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विज्ञानननष्ठ ननबधं 

भार् १ ला 
१. मनुष्याचा देव आणि ववश्वाचा देव! 
वाहत्या नदीत काठी आपटली असता त्या नदीच्या अखंड धारेचे पळभर दोन भाग 

झालेले भासतात. संध्याकाळी अंधुकलेल्या अखंड आकाशात मधेच कुठे जी पहहली चांदिी 
लुकलुकू लागते ती तशी चमकण्यासरशी ह्या अखंड आकाशाला एक गिनब दं ु ममळून 
त्याच्या चारीकडे चार  ाजू चट्कन वेगळ्या झाल्याशा भासतात. 

ह्या पदार्थजातीतही मनुष्याच्या जाणिवेची चांदिी चमकू लागताच त्याचे अकस्मात ्
दोन भाग पडतात. उभे ववश्व, अनंताच्या या टोकापासून त्या टोकापयतं चरकन ्कापले 
जाऊन दभुंग होऊन पडते. सुरूप आणि कुरूप, सुगंधी आणि दगुधंी, मंजुळ आणि ककथ श, 
मदृलु आणि कठोर, विय आणि अविय, चांगले आणि वाईट, दैवी आणि राक्षसी, ही 
सगळी द्वंद्वे मनुष्य हा ह्या यच्चयावत ् ववश्वाचा, वस्तुजातीचा, कें द्र कल्ल्पल्यामुळेच, 
मध्यब दं ुसमजला जाताच, अकस्मात ्उत्पन्न होतात. मनुष्यास जो सुखद तो ववश्वाचा 
एक भाग, मनुष्यास जो दुुःखद तो दसुरा. पहहला चांगला, दसुरा वाईट. 

ज्याने ववश्वाचा मनुष्यास सुखद होिारा हा चांगला भाग ननममथला तो देव; मनुष्यास 
दुुःख देिारा तो दसुरा वाईट भाग ननममथला तो राक्षस. 

मनुष्याच्याच लां ीरंदीचा गज घेऊन ववश्वाची उपयुक्तता,  रेवाईटपिा, मोजला 
असता ह्या मोजिीचा हा ननकाल फारसा चुकत आहे असे काही म्हिता येिार नाही. 

ववश्वाची उपयुक्तता आपल्या मापानेच मनुष्याने अशी मापावी हेही अपररहायथच होते. 
ववश्वाचे रसरूप-गंधस्पशाथहद सारेच ज्ञान मनुष्याला त्याच्यापाशी असलेल्या पाच 
ज्ञानेंहद्रयांनीच काय ते कळू शकिार. ववश्वातील वस्तुजात एकेकी गिून, नतचे परृ्क्करि 
करून, ते घटक पुन्हा मोजून त्या अमयाथद व्यापाची जंत्री करीत राहहल्याने ववश्वाच्या 
असीम महाकोषातील वस्तुजातीचे मोजमािकरिे केवळ अशक्य असे समजून आपल्या 
िाचीन तत्वज्ञान्यांनी, आपल्या पाच ज्ञानेंहद्रयानीच ज्या अर्ी हे सवथ ववश्व केव्हाही ज े
काही आकळले जाऊ शकिारे आहे ते जाऊ शकते, त्या अर्ी त्याचे ‘पंचीकरि’ करिे हाच 
वगीकरिाचा उत्कृष्ट मागथ होय असे जे ठरववले ते एका अर्ी क्रमिाप्तच होते. इतकेच 
नव्हे, तर तो त्यांच्या अिनतम  ुद्धधमते्तचा त्या काळचा एक आश्चयथकारक ववजयच होता. 
ज्ञानेंहद्रयेच जर पाच तर ववश्वाचे यच्चायावत ् वस्तुजात त्यांच्या त्या पाच गुिांपैकी 
कोित्यातरी एका वा अनेक गुिांचेच असिार. अर्ाथत ् त्या पाच गिुांच्या तत्वांनी, 
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पंचमहाभूतांनीच, ते घडलेले असिार. ह्या ववश्वदेवाचा आम्हाशी जो काही संवाद होिे 
शक्य आहे तो ह्या त्याच्या पाचमुखांनीच काय तो होिार म्हिूनच तो ववश्वदेव, तो 
महादेव पंचमुखी होय! आपल्या ज्ञानेंहद्रयांनी ववश्वाच्या गुिधमांचे आकलन करण्याचा 
मनुष्याचा हा यत्न ल्जतका अपररहायथ नन सहज, नततकाच स्वतुःच्या अंतुःकरिाने त्या 
ववश्वाला ननममथिार् या देवाच्या अंतुःकरिाची कल्पना करण्याचा मनुष्याचा यत्नही 
साहल्जकच होता. त्यातही मनुष्याला सुख देण्यासाठीच कोण्या दयाळू देवाने ही सलृ्ष्ट 
ननममथली असली पाहहजे, ह्या मानवी ननष्ठेला अत्यंत ि ळ असा पाहठं ा ही सलृ्ष्टदेवीच 
िनतपदी, िनतपली नतला तशी लहरच आली की सारखी देत राही, आजही देतेच आहे! 

खरोखर, मनुष्याच्या सुखसोयीसाठी त्या दयाळू देवाने ही सषृ्टीची रचना ककती 
ममताळूपिाने केली आहे पहा! हा सूयथ, हा समुद्र - ककती िचंड ही महाभूते! पि 
मनुष्याच्या सेवेस त्यांना देखील त्या देवाने लावले. दपुारी तहान तहान करीत मुले खेळून 
दमून येतील तेव्हा रं्डगार नन गोड पािी ममळावे म्हिून आई सकाळीच ववहहरीचे पािी 
भरून ‘कुज्या’त घालून गारत ठेवत,े तशा ममतनेे उन्हाळ्याने नद्या सुकून जाण्याच्या 
आधीच हा सूयथ त्या समुद्रातले पािी ककरिांचे दोर खोलखोल सोडून भरतो, मेघांच्या 
‘कुज्या’तून साठवनू ठेवतो, आणि तेही मध्यतंरी अशी काही हातचलाखी करून, की 
समुद्रात असताना तोंडी धरवेना असे खारट असिारे ते पािी ककरिांच्या कालव्यातून त्या 
आकाशाच्या ववस्तीिथ सरोवरात साचताच इतके गोड नन गार व्हावे की जे पािी 
वपण्यासाठी देवांच्याही तोंडास पािी सुटावे! पुन्हा समुद्राचे खारट पािी मािसासाठी गोड 
करून देण्याच्या धांदलीत साराचा सारा समुद्र गोड करण्याची भलतीच चुकीही न होईल 
अशी तो दयाळू देव सावधधगरीही घेवववतो - एका वषाथत हवे नततकेच पािी गोड करून 
आटववण्याइतकीच शल्क्त सूयथककरिात आणि साठववण्याइतकीच शल्क्त मेघात ठेववली 
जाते. नाहीतर सारा समुद्रच गोड झाल्याने मनुष्यास मीठ ममळिे  ंद होऊन त्याचा सारा 
संसार अळिी व्हावयाचा! 

हे पशु पहा! मनुष्यांच्या सेवेला आणि सुखाला हवे तसेच ववववध, हवे नततकेच 
 ुद्धधमान, वाळवंटातील ते मनुष्याचे तारू - म्हिून काटे खाऊन पाण्यावाचून 
महहनोगिती चालण्याची युल्क्त त्या उंटाला मशकववली. तो घोडा ककती चपल! त्याच्यावर 
स्वारी भरिार् या मनुष्यास भर रिांगिाताही संभाळून वहाण्याइतकी नन मनुष्याशी अत्यंत 
िामाणिकपिे वागण्याइतकी  ुद्धध त्याला देवाने हदली. पि मनुष्यावरच स्वारी 
भरण्याइतकी  ुद्धध मात्र हदली नाही! ही गाय पहा. एका  ाजूला सुके गवत ढकलावे नन 
दसुर् या  ाजूला त्याचे  नलेले त्याचे ताजे जीवनिद दधू चरव्या भरभरून काढीत  सावे! 
असे ते आश्चयथकारक रासायननक यंत्र ज्या देवाने घडववले तो खरोखरच ककती दयाळू 
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असला पाहहजे! आणि पुन्हा ित्येक वेळी जुन े यंत्र मोडताच नवे घडण्याचे श्रमसुद्धा 
मनुष्याला पडू नयेत अशी सोय त्यातच केलेली; पहहल्या यंत्रातच गवताचे दधू करून देता 
देताच तसलीच नवीन अज  यंत्रे  नववण्याचीही व्यवस्र्ा केलेली! 

एक गव्हाचा दािा पेरला की त्याचे शंभर दािे ज्या जगात होऊन उठतात; एक 
आं ा! रसाने, स्वादाने, सत्वाने कोि भरपूर भरलेले ते देवफळ! पि तरीही त े इतके 
सुपीक की एक आं ा रजववला की त्याचा वकृ्ष होऊन िनतवषी हजार हजार आं े त्याला 
लागावे नन असा क्रम वषाथनुवषे चालावा; फार काय सांगावे; एका आंब्याच्या फळापासून 
होिारी ती लाखो फळे सगळीची सगळी जरी मनुष्यांनी खाल्ली तर पुन्हा आंब्याचा तोटा 
म्हिून पडून नये, यासाठी आंब्याच्या झाडाच्या फांदीचीच कलमे करून त्यांच्या 
आं रायांच्या आं राया भरभराटण्याची सोय ज्या जगात देवाने केलेली आहे; एका किाचा 
मि होिारी ही तांदळू,  ाजरी, जोंधळे िभनृत नानाववध सत्वस्र् धान्ये, एक  ी पेरले की 
एका वपढीस सहस्रावधध रसाळ फळे पुरवविारी ही फळझाडे; हे फिस, पपनस, अननस, 
द्राक्ष,े डामळं े, या गवतासारख्या उगव म्हिताच उगविार् या अनत रचकर  हुगुिी, 
ववववधरस शाकभाज्या, फळभाज्या; ज्या जगात परुून उरताहेत, ज्याचा गाभाच गोड आहे, 
तो साखरेच्या पाकाने ओतिोत भरलेला ऊस देखील ज्या जगात इतका वपकतो की त्याचे 
मळेचे मळे मािसांना नकोसे झाले म्हिजे  ैल खाऊन टाकतात. त्या जगास ननममथण्यात 
देवाने मनुष्यावर जी अमयाथद दया केली आहे तीववषयी मनुष्य त्याचा उतराई होिार तरी 
कसा!! 

तशीच ही मनुष्याच्या देहाची रचना! पायाच्या तळव्यापासून तो मज्जातील 
सूक्ष्मानतसूक्ष्म वपडंानुवपडंापयतं ह्या शरीराची रचना मनुष्याला सुखदायी होईल अशीच 
सुसंवादी करताना हे मनषु्याच्या देवा, तू जी केसानुकेसागिीक काळजी घेत आला आहेस 
ती कुठवर सांगावी! मनुष्याचा हा एक डोळा जरी घेतला तरी, ककती युग,े ककती ियोग, 
ककती अनवरत अवधाने करून तू हा आज आहे तसा घडवू शकलास! िर्म िकाशाला 
ककंधचत ्संवादी असा एक नुसता त्वल्् ंद;ु िकाशाला नव्हे तर त्याच्या सावलीला तेवढा 
जाििारा; अंधेर नन उजेड इतकाच फरक काय तो जाििारा तो पहहला त्वल्् ंद;ु 
त्याच्यात सुधारिा करता करता ककती ियोग करून, ककती रद्द करून, पुन्हा ियोग 
रचता रचता शेवटी आज मनुष्याचा सुंदर, टपोरा, पािीदार, महत्वाकांक्षी डोळा तू 
घडववलास! इतका महत्वाकांक्षी डोळसपिा त्या मनुष्याच्या डोळ्यात मुसमुसत आहे की, 
देवा, तुझ्याच कलेत तुझाच पाडाव करण्यासाठी दबु थिीचे िनतनेत्र ननमूथन तो तुझ्या त्या 
आकाशातील ियोगशाळेचेच अंतरंग पाहू इच्छीत आहे! नव्हे, तुलाही त्या दबु थिीच्या 
टप्प्यात गाठून कुठेतरी ित्यक्ष पाहता येते की नाही याचे ियोग करू म्हित आहे!!! 
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आणि त्या मनुष्याच्या डोळ्यास िसादववण्यास्तव सौंदयाथचा नन सुरंगाचा जो महोत्सव 
तू बत्रभुवनात चालू केलास त्याची आरास तरी काय विाथवी? हे पाररजातीचे सुकोमल फूल, 
ते सोनचाफ्याचे सुवासमत्त सुमन! हा मोराचा वपसारा पहा, एकेका वपसाची ती ठेवि, त े
रंगकाम, ती ल्जवंत चमक, ते तरल नटवेपि! आद्य कलावन्त! तशा अनेक सुंदर वपसांचा 
तो वपसारा पसरून तो तझुा मोर जो जो आनंदाने उन्मत्त होऊन नाचू लागतो तो तो देवा, 
तुझी लमलत कलाकुसरी पाहून ‘धन्य, देवा, धन्य, तुझी! वारे वा!’ असे वारंवार उद्गारत 
माझे हृदयही नाचू लागते! आणि जसा वपसारा मनुष्यासही तू का हदला नाहीस म्हिून 
ककंधचत रसूही लागते! हे नयनाल्हादक रंगांचे नन श्रविाल्हादक गोड लकेर् या घेिारे 
शतावधध पक्ष्याचे र्वेच्या र्वे ज्या जगात मंजूळ आनंदाचे ककलब लाट करीत आहेत; 
गुला , चमेली,  कूळ, जाईजुई, चंपक, चंदन, केतक, केवडयांची   नेची  ने सुंदर फुलांचे 
सडे पाडीत आहेत आणि सुगंधाने सारा आसमंत दरवळून सोडीत आहेत; मािसातून ह्या 
िीनतरनत आणि मानसरोवरातून ह्या कममलनी, कुमुहदनी ववकसत ववलसत आहेत; ज्या 
जगात रात्री चांदण्या आहेत, उषुःकाल गुला ी आहेत, तारण्य टवटवीत आहे, ननद्रा गाढ 
आहे, भोगात रधच आहे, योगात समाधध आहे-देवा! ते हे जग ज्या तू आम्हा मनुजांना 
इतके सुखमय होऊ हदलेस, होऊ देत आहेस, त्या तू ते आमच्या सुखासाठीच असे 
ननममथलेस असे आम्हास का वाटू नये? आम्हाला, जशी आमच्या लेकरांची माया आहे 
म्हिूनच आम्ही त्यांच्या सुखासाठी जपतो तसचे आमच्या सुखासाठी इतके जपिार् या 
देवा, तुला आम्हा मनुष्यांची माया असलीच पाहहजे. आम्ही मािसे, देवा, तुझी लेकरे 
आहोत. तू आमची खरी आई आहेस! आईला देखील दधू येते-तू हदलेस म्हिून! आम्ही 
मनुष्ये तुझे भक्त आहोत, आणि देवा, तू आम्हा मनुष्यांचा देव आहेस. 

इतकेच नव्हे, तर तू आम्हा मनुष्यांचाच देव असून तुझ्यावाचून दसुरा देव नाही! हे 
सारे जगत ्तू आमच्या सुखसोयीसाठीच घडववले आहेस! ! 

मनुष्याच्या इच्छेस जुळेशी ही ववचारसरिी, सत्यास जुळेल अशीही ठरली असती-जर 
या जगातील ित्येक वस्तु नन ित्येक वस्तुल्स्र्नत मनुष्याला सुखकारक नन उपकारक 
अशीच असती तर! पि मनुष्याच्या ददैुवाने या सार् या जगातील तर राहोतच, पि ज्या 
पथृ्वीस तो मनुष्य िर्म िर्म तरी ‘सारे जग’ म्हिून स्वाभाववकपिेच सं ोधधत होता, 
ल्जला ववश्वंभरा, भूतधात्री, अशा नावाने तो अजूनही गौरववतो, त्या पथृ्वीवरील वस्तुजातही 
वा वस्तुल्स्र्नतही मनुष्यास सवथस्वी अनुकूल नाही; इतकेच नव्हे, तर उलट अनेक िकरिी 
मारकच आहे. 

ज्या सूयाथचे नन समुद्राचे मनुष्यावर झालेले उपकार आठवून आठवून आताच त्यांची 
स्तोते्र गाइली तो सूयथ नन तो समुद्रच पहा! उन्हाने तापून चक्कर येऊ लागलेल्या अवश 
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वाटसरूवर, लाठीच्या पहहल्या दोनचार तडाख्यांनी अधथमेला होऊन गेलेल्या सापावर आपि 
जसा शेवटचा टोला मारून तो साप पुरता ठार करतो तसा-हा सूयथ आपल्या िखर 
ककरिांचा शेवटचा तडाखा मारून त्या मनुष्यांना हठकच्या हठकािी ठार करण्यास चुकत 
नाही! ज्या भारतात त्या सूयाथस लक्षावधध ब्राह्मि, सकाळ संध्याकाळ अर्घयथ देण्यास उभे 
असत, त्याच भारतात, त्या धमथशील काळीही दगुाथदेवीच्या दषु्काळाचा सुकाळ करून 
 ारा ारा वषे आपली िखर आग सारखी वषथत लाखो जीवास ल्जवंत भाजून काढीत आला 
आहे! कुरािात, तौमलदांत, भाववक पैगं रांनी स्तुनत केली आहे की ‘मनुष्यासाठी, हे देवा, 
हे ककती असंख्य मासे, ककती रचकर अन्नाचा हा केवढा अखंड साठा तू या समुद्रात 
ठेवला आहेस!’ पि तोच समुद्र मनुष्यास जशाचा तसाच धगळून पचवून टाकिार् या अजस्त्र 
सुसरींना आणि िचंड हहसं्र माशांनाही तसेच ननुःपक्षपाताने पाळीत आहे! मनुष्यांची तारव े
पाठीवर वाहून नतेा नतेा, सदय वाटाडयाचे सोंग घेऊन चाललेला वाटमार् या जसा भर 
रानात त्याच  ाया ापडया वाटसरंूवर उलटून त्यांचे गळे कापतो तसा हा समुद्र अकस्मात 
हजारो मािसांनी भरलेली ती तारवे नन त्या िचंड हटटाननका  ोटी आपल्या पाठीवरून 
फेकून आपल्या भयंकर ज डयात ढकलतो- गट्कनी धगळून टाकतो! एखादी राक्षसीि 
रागावली तर एकाद्या लेकराची मानगुटी नदीत दा ून, त्याचा गुदमरून जीव जाईतो 
धरील! एखादी हहसं्र सुसर फार तर दोनतीन सरेुख कुमाररकांना नदीत उतरून लाजत 
लाजत स्नान करीत असता त्यांचे काकडीसारखे कोवळे लुसलुशीत पाय दातात धरून 
हहसडून गटकन ् धगळून टाकील; पि ही गंगामाय, ही जमनाजी, ही देवनदी जाडथन, हा 
फादर रे्म्स, हजारो कुमारींची-मुलालेकरांची-मान एका मानेसारखी, आपल्या पाण्यात यांचा 
अवश जीव गुदमरून ठार होईतो दा ील, नगरेची नगरे त्यांचा पाया हहसडून धगळून 
टाकील. 

अल्जलकुरािाहदक धमथग्रंर्ात भा डी भल्क्त मलहून गेली की,  ोकड, कों डी, ससा, 
शेळी, हररि हेही नानाववध िािी मनुष्यांना पुष्कळ मांस ममळावे म्हिून, हे दयाळू देवा, 
तू ननममथलेस! पि त्यांच्या रचकर मांसाने, स्मरिाने तोंडास पािी सुटलेल्या त्या भक्तीस 
ह्याचे अगदीच कसे ववस्मरि पडते की ह्याच जगात त्याच देवाने मनुष्याचेही मांस 
खाण्यासाठी मसहं, वाघ, धचते्त, लांडगे हेही ननममथलेले आहेत. हे दयाळू देवा, तू मािसांची 
कोवळीकोवळी मुले अशाचसाठी ननममथलीस की, आम्हास काकडीसारखी मुखशुद्धध सदोहदत 
ममळावी अशी मनुष्यास फाडून धचरफाडून खाल्ल्यानंतर त्यांच्या हाडांवर ढेकरा देत 
 सलेल्या मसहंाच्या नन लांड्यांच्या रक्ताळलेल्या तोंडातली कृतज्ञ स्तुनतही त्याच देवास 
पावत आहे! आमशया आणि आकिका यांस जोडिारे खंडच्या खंड ज्या हदवशी महासागरात, 
त्या खंडावरील वर माला घेऊन उभ्या असलेल्या लक्षावधध कुमाररकांसह, दधूपाजत्या 
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आयालेकरांसह, अधथभुक्त िियी जनांसह, पुजांजमल वाहत्या भक्तांसह, त्याच देवाची 
स्तुती चाललेल्या लाखो देवालयांसह ते खंडच्या खंड त्याच देवाने ज्या हदवशी त्या 
महासागरात गिपनत ड कन ् ुडवावा तसे  ुडववले, त्याच्या दसुर् या हदवशी हीच उषा, हीच 
वेदांनी गाइलेली उषा, असेच गोड गुला ी हास्य हसत त्या शुकशुकाट दृश्याकडे पहात 
होती! कुरािात म्हटले आहे की, ‘चंद्र ननममथला, अशासाठी की, मनुष्याला ननमाज 
पढावयाच्या वेळा कळाव्या!’ पि जो जो ननमाज पढे त्या त्या इस्लाममयांची, त्या 
मुल्लामौलवी ममशदीसुद्धा कत्तल करून, त्या खमलफाच्या घराण्याची राखरांगोळी उडवून 
त्या लाखो मुल्स्लमांच्या कापलेल्या डोक्यांच्या हढगावर ज्या हदवशी तो ननमाजाचा कट्टर 
शतू्र चेंधगझखान चढून जाऊन शांतपिे  सला, त्या रात्री त्या  गदाद नगरी हाच चंद्र त्या 
चेंधगझखानालाही त्याच्या वेळा पले पले मोजून असाच ब नचूक दाखवीत शांतपिे आपली 
कौमुदी ववचरीत होता! 

ही सुगंधी फुले, हे सुस्वर पक्षी, तो मनोहर वपसारा पसरून नाचिारे हे सुंदर मोरांचे 
र्व,े रानचे रान अकस्मात ्पेटून भडकलेल्या विव्यात, चुलीत वांगे भाजावे तसे फडफड 
करतात न करतात तोच भाजून राख करून टाकतो-तो कोि? गाय हदली तो दयाळू, तर 
त्याच गाईचे दधू वपऊन नतच्याच गोठ्यात  ीळ करून राहिारा तो ववषारी साप, त्या 
गाईचे दधू देवाच्या नैवेद्यासाठी काढावयास येिार् या व्रतस्र् साध्वीला कडकडून डसून 
नतचा जीव घेिारा तो साप, तो ज्याने हदला तो कोि? ित्येक भोगामाग ेरोग, केसागिीक 
ठिठििारे केसतोड, नखानखांचे रोग, दातादातांचे रोग, ते कण्ह, त्या कळा, ती आग, 
त्या सार्ी, ती महामारी, ते प्लेग, ती अनतवलृ्ष्ट, ती अनावलृ्ष्ट, ते उल्कापात! ल्जच्या 
मांडीवर ववश्वासाने मान ठेवली ती भुईच अकस्मात ्उलटून मनुष्यांनी गज जलेले िांतचे 
िांत पाताळात ल्जवंत पुरून गडपकरून टाकिारे ते भूममकंप!! आणि कापसाच्या राशीवर 
जळती मशाल कोसळावी तसे ह्या पथृ्वीच्या अंगावर कोसळून एखाद्या गवताच्या 
गंजीसारखी भडभड पेटवून देिारे ते दषु्ट धूमकेतु- ते कोिी केले? 

जर ह्या ववश्वातील यच्चयावत ्वस्तुजातीच्या मळुाशी त्यांना धारि करिारी, चालन 
करिारी, ककंवा ल्जच्या क्रमववकासाचे ते पररिाम होत आले आहेत अशी जी शल्क्त आहे 
नतला देव म्हिावयाचे असेल तर त्या देवाने हे सारे ववश्व मनुष्यास त्याचा मध्यब दं ु
कल्पून केवळ मनुष्याच्या सुखसोयीसाठीच ननममथले ही भावना अगदी भा डी, खुळी आणि 
खोटी आहे असे मानल्यावाचून वरील ववसंगतीचा उलगडा होऊच शकत नाही. 

कोित्या हेतूने वा हेतूवाचून हे जगडव्याळ ववश्व िेररत झाले ते मनुष्याला तककथ ता 
देखील येिे शक्य नाही. जािता येिे शक्य आहे ते इतकेच की, काही झाले तरी मनुष्य 
हा ह्या ववश्वाच्या देवाच्या णखसगितीतही नाही, जशी कीड, मुंगी, माशी, तसाच ह्या 
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अनाहद अनंत कालाच्या असंख्य उलाढालीतील हा मनुष्यही एक अत्यंत तात्पुरता आणि 
अत्यंत तचु्छ पररिाम होय. त्याला खायला ममळावे म्हिून धान्य उगवत नाही, फळे 
वपकत नाहीत. कोधर् ंीर खमंग झालेली नाही. धान्य वपकते म्हिून तो ते खाऊ शकतो, 
इतकेच काय ते. त्याला पािी ममळावे म्हिून नद्या वाहत नाहीत. नद्या वाहतात म्हिून 
पािी ममळते इतकेच काय ते. पथृ्वीवर जेव्हा नुसत्या िचंड सुसरीच सुसरी नांदत होत्या 
नन मनुष्याचा मागमूसही नव्हता तेव्हाही नद्या वाहत होत्या, झाडे फुलत होती, वेली 
फुलत होत्या, मनुष्यावाचून तर काय, पथृ्वी नव्हती तेव्हांही हा सूयथ असाच आकाशात 
भटकत कफरण्यास भीत नव्हता, आणि हा सूयथही जरी त्याच्या सार् या ग्रहोपग्रहांसुद्धा 
हरवला तरी, एक काजवा मेला तर पथृ्वीला ल्जतके चुकलेसे वाटते नततके देखील या 
सुववशाल ववश्वाला चुकलेसे वाटिार नाही. ह्या ववश्वाच्या देवाला एक पलाचेही सुतक, 

असे शंभर सूयथ एखाद्या सार्ीत एका हदवसात जरी मरू लागले तरी धरावे लागिार 
नाही!! 

तरीदेखील ज्या कोिच्या हेतूने वा हेतूवाचून ही ववश्वाची िचंड जगडव्याळ उलाढाल 
चालू आहे तीत एक अत्यंत तात्पुरता नन अत्यंत तुच्छ पररिाम म्हिून का होईना, पि 
मनुष्याला, त्याच्या लां ीरंदीच्या गजाने मापता यावे असे, त्याच्या संख्येत मोजता याव े
अस,े इतके सुख नन इतक्या सोयी उपभोधगता येतात हा मात्र आणि एवढाच काय तो ह्या 
ववश्वाच्या देवाचा मनुष्यावर झालेला उपकार होय! मनुष्याला ह्या जगात जे सुख ममळू 
शकते तेवढेही ममळू न देण्यासारखीच जर ह्या ववश्वाची रचना ह्या ववश्वाच्या देवाने केली 
असती, तर त्याचा हात कोि धरिार होता! हे सुगंध, हे सुस्वर, हे सुखस्पशथ, हे सौंदयथ, हे 
सुख, ह्या रधच, ह्या सोयी आहेत, त्याही अमूप आहेत! ज्या योगायोगान ेमनुष्यास ह्या 
सवथ लाभत आहेत त्या योगायोगाला शतशुः धन्यवाद असोत! ज्या ववश्वशक्तींनी कळत न 
कळत असा योगायोग जुळवून आिला त्यांना त्या अंशापुरते मनुष्याचा देव म्हिून 
सं ोधधल्याचे समाधान आपल्यास उपभोधगता येईल, उपकृत भक्तीचे फूल वाहून त्यास 
पूल्जताही येईल! 

परंतु त्या पलीकडे ह्या ववश्वाच्या देवाशी, वाटच्या मभकारडयाने सम्राटाशी जोडू पहावा 
तसा कोिचाही  ादरायि सं ंध जोडण्याची लचाळ हाव मनुष्यान ेआमूलात ्सोडून द्यावी 
हेच इष्ट! कारि तेच सत्य आहे! आपले चांगले ते देव करील, देव चांगले करील तर मी 
सत्यनारायि करीन, ही आशा, हा अवलं , अगदी खुळचट आहे! कारि तो अगदी असत्य 
आहे. ज्या ज्या संकटातनू आपिास सोडववले म्हिून आपि देवाचा सत्यनारायि करतो 
त्या त्या संकटात िर्म आपिास ढकलतो कोि? तोच सत्यनारायि, तोच देव! जो िर्म 
आपला गळा कापतो आणि नंतर त्यास मलम लावतो त्याची मलम लावण्यासाठी पूजा 
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करावयाची तर िर्म गळा का कापलास म्हिून त्याची आधी यरे्च्छ शोभाही करावयास 
नको काय? ववश्वाच्या देवाच्या ठायी ह्या दोन्हीही भावना अनाठायी नन असमंजस आहेत. 

ती ववश्वाची आद्यशल्क्त ज्या काही ठराववक ननयमांनी वतथते आहे ते नतचे ननयम 
समजतील ते समजून घेऊन त्यातल्या त्यात आपल्या मनुष्यजातीच्या हहताला नन सुखाला 
पोषक होईल तसा त्यांचा साधेल नततका उपयोग करून घेिे इतकेच मनुष्याच्या हातात 
आहे. मनुष्यजातीच्या सुखाला अनुकूल ते चांगले, िनतकूल ते वाईट. अशी ननती-अनीतीची 
स्पष्ट मानवी व्याख्या केली पाहहजे. देवास आवडते ते चांगले आणि मनुष्यास जे 
सुखदायी ते देवास आवडते ह्या दोन्ही समजुती खुळचट आहेत; कारि त्या असत्य 
आहेत. ववश्वात आपि आहोत पि ववश्व आपले नाही; फार फार र्ोडया अंशी ते 
आपिास अनुकूल आहे; फार फार मोठ्या अंशी ते आपिास िनतकूल आहे-असे जे आहेत 
ते नीटपिे, धीटपिे समजून घेऊन त्याला  ेधडकपिे तोंड देिे हीच खरी मािुसकी आहे! 
आणि ववश्वाच्या देवाची खरी खरी तीच पूजा!! 
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२. ईश्िराचे अधधष्ठान म्हणिे काय? 
सामर्थयग आहे चळिळीचे। िो िो करील तयाचे। 

परंत  तेथे भर्िंताचे। अधधष्ठान पाहहिे।। 
- श्रीरामदासस्िामी. 

मशवकालीन महाराष्रातील क्रांनतकारक अशा असामान्य पुढार् यांत आपल्यापरी 
असामान्य स्र्ान पावलेल्या समर्थ रामदासस्वामींची ही ओवी ववजेची एक ज्योत आहे! 
इतकी तेजस्वी! मशवकालीन महाराष्राच्या िचंड कतृथत्वशक्तीची नन हहदं ुस्वातंत्र्य-समराची 
केवळ रिघोषिा! 

नतच्यातील शेवटच्या दोन चरिात जे सांधगतले आहे की, ‘परंतु तेरे् भगवंताचे 
अधधष्ठान पाहहजे’ त्या शब्दांनी समर्थ रामदासांच्या मनात कोिचा अर्थ व्यक्तववण्याचे 
उद्हदष्ट होते ते आता नक्की सांगिे यद्यवप दघुथट आहे, तर्ावप त्यांचा अर्थ काहीही 
असला तरी त्या ओवींचे तेजस्वी कायथ ती करून गेली. त्या पररल्स्र्तीत मुसलमान 
धमथवेडाच्या उन्मादाची नांगी ठेचण्यास समर्थ होईल असे चैतन्य महाराष्रात संचरववण्यास 
त्या काळी ती कारि झाली, हे नतचे समर्थन पयाथप्त आहे. यास्तव नतचा आज जो एक 
अर्थ सवथसाधारिपिे समजला जातो नन ज्या अर्ाथच्या योगे राष्रात आज अनर्थकारक 
अशी एक ववृत्त उत्पन्न होत आहे त्या अर्ाथस ननषेधधण्यामध्ये त्या ओवीचा वा नतच्या त्या 
तेजस्वी नन कमथयोगी ननमाथत्याचा लवलेशही अनादर घडण्याचा दोष संभवत नाही. त्या 
ओवीचा मूळचा अर्थ काय होता हा िश्न या लेखात आमच्यापुढे नसून त्या ओवीचा आज 
केला जािारा अर्थ आजच्या पररल्स्र्तीत ककती अनर्थकारक आहे नन नतच्यात जे तत्व 
अनुस्यूत केलेले आहे म्हिून साधारितुः समजले जाते, ते ऐनतहामसक नन ताल्त्वक दृष्ट्या 
ककती अतथ्य आहे हे काय ते या लेखात आम्ही दाखवू इल्च्छतो. 

चळवळीचे, म्हिजे मानवी ियत्नांचे सामथ्यथ ककती जरी वाढववले तरी ज्या 
चळवळीला भगवंताचा पाहठं ा नाही ती चळवळ अयशस्वी झालीच पाहहजे ह्या तत्वाचा 
अर्थ नक्की करताना भगवंताचा पाहठं ा म्हिजे काय, ते ईश्वराचे अधधष्ठान म्हिजे काय 
ह्याचा िर्म स्पष्ट उलगडा झाला पाहहजे. जर भगवंताच्या अधधष्ठानाचा इतकाच अर्थ 
असेल की, ऐहहक आणि मानवी उपायांच्या हातीच यशाची ककल्ली नसून मनुष्याच्या 
ज्ञानाच्या नन शक्तीच्या पलीकडे ज्या अनेक अज्ञात, अजे्ञय, िचंड अशा अमानुष 
ववश्वशल्क्त आहेत, त्यांच्या आघाताित्याघातांच्या टकरीतही त्या यशाचा वा अपयशाचा 
संभव असतो, तर तो अर्थ  रो रच आहे! अत्यंत क्षुद्र अशा गवताच्या काडीच्या 
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हलण्यापासून तो भूकंपाच्या, सूयथमालांच्या िलयकंार उत्पातापयतं ज्या ववश्वशक्तीच्या 
उलाढाली नन टकराटकरी चाललेल्या आहेत, त्या सार् या  ला लांचे त्यापुरते फमलत 
(Resultant) म्हिजेच कोितीही घटना होय. ह्या ताल्त्वक अर्ी कोिच्याही चळवळीचे 
यशापयश हेही एक फमलतच असल्यामुळे मानवी उपायांच्या पलीकडील त्या अमानुष 
शक्तींचा व्यापार हेच त्यांचे महाकारि होय. त्यास जर ईश्वराचे अधधष्ठान म्हिावयाचे 
असेल तर मानवी उपाय नन साधने ही ित्यक्ष कारिेच कोित्याही यशाची अशेष कारिे 
नसून ती अमानुष ववश्वशक्तीची गुंतागुंत, ते ‘दैव चैवात्र पंचमम,्’ तो योगायोग, हे त्यांचे 
महत्कारिही अनुकूल असले पाहहजे हे म्हििे यर्ार्थ आहे. मानवी चळवळ ककतीही 
सामथ्यथसंपन्न असली आणि ती ककतीही यशस्वी झाली तरी त्या यशाचे सवथ यश 
मनुष्यकृत ियत्नांसच नसून अनतमानुष शक्तींचा व्यापारही त्यास अनुकूल असाच घडत 
गेला; दैवाचा फासाही तेच दान देिारा पडत गेला; आणि त्या दैवास देवाची इच्छा म्हटले 
तर देवाचे, ईश्वराचे, अधधष्ठान त्यास लाभले म्हिून ते यश आले, ही जािीव 
व्यक्तववण्याचाच जर ह्या ओवीचा उपदेश असेल तर नतच्यातील ते तत्व अगदी यर्ातथ्य 
आहे यात शंका नाही. ककं हुना ज्याला आपि आपल्या मानवी समजुतीसाठी यत्न वा 
मानवी उपाय म्हित, तेही वास्तववक पाहता त्या अनतमानवी शक्तीचाच एक िादभुाथव 
आहे. 

परंतु ह्या ओवीचा अर्थ अशा ताल्त्वक अर्ी क्वधचतच कोिी घेत असेल! सामान्यतुः 
नतचा अर्थ असाच घेण्यात येतो की मनुष्य ज्याला ज्याच्या त्याच्यापरी नीनत वा अनीनत 
म्हितो, न्याय नन अन्याय म्हितो, दैवी संपत ् वा आसुरी संपत ्म्हितो, धमथ वा अधमथ 
म्हितो, त्यापैकी पहहले ते सत्य नन दसुरे ते असत्य असून जी चळवळ त्या मानवी 
सत्याच्या पायावर उभारलेली असते, त्या मानवी न्यायाची पोषक असते, त्या मानवी 
धमाथचे ब्रीद ममरववते; तीच काय ती यशस्वी होत!े  ईश्वर नतच्यावरच कृपा करतो अशा 
अर्ी ईश्वराचे अधधष्ठान ल्जला लाभत नाही, ती चळवळ ककतीही ि ळ असली तरी ती 
यशस्वी होत नाही. यास्तव चळवळ करिारांनी िर्म ते भगवतंाचे अधधष्ठान संपाहदले 
पाहहज,े ईश्वराची कृपा अल्जथली पाहहजे. आणि ही ईश्वराची कृपा संपाहदण्याचा मागथ 
कोिता? तर अर्ाथतच पंचाल््नसाधन, पाण्यात उभे राहून द्वादशवावषथक नामजप, 
योगसाधन, उपासतापास, एकशेआठ सत्यनारायि, एक कोटी रामनाम जप, संतत धारेची 
अनुष्ठान,े रेडे वा  ोकड मारिारे नवस, हजार वाती लाविे, लक्ष दवुाथ वाहिे, स्नानसंध्या, 
जपजाप्य, नामसप्ताह, पुरश्चरिे-पारायिे, गोग्रास, ब्राह्मिभोजन,े यज्ञयाग, दक्षक्षिादाने 
िभनृत जे शतावधध उपाय शु्रतीपासून शननमाहात्म्यापयतं देवास संतोषववण्यास्तव वणिथलेले 
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आहेत त्यास आचरिे हा होय. या अर्ी ल्जला तपस्या म्हितात ती आधी, मग मानवी 
चळवळ. 

वरील मत खरे की खोटे हे पाहण्यापूवी इतके स्पष्ट सांगून टाकतो की, वर 
उल्लेणखलेल्या जपतपाहद साधनांची आत्मशुद्धध वा पारलौककक मोक्ष िभनृत जी फळे 
आहेत त्यांचा ऊह या लेखात आम्ही करीत नसून जो त्यांची फळे ित्यक्ष अनुभवात 
केव्हाही ननल्श्चतपिे ममळालेली नाहीत ती त्यांची फळे नव्हत इतकेच येरे् ववशदावयाचे 
आहे. त्या साधनांववषयी ककंवा त्यांच्या आध्याममक वा पारलौककक पररिामांववषयी ज्यास 
जसा आदर नन ननष्ठा असेल तसे त्यांनी त्यास सुखेनैव आचरावे. त्यापासून लाभिारा 
आत्मिसाद हा भौनतक अशा कोिच्याही आनंदाहून ननरपम आंतररक सुखाची जोड ज्यास 
देऊ शकतो त्यांनी त्यास सुखेनैव आस्वादावे. परंतु तशा अर्ाथच्या ईश्वरी अधधष्ठानावर, 
वरील ओळीत ज्या राष्रीय उत्र्ानाहदक भौनतक चळवळींच्या ऐहहक यशाचा उल्लेख 
केलेला आहे, ते यश वा अपयश  हुधा मुळीच अवलं ून नसते; तर मुख्यतुः नतच्या 
भौनतक सामथ्याथवर अधधल्ष्ठत असते, इतकेच येरे् दाखवावयाचे आहे. 

महाराष्रेनतहासाच्या एका पानाच्या दोन बािू 

मुसलमानांच्या हातून हा हहदंसु्र्ान देश सोडववण्यासाठी हहदंपुदपादशाहीचे जे िचंड 
स्वातंत्र्ययुद्ध आम्ही हहदंूंनी ठािले नन ल्जंकले त्याच्याच पुराव्याने त्या काळी रचल्या 
गेलेल्या वरील ओवीतील अर्ाथवर हे भाष्य नेहमी करण्यात येते की, ती िचंड राष्रव्यापी 
उठाविी, ती चळवळ, यशस्वी होण्याचे मुख्य कारि नतच्या मुळाशी असलेले ईश्वरी 
अधधष्ठान हेच होय. नाना साधुसंत हररनामाचा जो अखंड घोष महाराष्रात दमुदमुवीत 
राहहले, ज्ञानेश्वरांसारख्यानंी यौधगक मसद्धध संपाहदल्या, अलौककक चमत्कार करिारे 
सहस्रावधध पुण्यपुरष जी जपतपअनुष्ठानव्रतवैकल्याहद िकारांनी ईश्वरी कृपा 
संपाहदण्यास्तव जी तपस्या करीत होते तीमुळे भगवंत िसन्न झाले. ते तशा अर्ाथचे 
ईश्वरी अधधष्ठान ममळाले यास्तव ती चळवळ समर्थ आणि यशस्वी ठरली. अशा 
कोहटक्रमाने हहदंपुदपादशाहीस्तव आम्ही हहदंवुीरांनी झंुजून तो जो जय ममळववला त्या 
जयाचाच नन त्या झंुजीचाच पुरावा ज्या अर्ी ह्या ईश्वरी अधधष्ठानाच्या मसद्धान्तास 
देण्यात येतो त्या अर्ी त्याच कालच्या इनतहासाची छाननी करून आम्ही तो पुरावा ककती 
लंगडा आहे हे दाखवू इल्च्छतो. ककं हुना ती हहदंपुदपादशाही त्या साधनांनी ककंवा तशा 
ईश्वरी अधधष्ठानाने ल्जंकली गेली नसून, तो भौनतक ववजय, अशा स्वातंत्र्ययुद्धास जी 
भौनतक साधने संपाद ूशकतात तशा भौनतक साधनांनीच आम्हीही संपाद ूशकतो हे मसद्ध 
करण्यास त्या काळासारखे दसुरे समपथक उदाहरि सापडिे दमुमथळ असल्यामुळे तेच आम्ही 
आमच्या वतीचा पुरावा म्हिून आपि होऊन ननवडतो. 
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साधारितुः सन १३०० ते १६०० पयतंच्या कालास महाराष्राच्या इनतहासाचे, भारताच्या 
इनतहासाचे का म्हिाना, एक पान कल्ल्पले तर त्यात ह्या ईश्वरी अधधष्ठानाच्या 
दृल्ष्टकोनातून केवढे आश्चयथ हदसून येते ते पहा! िर्मदशथनीच ज्ञानेश्वरांसारख्या 
महायो्याचे दशथन घडत.े जर कधी तपस्येने, योगाने, पुण्याईन ेकोिा मनुष्यत भगवतंाचे 
अधधष्ठान सुव्यक्त झाले असेल तर ते ह्या अलौककक पुरषात होतेच होते. रेडयाकडून 
त्यांनी वेद म्हिववले; मभतंीना चालववले, हररनामाच्या गजराने महाराष्र दिािून सोडले; 
ते ज्ञानेश्वर, ते ननववृत्त, ते सोपान, ती मुक्ता आपल्या अलौककक दैवी संपत्तीची 
महाराष्रभर नुसती लूट करवीत होते. ल्जकडे नतकडे दैवी चमत्कार! त्यांच्या मागोमाग 
नामदेव, जना ाई, गोरा कंुभार, दामाजीपंत, सावता माळी, रोहहदास चांभार, चोखा महार, 
सारे जीवन्मुक्त, सार् यासं ित्यक्ष पांडुरंग िसन्नपिे भेटीगाठी देत आहेत, घेत आहेत. 
त्यांच्या मागोमाग त े एकनार्, ते तुकाराम ब्राह्मिवाडयापासून महारवाडयापयतं 
महाराष्रात घरोघर साधुसंत, घरोघर यौधगक मसद्धध, घरोघर देवाचे येिे-जािे, ित्यही 
सकाळी कोण्यातरी अलौककक चमत्काराची ताजी  ातमी! आज काय रेडा वेद  ोलला, 
उद्या दामाजीपंतांसाठी ित्यक्ष देवाने ववठू महाराचा वेष घेऊन  ादशहाच्या भरदर ारी 
दंडाच्या द्रव्याच्या राशीच्या राशी ओतल्या! तोच नवीन  ातमी की, ते द्रव्य  ादशहा स्पशूथ 
लागताच त्यांची फुलांची रास झाली! कधी देव रोहहदासाच्या घरी जोडे मशवीत आहेत, कधी 
एकनार्ाच्या घरी पािी भरीत आहेत, कधी जना ाईचे दळि दळीत आहेत, कधी नामदेवा 
 रो र जेवीत आहेत, कधी पंढरीचे देऊळचे देऊळ गरथकन कफरत आहे, आज चोख्या 
महाराच्या पंगतीस  सनू पांडुरंग िेमभावाने ममटक्या मारीत आहेत, उद्या चोख्यास 
गाडीला  ांधून फरफटत ठार मारण्याची मशक्षा दषु्ट लोकांनी हदली असता स्वतुः श्रीकृष्ि 
येऊन त ेजू हातांनी धरून अडवीत आहेत. कोिाच्या दाराशी दत्ताते्रय आपली कुत्री घेऊन 
उभे आहेत तर कोिाच्या हाती ग्रंर् मलहहण्यास ववठो ा लेखिी उचलून देत आहेत. मेलेली 
मािसे ल्जवंत होत आहेत, तर ल्जवंत मािसे ल्जवंतपिी पुरून घेऊन समाधधस्र् होत 
आहेत. मािसामािसांशी देव  ोलत आहेत, हसत आहेत, जेवत आहेत. मूनतथमान ्ित्यक्ष 
रामचंद्र कर्ा ऐकत आहेत, मूनतथमान ित्यक्ष हनमुान संतामागे उभे राहून करे्स सार् देत 
आहेत! त्या काळची ही संतचररत्राची  ाजू वाचीत असता असे वाटते की, ही महाराष्र 
भूमम त्या काळी मािसांची भूमम नसून देवांचीच भूमम झालेली होती. महाराष्र हेच त्या 
काळी देवांचे राहते घर झालेले होते, वैकंुठ नव्हत!े 

परंतु पुण्यशील, जपतपयोगयागांनी पववत्र अलौककक चमत्काराचे जे युग, देवाच्या 
कृपेची जी छायाच, जे ईश्वराचे मूनत थमंत अधधष्ठान अशी ही महाराष्राच्या इनतहासातील 
ह्या पानाची सुविाथक्षरात मलहहलेली  ाजू वाचून आपि जो त्याच पानाची दसुरी  ाजू 
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उलटतो तो काय आढळते? भगवंतांचे अधधष्ठान जर कशात वरील अर्ी असू शकत असेल 
तर त े त्या पुण्यतम काळी महाराष्रात होतेच होते. आणि जर भगवंताच्या अशा 
अधधष्ठानामुळेच राष्राचे भौनतक सामथ्यथ, राज्य, स्वातंत्र्य ही यशस्वी होत असतील तर 
त्या काळच्या महाराष्रीय स्वातंत्र्याची नन राज्याची ि ळता अद्ववतीय, दघुथषथ, अल्जंक्य 
अशीच असावयास पाहहजे होती. पि सुविाथक्षरान ेमलहहलेली ही ह्या पानाची देवाधधल्ष्ठत 
 ाजू उलटताच दसुरी  ाजू जी हदसते ती देवांच्या भौनतक ववजयाची नसून राक्षसांच्या 
ववजयाची होय!! या देवाच्या अधधष्ठानाने सुसंपन्न काळातच महाराष्राचे असलेले स्वातंत्र्य 
नन राज्य धुळीस ममळवून त्या देवाच्या अधधष्ठानावर राक्षसांच्या राज्याची टोलेजंग 
उभारिी झालेली आढळते! पुण्यशील अशा त्या देवांच्या लाडक्या लोकांवर जय ममळाला 
तो त्या पापी पि ि ळ अशा मुसलमानी अत्याचारास!! 

हाय हाय! काय दषु्ट योगायोग पहा! परमयोगी ज्ञानेश्वरमहाराजांनी ज्ञानेश्वरी 
मलहून आपली लेखिी खाली ठेवली न ठेवली, तोच अल्लाउद्दीन णखलजी अवर्घया 
दहापंधरा हजार सैन्यात घेऊन ह्या कोट्यावधध हहदंूंनी गज जलेल्या दक्षक्षिेस,  कर् यांच्या 
कळपात वाघ घुसावा तसा घुसला! ज्ञानेश्वरांच्या भगवंताच्या अधधष्ठानाचा पूिथ पाहठं ा 
असिार् या त्यांच्या आश्रयदात्या त्या रामदेवरावास अल्लाउद्दीन ववधं्याहद्र उतरून 
आल्याची  ातमी देखील पुरती कळली नव्हती तोच त्याने रे्ट देवधगरीवर चढाई केली नन 
रामदेवरावाच्या हररभक्त अशा हहदंूंच्या अफाट सैन्याचा त्या हररद्वेष्ट्याने चक्काचूर 
उडववला, त्याचे हहदंरुाज्य  ुडववले, ते परत स्र्ापू ननघालेल्या परमशूर शंकरदेवास ल्जते 
धरून अंगाचे कातडे सोलून ठार माररले! ज्ञानेश्वर, ननववृत्त, सोपान, मुक्ता, नामदेव, 
गोराकंुभार िभनृत सतंमहंत घरोघर देवाशी हसत, जेवत,  ोलत असता, भगवतंाचे 
अधधष्ठानच काय पि महाराष्र भगवंताची ित्यक्ष राजधानी झालेली असता नतकडे ब हार-
 ंगाल-अयोध्या-काशीत हहदं ु राज्यश्री मुसलमानांच्या घोडयांच्या टापाखाली तुडववली जात 
होती. रजपूत वीरांच्या झंुडीच्या झंुडी रिांगिात कत्तल केल्या जात होत्या. आज का उद्या 
येवढाच िश्न, पि ववधं्याहद्र उतरून तो मुसलमानी िलय दक्षक्षिेवर कोसळिार हे स्पष्ट 
झाले होते. ज्ञानेश्वरांच्यापुढे ऋद्धधमसद्धध हात जोडून उभ्या असता रेडयाच्या मुखे त ेवेद 
 ोलवू शकले, पि ‘रामदेवराजा, अल्लाउद्दीन तुझ्यावर चालून येतो आहे  घ’ म्हिून 
टपालवाल्यालाही जी सूचना देता आली असती ती मात्र ज्ञानेश्वरांना रेडयाच्या तोंडून वा 
स्वतुःच्या तोंडून रामदेवरावास देता आली नाही!! ज्ञानेश्वर ननजीव मभतंी चालवू शकले, 
पि सजीव मािसे आपल्या मंत्र ळे चालवून ववधं्याद्रीच्या णखडंीत अल्लाउद्हदनाचा मागथ 
रोखण्यासाठी उभी करू शकले नाहीत!! सन १२९४ त अल्लाउद्हदनाने दक्षक्षिेत पहहला पाय 
टाकला आणि इतक्या त्वेषाने मुसलमानांनी रिांगिात हहदंूंना वपटले, त्यांच्या राजधान्या, 
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राज्ये, सैन्ये, देवदेवता उद्ध्वस्त करीत इतक्या दधुथषथ वेगाने त ेपुढे घुसले की, १३१० च्या 
आत त्यांनी रामेश्वरापयतं सारे राज्य ननहहथद ु करून रामेश्वरला मशीद  ांधली! इकडे 
ववठूरायाची नगरी भगवतंाच्या नामघोषाने दिाितच होती, संतांचे जाळे गावोगाव पसरत 
होते, त्यांच्या घरात ित्यक्ष देव येऊन जोडे मशवीत होते, मडकी घडवीत होते, दळिे 
दळीत होते- ादशहाची खंडिी भरीत होते! जपजाप्य, व्रतवैकल्ये, योगयाग, नामसप्ताह, 
स्नानसंध्या यांचा नुसता पवथकाळ गज जला होता! नतकडे मुसलमानांच्या एक सोडून पाच 
पादशाह्या हहदंुंच्या उरावर नाचत होत्या! हहदंुंच्या घरांतून ‘देवलदेवी’ रावि पळवीत 
 ाटवीत होते. पि ित्येक देवास दोहोंपेक्षा जास्त हात असूनही त्यांपैकी एकानेही 
अल्लाउद्हदनाचा वा ममलकं राचा हात धरला नाही!  ादशहाची खंडिी भरली पि ‘त ू
हररद्वेष्टा! माझ्या हररभक्तांपाशी खंडिी मागिारा तू कोि?’ म्हिून गजथत दाढी ओढून 
त्यास हहदं ुमसहंासनावरून खाली खेचले नाही! जना ाईचे दळि दळिार् या कनवाळू देवाने 
त्या दळिापेक्षाही कोहटपटीने हहदंरुाष्रास ज्या दळिाची आवश्यकता होती ते दळि 
दळण्यास सरसावून त्या हररद्वेष्ट्यांच्या राजसते्तसच आपल्या क्रोधाच्या जात्यात दळून 
भरडून ननदाथळून टाकले नाही! पुण्यपुरष एकनार् भगवंताचे अधधष्ठान संपाहदलेले; त्यांच्या 
तोंडावर जाता येता पापी यवन रंु्के! हहदंुंची हजारो तरि मुलेमुली गुलाम होत असता, 
राजकन्या हदल्लीच्या राजवाडयात मुसलमानांच्या दासी झाल्या असता, रोहहदासाच्या घरी 
जोडे मशवीत  सिार् या कृपाळू देवास त्यांची करिा आली नाही! जे जे देऊळ काशी 
रामेश्वरापयतं पाडले, त्याची मूनतथ ममशदीची पायरी केली! पि देवास त्या मुसलमानी 
अत्याचाराचा राग आला नाही! पि इकडे कोिी हहदं ुएखादा नारळाचा नवस जरी फेडायचा 
ववसरला ना, ककंवा एखादा हहदं ुगाव  हहरो ास वावषथक  ोकड मारावयास चुकला ना, की 
तोच देव काय रागावे! ह्या हहदं ु मािसाचा कुळक्षय होई वा या गावावर महामारीच्या 
गाढवाचा नांगर कफरे! 

रामदेवराव गोब्राह्मििनतपालक होता, न्यायी होता; त्याच्या पक्षाला सत्य होते, 
भगवंताचे अधधष्ठान त्याच्या राज्याचे अधधष्ठान होते; पि त्याच्या राज्याचा चक्काचूर 
उडववला! कोिी? जो अन्यायी होता, ज्याचा पक्ष आत्यंनतक असत्याचाच पक्षपाती, जो 
केवळ गोब्राह्मिववध्वंसक, यज्ञननदंक, मूनतथभंजक, भगवंताच्या अधधष्ठानी आम्ही जी 
पंचमहापातके समजतो ती ब्रह्महत्याहद पंचमहापातके हीच ज्यांची पंचमहापुण्ये त्या 
भगवद्ववदेषी, मुसलमानी अत्याचाराने त्या भगवंताच्या अधधष्ठानावर उभारलेल्या 
सदाचारी, स्नानसंध्याशील हहदं ुसाम्राज्याच्या, ठोकरीसरशी हठकर् या उडववल्या! 
जी गोष्ट मुसलमानांची तीच गोष्ट ककररस्तावी पोतुथगीजांची! आम्ही ज्यास भगवंताचे 
अधधष्ठान समजतो ते त्यांच्या चळवळीत कुठले असिार! उलट आमच्या देवाचा ववद्वेष 
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ते त्यांच्या चळवळीचे अधधष्ठान! पि यश त्यांना ममळाले! कुठे पोतुथगाल! तेरू्न मुठभर 
लोक येतात काय, गोमांतकात घुसतात काय, आणि घोडयाच्या एका फेरफटक्यासरशी 
सार् या देशभर, नगरोनगरी त्यांच्या राज्याचे झेंडे लावतात काय! मारहाि, जाळपोळ, धर 
की  ाटीव, नाकारले की कर ठार अशी त्या चांडाळांनी हहदंवुर धाममथक छळाची नुसती 
आग पाखडली! शेकडो वपती लेकरे, तरि कन्या, दास करून युरोप-आकिकेच्या  ाजारी 
 ाजारी भाजीसारखी ववकली. मुंजी, ल्ने, पूजा, सारे हहदं ु संस्कार दंडनीय ठरले. जीव 
घेऊन, लोकच नव्हते तर देवही आपल्या मूनत थ भंगू नयेत म्हिून, श्रीमंगेश, शांतादगुाथ 
िभनृत देवही पळाले, आणि तेही आपल्या भक्तास सुरक्षक्षतपिे आपल्या खांद्यावर घेऊन 
आपल्या पायांनी नव्हे, तर भक्तांच्याच खांद्यावर आपल्या पालख्या लादनू! 

म जस्लम ख्रिश्चनांच्या िल्र्ना! 
‘अगदी  रो र!’ वरील वववेचन वाचून ित्येक मौलवी आणि ममशनरी म्हिेल, 

‘शा ास! हहदंचुा भगवान खोटा पडला हे अगदी  रो र आहे! जपजाप्याहदक हहदं ुपुरािांच्या 
साधनांनी देव पावत नाही, हा पुरािाचा पराजय इतकेच मसद्ध करतो; आणि कुराि 
 ाय लांचा ववजय मसद्ध करतो की देवाचे अधधष्ठान मूनत थभंजक धमाथसच असते; कुराि 
 ाय लातील ननमाज, रोजा, क्रॉस, णिसमसाहदक साधनांनीच देव पावू शकतो!’ 
भगवंताच्या अधधष्ठानाच्या अशा वल्गना पीरपाद्रयांनीही हजारो वेळा केल्या होत्या. पि 
त्यांच्या इनतहासांनी त्याही तशाच खोट्या पाडल्या! कशा ते पहा. 

मुसलमानी धमाथच्या उदयासरशी अर  लोकांस आश्चयथकारक ववजय एकामागून एक 
ममळत गेले. ते ममळाले त्यांच्या ‘चळवळीतील’ सामथ्याथने, ‘भौनतक’ सामथ्याथने आणि 
त्यांच्या शतू्रच्या भौनतक द ुथलतेने. पि ते समजले की कुरािातील मूनत थभंजक धमाथचाच हा 
पररिाम आहे. अल्ला मुसलमानास साहाय्यार्थ देवदतूांची सैन्ये गुप्तपिे धाडतो; काफर वा 
ककररस्ताव मुल्स्लमांपुढे केव्हाही हटकू शकिार नाही! अशा भावनेने त े भारले होत.े 
पोतुथगालपासून पेककनपयतं त े िलयासारखे भरभराटत गेले; पि त्याचं्यापेक्षा भौनतक 
साधनांच्या, मशस्त, मशशाच्या गोळ्या, तडफेची नन तरवारीची धार यांच्या साहाय्याने 
सुसज्ज होऊन मुल्स्लम नसलेले लोक जेव्हा उठले तेव्हा कुरािास खोटे म्हििार् या 
स्पॅननश ककररस्तावांचाही ववजय झाला! मुसलमानांसही त्यांच्या कुरािातील भगवंताचे 
अधधष्ठान असून नसून सारखेच झाले. ननमाज पढिार् या लोकांच्या सरसकट कत्तली 
ननमाजास पाखंड म्हििार् या ‘काफरांनी’ ही केल्या. णिस्ती भौनतक सामथ्याथने द ुथल होत,े 
तेव्हा मुल्स्लमांनी णिस्त्यांना ल्जंकले; मुल्स्लम आपसातील फाटाफूट, अज्ञान, भीरता यांनी 
द ुळे होताच णिस्त्यांनी मुल्स्लमांस ल्जंकले, कुरािाच्या शास्त्रास णिस्त्यांनी लटके पाडले. 
नन णिस्त्यांच्या  ाय लास कुरािाने लटके पाडले. फार काय ‘माझाच जेहोवा सगळ्यांवर 
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ववजयी होतो’ म्हिून गजथिार् या ज्यूंची जी गत मुल्स्लम णिश्चनांनी केली तीच गत 
‘मूनतथपूजकाला कधीही ववजय देिार नाही’ म्हिून गजथिार् या णिस्ती मुल्स्लमांची 
मराठ्यांनी केली. कारि सन १६०० पयतं हहदंुंचा धुव्वा उडवविार् या त्याच पोतुथगीजांच्या, 
मुल्स्लमांच्या राज्यांपेक्षा हहदंनुी सन १६०० च्या पुढे आपली संघटना, मशस्त, तडफ 
एकंदरीत वरचढ केल्याने, चळवळीला अवश्य ते सामथ्यथ संपाहदल्याने, भौनतक साधने जी 
ित्यक्ष सषृ्टीत यश देतात त्यांची जुळवाजुळव ठाकठीक केल्याने, कोठारातील दारू कोरडी, 
हातातील तरवार नतखट, भाल्याचे पाते टोकदार, वाघनखे झाकलेली, अशी भौनतक सज्जता 
मुल्स्लमांहून वरचढ केल्याने सन १६०० पासून सन १८०० पयतं महाराष्रातील हहदंनुी 
अहहदंसू, रिांगिात चोपून काढले! त्याच मूनत थपूजक हहदंनूे, कुरािातील नन  ाय लातील 
‘मूनतथभंजकास जय ममळतो’ म्हिून सांगिारी सारी शास्ते्र लटकी पाडून, मूनतथभंजक णिस्ती 
वा मुल्स्लम ल्जरे् भेटला नतरे् वपटला. पुराि पूवी कुरािाने खोटे पाडले; आता पुरािान े
कुरािास खोटे पाडले. केवळ चळवळीच्या भौनतक सामथ्याथनेच उभारलेल्या त्या महाराष्रीय 
हहदंपुदपादशाहीवर अहहदंचूी इरािापासूनन कफरंगािपयतं शतु्रची उठे फळी । 

मसधं पास नी सेत बंधपयतं रणांर्णभू झाली ।।१ 
तीन खंडडच्या प ंडांची त्या परंत  सेना ब डिीली । 
मसधं पासूनी सेत बंधपयतं समरभू लढिीली ।।२ 

आणि आश्चयथ हे की जो जो स्नानसंध्याशील देवांचे अधधष्ठान सुटत चालले, 
महाराष्रात संतमहंताचे पीक हटत चालले, धाममथक उपायांपेक्षा भौनतक साधनांवरच अधधक 
भर पडत चालला, देवांचे अधधष्ठान कमीकमी होऊ लागले, तो तो यशाचे माप पदरी 
भरभरून पडत चालले. 

सारांश, ज्या महाराष्रीय इनतहासाला उल्लेखून ही समर्ांची ओवी रचली गेली त्याच 
हहदंमुुसलमानांच्या महायुद्धाचा पुरावा असे दाखववतो की, ‘सामथ्यथ आहे चळवळीचे, जो 
जो करील तयांचे,’ इतकेच काय ते खरे आहे. ऐहहक यश ज्या चळवळीस हवे नतन ेऐहहक, 

भौनतक, ित्यक्ष सषृ्टीत उपयोगी पडतील तेवढी साधने संपादनू ववपक्षावर ‘सामथ्याथ’त 
मात केली की ती चळवळ  हुधा यशस्वी होते. मग नतला ज्याच्या त्याच्या धाममथक 
पोथ्यांतील कल्पनांिमािे न्यायाचा, पुण्याचा, स्नान-संध्याशील उपायांनी ममळववल्या 
जािार् या भगवंताच्या आध्याल्त्मक अधधष्ठानाचा पाहठं ा असो वा नसो! हीच गोष्ट 
जगातील पारशी, णिस्ती, मुसलमानी, यहुदी िभनृत यच्चयावत ्धमथग्रंर्ातील वचनांची नन 
त्यांच्या इनतहासांची आहे. ह्या ित्येक ग्रंर्ास ईश्वरदत्त म्हिून त्या त्या लोकांनी मानले. 
त्यातल्या एकाचा देव तो दसुर् याचा राक्षसही असू शके. तो तो देव त्या त्या ग्रंर्ात वारंवार 
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गजथत राही की, मी माझ्याच भक्तांना ‘काफरा’वर, ‘पाखंडा’वर म्हिजेच त्या ग्रंर्ातील 
कमथकांडाचे अनुसरि न करिारांवर सदोहदत ववजय देईन. ह्या आपल्या देवाच्या 
अधधष्ठानाचे साहाय्य आपापल्या उठाविीस ममळावे म्हिून त्या त्या लोकांनी त्या त्या 
ग्रंर्ातील,  हुधा अत्यतं परस्परववरद्ध धाममथक कृत्ये केली. कोिी गोवध करून भगवंताचे 
अधधष्ठान संपाद ूगेले, तर कोिी गाईला तर काय पि नतच्या गोमयगोमूत्रालाही पववत्र 
मानून! पि ऐहहक यश असे त्यापैकी कोिालाही अशा ह्या भगवंताच्या अधधष्ठानाने ममळू 
शकले नाही!! ज्याच्या चळवळीत अतरांहून अवश्य त्या भौनतक साधनांचे ‘सामथ्यथ’ अधधक 
होते ते त्यापुरते ऐहहक ववजय ममळवू शकले. ते भौनतक सामथ्यथ लोपताच त्यांच्या 
त्यांच्या देवांसुद्धा नाश पावले! मनुष्यांनी आपापल्या लहरीिमािे ज्या, धमाथधमाथच्या 
न्यायान्यायाच्या, पापपुण्याच्या  र् यावाईट कल्पना केल्या त्यांचा ‘देवास’ काही एक 
पक्षपाती अमभमान हदसत नाही. तेव्हा ज्यांना ज्यांना आपल्या चळवळीस ऐहहक यश हवे, 
त्याने त्याने आमच्या पक्षास न्याय आहे, आमच्या पक्षास देव आहे, सत्य आहे यास्तव 
तो आमचा पक्ष ववजयी होिारच अशा वल्गना करण्याचे आणि आंधळ्या ननष्ठेत ननल्श्चत 
रहाण्याचे ०सोडून धाममथक अर्ी भगवंताच्या अधधष्ठानाच्या नादी न लागता ‘सामथ्यथ आहे 
चळवळीचे, जो जो करील तयाचे,’ इतकेच काय ते खरे मानावे आणि वैज्ञाननक 
सामथ्यथशाली, ित्यक्ष ननष्ठ अशा ऐहहक साधनांनी ववपक्षाहून वरचढ होण्याचा यत्न 
करावा. ऐहहक ववजयाचा मागथ हाच! अन्यायी, परोपद्रवी, व्हावे असे नव्हे; तर न्याय झाला 
तरी तो ‘समर्थ’ नसेल तर व्यर्थ होय- समर्थ अन्याय त्याच्यावर कुरघोडी केल्यावाचून 
राहिार नाही. द ुथल पुण्याईही पंगु होय, हे ववसरू नये. नुसत्या एकशेआठ तर काय पि 
अकराशेआठ सत्यनारायिांच्या पूजा केल्या तरी ऐहहक यश ममळिार नाही. कारि ते 
चळवळीच्या भौनतक सामथ्याथवरच काय ते अवलं ते! असत्यनारायिाचे पूजकही ह्या 
जगात वारंवार यशस्वी होतात. फार काय, सारे जग ननदेव करू ननघालेला रमशया आज 
ऐहहक दृष्ट्या परम  मलष्ठ म्हिूनच यशस्वी झालेला आहे की नाही? ‘ननदेव’ म्हिून 
त्याचे वैभव हटकिार नाही म्हिाल तर त े ‘सदैव’ अशाही कोिाचे हटकले नाही!! 
श्रीकृष्िाची द्वारका समुद्रात  ुडाली; ित्यक्ष महदनेतील मशीद घोडशाळा  नली; ‘जेहोवा’ 
चे सुविथमंहदर तडकले; जीजसला रोमने फाशी हदले-कु्रमसफाय केले!!!!’ ‘अस्पशृ्यता काढता 
म्हिून ब हारचा भूकंप झाला’ म्हििारा सनातनी समाज, आणि ‘अस्पशृ्यता ठेवता 
म्हिून तो भूकंप झाला’ असे  जावविारा सुधारकी ढोंगीपिा हा ल्जतका खुळचट आहे 
नततकाच कोहट रामनाम जपाने वा ननमाजपढाईने राष्रावरील भौनतक सवाथररष्ट शांत करू 
ननघालेला भा डेपिाही खुळचट आहे! रामास हराम समजिारेही ऐहहक सामथ्याथस संपादनू 
वैज्ञाननक  ळाने जे ऐहहक यश ममळवू शकतात ते ऐहहक यश ज्यास हवे, त्याने ते 
अद्ययावत ् वैज्ञाननक सामथ्यथ संपादावे. चळवळीत ते सामथ्यथ असले तर भगवंताच्या 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

अधधष्ठानावाचून काही अडत नाही. ते सामथ्यथ नसले तर भगवंताच्या अधधष्ठानासाठी 
कोहट कोहट जप केले तरी ऐहहक यश ममळत नाही, हाच मसद्धान्त! 
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खरा सनातन धमग कोणता? 
आज चालू असलेल्या सामाल्जक आणि धाममथक चळवळीच्या दंगलीत सुधारक म्हिजे 

जो सनातन धमाथचा उच्छेद करू पाहतो तो, अशी ‘सनातनी’ म्हिवविार् या पक्षाच्या 
पररभाषेत सुधारक या शब्दाची पररभाषा ठरून गेली आहेसे हदसते. लोकांसही 
लहानपिापासून सनातन म्हिजे जीववरद्ध ब्रही न काढता ती मशरसावंद्य मानिे हे 
धाममथक कतथव्य आहे अशी आज्ञा वा रहढ होय असे समजण्याची सवय लागून गेलेली 
असल्यामुळे एखादी रहढ व्यवहारात अगदी ढळढळीतपिे हाननकारक होत आहे हे कळत 
असताही ती सनातन आहे इतके म्हिताच ती मोडण्याचे त्यांच्या ल्जवावर येते आणि ती 
मोडू पाहिारा सुधारक काहीतरी अपववत्र, धमाथववरद्ध अकमथ करू ननघाला आहे, असा 
त्यांचा एक पूवथग्रह सहजच होऊन  सतो. लोकसमाजाचा हा पूवथग्रह दरू करण्यासाठी आणि 
आमच्या सनातनी  ंधंूची ती व्याख्या ककती यो्य वा अयो्य आहे हे दोघांच्याही 
स्पष्टपिे ध्यानात यावे म्हिून या वादग्रस्त िकरिातील ‘सनातन धमथ’ ह्या दोन मुख्य 
शब्दांचा अर्थच िर्म ननल्श्चत करिे आवश्यक झालेले आहे. नुसते हा सनातनी आणि तो 
सुधारक असे ओरडत राहण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही स्वतुःस सनातन धमाथचे अमभमानी 
समजतो आणि ककत्येक सनातनी आपल्या आचरिाने पुष्कळ सुधारिास उचलून धरताना 
आढळतात. अशा गोंधळात सनातन धमथ म्हिजे काय याची आम्ही आपल्यापुरती जरी 
ननल्श्चत पररभाषा ठरववली तरी अनेक मतभेद नाहीसे होण्याचा आणि जे राहतील ते का, 
कोिच्या अर्ी उरतात ते उभयपक्षांच्या स्पष्टपिे ध्यानात येण्याचा  राच संभव आहे. 
यास्तव या लेखात आम्ही सनातन धमथ ह्या शब्दास काय अर्ी योजतो, त्या कोिच्या 
अर्ी धमथ आम्हास सनातन या पदवीस यो्य वाटतो ते र्ोडक्यात ननुःसंहद्धपिे 
सांगिार आहोत. 

ज्या अर्ी आज त े शब्द योजले जातात त े अर्थ इतके ववववध, ववसंगत नन 
परस्परववरद्धही असतात की, ते आहेत तसेच स्वीकारिे अगदी अयुक्त व्हावे. शु्रनत-
स्मनृतपासून तो शननमहात्म्यापयतंच्या सार् या पोथ्या आणि वेदांच्या अपौरषेयत्वापासून तो 
वां्याच्या अभक्ष्यत्वापयतंचे सारे मसद्धान्त सनातन धमथ या एकाच पदवीस पोचलेले 
आहेत. उपननषदांतील परब्रह्म स्वरूपाचे अत्युदार ववचार हेही सनातन धमथच आणि 
ववस्तवापुढे पाय धरून शेकू नये, कोवळ्या उन्हात  सू नये, लोखंडाचा ववक्रय करिार् यांचे 
अन्न कदावप खाऊ नये, रोगधचककत्सक वैद्यभूषिाचे अन्न तर घावातील पुवािमािे 
असून सावकारी करिार् या, व्याज ट्टा घेिार् या गहृस्र्ांचे अन्न ववष्ठेिमािे असल्यामुळे 
त्याच्या घरी वा सांगाती केव्हाही जेऊ नये (मनु. ४-२२०); गोरसाचा खरवस, तांदळुाची 
खीर, वडे, घारगे आणि ननवषद्ध असून लसूि, कांदा आणि गाजर खाल्ल्याने तर द्ववज 
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तत्काल पनतत होतो (पतदे्द्ववजुः! मनु ५-१९); परंतु श्राद्धाननममत्त केलेले मांस जो कोिी 
हट्टाने खात नाही तो अभागी एकवीस जन्म पशुयोनन पावतो. (मनु ५-३५) ‘ननयुक्तस्तु 
यर्ान्याय यो मांस नावत्त मानवुः। स िेत्य पशुता यानत संभवानेकववसनतम!्!’ हे सारे 
सनातन धमथच. श्राद्धामध्ये भातापेक्षा ब्राह्मिास वराहाचे वा महहषाचे मांस जेऊ घालिे 
उत्तम, कारि वपतर त्या मांसाच्या भोजनाने दहा महहने तपृ्त राहतात आणि वार्ध्रीिस 
 ोकडाचे मांस ब्राह्मिांनी जर का खाल्ले तर भरभक्कम  ारा वषेपयतं वपतरांचे पोट 
भरलेले राहत-े ‘वार्ध्रीिसस्य मांसेन तलृ्प्तद्वहदशवावषथकी!’ (मनु ३, २७१) हाहह सनातन 
धमथच; आणि कोिच्याही िकारचे मांस खाऊ नये, ‘ननवतेत सवथमांसस्य भक्षिात!्’ 
मांसाशनास्तव िाणिवधास नुसते अनुमोहदिारा देखील ‘घातक’   महापापी होय. (मनु ५, 
४९-५१) हाही सनातन धमथच! तोंडाने अल््न फंुकू नये, इंद्रधनुष्य पाहू नये, ‘नाश्नीयाद् 
भायथया साधम’् स्त्रीसह जेऊ नये, नतला जेवताना  घू नये, हदवसा मलमुत्रोत्सगथ 
उत्तरामभमुखच कराव,े पि रात्री दक्षक्षिामभमुख (मनु ४-४३) इत्यादी हे सारे ववधधननषेध 
नततकेच मननीय सनातन धमथ होत की, ल्जतके ‘संतोषे परमास्र्ाय सुखार्ी संयतो भवते,् 
संतोषमूल हह सुख दुुःखमूल ववपयथयुः। (मनु ४-१२) िभनृत उदात्त उपदेश हे मननीय 
सनातन धमथ आहेत!! 

ह्या अनेक िसंगी अगदी परस्परववरद्ध असिार् या ववधधननषेधांस आणि मसद्धान्तास 
सनातन धमथ हाच शब्द लुंगेसुंगे भा ड े लोकच लावतात असे नसून आपल्या सार् या 
स्मनृतपुरािातील सनातन धमथग्रंर्ांतूनच ही पंरपरा पाडलेली आहे. वरील िकारच्या सार् या 
मोठ्या, धाकट्या, व्यापक, ववक्षक्षप्त, शतावधानी, क्षणिक आचारववचारांच्या अनुष्टुपाच्या 
अंती अगदी ठसठशीतपिे ही एकच राजमुद्रा  हुधा ठोकून हदलेली असते की, ‘एष 
धमथस्सनातनुः!’ 

आपल्या धमथग्रंर्ातच ही अशी णखचडी झालेली नसून जगातील इतर झाडून सार् या 
अपौरषेय म्हिवविार् या िाचीन आणि अवाथचीन धमथग्रंर्ांचीही तीच ल्स्र्नत आहे. हजारो 
वषांपूवीच्या मोसेस पैगं रापासून तो अगदी आजकालच्या अमेररकेतील मोमथन पैगं रा-
पयतं सवांनी, मनुष्याच्या उठण्या सण्यापासनू, दाढी-ममशा-शेंडीच्या लां ीरंदीपासून, 
वारसांच्या, दत्तकांच्या, ल्नाच्या नन धंापासून तो देवाच्या स्वरूपापयतं आपल्या सार् या 
ववधानांवर ‘एष धमथस्सनातनुः’ हीच राजमुद्रा आणि तीही देवांच्या नावान ेठोकलेली आहे! 
हे सारे ववधधननषेध देवाने सार् या मानवांसाठी अपररवतथनीय धमथ म्हिून सांधगतले आहेत! 
सवथ मानवांनी संुता केलीच पाहहजे हाही सनातन धमथ आणि तै्रवणिथकांनी तसे भलतेसलत े
काहीएक न करता मंुजच करावी हाही सनातन धमथच! लाक्षणिक अर्ीच नव्हे तर अक्षरशुः 
ह्या सार् या अपौरषेय, ईश्वरी धमथग्रंर्ात एकाचे तोंड पूवेस तर एकाचे पल्श्चमेस वळलेले 
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आहे! आणि तेही अगदी िार्थनेच्या पहहल्या पावलीच! सकाळीच पूवेकडे तोंड करून िार्थना 
करिे हाही सनातन धमथ आणि सकाळी देखील िार्थना म्हटली की ती पल्श्चमेकडेच तोंड 
करून केली पाहहजे हाही मनुष्यमात्राचा सनातन धमथच! एकाच देवाने मनूला ती पहहली 
आज्ञा हदली नन महंमदाला ही दसुरी हदली! देवाची अगाध लीला; दसुरे काय? 
हहदंमुुसलमानांचे दंगे करवून आपि अंग राखून दरुून मौज पहात  सण्याचा आरोप 
शौकतअल्लीवर उगीच करण्यात येतो. हा खेळ चालू करण्याचा पहहला मान त्यांचा नसून 
असे अगदी परस्परववरद्ध िकार अपररवतथनीय सनातन धमथ म्हिून त्या दोघांसही सांगून 
त्यांची झंुज लावून देिार् या गमती स्वभावाच्या देवाचाच तो मान आहे! ही मुळची त्याची 
लीला! आणि त्याची नसेल तर त्याच्या नावावर हे ग्रंर् चापून लादनू देिार् या मनुष्याच्या 
मूखथ श्रद्धेची! 

सारे रोम जळत असताना सारंगी वाजवीत ती गंमत पाहिारा असा देवाला कोिी 
नीरो समजण्यापेक्षा मानवी मूखथपिावरच वरील ववसंगतीचा दोष लादिे आम्हास तरी 
अधधक सयुल्क्तक वाटते. या सार् या ववसंगत आणि परस्परववरद्ध गोष्टीस स  घोडे  ारा 
टक्के भावाने ‘सनातन धमथ’ ही एकच पदवी देण्यास मानवी  ुद्धधच चुकली आहे. सनातन 
धमथ ह्या शब्दांचा हा रूढ अर्थच ह्या ववसंवादाला कारि झाला आहे, आणि त्या शब्दांच्या 
मूळ अर्ाथची छाननी करून त्याला संवादी असिार् या गोष्टीसच तो शब्द लावीत गेल्यान े
ह्या मतामतांच्या गल ल्यात खरा सनातन धमथ कोिता ते ननश्चयपूवथक नन पुष्कळ अंशी 
ननुःसंदेहपिे सांगता येते अशी आमची धारिा आहे. त्या शब्दांच्या अर्ाथची ती छाननी 
अशीुः 

सनातन शब्दाचा मुख्य अर्थ शाश्वत, अ ाधधत, अखंडनीय, अपररवतथनीय धमथ हा 
शब्द, इंल््लश ‘लॉ’ ह्या शब्दािमािेच आणि तसाच मानमसक िकक्रयेमुळे पुष्कळ अर्ांतरे 
घेत आला आहे. 

(अ) िर्म त्याचा मूळचा व्यापक अर्थ ननयम. कोित्याही वस्तूच्या अल्स्तत्वाचे नन 
व्यवहाराचे जो धारि, ननयमन करतो तो त्या वस्तूचा धमथ. सषृ्टीचे धमथ, पाण्याचे धमथ, 
अ्नीचे धमथ िभनृत त्यांचे उपयोग ह्या व्यापक अर्ीच होतात. सलृ्ष्टननयमांस ‘लॉ’ शब्दही 
लावतातच, जसे ‘लॉ ऑफ गॅ्रल्व्हटेशन.’ 

(आ) ह्याच व्यापक अर्ाथमुळे पारलौककक आणि पारमाधर्थक पदार्ांच्या ननयमांसही 
धमथच म्हिण्यात येऊ लागले. मग ते ननयम ित्यक्षागत असोत वा तसे भासोत! स्वगथ, 
नरक, पूवथजन्म, पुनजथन्म, ईश्वर, जीव, जगत ् यांचे परस्परसं ंध, ह्या सार् यांचा समावेश 
धमथ ह्या शब्दातच केला गेला. इतकेच नव्हे तर हळूहळू तो धमथ शब्द या त्याच्या 
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पारलौककक ववभागार्थच ववशेषेकरून राखून ठेवल्यासारखा झाला. आज धमथ शब्दाचा ववशेष 
अर्थ असा हाच होतो, की या अर्ी धमथ म्हिजे ‘ररमलजन.’ 

(अ) मनुष्याचे जे ऐहहक व्यवहार वरील पारलौककक जगतात त्यास उपकारक 
ठरतीलसे वाटले, त्या पारलौककक जीवनात त्याचे धारि करतील असे भासले, तेही धमथच 
मानण्यात आले. इंल््लशमध्ये मोसेस, अब्राहाम, महंमद िभनृत पैगं रांच्या स्मतृीतही 
अशाच खच्चून असलेल्या सार् या कमथकांडास ‘लॉ’च म्हटले आहे. या अर्ी धमथ म्हिजे 
आचार. 

(उ) शेवटी वरील आचार वगळून मनुष्या-मनुष्यांतील जे केवळ ऐहहक िकरिीचे 
व्यवहार असतात त्या व्यक्तीच्या वा राष्राच्या वतथनननयमांसही पूवी धमथच म्हित. 
स्मतृीत युद्धनीनत, राजधमथ, व्यवहारधमथ िभनृत िकरिातून हे गोवलेले असतात. पि 
आज यांपैकी पुष्कळसा भाग स्मनृतननष्ठ अपररवतथनीय धमथसते्ततून ननघून आपल्या इकडेही 
पररवतथनीय मनुष्यकृत ननयमांच्या कक्षेत, शास्त्रीपंडडतांनाही ननवषद्ध न वाटावा इतक्या 
ननववथवादपिे समाववष्ट झालेला आहे. जसे गाडी हाकण्याचे नन धं, मशवीगाळ, चोरी, 
इत्यादीकांचे दंडववधान तो नन धंशासनाचा (कायदेशासनाचा) िदेश होय. आपल्या इकड े
धमथ शब्द आज जसा ‘ररमलजन’ ह्या ववशेषार्ी राखीव झाला आहे, तसाच इंल््लशमध्ये 
‘लॉ’ हा शब्द ववशेषार्ी ह्या नन धंशासनास आज वाहहला जात आहे. ह्या िकरिी धमथ 
म्हिजे नन धं (कायदा ‘लॉ’). 

या लेखास अवश्य तवेढा सनातन आणि धमथ ह्या शब्दांच्या अर्ाथचा उलगडा असा 
केल्यानंतर आता धमथ शब्दाच्या या वरील ववभागांपैकी कोित्या ववभागास सनातन हा 
शब्द यर्ार्थपिे लावता येईल हे ठरवविे फारसे अवघड जािार नाही. सनातन धमथ ह्याचा 
वर दाखवल्यािमािे आमच्यापुरता तरी आम्ही ननल्श्चत केलेला अर्थ म्हिजे शाश्वत 
ननयम, अपररवतथनीय, जे  दलू नयेत इतकेच नव्हे तर जे  सलिे मनुष्याच्या शक्तीच्या 
 ाहेरची गोष्ट आहे असे अ ाधधत जे धमथ असतील, ननयम असतील, त्यासच सनातन 
धमथ ही पदवी यर्ार्थपिे देता येईल. हे लक्षि वर धमाथचा जो पहहला ववभाग पाडलेला 
आहे त्या सलृ्ष्टननयमांस तंतोतंत लागू पडते. ित्यक्ष अनुमान आणि त्यांना सवथस्वी 
ववरद्ध न जािारे आप्तवाक्य या िमािांच्या आधारे मसद्ध होऊ शकिारे आणि 
ज्याववषयी कोिीही यर्ाशास्त्र ियोग केला असता त्या त्या कायथकारिभावाच्या कसोटीस 
जे पूिथपिे केव्हाही उतरू शकतात असे मनुष्याच्या ज्ञानाच्या आटोक्यात जेजे सलृ्ष्टननयम 
आणि जी जी वैज्ञाननक सत्ये आज आलेली आहेत त्यास त्यासच आम्ही आमचा सनातन 
धमथ समजतो. ननुःशेष पररगिनास्तव नव्हे तर हद्दशथनार्थ म्हिून खालील नामोल्लेख पुरे 
आहेत. िकाश, उष्िता, गनत, गणित, गणितज्योनतष, ध्वनन, ववद्युत, चंु क, रेडडयम, 
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भूगभथ, शरीर, वैद्यक, यतं्र, मशल्प, वानस्पत्य जैन, आणि तत्सम जी ियोगक्षम शास्ते्र 
(सायन्सेस) आहेत त्यांचे जे ित्यक्षननष्ठ आणि ियोगमसद्ध ननयम आज मनुष्यजातीस 
ज्ञात झालेले आहेत तोच आमचा खरा सनातन धमथ होय. ते ननयम आयांसाठी वा 
अनायांसाठी, मुल्स्लमांसाठी वा काफरांसाठी, इस्राइलांसाठी वा हीदनांसाठी अवतीिथ झालेले 
नसून ते सवथ मनुष्यमात्रास ननुःपक्षपाती समानतेने लागू आहेत. हा खरा सनातन धमथ 
आहे. इतकेच नव्हे तर हा खरोखर मानवधमथ आहे. हा केवळ ‘कृत ेत ुमानवो धमथुः’ नाही 
तर बत्रकाला ाधधत मानवधमथ आहे; म्हिूनच त्यास सनातन हे ववशेषि ननववथवादपिे लाग ू
पडते. सूयथ, चंद्र, आप, तजे, वायु, अल््न, भूमम, समुद्र िभनृत पदार्थ ह्या, कोिी लोभाच्या 
लहरीिमािे िसन्न वा रष्ट होिार् या देवता नसून ह्या आमच्या सनातन धमाथच्या 
ननयमांनी पूिथपिे  द्ध असिार् या वस्तु आहेत. ते ननयम जर आणि ज्या िमािात 
मनुष्यास हस्तगत करता येतील तर आणि त्या िमािात ह्या सवथ सलृ्ष्टशक्तींशी त्याला 
रोखठोक आणि ब नचूक व्यवहार करता आलात पाहहजे-करता येतोही. भर महासागरात 
तळाशी भोके पडलेली नाव सोडून मग ती  ुडू नये म्हिून जरी त्या समुद्रास 
िसादववण्यास्तव नारळांचे ढीग त्यात फेकले आणि अगदी शुद्ध वैहदक मंत्रात जरी टाहो 
फोडला की ‘तस्मा अरं गमाव वो यस्य क्षयाय ल्जन्वर्। आपो जनयर्ा चनुः ।’ तरी तो 
समुद्र आमच्या ‘जना’ं सह त्या नावेस  ुडववल्यावाचून हजारात नउशे नव्याण्िव िसंगी 
राहत नाही, आणि जर त्या नावेस वैज्ञाननक ननयमांनुसार ठाकठीक करून, पोलादी 
पत्र्यांनी मढवून ‘ ेडर’  नवून सोडली तर नतच्यावर वेदांची होळी करून शेकिारे आणि 
पंचमहापुण्ये समजून दारू पीत, गमांस खात, मस्त झालेले राविाचे राक्षस जरी चढलेले 
असले तरी त्या  ेडर रिनावेस हजारांत नउशे नव्याण्िव िसंगी समुद्र  ुडवीत नाही;  ुडवू 
शकत नाही. नतला वाटेल त्या सुविथभूमीवर तोफांचा भडडमार करण्यासाठी सुखरूपपिे 
वाहून नेतो! जी गोष्ट समुद्राची तीच इतर महद्भूतांची. त्यास मािसाळववण्याचे महामंत्र 
शब्दननष्ठ वेदांत वा झेंदावेस्तात, कुरािात वा पुरािात सापडिारे नसून ित्यक्षननष्ठ 
ववज्ञानात (सायन्समध्ये) सापडिारे आहेत. हा सनातन धमथ इतका पक्का सनातन, इतका 
स्वंयमसद्ध नन सवथस्वी अपररवतथनीय आहे की, तो  ुडू नये, पररवतथन पावू नये, म्हिून 
कोिताही सनातन धमथसरंक्षक-संघ स्र्ापण्याची तसदी कमलयुगात देखील र्घयावयास नको. 
कारि या वैज्ञाननक सनातन धमाथस  दलववण्याचे सामथ्यथ मनुष्यात कोिासही आणि 
कधीही येिे शक्य नाही. 

हीही गोष्ट आम्ही जािून आहोत की, हे सनातन धमथ, हे सलृ्ष्टननयम, संपूिथपिे 
मनुष्याला आज अवगत नाहीत- हुधा केव्हाही तसे अवगत होिार नाहीत. जे आज 
अवगत आहेसे वाटते त्याववषयीचे आमचे ज्ञान ववज्ञानाच्या ववकासाने पुढे र्ोडे चुकलेलेही 
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आढळेल; आणि अनेक नवीन नवीन ननयमांच्या ज्ञानाची भर तर त्यात ननल्श्चतपिे पडेल. 
जेव्हा जेव्हा ती भर पडेल वा तीत सुधारिा करावी लागेल तेव्हा तेव्हा आम्ही आमच्या 
या वैज्ञाननक स्मतृीत न लाजता, न लपववता ककंवा आजच्या श्लोकांच्या अर्ांची 
अिामाणिक ओढाताि न करता नवीन श्लोक िकटपिे घालून ती सुधारिा घडवून आिू, 

आणि उलट मनुष्याचे ज्ञान वाढले म्हिून त्या सुधारिेचे भूषिच मानू. 
आम्ही स्मतृीस सनातन, अपररवतथनीय, समजत नाही तर सत्यास सनातन समजतो, 

अपररवतथनीय समजतो. स्मनृत  दलाव्या लागतील म्हिून सत्यास नाकारिे हे घर वाढवावे 
लागेल म्हिून मुलांमािसांचीच कत्तल करण्यासारखे वेडेपिाचे आहे. 

धमथ या शब्दाच्या पहहल्या ववभागात मोडिार् या सलृ्ष्टधमाथस सनातन हे ववशेषि पूिथ 
यर्ार्थतेने लागू शकते हे वर सांधगतले. आता त्या धमथ शब्दाचा जो दसुरा ववभाग आम्ही 
वर पाडला आहे त्या पारलौककक आणि पारमाधर्थक ननयमांचा ववचार करू. या िकरिासच 
आज सनातन धमथ हा शब्द ववशेषतुः लावण्यात येतो. ईश्वर, जीव, जगत यांच्या स्वरूपाचे 
नन परस्परसं ंधाचे अल्स्तरूप ककंवा नाल्स्तरूपकाही बत्रकाला ाधधत ननयम असलेच 
पाहहजेत. त्याचिमािे जन्ममतृ्यु, पूवथजन्म, स्वगथनरक यांववषयीही जी कोिची वस्तुल्स्र्नत 
असेल ती ननल्श्चतपिे सांगिारे ज्ञानही बत्रकाला ाधधत म्हिवून घेण्यास पात्र असिारच. 
यास्तव या पारलौककक िकरिींचे मसद्धान्तही सनातन धमथ म्हिजे शाश्वत, अवपवतथनीय 
धमथ होत यात शंका नाही. 

परंतु त्या िकरिी जी माहहती नन ननयम मनषु्यजातीच्या हाती आज असलेल्या 
यच्चयावत ्धमथग्रंर्ातून हदलेले आढळतात, त्यातील एकासही सनातन धमथ, अपररवतथनीय, 
ननल्श्चत मसद्धान्त असे म्हिता येत नाही. ननल्श्चत झालेल्या वैज्ञाननक ननयमांिमािे 
धमथग्रंर्ातील हे पारलौककक वस्तुल्स्र्तींचे विथन ित्यक्षननष्ठ ियोगांच्या कसोटीस मुळीच 
उतरलेले नाही. त्यांची सारी मभस्त  ोलूनचालून एकट्या शब्दिामाण्यावर, आप्तवाक्यावर, 
ववमशष्ट व्यक्तींच्या आंतर अनुभूतीवर अवलं ून असते. त्यातही फारसे ब घडले नसते. 
कारि काही मयाथदेपयतं ित्यक्षानुमाननक िमािास अववरद्ध असिारे शब्दिमाि, 

आप्तवाक्य, हेही एक िमाि आहेच आहे. पि केवळ या िमािाच्या कसोटीस देखील या 
धमथग्रंर्ातील पारलौककक ववधान लवलेशही उतरत नाही. िर्म आप्त कोि? -तर आमच्या 
इकडेच धमथग्रंर्च म्हितात की, धचत्तशुद्धीने सत्त्वोदय झालेले ज्ञानी भक्त आणि 
समाधधमसद्ध योगी चालेल; या पूिथिज्ञ आप्तात शंकराचायथ, रामानुज, मध्व, वल्लभ यांचा 
तरी समावेश केला पाहहजे ना? महाज्ञानी कवपलमुनन, योगसूत्रकार पतंजमल यांनाही गाळिे 
अशक्य. उदाहरिार्थ इतके आप्त पुरेत. आप्तवाक्य, शब्दिमाि असेल तर ह्यांचा त्या 
त्या ववमशष्ट वस्तुल्स्र्तीचा अनुभव एकच असला पाहहजे. पि पारलौककक आणि 
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पारमाधर्थक सत्याचे जे स्वरूप आणि जे ननयम ते ित्येकी सांगतात ते ित्येकी मभन्नच 
नव्हेत तर  हुधा ित्येकी परस्परववरद्ध असतात! कवपलमुनन सांगिार-पुरष नन िकृनत ही 
दोनच सत्ये आहेत; ईश्वर ीश्वर हम कुछ नही जानते! समाधधमसद्ध पतंजमल सांगतात- 
‘तत्र पुरषववशेषो ईश्वरुः!’ शंकराचायथ सांगतात-पुरष वा पुरषोत्तम ईश्वर हे मायोपाधधक 
आणि माया ाधधत असून ‘ब्रह्म सत्य जगल्न्मथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरुः’ अद्वैत हेच सत्य! 
रामानुज सांगतात-साफ चूक आहे; हा िच्छन्न  ौद्धवाद! ववमशष्टाद्वैत हे सत्य! माध्व-
वल्लभ म्हििार, जीव आणि मशव भक्त आणि देव, जड आणि चैतन एक म्हिता तरी 
कस?े द्वैत हेच सत्य! अशा या महनीय साक्षीदारांच्या स्वानुभूत शब्दांसरशी गोंधळून 
 ुद्धध जर उद्गारली - 

पाहहयले प्रत्यक्षची । कधथतो पाहहयले त्याला । 
िदनत सारे । आप्तधच सारे । मानू किणाला ?।। 

तर त्यात नतचा काय दोष? तरी आम्ही या योगमसद्धांच्या साक्षीत त्या परम 
योगमसद्धाची-त्या तर्ागत  ुद्धाची साक्ष काढली नाही! देवववषयक हा यच्चयावत ्
ववधानसमूह त्याच्या समाधधस्र् स्वानुभूतीत ननव्वळ ‘ब्रह्मजाल’ म्हिून टाकाऊ ठरला! 
समाधधमय ज्ञान, स्वानुभूनत ही ह्या पारलौककक वस्तुल्स्र्तीस अ ाधधत नन ववश्वासाहथ 
िमाि कसे होऊ शकत नाही, ननदान अजून शकले नाही, त े असे पाहहल्यावर इतके 
सांगिे पुरे आहे की, शब्दिामाण्याचीही ल्स्र्नत वरील आप्तिमािासारखीच आहे. अपौरषेय 
वेद ज्या कारिासाठी अपौरषेय मानावे त्याच कारिासाठी तौमलद, इंल्जल,  ाय ल, कुराि, 

अवेस्ता, स्विथग्रंर्-एक का दोन! जगात जवळ जवळ जे पन्नासएक ग्रंर् तरी आजही 
ईश्वरदत्त म्हिून िख्यात आहेत, तेही सवथ औपरषेय मानिे भाग पडते. आणि त्या 
ित्येकात देवाने ित्येक तहदतर अपौरषेय धमथग्रंर्ातील पारलौककक वस्तुल्स्र्तीच्या 
हदलेल्या माहहतीशी ववमभन्न, ववसंगत नन ववरद्ध माहहती हदली आहे. वेद सांगतात, 
स्वगाथचा इंद्र हाच राजा! पि  ाय लाच्या स्वगाथत इंद्राचा पत्ता टपालवाल्याला देखील 
माहीत नाही. देवपुत्र येशूच्या कं रेस सार् या स्वगाथची ककल्ली! देव नन देवपुत्र दोघे एकच 
Trinity in Unity, Unity in Trinity! कुरािातील स्वगाथत ‘ला अल्ला अल्ल्लला आणि 
महंमद रसुलल्ला!’ नतसरी गोष्ट नाही. रेड इंडडयनांच्या स्वगाथत डुकरेच डुकरे, घनदाट 
जंगले! पि मुल्स्लम पुण्यवंतांच्या स्वगाथत असली ‘नापाक चीज’ औषधाला देखील 
सापडिार नाही! आणि ह्या ित्येकाचे म्हििे हे की, स्वगथ मी सांगतो तसाच आहे. 
ित्यक्ष देवाने हे सांधगतले; नव्हे, महंमदाहद पैगं र तर वर जाऊन, राहून, स्वतुः ते पाहून, 
परत आले नन त्यांनीही तेच सांधगतले! तीच ल्स्र्ती नरकाची! पुरािात मूनत थपूजक नन 
याक्षज्ञक तर काय, पि यज्ञात मारलेले  ोकड देखील स्वगाथतच जातात असा त्यांचा 
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मेल्यानंतरचा पक्का पत्ता हदला आहे. पि कुराि शपरे्वर सांगते की, नरकातल्या जागा, 
ककतीही दाटी झाली तरी, जर कोिाकररता राखून ठेवल्या जात असतील तर त्या ह्या 
मूनत थपूजक आणि अल््नपूजक सज्जनांसाठीच होत! मेल्यानंतरचा त्यांचा नक्की पत्ता नरक! 
शब्दाशब्दांत भरलेली अशी ववसंगनत कुठवर दाखवावी! हे सारे धमथग्रंर् अपौरषेय यास्तव 
खरे धरावे तरीही त्यात सांधगतलेली पारलौककक वस्तुल्स्र्नत शब्दािमािेच देखील 
मसद्धान्तभूत ठरत नाही-अन्योन्यव्याघातात!् त ेसारे मनुष्यकल्ल्पत म्हिून खोटे मानले 
तर ती मसद्धान्तभूत ठरत नाहीच नाही- वदतो व्याघातात! आणि काही खोटे मानावे 
तरीही त ेतसे नन हे अस ेका, हे ठरववण्यास त्यांच्या स्वतुःच्या शब्दावाचून दसुरे िमािच 
नसल्यामुळे, ती मसद्धान्त ठरत नाही ती नाहीच- स्वतंत्रिमािाभावात!्! 

यास्तव ित्यक्ष, अनुमान वा शब्द यांपैकी कोिच्याही िमािाने पारलौककक 
वस्तुल्स्र्तीचे आज उपलब्ध असलेले विथन हे मसद्ध होत नसल्यामुळे त्यास सनातन धमथ 
बत्रकाला ाधधत नन अपररवतथनीय सत्य, असे म्हिता येत नाही. तशा कोित्याही ववधेयास 
तसे मसद्धान्तस्वरूप येता तेही आमच्या सनातन धमाथच्या स्मतृीत गोवले जाईलच; पि 
आज तरी तो ववषयच ियोगावस्रे्त आहे आणि आप्तांची या अपौरषेय ग्रंर्ांचीही 
तद्ववषयक ववधाने मसद्धान्त नसून क्ललृ्प्त (हायपॉरे्सीज) आहेत, फार तर सत्याभास 
आहे; पि सत्य नव्हे! ते जािण्याचा ियत्न यापुढेही व्हावयास पाहहजे, तर्ावप त्याववषयी 
शक्य त्या क्ललृ्प्त योजून त े स्वगीय ऋत आणि अनतृ िाप्त करून घेण्यासाठी इतका 
अनतमानुष ियत्न करून, इतक्या हदक्षांना तरी त्यांचा पत्ता लागत नाही हे मसद्ध 
केल्याववषयी आणि आपल्या देवतुल्य अवतारांनी अणखल मानव जातीचा कुसवा धन्य 
केल्याववषयी नधचकेतापासून तो नानकापयतं या पुण्यश्लोकाचे आणि िेवषतांचे, या शु्रतींचे 
आणि या स्मतृींचे, आम्हा मानवांवर जे नानाववध उपकार झालेले आहेत ते मात्र केव्हाही 
फेडता येिार नाहीत; ही कृतज्ञ जािीव येरे् व्यक्तववल्यापासून आम्हास पुढचे अक्षर 
मलहवतच नाही! 

शेवटी राहता राहहले धमाथचे शेवटचे दोन अर्थ. आचार आणि नन धं. या दोन्ही अर्ी 
धमथ शब्दास सनातन हे ववशेषि लावता येत नाही. मनुष्याचे जे ऐहहक व्यवहार त्याच्या 
पारलौककक जीवनास उपकारक आहेत असे समजले जाई, त्यास आम्ही आचार हा शब्द 
योजतो. अर्ाथत ् वर दशथववल्यािमािे पारलौककक जीवनासं ंधी अल्स्तपक्षी वा नाल्स्तपक्षी 
अजून कोिताही नक्की मसद्धान्त मनुष्यास कळलेला नसल्याने त्याला कोिता ऐहहक 
आचार उपकारक होईल हे ठरवविे अशक्य आहे. हहदंूंच्याच नव्हे तर मुल्स्लम, णिश्चन, 
पारशी, यहुदी िभनृत झाडून सार् या धमथग्रंर्ांतील कमथकांडाचा पाया असा वाळूच्या हढगावर 
उभारलेला आहे. ‘क्ष’ भू हे  ेट की गाव, रान की वैराि, पूवेस की उत्तरेस, की आहे की 
नाहीच हेच ल्जरे् ननल्श्चले गेले नाही नतर्े त्या ‘क्ष’ भूमध्ये सुखाने नांदता यावे म्हिून 
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कोिच्या वाटेने जावे आणि कोिची मशधामशदोरी नतरे् उपयोगी पडेल ह्याचे  ारीकसारीक 
अपररवतथनीय ननयम ठरवविे ककती अनमान धपक्याचे काम! तसेच हे; यास्तव अमुक 
ऐहहक आचाराने परलोकी अमुक उपयोग होतो असे सांगिार् या कोित्याही ननयमास आज 
तरी सनातन धमथ म्हिजे शाश्वत अपररवतथनीय नन अ ाधधत ननयम असे मुळीच म्हिता 
येिार नाही.  ाकी िश्न उरला नन धंाचा (कायद्याचा); आणि मनुष्यामनुष्यातील 
मशष्टाचाराचा. यासही स्मतृीत जरी ‘एष धमथस्सनातनुः’ म्हिून म्हटलेले असले तरी त े
सवथरै्व पररवतथनीय होत े आणि असले पाहहजे. स्मतृीतही सत्याहद युगातील सनातन 
धमापंैकी काही कमलवजथ म्हिून पुढे त्याज्य ठरववले. म्हिजे काय? त्याचिमािे  हुतेक 
‘एष धमथस्सनातनुः’ पुढच्याच अध्यायातून आपद्धमाथच्या अनुष्टुपाने खरडून टाकले 
जातात. म्हिजे काय? म्हिजे हेच की आपद् वा संपद्  िसंगी ककंवा युगभेदाने 
पररल्स्र्नतभेद झाला की हे नन ंध  दलिेच इष्ट होय. अर्ाथत ्त ेअपररवतथनीय सनातन 
नसून पररवतथनीय होत. मनूने राजधमाथत युद्धनीतीचा सनातन धमथ म्हिून जो सांधगतला 
त्यात चतुरंग दलाचा सववस्तर उल्लेख आहे; पि तोफखान्याचा वा वैमाननक दळाचा 
नामननदेशही नाही. आणि सैन्याच्या अग्रभागी शौरसेनी लोक असावेत असे जे सांधगतले ते 
मनूच्या काळी हहतावह होते म्हिूनच सांधगतले असले तरीही ह्या ननयमांस अपररवतथनीय 
सनातन धमथ समजून जर आमचे सनातन धमथसंघ आजही केवळ धनुधथरांना पुढे घालून 
आणि आठघोडी रर् सजवून एखाद्या युरोपच्या अवाथचीन महाभारतात शतू्रस 
र्रारववण्यासाठी-अगदी श्रीकृष्िाचा पांचजन्य फंुकीत चालून गेले तर पांचजन्य करीतच 
त्यांना परत यावे लागेल, हे काय सांगावयास पाहहजे? हहदंसुेनेच्या अग्रभागी मनुननहदथष्ट 
शौरसेनीय िभनृत सैननक होते तोवर हहदंूंस मुसलमान धूळ चारतच पुढे घुसत आले; पि 
मनुस्मतृीत ज्यांचे नावगावही नाही ते मराठे, शीख, ते गुरखे जेव्हा हहदंसुेनेच्या अग्रभागी 
घुसले तेव्हा त्याच मुसलमानास तीच धूळ खावी लागली! आचार, रूहढ, नन धं हे सारे 
मनुष्यामनुष्यातील ऐहहक व्यवहाराचे ननयम पररल्स्र्नत पालटेल तसे पालटीतच गेले 
पाहहजेत. ज्या पररल्स्र्तीत जो आचार वा नन धं मनुष्याच्या धारिास आणि उद्धारिास 
हहतिद असेल तो त्याचा त्या पररल्स्र्तीतील धमथ, आचार, नन धं. ‘न हहसवथहहतुः 
कल्श्चदाचारुः संिवतथते । तेनैवान्युः िभवनत सोऽपरो  ाधते पुनुः।। (म. भा. शांनतपवथ.) 
सारांश  
(१) जे सलृ्ष्टननयम ववज्ञानास ित्यक्षननष्ठ ियोगान्ती सवथरै्व अ ाधधत, शाश्वत, सनातन 
असे आढळून आले आहेत तेच काय ते खरे सनातन धमथ होत. 
(२) पारलौककक वस्तुल्स्र्तीचे असे ियोगमसद्ध ज्ञान आपिास मुळीच झालेले नाही. 
यास्तव तो ववषय अद्याप ियोगावस्रे्त आहेसे समजून त्याववषयी अल्स्तरूप वा 
नाल्स्तरूप काहीच मत करून घेिे अयुक्त आहे. त्या पारलौककक िकरिी नाना क्ललृ्प्त 
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सांगिारे कोिचेही धमथग्रंर् अपौरषेय वा ईश्वरदत्त नसून मनुष्यकृत वा मनुष्यस्फूतथ 
आहेत. त्यांच्या क्ललृ्प्त िमािहीन असल्याने त्यास सनातन धमथ, शाश्वत सत्य असे 
म्हिता येत नाही. 
(३) मनुष्याचे झाडून सारे ऐहहक व्यवहार, नीनत, रीनत, नन धं हे त्यास या जगात हहतिद 
आहेत की नाहीत या ित्यक्षननष्ठ कसोटीनेच ठरववले पाहहजेत, पाळले पाहहजेत, पररवनतथले 
पाहहजेत. ‘पररवनतथनन ससंारे’ ते मानवी व्यवहारधमथ सनातन असिेच शक्य नाही, इष्ट 
नाही. महाभारतामध्ये म्हटले आहे तेच ठीक की, ‘अतुः ित्यक्षमागेि व्यवहारववधध नयेत।्’ 
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४. यज्ञाची क ळकथा 
मनुष्याला हवा तेव्हा नन हवा नततकाच अल््न जेव्हा कृबत्रमपिे उत्पाहदता आला 

तेव्हा ननसगाथवर एक अत्यंत महत्वाचा ववजय त्याने संपाहदला.  ाष्प वा ववद्युत ् वा 
रेडडअमच्या शोधांनी मनुष्याच्या संस्कृतीचे जसे एकेक नवे युगचे युग िवनतथले, तसेच 
अ्नीच्या शोधानेही मनुष्याच्या िार्ममक अवस्रे्त िगतीचे एक मन्वंतर घडवून आिले. 
अवाथचीन ऐनतहामसक काली  ाष्प वा ववद्युत ्ककंवा रेडडअम यांचा शोध ल्जतका अलौककक 
नततकाच त्या िाचीन पौराणिक कालातील हा अ्नीचा शोधही एक अलौककक आश्चयथ 
होते! 

यास्तवच त्या अ्नीचा शोध ज्या ज्या  ुद्धधमान पुरषांनी लावला त्यांना त्यांना त्या 
त्या िाचीन लोकांत महवषथपदाचा वा देवत्वाचा मान ममळाला. आपल्या वैहदक आयांत काही 
ऋषींना अ्नीचे शोधक म्हिून वैहदक शल्क्तशाली मंत्रदृष्ट्यासमान गौरववले जाते. िाचीन 
पारमसकात आणि िाचीन धचनी लोकातही अ्नीचे शोधक, अ्नीची युल्क्त काढिारे, 
अ्नीस िकटवविारे म्हिून ह्या वा त्या पुरषांस त्यांच्या त्यांच्या धमथग्रंर्ांतून देवकल्प 
स्र्ान िाप्त झालेले आहे. धमथग्रंर्ांतील ह्या आख्यानयकांवरूनही अ्नीची ‘युल्क्त’ 
मनुष्यात कोिीतरी ‘शोधून’ काढली असली पाहहजे हेच मसद्ध होते. 

मनुष्यास, अगदी िाचीन काळी अ्नीची युल्क्त सुचण्याचे दोनच मागथ संभवनीय 
असावेत. ज्या ववस्तीिथ रानावनातून तो मनुष्य त्याच्या पशुकल्प वन्यावस्रे्त हहडंे, त्यात 
जे  ोलता  ोलता झाडावर झाडे घासून िचंड विवे पेट घेत, ते सूक्ष्मपिे अवलोकीत 
असता त्यांचे ‘घषथि’ हे कारि मनुष्याच्या लक्षात हळूहळू आले असावे. आणि त्या त्या 
लाकडांवर ती ती लाकडे घासून पाहताच हठिगी उडल्यावाचून राहत नाही हा ननयम त्यास 
कळला असावा. आज अत्यंत तुच्छ नन उपेक्षिीय वाटिारे त े हे दृश्य जेव्हा मनुष्यास 
हदसले तेव्हा त्यास त्या िार्ममक  ुद्धीच्या युगात केवढे आश्चयथ वाटले असेल! ज्या 
लाकडास पेटताक्षिीच तो जाळूम भस्म करतो, तोच अल््न ह्या लाकडाच्या पोटात 
स्वस्र्पिे राहतो, केवडे आश्चयथ! मनुष्याच्या पाठीवर र्ापट मारताच त्याचा तत्क्षिी वाघ 
होऊन उठावा नन मािसे खात सुटावा असे काही घडताच आज ल्जतके आश्चयथ वाटेल, 
नततकेच त्या वेळेस ते अद्भुत वाटले असले पाहहजे! दसुरा संभव म्हिजे गारगोटीवर 
गारगोटी सहजगत्या आपटता आपटता हठिगी उडून खाली पसरलेल्या पालापाचोळ्याने पेट 
घेण्याचा आणि वारंवार तेच घडता घडता अ्नीच्या उत्पत्तीचा तो ननयम ध्यानात 
यावयाचा. होय ना होय, वन्यावस्रे्त मनुष्यास या दोन्हीपैकीच कोित्या तरी एका 
ननयमाचा पत्ता लागून अ्नीचा ‘शोध’, अ्नीची ‘युल्क्त’ सापडली असली पाहहजे. आणि 
ज्याने ती िर्म काढली ककंवा ती माहीत नसलेल्या लोकांत िर्म िचारली तो मनुष्य, 
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आज आपिास  ाष्पशक्तीचा वा ब नतारी तारायंत्राचा शोधक वाटतो त्याहून ककतीतरी 
अधधक पटीने त्याच्या युगातील वन्य नन अि ुद्ध मनुष्यास ‘अलौककक’ वाटला असला 
पाहहजे. 

मागच्या वन्य युगातील अत्यंत पुढारलेल्या पि आजच्या वैमाननक युगाच्या मानान े
अत्यंत मागासलेल्या अशा ज्या रानटीतील रानटी जानत आज सापडतात त्यांच्यात अल््न 
उत्पाहदण्याची युल्क्त म्हिजे वरील दोन्हीपैकी कोिची तरी एक वा दोन्ही तेवढ्याच 
सापडतात. नतसरी युल्क्त त्यास ठाऊक असल्याचे  हुधा आढळत नाही. ह्या 
पुराव्यावरूनही वरील तकाथसच  ळकटी येते. 

त्यातही वैहदक आयांच्या वेदकाळापूवथ पररल्स्र्तीत जेव्हा केव्हा अ्नीची युल्क्त 
सापडली तेव्हा ती ज्वलनगभथ काष्ठांच्या घषथिाचीच असली पाहहजे हा तकथ  आपल्या 
यज्ञसंस्रे्तील अल््न उत्पाहदण्याची जी कक्रया अत्यंत धम्यथ मानलेली आहे तीवरूनही 
समधर्थला जातो. 

धमथसंस्कारात ज्या ज्या कक्रया धाममथक म्हिून धचरस्र्ानयत्व पावतात, त्या  हुधा त्या 
त्या काळचा इनतहास असतात. भूगमभथत स्तरांतून जशी त्या त्या काळची सलृ्ष्टल्स्र्नत नन 
समाजल्स्र्नत धचरे ंद करून टाकलेली असते, तसेच धाममथक संस्कारातून त्या त्या काळचे 
ज्ञान नन अज्ञान अल्स्र्-ल्स्र्र (Fossilized) धचरे ंद नन धचरंतन करून ठेवलेले असते. 
उदाहरिार्थ, वववाहाच्या वेळी आपल्या महाराष्रीय कुमाररका नेहमीिमािे कासोटा न 
घातला त्या धाममथक ववधीपुरते ब नकासोट्याचे वस्त्र नेसतात. कारि जेव्हा हा वववाहववधी 
रचला, तेव्हाच्या आयथकुमाररकात कासोट्याची चाल नसावी. उत्तरेकडे मळू ‘आयाथवताथत’ 
उच्च विाथच्या ल्स्त्रयात आजही कासोटा  हुधा नसतो. ल्नाहद कायी मुहूताथची नक्की शुभ 
वेळ साधिे अत्यंत महत्वाचे वाटत असताही तशी वेळा अचूकपिे दाखवविारे अगदी 
अद्यतन घडयाळ कोिीही उपाध्याय ह्या धाममथक ववधीतल्या घहटकापात्र-पूजनात पूजिार 
नाही, त्याला ते स्र्ान घेऊ देिार नाही. ह्या धाममथक घहटकालयाचा मान त्या गंगाळात त े
भोक पाडलेले घहटकापात्र टाकून  नववलेल्या अत्यंत अडािी घहटकापात्रालाच ममळिार! 
कारि? हेच की जेव्हा हे वववाहववधध रचले वा रढावले तेव्हा आपल्या लोकांचे अत्यंत 
सुधारलेले घडयाळ म्हिजे गंगाळाचेच होते. त्यावर ‘धमाथ’चा छाप पडताच ते ज े
‘अल्स्र्ल्स्र्र’ होऊन  सले ते  सले. तीच गोष्ट ववजेच्या वा ्यासच्या आजच्या अद्यावत ्
िदीपाची! देवळात वा घरात ह्या लखलखीत हदव्यास देवपिाचा, पववत्रतेचा मान काही 
ममळिार नाही. त्यांना संध्याकाळी कोिीही ‘दीपोज्योनतनथमोऽस्तु ते’ म्हिून नमस्कार 
करिार नाही-तो दीपदेवतेचा मान ममळिार त्या ममिममण्या पंर्ीला वा समईला; कारि 
आपल्या पूजािभनृत धाममथक आचारांची ठेवि जेव्हा घडली गेली, तेव्हा त्या काळच्या 
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सुधारलेल्यात सुधारलेला हदवा होती ही पंर्ी वा समई; धमांचा छाप पडला नतच्यावर 
त्यासरशी नतचे पाववत्र्य ‘अल्स्र्ल्स्र्र’ होऊन  सले. ‘धमाथचा’ हदवा त्या सनातन पंर्ीचा; 
असा ममिममिा, काजळलेला, उजेड र्ोडा-धूर फार! ववज्ञानाचा हदवा ववजेचा! अद्यतन!!! 
िाचीन समाजल्स्र्तीची सांगाडा िाचीन धमथ-संस्कारातील तंत्रातूनच  हुधा गाडलेला 
सापडतो, या ननयमाच्या अनुसंधानाने अ्नीची युल्क्त वैहदक आयांच्या अत्यंत िाचीन 
पूवथजांस कशी सापडली त्याचा पत्ता त्यांच्या अल््न चेतववण्याच्या पुरातन धाममथक तंत्रात-
म्हिजेच यज्ञववधीत-सापडण्याचा पुष्कळ संभव असिारच आणि ज्या अर्ी यज्ञातला 
पववत्र अल््न म्हटला म्हिजे तो काष्ठावर काष्ठ घासूनच उत्पादावा लागतो, त्या अर्ी 
त्या यज्ञीय तंत्रास रचिार् या िाचीन युगात अल््न चेतववण्याची उत्कृष्ट युल्क्त काष्ठावर 
काष्ठ घासून हठिगी पाडिे ही आणि हीच असली पाहहजे. आता त्याहून अनेक पटींनी 
सुधारलेला आगपेटी वा वीज टने जरी ननघाली आहेत, तरीही धाममथक अल््न, समंत्रक 
वैहदक अल््न चेतववण्याचा मान त्या अद्यतन साधनास केव्हाही ममळिार नाही. तो त्या 
पाच हजार वषांपूवीच्या म्हिजेच पाच हजार वषांनी मागासलेल्या काष्ठावर काष्ठ घाशीत 
 सण्याच्या रीतीलाच ममळिार. कोिाचेही अज्ञान वा अपकृष्ट िघात त्यावर धाममथक छाप 
पडला की कसे ‘सनातन’ होऊन  सतात, पववत्र होऊन  सतात याची ही माननीय 
उदाहरिे होत. अद्यतन आगपेटीने पेटववलेला अल््न जरी अल््नच, तरी तो केव्हाही 
यज्ञीय पूज्यता पाविार नाही. यज्ञीय पूज्यतेला पात्र असा अल््न म्हटला की तो त्या 
पुरातन रानटी पद्धतीने काष्ठावर काष्ठ घाशीत  सूनच पाडला पाहहजे! 

अल््न हवा तेव्हा पेटववण्याची ही युल्क्त मनुष्यास सापडताच त्याच्या जीवनावर 
केवढा क्रांनतकारक पररिाम झाला असेल! त्याचे खािे, वपिे, राहिी, गनतल्स्र्ती 
यच्चयावत ् िकरिी केवढे िगनतपर मन्वंतर झाले असेल ते कल्पनेने आपिास सहज 
जािता येते. काळ्याकमभन्न मध्यरात्रीस एक िनतसूयथ, ‘उगव’ म्हिताच उगवण्याचे 
सामथ्यथ मनुष्यात आले! जन्मांध काळोखास डोळा फुटला-हदसू लागले! त्या अ्नीच्या 
कृपेने जे पचववता येत नव्हते ते अन्न मनुष्य पचवू लागला, ववतळववता येत नव्हत्या 
त्या धातु ववतळव ू लागला, काळोखातील भयकंर भीतीला म्हिजतेच भुतांना चक्क 
उजेडाच्या तीक्ष्ि तरवारीने कापून नाहीसे करू लागला. अशा त्या अत्यतं तेजस्वी असताही 
मनुष्यास एखाद्या सुहृदािमािे हाकेसरशी पाविार् या महासत्वाववषयी मनुष्यास अत्यतं 
कृतज्ञता वाटावी आणि मनुष्याने सार् या ‘चकाकिार् यांत,’ देवात त्याला अत्यंत विय नन 
पूज्य मानावे हे अगदी साहल्जक होते. 

अ्नीची युल्क्त सापडली तरी ती फार सोनयस्कर नव्हती. भर रात्री चटकन ्हदवा 
लावायचा तर काष्ठावर काष्ठ घासून, हठि्या धरून, ववस्तव करिे लां िीचेच काम, ती 
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अडचि गारगोट्यांच्या युक्तीत. अर्ाथतच एकदा केव्हातरी सवडीअंती पेटवून ठेवलेला 
ववस्तव तसाचा तसाच पटेलेला ठेविे, धान्यासारखाच ते मशजवविार् या ववस्तवाचाही ल्स्र्र 
साठा घरात नेहमीचाच सज्ज असिे हीच सोईस्कर. त्या काळी घासलेटासारखी ज्वालाग्राही 
नन आगपेटीसारखी शीघ्रचेतन साधने जवळ नव्हती. तेव्हा घरात ववस्तव सारखा पेटलेला 
ठेविे ककती सोयीचे नन अवश्य असे, ते अगदी तीसचाळीस वषांपलीकडच्या अत्यंत 
आधुननक काळातील गहृहिीही घरोघर सागंू शकतील. कारि या िौढा वपढीच्या 
 ालपिापयतं घरातील चुली महहनोगिती सारख्या पेटलेल्याच ठेवल्या जात. हदवसा 
सैपाक संपला की, राखेखाली गोवर् यांची खांडे खुपसून मशलगलेली ठेवायची; तीच हवी तेव्हा 
ढोसून पुन्हा भडकवायची. रात्रीचा सैपाक झाला की पुन्हा राखेत गोवर् यांची खांडे मशलगत 
रात्रभर ठेवायची, सकाळी पुन्हा भडकावून चुलीवर सैपाक चालू. असा क्रम सतत घरोघर 
चालला असल्याने  हुतेक घरी चारचार महहन्यांपूवी केव्हातरी पेटववलेला ववस्तव मध्ये 
मुळीच न ववझता महहनोगिती सारखा ल्जवंत राहहलेला असे. जर तीस वषांपूवी ही 
ल्स्र्नत, तर तीनचार हजार वषांपूवी ववस्तव सारखा ल्जवंत ठेविे ककती सोईचे नन अवश्य 
वाटत असेल ते सहज ध्यानात येत.े 

अ्नीच्या अत्यंत उपयकु्ततेमुळे त ेदैवी तेज जस ेदेवातील अत्यंत विय नन पूज्य 
देव झाले, तसेच अल््न सतत पेटत ठेवण्याची, त्या देवाचे अल्स्तत्व नन उपल्स्र्नत 
आपापल्या गहृात सतत शक्य करण्याची ही कक्रयाही नतच्या अत्यंत उपयुक्ततेमुळेच 
एखाद्या दैववक, धाममथक, पववत्र, कक्रयेसारखी कतथव्य होऊन  सली, संस्कार होऊन  सली, 
अल््नहोत्रपद पावली! पारमसकात पूजेचा अल््न वपढ्यान ् वपढ्या ववझू हदला जात नसे. 
पडपिजो ांनी काष्ठावर काष्ठ घासून वा गारगोटीने एकदा जी हठिगी पाडली नतची 
अव्याहत वंशपरंपरा, तो अल््न, केव्हाही न ववझता चार चार तर काय, पि चौदा चौदा 
वपढ्याही सारखा ल्जवंत ठेवण्यात येई-तीच उपवत्त आमच्या अल््नहोत्राच्या संस्रे्चीही 
असावी. 

चूल वा धचलीम पेटवविार् या व्यावहाररक आगीचे देवीकरि म्हिजेच अल््न देव, 
यज्ञीय अल््न! आणि चुलीत ती आग सारखी पेटत ठेवण्याची व्यावहाररक सोयीची जी 
कक्रया, नतचे देवीकरि म्हिजेच अ्यारी, अ्न्यागार, वा अल््नहोत्र. एक िाकृत, घराऊ, 
ऐहहक व्यवहाराचा शब्द, दसुरा संस्कृत, देवालु, पारलौककक धमाथचा शब्द; इतकाच काय 
तो त्या दोन शब्दांत असलेला भेद सोडला तर सदा मशलगलेली चूल हीच अल््नहोत्रीच वा 
अ्यारीची आई आहे. 

त्यातही घरात वा झोपडीपाशी आगोटी सदोहदत पेटलेली असण्याची आवश्यकता 
शीत िदेशात राहिार् या लोकांतच जास्त असिार. आजही इं्लंड, जमथनी, रमशयासारख्या 
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देशांतून  ैठकीत,  ंगल्यात, सभागहृात, देवालयात, नाट्यगहृात  साल नतर्े एकेक जुनी 
शेकोटी ककंवा अद्यतन पद्धतीचे स्टोव्ह ककंवा गरमपाण्याचा नळ इत्यादी साधनांनी 
कृबत्रम उष्िता नेहमी ठेवावी लागते. साठसत्तर वषांपूवी शेगडया नन आगोट्याच सवथत्र 
पेटवून ठेवलेल्या असत. अशा शीत िदेशात सदा धगधगलेल्या अल््नहोत्राचे नन अ्यारींचे 
सवथकालीन साल्न्नध्य धाममथक कतथव्य म्हिूनच नव्हे तर ऐहहक आवश्यकता ह्या 
दृष्टीनेही, सुखिदच वाटिारे होते. उष्ि देशातही अत्यंत उपयुक्त असलेला अल््न नेहमी 
िज्वमलत ठेविे त्या वन्य नन अधथसंस्कृत ल्स्र्तीत आवश्यक असेच, पि उष्ि देशात ती 
आवश्यकता होती तर शीतिदेशात सतत िज्वाळलेल्या अ्नीचे साहचयथ ही केवळ 
आवश्यकताच नसून आवडही असे. यामुळे उष्ि देशात आगीचे स्तोम इतके न माजता त े
शीत िदेशातच माजिे अधधक संभवनीय होते. त्यातही हहमिदेशात तर आग-उष्िता  
म्हिजेच जीवन होते! जीभ  ाहेर काढताच गारठून चाटायच्या पदार्ांसच ल्जरे् धचकटून 
 सावयाची अशा भयंकर रक्त गोठिार् या रं्डीत हहममय िदेशात अ्नीचे मोठमोठे हढगारे 
वस्तीच्या नाक्यानाक्यावरूनही पेटवीत राहहले तरी ते हवेसेच होते, आवडिारेच होते, 
आवश्यकही होते. उष्ि िदेशात आधीच अंगाला उकाडयाने घामाच्या ल्जरे् धारा लागिार-
नतरे् मोठमोठ्या होळ्यांस गावातून नन शेकोट्यांस घरातून आवडीने कोि पेटवू इल्च्छिार? 
यावरून असे अनुमान सहज ननघू शकते की, अल््नपूजा, अल््नहोत्र,े अ्न्यागारे, आणि 
महहनोगिती, वषोगिती सारखे भडकलेले मोठमोठे यज्ञ ह्या सवथ धाममथक संस्र्ा 
कोण्यातरी हहम िदेशात ककंवा शीत िदेशातच त्यातल्या त्यात िर्मतुः अत्यंत विय नन 
पूज्य मानल्या गेल्या असाव्या, ‘धमथ’ होऊन  सल्या असाव्या. िर्म आवश्यकता, नंतर 
आवड, नन शेवटी, देवीकरि-धमीकरि अशा परंपरेने अल््नपूजा- ‘यज्ञ’ ही संस्र्ा 
हहमिदेशातच उद्भवली गेली असण्याचा फार संभव वाटतो. नतला एकदा दैवी, धाममथक, 

पारलौककक स्वरूप ममळाल्यानंतर मग ती त्या हहम वा शीत िदेशातील जे दसुर् या देशात 
वसत गेले ते लोक, त्या यज्ञाहदक अल््नपूजेची आवश्यकता वा सुखद साहचयथ ज्या 
हठकािी वा काळी नततके उरले नव्हते नतरे्ही त्याच संस्र्ांस धमथसंस्र्ा म्हिून स्र्ावपले 
झाले, त्यांना अंधश्रद्धेने उष्ि िदेशातसुद्धा नततका उपयोग नसताही नततकचं धचकटून 
राहहले असावे. 

आमच्या या तकाथस आज उपलब्ध असलेला िाचीन संस्कृतीची इनतहास आिीत 
असेल तर  ळकटीच आितो. उष्ि िदेशात ज्ञान काळाच्या अगदी आरंभापासून 
ननवसिार् या राक्षस (ननग्रोिभनृत) लोकांत यज्ञसंस्र्ा जन्मली नाही इतकेच नव्हे तर ती 
कळली तेव्हाही ती त्यांना केव्हाही आवडली नाही. हहमिदेशात ववकसलेल्या संस्कृतीच्या 
पारमसक नन भारतीय अनुयायांतच ती अल््नपूजा मुख्यत्वे करून जहटल कमथकांडाचे 
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धाममथक कें द्र होऊन  सली. हहम वा शीत िदेशात आयथ लोक असता अ्नीचे सतत 
साहचयथ अपररहायथच नव्हे, तर सुखकरही वाटिे साहल्जकच होते. मोठमोठ्या होळ्या 
इं्लंडमध्येही काही धाममथक सिात पेटववतात असहनीय शीतऋतूत गावोगावी त्या 
सुखकरच होतात. ह्या आयथिभनृत जानत उष्ि िदेशात आल्यानंतरही ती अल््नपूजा नन 
यज्ञसंस्र्ा जी असुखोदकथ  असताही सोडू शकले नाहीत तो नतच्या देवीकरिाचा-
धाममथकीकरिाचा पररिाम. 

सद्यःकाली यज्ञाचे व्यािहाररक लाभ 

यज्ञसंस्रे्च्या या कुळकरे्वरून जर काही स्पष्ट होत असेल तर ते हेच की, ज्या 
आवश्यकतेमुळे ती अल््नपूजा वा यज्ञसंस्र्ा ननमाथि झाली आणि व्यावहाररक दृष्टीने 
उपयुक्त ठरली त्यातील एकही आवश्यकता आज उरली नसल्यामुळे आपल्या 
हहदंसु्र्ानसारख्या उष्ि िदेशात तर ती अगदी अनवश्यक, अपायकारक अतएव ऐहहक 
दृष्ट्या तरी टाकाऊच ठरते आहे. अर्ाथत नतची आज जरी आवश्यकता नसली तरीही 
मनुष्य जातीस पूवी एकदा होती हे मात्र ववसरता कामा नये. आणि त्या त्या संस्रे्स ह्या 
पूवथसेवेववषयी नतचे आम्ही सदैव कृतज्ञच राहहले पाहहजे. ज्या िाचीन पूवथजांना ती 
अत्यावश्यक नन अनतविय वाटली, त्यांच्या पररल्स्र्तीत ती तशीच वाटिे साहल्जक 
असल्याने नतला संगोवपण्यात त े हास्यास्पद ठरत नाहीत; पि ती पररल्स्र्नत आमूलाग्र 
 दलली असताही त्या काळचे सषृ्ट पदार्ाथववषयीचे अज्ञान आज पुष्कळ अंशी नाशले 
असताही, आजही त्या अज्ञानासच धमथ समजून त्याची पूजा करीत राहिे आमचा मूखथपिा 
होय. हास्यास्पद आम्ही ठरत आहोत उपयुक्त यज्ञाच्या कुळकरे्त स्पष्ट झालेले नतचे 
उपयोग आज अनवश्यक नव्हेत तर अगदी टाकाऊ कसे ठरतात ते पहाुः- 

(१) ज्या कोिी र्ोर नन  ुद्धधमान शोधकांनी त्या अत्यंत अडािी युगात कृबत्रम 
अ्नीचा शोध लावला त्यांचे मनुष्यजातीवर उपकार आहेत. त्यांचे उतराई व्हावयाचे 
म्हिजे इतकेच करावयाचे की, त्या गारगोट्यातून चमक पाडिार् या युक्तीपासून तो 
आजच्या दरूदशथक (Television) यंत्रापयतंच्या र्ोर र्ोर शोधकात, त्या अल््नकोषात, त्या 
अल््नशोधक म्हिून पुरातन ग्रंर्ात कीनतथलेल्या ऋषींची गिना करून त्यांची स्मनृत 
कृतज्ञपिे अमर ठेवावी. परंतु अल््न पेटववण्याची युल्क्त त्यांना त्या अत्यंत अडािी युगात 
सुचली एवढेच काय ते नतचे खरे महत्व असता त्या युक्तीचा एवढा  डेजाव आजही 
करावयाचा की नतच्यापुढे आजच्या अल््नववषयक सार् या कळी, यंत्रशोध नन शास्ते्र 
कुचकामाची ठरवायची, केवळ ‘मानवी’ मानायची-आणि आज अगदी रानटी ठरिारी ती 
लाकडांवर लाकडे घासून हठि्या पाडण्याची रीत तेवढी एकदम ‘दैवी’ ठरवायची, वेदांच्या 
पववत्र मंत्रांवाचून जे आचरिे पाप असा ‘धाममथक’ ‘संस्कार’ मानावयाचा-हा ननभेळ खुळेपिा 
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नव्हे काय? वास्तववक पाहता काष्ठावर काष्ठ नन गारगोटीवर गारगोटी घासून हठिगी 
पाडिे हा अल््नववद्येतील ब गरयते्तचा धडा. कुठे ती हठिगीची युल्क्त नन कुठे आजची ती 
भर काळोख्या रात्री िनतसूयाथसमान भर मध्यान्ह करून सोडिारी शोधज्योतीची (Search 
Light) कळ! नतला मानवी म्हििे नन गारगोटी घासण्यास ‘दैवी’ पाववत्र्य समजिे, 

शोधज्योतीचा महत्िकाश ओवळा नन तो धचलीम पेटववण्यासाठी खेडवळ जी हठिगी पाडतो 
ती सोवळी मानिे, शोधज्योतीचा उद्भावक साधा मािूस, लाकडावर लाकूड घासून हठिगी 
पाडिारा तो ‘ऋवष’ ‘देव’ मानीत राहिे म्हिजे ब गरयते्तच्या पंतोजीला भास्कराचायांहूनही 
र्ोर अशी गणितशास्त्रपारंगततेची पदवी येवढ्यासाठी देिे होय की त्याने िर्म मशकववला 
म्हिून मला  े अेक  ेचा पाढा तेवढा ईश्वरीय गणित! भास्कराचायांचे सारे गणितशास्त्र 
केवळ मानवी तुच्छ गणित!! सनकाडीने पूवी हदवा लावीत नंतर आगपेटी ननघाली; यास्तव 
देवाचा हदवा म्हटला की, सनकाडीने लावावयाचा, आगपेटी अपववत्र! वास्तववक ज्या 
आगपेटीने अल््न पेटीत दास करून ठेवला नतनेच यज्ञाचा अल््न चेतवावयास हवा. यज्ञात 
ज्या लाकडास घासून हठिगी पाडतात त्याची स्तुनत करिारी स्तोते्र आहेत! -पि 
आगपेटीला फुलाची पाकळीदेखील वाहात नाहीत. याचे कारि इतकेच की, यज्ञ ननघाले 
तेव्हा त्या ‘बत्रकालदशी’ मंत्रद्रष्ट्यांस साधी आगपेटीची युल्क्त हदसली नाही. जर त्यावेळी 
आगपेटी असती तर नतच्यावर दोन चार ऋचा रचल्या जाअून घंटेची, कलशाची, फार काय 
पि शंखाचीदेखील ल्जरे्  पूजा असते त्या ववधीत आगपेटीची पूजाही असती. ती कला 
तेव्हा माहीत नव्हती हा त्यांचा दोष नव्हे; पि आज ती कला माहीत झाली असताही 
पुन्हा आपले पववत्र अल््न म्हटला की तो लाकडे घासण्याच्या रानटी पद्धतीनेच पाडला 
पाहहजे ही समजूत आम्हीही उराशी धरिे म्हिजे रानटी अज्ञान हेच ईश्वरी ज्ञान, पववत्र 
ज्ञान असे मानण्याचा मूखथपिा करिे होय. 

(२) जी ल्स्र्नत गारगोट्यांच्या हठिगीची, सनकाडीची तीच पुढे आगपेटीचीही. आगपेटी 
ननघाली तेव्हा तो शोध इतका अपूवथ, उपयुक्त नन महाग होता की इं्लडंात  रीच वष े
वीसपंचवीस रपयाला आगपेटीचे एक डझन ममळत असे! पुढे नतच्याहूनही सोनयस्कर 
युक्त्या ननघाल्या आणि आज हातात आगपेटी घेअून रस्त्याने रात्री जािारा मािूस ववरळा 
होअून ज्याच्या त्याच्या हाती हातचमक (Hand battery) नन घरी खोल्याखोल्यांतून 
वीज टन झळकू लागले; आगपेटी दीडदमडीची वस्तु झाली. पि आगपेटीच्या 
आववष्कत्याथचा सन्मान म्हिून जर कोिी अवाथचीन धमथपंर् हातचमक वा वीज टन याला 
अपववत्र वस्तु मानू लागला नन दैवी अल््न म्हटला की, देवाचा हदवा म्हटला की, तो 
आगपेटीनेच पेटववला पाहहजे म्हिून सांगू लागला तर तो आगपेटीपूजक धमथपंर् जसा 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

अडािी ठरेल तसाच हा िाचीन गारगोटी वा लाकूडघाशी पंर्ही आज अडािीच मानला 
पाहहज;े सोडून हदला पाहहजे. 

(३) अल््न हवा तेव्हा पेटवविे कठीि होते तेव्हा तो घरात वा गावात सतत पेटता 
ठेविे सोयीचे होत े हा जो अल््नहोत्रीचा व्यावहाररक उपयोग नन उगम तोही आता 
मागासलेला पक्ष, जुना अंक (Back Number) झाला आहे. कारि आता अल््न हवा तेव्हा 
काडी ओढली की पेटववता येतो, फंुकर घालताच ववझववता येतो. मंत्र नको की तंत्र नको, 
ते सारे अगड ं  अल््नहोत्र आज एक टीचभर आगपेटीत कों ून णखशात वा कोनाडयात 
मािसाळवून ठेवता येते. सारखे सपथि ढोशीत त्यास पोसण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. 
कंुडातील वा चुलीतील अल््नहोत्रास सारखे पेटलेले ठेवण्यात त्याच अल््ननारायिाने भडकून 
घर वा यजमानच जाळून टाकण्याचा जो अपघात होण्याचा संभव होता तो आगपेटीत फार 
कमी. आणि आगपेटीत जी भीनत होती ती ब नधोक आगपेटी (Safety Match) ननघाल्या-
पासून तर मुळीच उरली नाही. त्यातही आता अ्नीचेच व्यावहाररक महत्व गॅस नन वीज 
यांच्या मािसाळववण्यामुळे मुळातच घटले आहे. अल््नहोत्र िर्म आगपेटीत अंतधाथनले नन 
नंतर आगपेटीही वीज टनात अंतधाथनली! स्टोव्हची राजवट चालू होताच त्या धुरकट 
चुलीचे नतरसट सासू ाईपि नाहीसे झाले नन आता तर आगीचा धुराचा क्वधचत ्
उष्ितेचाहह त्रास नामशेष करिार् या ‘िकाशचुली’ सूयथककरिाच्या योगेच चालिारे स्टोव्ह 
ननघू लागले आहेत. आता लवकरच सूयथककरिांच्या वा िकाश ककरिांच्या कें द्रीकरिाने रात्री 
वा हदवसा चटकन ्पेटिारा नन पटकन ् ववझिारा स्टोव्ह ननघत आहे. त्याला तेल नको, 
गॅस नको, अ्नीही नको-मग धुराची गोष्टच दरू. त्या िकाशचुलीवर हवा तेवढा स्वयंक 
करावा. ककरिास ववमशष्ट पद्धतीने कें द्रवविार् या काही काचा त्यात असा जुळववलेल्या 
असतात की, सूयथिकाश असो वा नसो तो पेटतो नन स्वयंक होऊ शकतो. आजवर अल््न 
मनुष्याचा स्वयंकी होता, आता सूयथ स्वयंकी होिार आहे. ज्या सूयाथची लहर लागावी 
म्हिून मंत्र म्हित, गायत्री जपत, अध्यथ देत त्या सूयथनारायिास आराधधल्याने नव्हे तर 
एखाद्या ननजीव पदार्ाथसारखा सलृ्ष्टननयमानुसार नुसता रा ववल्याने! वेदांपेक्षा ववज्ञानाने हे 
सूयथ, अल््न, िकाश, वीज, मरत,् सोम कसे तत्काळ ब नचूक नन हटकून मािसाळले 
जातात ते पहा! स्वयंक करिार् या ह्या एका ‘िकाशचुलीने’ त्या िाचीन शंभर शंभर 
अल््नहोत्रांनी पावता ना, तसा अल््न पाविार आहे, ‘होती ना’ तशी सोय होिार आहे नन 
त्या आमच्या चुलीपासून ककंवा अल््नहोत्रापासून साडी पेटवविारा वा घर जाळिारा धोका, 
डोळे धुराने लाल करिारा त्रास, नन फंुकिीची फंू फंू नन लाकडे ढोसण्याची खटपट साफ 
नाहीशी होिारी आहे.’ 
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स्वयंकास स्टोव्ह नन िकाशचूल, उजेडास ब नधोक आगपेटी, वीज टि,े हातचमक्या 
(Hand Batteries), गॅस नन शोधज्योनत (Search lights); गतीस पेरोल नन वीज, उ ेस 
तप्तजलाच्या वा ववजेच्या घरभर कफरववलेल्या नमलका; फार काय अत्यंत कडक 
हहवाळ्यातही अंगाची उष्िता हवी नततकी मोजून ठेवता यावी अशी आगतार दोर् यासारखी 
वविलेली वस्ते्रहह ननघण्याचा उत्कट संभव. ही सारी ज्या ववज्ञानयुगात मनुष्याच्या 
सेवेसाठी हात जोडून दासांसारखी मनुष्यापुढे उभी राहात आहेत, त्या ववज्ञानयुगात अ्नीचे 
ते िाचीन वैहदकयुगातील स्तोम साफ नाहीसे झालेले आहे. आता अ्नीचा मनु संपला 
असून ववद्युत रेडडयमचे मन्वंतर चालू आहे. अल््नपूजेपासून िाचीन काळी होिारे 
व्यावहाररक लाभ आता मुळीच होिारे नसल्यामुळे आणि त्याची ननजीव भावनाशून्य नन 
ननयम द्ध जड द्रव्यात गिना झाल्यामुळे त्यांचे देवत्वही नव्हे तर राक्षसत्वहह नष्ट झाले 
आहे. नतरे् त्या अ्नीची पूजा कसली, िार्थना कसली, नसती पवाथ कसली! 

(४) अ्नीच्या उपयुक्तततेून अल््नपूजा ननघाली आणि अल््नपूजेतून यज्ञसंस्र्ा, हे 
वर हदलेल्या यज्ञाच्या कुळकरे्वरून उघड होते. पैकी अ्नीचे जे अनन्यसामान्य उपयोगी 
नन दलुथभत्व वैहदक युगात होते ते आता मनुष्यास वैज्ञाननक िगतीमुळे या वैज्ञाननक 
युगात राहहलेले नाही हे वर दाखववलेच आहे. त्यातही हहमिदेशात वा शीतभूभागात 
अ्नीचे जे साहचयथ सुखकर वाटते ते आजच्या या हहदंसु्र्ानच्या उष्ि भूभागात अत्यंत 
असहनीय झालेले आहे. घरात अगदी अवश्य म्हिून तास अधाथ तास पेटलेली चूल देखील 
ल्जरे् सहन होत नाही, नुसत्या  सण्याउठण्याच्या हालचालीनेही अंगातून घामाच्या धारा 
ज्या अत्युष्ि वायुमानात ननघतात नन उन्हाच्या नतरपीसरशी मािसे मरतात अशा देशात 
नन ऋतुमानात हौसेने अल््नहोत्राच्या होळ्या घरोघर पेटवून ठेविे ककंवा सावथजननक 
यज्ञांच्या आगीचे डों  महहनोगिती मैदानातनू भडकवीत  सिे केवळ असह्य नन तामस 
धमाथचार होत. असला ‘धमथमप्यसुखोदकथ  लोकववकृष्टमेव च।’ अधमाथसारखा त्याज्य होय. 
मग ज्या केवळ व्यावहाररक दृष्टीनेच आपि या अ्नीकडे पाहात आहोत, त्या 
व्यावहाररक दृष्टीने तर उष्ि िदेशात अत्यंत कष्टिद असिारी ही चाल ती पूवी 
हहमिदेशात सुखकर होती म्हिूनच केवळ आजही ननष्कारि पाळीत  सिे म्हिजे 
लहानपिी लाकडी घोडयावर  सून भागे म्हिून मोठेपिीहह खर् या घोडयावर  सण्याच्या 
िसंगी लाकडी घोडयावर  सून पहाण्यासारखे खुळचटपिाचे आहे. 

(५) यज्ञसंस्रे्ने भूतकालात आपल्या भारतीय आयांवर एवढी छाप जी पाडली त्याचे 
आिखी एक त्या काळी ित्यक्ष फलदायी वाटलेले नन काही िमािात खरोखरीच तसे 
असलेले कारि हे होते की त्या यज्ञसंस्रे्ने आपल्या वैहदक काळच्या आयथराष्राच्या 
संघटनेस, संस्कृतीस आणि हदल््वजयास फारच मोठे साह्य हदले होते. मरद्वरिसूयथिभनृत 
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सलृ्ष्टशक्तीिमािे अल््न ही एक भावनाशील सजीव परमशल्क्तमान ् देवता आहे अशी 
त्यांची िामाणिक ननष्ठा असे. त्या काळच्या मानवी ज्ञानानुसार ननष्ठा तोच मसद्धान्त 
वाटिे साहल्जकच होते. त्या ननष्ठेने  द्ध असलेल्या, उत्स्फूतथ झालेल्या, त्या आयांचे 
पुरोहहत, योद्धे, कारस्र्ानी राजे, िजा-सारे राष्र त्या यज्ञसंस्रे्भोवती जमत, त्या 
यज्ञा्नीचे तेज आमच्यात संचरो म्हमून िार्ीत नन त्या देवतेच्या भावनामय आशीवाथदास 
मस्तकी धरून शतंू्रवर तुटून पडत-आणि त्यास अनायाथहदक अयाक्षज्ञक राष्रांवर 
ववजयामागून ववजय ममळत. अल््न पुढे पुढे जसजसा जाई, तसतसे त्याच्या मागोमाग 
आयांचे वीयथ, पराक्रम, राज्य, संस्कृनत पुढे पुढे सरत, नवनवे देश पादाक्रांत करीत. 
ववदेहात अल््न पुढे गलेा. आयांचे िभुत्वही पुढे गेले, अशी जी उत्स्फूतथ यशोवाक्ये आपल्या 
िाचीन मंत्रांतून संकीनतथलेली आहेत ती एकदा घडलेली घटना नसून शंभरदा तशाच घटना 
घडल्या! मोठमोठ्या यज्ञाचंी िस्रे् पडलेली असताना शास्त्रांच्या चचाथ चालत, तत्वज्ञानाचं्या 
पररषदा भरत, दरूवर पसरलेली आयथ राष्रे नतर् े िनतननधधली जाऊन राष्रीय ऐक्याच्या 
भावनेने पुनुःपुनुः संघहटत होत, आयथसंस्कृतीत एकसूत्रता नन एकजीव, एकरूपता नन 
एकिाि पुनुःपुनुः संचरला जाई. आयांच्या ज्ञानाचे, पराक्रमाचे, वाणिज्याचे, राज्याचे, 
आयथराष्राचे नन राष्रसंघाचे ही यज्ञसंस्र्ा ित्यक्ष हृदयच झालेली असे! पराल्जत राष्रे 
अयक्षज्ञय, ववजेते आयथराष्र यज्ञीय. या ववरोधाने ज्या त्या आयांची भावना सहजच अशी 
झाली, असा कायथकारिाभाव ह्या साहचयाथने सहजच सुचला की यज्ञ नतरे् जय, ल्जकडे 
अल््न नतकडे ववजय. अर्ाथत ्आयांना जो ववजय  हुधा हटकून ममळे, तो अल््नदेवतेची 
कृपा होय, यज्ञाचा िताप होय, अशी भावना  ळावली. यज्ञ नतकडे जय, अल््न नतकड े
ववजय, हे साहचयथ त्या वैहदक काळी भारतीय आयांपुरते तरी एकंदरीत खरे होते. पि 
त्याकाळच्या धाममथक भावनामय युगात अनुभवाच्या अभावी त्यांच्या हे ध्यानात आले नाही 
वा येऊ शकिेच कठीि होते की यज्ञ नतकडे जय हे केवळ साहचयथ होते; कायथकारि भाव 
नव्हे. 

अल््नपूजक यज्ञिस्र् भारतीय आयांना वैहदक काळी, एकंदरीत, त्यांच्या शतंू्रवर 
जयामागून जय ममळत ही गोष्ट खरी. पि त े जय अल््नपूजेमुळे ममळत नसून त्या 
काळच्या त्यांच्या शतू्रहून ते आयथ अधधक संघहटत, सुसंस्कृत नन वीयथशाली होते म्हिून. 
ऐहहक शस्त्रास्त्रववद्या िभनृत भौनतक साधनांनी संपन्न होते म्हिून. अनायांहून ते त्या 
काळच्या राष्रशासनशास्त्रिभनृत ववज्ञानात ज्या मानाने शे्रष्ठ होते त्या मानानेच वररष्ठ 
नन गररष्ठही ठरते. अद्ययावत ् ववज्ञानान े अल््न ही देवता नसून भावनाशून्य नन जड 
अशा सषृ्ट पदार्ाथतील एक पदार्थ आहे हे जसे मसद्ध केले आहे तसेच अद्ययावत ्
इनतहासाने हेही ननववथवाद मसद्धधले आहे की यज्ञ नन यश, अल््नपूजा नन पराक्रम यांचा 
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काहीएक कायथकारिसं ंध नाही, ऐहहक ववजय ऐहहक साधनांनीच ममळतात, आणि जेव्हा 
केव्हा त्या साधनांच्या भरीस यदृच्छा म्हिजेच आपि मानवास अजून अज्ञात वा आपल्या 
कह्यात नसलेल्या कारिांची काये उभी राहतात तेव्हा तेव्हा देखील तो योगायोग 
अल््नपूजकांच्याच वतीने जुळून येतो असे मुळीच नाही. आयथ अनायाथवर वैहदक काळी जे 
जय ममळवीत ते जर अल््नपूजेचे फळ होत,े आयथ साल््न, त्यांचे शतू्र ननरल््न म्हिून 
आयांना अल््न ववजय देई, आयथ यश पावत कारि ते यज्ञपूजक होते आणि त्यांचे शतु्र 
अपयश पावत कारि ते यज्ञध्वंसक असत; असेच जर असते तर वैहदक, यज्ञीय नन आयथ 
अशा पौरस राजाला त्या अवैहदक म्लेंच्छाने कसे ल्जंकले? रिांगिात यदृच्छा, दैव म्हिून 
जे असते त्या योगायोगास जर भगवंताचे अधधष्ठान, अ्नीची कृपा म्हिावयाचे तर 
अलेक्झांडरच्या अलौककक चररत्रात ते दैव त्याच्याच  ाजूने नततके वेळा कसे अनुकूल झाले 
की आयांतही म्हि पडावी ‘त्याचे दैवच मशकंदर!’ मशकंदराचे शस्त्र ळ नन भारतीयांचीच 
फूट हे पौरसाच्या नाशाचे ऐहहक ित्यक्ष कारि! तीच फूट न पडू देता मशकंदराहून सवाई 
शस्त्र ळ भारतीयांनी संपादताच चंद्रगुप्ताने त्याच म्लेंच्छास दाती तिृ धरववले, पौरसापेक्षा 
चंद्रगुप्त हा काही यज्ञाचा अधधक एकननष्ठ भक्त र्ोडाच होता? उलट तो यज्ञत्यागी 
ननरल््न जैन मतास अवलंब ता झाला होता असेही हदसते. अत्यंत ववस्ततृ, ि ल नन 
स्मरिीय असे आयांचे ऐनतहासीक भारतीय साम्राज्य होते. अशोकाचे-एका त्यक्तयज्ञ, 

ननरल््न, वेद ाह्य  ुद्धवीराचे! हे तर नुसते त्यक्तयज्ञ होते पि यज्ञध्वसंक हूिांनी नन 
मुसलमानांनी भारताहद आयांवर जे जयांमागून जय ममळववले ते कसे? जे अ्नीस पूजीत 
ते ववझून गेले आणि जे यज्ञध्वंसक तमाचे पूजक-ते िकाशले! कशाने? पराक्रमाने, ऐहहक 
साधनांनी! दैव म्हिजे जर भगवंताचे अधधष्ठान असेल तर तो भगवंत यज्ञध्वंसकास कसा 
ममळाला? रामदेवाचा पराभव झाला त्यास म्हिे भगवंताचे अधधष्ठान नव्हते! हे असे 
‘ज्ञानमंहदरात’ एका लेखकाने मलहहले आहे! पि त्यातल्या त्यात यज्ञाचा, अ्नीचा, वेदाचा, 
आयथ धमथ ज्यास ‘भगवंत’ म्हितो त्या भगवंताचा रामदेव हा मुसलमानांपेक्षा तरी अधधक 
अमभमानी नन पूजक नव्हता काय? ब चारा रामदेवराजा! लढाईला जावयाच्या आधी देवास, 
अ्नीस, गाईस, ब्राह्मिांस ककती आदराने पुजून, काकुळतीने हे ‘धमथराज्य रक्षा’ अशी 
करिा भाकून मुसलमानांशी लढू गेला ते हृदय हालवून सोडिारे विथन ह्या लेखक 
महाशयांनी जुन्या  खरीतून एकदा वाचावे. जर त्या नततक्या भक्तीनेही भगवंताचे 
अधधष्ठान त्यास ममळाले नाही म्हिून अपयश आले, जर रिांगिातले यश भगवंताच्या 
अधधष्ठानावर अवलं ते, तर अल्लाउद्हदनाला यश आले तर त्याच्याकडे भगवंताचे 
अधधष्ठान होते म्हिूनच आले असेही मानलेच पाहहजे. मग काय अल्लाउद्हदन 
रामदेवापेक्षा अधधक यज्ञभक्त होता, अल््नपूजक होता? वेदब्राह्मिांचा भक्त होता? कोटी 
कोटी रामनाम, बत्रकाळ स्नान आचरी? अल््नहोत्री होता होय तो अल्लाउद्हदन? म्हिून 
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भगवंत रामदेवास आपले अधधष्ठान न देता ते अल्लाउद्हदनास त्यावर  सावयासाठी देता 
आला? अहो, जो गोभक्षक, यज्ञ-ध्वंसक, ब्रह्महत्यारी, देवशतू्र, भगवद्द्रोही-त्यास यश आले 
ते जर भगवंताच्या अधधष्ठानामुळे असेल तर तसल्या त्या अभद्र भगवानाला 
िसादववण्याचा खरा मागथ हा मूनतथपूजक हहदंधुमथ नन यज्ञपूजा नसून तो मूनत थभंजक 
यज्ञध्वंसक मूसलमानी धमथच होय असे म्हिावे लागेल! तसे  रळायचे नसेल तर ऐहहक 
यशापयश नन राष्रीय  ला ल हे ऐहहक साधनांच्याच  ला लावर नन योगायोगावर 
अवलं ून असून ती ऐहहक नन भौनतक ित्यक्ष साधने वा ती अित्यक्ष यदृच्छा, योगायोग, 
ही अल््नपूजा वा अल््नननदंा, पुरािीय मंत्रतंत्र वा कुरािीय मशव्याशाप यावर अवलं त 
नसतात असे तरी ननल्श्चतपिे मानावे लागेल! 

जड अ्नीची पूजा हा जसा धमथ नव्हे अज्ञान आहे, तसेच जड अ्नीची ननदंा, 
यज्ञाचा ववध्वंस यांनाच देवविय धमथ समजिे हेही धमथ नव्हे-दषु्टपिा आहे; अल््नपूजेने 
देव पावत नाही, अल््नननदेंनेही पावत नाही, अल््नननदंक, यज्ञध्वंसी नन कुरािानुयायी 
मुसलमानांसही पहहल्या  ाजीरावाच्या तरवारीचा ववळा कुरिासारखा सपासपकापीत गेला-
अल््नहोत्राहद तो पूजीत होता म्हिून नव्हे तर तरवारीची धार परजीत होता म्हिून! तेच 
शेवटले  ाजीराव पहा, पहहल्या  ाजीरावापेक्षा पंचमहायज्ञाचे ककतीतरी अधधक अमभमानी, 
पि तरवारीचा हढला-राज्य  ुडववले! 

आज तर  ोलावयासच नको. अ्नीचे आजही त्यातल्या त्यात कट्टे उपासक असलेले 
ते पारमसक आणि ित्यही अजूनही कुठे ना कुठे दोनतीन तरी यज्ञ नन शकेडो अल््नहोते्र 
पुजिारे हे आम्ही भारतीय आम्ही दोघेच जगताचे पददमलत! आणि उभ्या आयुष्यात, 
युगानुयुगात, मसगारेटवाचून दसुरी सममधा ज्यांनी कधी पेटववलीच नाही आणि 
आप्पलपोटपिाच्या कंुडांतील जठरा्नीवाचून इतर कोित्याही आहवनीय अ्नीत आहुनत 
म्हिून ज्यांनी हदलीच नाही-ते ते सारे जग राज्यपदाधधल्ष्ठत! 

तेव्हा अल््नपूजेचे यश होते, यज्ञाने संतनत, सपंवत्त, राज्य, साम्राज्य िभनृत ऐहहक 
लाभ होतात ही गोष्ट इनतहासाच्या अन्वयी आणि व्यनतरेकी पुराव्याने साफ खोटी ठरत 
आहे. ववज्ञानाने ठरत आहे की अल््न ही देवता नसून एक जड सषृ्ट पदार्थ आहे. िाचीन 
काळी अल््नपूजेपासून होतात अस ेवाटलेले नन काही अंशी झालेले लाभ आज मुळीच होत 
नाहीत, होिारे नाहीत, वैज्ञाननक नन व्यावहाररक दृष्टीने ते यज्ञाचे अडािी िपंच आता 
अगदी खुळचटपिाचे ठरत आहेत. अनावश्यक आहेत. इतकेच नव्हे तर अज्ञानाची पूजा 
ठरत आहेत. हे झाले ऐहहक व्यावहाररक दृष्टीचे वववेचन, परंतु पारलौककक दृष्टीने, 
श्रद्धेच्या दृष्टीने, यज्ञाचे काहीच लाभ नसतात काय? ते वववेचन नन या ववषयाचा 
समारोप आता करू. 
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ऐनतहामसक दृष्टीने यज्ञाची कुळकर्ा सांगून आम्ही असे दाखववले की, ज्या 
कारिासाठी नन लाभासाठी अत्यंत िाचीन काळी मनुष्यातील अनेक राष्रांस यज्ञ, 

अल््नहोत्रिभनृत अल््नपूजेचे िकार अत्यंत विय झाले, त्या कारिांपैकी नन लाभांपैकी 
एकही गोष्ट आजच्या पररल्स्र्तीत उधचत वा उपयोगाची ठरत नाही. यासाठीच रोम, ग्रीस, 
 ौद्धिभनृत राष्रांत नन पंर्ाच अल््नपूजा नामशेष झाली असताही त्यास त्यामुळे 
कोिताही उिीव भासत नाही. आपिा भारतीय वैहदक हहदंनूाहह भासण्याचे कारि नाही. 
त्याचे त्रोटक स्पष्टीकरि असे- 

(१) अ्नीची युल्क्त काढिार् या शोधकाची संशोधक िकल्पक (Inventor) वगाथत 
गिना करून त्यास सन्माननले की त्यांचे आपि अनिृी झालो. त्यास देव वा देवता 
कल्ल्पिे व्यर्थ. त्याहून अनेक आश्चयथकारक असे  ाष्प, ववद्युत,् रेडडयम िभनृत शक्तींचे 
नन युक्तीचे संशोधक आज ित्यही ननघत असता त्यास जसे अनतमानुष वगाथत ढकलण्याचे 
भोळेपि ककंवा त्या युक्तीस दैवी कृपेचे चमत्कार म्हिून समजण्याचे वेडेपि आम्ही 
करीत नाही, तसेच अल््न नन त्यास स्वेच्छेनुसार िकटववण्याची युल्क्त काढिारा संशोधक 
यांच्याही िकरिी आपली समज वैज्ञाननक कसोटीचीच असली पाहहजे. 

(२) मानवी व्यवहारात अ्नीपासून जे आश्चयथकारक उपयोग पूवी झाले, याहूनही 
अधधक िमािात नन अधधक सोयीचे उपयोग  ाष्प, ववद्युत,् रेडडयम िभनृत शक्तींच्या 
व्यवहारीकरिाने आज मनुष्यास गनत, िकाश उष्ितािभनृत िकरिी होत आहेत. त्या 
अनुभवामुळे अनत िाचीन काळी अ्नीचे जे अपूवथपि नन अद्ववतीयपि वाटले ते आता 
वाटण्याचे कारि नाही. अ्नीचे महत्वही आता त्या काळापेक्षा ित्यक्ष व्यवहारात पुष्कळ 
कमी झाले आहे. आणि  ाष्प, ववद्युत,् रेडडयम िभनृत अनेक शल्क्त जशा देवता नसून 
अगदी ठराववक ननयमांनी ठराववक काये करिार् या जड हृदयशून्य, भावनाहीन सषृ्ट पदार्थ 
आहेत हे ववज्ञानाने ठाम ठरववले आहे, तसाच अल््न हाही एक पदार्थ आहे हेही आता 
अनुभवमसद्ध झाले आहे. त्यास ताजी ताजी तुपाची धार नन ओदन मोहन भोगाचे ढीग 
अवपथले काय ककंवा रखरखीत कोळशाचे तो रे हदले काय, तो अल््न जळायचा नततकाच नन 
तसाच जळतो, जाळावयाचे तेच जाळतो. त्याला संस्कृत मुळीच येत नसल्यामुळे वेद वा 
अवेस्ता जी कळकळीची गौरवपूिथ स्तुनत करतात नतने तो भाळत नाही. यजमानाच्या 
हहतार्थ त्यात समंत्रक  ोकड घातला तरी तो जसा जाळतो तसा  ोकडाच्या हहतार्थ 
यजमानाला जरी त्यात ढकलले तरी तो यज्ञाल््न त्या यजमानाचीही राख करून टाकण्यास 
सोडीत नाही. त्यास अरे ी, वा हहबू्रही येत नसल्याने कुरािीय वा तौमलदीय अल््नननदेंचे 
मशव्याशाप देिारे मंत्र म्हटले तरी त्यासही तो अल््न भीक घालीत नाही. अनेक मुल्लांच्या 
नन पररसीझाचं्या दाढ्या त्याने जाळल्या आहेत. खमलफांच्या राजधान्यांच्या राजधान्यांची 
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त्याने गवताच्या गंजीसारखी होळी केली आहे. सारांश, अल््नपूजक, वेद-अवेस्तातील 
यज्ञिस्र्ांची स्तुनत ककंवा अल््नननदंक कुराि  ाय ल तौमलदाहदकांतील यज्ञपाखंडाची ननदंा 
ही धाममथक खुळे व्यावहाररक दृष्ट्या आज साफ चुकीची, भलत्याच भा डेपिावर उभारलेली 
धमथवेडे ठरली आहेत. त्यांच्या पाळण्याने अ्नीचे व्यावहाररक पररिाम लवलेश  दललेले 
आढळत नाहीत. अ्नीचे जे ठराववक वैज्ञाननक सलृ्ष्टननयम आहेत त्यांच्या अनुरोधे त्याचा 
मनुष्यहहतास जो उपयोग करून घेता येतो तो करून घेत राहिे हाच मागथ या वैज्ञाननक 
युगातील खरी नन ित्यक्ष फलदायी अल््नववद्या होय. त्या उयोगास्तव त्या जड, 
मनुष्यभावनाहीन, नन ज्ञल्प्तहीन सषृ्ट पदार्ांची कृतज्ञता वा उपकार मानण्याचेही काहीएक 
कारि नाही. आगगाडीच्या इंल्जनाचे आभार मानण्याचेही जसे कारि नाही, धगरिीच्या 
 ं ाची पूजा जशी खुळी, तशीच यज्ञकंुडाची वा अ्यारीची. 

(३) मानवी स्तुनतननदेंने अ्नीच्या व्यापारात जसा कोिताही फरक होत नाही तसाच 
यज्ञसंस्रे्पासूनही आजच्या युगात पूवीचा एकही राष्रीय लाभ होत नाही. पूवी अल््न 
चेतवविे दघुथट म्हिून काष्ठघषथिाने चेतववलेला अल््न सतत पेटत ठेवि ेउपयुक्त असे. 
त्या कक्रयेचे धाममथकीकरि म्हिजे अल््नहोत्र. पि आता आगपेट्या वीज टिेिभनृत साधने 
झटपट अल््न चेतववतात, यास्तव अल््न सतत पेटत ठेवण्याचे कारि नाही. आता 
अल््नहोत्राचे आगपेटीकरिच युक्त! तसेच ती सतत पेटलेली अ्यारी, ती यज्ञा्नींनी 
महहनोगिती भडकलेली यज्ञकंुडे, त्या होळ्या हे सवथ अल््नपूजेचे िकार हहम वा शीत 
िदेशात सुखकर होते; पि आजच्या भारतीय उष्ि वायुमानात असह्य उष्िता 
उत्पाहदिार् या ह्या चाली अनतशय तापकारकच होत. हहमिदेशातही रं्डीपुरते लागलेच तर 
ववद्युताहद साधने नन युक्त्या होळ्याहून अधधक सोयीच्या अशा ककतीतरी ननघालेल्या नन 
ननघण्यासारख्या असता आता लाकडांवर लाकडे घाशीत आग भडकावून तीत तुपाच्या 
नद्या, नानािकारचे मंत्रतंत्र म्हिता म्हिता घामाघूम होत्साते, ओतीत राहण्यात काय 
अर्थ आहे! 

(४) ‘वेदात आहे म्हिून आम्ही यज्ञ करिार’-उपयोग असो वा नसो-’ असे म्हििार् या 
‘वचनात्िवतृ्ती’ चा अर्थ ल्जतका सुसंगत वाटतो, नततकादेखील या यज्ञिभनृत धाममथक िर्ांचे 
समर्थन त्या आजही उपयुक्त आहेत, म्हिून आजही आचरिीय आहेत, अशा व्यावहाररक 
दृष्टीनेही करू पाहिार् या अधथवट आधुननकांचे म्हििे सुसंगत हदसत नाही. यज्ञ का 
करावा, तर म्हिे चंदनाहद द्रव्ये जाळल्याने वायु सुगंधधत राहतो, तूप जाळल्याने ल्स्न्ध 
होतो. पि ते कायथ घरोघर एक धुपाळे नन एक तुपाळे ठेवूनही होईल. ममशदीत, चचांमध्ये, 
 ुद्धववहारात वातावरि काय सुगंधी नसते! युरोपाहद पुढारलेल्या जगात काय यज्ञीय 
आयाथवताथहून शतपट अधधक आरो्य ल तेजओज आज नांदत नाही? पुन्हा हे वायु 
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ल्स्न्ध करण्याचे कायथ धूप नन तूप जाळण्यास समधर्थते-यज्ञांच्या त्या मंत्रतंत्रजहटल 
अगड ं ास नव्हे! 

(५) चांगल्या चांगल्या आचायांकडूनच नव्हे, तर आजकालच्या काही 
व्याख्यात्यांकडूनही यज्ञाचे समपथक कारि म्हिून सांगण्यात येत े की, ‘यज्ञात्भवनत 
पजथन्युः!’ मोठमोठ्या यज्ञांनी उत्पन्न होिार् या तापामुळे वातावरिात मघे जमतात अशी 
क्ललृ्प्त आणि एकटदकुट वेळा येत गेलेला काकतालीय अनुभव यांहीकरून िाचीन काळी 
मनुष्यास असे वाटिे साहल्जक होते की, यज्ञान ेपजथन्य पडतो हा भौनतक दृष्ट्याही एक 
सलृ्ष्टननयम आहे. परंतु वास्तववक पाहता ह्या भगवद्गीतेसारख्या ववचारपररप्लुत ग्रर्ातही 
उल्लेणखलेल्या समजुतीचे मूळ कारि धाममथक ननष्ठा होय. इंद्र हा पजथन्यांचा-जलांचा’ 
ववमोचक पजथन्य तो पाडतो; आणि यज्ञाने तो सोमविय इंद्र िसादतो. या दोन ननष्ठा 
वेदांच्या मंत्रुःमंत्रातून व्यक्त होतात. त्या धाममथक ननष्ठेतच ‘यज्ञात ्भवनत पजथन्यो’ ह्या 
ननयमाचे मूळ आहे. ही मूळची एक ननभेळ, ित्यक्ष पुराव्याची अपेक्षाच न ठेविारी, 
पोर्ीजात समजूत. पि ित्येक पोर्ीजात समजुतीला, पूवी वैहदक पोर्ीवर अंध ववश्वास न 
ठेविार् या  ुद्धाहदक, अवैहदक लोकांच्या नन आताच्या भौनतक ववज्ञानवाद्यांच्याही गळी 
उतरववण्यासाठी ती धाममथक समजूत सलृ्ष्टववज्ञानाच्या ित्यक्ष कसोटीलाही उतरते हे मसद्ध 
करण्याच्या मोहामुळे नतच्यावर हे वैज्ञाननक पूटही चढववण्यात आले की, इंद्र यज्ञाने 
िसादनू पाऊस पाडतो. ही नुसती आमची शब्दननष्ठ कल्पना नव्हे, तर हा एक ित्यक्ष 
अनुभवास येिारा वैज्ञाननक ननयम आहे. आमचा ‘धमथ’ ववज्ञानदृष्ट्या सत्य आहे. यज्ञान े
वातावरिात तपमान वाढते, त्यायोगे मेघीभवन होऊन पाऊस पडतो हे सलृ्ष्टववज्ञानाचे 
तत्व आमच्या महषीस ठाऊक होते. असे समधर्थले जाऊ लागले. आणि आजही  ेधडकपिे 
मोठमोठया ववद्वानांच्या तोंडी ते जे वाक्य रळून गेले ते तसेच रळलेले आहे. 

पि ही समजूत पोर्ीजातच काय ती असून नतला मनुष्याच्या अनुभवाने साफ खोटी 
पाडली आहे. ित्यक्ष भारतात यज्ञभगवान ् नन दगुाथदेवीचे दषु्काळ हातात हात घालून 
युगोयुगे नांदत आले आहेत! यज्ञसंस्रे्चे पुरस्कते समुद्रगुप्ताहदक सम्राटही राज्यातील 
दषु्काळननवारिार्थ मोठमोठे कालवे  ांधवीत; मोठमोठे नुसते यज्ञ हठकहठकािी पेटवून 
स्वस्र्  सत नसत! जर यज्ञांनी पाऊस, सलृ्ष्टननयमाच्या ननल्श्चततेने ननरपवाद पडते तर 
जगातून यज्ञसंस्र्ा लुप्त होण्याचे जे महान भय शास्त्रीमंडळास पडले आहे ते न पडता 
जगातून आजला दषु्काळ लुप्त झाले असते! ज्या देशात यज्ञ नन अल््नपूजा युगोयुगात 
कधी झाली नाही इतकेच नव्हे तर अल््नपूजा करील तो नरकांत जातो असे कंठरवाने, 
सांगिारे ‘धमथ’ िचमलत आहेत; दक्षक्षि अमेररकेपासून तो दक्षक्षि आकिकेपयतंच्या पथृ्वीवर 
दषु्काळाचे िमािे सारखे हटत आहे वैज्ञाननक साधनांच्या िभावामुळे! आणि द्वादशवावषथक 
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सत्रांपासून तो दोन वषांमागच्या कुरंदवाडच्या यज्ञापयतं ज्या भारतात यज्ञकंुडे सारखी 
धगधगलेली आहेत, त्या भारतात दषु्काळाच्या खाईही सारख्या धगधगलेल्या आहेत! आज 
युरोपमध्ये नन अमेररकेत, त्या यज्ञध्वंसी राष्रात दषु्काळाच्या नावाचा दषु्काळ पडत 
असता दषु्काळाचेच िमाि नव्हे, तर दषु्काळात मतृ्युमुखी पडिार् या लक्षावधध मनुष्यांचे 
िमाि जर कोित्या भूभागात अधधक असेल तर ते आहे या यज्ञीय भारतातच! मोठमोठ्या 
नद्यांचे कालवे काढून दषु्काळ ित्यक्षपिे हटववता येतात, सुकाळातील िदेशांतून धान्य 
आिून दषु्काळातील िदेशातील मािसांचे जीव जसे ननल्श्चतपिे वाचववता येतात तसे, 
जोवर ित्यक्षपि,े ननयममतपिे, ननल्श्चतपिे यज्ञ करताच ननदान ते यज्ञकंुड 
ववझववण्यापुरते तरी पािी आकाशातून घळाघळा वषथत नाही तोवर ह्या काकतालीय 
ननव्वळ पोर्ीजात नन काल्पननक ‘यज्ञात ् भवनत पजथन्युः’ला, ‘िातुःकाले मशवं दृष्ट्वा 
ननमशपापं ववनश्यनत । आजन्मकृतमध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनन’ या स्मनृतपेक्षा ककंवा 
‘पाण्यात पाहहले तर दात पडतात अं?’ या अभथकास पढववल्या जािार् या आजी ाईच्या 
सूत्रापेक्षा सलृ्ष्टज्ञानाच्या दृष्टीने दमडीचेही अधधक मूल्य देता येत नाही. यज्ञाने पाऊस 
पडून दषु्काळ हटतो, यापेक्षा जर मनुष्यास कोिता अनुभव रोख ठोक येत असेल तर तो 
असले नसले धान्य नन तूप अ्नीत जाळून टाकल्याने दषु्काळ त्या त्या िमािात 
वाढववला मात्र जातो हाच होय! 

सदा यज्ञ होतात त्या राष्रात  ारा वषे दषु्काळ पडावे इतका पावसाचा अभावही होतो-
मुळीच यज्ञ नसतात नतरे् पाऊस, कुठे  ारा महहनेसुद्धा यर्ावत ् पडतो, या 
अन्वयव्यनतरेकी उभयववध अनुभवाने ‘यज्ञात ्भवनत पजथन्युः’ हे वचन साफ खोटे पाडले 
आहे. त्यातही यज्ञाने वातावरि तापल्यामुळे मेघीभवन पावते असे समर्थन क्षिभर 
ककंधचदंशी गहृीत धरले तरी त्यामुळे पजथन्याचे कारि उत्ताप असे मसद्ध होईल; पजथन्याचे 
कारि यज्ञ असे काही मसद्ध होिार नाही. उत्ताप यज्ञानेच काही होत नाही. मोठमोठ्या 
युद्धात तोफा िभनृत अ्न्यस्त्रांच्या धुमधडाक्याने वातावरि उत्तप्त नन क्षुब्ध होऊन 
पाऊस पडतो अस ेक्वधचत ्आढळते. म्हिून काय जी मािसे जगावयासाठी पाऊस हवा, 
तीच लक्षावधध मािसे युद्धात मारवून तो पाऊस पाडायचा? उत्तापच म्हिाल तर तो 
शेकडो यज्ञ पेटवून होतो तसाच प्लेगमध्ये लक्षावधध धचतांचे भडा्नी भडकतात तेव्हाही 
होतो. मग काय धचता्नीने पाऊस पडतो असे सूत्र  ांधून टाकायचे? उत्तापाने पाऊस पडत 
असला तरी त ेसमर्थन कोिच्याही उत्तापोत्पादक साधनांचे होईल-या इतक्याच ववटा अशाच 
रचा, इर् ेउठा, नतर्े ओिवे व्हा, इर् ेहा मंत्र, नतर्े हे मंत्र, इर् े ोकड  ांधा, असा  ोकड 
 ुकला, असा मटामट खा, या जहटल यज्ञीय अगड ं ाचे नव्हे!! 
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दरूध्वनीच्या (टेमलफोनच्या) कण्याथला हाती घेतले की वाटेल त्या मनुष्याचा ध्वनन 
वाटेल नततक्या लां  जसा मोजून मापून ननरपवाद धाडता येतोच येतो तशा ननल्श्चतीने 
‘पड पावसा’ म्हटले की पाऊस पडलाच पाहहजे अशी वैज्ञाननक जी युल्क्त रमशयाहदक 
देशांतील ियोगामुळे ननघण्याच्या  ेतात आली आहे नतलाच काय ते पजथन्याचे वैज्ञाननक 
सूत्र म्हिता येईल. अर्ाथतच आता त्या पूवीच्या काळी खर् या वाटलेल्या पोर्ीजात सूत्राला 
अनुभवान्ती खोट्यात काढून, पि पूवीच्या लोकांची तशी समजूत असिे त्या काळच्या 
ज्ञानात साहल्जक होते, इतकेच नव्हे त्यांनी ती उपपवत्त नन तो ियोग उपयोजून पाहहला 
म्हिूनच आज आपिास तो चुकीचा आहे असे ठाम सांगता येऊन खर् या कारिाकडे वळता 
आले, याववषयी त्या िाचीन ियोगाचे कृतज्ञ राहून, आपि आता ‘यज्ञात ्भवनत पजथन्यो’ 
या सूत्राच्या ठायी ‘ववज्ञानादेव पजथन्यो’ हे सूत्र स्र्ावपले पाहहजे. 

(६) वरील सवथ कारिांसाठी यज्ञापासून िाचीनकाळी होिारे ककंवा होतात असे भासलेले 
ित्यक्ष लाभ आज अिाप्य आहेत ही गोष्ट ज्यांना मनातून पटलेली असते अशा आधुननक 
गहृस्र्ांपैकी देखील ककत्येकांना यज्ञ हे तरीही मधून मधून व्हावे असे वाटते. त े
एवढ्यासाठी की, यज्ञसंस्र्ा ही आपल्या िाचीन संस्कृतीचे कें द्र, िाचीन संस्कृतीचे 
स्मनृतधचन्ह म्हिून तरी ती रक्षक्षिे उक्तच. परंतु या त्यांच्या सहदच्छ युल्क्तवादात मुख्य 
हेत्वाभास हा की, िाचीन संस्कृतीतील सवथच गोष्टी आज ‘संस्कृत’ समजता येत नाहीत. 
िाचीन संस्कृतीतील यज्ञसंस्र्ा जरी घेतली तरी नयृज्ञ हाही त्यातील एक िकार होता. मग 
त्याची ओळख  ुजू नये म्हिून आज मधून मधून नरमेधही सांगोपांग करीत  सावयाचे 
की काय? पूवी शास्त्रात वराहाचे मांस ब्राह्मिास खाऊ घालीत. ककती िकारचे मांस, मास,े 
पक्षी ‘श्राद्धीय’ याची हटपिीच मनुस्मतृीत देऊन ‘ननयुक्तस्तु यर्ाशास्त्र यो मांस नावत्त 
मानवुः। स िेत्य पशुतां यानत संभवाने-कववशंनतम’् श्राद्धात मांस न खािारा ब्राह्मि 
पनतत होतो, एकवीस जन्म पशुयोनन पावतो, असा भयंकर शापही हदला आहे! मग आज 
त्या िाचीन ‘संस्कृनतरक्षिार्थ’ तशा श्राद्धात डुकरांचे मांस, मासे ब्राह्मिांनी खात 
 सावयाचे का? िाचीन काळी ननयोग असे. द्यतू खेळता खेळता राज्येची राज्ये पिास 
लावि,े राजपत्नीही शेवटी  टीक म्हिून हरिे, धमथराजही क्षबत्रयांचा धमथ मानीत. मग 
आजही काही ननयोग सावथजननकपिे घडवून, काही राजांनी, ननदान काही धमाथमभमानी 
सज्जनांनी तरी वषाथकाठी दोनदा तीनदा तसे द्यतू खेळून शेवटी स्वभायांचीही पैज लावावी 
की काय? सनातन संस्कृत ग्रंर्ांचा लोप होऊ नये म्हिून? 
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संस्कृनतरक्षणाचा खरा अथग 
संस्कृनतरक्षिाचा खरा अर्थ, िाचीन काळी वेळोवेळी ज्या ज्या उलटसुलट िर्ा त्या 

काळच्या ज्ञानाज्ञानािमािे ‘संस्कृत’ वाटल्या त्या सार् यांची तशीच्या तशी पुनराववृत्त करिे, 

त्या रूहढ आज व्यर्थ वा ववक्षक्षप्त वा ववघातक ठरत असल्या तरीही त्या तशाच चालू 
ठेवि,े हा नव्हे. जी वेदकाळची रूहढ ककंवा आचारात्मक धमथ आज ववज्ञानाच्या हदव्यतर 
िकाशात समाजघातक रोगािंूनी लड डलेला हदसतो ती ती रूहढ वा आचार आजच्या 
संस्कृतीत न मोडता दषु्कृतीतच मोडला पाहहजे. मग तो िाचीन काळी लोकांना परवडला 
असो वा नसो, संस्कृत वाटला असो वा नसो. आज जे संस्कृत म्हिून अमभमानाने 
रक्षावयाचे ते, िाचीनातले आजही संस्कृत ठरिारे, मनुष्यास हहतकारक असिारे, तेवढे 
तेवढेच काय ते होय. 

िाचीनातले जे आजही उत्तम अनुकायथ, उदात्त, अपेक्षिीय, िगत नन ि ुद्ध ठरते त े
ते आजचे संस्कृत, ते ते रक्षक्षिे म्हिजे खरे खरे संस्कृनतरक्षि होय. तसे िाचीन 
संस्कृनतरक्षि हे आजचे कतथव्य  होय, िाचीन दृष्कृनतरक्षि हे नव्हे. 

त्या संस्कृनतरक्षिाच्या कतथव्याहूनही पुढचे कतथव्य म्हिजे संस्कृनतववकसन! 
िाचीनातले जे आजच्या ववज्ञानातही संस्कृत वाटते ते रक्षूनच चालिार नाही तर त्यात 
नवीन सत्याची नन तथ्याची भर टाकून संस्कृनतवधथन केले पाहहजे. ते मुख्य कतथव्य! त्यास 
जे अडर्ळा करील, त्या कसोटीत जे हहिकस ठरेल त्यास त्याधगिे म्हिजे संस्कृनतरक्षि, 

संस्कृनतववकसन. 
यज्ञसंस्र्ा त्या कसोटीस आज हहिकसच ठरते. लाखो मनुष्ये नाचण्याच्या 

आंब लीचा भुरकाही ममळेना म्हिून ज्या राष्रात पटापट भुकेने मरताहेत त्या राष्रात 
ित्यक्ष लाभात अगदी कुचकामाच्या ठरलेल्या ह्या यज्ञसंस्रे्स संस्कृनत म्हिून आगीचे 
डों ाळे भडकावून त्यात खंडोगिती अन्नाचे ढीग नन मिोगिती तुपाचे हौद समंत्रक, 

समारंभपूवथक जाळीत  सिे म्हिजे, नकळत आगलावेपिा होत आहे; संस्कृनतरक्षि नव्हे! 
तरीही यज्ञाचे कमथकांड होते तरी कसे इतकेच ऐनतहामसक दृष्टीने ववस्मरू द्यावयाचे नसेल 
तर ऐनतह्य संग्रहालयात ब्राह्मिे नन मीमांसाहदक ग्रंर्रक्षि केले की पुरे. त्याहीपेक्षा 
ित्यक्ष यज्ञ सदा पेटवलेला नन मंत्रघोष चाललेला वपढ्यान ्वपढ्या दाखववण्याचीही उत्कृष्ट 
सोय ववज्ञानाने आज केली आहे! एकेका यज्ञाचा एकेक  ोलपट एकदा केव्हातरी काढून 
ठेवला की पुन्हा तुपाचा एक ब दंहुी न दवडता वाटेल तेव्हा यज्ञ चाललेला ित्यक्ष पाहता 
येईल! 
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यज्ञाचे पारलौककक लाभ 

ऐहहक दृष्टीने यज्ञसंस्रे्पासून जे जे ित्यक्ष या लोकी ममळिारे लाभ म्हिून 
आजवर कल्ल्पले गेले ककंवा जे िाचीन काळी काही अंशी झाले, त्यांची छाननी इतका वेळ 
आपि केली. यज्ञसंस्रे्ची ही छाननी करताना इतका वेळ केवळ ऐनतहामसक नन ऐहहक 
कसोटीच आम्ही वापरली. 

परंतु ज्या आमच्या अनेक हहदं ुांधवांची श्रद्धा यज्ञाच्या पारलौककक फलांवरही 
असेल ते, त्यानंा वरील कोहटक्रम पटला तरी ववचारिारच की, ‘यज्ञापासून आजच्या 
वैज्ञाननक युगात वैहदककाळामध्ये आपल्या राष्रास जे ऐहहक लाभ होऊ शकत ककंवा 
होतातसे वाटत, ते जरी होिारे नसले तर्ावप पारलौककक लाभ तरी होतात की नाही? 
त्यासाठी तरी यज्ञसंस्र्ा रक्षिीय आहेच आहे!’ 

या आमच्या श्रद्धाशील धमथ ंधंूना त्यांच्या श्रद्धामय कसोटीच्या दृष्टीनेही आम्ही 
िर्म असे ववनवू इल्च्छतो की, यज्ञाची िकक्रया यर्ावत ्पार पाडली तरच ते पारलौककक 
लाभ पदरात पडिारे असल्यामुळे आणि ती िकक्रया नक्की कशी आहे याववषयीच अत्यंत 
शब्दननष्ठ सज्जनांतही तीव्र मतभेद असल्यामुळे ते पार पारलौककक लाभ पदरात पाडून 
घेण्याचाही यज्ञ हा अत्यतं संदेहास्पद नन अनमानधपक्याचा मागथ ठरत आहे. यज्ञापासून 
ऐहहक लाभ तर ननश्चयपूवथक आता ममळत नाहीत; आणि पारलौककक लाभ वचनात ्
िवतृ्तीच्या कसोटीनेदेखील सवथस्वी अननल्श्चत आहेत. कसे ते उदाहरिार्थ एका पशुहनन-
िकक्रयेच्या िश्नावरूनच पहा. 

प ष्ट पश  की वपष्ट पश  
पशुयज्ञात पशु मारावा लागतो म्हिूनच यज्ञ गह्यथ होय असे आम्ही मुळीच मानीत 

नाही. जर पशुहननाने मनुष्यजातीचा ऐहहक वा पारलौककक यर्ािमाि लाभ होत असेल 
तर एक सोडून एक हजार पशु यज्ञात माराव े लागले तरी मारले पाहहजेत. त्यातही 
मनुष्याच्या पोटासाठी सहस्रावधध पशु ित्यही कसाईखान्यात मारताना ज्यास दुुःख करावेसे 
वाटत नाही त्यांना, पोटासाठी जरी दहापाच  ोकड यज्ञात मारले तरी कांगावा करण्याचा 
काय अधधकार आहे? जे वपढ्यान ् वपढ्याचे मांसाशनी त्यांनी सागुतीच्या वासाचे भपकारे 
टाकिार् या आपल्या तोंडांनी काही ब्राह्मिांनी केव्हातरी एकदा एक  ोकड मारून खाल्ला 
म्हिून भूतदयेच्या गोष्टी  ोलिे म्हिजे अट्टल चोराने अस्तेयावर व्याख्याने झोडीत 
चोर् या करीत राहण्यासारखाच  ेरडपिा होय. शंभर शंभर गाईंचे कळप ममरविुकी काढून 
उघड उघड कत्तल करववण्यात िसन्न होिारे देव ज्या मनुष्यजातीस अजून खपतात नतन े
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अहहसंेच्या दृष्टीने  ोलायचे तरीही एका  ोकडाच्या आलभनानेच संतोषिार् या देवाच्या 
पायाचे तीर्थच घेतले पाहहजे. पशूस आत्माच नाही म्हिून चक्क िनतज्ञा करिार् या 
णिश्चनास ककंवा ित्यही पशूंच्या मांसावर वपडंे पोसिार् या नन येता जाता देवाच्या पुढे 
कुर ानीच्या सुर् याने पशूंच्या रक्ताचे पाट वाहवविार् या मुसलमानास ‘यज्ञात मारलेल्या 
पशूचा आत्मा उत्तम गतीस जातो’ असे सांगिार् या शु्रनत-स्मतृीतील श्लोकास हसताना 
स्वतुःचीच लाज वाटली पाहहजे! इतकेच नव्हे, तर पशु हननपर एकेका श्लोकाच्या खंडनार्थ 
‘मा हहसं्यात्सवथभूतानन’ म्हिून टाहो फोडिारी नन ित्यक्ष आचरिात मनुष्यास शक्य ती 
अहहसंा व्यवहारववण्यास कारिीभूत झालेली जी शंभर शंभर वचने हहदंूंच्या 
शु्रनतस्मनतशास्त्रात सापडतात, त्याहीकरून देवाला शक्य नततके खरेखरेच देवलसी करून 
सोडलेल्या नन भूतदयेच्या ध्येयास यावच्छक्य तो या हहसंामय सषृ्टीतही व्यवहायथ करून 
सोडण्याचा यत्न करिार् या हहदंधूमाथच्या सहदच्छेपुढे तरी जगताने स्वतुःचे मस्तक 
नमववलेच पाहहजे. 

इतक्या ियत्नानंीही जर काही ना काहीतरी हहसंा आचरली जािे अपररहायथच असेल 
तर तो  ुद्ध, जैन, वैष्िव िभनृत हहदंरुाष्राच्या अनेक पंर्ोपपंर्ांच्या दयाशील सहदच्छेचा 
वा ियत्नांच्या पराकाष्ठेचा दोष नसून ज्याने ही सलृ्ष्ट मूलतुःच ‘जीवो जीवस्य जीवनम’् 
ह्याच मुख्य सूत्राच्या पायावर रचली त्याचा, त्या आहदशक्ताची वा शक्तीचा दोष आहे! 

यास्तवच भूतदयेची व्याल्प्तही मनुष्यास मनुष्यजाती ाहेर फारशी नतेा येिे शक्य 
नाही, इष्ट नाही. ‘चलानामचला भक्ष्या दंल्ष्रमामप्यदल्ष्रिुः। सह स्तानामहस्ताश्च शूरािां 
चैव भीरवुः’ हे जे सूत्र मनु भगवानांनी सांधगतले ते बत्रकाळ सत्य आहे. मनुष्यहहतास 
अवश्य ती हहसंाच मनुष्यधमथ! मनुष्यहहतास अनुकूल नततकीच भूतदया नन नततकीच 
अहहसंा शे्रयस्कर, इष्ट, उधचत; मानवनीनत ती इतकीच! 

या दृष्टीने मनुष्याचे ऐहहक वा पारलौककक हहत जर यज्ञात पशुहननान ेखरोखरीच 
साधत असेल तर यर्ािमाि अवश्य नततके पशु यज्ञात  ळी देिेच हहतिाप्त, अतएव 
धम्यथ ठरते. पशुहहसंेमुळेच यज्ञसंस्र्ा गह्यथ ठरत नाही. 

पि यज्ञाचे पारलौककक फळ ममळते असे गहृीत धरले तरी त्याची िकक्रया ननुःसंदेह 
ब नचूक कळली तरच ममळिार हे शास्त्रमसद्धच आहे. आणि अडचि ती इर्चे आहे. 
पशुहननाचाच िश्न घेतला असता वेदांतील त्या वाक्यांचा अर्थ मोठमोठे आचायथ अनेक 
िकारचा करीत आहे. पशूचें हनन असे करावे; वपा, नसी, मेंद,ु मज्जा, रस, रक्त िभनृत 
अंगोपागांच्या छेदन, अपथि, दहन, भक्षि, िभनृत, िकक्रया काही वेदभागात इतकी स्पष्ट 
आहे की, ित्यक्ष पशु मारिेच त्या वेदमंत्रात ववहहत आहे यात शंका उरत नाही. पि इतर 
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वेदभागात ककंवा अधेमधे असे उलट अर्ाथचे मंत्र नन िकक्रया येतात की, पशुहननाची ती 
ननदंाच होय हेही स्पष्ट हदसते. मग िश्न येतो समन्वयाचा, की फावलेच मतभेदास! 
योगाने अतींहद्रय ज्ञान पावले. त्यांचा साक्षात्कार झाल्याचा ज्यांचा ववश्वास, तसल्या 
आचायांचा, स्मनृतकारांचा, नव्हे ित्यक्ष मंत्रद्रष्ट्या ऋषींचा तो मतभेद! कोिा लुं्यासुं्याचा 
नव्हे! काही म्हििार पशु मारण्याचे कारि नाही, नुसता देवास वाहून सोडून द्यावा. पि 
इतर मंत्रांत पररस्फुटपिे वणिथल्यािमािे देवांना तो पशु नुसता गोठ्यात  ांधण्यापुरता 
नको असून खावयास हवा असतो! त्याचे ननरननराळे मांसाचे आपापले पुरोडाश खाण्याचीच 
लालसा उत्पन्न झाली असेल तर, तो पशु यज्ञात नुसता त्यांना दाखवून सोडून हदल्याने 
केवढी देवांची ननराशा होईल, नव्हे, त्यांना केवढा राग येईल!  ंुदी ल्जल ीच्या भोजनाचे 
आममष दाखरून भुकेलेल्या ब्राह्मिास वा पाहुण्यास जेवावयास  ोलवावे आणि त्यास 
नुसते तुपाचे  ुधले नन साखरपीठ-मसाल्याची पोती दाखवावी, हात जोडून म्हिावे हेच सवथ 
आपि  ुंदी-ल्जल ीच्या ठायी ‘कल्प्यन्ताम!्’ आणि लगेच ती सारी सामग्री ज्या 
वाण्याकडून आिली त्या वाण्याच्या घरी धाडून द्यावी! नाहीतर ‘त्या पाहुण्याच्या’ नाव े
गावातल्या इतर लोकानांच वाटून टाकावी! असले ‘आलभन’ म्हिजे त्या आमंबत्रतांना 
 ळाने पाडलेले कडकडीत लंघनच नसून जसा त्या आमंबत्रतांवर केलेला एक अपमानाचा 
अत्याचारच होईल, तसेच देवास ‘पशूचे रधचर मांस देतो या, या, या’ म्हिून वेदमंत्रांनी 
आवाहनावर आवाहने करून, मांसाच्या त्या मसालेदार अपेक्षेने तोंडास पािी सुटलेले ते देव 
येताच त्यास पश ु नुसता दाखवून सोडून देिे नन सांगिे की ‘यावे आता! ह्या 
आलभनालाच भोजन म्हितात!’ ही ननव्वळ चेष्टा होिारी आहे. 

वपष्टपशूचा ववकल्प तर त्याहूनही! पशु सोडून देिे ही जर चेष्टा तर वपष्ट पशु 
ननव्वळ वंचना! पशूच्या पायाचे, काळजाचे, मज्जाचे, पाठीचे, अशा ननरननराळ्या रचीच्या 
मांसाच्या लालसेस संतोषववण्याचे वेदमंत्रपूवथक गंभीर वचन देऊन  ोलाववलेल्या देवतांसमोर 
वपठाचा गोळा ठेवायचा आणि म्हिायचे ‘पशू समजून हे पीठ खा!’ ‘पशु’ हा शब्द तेवढा 
त्या दोन्ही पदार्ाथस लावल्याने मसाला घातलेल्या मांसाची नन नतखटमीठ देखील न 
घातलेल्या त्या वपठाच्या गोळ्याची  रो री होईल काय? देव काही ‘पशु’ हा शब्द खावयास 
आलेले नसतात. मग पुष्ट पशूच्या ठायी वपष्टपशु देण्याने त्यांची वंचनाच होईल, नाही 
का? दधुासाठी हपापलेल्या द्रोिाचायांच्या मुलास ‘दधु देतो आं’ म्हिून वपठांत पािी 
कालवलेले पेय हदले; तेव्हा लहान मूल म्हिून फसले नन दधूच ममळाल्यासारखे ममटक्या 
मारू लागले. पि सुरधचर नन संपन्न मांसाची रधच शतऋतूत ममटक्या मारमारून 
आस्वाहदलेले देव तसे का फसिार आहेत? लहान मुलांहून तरी अधधक चािाक्षपिा देवात 
असतो हे गहृीत धरिे  रे नव्हे काय? 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

ही सगळी आपवत्त टाळावयास जे मुळीच ठासून सांगतात की, ‘वेदात पशहुनन मुळी 
सांधगतलेलेच नाही; मांस म्हिजे माष-डाळीची एक जात! ती पशुहनन िकरिी सारी रूपक 
आहेत!’ त्या तसा अर्थ करिार् या र्ोरर्ोर आचायांचे म्हििे िमाि समजावे तर 
नततक्याच र्ोर असिार् या दसुर् या आचायांचे म्हििे अिमाि का मानावे ते ठरववण्यास 
स्वतंत्र साधनच नाही! ित्यक्ष सषृ्टीतील िकरिी दोघा र्ोर पुरषांचा मतभेद झाल्यास 
समक्ष पुराव्याने तो ननवारता येतो. ‘लंडन हे नगर आहे’ ‘लंडन हे एक केवळ सरोवर आहे’ 
अशी मभन्न मते दोघा अतींहद्रय म्हिवविार् या समयो्य आचायांनी  सल्या  सल्या हदली 
तर लगेच लंडनला जाऊन दहा जिांच्या डोळ्यासंमक्ष नन डोळ्यांनी त ेपाहून त ेनगरच 
आहे हे मसद्धधता येते. पि मरिाने डोळे ननत्याचे ममटल्यानंतरच जे हदसिार नन जे तसे 
हदसते की नाही हे सांगण्यास परत येण्याची मुळीच सोय नाही, त ेस्वगाथहदक िकरिीचे 
समज्ञानी आचायांचे मतभेद ममटिार तरी कसे? इतर िकरिीचे मतभेद, शब्दननष्ठ श्रद्धा 
म्हिजे ते गहृीत धरले तरी, वेदवचन ममटवविार. पि वेदवचनच काय म्हिते या 
िकरिीचा मतभेद ममटववण्यास श्रद्धेलादेखील, नतच्याच शब्दननष्ठ िनतज्ञेिमाि े
 ुद्धीवाचून दसुरे साधन नाही! 

वेद स्फुरवविार् या ईश्वराने जोवर अशी सोय केलेली नाही की, वेदाचे शब्दही एकच 
नन त्यांचा मनुष्य ुद्धीत ितीतिारा अर्थही एकच; दसुरा अर्थच  ुद्धीत ितीतिे अशक्य, 
तोवर वेदवचनांववषयीच होिारा इतका सवथस्वी परस्परववरद्ध मतभेद, आणि सवथकालज्ञानी 
म्हिवविार् या साक्षात्कारी अधधकाराच्या आचायांमधला!- केव्हाही ममटिे शक्य नाही. 
समन्वयही सदोहदत संशयास्पदच राहिार. कारि समन्वयाववषयीच तीव्रतर मतभेद 
शास्त्रकारांत होत आलेले आहेत. 

तेव्हा सपशुहनन, पशुववसजथन, वपष्टपशुहनन, ककंवा अपशुहनन यांपैकी कोिची 
िकक्रया खरी हे सदा संशयास्पद राहिारे असल्यामुळे यज्ञ हा केव्हाही ननुःसंशयपिे, 

यर्ाववधध पार पाडता येिे दघुथटच असिार! अर्ाथत ् त्याच्या यर्ाववधध सांगतेवरच 
अवलं िारी पारलौककक फळेही  सदा संशयास्पदच राहिार, इतकेच नव्हे, तर या 
चारांपैकी कोिच्या तरी तीन वेदांववरद्ध चुकाच होिार् या असल्यामुळे वेदववधध एका 
अक्षरानेही अयर्ावत ्होताच ‘इंद्रशतु्र’ न्यायाचे घोर पररिाम मात्र ब चार् या यजमानाहदक 
यज्ञकत्याथस भोगावे लागण्याचा संभव नतप्पट असिार! स्वगाथहदक फलिाप्तीचा एकेरीही 
संभव संशयास्पद!! 

पुन्हा हे साल््नस्रू्ल यज्ञ हहिकस ठरवविारी आणि यज्ञाची याहून िमभन्न अशी 
ननरल््न साल्त्त्वकतर नाना रूपे नन िकार सांगिारी वेदवचने भरपूर सापडतात ती काय 
उगीच समजायची? तीही वेदवचनेच! जपयज्ञ आहे, तपयज्ञ आहे, ज्ञानयज्ञ आहे, द्रव्ययज्ञ 
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आहे. फार काय, कामयज्ञही आहे! कामाल््न हाच अल््न, योनन हेच यज्ञकंुड, असे वणिथता 
वणिथता लाविीतही सांगता येत नाही इतक्या स्फुटतेने कामसंभोगाच्या िकक्रयेवर यज्ञ-

िकक्रयेचे रूपक वणिथिारे कामयज्ञाचे िशंसक मंत्र आहेत! जेवि हाच यज्ञ, जीवन हाच 
यज्ञ, जठराल््न, कामाल््न, संयमाल््न, नाना िकारचे असे अल््न वणिथले आहेत. त्यातनू 
काय ननवडायचे? आणि ननवड जर वेदववहहत आहे तर ती कोिच्या कसोटीने करायची? 

सवथ धमथ हे ‘धारिाद्धमथममत्याहुुः धमो धारयनत िजाुः। तस्मात ्धारिसंयुक्तं तं धमथ 
वेद तत्वतुः’ याच कसोटीने परीक्षक्षले पाहहजेत, हेच शास्ते्र िनतपाहदत असल्यामुळे या नाना 
िकारच्या यज्ञात ननवड करण्याचीही तीच कसोटी शब्दननष्ठ श्रद्धेच्या दृष्टीनेही त्यातल्या 
त्यात अधधक ननरपवाद मानली पाहहजे. 

त्या कसोटीस लावता ज्या अल््नपूजेपासून ित्यक्ष ऐहहक हहत काडीचेही आता या 
वैज्ञाननक युगात साधिे शक्य नाही; उलट समाजाची भा डी िववृत्त जोपाशीत राहहल्याने 
 ुद्धधहत्या केल्याचा दोष पदरी पडून द्रव्याचा, कालाचा नन कष्टांचा अपव्यय होऊनही 
िाचीन अडािीपिास धचरंतनववण्याची हाननच हानन घडते; आणि पारलौककक दृष्ट्याही 
ज्यांची फळे ममळवविे सांग िकक्रयेच्या िश्नी वेदमंत्राचा कोिचाही ननल्श्चतार्थ ठरववता 
येिे मानवी  ुद्धीस अशक्य झाल्यामुळे सवथदा नन सवथर्ा संदेहास्पदच असते; ती 
यज्ञाल््नपूजा आता ‘कमलवज्याथतर् ढकलून ते सारे यज्ञसाहहत्य त्या अ्नीसह यज्ञसंस्रे्ने 
िाचीन काळी आपल्या राष्रावर केलेले उपकार ममत्वपूिथ कृतज्ञतेने वारंवार संस्मरत, 
भगवान  ुद्धािमािे गंगेत ववसल्जथिे हेच राष्रहहताच्या दृष्टीने शे्रयस्कर आहे!! 

त्यातही जी स्वगथ, सतंनत, संपवत्त िभनृत ऐहहक, पारलौककक काम्य फळे साल््न 
यज्ञापासून लाभतात म्हिून सांधगतले आहे तोच नन त्याहूनही क्वधचत इष्टतर फळेच 
जपतपनसृेवाज्ञान िभनृत स्वरूपाचे ननरल््न-यज्ञ आणि इतर साधने यांनीही ममळतात असे 
ननुःसंदेहपिे शु्रनतस्मनृतशास्ते्र वचन देत आहेत. स्वगाथहद पारलौककक फलिाप्तीचे साधन 
साल््नयज्ञ हेच नसून त्याहून भल्क्त, त्याग, सेवा, दया, ज्ञान, जनहहतरतता िभनृत अनेक 
साधने वेदात नन शास्त्रात भरपूर आहेत. यज्ञामुळे जे स्वगाथत गेले म्हिून कीनतथले आहेत, 
त्यांच्यापेक्षा शतपटीने अधधक साधक नन मसद्ध ह्या यज्ञव्यनतररक्त साधनांनीही क्षमशील 
स्वगथपद पावले इतकेच नव्हे तर अक्षय्य, मोक्षपदही पावले, असे नामावलीसह त्याच 
वेदशास्त्रपुरािांतून नन अवाथचीन संतकर्ांतून आपिास संकीनतथलेले आढळते. 

या यज्ञदानतपोभल्क्त इत्याहद नाना साधनांनी श्रद्धेच्या शास्त्रािमािेच, जे काही 
पारलौककक लाभ ममळतात ते, या साधनांनी तो ‘यज्ञतपसाम’् भोक्ता नन फलाफुलांचा 
ननयंता तो भगवान, जो नारायि, तोच संतोषून अवपथतो नव्हे काय? आणि 
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यज्ञज्ञानतपांनाही ज्याच्या योगेच धम्यथपि येत े त्या लोकधारिव्रतापेक्षा, नारायिाची 
त्यातल्या त्यात अत्यंत उत्कृष्ट व्यल्क्त जो नर त्या मनुष्यजातीच्या उद्धारार्थ 
णझजण्यापेक्षा नारायिास संतोषवविारा दसुरा कोिचा यज्ञ, कोिचे व्रत, कोिते तप, अस ू
शकिार आहे  रे? यज्ञापासून होिारे जे कोिचे पारलौककक लाभ आहेत ते, श्रद्धेच्या नन 
शास्त्राच्या दृष्टीनेही, ज्या अर्ी परोपकारी जनसेवेपासून ननुःशंकपिे होिारे असलेच 
पाहहजेत आणि ज्या अर्ी यज्ञापासून आज जे मुळीच होत नाहीत ते ऐहहक लाभ तर 
मनुष्यजातीच्या पदरात ह्या परोपकारी जनसेवाव्रताने रोखठोक येर्ल्या येरे्च मोजून 
टाकता येतात त्या अर्ी आम्ही नरांची सेवा तीच नारायिाची सेवा समजून त्या 
सेवायज्ञावाचून इतर साल््नयज्ञाचे ननत्याचे ववसजथन करिेच खरा धमथ आहे, खरे कतथव्य 
आहे. 

अगदी आजच्या हहदंरुाष्राच्या पररल्स्र्तीत एकेक अनार्ालय हे एकेक अश्वमेध 
यज्ञाइतके पुण्यिद आहे 

यज्ञ करिारा, सहस्रावधध सत्यनारायि तर सत्यनारायि करीत राहिारा आणि त्यात 
लक्षावधध रपये खचथिारा जो वगथ आज भारतात वा महाराष्रात आहे तोही धमाथत्मा नन 
हहदंरुाष्राचा अमभमानी वगथच आहे. त्यास लेखाच्या शेवटी आमची ववनंती अशी की, आज 
हहदंरुाष्राच्या अल्स्तत्वावर जे धाममथक भ्रष्टीकरिाचे आक्रमि होत आहे ते धमथदृष्ट्याच 
अत्यंत भयंकर ववघातक असल्यामुळे त्यांनी त्याचे तरी ननवारि करण्याचे व्रत आधी 
र्घयावे. शुद्धीकरिाची कामधगरी ज्या ज्या हहदंसुभा करीत आहेत त्यांचा हाच अनुभव आहे 
की, आज भारतामध्ये तर राहोच, पि महाराष्रातही एखादे दसुरेसुद्धा आधर्थक 
संपन्नतेच्या पायावर  ळकटपिे उभारलेले हहदं ु अभथकालय नसल्यामुळे म्लेंच्छांच्या 
तावडीतून वाचववता येण्याची संधध आली तरी हजारो हहदं ु अभथके पाळिे अशक्य झाले 
असून मुसलमानांच्या हाती ती पडल्याने अहहदं ुधमाथच्या मशकविीने हहदंरुाष्राच्या शतंू्रची 
संख्या नन  ळ आमचीच हहसडून नेलेली अभथके वाढवीत आहेत-वाढववताना डोळे ममटून 
पाहत  सावे लागत आहे. इतर सवथ कतथव्ये राहोत, धम्यथ ववषयाशी ज्याचा अत्यंत ननकट 
सं ंध पोचतो ते एक कतथव्य तरी त्या सज्जनांनी जशा तातडीने त्यानंी 
सत्यनारायिसहस्रके वा यज्ञ पार पाडला तशा तातडीने पार पाडावे. आमची या 
ववषयानुरोधे अशी ववनंती आहे की, त्यांनी ित्येकी एकेक हहदं ु अभथकालय, ववशेषतुः 
अहहदंूंच्या हातून हहदंसुभांनी सोडववलेल्या अभथकांस पालनपोषि-मशक्षि यांनी हहदंरुाष्राचे 
सैननक  नवविारी ही उद्धारालये तत्काल संकल्प सोडून स्र्ापावी. यज्ञात वा 
सत्यनारायिात जो अन्नाचा एका दहापाच हदवसात फडशा पडतो, गेल्या दोन वषाथत जे 
लाखो रपयांचे द्रव्य त्यापायी इंदरू, कुरंदवाड, केडगाव, मोशी िभनृत हठकािी व्यय झाले 
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त्याच द्रव्यात ित्येकी एकेक अभथकालय स्र्ापता आले असते, तर शंभर वषे तरी 
हटकिारी एक नोंदीव (रल्जस्टडथ) संस्र्ा काढण्याचे पुण्य लाभते! असे हहदं ुधमाथच्या नन 
हहदं ु राष्राच्या अल्स्तत्वास आज अत्यंत अवश्य असलेले हहदं ुअनार्ालय हे पारलौककक 
दृष्ट्यादेखील, एका यज्ञाने वा हजार सत्यनारायिांनी संतोषववला जातो त्याहून त्या 
नारायिास नरांच्या उद्धाराचे धमथकृत्य म्हिून अधधक संतोषवील हे श्रद्धेलादेखील 
नाकारता येिार नाही; आणि हहदंरुाष्राच्या अमभमानास जागवविारे नन जगवविारे सारे 
ऐहहक लाभ तर यज्ञाहदकांहून ह्या धमथकृत्याने येर्ल्या येरे् रोखठोक पदरात पाडून घेता 
येतील. 

मसूरकर महाराजांनी गोमांतकात दहा हजार ओधव जे अहहदंूंच्या सांस्कृनतक  ंदीत 
आज तीन शतके णखतपत पडले होते यास सोडववले नन हहदंूंच्या छाविीत परत आिले नन 
त्यास हहदं ुधमाथचे अमभमानी करून सोडडले, तो आजच्या पररल्स्र्तीत या हहदं ुराष्रधमाथची 
एक खरी कामधगरी पार पाडिारा यज्ञच नव्हे काय? नारायिाची पूजा दहा हजार घरी 
पुन्हा चालू झाली! हहदंरुाष्राचा जो  कोिी अमभमानी देव असेल तो ह्या अशाच यज्ञाने 
अधधक संतोषेल आणि यज्ञाची म्हिून जी पारलौककक फळे ममळिे ती, ममळत असतील 
तर, अधधक ननल्श्चतीने ममळाल्यावाचून कधीही राहिार नाहीत. जेवढ्या द्रव्यात हे दहा 
हजार लोक अहहदंूंच्या  ंदीतून सोडववले, म्लेंच्छांची तीन शतकांची कारवाई ववफल केली, 
त्यांचे उट्टे काढले, तेवढीच मोठी रक्कम कुरंदवाडास एक  ोकड मारण्याच्या कायी खची 
पडावी हा काय देशकालपात्रवववेक? का हहदंधुमथरक्षि? याचा ववचार शांत धचत्ताने आमच्या 
हहदं ु ांधवांनी करावा. 

ज्या पररल्स्र्तीत हहदंरुाष्राच्या धारिास नन उद्धारिास जे कृत्य ित्यक्षपिे 
लाभदायक नन अवश्य असेल ते संपाहदिे हाच त्या पररल्स्र्तीतील यज्ञ, हहदं ु धमथ! 
मनुष्यजातीस हहतिद-तो मनुष्यधमथ! 
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५. र्ोपालन हिे, र्ोपूिन नव्हे ! 
गाय हा पश ुहहदंसु्र्ानसारख्या कृवषिधान देशाला अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे अगदी 

वैहदक काळापासून आपिा हहदं ु लोकांस तो आवडता असावा हे साहल्जकच आहे. 
गाईसारखा वत्सल, मािसाळू,  ापडा, सुरेख, दधुाळ पशु कोिास आवडिार नाही? 
आईच्या दधुाखालोखाल नतचे दधु आपल्या देशात तरी मुलास मानवत,े मगृयाशील युग 
ओलांडण्याइतका सुधारताच त्या िाचीन काळापासून मनुष्याची जी गाय आज युगानुयुग े
अत्यंत िामाणिक सो तीि झालेली आहे आणि शेतीचे खालोखाल ल्जच्या 
दधूदहीलोिीतुपावर मनुष्याचा वपडं आजही पोसला जात आहे, त्या अत्युपयुक्त पशूचे 
आम्हा मनुष्यास एखाद्या कुटंु ीयाइतके ममत्व वाटावे हे अगदी मािुसकीस धरूनच आहे. 
अशा त्या गाईचे रक्षि करिे, पालन करि,े हे आपले वैयल्क्तक नन कौटंुब कच नव्हे तर 
आपल्या हहदंसु्र्ानपुरते तरी एक राष्रीय कतथव्य आहे. 

इतकेच नव्हे, तर जो िािी आपिास इतका उपयुक्त आहे त्याववषयी मनात एक 
िकारची कृतज्ञ भावनाही उपजिे, ववशेषतुः आपिा हहदंूंच्या भूतदयाशील स्वभावास, 
अगदी साजेसे आहे. 

आपिास गाय ही उपयुक्त आहे म्हिून विय वाटते ही गोष्ट इतकी ननववथवाद आहे 
की, जे गोभक्त नतला कृतज्ञतेच्या भरात देवी मानून नतला पुजतात, त्यास देखील ती 
पूजा यो्य आहे का, असे ववचारताच, ते त्या पजेूच्या समर्थनार्थ गाय ही देवता आहे, 
इतकेच कारि सांगण्याच्या आधी चटकन ती गाय आपिास ककती उपयुक्त आहे, हेच 
सांगू लागतात. नतच्या दधुापासून तो शेिापयतंच्या सवथ पदार्ांचे मनुष्यास ककती मभन्न 
मभन्न िकारचे ऐहहक उपयोग होतात, ह्याचाच यर्ािमाि वा अनतिमाि पाढा वाचू 
लागतात. अर्ाथतच, जे त्या गाईला देवता मानतात, त ेदेखील ती गाय मनुष्यास इहलोकी 
सुद्धा उपयुक्त आहे म्हिूनच देवता होय. मनुष्यास ती गाय मसहंासारखी जर ह्या जगात 
खाऊ लागती, दधू देऊन पोषण्याच्या ठायी सापासारखेच ववष दंशून ठार मारती, तर ती 
गाय आम्ही अशी देवता म्हिून मानली नसती, पजुलीच असती तरी कृतज्ञतेने नव्हे, तर 
मरीआईस पुजतो तशा त्रामसक भीतीने; हे सत्य ते गोपूजक गोभक्तदेखील कळत वा 
नकळत पि अपररहायथपिे मानून जातात. 

तेव्हा, गाय हा पशु मनुष्यास ह्या जगी उपयुक्त आहे म्हिून पालनीय आहे असे 
म्हििारे आणि गाय ही मनुष्यास इहलोकीसुद्धा इतकी उपयुक्त आहे की, ती एक 
पूजनीय देवता आहे, असे म्हििारे या दोन्ही पक्षात मनुष्यास गाईंपासून ह्या जगात 
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पुष्कळ उपयोग होतात, म्हिून ती पाळावी नन पुजावी हे ववधेयच काय ते ननववथवाद 
मान्यता पावलेले असते. 

मग उभयपक्षास अगदी ननववथवादपिे मान्य असलेल्या या ववधेयास (पॉअंटला) 
अनुसरून जर तेच सत्य व्यवहाररले जाताना त्यातील त्या मुख्य उद्हदष्टाची अधधकात 
अधधक पूतथता व्हावी, या हेतूने अशा सूत्रात सांधगतले की, मनुष्यास नतचा ज्या योग े
अधधकात अधधक ऐहहक उपयोग होईल, अशा रीतीनेच गाईचे पालन नन पूजन केले जावे, 
ज्यायोगे त्या गाईपासून मनुष्याच्या हहतास उपयोग तर नाहीच पि उलट हानन होते, 
मािुसकीस कमीपिा येतो, अशा गोरक्षिातील मुख्य हेतूसच ववफलवविारा गोरक्षिातील 
अनतरेक त्याज्य होय, तर ते सूत्र यच्चयावत ्गोरक्षि कायथकत्यांस मान्य व्हावयास काय 
 रे हरकत आहे? ननदान इतके तरी ननववथवादच आहे की, मनुष्यास गाईचा ज्यायोग े
अधधकात अधधक उपयोग ऐहहक दृष्ट्यादेखील होईल, असेच आपल्या राष्राचे गोववषयक 
धोरि नन व्यवहार असला पाहहजे, हे सूत्र कोिास आवडले नाही तरी नाकारता येिे शक्य 
नाही. कारि, गोपालनाचेच नव्हे, तर गोपूजनाचेही समर्थन गोभक्तही गाय ही मनुष्यास 
ह्या जगात सुद्धा अत्यंत उपयुक्त आहे, ह्याच कोहटक्रमावर मुख्य भर देऊन करतात. 

आता ह्या कसोटीने गाईववषयीचे आपले सारे व्यवहार नन भावना परीक्षू जाताच 
पहहल्या धक्यासच आपल्या ध्यानात येते की, मनुष्याला गाईचा अधधकाधधक ित्यक्ष 
उपयोग जर करून र्घयायचा असेल तर, देवता समजून गोपूजनाची भावना सवथस्वी त्याज्य 
आहे हे आपिास मानावे लागेल. त्याची काही कारिे अशी (१) देवकोहट ही मनुष्यकोहटहून 
उच्चतर अशा वास्तव वा कल्ल्पत भावजातांची असते; मनुष्याहून सद्गुिांचा, सच्छक्तींचा, 
सद्भावांचा ववकास ज्यात एकंदरीत िकषथलेला असतो तो देव वा देवता, परंतु पश ु ही 
मनुष्याहून हीनतर कोटी. अनतमानुष ती देवता, देव. अपमानुष तो पशु, कीटक. गाय ही 
धादांत एक पशु. मनुष्यातील अगदी नन ुथद्ध मािसाइतकी  ुद्धध देखील ज्यात नाही अशा 
कोिच्याही पशूला देवता मानिे म्हिजे मािुसकीचाच अपमान करिे आहे. मनुष्याहून 
सद्गुिात वा सद्भावात उच्चतर अशा ितीकास एक वेळ देव मानता येईल, पि 
अिकुचीदार मशगंे नन गोंडेदार शेपूट ह्यांवाचून ज्या पशूत मनुष्याहून अधधक ननराळे असे 
सांगण्यासारखे कोिचेही आधधक्य नाही. मनुष्याला उपयुक्त म्हिून काय तो ज्याचा 
र्ोडाफार गौरव नन ममत्व मनुष्यास वाटावे अशा गाईस काय नन कोित्याही पशूस काय, 
मािसाने देवता म्हिून मानिे म्हिजे मािुसकीसच नव्हे तर देवत्वासही पशूहून कमी 
लेखिे होय.! 

गोठ्यात उभ्या उभ्या गवत कड ा खात असलेल्या, एकीकडे खाताखाताच उभ्या 
उभ्या दसुरीकडे मलमूत्रोत्सगथ ननुःसंकोचपिे करिार् या, र्कवा येताच रवंर् करीत त्याच 
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मलमूत्रोत्सगाथत स्वेच्छया  ैठक मारून  सिार् या, शेपटीच्या फटकार् याने स्वतुःच्या 
शेिमूत्राचा तो धचखल अंगभर उडवून घेिार् या, दावे सुटून र्ोडा फेरफटका करण्याची संधध 
ममळताच अनेक समयी कोठेतरी जाऊन घािीत तोंड घालिार् या नन तसचे ओठ चाटीत 
गोठ्यात आिून  ांधल्या जािार् या त्या गाईस, शुद्ध नन ननमथळ वसने नेसलेल्या 
सोज्ज्वल ब्राह्मिाने वा महहलेने हाती पूजापात्र घेऊन गोठ्यात पुजावयास जावे नन नतच्या 
शेपटीस स्पशूथन आपले सोवळे न ववटाळता उलट अधधक सोज्ज्वळले आणि नतचे त ेशेि 
नन ते मूत्र चांदीच्या पेल्यात घोळून वपताना आपले जीवन अधधक ननमथळले असे मानावे! 
ते सोवळे की जे आं ेडकर महाशयांसारख्या महनीय स्वधमथ  ंधूच्या शे्रष्ठ मनुष्याची 
सावली पडताच ववटाळावे, ते ब्राह्मक्षात्र जीवन की जे तुकारामासारख्या संताच्या नुसत्या 
पंक्तीस  सून सत्वस्र् दहीभात खाल्ला असताही भ्रष्टावे! ते सोवळे नन ते ब्राह्मक्षात्र 
जीवन त्या गोठ्यातल्या अमंगळखाऊ गाईच्या मलमूत्रात लड डलेल्या शेपटीस मशवता 
सोज्वळावे, गोमयगोमूत्र वपता ननमथळावे, पववत्रावे!! पशु तो देव, देवासारखा मािूस तो 
पशु! ह्या दोन्ही रूहढ धमथ नन सदाचार म्हिून एकसमयीच एकत्र गौरवविार् या 
वस्तुल्स्र्तीहून, धमाथचा छाप पडताच केवळ ववसंगत मूखथपिा, सुसगंत शहािपिा, 
सच्छील पववत्रपिा वाटू लागतो, मनुष्याची कशी  ुद्धधहत्या होते, याचे आिखी दसुरे 
समपथक उदाहरि ते कोिते द्यावे? 

(२) परंतु पशूला देवता मानल्याने मािुसकीसच हा जो असा कमीपिा येतो, तो 
नुसता ताल्त्वक ककंवा लाक्षणिकच असता तरीही ह्या अनतरेकाचा इतका नतटकारा आला 
नसता. पि ‘गाय ही देवता आहे, गाय ही गोमाता आहे’ या वाक्यास केवळ आलंकाररक 
भाषा न मानता अक्षरशुः सत्य मानून तोच धमथ समजून मनुष्याच्या हहतास ित्यक्ष 
व्यवहारातही त्या गोपूजेच्या वेदीवर  ळी देण्यास जेव्हा ही गोभल्क्त चुकत नाही, तेव्हा 
तर तीस ननषेधधिे हे एक राष्रीय कतथव्य होऊन  सते. गाय देवता म्हटली, गोपूजन हे 
कतथव्य म्हटले की मनुष्य हा गाईसाठी आहे अशी श्रद्धा उत्पन्न होिारच होिार; पि 
मनुष्यास गाईचा उपयोग आहे म्हिून नतचे पालन करिे उधचत इतकाच गोपालनाचा अर्थ 
स्पष्टपिे मयाथहदलेला असला की मनुष्यास उपयुक्त होण्याच्या ठायी गाय ही राष्रहानीस 
कारिीभूत होत आहे असे पाहताच अशा पररल्स्र्तीत गोरक्षि हेच त्याज्य, ननदं्य, पाप 
होिारे आहे हे न मशकववताही आपोआप समाजास समजतच असते. गाय ही मनुष्यासाठी 
असून मनुष्य हा गाईसाठी नाही या सूत्रािमािे मनुष्याचे, राष्राचे एकंदर हहत साधत 
असेल तर गोहत्याही करण्यास कोिीही कचरिार नाही. 

समजा, उद्या आपल्या हहदं ु राष्राचे कोण्या अहहदं ु राष्राशी ननकराचे युद्ध जंुपले. 
पुण्यासारख्या वा हदल्लीसारख्या हहदंरुाष्राच्या राजधानीस वा सैननकककल्लीच असलेल्या 
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एखाद्या महत्वाच्या ककल्ल्यास शतू्रचा वेढा पडला, अन्न संपून गेले. परंत ुआिखी काही 
हदवस जर ते स्र्ान हहदं ु सैन्य लढवू शकले तर  ाहेरून नव्या हहदं ु सैन्याचे साहाय्य 
येऊन ते  ािीचे हठकाि शतू्रच्या हातून सोडवविे शक्य आहे; तसा हटकाव न धरता ते 
हठकाि शतू्रच्या हाती पडू देिे एकंदर हहदंरुाष्राच्या अपजयास कारि होिारे आहे. अशा 
ल्स्र्तीत त्या शतू्रच्या वेढ्यात गवसलेल्या हहदं ुसैन्यास अन्नाचा पुरवठा करण्यासाठी जे 
पशु लढाईत गुंतलेले नाहीत ते मारून खािेच राष्रीय दृष्ट्या अत्यंत पववत्र गोष्ट होय. 
अशा आणि ािीच्या वेळा इनतहासात ित्येक राष्रास आलेल्या आहेत. अशा वेळी गाय हा 
उपयुक्त पश ु आहे, मनषु्यास अधधकात अधधक उपयोग करून घेण्यासाठीच गोपालन 
कतथव्य असते, आज त्या वेढ्यात सापडलेल्या हहदूंच्या राजधानीच्या ह्या दगुाथच्या 
संरक्षिासाठी तेर्ील  ाठ्या नन युद्धार्थ अनावश्यक अशा गाईही मारून त्यांचे मांस खािे 
हाच त्यास हहदंरुाष्रास उपयुक्त करून घेण्याचा खरा मागथ आहे असे आढळताच हहदं ू
सैन्याने त्या गाई मारून खािे नन त्या  ळावर हहदंरुाष्राच्या शतू्रशी झंुजत राहिे हाच 
हहदूंचा खरा धमथ ठरिार! गोपालन नव्हे, तर गोहत्या हीच पुण्यिद होिार! 

परंतु जर गाय ही देवता, नतचे पूजन हाच धमथ अशा भावनेस अक्षरशुः सत्य मानिारे 
गोभक्त हहदं ु त्या सैन्यात असतील तर ते तशा गोहत्येच्या  ातमीसरशी ‘धमथ  ुडाला’ 
म्हिून खवळून त्या हहदं ुसेनापतीच्याच ववरद्ध  ंड उभारतील, नव्हे ते राष्रीय शक्तीचे 
कें द्र हहदं ुशतंू्रच्या हाती पडू देतील! राष्रहत्या करतील पि गोहत्या करिार नाहीत! कारि 
गाईला माता नन  ैलाला वपता मानिार् या ह्या आजकालच्या भारूड पोथ्या गोहत्या हे 
महापाप आहे हे शतावधध अनुष्टुप ओव्यातून सांगत असताना स्वराष्रहत्या हे त्याहूनही 
सहस्रपटीने महत्तर पाप आहे, ित्यक्ष या लोकीच त्या पापी मनुष्यास पचवीत राहिारा 
महानरक आहे, हे ववधान मात्र चुकूनही फारसे करीत नाहीत! 

गाईला देवता मानण्याच्या युःकल्श्चत ्एका देवलसी िवतृ्तीचे पररिाम इतके भेसूर नन 
राष्रहहतघातक होतात हे केवळ अनतशयोक्त विथन आहे, असे सहजगत्या वाटिार् या 
वाचकांनो, तुम्हांला हे ऐकून आश्चयथ वाटेल की, गाय ही मनुष्यासाठी नसून मनुष्य हा 
गाईसाठी आहे ही भा डी भावना गोपूजनाचा, गाईचे देवीकरि करून सोडण्याचा, 
अवश्यंभावी पररिाम आहे. हे नुसते तकथ ट नसून आपल्या इनतहासात अनेक समयी तसे 
पररिाम ित्यक्षपिे घडलेले आहेत. गाईपायी हहदं ु राष्राच्याच पायात पारतंत्र्याची  ेडी 
ठोकण्यासही हातभार लावण्यास ही भा डी भावना नकळत मूखथपिाने कचरली नाही. 
मुसलमानांच्या इनतहासातही हहदूंच्या या भा डेपिाचा उल्लेख आहे. आपल्याही 
इनतहासकारांनी त्या घटना उल्लेणखल्या आहेत. मुसलमानांची आक्रमिे ि ळ वेगाने जेव्हा 
हहदंसु्र्ानावर चालू झाली, तेव्हाच्या त्या हहदूंच्या अत्यंत भा डया काळात िाि गेला तरी 
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हहदं ुलोक गाईवर हात उगारिार नाहीत ही गोष्ट ठाऊक होताच काही िसंगी मुसलमान 
सैन्याने स्वतुःच्या व्यूहापुढे गाईंच्या कळपांचे गोल  ांधून त्यांस पुढे रेटीत हहदूंच्या 
सैन्यावर चढून यावे. त े पाहताच शस्त्रास्त्रसज्ज हहदं ु सैन्याने अकस्मात ् एकही  ाि 
सोडण्याचे वा एकही हत्यार चालववण्याचे नाकारावे! कारि मुसलमानांवर तसा  ाि 
सोडताच वा हत्यार चालवू जाताच िर्मतुः शतू्रपुढच्या गाईवरच त्याचा मारा होिारा 
असल्यामुळे गोहत्येचे महापाप घडिारच घडिार! कोिताही हहदं ु गोहत्येच्या पापाचा 
अधधकारी होऊ धजेना! रिांगिावर मुसलमानांशी झंुजण्यासाठी दळ ळासहहत चालून 
आलेले ते हहदं ुसैन्य मसहाचा पंजा अकस्मात लुळा होताच मसह जसा गाय  नतो तस े
गाय  नून रिांगिातून मागेमागे हटू लागावे! लढाई न लढताच मुसलमानांनी ल्जंकावी 
आणि त्या ववजयाचा उत्सव त्याच गाई कापून त्यांच्या मांसावर ताव मारीत साजरा 
करावा! जी गाईची गोष्ट तीच देवळांची. मुलतानवर ि ळ हहदं ु सैन्य चालून येताच 
मुसलमानांनी धाक घातला की, ‘तेर्ील ववख्यात नन पववत्र सूयथमंहदर पाडून टाकू एक 
पाऊल पुढे याल तर!’ ह्या पापास मभऊन मुलतान मुसलमानांच्या हातनू सोडववण्याचे 
अत्यंत महत्वाचे नन त्या िसंगी त्या ि ळ हहदं ुसैन्यास दघुथट नसलेले राष्रकायथ तसेच 
टाकून हहदं ु माघारे कफरले! ‘श्री’ सोडवावी’ (काशी स्वतंत्र करावी) हे वाक्य, ही तळमळ 
पहहल्या  ाजीरावापासून तो नानामहादजीपयतं सवांना सारखी लागलेली पत्रोपत्री उल्लेणखत 
आहे. पि मल्हारराव होळकरांनी काशीवर अचानक छापा घालून हहदंपुदपादशाहीचा तो 
मुकुटमणि हस्तगत करायचा यत्न करताच मसुलमानांनी धाक घातला, ‘देवळे पाडू, 
ब्राह्मि मारून टाकू, तीर्थ  ाटवू!’ त्यासरशी काशीच्या हहदं ु नागररकांनी त्या 
मुसलमानांचेच दात नतर्ल्या नतरे् पाडण्याचे सोडून उलट मल्हाररावांपुढे दात ववचकले, 
धरिे धरले, शपर्ा घातल्या, की काशी मुसलमानांकडेच राहू द्यावी नाहीतर तीर्थक्षेत्र ते 
 ाटववतील; हहदं ुधमाथस कलंक लाविार् या महापापाचे खापर मल्हाररावांच्या मार्ी फुटेल! 
शेवटी काशीचेच नागररक मुसलमानांच्या पक्षास ममळालेले पाहून छाप्याचा  ेत दघुथट 
म्हिून मराठ्यांस सोडून द्यावा लागला!! 

दहा देवळे, मूठभर ब्राह्मि, दहापांच गाई मारण्याचे पाप टाळावे यास्तव राष्र मरू 
हदले! गोहत्येचे पाप टाळावे म्हिून राष्रहत्या घडू हदली! राष्राहून राष्रातील एक पश ु
शे्रष्ठ मानला! राष्रस्वातंत्र्य पडले तरी धचता नाही, एक देऊळ पडण्याची धचतंा! असा 
एखादा जरी िसंग इनतहासात घडता, तरीही ‘धमाथच्या’ भा डेपिास अधमाथहूनही नरकगामी 
ठरववता. मग ल्जरे् असे िसंग महंमद गजनवीच्या काळापासून तो दसुर् या  ाजीरावाच्या 
काळापयतं ह्या वा त्या रूपाने वारंवार घडलेले आढळतात, नतर्े या पोर्ीननष्ठ, 
वववेकशून्य, राष्रघातक ‘धमथभोळे’पिाचा आम्हांस अत्यंत नतटकारा यावा ह्यात कोिाचा 
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दोष  रे! आम्हां उपयुक्तता-वाद्याचा का त्या राष्र ुडाऊ धमथभोळेपिाला अजूनही धचकटून 
राहू पाहिार् या आमच्या भा डया पोर्ीवाद्यांचा! 

हे पाप! हे पुण्य!  स्स, इतकीच अरेरावी आज्ञा पोर्ी सोडते! ते पापकां, पुण्य कां, 
त्यांचा हेतू काय, कोित्या पररल्स्र्तीत ककती कालावधध; तो िश्न देखील ती ववचारू देत 
नाही, ववशदीत नाही! गोहत्या पाप, गोपूजन पुण्य;  स्स! गोहत्याच पापका, म्हैसहत्या वा 
गाढवहत्या कां नाही? राष्रहत्या नन गोहत्या असा ववकल्प उपजता त्यांच्या तरतमभावाची 
कसोटी काय ते पोर्ी सांगिार नाही, ववचारू देतच नाही. त्यामुळे ज्या मूळ उपयोगासाठी 
गोहत्या पाप ठरली त्या हेतूचीच हत्या ती गोहत्या टाळण्यासाठी वारंवार अशी घडावी हे 
पोर्ीननष्ठांच्या िकरिी अपररहायथ होऊन  सते. परंतु ववज्ञान नुसत े हे ‘पाप’ हे ‘पुण्य’ 
अशी अरेरावी आज्ञा न देता तसे कां, त्याचा हेतु काय, तरतमभाव कोिता, कसोटी 
कोिती ते ित्येक िकरिी स्पष्टपिे ऐहहक ित्यक्षाचे पुरावे देऊन ववशहदते. मनुष्यास 
गाय हा एक उपयुक्त पशु आहे, यास्तव तो मनषु्यास तसा उपयुक्त असेतो मारू नये, 
उपयुक्त न होता हाननकारकच ज्या पररल्स्र्तीत होईल, त्या िसंगी गोहत्याही अवश्य, 
असे ववज्ञान रोखठोक उत्तरते. त्यामुळे कोित्याही िसंगी ववज्ञानननष्ठ मनुष्यास आपले 
कतथव्य पोर्ीननष्ठ मनुष्यापेक्षा त्यातल्या त्यात अधधक अचूकपिे ठरववता येते. 

वर उल्लेणखलेल्या ऐनतहामसक िसंगी जर ह्या वजै्ञाननक उपयुक्ततेची कसोटी लावता 
आली असती तर त्या त्या हहदं ु सैननकास नन सेनापतीस आपले कतथव्य हदवसासारखे 
ढळढळीतपिे हदसू लागते. जे हहदं ुधमथच उच्छेद ूआले, हहदूंचे राज्यच  ुडवू ननघाले, त्या 
दैत्यांच्या पुढे असलेल्या त्या गाईंच्या कळपास त्या हहदं ु सैन्याने चराचर कापून त्या 
ित्येक गाईच्या हत्येचे िायल्श्चत्त म्हिून त्यांच्यािमािे त्यांच्यामागे दडलेल्या त्या शतशत 
म्लेंच्छांच्या रक्तात आपले हात धुवून टाकले असते. कारि त्या रििसगंी त्या मठूभर 
गाई वाचववण्यासाठी मुसलमानांच्या मुठीत आपल्या हहदं ु स्वातंत्र्याचेच नरडे करकचू 
हदल्याने अशी एक गाय, एक देऊळ, एक तीर्थ वाचववण्यासाठी एकेक लढाई मुसलमानांस 
ल्जकू हदल्यान,े एकेक हहदं ु राज्य  ुडवू हदल्याने, एकेक मुसलमानी  ादशाहीच उरावर 
चढवून घेतल्यान,े शेवटी उभ्या हहदंसु्र्ानातील सार् याच देवळांच्या ममशदी होतील, सारीच 
तीर् ंभ्रष्टतील, ित्येक दहादहा हजार गाईंची कत्तल करिारे कसाईखाने शतकोशतकें  ह्याच 
हहदंसु्र्ानात की ज्यात एकही गाय अन्नासाठी अशी कापली जािे दघेुट होते, त्याच 
हहदंसु्र्ानात ननत्याचे उघडले जातील आणि शेवटी ‘देवमात्र उच्छेहदला। ल्जत्यापरीस मतृ्यु 
भला।’ अशी सगळी हहदं ुपथृ्वी आंदोळून उठेल हा आपला भीषि पररिाम त्या कालच्या 
हहदं ुसेनानींस नन हहदं ुजनतेस ढळढळीतपिे हदसण्यास एक क्षिाचाही ववलं  लागता ना! 
मुलतानचे एक सूयथमंहदर पाडण्याचा धाक मुसलमानांनी घालताच पोर्ीने अंधळलेला हहदं ु
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नसता तर त्याने तत्काळ उलट ित्युत्तररले असते की ‘पाड ते सूयथमंहदर; पि म्लेच्छा, 
समजून ऐस की, ही हहदं ुसेना आता परती न जाता ते मुलतान तुझ्या हातून सोडवून 
का ूलपयतं ल्जतकी म्हिून मशीद हदसेल नतच्या नतच्यावर गाढवाचा नांगर कफरवून 
देण्यास सोडिार नाही! आणि त्या का ूलच्या शाही ममशदीच्या मशळांच्याच पायावर 
मुलतानचे सूयथमंहदर पुन्हा उभारले जाईल!’ मल्हारराव होळकर पुढे आले तर काशीचे 
एकही तीर्थ, देवालय, ब्राह्मि उरू देिार नाही म्हिून अयोध्येच्या न ा ाने काशीच्या 
ब्राह्मिाहदक हहदूंस धरिी धरून धाकववताच ते उत्तरले असते, ‘पाड ते देऊळ! औरंगजे ान े
त्या ववश्वेश्वराचे देऊळ अधे पाडून पूवी मशीद  नववलीच आहे- तू  ाकीचे पाड! नन काप 
ही आमची मूठभर ब्राह्मिांची मशरे! पि ध्यानात धर की आज तुझी गाठ हदल्ली गदगद 
हालवून सोडिार् या मराठ्यांशी आहे नन नतकडे पुण्यास आज आहे ‘ब्राह्मिी राज्य जोरावर. 
घोडयावर स्वार, लाख्खो मशपाई!’ ते या एका काशीच्या देवळाचा सूड घेण्यासाठी 
महाराष्रात तरी मशीद म्हिून उरू देिार नाहीत. रस्ते साफ करून ममशदी नन वाद्ये हा 
िश्नच आमच्या पुढच्या वपढ्यांना त्रास देण्यास मागे ठेविार नाहीत! राजकीय लढ्यांत 
धमथस्र्ाने न अवमानण्याची आम्हां हहदूंची वहहवाट; शनवारवाडयातदेखील एक पीर 
सुरक्षक्षत ठेवला; पि जर तुम्ही म्लेंच्छ ती वहहवाट पुन्हा तोडाल तर हहदंहुी नतला ठोकरून 
देतील; कारि आज तरी मसधूंपासून सेतु ंधापयतं मराठ्यांचे शस्त्र हेच शास्त्र आहे. 
महाराष्रात तुमच्या ममशदी त्यांच्या पायावर उभ्या नाहीत तर आमच्या दयेवर!’ पोर्ीने 
अंधळलेले नसते तर त े हहदं ु त्या न ा ास असे धमकावते नन धमकाविी खरी करून 
दाखववण्याचे सामथ्यथही हहदं ुखडगात त्या वेळी होते. पि त्यांनी अंधळ्या पोर्ीननष्ठेसाठी 
मूठभर गाई मारण्याचे ‘पाप’ घडू नये म्हिून राष्र  ुडवून लक्षावधध गाई शतकोशतके 
मारिार् या कसाईखान्यांची ताम्रपते्र म्लेंच्छास हदली. देवाचे एक देऊळ उच्छेद ूनये म्हिून 
देवाचे राज्यच उच्छेद ू हदले!! म्हैस, घोडा, कुते्र; फार काय गाढवदेखील आपापल्यापरी 
गाईसारखेच मनुष्यास उपयुक्त आहे. 

वरील वववेचनावरून हे स्पष्ट होईल की, मनुष्याला अधधकाधधक उपयोग ज्यायोग े
होईल अशा िकारच गाईची जोपासना करावयाची असेल तर तो हेतु साधण्यास गोपालन हे 
राष्राचे कतथव्य होय असे सूक्त राष्रापुढे ठेवले पाहहजे. गोरक्षि हा धमथ आहे, ते ऐहहक 
नन पारलौककक पुण्य आहे, गाय ही देवता आहे, इतकेच नव्हे, तर नतच्यात एक सोडून 
तीस कोटी देवता राहतात िभनृत  ाष्कळ कल्पनांवर अनुष्टुपे रचून गोपूजन हाच हहदं ुधमथ 
आहे हे सूत्र राष्रापुढे ठेवल्याने गाईचे रक्षि तर हवे तसे होत नाहीच, पि भा डेपिाची 
िववृत्त राष्रात वाढून गोभक्तीपायी राष्रभक्तीचेच खो रे होते, मनुष्याच्या हहताचाच  ळी 
गाईपुढे देण्यात येऊन गोरक्षिातील मूळ हेतूलाच धक्का पोचतो. ककतीही उपयुक्त असला 
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तरी तो एक पशु, त्या गाईला देवता मानल्याने सामान्य लोक नतची जोपासना उत्कटपिे 
करतील म्हिून नतला देवता मानावी, गोपूजन हा धमथ मानावा, ही समजूत अशी खुळचट 
ठरते, समाजाच्या  ुद्धधहत्येस कारिीभूत होते. 
कारि उपयुक्ततेच्या दृष्टीनेदेखील गाईचे इतके स्तोम माजवविे चुकीचे आहे. घोडा आणि 
कुते्र हे दोन पशु तरी गाईहून आधी, ननदान गाई रो रच मनुष्याचे अत्यंत िाचीन 
काळापासून अत्यंत एकननष्ठ सेवक झालेले आढळतात. कृवषयुगाच्या नन गोपालन-युगाच्या 
आधीच्या मगृयायुगात मनुष्य भटकत होता तवे्हादेखील गाईपेक्षा कुते्र नन घोडा हेच 
त्याच्या जीवास जीव देिारे सवंगडी असत. मगृयेत सावज पकडताना आपल्या धन्याच्या 
ल्जवासाठी हहस्त्र पशूंवरही चाल करून जािारा, घराद्वाराचे चोराधचलटा-पासून रातं्रहदवस 
रक्षि करिारा, धनी ननजला तरी आपि जागे राहून मध्यरात्रीही आलोचन पहारा देत 
राहिारा, ज्या गाईस आम्ही देवता म्हिून गौरवतो नतच्या णखल्लारांसही अनेक िसंगी 
ज्याच्या नतखटपिामुळेच ननभथयपिे रानावनात चरता येत,े आजवर जो िािी पोमलसांची 
सु ुद्ध कतथव्येही युरोपसारख्या देशात करू लागून मनुष्यसमाजाची जवळजवळ सेवा करीत 
आहे, त्या कुत्र्याचा उपयोग मनुष्यजातीस काय र्ोडार्ोडका झालेला आहे? गाईने दधू 
हदले तर कुत्र्याने अनेक िसंगी मनुष्यास जीवदान हदलेले आहे. मुलांचा ममत्र, मगृयेची 
 ंदकू, घराचे कुलूप, पडतो दाराशी, खातो भाकरीचे तुकडे, करून घेतो सार् यांची हड हड, 
नुसते यू म्हटले की चटकन ्त्याने पाय चाटू लागावे इतका ववनम्र, संकटात जीवास जीव 
देण्याइतका कृतज्ञ मशवाय शेतकर् यांपासून शाहू सम्राटांपयतं ज्याचा त्याचा एकननष्ठ 
चाकर! त्या कुत्र्याला सन्मान कोिता, वेतन काय? तर त्याचे नाव ही एक मशवी; जात 
अस्पशृ्य. उपयुक्ततते घोडयाची यो्यताही तशीच ननस्सीम. उभ्या राष्राचे जीवन वा मरि 
अनेक समयी त्याच्या घोडदळाच्या शक्तीवर नन सज्जतेवर अवलं ून होत.े मराठ्यांपाशी 
भीमर्डीची तट्टे होती म्हिून हहदंपुदपादशाहीस केवढे साहाय्य झाले. हहदंधुमाथच्या 
रक्षिाचे ते केवढे अमोघ साधन ठरले! गाईच्या णखल्लारांच्या  ळे अटकेपयतं हहदं ु
धमाथच्या शतंू्रस मराठ्यांनी ‘दे माय धरिी ठाय’ केले नाही तर घोडदळाच्या  ळेच होय. 
गाय तर उपयुक्त आहेच आहे, पि िसंगी गाईच्या दधुाचा तुटवडा नततकासा भासण्याचे 
कारि नाही; म्हैस ती उिीव पुष्कळ िमािात भरून काढते. पि रिांगिासारख्या 
िािसंकटातही राष्राचे रक्षि करिारा, ितापमसहासारख्या राष्रवीराचे िाि हळदीघाटाच्या 
संग्रामातून वाचवविारा, झांशीच्या रािीस इंग्रजासारख्या अहहदूंच्या कडोननकड 
पाठलागातील  ंदकुांच्या सारख्या भडकिार् या आगीतून काल्पीपयतं एका दमात पोचवून, 
स्वातंत्र्यसमराच्या देवतेचे िाि वाचववण्याचे महत्कायथ सरताच आपि त्या श्रमे गतिाि 
होऊन पडिारा तो घोडा, त्याची उिीव, दसुरा कोिता पशु भरून काढील? घोडाच काय, 
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काही देशांत गाढवही मनषु्याला आपल्या इकडे गाय आहे नततकेच उपयुक्त ठरलेले आहे. 
ज्या लोकांत गाढवाला मनुष्याचा इतका एकननष्ठ सेवक समजत की, त्याचे नाव 
उपयुक्ततेचे उपमान होऊन  सावे. येशू णिस्त जेव्हा ईषिेवषताच्या अधधकाराने 
जेरसलेममध्ये आपला पहहला ववजयिवेश करते झाले, तेव्हा त्यांनी तशा धमथ नन दैवी 
कायांस साजेलसे वाहन म्हिून गाढवाची योजना केली. ‘अशा ववजयायाते्रस पववत्र वाहन 
गाढव! तर जा नन एक पांढरे स्वच्छ गाढव घेऊन या!’ म्हिून त्यान ेमशष्यास आज्ञावपले 
आणि त्या शुभ्र गदथभावर  सून तो देवदतू णिस्त जेरसलेममध्ये आपला ववजयिवेश 
करता झाला! अनेक देशात गाढव हे ित्यहीचे आ ालवदृ्धांच्या स्वारीचे वाहन आजही 
आहे. मसधं देशात आपले हहदंहूी  सावयास गाढव इतके ननुःसंकोचपिे वापरतात की, 
ब्राह्मिांच्या मुली सासरीमाहेरी जाता येता गाढवावर  सून तशाच हौशीने डुलताना 
आढळतात की, जशा  ैलगाडी छकडयातून जाताना आमच्याइकडे. ककत्येक जातीची सारी 
उपजीववका चालते गाढवावर; त्यांचे मुख्य धन गोधन नसून गाढवे; घरातल्या एखाद्या 
मािसासारखे ते ब चारे घरधन्यासाठी रा ते, ओझी वाहते आणि असते ककती स्वस्त! 
त्याचा पगार म्हिजे गावचा उककरडा फंुकून जे काय पोट भरता येईल ते. गाईच्या 
दधुानेही  रे होत नाहीत, पववत्र पंचगव्यानेही क्षालन होत नाहीत अशा काही रोगांच्या 
वेळी ब्राह्मिांच्या मुलांसही गाढवीचे दधू उपयोगी पडते. पि गाढव इतके उपयुक्त नन 
इतके िामाणिक, इतके सोसाळू असत,े म्हिून त्यास पशु न मानता आजवर कोिी त्याची 
देवता  नववली; ककवा एखादी गाढव-गीता रचून गाढवपूजनाचा संिदाय काढला आहे 
काय? कंुभारदेखील गाढव पाळिे इतकेच आपले कतथव्य समजतो, गाढवपूजन नव्हे! घोडा 
हा अत्यंत उपयकु्त राष्रीय पशु म्हिून त्याचाही एक घोडदेव कल्पून त्याच्याववषयीची 
कृतज्ञता व्यक्तववण्यास्तव वषाथकाठी चातुमाथस्यभर तरी मनुष्याने घोडयावर स्वारी न 
भरता घोडयासच मनुष्यावर समारंभपूवथक स्वारी करू द्यावी असे एखादे व्रत कोिी 
िचलववले आहे? कुत्रा अनत उपयुक्त, ित्यक्ष दत्ताते्रयाचा आवडता; म्हिून कुत्र्यासच देवता 
कल्ल्पली, श्वानहत्या हे ‘पाप’ ठरववले आणि उद्या एखाद्या म्लेंच्छ शतू्रच्या रितरी 
(Battle-ships) भारतावर चढाई करून आल्या असता त्यावर असिारी कुत्री मरतील, 
श्वानहत्या घडेल, या पापभीर शंकेने हहदं ु सैननकांनी त्या शतू्रच्या रितरीवर गोळी ार 
करण्याचे नाकारले आणि त्यांस हहदंसु्र्ानात सुरक्षक्षतपिे उतरू देऊन लाखो हहदं ु
स्त्रीपुरषांची कत्तल उडवू हदली तर त ेकृत्य कृतज्ञतेचे स्तुत्य िदशथन समजले जाईल का 
 ाष्कळपिाचा वेडाचार? 
मग गाय हा उपयकु्त पशु आहे, यास्तवच त्याची देवता कल्पून आपि हे सारे वेडेचार जे 
गाईच्या िकरिी करतो तेही ननव्वळ  ाष्कळपिाच, मूखथपिाच म्हिावयास नको काय? 
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घोडा, कुत्रा, गाढव, ह्या उपयुक्त पशुत गाईत आहेत हे वांच्छनीय गुि नसले, तर 
त्यांच्यात जे मनुष्यास अत्यंत आवश्यक गुि आहेत ते गाईत नाहीत. देवता कल्पून 
त्यास पूजले नाही म्हिून काय त्यांची जोपासना कमी होते? 
ते उपयुक्त पश ुआहेत, ह्यामुळेच म्हैस, घोडा, कुत्रा, यांची यो्य ती जोपासना जशी 
होतेच आहे, तशीच गाईचीही, नतला देवता न मानले तरीही, नतच्या उपयुक्ततेच्या 
 ळावरच होईल हे नक्की. इतकेच नव्हे, तर नतला देवता केल्यापेक्षा अधधक उपयुक्त 
िकारे आणि पशूस आवडेल अशा पशूच्या िमािातच होऊन गोपूजनामुळे होिार् या 
राष्राच्या  ुद्धधहत्येचे पापही टळेल. परंतु गोपालन इतके कतथव्य नसून गोपूजन हा 
हहदूंचा ‘धमथ’ आहे, ते ऐहहकच नसून पारलौककक ‘पुण्य’ आहे, ते अशा भा डया भावनेपायी 
आम्ही गाईस देखील नकोसे व्हावे असे नतचे कोि स्तोम माजवून ठेववले आहे पहा! 
गोग्रास 

 ोलूनचालून गाय ब चारी पशु; नतला हहरवेचार गवत खाण्यातच खरा आनंद. आणि 
मनुष्याच्या पक्वान्नापैकी नतला जर कोिचे पक्वान्न त्यातल्या त्यात आवडत असेल तर 
एका भक्कम घमेल्यात पंगतीतले सारे उष्टखरकटे एकत्र करून घातलेले मसालेदार 
ओखटवािी! तो नतचा आवडता गोग्रास. पि नतला देवता करण्याच्या खुळापायी नतला 
नको तेच नतच्या दैवी आम्ही  ळे  ळे  ांधिार. शुधचभूथत ब्राह्मिाच्यापुढे ठेवावे तसेच 
एक केळीचे पान कापून त्यावर वडया कोमशब री एका  ाजूस, भाज्या दसुर् या  ाजूस, 
मल -ूमीठ-खीर, भाताची मूद, वरि, लाडू सुव्यवल्स्र्पिे वाढून, घरची मुलमािसे 
जेवण्याच्या आधी ते पान गोमातेच्या पुढे ठेवायचे! इतके  रे झाले की, नुसत े
देवांपुढच्यासारखे वाढलेले पानच तेवढे नतच्यापुढे ठेवायचे म्हिून पोर्ी सांगते. कोण्या 
गोभक्तान ेदहापांच संस्कृत अनुष्टुपे तीत घुसडून जर का असे सांधगतले असते की गाईस 
नैवेद्याच्या वेळी गोठ्यात न  ांधता देवघरात  ांधावे, एक चंदनी पाट मांडून तीवर तीस 
दहापांच मािसांनी धरून साडीचोळी चढवून मागच्या पायांची मांडी घालनू  सवावे नन 
पुढच्या पायांनी नतला जेवता न आले तर आपल्या हातांनी रीतसर भरवावे, तर पोर्ीत 
आहे म्हिून आम्ही तोही  ाष्कळपिा करावयास सोडतो ना! गगंेस महापुरात 
साडयाचोळ्या आम्ही वहातोच की नाही! पि पोर्ीत तेवढे गळल्यामुळे देवब्राह्मिांसारखे 
ते वाढलेले केळीचे पान आम्ही गोमातेस पि गोठ्यातच नेऊन नैवेद्य अवपथतो! पि 
म्हिून नतला काही त्याची जािीव? छट्, नतच्या पशुधमाथचा तो एक अपमानच वाटून की 
काय न जािो - ती गाय िर्म खीर, मग हळूच तूप ओतून वरिभात कालवून पान हालू 
न देता देवतेसारखी अनुक्रमे जेवायच्या ठायी, ल्जकडून ल्गा लागेल नतकडून जी ल्जभेचा 
लफ्फा मारते ती मीठ, खीर, भेंडयाची भाजी, वडा, कोमश ीर, लाडू, वरि सारे लपालप 
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सापडेल तसे मचमचीत त्या सार् या सोज्वळ पदार्ांचे नतला हवे ते ओखटवािी करून 
सोडते - केव्हा केव्हा तर भाताची मूद फोडून कालववण्याच्या आधीच ते हहरवेगार केळीचे 
पान पाहूनच नतच्या तोंडास अधधक लाळ सुटल्यामुळे पानच ल्जभेने उलटन ओर डून खाऊ 
लागते - पक्वान्न, आमटी, तूप सारे भुईवर नतच्यापुढच्या शेिसडयात सांडते! 

यापेक्षा सुग्रास मनुष्ययो्य अन्न मनुष्यास तेवढे देऊन पशूस विय नन पशुयो्य त े
पंगतीतील उष्टे खरकटे, मशळेपाके तेवढेच ओखटवािी घमेल्यात गाईपुढे ठेवून नतला 
ल्जभेचे लफ यर्ेच्छ मारू देण्यात नतलाही  रे, नन व्यर्थ जािारे उष्टे कारिी लागल्याने 
मनुष्यासही  रे होईल, नव्हे काय? पशूइतकीच नन पशूसारखीच जोपासना केल्याने 
गोपालन अधधक चांगले कसे होते त्याचे हे एक उदाहरि पुरे आहे. 

पि दसुरे हवेच असेल तर गाईंची ल्स्र्नत नन िगनत अमेररकेत ककती उत्कृष्ट रीतीने 
होते ती पहा. हहदंसु्र्ानाइतकीच अमेररकेतील काही कृवषिधान भागात गोधनाची 
आवश्यकता आहे. पि मनुष्यास उपयुक्त असा एक पशु इतक्याच दृष्टीने ते नतकडे पाहत 
असल्यामुळे, गोपालन इतकेच कतथव्य मानले जात असल्याने, गोपूजनाचा भा डेपिा हा 
मािुसकीस हीनता आििारा आहे ही जािीव त्यास असल्यामुळे तो पशु ज्यायोग े
मनुष्यास अधधकाधधक उपयुक्त करता येईल या त्याच उपायांनी नन िमािात नतची 
जोपासना करण्यात येते. नतच्या दधुात जे ववशेष गुि ते कसे वाढतात याचे वैज्ञाननक 
ियोग करून, नतची वीि, वाढ, दधुाळपिा ज्या चारावैरिीने वाढते त्याचे सियोग कोष्टक 
करून ती ती चारावैरि नतला देण्यात येते. नतचे गोठे पशूंच्या आरो्यास अवश्य त्या 
िकाश, स्वच्छता, कीटर्घन औषधिभनृत साधनांनी त्या पशूस हहतकारक असे  ांधण्यात 
येतात. नतच्या जानत कोित्या, उत्कट पैदाशीसाठी ननवडक वळू कोिते, ऋतु कोित,े त े
वैज्ञाननक ियोगांनी ठरवून गाईंची ननपज ित्येक वपढीस अधधक सुरेख, दधुाळू, धष्टपुष्ट 
अशी करववली जात आहे. भागवतातील गोकुळांमधल्या गोधनाचे जे काव्य ती आज 
अमेररकेतील वस्तुल्स्र्ती आहे! ती त्याची हहरवीचार ववस्ततृ चराऊ राने, ती एकाहून एक 
सुंदर, उंच, सुल्श्लष्ट, एकही गोचीड अंगावर नसलेल्या, ववशाल नेत्राच्या, हंडयाएवढ्या 
कासेच्या, दधुाळ, सवत्स नन ननरोगी गाईंची शेकडो णखल्लारे, उत्तम गाईची िदशथनांतून 
लागलेली चढाओढ आणि त्या मदोत्कट डरकाळ्या फोडीत चाललेल्या,  ळकट वषृभांच्या 
झंुजी, ते दहीदधू लोण्याचे ववशुद्ध नन सत्वस्र् क्षीरसागरोपम हौदचे हौद! खरोखरच 
आजवर कुठे भागवतातील गोकुळ पथृ्वीवर नांदत असेल तर ते गोमांसभक्षक असताही 
गाईस एक उपयुक्त पश ुमानूनच काय ती नतची जोपासना करिार् या गोपालक अमेररकेत 
होय आणि गाईस देवता म्हिून पोसिार् या, नतचे शेिमूतही वपण्यात पणु्य मानिार् या 
भारतात कोित्या गोसंस्र्ा नांदत आहेत? मुख्यतुः पांजरपोळ आणि कसाईखाने! 
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तेव्हा आमची सार् या गोरक्षक संस्र्ांस अशी ववनंनत आहे की, त्यांनी गोपालक  नावे, 
वैज्ञाननक साधनांनी मनुष्यास त्या पशूचा अधधकाधधक उपयोग कसा करता येईल ह्याच 
काय त्या दृष्टीने नतची अमेररकेसारखी सकस नन सुरेख वीि वाढवून, दधू वाढवून, 
आरो्य वाढवून जोपासना करावी, गोरक्षि करावे, राष्राचे गोधन वाढवावे. परंतु त्या 
नादात भा डेपिाची भेसळ होऊ देऊन पशूला देव करून पूजण्याचा मूखथपिा करू नये. 
गाईचे कौतुक करायचे तर नतच्या गळ्यात घंटा  ांधा. पि कुत्र्याच्या गळ्यात आपि 
पट्टा घालतो त्या भावनेने, देवाच्या गळ्यात आपि हार घालतो त्या भावनेने नव्हे! हा 
िश्न एका फुटकळ धमथसमजुतीचा नाही. अशा धाममथक छापाच्या ज्या शेकडो खुळ्या 
समजुती आपल्या लोकांची  ुद्धधहत्या करीत आहेत त्या भाकड िवतृींचा आहे. नतचे एक 
उपलक्षि म्हिून आम्ही गाईची गोष्ट तेवढी ननवडली! 

आमच्या ‘गाई’ वरील लेखाचा ज्या आमच्या गोभक्त  ांधवास राग आला असेल 
त्यांनी असा शांतपिे ववचार करावा की, आम्हीं हहदूंच्या संस्कृतीचा उपहास जर कोिचा 
कागद करीत असेल तर तो आमच्या लेखाचा नसून गाईत तेहतीस कोटी देवता कशा 
नांदतात हे दाखवविारा तो सवथत्र आढळिार् या धचत्राचा कागद होय! 

पंढरपूरच्या याते्रच्या रामरगाडयांच्या हदवसात नतसर् या वगाथतील आगगाडीच्या डब्यात 
वारकरी जसा धर की कों  चालू होते, तसे या गाईच्या शरीरात देवांची रगडारगडी, 
कोंडमार झालेली आहे! ववष्िु, ब्रह्मा, चंद्र, सूयथ, यम, कोिी कंठात कोिी दातांवर, कोिी 
नाकात ज्याला ल्जरे् साधेल नतरे् तो लगटला. पषृ्ठवंशात तर इतकी दाटी की, कुिी 
सनातनीही रागाने जेव्हा उनाड गाईच्या पाठीत दोहताना नतने लार् झाडताच हटकून एक 
काठी घालतो तेव्हा दहापांच देव तरी लं े झाल्यावाचून राहूच नयेत! नाकातोंडातील 
आस्वाद्य रसात लड डलेल्या देवांची तर करिाजनक ल्स्र्नत आहेच; पि त्यातल्या त्यात 
त्या ब चार् या मरत ्नन वरिावर! जागा ममळण्याच्या रेटारेटीत शेवटी ‘अपाने तु मरद्देवो 
योनौ च वरिल्स्र्नतुः।।’ - आणि मूते्र गंगा!! हे काय धचत्र की ववधचत्र!!! आपल्या हहदं ु
संस्कृतीचे ववड ंन आजच्या ववज्ञानयुगात जर कोिी करीत असेल तर ते आमचा लेख 
नसून देवांनाच पशुहून पशू करून सोडिारी ही असली भाकड संस्कृत अनुष्टुपे होत; आणि 
आमच्या आचाराचे ववड ंन ते पंचगव्य!! 

गाईस एक वेळ गोमाता म्हिा, लाक्षणिक अर्ी ते क्षिभर चालेल; पि ते अक्षरशुः 
खरे मानिे नव्हे त्याहीपुढे जाऊन आईचे देखील जे पदार्थ असेव्य मानायचे ते देखील 
गाईचे सेव्य मानून, पावन मानून, नतच े शेि नन गोमूत्र समारंभपूवथक प्यायचे हा का 
आचार की अत्याचार? काय म्हिे गोमूत्राने हे अमके तमके रोग  रे होतात आणि शेि हे 
उत्तम खत आहे! इतकेच असेल तर त्या रोगांनी पछाडलेल्या रो्यांस ते गोमूत्र वपऊ द्या. 
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घोडयाचे मूत्र, गाढवीचे दधू, कों डीची ववष्ठा हीही उपयुक्त औषधे आहेत. मनुष्यमूत्रातही 
काही गुि आहेत. त्या त्या रोगावर ती घेतात तसे गोमूत्र र्घया. पि कों डीची ववष्ठा 
सपथदंशावर उतारा मानतात म्हिून श्राद्धाच्या हदवशीही चटिीसारखी र्ोडी र्ोडी सेवावी 
की काय! शेि खत आहे तर शेतात घाला. पोटात कशाला? शेि खत आहे तर ववष्ठाही 
खत आहे. मेलेले उंदीर गुला ास उत्तम खत. पि म्हिून मेलेले उंदीरच गुला ासारखे 
नाकाशी धरून हंुगायचे की काय? तेव्हा गाईचे शेि नन गोमूत्र ह्यात अमुक गुि आहेत 
अशी ककतीही लां  टाचिे गोभक्तांनी िमसद्धधली तरी त्यायोगे त्या रो्यापुरते वा 
उपयोगापुरते त ेउपसेवविे समर्थनीय ठरेल. पि गोमूत्र वपिे नन शेि खािे हे पुण्य कस े
ठरेल? आत्मशुद्धीचा संस्कार म्हिून, पववत्र म्हिून, जे पंचगव्य प्यायले जाते त्याचे 
समर्थन कसे होईल? खरी गोष्ट मुळातच ही आहे की, ज्या भा डया िवतृ्तीमुळे 
गाईसारख्या एका धादांत पशूची एक देवता  नववली त्याच धमथभोळ्या भा डेपिाने नतचे 
गोखूर दाराशी काढिे शुभ मानिे, नतची शेपटी डोळ्यांवरून कफरवविे कल्यािकारक 
मानि,े नतला पुजिे धमथ मानिे आणि शेवटी वेडेचारांचा कळस होऊन नतचे शेि नन 
गोमूत्रही पववत्र ठरवविे, तें खाल्ल्याने नन प्याल्याने आत्मशुद्धध होते, पापक्षालन होतें, 
अहरपलोकी पुण्य लागतें, इतका भा डेपरा अनतरेकास गेला ! 

आपल्या र्ोर हहदं ु संस्कृतींचे ववड ंन जर कोिी करीत असेल तर ह्या आपल्या 
असल्या पुण्य म्हिून शेि खािार् या नन गोमूत्र वपिार् या भा डया चाली होत. ह्या 
पोर्ीननष्ठ मूखथपिाचा ननषेध आमच्या सनातनी  ंधंूनी तें ववड ंन नको असल्यास करावा; 
तो मूखथपिा आहे असें आपल्या लोकांस समजून सांगिार् या आमच्या लेखाचा नव्हे ! 

आता आता पंचगव्याची एक उपपवत्त सांगावीशी वाटते. ती कुठेही आढळत नाही. 
आम्ही मसद्धान्त म्हिून नव्हे तर सूचना म्हिूनच सांगतो. आम्हांस असें वाटतें की, 
गाईचे शेि खािे नन मूत्र वपिे ही पूवी केव्हातरी एक उपमदथकारक ननदंाव्यंजक मशक्षा 
हदली जात असावी. पाप्याची ममशी काढिे, गाढवावर  सवविें इत्याहद धधडवडयांिमािे 
त्याला दंड म्हिून गाईंचे शेिमूत खािें भाग पाडले जात असावे. िायल्श्चत्तांतून 
गोमयोगमूत्राचें ठळकपि हेच दाखववते, पुढे त्या मशक्षेचाच संस्कार म्हिजेच धमीकरि 
झाले आणि ज्यायोगे पापननववृत्त होते  ते पुण्यकारक ह्या सहजभावानुक्रमे गाईचें शेि 
खािे नन गोमूत्र वपिें हें स्वयंमेवच पुण्यकारक होय, अशा धमथभोळ्या मताला अगदी सहज 
असलेली समजूत होऊन  सली. कारि हा पचंगव्याचा, ककंवा नुसते गोमत्र म्हिून 
आचममण्याचा िश्न सोडला तर अजूनही व्यवहारात ‘शेि खाि,े मूत्र वपिें’ ही मशवी आहे. 
संस्कार नव्हे ! 
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६. साध संतांचे बोलपट कसे पहािे ? 
महाराष्रात साधुसंतांच्या  ोलपटांचा ऋतु सदा  हरलेला असतो. त्या  ोलपटांना 

सहस्रावधध स्त्री पुरषांचा समाज लोटावा हे अगदी साहल्जक आहे. 
हे  ोलपि पाहहले असता त्यापासून होिारे लाभ नन करमिूक पदरात पाडून घेऊनही 

भलत्याच दृष्टीने ते पाहहले असता समाजाची जी अपररममत हानन होिारी आहे, तो 
शक्यतो कशी टाळता येईल त्याववषयी काही सूचना हद्दशथनार्थ म्हिून देत आहो. 

साधुसंतांचे  ोलपि आज कसे पहावे हें सुचववताना साधुसंतांची चररत्रेंच मुळी कशीं 
वाचावी,ं मननावी,ं तें सांधगतले पाहहजे. 

संतांचे  ोलपि पाहताना मुख्य गोष्ट जी ध्यानात ठेवायची ती ही की ती चररत्रें 
ऐनतहामसक नाहीत, तर आहेत दोन्हीं अर्ी ननव्वळ ‘चमत्कारीक’! संतांची जीं चररत्रें आज 
उपलब्ध आहेत तीं आहेत तशीं तरी आजपयतं ल्जवंत ठेवली हे महहपतीसारख्या 
संतचररत्रकारांचे उपकारच आहेत. 

त्या काळच्या समाजाच्या भावभावना तरी कशा असत हा सामाल्जक इनतहाताचाच 
एक भाग आहे. तो तरी त्यांनी म्हिूनच ल्जवंत ठेवला. परंतु ह्यापलीकडे त्या चररत्रात 
ऐनतहामसक सत्य काय ते ननल्श्चतपिे सांगिें फारच दघुथट झालेलें आहे. इतकेच नव्हे, तर 
ह्या आज उपलब्ध असिार् या चररत्राववषयी जर काही ननल्श्चतपिे सांगता येत असेल तर 
ते हेच की ती चररते्र भा डट कर्ांनी नन अनैनतहामसक िमादांनी खच्चून भरलेली आहेत. 
पुन्हा जुन्या ऐहहक  खरींतील वतृ्त पडताळून पाहण्याची इतर साधनेही संतववजय, 
भल्क्तववजय िभनृत दैववक ग्रंर्ांची कसोटी पाहण्यास सवथरै्व अपुरी पडतात. संत हे  हुधा 
स्वभावतुःच व्यवहारपराडुःमुख;  अनेक असे की ज्यांच्या हातची, साध्या घडामोडीची वा 
पत्रव्यवहाराची  ोटभर धचठ्ठीसुद्धा  हुधा धाडलेली नसावयाची, सापडिे त्याहून ववरळा. 

दसुरे साधन परकीय इनतहासातील उल्लेख परंतु आपल्या राजकारिी पुरषांववषयी 
परकीय मलखािात भरपूर उल्लेख आढळत असताही. ज्ञानेश्वर, एकनार्, नामदेव, 
तुकारामाहद संतांववषयी तर काय, पि ित्यक्ष रामदास, ब्रह्मेंद्राववषयीही, जे उल्लेख त्यांची 
चररते्र पडताळून पाहण्यास उपयोगी पडतील, असे धंुडाळताही सापडिे कठीि जाते. त्या 
संतांनी अनेक वेळा मुसलमानी  ादशहांना नाकी नव आिल्याचे जे ‘चमत्कार’ त्यांच्या  
चररत्रात वणिथलेले आढळतात, त्यांचा मागमूसही मुसलमानी वा इंग्रज, डच, िें च यांच्या 
समकालीन मलखािात सापडत नाहीत.  रे, मुसलमान, युरोवपयनांना ते त्यांचे आमच्या 
संतानी केलेले पराभव लज्जास्पद वाटतात म्हिून मुलसमानाहदकांच्या मलखािात आलेले 
नाहीत असे म्हिावे तर मुसलमानाहदकांचा अनेक संग्रामातून हहदं ु वीरांनी जो वारंवार 
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 ोजवारा उडववला त्यांची विथने या वा त्या िकारे पि परकीय इनतहासात भरपूर 
सापडतात, उल्लेख असा तर सहसा टाळलेलाच नाही. तुकारामांच्या कीतथनिसंगी 
मशवाजीराजे आले असता त्यांना पकडण्यासाठी आलेल्या मुल्स्लमानांनी वेढा हदला. त्या 
वेळी तुकारामांच्या भक्तीचा चमत्कार होऊन ल्जकडे नतकडे मशवाजीच मशवाजी हदसू लागले 
नन त्या गोंधळात राज े ननसटले - हा तुकारामांचा चमत्कार मुलसमानांनी त्यांच्या 
अमसहासात त्यांना अपमानकारक म्हिूनच गाळला असे म्हिावे तर तेच मशवाजीराजे 
औरंगजे ाच्या हातावर तुरी देऊन हदल्लीहून जे ननसटले त्या मुल्स्लमांच्या पराभवाची 
विथने मुल्स्लमांनी हदलेली आहेत. 

संतांचे चमत्कार हे संताजीच्या चमत्कारांइतके परकीयांना खरेखुरे वाटले नाहीत ककंवा 
खरेखुरे नव्हते ककंवा तुच्छववले जाण्याइतके भाकड भासले, यास्तवच परकीयांनी त्यांच्या 
चमत्कारांचा तर काय, पि संतांच्या अल्स्तत्वाचासुद्धा महत्वपूवथक असा उल्लेख फारसा 
केलेला नाही असे म्हिा, वा म्हिू नका पि ते उल्लेख नाहीत हे काही नाकारता येि े
शक्य नाही. त्यामुळे सतंांची चररते्र पडताळून पाहण्याचे तेही साधन मुळीच उपलब्ध नाही. 

संतांचे स्वतुःचे ऐहहक पत्रव्यवहार वा मलखाि आणि त्यांच्याववषयीचे परकीय 
शतु्रममत्रांचे उल्लेख ही दोन्ही ऐनतहामसक साधने अगदी ववरळ असल्याच्या अशा 
अडचिीतच नतसरी अत्यतं महत्वाची अडचि जी त्या िकरिी इनतहाससशंोधकांना अडते 
ती त्यांच्या असलेल्या महहपतीिभनृत चररत्रकारांच्या चररत्रांतील अंतगथत सुसंगनत- 
ववसंगनत-तुलनेची. इतर पुरषांच्या ऐहहक पुरषांच्या ऐहहक दृष्ट्या मलहहलेल्या चररत्रांतील 
पुष्कळ गोष्टी त्यांच्या विथनांतील ववसंगतीवरून केव्हा केव्हा तत्काळ खोट्याखर् या 
ठरववता येतात. समजा, एखाद्या  खरीत असे विथन आले की, ‘‘धचमाजीअप्पांनी वसई 
घेताच र्ोरल्या मशवाजीमहाराजांनी त्यांना रायगडावर  ोलववले; ‘पोतुथधगजांचा सूड 
उगवलास, परशुरामक्षेत्री धमथ राखलास!’ असे गौरववले आणि श्रीपतराव िनतननधीकडून 
िधानपद काढून धचमाजीअप्पांना हदले.’’ -तर ह्या वाक्यांतील ववसंगनत 
स्र्लकालपात्रदृष्ट्या तत्काळ मसद्ध करून देता येते. मशवाजीमहाराज म्हिजे शाहूमहाराज 
असावे अशी काही चुकी काढून सुधारून त्या ववसंगतीतही अंतगथत पुराव्याच्या रूपाने जे 
सत्य असते ते पाखडून काढता येते कारि ती चररते्र  ोलूनचालून ऐहहक  ुद्धधवादाचा, 
मानुषीय तकाथचा ववषय हे सवांनी गहृीतच धरलेले असते. पि संतचररत्राचे मूळ गहृीत 
(axiomatic assumptionच) आध्याल्त्मक, दैववक, अनतमानुष असते. जी घटना ल्जतकी 
ववसंगत, नततकीच त्यात संग्राह्य. ‘चमत्कार’ नसला तर ते संतचररत्र सांगण्यासारखेच 
नव्हे ! त्यामुळे त्यातील घटना दैववक वा आध्याल्त्मक भाषेत तकाथतीत, म्हिजेच ऐहहक 
वा  ौद्धधक भाषेत तकथ शून्यच असिार! ही संतचररते्र म्हिजे  ोलून चालून असंभव 
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अलंकाराची उदाहरिे ! समजा, वर मशवाजी महाराज धचमाजीअप्पांना भेटले वा 
श्रीपतरावांचे िधानपद धचमाजीअप्पांस हदले गेले ही जशी ववपयथस्त ववधाने केली आहेत 
तशी एखाद्या संतचररत्रात जर ववधाने आली, की श्रीधरस्वामींना ज्ञानेश्वरमहाराज भेटले 
नन त्यांचा पांडविताप ग्ररं् ते ज्ञानेश्वर वाचीत  सले, ककंवा महहपतीचे अध्याय नामदेवांनी 
मलहहले, तर ती तशी ऐनतहामसक दृष्ट्या धडधडीत चुकीची ठरिारी ववधानेसुद्धा चुकीची 
म्हिून भल्क्तपंर्ीयांना पटवून देिे अशक्य आहे ! कारि स्र्लकाल, संभवासंभव िभतृींवर 
उभारलेल्या मानुषीय तकाथची कसोयी त्यांना मुळी लागतच नाही हे तर संतचररत्रकारांचे 
आद्य नन अशंकनीय गहृीत (Axio) ! ते म्हििार, ‘ज्ञानेश्वरांची योगमसद्धधच तशी होती 
ककंवा ववठ्ठलाला अशक्य ते काय? त्यान े ज्ञानदेवांची भेट श्रीधरांशी, नामदेवांची भेट 
महहपतींशी करववली!’ अशा िकारची अनेक अनैनतहामसक उदाहरिे ह्या संतचररत्रांतून 
सापडतातही! ‘अलौककक मसद्धध’, ‘नामिताप’, ‘देवाची करिी’अशा तकाथतीत म्हिजेच 
ऐनतहामसक भाषेत तकथ शनू्य असलेल्या गहृीतांमळेु संतचररत्रांतून ऐनतह्य असे ठामपिे 
काढिे नन पटवून देिे हे, इनतहाससंशोधनाचे जे अंतगथत पुराव्याचे नतसरे लौककक साधन, 
त्याच्या साहाय्यानेही दघुथट ठरते. हहदंचूेंच नव्हे तर णिश्चन, मुल्स्लम, यहुदीिभनृत 
धमथछाप असे जे जे संतवाडुःमय जगात आहे त्या सार् यालाच ही गोष्ट लागू आहे ! 

अनेक ‘चमत्कार’, लाक्षणिक भाषा शब्दशुः खरी समजल्यानेच काय ते चमत्कार 
 नून तोंडीतोंडी वाढत गलेेले असतात. कोित्याही ऐनतह्यसंशोधनाच्या साधनांनी पडताळून 
न पाहता येिारी ही आज उपलब्ध असलेली सारी संतचररते्र ऐनतहामसक दृष्ट्या केव्हाही 
जशीची तशीच खरी मानता येिारी नाहीत. हीच गोष्ट, आिखी एका पुराव्यानेही लक्षात 
येऊ शकते. ह्या चमत्कारात अनेक ‘चमत्कार’ केवळ लक्षाणिक विथने शब्दशुः खरी 
समजिार् या भक्तमंडळीच्या कल्पनेचे िपंच आहेत. सतंांची भावना सवथ काही भगवान 
करववतात ही! त्यांची ववृत्त ननरहंकारी जे स्वतुः करावयाचे ते स्वतुः केले म्हिून न सांगता 
भगवंताने केले अशी भाषा त्या भावनेच्या लाक्षणिक अर्ी वापरण्याचा त्यांचा िघात. 
श्रीधरस्वामी रामववजयाहद ग्रंर् मलहहताना ककंवा महहपती भल्क्तववजय मलहहताना वारंवार 
म्हितात, 

‘मी मंदमाथत, ग्रंर् कसा रचिार? पि पांडुरंगान लेखिी हाती हदली नन म्हटलं मलही, 
मलहववता तो ! तो सांगेल तसं मलहलं ! अ.’ 

संतांच्या अभंगात, ओव्यांत, ग्रंर्ांत ही भाषा वरील लाक्षणिक अर्ी येई. पि 
त्यांच्यापुढील भक्तगि ती भाषा शब्दशुःच वस्तुल्स्र्नत समजून ित्यक्ष पांडुरंग अवतरले, 
लेखिी वस्तुतुःच उचलून त्यांनी संतांच्या हाती हदली ककंवा संत सांगत ते पांडुरंग मलहीतुः 
वा पांडुरंग स्वतुःच सांगत जात, ते संत मलहहत; ककंवा संत कीतथन करीत, नन हनुमंत 
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मागे सार् देत स्वतुःच ित्यक्षपिे उभे राहत, अशी विथने संत चररत्रांतून घालीत चालले. 
वपढीमागे वपढी, कीतथनकारामागून कीतथनकार त्या विथनात  अधधकाधधक भडक रंग भरीत 
चालले, लक्षावधध भक्तजन तो ‘चमत्कार’ अक्षरशुः घडला असे िामाणिकपिे समजत 
चालले. संतजन म्हित ‘सोने आणि माती । आम्हां समान दो हाती ।।’ ककंवा ‘वैरा्याचा 
परीस माझ्या हाती आला, आता दगडदेखील सोने झाले, सोनेसुद्धा दगड झाले ।’ 
रामकृष्िाची एक साधना अशी होती, की एका हातात सोने र्घयावे, एकात माती, आणि 
त्या वस्तु ह्या हातातनू त्या हातात वाटेल तशा चाळवीत सोनेमाती मातीसोने असे 
उलटसुलट तोवर म्हित  सावे की जोवर कशात माती नन कशात सोने त ेध्यानातही येऊ 
नय - सोन्याला माती शब्द लागावा, मातीला सोने ! पि अशा िखर वैरा्याच्या 
लाक्षणिक शब्दांना संत जे उच्चाररत, ते पुढे पुढे तोंडातोंडी संतचररत्रलेखक, भक्तगि नन 
कीतथनकार शब्दशुः खरे समजून नन तीत मन मानेल तसे रंग भरून त्याचे अनेक 
‘चमत्कार’ करून सोडीत. खर् या खर् या मातीचे अमक्या संताने खरे, खरे सोने केले ककंवा 
श्रीनामदेवांनी दगड उचलववले ते परीत झाले. परीस म्हिून ज्यांनी हपापून ते घेतले त्यांचे 
दगढ झाले इत्याहद चमत्कारही ह्या वगाथतीलच होत.  

उलटपक्षी, शब्दशुः खरी घडलेली घटना लाक्षणिक अर्ी सांगताच चमत्कार  ने, हा 
दसुरा वगथ. तुकारामाच्या जाड पुठ्ठ्यांच्या वािीछाप वह्या पाण्यात  ुडववल्या त्या फुगनू 
वर आल्या - ही घटना खरी पि साधी. तुको ासारख्या परम श्रद्धाळू नन ननरहंकार 
भगवद्भक्ताने साहल्जकपिेच म्हटले, ‘ववठ्ठलाने माझी अंभगवािी परत मलहली!’ तीच 
भावना  ळावून, त्याच लाक्षणिक रंगात ती साधी घटना रंगत रंगत आज नतची एक ककती 
अद्भुत कर्ा होऊन  सली आहे ! साध्या घटनेचा एक दैवी चमत्कार  नला ! 
दामाजीपंतांच्याही कर्ानकाची अशीच फोड कागदपत्रांच्या आधारेच राजवाडयांनी केलेली 
आहे ! दामाजीपंतांचा दंड ववठू नावाच्या महाराने भरला आणि त्यांना  ंहदगहृातून सोडववले 
ही खरी पि साधी गोष्ट. परंतु त्या महारांचे नांव होते ववठू आणि दामाजी होते संत ! 
त्यायोगे भाववक जनांनी ववठूचा  ोलता  ोलता ववठ्ठलच करून सोडला ! 

खर् या नांवावर नुसते श्लेष करून त्यावर अद्भुत चमत्कारांच्या रचलेल्या ज्या ननव्वळ 
काल्पननक कर्ा तो चमत्कारांचा एक नतसरा िकार आहे ! 

जाट हे जातीचे खरे नांव. त्यावर श्लेष सुचला नन त्याची एक अद्भुत उत्पवत्तकर्ा 
त्यावर रचली गेली की, ‘महादेवाच्या जटेपासून त ेउत्पन्न झाले म्हिून त्यांना जाट नांव 
पडले!’ न्हाव्याचे नांव नामभक असे कल्पून त्यावर लगेच कोटी लढववली गेला की, त े
ब्रह्मदेवाच्या नाभीपासून जन्मले, ब्राह्मि मुखातून नन क्षबत्रय  ाहूपासून जन्मले या सुंदर 
रूपकाला अक्षरशुः सत्य मानण्याच्या भा डेपिाइतकाच न्हावी - नावपक - नामभक हे 
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ब्रह्मदेवाच्या नाभीपासून िकटले ही ववश्वासही भा डट ! किाथच्या नांवावर श्लेष झाला. 
लगेच त्याचा एक अद्भुत चमत्कार  नला की किथ हा कंुतीदेवीच्या किाथतून - कानातनू 
- जन्मला म्हिूनच त्याचे नांव किथ ! पुन्हा, अलौककक पुरषांचा जन्मही अलौकककच 
असला तर शोभतो ह्या खुळ्या आदरापायी अनेक र्ोर पुरषांना ईशसंभव वा अयोननसंभव 
कल्ल्पण्याकडे सामान्य जनांचा, जगात कुठेही गेलात तरी भारी कल! जीजस हा सुताराचा 
मुलगा नसून कुमारी मेरीला ईश्वरी गभाथपासून झाला ही णिश्चन कर्ा पहा. तीच गोष्ट 
संत नामदेवांची. श्रीनामदेव अलौककक संत, त्यांचा जन्मही अलौककक असला पाहहजे ! तो 
शोध लावण्याचे काही साधन? - हो हो !ते मशपंी होते ना ? अर्ाथत ्तो मशपंी शब्दच तें 
गूढ उकलवू शकेल ! या भावनेने मशपंी शब्दाची लगोलग फोड केले गेली. मशपंी म्हिजे 
मशपंेतला, मशपंेतून उद्धवलेला. पुरािकर्ा होत्याच तशा काही. त्या साच्यात ढाळताच ही 
कर्ाही एक अद्भुत चमत्कार होऊन  ाहेर पडली. नामदेवांच्या मातावपतरांना एक दैववक 
मशपं सापडली. घरी आिून पाहतात तो नतच्यात एक अद्भुत  ालक ! म्हिून नामदेवांना 
मशपंी म्हितात !! 

चमत्कारांचा एक चौर्ा गट आहे. त्यास ल्स्र्रटंकीय म्हिू. सारे एकठशी काम एका 
संताच्या अनुययांनी त्याचा एक चमत्कार वणिथला की दसुर् या संताच्या अनुयायांनी तोच 
चमत्कार आपल्याही गुरूच्या चररत्रात जसाच्या तसा ठोकून हदलाच म्हिून समजावे. 
नामदेवाने देऊळ कफरववले, तशीच नानकांना ममशदीतून  काढून  ाहेर घालववले तेव्हा 
मशीद कफरल्याची कर्ा ! तशीच इतर संतांची गोष्ट. जना ाईपाशी पांडुरंगाचा शेला 
सापडला, तीवर  डव्यांनी चोरीचा आळ घातला, नतला सुळावर चढववण्याची मशक्षा झाली. 
तसेच अगदी चोखामेळ्यांचे घडले. त्याच्यापाशी पांडुरंगाचा हार सापडला,  डव्यांनी चोरी 
आळ घेतला, त्याला गाडीला  ांधून ठार मारण्याची मशक्षा झाली. दोन्ही िकरिी पांडुरंग 
धावून आले, भक्तांना सोडववले. पि त्या भक्तांवर जीव कासावीस करून टाकिारे नन 
त्यांच्या आप्तष्टांना त्यांच्या मतृ्युदंडामुळे भयंकर दुुःख तळमळवविारे हे संकट पांडुरंगाने 
मुळातच का आिले, असल्या जीवघेण्या ववधचत्र लीलांची खोड पांडुरंगास लागलेली आहे हे 
वणिथण्यात दयाळू देवाला आपि ककती उपद्रवी नन ननदथय  नवीत आहोत हे काही ह्या 
अद्भुत कर्ा आळवून आळवून सांगिार् या भक्तजनांच्या नन संतचररत्रकारांच्या ध्यानी 
आले नाही ! 

वरील हद्दशथनार्थ सुचववलेल्या सवथ कारिांसाठी आज उपलब्ध असलेली संतचररते्र 
शब्दन ्शब्द यर्ार्थ असलेले ऐनतहामसक सत्य नव्हे, फार फार तर एक ऐनतहामसक काव्य 
आहे असे समजूनच ती वाचली पाहहजेत, त्यांचे  ोलपट तर ते एक ननव्वळ ‘चमत्कारीक’ 
नाटक आहे ह्या एकाच भावनेने पाहहले पाहहजेत. 
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संतचररते्र आहेत तशीच िाचली िािीत, धचते्र नटविली िािीत 
आज उपलब्ध असलेली संतचररते्र ऐनतहामसक दृष्टीने, आणि ते अक्षर नन अक्षर सत्य 

आहे अशा भाकड  श्रद्धेने पाहण्याचे वा वाचण्याचे तेवढे टाळले की मग ती आहेत तशीच 
रंगववली जाण्यात काही ववशेष धोका नाही. आम्ही तर असे म्हिू, की त्या संतचररत्रांची 
मोडतोड करून त्यातंील चमत्काराहदकांना फाटा देऊन, त्या भोळ्या नन साधुशील 
महत्म्यांचे यर्ार्थ स्वरूप लपवून, त्यांच्या जुन्या भल्क्तववजयाची नन संतलीलामतृाची नवी 
सुधारलेली आववृत्त काढिे हे अगदी चुकीचे, लुच्चेधगरीचे नन अरमसकपिाचेच द्योतक 
होईल. त्यांच्या त्या भोळ्या भावाच्या, अद्भुत चमत्कारांच्या, टाळधचपळ्यांच्या 
वातावरिातच ही आमची संतमंडळी खुलून हदसतात. त्यांना अद्यवत ्  नवविे हे एक 
असह्य ववड ंन होईल. नामदेव, तुकारांच्या त्या वंदनीय नन लोभनीय मूनत थ त्या 
पागोट्यात, त्या नामघोषात, त्या तुळसीमाळांत, त्या  ुक्क्यात, त्या अंगरख्याताच 
शोभतात. नामदेवांना आजच्या दचुाकीवर  सवविे ककंवा तुको ारायांना आजच्या सुटा ुटात 
जखडिे हा  ुद्धधवेडाचा मूखथपिा आहे, कारि महहपतीचररत्रांतून त्या काळचे जे वातावरि 
नन भावभावना होत्या त्या जशा यर्ावत ्व्यक्तववल्या जातात, तशा त्यात आम्हांस हवी 
तशी गाळागाळ केल्याने केव्हाही व्यक्तववल्या जािार नाहीत. त्या काळचे समाजदशथन 
यर्ावत ्घडवविे हेंही एनतहासाचेंच एक कतथव्य आहे. आणि महहपतीिभनृत कवींचे काव्य 
हाही ह्या अर्ी एक इनतहासच आहे. 

दसुरे अस,े की संतांच्या ह्या  ोलपटांतून वा चररत्रांतून त्या चमत्काराहदकांच्या 
वातावरिानेच अद्भुत रसाचा उत्कृष्ट पररपोष होऊ शकतो. आणि अद्भुत रस हा एक 
अत्यंत आस्वाद्य रस आहे. त्या रसासाठी जशा आपि कादं र् या वा अरेब यन नाइटस ्
वाचतो केवळ तशाच दृष्टीने ते चमत्कार पहावे. 

नतसरी गोष्ट अशी की संतचररत्रातील  हुतेक चमत्कार जरी लाक्षणिक ककंवा 
अववश्वनीय ककंवा  नावट असेच असले तरीही त्यामुळे त्या साधुपुरषांच्या खर् या र्ोरवीस 
काहीच  ाध येत नाही. कारि - संतांची खरी र्ोरवी ही चमत्कारात नसून त्यांच्या पववत्र 
वािीत, ग्रंर्ांत आणि परोपकारी नन उदात्त चाररत्र्यातच साठववलेली आहे. 

जोवर ती ज्ञानेश्वरी, ते तुक्याचे अंभग, ते एकनार्नामदेवाहदकांचे अत्युद्दात्त चाररत्र्य 
आपल्या डोळ्यांसमोर आहे तोवर त्यांच्याववषयी वाटिारा आदर नन पूज्यता ही 
उिावण्याची भीनतच नको. पि जर तो आदर नन पूज्यता  ुद्धधपूवथक नन यर्ािमाि 
वाटावयास हवी असेल, तर त्यांची ती जुनी चररते्र आहेत तशीच राहू देिे अवश्य आहे. 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

या सवथ कारिांसाठी सद्याच्या  ोलपटात संतचररते्र आहेत तशीच नन त्यांच्या 
काळच्या  र् यावाईट पि खर् याखर् या वातावरिातच धचत्रपटववली जावी. 

पि संत म्हटला, की तो सवथज्ञ ककंवा सवथ शल्क्तमान ककंवा देव ज्याच्या अध्याथ 
वचनात आहे असा असलाच पाहहजे ही समजूत मात्र खोटी नन खुळचट आहे ! हे तेवढे 
िेक्षकांनी, वा वाचकांनी केव्हाही ववसरता कामा नये. भक्तीचा आनंद आध्याल्त्मक आहे. 
त्यायोगे व्यावहाररक अशी कोितीही ववशेष य्यता वा सलृ्ष्टननयमांचे ज्ञान ककंवा 
राष्राच्या ऐहहक उत्कषाथला उपयोगी पडेल अशी कोितीही गोष्ट, ववशेष शल्क्त वा युल्क्त 
संतांच्या, यो्याचं्या वा भक्तांच्या अंगी येत नाही. ककत्येक संत अगदी ननरक्षि होते. 
‘नामाच्या महहम्याने’ त्यांना श्रीगिेशादेखील आपि होऊन आला नाही मग सवथज्ञतेचे 
नांवच नको ! ककत्येक अगदी भोळे, जगाच्या तर काय पि देशाचा भूगोल माहीत नाही, 
इनतहास नाही, राजकारि नाही. त्यांच्या ित्येक संकटी देव पावे ही गोष्ट तर त्यांची 
आहेत तीच चररते्र खोटी पाडतात. चोख्याला सनातन्यांनी जोखडास  ांधले, तेव्हा पांडुरंग 
येऊन त्याचा िाि वाचववते झाले;  पि त्या चोखामेळा संताला जेव्हा मुलसमानी 
 ादशाहाने वेठीस धरून नेले नन नगराची वेस  ांधण्यास जंुपले, तेव्हा पांडुरंग नतकड े
कफरकलेसुद्धा नाहीत! तीच वेस  ांधता  ांधता कोसळली आणि त्याखाली तो संत 
चोखामेळा धचरडून मेला, हे संतचररते्रच सांगतात ! मग तेव्हा पांडुरंग कां दयावले नाहीत? 
नामदेव, तुकारामाहदकांच्या घरी  ायकामुलें अन्न अन्न करून मेली. ‘स्त्री एकी अन्नान्न 
करून मेली !’ हा तुकारामांचाच  ोल आहे! ‘नामाचा महहमा’ एक िकारचा आध्याल्त्मक 
आनंद त्या व्यक्तीला देऊ शकला तरी त्या व्यक्तीच्या वा राष्राच्या व्यवहारात त्या 
नामाच्या महहम्याची कवडीची पत नाही; हे आम्ही स्पष्टपिे ध्यानी ठेवावे. 

संत त्यांच्या इतर गुिांनीच र्ोर आहेत. त्यांचा ककंवा भल्क्तपंर्ाचा असा नसता 
 डेजाव केल्यानेच त्यांच्या चररत्रांचा  ोजवारा उडालेला आहे. ते कस े हे पहावयाचे 
असल्यास एक उदाहरि म्हिून अजागळ भक्तांनी गायलेला आणि संत नामदेव 
महाराजांच्या नांवावर चापलेला हा खुळचट चमत्कार पहा ! 

जुन्या महहपतीने नव्हे, तर अगदी आजच्या आजगावकरांसारख्या लेखकाने 
श्रद्धापूवथक ‘ननभीड’च्या फेबु्रवारीच्या अंकातून वणिथला आहे तो र्ोडक्यात असा ! एका 
ब्राह्मिाने नामदेवांना  ेदरास नेण्याचा आग्रह केला, नामदेव जाईनात. तेव्हा पांडुरंगान े
आज्ञावपले - जा. (साधी गोष्ट म्हिजे नामदेवांना जावेसे वाटले. पि कताथ करववता देव ! 
त्या ताल्त्वक भाषेच्या साच्यात ती गोष्ट सांगताच तेंच अक्षरशुः सत्य समजून चमत्कार 
झाला; ‘ित्यक्ष पांडुरंगान े सांधगतले, जा!’) ब्राह्मिांचा मोठा तांडा घेऊन भजनाचा घोष 
करीत, नामदेव  ेदर नगरात िवेशू लागले. इकडे  ेदरचा सुलतान महालाच्या गच्चीवर 
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 सला होता. त्याने तो हदडंयांपताकाचा मेळा पाहून आपले िधान काशीपतं ह्यांकड ेवळून 
म्हटले. 

‘हे कोिाचे सैन्य, आपल्या राजधानीवर चालून येत आहे !’ काशीपंतान े सेनापतीस 
 ोलावून सांधगतले, 

‘ते सैन्य कोिाचे, कुठं चाललं आहे, इकडे येण्यात उद्देश काय त्याचा शोध करा.’ 
त्यािमािे  रेच पठाि सैन्य घेऊन सेनापनत वशेीकडे गेला नन नामदेवाच्या भजनी 

मंडळास वेढा हदला. ब्राह्मि भयभीत झाले. पांडुरंगाचा धावा केला. नामदेव पुढे होऊन 
यवन सेनापतीस म्हिाले, 

‘तै्रलोक्यनार् जो पंढरपूरचा पांडुरंग त्याचा मी सेवक. हे ब्राह्मि याचक, उत्सहार्थ इर्े 
आली. पि उन्मत्त  ादशहा, यात्रेकरू नन लढाऊ सैन्य यातला भेद त्यास कळेनासा झाला! 
तुम्ही वेढा उठवा, मागथ द्या ! त्यासरशी सेनापतीने वेढा उठववला. (पाहहलेतना विथन! 
सारा अरेब यन ् नाइटचा खाक्या.  ादशहा गच्चीवरून  ोलतो ‘हे मोठे सैन्य’ येत 
असल्याची  ातमी न लागण्याइतकी सुलतानी राज्याची व्यवस्र्ा त्या वेळी हढली नव्हती ! 
नामदेवासांगाती फार तर दोनशेतीनशे ब्राह्मिाहदक मंडळी होती ! हे करे्तच स्पष्टपिे 
सांधगतले आहे ! पंचापागोटी पताकांचा तो मूठभर ग ाळ समाज  ादशहाला, पि खडग, 
 ंदकुा, तोफा असा काही िकार न हदसताही ते त्याला मोठे सैन्य भासले !  रे काशीपतं 
िधानालाही पत्ता नाही. अशा िकरिी चौकशी करिे तर कोतवालाला  ोलावतात का 
एकदम सेनापतीला? तो सेनापतीही इतका ग ाळ की त्यालाही ‘हे मोठे सैन्य’ आल्याचा 
सुगावा गच्चीवरून  ादशहा  घेतो नाही ! सेनापनत काही गच्चीवर कधी  सत नव्हता 
वाटते ! पुन्हा, सगळ्यात आश्चयथ हे, की सेनापनत पठािाचे दसुरे मोठे सैन्य घेऊन गेला, 
तेव्हा समक्ष पाहत असताही एकसुद्धा खडग,  ंदकू, तोफ, नसलेल्या, पंचापागोटीपताकांचा 
भजनकताथ तो मेळावा त्याला मोठे ‘सैन्यच’ वाटतो ! सेनापनत डोळ्यावंर नन कानांवर 
पट्ट्या  ांधून गेला होता की काय? पुढे तो वेढा देतो तेव्हा ब्राह्मिाहदक वारकरी भयाने 
र्रर्र कापतात ! ‘पांडूरंग तै्रलोक्याचा नार्, त्याचे हे सेवक!’ असे नामदेव म्हिाले. त ेजर 
खरे, तर ह्या तै्रलोक्याच्या नार्ाने आधी त्या ‘उन्मत्त’  ादशहाचाच कान वपळून त्याला 
गच्चीवरच कां सांधगतले नाही की हे वारकरी आहेत, सैन्य नव्हे म्हिून ! ब चार् या 
वारक्यांना भयाने घा रगुडंी उडेतो पांडुरंगाने उपद्रव कां होऊ हदला ? नामदेवाने वेढा उठव 
असे सांगताच म्हिे सेनापतीने वेढा उठवला ! ककती भा डेपिाची कर्ा ही ! सेनापनत 
 ादशहाचा  ंदा होता.  ादशहाची आज्ञा येईतो र्ां ता, का नामदेवांच्या आज्ञेसरशी एवढा 
घातलेला सशस्त्र वेढा उठवता?) 
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सेनापती  ादशहाकडे येऊन ते वतृ्त सांधगतले.  ादशहा रागावला. नामेदवांना मंडळींसह 
पकडून आिले. ती सारी ब्राह्मि मंडळी दोनशे होती. त्यांना गारद्यांकडून मारवीत 
मारवीत  ेदरच्या  ाजारातून चालववले. हहदं ु लोक हळहळू लागले. परंतु  ादशहाच्या 
जुलमास आळा घालण्याचे त्यांना सामथ्यथ कोठे होते? 

(हा िश्न ववचारिारे आजगावकर स्वतुःलाच दसुरा िश्न का ववचारीत नाहीत की, त्या 
नामदेवाचे धनी जे ‘तै्रलोक्याचे नार्’ ते ह्या त्याच्या ब चार् या शेकडो भक्तांची अशी 
मारहाि नन पायमल्ली चालली असताना नुसती पाहात  सण्याइतके कठोर वा अनार् कसे 
झाले? पांडुरंगानेच त्या ब्राह्मिांसह नामदेवांना ‘जा’ म्हिून सांधगतले होते. मग तेव्हाच 
नतकडे त्या  ादशहाच्याही हातापायाच्या मुसक्या  ांधून ननदान त्या हदवसापुरते तरी 
त्याला कैचीत का ठेवले नव्हते ? एक तर  ेदरच्या  ादशहापेक्षादेखील हा आपला पांडुरंग 
पंगु ठरतो ककंवा शक्त असताही स्वतुःच्या संतांची पायमल्ली नन छळ ननष्कारि चालू 
देण्याइतका खोडसाळ. तरी ठरतो ! ह्या असल्या भाकडकर्ा आपल्या देवाचीच अशी 
ववटं ना करतात हे आमच्या भक्तांच्या धनीमनीही नसते ! भा डट तारतम्यशून्यतनेे 
आजगांवकर मलहहतात त्याचा सारांश असा -) ‘त्या सवथ भक्तांना  ादशहापुढे मेंढरांसारखे 
उभे केले, एक गाय आिून नतचा  ादशहाचे वध करववला. तेव्हा नामदेवाने देवाचा धावा 
केला, गाय उठली.  ादशहाने नामदेवांना साष्टांग नमस्कार घातला. भगवतंाने भक्ताच्या 
हाकेला उडी घालून हहदं ुधमाथची लाज राखली. 

(लाज राखली की लाज घेतली? हा नामाचा महहमा की लधधमा? जर देव आले, तर 
हहदंूंचा इतका छळ करिार् या त्या उन्मत्त  ादशहालाच खाटकाच्या हाती सोपवून सगळाच 
ननकाल लावायचा का एक गाय तेवढी ल्जवंत करावयाची आणि पुनुः पुन्हा नन ित्यही 
शतावधध गाई मारून खाण्यास नन हहदंूंना छळण्यास त्या मुसलमानी  ादशहास ल्जवंत 
ठेवावायचे? तेवढ्याच  ादशाह्या र्ोडयाच हदवसांत ववजयनगरच्या रामरायाचे डोके 
कापिार, सहस्त्रावधधा हहदंूंची तामलकोटास कत्तल करिार, हहदं ु राजकन्याहदक महहलांना 
 लात्कारिार, मंहदरांवर नांगर कफरवविार, हे न कळण्याइतका तै्रलोक्यनार् सवथज्ञानी 
पांडुरंग राजकरिांच्या ब गरयते्तत होता की काय? मग एक गाय तेवढी उठवून हहदंधुमाथची 
लाज ती काय राखली? पि भक्त ल्जतके द ुळे, नततकेच देव द ुळे. भक्त ल्जतके 
राजकारिात भ्याड वा भा डट नततकेच त्यांचे देव! गाय ल्जवंत उठववली या घटनेला 
ऐनतहामसक पुरावा  ळकट असा नाहीच.  रे ते खरे समजले तरी त्यायोगे नामाचा महहमा 
वा संतांचे सामथ्यथ अद्भुत ठरत नाही. जर मेलेले ल्जवंत करण्याचे सामथ्यथ हटकून 
नामदेवांच्या अंगी वा नामाच्या महहम्यात असते, तर एक गाय तेवढी जपववण्यापेक्षा त्या 
वपढीत सज्जन असा मरावयास नको होता. संत चोखो ा वेशीखाली धचरडून मेले, नामदेव 
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हळहळले, त्यांचे िेत शोधीत त्या हढगार् यांतून त्यांची हाडे नामदेवांनीच काढली, - पि 
नतरे् पुन्हा नामाचा गजर करून त्यांना चोख्याला ल्जवंत करता आले नाही! त्या गायीपेक्षा 
तो संत चोखा नामदेवांना सहस्त्रपटीने प्यारा होता. त्याच्या मतृ्यूमुळे त ेअत्यंत कष्टी 
झाले होते. मग त्याला का जमववले नाही? 

रामदासांनी धचतेवर जात असलेल्या एका िेतास आशीवाथद देवून उठववले असाही 
चमत्कार मलहहला आहे. धचतेवरून िेते अनेक िसगंी जीवनशक्तीचे यंत्र पुन्हा चालू होऊन 
उठतात ही व्यवहारात केव्हा केव्हा घडिारी गोष्ट, पि रामदासांच्या  ोलाफुलास गाठ 
पडताच तो चमत्कार ठरला इतकेच! नाहीतर समर्ांना संजीवनीचे अचूक सामथ्यथ 
खरोखरीच असते तर  ाजी देशपांडे पावनणखडंीत ककंवा तानाजी मसहंगडी पडता आणि 
मशवाजीराजे ववव्हळता, रामदासांच्या आशीवाथदासरशी तसले हहदं ुराष्राचे मोहरे तरी ल्जवंत 
केले गेले नसते का? ित्यक्ष मशवाजीराजे गुडघी रोगाने आसन्नमरि असलेले समर्ांना 
कळले, समर्थ अत्यंत हळहळले, तेव्हा मशवाजीला तरी जगवायचे होते! मशवाजीच्या मतृ्यूची 
समर्ांना हौस नव्हती, उलट धास्ती होती. ‘राजे आम्हांस सोडून गेले’ म्हिून समर्थ इतके 
दुुःखी झाले की त्यांनी िायोपवेशन स्वीकारले! एका युःकल्श्चत ् ाईसाठी नतच्या नवर् याला 
ल्जवंत हो म्हिताच हटकून ल्जवंत करण्याचे सामथ्यथ अंगी असताही  ाजी, तानाजी, 
मशवाजीच्या पत्नीना आणि ित्यक्ष महाराष्र राज्यलक्ष्मीला वैधव्यांत लोटण्याइतके समर्थ 
खुळचट ह, नामदेव दषु्ट हेते असे तरी म्हिा ककंवा रामदासांचे वा नामदेवाचे, हे 
युःकल्श्चत ् गाय वा मािूस उठववण्याचे नाममहहम्याचे ‘चमत्कार’ भाकड आहेत ती 
 ोलाफुलाची गाठ होती वा फार फार तर संशयास्पद योगायोग होता असे तरी म्हिा! 
आणि काही झाले तरी नाममहहम्याने जगात वाटेल ते करता येत ेककववा संतांच्या ईश्वरी 
अधधष्ठानावाचून काही एक यश भौनतक राजकारिा येिार नाही असली पंगू, खुळचट नी 
भा डी भाषा तरी सोडा!  रे, हहदंूंना छळिार् या त्या  ादशहांचा हातच छाटण्यात अनमान 
करिारा तो देव काही सासाळू वा मवाळू होता अशी शंकासुद्धा घेता येत नाही. कारि 
आजगावकर पुढे ठासून सांगतात-) 

ह्या नामदेवाहदक संतांच्या छळाचे िायल्श्चत  देरच्या  ादशहाला लगचे भयंकर 
रीतीने भोगावे लागले! त्याच्या िजाजनांसही भोगावे लागले. कारि र्ोडयाच हदवसांत 
सुलतानाच्या वाडयात नन नगरातील  घरांतून असंख्य सपथ ननघाले आणि शेकडो मािसांना 
त्यांनी दंमशले. सपथ दंमशतांना खाटेवर घेऊन शेकडो लोक राजवाडयासन्मुख आले! 

काळे, वपिळे, आरक्तिणग । र् िर्व्हाले लंबायमान।। 
भरोनन ननघाले घर आंर्ण। सपे रोधधली अिधी धररत्री।। 
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पाय ठेिािा कोठेतरी। हत्ती घोडे राि लष्कर।। 
सपे रोधधले अिघे अंबर।। 

(ही धडधडीत कववकल्पना आहे. सत्याचे गाल ोटसुद्धा नाही नतला. सवथ पथृ्वी नन 
अवघे अं र सपांनीच भरले असे म्हिण्यापेक्षा कवीच्या मेंदतू मात्र सपथच सपथ त्या वेळी 
भरलेले होते असे म्हििे त्यातल्या त्यात खरे होईल. त्या सपांचे रंगदेखील हदलेले! जिू 
काय दोन वपढ्यांनंतर झालेल्या महहपतीने त ेसमक्ष पाहून नोंदले होते! अशा कववतेच्या 
पुराव्यावर असे अद्भुत चमत्कार म्हिे सत्य माना, म्हिे ‘मसद्ध’ होतात!) 

नंतर सुलतान घा रले. काशीपंतांना नामदेवाकडे धाडले. ‘संतमहाराज, महावैष्िवाच्या 
छळाचे िायल्श्चत आपि सुलतानाला हदलेत, आपल्या शापाने ककती लोकांचे िाि हरले त े
पहा! त्या मतृांची नन त्यांच्या  ायकामुलांची आपिास द्या आली नाही, तर ित्यक्ष 
भगनासुद्धा त्यांचे रक्षि करून शकिार नाही. तरी दया करा नन आपले सपाथस्त्र आवरून 
र्घया! नामदेव ह्या वेळी ब्रह्मानंदात रंगून गेल्यामुळे  ेशुद्ध होते. पि त्यांच्या पाठीमाग े
असलेल्या पांडुरंगाने त्यांना सावध केले. तेव्हा ती िेते नन ते  ायकांमुलांचे हाहाकार पाहून 
ते द्रवले, ‘देवा, हा हाहाकार  ंद करा’ म्हिून पांडुरंगास िाधर्थले. तेव्हा ती सवथ िते े
खाडकन ्उठून  सली नन सपथही जागच्या जागी अदृश्य झाले! 

(अपराध केला सुलतानाने, पि देवाने जे सपाथस्त्र सोडले त्याने हालहाल होऊन तेले 
शतावधध िजानन. मुल्स्लमच नव्हेत तर नुसते ‘िजानन’ म्हिजे हहदंूंसुद्धा!  ायकापोरे 
घरोघर हाहाकार करीत राहहली हहदंूंची, लोकांची, पि ज्या दषु्टाने अपराध केला, संतांचा 
छळ केला, त्या सुलतानाला मात्र त्या लाखो सपांतून कोिी चाटूनसुद्धा गेला नाही, त्यान े
क्षिभर तरी भूमीवर गड डा लोळावे इतका एक चावासुद्धा घेतला नाही. न त्यासची 
स्वतुःची  ायकांमुले दंमशली! संत तर ब्रह्मानदंाच्या  ेशुद्धीतच होते, पि ज्याने हे 
सपाथस्त्र सूड घेण्यासाठी सोडले तो देवही शुद्धीवर नव्हता म्हिायचा! त्या पांडुरंगात जर 
काही राम असता तर त्याने िर्म तो रावि गाठला असता, पहहला सपथ जो सोडायचा तो 
हहदं ु वैष्िवांचा छळ करिार् या सुलतानावर. काशीपंत एवढा राजकीय िधान, त्याने का 
येऊन सांगायचे की सपाथस्त्र मागे र्घया! त्याने तर उलट असे सांगावयास पाहहजे होते की 
मुसलमानी तक्तास तोडून हा वैष्िवांचा झेंडा फडकवविारी हहदंपुदपादशाहीच स्र्ापा! पि 
असे संत, स्वप्नांतली सपाथस्ते्र नन असे िधान हहदंतू तोवर होते म्हिूनच ती  ादशाही 
तक्तहेी तशीच राहहली यात काय आश्यचथ!  आणि जेव्हा रामदास हे संत, वाघनखे, 

भवानी नन भाउसाहे ी घि ही शस्ते्र आणि पहहले  ाजीराव पंतिधान झाले, तेव्हा त्या 
तक्तांचा लगोलग चुराडा उडाला ह्यात तरी काय आश्चयथ!!) 
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वास्तववक पाहता नामदेवांहदक पूज्य संतांनी त्यांच्या पररल्स्र्तीत त्यांच्या 
शक्त्यनुसार नन  ुद्धीनुसार जे करता येईल त े जनहहत केले हेच त्याचं उकार, हाच 
त्यांचा महहमा. नामाचा महहमाही इतकाच की इहलोकातील खडतर जीवनामुळे त्रस्त 
झालेल्या मनाला आजू ाजूच्या पररल्स्र्तीचा ववसर पाडण्यास नन ब्रह्मानंदासारखा आनंद 
देण्यास या नामापासून वैयल्क्तक उपयोग होतो. पि त्यापलीकडे ऐहहक सषृ्टीतील 
घडामोडीत त्या नुसत्या नामाच्या महहम्याचा काडीचाही उपयोग नाही. ब्रह्मानंद लाभला, 
संत झाला, समाधध साधली की तो मनुष्य कतुथमकतुथ समर्थ, सवथज्ञ, सवथ िकरिी 
परमिमाि असा कोिी मनुष्य होतो नन त्याच्या  शब्दासरशी देव वाटेल ते उलटसुलट 
करू लागतो, ह्या भाकड समजुतीपायीच त्या संताची नसती ववटं ना होते. ती भाकड 
समजूत अशा  ोलपटांनी अधधकच  ोकाळण्याचा संभव उरू नये यास्तवच नतचा असा 
वववेचक  ुद्धीने तीव्र िनतकार करिे क्रमपाप्त कतथव्य होऊन  सते. 
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६. लोकामान्यांच्या आठिणी कशा िाचाव्यात? 
लोकमान्य हटळकांच्या आठविी आणि आख्यानयका पुण्याचे श्रीयुत  ापट यांनी 

संग्रहीत करून  महाराष्रासच नव्हे तर उभ्या हहदंसु्र्ानास उपकृत केले आहे. 
लोकान्यांसारख्या तपोतपे एका राष्राच्या नेततृ्वाचे महत्कायथ करिार् या पुरषाच्या 
आयुष्यात शेकडो िसंग, शेकडो व्यल्क्त, शेकडो पररल्स्र्नत आणि शेकडो ववषय उदय 
आणि अस्त पावत गेलेले असल्याने त्या त्या िसंगी, त्या त्या ववषयी त्या असामान्य 
धुरंधरानेकशी कशी तडजोड करीत,पेचापेची लढवी आणि पववते्र पालटीत आपले राष्रीय 
कायथ अव्याहतपिे चालू ठेवले तो इनतहास ह्या महत्वाच्या पुस्तकामुळे अत्यंत सु ोध, 
मनोरंजक पि पररिामकारक रीतीने लोकांच्या दृष्टीसमोर उभा राहू शकतो. 

परंतु त्या इनतहासाचे ममथ कळण्यासाठी ह्या सटु्या आठविी व आख्यानयका कशा 
वाचाव्या हे मात्र कळले पाहहजे. कोित्याही र्ोर पुरषाच्या आठविी मलहहिारे सारेच 
त्यांच्या इतकेच र्ोर असतात असे नसते. अर्ाथतच त्या आठविी त्या लेखक व्यक्तींनी 
शक्यतो अक्षर नन अक्षर सांगण्याचा ियत्न केला तरी नैसधगथक स्मनृतववभ्रम वा 
 ुद्धधक्षमता आपापली छाया त्या वतृ्तांतावर पाडल्यावाचून आणि त्यास ककंधचत ् पुसट 
केल्यावाचून राहत नाहीत व हे अगदी स्वाभाववकही आहे. 

दसुरी गोष्ट ही की जरी एक वेळ अगदी अक्षरशुः हटपून ठेवलेली आठवि असली 
तरी ती कोिच्या तरी फुटकळ िसंगाचीच असल्याने त्या पररल्स्र्तीत त्या 
व्यल्क्तववशेषाशी  ोलताना जी वाक्ये  ोलली गेली ती सवथ पररल्स्र्ती आणि त्या व्यक्तीची 
स्वाभाववक माहहती आपल्याला सवथस्वी माहीत असिे कठीि असल्यामुळे त्या ववषयावरील 
त्या र्ोर पुरषाची ननरपेक्ष मतेच व्यक्त करीत होती असे समजता येिे शक्य नाही. 
उदाहरिार्थ मशवाजीराजाची एक कल्ल्पत गोष्ट घेऊ या. महाराज एक हदवस मंत्र्यांसमवेत 
 सले असता एका मंत्र्याने उत्तरेवर स्वारी करावी की नाही हे ववचारले. त्या मंत्र्याववषयी 
महाराजांचे मनात र्ोडासा ककंतु उत्पन्न होण्यासारख्या गोष्टी लागोपाठ घडत आलेल्या 
होत्या; परंतु महाराजांच्या खोल स्वभावानुरूप त्यांनी त्याची कोधाशीही वाच्यता केली 
नाही. तेव्हा अशा संशयास्पद मनुष्याची चौकशी करण्यापूवी त्याला काही हदवस वागवून 
र्घयावा पि त्यावर ववश्वास टाकू नये म्हिून महाराज म्हिाले, ‘छे! छे! उत्तरेशी आपला 
काय सं ंध! आपली शल्क्त ककती! आपली उत्तरेवर स्वारी करण्याची मुळीच इच्छा नाही!’ हे 
वाक्य त्या सभेस उपल्स्र्त असलेल्या वतृ्तलेखकाने ध्यानात ठेवले आणि कोिच्या 
पररल्स्र्तीत ते वाक्य उच्चारले गेले याची कल्पना नसल्याने महाराज वारल्यानंतर ती 
आठवि म्हिून ते िमसद्ध केले. साधारि वाचकांचा समज झाला की महाराज उत्तरेवर 
स्वारी करण्याची ववरद्ध होते. तेवढ्यावरच न भागता श्रीमंत  ाजीराव जेव्हा ‘मुळावरच 
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घाव घातला पाहहजे’ म्हिून गजथन पराक्रमाची कुर् हाड पाजळून ननघाले तेव्हा त्या स्वारीत 
जाऊन जीव धोक्यात घालण्यास मभिार् या ककत्येक भागू ाईंनी तो आठविीचा आधार 
घेऊन ‘मशवाजी देखील उत्तरेच्या स्वारीस ववरद्ध होते! इतकी आपली शल्क्त नाही! म्हिून 
म्हिाले होते’ असे कुिकुित आपला मभते्रपिा खरा शहािपिा होय अशी आपली स्वतुःची 
समजूत करून घेऊ लागले इतकेच नव्हे तर  ाजीरावासच वेडयात काढू लागले! ह्या 
कल्ल्पत गोष्टीतला सगळा ववपयाथस आठविी वाचताना काय तारतम्य लक्षात ठेवाव े
लागते हे न कळल्याने झाला. ह्या उदाहरिावरून कोिाही र्ोरामोठ्यांच्या आठविी 
वाचताना मुख्य गोष्ट जी वाचकांनी ध्यानात ठेवली पाहहजे ती ही की त्यातील कोित्याही 
एका आठविीनेच त्या पुरषाची तद्ववषयक मते अमुकच होती म्हिून आपि मसद्धान्त 
ठरवू नये; तर त्या ववषयावरील ननरननराळ्या िसगंी आणि पररल्स्र्तीत त्या पुरषाने काय 
मते व्यक्त केली ती सवथ एकत्र करून त्यांचा समन्वय लावून पाहावा आणि मग तो 
समन्वय जुळला तर त्या पुरषाची त्याववषयी अशीच मते होती असा मसद्धान्त करवा. 
केव्हा केव्हा असेही होईल की एकाच ववषयावर त्या पुरषाची इतकी ववधचत्र मते 
ननरननराळ्या आठविीत िमसद्ध झालेली असतील की त्यांच्या पररल्स्र्त्याहदक मयाथदांचा 
ववचार केला तरी समन्वय जुळू शकिेच अशक्य व्हावे. अशा वेळी त्या ववषयावर त्या 
पुरषाचे ननल्श्चत मत अमुकच होते असा मसद्धान्तच करू नये. ककंवा त्याचे मत  दलत 
गेले असा मसद्धान्त करावा. तर्वप त्या दसुर् या मसद्धान्तापेक्षा पहहलाच अधधक तकथ शुद्ध 
होय.  

परंतु पुष्कळ वेळा हे ननयम ध्यानात न ठेवल्याने लोकमान्यांसारख्या ववलक्षि 
पुरषांच्या मभन्न पररल्स्र्तीत ‘देशे काले च पाते्र च’ या न्यायाने हदलेल्या एकाच 
ववषयावरील मभन्न हदसिाया मतांपैकी आपिांस अनुकूल पडेल तेवढेच मत वा वाक्य वा 
आठवि लोक उचलून, िर्म स्वतुःची आणि मग दसुर् यांची फसविूक केल्याचा दोष 
कोिी समजून आणि कोिी न समजून स्वतुःच्यापदरी पाडून घेतात. उदाहरिार्थ 
अस्पषृ्यता-ननवारिाववषयी लोकमान्यांच्या मताचा िश्न घेऊ. दसुर् या खंडात शंकराचायथ डॉ. 
कुतथकोटी यांनी हदलेल्या आठविीत लोकमान्यांनी त्यांस त्या काळात सांधगतले होते की, 
तुम्ही अस्पशृ्यता ननवारण्याच्यासभेचे अध्यक्षपद समाज त्या मताकडे झुकेतो स्वीकारू 
नये. या शंकराचायांना त्या काळी हदलेल्या मतास हटळकांचे मत समजून कोिी म्हितात 
‘अहो लोकमान्य  घा! ित्यक्षपिे अस्पशृ्यता टाकून देण्यास समाज मसद्ध होईतो अशा 
चळवळीत पडण्याच्या साफ ववरध्द होते, आणि म्हिून आम्हीही त्याचळवळीत समाज 
मसद्ध होईतो पडिार नाही!’ परंत ुित्येक गोमागिेश जर हटळकांनी शंकराचायाथस हदलेला 
उपदेश स्वतुःस हदला असे समजून समाज मसद्ध होईतो अस्पश्यता ननवारिाार ् ितयक्ष 
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काही एक करिार नाही तर तो समाज मसद्ध होिार तरी कसा? एखादे हदवशी उजाडताच 
उभा हहदं ुसमाज पूवी पथृ्वी गाईचे रूप धरून ववष्िूचे दाराशी उभी राही त्यािमािे आपि 
होऊन रातोरात एकाएकी मत पालटले गेल्यान े त्या महाशयाचे दाराशी गायीचे ककंवा 
िस्तुत यो्यतेस शोभिारे  ैलाचे रूप धरून उभा राहील आणि करि हं रडे फोडून 
म्हिेल, ‘अहो श्रीयुत गोमा गिेश! हा मी हहदं ुसमाज रातोरात झोपेतून कुशी पालटता 
पालटता सहजगत्या मन पालटले गेल्याने आज अस्पशृ्यताननवारिास मसद्ध झालेलो आहे’ 
असे का या गहृस्र्ास वाटते? तसे त्यास वाटत असले तरी तसे लोकमान्यांस वाटत 
नव्हते. कारि आिखी एक आठविीत श्री. मशदें यांनी सांधगतले आहे की जेव्हा मी 
हटळकांस म्हिालो मी अस्पशृ्यता ननवारिाचे कायथ सोडू की काय तेव्हा हटळकांनी स्पष्ट 
सांधगतले, ‘तसे मुळीच करू नका.’ (खंड दसुरा प.ृ २०३) मशदें यांचे अस्पशृ्यताननवारिाचे 
ियत्न म्हिजे ित्यक्ष महारमांगांत ममसळून त्यास मशकवून, धंदे देऊन सावथजननक नव्हे, 
घरादारातून देखील अस्पशृ्यता हे नाव उरू नये; मनुष्याने मनुष्यास पशूहून दरू समजावे 
ह्या नीचवतृ्तीचा आम्हांतून नायनाट करावा अशा तीव्र स्वरूपाचे असताना, त्यास हटळकांनी 
आग्रहाने ते ियत्न चालवावा म्हिून सांधगतले. कारि त्यास माहीत होते की समाज 
केल्याने मसद् होतो. शंकराचायाथस त्यास मसद्ध झाल्यानंतर ममळावयाचे असते तेही केव्हा 
केव्हाच-पि  ाकीच्यांनी तो समाज मसद्ध करण्यासाठी समाज मसद्ध नसतानाच 
अस्पशृ्यता ननवारिाहद क्रांनतकारक चळवळी हाती र्घयाव्या लागतात. त्या क्रांनतकारक 
चळवळी हाती घेण्याचे आधी केव्हा केव्हा आपले मशर हाती र्घयावे लागते म्हिून कोिास 
भीनत वाटून स्वतुःस तसे करवत नसेल तर करू नये. परंतु ननदान आपल्या भीतीस 
लोकमान्यांच्या मताचे पूट देऊन तोच शहािपिा म्हिून स्वतुःस आणि दसुर् यास 
फसववण्याचा यत्न करू नये. ज्यास लोकमान्यांचे अस्पशृ्यतेवरचे खरे मत पाहहजे असेल 
त्यांनी वरील आठविीं रो रच त्या ववषयावरील सवथ आठविी वाचाव्या म्हिजे त्यांचे खरे 
मत काय होते ते िदमशथत होईल. ह्या ववषयावर लोकमान्य, म्हितात-‘पशेव्यांच्या वेळीही 
अस्पशृ्यांचे हातचे पािी ब्राह्मि प्याले. जर अस्पशृ्यता देवास मान्य असेल तर असल्या 
देवास मी देवच मानिार नाही!’ ह्या वाक्या रो र त्या ७००० वर समाजात जो टाळ्यांचा 
गजर उडाला त्या रो र मंडप खाली कोसळून पडतो की काय असे वाटले. आता ह्या 
रोगाचा नायनाट झालाच पाहहजे. (खंड २ रा, प.ृ २०४) हे मत हटळकांनी सावथजननक 
व्याख्यानात सांधगतले होते. एकट्या व्यक्तीजवळ नाही. 

समाजात एखादी गोष्ट क्रांनतकारक आहे हे कळताच नतचा नायनाट करण्यासाठी 
लोकमान्य वेळी समाजाचे पुढे एकच काय पि दहा पावले देखील टाकून नतरे्च ठाि 
मांडून कसे ठाकत हे ज्यास पाहावयाचे असेल त्याने त्यांच्या झंुजीच्या काळातील 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

स्फूनतथदायक वतृ्तान्त आठवावा. ‘मेलेल्या म्हशीस मिभर दधू’ या न्यायाने लोकमान्य 
गेल्यावर आता जे लोक असे म्हितात की ‘अहो लोकमान्य पहा! सुधारिा त्यांनीच 
कराव्या!’ चहा िकरिात त्यांच्याच वतृ्तीच्या लोकांनी ते ल्जवंत असता त्यांच्यावर दहा ारा 
वषे कडक  हहष्कार घातलेला होता. त्यांस भट ममळू हदला नाही. ल्नाची अक्षत त्यांस 
स्वतुः देवळात जाऊन द्यावी लागली. वाईच्या धमथपत्रात तर िच्छन्न सुधारिा आणि 
वेदशास्त्र पाखंड म्हिून त्यांच्यावर धमथमातडंाचे सारखे हल्ले चाललेच होते. पि तरी 
देखील न्याय्य हदसले, समाजहहतकारक हदसले, तेव्हा तेव्हा समाजाचे पुढे एकेक पाऊल 
इतके जपून टाकिार् या लोकमान्यांनी-सुद्धा गीतारहस्यात आचायांच्यामताशी होत 
असलेला आपला िामाणिक मतभेद मांडण्यास कमी केले नाही. त्या वेळेस त्यांच्यावर 
झालेला भडडमारही हेच मशकववतो की समाजहहतार्थ वेळेवर दहा पावले देखील ते समाजाचे 
पुढे जाण्यास कचरत नसत. कचरते तर ते आपल्या सामाल्जक कतथव्यास कीनतथलोलुपतेपुढे 
 ळी देते. तसा त्यांनी  ळी हदला नाही म्हिूनच ते लोकमान्य! 

एकाच िसंगाची आठवि मभन्न व्यल्क्त आपापल्या ग्रहिशक्ती-नन धारिाशक्तीिमािे 
कशा मभन्नपि देतात हे पाहावयाचे असेल तर नामशकच्या क्रांनतकारकांशी त्यांच्या 
झालेलया भेटीचे विथन त्या िसंगी ित्यक्ष उपल्स्र्त असलेले श्री. भट आणि दातार या 
दोन नामांककत महाराष्रीयांनी कसे हदले आहे ते पहावे. श्री. भट यांनी पहहल्या खंडात 
हदलेल्या त्या िसंगाच्या आठविीच्या वाचनाने हटळकांच्या त्या भेटीववषयी जी कल्पना 
मनात उभी राहते नतच्यापेक्षा श्री.दातारशास्त्री यांनी हदलेल्या दसुर् या खंडात त्याच भेटीचे 
विथन आणि मधर्तार्थ वाचला असता फार ननराळ्या िकारची कल्पना मनात येते. हे 
उदाहरि एवढ्याचसाठी द्यावयाचे की, अशा फुटकळ आठविी एकत्र करून त्या वाचल्या 
तरच र्ोर लोकांच्या वतथनाववषयी ककंवा मतांववषयी काही यर्ातथ्य कल्पना करता येते. 
एकाच्या ककंवा एखाद्या आठविीवरून ती एकपक्षी वा एकांगी होण्याचा संभव असतो. 

हा ननयम न पाळता कुठल्या तरी एखाद्या आठविीतील कुठले तरी एखादे वाक्य 
उचलून तेच अधधकाराचे मत म्हिून समजल्याने जनतेला कसे राष्रघातक वळि लागते 
याचे पररिामकारक उदाहरि पाहहजे असेल तर तहेी ददेुवाने आपल्या अवलोकनात अनेक 
वेळा आहे. लोकमान्य वारंवार काही काही कायांववषयी म्हित, ‘मािसे कोठे आहेत? 
चाळीस असतील तर मी येतो.’ ‘शंभर असतील तर मी येतो.’ असा काही लाक्षणिक 
आकडा सांगून ते साहसी मािसास आपि तसे साहस का करीत नाही ते सांगत. आता 
लोकमान्यांसारख्या लोकनायकाने काही मािसे दाखवा, मी नायकत्व करतो या म्हिण्यात 
पुष्कळ अर्थ आहे. परंतु तेच वाक्य उच्चारून जर ित्येक मनुष्य दसुर् यास उत्तर देऊ 
लागला तर केवढी अनवस्र्ा उत्पन्न होईल ती पहा. लोकमान्य ती वाक्ये राजकारिातील 
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साहसी चळवळीववषयी  ोलत. ददैुवाने आम्हांस राजकारिास मशवता येत नाही. 
अस्पषृ्यतेचा जो आम्ही नायनाट करू पाहत आहो, त्या आमच्या कृत्याववषयी अस्पशृ्यतेन े
आमचा सूड उगववण्यासाठी राजकारिात तरी अस्पशृ्यता मानिे आम्हांस भाग पाडले 
आहे. तेव्हा तो िश्न सोडून देऊन संघटनेच्या राष्रीस आणि धाममथक कायाथतही ‘मािसे 
आिा, मी येतो’ हे वाक्य आळशी आणि मभत्र्या लोकांचे कसे ब्रीद  नू पाहत आहे, आणि 
त्यामुळे कोितेही नवीन धाडस, नवीन साहस, नवीन भरारी राजकीय कायाथतही कशी 
अशक्य होत आहे एवढेच आपि पाहू. 

एखाद्याने एखादी वगथिी काढली असता, ते कायथ मान्य असूनही जर ित्येकजि त्यस 
म्हिेल शंभर रपये जमले की एकशेएकावा माझ! ज्याकडे जावे तो म्हितो शंभर रपये 
दाखीव की एकशे एकावा मी देतो. इतकेच काय, पि ज्याने वगथिी काढली तोही 
लोकमान्यांचा भक्तच असल्यामुळे त्यांच्या ह्या फुटकळ वाक्यासच ब्रीद मानिार आणि 
म्हििार शंभर रपये जमले की मीही पि एक टाकीन! आधी टाकिे म्हिजे मूखथपिा 
होय. अशा पररल्स्र्तीत पहहले शंभरच कधी जमिार नाहीत आणि अर्ाथतच ते न 
जमल्याने वगथिीही शून्यावर कधीही जमिार नाही. तीच ल्स्र्नत मािसांची. ित्येकजि 
जर ‘चाळीस मािसे आिा, मी एकेचामळसावा’ म्हिून म्हिेल आणि ित्येकजि जर या 
अकमथण्यतेपुरताच हटळक  नू पाहील तर पहहली चाळीस मािसे तरी ममळिार कशी? 
चामळसानंतर येण्याचे ब्रीदवाक्य तुच्छ मानून ‘जर इतर कोिी तुझी हाक ऐकत नसेल तर 
चल, तूच एकटा चल आणि ह्या तुझ्या हहदंजुातीच्या कल्यािार्थ, मंगलार्थ, हे आपले तन, 
मन, धन, िसंगी हे आपले मशर नतच्या चरिावर एकटा तू अपथि कर! तुझे कतथव्य त ू
कर! इतर करोत न करोत! तर चल, एकटा चल!’ असे ब्रीदवाक्य मलहहलेला ध्वज घेऊन 
कोिीतरी पुढे, िर्म पुढे घुसिार नाही तर कोिीच पुढे येिार नाही! कायथ कधीही होिार 
नाही! 

जेव्हा जेव्हा महान काये घडली, मनुष्यजातींचा कायापालट करून टाकिारी भूकंपीय 
महान आंदोलने पथृ्वीस र्रारत गेली तेव्हा तेव्हा चाळीस जमावे म्हिून चामळसांकरता 
वाट न पाहता समाजाचे पुढे अक पाय नव्हे तर एक शतक पुढे जािार् या कोिा ना 
कोिातरी पुरस्सरान,े िचारकाने आणि हुकम्यानेच ती शक्यतेच्या कक्षेत आिून सोडलेली 
आहेत. वानरसेनेचा मागमूसही नसता, एकटा हनुमान एक पाऊलच नव्हे तर समाजाचे पुढे 
एक समुद्र उल्लंघून गेला. एकटा गेला. चामळसांकरता न र्ां ता आपले एकट्याचे मशर 
हातात घेऊन गेला आणि सीतेचा शोध लावला. तेव्हा मागून वानरसेनेचा दळभार एकेक 
पाऊल टाकीत रामचंद्रजी लंकेवर आिू शकले. एकटा कोलं स समाजाचे पुढे एक खंडचे 
खंड जाऊन कोिाची वाट न पाहता अमेररकेच्या तटावर झेंडा रोववता झाला. आणि नंतर 
स्पेनच्या आणि पोतुथगालच्या नौसैन्याचे संचालक एकेक पाय पुढे टाकीत त्या सेनेकडून 
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अमेररका ल्जंकते झाले. येशूणिस्ताने िीस्च्याननटी काढली तेव्हा तो एकटा होता. महंमद 
त्या दरीत एकटा होता की जेरे् त्याने मुसलमानी धमाथची मुहूतथमेढ रोवली आणि आज 
कोटी कोटी लोक त्यांचे झेंडयाखाली डुलत आहेत, नाहीतर िर्म चाळीसजि णिश्चन 
धमाथवलं ी झाल्यावर मग मी णिश्चन धमथ काय तो सांगेन असे जर येशू म्हिाला असता 
तर णिश्चन धमथ काय हे कळण्यापूवी णिश्चन होिे शक्य नसल्याने आज णिश्चनांचे 
नावही ऐकू येते ना! 

म्हिून तुम्ही ‘चाळीस मािसे आिा मी येतो,’ ककंवा समाजाच्यापुढे एक पाऊल मी 
टाकतो हे म्हििे सेनापनत ककंवा लोकनायक याला जरी शोभते तरी त्याचा आधार घेऊन 
ित्येक अनुयायानेही तेच आपले ब्रीदवाक्य करून दसुरा कोिी चाळीस मािसे आिीतो 
जेठा मारून स्वस्र् राहण्यातच शहािपिा समजावा असा त्या वाक्याचा मुळीच अर्थ होत 
नाही. हटळक म्हित ‘चाळीस आिा’ म्हिजे ‘तुम्ही िर्म पुढे व्हा.’ जो पहहल्याने पुढे 
होईल तो मूखथ नव्हे तर तोच खरा हटळकांचा चेला! कारि तो पुढे झाल्यानेच चाळीस पुढे 
येिे संभवेल आणि मग लोकनायकही येऊन ममळतील. 

लोकमान्यांच्या असल्या एकट्या दकुट्य वाक्यासच त्या ववषयावरील त्याचंी ननरपेक्ष 
आणि सांगोपांग मते असे समजल्याने मभते्रपिासच शहािपिा समजण्याची काही लोकांस 
कशी खोड लागत आहे हे  रेच वेळा अनुभवास आल्याने त्या वाक्यांचा खरा अर्थ आळशी 
लोक समजतात तसा लाविे कसे मूखथपिाचे आहे हे स्पष्ट करून दाखववले. परंतु आम्ही 
िर्मारंभी सांधगतल्या ननयमािमािे ह्या ववषयावरच्या लोकमान्यांच्या सवथ आठविी एकत्र 
करून वाचल्या तर त्या त्यांच्या पहहल्या वाक्याचा अर्थ कसा लावावा हे भाष्यही त्यांनीच 
सुदैवाने मलहहलेले आढळून येईल. उदाहरिार्थ वामन मल्हार जोशी यांची आठवि पहाुः- 

जोशी : पि हा मागथ धोक्याचा आहे. त्याला लोकांची खरी सहानुभूनत पाहहजे. 
हटळक : (ककंधचत ्खेकसून) पि लोक म्हिजे कोि? तुम्ही आम्ही इष्ट ममत्र, इत्याहद 
ममळूनच लोक होतात! 
जोशी : पि ते खरेखुरे पाहहजेत. म्हिजे धचकाटीचे, न डगमगिारे असे शंभर लोक 
दाखववलेत की ह्या मागाथने एकशेएकावा मी आहे. 
हटळक :  रे शंभर आज मसद्ध नाहीत असे समजा,  पि नाहीत म्हिूनच शंभर 
गोळा करायला नको का? चला आजपासूनच आपि या कामाला आरंभ करू या. मी 
पहहला. तुम्ही दसुरे होता? शंभर ममळाल्यावरच कायथ आरंभू; त्या वेळेस देखील मी पुढे 
होईन. काय  ाधा असेल ती मी सोशीन. मागाहून इतर. चला होता ना दसुरे? काम 
शंभर ममळाल्यावर सुरू. सध्या नुसते नाव नोदावयाचे. काय एकशे एकावे होण्यास 
देखील इतका उशीर! 
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महाराष्रातील तरिांनो, हा पहा खरा हटळक! ‘या; मी पहहला!’ या वाक्यात िनतब बं त 
झालेलया या ब्रीदास पाळा! मग शंभर काय, शंभर हजार लोक येतील. न आले तरी तुझे 
कतथव्य तू करून जाशील! चामळसांच्या मागून लोकनायक येतील. पि लोकनायकास येिे 
शक्य करिारे त ेचाळीस जमववण्यासाठी तू पहहला हो! तेव्हा महत्काये घडतील तेव्हा हहदं ु
जानत पुनुः खड डून ‘ध्येयं वा साधयेत।् देहं वा पातयेत’् म्हिून गजथना करीत संघटनांच्या 
जातीच कमथक्षेत्रात उभी राहील. 

आश्चयाथची गोष्ट ही की ‘चामळसानंतर मी येईन’ ककंवा ‘समाजाच्यापुढे एकच पाऊल 
टाका’ ही हटळकांची वाक्ये महाराष्रात सवथतोमुखी झालेली आहेत. परंतु ‘मी पहहला!’ हे 
वाक्य काही नततके लोकविय झालेले हदसत नाही. अशा पेचात पाडिार् या, अडचिीत 
आििार् या, कातडीस झों िार् या आठविी न आठविे हे साहल्जकच आहे! ज्यांनी 
कमथक्षेत्रातून पाय काढताना समाजाचे पुढे एक सोडून दहा पाय पाठीमागे टाकण्यास कमी 
केले नाही त्यांनी कमथक्षेत्रात पाय पुढे टाकताना तो समाजाच्या पुढे एकच पाऊलभर आहे 
म्हिून हटळकांची ्वाही देऊन काळजी वाहावी आणि पळ काढताना चामळसांची तर काय 
पि एकाचीही वाट न पाहता ‘मी पहहला’ म्हिून जे िर्म पळाले आणि माजघरात जाऊन 
दडले, त्यांनीच पुन्हा परत तोंड देण्याचे िसंगी एकटे पुढे जािार् यास मूखथ आणि साहसी 
म्हिून दषुून लोकमान्यांचेवरील भक्तीसाठी आपि समाज मसद्ध झाल्याववना चामळसावा 
तर काय पि शंभरावा सैननक होण्यास काकू करावी यात काहीच आश्चयथ नाही. 
हटळकांच्या सोईस्कर मशकवण्या तेवढ्या पाळिे हीच हटळक भक्तीची त्यांची व्याख्या 
आहे! 

परंतु अशा लोकांस सोडून हदले तर ज्यास हटळकांचे काय ककंवा दसुर् या कोिा र्ोर 
पुरषाचे खरे हृद्गत काय हे िामाणिकप्िे जािावयाचे असेल त्याने त्यांच्या एकेका 
ववषयावरील समग्र आठविी आणि वचने एकत्र करून वाचावी. हाच त्यांच्या मताचा खरा 
अर्थ समजण्यास एकमात्र उपाय आहे.  

- (केसरी, १९२६) 
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विज्ञानननष्ठ ननबंध भार् २ रा 
१. दोन शब्दांत दोन संस्कृती 

युरोपमध्ये वा अमेररकेत आज आपि पाय टाकल्या रो र आपल्या कानावर जर 
कोिाचा सवथकष शब्द पडत असेल तर तो ‘अप-टु-डेट’ ‘अद्ययावत’ हा होय. अगदी 
युःकल्श्चत ् ूटपॅमलशची ड ी आपि ववकत र्घयावयास गेलो तरी दकुानदार चटकन ्
आपल्याला सांगेन की, ‘हीच ड ी र्घया रावसाह !’ ‘का, हीच का?’ असे ववचारताच 
तो उत्तरेल, ‘कारि, ही अगदी अप-टु-डेट आहे  घा!’ मशपं्याकडे गेलो तर शटथचा, 
कोटाचा, जाककटाचा, पोलक्याचा, लहं्याचा-अनके घाट दाखवून त्यातल्या त्यात 
उत्तम नन ग्राह्य म्हिून जो घाट तो पुढे करील तो तसा उत्तम नन ग्राह्य का आहे 
त्याची सारीं कारिे एका शब्दात व्यक्तववण्यास्तव तो झट्कन उदगारेल. ‘अगदी 
अप-टु-डेट! अगदी अद्ययावत!’ उत्तम यंत्र म्हिजे अप-टु-डेट यंत्र; कोिच्याही 
ववषयावरील पुस्तकांत उत्तम पुस्तक म्हिज ेजे अप-टु-डेट असेल ते अप-टु-डेट वेष, 
अप-टु-डेट माहहती, अद्ययावत सोयी -म्हिजे त्या त्या पदार्ाथतील सवोत्कृष्ट िकार! 
जो मनुष्य अप-टु-डेट नाही तोच अजागळ. हा अद्ययावत पिा, अप-टु-डेटपिा 
त्यांच्या  ुटाच्या  ंदापासून तो वीजहदव्याच्याा  टनापयतं ल्जरे् नतर् ेआढळून येतो. 
त्यांच्या कालच्या  ंदकुीपेक्षा आजची सरस, कालच्या ववमानापेक्षा आजचे सरस, 
लंडनच्या या टोकाच्या खोलीत  सून ते परवा लंडनच्या त्या टोकच्या घरातील 
 सलेल्या मनुष्याशी  ोलू लागले. तर आज त े लंडनच्या त्याच खोलीत  सून 
अमेररकेत  सलेल्या मनुष्याशी दरूध्वनीचे  ोलत. काल ते त्याच लंडनच्या खोलीतून 
स्कॉटलंडच्या घरात ममत्राकडे तोंड करून सकाळचा  ाजारभाव ववचारतात आणि 
लगेच तोंड वळवून मुं ईत  सलेल्या अडत्यास सकाळचे सकाळी ते कळववतात! 
असा त्यांचा ‘आज’ त्यांच्या ‘काल’ त्यापुढे सारखा धावत आहे; ‘काल’ मागे पडत-
टाकाऊ  नत आहे. त्यांचा ित्येक ‘आज’ ‘कालच्या’ हून इतका अधधक समंजस, 
सकस, सकस, ठरत आहे की, त्यांचा ‘कालावरचा’ ववश्वास ढळून ‘आज’ वरच 
अढळपिे  सलेला आहे; इतका अढळ की, िस्ततुच्या युरोप अमेररकतन जीवनाचे, 
संस्कृतीचे, िवतृ्तीचे मुख्य लक्षि जर कोिच्या एका शब्दात अपवाद वजा घालून 
व्यक्तववले जात असेल तर ते त्या अद्ययवात ् अप-टु-डेट याच शब्दात होय, 
िस्तुतच्या युरोप अमेररकन संस्कृतीचे ववशेषनाम आहे - अप-्टु-डेट अद्ययावत!! 
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पि आपल्या हहदंरुाष्रात आजही आमच्या मनोभूमीत खोल खोल पाळेमुळे खुपसून 
जी सार् या जीवनास व्यापीत फैलावलेली आहे त्या संस्कृतीचे तसे मुख्य लक्षि जर 
कोिच्या एका शब्दात सांगावयाचे झाले तर ते ज्या शब्दात सांगता येईल तो शब्द 
म्हिज े ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ हाच होय! अद्ययावत च्या, अप-टु-डेटच्या अगदी 
उलट! कोिचीही वस्तु, चाल, धाटिी, टूम, ग्रंर्, ज्ञान, सवोत्कृष्ट का आहे म्हिून 
युरोवपयनास ववचारताच तो जो झटकन ् एका शब्दात सांगेल की, ती अद्ययावत 
आहे म्हिून, तसेच कोितेही ज्ञान, ग्रंर्, टूम, धाटिी, चालू, सुधारिा ग्राह्य की 
अग्राह्य, यो्य की अयो्य का आहे हे ठरववताना ती आज उपयुक्त आहे, सोयीची 
आहे, िगनतकारक आहे की नाही, मागच्याहून सरस, सकस आहे की नाही हे 
जवळजवळ मुळीच न पाहता पहहल्या धडक्यालाच आम्ही  हुधा जे पाहू, जे ववचारू, 
ते हे की, ती शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे की नाही! आमच्या संस्कृतीचे अत्यंत 
लाल्जरवािे भूषि म्हिून आम्ही जे ब्रीद ममरववतो त े हे की, वेदात जे सांधगतले 
आहे त्याच्यापुढे आम्ही गेल्या दहापाच हजार वषाथत सामाल्जक, राजकीय वा धाममथक 
ववधधननषेधात वा कौशल्यात रनतभरही पुढे सरकलो नाही! युरोप, ‘मी कालच्या पुढे 
आज गेलो की नाही, ित्यही अधधक काही मशकून अधधक शाहिा होत आहे की 
नाही,  ापाहून सवाई ननघालोच की नाही!’ म्हिून हंुकारीत आहे, आम्ही साध्या 
‘काल’च्या तर राहोच पि ऐहहक ‘काल’ च्याही पुढे गेलो नाहीच की नाही, गेल्या 
पांच हजार वषाथत अधधक शहाि ेझालो नाहीच की नाही, अस ेहंुकारीत आहो!  ापास 
कळत नव्हते, ठाऊक नव्हते, ते मला कळू लागले, तसे काही नवीन मशकलो तर 
मग  ापाचे  ापपि त ेकाय राहहले! ही आमची भीनत! आमचे पूवथज बत्रकालज्ञानी 
होते ही आमची िनतज्ञा! आणि त्यांना जे ठाऊक नव्हते त ेमी मशकलो अस ेमानि े
ककंवा तसे काही मशकि े म्हिज े त्यांच्या कळत नव्हते अस ेतर मला काही कळू 
लागले नाही ना, ही आमची धचतंा! वेदकालीन  ैलगाडीत  सून या आगगाडीच्या 
युगातही ती र र र करीत चालत आहे. ही आमची शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िववृत्त 
आजचीच नाही; तर त्या शु्रनतस्मनृतपुरािांच्याही आधीपासून आहे, त्यांनतरची आहे, 
आजपयतं सारखी चालत आलेली आहे. जन्मापासून मरिापयतं, गभाथधानापसून 
अंत्येष्टीपयतं जो जो आचार, नन धं (कायदा), अमभिाय, मनुस्मतृीसारख्या अगदी 
आद्य स्मतृीत सांधगतला आहे तो तो आचार वा नन धं का हहतकार आहे वा 
आचरिीय आहे याची धचककत्सा करून नव्हे तर मुख्यतुः आणि  हुधा ‘एष धमथुः 
सनातनुः’ ही ठाम राजमदु्रा ठोकूनच होय. तो शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे इतके एकच 
महाकारि पुढे करून! ‘लसूि का खाऊ नये’ तर तो कोित्याही पररल्स्र्तीत 
वैद्यकदृष्टया हहतावह आहे वा नाही ह्याची धचककत्सा न करता केवळ ‘एष धमथ: 
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सनातनुः’ आहे म्हिून! ‘हदवसा मूलमूत्रोत्सगथ उत्तरामभमुख कराव े पि रात्री 
दक्षक्षिामभमुखच’ का? एष धमथ: सनातनुः’ आहे म्हिून! आमच्या पहहल्या श्रीमान ्
मनु राजषीच्या राजवटीपयतं तो शेवटच्या श्रीमंत राव ाजीच्या राजवटीपयतं 
राजव्यवहारातही अनेक महत्वाच्या जातीय वा राष्रीय िश्नांचे जे ननिथय हदले गेले 
ते, ती गोष्ट  दलत्या पररल्स्र्तीत उपयुक्त होती की नाही याची फारशी ककंवा 
मुळीच फोड न करता केवळ हीच एक ठरीव राजमुद्रा ठोकून होत की ‘नवे करू नये; 
जुने मोडू नये!’ मशवछत्रपनत वा शाहू छत्रपनत, पहहले  ाजीराम नन शेवटचे  ाजीराव 
यांच्या दप्तरातील शेकडो ननिथयपत्रांहून हे वाक्य, सवथ वववाद खाडकून ् ंद करिार् या 
ब्रह्यवाक्यािमािे जेरे् तेरे् कस ेआढळून येते त ेइनतहासज्ञांस ठाऊक आहेच. जुने 
नडू लागले, सडू लागले, म्हिूनच जे वाद, यादवी, संकटें उत्पन्न झाली ते 
तोडण्याचा नन ती ननवारण्याचा िश्नांचा ननपटारा पुन्हा आपले तेच ‘जुने मोडू नयें, 
नवे करू नये’ याच सूत्राने युगोयुगे केला गेल्यामुळे ते जुने अधधकाधधक नडतच, 
सडतच, जे चालले आहे ते रे्ट आजपावेतो! तरीही आजसुध्दा स्पशथ ंदी, मसधुं ंदी 
िभनृत ज्या सामाल्जक रूढींनी हहदंसुमाज णखळणखळा नन दधुखुळा करून सोडला आहे 
त्या रूहढ तोडण्याचा िश्न ननघताच पुन्हा आपले सनातनीच नव्हेत तर सुधारक 
म्हिवविारेही ह्या रूहढस वा त्यांच्या उच्चाटनास ‘शास्त्राधार आहे का?’ ह्याच एका 
िश्नाने व्याकूळ होत्साते ग्रंर्ावर ग्रंर् मलहीत आहेत. शास्त्रार्ाथची एरंडाची 
गुर् हाळामागून गुर् हाळे ववद्वत्पररषदांतून चालवीत आहेत. मनु राजषीचा तो ‘एष धमथ: 
सनातनुः’ शाहूराजषीचा तो ‘जुने मोडू नये, नवे करू नये’ आणि आजच्या ब्रह्यश्रींचा 
हा ‘शास्त्राधार आहे का?’ हे नतन्ही गहृस्र् ज्या एकाच मूळपुरूषाचे औरसपुत्र आहेत 
तो पुरूष म्हिजे ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ हाच होय! खरोखर आमच्या हहदंसुंस्कृतीची 
पूवाथपार ववमशष्ट िवनृत कोिती, लक्षि कोिते, महासूत्र कोिते ते एका शब्दात 
अपवादाहद वजा जाता व्यक्तवविे असेल तर तो शब्द म्हिज े‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ 
हाच होय!!! आजच्या यरुोवपयन संस्कृतीचे जे मुख्य लक्षि ‘अद्ययावत’ त्याच्या 
अगदी उलट! ते पूजक ‘आजचे’ आम्ही ‘कालचे’! ते नव्याचे, आम्ही जुन्याचे! ते 
‘ताज्या’ चे भोक्ते, आम्ही ‘मशळया’चे ! एकंदरीत पाहाता त्यांची संस्कृनत 
अद्ययावती, आमची पुरातनी! 
या अद्ययावती नन पुरातनी संस्कृतींची आजची ठळक उदाहरिे म्हिून जरी 

आम्ही युरोवपयन आणि भारतीय जानपदांचाच ववशेष उल्लेख केला असला तरी 
वास्तववक पाहता हा अद्ययावत पिा ककंवा पुरातनपिा कोित्याही एका जानपदाचा 
वा जातीचा अपररहायथ गुिधमथ नसून तो मुख्यतुः एका तत्वाचा गुि आहे. 
अपररवतथनीय शब्दननष्ठ धमथ आणि ित्यक्षननष्ठ, ियोगक्षम नन ियोगमसध्द ववज्ञान 
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यांच्या मभन्न िवतृ्तींची ती मभन्न नांव े आहेत, जे जे धमथग्रंर् अपौरूषेय म्हिून 
समजले गेले त्यांच्या त्यांच्यात सामावलेली संस्कृनतही सहजच अपररवतथनीय 
समजली जाते आणि जे लोक त्या धमथग्रंर्ाची सत्ता आपल्यावर चालू देतात ते 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्ताचे, या पुरातनपिाचे,  ंदे गुलाम होऊन  सतात. त्या 
धमथग्रंर्ांच्या चाकोरी ाहेर त्यांना पाऊलही टाकता येत नाही. हे धमथग्रंर् जेव्हा िर्म 
रचले जातात तेव्हा त े  हुधा कोिची तरी एक सुधारिा घडवुन आिण्यासाठीच 
रचलेले असले तरी आपल्या स्वतुःभोवती ईश्वरी आज्ञेची िभावळ ममरवून आपल्या 
शब्दास अपररवतथनीय, कधीही न  दलिार् या ववधधननषेधांचे स्वरूप ते देत 
असल्यामुळे त े लवकरच भावी सुधारिेचे कट्टे शतू्र  नतात. त्यांच्या दोन 
पुट्ठयांच्या आत सारे ववश्व नन सारा काल डां ून ठेवण्याचा वेडगळ अट्टहास जरी 
ते करतात तरी सदा चंचल, सदा नवीन, अदम्य आणि अमोघ ननसगथशल्क्त आणि 
कालगनत त्या धमथग्रंर्ांच्या दोन पुठयात ननत्याची र्ोडीच र्ां ून राहते! ईशिेवषतांची 
वा ित्यक्ष ईश्वराची मनमढंत सही ठोकून जरी हे धमथग्रंर् िकामशलेले असले तरी 
भूकंप, ज्वालामुखी, जलिलय नन वज्राघात यांना या पोथ्यांच्या ताडपत्री पुरचंुडीत 
गुंडाळून ठेवण्याचा त्यांचा सारा ियत्न फोल ठरतो. एखादा भूकंप त्यांच्यातील 
भूगोलास मडक्यांच्या उतरंडीसारखा सहज कोलमडून देतो. त्याचं्या अत्यंत पववत्र 
नद्यांस ज्वालामुखी एका घोटासरशी गटकन ्वपऊन टाकतो. त्यांना ठाउक असलेली 
खंडेची खंडे  ेपत्ता होतात. ईश्वराच्या नावाने जरी ते ग्रंर् अवतीिथ झालेले असले 
तरी त्यांच्या शब्दांची पत राखण्याची ईश्वरास लवलेश आवश्यकता नन आवड 
असल्याचे या ईश्वरी उत्पातांवरून हदसत नाही. त्यांच्या भूगोलाची जी ददुथशा तीच 
त्यांच्या इनतहासाची. वेदांतील दाशराज्ञ युध्द म्हिज े पंजा सारख्या एका 
ल्जल्ह्याएवढाल्या दहा राजांची कटकट. नतला त्या काळच्या आयथ राष्राच्या  ाल्य 
कालात इतके महत्व आले की, नतच्या यशापयशापायी अल््न, सोम, वरूि यांच्या 
िार्थना करूिा, साहाय्य भाकण्यासाठी सूक्ते रचण्यात आले आणि देवदेवतांनाही 
पक्ष्यववपक्ष्य द्यावे लागले. 
तीच गोष्ट णिश्चन, यहुदी, पारशी, मुसलमानी िभनृत यच्चयावत ् अपौरूषेय 

मानल्या गेलेल्या धमथग्रंर्ाची आणि त्यातील त्या काळच्या इनतहासाची. त्यांच्या 
रचनाकाली त्या त्या जातीपुरते हे िसंग अत्यंत महत्वाचे वाटिे साहल्जक असले, 
तरी आजच्या बत्रखंडात मोचे  ांधून ठाकिार् या लक्ष लक्ष सैननकांच्या िचंड 
महायुध्दांच्या मानाने त्या मुठभर लोकांच्या कटकटी आणि आजच्या जगडव्याळ 
साम्राज्यांच्या मानाने त्याचंी ती क्षुद्र राज्ये नन राजधान्या इतक्या तुच्छ ठरतात की, 
त्यास एवढे गौरवविारे ग्रंर् ईश्वरििीत, बत्रकालदशी, सवथज्ञ आणि बत्रकाला ाधधत 
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समजिे हास्यास्पद वाटावे. त्या धमथग्रंर्ांत वणिथल्यािमािे जर देवदेवतांना देखील ते 
राज,े त्या राजधान्या, ती राष्रे, रक्षक्षिे इतके महत्वाचे वाटत होते की, त्यासाठी 
ईश्वरीय सूक्ते, आयने नन देवदतूांची सैन्ये त्यांनी धाडावी, तर मग त्यांच्यावाचूनही 
जग चालू शकेल अस े त्याच ईश्वराला पुढे कसे वाटले? आज ती   ामललोनच्या 
ने ूचदने झारची राजधानी कुठे आहे? ते इस्त्राइलांचे सुविथमंहदर, ते असीररयन, त े
खाल्ल्डयन, ते पारसीक, त्या रागीट मोलाक देवतेची ती देवळे, ते लोकचे लोक कुठे 
गेले? रघुपतेुः क्व गतोत्तरकोसला? यदपुतेुः क्व गता मरु्रा पुरी? 
िकृनत आणि काळ ही असा त्या स्वतुःस अपररवतथनीय आणि बत्रकाळ ाधधत 
समजिार् या धमथग्रंर्ांच्या ताडपत्रांचा चुराडा उडवीत सारखा स्वच्छंद धधगंािा घालीत 
असता त्या ग्रंर्ांच्या शवेटच्या अक्षराच्या पुढे पाऊल टाकायचेच नाही असा मूखथ 
हट्ट धरिार् या लोकांची संस्कृनत त्या त्या धमथग्रंर्ांच्या िाचीन संस्कृतीपेक्षा कधीही 
अधधक ववकासू शकिार नाही हे काय सांगावयास हवे? 

जोवर  ाय लाला अपररवतथनीय आणि अपौरूषेय धमथग्रंर् मानीत होता तोवर 
युरोपही असाच आणि याच शु्रनतस्मनृतपुरािोक्ताच्या, याच पुरातनी िवतृ्तीच्या 
आडातील  ेडूक होऊन पडला होताच. ती तशीच आहे की नाही हे ठरववण्यासाठी 
 ुल्ध्दगम्य नन ियोगक्षम अशा कोित्याही कारिाववषयी फारशी वास्तपुस्त न करता 
याच युरोपने एकदा इतकेच काय ते ववचारले होत ेकी, ‘पि  ाय लात तसे मलहहले 
आहे का? पथृ्वी वाटोळी आहे ही गोष्ट शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे का?’ जर 
 ाय लात ती सपाट आहे अस ेसांधगतलेले असेल -आणि तसेच मलहहलेले आहे!- तर 
पथृ्वीने सपाटच राहहले पाहहजे! कोलं साने अमेररकेचा शोध लावून, नतला ित्यक्ष 
पाहून परतल्यानंतरही तसले एखादे खंड, ईश्वरिदत्त, सवथज्ञ, बत्रकाला ाधधत, 
 ाय लात उल्लेखीलेले नसल्यामुळे ते नसलेच पाहहजे म्हिून याच युरोपन ेधमाथज्ञा 
सोडलेल्या होत्या! अत्यंत दधुखुळा असला तरीही पोप अस्खलनीयच (infallible)  
असला पाहहजे म्हिून याच युरोपची एकदा दृढ श्रध्दा होती, ककतीही पापी असला 
तरी पोपला पैसे भरून त्याची वमशल्याची धचठ्ठी आपल्या िेताच्या हातात देऊन त े
पुरले गेले की, स्वगाथची दारे त्यास उघडलींच पाहहजेत! या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त 
ननष्ठेने लक्षावधध िेतांच्या हातांत तशा लक्षवधध धचट्ठया असलेल्या याच युरोपच्या 
क रस्र्ानास उकरले असता अजूनही आढळतील! जी युरोपची गोष्ट तीच 
मुसलमानी जगताची, युरोप या पुरातनी धमथिवतृ्तीस लार्ाडून तुमुल ववरोधानंतर 
आज तरी त्या वैज्ञाननक अद्ययावती िवतृ्तीचा पुरस्कताथ झालेला आहे. पि 
केमालपाशाचा तुकथ स्र्ान सोडला तर  ाकीचे मुसलमानी जगत,् हहदं ुजगतािमािेच, 
आजही या ‘ ा ावाक्यं िमाि’ं चेच  ंदे गुलाम झालेले आहे. यास्तव हहदंिूमािेच 
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मुसलमानही युरोपच्या त्या वैज्ञाननक, अद्ययावती संस्कृतीपुढे एकसारखे हतवीयथ नन 
हतिभ होत आले आहेत. तीच ल्स्र्नत यर्ािमाि पारमसकांची, ज्यूंची! 

या लेखात आपल्या हहदंरुाष्रापुरतेच मुख्यत्वेकरून  ोलावयाचे असल्याने 
वरील धाममथक नन वैज्ञाननक अशा ज्या दोन िववृत्त सांधगतल्या, एक पुरातनी नन एक 
अद्ययावती अशा ज्या दोन संस्कृनत उल्लेणखल्या, त्यांची सवथसाधारि चचाथ येरे्च 
सोडून आमच्यापुरते हे ववशेषकरून सांधगतले पाहहज,े की त्यांपैकी पहहल्या िकारच्या 
शु्रनतस्मनृतपुरािाक्ताच्या वपजंर् यात आमच्यािमािेच ती चुकी करिरा ित्येकजि 
फसत आलेला आहे, हे जरी वर दाखववले असले तरीही त्यायोगे आम्ही त्याच 
वपजंर् यात यापुढेही राहि ेक्षम्यच आहे, सहजच आहे अस ेमात्र समजता कामा नये. 
आम्ही ज्यास अपौरूषेय नन बत्रकाला ाधधत मानीत आलो, तो धमथग्रंर् आजच्या 
सार् या उपलब्ध धमथग्रंर्ांत पुरातन - पांच हजार वषांपूवीचा धरला, तरीही पांच हजार 
वषे मागासलेला! जग पाचं हजार वष े पुढे गेलले!! परंतु अजूनही आजच्या काळी 
उपयुक्त त े आजच्या काळचे वैज्ञाननक शहािपि न मशकता त्या पांच हजार 
वषाथपूवीच्या शहािपिाहून शहाि े व्हावयाचे नाही असा कृतसंकल्प आम्ही कस े
करून  सलेलो आहोत, त्यामुळे आम्ही पांच हजार वषाथपूवीच्या अडािीपिास आजही 
जन्मनतर्ीपासून मतृ्युनतर्ीपयतं कस ेकवटाळून धरीत आहोत ते स्पष्ट करण्यासाठी 
या धाममकं संस्कृतींच्या, पुरातन िवतृ्तीच्या, अंधपरंपरेची दोनचार उदाहरिे 
हद्दशथनार्थ ववचारात घेऊ. 

िर्म ही आपली यज्ञसंस्र्ाच पहा. अत्यंत रं्ड िदेशात अ्नीचे सतत 
साहचयथ सुखावह असते. अशा कोित्याही शीत िदेशात नन हहमसंकुल काली ही 
संस्र्ा जन्मास आली असावी. त्या वेळी ित्येक घरी अखंड अल््नहोत्र आणि 
वेळोवेळी मोठमोठे िज्वमलत होिारे यज्ञ आरो्यिद आणि सुखमय होत असतील; 
पि आजकालच्या हहदंसु्र्ानच्या असह्य उष्ितेत ह्या अल््नपूजेने कोितेही भौनतक 
हहत साधत नाही, हे विवे घरोघर आणि गावोगाव भडकवून ठेविे असुखोदकथ च 
होते. पूवी अल््न पेटववण्याचे साधनही सुलभ नस,े रानावनांतून झाडावर झाडे घासून 
अल््न सहज पेटताना पाहून िाचीन मनुष्याला कृबत्रम अल््न उत्पन्न करण्याची 
ववद्या त्या ववमशष्ट लाकडावर लाकूड घासून सुचली नन साधली असावी. ती 
यज्ञसंस्रे्त त्या काळी उपयोल्जली गेली तेही साहाल्जकच होते. पि त्यावर धाममथक 
छाप पडल्यामुळे आता अल््न आगपेटीतील काडीच्या गुलातही अगदी मािसाळवून 
ठेवता येऊ लागला असताही यज्ञातील पववत्र अल््न म्हटला म्हिज ेतो त्या अत्यंत 
िाचीन आणि म्हिूनच आज अत्यंत अडािी ठरलेल्या पध्दतीनेच मंत्रपूवथक 
लाकडावर लाकूड घासून ‘अ्ने िदीप्त हो’ अशा हृदयद्रावक िार्थनांनी पेटवावा 
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लागतो! लाकूड आणि गारगोटी या अडािी साधनांपलीकडे अल््न चेतववण्याचे साधन 
गेल्या पांच हजार वषाथत आम्हांस शोधता आले नाही! युरोपने आगपेटया काढल्या, 
वीज काढली, ‘दीपज्योनतुः नमोस्तुते’ इत्यादी करूिा न आळववता  ुटाने जरी  टन 
दा ले तरी पटकन ्लखलखाट पाडण्यास ववजेस दासीसारखे भाग पडू लागले: पि 
अजूनही शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त पववत्र अल््न म्हटला, की तो लाकडावर लाकुड घासूनच 
पेटववला असला पाहहजे! मागासलेल्या धमथग्रंर्ांस बत्रकाला ाधधत मानल्यामुळे 
त्यांच्याइतके सदोहदत मागासलले राहिे अस े भाग पडते! अल््न ही देवता आहे, 
‘यज्ञाद्भवनत पजथन्युः’ अशी िाचीनांची िामाणिक भावना होती आणि म्हिूनच ते 
त्यात मिोगिती तूप ओतीत. हे ननल्श्चत झाले आहे की, अ्नीचे नैसधगथक गुिधमथ 
त्यास रागववले तरी जास्त होत नाही, िसाहदले तरी सौम्य होत नाहीत; घतृाची 
सतत धार धरून ‘अस ेनय सुपर्ा राये अस्मान ्देव वसुनानन ववद्वान’ अशी िार्थना 
करीत राहिार् या यजमानाच्याही घरास तोच यज्ञीय अल््न संधध साधली, की जाळून 
भस्म करण्यास सोडीत नाही! आणि यज्ञाचे विवे सारखे पेटलेल्या भारतवषाथमध्यें 
दहा वषाथत ल्जतके दषु्काळ पडतात नततके दमडीच्या आगपेटीत त्या अ्नीला कोंडून 
टाकिार् या युरोपमध्ये शंभर वषाथत पडत नाहीत. यज्ञमंत्र आणि पजथन्यसूक्ते म्हिून 
म्हिून भारतवषाथचा कंठ कोरड झाला तरी या धाममथक मतास पजथन्य भीक घालीत 
नाही. पि नतकडे रमशयात पहा. पजथन्याचे वैज्ञाननक सूक्त शोधून काढले जाताच 
आता कोिीही आणि पावसाळा नसला तरी केव्हाही ‘पजथन्या, पड!’ म्हटले, की 
पजथन्य झकत पाया पडतो! ववमान दरूच्या नदीवर कफरवून आिले जाताना ते त्या 
नदीचे पािी शोधून घेते. आणि मग वाटेल त्या शेतावर एखाद्या भरून आलेल्या 
ढगासारखें ते त्या पाण्याचा पाऊस पाडते! अशा अनुभवानंतरही आता त्या 
यज्ञसंस्रे्चे आम्ही ववसजथन करावयास नको काय? जर र्ोडे दधू उतास गेले ककंवा 
तुपाची वाटी लवंडली तर सुनांस सासवा नतकड े टाकून  ोलत असताच नतकड े
मिोगिती तूप समारंभपूवथक आम्ही आगीत तास नन तास ओतीत  सलेलो असतो! 
कारि? येवढेच, की तस ेकरि े शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे! त्या यज्ञसंस्रे्चे राष्रीय 
कें द्र म्हिून या आयाथवताथवर जे िाचीनकाळी अनंत उपकार झाले त्याववषयी कृतज्ञता 
व्यक्तवूनही आता यापुढे मात्र त्या आगीत तुपाचा एक र्ें ही व्यर्थ न ओतता 
 ुध्दािमािे ती सारी यज्ञसामग्री नन त े यज्ञकंुड गंगेत ववसल्जथिेच उधचत आहे. 
‘यज्ञाद्भवनत पजथन्युः’ हे सूत्र खोडून ‘ववज्ञानदेव पजथन्युः’ हे सूत्र आता नव्या स्मतृीत 
घातले पाहहजे! 

तशीच तो शंकराचायांची पालखी, पालखी नन  ैलगाडी या वैहदक कालच्या 
वाहनानंतर गेल्या पांच हजार वषाथत नवीन वाहन अस े काही आम्हांस उद्भववता 
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आले नाही! ववज्ञानननष्ठ युरोपने तीन शतकांत आज तीनशे वाहनिकार उद्भवून 
सोडले. दचुाकी, मोटार, आगगाडी, ववमान; आणि आता पायववमान काढून 
सायकलसारखें आपल्या पायाने ववमान झडपीत जो तो आकाशात उडण्याच्या  ेतात 
आला आहे! पि आमचे शंकराचायथ चार मािसांच्या खांद्यावरून अजून ममरवतातच 
आहेत! गावापयतं िवास मोटारीतून होईल, पि गावात पाद्यपूजेला ननघाले, की 
मोटार पाखंड ठरलीच! त्या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त पालखीत  सून भरहदवसा तीच 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त मशाल पाजळीत जािार! िाकृत जनांना रात्री तेवढे हदसत नाही, 
मशाल लागते. पि सकलशास्त्रपारावरपारीिांना हदवसासुध्दा मशालीवाचून हदसत 
नाही! आणि त्यातही ती धुरकट मशाल हवी! तीहून अधधक तेजस्वी ब नधुरी 
वीजदीप चालिार नाही! कारि तो शु्रनतस्मनृतपुरोिोक्त मशालीहून अधधक चांगला 
आहे म्हिूनच त्याज्य आहे! 

जी मशीलीची तीच गोष्ट त्या नंदादीपी समईची. पूवी मंहदराचे गाभारे अगदी 
अंधारगुडुप असत आणि समईवाचून हदवा माहीत नसे, तेव्हा समईचा नंदादीप 
यो्यच होता. पि आता वीज गोलकांनी गाभारे हदवसासारखे झगझगाटले असताही 
त्यांना नंदादीपाची पदवी ककंवा िावीण्य लाभिार नाही. ज्या वीजगोलकांकडे पाहून 
स्वतुःच हदपून जात आहे ती समईच तेवत ठेवली तर देवास हदवा दाखववल्याचे 
पुण्य लाभिार! अधधक िकाशिे हे हदव्याचे हदवेपि नव्हे; तर शु्रनतस्मनृतकाळाच्या 
ममिममण्या ज्योनतइतकेच िकाशिे म्हिज े खरे धाममथक हदवेपि होय! यास्तवच 
ववजेच्या हदव्याला कोिीही ‘हदपज्योनतनथमोस्तुते’ म्हिून नमीत नाहीत. तो मान त्या 
ममिममण्या सनातन समईलाच लाभला पाहहजे. 

 ोरूच्या लेखण्यापलीकडे गेल्या पांच हजार वषांत आम्ही दसुरे लेखनसाधन 
कल्पू शकलो नाही. ववज्ञानी संस्कृतीच्या अद्ययावत िवतृ्तीच्या यरुोपने मुद्रिकला 
उचलली, टंकलेखक (टाईपरायटर) एकटंक (मोनोटाईप), पंल्क्तटंकक (मलनोटाईप) 
भराभर शोधून काढले. आणि आता  ोलिाराच्या ध्वनीसरशी आपि होऊन लेख 
टंककत करीत जािारा स्वंयंटंककही ननघू घातला आहे! मशवाजीमहाराजांच्या पूवी 
छापखाना हहदंसु्र्ानात पोतुथगीजांनी आिला; पि आम्ही त्या  ोरूच्या लेखिीने त्या 
सुटया लां ोळया पानावरच आमच्या पोथ्या कालपरवापयतं मलहहत होतो! तशा 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त पध्दतीने जी मलहहली नाही ती पोर्ी कसली?  ांधीव पुस्तकी 
आकाराचे छापलेले तेच धाममथक ग्रंर्ही सोवळयात न वाचता त्यांच्या त्या जुनाट 
पोथ्याच सोवळयात वाचिारे ककतीतरी भाववक पंतपंडडत नन भटजीमभक्षुक आम्ही 
स्वतुः पाहहलेले आहेत. 
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आम्ही जन्म घेतो तोच मुळी या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तात! उत्कृष्ट िकाश, 
वायुशल्यौषाधध यांनी सुसल्ज्जत अशा अगदी अद्ययावत अप-टु-डेट असिार् या 
िसूनतगहृात िसूतीस्तव जाि े हे युरोपात ल्स्त्रयांचे कतथव्यच समजतात- तोच 
मशष्टाचार! पि आमच्या इकडे तोच मशष्टाचाराचा भंग ठरतो! तशी सोय नन सवड 
असूनही अशा िसूनतगहृात जाि ेम्हिज ेकोिते तरी अनल्न्वत कृत्य करण्यासारखें 
ल्स्त्रयांचे ल्स्त्रयांनाच अजूनही वाटते. पि तो ओशाळेपिा त्यांना आपल्या घरच्या 
त्या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त अंधाराने दाटलेल्या आणि शेिामातीत सारवलेल्या खोलीत 
 ाळंत होण्यांत मुळीच वाटत नाही! िकाश, वायु, शल्यौषधध यांच्या अद्ययावत 
सोयी आहेत का हे पाहण्यापेक्षा पांचवीला आणि षष्ठीला त्या सटवी ल्जवती 
यर्ाशास्त्र िसाहदल्या जातात की नाहीत याचीच धचतंा अधधक! नाळ कापलेली 
कातरसुध्दा देवीसारखी पाटावर मांडून पुजायची, सटवीने खोलीत येऊ नये म्हिून 
नरवेलाच्या पानेफांद्या उं र् यावर आडव्या टाकायच्या, भावा हहिींनादेखील दहा 
हदवस स्पशथ करू द्यायचा नाही. डॉक्टराला देखील सचैल स्नान करिे भाग 
पाडायच,े मूल पहहल्याच हदवसापासून सुपात, - तांदळु सुपारी ठेवून पुजलेल्या 
सुपात! - घालून दहा हदवस  ाजेवर ते सूपच शेजारी घेऊन त्यात मुलाला 
ननजवायचे. सटवी-ल्जवतीचा फेरा रात्री  ारानंतर येतो म्हिून रात्रभर जागायचे. 
वरवंटयाला मुलाचे कपडे घालून पाळण्यात िर्म ननजवायचे नन मग मूल त्याच्या 
शेजारी ननजवायचे, संध्याकाळी शांनतपाठ चालायचा, पाळण्याचा पहहला धक्का आईन े
पाठीनेच द्यायचा, या सार् या संस्कारात रनतभर अंतर पडता कामा नये - नाहीतर 
 ाळ- ाळंनतिीवर सटवीने झडप घातलीच म्हिून समजावे! पि सटवी - ल्जवतीची 
इतकी पत्रास राखिार् या हहदंसु्र्ानातच  ालमतृ्यूची भयंकर सार् सारखी चालू आहे! 
आणि त्या सटवीला कधीही धूप न जािार् या, शांनतपाठाचा पाठ कधीही न मांडिार् या 
आणि सुवेराचा ववटाळ घरभर कालवविार् या पि िकाश, वायु, शल्यौषधींची काळजी 
घेिार् या त्या युरोपातील  ाळ ाळंनतिीच्या वाटेस जाण्याची सटवीच्या  ापाचीही 
छाती होत नाही! त्यांच्यातील  ालमतृ्युंची संख्या सारखी घटत आहे. मुलगे इकड े
दक्षक्षि रु्ध्रवावर नन नतकडे उत्तर रु्ध्रवावर चढाई करिारे आणि मुली इं्लीश चॅनल 
एका दमात पोहिार् या नन अटलांहटक महासागर ववमानाच्या एका झेपेत उडून 
जािार् या ! ववज्ञानाची, अद्ययावती संस्कृतीची पूजा करिार् या त्यांच्या आजच्या 
िसूनतगहृातील ही संतनत पहा आणि कोयत्याकातरीची नन सटवीची पूजा करिार् या 
ह्या आमच्या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त  ाळंतखोलीतील ही आमची संतनत पहा! 

जी जन्मनतर्ीची गोष्ट तीच मतृ्यनतर्ीची. पक्क्या  ंद, स्वच्छ पेटीत िेत 
झाकून नेिे सोनयस्कर असते; तरी पि त्या ठराववक वेदकालीन  ां ूंच्या ठराववक 
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धचपटया, ठराववक गांठी मारून जी केली आहे, जी लचकत करकचत कधी मधेच 
मोडते आहे. त्या पांच हजार वषाथपूवीच्या नतरडीवर, आपले ववद्रपू तोंड उघडे टाकून, 
नको नको हे हाल म्हित ज्याची मान लुटलुटत सारखी नन्ना करीत आहे त्या 
िेतास, घरी गवरीचे खांड पेटवून, तोच अल््न त्या मडक्यात घालून, ते मशकें हाती 
धरीत, उघडया ोडक्यान े स्मशानापयतं जीत आप्तेष्ट नेत आहेत ती िेतयात्रा 
ककतीही गैरसोयीची असली तरी पुण्य! कारि? ती शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे! सुदैवाने 
िेते जाळण्याची आमची पध्दत चांगली आहे. पि ती चांगली म्हिून नव्हे तर 
सनातन ितेे पुरिे हेच शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे, ते ती पुरीतच आहेत! जाळतात त े
देखील नवीन ववद्युत्गहृात िेत जाळण्यास मान्यता देिार नाहीत. जेव्हा वीज 
ठाऊक नव्हती, आगपेटी ननघाली नव्हती, तेव्हाच्या अडािी पध्दतीने धरून 
ववस्तवाचे मडके नेऊन पावसात मधून ववझतेच आहे, मधून पुन्हा ढोसली जातेच 
आहे अशा त्या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त धचतेवरच आम्ही अजूनही िेते जाळिार! जर 
कोिा भाववक मनुष्यास सांधगतले, की तुझे िेत आटोपसर पेटीतून नेऊन अद्ययावत 
ववद्युतगहृात झटकन ् जाळले जाईल, तर त्या  ातमीच्या धक्क्यासरशी तो 
ल्जवंतपिीच मेल्याहून मेला होईल! नन मतृ्यूपत्रात मलहून ठेवील की, माझ्या िेताची 
अशी ददुथशा होता कामा नये. त्या करकरत्या नतरडीवर, ती लुटलुटती मान नन्ना 
करीत असताच, ते ववद्रपू तोंड उघडे ठेवनूच त्या लाकडी धचतेवर तसेच ढोसले जात 
जात माझे िेत जाळले. कारि? तेच शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त असून परलोकी सद्गनत 
देते! खरोखर, या अपररवतथनीय शब्दननष्ठ धमथग्ररं्ांनी हजारो वषाथच्या अडिीपिास 
अमर करून ठेवले आहे! 

या फुटकळ वैयल्क्तक िकरिािमाि ेरोटी ंदी, मसधुं ंदी, स्पशथ ंदी, शुध्दी ंदी 
सारख्या आपल्या हहदंरुाष्राचा अधोगतीस कारिीभूत होिार् या दषु्ट राष्रीय रूढींसही 
हे शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तच आज अमर करून ठेवीत आले आहे-राष्र मरिाच्या दारी 
उभे आहे! 

यास्तव हहदंरुाष्रास ह्या काळाच्या तडाक्यातून वाचायचे असेल, तर ज्या 
ह्या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्ताच्या  ेडीने कतृथत्वाचे हातपाय जखडून टाकले आहेत ती 
तोडली पाहहजे. आणि ती सुदैवाने अगदी आणि सवथस्वी आपल्या इच्छेवर अवलं ून 
आहे. कारि ती  ेडी मानमसक आहे. युरोप चार शतकांपूवीपयतं धमांच्या 
अपररवतथनीय सते्तचा असाच दास झालेला होता - आणि त्यापायी आपल्यासारख्याच 
दगुथतीस पोचला होता. पि त्याने  ाय लास दरू सारून ववज्ञानाची कास धरताच, 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्ताची  ेडी तोडून अद्ययावत  नताच, अप-्टु-डेट  नताच, युरोप 
गेल्या चारशे वषाथत आमच्यापुढे चार हजार वष े ननघून गेला! बत्रखंडववजयी झाला! 
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तसे आमच्या भारतीय राष्रासही होिे असेल, तर ‘पुरातनी’ युगाचा ग्रंर् ममटून, ही 
िाचीन शु्रममस्मनृतपुरािाहद शासने गुंडाळून आणि केवळ ऐनतहामसक ग्रंर् म्हिून 
संग्रहालयात सन्मानपूवथक ठेवून, ववज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहहजे! त्या ग्रंर्ांचा 
‘काल काय झाले?’ इतकेच सांगण्यापुरता अधधकार. आज काय यो्य ते सांगण्याचा 
अधधकार ित्यक्षननष्ठ, ियोगक्षम ववज्ञानाचा! अद्ययावतपिात मागच्या सवथ 
अनुभवांचे उपयुक्त त े सारसवथस्व सामावलेले असतेच; पि शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तात 
अद्ययात ् ज्ञानाचा लेशही नसतो. यास्तव अद्ययावत, अप-्टु-डेट  निेच इष्ट. 
यापुढे कोितीही गोष्ट चांगली की वाईट, सुधारिा इष्ट, की अननष्ट या िश्नांचे 
उत्तर ती आज उपयुक्त की अनुपयुक्त आहे या एकाच ित्यक्ष कसोटीवर पारखून 
हदले पाहहज.े नतला शास्त्राधार आहे का हा िश्न आता केव्हाही ववचाराला जाऊ नये. 
या ववद्वत्पररषदांत, त्या शास्त्रार्ाथच्या एरंडाच्या गुर् हाळात, एकही क्षि यापुढे 
व्यतीत होऊ नये, एकंदरीत आज उपयोगी आहे ना? मग त ेकेलेच पाहहजे! या एका 
वाक्याच्या एका घावासरशी जे िश्न आम्ही चार हजार वष ेसोडवू शकत नाही त े
चार हदवसांत सुटतील, चार हदवसांत त्या  ेडयाच तुटतील. 

कोिती गोष्ट राष्राच्या उध्दरिार्थ आज अवश्य आहे-ते  हुधा चटकन ्
सांगता येते; ियोगाने ित्यक्षपिे मसध्द करून देता येते. पि कोिची गोष्ट 
शास्त्रसंमत आहे त े ब्रह्यदेवालादेखील ननववथवादपिे सांगता येत नाही. आम्ही 
कोिचाही ग्रंर् अपररवतथतनीय आणि बत्रकाला ाधधत मानीत नाही. शु्रनतस्मनृतिभनृत 
सारे पुरातन ग्रंर् आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आदरान ेआणि ममत्वाने सन्मानतो, पि 
ऐनतहामसक ग्रंर् म्हिून. अनुल्लंर्घय धमथग्रंर् म्हिून नव्हे. त्यांतील सारे ज्ञान, 
अज्ञान आजच्या ववज्ञानाच्या कसोटीस आम्ही लाविार आणि त्यानतंर आज 
राष्रधारिास, उध्दारिास जे अवश्य वाटेल ते  ेधडक आचरिार. आम्ही अद्ययावत 
 निार, अप-टु-डेट  निार! 

इतका ननश्चय होताच आपल्या िगतीला पांच हजार वषाथपूवीच्या 
मागासलेल्या संस्कृतीस जखडून टाकिारी या शु्रनतस्मनृतपुरािेक्ताची मानमसक  ेडी 
तुटून आमच्या कततृ्वाचे हात मोकळे झालेच म्हिून समजा. मग त्या मुक्त 
हस्तांनी ज्या  ाह्योपाधध आमच्या उन्नतीच्या मागाथत आडव्या येत आहेत वा 
येतील, त्यांचेही डोके ठेचून वाट मोकळी करिे आम्हांस आजच्याहून शतपटीने 
सुलभ झाल्यावाचून कदावप राहिार नाही. 
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२. आजच्या सामाल्जक क्रांतीचे सूत्र 
ककलोस्कर मामसकाच्या ववज्ञानननष्ठ, ववद्वान ् नन िागनतक संपादकांनी 

आमचे जे लेख िमसल्ध्दले त्यांची, मराठी ननयतकामलकांतून नव्हे तर हहदंी, उदूथ 
िभनृत ननयकामलकांतूनही ववचारी लोकांत चांगलीच खळ ळ ऊडवून देण्याइतकी 
समालोचना होत आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. त्या लेखांवर जी िनतकूल मते 
पडताहेत त्यांची छाननी या लेखात आम्ही पुढे करिारच आहेात. ज्यानंी त्यास 
अनुकूलता िदशथली आहे, त्यांचे अमभनंदन करण्यापलीकडे त्यांस अधधक उत्तर 
देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु  िनतकूल मते छपवविारा पक्षपात हा 
सत्यिचाराच्या कायी जसा अनधचत, तसाच अनकूल मते छपवविारा ववनयही 
अनुधचत असल्याने त्यास  ाजूस सारून या लेखातील मुख्य ववधेयास अनुकूलताही 
ककती ववस्ततृ िमािात ममळत आहे, त्याचा हद्दशथनापुरता तरी उल्लेख िर्म 
करून टाकीत आहो. पैकी ‘सकाळ’ िभनृत मराठी वतृ्तपत्रांची मते वाचकांनी वाचली 
असावींत. उत्तर हहदंसु्र्ानातही या लेखांची समग्र भाषांतरे अयाधचत तत्परतेने हहदंी 
नन उदूथ मामसकांतून केली गेली असून श्रीमान ्भाई परमानंदांनी स्र्ावपलेल्या जात-
पात-तोडक मंडळाने तर स्वव्ययाने त्या लेखांची स्वतंत्र पत्रके छापून शेकडयांनी 
वाटून हदली. नतकडच्या अनुकूल समालोचनेची एक वानगी म्हिून पंजा च्या िमसध्द 
नन िमुख ‘युगांतर’ मामसकाच्या जुलैच्या अंकातील संपादकीय स्फुटाचा काही भाग 
खाली देत आहो- 

‘िमसध्द देशभक्त स्वाततं्र्यवीर  ॅ. सावरकरजीके पुण्य नामसे कौन भारत 
संतान अनमभज्ञ होगा! व ेगंभीर त्यागी और देशहहतके मलये मरममटनेवाले पतंग है! 
उनके ववद्वत्तापूिथ ‘रोटी  ंदी की  ेडी तोड दो!’ ‘सच्या सनातन धमथ’ िभनृत लेख जो 
भी पाठक पढेगे उन्हे उनसे भूरर भूरर लाभ होना ननल्श्चत है! पाठकपाहठकाओंसे 
अनुरोध है की उन लेखोंको दोदो ार पढे! उनका ‘दो शब्दोमें दो संस्कृनत’ यह लेख 
 डाहह करारा है!’ 

तसेच हदल्लीच्या ‘डेली तेज’ पत्राच्या संपादकांनी आमच्या लेखांस ंधी 
आम्हांस जे पत्र पाठववले आहे, त्यातील काही भाग येरे् देत आहो; तोही ववचार 
करण्यासारखा आहे -“… I am a great admirer of you and your writings. In fact, it is a 
great pity that the people of this part of the country, amongst whom there are 

numerous votaries of yours like my-self are denied the privilege of inviting you to 

this part of the country. The only manner in which they can come into contact 

with you is to seek light from you through the Press. Your recent article published 
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in a Maharashtra paper on religion and science was splashed by Tej with a 5 

columns headline and aroused much serious comment..” 
अनकूल समालोचनेचा इतका ओझरता उल्लेख करून आता िनतकूल चचेतील 

आक्षेपांचा सववस्तर ववचार करू. हे आक्षेप आििारांचे मुख्यतुः दोन वगथ पडतात ते 
अस-े     पहहला वगथ कट्टर सनातनी 

पहहला वगथ एकंदरीत मीमांसकांच्या ववचारसिीस जो अवलं तो तो. त्याचंा 
मुख्य कटाक्ष असा की, कोिचीही गोष्ट उपयुक्त आहे की नाही हा िश्न दयु्यम 
आहे. मुख्य िश्न हा की, ती शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे की नाही? जर असेल तर तो 
धमथ, नसेल तर अधमथ. आणि त्यांचे दसुरे गहृीत अस ेकी, आज ज्या रूहढ धमथ 
म्हिून  हुत काळ मानलेल्या आहेत, त्या शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त असल्यास पाहहजेत. 
कारि जे शु्रतीत तेच स्मनतपुराि मशष्टाचार यांत संपूिथतुः एकवाक्यताच आहे. 
ित्यक्ष अनुभावत ह्या रूहढ अत्यंत हाननकारक ठरत आहेत हे मसध्द करिार् यास त े
चक्क सांगतात की, तरीही शास्त्रात तसे आहे म्हिून ती रूहढ आचरली पाहहजे - 
वचनात्िवनृतुः वचनाल्न्नववृत्तुः या लोकी हाननकारक असली तरी परलोकात ती 
सुखदायक असली पाहहजे. जर पुढे शु्रतीत नाही, म्हिून तुम्ही म्हिू लागाल तर त े
चक्क सांगतात की, ज्या अर्ी स्मतृीत वा पुरिात वा ननदान मशष्टाचारात ती आहे, 
धमथ म्हिून  हुत काळ आचरली जात आहे, त्या अर्ी ती शु्रतीत असलीच पाहहज!े 
िस्तुतच्या उपलब्ध शु्रतीत सापडत नसेल तर आज लुप्त झालेल्या शु्रनतभागात 
असलीच पाहहज!े!! शु्रतीत आहे म्हिून आजही रूहढ धम्यथ आहे. इतकेच म्हिून हा 
वगथ र्ां त नाही. तर ह्याहीपुढे जाऊन तो म्हितो - आज  हुत काळ ती धम्यथ 
म्हिून ज्या अर्ी आचरली जात आहे, रूढ आहे त्या अर्ी ती शु्रतीत असलीच 
पाहहजे. आज आहे त्या शु्रतीत न सापडली तर आज नाही त्या शु्रतीत असलीच 
पाहहजे!!!  ालवववाह, पुनववथवाहननषेध, जन्मजात, जानतभेद, जानतभेदातील पोटभेद, 
अस्पशृ्यता, रोटी ंदी,  ेटी ंदी, मसधुं ंदी, परदेशगमनननषेध िभनृत आज अत्यंत 
हाननकारक ठरत असिार् या रूहढपंासून तो  ाळंतखोलीतील कातरीच्या पजेूपयतं नन 
िेतयात्रेतील नतरडीपासून तो भाडयाने आिलेल्या मािसांच्या ऊर वपटून रडण्यापयतं 
धमथ म्हिून आज मानल्या जािार् या सवथ संस्कारांचे नन रूढीचे हा वगथ समर्थन 
करतो, आणि त े उपयुक्त वा अनुपयुक्त आहे हा मुख्य िश्न न ववचारू देता ते 
संस्कार शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहेत म्हिून धम्यथ असलेच पाहहजेत ह्या मुख्य नन 
एकमेव आधाराने! यालाच ते ‘शास्त्राधार’ म्हितात आणि यालाच आम्ही आमच्या 
राष्राची शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िववृत्त म्हितो. 
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‘दोन शब्दांत दोन संस्कृनत’ हा आमचा लेख मुख्यतुः याच वगाथस, ज्यास 
आपि चांगल्या अर्ी कट्टर सनातनी म्हिू त्यास उद्देशून होता. 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्ताात संपूिथपिे एकवाक्यता आहे ही गोष्ट आम्हा स्वतुःस मुळीच 
मान्य नाही; हे काही आता नव्याने सागंावयास नको आहे. फार काय, आम्ही तर 
असेच मानतो की, शु्रनत ह्यादेखील परस्पववरूध्द ववधधननषेधांनी भरलेलया आहेत. 
आजच्या धमथ म्हिून पाळल्या जािार् या शेकडो रूढीचंा शु्रतीस पत्तादेखील नाही 
आणि शेकडो शु्रतीनी तीव्र ननषेधही केलेला आहे. यास्तव या लेखात ज्या ज्या 
हठकािी या वा त्या रूढींस ककंवा मतास ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ ‘सनातन’ ‘वेदकालीन’ 
इत्याहद ववशेषिे लावली आहेत, ती त्या त्या हठकािी  हुधा उपरोधात्मक असून 
आम्ही स्वतुः त ेसवथ शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त मानतो म्हिून त्यास तसे म्हटलेले नसून, 
हा आमच्या कट्टर सनातनी  ंधंूचा जो वगथ त्यास तसे मानतो, त्यांच्या तोंडचे त े
ववशेषि नतर् ेकेवळ अनुवाहदले आहे. काही आक्षपेक इतके अरमसक ककंवा मुद्दाम 
आडरान घेिारे भेटले आहेत की, त्यांना संदभाथवरून सहज समजिारी ही गोष्टही 
उमगली नाही ककंवा त्यानंी उमगलीशी दाखववली नाही, यासाठी हे इर्ेच पनु्हा एकदा 
स्पष्टपि ेसांगिे भाग पडले. 

परंतु ननदान मीमांसकांच्या काळापासून तरी हाच वगथ आमच्या समाजाचे 
पौरोहहत्य आपल्या हातात राखीत आलेला आहे आणि आजही वर दशथववलेल्या रूहढ 
ज्यसा अर्ी ‘रूहढ’ आहेत त्या अर्ी  हुमत असल्यामुळे या वगाथची ही 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िववृत्तच आमच्या समाजाची कळत आणि न कळत ननयमन 
करिारी सवथसाधारि िववृत्त आहे हे नाकारता येत नाही. म्हिूनच आम्ही जे 
म्हितो, की युरोपची, अपवाद वजा जाता आजची ित्यक्षननष्ठ िववृत्त म्हटली 
म्हिज ेजशी ‘अप-टु-डेट’ ‘अद्ययावत’ तशीच आमची अपवाद वजूथन जी शब्दननष्ठ 
सवथसाधारि िववृत्त ती शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त हीच होय. ते आमचे म्हििेही नाकारता 
येिारे नाही. हा आमच्या कट्टर सनातनी  ंधंूचा वगथ तरी त्यास नाकारिार नाही. 
इतकेच नव्हे तर त्या आमच्या म्हिण्यास समर्ीतच राहील. कारि आमचा जो 
आक्षेप तोच शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तपिा त्याचे ब्रीद आहे. 

दसुरा वगथ अधथसनातनी 
ित्यक्षननष्ठ, ववज्ञानवादी नन अद्ययावत सुधारकांवरील आक्षेपकांपैकी दसुरा 

वगथ म्हिज ेअधथसनातन्यांचा होय. आजच्या िगत जगाशी टक्कर देऊन आपल्या 
हहदंरुाष्रास जगिे असेल, तर धमाथच्या नांवाखाली चालू असलेल्या वरील अनेक 
हाननकारक रूहढ नष्ट केल्याच पाहहजेत हे ह्या वगाथस पटलेले असते. आजच्या 
जगाच्या वैज्ञाननक िगतीचे त्याला  रेंच ज्ञानही असते आणि आजच्या नव्यातील 
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नव्या शस्त्रास्त्रांनी आपले राष्रही सज्ज असावे अशी त्यास उत्कट इच्छाही असते. 
पि ती गोष्ट त्या शब्दननष्ठ शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िवतृ्तीचा सवथस्वी त्याग 
केल्यावाचून, अद्ययावत ‘अप-टु-डेट’ अशा वैज्ञाननक िवतृ्तीचा अवलं  केल्यावाचून 
अशक्य आहे हे मानण्याचे धाडस वा समजण्याचा वववेक त्यांच्यात पूिथपिे  ािलेला 
नसतो.  ुल्ध्द नन श्रध्दा, रूहढवियता आणि सुधारिा, जुने संस्कार नन नवे संस्कार 
यांचा सुसंगत समन्वय त्यांच्या मनात ठसलेला नसल्यामुळे ते धड अद्ययावत 
िवतृ्तीचेही नसतात नन धड शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िवतृ्तीचेही नसतात. शु्रतीपासून 
शननमाहात्म्यापयतंचे सारे ग्रंर् एकवाक्यतेने एकच धमथ सांगतात, सारखेच िमाि 
आहेत, हे ननव्वळ र्ोतांड आहे हे कळण्याइतकी त्यांची  ुध्दी जागलेली असते. पि 
कोित्यातरी ग्रंर्ास अनुल्लंर्घय धमथग्रंर्, शास्त्र म्हिून मानल्यावाचून, कोितातरी 
शास्त्राधार घेतल्यावाचून, त्यांच्या  धु्दीत केवळ स्वतुःच्या  ळावर त्या रूढीच्या 
वाटेस जावयाची धमक नसते. उदाहरिार्थ, अस्पशृ्यता आज उपयकु्त नाही हे त्यांस 
पटले तरी तेवढया कारिसाठीच ते नतच्यावर हत्यार उपसिार नाहीत; तर ती 
शु्रनतस्मनृत िभनृत धमथग्रंर्ात मुळी सांधगतलेलीच नाही, नतला शास्त्राधारच नाही अशी 
धादान्त लटपटपंची करू लागतील. कोिी अगदीच मूखथपिाचे हदसते असे पाहून 
पुरािास तेवढे अिमाि ठरववतील, पि शु्रनत मात्र अनुल्लंर्घय िमाि मानतील आणि 
मग आज जे जे काही नवे वा उपयुक्त ननघेल त ेते त्या आमच्या शु्रतीत आहेच 
म्हिून सांगू लागतील. कट्टर सनातन्यांिमािे आमच्या या अधथसनातन्यांचाही अशा 
धडपडीत ब चार् या शु्रनतस्मतृींच्या अर्ाथची इनतहासाची आणि खर् या यो्यतेची 
केववलवािी कुतरओढ होत असते! इकडे आगगाडी ननघाली की, यांना वेदात 
आगगाडीची भसभस ऐकू येऊ लागलीच म्हिून समजावे. इकडे ववमाने ननघाली की 
वेदकालीन ववमाने म्हिून त्यांनी अग्रलेख खरडला म्हिून समजाव.े फार काय 
सांगावे, इकडे सत्याग्रह सुरू होताच एकाने ‘वेदांत सत्याग्रह’ म्हिून एक अध्यायचा 
अध्यायच छापलेला वाचकांस आठवत असेलच. आणि मशरोडयाची मीठ लूट देखील 
शु्रतीत आहेच म्हिून अर्वथिातील काही मंत्रावरून मसध्द करिारा कोिीतरी 
महापंडडत त्यांच्यात लवकरच ननघेल अशीही आशा करण्यास हरकत नाही. 

वास्तववक पाहता या दसुर् या वगाथस उद्देशून आमचा लेख मलहहलेला नव्हता. 
कारि हा वगथ जरी ‘ शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ िवतृ्तीच्या तावडीतून पूिथपिे सुटलेला 
नसला तरी, अवश्य त्या सुधारिा करण्यास कसा सा मसध्द असतो. ननदान हहदं ु
अस्पशृ्य हे म्लेंच्छ अहहदंहूून आम्हांस दरूच आहेत, कारि ‘म्लेंच्छ हे जन्मतुः 
स्पशृ्य असून हहदं ुअस्पशृ्य हे अस्पशृ्य आहेत असेच शास्त्र सांगते!’ असे चकचकीत 
ननिथय जस ेत्या कट्टर सनातनी  ंधंूनी मलहून काढले तसे हहदंतु्वास केवळ कामळमा 
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आििारे आणि हहदंसुंघटनाच्या गळयास नकळत नख देिारे कृत्य करण्याइतका 
तरी हा दसुरा वगथ शास्त्रभ्रममष्ठ  नलेला नाही. यासाठीच ननभेळ सुधारकांचा ल्जतका 
नतटकारा कट्टर सनातनी करतात नततकाच ते या अधथसनातनींचाही करून त्यांसही 
पाखंडच म्हितात! तरी देखील आमच्या लेखावर आक्षेप घेण्यात ह्या दसुर् या 
वगाथतीलही मंडळी असल्यामुळे त्या सवांस एकच उत्तर देण्याचे आम्ही योजले आहे. 
त्यातही या ननरननराळया आक्षेपांपैकी  हुतेक आक्षेप पंडडत सातवळेकरांनी 
मलहहलेल्या लेखात अनायासेच आलेले असल्यामुळे त्यांच्या लेखाचा ववचार केला 
असता सगळयांचाच परामशथ घेतल्यासारखें होिारे असल्याने आम्ही पंडडतजींचाच 
लेख ित्युत्तरार्थ ननवडीत आहो. 

 

पंडडत सातवळेकरांचे आक्षेप 
 

आम्हां ित्युत्तर देताना त ेअगदी समतोल  ुध्दीने देण्याचा पंडडत सातवळेकर 
महाशयांचा मूळ हेतु होता, हे त्यांच्या सहदच्छेववषयी आम्ही त्यांचे आभारी आहो. 
यद्यवप त्यांच्या लेखात पुढे पुढे, क्वधचत ् त्यांच्या स्वतुःच्या कोहटक्रमाच्या 
द ुथळपिाची उिीव भरून काढण्यास दसुरा मागथ न सुचल्याने,  रासचा धचडखोरपिा 
येत गेला आहे, ‘मरा, जळा, पोळा अस े ामलश मशव्याशाप देण्यापयतंही पाळी आली 
आहे, आणि तरी त्यांनी ‘र्ोडे शहािपि मशका; शु्रनतस्मनृत वाचा’ असे आम्हांस 
नामननदेशून सांगण्याचा लहान तोंडी मोठा घासही घेतला -तरीही त्यांच्या मूळ 
सहदच्छेस स्मरून आम्ही त्या त्यांच्या तात्कामलक धचडखोरपिाकडे दलुथक्ष करण्याचेच 
ठरववले असून ववषयास लागून तेवढया त्यांच्या आक्षेपांसच चधचथिार आहो. 

पंडडतजी दसुर् या अधथसनातन्यांच्या वगाथत मोडत आहेत हे त्यांच्या पहहल्याच 
वाक्यावरून उघड होते. ववषयिवेशीच ते म्हितात ‘आज उपयोगी आहे तचे करावे 
एवढयाच म्हिण्याचा आम्ही केव्हाही ननषेध करिार नाही.’ होय ना? तर मग 
आपि पहहल्या झटक्यासच आमचे सगळे म्हििे मानले असल्यामुळे तुमचा 
आमचा महत्वाचा मतभेद राहत नाही! उपयुक्त तचे कराव ेहेच आमचे म्हििे. मग 
वाद तुमच्या आमच्यात राहत नसून वर वणिथलेल्या पहहल्या वगाथशीच तुम्ही वाद 
घालावयास पाहहजे होता. कारि, ‘उपयुक्त काय हा िश्न अगदी दयु्यम. 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे का? हा िश्नच व्यवहारात, धमाथधमथ-ननिथयात मखु्य!’ अस े
ते म्हितात, आम्ही नाही. 

परंतु असा मतभेद मुख्य िकरिी नसताही पंडडतजींनी जो आमच्या लेखास 
ववरोध केला त्याचे खरे कारि त्यांच्या पुढच्याच वाक्यातून डोकावले आहे. राष्रास 
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उपयुक्त तेच करावे, कारि? हा ननयम स्वयमेवच खरा. म्हिजे धारिक्षम म्हिूनच 
धमथ आहे असे आम्ही म्हितो; पि पंडडतजी नकळत चटकन ्सांगून जातात ‘कारि 
की, आमचे हहदंशुास्त्र तरी तेच सांगत आहे!’ आणि रे्ट कट्टर सनातनी र्ाटात 
एका ठराववक अनुष्टुपाचा ‘शास्त्राधार’ देऊनही टाकतात की, शु्रनतस्मनृत ... स्वस्यच 
वियमात्मनुः’ उपयुक्त तेच कारावे- कारि शास्त्रातही तेच सांधगतले आहे! पि 
‘शास्त्रातील तसल्या वाक्यांचा अर्थ तसा होत नाही. आज धमथ म्हिून पाळल्या 
जािार् या रूहढ, त्या कोिास अनुपयुक्त वाटल्या तरी मनुष्यास काय पि ईश्वरासही 
 दलता येिार नाहीत - हा धमथही अपररवतथनीय आहे’ अस ेचक्क सांगिारे शास्त्रीही 
जे आहेत त्यांची वाट काय? शास्त्राचा तुम्ही एक अर्थ करता - समन्वयवादी 
मीमांसक दसुरा; रूहढवादी आचायथ नतसरा! म्हिूनच आम्ही म्हितो की, हे 
शास्त्राधाराचे गुर् हाळ  ंद करून टाकल्यावाचून गत्यंतर नाही. आजचे नवीन 
ज्ञानववज्ञान ियोगमसध्द असताही ते शास्त्रांच्या काली ठाऊक नव्हते म्हिून 
नाकारायचे की काय? याचे स्पष्ट उत्तर द्यावयास पंडडतजी कचरतात. आणि 
म्हिूनच आम्ही त्या लेखात आमच्या राष्राची एकंदर िववृत्त म्हटली म्हिज े
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तांच्या पंगु करून सोडिार् या  ेडया ठोकलेली होय अस े जे 
सांधगतले तेच पंडडतजी आपल्याही िवतृ्तीने अनुवादीत आहेत! ते म्हितात - 
हहदंधुमथशास्त्रही आज उपयुक्त काय ही  ा  वगळीत नाही. पि 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तही त्याच्या पाठीमागे लपवून ठेवते. आम्ही तरी तेच म्हटले आहे! 
पाठीमागे लावून ठेवलेले नव्हे तर हे ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ त्या ‘उपयुक्ता’ च्या हात 
धुउन पाठीस लागलेले आहे! आणि म्हिूनच ित्यक्षपिे जे उपयुक्त तचे  ेखटक 
आचरीत जािार् यांनी,  दलत्या पररल्स्र्तीस तोंड देताना पटापट पववते्र पालटीत 
राहिार् यांनी ‘अद्ययावती’ युरोपीय संस्कृतीच्या पुढे आम्ही हतवीयथ नन हत ल 
होत्साते ‘शास्त्राधारा’चा घोर लागून पडलेलो आहोत! 

 

 

 

 

ननव्वळ कुभांड! 
 

नंतर नसताच िश्न उपल्स्र्त करून पंडडतजी ववचारतात, ‘कोितहेी नव े
स्वीकारण्याच्या आधी जुने शास्त्रकार काय म्हितात, ते पाहून त्याने त्याची 
उपयुक्तता ठरववली तर काय ब घडले? पि आमचे ववद्वान ् देशभक्त  ॅररस्टर 
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सावरकर म्हितात, जुना आधार यापुढे पाहण्याचे कारि नाही!’ हे नसतेच मत 
आमचे आहे अस ेदडपून सांगून मग पंडडतजी कुिीकडच्या कुिीकडे भरकटले आहेत 
हे ववचारता सोयच नाही! ‘शास्ते्र जाळावीं, इनतहास जाळावे, ववश्वकोश जाळावे, मग 
 ॅररस्टर सावरकरांचे ग्रंर्देखील जाळावे की काय?’ - अस ेते आम्हांस ववचारतात!!! 
त्यास उत्तर इतकेच की, पंडडतजींचे हे अगदी ननराधार ननरमथल कंुभाड सोडून  ाकी 
काहीएक जाळण्याची आवश्यकता नाही! उलट आम्ही आमच्या लेखात स्पष्टपिे 
सांधगतले की ‘ही िाचीन शु्रनतस्मनृतपुरािाहद शास्त्रें, ऐनतहामसक ग्रंर् म्हिून 
संग्रहालयात, सन्मानपूवथक ठेवून आता ववज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहहजे. त्या 
ग्रंर्ांचा काल काय झाले हे सांगण्याचा अधधकार; आज काय यो्य ते सांगण्याचा 
अधधकार ित्यक्षननष्ठ ववज्ञानाचा. अद्ययावत पिा मागच्या सवथ अनुभवांचे 
सारसवथस्व सामावलेले असते.’ पुन्हा अगदी उपसंहारात तो लेख म्हितो ‘ 
शु्रनतस्मनृतपुरािाहद सारे स्मनृतग्रंर् आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आदराने आणि ममत्वाने 
सन्माननतो; पि ऐनतहामसक ग्रंर् म्हिून; अनुल्लंर्घय धमथग्रंर् म्हिूनच नव्हे !! 
त्यांचे सारे ज्ञान नन अज्ञान आजच्या ववज्ञानाच्या कसोटीस आम्ही लाविार आणि 
नंतर राष्रधारिास, उध्दारिास, जे अवश्य वाटेल ते  ेधडक आचरिार. आम्ही 
अद्ययावत  निार, अप-टु-डेट  निार!!’ 

आमच्या लेखातील वरील वाक्यें उतरून घेतल्यानतंर पंडडतजी जे म्हितात 
की ‘जुने ग्रंर्  घूच नयेत- जाळावे’ अस े आम्ही त्या लेखात म्हटले ते ककती- 
त्यांच्याच शब्दांत  ोलावयाचे म्हिज-े ‘खोडसाळ नन खोटे आहे’ हे आता ननराळ 
सांगावयास नको! कालपयतंच्या सवथ ज्ञानाची कसोटी घेऊन आणि उद्याच्या हदसू 
शकेल नततक्या क्षक्षनतजाचेही रूपरंग पाहून मग जे आजला राष्रीय हहतास उपयुक्त 
ठरेल त ेएकदा ठरववल्यानंतर त्या जुन्या शास्त्रांचा आधार नसला तरी तेच आचरले 
पहहजे हे आमचे म्हििे आहे. गुिाने ब्राम्हि नसला तरी अमक्या जातीचा म्हिून 
त्यास ब्राम्हिाचे अधधकार जस े ममळू नयेत तसेच जे आज ियोगांती उपयुक्त वा 
सत्य ठरते त ेअमक्या जुन्या पोर्ीत सापडत नाही वा ननवषध्द आहे म्हिूनच केवळ 
टाकाऊ ठरू नये. या अर्ी ज्यास शास्त्राधार म्हितात तो शास्त्राधार आम्हांस नको 
आहे. पि याचे तात्पयथ, शास्त्राधारच नको अस ेकाढिे हे ननव्वळ कंुभाड आहे! 

 

 

 

शेवट नतरडीचा आधार! 
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आमच्या लेखास ित्युत्तर देण्याची तर त्रीव इच्छा, पि ते देऊ जाता उलट 
काय म्हिावे हे तर सुचत नाही, अशा अशरि ल्स्र्तीत  ुडता जसा काडीचा आधार 
घेतो, तसा पंडडतजींच्या कोहटक्रमाने शेवटी नतरडीचा आधार घेतला आहे! आजची 
आपली नतरडीवरील िेतयाते्रची रूहढ पुष्कळ गैरसोयीची असताही ती आम्ही सोडिार 
नाही, सुधारिार नाही- कारि तोच आमचा शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त धमथ आहे म्हिून! 
अस ेआम्ही त्या लेखात ज्या असल्या पांचपन्नास अडािी धमथसमजुतींची उदाहरिे 
हदली त्यात हेही एक उदाहरि देऊन म्हटले आहे. त्यास उत्तर म्हिून पंडडतजी 
अर्वथवेदातील उतारा म्हिून देऊन सांगतात की शु्रनतकाळी गाडीतून िेत नेत; 
म्हिून नतरडी ही शु्रनतस्मनृतमान्य नाही. हे त्यांचे उत्तर अगदी चपखल आहे असे 
गहृीत धरले तरीही त े त्यांनी आम्हांला न देता त्या पूवी वणिथलेल्या पहहल्या 
वगाथतील कट्टर सनातन्यांनाच द्यावे. कारि नतरडीला वा ह्या िस्तुतच्या 
िेतयात्रेच्या अडािी रूहढला शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त म्हिून आम्ही गौरवीत नसून तस े
ते कट्टर सनातनी गौरववतात आणि आम्ही तर उलट त्यांचा तो कोहटक्रम ककती 
उपहासास्पद आहे हेच दशथववण्यास्तव त्यांच्या ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’चे पालुपद 
त्यांच्या शब्दातच सांधगतले आहे. दसुरे असे की, पंडडतजींनी तो मंत्र 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त मानिार् या आमच्या ह्या कट्टर सनातनी  ंधंूस वाचून 
दाखववला तर ते देखील त्यांस उलट हटकरण्यास सोडिार नाहीत की, तुमचे हे उत्तर 
मुळीच चपखल नाही. कारि तो मंत्र इतकेच सांगतो की, अर्वथकाली गाडीतून 
देखील िेते नेत; पि नतरडीवरूनही नते नव्हत े वा नेऊ नये अस ेतो मंत्र सांगत 
नाही! गाडी वा नतरडी असा ववकल्प आहे आणि म्हिूनच आजची रूढीही तशीच 
वैकल्ल्पक आहे!! याच्याही पुढे जाऊन तुम्ही जरी अगदी असा वेदमंत्र काढलात की 
जो म्हिेल ‘िेत नतरडीवर नेऊच नये’ तरी देखील हा सनातनी वगथ पंडडत 
सातवळेकरांस असे सांगून गप्प  सवील की, उपलब्ध शु्रतीत जरी स्पष्ट ननषेध 
असला तरी लुप्त शु्रतीत ‘नतरडीवर न्यावे’ असा ववधधही आहे - असलाच पाहहज.े 
आणि ‘तुल्य लववरोधे ववकल्प:!’ यास्तव ववकल्पाने आजची नतरडीची िेतयात्रा 
शु्रनतपुरािोक्तच आहे!! तोच सनातन धमथ आहे!!! धमथ म्हिून, सनातन म्हिून ज्या 
रूहढ आज आचरल्या जात आहेत त्यांस शु्रतीतील मंत्रदेखील ववरोध करू शकिार 
नाहीत. शास्त्राधारांच्या चववथतचवथिाने हा िश्न केव्हाही सुटिार नाही, असे जे आम्ही 
म्हितो त े एवढयासाठीच होय! आहेत त्या शु्रतीत आधार नसला तर नाहीत त्या 
शु्रतीत तरी असलाच पाहहजे हेच त्यांचे स्वयंमसध्द गहृीत आहे आणि त े
लुं्यासं्याचे नव्हे तर ित्यक्ष िाचीन मीमांसाचायाथचे! - नतर् ेवाटेल त्या रूहढस वा 
मतास वाटेल तो मनुष्य शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त इतएव सनातन धमथ ठरवू शकिारच! 
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म्हिून आम्ही या शास्त्राधारांच्या चचेस एरंडाचे गुर् हाळ म्हितो आणि नतरडी 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त असली वा नसली तरी नतच ेकाहीएक सोयर सुतक न पाळता ही 
आजची िेतयात्रेची पध्दत गैरसोयीची आहे म्हिूनच ती सुधारली पाहहजे असेच 
मानतो. 
केवळ नतरडीस नव्हे तर पंडडतजी मोठया गौरवाने ज्या अर्वथकाळच्या िेतयात्रेस 
उल्लेणखतात नतला देखील सुधारली पाहहजे; कारि त्या शु्रनतमंत्रातील ती  ैलाची 
गाडी देखील आजच्या मोटारीपुढे हटकाव धरिार नाही. शु्रतीत  ैलांच्या गाडीतून िेत े
न्यावी ं अस े असले तरी परवडेल त्यांनी मोटारीतूनच न्यावी आणि शु्रतीच्या 
मागासलेल्या काळात लाकडांची धचता हीच त्यातल्या त्यात सोनयस्कर असली तरी 
आता वीजभट्टीची त्याहूनही फक्कड सोय ननघाल्यामुळे िेते जाळण्याची ही नवी 
अद्ययावत पध्दत तीच सवांनी स्वीकारावी. 
पि मुं ईसारख्या नगरातही वीजभट्टीत िेते जाळण्याची सूचना येताच ‘सनातन 
धमाथवर घाला! आमची नतरडी नन धचता हाच धमथ आहे!’ म्हिून शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त 
िवतृ्तीने केवढी आरडाओरड केली ती आठवि अगदी ताजीच आहे! 
 हुजनसमाजाकडून कस े ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ समजले जाते त्याचा हा पुरावाही 
आमच्या लेखातही त्या ववधानास  ळकटी आितो! ते उपयुक्त आहे का हा िश्न 
नाही, त े शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त आहे का, हा िश्न मुख्य! ही जी आमची पूवाथपारची 
अडािी िववृत्त आहे ती सोडून उपयुक्त त े उपयुक्त म्हिूनच आचरण्याची 
अद्ययावती िववृत्त आम्ही स्वीकारली पाहहजे हे आमच्या लेखाचे मुख्य ववधेय, 
नतरडी श्रौत ठरली वा न ठरली तरी त्यामुळे, लवलेशही  ाधधत होत नाही. 
पि हे  ोकड हो कशासाठी? 
नतरडीचा आधार घेिार् या त्यांच्या कोहटक्रमाची जी ददुथशा तीच आम्ही यज्ञसंस्रे्च्या 
वैज्ञाननक युगाच्या दृष्टीने केलेल्या छाननीववरूध्द त्यांनी आिलेल्या त्यांच्या 
आक्षेपांची! यज्ञ का कराव?े तर ‘यज्ञात ्भवनत पजथन्यो!’ ही पुरातन समजूत आता 
अंककधचत्कार ठरली आहे हे आमचे म्हििे खुडता न आल्यान े त्याववषयी मूग 
धगळून पंडडतजी यज्ञाच्या समर्थनार्थ दसुरा िचंड लाभ पुढे करतात की, यज्ञात तूप 
जाळण्याने रोगननवारि होते! पुरावा? पंडडतजी अचूकपिे ननववथवाद पुरावा म्हिून 
सांगतात की, ‘शु्रतीत तस ेम्हटले आहे!!’ यज्ञान ेरोगननवारि होते हे मसध्द करण्यास 
आजपयतंचा अनुभव, वदै्यकीय वा वैज्ञाननक ियोग यांचा ित्यक्षननष्ठ आधार 
ममळतो की नाही हे लवलेक्ष न पाहता ‘इनत शु्रनतुः’ हा एवढा पुरवा त्यांस अगदी 
पयाथप्त वाटतो! हीच ती आमच्या लोकांची शब्दननष्ठ ‘शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त’ िववृत्त! 
पंडडतजी ‘इनत शु्रनतुः’ म्हिून ज्या आमच्या लेखास खूडून टाकू ननघाले त्याच्याच 
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मुख्य ववधेयास त्याच वाक्यासरशी एका अधधक उदाहरिाची  ळकटी देऊन  सले! 
 रे तूप जळल्याने वातावरि ननरोगी होते हेच जरी यज्ञाचे मुख्य समर्थन असले 
तरी तसल्या सोप्या गोष्टीसाठी ह्या यज्ञीय कमथकांडाचा हा अवाढव्य नन ककचकट 
व्याप कशास हवा होता? त्या यज्ञकंुडाचे  ूड इतकेच रंूद, त्याचे कोन अमुकच, त े
दभथ इतकेच, त्या सममधा इतकी  ोटेंच लां , केव्हा  सून तूप ओतिे तर केव्हा 
ऊठून, लक्षावधध रूपयापयतंचा तो व्यय- ह्या ववधीत लेशमात्र चूक होताच र्घयावी ं
लागिारी ती गाईचे शेिमूत वपिारी ंनन त्याहूनही त्रासदायक िायल्श्चत्तें, हे अगड ं  
िकरि काय नुसते आगीत तूप ओतल्याने वातावरि शुध्द होते एवढया साध्या नन 
संदेहास्पद लाभासाठी? तेवढाच हेतु असेल तर चुली पेटतातच आहेत की! त्यातच 
 ुटकुलीभर तूप ओतले, की गहृशुल्ध्द, नन म्युननमसपल झाडूवाले जेव्हा डां रिभनृत 
चौकातून जाळतात तेव्हा त्यातच त्यांना तपेली तपेली तूपही जाळण्यास सांधगतले 
की, नगरशुल्ध्द सहजासहजी होत राहती! फार तर घरोघर धूप जाळण्याचे एक 
धुपाळे असते तसेच एक तूप जाळायच े तुपाळे ठेवले असते. तूप जाळण्याने रोग 
हटतात हे खरे धरले तरी त ेफार तर तूप जाळण्याचे समर्थन करील - ह्या यज्ञाच्या 
अवाढव्य कमथकांडाचे नव्हे! 
पि वातावरि ननरोगी व्हावे म्हिून तुपाच्या तपले्या ओतता ओतता, हे  ोकडांचे 
र्वे हो कशासाठी फरफटत जात आहेत ह्या यज्ञकंुडाकडे? त्या रक्तांच्या 
धचळकांडया, ती मुंडकी, मज्जा, हृदयें, ल्जभा, वसा, नसा मंत्रपूवथक ओर डून, रचना 
काही त्या धगधगलेल्या होळयांच्या खाईत ज्या होममल्या जात आहेत त्या हो 
कशासाठी? त्या करपलेल्या मांसाच्या वासानेही शुध्दवून सारे राष्र ननरोगी 
करण्यासाठी की काय? आणि र्ोडया अित्यक्षपिे वैहदक नन याक्षज्ञक तसेही 
म्हिण्यास सोडीत नाहीतच म्हिा! कारि यज्ञातील उवथररत मांसाचे ढीग खाऊन 
ऋल्त्वजवगथ आणि यज्ञास ते स्वतुःचे मांस पुरववण्यासाठी चराचर कापले जाऊन 
हुतात्मे होिार् या त्या  ोकडांचे ते कळप हे दोघेही स्वगाथस िाप्त होतात. साध्या 
देहरोगापासूनच नव्हे तर भवरोगापासूनही मुक्त होतात अस े‘शास्त्र’ िनतज्ञेवर सांगत 
आहेत की! आणि म्हिूनच चावाथकही त्यास ठिठिीत िश्न टाकीतच आहे की, 
‘पशुश्चेल्न्नहतुः स्वगे ज्योनतष्टोमेगममष्यनत! स्ववपता यजमानेत तत्र कस्मान्न 
हन्यते?’ 
ज्या हहदंसु्र्ानात सहस्त्रावधध वष े शतावधध यज्ञांतून नन अल््नहोत्रातून ित्येही 
खंडोगिती तूप जाळले जात आले आहे ती नन काही िमािात तरी आजही जळत 
आहे ती ही ‘यज्ञीय’ आयथभूमम हहवताप, महामारी, प्लेग, देवीिभनृत झाडून सार् या 
रोगांच्या िात्यक्षक्षक अभ्यासासाठी राखून ठेवलेले जगातील पहहल्या ितीचे संग्रहालय 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

 नलेली आहे आणि यज्ञात पळीभरदेखील तूप गेल्या हजारो वषाथत न जाळिार् या 
त्या यज्ञद्वेष्टया अनायथ युरोपअमेररकाहद राष्रांत आरो्य नन आयुमाथन अतुलनीय 
उत्कषथ पावत आहे. हे काय यज्ञात तूप जाळिे ह आरो्याचे अत्युत्कृष्ट अपररहायथ 
नन हदव्य साधन आहे अस े मसध्द करते?  हहरो ापुढे  ोकड मारले असता प्लेग 
हटतो, ‘ ाया’ नाचववल्याने देवी हटतात, भडाभडा भाताचे  ळी, मातंगीची पूजा 
करून नतला नाचवीत ममरवीत अवपथले असता महामारी हटते आणि ह्या जहटल 
कमथकांडाच्या यज्ञीय भारूडात तूप ओतल्यान े राष्र ननरोगी होते, मुक्त होत े हे 
म्हििे वैहदक असले तरी वैज्ञाननक दृष्टीने आज सारखेंच हास्यास्पद ठरिारे आहे! 
‘प्लवादृयेते अदृढा अज्ञरूपा!’ अस ेऋषीही म्हिू लागले होतेच! 
पि यज्ञापासून पाऊस पडतो, तूप जाळण्याने रोग हटतात, िभनृत कल्पना आज 
जरी हास्यास्पद वाटल्या तरी त्यामुळे त्यांच्यावर ननष्ठा होती म्हिून वैहदक वा 
िाचीन काळास हसण्याचे नततकेसे कारि नाही. त्यांच्या वेळच्या मानवी ज्ञानाच्या 
नन अनुभवाच्या मानाने यज्ञ-श्राध्द-विथ िभनृत साधनांनी मोक्ष ममळतो, देवदेवता 
आपल्या िार्थना ित्यक्षपिे ऐकतात िभनृत ववचार त्यांस पटत गेले ह्यात काहीच 
आश्चयथ नाही. आमच्या िाचीन पूवथजांनी त्या काळच्या जगात अग्रेसरत्व ममळववले 
इतका गौरव त्यांचे यो्य ते महत्व व्यक्तववण्यास पयाथप्त आहे. या यज्ञसंस्रे्नेही 
त्या काळी आमच्या राष्राच्या एकीकरिास नन कें द्रीकरिास जे ित्यक्ष साहाय्य हदले 
त्याववषयी आमच्या मागच्या लेखात म्हटल्यािमािे आम्ही कृतज्ञपिे त्यासं शतवार 
दंडवत घातलो; आणि आमच्या सनातन  ंधंूस ववनववतो की त्यानंी त्या संस्र्ांचे 
वैज्ञाननक दृष्टीने आजही समर्थन करण्याच्या भरीस पडून असल्या पोरकट 
कोहटक्रमांनी ह्या ववज्ञानयुगात त्यांचे समर्थन न होता त्या उलट अशा ननष्कारि 
हास्यास्पदतेस पात्र होतात. वैहदक युगात तूप जाळल्याने रोग हटतात असा ववश्वास 
असिे क्षम्य होते. पि आज तेच खंडोगिती तपू नन त्या भातांच्या राशी नन तो 
मोहनभोग यज्ञांच्या आगीत न होममता ह्या भूक भूक करीत कासावीस झालेल्या 
आपल्या लक्षावधध धमथ ंधंूच्या पोटातील आगीत होममल्यानेच हे राष्र ननरोगी 
होण्याचा र्ोडाफार अधधक संभव आहे! 
शु्रनत नन श्रौतधमथ, त्यांच्या काळच्या जगात त्या काळच्या अडािी शतू्रशी लढताना, 
हदल््वजय गाजवू शकले म्हिून आजच्या ववज्ञानयुगातही तसा हटकाव धरू शकतील 
ही आशा व्यर्थ आहे, इंद्रा धाव, सोमा धाव, अ्न ेआमचे शतु्र ननदाथळ, अशा वैहदक 
िार्थनांनी देव साहाय्यास धावत नसून वैज्ञाननक सूक्तांनीच त्यांना दासासारखें 
रा वून घेता येते, हे पुष्कळ अंशी अनुभवमसध्द ठरले आहे. महाभारतातील गांडीव 
धनुष्य भंगले! आता ममशनगन्सशी गाठ आहे! जर हे सांधगतल्याने स्वतुःच्या 
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िौढीच्या पोकळ वल्गना करीत राहिार् या आमच्या शब्दननष्ठ  ा ावाक्यांिमािे 
िवतृ्तीचे  ोकाळलेले अवसान खचले, नतचा तेजोभंग झाला तर त्यातच राष्राचे हहत 
आहे. आपल्यावर चालून येिारे ते ‘कल्पांतमसधुंसे’ कुरू ळ ककती  लवान ् आहे, 
त्यांची शस्त्रास्त्रें ककती झंुजार, ते स्पष्टपिे सांगून ववराटाच्या अंत:पुरात  ढाया 
मारिार् या उत्तराचे  ामलश िलाय खोडून काढण्याने, त्याचा तो तेजोभंग करण्यानेच 
त्याचे खरे हहत साधिारे होते. त्यास हरभर् याच्या झाडावर चढवविारेच खरे शतु्र 
होते. तेजोभंग करण्यासाठी शल्याने किाथस वारंवार फटकारले पि किाथचा िनतरर्ी 
जो पार्थ त्यास त्याच्याही सारथ्याने तसेच फटकारले होते! त्या दोघांच्या हेतूंत नन 
पररिामांत जो फरक तोच पाद्रयांच्या टीकेत आणि ज्यांनी या हहदंरुाष्रसाठी 
मतृ्यूसही हटकण्यास कमी केले नाही त्यांच्या टीकेतील हेतूंत नन पररिामांत 
असलाच पाहहजे इतका वववेकही ज्यास राहात नाही तो पंडडत कसला! 
त्या पार्थसारथ्याच्या शब्दांतच ते अद्यवत ्िवतृ्तीचे समर्थक या कूपमंडुकतेच्या भंगड 
गुंगीत िज्ञाहत झालेल्या हहदंरुाष्रास सांगिार ‘कुतस्त्वा कश्मलममदं ववषमे 
समुपल्स्र्तम!् अनायथजुष्टमस्व्यथमकीनतकरमजुथन!’ सोडून दे ह्या स्पशथ ंदीच्या, 
मसधुं ंदीच्या, रोटी ंदीच्या, पोर्ीजात जातीपातींच्या पांच हजार वषांपूवीच्या भाकड 
भावना! तोडून टाक त्या तुझ्या कतृथत्वाच्या पायांत पडलेल्या त्या शब्दननष्ठ 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िवतृ्तीच्या  ेडया! आणि जे जे हत्यार तुझ्यावर चढून आलेल्या 
आजच्या आपत्तीच्या उच्छेदास आज समर्थ होईल - उपस ते ते हत्यार! मग ते त्या 
तुझ्या शास्त्रागारात सापडो वा ह्या नवीनांच्या शस्त्रागारांतून नछनता येवो!’ 
 

३. पुरातन की अद्यतन? 
‘केसरी’ च्या हद. १९-१०-३४ च्या अंकात ‘सावरकर नन सातवळेकर’ या 

ककलोस्कर’ मामसकात मी मलहहलेल्या एकदोन लेखावंवषयी चचाथ आहे. तीत मी 
िनतपाहदलेली मते चुकीची आहेत इतकाच आशय जर असता तर त्याचा मी उलगडा 
करीत  सलो नसतो. ‘केसरी’तील एका लेखकमहाशयांचे मत माझ्या मताहून मभन्न 
आहे इतकेच समजून तो िश्न मी हातावेगळा केला असता; परंतु त्या लेखात माझे 
मत चुकीचे म्हितो तेच माझे मत आहे असा ववपयाथस झालेला आहे. यास्तव मला 
हा उलगडा करि ेअवश्य वाटते. 

(१) ‘केसरी’तील लेखाच्या आरंभीच ‘ककलोस्कर’ मामसक नव्या पंर्ाचे िवतथक 
आहे. ‘पुरूषार्थ’ मामसक जुन्यातील नन नव्यातील उत्तम ते र्घयावे असे िनतपादते’ 
अशा िकारे त्या मामसकाचा पररचय वाचकवगाथस जो करून हदला आहे तोच मुळी 
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वाचकांचा ग्रह पूवथदवुषत करिारा आहे. जिू काय ‘नव्या पंर्ाचे’ लोक जुन्यातील 
उत्तमही घेऊ नये ककंवा नव्यातील वाईटही र्घयावे अस े म्हित असतात! मी 
ककलोस्कर मामसकाचे  रेच अंक वाचले आहेत; पि त्यात ‘जुन्यातील उत्तमही टाका! 
नव्यातील वाईटही र्घया!’ अशी घोषिा संपादकांनी केलेली माझ्या आढळण्यात आली 
नाही. तर्ावप त्या मामसकाचे सुववद्य संपादक त्यांच्या धोरिाचा उलगडा त्यांस 
आवश्यक वाटल्यास, करण्यास समर्थ असल्यामुळे मी त्याववषयी अधधक माहहती 
मलहीत नाही; पि अशा िकारच्या नव्या पंर्ाच्या वतीने मी लेखिी उचलली आहे, 
अर्ाथत ् जुन्यातील नन नव्यातील उत्तम ते र्घयाव े ह्या मताचा मी ववरोधक आहे 
आणि म्हिून तसे ब्रीद असिारे ‘पुरूषार्थ’ मामसक माझे म्हििे खोडून काढीत आहे 
अशी जी ववचाराची साखळी ‘केसरी’तील त्या लेखातं व्यक्त होते ती, मी जे म्हितो 
तेच मी म्हित नाही असा वस्तुल्स्र्तीचाच ववपयाथस करिारी असल्यामुळे मी 
माझ्यापुरता नतचा या लेखनद्वारे िकट ननषेध करीत आहे. 

मतभेद जो आहे तो जुन्यांतील नन नव्यातील उत्तम ते र्घयावे ह्या ववधेयांत 
नाही. उलट आमचे नेमके ते मत आहे. मतभदे आहे तो उत्तम, राष्रास आज 
उपयुक्त काय आहे आणि ते कोिचया कसोटीने ठरवायच-े शब्दननष्ठ ‘शास्त्राधारे’ 
की ववज्ञानननष्ठ ित्यक्ष ियोगाद्वारे, ह्या िकरिात आहे. वववादभूत अशा आमच्या 
ककलोस्करमधील त्याच दोन लेखांतील खाली वाक्यें आमची भूममका िर्मपासून 
काय होती त ेस्पष्टववतील - ”ही िाचीन शु्रनतस्मनृतपुरािाहद शास्त्रें ऐनतहामसक ग्रंर् 
म्हिून संग्रहालयात ससन्मान ठेवून आता ववज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहहज.े या 
ग्रंर्ांचा काल काय झाले हे सांगण्यापुरता अधधकार; आज काय यो्य ते सांगण्याचा 
अधधकार ित्यक्षननष्ठ - अद्यतन ववज्ञानाचा! या अद्ययावत पिात मागच्या सवथ 
अनुभवांचे सारसवथस्व साभावलेले असतेच ... शु्रनतस्मनृतपुरािाहद हे सारे ग्रंर् आम्ही 
अत्यंत कृतज्ञ आदराने सन्मानतो; पि ऐनतहामसक ग्रंर् म्हिून. अनुल्लंर्घय धमथग्रंर् 
म्हिून नव्हे. त्यांचे सारे अज्ञान आजच्या ववज्ञानाच्या कसोटीस आम्ही लाविार 
आणि नंतर राष्रधरिास, उध्दारिास, जे अवश्य वाटेल ते  ेधडक आचरिार! 
म्हिजेच आम्ही अद्ययावत  निार, अप-्टु-डेट  निार ... कालपयतंच्या सवथ 
ज्ञानाची कसोटी घेऊन आणि उद्यांच्याही क्षक्षनतजांचे हदसू शकेल नततके रूपरंग 
पाहून मग जे आज राष्रहहतास उपयुक्त ठरेल त े त्यास त्या जुन्या पोथ्यांचा 
शास्त्रार्थ सापडत नसला तरी,  ेधडक आचरले पाहहजे. जुन्या पोर्ीत त्यास आधार 
नाही म्हिूनच केवळ टाकाऊ ठरू नये. तशी अट जो घालतो तो शास्त्राधार तेवढा 
आम्हांस नको आहे. पि ह्याचा अर्थ शास्त्रें पाहूच नये असा काढिे हे ननवळ 
कंुभाड होय!!’ 
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(ककलोस्कर, सप्टें र १९३४) 
आद्यतनी िववृत्त 

वरील उतार् यावरून हे स्पष्ट होईल की, कालपयतंच्या जुन्यातील जे 
ियोगांती आजही उत्तम ठरते, ववज्ञानाच्या कसोटीस हटकते, ते ज्ञान तर आम्ही 
टाका म्हित नाहीच, पि त्या जुन्यातील जे जे आजच्या ववज्ञानाच्या कसोटीत 
अज्ञान ठरते तेही समाजशास्त्र नन मानमसक शास्त्रदृष्टया आम्हांस टाकाऊ वाटत 
नाही! त्या पुरातन सवथ  र् यावाईट अनुभवास जमा धरून आजच्या ववज्ञानाच्या 
कसोटीने जे राष्रधारिास आज उपयुक्त ठरत,े तेच  ेधडक आचारावे. उद्या 
 दलत्या पररल्स्र्तीत त्या वाढत्या वैज्ञाननक ज्ञानात जर तेही चुकीचे नन 
अहहतकारक ठरेल तर तो आमचा आजचा आचार  दलण्यास ‘उद्या’ ही तसाच 
स्वतंत्र आहे. केवळ कालच्या पोर्ीच्या शब्दाने ‘आज’  ांधलेला नसावा, ‘उद्या’ तर 
नसावाच नसावा! या ववज्ञानननष्ठ मतासच आम्ही अद्ययावत पिा म्हितो. 
आद्यतनी िववृत्त ती हीच. 

सनातनी िववृत्त 
याच्या उलट जी शब्दननष्ठ, वेद-कुराि- ाय ल अशा कशास तरी अपौरूषेय 

मानते, तदकु्तच आचरावे मग ते आज उपयुक्त असो वा नसो असे म्हििारी, 
वचनात्िवनृतथचनाल्न्नववृत्तुः म्हिून ल्जचे ब्रीद ती सनातन िववृत्त, नतची मांडिी 
स्वतुःस ‘सनातनी’ म्हिवविारेच अशी करतात की, शु्रनत ह्या अपौरूषेय होत; तो 
वेद ‘सवथज्ञानमयो हह सुः’ असाच असल्याने बत्रकाल ाधधत आहे; त्या शु्रतीत जे आहे 
तेच स्मनृतपुरािात आहे; त्यांच्यांत परस्परववरोध मुळीच नाहीत; आजच्या धमाथचार 
म्हिून पाळलेल्या रूढीस जर आज उपलब्ध असिार् या शु्रतीत आधार नसला तर - 
तर तो आज लुप्त झालेल्या शु्रतीत असलाच पाहहजे! याच मांडिीला आज 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्तपिा ज्या अर्ी म्हितात आणि ज्या अर्ी त ेतकथ ट आमूलात ्
असत्य नन अहहतकारक आहे अस ेआम्हांस वाटते, त्या अर्ी नन त्यासाठी आम्ही ही 
शु्रनतस्मनृतपुरािो िववृत्त, ती हहदंरुाष्राच्या  ुध्दीच्याच पायात पडलेली  ेडी आहे अस े
मानतो नन शक्य नततक्या लवकर तोडून टाकण्यास झटतो. 

(१)पि याचा दोष आम्ही शु्रनतस्मतृीवर लादीत नाही. हजारो वषाथपूवीच्या 
त्यांच्या काळाच्या ज्ञानानुसार त्यांच्या पररल्स्र्तीत उद्भवलेल्या राष्रीय अडचिी 
टाळण्याचा िश्न त्यांना परवडला तसा त्यांनी सोडववला. दोष आहे तो त्यांच्या त्या 
काळी उपयुक्त ठरलेल्या वा  ाटलेल्या आचारांस बत्रकाला ाधधत मानिार् या आजच्या 
या शब्दननष्ठ, पुरातनी, शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िवतृ्तीचा होय! गोवध पोर्ीत ननवषध्द 
आहे; यासाठी मुसलमानांनी गाईंचे कळप पुढे घालून हहदंसु्र्ानावर चाल केली असता 
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गाई मरतील या भीतीने मुसलमानांवर मारा करण्याचे ज्या िवतृ्तीने टाळले, 
जन्मजात काय पि युगजात हहदंूंनाही लाखांनी वाटववण्याचा धडाका 
मुसलमानपोतुथगीजाहदकांनी चालवला असता घरांवर वा ववहहरीत पाव पडला तर 
त्यास वापरिारे सारेच्या सारे हहदं ु  ाटतात म्हिून जी िववृत्त सांगते, नन आजही 
त्यांना परत शुध्द करून र्घयावयाचे तर ते ककती वषाथपूवी  ाटलेल्यांच्या िकरिी 
शास्त्रोक्त होईल - पांच वषांपूवी की सात की साडेसात! याचा शास्त्राधार धंुडाळण्यात 
जीं शतकेच्या शतके घालवीत आहे, जागनतक व्यापाराने नन आक्रमिाने जे जे ि ळ 
राष्र ि ळतर होत असता परदेशगमन वा समुद्रगमन कराव े की नाही याचा 
शास्त्रार्थ चघळीत आज पंधराशे वष ेजी िववृत्त पचंगव्याच्या हौदात डु ंत राहहलेली 
आहे, फार काय परधमी हररद्वेष्टे म्लेंच्छ हे स्पशृ्य आहेत पि स्वधमी हररभक्त 
हहदं ु महार हे अस्पशृ्य! असा ननजथज्ज ननिथय जी िववृत्त देऊ शकते, त्या त्या 
शब्दननष्ठ शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त ‘सनातनी’ िवतृ्तीपायीच आपली जागनतक साम्राज्ये 
 ुडवविे आपल्या राष्रशतंू्रस त्या िवतृ्तीच्या अभावी जाते, त्याहून दसपटीने सुलभतर 
गेले ; आपले राष्रीय स्वातंत्र्यही संरक्षक्षिे अधधक कठीि झाले; नवीन राज्य 
संपाहदण्याच्या कायी तर पदोपदी नतची नाठाळ ‘अटक’ आडवी येत आहे अशी 
आमची इनतहासावरून नन अनुभवावरून ठाम ननल्श्चनत झाल्यामुळे त्या ‘सनातनी’ 
शास्त्राच्या एरंडाच्या गुर् हाळांचा आणि त्या ‘वचनात्िववृत्तवथचनाल्न्नववृत्त’चा आम्हांस 
अगदीच नतटकारा आला आहे. शु्रनतस्मनृतिभनृत परमवंदनीय शास्त्रांचा नव्हे! 

(२) नतरडीची चाल वेदकाली होती अस े आमचे स्वतुःचे मत म्हिून 
सांधगतलेले नाही, ककंवा सातवळेकरांनी हदलेलय वदेमंत्रांवरून नतरडी वेदकाली नव्हती 
असेही मसध्द होत नाही. तरी देखील ‘केसरी’तील लेखात अस े मलहहले आहे की, 
शु्रतीमध्ये गाडीतून िते न्यावे अस े सातवळेकरांनी साधार दाखवून स्र्ालीपुलक 
न्यायाने इतर अशींच अनेक ववधाने (सावरकारांच्या लेखात) असत्य आहेत अस े
दाखववले. स्र्ालीपुलक न्यायाचा हा मासला अज  आहे! धग नच्या इनतहासातील 
एक ववधान चुकले हे दाखववले की, स्र्ालीपुलक न्यायाने तो इनतहासचा इनतहास 
चुकीचा ठरला म्हिावयाच!े’ ‘केसरी’त इतर कोित्याही मुहद्रतािमािे एखादे अक्षर 
उलटें छापलेले असले की, स्र्ालीपुलक न्यायाने सारा केसरी उलटया अक्षरात 
छापलेला आहे असे मसध्द होते! पंडडतजींच्या भा डया लेखात अशी हढली वाक्यें 
खपली तरी ‘केसरी’च्या काटेकोर लेखातून कशी घुसली ते समजत नाही. अशा 
हठकािी ‘स्र्ाली’चा न्याय लागत नसून पोळीचा लागतो. एक पोळी कच्ची राहहली 
तर सार् या पोळया कच्चाच आहेत अस े ठरते की काय? आमच्या लेखांचे मुख्य 
ववधेय शब्दननष्ठ पुरातनी िववृत्त िगत राष्रास हहतकर की ववज्ञानननष्ठ अद्यतनी, 
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हे आहे. त्यास नतरडी वदेोक्त ठरली वा न ठरली तरी नतच ेकोिचेच सोयरसुतक 
आडवे येत नाही. 

(३) एखाद्याच्या आदरासाठी त्याची असत्य ववधानेही सत्य मानावीं अशी 
पंडडतजींची करूिा भाकली होती कुिी? ‘मी तसे कधीही करिार नाही’ म्हिून 
वीरवतृ्तीचा आत्मिसाद भोगण्यास्तव स्वतुःच्याच िश्नांशी स्वतुःच भांडत आहेत! 
आम्ही तर, जे सत्य केवळ कोण्या अ, ,क, च्या मानण्यावरच जगू शकते त्यास 
तुच्छ समजतो! 

(४) राहता राहहला ‘केसरी’च्या लेखातील तेजोभंगाचा आक्षेप. त्याववषयी नन 
ववषयाच्या समारोपार्थ आम्हांस जे म्हििे ते मूळच्या लेखातील उपसंहाराच्या पुढील 
उतार् यात आम्ही व्यक्तववले आहे- 

”शु्रनत नन श्रौत (संस्कृनत) त्या काळच्या जगात त्यांच्या शतंू्रशी लढताना 
हदल््वजय गाजवू शकली म्हिून आजच्या ववज्ञानयुगातही तसा हटकाव धरू शकतील 
ही आशा व्यर्थ आहे. ‘इंद्रा धाव, चंद्रा, अ्ने, आमचे शतू्र ननदाथळ’. अशा वैहदक 
िार्थनांनी देव साहाय्यास धावत नसून वैज्ञाननक सूक्तांनीच त्यांना दासासारखें 
रा वून घेता येते हे पुष्कळ अंशी अनुभवमसध्द ठरले आहे. महाभारतातील गांडीव 
धनुष्य भंगले! आता मशीनगन्सशी गाठ आहे. जर हे सांधगतल्याने स्वतुःच्या 
िौढीच्या पोकळ वल्गना करीत राहिार् या आमच्या ‘ ा ावाक्यं िमािम’् िवतृ्तीचे 
अवसान खचले, तेजोंभंग झाला, तर त्यातच राष्राचे हहत आहे. आपल्यावर चालून 
येिारे ते ‘कल्पांतमसुंधुसे’ कुरू ळ ककती  लवान ्आहे, त्यांची शस्त्रास्त्रें ककती झंुजार, 
ते स्पष्टपि ेसांगून ववराटाच्या अंतुःपुरात  ढाया मारिार् या उत्तराचे  ामलश िलाप 
खोडून काढण्यातच, त्याचा तो तेजोभंग करण्यातच, त्याचे खरे हहत साधिारे होते. 
त्यास हरभर् याच्या झाडावर चढवविारेंच खरे शतू्र होते. तेजोभंग करण्यासाठी शल्यास 
किाथने वारंवार फटकारले हाते; पि किाथचा िनतरर्ी जो पार्थ त्याला त्याच्याही 
सारथ्याने असेच फटकारले होते! त्यसा दोघांच्या हेतूत नन पररिामात जो फरक 
तोच पाद्रायांच्या टीकेत नन ज्यांनी या हहदंरुाष्राच्या हहतार्थ मतृ्यूसही हटकण्यास 
कमी केले नाही त्यांच्या टीकेतील हेतूंत नन पररिामांत असलाच पाहहजे, इतका 
वववेकही ज्यास राहत नाही तो पंडडत कसला?’ 

‘त्या पार्थसारथ्याच्या शब्दातच, ते अद्ययावत िवतृ्तीचे समर्थक या 
कूपमंडुकतेच्या भंगड गुगंीत हतिभ झालेल्या हहदंरुाष्रास सांगिार. ‘कुतस्त्वा 
कश्मलममदं ववषमेसमपल्स्र्तम!् टनायथजुष्टमस्वम्यथमकीनतथकरमजुथन!’ सोडून दे त्या 
त्या स्पशथ ंदीच्या, पोर्ीजात जातपातीच्या पांच हजार वषाथपूवीच्या भाकड भावना! 
तोडून टाक त्या तुझ्या कतथव्याच्या पायांत पडलेल्या ह्या शब्दननष्ठ 
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शु्रनतस्मनृतपुरािोक्त िवतृ्तीच्या  ेडया! आणि जे जे हत्यार तुझ्यावर चढून आलेल्या 
आजच्या आपत्तीच्या उच्छेदास आज समर्थ होईल - उपस त ेत ेहत्यार! मग ते त्या 
तुझ्या पुरातनाच्या शस्त्रागारात सापडो वा ह्या नवीनाच्या शस्त्रागारातून नछनता 
येवो!’ 

 

४. यंत्र  
आपल्या देश आज ज्या युगात िवेशू लागला आहे, ते युग युरोपमध्ये दोनशे 

वषांपूवी चालू झाले. म्हिजे युरोपच्या दोनशे वषे आपि मागे पडलेलो आहोत. ह्या 
युगाचे अर्थशास्त्रीय नांव यंत्रयुग! युरोपमध्ये हे यंत्रयुग दोनशे वषांपूवी जेव्हा 
 ाष्पशल्क्तिभनृत शोधांमुळे आववभथवले, तेव्हा त्या यंत्रिभावाच्या धक्क्यासरशी 
नतकडेही त्या वेळच्या रूढ ववचारांना नन आचारांना चक्कर आल्यासारखें होऊन गेले. 
मनुष्यजातीवर हे यंत्रयगुाचे भयंकर संकट आले आहे. त्यामुळे मनुष्य मािुसकीसच 
मुकल्यावाचून राहिार नाही, धमाथचे वाटोळे होिार, मनुष्याचे जीवन यंत्रासारखेंच 
हृदयशून्य, कृबत्रम नन कलाहीन होऊन त्यांचे शरीरदेखील द ुळे नन परतंत्र  निार, 
फार काय, ज्या आधर्थक संपन्नतेच्या नन सुखसोयींच्या लालसेने मनुष्य यंत्राच्या 
मागे लागला, ती आधर्थक लालसाही यंत्राच्या चाकात सापडून चूर होईल, या यंत्रामुळे 
मनुष्य पोटभर खाऊवपऊ न लागता उलटा मभकेस लागेल अशी एकच कोल्हेकुई त्या 
वेळच्या पुरािविय ल्स्र्तीतील नन धमथभोळया अशा वगाथने सार् या युरोपात चालू केली 
होती.’ Back to Nature हे त्यांचे सूत्र होते. ‘यंत्रामुळे  ेकारी वाढते आणि मनुष्य 
मभकेस लागतो,’ अस े ुढ्ढे अर्थशास्त्री ओरडले. ‘यंत्र े ही सैतानाची युल्क्त! देवाच्या 
र्ोरवीस कमीपिा आििारी ही राविी हाव!’ धमथशास्त्री ककंचाळले! 

न्यूनाधधक दोनशे वषांपूवी यंत्रशक्तीचा ि ळ आववभाथव युरोपात झाला तेव्हा 
त्याचा असा जो ववरोधच ववरोध त्या लोकांमध्ये ल्जकडेनतकडे झाला, त्याचीच 
पुनराववृत्त आज आपल्या या दोनशे वष े मागाहून, िगतीच्या त्या ब दंवूर येऊन 
पोचलेल्या लोकांत चालू झाली आहे. यंत्र हे मनुष्यास ममळालेले वरदान नसून शाप 
होय, अशी ही ओरड ककती तथ्य वा अतथ्य आहे हे वववेधचण्याच्या कायी आपिांस 
योजाव ेलागिारे कोहटक्रम आणि द्यावे लागिारे पुरावे युरोपच्या आजच्या जनतेला 
अगदीच मशळे नन  ुरसलेले लागतील; कारि की, ते आक्षेप ित्याक्षेप, ते वादवववाद 
त्यांच्याकडे नामशेष झाल्यासही शेदीडशे वषे उलटून गेली आहेत. पि युरोपकडे 
आज अगदी मशळया, अडािी, वेडगळ ठरलेल्या त्याच त्याच आक्षेपांना अगदी  
गावढळ संिदाय आपल्याइकडे िचार करू लागले असल्यामुळे, यंत्रशक्तीवरील त्या 
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आक्षेपांना खोडून काढण्यासाठी यंत्रननष्ठ िगतीलाही युरोपमध्ये पूवी हदल्या गेलेल्या 
त्याच त्याच ित्युत्तरांची पुनरूल्क्त करि ेभाग आहे. 

देवभोळेपिा घटतो त्या मानाने यंत्रशीलपिा वाढतो. 
आपल्या लोकांत अजूनही यंत्रशीलपिा जो इतका कमी आहे त्याचे मुख्य 

कारि म्हिज ेआमच्या समाजातील देवभोळेपिा अजूनही उतास जात आहे, हेच 
होय. दोनशे वषांपूवी यरुोपही णिश्चन धमाथनुसार असाच देवभोळा होता; तेव्हा 
त्यातही यंत्रशीलपिा नव्हता. मलस् नला मोठा भूकंप अठराव्या शतकात झाला, 
तेव्हा त्याचे कारि, रोमन कॅर्ोमलक धमथमतांववरूध्द उभारलेले िॉटेस्टंटांचे पाखंड 
हेच होय, अस े युरोवपयन लोकांच्या मोठमोठया धमथगुरंूनी नन सामान्य जनतेने 
ठरववले. िॉटेस्टंट लोकांत मभक्षुिींनी ल्नें लावली; पाद्री लोक  ायका करतात, 
पोपचा शब्द अस्खलनीय (infallible)  नन मशरसावंद्य मानीत नाहीत, या ‘पापा’ 
मुळे भूकंप झाला, असे ननदान ठरवून त्या धमथभोळया लोकांनी भूकंप होऊ नये 
म्हिून िॉटेस्टंटांचाच नायनाट हा उपाय शोधून काढला. अशा देवभोळया वतृ्तीला 
भूकंपाचीं, खरीं भौनतक कारिे शोधण्याची  ुल्ध्दच होिे दघुथट ; मग भूकंपाचे ननयम 
समजावून घेऊन त्याचे धक्के कधी वा कुठे  सिार ते आगाऊ सुचवविारे 
भूकंपसूचक यंत्र  नववण्याचे काम जन्मोजन्मीदेखील सुचिेच शक्य नाही! 
युरोपमध्ये ही देवलसी ववृत्त हािून पाडिारी ववज्ञानववृत्त जेव्हा उगवली तेव्हाच काय 
ती त्या ववज्ञानाच्या ननयमांवर अधधल्ष्ठलेली यंत्रशीलता युरोपमध्ये भरभराटू शकली. 
पि हहदंसु्र्ानात आजही अगदी राष्राचे ‘सवाथधधकारी’ म्हिून गाजिारे गांधीजींसारखे 
अनेक पुढारीदेखील ब हारमधल्यसा भूकंपाचे कारि अस्पशृ्यतेचे ‘पाप’ म्हिून 
‘आतल्या दैवी आवाजाच्या’ शपरे्वर सांगत आहेत; आणि क्वेट्टयाच्या भूकंपाचे 
कारि मनुष्यजातीचे कोिचे पाप असावे याववषयी या ‘आतील आवाजा’स कौल 
लावीत आहेत! - तर नतकडे शंकराचायाथहद धमाथचे सवाथधधकारी, ते भूकंप 
अस्पशृ्यताननवारिाच्या पापामुळे घडतात म्हिून शास्त्राची शपर् घेऊन धमथभोळे त्या 
राष्रातील सामान्य जनतेच्या देवभोळया भा डेपिाचे विथन काय कराव?े युरोपमध्ये 
आज १९३६ वा सन चालू आहे तर आमच्या इकड ेिगतीचा १७३६ वा! 

देवभोळेपिा म्हिज े ित्येक घटनेचे कारि देवाची लहर, राग वा लोभ, 
आणि त्या घटनांपैकी संकटघटना टाळण्याचा उपाय म्हिज े देवाला िसादवविे! 
अर्ाथत ् त्याचे यंत्र म्हिज े िार्थना, पूजा, सत्यनारायि, जपजाप्य, छा छू! पाऊस 
पडत नाही? ऋ्वेदातील मंडूकसूत्र म्हिून  ेडूक - देवतेस आराधा! नौका  ुडते 
आहे? वरूिसूक्त जपून समुद्रास नारळ वहा! प्लेग आला?  हहरो ापुढे  ोकड मारा! 
नाहीतर ‘ईदला’ गाईची कुर ानी करा; खुदा भला करेगा ! 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

परंतु यंत्रशीलपिा हा, या सषृ्टीतील भौनतक व्यापार ठराववक सषृ्टीननयमांचे 
फमलत होय, आणि जर त्या ननयमािमाि ेआपि ते ते घटक जुळवून आिू शकलो 
तर त ेते कायथ घडलेच पाहहज,े ह्या ननष्ठेवरच काय तो अधधष्ठाननलेला असिार. 
अमुक अंशापयतं पाण्याचे उष्ितामान वाढववले की त्याची वाफ झालीच पाहहजे, मग 
त्या वेळी तो यांबत्रक ननमाज पढण्याचे टाळल्यामुळे अल्ला रागावलेला असो वा 
संध्या करण्याचे टाळल्यामुळे देव चवताळलेला असो. त्या ठराववक पाण्याची त्या 
ठराववक उष्ितेस स्पशथ होताच ठराववक िमािाची वाफ झालीच पाहहजे. देवाने का 
म्हिाना, पि जे सलृ्ष्टननयम एकदा घालून हदले त्यात देवदेखील पुन्हा  दल करू 
शकत नाही. आंब्याचे चार पेटारे भेटीस धाडले की आपल्या वतीचा ननकाल देिार् या 
एखाद्या युःकल्श्चत ्कलेक्टरालाही आपि अन्यायी नन लाचखाऊ मानतो, पि चार 
 ोकड  ळी न हदले की सगळया गावाला, त्यातील मुलांलेकरांसुध्दा प्लेगने ठार 
मारण्याइतका भयंकर लाचखाऊपिा देवाच्या मार्ी मारण्यास जो सोडीत नाही तो 
धमथभोळेपिा देवाच्या देवपिास खरा कामळमा लाविारा असून ठराववक सलृ्ष्टननयम 
लाचलुचपतीवारी देव कधीही  दलत नाही, ही यर्ार्थ ननष्ठाच ल्जतकी सत्य नततकी 
धम्यथही आहे. अशी ववज्ञानजन्य ननल्श्चती हीच यंत्रशीलपिाची जननी असते. 
त्यामुळेच लोकांतील देवभोळेपिा ज्या मानाने घटतो त्या मानाने ववज्ञानननष्ठ 
यंत्रशीलपिा त्यांच्यात वाढतो. 

 

 

 

नाना फडिववसांची एक गोष्ट 
वर उल्लेणखलेल्या तत्वाचे उदाहरि म्हिून पेशवाईतील एक ज्याच्या अतलु 

 ुल्ध्द ळाने हहदंपुदपादशहीची सूत्रें त्याच्या हाती हटकली तोवर तरी ‘जलचर हैदर 
ननजाम इंग्रज रि कररतां र्कले!! ज्यांनी पुण्याकडे ववलोककले ते संपत्तीला मुकले !!’ 
असा मराठयांच्या सामथ्याथचा दरारा यच्ययावत ्अहहदंूंवर  सववला होता, त्या नाना 
फडिववसांची अशी एक गोष्ट ऐनतहामसक कागदोपत्री सांपडली आहे की - नानांनी 
एकदा काशीस काही पुण्यकृत कराव ेया हेतूने कमथनामशनी नांवाचा तेर्ील नदीवर 
पूल  ांधववण्याचे काम चालू केले. पि आरंभीच वाळू नन पािी यांच्या अडर्ळयाने 
पाया काही हटकेना. ज्यांच्याकडे ते  ांधकाम सोपववले होते, त्या काशीच्या हस्तकांनी 
(गंगामाय िसादववण्याचा नन नतच्यावर पूल  ांधून घेण्यास ती मान्य व्हावी म्हिून 
त्या रूसलेल्या गंगामाईला चुचकारण्याचा त्यांच्या पररपाठांतला जो ठराववक उपाय 
तो योजून) ब्राम्हिांकरवी तारीख ६-९-१७९५ या हदवशी अनुष्ठानास आरंभ केला! 
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अनुष्टुपांची भर टाकून टाकून ते ब्राम्हि र्कले, पि पाया धर धरीना. ब चार् या 
ब्राम्हिांच्या तोंडचे पािी पळाले, पि पायाखालचे पािी पळेना, आटेना! पायाखाली 
वाळू नन पािी यांची अडचि आली आहे आणि ती ननवारण्यासाठी अनुष्ठनाचा 
उपाय योल्जला आहे. ही  ातमी इकडे नानांना जेव्हा पुण्यास कळली तवे्हा त्यांनी 
अनुष्ठान  ंद करववले आणि इंग्रजांकडून  ेकर नामक यंत्रज्ञ (इंल्जननयर) आिववला. 
त्याने कळीचे  ं  कलकत्त्याहून मागववले आणि ते लावून पािी  ोलता  ोलता 
आटवून, वाळू आटवून पक्का पाया टाकून पूल उभारला! जलदेवतेची कळ ल्जरे् 
पाहहजे नतर् े दा ली जाताच ती झटकन ् शुध्दीवर आली! धमथभोळेपिाच्या 
अनुष्ठानाने जे भौनतक सलृ्ष्टननयम त्यांच्या व्यापारात लवलेश फरक होत नाही. पि 
त्या ननयमांची जी ‘कळ’ त्यांना रा वविारे जे यतं्र, ती कळ दा ताच त्याचें व्यापार 
हवे तसे चापून करून घेता येतात. देवाची इच्छा ही संज्ञा यंत्रशास्त्राच्या कधीच 
णखसगितीत नसते. 

वरील लहानशा गोष्टीत देवभोळेपिा जसजसा घटत जातो तसतसा 
यंत्रशीलपिा वाढत जातो हे तत्व ककती चटकदारपिे ववशद झाले आहे ते पाहा! त्या 
जुन्या काळी नानांना ‘कळीचे’ हे महत्व कळावे हे ल्जतके त्याच्यासारख्या 
एकटयादकुटया कुशाग्र नन िगनतपर  ुध्दीचे द्योतक आहे, नततकेच ती पािी 
आटववण्याच्या  ं ासारखी साधी कळ सार् या मराठी साम्राज्यात न सापडता 
कलकत्त्याच्या एका इंग्रजाकडून आिवावी नन चालवावी लागली ही गोष्ट आपल्या 
राष्राच्या त्या वेळच्या एकंदरीत सामुदानयक अडािीपिाच्या नन भा डया वतृ्तीचेच 
दशथक नव्हे काय! 

वास्तववक पाहता यंत्रशास्त्राचा मूळ मसध्दान्तच असा की, त्याच्या पाठांत 
(फामुथल्यात) ईश्वराच्या इच्छेचा वा धमथशास्त्रीय पापपुण्याचा वा ज्योनतषी शकुनाचा 
कोिाचाही घटक दमडीच्या उधारीनेही गिलेला नसावयाचा. इतका ऑल्क्सजन, 
इतका हायड्रोजन, इतका िािवायु, इतकी उजाथ, की पािी झालेच. मग तो संयोग 
शुभमुहूताथवर घडो वा न घडो ;  ोकड न ममळाल्यामुळे  हहरो ा, ककंवा ईदला गाय 
न मारल्यामुळे खुदा, त्या वेळी रागावलेला असो वा नसो ; ते रसायन डुक्कर 
खािारा णिश्चन करो की न खािारा मुसलमान करो, ते रसायन मसध्द झालेच 
पाहहजे. यंत्रशास्त्राचा मूळ मसद्धांतच असा देवभोळया धमथशास्त्राच्या ताठ ववरूध्द ! 
पि आश्चयथ असे की, आमच्यात ज्या काही जुन्यापुराण्या यंत्राची माहहती आहे, जे 
काही जुनेपुरािे यंत्रशास्त्र आहे त्यालाच आम्ही देवभोळया लोकांनी धमथशास्त्राच्या 
मांडीवर दत्तक देवून टाकण्यास सोडे नाही! 
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यंत्रशास्त्राचा अजस्त्र नन भक्कम पोलादी पुतळा धमथशास्त्राच्या हठसूळ 
लुकिाच्या पायावर उभारण्याचा आमचा हा यत्न ककती हास्यास्पद आहे म्हिून 
सांगावे! घराचे आढे जर पक्केपिी ठोकले तर मग ते शकुनावर ठोकलेले असो वा 
नसो. त्याची पूजा केलेली असो वा नसो, ते त्या आढयाच्या मशल्पशास्त्रीय 
 ळकटीपेक्षा अधधक वा उि ेठरिे शक्य नाही. परंतु आढे ठोकताना त्याला समंत्रक 
पूजल्यावाचून त्या घराची शकुनावर मुहूतथमेढ रोवल्यावाचून, वास्तुशांनत केल्यावाचून 
आमच्या मनाला त ेघर भक्कम झाल्यासारखे केव्हाही वाटिार नाही! महहनोगिती 
आम्ही या घरांत राहायला जािार नाही. कारि वास्तुशांनत झाली नाही! आमचे मन 
आम्हांस सारखें खात राहिार, भीत राहिार! पि आमच्या हे ध्यान्यात येईल की, 
मुहूताथला भीक न घालता नन वास्तुशांत न करता उभारलेले हहदंसु्र्ानातील इंग्रजांचे 
राजवाड,े राज्यकायाथलये, िवासी  ंगले, गावच्या चौक्यादेखील आमच्या तशा 
 ांधकामांहून कधीतरी कमी  ळकट ठरल्या आहेत काय? ककं हुना अगदी 
सुमुहूताथवर  ांधलेले आणि वास्तुशांत शास्त्रोक्तपिे केलेले आमचे शननवारवाडे आज 
ढासळून मातीस ममळाले असता, ब नशकुनी, ब नवास्तुशांनत, ब नधमी अशा या 
इंग्रजांची ‘गव्हनथमेंट हाउस’े भक्कमची भक्कम! त्यांचे हढकुळदेखील, त्या उिीवेन े
म्हिून, ढासळत नाही! उलट त्या शास्त्रोक्त वास्तुशांत केलेल्या हहदंपुदपादशाहीच्या 
श्रीमंत पंतिधानांचे वा महाराजांचे वाडे, त्या वास्तु, ‘अगदीच धुळधाि होऊ देऊ 
नका, त्यावर स्मनृतपट तरी एखादा लावा’ अशी हृदयद्रावक ववनविी करीत त्या 
इंग्रजांच्या त्याच ब नवास्तुशांत, ब नमुहूती, गव्हमेट हाऊसच्या दारापुढे आम्हांस 
उभ्या कराव्या लागत आहेत! 

आम्ही आमचे मसहंगड, मसधुंगड, रायगड असले शेकडो िचंड दगुथ ; आणि 
मुसलमानांनी त्यांची हदवािी आम नन हदवािी खास आमच्या हहदं ु वा मुल्स्लम 
शास्त्रानुसार शकुनवंती नन रमल पाहून, वेदांतील सूक्ते नन कुरािंतील आयत े
ननववथर्घनतेसाठी मभतंीमभतंीवर कोरून धचतू्रन धमथशास्त्रदृष्टया शक्य नततके  ळकट 
केले - पि आज आढी ं पुजून पुजून मुहूताथवर  ांधलेले िचंड दगुथ नन हदवािखाने 
धुळीस ममळालेले आहेत! परंतु शकुन, रमल, वेद, कुराि काय, तर ित्यक्ष देवासही 
न मानिार् या Anti-God रमशयाचे िचंड दगुथ, ती ववमाने नन ववमाने अक्षरक्ष: 
वार् यावरदेखील  ळकटपिे तरंगत आहेत! खरोखर, खडकावर  ांधलेल्या आमच्या 
ववशाळगडापेक्षा त्यांचे वार् यावर  ांधलेले ववशाळगड आज अधधक  ळकट ठरत 
आहेत! 

यावरून या जगातील भौनतक संपवत्त नन सामथ्यथ हे तरी भौनतक 
सलृ्ष्टववज्ञानाच्याच अढळ पायावर उभारलेले असल्यास हटकते, धमथशास्त्रीय 
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देवभोळेपिाच्या डोलार् यांचे नन देव्हार् यांचे ववज्ञान एका ठोकरीसरशी हठकर् या हठकर् या 
उडववल्यावाचून राहत नाही, हे स्पष्ट होत नाही काय? 

आणि ववज्ञानाची व्यल्ष्ट, व्यल्क्त, म्हिजे यंत्र! 
आगगाडीचे इंल्जन म्हिज े काय? त्या िकरिी जे  ाष्पगनत - ल्स्र्नत - 

ववज्ञानाचे ठाम सलृ्ष्टननयम वैचाररक क्षेत्रात होते त्यांची ती घनवटलेली मूनतथच 
व्यवहारात अवतरली! जवेर त्या ठाम ननयमानुसार यंत्र घडलेले नन चालववलेले आहे 
तोवर आमच्या इच्छे ाहेर त्या यंत्राला स्वतंत्र अशी इच्छाच नाही. देवान ेजर मनुष्य 
घडववला असेल तर त्या अर्ी मनुष्य हाच यंत्राचा देव म्हिावयास हरकत नाही. 
परंतु आमच्या देवभोळेपिाचा वेडगळ अनतरेक इतक्या र्राला गेलेला आहे की, 
ज्याचा मनुष्य हाच वरील अर्ी देव आहे - त्या यंत्राला सुध्दा आम्ही आमचाच एक 
देव मानू लागलो! आजदेखील आमच्या लाखो लोकांत यंत्रांची नन हत्यारांची पूजा 
होत आहे! 

यंत्र ेनततकी दैवते!ल्जतकी हत्यारे नततके देव !! 
सुतार रंध्याची, गवंडी करिीची, सैननक भाल रचीची, गवळि रवीची, 

घरधनीि उखळ - मुसळाची घरोघर पूजा करीत आहे.  ाळंतखोलीत केवळ 
सटवाईचीच पूजा नसते, तर नाळ कापावयाच्या कातरीस देखील देवतासारखी मांडून 
पूजावी लागते! जिू काय त्या कातरीस स्वतुःची अशी इच्छा असते, राग-लोभ-मान-
अपमान कळतात, आणि म्हिून त्या कातरीला न तुष्टववल्यास ती रागाने नाळ 
कापायचे सोडून पटकन ्  ाळाचा गळाच कापिार आहे! आता मात्र सटवाईशी एक 
नवीनच तडजोड झाल्यासारखी हदसत आहे. ती ही की, घरच्या  ाळंतखोलीत तेवढे 
सटवाईच ेराज्य. नतर् े ाळंत झाल्यास कातर पुजिे िभनृत जुन्या मानपानपूजा पार 
पडल्या पाहहजेत; पि सावथजननक िसनृतगहृातील कातर न पुजली तरी नतन 
सटवाईने हंू की चंू करता कामा नये. िसूनतगहृातील ती चकचकिारीं डॉक्टरी चाकू, 

सुर् या, आहद शस्त्रें पाहताच सटवाईच गभथगळीत होतेशी हदसते! सारे मानापमान, 
िनतष्ठा ठोकरिार् या िसनूतगहृातील  ाळंतपिाकडे ढंुकून  घायलादेखील ती मभते. 
तेर्ील  ाळ ळंनतिी सटवाईच ेकाहीएक लागत नाहीत! न सोयर न कातरपूजा, न 
शांनतपाठ; पि नतर्े  ाळ ाळंनतिींना उगीच सतावण्याची सटवाईची काय छाती 
आहे? नतची आठविदेखील डॉक्टरी िसूनतगहृाचा उं रा ओलांडून आत येत नाही. 

युरोप जे आज अल्जंक्य झाले आहे, ते मुख्यतुः यतं्र ळे ! 
जोवर युरोप अस ेआमच्यासारखेच देवभोळे होते, तो तेही आम्ही आज आहो 

तसेच द ुळे होते. दोनशे वषाथच्या आगेमागे, त्याचा देवभोळेपिा हटत चालला 
तसतसे त्याचे  ळ, संपवत्त, साम्राज्य भरभराटत चालली.ं पि हहदंसु्र्ानच नव्हे, तर 
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अवघा आमशया त्याच देवभोळेपिाच्या गुंगीत णखचपत पडला, त्यामुळे ववज्ञानाची 
वाट त्यास सापडलीच नाही. युरोप सलृ्ष्टशक्तींना आपल्या िगतीच्या रर्ास 
घोडयासारखें जंुपून भरधाव हदल््वजय करीत चालला असता, आमशया त्या 
सलृ्ष्टशक्तींना पूजीतच राहहला. त्यामुळे आमशयात यंत्रशीलपिा असा आलाच नाही. 
पहा, गेल्या हजार वषाथमध्ये हहदंूंत काय ककंवा मुसलमानांत काय, एकंदरीत 
वैज्ञाननक शोध असा एकही लागलेला नाही! नवीन यंत्र अस,े हत्यार असे, कळ अशी 
गेल्या हजार वषांत आम्ही जवळ जवळ एकही उद्भवली नाही! साधी आगपेटी, 
साधी चाकी (सायकल), साधे घडयाळ, साधा मशळाछाप, साधे छायाधचत्र -पि 
युरोपने शोधले तेव्हा सचुले ; आम्हांस काही सुचले नाही, हहदं ुधमथभोळेपिाची नन 
मुसलमान धमथवेडेपिाची ननशा वपऊन णझगंून पडलेला. मुसलमानांच्या हदल्लीच्या 
 ादशहाला शस्त्रवैद्य इंग्रजांकडून मागवावा लागला, तर एका पुलाखालचे पािी 
आटवावयासाठी हहदंपुतीच्या फडणिसाला एक यंत्रमशल्पी - एक अंल्जननअर - 
इंग्रजांकडून मागवावा लागला! मुसलमानांचे सारे देववेडे पीर, मुल्लाहकीम, गंडाताईत 
जी व्याधध  री करू शकले नाहीत ती त्या इंग्रज शस्त्रवैद्याने  री केली. अनुष्ठान 
जपतपांनी जो पुलाचा पाया हहदंूंना घालता आला नाही, तो त्या इंग्रज इंल्जननयरन े
घालून टाकला! पि तरीदेखील इंग्रजांच्या यंत्रशीलपिाने त्यांचे ववज्ञान कस ेवाढत 
चालले आहे, त्यांची एकेक कळ त्यांचे  ळ कस े दजुथय  नववते आहे. आपिांस 
द ुळाववते आहे हे त्यावेळी आमच्याकडे कोिाच्या लक्षात यावे तसे आले नाही. 
यंत्रववद्येचा ओनामादेखील मशकावयास कुिी युरोपमध्ये गेला नाही. जात जाते ना 
आमची समुद्र ओलांडण्याने ! 

पि आमच्यात पूवी सामथ्यथ असताही आम्ही जगावर चालून गेलो नाही 
याचे िायल्श्चत्तच आम्हांस देण्यासाठी जग आमच्यावर चालून आले. युरोपच्या 
अवाढव्य यंत्र ळाच्या कैचीत आमच्या राष्राचा, स्वत्वाचा, आमच्या एका 
गोष्टीवाचून सार् या इतर गोष्टींचा चुराडा उडाला ! एका गोष्टीवाचून सार् या इतर 
गोष्टींचा चुराडा उडाला ! एक गोष्ट तेवढी जी आमची म्हिून अजूनही हटकून आहे, 
नतला युरोपचे यंत्र ळही अजून धचरडू शकले नाही; ती म्हिज ेआमचा धमथभोळेपिा! 
भौनतक संकटे ननवारण्याचे, सलृ्ष्टशक्तींना रा ववण्याचे, भौनतक सामथ्यथ संपाहदण्याचे 
ववज्ञान आणि साधन म्हिजे यंत्र, हे अजूनही आम्हांस कळत नाही. अजूनही 
भूकंपावर अस्पशृ्यताननवारि हा उपाय, सवथ राष्रीय अररष्टांवर अनुष्ठान हा उपाय, 
कोिी कमला नेहरू आजारी पडल्या तर त्यांच्या क्षयावर िार्थना हा उपाय, सार् 
घालववण्याचा  ोकड मारिे हा उपाय, मशीनगन्सचा मारा र्ां वावयाचा तर 
नतच्यापुढे नतच्या गोळयाचं्या टप्यात शांतपिे  सून मरून जाि ेआणि त्या मरिाने 
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त्या मशीनगनला दया आिि े हा उपाय! अजूनही आमच्या राष्राचे देवभोळेपि 
सुटले नाही आणि म्हिूनच या नव्या यंत्रयगुाचे धीटपि ेस्वागत करून युरापेच्या 
अल्जंक्य सामथ्याथची ती ककल्ली युल्क्तियुक्तीन े हहरावून घेण्याच्या ठायी हे लोक 
त्या यंत्रयुगासच एखाद्या संकटासारखे मभऊन भूतकाळाच्या भुयारात अधधकच खोल 
खोल जाऊन दडत आहेत! यंत्राने मनुष्य द ुळा होत आहे, यंत्राने मनुष्य भुका मरत 
आहे, अशी या देवभोळया लोकांची कोल्हेकुई सारखी चालली आहे! जिू काय 
ज्यांच्या टाचेखाली आम्ही ठेचले जात आहो ते युरोप, यंत्र ळाचे धुरीि ते युरोपच 
द ुळे आहे, मभकेस लागले आहे! आणि आमची पाप्याची वपतरे स ळ आहेत! हे 
अधथपोटी, अधथन्न, दषु्काळग्रस्त नन रोमग्रस्त आमचे राष्र- यंत्रयुगाच्या शे दोनशे 
वषे अजून मागे रेंगाळत आहे, म्हिूनच  मलष्ठ नन सुखी नन संतुष्ट आहे! 

या लेखाच्या आरंभीच्या पहहल्याच छेदकात यंत्राववरूध्द आमच्या जुनाट 
भा डेपिने घेतलेल्या या आक्षेपांना  उल्लेणखले आहे. त्यांना शक्य नततक्या लवकर 
िनतकारले पाहहजे. राष्राच्या अर्थकारिातही त्याच ववज्ञानाची मूनत थ जे यंत्र त्या 
यंत्राचे वचथस्व स्र्ावपले पाहहजे. 

कापडाच्या धगरण्या हे यंत्र; अर्ाथतच त्याच्यामुळे देशावर भयंकर संकट 
ओढवले आहे; त्या धगरण्यातील कापड वापरू नका! अशी आरडाओरड गल्लोगल्ली 
चालली होती, चालली आहे. टकळी चालवविार् या आत्म ळाच्या सेना त्या 
‘टकाळी’च्या िभावे जपानच े सारे यंत्र ळ तुच्छववण्यास सजल्या आहेत. केवळ 
चरख्याच्या चढाओढीने लँकेशायरच्या नन सार् या जगातील धगरण्यांना कुलपे ठोकली 
जातील अशा िनतज्ञा करिार् या सेनानींचा तांडाचा तांडा राष्रीय सभेच्या उच्चासनावर 
चरखे कफरवीत  सलेला आहे, आणि आता त्याच्या जोडीला दळिकांडिांच्या 
यंत्रांच्या संकटापासून या देशास रक्षावयासाठी कं र कसून आलेल्या नव्या सेनानींचा 
तांडा त्या राष्रीय सभचे्या उच्चासनावर कुिी जात्याने हाती दळीत नन कुिी 
उखळात तांदळू हाती कांडीत व्यग्र झालेले आढळण्याचाही संभव आहे. 
अर्थकारिातील या मंडळीच्या पक्षाची मुख्य हाकाटी म्हिज े‘यंत्र नको!’ 

धमथशास्त्रातील भा डेपिािमािेच या अर्थशास्त्रातील भा डेपिासही, आजच्या 
जगात ह्या यंत्रयुगात जर जगावयाच ेअसेल तर, आपल्या राष्राने ठोकरून हदलेच 
पाहहजे. राष्रीय िचाराची सूत्रें या देवभोळेपिाच्या, धाममथक वा आधर्थक 
शु्रनतस्मनृतपुरािोक्ताच्या, या पुरातनाच्या हातून नछनावून घेऊन ती ववज्ञानाच्या, 
अद्यतनाच्या हाती हदली पाहहजेत. यंत्रयुगाववरूध्द त्यांच्या चाललेल्या भा डया 
हाकाटीची छाप ज्यायोगे राष्रावर पडिार नाही आणि यंत्र ळाची महती ज्यायोग े
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राष्रस पटून त े ववज्ञानननष्ठ होईल, यंत्रशील होईल, असा िचार शक्य नततक्या 
नेटाने, ननुःस्पहृतेने आणि ननकडीने आता आरंमभलाच पाहहजे. 

यंत्र हे शाप की वरदान? 
यंत्राने साधन मनुष्याच्या हाती असल्यामुळे मनुष्याची हाननच हानन होत 

आहे, तो द ुळा  नत आहे, दुुःखी  नत आहे, दररद्री  नत आहे. यंत्र हा 
मनुष्यजातीला झालेला शाप होय, अशी यंत्राववरूध्द जे ओरड करतात त्यांनी हे 
लक्षात ठेवावे की, यंत्र, हत्यार, कळ म्हिजे शतपटीने अधधक कायथक्षम झालेले 
मनुष्याचे एकेक इंहद्रयच आहे! कळ म्हिजेच इंहद्रयाची वाढलेली कायथक्षमता. हत्यार 
म्हिजेच हाताहूनही दसहत्यारी असा आपला एक जोड हात. यंत्र म्हिजे आपल्या 
मूळच्या शक्तीपेक्षा लक्षपटीने शल्क्तमान ् झालेली आपली  हहश्चर इंहद्रये! जर 
हत्यार, कळ, यंत्र नसत े तर मनुष्य सषृ्टीशक्तींवर आज चालवीत असलेली सत्ता 
चालवू शकता ना. इतके सांगिे म्हिज े यंत्रशक्तीच्या उपयुक्ततेचे अगदी त्रोटक 
विथन होय. यंत्रावाचून, कळीवाचून मनुष्य या जीवनकलहात जगूच शकता ना, 
कोल्हा, कुत्रा देखील, त्याला भारी होता, फाडफाडून खाता! मनुष्यास झालेल्या 
यंत्र ळाच्या साहाय्याववषयी अस ेम्हटले तरी देखील अनतशयोल्क्त होिार नाही की - 
शररराने पाहहले तर मनुष्य हा अत्यंत द ुळा, कळीनेच काय तो ि ळतम ठरला! 

मूळच्या वपसाळलेल्या श्वापदांमुळे अरण्यात मनुष्याला पुन्हा उभा केला तर 
त्याच्या स्वतुःच्या देहाच्या  ळे त्याला ककती श्वापदांपुढे हटकाव धरता येईल त े
एकदा कल्पून पहा! मसहंासारखी नख े नाहीत, दंष्रा नाहीत, दात नाहीत, नुसत्या 
गजथनेने सारे रान हादरून सोडील असा भीषि आवाजही नाही, वाघाला तर म्हसरू 
मारण्यास ल्जतकी दंतनखरे मशिवावी लागतात, नततकी देखील ह्या मािसाचा 
द ुळा कोवळा कंठ फोडून टाकण्यास मशिवावी लागिार नाहीत. आपिापुढे जशी 
कवळी काकडी, तसा मािूस त्याच्या देहाइतका द ुळा, वाघास िनतकारील असा 
एकही अवयव मािसास नाही. हत्तीपुढे तर मािूस म्हिज ेमुंगी! नुसत्या पायाच्या 
िचंड दा ाखाली धचरडावा ककंवा त्या अजस्त्र शुंडेत धरून दगडावर नारळासारखा 
आपटावा! तरस,लांडगे, रानडुकरे यांच्यासुध्दा समोर उभे राहण्याची त्याची छाती 
नाही, रानडुकराच्या दाताला िनतकारील असा त्याला एकही अवयव नाही. मोठया 
मशकारी कुत्र्याचीदेखील त्याला वाघासारखीच भीनत! मािूस चावला वा  ोचकरू 
लागला तरी मशकारी कुत्रा एका झेपीसरशी मािसास फाडून काढण्यास सोडिार 
नाही. फार काय, अगदी द ुळी, दीन, ननरूपद्रवी जी गाय नतची देखील जर 
मनुष्याशी झंुज लागली तर तीच आपल्या मशगंांनी त्याचे पोट  ोलता  ोलता फाडू 
शकेल! रानरेडे, रान ैल यांच्या त्या उन्मत्त डुरकण्यासरशीच मािसाला पळ 
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काढण्यावाचून जगण्याचा दसुरा मागथच नाही. लहान मधमाशी ! पि त्या माशा 
त्याला एकदा का झों ल्या की त्यांच्या ववषारी दंशाच्या भयंकर वेदनांनी तडफडत 
मािूस मरून जातो, पि त्यांना काही मािूस उलट डसू वा धगळू शकत नाही, 
त्यांच्या मागे उडू शकत नाही. कावळा देखील मािसाच्या रक्ताळ घावावर वा 
डोक्यावर पशूवर मारतो तशा चोची मारून उडून जाऊन कावकाव करीत मािसाला 
उलट  ेडावू शकतो! अजगर त्यास नुसत्या आपल्या अजस्त्र देहाचे वळसे घालून 
चरकासारखा वपळून काढतो. टीचभर फुरसे ते काय, पि त्याच्या पायाला कोठून 
कस े डसेल नन त्याला  ोलता  ोलता ठार मारील याचा ननयम नाही! 
समुद्रनदनद्यांमध्ये तर मािसाची ददुथशा ववचारायलाच नको! आत पाय घसरला की 
मािूस सुसरींच्या नन मांसाहारी माशांच्या आहारी गेलाच म्हिून समजावे! मािसाला 
मूळचे अस ेतीक्ष्ि सुळे नाहीत, पोट धचरून फाडून टाकिारी मशगंे नाहीत, कों डीची 
कों डी ककंवा गवत, पाला, पाचोळा, रक्त, हाडे जे ममळेल त ेपचवून टाकिारे पोट 
नाही, रं्डी ननवारील अशी लोकरीची शाल अंगी नाही, ककंवा राठ कातडे नाही. 
घारीसारखी दृल्ष्ट नाही, मशकासारखे सुध्दा पंख नाहीत, गरूडासारखी क्रकचतीक्ष्ि 
चोच वा कंठच्देदक नखरे वा रक्तमलप्सु पंज ेनाहीत, ववषारी दात नाहीत, दंश नाही, 
नांगी नाही. हहदंी लोकांना इंग्रजांनी ननुःशस्त्र केले होते त्यांच्या ककतीतरी यगुे आधी 
मािसाला सषृ्टीने ननुःशस्त्र केले होते! वररष्ठा श्वापदांहून नव्हे तर 
पक्षीमत्स्यमक्षक्षकाहूनही मािूस मुळात पाहहले तर केवळ अंगाने असा अत्यंत द ुळा 
आहे! अक्षरशुः गाईहून गाय आहे! 

पि तो आज ह्या पथृ्वीतलावर तरी सार् या िाण्यांचा राजा, शास्ता, जेता 
होऊन ममरवू लागला; सलृ्ष्ट - शक्तींशील मल्लयधु्द करण्यास दंड र्ोपटून ठाकला; 
 ाष्प, चंु क, ववद्युत, रेडडयम यांना काही िमािात तरी मािसाळवून त्यांच्या 
अजस्त्र  ळावर समुद्र, पथृ्वी नन आकाश या मानवी जगताच्या नतहीं खंडात 
हदल््वजय करीत चालला आहे. कशाच्या  ळावर हा अगदी अत्यंत द ुळा मािूस 
इतका ि ळ झाला? कळीच्या हत्याराच्या, यंत्राच्या!! 

त्यांच्या अंगच्या वपसवपशीत  ुक्कीला कुत्रादेखील भीक घालीत नव्हता; पि 
ज्या हदवशी माकड-मािसाने पहहला दगड उचलनू फेकला त्या हदवशी त्याला एक 
नवी  ुक्कीच फुटली. दगड दरुून फेकायचा, त्या हत्यारासरशी मािसाची वपसवपशीत 
 ुक्की कृतांताच्या  ुक्कीसारखी असह्य  नून ननराळी होऊन उभी राहहली. हातान े
उचलून फेकलेली ककंवा ढकललेली मशळा म्हिजे ‘कृतान्तस्य मुल्ष्ट: परृ्धगव 
ल्स्र्ता!’ माकड - मािूस झाडांच्या फांद्या घेऊन पशूंचे कळप झोडपीत, साप, 
सापसुरळया, ववचूं ठेचीत चालता. त्याचे ववष न  ाधिारे नवे हात जे त्याला 
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सापडले त्याच त्या फांद्या, त्या काठया, त्या लाठया, त े सोटे होत.े मािसाला 
रानडुकरासारखे सुळे नव्हते, त्याची उिीव भाल्याने भरून काढली. रेडयासारखे 
टक्करमारू डोके नव्हते, त्याने गदेचे डोके टकरावून त्या सार् यांची खोड मोडून 
टाकली. मसहं, वाघ त्याला जव्हा तेव्हा नखाग्रांनी भेडसावीत; पि मािसास  रची, 
खंल्जरे, कट्टयार, खड्कृपाि असली भयंकर नख ेफुटताच वाघमसहं चळचळ कापू 
लागले! कारि खडग म्हिज े आपले एक वाढलेले नखच नव्हे काय? इतक्यात 
मािसाच्या पाठीशी धनुष्य नन हाती  ाि िकटला. मसहंाची झेप, वाघाची उडी, 
हत्तीची सोंड, उंटाची उंची, नव्हे त्या घार-धगधाड-गरूडांच्या चोचीदेखील आणि उंच 
उडिारे पंख- सारी िाणिसलृ्ष्ट मािसाच्या त्या धनुष्याच्या टित्कारासरशी कुिी ची 
ची करीत तर कुिी शेपटया घालीत रानोमाळ पळून गेली! कारि जवळ आल्यावर 
ते लढिार, पि हा धनवी ते चालून येण्याच्या आधीच त्यांचा कंठच्छेद करिार! 
कवच ही मािसाची दभुेद्य त्वचाच होय. द ुीि ही शतपटीने दशथनक्षम नन सूयाथसही 
पाहता न हदपिारा असा दसुरा डोळा. दरूध्वननयंत्र हा त्याचा शतपटीने अधधक 
श्रविक्षम झालेला नन मंु ईच्या मभतंीशी लावला असता कलकत्त्याच्या वा लंडनच्या 
ममत्राची हाक ऐकिारा कान आणि ती दारू, ती स्फोटके, त्या गोळया, ती  ंदकू, ती 
तोफ, तो ववषारी धूर हाच पेटून  ाहेर भडकलेला क्रोध! ही चूल, ही वैद्याची भट्टी, 
हा स्टोव्ह म्हिजे मनुष्याच्या पोटातील जठरा्नीची एकेक शाखा, एक आवेल जे 
पोटाला पचेना ते पचवून देिारी पोटे! खल-उखळ ही त्याची खालची नवी  ळकट 
दाढ;  त्ता - मुसळ त्यांची वरची दाढ, त्या दोन्ही आता िचंड आकार धरून वाफेच्या 
शताश्वशक्तीने पूवी जसा एक घास तो मािूस चावी तसे सहजी धान्याचे पोतेच्या 
पोते एका चवथिासरशी वपसून टाकतो. त्याची जुनी इंहद्रयेंच काय ती अशी 
सहस्त्रपटीने कळ -हत्यार - यंत्र ळे अधधक कायथक्षम झाली नाहीत, तर मािसास 
उपजता अंगी जी मुळीच नसतात ती नवी अद्भुत इंहद्रयेंही यंत्र ळे त्याला लाभली 
आहेत! 

लहानशा आडात  डूेक राहतो नततकेदेखील त्याचे अंग मूळचे जलस्तंभक 
नाही. पि ववज्ञानाने त्याला अकस्मात ्एक अदभुत वरदान हदले आणि कासवाहून 
कठीि, देवमाशाहून िचंड, सुसरींची सहस्त्रें ज्याच्या धक्क्यासरशी स्वतुःच चक्काचूर 
होतात असा एक िचंड अद्भुत जलदेह मािसास हदला - ते  ेडर, ती पाि ुडी त्या 
ववनामशका, त्या िचंड वणिकनौका,  ाष्पनौका, आगनावा, वीजनावा! एका धूळ ंद; 
पि ववज्ञानास आराधधताच वेदकुरािातील मोठमोठया ऋवषपीरपैग ंरांनाही मनुष्यास 
जे देववले नाही अस ेवरदान मािसास ममळाले आणि ित्यक्ष गरूडाच्या  ापजन्मी 
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त्याने कधी पाहहले नसतील अस ेि ळ पंख मनुष्यास फुटले ते हे ववमान, ते हे 
ववयान ! 

ज्या ज्या मसल्ध्द, मोठमोठी जपतपे करकरून देवभोळेपिास ममळाल्या 
नाहीत ककंवा कोिास ममळाल्याशा वाटताच ती एक अत्यद्भुत, ित्यक्ष ईश्वरी नन 
ववशेष कृपािसादी मंत्र ळाची देिगी म्हिून वाटे, त्या त्याहून शतपटीने अत्यद्भुत 
अशा मसल्ध्द आजच्या हाटात पैशापासरीच्या भावाने यंत्र ळ लुटवीत आहे! 
अनतदशथन, अनतश्रवि, ध्वननलेख,  ोलपटातही (Telephone, Talkies नन) 
मनुष्यास अवपथलेले अनतस्मरि, महासमुद्राच्या तळाशी खाली अवगाहन, 
ववरलस्तरांच्याहीवर आकाश उडडयन! 

आणि हे सारे अद्भुत िा ल्य खुदास वा जेहोव्हास वा देवास दमडीचाही धूप 
लावण्याची लवलेश आवश्यकता त्या त्या िकरिी तरी नसता! यंत्राने मनषु्य द ुळा 
केला नाही; उलट द ुळा िािी जो होता तो मािूस आज पथृ्वीवरील, अंतराळातील 
महासागरातील िाण्यांत ि ळतम जो झाला तो, हत्यारी - कळ - यंत्र यांच्याचयोगे 
होय. मंत्र ळे नव्हे तर यंत्र ळे ! शाप नव्हे! तर यंत्र हे मनुष्यास अनतमानुष करिारे 
ववज्ञानाचे वरदान होय! 

 

५. यंत्रान ेका  ेकारी वाढते? 
यंत्र हे मनुष्यास ममळालेला शाप नसून वरदान होय. मंत्र ळाने सलृ्ष्टशल्क्त 

मनुष्यास ‘पावत’ नसून त्या यंत्र ळानेच मनुष्यास येतात नततक्या तरी रा ववता 
आल्या आहेत. िाणिसषृ्टीत सवाथत द ुळा नन अक्षरशुः गाईहून गाय असलेला 
मनुष्यिािी हा आज जो सवथ िाणिसषृ्टीचा शास्ता नन सवथ िाण्यातं स ळ होऊन 
 सला आहे, तो हत्यार-कळ-यंत्र यांच्याच िादभुाथवामुळे होय. आणि यासाठी आता 
आम्हां भारतीयांनी ह्या यंत्रयुगाचे मनुःपूवथक स्वागतच केले पाहहजे. अशा आमच्या 
िनतपादनाववषयी आपल्या शंका ववचारण्यासाठी एक िामाणिक पि या िकरिी 
अपक्व ववचाराचे ‘ग्रासेवक’ आम्हांस भेटून गेले. त्यांनी काढलेल्या शंका आजच्या 
‘ग्रामोध्दाराच्या’ काही अंशी उपयुक्त असिार् या कायी खपत असलेली ककती तरी 
मािस े व्याख्यानांतून नन लेखांतून काढीत असतात, आणि यंत्राच्या पाठीमागे 
लागाल तर द ुथळ व्हाल, ती पाल्श्चमात्यांची राजसी ब्याद आपल्या साल्त्वक 
पौवाथत्य संस्कृतीच्या साधेपिाचा नाश करील इत्याहद ववधाने मसध्दान्त म्हिून 
गावोगाव परसवीत जातात. आम्हांस भेटलेल्या या गहृस्र्ांच्या शंका अशाच 
साच्याच्या होत्या. हे गहृस्र् ‘ड ल गॅ्रज्युएट’ होते. अर्ाथत ् त्यांच्या शंका मूलतुः 
ककतीही अतथ्य असल्या तरीही, ववद्वानांनासुध्दा सहजी भुरळ पाडण्याइतक्या 
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लाघवी असू शकतात हे उघड आहे. युरोपमध्ये यतं्रयुगाच्या आरंभी त्याच िकारच्या 
शंकांनी आणि आक्षेपांनी मरेतो ववरोध केला. आजही मधूनमधून त्यांची भुते यत्र 
तत्र उठताना युरोपमध्येही आढळत नाहीतच असे नाही. मग आपल्या अजूनही 
देवलसी भा डेपिाच्या युगातच णखतपतिार् या लोकात लाखो मािस े त्या वरवर 
पाहिारास सहज सुचिार् या नन सहज पटिार् या आक्षेपांना  ळी पडतात यात काही 
आश्चयथ नाही. पि म्हिूनच त्या आक्षेपांकडे दलुथक्ष करून चालिार नाही. त े
ककतीही मूलतुः ववसंगत असले तरी त्यांची ती ववसंगनत उघड करून सांगण्याचे 
काम तुच्छ समजता कामा नये. कारि त्यास उत्तर हदले जात नाही म्हिूनच त े
ननरूत्तर आहेत अस े सामान्य जनतेला वाटू लागते आणि यंत्राववरूध्द असिारे 
लोकमत  ळावत जाते. 
हे वरवर सहजी सुचिारे आक्षेप वास्तववक पाहता ककती भोळसर असतात हे 

दाखववण्यासाठी वरील गहृस्र्ांनी  राच वेळ समधर्थलेला खालील एक आक्षेप देऊ. 
त े म्हिाले, ‘यंत्र ही तुम्ही म्हिता तशी मनुष्याची शतपटीने स्वकायथक्षम अशी 

 हहश्चर इंहद्रयेंच आहेत हे जरी खरे धरले तरीही मनुष्याची मूळची इंद्रीयें नन 
त्यांच्या अंगची कष्टसहहष्िुता यंत्राच्या उपयोगाची कु डी वापरीत राहहल्यामुळे पंगु 
होत जाते हह गोष्ट स्वतुः मसध्दच नाही काय? उपनेत्र (spectales) लावल्याने डोळे 
अधू होतात; मोटारी, आगगाडया इत्याहद वाहनांची भरमसाट वाढ झाल्याने 
स्वतुःच्या पायाने लां लां  पल्ले गाठण्याची शल्क्त नाहीशी झाली. उठता  सता 
गाडी अशीच लागू लागली तर मािसाची साधी चालण्याची शक्तीसुध्दा पांगुळेल की 
काय अशी भीनत वाटते! यांबत्रक घिाची कामे चालल्यामुळे लोहारांचे कठीि दंड 
वपसवपशीत होत जािार; यांबत्रक करवती, यांबत्रक मशलाई, यांबत्रक वविाई यांच्यामुळे 
हस्त ळ, हस्तलाघव नन त ेते आनुवंमशक हस्तकौशल्य नष्टिार. यांबत्रक शेतीमुळे 
हातांनी नांगर हाकण्याची, वाखण्याची, कापाईची, पेरिीची, ववनण्याची सगळी सवय 
मोडिार, टंकन-मुद्रिामुळे हस्ताक्षरे ब घडली, हातीव नन रेखीव पोथ्यापुस्तके 
मलहहण्याची कला नामशेष झाली, अशा िकारे इंहद्रये नन अंगे स्वतुः अक्षम, ननल्ष्क्रय 
आणि यंत्रावाचून राहण्याचा िसंग आला, तर त्या सुधारलेल्या म्हिून म्हिववण्यार् या 
मािसांची इंहद्रये नन अंगे मूळच्या यंत्रहीन रानटी मािसांहून ककतीतरी द ुळी 
झालेली हदसतील! कुठे तो कडेपठार भरमध्यान्ही चढून जािारा पोलादी देहाचा 
रानटी मभल्ल नन कुठे ही मोटारीत  सल्या सल्याच र्कून जािारी मुदाथड मािस?े 
यंत्राच्या ननत्य उपयोगामळेु मनुष्याच्या अंगची काटकता नन इंहद्रयशल्क्त, पांगुळत े

या आक्षेपाचा वरील उलगडा वरवर ऐकिारास ल्जतका माममथक वाटतो, नततकाच 
याची माममथकपिे छाननी करू जाताच भा डा ठरतो! डोळा चांगला असता त्यास 
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ज्या अंतरावर नीट हदसते त्याकररता उगीच उपनेत्र लाविारा मूखथच म्हटला पाहहज.े 
अशांची दृल्ष्ट न जुळत्या उपनेत्राने उलट मंदावते ककंवा चालता येत असताही कु डी 
घेऊन कफरिाराची गनत पांगुळत,े हा त्या कु डीचा नन उपनेत्रांचा दोष नसून त्या 
साधनाचा दरुूपयोग करिार् या खुळया अडािीपिाचा आहे! नेत्रांच्या मूळच्या दृष्टीला 
साहाय्य होतील तेच उपनेत्र, जे डोळयाला दरुून हदसत नाही ते लक्षलक्ष मैलांवरील 
दृश्य दाखववते तीच द ुीि! नतचा उपयोग त्या कायी ती लावा.  ाकीच्या वेळी 
डोळयांची मूळची दृल्ष्ट अक्षुण्ि ठेवून अधधक तेजस्वी व्हावी म्हिून जे जे 
नेत्रव्यायाम करावयाचे त ेकरा. नुसत्या नेत्राने वाचा, उपनेत्र तसे करू नका म्हित 
नाहीत. द ुीि एकदा लावली की, डोळयास पापण्यासारखी ननत्याची लगटून राहत 
नाही. तीच ल्स्र्नत मोटार-आगगाडयांची. पूवीचे सहस्त्रावधध संतमहंत 
ऋल्ध्दमसल्ध्द ळेसुध्दा हररद्वारास ल्जतक्या त्वरेने कधीही सदेह जाऊ शकले नाहीत, 
नततक्या त्वरेने चार रूपडया फेकताच वाटेल त्या साध्या मािसाला, देवाला तो पापी 
की पुण्यवान हे नांवापुरते सुध्दा न ववचारता ही मोटार, ही आगगाडी, हररद्वारला 
नेऊन पोचववते. अशा िकरिी नतचा यो्य तो उपयोग करून र्घया. मोटार काही 
लोहचंु क नव्हे, तुम्ही काही लोखंडाचा तुकडा नव्हे, की एकदा मोटारीत  सले की 
पुन्हा काही तीतनू तुम्हांस उठताच येऊ नये, सुटताच येऊ नये! मग तमु्ही नतचा 
यो्य तो उपयोग संपताच आपल्या पायांची मूळची गनत नन काटकपिा वाढवा, 
यासाठी ित्यही पायी फेरफटका पि का करीत नाही? दर् याखोर् यांतून कडेपठारावर 
चढउतार स्वतुःच्या पायावर करूच नका, अशी का मोटार वा आगगाडी चालववताना 
तुम्हांस शपर् र्घयावी लागते? मुद्रिाने हाती पोथ्या मलहहण्याची शल्क्त म्हिे नष्ट 
झाली! पि पोर्ी छापली म्हिज े हाती िती करिे हा दंडय अपराध काही ठरत 
नाही. व्यासांनी सांगता सांगता गिेशजींनी महाभारत मलहहले पि एकच ित. त े
कृत्य दैवी ठरले पि ह्या मुद्रिाच्या मसध्दीसरशी कोितेही मूठभर साधे जुळारी 
ित्येक सकाळी एकेका वतृ्तपत्राच्या लाख लाख नव्या िनत ताज्या छापनू फेकीत 
आहेत! अशी ही सवाई दैवी मसल्ध्द ित्येक मािसाच्या हाती आली असता जर 
कोिास जुना  ोरू घेऊन जुन्नरी कागदावर सळईसूधच घेऊन ताडपत्रावर हाती वतृ्तपत्र 
काढावेसेच वाटले, ककंवा ज्या वेळात  ाष्पमुद्रिामध्ये महाभारताच्या एकटाकी एक 
लाख संुदर िनत छापून टाकता येतात, त्याच वेळात महाभारतीय एक अधी काय ती 
ित हाती मलहून काढण्याचीच हुक्की आली तर त्याचाही हात कोिी धरला आहे 
र्ोडाच? छंद म्हिून ज्याला हवे त्याने हातीच पोथ्या सुखेनैव मलहाव्या! 
उन्हातान्हातून नन पाण्यापावसापासून सुरक्षक्षत राहता यावे म्हिून मोठमोठे वाड े
मनुष्य  ांधतो. पि जर कोिी म्हटले की, ‘उन्हवारापािी सहण्याची जो गहृहीन 
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भटक्या अंदमानी िभनृत रानटी अंगात शल्क्त असते ती ह्या गहृवासी लोकात राहत 
नाही. म्हिून घरे-वाड-े गंले हे सारे पाडून टाकले पाहहजेत, ते शाप आहेत वरदान 
नव्हे!’ तर त्यांचे म्हििे ल्जतके खुळेपिाचे नततकेच यंत्रावरील हे आक्षेपही खुळे 
आहेत! 
The Machine Rides Man अस ेम्हिून जे यतं्राचा अरेरावीपिा दाखवू जातात, 

त्यांच्या हे ध्यानांत येत नाही, की त्या आक्षेपाने यंत्राचा अरेरावीपिा व्यक्त न होता 
मािसाचा अडािीपिा काय तो वेशीवर टांगला जातो! उद्या कोिी रडतराऊत जर 
मािसानंा सांगू लागला की, ‘अहो, घोडा हा पशु अगदी भयंकर ननरूप्योगी आहे. 
त्याला कोिी पाळू नये! कारि मी त्याच्यावर स्वारी करावयास गेलो की तो घोडाच 
मजवर स्वारी भरतो!’ तर त्या रडतराउताच्या त्या आक्रोशाने जसा तो स्वतुःच एक 
अडािी, भेकड नन मांडाचा कच्चा ठरतो, घोडा हा पशु एकंदरीत ननरपयोगी ठरत 
नाही, तशीच ह्या अर्थशास्त्रीय रडतराउतांची गोष्ट आहे! मनुष्याच्या इच्छे ाहेर अशी 
यंत्राला काही स्वतंत्र स्वतुःची इच्छाशल्क्त आहे की काय, की त्याच्या मनात येताच 
त्याने मनुष्याववरूध्द  ंड करून उठावे! एक वेळ घोडा भडकेल, स्वतुः धचडून 
मनुष्यास लहरीवार लार्ाडील, पि ब चारे यंत्र! मािसाची इच्छा तीच त्याची इच्छा. 
त्याला मािूस करील ते िमाि,  नवील तसे होईल, चालवील तसे चालेल! जर यंत्र 
कधी मािसावरच स्वार होत असेल, जर खरोखरच कुठे The Machine Rides 
Man  असा उत्पात घडत असेल तर त े यंत्र मािसाच्या  ोकांडी आपि होऊन 
 सते म्हिून नव्हे, तर मनुष्य जेव्हा त्यास डोक्यावर  सवून घेतो म्हिूनच होय! 
आगगाडीच्या डब्यात  सण्याचे सोडून कोिी गांवढळ जर नतच्या  ं ात जाऊन 
 सला नन जळाला तर तो आगगाडीचा आगलावपेिा म्हिायचा काय? यंत्रावरील 
सारे आक्षेप हे मनुष्य करीत असलेल्या यंत्राच्या दरुूपयोगावरील असतात. चुलीत 
नीट पेटववलेला अल््न कोण्या मूखाथने त्यास घरावर ठेवले तर घर जळते! हा 
अ्नीचा दोष नसून योजकाचा आहे. मोठमोठे पवथत फोडून आपिांस वाट मोकळी 
करून देिारे  ोगदे पाडण्याच,े खािीच्या भुयारी रत्नभांडारातील रत्नाचंी रास 
आपल्या हाताशी आिून देण्याचे, ती वतृ्रासुराने लपववलेली जले शोधून काढून 
खडकाळ भूिदेशात पाण्याचे गोड िवाह आपल्या वापीकूपांच्या हौदात तुडु ं भरून 
देण्याचे अत्यंत उपयुक्त कायथ करिारी सुरंूगाची माळ जर कोिी आपल्याच 
पायाखाली पुरून नन पेटवून घेतली तर त्याच्या धचधंडया उडववण्याचा दोष त्या 
सुरंूगाच्या युक्तीवर काही लादता येिार नाही! तीच गोष्ट यंत्राची. 
आमच्याशी संभाषि करीत असिार् या सद्गहृस्र्ांनी ित्युत्तर केले, ‘हे आपले म्हििे 
आम्ही पुष्कळ अंशी यर्ार्थ समजतो. परंतु यतं्राने मनुष्यमात्राची जी खरी हानन 
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होिारी आहे, ती तर यतें्र तुम्ही म्हिता तशी अगदी सदपुयोल्जली जाउन जेव्हा 
सुरळीत चालू होती तेव्हाच अत्यंत तीव्रतेने जािवू लागिारी आहे! समजा, यंत्रांचा 
सदपुयोग होऊ लागला, ती यंत्र ेआपली कामे राक्षसी िमािावर भराभर करू लागली, 
आणि मनुष्य स्वतुःच्या श्रमाने करू शकतो त्याहून शतपटीने अधधक कामे करू 
लागली, मनुष्ये स्वश्रमे पदार्थ ननपजवू शकतो त्याहून सहस्त्रपटीने अधधक 
पररमािात त्या त्या वस्तु यंत्र े ननपजवू लागली, की त्या त्या वास्तु ननममथिारे नन 
कामे करिारे सारे हस्तश्रम ननरूपयोगी ठरतील, त्या त्या धंद्यातील कामगार नन 
मोलकरी  ेकार होऊन पडतील! आगगाडयांनी जशा  ैलगाडया मारल्या नन 
 ैलगाडीवाले  ेकार झाले. धगरण्यांनी एका हदवसात इतका कपडा वविला की, 
चरख्या-मागावर तो वविण्यास एक वषथ लागाव ेआणि त्यायोगे चरखामागावर पोट 
भरिरे लक्षावधध लोक पोटापाण्याच्या धंद्यास मुकून जस े  ेकार झाले तशीच 
ल्स्र्नत यच्चयावत ्धंद्यांची होऊन सारी मनुष्यजानत काम नन कष्ट करण्याचे क्षेत्रच 
न उरल्याने  ेकार होिार! शेतकर् यांचीच गोष्ट र्घया, आज कोटयवधध लोक 
गावागावांतून आपापले नागंर  ैल घेऊन सं ंध वषथ शेतात रा त आहेत; पोटपाण्यास 
काहीतरी ममळवून  ेकारीच्या भुतापासून स्वतुःस कसे स े चावताहेत. पि समजा, 
उद्या िचंड यांबत्रक नांगर नन सामुदानयक शेती देशभर चालू झाली, तुमच्या त्या 
यंत्रांचा अगदी सशस्त्र सदपुयोग करण्यास मनुष्य मशकला आणि त्या यंत्राच्या 
साहाय्ये त्या सामुदानयक शेतीस एका खेडेगावात एका हदवसात नांगरून पोखरून 
पेरून ती यंत्र े संध्याकाळला मोकळी झाली - तर तेवढयाच शेतीस नांगरण्या-
पोखरण्या-पेरण्यासाठी दोनदोन महहने जे शेकडो खेडवळ शेतकरी पूवी रा त असत 
ते  ेकार होऊन नुसते हात हालवीत  सिार नाहीत काय? कामच करावयास न 
उरल्यामुळे त्यांचे जीवन ककती रद्दड, ननल्ष्क्रय नन नीरस होईल  रें? पोटाला अन्न 
नन अंगभर कपडा ममळववण्यासाठी हस्तश्रम करण्यात आज जे लक्षवधध शेतकरी 
गावकरी आपल्या नांगरावर नन मागाथवर मधमाशािमािे जीवनाचे संगीत गुिगुित 
वषाथचे  ारा महहने गुंगून राहहलेले असतात त्यांचा तो भरदार आयुष्यक्रम एकदम 
ह्या यंत्रांच्या दात्यांनी पोखरला जाऊन  ेकारीचा तो एकेक हदवस त्यांना एकेका 
वषाथसारखा जड जािार नाही का? त्यात यंत्रे ज्या भांडवलदारांची असतील त्यांच्या 
हाती सवथ उत्पादन जाऊन हे शेतकरी, हे वविकरी, हे सोनार, हे लोहार, हे मशपंी, हे 
न्हावी, हे  ैलगाडीवाले, घोडेवाले, परीट, मोलकरी, भारेवाले, सुतार - ज्या ज्या 
धंद्यांना यांबत्रक शल्क्त नन यांबत्रक युल्क्त मोठया िमािावर करू लागेल, ते त े
सारेच सारे कोटयवधध लोक धंदा  सल्याने  ेकार नन उपाशी नन कष्टहीन आळशी 
ल्स्र्तीत सडत पडतील! ‘यंत्रयुग-यंत्रयुग’ म्हिून ज्याचे तुम्ही असे स्तोम माजववता, 
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ते जर तुमच्या अपेक्षेिमािे खरोखरीच कधी भरभराटीस आले तर ते सावथबत्रक 
 ेकारीचेच युग असिार!’ 
 

काम, का ाडकष्ट नन  ेकारी ह्या तीन शब्दांची फोड 
 

यंत्राची वाढ म्हिजेच  ेकारीची वाढ ह्या आक्षेपाची वरील ओरड ककती ननरर्थक आहे 
हे स्पष्टववण्यासाठी आपि िर्म काम, का ाडकष्ट नन  ेकारी हे जे तीन महत्वाचे 
शब्द त्या आक्षेपात यंत्रववरोधक मंडळी वारंवार त्यांच्या उलटसुलट अर्ाथची अगदी 
एकच गल्लत करून उपयोजीत असतात, त्यांची ती गुंतागुतं सोडवून ह्या तीन 
शब्दांचे तीन ननल्श्चत अर्थ आपल्या या सध्याच्या लेखापुरते तरी िर्मच ठरवून 
टाकू, म्हिज ेआमचा युल्क्तवाद एकमेकांस पूिथपिे पटला जरी नाही तरी ननदान 
परस्परांस स्पष्टपिे समजेल तरी, काम म्हिजे आपल्याला इष्ट तो आवडीचा 
उद्यो; का ाडकष्ट म्हिज े जे श्रम आपि आपल्या आवडीच्या उद्योगात हौसेन े
करतो त ेश्रम नव्हेत, तर मनास नकोस ेअसताही ननरूपयामुळे जे श्रम आपिांस 
चररतार्ाथर्थ वा सक्तीचे म्हिून करि े भाग पाडतात ते. आणि  ेकारी म्हिजे 
चररतार्ाथर्थ ककंवा अन्य कारिामुळे आवश्यक असलेली िाल्प्त कमावण्याची संधधच न 
ममळिे. का ाडकष्ट करावे लागले नाहीत म्हिजे मनुष्य  ेकार झाला असे नव्हे, 
तर मनुष्याला आवश्यक त्या वस्तु संपाहदता येईनाशा झाल्या आणि त्यांना 
संपाहदण्यासाठी जे अवश्य त ेसफल कष्टही करण्याची संधध त्याला ममळेनाशी झाली 
की तो मनुष्य खर् या अर्ी  ेकार झाला. 
आता वर ननश्चनयलेल्या अर्ी यंत्राने  ेकारी वाढते की काय ते पाहिे सोप ेआहे. 
यंत्रामुळे उत्पादन घटते का काही यंत्रववरोधकांचा यंत्रावर आक्षेप नाही; ककं हुना 
त्यांचा आक्षेपच मुळी हा आहे, की यंत्राने उत्पादन राक्षसी िमािावर होते. एक 
मनुष्य एका वषाथत ल्जतके सूत वा कापड चरख्यावर वा मागावर काढीत वा वविीत 
नाही, त्याच्या शतपटीन े धगरिी एका हदवसात काढून, वविून गट्ठा  ांधून फेकून 
देते. लाकडी हातीव नांगर ल्जतकी शेती एका हदवसात नांगरतो त्याच्या शतपटीने 
अधधक शेती यांबत्रक नांगर त्याच वेळात नांगरू शकतो. वैज्ञाननक खते, जलवायु 
िभतृींच्या साहाय्ये यांबत्रक नन सामुदानयक शेतीचे पीक शंभर शंभर पटीने, खेडवळ 
शेतकर् यांच्या कसिीने येिार् या भुक्कड वपकापेक्षा पुष्कळ, सरस नन सत्वर ननघू 
शकते. टोळधाडीपासून फुटकळ नन खेडवळ शेतीचे रक्षि आज करता येत नाही; पि 
टोळनाशक रसायने ववमानातून मैलामैलांच्या सलग टापूवर मशपंडून यांबत्रक शेतीस 
टोळ धाडीस ननुःपानतता येते. यांबत्रक वाहतुकीच्या  ळे दषु्काळग्रस्त िांतात अधधक 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

असेल तेरू्न धान्याहद वस्तु पोचववता येतात. एकंदरीने पाहता मनुष्यास अत्यंत 
अवश्य त्या अन्न नन वस्त्र आणि त्याचिमािे इतर वाटेल त्या वस्त ु ब नयंत्री 
पध्दतीपेक्षा यांबत्रक पध्दतीने लक्ष लक्षपट अधधक िमािात उत्पाहदता येतात, हव्या 
नतर् ेहव्या तेरू्न पुरववता येतात. तेव्हा अन्न - वस्त्राहदक अत्यावश्यक वस्तूंचे वा  
ववलासीय उपभो्य पदार्ांचे उत्पादनसामथ्यथ यंत्रशक्तीची जोड मनुष्यास ममळाल्यास 
पूवीहून सहस्त्रपटीने वाढते, घटिे तर शक्यच नाही, ही गोष्ट यंत्राने शतु्रही मान्य 
करतात. 
पूवीहून अगदी र्ोडया श्रमात मनुष्याला सहस्त्रपटीने अधधक अन्नवस्त्राहद आवश्यक 
वस्तूंचा नन उपभोगांचा पुरवठा जी यंत्र े करतात, ती मनुष्याची  ेकारी वाढववतात 
अस ेम्हििे ककती ववपयथस्त होय, हे आता सहज ध्यान्यात येण्यासारखे नाही काय? 
समजा, एका कुटंु ातील सहा कती मािस ेहस्तश्रम नन खेडवळ पध्दत यानी वषथभर 
सारखी खपून त्यांना तुटपुंजे अन्नवस्ते्र कसे से उत्पाहदता येत होते. त्यांनी उत्कृष्ट 
यंत्र आिून तीच शेती नव्या वैज्ञाननक पध्दतीने केली. त्यामुळे पूवीपके्षा फारच 
र्ोडया श्रमात त्यांना पूवीहून दसपट धान्य नन वस्त्र उत्पाहदता आले म्हिजे पूवीहून 
ती मािस े श्रीमंत, सुखी नन संतुष्ट होऊन त्याववना त्यांचे वषाथकाठी ककतीतरी 
का ाडकष्ट वाचले आणि त्यामुळे जर  हुतेक हदवस त्यांना सुखाच्या सुट्टीत 
घालववता आले, तर त्यांच्या या सुट्टीला ‘ ेकारी’ का म्हिता येईल?  ेकारी म्हिजे 
का ाडकष्ट करूनही पोटास न ममळिे, आवश्यक वा उपभो्य वस्तु न ममळिे. परंतु 
अन्नवस्त्राहद सवथ पदार्ांचा पुरवठा का ाडकष्टांची आवश्यकताच न उरिे म्हिज े
काही ‘ ेकारी’ नव्हे! उलटपक्षी त्या कुटंु ास का ाडकष्टापासून सोडवविारी, सवथ 
उपभो्य वस्तूंचा पुरवठा अल्पसायासात, न्यनूतर व्ययात, दसपटीने अधधक 
िमािात करून देिारी आणि त्यामुळे आपला  हुतेक वेळ का ाडकष्टांच्या त्रासातून 
सुटल्यामुळे आनंदाच्या नन हौसेच्या इष्ट त्या त्या कामी घालववण्यास मोकळा 
ठेविारी, ही यंत्रसाहाय्याने िाप्त करून हदलेली पररल्स्र्नत म्हिजेच खरी श्रीमंती 
होय! 
आता समजा, त्या कुटंु ाचे धनधान्याहदक उत्पन्न यंत्र ंळे अस े दसपटीने वाढले 
असताही जर त्याचा उपभोग त्यातील दोघेनतघे  भाऊच घेऊ लागले, आणि  ाकीचे 
भाऊ नागवले; यंत्रे चालववण्यासही र्ोडेतरी मनुष्यश्रम जे लागिारच, त्यांचा सारा 
भार त्या नागवलेल्या भावांवरच टाकला गेला; या अन्यायामुळे त्या नागावलेल्या 
भावांना इच्छेववरूध्द अधधक श्रम (म्हिज े का ाडकष्ट) कराव े लागून त्या मानाने 
भरपूर अन्नवस्त्र न ममळून त्यांची वपळविूक नन छळविूक होत राहहली - तर तो 
दोष त्या यंत्र ळाचा ठरेल काय? मुळीच नव्हे! तो दोष यंत्राचा नसून असमान 
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वाटिीचा आहे. यंत्राच्या योगे उत्पादन अत्यल्प श्रमात, न्यूनतम व्ययात, अत्याधधक 
िमािात वाढले.  स्स,् येरे् यंत्राचा सं ंध, कायथ, दानयत्व संपले! त्या पूवीहून 
अत्याधधक आणि पूवीहून अनत स्वस्त अशा अन्नवस्त्रहदक उत्पादनाचा यो्य तो तो 
वाटा यो्य त्या त्या वाटेकर् यास जर न ममळाला तर तो दोष यंत्राचा नसून 
वाटिीचा होय. त्या ननष्पीडडत भावांनी, वपळिूक नन छळिूक झालेल्यांनी, ती 
वाटिी सुधारावी, अधधक उत्पादनातील आपला यो्य वाटा ममळवण्यासाठी त्या 
भागीदारांशी भांडावे - यंत्राशी नव्हे! जी गोष्ट या कुटंु ाची तीच गोष्ट मानवी 
समाजाची. 
 ेकारी यंत्राने वाढत नाही, तर ववषम वाटिी वाढते! आणि ववषम वाटिीचा दोष 
यंत्राचा नसून समाजरचनेचा आहे !! 
यंत्राने  ेकारी वाढते असे म्हििे म्हिज ेपाऊस हवा तसा पडल्याने दषु्काळ पडतो 
ककंवा जेवावयास यर्ेच्छ अन्न असल्यामुळे उपासमार होते, अस ेम्हिण्यासारखाच 
वदतोव्याघात होय! सवथ जगात  ेकारी आहे अस ेम्हिण्यात अर्थ असा असतो की, 
मनुष्यमात्रास अन्नवस्त्राहदक आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा पडलेला असून का ाडकष्ट 
करूनदेखील त्या उपाल्जथता येत नाहीत. परंतु यतं्राच्या सम्यक उपयोगाने वैज्ञाननक 
नन सामुदानयक कृवष केली तर अन्नवस्त्रांचे उत्पादन ‘राक्षसी’ िमािावर वाढू शकते 
हाच तर यंत्रववरोधी लोकांचा यंत्रावरील मूळ आक्षेप आहे! म्हिजे यंत्रामुळे 
मनुष्यजातीस यंत्रहीन ल्स्र्तीत होता त्याहून ‘राक्षसी’ िमािात अन्नवस्त्राहदकांचा 
अधधक पुरवठा मनुष्यास होऊ शकिारा. फार र्ोडया श्रमात, का ाडकष्टांचीसुध्दा 
आजच्या इतकी आवश्यकता न लागता मनुष्यास भरपूर अन्नवस्त्राहद उपभो्य 
पदार्थ ममळू शकिार! अर्ाथत ् यंत्राने का ाडकष्टांनी आवश्यकताच न उरता  ेकारी 
नाहीशी होिार! अन्नवस्त्र ममळत नाही म्हिूनच मनुष्य का ाडकष्ट करू पाहतो; 
त्याला का ाडकष्टांची हौस असते म्हिून नव्हे. तर यंत्रामुळे त े अन्नवस्त्राहदक 
पदार्थ िचंड िमािात आणि आजच्याहुन अगदी कमी मनुष्यश्रमाने उत्पन्न होऊ 
शकतात हे तुम्हीच तावातावाने िनतपाहदता, तर यंत्रामुळे  ेकारी वाढिे मूलतुःच 
अशक्य आहे हे तुम्ही त्या म्हिण्यानेच मसध्द करता. यंत्रान े सगळी कामे होऊ 
लागली म्हिज ेकोिास नोकरीच ममळिार नाही, करावयास कामच उरिार नाही, ही 
भीनत जी तुम्ही िदशथववता, ती मनुष्य हा का ाडकष्टासाठीच काय तो नोकर् या 
शोधीत भटकत आहे, अन्नवस्त्राहदक उपभो्य पदार्थ त्यास यर्ेच्छ घर सल्या 
ममळाले तरीही तो नोकर् या शोधीत हहडंत कफरेल, अशी काहीशी ववक्षक्षप्त समजूत 
तुमची नकळत झालेली असते, म्हिूनच ही परस्परववरूध्द ववधाने केली जातात. 
यंत्राने सवथ कामे होऊ लागून उत्पादन खूप वाढले तर नोकर् या ममळिार नाहीत हे 
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खरे; पि त्याचे कारि अस े की, मनुष्याला आजच्यासारख्या का ाडकष्टााांच्या 
नोकर् यांची आवश्यकता उरिार नाही. र्ोडया श्रमात, त्याला आज ममळते त्याहून 
दसपट अन्नवस्त्रिभनृत उपभो्य वस्तु स्वस्तात हव्या नततक्या ममळू लागल्याने 
का ाडकष्टांच्या नोकर् या करण्याची पाळीच मािसावर येिार नाही. नोकर् या 
ममळिार नाहीत म्हिज े नोकर् या करण्याची आवश्यकताच उरिार नाही. 
का ाडकष्टावाचून आजच्यापेक्षा अधधक सुलभतेने नन स्वस्ताईने हवे ते उपभो्य 
अन्नवस्त्राहद पदार्थ यंत्र ळे सामाल्जक उत्पादन वाढल्याकारिाने ित्येकास ममळू 
लागतील! हवी ती वस्तु का ाडकष्टाच्या नोकरीवाचून ममळत असल्यामुळे जर 
कोिीच नोकरी करीनासा झाला तर त्या ल्स्र्तीस काही ‘सावथबत्रक  ेकारी’ म्हित 
नाहीत!! 
घरच्या एक कुटंु ािमािेच एका राष्राची ल्स्र्नत. त्या राष्रात यंत्रहीन ल्स्र्तीत 
त्यातील सवथ लोकांना अन्न, वस्त्र, छत्री, घरदार, गाडया, सुर् या, शस्त्रें िभनृत 
संसाराच्या अनेक वस्तूंसाठी हदवसा दहा तास खपावे लागे अस ेसमजू. आता त्या 
त्या वस्तूंना करिारी यंत्र े आिली, तेर्ील शेती, धगरण्या, कारखाने, नव्या 
ववज्ञानपध्दतीने यांबत्रक िमािावर चालू झाले, तर त्यांचे उत्पादनही यांबत्रक 
िमािावर वाढिार. अन्नवस्त्र,  ूट, छत्रीिभनृत त्या त्या सार् या वस्तु पूवीपेक्षा 
दसपटीने अधधक िमािात, दसपटीने कमी व्यापात नन श्रमात नन म्हिूनच 
दसपटीने स्वस्तात ममळू लागतील. त्यांच्या आवश्यकता अशा िकारे भागू लागल्यान े
पूवीचे का ाडकष्टही दशांशाने कमी होतील. त्यामळेु उरलेला वेळ आपापल्या हौसेच्या 
कामात तरी जो तो स्वेच्छेने घालवील, ककंवा ववसाव्यात घालवील. काही झाले तरी 
त्या वाढलेल्या ररकामपिास  ेकारी वाढलेली आहे अस ेकाही कोिी म्हििार नाही!! 
नसते दोष यंत्रावर लादता येत नाहीत! 
आता त्या राष्रात यंत्र ळे अस ेदसपट अन्नवस्त्रिभनृत पदार्थ उत्पन्न होऊनही जर 
ते त्यातील काही व्यक्तींना ममळाले नाहीत तर तो दोष यंत्राचा का म्हिावयाचा? 
पूवी ममळत होते त्यापके्षा दसपट अन्नवस्त्र, त्यापेक्षा कमी का ाडकष्टात जर 
उत्पाहदले जात आहे, तर यंत्राने त्यातील ित्येक व्यक्तीस पूवीपेक्षा दसपटीने सुखी 
केले आहे असेच म्हटले पाहहज,े  ेकार केले असे नव्हे. येरे् यंत्राचे कतथव्य संपले. 
दसपटीने अधधक अन्न उत्पाहदले असताही काही मािस ेइतरांकडून नागवली गेली 
ककंवा दसपट सुखी न होता मभकारी झाली, तर तो दोष समाजरचनेला म्हटला 
पाहहजे. ती यंत्र े समाईक ठेवा, ते यर्ेच्छ उत्पाहदलेले अन्नवस्त्र समान िमािात 
ित्येक व्यक्तीला वाटून द्या, ते कमी लागिारे का ाडकष्ट ववमशष्ट वगाथच्याच 
डोक्यावर न लादता सवांकडून करून घेऊन सवांचाच भार हलका करा. पूवीपेक्षा 
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ररकाम्या राहिार् या वेळात सवांनाच अधधक सुट्टया नन कमी श्रम भोगू द्या. 
का ाडकष्टावाचून वाचलेला नन सक्तीचे काम नसलेला वेळ ज्याला त्याला आपल्या 
लहरीिमािे काव्य, कला, व्यायाम, वाचन, परोपकार, इतर, उद्योग, शोध-संशोधन, 
करमिूक, कसरती, यर्ा इष्ट तर्ा घालवू द्या! यंत्र ेसारीच कामे करू लागली तर 
मग मनुष्याने करावयाचे तरी काय? अशा शंकेन ेघा रलेल्यांनी हे ध्यान्यात धरावे, 
की मनुष्य जे का ाडकष्ट करतो ते त्यास हवे म्हिून करीत नसतो. यंत्राने 
का ाडकष्टांची आवश्यकता ल्जतकी कमी होईल नततके मनुष्यास हलकेच वाटेल, 
 रेच वाटेल. पि यंत्रामुळे का ाडकट टळतात म्हिज ेमनुष्याने कोितेच आवडत े
कामही करू नये, असा काही यंत्रशास्त्राचा ननश्चय नाही! उलट मनुष्य आपल्याला 
वाटेल ते काम करण्यास वा न करण्यास स्वतंत्र होईल. कारि यंत्राने उत्पादन 
वाढल्यामुळे आज  ळे  ळे कराव्याच लागिार् या का ाडकष्टांपासून मनुष्याची 
यंत्रामुळे झाली तर सोडविूकच होिार आहे. त्याचिमाि ेज्याला साधी राहिी हवी 
असेल त्याला देखील यंत्र े काही आडवी येत नाहीत. त्याला हवा तर त्याने पंचा 
नेसावा, लंगोटी नेसावी. तो मुळीच काही न नेसला तरी देखील यंत्र त्याला  ळे ळे 
वीतभर जरीकाठाचे धोतर काही नेसवीत नाही! तो मठीत लोळो, झोपडीत राहो, फळे 
खावो, उपास करो! यंत्रान ेसाधी राहिी नाहीशी होऊन ती महागडी होते वा ववलासी 
होते, हे म्हििे असमंजसपिाचे आहे. यंत्र ब चारे  ोलून चालून जड, ननजीव, 
इच्छाशून्य, परतंत्र! त ेहोऊन काही त्याने उत्पादन केलेल्या पदार्ाथचा सारा गट्ठा 
कोिच्यातरी एका लाडक्या वगाथस देत नाही; कोिाचा काढून घेत नाही. तेव्हा 
यंत्रामुळे  ेकारी वाढते. साधी राहिी ब घडते, श्रीमंत-मभकारी असा वगथकलह पेटतो, 
सारी कामे यंत्रच करू लागले तर मनुष्य ररकामपिाने गंजून, आळसाने गांजून 
ननकम्मी होऊन पडेल; काम करण्याच्या ननढळाच्या घामाने ममळववलेली भाकरी 
खाण्याच्या आनंदास अंतरेल; तो इंहद्रयांचा द ुळा, मनाचा अनुदार, अंगाचा जरत्कारू 
 नेल, आणि यंत्राचाच दास होऊन पडेल! इत्याहद सारी ओरड पूिथपिे 
असमंजसपिाची नन भेकडपिाची असून आजच्या समाजरचनेच्या ववषमतेचे हे दोष 
केवळ साहचयाथमुळे हे भा डे अडािीपि यंत्रावर लादीत असते! घराच्या आधारस्तंभ 
असा खां ; पि आचरटपिे ककंवा अंधळेपिे डोक्यास धाडकन ्लागताच. धचडखोर 
मूल जस ेतो दोष आपल्या अवखळ वतथनाचा नसून खां ाच्याच मारक्या स्वभावाचा 
आहे अस े समजते आणि खां ासच ‘माझ्या डोक्यावर आपटलास काय?’ म्हिून 
काठीने सडकू लागते, तसाच हा धचडखोर असमंजसपिा, यंत्राचा सुदपयोग न करता 
आल्यामुळे समाजरचनेतील ववषमतेच्या दोषाने वगाथवगांचे चाललेले अर्थयुध्द, 
ननष्पीडन सत्वशोषि,  केारी, श्रममकांची वपळिूक, दाटीची राहिी िभनृत मािसांच्या 
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दोषांचे खापर त्या दोषाशी कोिचाही अपररहायथ वा अंगभूत सं ंध नसलेल्या यंत्राच्या 
डोक्यावर फोडीत असतो! त्यातील हेत्वाभास ध्यानी घेऊन आपल्या राष्राने लेशमात्र 
न ब चकता आता ह्या यतं्रयुगाचे मनुःपूवथक स्वागत कराव.े 
यंत्रापासून जो आहे तो तो लाभच आहे. यंत्राच्या दरुूपयोगास टाळून सामुदानयक 
सदपुयोग कसा करावा ह्याचा आधर्थक वस्तुपाठ रमशया आज स्वतुःला नन जगाला 
देतच आहे. जर यंत्राने  ेकारी वाढत असती नन मनुष्य द ुळावत असता, तर आज 
सामुदानयक यंत्रियोगात िचंड िमािावर ज्यांचे सारे राष्रीय  ळ एकवटलेले आहे, 
भांडवल गुंतववलेले आहे, तो रमशया, सार् या जगातला मभकार, सार् या जगातला 
 ेकार, सार् या जगातील दुुःखी नन द ुळा झाला असता. पि आज वीस वषांच्या 
ियोगानंतरही वस्तुल्स्र्नत अगदी उलट आहे. यंत्रशक्तीमुळेच रमशया हे आज 
जगातील ि ळातले ि ळ, संपन्नातील संपन्न, ित्येकजिास काम, अन्नवस्त्र नन 
आनंद उपभोगू देिारे राष्र झालेले आहे. 
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६. ‘न  ुल्ध्दभेदं जनयेद्’ म्हिजे काय? 
र्ोडया हदवसामागे केडगाव येरे् धमथभोळेपिाचे जे एकंदरीत वाह्यात िदशथन झाले 
ककंवा सांगलीला जो एक यज्ञ झाला त्यासारखी आजच्या आपल्या हहदंरुाष्राच्या 
उध्दारिास वा धारिास अवश्य ते साहाय्य न करता उलट भा डेपिाच्या रोगाची 
घातक सार् वरचेवर फैलाववण्यास कारिीभूत होिारी ‘धमथकृत्ये’ पूवीपेक्षा अगदी 
तुरळक होतात अशी सनातनी मंडळींची हळहळ येता जाता ऐकू येते. 
त्यांना वाटत असलेली ती हळहळ एकंदरीत खरी आहे. पूवी  ारा  ारा वष ेसारखी 
पेटलेली िचंड यज्ञकंुडे आणि जपजाप्यांची सतत अनुष्ठाने जशी देशभर सारखी चालू 
असत, त्याच्या मानान े ह्या िकारची धमथकृत्ये आज जवळजवळ नामशेष होत 
आलेली आहेत ही गोष्ट खोटी नाही. त्या तसल्या िकारच्या धमथकृत्यांचे युग संपले 
आहे. त्यांचेही एका पररल्स्र्तीत काही कायथ होते, त्या पररल्स्र्तीत त्यांचे अल्स्तत्व 
नन िस्र्ही अपररहायथ होते. पि आता त्यांचा काहीएक उपयोग उरलेला नसून 
उलटपक्षी आपल्या हहदंरुाष्राची िज्ञा धमथभोळेपिाच्या अफूची गोळी देऊन  ेशुध्द 
करण्यासच काय ती असली धमथकृत्ये कळत न कळत कारिीभूत होत असल्यामुळे 
ती ‘धमथकृत्ये’ या पदवीस देखील आता पात्र राहहलेली नाहीत. नवग्रहांची 
अररष्टशांनतिीत्यर्थ लाख लाख जपजाप्यें, एक लक्ष अर्वथशीषाथचे पाठ, गायत्री मंत्राची 
कोहट आवतथने, आगीच्या होळया पेटवून त्यात खंडोखंडी तुपाचे हौद केवळ जाळून 
टाकि,े इत्याहद ‘धमथकृत्यांनी’ आपल्या हहदंरुाष्टाचे एक दमडीचेही ऐहहक हहत 
साधिारे नाही; पारलौककक हहताचा िश्न गहृीत घेतला तरीही ह्या असल्या लोकांना 
िज्ञाहत करिार् या लोकांच्या ऐहहक उध्दारास वा धारिास काडीचेही साहाय्य न देता 
उलट त्यांचे ित्यक्षपिे अहहत करिार् या ह्या ‘धमथमप्यसुखोदकथ लोकववकृष्टमेवच’ 
णझडकारून ज्यायोगे ननुःशे्रयसासहच ऐहहक अभ्युदयही ित्यक्षपिे राष्राच्या पदरात 
पडतो अशी जी साल्त्वक धमथसाधने आहेत, तीच ह्या ताममसक र्ोतांडाहून आता 
यापुढे तरी अधधक आचरिीय नन आदिीय समजली पाहहजेत. 
ही अज्ञानावर अधधष्ठाननलेली िचंड कमथकांडे हदवसेहदवस नामशेष होत चाललेली 
आहेत, अशा िकारची ही लोकववकृष्ट, असुखोदकथ  नन िज्ञाघातक धमथकृत्ये लोपत 
आहेत हे सनातनी  ंधंूचे गार् हािे खरे आहे. पि त्याववषयी त्यांना जी हळहळ वाटते 
ती मात्र अनाठायी आहे. मनुष्याच्या मनावरचा धाममथक छाछूचा पगडा पूवीपेक्षा 
पुष्कळ िमािात कमी होऊन हहदंसु्र्ानातसुध्दा ववज्ञानयुगाचा पगडा अधधकाधधक 
 सत चाललेला आहे आणि  ुल्ध्दवादी पक्षाचे ियत्न त्या िमािात सफळ होत 
आहेत, ह्याचीच ती पुरातनांची हळहळ एक अखंडनीय साक्ष होय. 
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यास्तवच  ुल्ध्दवादाचा भडडमार दपु्पट उत्साहाने चालवून धमथभोळेपिाची ही अजूनही 
मधून मधून मुसंडी मारू पाहिारी उचल पुनुःपुन्हा दा ून टाकली पाहहजे. हेटाळिीने 
नव्हे, रागाने नव्हे, गंमत म्हिून नव्हे, द्वेषाने तर नव्हेच नव्हे, पि आपल्या 
राष्राला धाममथक अज्ञानाच्या तमोयुगातनू आजच्या पुढारलेल्या ववज्ञानयुगात आिून 
सोडिे हे आपले अत्यंत पववत्र असे कतथव्य आहे, हाच एक खरा धमथ आहे. आपल्या 
ह्या आजही पुरातनांचीच पूजा करीत  सलेल्या सनातनी  ंधंूनासुध्दा आपल्या 
 ुल्ध्दवादाने आज ना उद्या ह्या नवग्रहशांनतिभनृत भा डया धमथकल्पनांचे फोलपि 
पटवून देऊन त्यांनाही आजच्या पररल्स्र्तीत जो आपल्या हहदंरुाष्रास उध्दारक 
होईल, जो वैज्ञाननक सत्यावर उभारलेला आहे, जो इर् े लोकहहतकारक आणि 
म्हिूनच परत्रीदेखील ननुःशे्रयस्कर झालाच पाहहजे असा आचारच आजचा खरा 
धमाथचार ठरिार आहे, अशाच मताचे करून सोडू अशा ननष्ठेने आपि त्यांच्याशी 
पुनुःपुन्हा ववचारववननमय केला पाहहज.े त्या भाकड कमथकांडाचा फोलपिा पुनुःपुन्हा 
उघडकीस आिला पाहहजे. आज जे जे िाचीन धमथववधध, समज, ननष्ठा, 
धडधडीतपिे खोटया नन वायफळ ठरलेल्या आहेत, त्यांच्यावरील मनुष्यजातीचा 
उरलासुरला ववश्वासही साफ नाहीसा होईतो सत्याचा िचार सारखा िमािशुध्द 
ियत्नांनी करीत राहहले पाहहज.े हहदंसुमाजातीलच नव्हे, तर भाकड धमथवेडाने 
ग्रासलेल्या णिस्ती मुसलमानाहदकांतील लक्षावधध अडािी लोकांतूनही ही अज्ञानाची 
रोगट सार् जी फैलावली जात आहे ती हटवून त्यांनासुध्दा ववज्ञानाच्या शुध्द 
वातावरिात नेऊन सोडि े ुल्ध्दवाद्यांचे कतथव्य आहे. कारि गावामध्ये कोित्याही 
भागात रोगािू जोपासले गेले, की त्यांचा उपद्रव सार् या गावाचे आरो्य संकटात 
पाडल्यावाचून सहसा सोडीत नाही. 
धमथवेडया कमथकांडांच्या समर्थकांचे तीन वगथ 
आज जे अशा अज्ञानाधधल्ष्ठत भा डया धमथववधींचे िस्र् माजववतात ककंवा माजवू 
देतात त्या लोकांचे तीन वगथ पडतात. पहहला अट्टल लुच्चांचा. ह्या मंडळींचा धंदाच 
हा असतो, की नाना र्ापारु्पांनी आणि फसव्या चमत्काररक करामतींनी लोकांमध्ये 
दैववक शल्क्त असल्याचा  ोभाटा करवावा आणि लाखो भोळयाभा डया लोकांना 
नवससायस, गंडेदोरे, ताईततावीज िभनृत ढोंगधत्तरु् यांच्या नादी लावून लाखो रूपये 
कमवाव.े ह्या वगाथचे लोक तकथ ववतकाथना वा युल्क्तवादांना दाद देिार नाहीत. कारि 
ते कळूनसवरूनच तसल्या ढोंगांचा फैलाव करतात. त्या ढोंगांवर िमाणिक अस ेजे 
लाखो लोक झुकववले जातात त्यांचा भा डेपिा घालवविे हाच एक ह्या ढोंगी 
धंदेवाअकांना वठिीवर आिण्याचा उपाय आपल्या हाती आहे. 
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दसुरा वगथ ह्या िामाणिक पि भोळसर धगर्हाईकांचा. ह्यांचा वरील धाममथक 
ढोंगधत्तरु् यावर खरोखर ववश्वास  सलेला असतो. परंतु त्यांच्यात जर आपि त्या 
ढोंगांचे ब  ं फोडून ित्यक्षपिे ित्ययास येिार् या वैज्ञाननक ज्ञानाचा नन  ुल्ध्दवादाचा 
फैलाव केला तर त्यांच्यातील अनेक लोक शुल्ध्दवर येऊ शकतात. 
नतसरा वगथ जाित्या लोकांचा. हे धाममथक कमथकांड अज्ञानजन्य आहे, फोल आहे, 
अ ाधधत सलृ्ष्टननयम पूजािार्थनांनी कदावप टळिारे नसतात; समुद्र, सूयथ, गहृनक्षत्रें, 
भूकंप, रोग, आरो्य िभनृत पदार्थ हे सलृ्ष्टननयमांही  ध्द आहेत; भौनतक 
कायथकारिभावांच्या अ ाधधत सूत्रांनीच त्यांचे ननयमन होत असून वैहदक ऋचांची, 
कुरािांतील आयतांची वा  ाय लांतील समथनांची ककतीही आवतथने करून त्यांना 
आळववले तरी ते आळववले जात नाहीत, पळववले जात नाहीत; खां ांपुढे वाचलेल्या 
कववता जशा खां ास कळत नाहीत तसेच त्यांना त्यांच्या स्तोत्राचे अक्षरही समजिे 
शक्य नाही; इत्याहद सवथ गोष्टी ह्या नतसर् या जाित्या वगाथस कळतात. त्यांचा 
स्वतुःचा या भा डया अनुष्ठानाच्या फलशु्रतीवर लवलेश ववश्वास नसतो. 
पि तरीही ह्या वगाथचे लोक अशा धमथभोळया अनुष्ठानाहदक स्तोमास ववरोधीत 
नाहीत. इतकेच नव्हे तर अज्ञानी लोकांच्या भावना दखुवविे हा मशष्टाचार नव्हे अस े
समजून त्या अज्ञ अनुष्ठानाहदकांना उते्तजनही देतात. कारि एक तर अज्ञानमय का 
होईना, पि लोकांना धमथ ुल्ध्द राहो अशी या जाित्या लोकांचीच एक खुळी आशा 
असते, आणि त्याहूनही त्यांच्या या दटुप्पी वतथनाचे जे खरे कारि असते ते हे की 
धमथभोळया वगाथस उघडिे दखुवून आपला त्यांच्यातही गाजलेला मशष्टपिा 
गमावण्यास त ेमसध्द नसतात. त ेस्वतुः शनीची पूजा  ांधिार नाहीत, संध्यादेखील 
करिार नाहीत, कोिी नगण्य नारायि महाराज स्वतुःस ‘अनंतकोहट ब्रह्यांडनायक’ 
म्हिून भक्तांकरवी गुपचूप म्हिवून घेऊ लागले ककंवा शननस्तोत्राची कोिी पारायिे 
करू लागले तर हे अंतुःस्र् संभाषिात त्यांची हटंगलही करतात; पि लोकांच्यामध्ये 
आपला मशष्टपिा गमावू नये म्हिून केडगावास भेटी देऊन तेर्ील ‘गोववदंा’ च्या 
भजनातही त ेटाळयांची सार् देतील. त्यांना प्यावयास पायाचे तीर्थ कोण्या लफं्या 
 ुवांनी हदले तर त ेमनात धचडतील पि उघडपिे ते घेण्याचे नाकारिार नाहीत तर 
घेतलेसे करण्यासाठी तोंडापयतं नेऊन नाकावर  ोट ठेवून त्याच्याआड खाली सोडून 
देतील. आणि कोिी त्यांना जर ववचारले की, या ढोंगधतुर् यास िकटपिे ववरोधून 
लोकांचे अज्ञान घालवविेच आपले खरे कतथव्य नाही का? तर उत्तरतील, की 
कोिाच्याही भावना कशाला दखुवा? ‘न  ुल्ध्दभेदं जनयेद् अज्ञानां कमथसंधगनाम!्! 
धमथभोळया अज्ञानास उचलून धरिार् यांचे हे जे तीन वगथ आहेत लुच्चे धंदेवाईक, 

नेिते भा डे आणि जािते संकोची, ह्या नतघांच्या तोंडी आपापल्या असल्या 
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वतथनाच्या समर्थनार्थ हेच वाक्य मुख्यत्वेकरून रूळत असते की ‘न जनयेद् 
 ुल्ध्दभेदम!्’ कोिाही  ुल्ध्दवादाने कोित्याही धमथभोळया रूढीवर ककंवा ववधीवर टीका 
केली, की ह्या मंडळींची हीच कोल्हेकुई एकदम चालू होते, की ‘अहो! ते सगळे खरे 
असेल, पि  ुल्ध्दभेद का करता? लोकांच्या भावना का दखुववता? न  ुल्ध्दभेदं 
जनदेय ् अज्ञानां कमथसंधगनाम!् जेषयेत ् सवथकमाथणि ववद्वान ् युक्तुः समाचरन!्!’ हा 
श्लोक आमच्यासमोर स्वतुःच्या धमथभोळेपिाच्या वा लोकभीरूपिाच्या समर्थनार्थ 
इतके वेळा अशा सुधारिांना ववरोधधिार् या वा सुधारिांचा उघड पुरस्कार करण्यास 
मभिार् या मंडळींनी पुढे केलेला आहे, की त्या श्लोकांच्या अर्ाथचा एकदा केव्हातरी 
उलगडा केल्यास आणि ‘ ुल्ध्दभेद का करता? भावना का दखुववता?‘ ह्या अनेक 
जिांनी सहदच्छ िामाणिकपिे ववचारलेल्या िश्नांचे उत्तर हदल्यास पुष्कळजि अशा 
भाकड भावनांचा नन रूढींचा उघड उघड ननषेध करण्यास आणि सुधारिांना उचलून 
धरण्यास पुढे येतील असा  राच संभव आहे. ननदान आमच्यापुरते  ुल्ध्दवादाचे 
समर्थन तरी आम्ही केल्यासारखे होईल. 
ज्या भगवदगीतते हा श्लोक आहे ती गीताच मुळी ‘ ुल्ध्दभेद’ करिारी नाही काय? 
कोित्याही ‘अज्ञ’ मािसाचे कोितेही कृत्य वा भावना ननषेधून नये तर उलट 
‘ववद्वानाने’ ती ‘सवथ कमे’ ककतीही िज्ञाहत, भाकड नन लोकहहतघातक असली, तरी 
त्या अज्ञांसह आपिही ‘समाचरावींत’ - असा जर, अज्ञांचा  ुल्ध्दभेद करू नये असा 
या गीताश्लोकाचा अर्थ असेल तर तो दोष हाच ित्यक्ष गीतेचा मूळ पाया आहे! 
कारि उर्ळ भूतदयेच्या झटक्यासरशी अज्ञानी झालेल्या अजुथनाला राज्य गेले तरी 
धचतंा नही, पि हे लढि ेनको अशी जी  ुल्ध्द झाली, नतचा भेद करून ‘कुतस्त्वां 
कश्मलममदं ववषमे समुपल्स्र्तम’् अस े फटकारीत त्याच्या अत्यंत कोमल भावना 
अत्यंत सत्यननष्ठुर  ाण्याने दखुववण्यासाठीच गीतेचे अठरा अध्याय श्रीकृष्िांनी 
सांधगतले. अजुथनाचा पुरता  ुल्ध्दभेद केला नन टाकलेले धनुष्य त्याच्याकडून 
उचलववले! अजुथन अगदी डोळयातून हटपे गाळून ‘नको युध्द’ अस े म्हित आहे, 
 ुल्ध्दवादाने ‘शे्रयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके’ अस ेतत्वज्ञानही सांगत आहे, तवे्हा आता 
‘न जनयेद्  ुल्ध्दभेदम’् अशा आपल्याच उपदेशाला अनुसरून याला ‘लढ’ म्हिून न 
सांगता जाऊ द्यावा आपला रि सोडून, इतकेच नव्हे तर ह्या अज्ञानाच्या भावना 
उगीच दखुववण्यापेक्षा आपिही त्याच्याच लहरीने त्याची सवथ कामे वरवर 
केल्यासारखे दाखवीत, राज्य सोडून तो ते भैक्ष्य आचरण्यास झोळी घेऊन  ाहेर 
पडला की आपिही त्याच्यामागे झांज घेऊन ‘अजुथनाला दान दे भगवान!्’ म्हिून 
मभक्षा मागत हहडंाव े - ‘जोषयेत्सवथकमाथणि ववद्वान ् युक्तुः समाचरन!्’ असा काही 
श्रीकृष्िाने आपल्या त्या उपदेशाचा अर्थ आचारून दाखववला नाही! तर उलट त्याला 
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त्याला भैक्ष्य ुध्दीला क्लैब्य म्हिून ननभथल्त्सले, त्याच्या भावनांना धधक्कारले, 
त्याच्या पुल्ष्पतवाक अज्ञानाचे धधडंवडे काढून त्याला पाण्यापरीस पातळ करून सोडले 
आणि त्याचा ववझत चाललेला पराक्रमाचा हुताशन आपल्या उते्तजक वािीच्या 
स्फोटक अन्धनाचे पुन्हा िज्वलून त्या रिकंुडात आततायाचं्या अक्षौहहिीमागून 
अक्षौहहिी स्वाहा गजथत  ळी हदल्या! 
ज्ञानाचा जो जो उपदेश तो तो अज्ञानाचा ‘ ुल्ध्दभेद’ करतो! पथृ्वी वाटोळी म्हटली 
त्याने त्या वेळच्या युरोपीय धमथवेडाच्या भावना इतक्या ि ळपिे दखुववल्या की त्या 
धमथवेडाने त्या सत्यवक्त्यास ल्जवे मारले! पोपच्या धमथ ुल्ध्दला अमेररका माहीत 
नव्हती. कोलं स म्हिाला, अमेररका आहे. पोपच्या धाममथक भावना त्यामुळे इतक्या 
दखुल्या की कोलं सला पाखंड गिण्यांत आले, अशावेळी पोपच्या अज्ञानाच्या 
भावना दखुवू नयेत म्हिून कोलं साने अमेररका सापडली नाही, अल्स्तत्वातच नाही 
अस ेम्हिावयाच ेकी काय? सकाळी शाळेत जाण्याची मुलाची  ुल्ध्द नसते. त्याचा 
 ुल्ध्दभेद करून त्याला शाळेत धाडू नये की काय? अज्ञ मनुष्य द्यूत खेळण्यात 
आपले हहत समजतो म्हिून द्यूताववरूध्द उपदेशू नये की काय? त्याचा  ुल्ध्दभेद 
करू नये की काय? 
धमथभोळया अनुष्ठानांना ककंवा अस्पशृ्यतेसारख्या दषु्ट धमथसमजुतींना ककंवा 
गाईसारख्या पशूस परलोकी स्वगथ देिारी देवता मानून मंहदरात स्र्ापून पूजा 
करिार् या भा डेपिाला ककंवा यज्ञामध्ये इकड ेमािस ेभुकी मरत असता खंडोगिती 
तूप आगीत ओतीत  सिार् या अवववेकाला, ककंवा दधुाळ गाईसारखे उपयुक्त पशु 
मारल्याने देव पावतो असे मानिार् या मुल्लाशाहीला, ककंवा हजारो वषांपूवी रचल्या 
गेलेल्या मनुष्यकृत वेद, अवेस्ता, कुरािपुराि,  ाय ल, इंजील िभनृत आदरिीय 
परंतु ज्यामध्ये आजच्या ववज्ञानाच्या कसोटीस न उतरिारी अनेक अज्ञ ववधाने 
असलेल्या, आजच्या पररल्स्र्तीत मनुष्याच्या हहताला नन िगतीला घातक अशा 
गुलामधगरीसारख्या संस्र्ा वैध मानलेल्या आहेत त्या त्या ग्रंर्ाना ईश्वरकृत मानून 
त्यातील अक्षर नन अक्षर बत्रकाला ाधधत सत्य आहे अस े सार् या जगाने मानाव े
म्हिून  लात्कारानेसुध्दा िचार करू ननघिार् या अट्टहासाला आम्ही  ुल्ध्दवादी जर 
समपथक युल्क्तवादाने नन ित्यक्ष पुराव्याने खोटे पाडू लागलो, ववरोधू लागलो, तर 
आम्हांस जे सांगतात ‘ ुल्ध्दभेद करू नका! धाममथक भावना दखुवू नका’ तेच लोक 
त्यांच्या धाममथक मतांहून जी मभन्न मते असतात त्यांच्या भावना दखुववण्यास नन 
 ुल्ध्दभेद करण्यास मुळीच कचरत नाहीत! हा गीतेचा श्लोक ते स्वतुःच त्यांनी 
आम्हांस सांधगतलेल्या अर्ी मुळीच मानीनासे होतात! कस ेते पहा - 
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गोपूजेच्या वा पंचगव्याच्या भाकडपिास आम्ही ननषेधू लागलो की, ‘ ुल्ध्दभेद करून 
आमच्या धमथभावना दखुवू नका हं!’ म्हिून आम्हांस दटाविारे चौडेमहाराजिभनृत 
गोरक्षक जते्रमध्ये रेडे मारिार् या शेकडो गावकर् यांच्या ह्या धाममथक ननष्ठेस ननषेधून 
त्यांच्या भावना दखुववण्यास नन  ुल्ध्दभेद करण्यास सोडीत नाहीत! त्या ‘अज्ञाना’च्या 
सवथ कमांना हे ववद्वान ्समाचरीत आपिही चार रेडे जते्रच्या देवी  हहरो ापुढे का 
मारीत नाहीत? आम्ही यज्ञसंस्रे्त पशुवध होतो म्हिून काय ती नको म्हित नाही, 
अल््न, सूयथ िभनृत ननजीव वस्तु, सषृ्ट पदार्थ, सषृ्ट भौनतक ननयमांही  ध्द, त्यांना 
िसादववण्यास तुपाच्या धारा आगीत जाळिे, स्तोते्र म्हििे हा ननव्वळ मोठया 
मुलांच्या भातुकलीचा खेळ होतो आहे अस े आम्ही उपदेशून यज्ञसंस्रे्चे आता 
ववसजथन कराव ेअसे मलहहताच जे मशष्ट ‘याक्षज्ञक लोकांच्या धाममथक भावना कशाला 
हो दखुववता! उगीच अनतरेक करता!’ म्हिून आम्हांला हटकू पाहतात, तेच लोक 
सांगलीच्या यज्ञात ‘पशुवध करू नका, ते कृत्य वज्यथ’ असा आग्रह उघडपिे धरून 
आपल्या हातातील वतृ्तपत्रांत लेख  खरडीत आहेत आणि पशु मल हा वैहदक धमाथचे 
याक्षज्ञक िकक्रयेतील मुख्य अंग होय अस ेमानिार् या मीमांसक मंडळींच्या ‘भावना’ 
दखुववण्यास कचरत नाहीत,  ुल्ध्दभेद करण्यास सोडीत नाहीत!’ वेद हे मनुष्कृत 
आहेत, आमच्या राष्राने आता अद्ययावत झाले पाहहजे, धाममथक अज्ञानाचा अल््न, 
सूयथ, िभतृींचा पूजापाठ सोडून ववज्ञानाची कास धरली पाहहज,े’ असे आम्ही 
‘ककलोस्करात’ मलहहताच पंडडत सातवळेकर सतंापले, ‘धाममथक भावना दखुवू नका!’ 
म्हिून गजथले पि त्यांनी ‘गिेशांकात’ श्रीगिेश ही एक मशवाजीसारखी राष्रवीर 
व्यल्क्त होती असे मलहून नन त्या देवाचा मनुष्यासारख्या सांगोपांग इनतहास रचून 
श्रीगिेशाला देवाधधदेव मानिार् या गािपत्यांच्या धमथभावना चापून पायाखाली 
तुडववल्या! ‘हंस पत्राने सनातन्यांच्या भावना सातवळेकरांच्या गिेशांकाने कशा 
दखुववल्या नन देवाला मनुष्य करून सोडण्याचे पाप कसे केले ते रागारागाने 
सांधगतलेच आहे! 
आम्ही शाळांतून पूवाथस्पशृ्य मुलांना सरममसळ  सववण्याची चळवळ रत्नाधगरी 
ल्जल्हाभर चालववली तेव्हा गावोगाव स्पशृ्य जनता चवताळून उठली. जो तो आम्हांस 
म्हिाला, ‘अहो, तुम्ही आम्हा स्पशृ्यांच्या धमथभावना का दखुवता?’ तेव्हा आम्ही 
त्यांना ववचाराव ेकी ‘आम्ही तरी काय कराव?े तुम्हांस जशा भावना आहेत तशाच 
अस्पशृ्यांना नाहीत का? तुमची भावना त्यांना कुत्र्याहून दरू साराव े ही. ती न 
दखुवावी तर आमच्या मानवी धमथ ंधंूना कुत्र्याहून अस्पशृ्य मानण्यात नन ज्या 
शाळेत कुत्री  सतात त्यातून त्यांना हुसकून देण्यात त्यांच्या भावना दखुतात? अशा 
पररल्स्र्तीत ज्यांची भावना अन्याय्य, लोकहहतववघातक, आततायी त्यांचीच भावना 
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दखुवविे िाप्त. चोराची भावना दखुवू नये म्हिून सावास जागवू नये की काय?’ 
तोच न्याय  ुल्ध्दभेद करू नका, भावना दखुवू नका ही ओरड करिार् या सवांच्या 
िकरिी लागू आहे! 
 ुल्ध्दभेद करू नये, पि द ुुथल्ध्दभेद अवश्य करावा! सद्भावना दखुवू नये, पि 
असद्भावना अवश्य दखुवाव्या! 
श्रीभगवद्गीतेतील श्लोकाचा असाच अर्थ केला पाहहजे. नाही तर तो श्लोक 
स्वयमेवच एक अनर्थ होऊन  सेल. ‘अज्ञानाच्या’  ुल्ध्दभेदाववषयी असेच म्हटले 
पाहहजे, की जोवर अज्ञानाचे ते कृत्य एकंदरीत लोकहहतास पोषकच होते आहे तोवर 
जरी ते कृत्य त्याचा तो मुख्य हेतु न समजता केवळ रूहढवश होऊन सामान्य लोक 
आचरत असतील ककंवा ते आचरताना र्ोडया िमािात काही आममष, मनोरंजनाहद 
उते्तजके त्यांना द्यावी लागतील, ककंवा फार मोठया िमािात लोकहहत साधत असता 
ककरकोळ चुका घडत असतील, तर नतकडे जाित्याने कानाडोळा करून महाकृत्य 
तसेच संपादनू र्घयावे. तवेढयासाठी ते सारेच सारे कृत्य ब घडवू नये. त्यातून फुटून 
फटकून वागू नये. लोकसंग्रहाचा, दहाजिांस वागवून घेण्याचा, ज्याच्या त्याच्या घरी 
समाजाचे ‘उदंड सोसून’ पुन्हा समाजास आवळून धुरेला जंुपण्याचा जो कायथकत्याथचा 
गुि तेवढाच काय तो वरच्या श्लोकात सुचववला आहे. परंत ुजेव्हा रूढीने एकंदरीत 
राष्रचे राष्र रसातळाला जाण्याचा धोका असतो, ककंवा धमथववधीने असत्याचा नन 
अधमाथचा फैलाव होऊन राष्रचे राष्र िज्ञाहत होते, ककंवा कोिच्याही कारिाने 
लोकहहतावर कुर् हाड पडते, तेव्हा तेव्हा ज्ञानाने अज्ञानाच उच्चाटन केलेच पाहहजे. 
 ुल्ध्दभेद  ुल्ध्दवंताने केलाच पाहहजे. लोकहहतनाशक असद्भावनांना उच्छेदनू 
सद्भावनांना पुरस्काररलेच पाहहजे. दयुोधन दृ:शासनांच्या भावनांना श्रीकृष्िाने 
म्हिूनच सापासारखे ठेचून टाकले, अज्ञ अजुथनास िज्ञ नन गतसंदेह केले. आणि 
‘गीतारहस्य’ मलहहिार् या लोकमान्यांनी पंचांगशुल्ध्दसारख्या िश्नातसुध्दा लाखो 
सनातनी भटभटजींची अज्ञभावना दखुववण्यास सोडले नाही. रोटी ंदीसारख्या राष्रस 
ित्यक्षपिे अत्यंत घातक होिार् या रूढीस तोडण्यासाठी सहभोजनांचा धुमधडाका 
उडववताच ‘लोकांच्या भावना ननष्कारि दखुवविारा अनतरेकीपिा काय कामाचा? ते 
लोकमान्य हटळक पहा!’ म्हिून सुधारकांना उपदेमशण्याचा आव घालिारे मशष्टच 
हटळकपंचांग िकरिी तसल्या केवळ गणितशास्त्रीय िकरिीसुध्दा केवढा हट्टवाद 
सत्याच्या ववज्ञानाच्या नावे करतात नन समाजात ‘दफुळी’ माजववतात; एकाची 
एकादशी तर दसुर् याची पुरिपोळी, एकाचा आषाढ तर दसुर् याचा श्रावि, अशी 
ित्यहीची समाजजीवनात नसती फूट माजववतात - ती का? पंचांगशधु्दीपायी 

www.savarkarsmarak.com


 

www.savarkarsmarak.com 

लोकमान्यांनीसुध्दा हजारो धाममथक लोकांच्या भावना ज्या दखुववल्या नन ‘ ुल्ध्दभेद’ 
केला तो त्या असद्भावना नन ती द ुुथल्ध्द होती म्हिनच ना? 
लोकांच्या अज्ञानावर ज्यांना स्वतुःचे पोट जाळायच े असते वा  डजावी मारायची 
असते तेच त्या अज्ञानाचा  ुल्ध्दभेद करू इल्च्छत नाहीत!! पि ज्यांना लोकांच्या 
अज्ञानावरच धंदे करायचे नाहीत त्यांना स्पष्टपिे अस े सांधगतलेच पाहहजे, की 
केडगावी आलेली धमथभोळेपिाची अवाढव्य सार् ही एक रोगाची सार् होती. त्यापायी 
खचथ झालेले लक्षावधध रूपये भा डया लोकांनी ननव्वळ पाण्यात ओतले - नव्हे न 
कळत िज्ञाहतपिाचे ववष त्या लाखो रूपयांनी ववकत घेऊन राष्र ुध्दीला त ेअमतृ 
म्हिून पाल्जले! तेर्ील भा डा कायथक्रम तरी पहा - जे सयूथ, शनन, मंगळ, िभनृत 
ग्रह म्हिज े ननव्वळ ननजीव, ननमाथनस, नन ुथध्द तेजाचे लोळ, म्युननमसपमलटीच्या 
कंहदलासारखे ठराववक दराने जळिारे आकाशातील कंदील; त्यांच्या नावाचा कोहट 
वेळा म्हिे जप केला! त्यांच्या िार्थना केल्या! आजच्या ज्योनतषीय ज्ञानाने ज्या 
मंगळाची पररल्स्र्ती मंगरूळच्या पररल्स्र्तीसारखी ित्यक्षपिे पाहता येते नन तो एक 
आमच्या उत्तररु्ध्रवासारख्या होतकरू भूमीचा काही िदेश असलेला पदार्थ आहे - 
िार्थना पूजा समजिारा इच्छवान ्जीव नव्हे ! एखाद्या मातीच्या गोळयासारखे हे 
सारे नवग्रह मट्ठ ! ह्यांना आज शतकोशतके िारू्थन आपल्या राष्राने काय 
ममळववले? पारतंत्र्य, दाररद्रय, दुुःख, अपमान, अवहेलना! आणि या सार् या नवग्रहांना 
दमडीचा धूप न जाळिार् या त्या युरोपकडे पहा! त्यांना शनन वपडीत नाही, मंगळ 
अमंगळ ठरत नाही. त्यांची भरभराट. आम्हां ग्रहपूजकांच्या छातीवर त्यांच्या 
वचथस्वाची टाच! आम्हांस त्या नवग्रहांची पूजा करण्याची अनुज्ञादेखील देण्याची 
शल्क्त त्यांच्यात! त्यांची लहर लागली तर ते आमची ती ग्रहहोमांची यज्ञकंुडे एका 
क्षिात उद्ध्वस्तू शकतील अशी त्यांची शल्क्त! यावरून या नवग्रहाहदकांची नन या 
एकशेआठ वा आठ लाख सत्यनारायिाची पूजािार्थना एखाद्या ननजीव खां ाला 
राजकारिातील िश्नांववषयी ववचारलेल्या मतािमािे ननष्फळ, ननव्वळ मूखथपिा नव्हे 
काय? 
खरी धमथसेवा, हेच लाखो रूपये ित्यक्षपिे लोकहहतकराक अशा एखाद्या 
अनार्ाश्रमास ककंवा हहदं ुजातीस समर्थ  नववण्यासाठी काढलेल्या मुंजे महाशयांच्या 
सैननक संस्रे्स साहाय्य देण्यात व्यय केले असते तरच घडली असती! 
तांब्याच्या भांडयाला भगवान ्कल्पून त्याची कोहट वेळा पूजा करण्यात लाखो रूपये 
खधचथिारा नन खचूथन घेिारा नारायि हा ननव्वळ असत्यनारािच आहे! सत्यनारायि 
नव्हे!! 
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आपल्या धमथग्रंर्ातही कंठरवाने जे सांधगतले आहे की, नरातच नारायिाची 
अमभव्यल्क्त उत्कटपिे असते. तेच तत्व स्वीकारून ह्या तांब्याच्या लोटयांना सत्य 
नारायिितीक कल्ल्पण्यापेक्षा एकेका हहदं ुअनार्ासच जर नारायिाचे ितीक कल्पून 
ते दर ताशी १०८ सत्यनारायि केले असते, म्हिजेच नततक्या हहदं ु अनार्ांच्या 
संरक्षिासाठी ते द्रव्य हदले असते तर ह्या लोकी हहदंधुमाथची नन हहदंरुाष्राची ित्यक्ष 
अशी परम सेवा झाली नसती काय? त ेकाय धमथकृत्य नव्हते का? आणि ऐहहक 
फळ अस ेरोखठोक पदरी पडून पुन्हा जर पारलौककक फळांवर तुमचा ववश्वास असेल 
तर त्या अनार् लोकांना जीवदान देिे तेच ईश्वरापथि  ुध्दीने केले असते तर 
तांब्याच्या लोटयाला गुलगुलीत मशर् याचा नैवेद्य दाखवूनही तोषिारा नारायि ित्यक्ष 
नराच्या त्या सेवेने, भुकेलेल्या, धमथशतु्र ज्यांना पळवून नेतात त्या अभथकांच्या तोंडी 
तो मशरा घातल्याने तो नारायि संतोषला नसता का? 
खरोखरी केडगावी ज्या दानी पुरूषांनी लाखो रूपये खचथले, तेवढयावर एक टोलेजंग 
अनार्ालय स्र्ावपता आले असते, परधमीयांच्या हातून सोडववलेल्या शेकडो अनार्ांचे 
पालनपोषि करिारी हहदंरुाष्राची एक ल्जवंत शेती, एक धचरंतन संस्र्ा स्र्ावपता 
आली असती! ककंवा हहदं ुतरूिांसाठी एक वैमाननक मशक्षिाची टुमदार संस्र्ा काढता 
आली असती! झाले ते झाले. पि आमच्या दानी पुरूषांनी ह्यापुढे तरी 
हहदंधुमीिीत्यर्थ धाममथक दान देिे नन धमथकायथ करिे तरी अस ेधमथकायथ ननवडावे. 

७. जर का आज पेशवाई असती ! 
आपल्या हहदंसुमाजातील स्पशथ ंदी, मसधुं ंदी, शुल्ध्द ंदी, रोटी ंदीिभनृत अनेक 

धाममथक म्हिून मानल्या गेलेल्या रूढींपायी आज आपल्या राष्राची ककती अपररममत ्
हानन होत आहे त ेदाखवून त्याचे आणि अशाच ववववध िकारच्या धाममथक छापाच्या 
भा डेपिाचे उच्याटि करण्यासाठी झटत असता आम्हांस अस ेआढळून आले, की 
अनेक िामाणिक सनातनी मंडळींकडून आमच्या सुधारक मंडळींवर जे ल्स्र्रटंकीय 
(स्टीररओ टाइप्ड) ठाम आक्षेप घेतले जातात, त्यांत ‘लोकांच्या तुमच्या ह्या 
सुधारिा गह्यथ होत!’ हा एक आक्षेप नेहमी येतो. त्या सुधरिा राष्र हहतास 
आवश्यक आहेत की नाहींत हा िश्नच जिू काय ववचारात घेण्याचे कारि नाही. 
त्या सुधारिा ककतीही हहतावह असल्या तरी जर का त्यायोगे  हुजनसमाजाच्या 
आज रूढ असलेल्या धाममथक रूढींववषयीचा आदर कमी होत असेल आणि त्यांची त्या 
त्या रूढींववषयीची परंपरागत धमथ ुल्ध्द भंगत असेल तर त्या सुधारिांस 
िचारववण्याचे कायथ उपद्रवी ठरते. श्रीकृष्ि भगवानच सांगतात की - न  ुल्ध्दभेंद 
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जनयेदज्ञानां कमथसंधगनाम!्! जोषयेत ्सव कमाथणि ववद्वान ्युक्तुः समाचरन!्! अस े
सनातन्यांचे म्हििे असते. 

यास्तव आमच्या सनातन ंधंूना त्यांच्या या आक्षेपातील हेत्वाभास उकलून 
दाखववण्यासाठी आणि वरील गीतावचनातील ममथ यर्ायथ स्पष्टववण्यास्तव आम्ही 
मागे ककलोस्कर मामसकात ‘न  ुल्ध्दभेंद जनयेद्’ म्हिज े काय? आणि ‘आमच्या 
धमथभावना दखुवू नका अं!’ अस े दोन लेख मलहहले आहेत. या िस्ततु लेखाच्या 
अनुसंधानार्थ त्यांचा जो सांराश पुन्हा एकदा येरे् सांगिे अवश्य आहे, तो असा, की 
गीतेतील वरील अनुष्टुपाचा अर्थ अज्ञ जनांच्या  ुध्दीला भलत्याच मागाथला नेऊन 
त्यांना द ुुथल्ध्द सुचवू नये, इतकाच काय तो आहे. अज्ञ जनांचा  ुल्ध्दभेद करू नये 
म्हिज े त्यांच्या अज्ञानाचा भलताच लाभ घेऊन त्यांचा  ुल्ध्दभ्रंश करू नये. 
सनातन्यांच्या म्हिण्यािमािे लोकांचा  ुल्ध्दभेद करू नये’ म्हिजे त्यांचा 
द ुुथल्ध्दभेदही करू नये असा अर्थ घेतला तर अनर्थ ओढवेल! स्वतुः श्रीकृष्िाची गीता 
ही अजुथनाला झालेल्या व्यामोहाच्या द ुथध्दीचा भंग करण्यासाठीच तर सांगण्यात 
आली! कोिाला कसलाही अहहतकारी व्यामोह झाला तरी आपली लोकवियता 
संभाळण्यासाठी त्यांना त्या द ुुथध्दीचाच मागथ अनुसरू द्यावा, इतकेच नव्हे तर 
शहाण्यांनीही त्यांच्यािमािेच ती दषु्ट नन अनुधचत ‘सवथ कम’े स्वतुःकरीत राहावे - 
जोषयेत ्सवथ कमाथणि ववद्वान युक्त: समाचरन!्’ असा वरील श्लोकाचा अर्थ घेि,े 

म्हिज ेत्या श्लोकाची ववटं ना करि ेहोय! 
तीच गोष्ट धमथभावनांची. धमथ असेल तर त्याववषयीच्या सद्भावना दखुवू 

नयेत हे ठीकच आहे; पि जर एखादा अधमाथला धमथ समजत असेल आणि जर त्या 
अधमाथववषयी त्याच्या भावना इतक्या धमथवेडया असतील, की धमाथच्या सभ्य नन 
सहदच्छ उपदेशानेही त्या दखुावतील,तर अशा िसंगी त्या अधमथभावना दखुवविेच 
खरे धमथकृत्य ठरते. धमथिसाराला तशा अधमथभावना तशा अर्ी दखुववल्यावाचून 
गत्यंतरच उरत नाही. सावाला चोराच्या तडाख्यातून सोडववताना चोराच्या भावना 
दखुतात; मरू द्या त्या सावाला, अस ेम्हिावयाचे की काय? आपली आई वाताच्या 
झटक्यात णखडकीतून खडयात उडी मारू लागली तर अशा िसंगी नतच्या भावना 
ककतीही दखुावल्या तरी त्या दखुवून नतला तशी िािघातक उडी न मारू देिे हेच 
खर् या मातभृक्तीचे कतथव्य होय, खरा पुत्रधमथ होय. तीच गोष्ट राष्रभक्तीची आणि 
स्वधमथभक्तीची होय. राष्रहहतास अत्यंत हाननकारक अशा ज्या ज्या धाममथक रूहढ 
तुम्हांस वा आम्हांस लोकववकृष्ट वाटतात त्यांच्या त्यांचा उच्छेद करण्यासाठी झटि े
हेच तुमचे वा आमचे राष्रीय कतथव्य होय राष्रधमथ होय. 
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मल ारातील मोपल्यांचे आणि मध्यिांतातील ‘हल ीचे’ उदाहरि वानगीसाठी 
वववंचून पहा! समुद्र यातुुः स्वीकारुः कलौ पंच वववजथयेत’् - समुद्रगमन करिार् यास 
जानत हहष्कृत करावे, हा मसधुं ंदीचा करंटा धमथननयम जेव्हा शास्त्रांनी घालून हदला 
तेव्हापासून हहदंरुाष्राचा सारा परदेशीय वाणिज्य व्यापार आम्ही आपि होऊन 
परक्यांच्या हाती सोपवून हदला! अर्ाथत ् मल ारातील हहदंरुाजेही समुद्र उल्लंघिे 
महापाप समजू लागले. परंतु अर  लोक मल ाराशी जो सामुहद्रक व्यापार करीत 
त्याद्वारे अलोट संपवत्त ममळते तीहह आपल्या ममळावी, आपल्याच सते्तखालच्या 
सेवकांनी आपल्या मोठमोठया वाणिकनौका घेऊन नन जगातील द्रव्य आिून 
आपल्या कोशात त्याची भर घालावी, अशीही लालसा त्या मल ारी हहदं ु राजांना 
झाली. तेव्हा समुद्रगमनाचे पाप तर हहदंूंच्या हातून होऊ नये आणि समुद्रगमनानेच 
ममळिारी जागनतक वाणिज्यसंपदा तर संपाहदता यावी, या दोन्ही परस्परववरूध्द 
हेतूंना साधिारी कोिती फक्कड युल्क्त त्या हहदं ु राजांनी काढली म्हिता? तर 
ित्येक हहदं ु कुटंु ातील एकेक मुलाने मुळातच हहदंचेू मुसलमान व्हावे ही!! तशी 
राजाज्ञा सुटली, आणि या ‘धाममथक’ भावनेपायी सहस्त्रावधध कुटंु ातील एकेक मुलगा 
मुसलमानास देऊन टाकला!! स्वयंपाक करावयास सपथि हवे म्हिून हातापायच 
कापून चुलीत कों ण्यात आले!! ही ऐनतहामसक घटना आहे - मसधुं ंदीचा ‘धमथ’ 
रक्षावा म्हिून मुसलमान झाली - त्यांचेच वंशज हे मोपले मुसलमान! आज तेच 
हहदं ु समाजावर अनल्न्वत  लात्कार करून, सहस्त्रावधध हहदंूंना तरवारीच्या धाकाने 
 ाटवून गोताचेच काळ झाले आहेत! 

अशाच एका ‘धमथभावने’चे उदाहरि श्रीयुत जगन्नार्िसाद वमाथ यांनी ‘केसरी’ 
मध्ये र्ोडया हदवसांपूवी वेशीवर टांगले आहे! मध्यिांतात हल ी ही रजपूत हहदंूंची 
एक जात आहे. त्यांच्यात ववधवेची व्यमभचारज संतनत आणि कुमाररकांची कानीन 
संतनत मुसलमानासच देऊन टाकि े हा धमथ समजतात. जोवर अशा ववधवेने वा 
कुमारीकेने आपले व्यमभचारज हहदं ुअपत्य तत्रस्र् मुसलमानांना देऊन टाकले नाही 
तोवर नतचा ववटाळ काढला जात नाही, ती शुध्द होतच नाही! नतला जातीत घेत 
नाहीत! हा िायल्श्चत्तधमथ त्यांना इतका सद्धमथ वाटतो, की अशी संतनत 
मुसलमानांना न देता आम्हांस द्या, आम्ही त्यांना स्वीकारतो, अस े संघटनपंर्ी 
हहदंूंनी म्हटले तरी ‘ती मुले ते हहदंूंस कधीही देत नाहीत! मुसलमानांस मुले देऊन 
टाकि ेहाच ‘धमथ’! हहदंूंस ती हदल्याने ववटाळच ननघत नाही, शुल्ध्दच होत नाही!!’ 

आता ही धमथभावना -शुल्ध्द की िािघातक  ेशुल्ध्द? वमाथजी म्हितात, ‘अस े
िकार दोनचार घडते तर एक वेळ उपेक्षिीय ठरते; पि हलब्यांची लोकसंख्या 
लक्षावधध आहे आणि अस े िकार िनतवषी हजारांनी घडतात! ज्यामळेु जेरे् 
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मुसलमानांची एकटदकुट घरे होती तेरे् शेकडो घरे होऊन मुसलमानांची संख्या 
भराभर वाढत आहे आणि तेच पुढे गोताचे काळ होत आहेत! 

ही िािघातक ‘धमथभावनां’ ची उदाहरिे काहीच नाहीत! रोटी ंदी, शुल्ध्द ंदी, 
मसधुं ंदी या एकेका नावात अशी शेकडो उदाहरिे सामावलेली आहेत. घरावर पाव 
पडताच कुटंु े  ाटली, ववहहरीत पाव पडताच गावे  ाटली, खरोखर शेकडो 
अल्लाउद्दीन-औरंगजे ाच्या तलवारीने आपल्या हहदंरुाष्राची ल्जतकी कत्तल केली 
नाही नततकी आम्हीच आमच्या राष्रीय संतानाचंी भयंकर कत्तल या धमथभावनेच्या 
तरवारीने केलेली आहे! दसुर् यांना  लात्कारानेसुध्दा  ाटवून पकडून, रा वून कोटी 
कोटींनी आपले संख्या ळ वाढवविारे पोतुथगीज, मुल्स्लम िभनृत ि ळ धमथशतु्र ज्या 
वेळी देशावर चालून आलेले होते, त्याच वेळी आम्ही हहदं ुआपली सहस्त्रावधध पोटची 
मुले देवाला अपाथवी तशी त्याच धमथशतंू्रना आपि होऊन अवपथिे हाच स्वधमथ समजत 
होतो! हहदं ुआहे तो अस्पशृ्य पि त्याने हहदंधुमथ सोडताच शुध्द, स्पशृ्य! एक का, 
दोन का दहा - अशा िािघातक रूहढ जे राष्र धमथ म्हिून आचरीत आले ते आज 
हत ल का झाले हा िश्न नसून ते अजून हटकाव धरून तगले तरी कसे हा िश्न 
आहे, हे आश्चयथ आहे! वेडाच्या लहरीत  ायकामलुांची हत्या करिारे, ववष वपिारे, 
ककंवा क्षौराने केस कापायच े तो कंठच कापून घेिारे वेडे सापडतील; पि ववषाचा 
पेला ‘स्वधमथ’ म्हिून वपिारे, स्वतुःची मान कापि े हाच पववत्र धमथसंस्कार 
समजिारे वेडेदेखील सहसा सापडिार नाहीत! अशी आत्महत्यारी वेडासच जी 
शास्त्रव्यवस्र्ा ‘धमथ’ म्हिून समजते, ती धमथव्यवस्र्ा नसून, धारि व्यवस्र्ा नसून 
मारिव्यवस्र्ाच आहे! 

मग काय, आमच्या राष्र ळाचा गळा धडधडीत आमच्या डोळयांसमोर 
धचरिार् या ह्या मारिव्यवस्रे्ला आम्ही आग लावू नये? सध्दमाथच्या अज्ञानान े
अंधळलेल्या त्या अज्ञांची ती धमथभावना, म्हिून नतला दखुवू नये? त्यांच्या वेडाच्या 
लहरीत त्या आमच्या भावा हहिींना ववष वपऊ द्यावे? राष्राचा गळा कापू द्यावा? 
ही त्यांची धमथ ुल्ध्द म्हिून त्यांचा  ुल्ध्दभेद करू नये? तीव्र ननषेध करू नये? 
िनतकाराचे तर नावच नको! पि त्या वेडया पीरांच्या रंजनार्थ त्यांच्याचसारखी ही 
अधमपिाची अजािती राष्रहत्या जाित्या राष्रसंघटकांनीही करू लागावी? आपलीही 
लाखो मुले पीरपाद्रयांना अविथिे हाच ‘धमथ’ मानावा? अववद्वानािमािेच ‘जोषयेत ्
सवथकमाथणि ववद्वान ्युक्तुःसमाचरन?्’ 

सनातन्यांचा दसुरा जो आक्षेप की ‘यस्मान्नोद्ववजते लोकुः’ त्याचा त े
करतात तो ववकृत अर्थच उराशी  ाळगूि आम्हीही सवंग लोकवियतेसाठी 
लोकहहतालाच  ळी द्यावे? जे श्रीकृष्ि भगवान ्सदर्ी समजून घेतले तर अत्यतं 
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उधचत असिारे वरील सूत्र गीतेत सांगतात, त्या श्रीकृष्िांनीच ते आपले वचन 
आपल्या आयुष्यात अस ेववकृतार्ी का आचरून दाखववले? आज श्रीकृष्ि हहदंरुाष्राचे 
मेरूमणि झालेले आहेतुः परंतु त्यांच्या वपढीत अनेक िसंगी आयाथवताथचे  हुमत 
श्रीकृष्िाच्या अत्यंत ववरूध्द गेलेलेच आढळते. कृष्िभक्त अल्पसंख्य, कृष्िपक्षाला 
सात अक्षौहहिी, तर त्याच्या शतू्रच्या पक्षाला अकरा अक्षौहहिी होत्या! सवथ कौरवांची 
मने श्रीकृष्िाचे नाव घेताच उद्वेजत होती. पि लोकोद्वेगाला भीक घालायची 
नसते. तसा काही वरील श्लोकाचा अर्थ नाही. म्हिूनच ना कृष्िाने त्या 
उन्मागथगामी कंस, जरासंध, दयुोधनाहदक ि ळ शतंू्रचा पक्ष घेिार् या कोटयनुकोहट 
लोकांशी िािांनतक वैर ठािले? ‘यस्मान्नोद्ववजते लोकुः’ याचाही खरा अर्थ इतकाच 
की लोकांना स्वार्ाथसाठी उपद्रव देऊ नये. त्यांच्या हहतासाठीसुध्दा त्यांच्यात खळ ळ 
उडवू नये, ककंवा  हुमताच्या दभुाथवनासुध्दा दखुवू नवेत, आणि येन केन िकारेि 
‘लोकवियता’ पटकावीत चालाव ेही काही गीतेची मशकविूक नव्हे ! कारि की - 

सुधारिा म्हिजेच अल्पमत; रूहढ म्हिजेच  हुमत! 
यामुळेच जगामध्ये जगाच्या हहतासाठी ककंवा सत्याच्या िकटीकरिार्थ जेव्हा 

जेव्हा िचमलत असत्य अपधमीय नन जनघातक रूढींना उच्छेदनू  कोिचीतरी महान ्
सुधारिा करिारा वा नवसत्य िनतपादिारा सुधारक पुढे आला, तेव्हा तेव्हा त्याला 
पहहला स्वार्थत्याग जो करावा लागे तो ह्या लोकवियतेचाच होय! You build 

sepulchres unto those whom your fathers stoned to death! अस े
जीजसने त्याच्या वपढीतील त्याच्याववरूध्द जािार् या  हुसंख्येला जे फटकारले त्याचा 
अर्थ हाच, त्याचे कारिही हेच! आज जीजस, ुध्द, महंमद कोहट कोहट लोकांचे 
देवदतू आणि देव  नून राहहले आहेत. पि त्या सुधारकांच्या स्वतुःच्या वपढीच्या 
लोकांनी जीजसला ठार मारले,  ुध्दावर मारेकरी घातले, महंमदाला जीव घेऊन 
पळता भुई र्ोडी झाली, लढाईत घायाळ झाले, दात पडले, पाखंड म्हिून हुसकले 
गेले! तेव्हा लोकात खळ ळ उडवून अशांतता माजववता, लोकांची अवियता संपाहदता, 
समाजाची घडी ववस्कळता, धमथभावना दखुववता,  हुमताला फेटाळता,  ुल्ध्दभेद 
करता िभनृत सारे आक्षेप हे सुधारिावरील आक्षेप नसून नतच े हुधा अपररहायथ असे 
पररिाम आहेत. ित्येक सुधारकास त्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. कारि, की 
सुधारिा म्हिजेच कोण्यातरी दषु्ट रूढीचा उच्छेद. रूहढ म्हिजेच  हुसंख्याकांनी 
धचवट ननष्ठेने अवलंब लेली चाल. अर्ाथतच नतचा उच्छेद करू ननघिार् या सुधारकाला 
ती  हुसंख्या िनतकारीत राहिारच. त्याला लोकवियतेला मुकावे लागिारच. त्यातही 
जी रूहढ कोटयानुकोहट लोक धमथ म्हिून पाळीत अत्यंत अविय ठरिारच. पि त े
भय त्याला पडेल, की जो लोकांची हांजी हांजी करूनच काय ते जे र्ोडे लोकहहत 
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साधेल ते साधू इल्च्छतो. त्या भयाने तो चळवळ कापत, धाममथक वा सामाल्जक 
क्रांतीची वाटच सोडून,  हुसंख्यलोकाराधन करीत राहतो, की ज्याचा लोकवियता हा 
एक धंदाच होऊन  सला आहे! पि खरा सामाल्जक वा धाममथक सुधारक जो जो 
होऊन गेला वा ज्यास ज्यास व्हावयाचे असेल त्याचे लोकहहत हेच ध्येय होते, असले 
पाहहजे! आमच्यापुरत ेतरी लोकवियता की लोकहहत, असा व्यामोह मनास पुनुः पुनुः 
पडू नये यास्तव आमच्याच एका अनुष्टुपात ग्रधर्लेले हे सूत्र आम्ही आमच्या मनास 
वारंवार उपदेशीत राहतो, की 

वरं जनहहतं ध्येयं केवला न जनस्तुनत:! 
जनस्तुनत नको कोिास? कामलदासाने कुमारसंभवात ित्यक्ष वैरा्यमुकुटमणि 

भगवान ्महादेवाववषयीही तेच म्हटले आहे - ‘स्तोतं्र कस्य न तुष्टये ।।’ जनस्तुनत 
विय आहेच, वांछनीयच आहे, पि जनहहताचा  ळी देऊनच काय ती जी संपाहदता 
येते ती जनस्तुनत सवथस्वी त्याज्य होय! त्या मोहापासून सामाल्जक वा धाममथक 
सुधारकांनीच ववशेषत: दरू राहहजे पाहहजे. कारि, राजकीय क्षेत्रात जे जनहहतास्तव 
झगडतात त्यांना  हुधा जनस्तुनत सहजासही संपाहदता येते.  हुजन समाजाला त्या 
राजकीय क्षेत्रात दसुर् याकडून काहीतरी लभ्यांश ममळवायचा असतो. तो ममळवून 
देण्यासाठी जो झटतो तो त्यांना सहजासहजी विय होतो. पि तेही जोवर त्या 
पुढार् याचा कायथक्रम त्या  हुजनांच्या कातडीस चट्टा न  सेल इतका सौम्य असतो 
तोवरच होय! त्यांच्या स्वतुःच्या कातडीस चट्टा  सण्याचा संभव हदसताच  हुजन 
त्यांच्या त्या तशा झंुजार राजकीय नेत्यावरही दगुाण्या झाडण्यास नन त्याला सोडून 
पळ काढण्यास  हुधा आगेमागे पाहत नाहीत! परंतु सामाल्जक वा धाममथक सुधारिा 
ह्या मूलतुःच रूढींच्या म्हिजे  हुजनांच्याच ववरूध्द असल्याने  हुजनांना जे हवेसे 
वाटते तेच त्यांना सोडण्यास भाग पाडिार् या असल्यामुळे, सामाल्जक वा धाममथक 
सुधारक हा शब्द  हुजनांना मूलतुःच अविय असतो. त्याला जनहहतार्थ झटत 
असताच जनस्तुनतही सहसा संपाहदता येत नाही; उलट कधीकधी तर असलेली 
लोकवियता गमावून ज्याचं्या हहतार्थ आपि झटत असतो त्यांच्याच छळास त्याच 
अपराधासाठी  ळी पडावे लागते!! 

लोकमान्यांववषयी एक भ्रामक समजूत! 
ज्या लोकमान्यसंिदायाचे आम्ही एक अमभमानी आहो, त्या 

हटळकसंिदायातील आमचे अनेक हहतधचतंक आणि पूवथसहकारी, आम्ही जन्मजात 
जानतभेदोच्छेदनाची चळवळ हाती घेतल्यापासून  रेच उद्वेगले आहेत. ममतेनेच पि 
रागावून आम्हांस वारंवार  जाववतात, की अशा धाममथक वा सामाल्जक सुधारिा 
करायच्या जरी झाल्या तरी हळूहळू, लोकांना न ब चकववता, त्यांच्या धमथभावना न 
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दखुववताच करून दाखववल्या पाहहजेत. आमचे सनातनी ववरोधक ज्या वाक्याचा वार 
आमच्यावर िनतपक्षीय म्हिून करतात, त्याच वाक्याचा आधार देऊन हे 
हटळकसंिदायी इष्टममत्र आमची समजूत पाडू लागतात की, ‘न  ुल्ध्दभेदं 
जनयेदज्ञानां कमथसंधगनाम’् आणि ‘यस्मान्नोद्ववजते लोकुः लोकान्नो द्ववजले च युः! 
ते म्हितात - ‘ते लोकमान्य पहा! त्यांनी लोकांना कधीतरी दखुववले का? त्यामुळे 
त्यांना केवढा लोकसंग्रह करता आला! लोकांच्या धमथभावनांना धक्का न लावता, 
समाजात अंतगथत  खेडा न माजववता त्यांनी समाजास पुढे नेले आणि लोकमान्यता 
ममळववली! तुम्ही तर तुमच्या पूवथपुण्याईन े ममळववलेली लोकवियतासुध्दा 
फुकटाफुकटी ह्या नसत्या उपद्व्यापाने गमवीत आहा! समाजाला त्याच्या त्याच्या 
छंदाछंदाने हळूहळू सांगाती न्यावे, का हे असे त्यांच्या धमथभावनांवर ित्यही 
सहभोजनाचे चा ूक उडवून त्यांना धचडवायचे, भडकवावयाचे? गाईची ननदंा, चांभारा-
महारांच्या घरी जाऊन जेविे, आणि जेवलेत तर जेवलेत - पि जस ेआपि ते एक 
शतकृत्य केले आहे अशा ऐटीने वतथमानपत्रातून नाव ेछापून छापून िमसध्दीत राहिे! 
लोकमान्य ज्या कौशल्याने समाजास चुचकारून पुढे नेत, तसे न्या! ती कुशलता 
नसेल तर चूप  सा! ही कामे तुमची नव्हेत. त्याला लोकमान्यांसारखा अधधकारी 
पुरूष हवा. ते म्हित े ‘जात तोडा’ तर लोकांनी एका हदवसात जात तोडली असती! 
त्यांचा िभावच तसा अस!े त्यांनी एकदा अस्पशृ्यता कशी युक्तीने घालववली माहीत 
आहे ना? कोिी घेईना तो अस्पशृ्यांचा गिपनत भर ममरविुकीत आपल्या 
गिपतीशेजारी  सवून, पि त्यांनी तो घेतला; पि नसता गाजावाजा न करता, 
चकार शब्द न  ोलता! तरी कोिी नतकडे लक्षसुध्दा हदले नाही. समाजसुधारिा 
करावी तर लोकमान्यांसारखी अशी करावी! म्हिजे तीही झटकन लोकमान्य होते!’ 

आज लोकमान्य असते तर त्यांनी आजचे ननकरावर आलेले 
अस्पशृ्यताननवारि जानतभेदोच्छेदनिभनृत सामाल्जक नन धाममथक िश्न कसे सोडववले 
असते ती चचाथ एक कोडे सोडववण्यासारख्या गंमतीची असली तरी एखाद्या ननल्श्चत 
मसध्दान्तासारखी मागथदशथक होिे शक्य नाही. इतके स्पष्टच आहे, की तसा 
राष्रपुरूष जर सामाल्जक सुधारिेचा िश्न आज हाती घेता, तर तोही तो आपल्या 
 ािेदारपिानेच सोडवू पाहता, कुशलतेने हाताळता, त्यांच्यात तेही धैयथ होतेच होते, 
कौशल्यही होतेच होते; पि कारिे काही असली तरी त्यांच्या जीवनात त्यांनी 
मुख्यतुः राजकीय क्षेत्रातच झंुज ठािली. त्यांना त्यांच्या पररल्स्र्तीत जे जे 
जनहहतकारक वाटले त े त े त्यांनी केले. आणि केले तेही इतके उदंड आहे, या 
आपल्या हहदंरुाष्रावर त्यांचे झालेले उपकार आम्हांस जन्मोजन्म फेडता यावयाचे 
नाहीत. पि मेल्या म्हशीस मिभर दधू या म्हिीिमाि े लोकमान्यांच्या िकरिी 
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नसत्या गोष्टींच्या  ढाया मारून स्वतुःस नन लोकांना फसववण्यात काही अर्थ नाही. 
राष्रकायाथची अशा अवास्तव र्ापांनी हदशाभूल होते, सामाल्जक वा धाममथक 
सुधारिांच्या कामास लोकमान्यांनी मुळातच काही अत्यंत समपथक कारिांसाठी 
सवथस्वी वाहून घेतलेले नव्हते. त्यायोगे त्यांनी तो िश्न कसा नन ककती धडाडीने 
सोडववला असता हे आपल्याच अकलेने अनुमानीत  सण्यात अर्थ नाही. परंतु ज्या 
ज्या वेळेला लोकमान्य हटळकांनी सामाल्जक नन धाममथक सुधारिात हात घातला, 
तेव्हा तेव्हा सुधारिा एकंदरीत अगदी सौम्य नन समाजाच्या धाममथक रूढीस फारशा 
डडवचिार् या नसताही लोकमान्यांचाही हात पोळल्यावाचून राहहला नाही. हे मात्र 
कोिासही नाकारता येिे शक्य नाही. सामाल्जक वा धाममथक सुधारिा म्हटली की 
त्यात िचलीत रूढीच्या म्हिजेच  हुसंख्याकांच्या धमथभावना या वा त्या िमािात 
दखुववल्या जािार नन तो सुधारक त्या िकरिी नन त्या िमािात रूहढवादी 
 हुजनांची लोकवियता  हुधा गमावून  सिार. ही आमची दोन्ही ववधेये 
हटळकांच्याही सामाल्जक नन धाममथक चळवळीत कशी अनुभवास आली ते ध्यान्यात 
यावयासाठी खालील काही गोष्टींची आठवि देिेही पुरे आहे. 

सत्याच्या िचारार्थ वा राष्रहहताच्या साधनार्थ लो. हटळकांनीही रूढ 
‘धमथभावना’ दखुववण्यास मागे घेतले नाही. 

उदाहरिार्थ त े िख्यात चहािकरि आठवा! अंतस्र्पिे हटळक णिस्त्यांचा 
चहा प्यायले, पि पुढे त े िकरि चव्हाटयावर आले, त्यासरशी सारा सनातनी 
समाज खवळला. हटळकांवर  हहष्कार पडला. िायल्श्चत्त र्घया म्हिून ओरड झाली 
पि णिस्त्यांचा चहा त्याच्यासह घेि ेिायल्श्चत्ताहथ नाही म्हिून हटळकांनी जो पक्ष 
घेतला तो शेवटपयतं सोडला नाही! णिस्त्यांशी सहपान केले एवढयासाठी काय त े
िायल्श्चत घेतले नाही. ‘ममशी तर नाही नाहीच काढली!’ दसुरा िसंग वैहदक 
संशोधनाचा. उत्तररु्ध्रवाकडून आयथ आले, आणि वेदकाळ ह्याववषयी जे दोन ग्रंर् 
त्यांनी मलहहले त्या दोहोंतही वेदांचा ऐनतहामसक दृष्टीने अर्थ लाववलेला आहे. 
मनुष्यांनी ती सकू्ते रधचलेली आहेत आणि देशकालपररल्स्र्तीनी ती संकोचलेली 
आहेत. ह्या दोन्ही गोष्टी ननववथवाद सत्ये म्हिून समधर्थल्या आहेत. म्हिजे वेद हे 
सनातनी अर्ी अपौरूषेय नाहीत ककंवा जगतारंभी एकसह सवथचे सवथ ईश्वर 
उच््वसासरशी िकटलेले नाहीत हेच खरे मानलेले आहे. या त्यांच्या मतामुळे 
सहस्त्रावधध सनातनी ववद्वानांच्या धमथभावना त्यांनी दखुवल्या! आयथ लोक 
भारतातच उपजले, आयाथवतथ हेच आयांचे नन वेदांचे मूलस्र्ान, ही धाममथक भावना 
‘अज्ञ’ ठरववली आणि अज्ञांच्या मनधरिीसाठी ती अज्ञ भावनाच हटळक समर्ीत 
राहहले नाहीत. हेही ध्यान्यात ठेववले पाहहजे, की हहदंरुाष्राच्या भयंकर हानीस जसा 
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जानतभेद ित्यक्षपिे आज कारिीभूत होत आहे तसा आयांचे मूलस्र्ान कोिचे, हा 
िश्न अगदी तातडीचा नव्हता. पि केवळ जे सत्य आहे त्यांना वाटले त े
िकटववण्यासाठी अशा दयु्यम िश्नीदेखील त्यांनी सनातन्यांच्या धाममथक भावनेतील 
अत्यंत ि ळ नन मूलभूत अशा वेदांचे अपौरूषेयत्व नन आयाथवतथ हेच आयांचे 
मूलस्र्ान, ह्या दोन्ही भावनांच्या मुळावरच तकाथची कुर् हाड घालण्यास मागे घेतले 
नाही. नतसरी गोष्ट पंचांगवादाची. यात तर हटळकांनी लोकमताच्या नन सनातनी 
संिदायाच्या ‘धमथभावना’ तो दयु्यम िश्न असताही, इतक्या तीव्रतेने दखुववल्या 
आहेत, आणि समाजात इतकी ‘नसती खळ ळ माजवून त्यात घरोघर फाटाफूट केली 
आहे,’ की आज वीस वषे झाली तरी तो घाव  ुजला नाही - उलट धचघळतच चालला 
आहे! ‘न  ुल्ध्दभेदं जनयेदज्ञानां कमथसंधगनाम’् ह्या वचनाचा सनातनी अर्थ 
हटळकांनाही माहीत नव्हता. तेही राष्रहहतार्थ वा सत्यस्र्ापनेस्तव अज्ञ जनांचा 
‘ ुल्ध्दभेद’ करिेच कतथव्य समजत आणि अज्ञाचं्यािमािे आपिही ‘सवथकमाथणि’ 
आचारीत नसत हे मसध्द करण्यास वा पंचांगसुधारिेच्या उदाहरिापेक्षा अधधक 
ननववथवाद पुरावा देण्याची आवश्यकताच उरत नाही. पि आश्चयथ हे, की जी ‘केसरी’ 
िभनृत पते्र आजही हटळकपंचांगाचा सारखा पाठ पुरावा करीत आणि त्या 
पंचांगािमाि े स्वतुःवागत,  हुसंख्य सनातनी हहदं ु समाजाच्या ‘धमथभावना’ 
िनतहदवशी िनतपळी दखुववतात, कोटयवधध समाजाच्या एकादशीला आपल्या मूठभर 
लोकांची द्वादशी मानून चापून जेवतात,  हुसखं्य समाजाच्या षौषात आपली 
ल्नसराई गाजववतात, आणि त्यांच्या श्राविात आपला वपतरपक्ष ‘घुसडतात’ तीच 
लोकमान्यसंिदायी ‘केसरी’ िभनृत पते्र नन तेच ‘सुविथमाध्यमी’ सोनेरी सज्जन 
रोटी ंदीसारख्या अत्यंत हहदंहुहतघातक दषु्ट रूढीला जात्यच्छेदक पक्ष तोडू ननघताच 
त्यास साळसूदपिे सांगतात - ‘कशाला हो हा  खेडा माजववता? समाजाच्या 
धमथभावना का दखुववता? अहो, ते लोकमान्य पहा! त्यांनी कधीतरी समाजाचा असा 
‘ ुल्ध्दभेद’ केला का?  ा ांनो लोकसंग्रही पुरूषाने ‘न  ुल्ध्दभेदं जनयेत,् जोषयेत ्
सवथकमाथणि! यस्मान्नेद्ववजते लोकुः!’ तुम्ही सहभोजनात चापून जेवा! पि आमच्या 
सारखे जेवून न जेवल्यासारखे जेवा! नावे कशाला छापता! जेवलो हे सांगून 
 हुजनसमाजाला दखुववता का? (अर्ाथत ्फसवीत का नाही!?) 

स्र्लाभावामुळे लोकमान्यांचे या िकरिी जे आिखी एकच उदाहरि काय ते 
देता येते त ेगीतारहस्याचे!  आद्यशंकराचायांच्या गीतार्ांच्या ववरूध्द मत स्र्ापून 
‘कमथयोगी ववमशष्यते’ हे सांगण्यास सत्य - नन जनहहतघातक त े कतथव्यच या 
ननष्ठेने - लोकमान्य कचरले नाहीत! त्यायोगे भारतातील यच्चयावत ्
शंकराचायथपीठांच्या ‘धमथभावना’ त्यांनी दखुववल्या! लक्षवधध ज्ञानमागीयांशी ‘ खेडा’ 
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मांडला ! कोटयवधध शांकरमतानुयायांचा ‘ ुल्ध्दभेद’ केला ! ‘शंकराचायाथपेक्षा जास्त 
शहाि ेठरण्याचा आव आिला!’ 

यद्यवप लोकमान्यांनी अगदी तुरळक िसंगी आणि अगदी दयु्यम ितीच्या 
सामाल्जक वा धाममथक सुधारिा हाती घेतल्या होत्या तरीदेखील त्या त्या िसंगी 
 हुजनसमाजातील त्यांच्या ‘लोकवियतेला’  ळकट धक्का  सायचा तो  सलाच! 
सुधारिा म्हिज ेअल्पमत;  हुमताचा ववरोध त्यास होिारच! त्या सत्यास त्यांची 
‘लोकमान्यता’ ही अपवाद ठरू शकली नाही. रूहढविय  हुसंख्येने त्यांच्यासारख्या 
‘अधधकारी’ पुरूषाच्या आज्ञा धाब्यावर  सववल्या! आजही त्यांचे पंचांग  हुसंख्य 
समाज मानीत नाही - भटमंडळी तर त्यास एकजात लार्ाडीत आहेत! 
चहापानिकरिी त्यांना वाळीत पडावे लागले, तेव्हा त्यांना ित्यक्ष पुण्यात 
 हुजनांच्या ववरोधाने कसे सळो की पळो करून सोडले त्याची माहहती केळकरकृत 
हटळकचररत्रातच ‘हटळक नन ग्रामण्य’ भाग १३ वा, ह्यात सांधगतली आहे, ती 
ल्जज्ञासूंनी अवश्य वाचावी. त्यातील काही वाक्यें अशी (कृष्िपक्षावर  हहष्कार 
पडल्यानंतर त्या मूठभर कृष्िपक्षातील चहापान केलेले रानडे, हटळक िभनृत 
गहृस्र्ांचे त्या शुक्लपक्षाच्या सनातनी  हुसंख्य समाजावाचून पदोपदी अडू लागले) 
‘काहीकाहींचे अगदीच ननभेना. त्यांच्या  ायकामंडळींना ववशेष त्रास! त्यांच्या 
मुली ाळींनाही मशक्षा भोगावी लागे. ित्येक सि आला, की त्या असंतुष्ट ! डोळयाला 
पािी. गावात हदलेल्या त्यांच्या मुलींना, (त्याचं्या सासरकडची सनातनी मंडळी 
त्यांना  हहष्कृत माहेरघरी धाडीत नसल्यामुळे) दोन दोन वष ेएकदाही माहेरी येिे 
झाले नाही. स्वतुः हटळकांना काही लोकांच्या संगतीने, पंगतीस मुकावे लागले. ववशेष 
अडचि ल्नमुंजीत! त्याचं्या वडील मुलाचा व्रत धं झाला तेव्हा ब्राम्हि ममळेना! 
क्सातरी एक उपाध्याय ममळाला, पि आचारी मात्र ममळेना! ककत्येक वेळा 
हटळकांच्या कुटंु ाला शेजारिी  ायांकडून ल्जन्नसपान्नस करून र्घयावे लागले आणि 
त्यांच्या एका संस्र्ाननक ममत्राने  ाहेरून आचारी पुरवले तेव्हा ल्नमुंजीच्या 
समाराधना उठल्या. ग्रामण्यात हटळकांनी (ब्राम्हिसमाजातील कडक  हहष्कारामुळे) 
पोर्ीवरून घरची श्राविी स्वतुः चालववली. मुलीच्या ल्नाच्या वेळी अक्षतीची 
अडचि आली. कसब्याच्या गिपतीच्या देवळात  हहष्कृत हटळकांना येऊ न हदले 
तर! तेव्हा उपाध्याला एकटयाला सांधगतले, तूच एकटा ननमूटपिे अक्षत घेऊन जा 
नन गिपतीपुढे ठेवनू ये. श्राध्दपक्षासही अडचि. देवस्र्ानी वा वपतसृ्र्ानी  सण्यास 
ब्राम्हि न आल्याने कैक वषे हटळकांनी चटावर श्राध्द करून घेतले!! 

लोकमान्यंववषयीच्या आमच्या वरील सवथ चचेतला हेतु त्यांनी केलेल्या 
सामाल्जक नन धाममथक सुधारिांची समालोचना करण्याचा सुध्दा नाही - मग टीकेची 
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गोष्टच दरू! त्या राष्रपुरूषाला त्याच्या पररल्स्र्तीत जे राष्रहहताचे वाटले ते तसे 
त्यांनी केले. आम्हांस आमच्या पररल्स्र्तीत राष्रहहतास जे अवश्य ते अवश्य त्या 
िकारे यर्ामनत, यर्ाशल्क्त करण्यास आम्हीही मोकळे आहोत! आमच्या 
लोकमान्यसंिदायी हहतधचतंकांचे या िकरिी जे गैरसमज आहेत आणि ‘धमथभावना’ 
न दखुववता वा ‘लोकवियता’ न गमावता अशा सुधारिांच्या िकरिी हटळक अमुक 
करू शकले असते नन तमुक करू शकले असते, तसे तुम्ही करा! असे जे म्हििे 
असते त्याच्या ननरसनार्थ काय ती ही चचाथ करि ेकेव्हाही भागच होते, म्हिूनच इर्े 
ती र्ोडीशी केली. 

ज्या अर्ी आम्हां सुधारकांना हे कळून चुकले आहे, की आमच्या हहदं ु
राष्राच्या गळयासच तात देिार् या ह्या पोर्ीजात जानतभेदाचा ननुःपात केल्यावाचून 
हहदंरुाष्रांचे अभ्युत्र्ान नन उज्जीवन होिे सवथस्वी असंभाव्य होय; ज्या अर्ी आम्हा 
 ुल्ध्दननष्ठ ववज्ञानवादी सुधारकांनी सवथ िकारचे धाममथक भा डेपि नन लुच्चेधगरी -
मग ती वैहदक असो,  ाय ली असो, कुरािीय असो वा पुरािीय असो- नतच्या 
कचाटयातून सोडवून मानवी  ुल्ध्दला मुक्त करि ेहेच आमचे पववत्र धमथकृत्य होय, 
ह्यातच मानव्याचे, अवर्घया मनुष्यजातीचे कल्याि अस ेवाटत आहे; त्या अर्ी ते 
सत्य िचारण्यात आणि त्या सुधारिा स्वतुःआचरण्यात आम्ही हहदंसुंघटक, सुधारक 
कोिाच्याही ‘धमथभावना’ दखुवीत नाही, अपधमथभावना दखुावल्या गेल्या तर त्याला 
उपाय नाही! आम्ही कोिाच्याही  ुल्ध्दभेद करीत नाही, द ुुथल्ध्दभेद का केलाच 
पाहहजे! आमची जी मते तुम्हांस चुकीची वाटतील त्यांच्याववरूध्द तुम्हीही िचार 
करा! आम्ही काही आमच्या ‘धमथभावना’ दखुवू नका म्हिून रडकंडीस येिार नाही. 
आम्ही तर उलट असेच म्हितो की सुधारकांना जर सुधारिा करण्याचा अधधकार 
आहे, तर समाजासही सुधारकांवर  हहष्कार घालण्याचा अधधकार आहे. जो सुधारक 
 हहष्कारास पुरून उरेल, सुधारकाचा सुधारक उरेल, तेच नािे खरे! 

सुधारकांना हत्तीच्या पायाखाली तुडववले असते! 
आमचे काही शीघ्रकोपी सनातनी  ंधु तर रागाच्या भरात भर पररषदांमधून 

नन वैयल्क्तक संवादात शंभर वेळा असे गजूथन उठतात की  हहष्काराचे काय? 
परराज्य पडले, आपला सनातनाधमी राजा नाही, म्हिून या महारचांभारां रो र 
जेविार् या जातपाततोडया, धमथननदक पाखंडयांच्या गमजा चालल्या आहेत! नाहीतर 
हत्तीच्या पायाशी  ांधून ह्यांना देहान्त िायल्श्चत्त हदले असते! जर का आज पेशवाई 
असती!! 

भुक्कडांची मनोराज्ये भुक्कडच! कंुभाराच्या मनोराज्यात गाढवेच गाढव!े 
गाढवांच्या मनोराज्यात उककरडेच उककरडे!! तसेच आजच्या या करंटया वपढीच्या 
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मनोराज्यातसुध्दा सुधारकांना हत्तीच्या पायाशी देण्यापेक्षा अधधक लोभनीय अस े
कोिचेही दृश्य हदसत नाही! 

जर का आज पेशवाई असती! - तर सुधारकांना हत्तीच्या पायाशी देण्याची 
सोय झाली असती! इतकेच नतच ेह्या दळभद्रयांना सोयरसुतक! 

परंतु तकथ च करायचा तर ह्या करंटया आशेला वाटते त्यािमािे पेशवाईवर 
दसुर् या  ाजीरावानंतर आजवर सगळे दसुरे  ाजीरावच येत राहहले असते असेच 
कशावरून? आणि शाहूनंतर सारेच द ुळे छत्रपनत सातार् यास नांदते असेच गहृीत 
धरण्यास काय आधार? जर आज पेशवाई असती तर नतच्यावर कोिी नवे नवे 
पाहहजे  ाजीराव कशावरून आले नसते? ‘रायगडी एखादा िनतमशवाजी कशावरून 
अवतरला नसता?’ जर का पेशवाई असती!’ ह्या वाक्यासरशी कोि अत्यद्भुत दृश्यें 
आमच्या कल्पनेच्या डोळयांपुढे हदसू लागतात! 

उज्जनयनी ही अणखल हहदं ु साम्राज्याची राजधानी झालेली असून नतच्यावर 
अिनतरर् असा तो कंुडमलनी - कृपािांककत अणखल हहदं ुध्वज डुलत आहे! नवेनवे 
भाऊसाहे  पेशवे, हररमसगं नलवे, िनत चंद्रगुप्त, िनत ववक्रमाहदत्य लक्ष लक्ष 
सैननकांचे तुं ळ दळभार घेऊन, ज्यांनी ज्यांनी आमच्या पडत्या काळात आमच्या 
हहदंरुाष्रास अवमाननले, छळले, दळले त्यांच्या त्यांच्यावर चढाई करून चालले 
आहेत; त्यांची त्यांची त्यांच्यावर चढाई करून चालले आहेत; त्यांची त्यांची रग 
ल्जरवून, सूड उगवून कोिी रूमशाम तर कोिी लडंन गाठले आहे; कुिी मलस् न तर 
कोिी पॅररस!! हदल््दगंती हहदं ु खडगाचा असा दरारा  सला आहे, की हहदं ु
साम्राज्याकडे डोळा उचलून पाहण्याची कोिाची छातीच होऊ नये! अद्ययावत यंत्र;े 
अद्ययावत तंते्र; हहदं ु ववमानांचे आणि हहदं ु ववयानांचे र्वेच्या र्वे आकाशात उंच 
उंच उडत आहेत; हहदंूंच्या शेकडो िचंड रिभेरी पूवथसमुद्रात नन पल्श्चमसमुद्रात 
(अर ीसमुद्र हे नाव सुध्दा  दलून) िचंड पाितोफांचा खडा पहारा देत आहेत; हहदं ु
संशोधकांची वैमाननक पर्के उत्तररु्ध्रवावर नन दक्षक्षिरु्ध्रवावर नव नवे भूभाग शोधून 
त्यावर हहदंधु्वज रोवीत आहेत; ज्ञान, कला, वाणिज्य, ववज्ञान, वैद्यकिभनृत ित्यक 
कततृ्वक्षेत्रात सहस्त्रावधध हहदं ु स्पधाथलु जागनतक उच्चांक पटकावीत आहेत!! लंडन, 
मास्को, पॅररस, वामशगंटनाहद राष्रांच्या राजधाण्या - त्या उज्जनयनीच्या - 
महाद्वाराशी हहदं ु छत्रपतींना आपापले पुरस्कार अवपथण्यास्तव हाती उपायने घेऊन 
वाट पाहात उभी आहे!! जर का आज पेशवाई असती तर असेही कशावरून झाले 
नसते? अरे, मनोराज्येच करायची तर अशी काहीतरी करा!! 

जर का आज पेशवाई असती, तर ती काही अंशी तरी याच मनोराज्याच्या 
जवळजवळ असती, हाच संभव अधधक. नाहीतर ती आजवर हटकतीच ना!! आणि 
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अशा पहहल्या  ाजीराव्याच्या पेशवाईत वा मशवशाहीत आमच्यासारख्या हहदं ु
संघटनांना हत्तीच्या पायी  ळी हदले जाण्यापेक्षा हत्तीच्या पाठीवरील अं ारीत ममरवले 
जाण्याच्याच संभव अधधक असता!! 

कारि, पहहल्या  ाजीरावाच्या वा मशवरायाच्या सहानुभूतीचे हटपि कोिा 
गोम्यासोम्या भटजींच्या ककंवा चंद्रराव मोर् यांच्या हटपिापेक्षा आम्हा संघटनीय 
सुधारकांच्याच हटपिाशी अधधक जुळते हे उघड आहे. ते दोघेही महावीर त्यांच्या 
काळचे ‘सुधारक’ होते; कारि त्या दोघांनाही धाममथक नन सामाल्जक रूढीववरूध्द 
असलेल्या त्यांच्या वतथनाववषयी त्या काळच्या सनातन्यांनी  हहष्कायथच ठरववले होते! 
मशवरायांनी स्वतंत्र हहदंरुाज्याचा स्र्ापनकताथ म्हिून क्षबत्रयत्वावर अधधकार 
सांधगतला आणि वेदोक्त राज्यामभषेक व्हावा म्हिून ‘शास्त्र’ ववरूध्द हट्ट धरला! 
वास्तव त्यांच्यावर मुसलमानी  ादशहांना सकाळसंध्याकाळ  ादशहा म्हिून 
कुननथसात करिारे मुदाथड मराठे सरदार आणि पैठिचे पक्वान्नपुष्ट भट रागावले 
होते! मुसलमानांनी  ाटववलेल्या हहदंूंना शुध्द करण्याचे पातक करून मशवाजीने 
सनातन शास्त्राचा उपमदथ केला तो ननराळाच! पहहल्या  ाजीरावाचा  ािा तर 
अगदीच  ेछूट! हहदंूंच्या मुली मुसलमानांच्या घरी घालववण्याचा परंपरागत सनातन 
धमथ सोडून त्याने मुसलमानांच्या मुलीला हहदंचू्या घरी घेतले. हहदंूंना हहदं ुस्त्रीपासून 
व्यमभचाराने झालेली हहदं ुमुले मुसलमानांना हदल्याने शुल्ध्द होत े हे सनातनशास्त्र; 
पि  ाजीरावाने मुसलमान स्त्रीला हहदंपूासून झालेल्या मुलांसही हहदं ु करवून घेिे 
हीच खरी शुल्ध्द होय असा आग्रह धरला! या पापासाठी पेशव्यांचा घरावर 
सनातन्यांचा  हहष्कार पडत होता! पि र्ोडक्यात ननभावले! फार काय ‘राउ वपतात’ 
असाही  ोभाटा झाला! अशा छत्रपतींच्या अशा परंतप पेशव्यांची पेशवाई जर असती, 
तर हत्तीच्या पायी गेलेच तर कोि गेले असते ते आमच्या सनातनी भटजी- शेटजी-
रावांनी स्वतुःलाच ववचारावे! वेदोक्ताला अनुकूल म्हिून कुतथकोटींनाच शंकराचायथपदी 
ववराजण्याचा संभव अधधक असता. ककलोस्करानंी तोफा,  ेडरीिभनृत शस्त्रास्त्रांच्या 
टोलेजंग कारखान्याचे ‘क्रप’  नववले असते! धमथभास्कर मसूरकर यांना 
शुल्ध्दकायाथस्तव सोन्याच्या पालखीत ममरवत नेऊन गोमांतकाचा धमथपीठाधीश्वर 
नेमण्यात आले असते, आणि आम्हांसही हत्तीच्या पायी न देता इतर कोित्या 
पुण्याईसाठी नसले तरी ननदान ब चार् या भाषाशुल्ध्दच्या कायाथसाठी तरी 
रघुनार्पंडडतांच्या हाताशी मशवाजीने राखून ठेवले असते!! 

आमच्या सनातन ंधूनी हे ववसरू नये की, परराज्यापेक्षा स्वराज्यात 
सामाल्जक नन धाममथक सुधारिा,  हुधा अधधक सुलभतेने नन त्वरेने घडू शकत.े 
जपानात स्वराज्य होते तोच जपान जागे झाले म्हिून एका पन्नास वषाथत त े
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युरोपच्या  ारशास जेवू शकले, कायापालट होऊन सनातनाचे अद्यतन  नले! 
हहदंपुदपादशाहीचे धुरंधरही युरोपच्या पोचापाचास मशकू लागले होते. सैननकसंचलन 
(लष्करी कवाईत) आणि तोफांचे कारखाने मराठयातही युरोपच्या धतीवर चालू झाले 
होते. मुद्रिाच्या शोधाकडे नाना फडिववसासारख्या चतुरस्त्र पुरूषाचे लक्ष वेधत होते. 
गीतेचे लाकडी ठसे नानांनी पाडल्याचे आढळते. काशीला पूल  ांधिे तेव्हा पािी 
आटेना म्हिून अनुष्ठान  सले. ते ऐकताच नानांनी अनुष्ठान  ंद करून ‘कळ’ 
मागववली नन पािी आटले. अनुष्ठानाहून ‘कळ’  री हे कळू लागले होते. युरोपची 
कळ अशीच दा ीत दा ीत, स्वराज्य असते तर, हहदंसु्र्ान शतपट अधधक त्वरेन े
यंत्रयुगात, ववज्ञानयुगात िवेशता, हेच अधधक संभवनीय ठरते. आणि त्याच शीघ्रतेन े
तो ‘सुधारक’  नलाही असता, कारि यंत्राच्या नन ववज्ञानाच्या मागोमाग सामाल्जक 
सुधारिा ही दासीसारखी धावत आलीच पाहहजे. सध्याच्या ित्यक्ष पुरावाचा पाहा! जे 
र्ोडे अधथवट स्वराज्य उरले आहे नतर्ेच सुधारिा झाली तेव्हा झटपट झाली की 
नाही त ेपाहा!  डोद्याच्या सयाजीरावांनी राज्याची भाषा हहदंी करूनसुध्दा टाकली. 
अनेक िगत नन थध (कायदे) राज्यभर चालू करून ककत्येक अहहतकारक नन दषु्ट 
धाममथक रूहढ तडाक्यासरशी दंडय ठरववल्या. ‘अस्पशृ्य’ हा शब्द माझ्या राज्यातनू 
सीमापास व्हावा! अस ेउद्घोवषिारा कोल्हापूरचा छत्रपनत होऊ शकतो! असाच एखादा 
धमथसुधारक महापुरूष हहदं ुसाम्राज्याचा अधधपनत झाला नसता कशावरून? जर आज 
पेशवाई असती, तर गगंभटच पेशवे झाले असते हे कशावरून? आणि आम्ही 
स्वतुःच पेशवे वा ननदान नाना फडिवीस झालो नसतोच हे तरी कशावरून? 

तेव्हा आत्या ाईला ममशा असत्या तर काय झाले असते, ह्या वादात न 
मशरता गंगभट नन आम्ही अस ेआहोत तसेच आहोत अस ेसमजून काय कोहटक्रम 
करायचा तो करावा हेच उधचत! 

 

८. आमच्या धमथभावना दखुवू नका अं! 
काही हदवसामागे लोिी येरे् एक सनातन धमथपररषद भरली असता तीत 

अस्पशृ्यताननवारि, जात्युच्छेद, स्पशृ्यस्पशृ्यांची सहभोजने, वववाहपध्दतीचे उच्चाटन, 
इत्याहद अधम्यथ नन गहथिीय अस े सनातन वैहदक संस्कृतीच्या उच्छेदनाचे कायथ 
‘काँग्रेस’ नन हहदंमुहासभा यातील काही नेत्यांनी चालववले आहे, त्याचा ही पररषद 
तीव्र ननषेध करीत आहे’ असा एक ठराव संमत झाला. परंतु तेवढया सवथसाधारि 
उल्लेखानेही पररषदचालकांचे समाधान न होऊन आिखी एक स्वतंत्र ठराव त्याच्या 
मागोमाग असा संमनतण्यांत आला की, ‘स्वाेच्छाचार-िवतथक नन धमथभावनाववघातक 
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वाङमयद्वारा समाजाचा  ुल्ध्दभेद करिारे  ॅ. सावरकर इत्याहद लेखक नन 
‘ककलोस्कर’ मामसके यांचा ही सभा तीव्र ननषेध करते! 

ज्याच्याशी त्याच्या लेखापुरते  ोला! 
हहदंसुभेचे काय ककंवा राष्रसभेचे नेते काय, सवथजि काही एकाच िकारची 

मते एकाच स्वरूपात उपदेशी नाहीत. त्याचिमािे ककलोस्करांच्या िख्यात नन 
नानाववध ववषयांवरील नामांककत लेखकांच्या लेखांनी भूषववलेल्या मामसकातील सारेचे 
सारे लेखक एकाच सांच्याची मते समर्ीत नसतात. जे जात्युच्छेनासारख्या 
कोित्याही एका ववषयावर मलहहतात ते त्याच अंकात िमसल्ध्दलेल्या इतर 
ववषयांवरील लेखांशी सवथस्वी सहमत असतात असेही नव्हे; आणि स्वतुः संपादक 
महाशय तर अनेक िसगंी आपल्या ववचारिवतथक ननयतकामलकांतून महत्वाच्या 
ववषयांवर पूवथपक्ष नन उत्तरपक्ष अशा दोन्ही  ाजंूच्या ववद्वानांचे लेख  ुध्दया 
िकाशीत असतात. अशा िकरिी ज्याचा लेख ज्या ववषयावर असेल त्यास त्या 
ववषयापुरतेच उत्तरदायी समजले पाहहजे. कोित्याही अंकातील सार् या लेखांचे दानयत्व 
सामानयकपि े ित्येक लेखकावर लादि ेआणि त्यातील कोित्याही एका लेखकाचे 
मत हे इतर सवथ लेखकांचे आणि संपादकाचेही असलेच पाहहजे असे मानिे 
हास्यास्पद आहे. पि ही ढो ळ चूकदेखील हे ठराव रचिार् या नन संमनतिार् या 
सांख्यवेदान्ततीर्थ मीमांसामातथडाहदक त्या पररषदेतील शास्त्रीमंडळीच्या कशी ध्यानात 
आली नाही कोि जाि!े क्वधचत ् असेही असेल, की ती पररषद  ोलून चालून 
श्रध्दाननष्ठांचीच असल्यामुळे  ुल्ध्दला नतच ेसभासद होता आले नसावे! 

धमथभावनाववघातक आणि  ुल्ध्दभेदक म्हिज ेकाय? 
या पररषदेतील आमच्या आणि ककलोस्कर संपादकांच्या ननषेधाचा जो एक 

स्वतंत्र ठराव आमची नांवे उल्लेखून झाला, त्यात आमच्या सनातनी  धूंनी वर 
हदलेले दोन आरोप आमच्यावर केलेले आहेत, हे ह्या ठरावाची भाषा या लेखाच्या 
आरंभीच जी आम्ही हदलेली आहे तीवरून हदसून येईल. आम्ही आमच्या या लेखांतून 
आपल्या हहदंरुाष्राच्या संघटनार्थ नन उध्दरार्थ ज्या ज्या सुधारिा केल्या पाहहजेत 
म्हिून म्हितो त्यांची आवश्यकता नन उपयुक्ता आमच्या सनातन  ंधंूना पटवून 
देण्याचा यत्न अगदी ममत्व ुध्दीने शक्यतो करीत राहण्याची आमची नेहमीच 
उत्कट इच्छा असल्यामुळे त्या सुधारिांववषयी आमच्या धमथ ंधूच्या आरोपांचे 
ननरसन अवश्य नततके पुनुःपुन्हा करीत राहिे हे तर आमचे कतथव्य आहेच, परंत ु
त्यातही आमच्या लेखांमुळे ‘धमथभावना दखुतात’ नन ‘सामान्य जनांच्या  ुल्ध्दभेद 
होतो’ यास्तव तसे का कराव.े अशी कळकळीची पचृ्छा, हहदंसुंघटनाला उचलून 
धरिार् या नन आमच्या कायथक्रमाववषयी ियत्नाववषयी नन सहदच्छे ववषयी, एकंदरीत 
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सहकायथ नसले तरी सहानुभूनत असिार् या अनेक मध्यम वतृ्तीच्या हहतधचतंकांकडूनही 
जी वारंवार होत असत े तीमुळेही जरी मागे एकदा ‘ककलोस्कर’ मामसकात ‘न 
 ुल्ध्दभेदं जनयेत ्म्हिजे काय?’ या लेखात भावना दखुवविे आणि  ुल्ध्दभेद करिे 
म्हिज े काय, ह्या ववषयाची सवथसाधारि पररस्फुटता आम्ही केली होती, तरीही 
एखाददसुर् या लेखाने सगळयांचे समाधान होिे ककंवा तो सगळयांना कळिेसुध्दा 
दघुथट असिारच हे जािून, आम्ही ह्या लेखात त्या आरोपांना अधधक सववस्तर उत्तर 
देऊन असे दाखवू इल्च्छतो की आम्ही खर् या अर्ी धमथभावना उच्छेदीत नाही, 
 ुल्ध्दभेदही करीत नाही, तर उलट आपल्या हहदंरुाष्राच्या नन मनुष्यमात्राच्या 
उध्दारिास जे जे अत्यंत अवश्य ते ते कतथव्य, आणि ित्यक्ष ियोगांती जे 
अ ाधधतपिे हटकून राहते त े सत्य ह्याचाच िचार आम्ही करीत असल्यामुळे तो 
सद्धमाथला केव्हाही हाननकारक ठरिार नाही. सद्भावनेला दखुवविारा नाही! करीतच 
असेल तर तो द ुुथल्ध्दभेद करीत आहे, अपधमथभावना दखुवीत आहे!  ुल्ध्दभेद करीत 
नाही, धमथभावना दखुवीत नाही!!! 

आपिा सवांचे सांित ध्येय एकच ह्या आपल्या हहदंरुाष्राचा उध्दार!! 
वादाच्या भरात जय एका गोष्टीचा ववसर मनुष्यास सहजी पडतो त्याववषयी 

केव्हातरी आपिा सवाथना अस े आवश्वामसिे आवश्यकच आहे, की कतथव्य काय 
ह्याववषयी आपल्यामध्ये ककतीही मतभेद असला तरी आपिा सवाथचे ध्येय एकच 
आहे. आपिा सवांना िािाहून विय असलेल्या स्वदेशास नन स्वराष्रास आजच्या 
पनततावस्रे्तून उध्दारून त्यांनी जगातील इतर राष्रांच्या तुलनेत लेशभरही हीन ठरू 
नये अस ेसंघहटत, सशक्त नन िगत कराव ेआणि मानव्याच्याही हहतार्थ झंुजण्याची 
यो्यता नन  ळ त्यामध्ये यावे. हेच आमच्या हहदंसुंघटक पक्षाचे सांितच ध्येय 
आहे. आणि ह्या हहदंरुाष्राच्या नन हहदंधुमाथच्या पररत्रािार्थ नन संस्र्ापनार्थ आमच्या 
सनातनी पक्षाचेही अंत:करि तीळतीळ तुटत असलेच पाहहजे. ककं हुना आम्ही हे 
स्पष्टपि ेसांगण्यासही कचरत नाही, की हहदंरुाष्राचे अत्यंत एकननठ असे अनुयायी 
त्यांना शल्क्त असो वा नसो, युल्क्त असो वा नसो, पि हहदंतु्वाचा एकननष्ठ 
अमभमान नन हहदंतु्वाच्या ववजयाची उत्कट इच्छा ज्यांच्या अंतुःकरिास खरीखरी 
रसरसत आहे असे धमथ ंधु आम्हांस शोधावयाचे तर आम्ही आमच्या वेदशाळा, 
शास्त्रशाळा नन सनातमंडळे यांतच िर्मतुः जाऊ! आपि एकाच मायभूची लेकरे 
आहोत; एकाच राष्टाचे, एकाच धमाथचे, एकाच संस्कृतीचे, आपि संतान आहोत, 
सनातनी वा संघटक - हहदंमुात्र नततका धमथ ंधु आहे, राष्र ंधु आहे! 

अशी आमची भावना असता आम्ही आमच्या सनातन धमथ ंधूववषयी जे जे 
मलहू त ेते स्वकीयत्वाचे नाते स्मरून  ंधुभावानेच मलहहले असिार; वैरभावाने असिे 
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शक्यच नाही. इतकेच नव्हे, तर हहदंरुाष्राच्या उन्नत्यर्थ अत्यंत अवश्य असिार् या 
समाजसुधारि करीत असता त्या िकरिी मतभेद असलेले राधगटांतील रागीट ककंवा 
मूखाथतील मूखथ सनातनी जरी आम्हांस अन्यायाने काही टाकून  ोलले वा छळते 
झाले, तरीदेखील त्यांच्याववषयीची  ंधुभावना अिुमात्र उिाविार नाही ककंवा त्या 
एकदर पक्षाच्या स्वधमथननष्ठेववषयी आमचा आदर नाहीसा होिार नाही. ममथ्याचारी 
असिारच. सनातन्यांत काही ढोंगी आहेत, तर काय संघटक वा सुधारक पक्षात ते 
नाहीत की काय? आमच्या कोित्याही मलखािात पक्षपात घडू नये अशी आम्ही 
शक्य ती काळजी घेत असतो. आमचा हेतु आम्ही िनतपादीत असलेलया सुधारिा 
आपल्या हहदंरुाष्राच्या अभ्युन्नतीस्तव कशा अपररहायथ नन ककती उपकारक आहेत हे 
आमच्या सनातनी  ंधंूना पटवून त्यांचे मतपररवतथन करावयाचे आहे. आणि म्हिूनच 
त्यांनी आमचा ककतीही ननषेध केला तरी आम्ही सामोपचाराचा  ुल्ध्दवाद करून 
त्यांची समज पाडण्याचा शक्य तो यत्न पुनुःपनु्हा करीत राहिार आहोत. आणि 
आजवरच्या अनुभवावरून त्यांच्यातील  हुतके िामाणिक मंडळी हळूहळू आमच्या 
कायथक्रमास  ुल्ध्दपूवथक येऊन ममळतील अशी आमची ननल्श्चनत आहे. 

जर एखाद्याच्या ‘धमथभावनाच’ मुळी दसुर् यास अपधमथ वाटल्या तर त्याना 
ननषेधधल्यावाचून कस ेचालिार? 

अस्पशृ्यताननवारि, जानतभेदोच्छेदनिभनृत ज्या सुधारिा आम्ही करू 
इल्च्छतो त्या धमाथववरूध्द आहेत आणि त्यांच्यामुळे हहदंरुाष्राची हाननच हानन होिारी 
असल्याने त्यांना उचलून धरिे ननदं्य असा ठराव कोिी पररषदेने केला असता तर 
ती गोष्ट ननराळी होती. तसा ठराव करि ेहे आमच्या सनातन मंडळीच्या आजच्या 
श्रध्देस धरून होते. पि त्या सुधारिांचा त्यांनी ननषेध करता करता अशा 
सुधारिांना उचलून धरिारी आमच्यासारखी मंडळी लोकांच्या धमथभावना दखुववतात 
नन  ुल्ध्दभेद करतात म्हिून जो ननषेध केला आहे, तो मात्र सवथस्वी अनाठायी 
आणि आमच्या सनातन मंडळींच्याही अंगलट येिारा आहे. 

कारि ज्यास जो आचारधमथ वाटेल ककंवा जो जो आचारधमथ म्हिून रूढ 
असेल तो तो चुकीचा म्हिताच त्याची त्याची भावना र्ोडीतरी दखुाविारच. 
श्रनतस्मतृींना ठाऊक नसलेले जे केवळ लोकाचार तेही धमथ म्हिूनच त्या त्या 
लोकांना आदरिीय वाटतात; आणि ते त्यानंी धमाथचारच समजावे म्हिून 
स्मनृतिमािही सापडते. ‘यल्स्मन्देशे य आचारुः पारंपयथक्रमागतुः! विाथना ंककल सवेषा ं
स सदाचार उच्चते!’ ककंवा ‘यद्यदाचयथते येन धम्यथ वाऽधम्यथमेव वा! देशस्याचरिं 
ननत्यं चररतं्र तल्ध्द कीनतथतम!्!’ या वचनांतनू तर लोकाचार, धम्यथ वा अधम्यथ असले 
तरीही, त्या देशापुरते धमथच होत अशी सदाचाराची कक्षा ववस्तारलेली आहे! तेव्हा जे 
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जे आचारधमथ म्हिून लोकांकडून पाळले जातात, ते ते ककतीही गह्यथ, राष्रववघातक, 

हहसंक वा रानटी असलेले तरी त्यांना ननषेधधिे म्हिजे त्या त्या लोकांची धमथभावना 
दखुवविे आणि त्यांचा  ुल्ध्दभेद करिेच होिार आहे आणि या अर्ी, धमथभावा 
केव्हाही दखुववता कामा नयेत, अज्ञान्यांचा  ुल्ध्दभेद अशा अर्ीसुध्दा करू नये, अस े
म्हििे म्हिज े अज्ञान्यांना यावत्चंद्रहदवाकरौ ज्ञानीय राहू द्या, धाममथक वा 
साममजक आचार-ववचारांसं ंधी ब्रही काढू नका, असेच म्हिण्यासारखे होिार नाही 
काय? असा दंडक, आम्हा संघटनवादी सुधारकांचीच नव्हे तर स्वत: या 
लोिीपररषदेतील सनातनी सभ्यांचीही जीभ लुळी पाडण्यास सोडिार नाही! यामुळे 
धाममथक वा सामाल्जक चचेचा ब्रही मुखावटे काढिे सवांना आणि म्हिूनच त्यांनाही 
अशक्य होिार आहे. मतिचाराला हा मतृ्युदंडच ममळिार! सनातन्यांनाही अशा अर्ी 
‘धमथभावना’ दखुववल्यावाचून नन  ुल्ध्दभेद केल्यावाचून एक पळभरही कसे राहवत 
नाही, ते लोिी येर्ील सभ्यांच्याच उदाहरिांवरून दाखवू. 

सनातनी आपसाआपसांतच एकमेकांच्या धमथभावना पायांखाली तुडववतात! 
 ुल्ध्दभेद करतात! 

लोिी पररषदेतील शास्त्री मंडळालाही काही धाममथक सुधारिा करण्याची लहर 
आली आणि त्यांनी हहदंरुाष्राला सध्यांच्या संकटांतून पार पाडण्यासाठी कोिच्या 
राष्रीय महत्वाच्या सुधारिा सुचववल्या म्हिता? तर ह्या, - ‘हंुडा घेऊ देऊ नये, 
रूखवत करू नये, घागरीवर लुगडे घालू नये,  ोहले सारविाचा खि वाचवावा, 
भोजनाच्या वेळचे उखािे म्हिू नयेत, आणि जावयाने रूसू नये!’ इत्याहद, लाखो 
लोक  ाटताहेत, आततायी मुसलमानांचे दंगे, कन्यापहरिे, मंहदरोध्वंस िभनृत 
अत्याचार सार् या देशभर चालू आहेत, हहदंसु्र्ानचे पाकस्र्ान  नववण्याचे घाटत 
आहे। ममशने घरे पोखरून राहहली आहेत, अस्पशृ्य आमच्या छळाने नन त्यांच्या 
वपसाळण्याने कोहट कोहट फुटून जात आहेत, न राष्र, न राज्य, न अन्न, न वस्त्र! 
अशा जजथर झालेल्या हहदंरुाष्रास तारण्यासाठी या न्यायमीमासावैहदक 
तकथ वेदवाचस्पतींना हो एवढा उपाय काय तो सुचला, पुरेसा वाटला! ‘रूखवत करू 
नये, जावयाने रूसू नये, जेविाच्या वेळी उखािे म्हिून नये!!’ दखुिे डोंगरास नन 
औषध मशपंेत. 

पि त्यातही िश्न असा, की ह्या चाली आज लाखो लोकांतून शेकडो वष े
मशष्टाचार, सदाचार आणि म्हिूनच धमाथचार समजून आचरल्या जात आहेत. हजारो 
 ाया ापडयांना नन भाववक कुळाचारननष्ठांना ह्या गोष्टींना काढून टाकल्याचे वा 
ननषेधधल्याचे ऐकून वाईट वाटल्यावाचून राहिार नाही! इतकेच नव्हे तर त्या 
केल्यावाचून ल्नातील कुळधमथ, कुळाचार पुरे झाल्यासारखे केव्हाही वाटत नाही. 
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वाटिार नाही, ही गोष्ट ननववथवादपिे घरोघर आढळत असता लोिी येर्ील 
सनातन्यांनी ह्या लाखो लोकांच्या मशष्टाचारकुळधमांना का दखुववले? ते अज्ञ आहेत 
म्हिून? पि न  ुल्ध्दभेदं जनयेद् अज्ञानां कमथसंधगनाम!् जोंषयेत ् सवथ कमाथणि 
ववद्वान ्युक्तुः समाचरन!्! ह्या शास्त्रार्थ तुमचाच नव्हे काय? मग त्या अज्ञजनांचा 
तुम्ही  ुल्ध्दभेद का केलात? पि पररषदेच्या अध्यक्षांनी तर भटजीच्या काळजालाच 
हात घातला! 

ह्या सनातन पररषदेच्या अध्यक्षस्र्ानी, वे. शा.सं.श्रीधरशास्त्री वारे यांनी 
सांधगतले की, ‘वैहदकांनो, मंत्र नुसते कंठगत करून चालिार नाही, नुसत्या अर्थ 
शून्य मंत्रपाठांनी संस्कारांचे सामथ्यथ जागववले जात नाही, तर मंत्र मसध्द करून 
मंत्रसामथ्यथ वाढववले पाहहजे!’ आता हे जर खरे, आज जे सहस्त्रश; वैहदक, पुरोहहत 
भटभटजी मंडळी आमचे संस्कार करीत आहेत, मतं्रजागराहद धाममथक कृत्ये संपादीत 
आहेत, त्यांच्या काळजालाच ह्या ववधानांचा ववचूं डसला नसेल का  रे? कारि 
केवळ कंठगत मंत्र म्हटले असताही धमथसंस्कार यर्ाल्स्र्तपिे होतात ही त्यांचे आज 
वपढयान ् वपढयांची भावना! आज ही सहस्त्रावधध पुरोहहत मंडळी समाजाचे सारे 
संस्कार कंठगत अर्थज्ञानशून्य मंत्रांनीच संपादीत आहेत आणि त्यात काही अधम, 
व्यंग उरले अस े मानीत नाहीत! मग त्यांचे हे व्यंग काढून त्यांच्या धमथभावना 
दखुववल्या त्या का? केवळ कंठगत मंत्र म्हििे हीनतरिाचे आहे अस ेसांगून त्यांचा 
 ुल्ध्दभेद का केलात? 

धमथभावना - मग त्या ककतीही अपधमथिवि असोत, लोकववदृष्ट असोत, 
भ्रामक असोत, पि त्यांना ननषेधधता नन दखुववता कामा नये. कोिच्याही सामाल्जक 
वा धाममथक रूढीला - ती ककतीही हाननकारक वा टाकाऊ ठरली तरी ववरोधून अज्ञ 
जनांचा वा भ्रांत जनांचा  ुल्ध्दभेद करूच नये अस ेम्हिाल तर तुम्हांस हहदंमुहासभा, 
 ॅ. सावरकर, ककलोस्करिभतृींचा ननषेध करावयाच्या आधी तुकारामांचा ननषेध 
करावयास हवा होता. कारि - ‘शाक्त गधडा जये देशीं! तेरे् पापधचया राशी !!’ असे 
म्हिून त्यांनी शाक्तांच्या, आणि ‘गिया गिपनत ववक्राळ! लाडू मोदकांचा काळ!!’ 
अस ेम्हिून गािपत्यांच्या धमथभावना अगदी नकोत त्या टवाळ शब्दांनी दखुववल्या 
होत्या. रामदासांनीही म्हटले आहे, ‘पाषािांचा देव केला! एके हदवशी भंगोनन गेला! 
तेिे भक्त दखुावला! रडे पडे आकं्रदे !!१!!. एक देव घडडला सोनारी! एक देव ओतला 
ओतारी!! एक देव घडडला पार्ारी! पाषािाचा!!२!! धातु-पाषाि-मवृत्तका! धचत्रलेप काष्ठ 
देखा!! तेरे् देव कैचा मूखाथ!!भ्रांनत पडली!!३!!’ (दास ोध) 

अशी ननगुथिाची महती स्र्ापता स्र्ापता मूनत थपूजेचे सहस्य न कळून 
दगडामूतीलाच ित्यक्ष देव, वपत्याच्या छायाधचत्रलाच वपता मानिार् या भा डेपिाची 
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ववटं ना करून तशा भावाने दगडधोंडे, म्हसो ा, भैरो ा पूजिार् या सहस्त्रावधध 
जनांच्या ‘धमथभावना’ दखुववल्या नाहीत काय?  ुल्ध्दभेद केला नाही काय? ज्ञानेश्वर, 
एकनार्, रोहहदास यांची तर गोष्टच राहो; पि ित्यक्ष आद्य शंकराचायांनी 
कमथमागीयांची नन मीमांसकाहदकांची ‘धमथभावना’ शांकरभाष्याच्या पानोपानी दखुववली 
नाही का? ‘ ुल्ध्दभेद’ केला नाही का? 

नततकेही दरू जावयास नको, त्या लोिी येर्ील पररषदेत कोिी सांख्यशास्त्री 
होते, कोिी मीमांसक होते, कोिी अद्वैती होते, त्यापैकी ित्येकाचे दशथन दसुर् याच्या 
‘धमथभावा’ला ननषेधधिारे, दखुवविारे आणि  ुल्ध्दभेद करिारे नव्हते का? मीमांसक 
आम्हांस ईश्वर ीरश्वर ठाऊक नाही!’ म्हिून रोखठोक सांगतात आणि यज्ञाहदक 
वैहदक कमथस्तोमांत पशुहहसंा करताना भल्क्तमागी वैष्िव नन अद्वैती यांच्या 
‘धमथभावना’ दखुत नाहीत का? ईश्वरसांख्य उठून त्यांना हटकिार की ‘तत्र 
पुरूषववशेषो ईश्वरुः!’ तर ननरीश्वरसांख म्हििार, ‘पुरूष नन िकृनत; पुरूष अनंत -
िकृनत अनाहद, सान्त!’ त्या सवांना मायामोही गुरफटलेल्या भ्रांतात अद्वैती सांगिार 
‘सवथ खलु इदं ब्रह्य,’ अशा ररतीने इतरांच्या धमथभावना यर्ेच्छ ननषेधधण्यात नन 
त्यांना ित्येकी जे अज्ञ वाटतात त्यांस ननभथल्त्सण्यात स्वतुः काडीचीही दयामाया व 
संकोच न दाखवविारी ही मंडळी एकत्र होऊन आम्हांस सत्य नन राष्रहहतकारक असे 
जे वाटते त े आम्ही िचारू लागताच साळसूदपिे दटावीत आहेत की ‘धमथभावना 
दखुवू नका,  ुल्ध्दभेद करू नका!’ 

गोरक्षक  ाया ुवांची गंमत! 
धमथभावना दखुववण्याचा नन  ुल्ध्दभेद करण्याचा अपराध आमच्या हातून 

घडत आहे ह्या समजुतीने आमच्यावर मध्यंतरी आमची गोरक्षक मंडळी तर सवांहून 
अधधक उखडली होती. ही मंडळी गाईला देवळात  ांधून नतच्या देहाची समंत्रक पूजा 
करीत असतात, नतला गधंफूल वाहून, धूपआरती करून नतच्या शेपटीला डोळयांवरून 
कफरववतात, नतच्या खुरांचा अंगारा घेतात, नन नतचे गोमूत्रगोमय सोवळयान ेकालवून 
पंचगव्य वपतात. पि नततक्यात जर का नतर् े एखादा महार गहृस्र् सुस्नात, 
सुधूतवस्त्र ल्यालेला का असेना तो - पि ‘अस्पशृ्य’ गहृस्र् आला, की त्याला 
मशवण्याचा ववटाळ होऊ नये म्हिून ही मंडळी भराभर दरू सरतात, ककंवा शक्य तर 
त्या अस्पशृ्यालाच हुसकून लावतात! गोरक्षक  वुा ायांचे अस े वतथन आम्ही स्वतुः 
अनेकवार पाहहले असल्यामुळे आम्ही त्यातील ककत्येकांना साहल्जकपिेच ववचारले, 
‘अहो, गाईसारखा एक पशु! त्यास मशवून हे तुमचे सोवळे  ाटत नाही, पशुमूत्राचे ते 
पंचगव्य प्याल्याने जीभ  ाटत नाही! आणि हा स्वच्छ, सुमशक्षक्षत, सुशील महार, 
आपला धमथ ंधु, मनुष्य, त्याची सावली पडेल म्हिून त्यावरच ‘दरू!दरू!!’ म्हिून 
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ओरडता! आम्ही त्या अस्पशृ्यांना, मािसासारख्या मािसांना मशवतो म्हिून 
आम्हालाच ननहंदता!’ असे आम्ही म्हिताच ’गाईला ननदं ू नका! तमुची मते 
तुमच्याजवळ. आमच्या धमथभावना दखुववण्याचा ककंवा आमच्या लोकांच्या  ुल्ध्दभेद 
करण्याचा तुम्हांला अधधकार नाही!!’ म्हिून ती गोरक्षक मंडळी आमच्यावर 
अनेकवार रागावत! त्यात आमचे आदरिीय चौंडे महाराजही असत! 

परंतु अनेक जत्रांतून देवी, भैरव िभनृत देवांपुढे शेकडो  करी, रेडे मारण्याची 
ककंवा प्लेग, पटकीसारखे रोग हटववले जावे म्हिून  करी कों डी  ळी देण्याची जी 
धाममथक भावना आपल्या लाखो लोकांत अजून आहे, नतचा ह्या आमच्या गोसेवक 
मंडळींना मनापासून नतटकारा वाटत असल्यामुळे ह्या पंर्ाच्या  ुवा ाया अनेक 
हठकािी जाऊन तशी हहसंा घडू नये म्हिून स्ततु्य यत्न करीत असतात, इतकेच 
नव्हे, तर वैहदक यज्ञांतून जेव्हा जेव्हा पशुहननाचा वैहदक ववधध होतो तेव्हा तेव्हा ही 
मंडळी त्याचा कडक शब्दात एकसारखा ननषेध करीत राहते. गोरक्षिासारख्या 
पत्रातून देवाच्या नावे  ोकड वा रेडे मारिार् या धाममथक रूढीचा अगदी कडक भाषेत 
वारंवार ननषेध केला जातो. त्यांना ह्या मंडळीच्या कीतथनांतून अपधमथ, राक्षसी कृत्य 
इत्याहद ववशेषिांनी ननहंदले जाते. त्यांच्या त्या कृत्याची त्या खेडवळ शाक्तांना ककंवा 
नागररक याक्षज्ञकांना इतकी चीड येते, की  ोलून सोय नाही! ते लोक हजारो कों डी, 
 करी, रेडे मारीतच राहतात. पि त्यांची अशी दृढ नन परंपरागत असलेली 
‘धमथभावना’ ननषेधधण्यास नन त्यांचा ‘ ुल्ध्दभेद’ करण्याच्या कायी ही गयाळ पंर्ाची 
मंडळीच मसहंाळ पंर्ाच्या अवसानाने नन आवेशाने तुटून पडण्यास सोडीत नाहीत, 
यांतही गोसेवक चौंडेमहाराज असतातच. 

त्यायोगे सध्या या गयाळ  ुवा ायांच्या ककतथनांतनू नन लेखांतून मोठी गमंत 
उडते. पहहल्या वाक्यात ते आमचा नन ककलोस्कराहदकांचा, आहदशल्क्त जन्ममाता 
गोदेवीला एक उपयुक्त पशु म्हिून त्याचं्या धमथभावना दखुववल्याववषयी आणि 
सामान्य जनांचा  ुल्ध्दभेद करण्याच्या पापववषयी अद्वातद्व भाषेत ननषेध करतात 
न करतात तोच पुढील छेदकांतून देवाला  ळी देण्याची धमथभावना ही तामसी, कू्रर, 
रानटी असल्यामुळे ती ननदं्य होय अस े ठासून सांगताना आणि त्या सामान्य 
जनांच्या अत्यंत दृढ ‘धमथभावना’ दखुवून त्यांच्या  ुल्ध्दभेद करीत राहताना, तेच 
पाप स्वतुः पुण्य म्हिून आचरू लागतात!! 

सारांश असा, की जो कोिी ज्या कशास ‘धमथ’ म्हिून म्हिेल त्यास 
त्याववषयी सुधारू जाि ेम्हिज ेजर धमथभावना दखुववण्याचे नन  ुल्ध्दभेद करण्याचे 
पाप होते म्हिावयाच,े तर यापुढे सनातन्यांना सधु्दा मतिसाराचा असा, सत्याच्या 
िचाराचा असा ‘ब्र’ ही उच्चारता येिे अशक्य होिार आहे!  े   े पांच म्हििार् या 
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मुलाचा  ुल्ध्दभेद होऊ नये म्हिून,  े  े चार असे सांगण्याची गुरूजीला चोरी होिार 
आहे. उलट, मुलगा अज्ञान असल्यामुळे ववद्वान गुरूलाच  े  े पांच असे वरवर तरी 
म्हििे भाग पडिार आहे! कारि ‘जोषयेत ् सवथकमाथणि ववद्वान ् युक्तुःसमाचन!्!’ 
पि ‘न  ुल्ध्दभेदं जनयेदज्ञानां कमथसंधगनाम!्!’ ह्या  ुल्ध्दभेदाचा जर असा अर्थ 
करावयाचा असेल, तर यापुढे मूखांना शहािे करण्याचा नाद सोडून देऊन 
शहाण्यांनीच मूखथ  निे भाग आहे! 

पि ही अनावस्र्ा टाळायची असेल तर ‘धमथभावना’ दखुववण्याची नन 
 ुल्ध्दभेदाची वरील ववक्षक्षप्त व्याख्या टाकून देऊन त्याची युल्क्तसंगत व्याख्याच 
स्वीकारली पाहहजे. ती अशी, की ज्याला जे सत्य वाटेल त्याने ते िकटपिे 
उपदेशावे; जो धाममथक वा सामाल्जक आचार लोकहहताला ववरूध्द जातो आहे वा 
असत्यावर आधारलेला आहे, तो तसा असल्याववषयी युल्क्तसगंत चचाथ करण्याचा 
अधधकार ित्येकास असावा. जोपयतं तो िचार सभ्य, युल्क्तयुक्त नन सहदच्छ आहे, 
केवळ मत्सग्रस्त हेतूने व्यल्क्तशुः कोिाची ववषयांतरपूवथक मानहानन करीत नाही, 
तोवर कोिाच्याही धमथभावना दखुववल्याचा दोष त्या िचाराने घडला आसे समजता 
कामा नये. तसेच  ुल्ध्दभेद करू नये म्हिजे द ुुथल्ध्दभेदही करू नये असे समजिे 
ननव्वळ मूखथपिाचे आहे. जी खोटी, घातक आणि अननष्ट ती ती समजूत, धमथ 
म्हिून जरी ती आदरली जात असेल तरीही नतचा उच्छेद करि े हे ित्येक 
लोकहहतैषी पुरूषाचे कतथव्यच आहे. ती समजूत धाममथक असली तरी द ुुथल्ध्द आहे, 
 ुल्ध्द नव्हे!  ुल्ध्दभेद करू नये याचा अर्थ इतकाच, की ज्या समजुतीने वा कृतीन े
एकंदरीत लाभापेक्षा हानन अगदीच अल्प होत आहे, अशी समजूत वा कृनत, त्या 
र्ोडयाशा हानीकडे वा असमंजस भागाकडेच काय ते लक्ष देऊन एकसहा उच्छेद ू
नये!’ अल्पस्य हेतो थहु हातुममच्छन,् ववचारमूढुः िनतभामस मे त्वम!्!’ अस े त्या 
िकरिीच काय त े म्हिता येईल. जस े एखाद्या मुलाला साखरेची गोळी म्हिून 
औषध देिे; परीक्षा उतरल्याचे पेढे वाटिे; दसर् याच्या सिास सोन े वाटि;े 

रंगपंचमीचा रंग खेळिे; रीतीभानतपरंपरा त्या त्या संस्र्ातून वा संस्कारांतून - 
एकंदरीत लाभकारक वा ननरूपद्रवी असतील तर - पाळि;े लोकसंग्रहार्थ यो्य त्या 
मयाथदेत लकांचा कल संभाळून त्या चुचकारून घेिे. 

ह्या सूत्रान्वये धमथभावना दखुववल्याचा वा  ुल्ध्दभेद केल्याचा आरोप 
आमच्यावर येिे शक्य नाही आणि जर तो आमच्यावर येिे शक्य असले तर तो 
श्रीकृष्िापासून ज्ञानेश्वराहद संतांपयथतच्या ित्येक र्ोर मतिचारकावरही येऊ शकेल. 
इतकेच नव्हे तर लोिी पररषदेतल्या ‘जावयांनी रूसू नये, उखाि ेघेत  सू नये’ अशा 
भुक्कड ठरावांना चघळीत  सिार् या आत्या ाईवरही आल्यावाचून राहत नाही. 
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आिखी एक गंमत अशी की हहदंरुाष्रावरील संकटांना टाळिारा हा जो एकच 
ववघातक ठराव संमतून ह्या पररषदेने, ‘जावयांनी रूसू नये’ हा अत्यद्भुत राष्रीय 
महत्वाचा उपाय सुचववला, नततकी सुधारिा तरी आपल्या धमथसंस्कारात करावयाचे 
साहस आम्ही का करतो ते सांगताना ही पररषद म्हिते, ‘सांितची हहदंूंची पररल्स्र्ती 
लक्षात घेता आमच्या संस्कारांतील अवास्तव खचाथच्या चाली समाजववघातक नन 
अनवश्यक आहेत म्हिून त्यांना वेळीच आळा घालिे अगत्याचे आहे!!’ म्हिज ेह्या 
मंडळींनाही ‘सांित पररल्स्र्ती’ हा एक पदार्थ ठाऊक आहे तर? आणि ‘तो लक्षात 
घेता समाजववघातक चाली  दलि ेअगत्याचे वाटते!’ इतकेच नव्हे तर, त्या अशा 
काही चाली कुळधमथ कुळाचार असल्यामुळे त्याना ननषेधधण्याने लाखो सामान्य 
जनांच्या धमथभावना दखुववण्यास नन  ुल्ध्दभेद करण्यासही त्यांनी समाजहहतार्थ 
मागेपुढे पाहहले नाही! तर मग त्याच ‘सािंतची पररल्स्र्नत’ ह्या शास्त्राधारे 
हहदंरुाष्राच्या पररत्रािार्थ आम्हांस अस्पशृ्यताननवारि, मसधुं ंदी-रोटी ंदीचा उच्छेद, 
जन्मजात जानतभेदाच्या  ाष्कळ स्तोमाचे उच्चाटन, िभनृत सुधारिा आज 
‘अगत्याच्या’ वाटत आहेत. ‘समाजववघातक’ अस ेअनेक ववघातक भाकड अपधमीय 
आचार ‘अशास्त्रीय’ असल्याने त े दलि े ‘अगत्याचे’ वाटते! म्हिून ते आम्ही  दलू 
पाहतो. त्या कामी ‘रूसिार् या जावयांच्या ‘कुळधमथभावना दखुवून तुम्ही 
‘रूखवतवाल्यांचा’  ुल्ध्दभेद करि े जस े ननषेधाहथ मानीत नाही, तसेच आमच्या या 
िचारासही तुम्हांस धमथभावना दखुववण्याच्या वा  ुल्ध्दभेदाच्या आरोपाखाली ननषेधधता 
येिार नाही. कारि आमच्या मते स्पशथ ंदी, शुल्ध्द ंदी, मसधुं ंदी, रोटी ंदी हा 
अनंतहस्ताने हहदंरुाष्राच्या संघटना लाच्या मुळावरचा घाव घालिारा पोर्ीजात 
जानतभेद धमथ नसून सांित पररल्स्र्तीत समाजघातक असा महान ्अपधमथ होऊन 
 सला आहे! ही द ुुथल्ध्द आहे!  ुल्ध्द नव्हे! 

आमच्यािमािे तुम्हांस ह्या सुधारिा कुधारिा वाटत असतील तर तो आरोप 
करा. शुध्दीने हहदंरुाष्राचे संख्या ळ घटते; जानतभेदाने -एका ब्राम्हि जातीत एक 
हजार रोटी ंद,  ेटी ंद जानत पाडीत राहहल्यानेच हहदंरुाष्ट समर्थ होत चालले आहे, 
अस े पाहहज े तर आणि छाती असेल तर िनतपादीत राहा! पि आम्हांस जे सत्य 
वाटते ते तुम्हांस दखुववते; तुम्हांस असत्य वाटत ेम्हिूनच काय ते आम्ही त ेसत्य 
िचारण्याचे सोडून द्यावे; तुमचा  ुल्ध्दभेद होतो म्हिून काय ते तुमची ती  ुल्ध्द 
समाजववघातक द ुुथल्ध्द आहे अस ेआम्हांस धडधडीत हदसत असताही आम्ही तसे 
 ोलू नये?  ोलल्यास त े ननषेधाहथ होय! - असले वाह्यात आरोप करण्याचे सोडून 
द्या! नाहीतर ते तुमच्याही अंगलट आल्यावाचून राहिार नाहीत. ‘सांितची 
पररल्स्र्नत’ हा आमचा शास्त्राधार, तुम्ही तो मानलात हे स्तुत्यच आहे! पि आता 
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कोिच्या तोंडाने आपि उलट आम्हांसच त्याचा आधार घेण्याचा मज्जाव करिार? 
सगळयात मभते्रपिाची सनातनी परमावधध म्हिजे ही होय, की ह्या पररषदेत एकाही 
ठरावाने सांितच्या मुसलमानाहदक अहहदंूंच्या अत्याचारांनी ह्यांच्या धमथभावना 
कधीच दखुववल्या नाहीत! जिू काय आज लोिी पररषदेतील या शास्त्रीमंडळींच्या 
धमथभावनेचे खरे शतू्र तेवढे हहदंमुहासभेचे नेते! श्रध्दानंद, लजपतराय, परमानंद, 
मालवीय - की, ज्यांनी हहदंरुाष्राच्या सन्मानार्थ अहहदं ुआततायांशी आजन्म झंुज 
घेत िािांनतक संकटे स्वतुःवर ओढवून घेतली, आजीव देहयातना भोगल्या, ते तेच 
काय त े होत! हहदंरुाष्राच्या गौरवार्थ कतथव्याच्या रिक्षेत्रात झंुजताना ज्यांच्या 
अंगावर एक ओरखडाही कधी ओढला गेला नाही, नतकडे ज्यांनी सदा पाठ कफरवलेली 
असते, त े हे ममष्टान्नपुष्ट वाधचवीर हहदंमुहासभेच्या धमथवीर नेत्यांच्या ननषेध 
करतात! स्वतुःस क्षबत्रय म्हिवून घेतल्याने माझ्या धमथभावना दखुववलय अस े
फिफित मशवाजीचा ननषेध शकार करतो! 
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