासदही टाळ्या चपटतात कारण िागंले नाटक पाहण्यास त्यानंाही आवडते. पण 
थुंकणे म्हणजे िावणे न्हे हे ते अनुभवाने ओळखतात आचण या करमणुकीत रमून ते कामाकडे दुलसक्ष करीत 
नाहीत, पण कामगार िळवळ मुळाति कमजोर असली तर मात्र अशा वादचववादािे पचरणाम अचनष्ट 
होतील. असा वाद सुरू झाला की पासवेज सारख्या एखाद्या मध्यमवगीय गावातील साथीिी नाजूक माथी 
भडकतात आचण ते आपलया सुसंस्कारीत जच्चारात सामाचजक रियातंीसाठी आरियोश करू लागतात. जणु ही 
रियातंी सहलीला जाताना हातात घेण्याच्या काठ्या आचण बाळ-गाड्या याचं्या सहाय्याने करावयािी असते. 
पुडकलगडन ऑन-द-वीलडस या गावािी अवस्था अचधक करुणाजनक होते. सुमारे हजार वषे त्या गावािे 
धचनक वगमाणकडून शोषण झाले. संधी चमळाली तर तेथील लोक त्याचं्याकडून चहरावनू घेतलेले काही परत 
चमळव ू शकतील. पण त्यािे दुदैव हे की त्याना असे नेतृत्त्वि चमळत नाही. फतित दोन परस्परचवरोधी 
नेत्याचं्या चवसंवादी घोषणािें प्रचतध्वनी ऐकायला चमळतात. आचण जे ऐकायला चमळते ते काहीि त्याला 
कळत नाही. सनदशीर चवरुद्ध गैर सनदशीर या वादाने त्यािा फतित गोंधळ मात्र होतो. पुढे त्याला 
सागंण्यात येते की सच्चे समाजवादी होण्यासाठी त्याने जदारमतवाद्याशंी हात चमळवणी केली पाचहजे. 
दुदैवाने काही काळापूवीि जदारमतवाद्यािंा चधक्ार करून कम्युचनस्टाशंी सख्य करण्यािा त्याला आदेश 
देण्यात आला होता आचण हे कसे जमायिे हा त्या गावाला प्रश्न पडला होता. कारण त्या गावात एकही 
कम्युचनस्ट न्हता. आठ मैल दूर असलेलया दुसऱ्या एका गावात फतित दोन कम्युचनस्ट होते! या सवस 
कोलाटं्या जड्यामुळे मजूर पक्षाच्या राजकारणात काही अथस नाही असा चनष्ट्कषस त्या गावाने काढला तर 
त्यात काही आियस नाही. आचण मजूर पक्षािे राजकारण खरोखर एवढेि असेल त्यािा चनष्ट्कषस योग्यि 
होता. सभा भरचवण्यापेक्षा गावासाठी काही चहस्सा चमळचवणे अचधक जपयुतित होईल. चनवडणुकीच्या दृष्टीने 
महत्त्व असलेले जे थोडे फार राजकीय वृत्तीिे लोक असतात ते फतित खादंा जडवनू या राजकारणाबद्दलिी 
तुच्छता ्यतित करतात. ज्यांना स्वतःिे मन बरोबर कळले आहे आचण जे लोकानंा समजेल अशा भाषेत 
बोलू शकतात असे पुढारी एखाद्या कायमाणला लाभले तर लोकािंा पाकठबा ते चमळव ूशकतील. परंतु नुसती 
पोपटपिंी करणारानंा मते देण्यात काही अथस नाही असे लोकानंा वाटते. जोपयंत फतित पोपटपिंी िालू 
आहे तोपयंत लोक मजूर सरकारही चनवडून देणार नाहीत अथवा मजूरपक्षाच्या हातात ज्यािा समतोल 
आहे असे संचमश्र जहाल सरकारही ते चनवडून देणार नाहीत. 
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ते्हा समाजवाद्याचं्या धोरणात नाटकी वीरस आचण जन्माद असता कामा नये हे स्पष्ट आहे. योग्य 

धोरणे कोणती हा प्रश्न वगेळा आहे. परंतु त्याचं्या पैकी ज्यानंा अचत जहालवादािा हा रोग झाला असेल 
त्यानंा स्नेहपूवसक जपिार केले पाचहजेत आचण जे फारि कहस्त्र बनले आतील त्यानंा चनियपूवसक खंबीरपणे 
ताळ्यावर आणले पाचहजे. या जन्मादाच्या लहरी आता ओसरलया आहेत. आचण अद्यापही हा जन्माद काही 
प्रमाणात कायम असला तरी केवळ लोखंडी टािेखाली त्याला दडपून टाकण्यािी भचूमका अत्यंत िुकीिी 
ठरेल. कोणताही पक्ष बहुमताच्या चनणसयाच्या आधारावर िालतो. पण बहुमताच्या सनातनी प्रवृत्तीिा 
फाजील आग्रह धरला तर त्याच्या ििंलतेिीही जबाबदारी घ्यावी लागते. मजूर पक्षाने आपलयातील या 
नाटतियानंा हुतात्मेपण चमळचवण्यािी संधी चदली नाही हे िागंले झाले. या लोकािंी चवशषे गंभीरपणे दखल 
घेण्यात मजूरपक्षाने आपले प्रौढत्व दाखचवले आहे. 

 
मजूर िळवळीिी डा्या आचण जज्या गटात तथाकचथत चवभागणी झाली अशी कलपना करून 

बरेिसे वतित्तृत्व खिस केले जात आहे. या चवभागणीिी मूळ कलपना कोणािीही असो, ती ब्हंशी चनरथसक 
आहे. ज्या प्रकारिे मतभेद असलयािी समजूत आहे त्या प्रकारिे ते नसतात. जे मतभेद प्रत्यक्षात आहेत ते 
खरोखर महत्वािे नाहीत. रियातंीकारक भाषा म्हणजेि रियातंीकारकत्व असे मानण्यािी प्रवृत्ती फार जुनी 
आहे. पन्नास वषांपूवी खुद्द मातिसस आचण एंगलसलाही या प्रवृत्तींवर प्रखर हल्ला करावा लागला होता. पण 
फोनोग्राफला मेंदू नसतो त्यामुळे त्याच्या मेंदूिी दुरुस्ती होत नाही. मग जे रेकॉडस बसचवले असेल तेि 
याचंत्रकपणे ऐकायला तयार असतील त्यांना ऐकचवले जाते. वस्तुतः माणसे काय बोलतात, कोणत्या भाषेत 
बोलतात यापेक्षा त्यानंा काय करण्यािी इच्छा असते आचण ती चकती जत्कट असते यािे खरे महत्त्व आहे. 
नुसती जहाल वाटणारी मते बाळगणे अथवा ती बोलून दाखचवणे यािे काहीही महत्व नाही. ही मते अत्यंत 
चविारपूवसक बनचवली जावी. ती ्यतित करण्याच्या पात्रतेिी होईपयंत त्यािंा जच्चार करू नये पण एकदा ती 
प्रगटपणे माडंली की मग त्यानंा अनुरुप अशी कृती चनिय पूवसक केली पाचहजे. 

 
एखाद्या ्यतिती प्रमाणे एखादी िळवळ सुद्धा प्रखर आचण अन्वथसक असू शकेल. परंतु आज काल या 

दोन्ही गुणािें अवगुणात रुपातंर होत असते. दोन्हीपैकी जो गुण ज्याचं्या ठायी असतो ते त्या एका 
गुणाच्याि आकषसणाने बेहोष होतात. त्या गुणािा दुसऱ्या गुणाशी संयोग करता येणे शतिय आहे असा 
चविारही त्याचं्या मनाला चशवत नाहीं. त्यामुळे प्रखरता आचण सूज्ञता यािंा चमलाफ मजूर िळवळीत अद्याप 
होऊ शकलेला नाही. आपला ध्येयवाद हा वडेेपणा नाही आचण वास्तववाद म्हणजे चनष्ट्प्राण चशथीलता 
नाही, याबद्दल मजूर पक्षाने आपलया देशबाधंवािंी खात्री पटवनू चदली पाचहजे. तरि जनतेिे सवस सामान्य 
समथसन त्याला चमळू शकेल. जनतेिा ्यापक पाकठबा चमळत नाही, तोपयंत त्याला यश चमळणार नाही. 
इंग्लंडमध्ये समाजवादी राजकारण करणे ही गोष्ट आता इतकी वाईट राचहलेला नाही. अथमाणत 
समाजवाद्यानंीि आपलया खास िातुयमाणने ती वाईट बनचवली तर गोष्ट वगेळी. पुष्ट्कळसे समाजवादी लोक 
राजकारणाला आपलया कौशलयाने वाईट बनचवतात. पण जर समाजवादाला ्यापक समथसन प्राप्त करून 
घ्यावयािे असेल तर धोरण आखताना सवस सामान्याकडून त्यानंा चवचशष्टाकडे वळले पाचहजे. एकंदर 
मानवतेच्या अथवा एकंदर जगातंलया कामगारवगमाणच्या मनोभचूमकें तून धोरणािी आणखी न करता चवचशष्ट 
देशातील चवचशष्ट काळातील कामगार वगमाणिी मनोभचूमका समजून धोरण ठरचवले पाचहजे. तरि त्याला हे 
्यापक समथसन प्राप्त होईल. कोणत्याही देशातंील जनतेच्या पुढे येताना स्थाचनक वशेभषूा घालूनि 
समाजवादाने आले पाचहजे. लोकाचं्या ्यावहाचरक गरजेशी समाजवादी धोरणािंा साधंा जोडला गेला 
पाचहजे. इचतहासाने सामान्य स्त्री-पुरुषाचं्या काही मानचसक व नैचतक परंपरा चनचित केलेलया असतात, 
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त्याचं्याशी संगती असली पाचहजे. मजूर पक्षाने आपलया धोरणािें जनतेच्या दृचष्टकोणाशी चकती साधम्यस आहे 
यावर चवशषे भर चदला पाचहजे. जनतेच्या दृष्टीकोणाशी असलेलया चभन्नतेवर भर देऊ नये. कडवपेणा, 
धाकदपटशा या वादचववाद आचण अनुनय यािंा अंचगकार करावा. पक्षाच्या प्रवतित्याचं्या आिरणातून 
जबाबदारपणा आचण सुसंगतीिी प्रचतमा चनममाणण झाली पाचहजे. या गुणािंी अपेक्षा कामगार संघटनानंाही 
असते आचण भावी शासनाबद्दल जनतेिीही ती अपेक्षा असते. मजूरपक्षाला चकतीही इछा असली तरी 
समाजवादाबद्दल लपवाछपवी आता शतिय नाही. आता त्याने आपण समाजवाद यशस्वी करून दाखव ू
शकतो असा चवश्वास जनतेत चनममाणण केला पाचहजे. 

 
चिचटश समाजवाद्यानंा ज्या राजकीय मानसशास्त्रािी दखल घ्यावी लागते ते अचतशय गुंतागुंतीिे 

आहे यास शकंा नाही. परंतु त्यािे काही चवशषे अगदी स्पष्ट ओळखू येण्यासारखे आहेत. चिचटश मन दोन 
शतकापासून जदारमतवादाच्या परंपरेत मुरलेले आहे. चलबरल पक्षािा राजकीय शवेट झाला पण 
जदारमतवादािा जनमानसावर जमटलेला ठसा पुसला गेला नाही. पचरणामतः लोकमतािा एक मोठा 
स्वतंत्र असा प्रवाह इंग्लंडमध्ये आहे. वैय्तितक स्वातंत्र्य, भाषण आचण सभा स्वातंत्र्य, सचहष्ट्णुता, 
राजकारणातून कहसेिा त्याग, सनदशीर शासन अशा काही मूलयाचं्या बाबतीत हे लोकमत अचतशय जागृत 
असते. या लोकमताला न्यायोचित वाटणारे मागस राजकीय पक्षानंी स्वीकारले पाचहजेत. आचण ज्या 
समाज्यवस्थेत हे मागस खुले राहतील अशी समाज्यवस्था सुरचक्षत राखली पाचहजे अशी या लोकमतािी 
तीव्र ओढ आहे. ही भचूमका मान्य असणाऱ्या समाजवाद्यानंाि आजच्या पचर्स्थतीत जनसमथसन प्राप्त होणे 
शतिय आहे. आर्थथक शोषणाला बळी पडणारा वगसही या प्राथचमक स्वरुपाच्या चशष्टािाराला चवशषे महत्व 
देतो यािी जाणीव समाजवादाच्या प्रतित्यानंी ठेवली पाचहजे. भाडंवलशाही प्रजातंत्रात चकतीही 
चतरस्करणीय अप्रामाकचणपणा असला तरी हे प्रजातंत्र की लोकशाहीशून्य समाजवाद अशी चनवड करावी 
लागली तर जनता चवशषेतः कामगार वगस लोकशाहीि पसंत करील याबद्दल समाजवाद्यानंी पक्ी खूणगाठ 
बाधूंन ठेवावी. ज्या समाजवादी राष्ट्रकुलािा ते पुरस्कार करतात ते लोकशाहीच्या अचध्ानावरि 
जभारलेले असेल ही भचूमका त्यानी अगदी संशयातीत स्पष्ट केली पाचहजे. 

 
ही वस्तु्स्थती लोकाचं्या मूखसपणािे लक्षण नसून त्याचं्या शहाणपणािा पुरावा आहे. एका वेळी एक 

ऐवजी एकदोन िागंलया गोष्टी सामान्य मनुष्ट्य पसंत करतो असा त्यािा अथस आहे. हुकूमशाहीला कोणतेही 
आकषसक नावं चदले तरी ती हुकुमशाहीि असते. हुकुमशाही अंमलात प्रत्यक्ष हुकुमशहा आचण त्यािे चमत्र 
हेि फतित हुकुम देण्यािे काम करतात हे सामान्य माणसाला स्पष्टपणे कळलेले आहे. समाजवादािा 
अंचगकार करण्यासाठी नागरीक म्हणून त्याला प्राप्त झालेलया हक्ािंा त्याग करण्यािी त्यािी इच्छा नसते. 
हे हक् चमळचवण्यासाठी एक वळे तो चनकराने लढलेला आहे. आचण म्हणून हे हक् सोडायला तो कदाचप 
तयार नसतो, ही त्यािी भचूमका िागंली म्हणा वाईट म्हणा पण ती आहे. ही वस्तु्स्थती लक्षात घेऊनि 
वास्तववादी ्यहूरिना करता येईल. त्यािा अथस समाजवाद्यानंी मेंढरासारखे केवळ लोकाचं्या मागे धावावे 
असा नाही. लोकानंी समाजवादी सरकार चनवडून चदले तर आपला कायसरियम अंमलात आणणे हे त्यािे 
कतस्य होईल. कायसरियमािी अंमलबजावणी त्याने जपलब्ध वैधाचनक मागमाणने केली पाचहजे. अशा 
कायसरियमाला जर काही गैरसनदशीर मागमाणने चवरोध होऊ लागला तर सवस शतिती एकवटून तो मोडून काढणे 
हा जनतेिा हक् असतो आचण कतस्यही असते. चवरोधाने कोणतेही स्वरुप धारण केले तरी जनतेने त्यािा 
चबमोड केलाि पाचहजे. लोकशाहीला खीळ घालण्यात आली अथवा लोकशाहीिे जच्चाटन झाले तर 
लोकशाहीने घातलेलया मयमाणदािंा शवेट होतो हे जघड आहे. त्या पचर्स्थतीत लोकशाहीिी पुन्हा समथसपणे 
प्रचत्ापना करण्यासाठी बळािा जपयोग करण्यािा हक् आहे की नाही हा प्रश्न जरत नाही. लोकशाहीला 
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पुनः चवजयी करण्यासाठी बळािा वापर करण्यािा सवोत्कृष्ट मागस कोणता यािाि फतित चविार करावयािा 
असतो. रियातंीिे कागदी घोडे नािचवणारे शूरवीर या पचर्स्थतीत त्याचं्या नाटकीपणाला सुसंगत अशी 
भचूमका घेतात. ‘प्राय्हेट सेरेियटरी’ या जुन्या नाटकातील पाद्र्याप्रमाणे ते म्हणतात “नीट वाग बरं नाहीतर 
या छत्रीने तुझे डोके सणकीन” त्यानंा वाटते हा सौम्य इषारा पुरेसा आहे. लोकशाहीसाठी प्रत्यक्ष लढण्यािी 
जरूरी नाही. 

 
समाजवादािे पचहले प्रमेय म्हणून लोकशाहीिा स्वीकार केलयानंतर अनुषंगाने येणारी काही 

बाचंधलकी पण स्वीकारावी लागते. पचहली आचण महत्वािी बाचंधलकी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कहसेिा संपूणस 
त्याग करण्यािी असते. जोपयंत लोकशाही जलथून पाडण्यािा प्रत्यक्ष प्रयत्न होत नाही तोपयंत कहसेच्या 
मागमाणिा चविार सुद्धा समाजवाद्यानंी करता कामा नये. अथवा आपलया भात्त्यात कहसेिा अखेरिा बाण 
राखून ठेवलेला आहे असे प्रत्यक्ष वा गर्थभत इषारेसुद्धा त्यानंी देऊ नये. अशा कोणत्याही प्रकारच्या 
इषाऱ्याला काही अथस नसतो. लढाईच्या काळात चबन लढाऊ लोकि जग्र शा्ब्दक लढाया खेळतात आचण 
त्या अत्यंत वेडगळपणाच्याि वाटतात. हा अनुभव समाजवाद्यानंी या संदभमाणत लक्षात ठेवावा. या रणगजसना 
केवळ नाटकी असतात. त्याचं्या संचदग्धपणातही त्यािे नाटकीपण जघड होते. या गजसना करणारे कधीही 
प्रत्यक्ष कृती करीत नाहीत. 

 
दुसरी बाचंधलकी असते स्वीकारलेलया धोरणािी चनियपूवसक अंमलबजावणी करण्यािी. सोयीिे 

असेल ते्हा लोकशाही धोरण पाळायिे आचण सोयीिे नसेल ते्हा चबनचदक्तपणे त्याला मुरड घालायिी 
असा दुटप्पी ्यवहार योग्य नाही. ्यतिती वा पक्ष कोणालाही असे दोन थडीवर हात ठेवणे इष्ट नसते. अखेर 
चनवड करावीि लागते आचण एकदा चनवड केलयानंतर चतिा खंबीरपणे पाठपुरावा केला पाचहजे. आपलया 
चनवडीिे जे पचरणाम होतील ते सहन करण्यास चसद्ध असले पाचहजे. राजकीय तराजूिे पारडे सामान्यतः 
डा्या पक्षाच्या चवरुद्ध झुकलेले असते हे जघड आहे. पण जे हक् आपण दुसऱ्याला द्यायला तयार नसतो ते 
आपलयाला स्वतःसाठी पण मागता येत नाही. राजकीय के्षत्रातील लढा हा असमान शतितीतील लढा असतो 
पण इतर कोणत्याही के्षत्रापेक्षा राजकारणातही असमानता कमी असते. राजकीय लोकशाहीिे अ्स्तत्व 
स्वीकारलयानंतर मग लोकशाहीतील बरे वाईट दोन्हीही पिचवणे हा समाजवाद्यापुढील एकमेव पयमाणय 
असतो. लोकशाहीिी मोडतोड करण्यािी जबाबदारी त्यानंी आपलया प्रचतस्पध्यमाणवर सोपवावी आचण 
लोकशाहीत जपलब्ध असणाऱ्या संधीिा अचधकाचधक फायदा करून घ्यावा. एक सदन (लॉडसस) प्रस्थाचपत 
चहतसंबधंी वगमाणच्या पूणस चनयंत्रणाखाली असते ही एक चवचित्र ्यवस्था आहे पण या ्यवस्थेच्या मयमाणदेत 
चहतसंबधंी वगमाणने इतकी लोकशाही स्वीकारली आहे. पण त्यािंा लोकशाहीबद्दल जत्साह चबनशतस नसतो. 
लोकशाहीबद्दल आपलयाही मनात काही चवकलप आहेत अशी स्वतःबद्दल लोकािंी समज करून देणे 
समाजवाद्याचं्या दृष्टीने इष्ट नाही. आजच्या पचर्स्थतीत लोकशाही हे त्याचं्या हातातील महत्वािे हत्त्यार 
आहे. ते चहतसंबधंी वगमाणच्या हातात त्यानंी देऊ नये. 
 

(४) 
मिूर ेक्षाेुढील कायम 

 
मजूर पक्षाने असे लोकशाहीचन् धोरण स्वीकारण्यािा चनणसय घेऊन पक्षाच्या काही टीकाकारापेंक्षा 

अचधक ्यवहारज्ञान प्रगट केले. मजूर पक्षािी कमजोरी कशात आहे हे दाखचवणे चवशषे कठीण नाही. तसा 
पक्षाच्या कायसरियमात काही दोष नाही, कायसरियम चनदोष आहे. पक्षाने जी राजकीय ्यहूरिना आखली आहे 
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तीही गे्रट चिटनमधील आजच्या पचर्स्थतीला अनुरुप अशीि आहे. पण जनतेच्या शतितीबद्दल मजूरपक्षािी 
जी भचूमका असते तीि त्याच्या कमजोरीिे खरे कारण आहे. वास्तवीक जनतेिी शतितीि पक्षाला बलशाली 
करू शकते. लोकशाहीिे प्रमेय स्वीकारण्यािा शहाणपणा दाखचवलयानंतर त्यािे तकस शुद्ध पयसवसान म्हणून 
जी दृढ चनियी व जोमदार कृती करावयास पाचहजे ती त्याच्याकडून होत नाही. मजूर पक्षािी स्थापना ज्या 
जदे्दशाने करण्यात आली तो साध्य करण्यासाठी त्याला चत्रचवध स्वरुपािे कायस यशस्वीतेने केले पाचहजे. एक 
चनवडणुका कजकून त्याला पुन्हा सते्तवर आले पाचहजे. अचधकारारुढ झालयावर त्याने आपला कायसरियम 
यशस्वी रीतीने अंमलात आणला पाचहजे. हा कायसरियम चवफल करण्यासाठी आर्थथक घातपात व जे काही 
अन्य प्रयत्न येतील त्यािंा त्याला यशस्वी प्रचतकार करता आला पाचहजे. मजूर पक्ष हा एका प्रबळ शतितीिा 
अग्रदूत होऊ शकला तर त्याला हे यश संपादन करता येईल. आचण या जनशतितीने फतित चनवडणूक 
लढाि कजकायिा नसतो. मजूरपक्षाला मते देऊन अचधकाररुढ केले म्हणजे या ंजन-शतितीिे कायस संपत 
नाही. अचधकाररुढ मजूर पक्षािे चवरोधी शतितीपासून आचण त्याचं्या हललयापासून संरक्षण करण्यािे कायस ही 
जनशतितीि करू शकेल. 

 
पूवीच्या दोन मजूर सरकारािंा ज्या मूखसपणामुळे पराभव झाला त्यािी पुनरावृत्ती चतसऱ्याकडून 

होणार नाही. आता प्रवाहातील खडक माचहत झाले आहेत. इतकेि न्हे तर या खडकावर आपटून 
जलसमाधी चमळालेलया जहाजािें भग्न अवशषे डोळ्यासमोर आहेत ते दीघसकालपयंत धोतियािा इषारा ते 
देत राहतील. चनवडणुकीच्या वळेी जो आंतरराष्ट्रीय आचण सामाचजक कायसरियम देशापुढे ठेव ूत्यािी सते्तवर 
येताि संपूणस अंमलबजावणी केली जाईल हे मजूर पक्षाने प्रारंभापासूनि स्पष्ट केले पाचहजे सते्तला चिकटून 
राहण्यासाठी कायसरियमात सोईस्कर बदल केले जातील अशी समजूत करून देणे धोतियािे ठरेल. कारण या 
अचनियािा फायदा चवरोधक पुरेपूर घेतील तेि कायसरियमािे चनयंत्रक होऊन बसतील. चवरोधकानंा 
दहशतीिे धोरण स्वीकारण्यािे ते जघड आमंत्रणि होईल, मजूर सरकारने सतत धोतियािे जीवन 
जगण्यािी तयारी ठेवली पाचहजे. आचण कोणत्याही पचर्स्थतीत चवरोधकाचं्या दयेने सते्तला चिकटून 
राहण्यािी िूक त्याने कदाचप करू नये. सते्तवर येताि प्रारंभीि त्याने काही मोठ्या प्रश्नावर चवरोधकाशंी 
चनकराने लढा द्यावा. मजूर सरकार अचधकारावर आलयाने भाडंवलशाही सरकाराचं्या धोरणात संपूणस 
फेरबदल होतो हे जनतेला तत्काल स्पष्टपणे प्रतीत झाले पाचहजे. असा फेरबदल करता आला नाही तर 
मजूर सरकारािें अ्स्तत्व चनरथसक होईल. जोपयंत मजूर सरकारिी प्रचत्ा जत्तम आहे आचण नीतीधैयस 
अबाचधत आहे तोपयंत आंतरराष्ट्रीय व सामाचजक के्षत्रातील नवे धोरण स्पष्ट केले पाचहजे. 

 
जागचतक पचर्स्थतीिी जी घसरगंुडी िालली आहे ती लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय कायसरियमािी 

तपशीलवार ििमाण अ्यवहायस ठरेल. परंतु त्यािी ढोबळ रुपरेषा चनचित माडंता येईल. दुसऱ्या देशाच्या 
राजकीय मनोभचूमकािें आकलन करण्यािी सूक्ष्म दृष्टी जमसन राज्यकत्यमाणनी आतापयंत कधी दाखचवली 
न्हती. पण चनदान गेलया काही वषमाणपासून चिचटश राज्यकत्यमाणिी मनोवृत्ती त्यानंी बरोबर ओळखलेली 
चदसते. चिचटश काँझवेचटव पक्षाला आपलयाबद्दल सुप्त सहानुभतूी आहे आचण त्यानंा आपले भय पण वाटते 
ही गोष्ट हुकुमशहानी बरोबर हेरली असून राज्यकत्यमाणपक्षािी सहानुभतूी आचण भीती यािंा िातुयमाणने जपयोग 
करण्यािे धोरण दोन्ही हुकुमशहांनी स्वीकारलेले चदसते. चिटनला या युतितीने चनष्ट्रियीय बनचवले की 
फ्रान्सही आपोआपि चनष्ट्रियीय होईल असा त्यािंा चबनिूक अंदाज आहे. युरोपात अचनवेध कारभार 
करण्यािे स्वातंत्र्य चमळचवण्यासाठी वसाहतीच्या मागण्यािंा सौद्यासाठी जपयोग करावयािा हे तंत्र त्यानंी 
स्वीकारलेले चदसते, या डावपेिानंी दोन प्रबल लोकशाही राष्ट्रानंा चनष्ट्रियीय बनचवलयानंतर स्पेन, मध्य 
यरूप, अथवा रचशयात दरोडेखोरी करण्यास ते मोकळे होतील. दुबसल राष्ट्रानंा एकटे फोडून त्याचं्यावर 



 
 

 अनुक्रमणिका 

आपले विसस्व स्थापन करावयािे अशी या हुकुमशहािंी ्यहूरिना चदसते. या त्यांच्या डावपेिातून 
ॲचबचसचनया या स्पेन या देशातील युदे्ध चनममाणण झाली. या युद्धामुळे यूरपकडील घडामोडीति बड्या 
राष्ट्रािें सवस लक्ष गुंतवनू ठेवण्यािी कारवाई यशस्वी झाली व या संधीिा फायदा घेऊन जपानने 
अचतपूवेकडील युद्ध सुरू केले. हुकुमशहाचं्या या कारवायानंा तत्काल प्रचतबंध करण्यात आला नाही तर ते 
असेि दुसरे बळी चनवडतील. कदाचित चनवडलेही असतील. त्यानंी आणखी एखाद्या राष्ट्रािा बळी 
घेण्यािा प्रयत्न केला की त्यातून आणखी युदे्ध जद्भवतील. 

 
या सवस घडामोडीकडे केवळ तटस्थपणे पहात राहून त्यानंा प्रचतबंध करता येणार नाही. सवस 

शातंतावादी शतितींिी संघटना करूनि हुकुमशहानंा पायबदं घालता येईल. या प्रश्नािंा चविार करताना 
िार मुख्य मुद्याकंडे लक्ष चदले पाचहजे. मजूर सरकार लेखणीच्या नुसत्या फटकाऱ्याने राष्ट्रसंघािे 
पुनरुज्जीवन करू शकणार नाही. परंतु आरियमणािा संयुतित प्रचतकार करण्याच्या राष्ट्रसंघाच्याि तत्वानुसार 
फ्रान्स, चिटन, रचशया यािंी संयुतित आघाडी बनचवली पाचहजे. हे तत्व मान्य असणाऱ्या दुसऱ्या अन्य 
राष्ट्रानंाही या आघाडीत सामील करून घ्याव.े हा पचहला मुद्दा झाला. दुसरा मुद्दा असा की मजूर 
सरकारला आपली भचूमका स्पष्ट व चनःसंचदग्धपणे जमसनीला कळचवली पाचहजे. जमसनीिी न्याय्य गाऱ्हाणी 
असतील ती अन्य राष्ट्रावर अन्याय होणार नाही अशा प्रकारे सोडचवण्यास आपण तयार आहोत. मात्र काय 
गाऱ्हाणी आहेत ती जमसनीने स्पष्टपणे माडंली पाचहजे, ही भचूमका स्पष्ट करतानाि जमसनीच्या आचण 
इटलीच्या हुकुमशहानंा एक इषारा चदला पाचहजे की पोकळ बढाया आचण दमदाटी यािंा काहीही जपयोग 
होणार नाही असे दोन्ही हुकुमशहानंा बजावले पाचहजे. पण आरियमणािा संयुतित प्रचतकार करण्यािे तत्व 
त्यानंी मान्य केले तर त्यानंाही आघाडीत स्थान चमळू शकेल. पण आपलया मजीनुसार आपलयाला इष्ट 
वाटेल तेथे युद्धािी धमकी देण्यािा जद्योग त्यानंी बदं केला पाचहजे. यापुढे जो कोणता देश ते लक्ष्य 
करतील तो एकाकी पडणार नाही यािी पक्ी खूणगाठ त्यानंी बाधूंन ठेवावी. मजूर सरकारने दोन्ही 
हुकुमशहानंा अशी स्पष्ट समज देणे आवश्यक आहे. चतसरा मुद्दा अचतपूवेकडील राजकारणासंबंधीिा. मजूर 
सरकारने अमेचरका व रचशया याचं्याबरोबर अचतपूवेकडील पचर्स्थतीसंबधंी काही चनचित समझोता करावा. 
आचण िौथा व अखेरिा मुद्दा म्हणजे मजूर सरकारला ्यापारी व वासहचतक धोरणािी संपूणस पुनरसिना 
करावी लागेल. या धोरणानंा अचतरेकी राष्ट्रवादापासून मुतित केले पाचहजे. अचतरेकी राष्ट्रावादािा आरोप 
आपलयावर होणार नाही अशा प्रकारे या धोरणािंी फेर आखणी करावी लागेल. 

 
सामाचजक धोरणाच्या बाबतीत ही त्वचरत आचण चनियी कृती अपचरहायस आहे. फाजील चववेक 

दाखचवणे हे मजूर सरकारािें एक वैचशष्ट्ठ्य असते. हा त्यािंा एक खास दोष असतो. त्यामुळे त्यािंी जी 
प्रचतमा एखाद्या चनचरक्षकाच्या मनावर जमटते ती दुबसलतेिी, चनष्ट्प्रभतेिी असते. जेन ऑ्स्टनच्या कादंबरीत 
एका तरुणािे चतने असे वणसन केले आहे की त्याच्याबद्दल सागंता येण्यासारखे काही नाही. त्यािा िेहरा 
प्रसन्न होता आचण त्यािी वागणूक सभ्य होती! एवढेि त्याचं्या चवषयी सागंता येईल. मजूर सरकारिी 
प्रचतमा या तरुणासारखी वाटते. िेहेरा प्रसन्न, वागणूक सभ्य, याचशवाय या सरकारबद्दल अचधक काही 
सागंण्यासारखे नसते. एखाद्या बफमाणवर िालणाऱ्या माजंराप्रमाणे मजूर सरकार अचतशय नाजुकपणे पावले 
टाकीत असते, एका संपूणस चपढीने अखंड लढा देऊन सत्ता प्राप्त झाली. पण जणु सते्तिा वापर करण्यािी 
भीती वाटत असावी असे मजूर सरकारिे वतसन असते. आपलया चमत्रािें समाधान करण्यापेक्षा शत्रलूा खूष 
ठेवण्यासाठी हे सरकार अचधक धडपडते. अगदी क्षुल्लक गोष्टी सुद्धा त्यानंा अचरष्ट सूिक वाटतात. पै-
पैशािा चहशबे ते सूक्ष्म दशसक यंत्रातून तपासतात आचण ज्या कंुपणावरून त्यािें चवरोधक हसत हसत ककवा 
धडपडत पण सहज जडी मारून पलीकडे जातील त्याच्यापाशी हे अडखळून असहायपणे जभे राहतात. 



 
 

 अनुक्रमणिका 

समाजातील चनवडक भाग्यशाली लोकापंैकी आपण आहोत अशी चशकवणूक त्याचं्या चवरोधकांना 
बालपणापासूनि चमळालेली असते. आपली कदाचित िूक होत असेल हा चविारही त्यानंा कधी सतावीत 
नाही. पैसे जधळण्यािे ठरचवले तर ते जत्साहाने चबनचदक्तपणे जधळतील. आचण पचरणामािंी पवमाण न करता 
एखादे अ्यवहायस चवधेयक बेधडक मंजूर करून घेतील. सवस टीका ते सभ्यपणे ऐकून घेतली. मात्र टीका 
होते म्हणून आपलया धोरणापासून ते कदाचप चविचलत होणार नाही. सत्तारुढ झालयानंतर आपण पाचहजे ते 
करू असा त्यानंा आत्मचवश्वास असतो. तज्ञािंा चनषेध वा चवरोधकािंा रियोध यापैकी कशािीही पवमाण न करता 
त्यानंा योग्य वाटेल तेि ते करतात. भगूोलािी वस्तु्स्थती काही असो, अंकगचणत व अन्य गावंढळ शास्त्रातं 
काही साचंगतले असो त्यािी ते पवमाण करीत नाहीत. 

 
अशा प्रकारिा खंबीर आत्मचवश्वास आवश्यक असतो. पुढच्या मजूर सरकारने असा आत्मचवश्वास 

दाखचवला पाचहजे. भावी मजूर सरकारला तत्काल दोन गोष्टी करा्या लागतील. एक, कौटंुचबक 
तपासणीिी पद्धत बदं केली पाचहजे या पद्धतीवर पुष्ट्कळ टीका झाली आहे. तसेि चकमान शालेय 
चशक्षणासाठी वयोमयमाणदा वाढचवणे आचण माध्यचमक चशक्षण मोफत करणे या सुधारणाही तातडीने केलया 
पाचहजेत, या सुधारणा मजूर पक्षाच्या चनवडणूक घोषणेत नमूद केलया आहेत. त्यािंी अंमलबजावणी झाली 
पाचहजे. पण आर्थथक सते्तवरील खाजगी चनयंत्रण नष्ट करणे ही सवमाणचधक महत्वािी सुधारणा आहे. आर्थथक 
सत्ता सावसजचनक चनयंत्रणाखाली आणण्यािे कायस अत्यंत चनकडीिे आहे. ते बाजूला सारणे अत्यंत धोतियािे 
ठरेल. भाडंवलशाहीिे बालेचकल्ले आपण काबीज करू शकतो, चतिे बाह्य संरक्षक कवि फोडणे शतिय आहे 
ही गोष्ट मजूर सरकारने प्रत्यक्ष कृतीने चसद्ध केली पाचहजे. त्याचशवाय मजूर सरकारला भाडंवलशाहीवर 
प्रभतु्व चमळचवता येणार नाही. पुष्ट्कळशी कामे एकदम हातात घेऊन ती सवस अधसवट सोडण्यापेक्षा काही 
चनवडक मोठी कामे यशस्वी रीतीने पार पाडणे अचधक महत्वािे असते. न्या मजूर सरकारने बकँ ऑफ 
इंग्लंडिे राष्ट्रीयकरण केले पाचहजे. हे राष्ट्रीयकरण केवळ औपिाचरक असू नये, त्या चशवाय शस्त्रास्त्रािें 
जत्पादन, वाहतूक वीज चनर्थमती आचण जमीन यािेंही राष्ट्रीयकरण करण्याइतका अवधी या सरकारला 
चमळेल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही, चनयोजन खाते चनममाणण केले पाचहजे आचण खाजगी मालकीत 
राचहलेलया मोठ्या जद्योगािें चनयंत्रण करण्यािी काही यंत्रणा चनममाणण केली पाचहजे. राष्ट्रीयकरणािे धोरण 
थोडे दूर दृष्टीने आखाव े केवळ पुष्ट्कळशा जद्योगािें राष्ट्रीयकरण करणे चवशषे महत्वािे नाही. सामान्य 
माणसाच्या दृष्टीने भाडंवलशाही भोवती जे एक गूढ वलय असते ते नष्ट केले पाचहजे. काही चनवडक 
प्रश्नावर चनणमाणयक आचण चनःसंशय असा चवजय चमळचवलयास भाडंवलशाहीिा हा दबदबा नाहीसा होईल. 
आचण हे काम जर मजूर सरकारला करता आले तर जवसचरत कायस यथावकाश होईल असा चवश्वास वाटू 
लागेल. 

 
पण मजूर पक्षाला प्रथम सत्ता चमळवायिी आहे. ती चमळचवण्यासाठी अथवा चमळावलयानंतर चतिा 

जपयोग करता येण्यासाठीं केवळ बहुसंख्य जागा चमळवण्याने भागणार नाही. चवचशष्ट जदे्दशाने लोक 
झपाटले गेले पाचहजे. हा जदे्दश साध्य करण्यासाठी लागणारा चनधमाणर व चनियीवृत्ती देशात चनममाणण झाली 
पाचहजे. धचनक शहा हे अत्यंत प्रबल, धूतस आचण आत्मचवश्वास संपन्न असतात. कोंडीत सापडलयावर अत्यंत 
बेदरकारपणे वागू शकतात. आपलया पावासाठी लागणारे लोणी कोठून चमळते यािी त्यानंा कलपना असते. 
आचण लोण्यािा तुटवडा होऊ न देण्यािा त्यािंा पक्ा चनधमाणर असतो. त्याचं्या अ्स्तत्वालाि धोका चनममाणण 
झाला तर कोणतेही राजकीय वा आर्थथक हत्त्यार वापरुन ते स्वतःिे संरक्षण करतील. लॉडससिे सभागृह, 
राजवशंािी प्रचत्ा आर्थथक आणीबाणी, लष्ट्करातंील असंतोषािे आरोप, आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंती यापैकी 
एक ककवा अनेक प्याद्यानंा पाचहजे तसे चफरवतील. समाज संस्कृतीिे संरक्षण करण्यासाठी हे मागस 
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वापरलेि पाचहजेत अशी त्यािंी प्रामाचणक समजूत असते. दोन सावसचत्रक चनवडणुकािंा चनकाल त्याचं्या 
चवरुद्ध लागला, लोकमतािे अत्यंत प्रभावी चनदशसन व लोकशतितीिा प्रखर साक्षात्कार झाला तर ते 
कदाचित नमतील. पण महत्वाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत यापेक्षा ककचितही कमी शतितीपुढे ते नमणार नाहींत. 
असे लोक-शतितीिा प्रखर प्रत्यय देणारे लोकमत ऐनवळेी चनममाणण होत नाही. पूवस तयारीने संघचटत 
केलयाचशवाय ऐन आणीबाणीच्या प्रसंगी अशी लोकशतिती जपलब्ध होणार नाही. आचण जनतेिी अशी शतिती 
संघचटत केलयाचशवाय मजूर सरकार अचधकारावर येऊ शकणार नाही. चवरोधी पक्ष म्हणून काम करीत 
असताना मजूर पक्षाला असे लोकमत संघचटत करावे लागेल. 

 
लोकमतािी अशी जागृत शतिती संघचटत करण्यासाठी मजूर पक्षाला आपलया धोरणात काही बदल 

करावा लागणार नाही. पण या धोरणािे प्रके्षपण काही चवचशष्ट पद्धतीने कराव ेलागेल. धोरणाच्या दोन चभन्न 
प्रकारािें आवाहन केले पाचहजे वरवर पाहता ही दोन आवाहने चवरोधी वाटली तरी ती प्रत्यक्षात परस्परानंा 
पूरकि होतील. राजनीतीिी कुशलता तर त्याने दाखचवलीि पाचहजे. पण त्याही पेक्षा लोकाचं्या चहत 
संरक्षणािी अचधक चसद्धता दाखवावी लागेल. मजूर पक्षािा लोकशाहीवर चवश्वास आहे खरा पण या 
चवश्वासाला त्याने चरिययाशील रूप चदलेले नाही. पक्षाला चनष्ट्रियीय बनचवणाऱ्या कोणत्याही संकलपनामुळे 
नतमस्तक होण्यािी त्यािंी प्रवृत्ती असते, पक्षातील काही तरुण मंडळी स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी 
कसह गजसना करतात. त्याचं्या या गजसनािा प्रचतकूल पचरणाम होईल या भीतीने मजूर पक्षािे नेते 
कबूतरासारखे नमसकूजन करू लागतात. हा पक्ष कुत्र्याला कुरवाळून शातं करीत बसतो पण दरोडेखोर 
आलयास त्याचं्या गळ्यािा िावा घेण्यािे चशक्षण तो त्याला देत नाही. ही स्वस्थता चप्रयता आचण 
मनचमळावपूणा त्याचं्या चवरोधकानंाि शोभनू चदसतो. या चवरोधकािें मतदार मुख्यतः अराजकीय असतात. 
म्हणून चनष्ट्रियीयता त्यानंा सोइसिी असते. पण ज्या पक्षाला लोकानंा जुन्या सवयीिा त्याग करण्यािे त्या 
मोडण्यािे आवाहन करावयािे असते त्याला ही चनष्ट्रियीय वृत्ती घातक ठरते. लोकशाही संस्था पूणसपणे 
सुरचक्षत होत्या ते्हा अशी चनष्ट्रियीयता स्वाभाचवक ठरली असती. आता ती कालबाह्य झाली आहे या वृत्तीिा 
प्रभाव असेपयंत कोणत्याही समाजवादी सरकारला कायसरियमािी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक 
असणारी गचतमान शतिती आपलया पाठीशी जभी करता येणार नाही. 

 
पक्षाना वगेवगेळ्या अवस्थेत व कालखंडात वगेवगेळ्या भचूमका घेणे अवश्य होते. मजूर पक्षासारखे 

पक्ष एखाद्या जत्कट जन-आंदोलनातून चनममाणण होतात पण त्यािंी वाढ झालयावर त्यानंा स्वाभाचवकपणेि 
चनवडणूक यंत्रणेिे स्वरुप येते. आचण ते जचितही असते. पण अचधकार प्राप्तीिा क्षण जसा जवळ येऊ 
लागतो तसे त्याचं्या जन-आंदोलन आचण चनवडणूक यंत्रणा या दोन चभन्न स्वरुपािें तौलचनक महत्व 
बदलते. हा बदल अंशतः अपचरहायस आचण फायदेशीर असतो. नवसमाज रिनेिे चवधायक कायस करता 
येण्यासाठी पक्षािे बहुमत चमळचवले पाचहजे. चनवडणुका कजकण्यािी शतियता वाढू लागली की 
चनवडणुकाकंडेि अचधक लक्ष पक्षाने द्याव े हे अपचरहायस होते. येथेि एक गंभीर धोका चनममाणण होतो. 
चनवडणुका कजकून बहुमत चमळचवणे हेि पक्षाला आपले एकमेव कायस वाटू लागते. एकदा बहुमत चमळचवले 
की सवस कायस आपोआप होईल असे गृचहत धरण्यािी प्रवृत्ती वाढते. ज्या जन आंदोलनािे पक्ष चनममाणण केला 
त्यािा जदे्दश पक्षािे अ्स्तत्व चटकवणे एवढाि असतो. पक्षािे अ्स्तत्व या आंदोलनासाठी नसते अशी 
िुकीिी भचूमका घेतली जाते. वास्तवीक हे आंदोलन सतत शतितीशाली केले पाचहजे तरि पक्ष वाढू शकेल 
आचण पक्ष वाढला तरि आंदोलनही अचधक शतितीशाली होत जाईल. पक्षाला चनवडणूक यशाकडे 
पूवसचनयोचजत मागमाणने घेऊन जाण्यािा पक्ष-नेत्यािंा दृढचनिय असतो. त्यामुळे ते अचत जत्साही लोक 
चनवडणुकीच्या जचद्दष्टापासून पक्षािे लक्ष चविचलत करू पाहतात ते नेत्याच्या रोषास पात्र होतात. ते 
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िालत्या गाड्याला खीळ घालीत आहेत असे पक्ष नेत्यानंा वाटते आचण त्याचं्याबद्दल अनवश्यक रियोध 
दाखचवला जातो. 

 
ही प्रचतरियीया अटळ आहे आचण काहीशी समथसनीय पण आहे. राजकारणाला ्यावहाचरक बाजू 

अवश्य असावी आचण राजकारणािा ्यवहारही कुशलतेने संभाळला पाचहजे यातं शकंा नाही. कामगार 
िळवळीच्या सवस इचतहासात कामगार संघटनानंी सुद्धा अशा दुहेरी भचूमका बजावलया आहेत. त्यानंी 
्यावसाचयकाचं्या संस्था म्हणून काम केले तसेि लढ्ाच्या संघटना म्हणून पण काम केले. कामगार 
िळवळीत ढवळाढवळ करणाऱ्या बाहेरच्या पुढाऱ्याबंद्दल कामगार नेत्यानंा चवशषे आदर वाटू नये हे 
स्वाभाचवक आहे. या बाहेरच्या पुढाऱ्यानंा औद्योचगक लढ्ाच्या चित्तथरारकपणािा आनंद पाचहजे असतो. 
पण त्या लढ्ातील धोके व लढ्ाच्या जबाबदाऱ्या दुसऱ्यानंा सहन करा्या लागतात. पण तत्काल 
चमळणाऱ्या चनवडणूक यशावरि सवस लक्ष कें चद्रत करण्यातही अचतरेक होऊ शकतो. चनवडणूक यशावरि 
डोळे लावनू चविार प्रसारािे काम बदं ठेवले तर त्यामुळे िळवळीिे आचण चनवडणुकीिेही नुकसान होऊ 
शकेल. लोकशाहीला केवळ राजकीय यंत्रणा मानणे बरोबर होणार नाही. या यंत्रणेिे संरक्षण करणे 
कतस्यप्राप्त असते. फाचसस्ट जठावािा धोका नसलयास चतिी सुरचक्षतता गृचहत धरण्यास हरकत नसते. 
परंतु लोकशाहीिा चविार अशी यंत्रणा म्हणून न करता एक बचंदस्त शतिती म्हणून करावा. ही शतिती मुतित 
करावयािी असते. चवशषेतः मजूर पक्षाने तरी केवळ मत पेट्या आचण बहुमत या मयमाणदेत लोकशाहीला 
जखडून ठेव ूनये. लोकशाही म्हणजे सुप्त शतितींिा एक अमयमाणद संिय आहे हे मजूर पक्षाने तरी लक्षात 
ठेवाव.े तो स्त्री-पुरुषािंा एक समुदाय असतो. चनिेतन असताना हा समुदाय केवळ मातीच्या ढेकळासारखा 
वाटतो पण तोि सिेत होऊन कृती प्रवण झाला की अमयमाणद शतितीिी अमोघता त्याला प्राप्त होते. मते 
चमळचवणे एवढेि मजूर पक्षािे कायस नाही. या चनचद्रस्त महा पुरुषाला जागृत करण्यािे अचधक महत्वािे कायस 
त्याने केले पाचहजे. लोकशाहीला चतच्या आटोतियात असलेलया साध्यािी आचण चतला संकटग्रस्त करणाऱ्या 
धोतियािंी जाणीव करून देण्यािे काम मजूर पक्षािे आहे. लोकशाहीला कसोटीला लावणे, चतला लढाऊ 
बनचवणे आचण चतला अकजतिय करणे हे मजूर पक्षािे इचतहासदत्त कायस आहे. जगातील अत्यंत जुन्या आचण 
अत्यंत प्रबळ धचनकशाहीवर हल्ला करून मजूर पक्षाने चनवमाणणीिा संघषस सुरू केला यातं शकंा नाही. या 
संघषस जमावाकडून लढचवता येणार नाही त्याला संघचटत सेनेसारखी चशस्त आचण चवजयािी ईषमाण असेलेली 
जन संघटना जभारावी लागेल. 

 
मजूर पक्षाला आपलया अनुयायामध्ये असा करारीपणा चनममाणण करावयािा असेल तर चनवडणुका 

कजकताि सवस काही चवनायास साध्य होईल अशी आश्वासने देऊ नयेत. अशा आश्वासनावंर चमळचवलेला 
पाकठबा अ्स्थर असतो. वाऱ्याच्या प्रत्येक लहरीवर हेलकाव ेखाणाऱ्या कळकाच्या झाडासारखा तो ििंल 
असतो. मजूर पक्षाने आश्वासने कमी द्यावीत, पण अनुयायानंा सतत कायस करण्यािे वारंवार आवाहन 
कराव.े अचधकारंारुढ झालयास आपण काय करू याबद्दल वािाळता कमी करावी आचण जनतेला आपलया 
जबाबदारीिी जाणीव करून देण्यावर अचधक लक्ष द्याव.े सरकार जनतेिे सेवक असते. त्याने खरोखर 
जनतेिी सेवा केली पाचहजे. सरकार सेवा करते की नाही याबद्दल जागरुक राहण्यािी जबाबदारी जनतेिी 
असते हे मजूर पक्षाने लोकानंा वारंवार साचंगतले पाचहजे. लोकानंा केवळ मतदान करणाऱ्या शळे्या मेंढ्ा 
असे पक्षाने समजता कामा नये. शळे्या मेंढ्ाप्रमाणे चनवडणुकीच्या वळेी त्यानंा मतदान कें द्रावर हाकून 
न्यावयािे आचण मग त्यानंा पुन्हा चनद्राधीन होण्यास सोडून द्यावयािे ही मजूर पक्षािी लोकानंा वागचवण्यािी 
पद्धत असू नये. जलट मतदार हे एका सवस सामान्य जद्योगातील भागीदार असतात, या जद्योगातील आपली 
भचूमका पक्ष पार पाडील. परंतु, या जद्योगािी फलचनष्ट्पत्ती ही लोकावर अवलंबनू असते हे पक्षाने लोकानंा 
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समजून साचंगतले पाचहजे. मजूर सरकारला कोणत्या प्रकारच्या चवरोधाला तोंड द्याव ेलागणार आहे हेही 
अचतशय प्राजंळपणाने जघडपणे माडंाव ेआचण ज्यािंा लोकशाहीवर चवश्वास असेल त्यानंी या सरकारवर 
अभतूपूवस संकटात त्याला सरियीय सहाय्य केले पाचहजे हा इषाराही लोकानंा द्यावा लागेल. झीनो्हीव 
पत्राच्या पचरस्फोटाने झालेलया वादळापेक्षा आचण १९३१ मधील वृत्तपत्रानंी त्यावळेच्या मजूर सरकार चवरुद्ध 
केलेलया प्रखर प्रिाराने आलेलया संकटापेक्षा भचवष्ट्य काळातील संकटे अचधक भयंकर असण्यािी शतियता 
आहे. पूवीिी संकटे सीमेवरील चकरकोळ िकमकी सारखी होती पण नव ेसंकट घनिक्र लढाई सारखे 
असेल. थोडतियात म्हणजे मजूर सरकारिे चवरोधक चजतके चनियी व बुद्धीमान असतात चततकेि चनियी 
आचण प्रबुद्ध लोकमत त्याने आपलया पाठीशी जभे केले पाचहजे आचण हे साध्य करण्यासाठी चनवडणूक 
यंत्रणा तर मजबतू असावीि लागेल. कारण चनवडणुका महत्वाच्या असतात. परंतु केवळ चनवडणूक यंत्रणा 
मजबतू असून भागणार नाही. चनवडणूक-यंत्रणे इतकीि पक्ष संघटनाही आंदोलनािी शतितीशाली संघटना 
झाली पाचहजे. पक्ष हेि एक प्रिडं आंदोलन ्हाव.े 

 
मजूर पक्षाच्या या आंदोलनात श्रदे्धिी जत्कटता असावी पण चतला सचहष्ट्णु वृत्ती आचण जदार 

दृचष्टकोण यािंीं जोड असली पाचहजे. एका न्या समाज संस्कृतीसाठी आपला लढा आहे. या न्या 
संस्कृतीच्या नौकेत आरुढ होऊ इ्च्छणाऱ्या प्रत्येकाला वलहे मारण्याच्या कामी मदत करावी लागेल. 
आतापयंत दुलस चक्षत राचहलेलया काही चहतसंबंधािें संरक्षण करणे एवढाि आपला मयमाणचदत जदे्दश नाही, 
न्या संस्कृतीच्या ्यापक जदे्दशासाठी आपले आंदोलन आहे हे मजूर पक्षाने स्पष्ट केले पाचहजे. मजूर 
पक्षाच्या समाजवादात ही भचूमका गर्थभत आहे कायसरियमातही ती अनुस्यतू आहे. अशी ्यापक भचूमकाि 
कामगार वगमाणच्या चहतािी ठरेल. कारण धचनक शहाचं्या हातात सत्ता असेपयंत कोणत्याि सुधारणािंा 
चटकाव लागणार नाही. १९३१-३५ या काल खंडातं सामाचजक सेवा खच्ची करण्यािा जो प्रयत्न झाला तो 
यािा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून इचतहासात दाखल आहे. हा पूवमाणनुभव लक्षात घेऊन मजूर पक्षाने ्यापक भचूमका 
घेण्यािी आवश्यकता पुनः पुन्हा आग्रहाने माडंली पाचहजे. पण कोणती भचूमका घ्यावी यासंबधंी स्पष्ट चविार 
असला पाचहजे. मजूर पक्षाने एक तर राजकीय दलाल होऊन पालसमेंटमध्ये फतित कामगार वगमाणच्या 
मागण्या माडंण्यािे काम करण्याति इचतकतस्यता मानावी ककवा समाजवादी राष्ट्रकुलाच्या प्रस्थापनेिे 
हत्त्यार बनावे हा प्रश्न आहे. समाजवादी राष्ट्रकुलात कामगाराचं्या मागण्या पूणस होऊ शकतील मात्र त्या 
तत्काल पूणस होणार नाहीत. मजूरपक्ष या दोन्ही भचूमका एकाि वळेी आचण समप्रमाणात पार पाडू शकणार 
नाही हे जघड आहे. आचण ही वस्तु्स्थती कामगारापंुढे माडंली पाचहजे. त्यामुळे त्यािंा मजूर पक्षाला 
चमळणारा पाकठबा कमी होईल ही भीती बाळगण्यािे कारण नाही. जलट जनतेला या सत्त्यािी जाणीव 
करून देण्यात पक्षािे चहति असते. आपली ही ्यापक भचूमका आचण सवस समाजाला जन्नत करण्यािे 
चवशाल ध्येय याचं्या जद बोधनाने अनुयायाचं्या ध्येय वादाला जागृत करता येते. पक्षाला या ध्येयाच्या 
प्राप्तीसाठी आवश्यक असे नव ेअनुयायी पण चमळतील. 

 
पुष्ट्कळ लोकािंी अशी समजूत असते की मजूर पक्ष हा फतित कामगारािंा प्रश्न आहे. आचण त्यामुळे 

कामगार संघटनाबद्दल प्रचतकूल ग्रह नसतानाही त्यानंा पक्षाशी पूणसपणे समरस होता येत नाही. चशक्षक, 
डॉतिटर, शास्त्रज्ञ यानंा भाडंवलशाही बद्दल काहीही पे्रम नसते. भाडंवलशाहीिे दुष्ट्पचरणाम ते अगदी जवळून 
पाहत असतात. मानवी कतृसत्वाला वाव न चमळालयाने येणारे अखंड वैफलय, शास्त्रीय ज्ञानािा सातत्याने 
होणारा दुरुपयोग, नफेखोराचं्या फायद्यासाठी आर्थथक प्रयत्नािे संिलन आचण त्यामुळे होणारी राष्ट्रीय 
संपत्तीिी जधळपट्टी या सवस गोष्टींिी त्यानंा पूणस जाणीव असते. समानतेच्या अमूतस कलपनेबद्दल त्यानंा 
कदाचित आकषसण वाटत नसेल. परंतु वास्तवािी त्यानं स्पष्ट कलपना असते. आरोग्य आचण चशक्षणाच्या 
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संधी फतित अलपसंख्यानंा जपलब्ध असतात त्या जर सवांना चमळू लागलया तर समाजात न्या शतिती 
चनममाणण होतील हे ते जाणतात. केवळ धचनकािें पैसे वािचवण्यासाठी या दोन सेवािंी कशी दुदसशा केली 
जाते यािा त्यानंा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. युद्धािा चविारसुद्धा त्यानंा घृणास्पद वाटतो. राष्ट्रसंघािा 
बोजवारा जडालयामुळे अपचरहायसपणे शस्त्र स्पधमाण जोरात सुरू झाली असून त्यामुळे युद्ध जवळ आले हेही 
त्यानंा कळते. औद्योचगक प्रश्नाशंी त्यािंा संबधंि आलेला नसतो आचण म्हणून औद्योचगक कलहात त्यानंा 
चवशषे आस्था नसते. परंतु शातंता आचण सुराज्य यािंी त्यानंी तीव्र तळमळ असते यात शकंा नाही. 
कायद्यावर आधारलेली एक नवी आंतरराष्ट्रीय ्यवस्था चनममाणण करण्यात पुढाकार घेण्यािे आपलया देशाने 
ठरचवले तर या धोरणािे ते स्वागत करतील. अचतचरक संपत्ती अलपसंख्यानंा श्रीमंत करण्यासाठी न वापरता 
सवस सामान्य चहतासाठी वापरली जाईल अशी नवीन समाज ्यवस्था चनममाणण करण्यािे प्रयत्नही त्यानंा 
स्वागताहसि वाटतील. 

 
जीवनाच्या सवस के्षत्रात अशा चविारािे असंख्य लोक आहेत. आपण समाजवादी आहोत यािी 

त्यानंा जाणीव असो वा नसो ते नैसर्थगक समाजवादीि असतात. मजूर िळवळीिे ध्येय मान्य नसलयामुळे 
त्यात ते सरियीय भाग घेत नाहीत असे नाही. त्यानंा ध्येय मान्य असते पण ्यवहाराबद्दल त्यािंा मतभेद 
असतो. इतर पक्षाच्या सरकारप्रमाणे मजूर सरकारवर सुद्धा चवचशष्ट सामाचजक गटािे विसस्व राहील अशी 
त्यानंा भीती वाटते. मजूर सरकारिी धोरणे भाडंवलशाही सरकारा इतकी स्वाथी असणार नाही पण ती 
चततकीि अदूर दृष्टीिी मात्र असतील अशी त्यािंी समजूत असते. या लोकािंा सरियीय पाकठबा 
चमळचवण्यासाठी प्रथम त्याचं्या मनातील भीती दूर केली पाचहजे. लोकािंी भीती दूर करण्यासाठी 
कामगारवगमाणच्या मागण्यानंा दुय्यम स्थान देण्यािा प्रश्न नाही. कामगार हेि भाडंवलशाहीिे मुख्य बळी 
असतात. पण म्हणूनि त्याचं्या मागण्या माडंताना त्या काहीशा ्यापक भचूमकेतून माडंलया गेलया पाचहजे. 
त्या मागण्यािंा खरा आशय स्पष्ट झाला पाचहजे. कामगाराचं्या मागण्यािंा इत्त्यथस आपलयाला माणुसकीिे 
जीवन जगण्यािी संधी चमळावी हा असतो. कोणी सत्प्रवृत्त मनुष्ट्य आपलया बाधंवािंा हा माणुसकीिा हक् 
नाकारणार नाही. म्हणून कामगाराचं्या मागणीिा हा भावाथस स्पष्ट होईल अशा प्रकारे ती माडंली गेली 
पाचहजे. यािा अथस मध्यमवगमाणतील या लोकानंा करावयािे आवाहन हे तत्वचन्ेिे आवाहन असले पाचहजे. 
कारण अशी तत्वचन्ा चभन्न चहत संबंध आचण चभन्न अनुभव असलेलया लोकािंी सुद्धा एकजूट घडवनू आणू 
शकते. प्रिचलत पचर्स्थतीत मजूर पक्षाने आपला समाजवाद शीतागारात ठेवण्यािा मानभावी सल्ला मानला 
तर या अप्रामाचणकपणामुळे तो केवळ चतरस्काराला पात्र होईल. ज्या लोकािें जीवनकायस नफा कमावण्यािे 
नाही, जे चवधायक कायमाणत गुंतलेले असतात त्यानंा आकषसण असते ध्येयवादािे, तत्वचन्ेिा जे आदर 
करतात. मजूर पक्षाने आपला समाजवाद गुंडाळून ठेवला तर हे आकषसण समाप्त होईल. या लोकािंी मने 
ध्येय चन्ेने कजकता येतील, ्यावहाचरक संधीसाधूपणामुळे न्हे. 

 
जगाच्या आजच्या पचर्स्थतीत समाजवादािे असे आवाहन करणे अवघड वाटू नये. आपलयासमोर 

आज जे घडते आहे त्यािा नीट अथस समजून घेतला पाचहजे. केवळ महत्वाकाकं्षी राष्ट्रािंी परंपरागत सत्ता-
स्पधमाण अथवा आर्थथक चहतसंबधंािंा चिरपचरचित संघषस आहे असे समजणे यथाथस होणार नाही. दोन महान् 
चविार प्रणाली आचण त्या चविार प्रणालीवर आधारलेलया राष्ट्र सत्तािंा अधःपात आपण पाहत आहोत. 
दीघसकाळपयंत लोकानंी ज्या चविारप्रणाली चन्ापूवसक स्वीकारलया त्या चतरस्काराने झुगारून चदलया जात 
आहेत. स्वतंत्र आचण सावसभौम राष्ट्रसत्तािें अ्स्तत्व हा या पद्धतीिा एक भाग होता. दुसरा भाग आर्थथक 
पद्धतीिा होता. प्रत्येक गटाने अथवा ्यतितीने शतिय असेल ते हस्तगत कराव ेआचण जे हस्तगत केले ते 
स्वतःसाठी राखून ठेवाव े हे आर्थथक पद्धतीिे प्रमेय होते. मनुष्ट्य जातीिे ्यवहार संघटीत करण्याच्या या 



 
 

 अनुक्रमणिका 

पद्धतीिी कोणी प्रशसंा करावी वा कोणी चधःकार करावा पण त्याच्या संबधंी दोन गोष्टी चनर्थववाद मान्य 
करा्या लागतील. भतू काळात ही पद्धत कायसक्षम ठरली खरी पण चतच्यामुळे पुष्ट्कळशी नासाडी होत होती 
आचण पुष्ट्कळसा चवदे्वषही चनममाणण झाला, तरी ती कायसक्षम वाटली. आता या पद्धतींिी कायसक्षमताि संपुष्टात 
आली आहे. पचरणाम आंतरराष्ट्रीय व आर्थथक अंदाधंुदीत सारे जग सापडणार की काय असा धोका चनममाणण 
झाला आहे. या भयानक पचर्स्थतीकडून लोकािे लक्ष दुसरीकडे वळचवण्यात यश आलयाने एखाद्या 
सरकारला आपलया देशात बहुमतािा पाकठबा चमळचवता येईल. पण तो तात्पुरता असेल. परंतु शासनािे हे 
डावपेि आंदोलनाच्या जपयोगी पडणार नाही. या भयावह वाटणाऱ्या पचर्स्थतीला जबाबदार असलेलया 
शतितीचवरुद्ध चनकराने संघषस करता येईल असा वाजवी चवश्वास चनममाणण केलयाचशवाय कोणत्याही 
आंदोलनाला जनतेिा पाकठबा चमळणार नाही. 
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प्रकरि ७ िे 
उेसंहार १९३८-१९५० 

 
या गं्रथाच्या युद्ध-पूवस आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत दोन सामान्य चविार अधोरेचखत करून माडंण्यातं 

आले होते. आर्थथक आचण सामाचजक असमानता कमी करण्याच्या जदे्दशाला चिचटश धोरणात महत्वािे 
स्थान असावे अशी सूिना करण्यातं आली होती. हा पचहला चविार झाला. आचण पुढे आणखी असा चविार 
माडंण्यात आला की समानता साध्य करण्यािे मागस हे सवस पचरचित असलयामुळे या धोरणािी यशस्वी 
अंमलबजावणी मानवी बुद्धीला दुष्ट्कर वाटू नये. हे चविार प्रथम माडंले गेले ते्हापासून आतापयंत पुष्ट्कळ 
काळ लोटला आहे. मध्यंतरीच्या काळात एक युद्ध झाले, पुष्ट्कळ रतितपातही झाला. पूवी माडंलेले चविार 
मध्यंतरीच्या घडामोडीच्या प्रकाशात तपासून पाचहले तर आज ते चकतपत सयु्तितक वाटतील? या काळात 
आलेलया झंझावातातून कोणतीि राजकीय चविार प्रणाली संपूणस अबाचधत राचहलेली नाही. जत्पन्न आचण 
संधी याचं्या तीव्र चवषमतेमुळे मानवी संबधंालाि चवकृती येते. म्हणून मानवी संबधंानाि सवस श्रे् मूलय 
मानण्याच्या भचूमकेिा या चवरियाळ संघषमाणत चवजय झाला आहे की चतिाही त्यात बळी पडला आहे? या 
पूवीच्या पृ् ात ज्या प्रश्नािंी ििमाण करण्यात आली त्याचं्यावर या घडामोडीिा काय पचरणाम झाला आहे? 
या प्रश्नािे जत्तर शोधले पाचहजे. 

 
(१) 

उत्ेन्नाचे णितरि 
 

या प्रश्नानंा अगदी काटेकोर असे जत्तर देता येणार नाही. दोन महायुद्धाच्या काळात चनरचनराळ्या 
वळेी इंग्लंडमध्ये मालमत्ता आचण जत्पन्न यािें वाटप कसे झाले होते त्यािी आकडेवार माचहती दुसऱ्या 
प्रकरणात चदलेली आहे, चम. कंपीयन यानंी चिचटश मालमते्तसंबधंी १९३६ च्या संदभमाणत जे अभ्यसन केले 
त्या दजमाणिे नवीन अभ्यसन अद्याप झालेले नाही. चिटनमधील एकूण प्रौढ लोकसंख्येपैकी तीन ितुथांश 
लोकाजंवळ १०० पौंडापेक्षा अचधक मालमत्ता न्हती. खाजगी मालकीच्या एकूण मालमते्तपैकी तीन 
ितुथांश ते िार पिंमाशं मालमत्ता फतित ५ टके् लोकाकंडे होती. सुमारे १ टके् लोकाजंवळ एकूण 
मालमते्तच्या ५५ टके् मालमत्ता होती. ही सवस माचहती चम. कॅपीयन यानंी चदली आहे. युद्धोत्तर काळात 
मालमते्तिे मृत्यमुूळे जे हस्तातंर झाले त्यािा एक चवशषे आहे. दहा हजार पौंडापेक्षा कमी मालमत्ता 
असणारािंी संख्या वाढलेली आहे. नुकत्याि केलेलया एका तपासणीत असे आढळून आले की 
लोकसंख्येतील १ टके् लोकाचं्या मालमते्तिे प्रमाण १९४५-४७ मध्ये ५० टतितियानंी घटले आहे. हा बदल 
लक्षणीय आहे. परंतु त्यामुळे भाडंवलाच्या मालकीत अचधक समानता चनममाणण होण्यािा संभव नाही. 
जत्पन्नाच्या चवतरणासंबधंी अद्यावत् आकडे जपलब्ध नाहीत पण पुष्ट्कळ माचहती चमळू शकते. खाली 
चदलेलया टेबलावरून १९३८-१९४८ या अठरा वषांच्या काळात जे बदल झाले त्यािी कलपना येऊ शकेल. 
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टेबल १ 
राष्ट्रीय उत्ेन्नाचे प्रकारानुसार णितरि 

 
  प्रत्यक्ष करवसूली पूवी कर वसूली नंतर 
  १९३८ १९४८ १९३८ १९४८ 
वतेन  ३७ ४४ ३९ ४८ 
पगार  २४ २१ २५ २१ 
शस्त्रदलािें पगार   २ ३ २ ३ 
नफा, ्याज, ्यावसाचयक  } ३७ ३१ ३४ २८ 
जत्पन्न आचण भाडी 

 
वरील आकड्यावरून १९३८ ते १९४८ च्या दरम्यान चनरचनराळ्या वगमाणत राष्ट्रीय लाभाशंाच्या 

चवतरणाच्या प्रमाणात बदल झाला आहे असे चदसून येते. टेबल १ मधील आकड्यावरून असे चदसते की 
प्रत्यक्ष कर वजा करता पगारािी टके्वारी होती तशीि आहे. परंतु वेतनािा चहस्सा मात्र ३९ टतितियावरून 
४८ टतितियापयंत वाढला आहे याच्या जलट नफा, ्याज, ्यावसाचयक जत्पन्न आचण भाडे यािें प्रमाण ३४ 
टतितियावरून घसरून २८ टतितियावर आले. या आकडेवारीत अप्रत्यक्ष करातील वाढ चहशबेात घेतलेली 
नाही, अशी टीका करता येईल. अप्रत्यक्ष करािंा बोजा मुख्यतः वेतनावरि पडतो. जपभोग्य वस्तूसाठी 
चमळणारे जपदान वजा करता अप्रत्यक्ष करािा बोजा १९३८ मध्ये एकूण ५८ कोटी १० लाख होता तो १९४८ 
मध्ये १५० कोटीवर गेला. टेबल २ मधील आकड्यावरूनही हाि बदल स्पष्ट होतो. येथे अप्रत्यक्ष 
करासंबंधीिी टीका लागू होणार नाही. कारण अप्रत्यक्ष करािंा पचरणाम भाव पातळीत ्यतित होतो. 
अप्रत्यक्ष कर आचण भाव पातळीतील वाढ ही चहशबेात घेऊन सुद्धा वतेनािी रिययशतिती त्या काळात २२ 
टतितियानंी वाढली. जलट त्याचं्यात गटातील नफे आचण त्याचं्याशी संलग्न असलेली जत्पने्न यािंी 
रिययशतिती २३ टतितियानंी घटली आहे. शतेकी ्याज, ्यवसाचयक जत्पन्न आचण भाडे यािंा लाभ वगळला 
आचण फतित कंपनीच्या वाटप झालेलया नफ्यािाि चहशबे केला तर ही घट अचधक मोठी झालयािे चदसते. 
अशी घट ३५ टके् झाली. १९४९ पयंत ही घसरगंुडी िालू होती. त्या वषमाणत नफ्यापेंक्षा वतेनािी रिययशतिती 
२५ टतितियानंी अचधक झाली आचण कंपनीच्या वाटप झालेलया नफ्यािी ३७ टके् घटली 
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टेबल २ 
 

कर वजा केलया नंतर आचण जपभोग्य मालाच्या ककमतीिा चहशबे जोडलयावर जरणारी रिययशतिती 
(१९३८-१००) 

 
 १९३८ १९४६ १९४७ १९४८ १९४९ 

वतेन १०० १०८ ११६ १२२ १२५ 
पगार १०० ८८ ९२ ९७ ९८ 
नफा, ्याज आचण भाडे :      
्यावसाचयक जत्पन्न आचण शतेकऱ्यािें जत्पन्न 
धरून 

१०० ७७ ८० ७७ ७७ 

कंपन्यािें वाटप झालेले नफे (यात वरच्या 
ओळीतील आकडे धरलेले आहेत 

१०० ७० ७२ ६५ ६३ 

 
आकारानुसार जत्पन्नािे चवतरण हा अगदी वगेळाि प्रश्न आहे. टेबल ३ व ४ मधील आकडे त्यािे 

चनदशसक आहेत. 
टेबल ३ रे 

 
णनरणनराळ्या उत्ेन्न र्गटाचें खािर्गी उत्ेन्न 

कर आकारणी पूवी 
जत्पन्नािे प्रमाण गट 

१९३८ १९४८ 

जत्पन्नािी सखं्या 
(००० त) 

गटािे सरासरी जत्पन्न जत्पन्नािी 
सखं्या 

(००० त) 

गटािे सरासरी जत्पन्न 
कर 

भरण्यापूवी 
करभरणी 

नंतर 
कर 

भरण्यापूवी 
करभरणी 

नंतर 
२५० – ४९९ २,००० ३४० ३३१ ८,६५० ३३९ ३२० 
५०० – ९९९ ६७० ६७९ ६१९ २,२९५ ६६२ ५६५ 

१,००० – १,९९९ २२४ १,३५७ १,१५६ ५४५ १,३३९ २९६ 
२,००० – ९,९९९ ९८ ३,६७३ २,६०२ २०९ ३,४८० १,९८६ 

१०,००० आचण 
अचधक 

८ २१८७५ ९,५०० ११ १७७२७ ४,२७३ 
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टेबल ४ रे् 
नुक्त खािर्गी उत्ेन्नाची िर्गमिारी 

कर भरणी नंतर जत्पन्न-
गट 

प्रत्येक गटातील जत्पन्नाती सखं्या 
१९३८-३९ १९४५-४६ १९४७-४८ 

१२० – १५० – – २,०३०,००० 
१५० – २५० ४,५००,००० ७,९५०,००० ८,४७०,००० 
२५० – ५०० १,८२,०००० ५,२२५,००० ८,७४०,००० 

५०० – १,००० ४५,०००० ६,५२,००० १,३७८,००० 
१,००० – २,०००  १५,५०,०० १,३७५,००० ३,२०,००० 
२,००० – ४,००० ५६,००० ३,४६१५ ५८,५०० 
४,००० – ६,००० १२,००० ८४० ३,४३० 

६,००० पेक्षा अचधक ७,००० ४५ ७० 
एकूण ७,०००,००० १४,०००,००० २१,०००,००० 
 
टेबल ३ मधील आकड्यावरून दोन अचतशय महत्वािे बदल चदसून येतात. वरच्या वगमाणकडे कर 

वजा जाता जे जत्पन्न राहते त्यात पुष्ट्कळ घट झालेली आहे. १९३८ मध्ये त्यािे कर भरणी नंतरिे सरासरी 
जत्पन्न २६०२ पौंड होते ते १९४८ मध्ये १९८६ पौंड झाले आचण पूवी ज्यािे २५०० पौंड होते ते ४२९३ पौंड 
झाले ‘ईकॉनॉचमस्ट’ पत्राने यावर भाष्ट्य केले आहे. “जादा कर भरणारािंी संख्या वाढली. पण त्याचं्याकडून 
चमळणाऱ्या करािा वाटा १९३८ मध्ये ८ टके् होता तो १९४० मध्ये ५·४ टके् झाला.” हा पचहला बदल झाला. 
दुसरा जो बदल झाला तो या पचहलयािाि पचरणाम समजावा लागेल. कर भरणी नंतरच्या कमाल आचण 
चकमान जत्पन्नातील तफावत कमी झाली आहे. १९४७-४८ मध्ये कमाल जत्पन्न चकमान जत्पन्नाच्या तेरापट 
होते. १९३८ मध्ये ते अठ्ठावीस पटीने जास्त होते. म्हणजे दोन्हीतील अंतर आता चनम्म्याहून कमी झाले. चम. 
चवलसन यानंी पुढील चवधान केले आहे. ते म्हणतात की १९४० साली रचशयात “्यवसाय करणाऱ्या 
माणसाला ३ लाख रुबलस जत्पन्न असे. त्यावर त्याला १ लाख रुबलस कर भरावा लागे. करभरणीनंतरिे 
त्यािे जत्पन्न त्या सालच्या सरासरी दरमाणशी जत्पन्नाच्या पन्नास पटीने अचधक होते.” चम. चवलसन यािें हे 
चवधान मी पडताळून पाहू शकलो नाही. पण टेबल ४ मध्ये चदलेले आकडे हे चित्र अचधक स्पष्ट करतात. 
१९३८-३९ साली ४ हजार पौंड व अचधक जत्पन्न असणारािंी संख्या १९ हजार होती, १९४७-४८ साली ती 
फतित ३५०० झाली. ६००० पौंडापेक्षा अचधक जत्पन्न असणाऱ्यािंी संख्या ७००० होती १९४७-४९ मध्ये 
त्यापैकी फतित ७० जरले होते. संशोधन कायमाणसाठी म्हणून हे प्राणी चवचशष्ट देशातील प्रत्येक पुराण वस्तु 
संग्रहालयास वाटले असते तर प्रत्येक संग्रहाला फतित एकि प्राणी देता आला असता. 

 
पण हे आकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाचहजे. एकंदर कथेिा एक अध्याय ते सागंत 

नाहीत. एखाद्या भाडंवल गुंतचवणाऱ्याच्या खिस करण्यालायक जत्पन्नात घट झालेली आढळली तरी ज्या 
कंपनीपासून त्याला हे जत्पन्न चमळते चतच्या पचरसंपत्तीत वाढ झालेली असण्यािी शतियता आहे. या 
वाढीतील आपलया वाट्यािी चवरियी करून येणारी रक्म त्याला जत्पन्नासारखी खिस करता येईल. आचण हा 
्यवहार करताना तो आपलया मूळ भाडंवलाला हात लावीत नाही. जत्पन्नावरील कर आकारणी जबर 
झालेली आचण नफा कमावण्यािे अन्य पयमाणय कमी झालेले असताना कंपन्यािें प्रवतसन आचण रुपातंर करून 
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होणारे भाडंवली फायदे खूप वाढले आहेत, या सटे्टबाजीच्या लुटीला गे्रट चिटनमध्ये करा पासून सुट 
चमळते. अमेचरकेत अशी सुट चमळत नाही. ही सूट हणजे वाघाला कुरण मोकळे सोडण्यासारखेि आहे. 
अशा काही चवसंगती अद्याप कायम आहेत. आर्थथक जत्पन्नातील चवषमताही अद्याप आियसकारक प्रमाणावर 
आहे. तरीपण ती पूवीपेक्षा कमी झाली आहे हेही लक्षात घ्यावे. वरील टेबलावंर ओझरती नजर टाकली तरी 
ही वस्तु्स्थती स्पष्ट होईल. िढत्या प्रमाणात अचतशय जबर कर आकारणी करण्यात आलयामुळे 
जत्पन्नातील चवषमता बरीिशी कमी होऊ शकली. १९३८ मध्ये २५०-४९९ या जत्पन्न गटािे सरासरी जत्पन्न 
१९३८ मध्ये २·६ टतितियानंी, १९४८ मध्ये ५·६ टतितियानंी कमी झाले, ५००-९९९ गटािे १९३८ मध्ये ८·८ 
टतितियानंी आचण १९४८ मध्ये १४·६ टतितियानंी घसरली. याि सालात २,०००-९,९९९ पौंड जत्पन्न असलेलया 
गटाच्या सरासरी जत्पन्नात १९३८ साली २९·१ टके् आचण १९४८ मध्ये ४२·६ टके् घसरले तर १० हजार 
पौंडापेक्षा अचधक जत्पन्न असणाऱ्या गटाच्या सरासरी जत्पन्नात १९३८ साली ५६·५ टके् आचण १९४८ साली 
७५·८ टके् घटले. ‘इकॉनॉचमक टाईम्स’ म्हणतो “जत्पन्न श्रेणीच्या अगदी वरच्या पातळीवर जत्पन्नात 
समानता आणण्यािी प्रचरियया इतर कोणत्याही देशापेक्षा चिटनमध्ये फार पुढे गेली आहे” या चवधानािा 
खरेखोटेपणा पारखण्या इतकी चवदेशातंील पचर्स्थतीिी माचहती जपलब्ध नाही. परंतु वर चदलेलया 
आकड्यावंरून खरे असावे असे वाटते. अथमाणत अद्याप पुष्ट्कळ वाट िाल करावयािी आहे. ऑतिसफडस 
चवद्यापीठातील आर्थथक संख्याशास्त्रािे एक प्राध्यापक चलचहतात. “गेलया काही वषमाणत समानतेच्या चदशनेे जी 
पावले टाकण्यात आली ती माझ्या मते या पूवीि घ्यायला पाचहजे होती. जत्पन्नािी रिना अचधक 
समताचधच्त करण्याच्या मागमाणवर आपण थोडे पुढे गेलो आहोत.” 

 
(२) 

सामुिाणयक तरतुिीचा प्रसार 
 
या गं्रथाच्या प्रारंभी वणसन करण्यातं आलेलया पचर्स्थतीत दुसरेही काही बदल झालेले आहेत. 

त्यािी फळे पाचरपि होण्यास वळे लागला तरी ती महत्वािी आहेत. सामाचजक सेवा या एका सवस सामान्य 
नावाखाली ज्या सेवािें संिलन केले जाते त्याचं्यात पुष्ट्कळ वाढ झाली आहे आचण त्यािबरोबर त्यािें 
स्वरुप व संघटना याचं्यातही बदल झालेला आहे. त्याचं्यासाठी युद्धपूवस व युद्धोत्तर काळात होणाऱ्या 
खिांिी तुलना करून त्याचं्या प्रगतीिी पूणस कलपना येणार नाही. या बदलािे गुणात्मक चवविेन 
करण्यापूवी त्याचं्या खिमाणत चकती वाढ झाली आहे त्यािंा आढावा घेणे जपयुतित होईल. 

 
युद्ध पूवस काळातील अखेरिे आकडे १९३६ सालिे आचण युद्धोत्तर काळातील १९४७ सालिे आहेत. 

१९३६ साली इंग्लंड आचण वलेसिा सामाचजक सेवावरील एकूण खिस ४३ कोटी १० लक्ष पौंडािा होता तर 
१९४७ साली तो ८८ कोटी ४० दशलक्ष होता. या दोन्ही वषमाणच्या आकड्यातून युद्ध सेवा चनवृत्ती वेतन आचण 
आयुर्थवम्यासाठी मालक व कामगारानंी भरलेला चनधी वजा केला तर १९३६ िी रक्म २८७,०१५,००० पौंड 
होते आचण १९४७ िी ४८१,६८९,००० पौंड होते. १९३६ साली आहारासाठी सरकारी अनुदान गण्य होते पण 
१९४७ साली ते ४३०,०००,००० पौंड झाले. १९४७ च्या एकंदर सामाचजक खिांत ही रक्म चमळचवलयास तो 
आकडा ९१७,६८९,००० पौंड होतो. १९३६ च्या ककमतीनुसार ही रक्म ४२२,१४०,९०० पौंडािी होते. या 
अकरा वषांत १९३६ च्या ककमतीच्या चहशबेाने सामाचजक खिस १३६,१२५,९०० पौंडाने अथवा ४६·० 
टतितियाने वाढला. 
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परंतु एका अत्यंत महत्वाच्या टप्यापाशी हा चहशबे थाबंतो. १९४७ हे ताळेबदं जपलब्ध असलेले 
शवेटिे वष.े पण हे वषस तुलनेला अयोग्य आहे. राष्ट्रीय चवमा आचण राष्ट्रीय आरोग्य सेवा चवधेयक जुलै 
१९४८ पयंत अमलात आले न्हते. १९४४ च्या चशक्षण चवषयक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर 
झालेला खिस अद्याप पूणसपणे करण्यात आला न्हता. या सुधारणासंाठी खिमाणत मोठी भर १९४७ नंतरि 
पडली सामाचजक सेवाचं्या ताळेबदंासाठी अचधक आराखडा चनचित होईपयंत अंदाजपत्रक हेि माचहतीिे 
एकमेव साधन आहे. अंदाजपत्रकामध्ये १९४९-५० सालासाठी चशक्षण, व घरबाधंणी यासाठी 
५५४,०००,००० पौंडािा खिस दाखचवला आहे; रोख मदतीवरील खिस ३७९,०००,००० पौंड आचण आहार 
सरकारी मदतीवर ४६५,०००,००० पौंड असा एकूण १,३९८,०००,००० पौंड दाखचवला आहे. हे आकडे प्रा. 
कोल यानंी चदले आहेत. त्यािें असे मत आहे की स्थाचनक स्वराज्य संस्थानंा अन्य कायमाणसाठी देण्यातं 
आलेलया मदतीिा अंतभमाणव या खिमाणत केला पाचहजे. ते म्हणतात की १९४९-५० सालात असा एकूण खिस 
१,६००,०००,००० पौंडाचं्या आसपास झाला असावा. या आकड्यातं चवम्यासाठी कामगार व मालक यानी 
भरलेलया हप्त्याचं्या रक्मेिा अंतभमाणव केलेला नाही. १९३६ च्या ककमतीनुसार चवम्यािी रक्म 
६६८,०००,००० पौंडाचं्या घरातं जाते. ही रक्म बरोबर असेल तर १९४९-५० िा एकूण सामाचजक खिस 
१९३६ च्या खिमाणपेक्षा ३+०,९२५,००० पौंडाने अचधक झाला. ही वाढ १३२ टके् होते. १९३६ च्या 
ककमतीनुसार इंग्लंड आचण वलेसमधील एकूण लोकसंख्येसाठी खिमाणिे दर माणशी प्रमाण सुमारे ७·४ पौंड 
आचण १९४०-५० सालािे १५·५ पौंड झाले. 

 
ज्या कायसरियमासाठी हा खिस झाला तो चवचवध स्वरुपािा होता. सवांना काम देण्यािे धोरण या 

कायसरियमाशी चनगचडत आहे. परंतु तसे ते वगेळ्याि प्रकारिे कायस असते. म्हणून, ते वगळूनही या 
कायसरियमािी एकंदर ्याप्ती फार मोठी आहे. त्यात काही जचणवा राचहलेलया आहेत ते खरे. पण या 
कायसरियमाच्या कके्षतून जीवनािे एकही के्षत्र सुद्धा सुटले नाही. प्रा. माशसल यानंी आपलया ‘चसचटझनचशप अँड 
सोशल तिलास’ या गं्रथात नागचरकत्वाच्या हक्ािंी मार्थमक चिचकत्सा केली आहे. ते म्हणतात, कायद्याने 
संरचक्षत केलेले नागचरकत्वािे सार सवसस्व असलेले हक् अनेक प्रकारिे असतात जीवनाच्या चवचशष्ट 
के्षत्रासंबंधीिे हे हक् भक्मपणे प्रस्थाचपत होतात. त्यािवळेी दुसऱ्या के्षत्रातील हक् मान्य होत नाहीत. 
त्याचं्यात कालािे अंतर राहते. या देशात नागरी हक् फार पूवीपासून चनदान कागदोपत्री तरी मान्य 
करण्यात आले होते. हे हक् प्रस्थाचपत झालयानंतर दीडश े वषांनी काही अत्यंत अलपसंख्य लोकानंा 
राजकीय सते्तत सहभागी होण्यािा हक् चमळाला. या सेवापंैकी चतसरी आचण कालमानाने सवमाणत लहान 
अशा सेविेा चवकास आपलया काळात चवशषेत्वाने होत आहे. 

 
सामाचजक हक् प्रस्थाचपत करणाऱ्या सेवांिी पूवस पीचठका फार जदात्त आहे अशी बढाई मारता 

येण्यासारखा त्यािंा इचतहास नाही. त्यािंी स्थापना हप्त्याहप्त्याने आचण दबकत झाली. अत्यंत अफाट 
अशा दाचरद्र्यावर थोडी मलमपट्टी अशा स्वरुपात त्या अ्स्तत्वात आलया. राष्ट्रीय दाचरद्र्य जणु संस्थारुप 
झाले होते. या दाचरद्र्यानेि बथू आचण रौनरी यानंा आपले अचभजात गं्रथ चलचहण्यािी स्फूती चदली. या 
दाचरद्र्याच्या दुःखावर थोडा इलाज करणे आचण त्यािी भीषण वास्तवता लपवनू ठेवणे हा या प्रारंचभक 
सेवािंा जदे्दश होता. त्यापैकी काही तर केवळ कंगालानंा दानधमस करण्याच्या वृत्तीने डागळलेलया होत्या. 
बेकारभत्ता देण्यासाठी कौटंुचबक चनवमाणहसाधनाचं्या िािणीिी तरतूद ही या प्रवृत्तीिे द्योतक होती. 
अधसजपासमारीमुळे चशक्षण घेण्यािी कुवत न जरलेलया मुलासंाठी मोठ्या नाखुषीने केलेली शालेय 
आहारािी ्यवस्था हे याि वृत्तीिे दुसरे जदाहरण झाले. प्राथचमक चशक्षणाला कचन् दजमाण देणे हा चतसरा 
प्रकार काहीसा कमी जदे्वगजनक वाटेल. परंतु लोकसंख्येतील नऊ दशाशं मुलानंा त्याचं्या अत्यंत 



 
 

 अनुक्रमणिका 

संस्कारक्षम वयात या पद्धतीला बळी पडाव े लागत होते म्हणून ती अचधक चवघातक होती. माध्यचमक 
शाळापेक्षा प्राथचमक शाळाना कमी दजमाणच्या इमारती व दुय्यम दजमाणिा चशक्षक वगस ठेवण्याला चशक्षणमंडळाने 
परवानगी चदली होती. जणु या शाळातील मुलािंी फुफ्फुसे लहान, त्यािें हातपाय कमी हालिाल करणारे 
असतात. आचण त्याचं्याकडे वैय्तितक लक्ष देण्यािी जरूरि नसते. चशक्षण मंडळािे हे धोरण म्हणजे 
भतूकाळािा दुदैवी वारसा होता. याबद्दल पुढच्या चपढीतील अचधकाऱ्यानंा दोष देता ंयेणे कचठण आहे. पण 
हे धोरण दीघसकालपयंत िालू राहाणे हीसुद्धा ंएक मोठी आपत्ती ठरली. या धोरणािा चनष्ट्कषस भयानक आहे. 
िाचरत्र्य आचण बुचद्धमते्तला पैशापेक्षा ं कमी महत्व असते. बहुसंख्य मुलानंा शशैवापासूनि दुय्यम दजमाणच्या 
नागचरकत्वािे चशक्षण देण्यास हरकत नाही हा या धोरणािा मचथताथस होता. चशक्षण खात्याने ज्या तत्वािंा 
पुरस्कार सातत्याने करावयास पाचहजे होता नेमकी तीि तत्व े खात्याच्या प्रत्यक्ष कारभारात पायदळी 
तुडचवली जात होती. प्राथचमक चशक्षण हे चवचशष्ट वगमाणच्या मुलासंाठी नसून सवस मुलाचं्या चशक्षणातीलि तो 
एक टप्पा असतो या तत्वाला कायदेशीर मान्यता १९४४ मध्ये चमळाली. आचण त्यानंतर इं्ग्लश चशक्षण 
के्षत्रातंील हा अमानुष आचण भीषण प्रकार बदं पडला. ‘वॉर चहस्टरीज’ या अचधकृत माचलकेतील एका 
प्रशसंनीय गं्रथात युद्धपूवस काळातील सामाचजक सेवाबद्दलच्या भचूमकेिे वणसन केलेले आहे. न्या 
जमान्यातील बदललेलया वातावरणात जद्दामवगमाणना कसे चवनम्र ्हावे लागले यािेही वणसन त्यातं आहे. प्रा. 
चटटमस चलचहतात, एक दशकापूवी गरीबानंा द्यावयाच्या मदतीिे चवचशष्ट प्रमाण अगदी पुरेसे समजले जात 
होते. सवस सामान्य संकटाचं्या आघाताने हा चविार बदलू शकला व या सेवा पुरेशा नाहीत यािी जाणीव 
झाली. वैय्तितक दाचरद्र्य त्याचं्या नालायकीिा पुरावा असतो या तत्वज्ञानातून गरीबानंा द्यावयाच्या 
मदतीबद्दल शासकीय कठोरता चनममाणण झाली होती ती न्या पचर्स्थतीत सोडावी लागली. पण जुन्या 
कलपनािंी झापड पूणसपणे दूर झाली असे समजणे फाजील आशावादीपणािे होईल. पण गुणात्मक 
सुधारणािंा पचरणाम आचण अचधक वैचवध्यपूणस अशा ग्राहकवगमाणिा प्रभाव याचं्यामुळे ते दूर होण्यािी शतियता 
आहे या प्रा. माशसल याचं्या मताला अनुभवािी पुष्टी चमळते. स्पधमाणयुतित ्यतितीमत्वावर आधारलेलया 
समाजात कचन् वगमाणसाठी तात्पुरत्या स्वस्त ्यवस्था केलेलया असतात. संपूणस समाजासाठी आखलेलया 
चवशाल सूत्रबद्ध योजनेत त्यािें रुपातंर ्हावयास अद्याप बराि अवधी आहे. परंतु, या प्रचरिययेस सुरवात 
झाली हीि महत्त्वािी गोष्ट आहे. 

 
या सामुदाचयक तरतुदींसाठी होणारा खिस अप्रत्यक्ष करातून चमळणाऱ्या जत्पन्नापेक्षा ककचित स्वस्त 

असतो आचण म्हणून असमानता कमी करण्यास त्यािा फारि थोडा जपयोग होतो असा एक आके्षप के्हा ं
के्हा ं घेण्यातं येतो. ही टीका आपमतलबी आहे. या टीकेिा अथस असा होतो की सावसजचनक आरोग्य, 
चशक्षण सवस प्रकारच्या राष्ट्रीय चवमा योजना, वैद्यकीय मदत, कुटंुब-भत्ता, आचण चनवृत्तीिे वेतन या सवस सेवा 
बरखास्त करण्यातं आलया तरी लोकािंी काहंीही हानी होणार नाही. मात्र, सेवा बरखास्त करताना 
त्यािबरोबर अप्रत्यक्ष करही रद्द करण्यात याव.े समताचन् धोरणाच्या चवरोधकामंध्ये एकवेळा लोकचप्रय 
झालेलया एका तकस दुष्ट चविारािीि ही आणखी एक आवृत्ती आहे. ते म्हणत की समतेिे ध्येय हे 
मृगजळासारखे आहे कारण सवस मोठी जत्पने्न एकत्र करून त्यािें लहान जत्पन्नाच्या लोकात वाटप केले तरी 
त्यािंा पैइतकाही फायदा होणार नाही आचण म्हणून सवस समताचन् धोरणे ही अखेर चनष्ट्फळ ठरतील. ज्या 
माणसािा एक डोळा आचण एक पाय गेलेला आहे तो हे दोन्ही अवयव शाबतू असलेलया माणसािी ५० टके् 
बरोबरी करू शकतो या म्हणण्यात काय अथस आहे? गचणतािे काही जपयोग असतात. परंतु चवषयतेमुळे 
होणारी हानी अथवा ती कमी झालयामुळे होणारे फायदे मोठ्या रक्मािी गचणत वजाबाकी करून मोजता 
येणार नाहीत. 

 



 
 

 अनुक्रमणिका 

वस्तुतः सामाचजक खिमाणने घडून येणारे पचरणाम केवळ खिमाणच्या रक्मावरून चनचित होत नाहीत. 
या खिमाणमुळे समाजातील कोणते दोष चकती प्रमाणात दूर केले जातात आचण कोणत्या प्रकारच्या नवीन 
संधी जपलब्ध होतात यावरून त्यािें महत्व ठरचवले जाव.े काही प्रकारिी चवषमता अत्यंत रूियर आचण 
माणसाना चिरडून टाकणाऱ्या असतात. आरोग्य चवघातक अशी राहण्यािी ्यवस्था, कचन् दजमाणिे चशक्षण, 
आर्थथक असुरचक्षतता ही अशा चवषमतािंी ठळक जदाहरणे म्हणून सागंता येतील. ज्या वगांना या 
चवषमताखाली चिरडून जावे लागते त्याचं्यात काही चिरस्थायी अशी असमथसता चनममाणण होते. ज्यानंा या 
चवषमता सहन करा्या लागत नाहीत त्यानंा अशा जीवन जजाड करणाऱ्या पचर्स्थतीला तोंड द्याव ेलागत 
नाही. काही सेवामुळे या भयानक चवषमता पुष्ट्कळ प्रमाणात दूर झालया आहेत. आचण हे प्रयत्न िालू ठेवले 
तर कालातंराने त्या संपूणस नष्ट होतील. धचनकानंा या सेवािे चवशषे महत्व वाटत नाही. आर्थथक 
अनुकूलतेमुळे त्यानंा या सेवािंी जरूरी भासत नाही. पण बहुसंख्य लोकानंा या सेवावरि अवलंबनू राहावे 
लागते. त्यानंा अन्य पयमाणय जपलब्ध नसतो. त्यानंा आरोग्य लाभाव ेकी रोगीष्ट जीवन जगण्यािी वेळ यावी, 
चशक्षण चमळावे की अज्ञानात चखतपत पडणे भाग पडावे, इतकेि काय त्यानंी जगाव ेकी मरावे हे त्यानंा या 
सेवािंी मदत चमळते की नाही यावर अवलंबनू असते. या सेवा िालचवणाऱ्या संस्थाचं्या कायमाणमुळे समाजात 
समानता चनममाणण करण्यािे अचतशय मूलयवान कायस होते. या सेवािा फायदा घेणाऱ्या सुमारे िार कोटी 
लोकामध्ये सेवावर होणाऱ्या एकूण खिमाणच्या रक्मेत समाज वाटप करून समाजािा वा संबचंधत ्यतितीिा 
असा फायदा होऊ शकणार नाही. सामाचजक सेवािंा प्रभाव सामुदाचयक असतो. या सेवामुळे ्यतितींच्या 
जीवनात पचरवतसन घडून येते. त्यानंा नवीन संधी प्राप्त होतात आचण समाजािी एकंदर मनोवृत्ती बदलते हे 
समाजािे नव ेमानस समाजरिनेत बदल घडवनू आणणारी चिरस्थायी शतिती बनते. आचण या बदललेलया 
समाज रिनेमुळे आणखी पचरवतसन घडवनू आणण्यािी इच्छा बळावते. 

 
काहीना समानतेच्या मृगजळासारख्या वाटणाऱ्या मोहात न सापडलेलया राजकीय नेत्यानंी अत्यंत 

सावधानतेने अत्यंत मयमाणचदत अशा ज्या काही सुधारणा केलया त्यािंी ििमाण या पूवीच्या प्रकरणातून केली 
आहे. माणुसकीिा अदृश्य हात त्यानंा पुढे ढकलीत होता. काही ्यवहार ज्ञान आचण चनवडणुकीच्या गरजा 
याचं्या पे्ररणेने त्याचं्या मूळ कायसरियमात नसलेले जदे्दश साध्य करण्यास ते प्रवृत्त झाले. या प्रयत्नानंी काही 
सामाचजक सेवािंी संघटना चनममाणण झाली. या सेवात न्याने काही भर पडत आहे. रोख मदतीच्या रुपाने 
तसेि नवीन संस्था स्थापन करून सेवाचं्या मूळ संघटनेिी वाढ करण्यात येत आहे. या नवीन प्रगतीिी फळे 
तत्काल चमळू लागतील अशी अपेक्षा करणे चवचक्षप्तपणािे होईल. आणखी काही गोष्टी ्हावयाला पाचहजेत. 
वैद्यकीय सेवेसाठी डॉतिटरानंा समूहाने ्यवसाय करता येईल अशी कें दे्र पाचहजेत आचण इ्स्पतळांिा 
चवस्तार झाला पाचहजे. प्राथचमक व माध्यचमक शाळािें चशक्षक नेमण्याच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल झाला 
पाचहजे आचण असंख्य नवीन शाळा पण स्थापन झालया पाचहजेत. वृद्धानंा आश्रय देण्यासाठी छोटी पण 
सुखावह घरे प्रत्यक्षात बाधंली गेली पाचहजेत. तेथे त्यानंा आनंदात आचण प्रचत्ेने जवसरीत ्यतीत करता 
आले पाचहजे. या सवस सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात भौचतक साधन सामुग्री आचण 
मनुष्ट्यबळ लागेल आचण ते जपलब्ध होईपयंत पुष्ट्कळशा सुधारणा कागदावरि राहतील. या सेवामंध्ये 
अद्याप जे दोष व ज्या जणीवा आहेत त्या तशाि राहता कामा नये. त्या यापूवीि दूर करणे आवश्यक होते. 
यापुढे सेवािंी संघटना करताना वगस व जत्पन्नािे भेद न ठेवता चनःपक्षपातीपणाने त्यािें फायदे चमळतील 
अशी खबरदारी घेतली जावी. ्यतितींच्या मानवी गरजा सवोत्कृष्टपणे भागचवलया जातील अशा पद्धतीने 
सेवािंा चवकास झाला पाचहजे. 
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गेलया सहा वषमाणत मंजूर झालेलया कायद्यानंी अ्स्तत्वात आलेलया सेवासंघटनािे सवेक्षण येथे 
करता येणार नाही. कौटंुचबक जत्पन्नात भर घालण्यासाठी मुलािंा भत्ता देण्यािी तरतूद करण्यातं आली. 
या तत्वािा पुढे अचधक चवकास होण्यािी शतियता आहे. हा नवीन भत्ता सोडला तर एकंदर सेवा-संघटनािें 
स्वरुप जुनेि आहे. बराि काळपयंत फतित ििमाण चवषय राचहलेलया काही सुधारणािंा त्यातं अंतभमाणव केला 
आहे. वृद्धापकाळाच्या सेवा-चनवृत्ती वतेनाच्या दरात वाढ, फतित काही मोजतिया मुलानंा चकरकोळ सवलत 
म्हणून सुरु केलेलया शालेय आहाराच्या ्यवस्थेिे सवस मुलासंाठी एक शालेय कायसरियमािा चनयचमत भाग 
म्हणून रुपातंर, राष्ट्रीय चवम्यािी पुनरसिना, औद्योचगक अपघातात जखमी होणाऱ्यासंाठी जपिार पद्धतीत 
सुधारणा, आचण नवीन वैद्यकीय सेवािंी स्थापना या सवस अशाि सुधारणा आहेत. दोन महायुद्धच्या 
काळातील चनष्ट्रियीयतेमुळे त्या स्थचगत झालया होत्या. या सुधारणा करण्यात आलयामुळे सेवािें प्रमाण व 
गुणवत्ता याचं्यात वाढ झालेली आहे. परंतु काही चवचशष्ट तरतुदी सोडलया तर त्यात नवीन असे काही. या 
सुधारणािें व त्याचं्या अनुषंगाने घडून आलेलया दुसऱ्या गोष्टींिे पचरणाम काय होऊ शकतील त्यािा चनचित 
अंदाज करता येईल. वास्तचवक जत्पन्नात झालेली वाढ, सरकारी मदतीमुळे भाडेकरु व ग्राहक यानंा 
चमळालेले संरक्षण, चशधा चनयंत्रण, घरभाड्यािे कायद्याने चनयमन या आणखी दुसऱ्या तरतुदी करण्यात 
आलया आहेत. सुमारे तीन ितुथांश चिचटश कुटंुबे पगारी नोकऱ्यावर अवलंबनू असतात. नवीन तरतुदीमुळे 
या कुटंुबािा पैसा व सेवा अचधक प्रमाणावर चमळू लागला. अशा कुटंुबात आजकाल जन्माला येणाऱ्या 
मुलािे संगोपन हे पूवीच्या चपढीत जन्मलेलया मुलापेंक्षा अचधक िागंलया प्रकारे होईल. त्याला अचधक 
िागंलया दजमाणिे चशक्षण अचधक काळपयंत चमळू शकेल. सतितीच्या चशक्षणािा काळ संपलयानंतर पुढच्या 
चशक्षणासाठी अथवा ्यवसायासाठी त्याला भरपूर संधी चमळेल, आचण दुदैवाने त्याच्यावर बेकार राहण्यािी 
पाळी आली तर त्याला जीवन चनवमाणहािी किता न करता प्रचत्ेने जगता येईल, स्वतःच्या कुटंुचबयाचं्या 
आजारीपणात पैशाच्या अभावी योग्य जपिार न करता येण्यािा दुःसह प्रसंग त्याच्यावर कोसळणार नाही. 
कामावर असताना अपघात झालयास रीतसर नुकसान भरपाई चमळेल. ही नुकसान भरपाई चमळचवण्यासाठी 
त्या अडिणीच्या चदवसात त्याच्यावर दीघस काळ धडपड करण्यािी व वाट पाहण्यािी वळे येणार नाही. 
बेकारी, कोणत्याही प्रकारिी शाचररीक असमथसता अथवा म्हातारपण यासाठी आवश्यक ते आर्थथक सहाय्य 
त्याच्या स्वाचभमानाला धक्ा लागणार नाही, अशा अटीवर चमळू शकेल थोडतियात म्हणजे या माणसानंा 
्य्तितत्वािा पूणस चवकास करण्यािी संधी चमळण्याइतकी सामाचजक पचर्स्थतीत सुधारणा झालेली असेल. 
कोणत्याही आर्थथक संकटािे चनवारण करणे माणसाच्या शतितीबाहेर राहू नये. 

 
या सामाचजक तरतुदीिे मूलय दाखचवण्यासाठी त्याचं्यामुळे जत्पन्नात टके्वारीने चकती वाढ झाली 

त्यािे चहशबे करण्यािा प्रयत्न झाला. अशा टके्वारीच्या चहशबेानंाही काही अथस असतो हे खरे आहे पण 
त्यातं महत्वािे मुदे्द चनसटण्यािी शतियता असते. वगमाणवगमाणतील जे भेद अचतशय खोल रुजलेले असतात ते 
जत्पन्नातील फरकामुळे चनममाणण झालेले नसतात. त्यािंा संबंध एकंदर जीवनाशी असतो. म्हणूनि वर वणसन 
केलेलया सुधारणामुळे होणाऱ्या समानतेच्या चवकासािे मूख्य टके्वारीच्या चहशबेाने बरोबर समजणार नाही. 
संपत्तीच्या चवतरणात झालेलया संख्यात्मक बदलािे मूलयमापन करून या सुधारणािें खरे महत्व स्पष्ट 
होणार नाही. कारण समाजात झालेला बदल हा गुणात्मक स्वरुपािा असतो. चवचशष्ट वगमाणवर लादलेली 
असमथसता कमी केली जाते, वा अचजबात नष्ट केली जाते. ज्या सोयी सवलती पूवी फतित अलपसंख्य वगमाणला 
चमळत त्या जवळ जवळ सवांना चमळू लागतात हा गुणात्मक बदल असतो. अमेचरका अथवा रचशयाइतकी 
इंग्लंडमधील जत्पन्नातील चवषमता तीव्र नसेल कदाचित, पण चवषमता समाजात अ्स्तत्वात आहे. या 
चवषमतेच्या प्रभावािे के्षत्र आता मयमाणचदत होऊ लागले आहे ही महत्वािी गोष्ट आहे. समाज संस्कृतीिे काही 
अत्यंत महत्वािे घटक संपत्तीच्या मगर चमठीतून सुटले आहेत. त्यािंा फायदा चमळचवण्यासाठी आर्थथक 
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अनुकूलतेिी आवश्यकता जरलेली नाही. आपलया नागचरकानंा त्याचं्या चकमान गरजा भागचवता आलया 
पाचहजे. व सवस शतितींिा चवकास करुन घेता आला पाचहजे. या बद्दल स्वाचभमानी लोकशाही पद्धतीत चवशषे 
जत्कट आस्था असते. या आस्थेमुळे सवस नागचरकानंा चनःपक्षपातीपणे संस्कृतीिी फळे जपलब्ध होतील अशी 
्यवस्था झाली आहे. 

 
एकसंघ समाज संस्कृती कशी चनममाणण करता येईल ते एका समाज शास्त्रज्ञाने चवशद केले आहे. ते 

म्हणतात की, “वास्तव जत्पन्न आचण रोखीिे जत्पन्न याचं्यातील तफावत सतत वाढली पाचहजे. अशी दोन 
जत्पन्नात तफावत केलयानेि एकसंघ समाज संस्कृती चनममाणण करता येईल आचण एकसंघ समाज 
संस्कृतीति असमानता सुसह्य होतील इतकेि न्हे तर त्यािंा आर्थथक प्रभाव नष्ट होईल. आरोग्य व चशक्षण 
या सारख्या प्रमुख सेवािंा हा सुप्त जदे्दश असतो. या सेवािंा फायदा कोणत्याही प्रकारिी रोख ककमत न 
देता चमळतो. चशष्ट्यवृत्त्या व कायदेशीर मदत चमळू लागलयामुळे तो खिस वाितो. वास्तव जत्पन्नावर त्यािा 
बोजा पडत नाही. ते ्स्थर राहते. खंडािे चनयंत्रण व जचमनीिी शाश्वती याचं्यामुळे शतेकऱ्यािें वास्तव 
जत्पन्न सुरचक्षत होते. चशधा-वाटप, सरकारी मदतीने स्वस्त आहारािी ्यवस्था, जपभोग्य माल स्वस्त 
दराने चमळण्यािी सोय आचण भाव चनयंत्रण या अन्य जपायामुळे, सामान्य माणसाच्या प्रत्यक्ष रोख 
जत्पन्नाच्या अपुरेपणािे अचनष्ट सामाचजक पचरणाम टाळले जातत. या सुधारणामुंळे ‘समाज संस्कृतीिा 
आशय समृद्ध होतो’ ही वस्तु्स्थती आहे, हा मतािंा प्रश्न नसून ते एक ऐचतहाचसक सत्य आहे. दोन 
चपढ्ापूवी काय पचर्स्थती होती त्यािी येथे आठवण होते. जत्पन्नावरील कर पौंडामागे नऊ पेन्स पेक्षा 
अचधक असावा अशी सूिना केलयाबरोबर काही लोकानंा रियोधािे झटके येत. पण जत्पन्नातील चवषमतेमुळे 
समाजातील बहुसंख्य लोकाचं्या जीवनािी दुदसशा होत होती ती मात्र त्यानंा अपचरहायस वाटत असे. एकूण 
लोक संख्येतील तीन ितुथांश लोक सधन लोकांच्या मानाने अलपायुषी होत, जगले वािले तर त्या 
भाग्यवान सधन लोकाचं्या जत्पन्नाच्या एक चतसाशं जत्पन्नावर त्यानंा जीवन कंठाव े लागे, कचन् दजमाणिे 
चशक्षण, आजारात हेळसाडं आचण जीवनािी सवस प्रकारिी अशाश्वतता ही जणू त्यािंी ललाट रेषा झाली. 
अशा प्रकारिे जीवन बहुसंख्य लोकानंा जगाव ेलागणे आर्थथक प्रगतीला आवश्यक आहे असे मानण्यात येई. 
या प्रवृत्ती संपूणसपणे नष्ट झालेलया नाहीत. चवशषेतः चशक्षणाच्या के्षत्रात हा रोग अद्याप मूळ धरून असावा ही 
शरमेिी गोष्ट आहे. या रोगावरील इलाज व जपिार सवसश्रुत आहेत. हे चवष व या चवषबाधेने फोफावणारा 
जन्मत्तपणा व लािारी यािें संपूणस चनमूसलन होऊ शकेल. तो काळ आता दूर नाही. 

 
पूवीपेक्षा काहीशी अचधक समताचधचष्टत समाज ्यवस्था चनममाणण होत आहे ही प्रिचलत समजूत 

अगदीि चनराधार नाही. परंतु त्याबद्दल इततियाति स्वतःिे अचभनंदन करण्यािी वळे आलेली नाही. मात्र 
प्रचतकूल पचर्स्थतीत काही प्रगती आपण केली आहे आचण त्यािा रास्त अचभमान बाळगण्यास हरकत 
नाही. या सुधारणाचं्या जोडीने आणखीही एक प्ररियीया घडून आली त्याही प्रचरिययेत पद्धत वगेळी पण प्रवृत्ती 
मात्र तीि होती. या प्रवृत्तींिे अचधक तपशीलवार चववरण पुढे केले आहे. चवत्त, जद्योग आचण ्यापार या 
के्षत्रातील काही मोतियाच्या जागावंरील खाजगी मालकी नष्ट करून त्यावर सावसजचनक मालकी स्थापन 
झाली आहे. हा बदल झालयामुळे संपत्तीच्या चवतरणात प्रत्यक्ष वा एकदम फरक होणार नाही; परंतु त्यामुळे 
आर्थथक सते्तिा एक वगेळा समतोल चनममाणण होऊ शकतो. जनतेिे जीवनचनवमाणह, पयमाणवरण व सुखस्वास्थ 
या चज्हाळ्याच्या प्रश्नासंबंधीिे चनणसय घेण्यािे खास अचधकार भाडंवलदार वगमाणकडे आता राचहलेले 
नाहीत. जनतेला जबाबदार असलेलया कें द्राकडून हे महत्वािे चनणसय आता घेतले जातात, हा फरक 
महत्वािा आहे. 
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वगस ्यवस्थेत जखडलेलया समाजािे अचधक एकसंघ समाजात रुपातंर घडवनू आणणारे हे दोन्ही 
प्रकारिे बदल अचतशय संथपणाने झाले यािा जाता जाता जल्लेख करावासा वाटतो. हा सवस बदल चवशषे 
धादंल वा आरडाओरड न होता, पालसमेंट वा पे्रसमध्ये दीघस वादचववाद न होता लोकशाही शासनाच्या सवस 
सामान्य पद्धतीने घडून आला. हा गं्रथ प्रचसद्ध झालयावर काही प्रामाचणक चविारवतंानंी या गं्रथकाराला 
िागंलेि खडसावले होते. गं्रथातं पुरस्कार केलेलया धोरणानंा भाडंवलदार वगस चवरोध करील इतकेि न्हे 
तर सामर्थ्यमाणिा जपयोग करून ती धोरणे हाणून पाडण्यास कमी करणार नाही या धोतियाकडे गं्रथकाराने 
भोळसटपणे दुलसक्ष केले असा त्यािंा आरोप होता. सहकारी राष्ट्रकुल चनममाणण करण्यासाठी अखेर कहसेच्या 
व रतितपाताच्या मागमाणनेि जाव ेलागेल हे सत्य स्पष्टपणे न माडंण्यािा नेभळटपणा दाखचवलयाबद्दलही त्यानंी 
लेखकाला दोष चदला होता. या टीकाकारानंा जत्तर देण्यािे प्रयोजन जरलेले नाही. पचर्स्थतीनेि त्यानंा 
जत्तर चदले आहे. अनेक चपढ्ाचं्या अन्यायािा वारसा एका दशकात झुगारुन देता येईल अशी चकमया 
कोणाजवळ नाही. कोणत्याही राष्ट्राने असा िमत्कार करून दाखचवलेला नाही. समाज चवरोधी असमानता 
चकती वगेाने दूर करता येतील ते खिसवेि वजा जाता या कामासाठी चकती चशल्लक जरते यावर अवलंबनू 
राहणार. एकंदर जत्पादन चकती होते आचण खिमाणच्या चनरचनराळ्या बाबींिी तौलचनक चनकड चकती असते 
या गोष्टीवर चशल्लक चकती राहणार ते अवलंबून असते. या खिमाणच्या मयमाणदा झालया. परंतु या मयमाणदेत 
जनतेला मनःपूवसक आवश्यक वाटणाऱ्या सुधारणा घडवनू आणण्यास कोणीही प्रचतबधं करू शकणार नाही. 
भाडंवलशाहीच्या वा अन्य कोणाच्याही कारवाया त्यानंा अडव ूशकणार नाही हे जघड झाले आहे. 

 
युद्धपूवस काळाप्रमाणे आताही जत्पन्न व संधीतील असमथसनीय चवषमतािें दोन प्रिंड आधारस्तंभ 

आहेत. वारसा हक् आचण चशक्षण पद्धती हे या चवषमतािें श्तितस्थान आहे परंतु त्यािे पूवीिे स्वरुप आता 
राचहलेले नाही. १९३०-३८ पयंत एक लाख पौंडाच्या इस्टेटीतून शासनाला १० टके् आचण दहा लाख 
पौंडाच्या इस्टेटीतून ५० टके् वसूल करीत असे. आता पचहलया गटाकडून ५० टके् आचण दुसऱ्या गटाकडून 
८० टके् या दराने वसूल करण्यात येतो. सावसजचनक चशक्षणात अद्याप पुष्ट्कळ दोष आहेत. परंतु आता त्यानंा 
कोणत्याही तत्वािंा आधार जरलेला नाही. वारश्याने अद्यापही संपत्तीिे हस्तातंर होत रहाव ेही पद्धत आज 
अप्रशस्त वाटते. एखाद्या माणसाला पचहलया वगमाणने प्रवास करण्यािी आजन्म सनद द्यावी तसा हा प्रकार 
वाटतो. १९४४ च्या कायद्यािी पूणस अंमलबजावणी झाली तरी शकै्षचणक संधीिी काही चवषमता चशल्लक 
राहणारि. आचण तीही समाजाला अपायकारकि समजावी लागले. वारसा हक् नष्ट करायिे ठरचवले तर 
त्यासाठी समाजाला काही ककमत द्यावी लागणार नाही. परंतु शकै्षचणक चवषमता दूर करण्यासाठी मात्र 
मोठी ककमत द्यावी लागेल. केवळ ताचंत्रक दृष्ट्ट्या चविार केला तर हे दोन्ही प्रश्न सोडचवता येण्यासारखे 
आहेत. संपत्तीिा वारसा नष्ट करण्यािे अनेक जपाय डॉ. डॉलटन यानंी सुिचवले आहेत त्यापैकी कोणत्याही 
जपायािंा अवलंब करता येईल. बहुमाताने चनणसय घेता येईल. शकै्षचणक सुधारणाही अशाि बहुमताच्या 
चनणसयाने होऊ शकतील. चशक्षण मंडळाच्या सल्लागार सचमतीने वीस वषांपूवीि काही चशफारशी केलया 
होत्या. अ्स्तत्वात असलेलया प्राथचमक शाळा सवस लोकासंाठी सवस सामान्य शाळा म्हणून करा्या आचण या 
शाळािंा दजमाण व प्रचत्ा इतकी जच्चतम असावी की सवस पालकानंी याि शाळेत मुलाना पाठवावे असे वाटले 
पाचहजे. माध्यचमक शाळािें आधुचनकीकरण करता येईल. ककवा आज फतित समाजातील एकाि वगमाणच्या 
मुलानंा चशक्षण देणाऱ्या प्ब्लक स्कूलसिे सवस थरातील मुलानंा चशक्षण देणाऱ्या संस्थात रुपातंर करता 
येईल. या सुधारणा करणे शतिय झाले आहे. आर्थथक के्षत्रातही अशा काही जपाय योजना याि पद्धतीने 
अंमलात आणता येतील. जदाहरणाथस जत्पन्नावरील कराप्रमाणे भाडंवली फायद्यावर कर बसचवणे, 
मतितदारी कंपन्यावर आजच्या पेक्षा कायद्यािे अचधक कडक चनयंत्रण बसचवणे, सावसजचनक मालकीिे के्षत्र 
वाढचवणे; या व अशा जपाय योजना अंमलात आणण्यास मयमाणदा असलीि तर ती फतित त्यासंबंधीिे 
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आवश्यक ज्ञान, जरूर असलेली शासकीय साधने आचण काही साधे गचणत यािंीि आहे. पालसमेंट आचण 
सनदी नोकर राष्ट्राच्या इच्छेप्रमाणे कायस करतील. या कायमाणमुळे राजकीय यंत्रणा कोसळून पडेल अशी 
भीती बाळगण्यािे काही कारण नाही. परंतु या सवस सुधारणा चकतीही प्रशसंनीय असलया तरी जनतेलाि 
त्याच्याबद्दल आस्था नसली तर सुचवद्य अलप संख्याकानंी त्या लादण्यािा प्रयत्न करू नये. त्यानंा तसे 
करण्यािा हक् नाही आचण त्याचं्याजवळ तेवढी शतिती पण नाही. 
 
 
 
 

(३) 
समानता आणि स्िातंत्र्य 

 
समाज संस्कृतीत होणाऱ्या प्रत्येक प्रगतीिी ककमत समाजाला द्यावी लागते. पैसा आचण हुद्दा या 

पेक्षा मानवी ्य्तितमत्वाच्या गुणानंा जो समाज अचधक ककमत देतो तो सुद्धा या चनयमाला अपवाद होऊ 
शकत नाही. या सामाचजक खिमाणमुळे भाडंवलािा घसारा होतो अथवा काही अनावश्यक सुखसोयीसाठी 
साधनसामुग्री वापरण्यात आलयामुळे जत्पादनात चशथीलता येते या टीकेला काहीही अचधकृत पुरावा नाही. 
परंतु कोणत्याही खाजगी वा सरकारी भाडंवल पुरवठ्यातून होणाऱ्या खिमाणप्रमाणे सामाचजक चनधीतून 
होणाऱ्या खिमाणच्या चकफायतशीरपणाला मयमाणदा असतात. म्हणूनि या मयमाणदेत जास्तीत जास्त समानता 
आणण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे. आर्थथक प्रगतीच्या साधारण रियीयेतून पुढच्या अठ्ठावीस वषमाणत चिचटश 
कामगारािें वेतन दुप्पट होणार आहे असे चसद्ध करून दाखचवण्याने सामाचजक कायमाणसंबधंी सत्त्याला बाधा 
येत नाही. अमेचरकेत १९७५ साली दर माणशी जत्पन्न १९२८ च्या दुप्पट होऊन एक सुवणस युग सुरू होणार 
असे भाचकत केले जाते असे प्रत्यक्षात घडले तरी त्यामुळे वरील सत्यािे वैय्यथस कमी होत नाही. १९१४ ते 
१९३७ च्या काळात गे्रट चिटन आचण जत्तर आयलंडमधील सवस साधारण वास्तचवक जत्पन्न सुमारे एक 
तृचतयाशंाने वाढले. परंतु या वाढीमुळे अनवश्यक चवषमता आचण चवशषेाचधकार या संबधंीिा जनतेिा 
असंतोष कमी झालेला नाही. जलट तो वाढला आहे. या असंतोषािी कारणे दूर करण्यासाठी योग्य ती 
जपाय योजना करण्यात आली नसती तरी पुढच्या पंिवीस वषांत हा असंतोष तीव्र झाला नसता असे 
समजणे िुकीिे आहे. केवळ या पिंवीस वषमाणत जत्पन्नात काही वाढ झाली म्हणून असंतोष वाढला नसता हा 
चविार सयु्तितक वाटत नाही. जत्पन्न व संधीच्या चवषमता नष्ट करण्यािे धोरण केवळ भौचतक हाल अपेष्टा 
दूर करण्याच्या इच्छेमुळे स्वीकारण्यात आले न्हते. अगदी ओंगळ स्वरुपाच्या दाचरद्र्यावर चवजय 
चमळचवता आलयानंतर एक वेगळी नवीन जाणीव अचधक जत्कर झाली. अथमाणत ही नवी जाणीव ज्यानंा झाली 
त्यानंी सुधारणािें स्वागत केले. परंतु समताचधचष्टत समाजामुळे जत्पन्नात वाढ होईल या एकाि कारणासाठी 
या पद्धतीिे स्वागत करीत नाहीत. या समाजपद्धतीत जीवन जगण्यािी अचधक न्याय्य व मानवतापूणस 
्यवस्था असते. या चतच्या अंगभतू गुणामुळे ती त्यानंा अचधक चप्रय वाटते. या न्याय समाज पद्धतीिे वणसन 
चनरचनराळ्या प्रकारे करता येईल. ‘ज्याचं्या जवळ कमीत कमी आहे. त्यानंा जास्तीत जास्त देणे’ या सूत्रा 
पासून मॉचरसच्या, बधुंत्व म्हणजे जीवन, बधुंत्वािा अभाव म्हणजे मृत्यू’ या सूत्रापयंत चवचशष्ट स्वरुपात 
माडंणी करता येईल. पण अशा समताचधच्त समाजािी चनर्थमती ्हावी अशी जत्कट पे्ररणा समाजात आहे. 
भचवष्ट्यकाळातील सुसंपन्न समाजािे चित्र रंगवनू या पे्ररणेिे समाधान करता येणार नाही. तो भचवष्ट्यकालीन 
सुसंपन्न समाजही सामाचजक भेदापासून अचलप्त असेल यािी खात्री काय? कदाचित त्या समाजातही 
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कामगार बकरे आचण प्रचतच्त मेंढ्ा याचं्यातील भेदभाव कटाक्षाने राखला जाईल. रोग्याला क्षय झालेला 
असताना त्याला जास्ती जास्त लाभाशं चमळू शकेल अशा भागािंी यादी पुरचवण्यात काय अथस आहे. 

 
समताचधच्त धोरणाचवरुद्ध नुसतीि आरडाओरड करणाराचं्या टीकेिी गंभीर दखल घेण्यािे 

कारण नाही. कमसठ तत्वचन्ेने या धोरणानंा जे आ्हान करतात त्याचं्या टीकेिी दखल घेतली पाचहजे. या 
टीकेिा रोख केवळ त्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडिणीवर अथवा संभा्य धोतियांवर नसतो. हे 
टीकाकार मूळ जदे्दशाच्याि चवरुद्ध असतात. समानतेिा पाठपुरावा केलयाने ज्या मूलयािंा नाश होतो ती 
मूलये या धोरणानंी होणाऱ्या समाजचहतापेक्षा चकती तरी पटीने मोठी असतात असा या टीकाकारािंा दावा 
असतो आचण म्हणून ते या धोरणािंा चधक्ार करतात. धोरणे अ्यवहायस आहेत अथवा चनरथसक आहेत 
म्हणूनि केवळ न्हे तर आशयाने आचण तत्वतः ती चवघातक आहेत म्हणून ते त्यािंा चधक्ार करतात. त्यांिे 
म्हणणे असे : सवांना जचित वाटा चमळावा हे सूत्र मोहक वाटते. या तत्वािी अंशतः अंमलबजावणी झाली 
तर ्यावहाचरक फायदे होतात हे चनर्थववाद, पण रियोधामुळे, वैय्तितक हानीमुळे अथवा दुःखामुळे या 
धोरणाच्या पुरस्कत्यमाणना चश्या शाप चमळतात. खरोखर युद्ध पूवस काळातील सुपचरचित समता चवरोधी 
लोकि युद्धोत्तर काळातील स्वस्त कपडे घालून समताचवरोधाला सरसावतात. ते्हा ं अखेर या सवस 
चनदशसनािा अथस काय होतो? पायघड्यावरून िालणारानंा ते सुखावह वाटते हा काही नवीन शोध नाही. या 
प्रश्नािंी ििमाण अचधक जच्च पातळीवर झाली पाचहजे. सामाचजक चहशबे तपासचनसाचं्या पातळीवरूनही ििमाण 
करता येणार नाही. स्वातंत्र्य हेि सवस श्रे् राजकीय कलयाण असते. समानतेिी भकू आचण ती भकू 
भागचवण्यासाठी अपचरहायसपणे जे चनबधं घालाव ेलागतात ते स्वातंत्र्यािे कृतान्त शत्र ूअसतात. श्रे् गुणवत्ता 
आचण गुणवते्तिा आदर यामुळेि मानवी समाज-संस्कृती क्षदु्रतेच्या मयमाणदा ओलाडूं शकते. आलपसच्या 
जत्तुंग चशखरावरील प्रदेशातं या गुणािे रोपटे िागंले फुलते परंतु सामान्यत्वाच्या समशीत हवते ते कोमेजून 
जाते. स्वातंत्र्यािे मूलय मानणाऱ्या आचण श्रे् गुणवते्तिा सन्मान करणाऱ्या समाजात काहीही दोष असले 
तरी असा समाजि मानवी संस्कृतीत अचवनाशी अशी काही भर घालतो. या श्रे् गुणवते्तच्या अभावी दुसरे 
सामान्य सद गुण चकतीही असले तरी ते त्याला चवनाशापासून वािव ूशकणार नाही. समान चवतरणािा न्याय 
हा त्याच्या नौकेत टाकलेलया आणखी एका प्रिडं वजनासारखा असून हे वजन टाकलयामुळे नौका तळ 
गाठंण्यािा धोका असतो. प्रािीन संस्कृतीिा चवनाश संस्कृतीला लागलेलया क्षयाने झाला असे प्रा. 
रोस्टोवझेप यानंी आपलया महान गं्रथात नमूद केले आहे. समानतेच्या तत्वानंा शरण गेलयास आपलयाही 
समाजािे तेि भचवत्य अटळ आहे. क्षयाने समाजसंस्कृतीिा नाश होतो. समानतेच्या तत्वचन् चवरोधकािंी 
भचूमका ही अशी असते. 

 
सामाचजक धोरणािें जदे्दश चकतीही प्रशसंनीय असले तरी त्याच्यापेक्षा अचधक जच्च व चिरस्थायी 

अशी मानवी मूलये असतात यािी जाणीव ठेवली पाचहजे हे म्हणणे संयु्तितक आहे. श्रे् गुणवते्तला 
अग्रस्थान देण्यातं याव,े समतावादी प्रवृत्ती या गुणवते्तला चवघातक ठरतात यािी जाणीव बाळगावी असा 
इषारा चदला जातो. त्यािी तपशीलवार ििमाण येथे केली नाही, पण तो दुलसक्ष करण्यासारखा नाही. परंतु येथे 
त्यािी ििमाण केली नाही. कारण अन्य धोतियािे स्वरुप जसे स्पष्ट झाले तसे या देशात तरी अद्याप गुणवते्तला 
समानतेने धोका येण्यासारखी ्स्थती आलेली नाही, म्हणून हा जो मुख्य धोका चनर्थदष्ट केला जातो त्यािा 
इततियात चविार करणे कठीण आहे. एका श्रे् अथसशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की, “संपत्ती आचण पचर्स्थतीिी 
अफाट असमानता आपलया समाजसंस्कृतीला चवदु्रप करीत आहे” असमानतेच्या स्वरुपािे त्याने केलेले 
वणसन अचतशयोतित आहे, अवास्तव आहे असे सुिचवले जाते. या के्षत्रात जे नवीन बदल होत आहेत 
त्याचं्याबद्दल इततियाति ठाम मत ्यतित करता येणार नाही. या बदलाचं्या पचरणामािंा अंदाज येण्याला 
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काळ जावा लागेल. समानता ही संस्कृतीला चवषवत् असते असे चम. इलीयट म्हणतात. आचण अनोलड 
म्हणतात की समानता शतितीवधसक औषधासारखी आहे. समानतेिे फतित लहान घोटि आतापयंत चदले 
आहेत. ते्हा वीष ककवा अमृत यापैकी काहीही असेल तरी पचरणाम चदसून येण्यासाठी चनदान एक चपढीिा 
काळ जावा लागेल. अनोलड म्हणतात; “आपलया संस्कृतीच्या पचरपूणस स्वरुपाशी शोभेल असा मानवतेिा 
चवकास हा एकंदर समाजािा सवससाधारण चवकास असायला पाचहजे.” 

 
इंग्लंड हे धार्थमक व राजकीय समानतेिे अगे्रसर प्रवतसक असले तरी आर्थथक आचण सामाचजक 

समतेच्या बाबतींत इंग्लंड मागे पडले आहे. समानतेच्या या बाजूिे इंग्लंडला आकलन झालेले न्हते. 
त्यामुळे इंग्लंडच्या समृद्ध इचतहासात दुसरे पुष्ट्कळ जपयुतित अनुभव आहेत. पण समानतेच्या चदशनेे 
इंग्लंडने जी नवीन वाटिाल केली चतिे दूरगामी पचरणाम काय होतील ते पूवमाणनुभवाच्या प्रकाशात 
ठरचवण्यािी शतियता नाही. कारण इंग्लंडिा असा काही ऐचतहाचसक अनुभवि नाही. स्वातंत्र्यािे स्वरुप 
आचण त्यासाठी आवश्यक असणारी पचर्स्थती यासंबधंी इंग्लंडच्या इचतहासात पुष्ट्कळि जद बोधक अनुभव 
आढळतो. संपत्तीिे चवतरण अचधक न्यायोचित ्हाव ेहा चविार आज कालिा आहे. अलीकडेि त्याबद्दल 
चवशषे आस्था वाटू लागली आहे. संपत्तीच्या न्याय्य चवतरणासंबंधी चनममाणण झालेली ही आस्था स्वातंत्र्याच्या 
अनमोल वारशाला धोकादायक होईल या मताला पूवीच्या ऐचतहाचसक अनुभवािा आधार चमळेल काय? 

 
राजकीय संकलपनािा प्रत्यक्ष जपयोग करावा लागतो. त्या केवळ प्रदशसनासाठी नसतात. म्हणून 

ज्या ्यावहाचरक वास्तवतेत त्यानंा समूतस स्वरुप द्यावयािे त्याचं्या संदभमाणति या संकलपनािंा चविार झाला 
पाचहजे समानता आचण स्वातंत्र्य यािें नाते अचह-नकुलासारखे आहे हा जुना चविार झाला. 
औद्योचगकरणापूवीच्या यूरपिा तो वैिाचरक वारसा आहे. त्या काळात चवशषेाचधकार असलेले बडे 
जचमनदार आचण एकाचधकारी ्यापारी संघटना यानंा एक दुहेरी संघषस करावा लागत होतो. एकीकडे त्यानंा 
राजेशाहीच्या अचनयंचत्रत सते्तशी सामना करावा लागत होता आचण दुसरीकडे सामान्य जनतेिे दडपण 
होते. या दोन्ही शतिती त्यानंा समान पातळीवर आणण्यासाठी रस्सीखेि करीत होत्या. या पचर्स्थतीतून 
स्वातंत्र्य आचण समानतेच्या परस्पर चवरोधाच्या कलपनेिा जदय झाला. औद्योचगक संस्कृतीिी वाढ झाली 
तरी या कलपनेतील अथस पूणसता कमी झाली नाही. द टॉक््हए याचं्यासारख्या दृष्ट्ट्यानंी रियातंीच्या 
संधीकालात लेखन करताना या परस्परचवरोधािा इषारा चदला होता. रियातंीच्या प्रिडं प्रयोग शाळेत या 
सूत्राला प्रमाणभतू असा अनुभव चमळाला, परंतु नंतरच्या काळात सते्तच्या संघटनेिी नवीन स्वरुपे 
अ्स्तत्वात आली. सामाचजक संघटनािेंही स्वरुप अचधकाचधक गुंतागुंतीिे झाले. या नवीन राजकीय व 
आर्थथक संघटनामुळे ‘स्वातंत्र्य’ आचण ‘समानता’ याचं्या आशयात बदल घडवनू आणला गेला. सत्यावर 
नेहमी वेगवगेळी पुटे िढतात म्हणून वारंवार ती काढून टाकून नवीन जजाळा द्यावा लागतो. 

 
‘स्वातंत्र्य’ या संकलपनेत अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यािा अंतभमाणव होतो. म्हणून समानतेला 

स्वातंत्र्यािी पूवसचनयोचजत मारेकरी ठरचवताना कोणत्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याला समानतेमुळे धोका चनममाणण 
होतो हे चनचित करणे शहाणपणािे होईल. काही प्रकारिे स्वातंत्र्य हे प्राथचमक, आवश्यक अथवा मूलभतू 
असे समजता येईल. कारण सवस स्वतंत्र समाजात सवस नागचरकानंा कायद्यािे हे स्वातंत्र्य चमळालेले असते, 
हे स्वातंत्र्य केवळ समाजाच्या सोईसाठी चनममाणण होत नाही. ते राष्ट्रसते्तिेि आधारभतू तत्व असते. संचवधान 
चलचखत असले तर त्यातं ते ग्रचथत करण्यात येते. दुसऱ्या काही प्रकारिे स्वातंत्र्य संकुचित स्वरुपािे असते 
आचण ते आशयाच्या दृष्टीने इतके पहत्वािे नसते, हे स्वातंत्र्य ता्त्वक स्वरुपािे नसते. काही जपाय अथवा 
तरतुदी असे त्यािें स्वरुप असते आचण म्हणून जरुरी प्रमाणे या स्वातंत्र्यािा चवस्तार अथवा संकोि होऊ 
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शकतो. या प्रकारच्या स्वातंत्र्याला दुय्यम प्रतीिे स्वातंत्र्य म्हणण्यास हरकत नाही. मूलभतू स्वातंत्र्य 
चहरावनू घेणाऱ्या वा दडपून टाकणाऱ्या अथवा त्यािें जबरदस्त चनयंत्रण करणाऱ्या राजकीय पद्धतीत आज 
बहुसंख्य लोकानंा जगाव ेलागत आहे. अशा मूलभतू स्वातंत्र्यात आराधनेिे व धार्थमक संघटनेिे स्वातंत्र्य, 
भाषण, अभ्यास, चशक्षण व लेखनािे स्वातंत्र्य, हालिालीिे, ्यवसाय चनवडण्यािे, राजकीय व अन्य 
कारणासाठी सभा व संघटनािे स्वातंत्र्य यािंा अंतभमाणव होतो. ज्यािें स्वातंत्र्य अबाचधत आहे असे लोक 
आज अलपसंख्य आहेत. युरोपातील लोकशाही राष्ट्रे युद्ध काळािा अपवाद सोडलयास अशा स्वातंत्र्यािा 
अपहार करीत नाहीत. 

 
आता महत्वािी आचण सूिक घटना अशी की ज्या हुकुमशाही राजवटींनी या प्राथचमक स्वातंत्र्यािी 

गळिेपी केली त्यानंीि समानतेच्या मागण्यांना पण धुडकावनू लावले. जलट लोकशाहीत या मूलभतू 
स्वातंत्र्यािे संरक्षण केले जाते आचण प्रत्यक्षात आर्थथक व सामाचजक समता फारि अलप प्रमाणात असली 
तरी अचधक समानतेसाठी लढा करता येतो. हुकुमशाहीत जघड गजसना करून स्वातंत्र्यािा चधक्ार केला 
जातो. आचण त्यािबरोबर मध्यमवगीय दाचंभकता म्हणून समानतेिाही चधक्ार होतो. लोकशाहीत 
समानतेच्या आंदोलनाला जे काही यश चमळाले ते मूलभतू नागचरक स्वातंत्र्यावर हल्ला करून चमळालेले 
नाही. जलट या नागचरक स्वातंत्र्यािा पुरेपुर जपयोग करूनि चमळचवलेले आहे. समानतेिे आंदोलन 
चवरोधीपक्षीयािें होते ते्हा त्या नागचगक स्वातंत्र्यािे काही कट्टर पुरस्कते या आंदोलनातूनि पुढे आले. 
आचण स्कँचडनेचवयन देशात, चिटीश वसाहतीत आचण खुद्द गे्रट चिटनमध्ये सुद्धा समानतेिी िळवळ करणारे 
अचधकारावर येताि त्याचं्या शासनानंी मूलभतू स्वातंत्र्यािे जतन करण्यािी दक्षता घेतली. अशा 
पचर्स्थतीत जत्पन्न आचण संधीिी चवषमता दूर करू पाहणारे लोक राजकीय व नागरीक स्वातंत्र्याच्या 
चवरुद्ध असतात अथवा या स्वातंत्र्याबद्दल जदासीन असतात असा आरोप अगदीि चनराधार होईल. 

 
समताचन् धोरणामुळे धोका चनममाणण होतो तो फतित दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्याला. या दुय्यम प्रतीच्या 

स्वातंत्र्याच्या नावंानेि समताचध् धोरणानंा चवरोध केला जातो. या स्वातंत्र्यािे बेगडी स्वरुप लॉडस 
बी्हरिकू यानंी सडेतोडपणे जघडकीस आणले आहे. “जत्पादनाच्या साधनावरील खाजगी मालकी हा 
चिटनमध्ये मूलभतू नागरीक हक् नाही कारण चिटनमधील बहुसंख्य लोकानंा हा हक् कधीही जपभोगायला 
चमळालेला नाही. चशवाय ‘पुढे मागे त्यानंा अशी मालकी चमळचवण्यािी काही आशा आहे असेही कोणी म्हणू 
शकणार नाही.’ या प्रकारच्या हक्ानंी काही दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्यािे संरक्षण होते. पैसे कमावण्यािे व 
खिस करण्यािे, ्यापार, जद्योग आचण भाडंवल गुंतवणूक आपलया इच्छे प्रमाणे करण्यािे, िागंलया 
जत्पन्नाच्या इष्टेटी चगळंकृत करून त्यािंा कारभार पाहण्यािे; भौचतक संपत्ती अथवा कौशलय या दोन्ही 
स्वरुपाच्या पचरसंपत्तीिा नफा कमावण्यासाठीि जपयोग करण्यािे हे सवस स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्याच्या 
रक्षणासाठी समानतेला चवरोध होतो. जे्हा शासनाकडून आर्थथक व सामाचजक असमानता दूर करण्यासाठी 
वा कमी करण्यासाठी जपाययोजना केली जाते त्यामुळे ज्या स्वातंत्र्यािी हानी होते ते स्वातंत्र्य असे 
मुळाति मयमाणचदत असते. फतित चवचशष्ट वगांना जपभोगता येणारे असते. या वगमाणना आपलया आर्थथक 
चहतसंबधंाचवषयी इच्छेप्रमाणे चनणसय घेण्यािा व ते अंमलात आणण्यािा हक् असणे इतकाि या स्वातंत्र्यािा 
मयमाणचदत अथस असतो. 

 
प्रबळािें स्वातंत्र्य म्हणजे दुबसलावंर जुलुम; हा जुलुम शाचररीक शतितीने न होता संपत्तीच्या शतितीने 

झाला म्हणून त्या जुलुमात काही फरक पडत नाही, जुलुम तो जुलुमि. वर जद धृत केलेलया पचरच्छेदात 
पोलाडस यानंी असेि जद्गार काढले आहेत, ते बरोबर आहेत. म्हणून समानतेच्या धोरणाने स्वातंत्र्यािा 
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संकोि होतो अशी टीका करणारानंा हा प्राथचमक सवाल टाकला पाचहजे :- कोणािे स्वातंत्र्य? स्वातंत्र्य हे 
काही चवचशष्ट स्थल काळाच्या वास्तवतेपासून अलग अशी अमूतस गोष्ट नाही. स्वातंत्र्य हे प्रत्यक्षात अनुभवता 
आले पाचहजे. दोन जपलब्ध पयमाणयामधून चनवड करता येण्यािा हक् म्हणजे स्वातंत्र्य. ही चनवड खरोखरीिी 
असली पाचहजे, नाम मात्र असता कामा नये आचण चनवड करण्यािे पयमाणयही वास्तचवकपणे अ्स्तत्वात 
असले पाचहजेत नुसते कागदोपत्री असून िालणार नाहीं. मनुष्ट्य चविार करतो, इच्छा करतो, कृती करतो 
ते्हा त्यािे मनुष्ट्यत्व पूणस होते. आचण ज्या स्वातंत्र्यािी जदात्त गाणी कवी गातात त्या स्वातंत्र्याला ते पात्र 
ठरते. पण दैनंचदन जीवनाच्या शलैीिा भाग म्हणून चविार केलयास स्वातंत्र्य ्यावहाचरक आचण वास्तवचन् 
असते. चवचशष्ट वळेी, चवचशष्ट पचर्स्थतीत चनचित कृती करण्यािी अथवा न करण्यािी शतिती असणे हा 
स्वातंत्र्यािा खरा अथस आहे. ही शतिती नसेल तर स्वातंत्र्य अथसशून्य होते. या संदभमाणत जप्स्थत होणारा 
दुसरा प्रश्नही तसा सरळ आहे. प्रश्न असा आहे की असमानता दूर करण्यासाठी अथवा त्यािें अचनष्ट 
पचरणाम नष्ट करण्यासाठी ज्या जपाय योजना केलया जातात त्यािा सामान्य माणसानंा काय जपयोग 
होतो? त्याला जपलब्ध असलेले पयमाणय व त्यांिी ्याप्ती याचं्यात काही वाढ होते काय? आपलया इच्छे 
प्रमाणे यापैकी हवा तो पयमाणय पसंत करून त्याप्रमाणे कृती करण्यािी त्यािंी शतिती वाढली आहे काय? या 
प्रश्नािें जत्तर जर होकाराथी असेल तर स्वातंत्र्य आचण समानता स्नेहाने एकत्र नादूं शकतील आचण जत्तर 
नकाराथी असेल मात्र त्यािें अचह-नकुलवत् वैर अटळ आहे. 

 
या प्रश्नािे जत्तर सवस सामान्य भाषेत देता येणार नाही. समानतेच्या जपाययोजना केलया 

जाण्यापूवी समाजातंील चनरचनराळ्या थरानंा वरील प्रकारिे स्वातंत्र्य चकती प्रमाणात चमळत होते त्यावर हे 
जत्तर अवलंबून राहील. आर्थथक सते्तिे प्रिडं कें द्रीकरण झालयामुळे चनममाणण होणारे प्रश्न हे जत्पन्नाच्या 
चवतरणातील चवषमतेमुळे चनममाणण होणाऱ्या प्रश्नापेंक्षा वगेळे असतात. त्यामुळे समानतेच्या जपाययोजनािंा 
या दोन्ही प्रश्नासंबधंीिे धोरण ठरचवण्याच्या स्वातंत्र्यावर जो पचरणाम होतो त्यािे वणसन करणारे एकि सवस 
सामान्य सूत्र सागंता येणार नाही. या पैकी पचहला म्हणजे आर्थथक कें द्रीकरणािा चवषय प्रथम घेऊ, काही 
समाजात आर्थथक सते्तिा प्रश्न महत्वािा नसतो. असंख्य छोटे मालक, शतेकरी, छोटे अचधकारी अथवा 
्यापारी याचं्यामध्ये ती चवखुरलेली असते. पत पेढ्ा आचण बाजार पेठा अशी मोतियािी काही स्थाने अपवाद 
भतूि असतात. एकंदरीने आर्थथक सते्तिे अ्स्तत्व नाममात्र असते. कें द्रीकरण होण्याइतकी आर्थथक सत्ता 
चनममाणण झालेली नसते. अशा पचर्स्थतीत खाजगी जद्योग हा खऱ्या अथमाणने खाजगीि असतो. अशा 
जद्योगािे ही चनयंत्रण करण्यािे अथवा ते ताब्यात घेण्यािे प्रयत्न एकतंत्री शासनानंी पूवीच्या आचण 
आजच्या काळातही केले. ते इष्ट असले तरी दुय्यम महत्वािे असतात. परंतु औद्योचगक संस्कृतीत राजकीय 
पचरभाषेिे अथस चनचित करणारी ्यावहाचरक वास्तवता वगेळीि असते. आचण तरीही शासनाच्या या 
चनष्ट्रियीतेमुळे चनममाणण होणारी ्स्थती म्हणजेि स्वातंत्र्य असे चहतसंबधंी वगस गृचहत धरतात. वस्तुतः 
शासनाच्या चनष्ट्रियीयतेमुळे चनममाणण होणारी ्स्थती स्वातंत्र्यािी नसून अन्यायािी असते. 

 
शहरी समाजात लोकवस्ती घनदाट असते. मोठ्या जत्पादक जद्योगानंा प्रिडं संख्येने कामगार 

ठेवाव े लागतात. अशा कें द्रामध्ये धोरण ठरचवणारा आचण ठरलेलया धोरणािी अंमलबजावणी करणारा 
कोणीतरी असावा लागतो. नाही तर शहरी जीवन अशतिय होईल आचण जद्योगािी िरेिय चफरणार नाहीत. हे 
धोरण ठरचवण्यािे काम सावसजचनक सते्तकडून होत नसेल तरी त्यािा अथस प्रत्येक ्यतितीला हव ेते धोरण 
ठरचवण्यािा अचधकार असावा असे नाही. जेथे सावसजचनक सत्ता हे काम करीत नसतील तेथे खाजगी सत्ता 
करतात. पण ्यतिती वा खाजगी सते्तकडून धोरण ठरचवण्यािे व अंमलात आणण्यािे काम होऊ लागले की 
एक प्रकारिी हुकूमशाही चनममाणण होते. आचण ती अजाणता चनममाणण झाली म्हणून कमी वाईट असते असे 
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नाही. वर काही अमेचरकन जद्योगाकडून कसे अत्यािार होत असत त्यािी जदाहरणे चदली आहेत. १९३५ 
नंतरि तेथील कें द्रीय सरकारने हस्तके्षप करून या जद्योगानंा ताळ्यावर आणले. त्या सवस हकीगतीिी येथे 
पुनरावृत्ती करण्यािे कारण नाही. चिटनच्या सौम्य वातावरणातही जद्योगपतीनी अशा प्रवृत्ती दाखचवलया 
नाहीत असे नाही. येथे कामगार संघटना आचण कायदे यानंी सुधारणा घडवनू आणण्यािे पुष्ट्कळ काम केले 
तरी या प्रवृत्ती वर डोके काढीत. १९३० च्या आर्थथक मंदीनंतर जद्योगधंद्यातं मतितेदारी आचण युती बनचवणे 
हा प्रकार सुरू झाला. ग्राहकाचं्या दृष्टीने आर्थथक मंदीच्या जोडीने या शतितीशाली जद्योग संघटनािंा नवीन 
धोका चनममाणण झाला होता त्यानंी कसा हाहाःकार जडचवला. त्यािे अनेक दाखले देता येतील. आपलया 
बहुतेक सभासदाचं्या गैरहजरीत एका संिालक मंडळाने कारखाना बदं करण्यािा चनणसय घेऊन अधे 
अचधक शहर जजाड केले होते. जत्पादन क्षमता कमी करण्याच्या प्रचरिययेतेने एक सबंध प्रदेशाला असहाय व 
असमथस बनचवण्यातं आले. जद्योगात सुधारणा करण्यासंबधंी या कामगार संस्थानी आचण दोन िौकशी 
मंडळानी केलेलया चशफारशी अंमलात आणण्यास नकार देऊन त्यानी जद्योगािा कोंडमारा केला. ही फतित 
चनवडक जदाहरणे झाली. या प्रत्येक बाबतीत जी धोरणे ्स्वकारण्यात आली होती. त्या धोरणात 
नागचरकाचं्या स्वातंत्र्यािी काहीही आस्था न्हती हे जघड आहे. 

 
इचतहासाच्या आजच्या कालखंडात आर्थथक पद्धती ही अपचरहायसपणे सते्तिीि संघटना असते. ती 

अचधकारािी श्रेणीरिना असते. आचण ज्याचं्या हातात चतिी सूते्र असतात ते जाणतेपणी वा अजाणतेपणी 
असंख्य मानवी जीवनावर सत्ता गाजव ूशकतात अशी प्रिडं सत्ता खाजगी ्यतितींच्या हाती सोपचवणे अचनष्ट 
असते. आजच्या ्यवस्थेत या ्यतिती स्वतःच्या व भागधारकाचं्या नफा नुकसानीच्या चविारानेि पे्रचरत 
झालेलया असतात. ताचंत्रक कारणामुळे ही पद्धत नष्ट करता येणार नाही, अथवा मोडता येणार नाही. परंतु 
ती एकतंत्री व जुलुमी राहाण्यािे कारण नाही. थोडतियात म्हणजे चिचटश परंपरेनुसार या एक तंत्री आर्थथक 
संघटनेला जबाबदार असे सावसजचनक अथवा चनमसावसजचनक स्वरुप देता येईल आचण चनयमन अथवा 
मालकीच्या द्वारा चतिे सावसजचनक चनयंत्रण करता येईल. 

 
या पैकी चनयमनािा पयमाणय आता तत्वतः तरी सवस सामान्यपणे मान्य झालेला चदसतो. परंतु अगदी 

अलीकडच्या काळापयंत त्याला कडाडून चवरोध होत असे. आता त्याला मान्यता चमळाली आहे. पण दुसरा 
म्हणजे सावसजचनक मालकीिा पयमाणय पुष्ट्कळाना पूवी इतकाि अस्पृश्य वाटतो. त्याच्या नुसत्या 
नामोच्चरणामुळे जन्मादपूणस अशा प्रचतचरियया होऊ लागतात. सावसजचनक मालकी या शब्दािंी जादूि अशी 
आहे. वस्तुतः या दोन्ही पयमाणयािें अनेक प्रकार आहेत. हे दोन्ही पयमाणय सुद्धा एकाि मुख्य जातीच्या पोट 
जातीसारखे आहेत. दोघाचं्या कडा एकमेकानंा चभडलेलया आहेत. म्हणजे तसे ते एकसंघि आहेत. काही 
लोकानंा या दोन पयमाणयामध्ये अनुल्लंघनीय दरीिा भास होतो. ते कसलयातरी भोळसट वडेाला बळी पडलेले 
असतात. कारण या दोन पयमाणयामध्ये असा काही मूलभतू ता्त्वक भेद नाही. दोन्ही पयमाणयािें जदे्दश आचण 
पचरणाम सारखेि असतात, आर्थथक सते्तच्या जोरावर समाजातील काही वगमाणना दुसऱ्या वगमाणिी हानी करता 
येऊ नये हा या दोन्ही पयमाणयािंा जदे्दश असतो. सवांच्या जीवनाशी चनगडीत असलेलया ्यवहारािे चनयंत्रण 
लोकानंी चनवडून चदलेलया व पालसमेंटला जबाबदार असलेलया संस्थेकडे सोपवनू हा जदे्दश चसद्ध केला 
जातो. दोन्ही पयमाणयािंी प्ररियीया हीि असते. या दोन्ही प्रकारच्या जपाय योजनेत एखाद्या चवचशष्ट प्रश्नावर 
केलेलया बाबतीत िूक होऊ शकेल, काही अवनश्यक गोष्टी केलया जातील. त्याबद्दल टीका करणे योग्यि 
होईल. सावसजचनक जबाबदाऱ्यािें पूणसपणे व पचरणामकारक पचरपालन केले जाईल असे तंत्र घडवावे 
लागते. हे तंत्र अशा प्रकारे घडचवले पाचहजे की वैय्तितक जपरियमशीलतेला वाव राहील. असे दुहेरी जदे्दश 
साधणारे तंत्र एकदम जपलब्ध होत नाही. ते शोधून काढाव ेलागते. त्यातं सुधारणा करा्या लागतात आचण 
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अनुभवाने ते चवकचसत कराव े लागते. हे एक सवस सामान्य सत्य आहे आचण ते सवस प्रकारच्या सामाचजक 
कृतींना सारखेि लागू पडते. स्वातंत्र्याच्या प्रश्नापुरतेि ते मयमाणचदत नसते. स्वातंत्र्यावर चनरचनराळ्या 
प्रकारच्या मयमाणदा घातलया जातात. त्या िटकन लक्षात सुद्धा येत नाहीत. जदाहरणाथस, नोकरीच्या अटी 
चनचित करणारे नवनवीन कायदे होत आहेत व शासकीय हुकुमही काढण्यात आहेत. या सवस कायद्यानंी व 
हुकुमानंी नोकर-वगमाणिे स्वातंत्र्य मयमाणचदत केले जाते. अथवा चशधावाटप आचण कमाल ककमती चनचित 
करण्याच्या धोरणामुळे बाजारात तुटवडा असलेला माल ज्यानंा खरेदी करावयािा असतो त्याचं्या 
स्वातंत्र्याला धक्ा बसतो; भाडे चनयंत्रणािे कायदे झालयामुळे भाडेकरंूच्या स्वातंत्र्याला आळा बसतो; 
इमारतीला लागणाऱ्या साचहत्याच्या बाबतीत परवाना पद्धत आहे. या पद्धतीमुळे चित्रपट गृहे अथवा 
अलीशान घरे याचं्यापेक्षा स्वस्त घरबाधंणीला अग्रस्थान चमळते व त्यामुळे चवचशष्ट प्रकारिे चनवास 
शोधणारािें स्वातंत्र्य संकोचित होते. पतीसंबधंीच्या धोरणामुळे आचण बकँ ऑफ इंग्लंडिे राष्ट्रीयकरण 
केलयामुळे वर दाखलया दाखल घेतलेलया िारही ्यवहारािें चनयंत्रण होते. सावसजचनक संस्थाकडून 
आवश्यक सेवाचं्या कारभारािे चनयंत्रण होत असते. या व अशा प्रकारच्या चनयंत्रणािा ज्याचं्यावर प्रत्यक्ष 
पचरणाम होतो त्यानंा स्वतःिे चहताचहत िागंले कळते. या चनयंत्रणामुळे आपण गुलाम झालो आहोत असे 
त्यानंा वाटत नाही. इतकेि न्हे तर कायदा ही स्वातंत्र्यािी जननी असते हा चसद्धान्त त्यानंा मान्य असतो. 

 
जत्पन्न आचण संधी याचं्या असमानता दूर करण्याच्या पद्धतीबाबत वगेळ्या प्रकारिे प्रश्न जप्स्थत 

होतात. कारण या के्षत्रातील कायमाणिे स्वरुप वगेळे असते. केवळ शतितीिा दुरुपयोग होणार नाही अशी 
खबरदारी घेण्यािा हा प्रश्न नसतो. चनरचनराळ्या प्रकारच्या चवषमता नष्ट करण्यािे काम करण्यािा प्रश्न 
असतो. जदाहरणाथस चशक्षणाच्या के्षत्रात वगीय चवशषेाचधकारामुळे चवषमता चनममाणण होते. हे चवशषेाचधकार 
सामाचजक दृष्ट्ट्या सवसथा असमथसनीय असतात. हे चवशषेाचधकार नष्ट केले पाचहजेत व अन्य चवषमता कमी 
केलया पाचहजेत. लोकचहताला बाधक अशा चवषमतािें चनराकरण करणे आवश्यक असते. हा जदे्दश साध्य 
करण्यासाठी चनरचनराळ्या प्रकारच्या सामाचजक तरतुदी करा्या लागतात व ज्या आहेत त्यािंी ्याप्ती 
वाढवावी लागते. तसेि िढत्या श्रेणीिी कर आकारणी केली पाचहजे. या दोन्ही जपयोजनामुंळे समानतेिा 
प्रसार होण्यात कमी अचधक मदत झाली आहे. समानतेिा प्रसार करणाऱ्या या जपाययोजनामुळे 
स्वातंत्र्याला काही धोका खरोखर चनममाणण झाला काय या प्रश्नािा चविार केला पाचहजे. 

 
या प्रश्नािे जत्तर देताना प्रथम सामाचजक भ-ूप्रदेशािी चवचवधता लक्षात घेतली पाचहजे. हा प्रदेश 

जंि-सखल असतो. तेथे सपाट मदैाने आहेत आचण जंि चशखरे पण आहेत. या भ-ूप्रदेशािा एखादाि 
आकषसक वाटणारा भाग डोळ्यासमोर ठेवनू एकंदर प्रदेशासंबधंी मत बनचवण्यािा मोह टाळला पाचहजे. हे 
प्राथचमक सत्य लक्षात ठेवनू वरील प्रश्नािे पुढिे जत्तर शोधावे लागेल. समानतेसाठी केलेलया जपाय 
योजनेमुळे आज जे चशखरस्थ आहेत त्यानंा सपाट मदैानावर याव े लागेल. म्हणजे सामाचजक चशडीच्या 
अगदी वरच्या पायरीवर असलेले वगस खाली येतील; त्यानंा पुन्हा वर जाता येणार नाही. समानतेमुळे आपले 
जच्च स्थान चहरावनू घेतले जाईल यािी वरच्या वगांना कलपना असते आचण या जाचणवमुेळे त्यांिे राजकीय 
व सामाचजक चविार प्रभाचवत होतात. त्याचं्या राजकीय व सामाचजक कलपनाचं्या मुळाशी अंशतः तरी त्यािी 
स्वसंरक्षणािी पे्ररणा असते. सवांना आपलया वैय्तितक गुणािंा चवकास करण्यािा जास्तीत जास्त संधी 
चमळणे हा स्वातंत्र्यािा अथस असतो. पण स्वातंत्र्यािा हा अथस वरच्या वगांना अचभपे्रत नसावा हे स्वाभाचवक 
आहे. भतूकाळातील आचण वतसमानकाळातील सामाचजक पचर्स्थतीने त्याना काही चवशषे अचधकार, चवशषे 
संधी आचण सवलती प्राप्त झालया. संपत्ती वा चशक्षण प्रचत्ा आचण नफा कमावता येईल अशी कतृसत्वािी के्षते्र 
फतित त्याचं्यािसाठी खुली होती. या सवस गोष्टी आपलयाला यापुढेही सतत चमळत राहा्या अशी त्यािंी 
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स्वाभाचवक इच्छा असते. त्याचं्या प्रस्थाचपत जीवन रियमात ज्या सुखसोयींिा ते जपभोग घेऊ शकतात त्यात 
बदल करणारी वा चबघाड करणारी कोणतीही कारवाई शासनाने केली की आपलया स्वातंत्र्यावर घाला 
पडतो आहे अशी आरडाओरड त्यानंी करावी हे नैसर्थगक आहे. शासनाच्या अशा कारवाईिा ते चधक्ार 
करणारि, सामान्य माणसानंा संपत्तीिे वा सामाचजक प्रचत्ेिे पाठबळ नसते. गेलया संपूणस शतकाच्या 
अनुभवातून एक धडा आपण चशकला पाचहजे. सामान्य माणसाला आपलया चनसगसदत्त गुणािंा जास्तीत 
जास्त जपयोग करता आला पाचहजे आचण आपलया इच्छेप्रमाणे आपलया प्रवृत्तीनुसार आपलया पसंती-
नापसंतीनुसार आपला जीवनरियम ठरचवता आला पाचहजे आचण त्या प्रमाणे जगता आले पाचहजे. त्यांना 
चनष्ट्कारण ग्रासणाऱ्या संकटापासून स्वतःिे संरक्षण करता आले पाचहजे. हे सवस साध्य होण्यासाठी 
आवश्यक ती पचर्स्थती सतत आचण पद्धतशीर प्रयत्न केलयाचशवाय चनममाणण होत नसते. या लोकाचं्या दृष्टीने 
स्वातंत्र्य हे जतन करून ठेवण्याच्या इस्टेटीसारखे नसून ते साध्य करून घेण्यािे एक ध्येय असते. 
औद्योचगक समाजात केवळ कोणाही एकट्याच्या प्रयत्नाने हे ध्येय साध्य करता येणार नाही. कारण 
पयमाणवरण, आचण आर्थथक व सामाचजक ्यवस्थािंी नवी संघटना जभारलयाचशवाय हे ध्येय साध्य होऊ शकत 
नाही. अशी संघटना जभारणी एका ्यतितीला शतिय नसते. म्हणून ते सहकारी प्रयत्नाकडे वळतात. अशा 
सहकारी प्रयत्नात नागचरक या नात्याने ते सहभागी होतात आचण सामुदाचयक रीतीने हे कायस करतात. 

 
अशा सहकारी प्रयत्नािंी चवचवध स्वरुपे आचण असमानता दूर करण्यािा त्यानंी साधलेला कायसभाग 

याबद्दल काही चवविेन अगोदरि केले आहे. या सामुदाचयक कृचतपासून झालेले समाजचहत हे स्वातंत्र्यािा 
बळी देऊन साध्य होते असे म्हणणाऱ्यानंी कोणत्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यािा नाश झाला ते स्पष्ट व चनचितपणे 
साचंगतले पाचहजे. समाजचहताच्या दृष्टीने या कृतींच्या द्वारा कोणते बदल झाले ते जाणतात. बाल मृत्यचू्या 
प्रमाणातं घट झाली हा यापैकी पचहला बदल होय. १९०० ते १९२० पयंत बालमृत्यिेू प्रमाण १ हजारास 
१०० च्या आसपास होते. १९४६-१९४८ च्या तीन वषांत सवस साधारण प्रमाण ३९ पयंत खाली आले. शालेय 
चवद्यार्थ्यांिी जंिी व वजन वाढले आचण त्याचं्यात पूवी ज्या रोगािंा सतत प्रादुभमाणव होता ते रोग जवळ जवळ 
नाहीसे झाले. जीवनािी अपेक्षा १८७० मध्ये साधारणपणे ४३ वषमाणिी होती ती आता ६५ पयंत वाढली. 
सतितीच्या चशक्षणािी वयोमयमाणदा पचहलया महायुद्धाच्या अखेरीस िौदा वषमाणपेक्षा कमी होती. ती पधंरा 
वषांपयंत वाढचवण्यात आली. त्यामुळे चशक्षणाचवषयक संधी वाढलया. पचहलया महायुद्धाच्या अखेरीस 
माध्यचमक शाळातील चवद्याथांिी संख्या १९३८ मध्ये दुप्पटीने वाढली. १९४४ मध्ये माध्यचमक चशक्षक 
सावसचत्रक करण्यािा कायदा झाला. चवद्यापीठीय चवद्यार्थ्यांिी संख्या युद्धपूवस काळातील शवेटच्या 
दशकाच्या अखेरीस होती त्यापेक्षा १९४८-४९ मध्ये ती दोन तृचतयाशंाने वाढली. १९२१-१९३८ पयंतच्या 
अठरा वषमाणत बेकारािंी संख्या एकूण चवमा घेतलेलया कामगाराचं्या १४ टके् होती ती आता नगण्य झाली 
आहे. तसेि बेकारी आजारीपण, अपघात आचण वृद्धापकाळ याच्यासाठी करण्यात आलेलया तरतुदीतही 
वाढ झाली. 

 
या सवस सुधारणा शासकीय कारवाईने घडून आलया असे नाही. परंतु त्यापैकी बहुतेक शासकीय 

हस्तके्षपामुळे घडून आलया असे म्हणता येईल. शासकीय हस्तके्षप कोठे महत्त्वािा होता, कोठे चनणमाणयक 
स्वरूपािा होता. या सुधारणा स्वातंत्र्याला अपायकारक आहेत असे म्हणता येणार नाही. तसेि 
स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने त्यािें महत्व नाही असेही म्हणणे कचठण होईल. चवषमता कमी झालयामुळे जे 
समाजचहत साधले गेले त्यापेक्षा या सुधारणामुळे झालेली हानी अचधक मोठी हे चसद्ध करता येणार नाही. वर 
ज्या नागचरक स्वातंत्र्यािी सूिी चदली आहे त्यांिी जागा या प्रकारिे सामाचजक लाभ घेऊ शकणार नाहीत 
हे जघड आहे. असेही म्हणता येईल की हे सामाचजक लाभ जर नागचरक स्वातंत्र्यािी ककमत देऊनि चमळत 
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असतील तर ती ककमत देऊ नये. या सुधारणासंाठी नागरीक स्वातंत्र्यािा बळी देता कामा नये. परंतु 
वस्तु्स्थती तशी नाही हे समाजचहत साधण्याच्या कायमाणत नागचरक स्वातंत्र्यािा जपयोग झाला आहे. या 
साध्यािे नागरीक स्वातंत्र्य हे साधन होते. आचण पचरणामतः समाज चहतामुळे नागचरक स्वातंत्र्य अचधक 
बलशाली झाले. यािे तात्पयस स्पष्ट आहे. ्यतितीला स्वयंचनणसयािी वास्तचवक सत्ता अंशतः का होईना पण 
चमळाली पाचहजे. हा स्वातंत्र्यािा अचभपे्रत अथस असतो. म्हणून माणसाला आपलया शाचररीक व मानचसक 
शतितींिा जपयोग करण्यास अनुकूल पचर्स्थती चनममाणण करावी लागते. अशी पचर्स्थती चनममाणण 
करण्यासाठी ज्या जपाययोजना करा्या लागतात त्याचं्यामुळे स्वातंत्र्य अचधक अथसपूणस होते. अचधक संपन्न 
होते. 

 
स्वातंत्र्य आचण समानता याचं्या परस्परसंबधंािे संपूणस सत्य या चवधानात ्यतित होत नाही हे मान्य 

केले पाचहजे. राजकीय समाजािा एक चवचशष्ट स्वभाव धमस असतो. सवस सामान्य स्वातंत्र्यािा चविार 
करण्याच्या प्ररियीयेत काही चवचशष्ट स्वातंत्र्यािा संकोि अपचरहायस होतो. कारण या स्वातंत्र्यािा सवस सामान्य 
स्वातंत्र्याशी संघषस आलेला असतो. आर्थथक ्यवहार आपलया इच्छेप्रमाणे िालचवण्यािे ्यतितीिे अथवा 
गटािे स्वातंत्र्य मोठी जत्पने्न आचण इस्टेटी याचं्यावरील करवाढीने संकोचित होते हे जघडि आहे, 
सामुचहक तरतुदीच्या व सामाचजक खिमाणच्या चनरचनराळ्या स्वरुपात वाढ; जद्योग आचण भाडंवल गुंतवणूक 
यािें चनयंत्रण; खाजगी जद्योगािी मतितेदारी झालेलया आर्थथक के्षत्रात शासनािे आरियमण आचण या िारही 
सुधारणातून होणारे जत्पन्नािे चवतरण यामुळे काही स्वातंत्र्यािा संकोि होतो असे म्हणता येईल. हा मुद्दा 
स्पष्ट करण्यासाठी दुसऱ्या के्षत्रातील अनुरुप जदाहरणे पण आहेत. जवळ जवळ सवस माध्यचमक शाळातून 
फी रद्द करण्यातं आली. आता शाळेत प्रवशे चमळचवण्यासाठी ऐपतीिी अट नाही. तसेि गुणवते्तवर प्रवेश 
देण्यािी पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे धचनक पालकानंा आपलया गुणवते्तच्या दृष्टीने अपात्र असलेलया मुलाला 
पैसे भरून प्रवशे चमळचवता येत नाही. त्याचं्या स्वातंत्र्यावर आलेली ही एक प्रकारिी मयमाणदाि आहे. 
स्वातंत्र्याच्या संकोिािी ही जी जदाहरणे चदली आहेत ती सवस दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्यािी आहे. पण या 
स्वातंत्र्यावरील चनबंधाने प्रत्यक्ष स्वातंत्र्यािा नाश होतो असे सागंण्यािा मोह जद्योगपती आचण संपन्न पालक 
यानंा ्हावा यात आियस नाही. 

 
या चित्रािी दुसरीही एक बाजू आहे. स्वातंत्र्यावरील ज्या चनबंधाचवरुद्ध धचनक वगस तरियार करतो 

त्यािे चनबंधामुळे समाजातील फार मोठ्या वगमाणिा फायदा होतो. सवांना काम चमळण्याच्या योजनेमुळे 
कामगारािें चहत झाले, अमयमाणद भाववाढीला आळा घातला गेलयामुळे गृचहणींिा फायदा झाला, फी 
भरण्यािी ऐपत नसलेलया चपत्यािी मुलाच्या चशक्षणाच्या काळजीतून सुटका झाली. वरील चनबधंाचशवाय हे 
फायदे चमळवनू देता आले नसते. ते्हा, वास्तचवक पाहता या चनबधंामुळे स्वातंत्र्यािा संकोि झाला नसून 
चवस्तारि झाला आहे, ते्हा समानतेच्या या जपाय योजनामुळे स्वातंत्र्यािी हत्त्या होत नाही हे चसद्ध 
करण्याइतका हा पुरावा सबळ आहे. ज्या बदलामुळे स्वातंत्र्यािी हत्त्या होते अशी तरियार केली जाते. 
त्याचं्यामुळे वस्तुतः स्वातंत्र्यािे अचधक ्यापक चवतरण घडून येते. संपत्ती व सत्ता याचं्या शतितीमुळे ज्यानंा 
जास्तीत जास्त चमळत होते त्यानंा ते काहीसे कमी चमळेल. आचण दाचरद्र्यामुळे अथवा दुबसलतेमुळे ज्यानंा 
अत्यंत कमी चमळत असे, त्यानंा थोडे जास्त चमळणार आहे; वर सुिचवलया प्रमाणे अनेक चवचवध पयमाणयातून 
स्वतःच्या इच्छेने चनवड करता येणे हा स्वातंत्र्यािा अथस गृचहत धरला तर मग अशी चनवड करण्यािा हक् हा 
आवश्यक समजला पाचहजे. नवीन सामाचजक धोरणामुळे या हक्ाच्या बाबतीत फेरवाटप होऊन तो अचधक 
लोकानंा प्राप्त झाला आहे. मोठमोठी जत्पने्न असणारे, जद्योग हाि ज्यािंा स्वभाव आहे असे अनेक 
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्यावसाचयक, मालमते्तिे जत्पन्न असलेले सुखवस्तु लोक हे सवस या फेरवाटपामुळे कमी स्वतंत्र झाले 
आहेत; वतेनावर जगणारे, व कमी पगार चमळणारे लोक अचधक स्वतंत्र झाले आहेत. 

 
ज्यािे फेरवाटपामुळे नुकसान झाले त्यािंी रडारड ज्यािंा फायदा झाला त्याचं्या कृतज्ञतेच्या 

स्वरापेक्षा अचधक ककस श असतो. पण या फेरवाटपासंबंधी आपले मत चनर्थवकारपणे बनचवता येण्यासाठी या 
दोन्ही प्रचतरियीया चविारात घेतलया पाचहजेत. वस्तुचन् मत बनचवताना अलपसंख्याचं्याकडे दुलसक्ष करता 
येणार नाही, हेही चततकेि खरे आहे. समानतेिा चवकास झालयामुळे स्वातंत्र्यािी पीछेहाट होत आहे असे 
अलपसंख्य आग्रहपूवसक माडंतात. या त्याचं्या आग्रही मतािा चविार करताना दोन साधारण गोष्टी लक्षात 
घेतलया पाचहजे. स्वातंत्र्याशी चनगडीत असलेलया हक्ामुळे स्वातंत्र्यािे संरक्षण ्हावयािे असेल तर हे हक् 
केवळ औपिाचरक असून िालणार नाही. यािा अथस असा की या हक्ािंा अंमल करण्यािी के्हाही वळे 
आली तर तो करता आला पाचहजे. एक जदाहरण देता येईल. चरटझ सारख्या अलीशान हॉटेलमध्ये भोजन 
करण्यािे स्वातंत्र्य सवांना आहे पण सवांना म्हणजे ऐपत असेल त्यानंा. स्वातंत्र्य असले तरी सवांना त्या 
स्वातंत्र्यािा जपभोग घेण्यािी ऐपत नसते हे जघड आहे. म्हणजे हे स्वातंत्र्य केवळ औपिाचरक झाले. 
वस्तुतः त्यािा सवांना जपयोग करता येत नाही. ते्हा या हक्ाचं्या बरोबरीने त्यािंा अंमल करणे शतिय 
होईल अशी सामाचजक पचर्स्थती पण अ्स्तत्वात असली पाचहजे. दाचरद्र्यामुळे चशक्षण अधसवट सोडावे 
लागत असेल तर चशक्षणाच्या हक्ावर चनचित आघात होतो. एखाद्या ्यवसायात प्रवशे चमळचवण्यासाठी 
अफाट खिस करावा लागत असलयास तो खिस प्रचतबंधक होतो आचण ्यवसाय चनवडीिा हक् चहरावनू 
घेतला जातो; सतितीने बेकारी लादली गेलयास काम करण्यािा हक् संपुष्टात येतो. न्यायालयािा खिस 
मूठभर लोकानंाि परवडण्यासारखा असला तर न्याय चमळचवण्यािा हक् अथसशून्य होतो, जन्मलयापासून 
बारा मचहन्याचं्या आंत मुलाने मृत्युमुखी पडाव े असेि पयमाणवरण असेल आचण या पयमाणवरणात जगणारािें 
जीवन हा एक जुगार होत असेल तर मग ‘जीवन, स्वातंत्र्य आचण सुखािी साधना’ करण्यािा हक् ही एक 
पोकळ घोषणाि ठरते. असमानता कमी करणाऱ्या जपाय योजनामुळेि नामधारी हक्ािें रुपातंर प्रत्यक्ष 
शतितीत झाले आहे आचण स्वातंत्र्य संपन्न करण्यास हे त्यानंी केलेले महत्वािे योगदान आहे. त्याचं्यामुळेि 
स्वातंत्र्य झगझगीत पण अमूतस असे ध्येय म्हणून न राहता दैनंचदन जीवनािे ्स्थर वास्तव झाले आहे. 

 
आता लक्षात घेण्यािा दुसरा मुद्दा लग्नसंस्थेसंबंधी. एका चवद्वानाने काढलेले जद्गार येथे जद धृत 

करावसेे वाटतात. तो असे म्हणतो की एकूण लोकसंख्येतील पाि टके् लोक बहुपत्नीक असले आचण 
जरलेलया पिंाण्णव टके् लोकानंी लग्न न करताि इहलोकीिी यात्रा संपचवली तर चववाह ही राष्ट्रीय संस्था 
म्हणून मानली जाणार नाही. ज्या सामाचजक ्यवस्थेत काही गटानंा मन मानेल ते करता येते आचण 
इतरानंा आवश्यक तेही करता येत नाही अशा समाजपद्धती इचतहासाला अज्ञात नाही. अशा समाज 
्यवस्थेतही काही िागंले गुण असतील, पण स्वातंत्र्य हा त्यािंा गुणधमस नसतो, हे चनचित. कोणत्या 
समाजाला स्वतंत्र समाज असे म्हणता येईल? ज्या समाजात चनसगमाणच्या, ज्ञानाच्या व साधन सामुग्रीच्या 
मयमाणदेत सवस ्यतितींना आपला पूणस चवकास करून घेण्यािी संधी चमळते, समाजातील संस्था आचण 
सामाचजक धोरणे ्य्तितत्वाच्या पूणस चवकासाला पोषक असतात, चनरचनराळ्या ्यतितींना त्यािें स्वीकृत 
कतस्य पार पाडण्यािी मोकळीक असते आचण इच्छेनुसार मौजमजाही करता येते असा समाज स्वतंत्र 
म्हणून संबोधता येईल. मानवी प्रचत्ेशी सुसंगत असे जीवन जगण्यािी संधी समाजातील अलपसंख्यानािं 
चमळत असेल तर ‘स्वातंत्र्य’ म्हणून ज्यािा जदोजदो केला जातो ते खरोखर स्वातंत्र्य नसून चवशषे हक् आहे 
असे म्हणावे लागेल व त्यािंा चधक्ार करावा लागेल. या संधी अचधक ्यापक प्रमाणावर जपलब्ध करून 
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देणाऱ्या सामाचजक कृती चत्रवार धन्य होत. त्याचं्यामुळे चवषमता तर कमी होतेि पण स्वातंत्र्य अचधक संपन्न 
होत. 


