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‘क्ष’ िकरणे 
१. िहदंूंचा अडाणीपणा िन मसुलमानाचंा - 

मनु या या शरीरात खोल तून बसलेली िकंवा बाहेर या थूल टीला न िदसता आतच बळावून 

आतून जीवन पोखरीत असलेली जीवनघातक बा य द्र ये वा आंतर रोगाणूचें घाव जसे ‘क्ष’ िकरणां या - 
एक्स रेज या - अतंभदी प्रकाशाने यथावत िनरीक्षता येतात, तसेच समाजा या शरीरात खोल तून 

बसले या सामािजक दोषांचे अि त व, व प िन पिरणाम नुस या ताि वक िववेचनापेक्षा या दोषांमळेु 

समाजाला जी दःुखे यक्तीशः भोगावी लागतात या फुटकळ, वैयक्तीक िन डोळयांसमोर घडणार् या 
यां या उजेडातच मनावर पक्केपणी ठस ूशकतात, मनाला धक्का देऊन यांची ती  जाणीव भासवू 

लागतात. 

िनरपराध माणसाचा छळ क  नये, आपला जीव तसा दसुर् याचा मानावा. वाटमारेपणा, दरोडखेोरी, 
िव वास िदले याचा केसाने गळा कापणे ही समाजघातक महापापे होत, अमानुष क्ररता होय. हे ताि वक 
िववेचन, हे सामा य नीितसतू्र वारंवार उपदेिश याने मनावर काहीतरी पिरणाम होतोच. पण उजाड 

र यात चालत चालत एखा या लहान मलुा या गळयातील सो याची कंठी पाहून या यावर अक मात 

झडप घालनू, या या गळा दाबून ती कंठी काढून उलट याच मलुाला सरु् याने भोसकून कुणी राक्षसी 
मनु य पळाला असता या रक्तबंबाळ लेकरास पाहताच मनाला जो धक्का बसती आिण अशा राक्षसी 
प्रवृ तीची जी चीड येत ेती या नुस या साि वक सतू्रा या पिरणामाहून िकतीतरी ती तर असते. या 
घटनेचा िकरण थेट दयाला चटका देतो, तो क्ष िकरणासारखा अंतभदी असतो.  

समाजातील कोण या दु ट ढीने समाजाची दरूवर हानी होत आहे या या जािणवेचाही तोच प्रकार 

आहे. उदाहरणाथर्, आपली िहदंूंची बाटिवली जाणारी खुळी भावना पाहा. दु काळात िन पायाने वा एखा या 
दंग्यात बळाने ध न ने यामळेु आप या लहान मलुांस िमशनमौलवींचे अ न खावे लागताच ती ज माची 
बाटली असे आपले कोटयवधी िहदं ूअजनूही समजतात. गोमांतकात पूवीर् पाद्रयांनी िविहरीत पाव-रोटी 
टाकली तर या िविहरीचे पाणी नकळत भरणार् या मलुींनासु दा त काळ जाितबिह कृत क न घरांची दारे 

धडाधड बंद कर यात येत; या मलुी, ती गावे या गावे वंशपरंपरेने ‘बाटलेली’ हणनू िख्र चनां या गोटात 

ढकल यात येत. या खळुया भावनेचे हे नुसते सामा य वणर्न ऐकून िकंवा याचमळेु होणार् या सामािजक 

सखं्याबळाचा र्  हास िकती भयंकर असतो याचे ताि वक िववेचन ऐकून ित या खळेुपणाचा िन 

आ मघातकी पिरणामांचा मनावर काहीतरी ठसा उमटतोच; पण तो इतका थूल िन वरवरचा की, जसा 
िबहार या भकंूपा या नसु या वणर्नाचा धक्का महारा ट्रीय वाचकांना बसतो! पण या भकंूपात 

सापडले या िन घर धडधडत खाली कोसळत असता जीव घेऊन बाहेर पडणार् या माणसास याच धक्काची 
जी भयंकर प्र यक्ष जाणीव होते ती िकती िनराळी! याचप्रमाणे प्र यक्ष आपले एखादे मलू दंग्यात 

मसुलमानां या हाती पडले, ितथे यांचे- यां या बदंीत-अ न याने चार िदवस खा ले िन पाच या िदवशी 
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याची सटुका होऊन ते दाराशी परत येताच आपण यास कडकडून िमठी मा न घरात नेऊ लागलो असता 
गावचे गाव जे हा भट, खोत, कुलक यार्पाटलासिहत ओरडत उठते की, ‘हां, हां! हे तुमचे मलू बाटले आहे! 

याला घरात घेताच तु ही सारे या सारे बाटला! िविहरी, घरे, आ तइ ट सारे बंद होतील!’ आिण 

जाितबिह कारा या धाकामळेु ते आपले मलू केिवलवाणेपणे रडत रडत जे हा घरा या, गावा या बाहेर 

जाताना पाहत असता दःुखा या चाबकाखाली आपले दय झोडपले जाऊ लागेल, ते हा या एका वैयक्तीक 

प्र यक्ष घटनेसरशी या दु ट ढी या घातक पिरणामांचा आप या मनावर जो ती ाितती  ठसा उमटेल 

तो ित यावरील नुस या वाचले या ताि वक टीके या पिरणामाहून िकतीतरी अिधक ममर्भेदी असेल बरे! 

िहदं ूरा ट्रा या देहात जले या या दु ट ढी या, या रोगाने या देहा या आतील जीवन कसे भयंकरपणे 

पोखरले जात आहे याची जाणीव, ते भीषण य या वैयिक्तक फुटकळ िन प्र यक्ष घटने या क्ष 

िकरणानेच कोण याही ताि वक अनुमान-िसद्धांतापेक्षा िकतीतरी अिधक अशी ममर्भेदक पिर फुटता 
पावते.  

समाजशा त्राचे ताि वक िनयम हे मलूतः वैयिक्तक  घटनां याच अवलोकनावर उभारलेले 

असतात. अथार्तच यांना समाजातील ढी चांग या की वाईट हे ठरवून यां या हािनकारक पिरणामाकड े

समाजाचे लक्ष इतक्या उ कटपणे वेधावयाचे असते की, समाजाने प्रसगंी यां यािव द बडंही उभारावे. 

यांनी ते कायर् साध यास ताि वक िववेचन हे साधनही जसे योिजले पािहजे, तसेच याहूनही ममर्भेदक 

असणारे या ढीं या दु पिरणामास प्र यक्ष िन प्र यही बळी पडणार् या यक्तीं या फुटकळ घटनांसही 
वारंवार समाजा यासमोर बोलपटासारखे प्रदशर्िव याचे साधनही उपयोिजले पािहजे. तशा प्र येक 

घटने या ममर्भेदी िकरणाने समाजा या द्रोगाचे अतंः थ घाव इतके प्रकटपणे यथावत प्रकिटले जातात 

की, यां या दशर्नासरशी समाजा या िच तास धक्काच बसावा, यां या दु पिरणामांची जाणीव एखा या 
ममीर् िशरले या श यासारखी अस यपणे बोचू लागावी आिण नक्की कोणते िन िकती िवषारी श य कुठे 

बोचते तेही झटकन यानी यावे. 

या हेतनेू पोथीजात जाितभेदाचे, तदनुसारी पशर्बंदी, िसधंूबंदी, वेदोक्तीबंदी, रोटीबंदी प्रभतुी आज 

िहदं ू रा ट्रा या वा यास िन सवंधर्नास अ यंत हािनकारक होत असणार् या ढीं या आिण भाबडया 
श दिन ठ प्रवृ तीमळेु या वैज्ञािनक युगातही पुरातन िववेकशू य तिवधीं या छंदा या फासात 

अटक याने रा ट्रा या होत असले या बुि दह येचे दु पिरणाम जे आ ही ताि वक टया आजवर 

िववेिचत आलो, यामळेु प्र यक्ष यवहारातही पदोपदी आप या समाजाची केवढी हानी होत आहे ते अिधक 

ती तेने िच तावर ठसिव यासाठी वैयक्तीक फुटकळ घटनां या प्रखर क्ष िकरणांसारख्या ममर्भेदक 

िकरणशलाकाही या तंभातून वेळोवेळी पाडू इि छतो. 
यातही या गो टी पिरणामास अनुकूल अशा का पिनक नावागावा या आड दडून रच यापेक्षा 

प्र यक्ष घडले या याच घटना (फॅक् स) तशा जुळिवता येतात, यांचाही प्रचारकायार्स दांडगा उपयोग 

असतो. परंतु या कथा के हाही प्र यक्ष पुरावा होऊ शकत नसतात. पण घटनां या पुरावा हाच दसुर् या 
कोण याही पुरा यापेक्षा अिधक अनु तरणीय (अनअॅ् सरेबल) िन पिरणामकारक असतोच असतो.  
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पोटावर सरपटत जा याचा नवस 
 

अशा प्र यक्ष चाल ूघटनांचा हा पहा पिहला क्ष िकरण! देवास प्रस निव यासाठी प्रयागकड ेको या 
स गहृ थाने िकंवा साधूने नवस केला आहे की, प्रयागपासनू हिर वारपयर्ंत मी पोटावर सरपटत जाईन! 

याचप्रमाणे तो भक्त प्रयागाहून िनघून सरपटत चालला आहे अजून! मनु याला सरपटणार् या िकडयापेक्षा 
े ठ अशी माणसुकी यावी हणनू देवाने यास पाय िदले. हा भक्त या पाय देणार् या देवा या वरास 

शापासमान समजनू यां या उपयोगाने देव िजतका प्रसादतो याहून माणसाने पोटावर सरपटत 

चाल याने अिधक प्रसादले हणनू समजतो! याने देवाची चूक देवा या पदरी ठीक बांधली! माणसाने 

िकडा हो यातच खरी माणसुकी आहे हे देवा यादेखील आता यानात येईल अशी आशा आहे! 

िहदंु थानातील आमची ही उ च आकांक्षा, पिवत्र तप या, िद य साहसाची प दती, देवलसीपणाची 
याख्या पाहा! माणसाने धडधाकट असलेले पाय बळेच पांगळे क न घेऊन िकडयासारखे शत योजने 

सरपटत जाणे, माणसाने िकडा होणे! ही आमची प्रितज्ञा! हे त! 

आिण ितकड े युरोपातील तप येची, साहसाची, ताची, प्रितजे्ञची याख्या पाहा! अठरा अठरा 
वषार्ं या मलुी प्रितज्ञा करीत आहेत की, मी उ तर ध्रवुाकडील अज्ञात खंड शोधून काढीन! दसुरा प्रितज्ञा 
करतो की, मी सार् या महासागरां या तळाशी जाऊन यांची छायािचत्रे काढून आणतो! ज्ञात वातावरणा या 
वरचा आकाश तर इतका िवरल की यात मनु यास वासो वासताही येणे दघुर्ट. ितकड ेकाही जणांनी 
हेच दघुर्ट त घेतले की, या िवरल तरावरही मनु यास उडता येणे शक्य आहे अशी युक्ती, असे िवमान 

मी काढीन; असे साहस मी करीन! नुस या पायाने भमूीवरच चालणार् या मनु याचा पखंाने उंच उंच 

उडणारा, ग डासही खजुा क न सोडणारा, वगार् या अिधक िनकटिनकटतर भरारणारा देवदतू क न 

सोडीन! ही यांची प्रितज्ञा!  
जर देव हा मनु याचा धाता, त्राता िहतकतार् असेल , तर यास या या प्रािणसृ टीतील अ यंत 

लाडका मनु य, हा नर या नारायणा या दे याच शपथेप्रमाणे िकडा झालेले परम यक्ती प्रतीक, या 
या माणसास िकडा झालेले पाहून, पोटावर सरपटत चाललेला पाहून कृतकृ यता वाटेल की या या या 
पुत्राची, या माणसाची आकाशात उंच उंच िदिग्वजय करीत जाणारी भ य िद य प्रगती पाहून वाटेल? देव 

या दोन तांपैकी सारे धमर् सांगतात तसा सृ टीचा वामी हो यासाठीच िनिमर्ले या माणसाची कोणती 
प्रितज्ञा पाहून यास ध यवादील? िकडयासारखे पोटावर सरपटत चाल याची वा भजूलिवजयामागोमाग 

आकाशात िदिग्वजय क  पाहणार् या अितमानुष साहसाची? देवदतू हो या या मह वाकांक्षेची?  

जर वगार्चे मसुलमान, िख्र तीप्रभतुी बहुतेक धमार्ंनी विणर्लेले थान उंच आकाशात असेल, इंद्राचे 

िसहंासन ‘परमे योि न’ िवराजत असेल, तर वैमािनक साहसाची रोमांचकारी चढाओढ लावून आकाशात 

अिधकिधक उंच उंच जाणारा नरवीरच देवा या, वगार् या अिधकािधक सिंनकट जात असला पािहजे. 
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आिण पाया या उंचीवरसु दा उभे राह याचे पाप वाटून धुळीत िकडयािधक अतंरत असला पािहजे. या 
मानाने आपण एवढया आशेने िदले या पायाचा काहीच उपयोग न कर यातच ध यता मानणारा याचा 
तो अधःपात पाहून देव अशा तांनी असतंु टच होत असला पािहजे! 

युरोपचे त, प्रितज्ञा माणसुकीस देव की या अ यु च पदाकड े ने याचे साहस-एका बाजूस 

महासागरांचे बुड गाठणे, दसुर् या बाजसू आकाशातील वायु तरा या वरील तरावर चढून जा याचे, 

चंद्रमगंळावर वारी कर याचे. आ हास ते दरुापा त साहस सांप्रत लु त झा याने, पण काहीतरी अमानुष 

कर याचे त घे याची हौस तर सटुत नस याने आमचे िविश ट त, अलौिकक साहस हणजे धुळीत 

पोटावर सरपटत प्रयागाहून हिर वाराला जा याचे!! या दोघां या िभ न तांची फळेही यथाकमर्, 
यथा याय, यथासाहस दोघांनाही िमळालेली आहेत! अितमानुष आकाशसचंाराची हाव धरली या युरोपने 

मनु या या इितहासात अ ुतपूवर् असा अितमानषु सृ टीिवजय प्र यही चालिवला आहेत. ते सृ टीचा 
नवनवा प्रांत प्र यही आक्रमीत चालले आहेत. आ ही पोटावर सरपट याची ते देवा या नावे क  लागलो; 
आमचे रा ट्रा या रा ट्र आज धुळीत या आक्रमक जगता या पायाखाली िकडयासारखे चेचले जात आहे! हे 

भक्तीशा त्रा याही िनयमास ध न आहे. ‘यो यत ् दाःस एव सः!’ 
 

आता एक बैठे त पाहा! 
 

हे झाले एक सरपटते त! आता एक िन वळ बैठे त ऐका! नािशक येथे लहरीमहाराज नावा या 
कोणा साधुमहाशयांनी स या मौन त आचरले आहे. यािनिम त बस या बस या देवास 

प्रसादिव या तव यांनीही दघुर्ट अशी महान कामिगरी कर याची प्रितज्ञा क न असा सकं प सोडला आहे 

की, रामनाम िलिहले या अकरा लक्ष िचट्ठया सगुधंी िपठा या गोळयागोळयांतून घालनू गगेंस अिपर् या 
जातील. या कृ यायोगे जग क याण साध यावाचनू आिण प्र तुत जी भूकंपािदक सकंटे लोकांवर येतात 

ती िनवारण झा यावाचून के हाही राहणार नाहीत, ही यांची िनि चती आहे! 

जग क याण साध या या लहरीबुवां या सिद छेस स मानूनही असे िवचारावेसे वाटते की, 
याअथीर् जगतात माणसेही असतात आिण लोकांवरील सकंटे टळ यासाठी मी हे करणार हणनू यां या 

प्रितजे्ञत उ लेख आहे, याअथीर् या ताने माणसाचेही काहीतरी क याण ते साधू इ छीत असलेच 

पािहजेत. जर तसेच असेल तर या कायीर् ही लाख रामनाम हणनू प ता िलिहलेली पत्रे िपठा या एक लक्ष 

गोळयांतून गंगेत टाक याने माणसांचा एक दमडीचाही प्र यक्ष लाभ नसनू जर प्र यक्ष असा जगतापैकी 
कोणाचा लाभ होत असेल, तर तो माशांचा िन बेडकांचा होय. कारण या एक लक्ष िपठा या गोळया गगेंत 

सोड या की, या वाहत वाहत कुठेतरी धारेलगत या दलदलीत, डबक्यात वा प्रवाहातळ या गाळात तून 

बेडूक िन मासे हेच यांस िगळून टाकणार! रामाचा प ता जरी या िचट्ठयांवर सं कृतम ये िलिहलेला 
असला तरी माशांस वा बेडकांस सं कृत येत अस याचे वा तो प ता वाच याइतका साक्षरतेचा प्रसार झाला 
अस याचे फारसे ऐिकवात नस यामळेु या िपठा या गोळया या बेडकां या िन माशां याच पोटात 
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पडणार; देवाकड ेकशा जाणार? देवाकडची पत्र े टाक या या बेडकांची िन माशांची पोटे या पो टा या 
पेटया आहेत की काय? असे एखादे वचन अस यास गो ट िनराळी आिण जरी परलोक-टपाल-िवभागाचा 
असा एखादा नवा िनयम प्रिस दीला गेला असला तरीही अ ना न दशा झाले या क्षुिधत मनु या या 
पोटाला अ न िदले असता तेही भगवंतास सतंोिषतेच, देवास ते पत्रही पावतेच पावते, हा जनुा परलोक-

टपालाचा िनयम जो ुित म तीं या पानोपानी आढळतो तोही काही र  झालेला नाही ना? मग याच 

िपठा या भाकरी चांग या खुसखुशीत भाजनू जर को या दहा-पाच असहाय, हीनदीन पण क्षुिधत 

स जनां या एका वेळ या भकेुस िद या अस या तर यात यां या अतंरा याला िन नरां या 
अतंरा यांतच यात या यात उ कटपणे यक्ती असणार् या नारायणाला सतंोष झाला नसता का? 

िकंवा असेही समज ू की, गोिलका तावाचून दसुरा कोणताही प्रकार न चावा अशीच गोळया 
वळ याची कंड लहरीबुवां या बोटास िन मनास आली होती, तरीदेखील जग क याणास पार िवस न 

जा याइतकी तरी ती लहर या अथीर् वेडगळ न हती, उलट लोकिहतसाधक हणनू त े गोिलका त 

कर यास प्रवतर्ले हणनू हणतात, या अथीर् बुवांनी गोळया का होईनात पण या मनु याला प्र यक्षपणे 

िहतावह होतील अशा एख या व पात आत हवे तर रामनाम घालनू िविनयोगाया या हो या. 
उदाहरणाथर्, एक लक्ष िपठा या गोळया या बेडूक, मासेप्रभुती गगें या गाळातील नागिरकांत वाटून 

दे यापेक्षा जर एक लक्ष ि किनन या गोळया वतःक न वा करवून या आप या आ मात मलिरयाने 

जजर्र झाले या पण ि किनन घे याचीही अथर्शक्ती नसले या िबचार् या शेतकरी, िव याथीर्, 
बायाबापडयांस िवनामू य िवतिर याचे त लहरीबुवा धरते तर यात सवर्च सोयी िकती छान साध या 
अस या बरे! गोळयाच वळ याची बुवां या बोटास िन मनास आलेली कंडही शमली असती; िहवतापाने 

फडफडणार् या दीन दािरद्रयांचे दःुख होय ना होय कमीच झाले असते िन यां या अतंरा या या 
प्रस नतेने िन बुवां या या दयाशील परोपकारी ताने तो नारायण गाळात या बेडकांस िन माशांस 

ग हाचे पीठ खाऊ घालणार् या पात्रापात्रिववेकशू य तानेही सतंोषत असेल तर तशा िववेकयुक्ती 
दीनदःुखिवमोचक ताने शतपट सतंोषलाही असताच असता. ऐिहक रोखठोक रा ट्रसेवेचा, 
रोगिनवारणाचा लाभही पदरी पडता. परत्रही या पु याने बेडकांस रामनामा या िचट्ठया िपठा या 
गोळयांतून चार याने जर प्रसादत असतील तर देवही प्रसादतेच प्रसादते! कारण, ‘देशे काले च पात्रे च’ 

हीच सवर् तदानिविधिवधानांची कसोटी गीतेत यांनी सांिगतली असनू या कसोटीस उतरणार् या तास 

साि वक हटले आहे. 

तीच सं कृत कसोटी आज या प्राकृत िन अ ययावत ्पिरभाषांम ये सांगावयाची तर अशी की, 
या ताने आज या पिरि थतीत अव य अशी आप या िहदं ूरा ट्राची िकंवा मानवाची काहीतरी प्र यक्ष 

सेवा घडले, हीन दीन-दिलतांची दःुखे काहीतरी प्रमाणात अगदी ‘हेिच देहीं हेिच डोळा’ दरुिवता येतील, 

काहीतरी ता या प्री यथर् भोगा या लागणार् या देहक टा या वा अथर् यवसाया या मानाने रा ट्राची 
प्र यक्ष सेवा िन रोखठोक परोपकार घडले, ते तेच त िहदं ूसाधुसतंांनी िन सामा य त्रीपु षांनी आचरावे. 

यामळेु पोटावर सरपटत यात्रा करणे िकंवा गगेंत लाख रामनामा या िचट्ठया िपठा या गोळयातून सोडणे 
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यांसारख्या अगदी खुळचट िन देशकालपात्रा या िववके नसले या तामसी तांहून िहदं ूधमर् िन िहदं ूरा ट्र 

यांचा अिभमानी जो भगवान यास साधुसतं भज ूिन पुज ूइि छतात तोही अिधक िनःसशंयपणे प्रसादला 
जाईलच आईल. वे या श दिन ठ शा त्रालाही हे नाकारता येणार नाही. या कसोटी या तांनी काही 
झाले तरी परोपकारांचा भौितक लाभ तरी पदरात पडतोच पडतो आिण पारलौिकक लाभािवषयी 
कमीतकमी इतकी तरी िनि चती आि तकनाि तक अशा उभयतांनाही असतेच असते की, परलोक जर 

‘नाि त चे न िह नो हािनरि त चेदपुकािरता ।।’ 
 
 

आता मसुलमानी अघोर ते! 
 

ही झाली िहदंूंची ते. आता सदैुवाने हणा, ददैुवाने हणा, यां याबरोबर आपणा िहदंूंस शत्रु वाने 

हो वा िमत्र वाने हो परंतु एकत्र एकरा ट्रीय ना याने नांदणे भागच आहे आिण आम याबरोबर नांदणे 

यांनाही भागच आहे, या आप या रा ट्रा या दसुर् या मोठया घटकाची -मसुलमानांची-धमर्िवषयक प्रकृती 
कशी आहे यावर ममर्भेदक प्रकाश पाडणार् या आिण याच चाल ूमिह या दो मिह यांत बाहेर आले या 
मािहतीपैकी अगदी दोन-तीनच घटना पाहा. मसुलमानांतील धमर्वेडपेणासही िवज्ञाना या धारेचे पाणी 
चाखिव यावाचून िहदंु थान या काय िकंवा एखा या मानवी सं कृती या काय, प्रगतीस धोका 
पोच यावाचून आिण आजवर या आततायीपणाने केली तीहूनही अिधक हानी झा यावाचून कशी राहणार 
नाही, ही आव यकता तु हा आ हा मसुलमान नसले यांसच न हे तर ज्ञानाने िन िवज्ञानाने यांचे डोळे 

उघडले आहेत या मसुलमान तुकार्ना का वाटली, जे जे धमर्वेड ेरानटीपण आहे याची याची बेडी तोडूनच 

आपले रा ट्र अ ययावत िवज्ञाना या पायावर उभारणे कां भाग पडले, जसे या प्र यक्ष खिलफां या िन 

सलुतानां या अ यंत पुढारले या मसुलमानी गाजीस, या केमाल आतातुकार्स िन या या सार् या तुकर्  
रा ट्रास -ते या फुटकळ घटनां या क्ष िकरणशलाकां या उजेडात पटकन प्रकटून उठते. 

मलकापुरात आयर्समाजाचे पमखु मतं्री ीयुत लाला िव वे वरप्रसाद वै य यांनी एक शु दी केली. 
तीही कोिटक्रमाने या मसुलमान झाले या िहदंूंचे मन वळवून. आता अ लाउ ीन-औरंगजेबापासनू तो 
का मीर-मलबारप्रभतृी प्रांतांतील मसुलमानी आततायां या दंग्यापयर्त हजारो िहदं ू बला कारानेदेखील 

बाटिवणे या मसुलमानास वावगे वाटत नाही. यांना तरी केवळ मतपिरवर्तनाने केले या शु दीिवषयी 
आयर्समाजावर रागाव यास त ड नाही. पण यांची देवाची याख्या ही की, बला कारानेदेखील िहदंसू 

मसुलमान करणे हे यास पु य वाटते, पण िहदंनेू आप या वतः या मलुांमाणसांससु दा अशा रीतीने 

िन याचे भ्र ट न होऊ देता यास परत आप या घरी आण यास ते मात्र घोर पाप असनू खर् या 
मसुलमानाने अशा िहदंसू ठार मारले पािहजे अशी जो िनकडीची आज्ञा देतो, तो ‘देव’! देवाचीच िजथे अशी 
राक्षसी याख्या, ितथे िववके कसला िन िवचार कसला! वा तिवक पाहता या या मनु याला ‘शु द’ केले 

तो ‘बाटला’ हणनूच केले ना? शु दी हटली की भ्र टीकरण ित या आधीच असले पािहजे. मग शु दीला 
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खूळ, पाप अपराध जे काय िवशेषण लावाल ते ित या आधीच असले पािहजे. मग शु दीला खूळ, पाप, 

अपराध जे काय िवशेषण लावाल ते ित या आधीच घडले या भ्र टीकरणास लावलेच पािहजे. पण यांनी 
या िहदंलूा पवूीर् मसुलमान केले, या मु लामौलवींवर न रागावता उलट यांस ते स कृ यच के यािवषयी 
स मानीत. देवाची वरील राक्षसी याख्या करणार् या काही मसुलमान गुडंांनी लाला िव वे वरप्रसाद घरी 
िनजले असता या गुडंांनी यां या घरात घुसनू यां यावर ह ला केला. पण लालाजीही काही क चा 
मातीचा घडा न हते. यांनी उशाशी घेतलेली फरशी घेऊन अक मात ते गुडंावर तुटून पडले यासरशी 
मसुलमान गुडंच रक्तबंबाळ होऊन जीव घेऊन पळू लागले. 

उदाहरण हणनू आणखी एक ताजी घटना तेवढी सांग.ू इंदरूला गे याच वषीर् एक िहदं ू

अबला मात िकबे महाशयासारखा उ तरदायी (िर पॉि सबल) पु ष आहे. या सं थे या ता या त्रमैािसक 

प्रितवृ तात अनेक मिु लम गुडंिगरी या ‘धािमर्क’ अ याचारांची उदाहरणे आहेत. पैकी हे एक पाहा. 
सरूजबाई नावाची २७ वषार्ंची एक िन नगबूाई नावाची १७ वषार्ंची दसुरी अशा दोन िहदं ू त णी इंदोर 

टेशनवर उतर या. आजकाल मोठमोठया टेशनांवर, िवशेषतः उ तर िहदंु थानात, मसुलमान 

तांगेवा यांतील अनेक लोकांचे हे एक धािमर्क कतर् यच होऊन बसलेले असते की, एकटीदकुटी िहदं ू त्री 
पािहली की ितला ित या घरी नेऊन पोचिव याकिरता हणनू जी तांग्यात घालवायची ती थेट या 
मसुलमानी गुंडां या अ डयात नेऊन नेऊन बळाने भ्र टवून, पळवून कुठ या कुठे धाडून यावयाची; आिण 

धािमर्क राक्षसीपणा इथवर जाऊ शकतो की, या िबचार् या िनरपराध यां या पे्रमा या आई, माय, बिहणी, 
भाऊ, िप्रयकर आ ते टां या आठवणीने फंुदनू फंुदनू रडणार् या िहदं ू अनाथ अबलांना मोठमोठया 
मिशदींतून की जे देवाचे देवलसी पिवत्र मिंदर असावयास हवे, - यातच िद ली, लखनौ, मुबंई, हैद्राबाद, 

कराची अशा कद्रांतून मसुलमानी धमार्ची दीक्षा दे यात येत-े को यातरी मसुलमाना या पदरी ितला 
ढकल यात येते. ितचा गळा वैवािहक बंधनाने करक च आवळला जातो! जर ही ‘धमर्’ दीक्षा असेल तर 

गुडंात िन देवात फरक तो काय रािहला? परंतु अशाच गुडंिगरीने देव प्रसादतो, अशा धमर्वेडाने आज 

लक्षावधी मसुलमान भारलेले आहेत ही गो ट िनदान िहदंूंनी तरी प ट पणे सांग यास कचरणे हणजे 

िन वळ मदुार्डपणा होय. 

या दोन त णी इंदोर टेशनावर उतरताच या तांगेवा यांपैकी बरेच गुडं यांना घे  लागले. 

यांची ओढाताण चालली असता ही बातमी अनाथा मास पोचली. परंतु यांचे कमर्चारी ितथे येतात तो 
एका टांगेवा याने या दोघी त णींस पळवूनही नेले होते! पण या टांग्या या मागोमाग एक 

सघंटनािभमानी िहदं ू वयंसेवक गु तपणे लागला होता हणनू िनभावले याने सं थेत येऊन तो 
मसुलमानांचा अ डा कुठे आहे ते सांगताच पोलीस सब-्इ पेक्टर या साहा याने कडक झडती चालली. 
शेवटी मनेुखां व द कालेखां नावा या मनु या या तबे यात गवता या देरीआड या िबचार् या दोघी 
त णींना धाकदपटशाने दडवून ठेवलेले आढळले! यांची सटुकाही लगेच कर यात आली. 

ही मसुलमानांतील गुडंांची धमर्प्रवृ ती! पोटावर सरपट याची िहदंूंची भाबडी ते फार फार तर 

खुळचट हणता येतील; पण असा कू्ररपणा धमार् या नावाखाली चालिवणारे जे आततायी गुडं 
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मसुलमानांत हजारांनी सापडतात यांची ही ते याहून शतपटींनी मनु यजातीस कलंक लावणारी, शु द 

राक्षसीच हटली पािहजेत. 

आम या िहदं ू रा ट्रातील आज या वजै्ञािनक युगात टाकाऊ असणार् या खुळचट ढी, ते, मत े

यांनी सोडावी हे वारंवार सांगणे जसे आमचे कतर् य आहे, तसेच िहदंु थानी रा ट्राचे आज अपिरहायर् उपांग 

असले या मसुलमानी समाजासही आमचे हेच सांगणे आहे की, तुमचा समाजही या धमर्वेडा या रानटी 
समजतुींनी पछाडलेला आहे या समजतुी िन कू्रर धमर्वेड तु ही शक्य िततक्या लवकर सोडणे तुम याच 

िहताचे आहे. िहदंूंवर धम मादास िभतात हणनू न हे, तर तुम या माणसुकीसच तो बट्टा आहे हणनू, 

आिण िवशेषतः एका जनुाट मागासले या सं कृतीलाच घट्ट बांधनू घेऊन काला या मागार्त आडवे पडाल 

तर िवज्ञाना या टाचेखाली तु हीही िनःसशंय िचरडून जाल हणनू, तु ही ती कुराणास ित्रकालबािधत 

ई वरोक्ती अक्षर िन अक्षर अनु लधंनीय मानणारी सनातन प्रवृ ती सोडून कुराणाचा योग्य तो स मान 

राखीतच पण यांतील या काळ या भांडणतंटयास िन अरब थानसारख्या याकाळी मागासले या िन 

आ ही तु छले या एका आकंुिचत जमातीस ते बरे वाटले हणनूच काय ते ते िनबर्ंध ित्रकालबािधत न 

मानता मनु य जाती या िहतास जे आज उपयुक्त ते ते बेखटक आचर याची अ यतन प्रवृ ती वीकारा! 
िहदंूंवर उपकार कर यासाठी न हे, कारण औरंगजेबी धम मादाचेही कंबरड े यांनी मोडलेले आहे ितथे या 
आजकाल या लुगं्यासुगं्या गुडंिगरीची काय कथा? पण मसुलमान अ ययावत बन यावाचून यांचा 
वतःचाही नाश होणार आहे हणनू आता िवज्ञानिन ठ बना. 

युरोप धािमर्क आंधळेपणा सोडून या जगात या काळी जे िहतकार ते ते शा त्र समज ूलागून 

बायबल या बंदीतून सटुताच मसुलमानहो, तुमची याने कोण ददुर्शा केली आठवा बरे! तु हाला 
पेनमधून हुसकले, सरसहा क तलवून नामशेिषले. ऑि ट्रया, हंगेरी, सि हर्या, ब गेिरया िठकिठकाणी 
ठेचून ठेचून तुमचा फ ना उडिवला. िहदंु थानात तमुची मोगल बादशाही िछनली, अरब, मेसापेटेिमया, 
इराक, सीिरयातून तुम या छातीवर ते रा य करताहेत. जसा आमचा यज्ञ, वेद, जप, तप, शाप, िश या 
यांचे काहीएक वाकड ेक  शकले नाहीत तसेच तुमचे कुराण, कुरबानी, िनजाम, ताईत, तावीज यांचे 

काही वाकड ेक  शकत नाहीत. एकदा ‘अ ला’ हा मतं्र या वजावर असतो तो वज अिजकं्य अशा 
भावनेने मौलवींनी सै यावरील वजावर सह ावधी सखं्येने ‘अ ला’ हा मतं्र िलहिवला िन या वजाखाली 
मसुलमानांनी िख्र चनांवर ह ला केला, जसे सवार्िर ट शांितप्री यथर् आमचे पंिडत कोटी रामनामाचा जप 

करतात! पण युरोपची श त्रा त्रे अिधक परजलेली अस यामळेु यांनी मसुलमानी सै याचा नुसता 
चदामदा केला इतकेच न हे तर ‘अ ला’ हा मतं्र लक्ष वेळा िलिहलेला या वजाचाही पाडाव केला, िन 

या याशी पोरां या खेळ याशी खेळावे तसे सोजीर खेळू लागले. 

हणनूच केमाल आतातुकार्ने तुकर्  रा ट्रास कुराणातील आज अ यंत मागासलेले हणनू जे जे 

िनबर्ंध आढळले यां या बेडयांस तडातड तोडून िवमोिचले. नागरिवधान (िसि हल लॉ), दंडिवधान 

(िक्रिमनल लॉ), सिैनकािवधान ही ि व झलर्ड, फ्रा स, जमर्नी जेथे अ ययावत आढळली तेथून घेऊन 

कुराणातील ते ते िनबर्ंध र  केले. कुराणात काय सांिगतले आहे हा श दिन ठेचा प्र च उरला नाही. 
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आज या मानवी िवज्ञाना या प्र यक्षिन ठ टीने रा ट्रा या तारणास आज या पिरि थतीत काय अव य 

आहे इतकाच प्र ! केमालने तुकर्  रा ट्र अ यतन िन िवज्ञानिन ठ केले हणनू तुकर् थान तरी युरोप या 
भ य थानी पडला नाही. जर केमाल सलुतानासारखा वा खिलफासारखा कुराणा या दोन पुट्ठयातच 

गरुफटून राहता तर आज जसे िहदंी मसुलमान तसे ते तुकर् ही युरोपचे पाय चाटीत पडले असते! अथार्तच 

जर िहदंी मसुलमानांस तुकार्सारखे प्रगत हावयाचे असेल तर यांनीही हजारो वषार्पूवीर् या रानटी 
धमर्वेडास सोडून िवज्ञानाची कास धरावी. 
 

२. गायः एक उपयुक्त पशू माता न हे, देवता तर न हेच न हे! 
 

गायीला आिण बैलाला देवता मानून पूिज याचा प्रघात केवळ आप या िहदं ूधमार्तच आहे असे 

न हे. प्राचीन काळी आप या रा ट्रा या महाभारतीय युगाशी समकालीन असणार् या या असीिरयन, 

खाि डयन, िमसर, इ का प्रभतुी मोठमोठया सं कृती, धमर् िन रा टे्र होती, यां यातील िक येकांत बैलांची 
िन गायींची पूजा होत असे. ही गोपूजा िन वषृभपजूा या प्राचीन काळ या लोकांत जवळ जवळ सार् या 
जगभर इतकी ब दमलू झालेली होती आिण या पशूिवषयीची पू य भावना कोटयवधी दयांत इतकी 
बळावली होती की, जे हा जे हा कोणी कोणी सधुारक एके वरी मताचा प्रसार कर यासाठी आले, ते हा 
ते हा यांना यां या अनयुायास या गोपूजेपासनू िन वषृभपूजेपासनू परावृ त कर याचे काम अ यंत 

कठीण गेले. उदाहरणाथर्, मोसेस हा ईशपे्रिषत – Prophet! ई वराशी समक्ष बोल याचा याचा अिधकार! 

सार् या यहुदी रा ट्राने याचा िद य अिधकार मानून याचा श द हणजेच देवाचा श द असे समजावे. परंतु 
या मोसेस पैगबंराने जे हा वषृभपूजे या िव द आंदोलन हाती घेतले ते हा या या या मताला मात्र 

लोक काही के या मनापासनू मानीतनासे झाले. प्र यक्ष देवाशी, जे हो हाशी, देदी यमान तेजां या िन 

धुरां या लोटांतून बघत सभंाषण कर यासाठी तो एका पवर्तावर गेला असता याची पाठ िफरलेली पाहून 

यहु यांनी गेला असता याची पाठ िफरलेली पाहून यहु यांनी लगेच एका (Golden Calf) सवुणर्व साची 
मतूीर् थापून वषृभपूजा िन गोपूजा पु हा कशी चाल ूकेली आिण या यां या िव वासघाताने तो जे हो हा 
देव िन याचा दतू मोसेस हे दोघेही चवताळून यांनी यहुदी रा ट्रास िकती कठोर दंड केला, िकती 
िनभर्ि सले, रागारागाने या सवुणर्व सा या मतूीर् कशा तोडून फोडून टाक या, याची गमतीची कथा 
जु या करारात (Old Testament) आपणास अजनूही वाचावयास िमळते! 

वषृपूजा ही िलगंपूजेचीच एक आनुषंिगक प दती आहे. प्रजनना मक सृ टीशक्तीचे जे महदा चयर् 
मनु यमात्रास सहजच वाटते याची ती यक्ती आहे. सृ टीशक्तीचे उ तान, प्रकट िन उ कट असे जे 

प्रतीक प्राचीन मनु यास िदसले याची याने पूजा आरंभावी हे या काळाला साहिजकच होते. यामळेुच 

िलगंपूजेचा प्रघात जगातील प्राचीन अशा बहुतेक धमार्ंतून जगभर पसरलेला आढळतो. िलगंाचे िन नंदीचे 

साहचयर्ही तसेच िन याच कारणासाठी प्राचीन रा ट्रांतून जगभर ढावलेले होते. नंदी या वषृणास पशूर्न 
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वंिद याची धािमर्क िक्रया ही या सृ टीशक्तीतील बलशाही पूं बीजाचा गौरव कर याची उ तान प दत 

होय. 

महो कट डुरकाळया फोडीत चाललेला तो वषृणशाली बळकट वषृभ हा जसा पुंशक्तीचे सहजग य 

िन सचेतन प्रतीक ठरला, तसेच िन या याच अनुषगें मातशृक्तीची प्रतीक ठरली गोमाता! िकती दधुाळ, 

िकती व सल, िकती सहनशील ती गाय! ‘दात न थे तब दधू िदया’ या गायीने; आिण दात येताच धा य 

िदले या वषृाने! मनु यास या या अगदी व य ि थती या युगापासनू अ यंत उपयोगी पडले या आिण 

पशुपालनयुगा या अगदी प्रारंभापासनू कुत्रा, घोडा, शेळया प्रभतुी जे पशू मनु याचे जवळ जवळ 

मनु यासारखेच सहकारी हो याइतके माणसाळले या पशूंत अ यंत माणसाळले या नी शेजारले या अशा 
या गाईबैलांची मनु यास युगायुगांची जडलेली माया हीच या गोपूजेस िन वषृभपूजेस प्राचीन जगतात 

आिफ्रकेतील िमसरपासनू ते अमेिरकेतील मेिक्सकोपयर्ंत अ यंत लोकिप्रय क न सोड यास कारण झाली. 
या प्राचीन काळी गो न जातीही जगात न ह याच असे न हे. आप या इकडहेी या असत. गोमेधही 
वेदािदकांतच तुरळकपणे उ लेिखलेले आहेत. पण एकंदरीत गाई या िख लारा या रक्षणाथर् लढणार् या 
इंद्राची तुती करणार् या ऋग्वेदापासनू, ‘मा गामनागामविधः’ अशी क णा भाकणार् या वेदमतं्रांतून ते 
कृ णभगवाना या भागवतातील गोकुलापयर्ंत, िजथे पहाल ितथे, आप या िहदं ू वंशाची गायीिवषयीची 
अ यंत आवड, कृतज्ञता िन भक्ती हीच प्रामखु्याने प्रकटत आहे. गोपालन िन कृषी हीच या या रा ट्राची 
मखु्य उपजीिवका होती या या जगातील बहुतेक प्राचीन रा ट्रात गोभक्तीचा उदय हावा िन गोपूजा िन 

वषृभपूजा प्रचलावी हे या प्राचीन जगा या भावनाप्रधान धमर्प्रवृ तीला साजेसे िन साहिजकच होते. 

पण िलगंपूजा, पशुपूजा, वकृ्षपूजा प्रभतुी ‘धमर्’ ही धमार्ची तामस िन अ प ट व पे आहेत. जे हा 
या ‘धमार्’हून उ चतर िन स यतर धमर् मनु या या रानटी िन प्राथिमक अव थेत कळलेलाच न हता, 
ते हा या सृ ट पदाथार्ंची पूजा ह या पद वाटत नसे. पण मनु याचे सृ टपदाथर्िवज्ञान जसे वाढत गेले 

तसे देवाची िन देवतांची प्रतीकेही अिधक प्रकृ ट िन ताि वक बनत गेली. काही झाले तरी मनु याने याची 
देवता हणनू पूजा करावयाची ते स व, ते प्रतीक, मनु याहून मानवी गणुांत तरी सवर्तोपरी े ठ असायास 

पािहजे. मनु याचा देव हा मनु याहूनही हीनतर असेल तर या देवानेच या भक्तांची पूजा करणे उिचत 

ठरेल! मनु याहून प्रगती-इ छा-बु दी-शक्ती-ज्ञाती प्रभतुी सवर् गणुांत हीनतर असणार् या पशूस देव 

मान याची चाल ही यासाठीच आज जगातील युरोप-अमेिरका प्रभतुी बहुतेक प्रगत िन स य रा ट्रांस 

अ यंत लािजरवाणी वाटत आहे. मग धमार्चे अ यंत साि वक िन ताि वक असे परमो च व प 

उपदेिशणार् या वेदा ता या अनुयायांनी, आ ही िहदंूंनी अजनूही या अ प ट, तामस िन माणसुकीस लाज 

आणणार् या पशुपूजेस िचकटून राहावे हा ढीचा केवढा प्रताप! उ या रा ट्राचा बुि दभ्रसं ‘धमार्’ चा छाप 

बसलेली ढी कशी क  शकते याचे हे एक चटकदार प्र यंतर आहे. 

यातही बुि दिवषयार्साची गमंतही की आप या धमार्चे त वज्ञान ‘सवर् खि वदं ब्र ह’ या 
धमर्िवचारां या अ यु च पदाप्रत पोच यामळेुच आम या धमार्त हे पशुपूजेचे अ यंत िहणकस वेड अजनू 

िटकाव ध न आहे. प्रज्ञही या अज्ञतेचे असे कौतुक करीत आहेत की जर हे आब्र म तंभपयर्ंत सारे चराचर 
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िव व या परमा याचीच यक्ती आहे, तर पशूही या ब्र याचे प्रतीक कां होऊ नये? गाय ही देव कां होऊ 

नये? बैलाचीही पूजा कां क  नये? यास उ तर असे की आपण हे उ तर जे देता ते ब्र मसृ टीतील 

िवचाराचे की मायासृ टीतील यवहाराचे? जर पिहले असेल, तर प्र  एक िन उ तर भलतेच असे होईल. 

मायासृ टीतील मु याचा जो प्र  की मनु याने मनु याहून हीननतर व तंूस देव मानावे की काय, याचे 

उ तर मायासृ टीतील मोजमापानेच िदले पािहजे. ब्र मसृ टीत गाय िन गाढव ही समानच आहेत, हणनू 

गायीचे पंचग य िप या या सं कारा या ठायी यज्ञादी धमर्िवधींत गाढवीचे पंचगाढ य ब्रा यणाने यावे 

की काय? जे गोभक्ती वेदा ती या हीन पशुपूजेस शेकडो कथापुराणप्रवचनादी प्रसगंी या ब्र मवादा या 
आधारे समिथर्तात, या या सभांम ये जोडा डोक्यास घालनू िन पागोट पायात घालनू ते आलेले नसतात; 

यां या गोठयांत या दधुाळ गायी कंुभारा या गोठयात नेऊन िद या िन कंुभारा या घर या लाथाळ 

गाढवी या गोभक्तां या गोठयांत आणनू बांध या तर यांस त ेखपेलसे िदसत नाही. फार काय, आ ही 
असे अनेक प्रामािणक, प्रख्यात िन स छील गोभक्ती पािहले आहेत की जे गोमातेचे गोमतू िन गोमय 

वरील ब्र मवादा या आधारे गाय ही देवता कां नाही, हणनू आ हानपूवर्क िवचारीत भरसभेत पंचग य 

िपतात, गोमूत ओंजळ ओंजळ भ न देवळांत िशपंडतात, पण डॉ. आंबेडकरांसारख्या एखा या शु द िन 

यां याहूनही सपु्रज्ञ पूवार् पृ या या हातचे व छ गगंोदकही िप याचे राहोच पण यां या अगंावर 

िशपंडले जाताच िवटाळ झाला हणनू नान क  लागतात. यांचा वाद ितथे मगू िगळून कां बसतो? 

सबुु द, दयाशील िन प्रामािणक मनु यांचीही बु दी धमार्ची झापड डोळयांवर पडली की कशी भ्रशंते पाहा! 
िकंबहुना गोरक्षण न करता गोभक्षण कां क  नये? ब्र मवादाने दो हीही लटकी िकंवा दो हीही खरी आहेत, 

वीकायर् आहेत. भक्षण िन रक्षण हा भेदच ब्र मसृ टीत नाही. ‘नासतो िव यते भावःनाभावो िव यते सतः’ 
ही ब्र मसृ टी! मग गोभक्षण कां क  नये?  

गायीत देव आहेत हणनू पो या सांगतात तर वराहावतारी देव डुक्कर झाले होते असेही पो या 
सांगतात! मग गोरक्षणच कां करावे? डुक्कर-रक्षणसघं थापून डुक्कर-पूजा कां प्रचलवू नये? याआथीर् 
गोरक्षण, गोपूजा, गोभक्ती या क पनाच मळुी मायासृ टीत या आहेत, याअथीर् यांचे वीकरण वा 
िधक्करण हेही या यावहािरक, प्रापंिचक िन तुलना मक िववेकानेच करणे शक्य आहे, उिचत आहे. या 
मायासृ टीत जोवर मनु य आहे आिण गाय वा बैल पशू आहे, तोवर मनु याने या याहून सवर् गणुांत 

हीनतर असले या पशूस देव मानणे हणजे मनु यास पशुहून नीच मान यासारखे आिण माणसुकीसच 

कमीपणा आणणारे आहे. 

मनु याहून सवर् गणुांत अ यु च असले य प्रतीकासच मनु या या देवाचे प्रतीक मानणे उिचत. 

गाढवाने पािहजे तर याहून े ठ पशू असले या गाईस देवी मानावे; पण मनु याने तसे मान याचा 
गाढवपणा क  नये. 

ब्र मवादाने गो िकंवा वषृभासारख्या पशूंस देव हणनू पूज या या प्रघाताचे जसे समथर्न होत 

नाही, तसे युक्तीवादानेही होत नाही. ‘गोपूजे या भावनेमळेु गाय ही देवता आहे, ितची पूजा तीच देवाची 
पूजा, अशी ई वरीय धमार् या आजे्ञचीच राजमदु्रा ित यावर ठोक याने गोरक्षणाची भावना आज 
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कोटयवधी िहदं ू लोकां या रोमरोमी िखळून गेलेली आहे!!’ हा गोपूजकांचा युक्तीवाद मनु या या 
धमर्भोळया युगात िकतीही खरा ठरलेला असला तरी आता यापुढे िन आज या िवज्ञानयुगात तो पटला तर 

लोकां या िहतापेक्षा अनेक पटीने अिधक अशा अिहतास कारण होणारा आहे आिण न पटला तर 
हा या पद ठरणारा आहे. 

कारण कोण याही गो टीस तो धमर् आहे असे पोथीत सांिगतले आहे हणनूच तसे डोळे िमटून 

मान याची पोथीिन ठ अधंळी भावना आता झपाटयाने मावळत आहे आिण ती मावळत जावी हेच आता 
मनु या या वैज्ञािनक प्रगतीस अ यंत अव य आहे. पाच हजार वषार्ंपूवीर् या पो यांत सांिगतलेली प्र येक 

गो ट आता आ ही जर अ ययावत ्िवज्ञाना या कसोटीवर पारखून न घेतली, प्र यक्षिन ठ ज्ञाना या ती 
िव द जाताच िकंवा आज या पिरि थतीत आप या िहदं ू रा ट्रा या िहतास हािनप्रद ठरताच आ ही 
त काळ टाकून न िदली, तर आपले िहदं ूरा ट्र िन िहदं ूधमर्ही पाच हजार वषार्इतकाच मागासलेला राहून 

या िवज्ञाना या वैमािनक युगातील टकराटकरीत आपण िटकाव ध  शकणार नाही. प्र  एका फुटकळ 

प्रकरणाचा नाही, तर एका सवर् पशीर् रा ट्रीय प्रवृ तीचा आहे. पोथीिन ठ की प्र यक्षिन ठ, परुातन की 
अ यतन, प्र शू य िव वासशील ‘धमर्’ की प्र शील प्रयोगक्षम िवज्ञान? या दोन प्रवृ तीपकी अ यतन, 

प्र यक्षिन ठ िन प्रयोगिस द िवज्ञानच आज या पिरि थतीत िन आज या जागितक प्रित पधत आम या 
रा ट्राचा वेद झाला पािहजे! आिण या दोन प्रवृ तीला जर तुमची गोपूजा न पटली तर ती टाकाऊच ठरली 
पािहजे. कारण तशा मूखर्पणास ‘धमर्’ मान याची, केवळ पोथीत तसे आहे हणनू धडधडीत 

बा काळपणास मान तुकिव याची सवय रा ट्रास लाग याने जे याचे सवर्नाशी अिहत होईल, ते तु ही 
हणता या गोपूजनामळेु होणार् या यःि कंिचत लाभापेक्षा - ते लाभ होतात असे गहृीत धरले तरी - अनेक 

पटीने भयंकर िन घातक आहे. एक वेळ रा ट्रात थोडी गोह या झाली तर चालेल, पण उ या रा ट्राची 
बुि दह या होता कामा नये या तव गाय वा बैल हे पशू आप या कृिषप्रधान देशात तर मनु यिहतास 

अ यंत उपकारक आहेत इतकेच िस द क न आिण या पशूंचा उपयोग आप या रा ट्रास या प्रमाणात 

िन या प्रकारे होईल या प्रमाणात िन या प्रकारेच तया पशूंची पशू हणनूच जोपासना क  हणाल तरच 

ते गोरक्षण रा ट्रा या िनभळ िहताचे होईल. पण या हेतनेू गाय ही देव आहे, कारण पोथीत ितचा पजूा 
करणे हा ‘धमर्’ आहे, इ यादी थापा माराल तर यावर जरी रा ट्राने यापढेही िव वास ठेवला िन गोरक्षण 

थोडसेे अिधक झाले तरीही या पोथीजात प्रवृ तीला उ तेजन दे याचे जे अपकायर् यायोगे करावे लागते 
याचे पिरणाम रा ट्राची शतपटीने अिधक हानी करील. एक िदवसा या थंडीपुरता शेक हवा हणनू कोणी 
घरालाच पेटवू लागला तर यास ‘अ प य हेतोबर्हु हातुिम दन ् िवचारमढूःप्रितभािस त े वम’् असेच 

बजवावयास हवे. 

आिण तसेच या गोभक्तांसही बजावावयास हवे की, जो लोकांना गोरक्षणाचे मह व 

पटिव यासाठी याख्यानात वा पुराणात गाईची भरमसाठ तुती करता करता इतका वहावतो की, थांबता 
य ययावत तहेतीस कोटी देवता गाईतच राहतात हणनू शपथेवर सांग ूलागतो! आधार? पोथी! खरोखरीच 

आप या पुराणतंून तशी तुती केलेली गोमाहा ये आहेत! ती शु द सं कृतातील अनु टुपे ऐकताच 
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माग या भाबडया युगांत जरी भोळी भक्ती माना डोलवीत रािहली तरी आज या काळात यांस तशीच 

मान तुकिवणारा दधुखुळा वगर् िदवसिदवस िवरळाच होत जाणारा! आिण तसा दधुखुळेपणा नाहीसा होणेच 

इ ट आहे! काय ते तोत्र िन काय ते िचत्र! िव ण,ुब्र या, शंख, चंद्र, सयूर्, सोम, यम प्रभतृी झाडून सार् या 
देवांची ित या शरीरात एकंच दाटी झालेली! कोणी डोळयांत, कोणी दातांवर, याला िजथे साधले ितथे तो 
लगटला. पाठी या क यात तर, मध या सटुीत शाळेतील उनाड पोरे एखा या बाकावर गमतीने करतात 

तशी देवां या दाटीची इतकी रेटारेटी चाललेली आहे की, वाळत घातलेले वतःचे गहू खाताना या गाईला 
पाहून गोभक्त देखील जे हा एखादे लाकूड ित या पाठीत घालतो ते हा दहापाच तरी लबें झा यावाचून 

राहूच नयेत! वर ही गदीर् झालेली पाहून कुल पवर्त खालनूच ित या पायात घुसले. नाग पु छात, महषीर् 
केसाकेसां या भोकात! ‘पु छे नागा: खुरागे्रषु ये चा टी कुलपवर्ता:! म ये देवगणा: सव लो कुपे महषर्य:!’ 

पण सगळयांत अ यंत केिवलवाणी दशा झाली या िबचार् या म ताची िन व णाची! Bone for the 

latecomers या यायाने उरले या या दोन जागीच शक्य या समाधानात राह याची पाळी आली 
यांजवर या दोन जागा हणजे ‘अपाने तू म ेवो योनौ च व णः ि थतः! आिण ‘मतू्रे गगंा’!!! 

एका पशूला देवता बनिव या या धांदलीत देवांनाच पशूहून पशू बनिवले! या गायी या िशगंा या 
टोकापासनू ते ित या शेपटा या केसां या टोकांनादेखील असे ल बकळत िचकटून राहावयास देव हणजे 

गोिचडांची एखादी जात आहे की काय? अस या पशूस तुतीची असली वणर्ने एक लाक्षिणक का य या 
टीनेदेखील एक अस य अितशयोक्ती आहे! िशवाजीला रायगडचा कुत्रा हणणे िकंवा दार या ितखट 

कु यास िशवाजी हणणे हा जसा लोक नसनू िशमगा आहे तसेच देवांची िवटंबना क न पशूंस देवािधदेव 

करणारे हे लोक लाक्षिणक अथीर्देखील एक िशमगा आहेत! परंत ु आमचे गोभक्ती या लोकांना 
लाक्षिणकही न मानता अक्षरक्षः स य हणनूच जे हा शपथेवर सांगतात ते हा सारी सहनशीलता सपंून 

असे िवचारावेसे वाटते की, जे हा तो कसाई या देवतेस सरु् या या एका वारासरशी ठार करतो ते हा ित या 
शरीरात राहणार् या या तहेतीस कोटी देवांपैकी एकही मायेचा पतू पुढे सरसावून या कसायास िशक्षा कां 
करीत नाही? या गाईचे िशर कां वाचवीत नाही? की ते देव यां या भजकांसारखेच मदुार्ड झालेले आहेत? 

या तुम या तेहतीस कोटी देवांनी गजबजले या गाईस एका घावासरशी लबें करणारा मी कसाई तुम या 
तेहतीस कोटी देवांहूनही पराक्रमी नाही काय, हणनू आ हािनणार् या ल छ कसायाची ही दप क्ती 
िजतकी अक्ष य आहे, िततकीच ती मूळ कारणीभूत होणारी ही आपली गो तुतीची मखूर् अितशयोक्ती 
अस य आहे. 

गाई या देव वाची भाबडपेणापायी झालेली जशी ही िवटंबना पािहली, तशीच आता आम या 
िहदंु वाचीही एका गोभक्तांने नकळत केलेली िवटंबना पाहा, िहदंु वाची याख्या एका देशभक्तांने अशी 
केलीः ‘धेनुयर् य महामाता.’ िहदं ूकोण? तर याची महामाता धेनू आहे तो! हे िहदंु वाचे एक मखु्य लक्षण? 

भाबडपेणा या लहरीत या ‘भाला’ कारांसारख्या देशभक्तां या यानात आले नाही की, धेनू जर कोणाची 
खरोखरच महामाता असेल तर ती बैलाची होय! िहदंूंची न हे! या िहदंु वास गाई या पायावरच उभे राहावे 

लागते ते गाई या पायांसारखेच सकंटा या पिह या झटक्यात मटकन खाली बसलेच पािहजे. देवाचे गुण 
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भक्तांत उतरतात, गायीला देव मानता मानता, गायीची पूजा करता करता िहदंूंचे रा ट्र या रा ट्र गाय 

होऊन गेले, याने दाती तणृ धरले! आता जर कोणा या पायावर आपले हे िहदंु व उभारावयाचे असेल तर 

ते िसहंा या पायावर उभारले पािहजे. मदो मत िदग्गजांची गडं थाने एका झपेेसरशी फोडून, फाडून 

टाकणारी ती ण नखे याची आहेत तो निशसहं आता पुजला पािहजे. िहदंु वाचे येय त,े खूण ती, गाईचा 
खूर न हे!! 

गोरक्षण हा ‘धमर्’ आहे िन ‘ वधम िनधनं ेयः’ आहे, या दोन भावनांची सांगड पडताच 

िववेकबु दी कशी साफ आंधळी झाली, बेशु द झाली याचे प्र यंतर आप या इितहासात जे सापडले ते 
सांगावयालादेखील लाज वाटते! मसुलमान जे हा िहदंु थानवर चालनू आले ते हा यां यातील िक येक 

लु चा सेनापतींनी मसुलमानी सै यापुढे गायीं या कळपांचे गोल रचून चाल करावी. िहदंूंचे सै य यावर 

उलट चालनू जाताच अक मात थबकावे, मागे मागे हटू लागावे! कां? िहदंूं या हाती श त्रा त्रे न हती 
हणनू वा त े रणात काटाकटी कर यास याले हणनू? न हे! तर ती श त्रा त्रे देशशत्रूं या सै यावर 

सोडली तर प्रथम ते गायींचे पुढे असलेले कळपच मरतील हणनू! हणनू िहदं ू सै याने श त्रा त्रे 
उपस याचे साफ नाकारले! गोवध हे महापाप. सोिशकपणा यां या हाडीमासी िखळलेला. पण देशशत्रूचंी 
िन धमर्शत्रूचंी आततायी चढाई रोखणे हेच महापु य ही िशकवण यांस उ कट वाने कोणी िदलेली न हती! 
गायी म  नयेत हणनू रा ट्र म  िदले! मलुतानचे सयूर्मिंदर आ ही पाडून टाकू हणनू मसुलमानांनी 
धाक घालताच िहदं ूसेनेने हाती आलेले िवजय सोडून ढाला परतिव या! मलुतान मसुलमानां याच हाती 
राहू िदले! काशी घे यासाठी पुढे याल तर येथील देवळे उ व त क , ब्रा यणांची क तल क , हणनू 

नबाबाने धमकी देताच काशीचे िहदं ूपेश यांनी काशीवर वारी क  नये हणनू धरणे ध न बसले! आिण 

शक्ती असताही पेश यांचा जो उ कट मनोदय की, ‘ ी सोडवावी’, काशी क्षेत्र ले छां या हातून घेऊन 

वतंत्र करावे, तो िवफल झाला! ‘धमर्’, श दिन ठ पोथीजात ‘धमर्’ हटला की, बु दी कशी आंधळी होते, 

िकंबहुना बु दीचे डोळे काढून घे यासाठीच िक येक वेळा ‘धमार्’चे सांडस तापवून हेतुतःच कसे घुसिवले 

जातात, याची ही ऐितहािसक उदाहरणे केवळ चाचणी हणनू सांिगतली. याहूनही भयकंर िन असखं्य 

उदाहरणे आप या िहदं ूइितहासात घडली आहेत; आजही अ पृ यता, िसधंुबदंी, रोटीबंदी, जाितभेद प्रभतृी 
खुळचटे ‘धमार्’ पायी घडत आहेत! मनु यास उपयुक्त हणनू िन या प्रमाणातच गोरक्षण करावे असे 

प ट सांिगतले असते, ती यावहािरक भावनाच काय ती असती, तर या िहदं ूसै याने ते गाईंचे कळप 

आप या वतः या तलवारीने चराचर िच न लागोपाठ मसुलमानां या मुडंक्यांचाही ढीग रणांगणावर 

रचला असता; एकही मसुलमान न मारिवता ती ती रणे मसुलमान िजकूं शकते ना. मलुतानचे एक 

सयूर्मिंदर धळुीस िमळाले असते; पण मलुतानहून मसुलमानास मागे हटिव याने िहदं ू रा य सरुिक्षत 

राहते. काशीची दहा देवळे भगंती; पण िहदंूंचे धमर्छत िन रा यछत जर अभगं राहते तर सार् या 
िहदंु थानची देवळे अभंग राहती! पण ते पटले नाही; याचे कारण गोरक्षण, मिंदररक्षण हे यावहािरक 

कतर् य न ठरिवता एकदम पिरि थितिनरपेक्ष ‘धमर्’ क न टाकला-ित्रकालाबािधत, सनातन, अशंकनीय, 

अप्रितवादाहर् ‘धमर्’! या तव तोच अधमर् झाला, अनथर् झाला आिण ते गाईंचे चार कळप वाचवून लाखो 
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गाईंची प्र यही क तल करणारे कसाईखाने सार् या िहदंु थानभर िन याचे उभा न ठेव याचे पु य जोडले! 

एक देवाचे पडू नये हणनू देवाचे रा य या रा यच बुडवू िदले! जण ूकाय अ लाउि न, औरंगजेबादी 
ल छां या रा यात गाई मरत नाहीत, देवळे पाडीत नाहीत! गोरक्षणास ‘धमर्’ समज याने गोभक्षण मात्र 

बळावले! आधी बु दी जाते िन नंतर भांडवल! 

हा जसा भतूकाळ तसाच आजचा वतर्मानकाळ. आजचे गोभक्ती िन गोधमर्ही तसाच रानटी 
रािहलेला आहे! गायीला प्रथम बा कळपणापायी माता हटली, पण तेवढयानेही समाधान न होता 
मातेलाही जे पािव य नाही ते या पशूला देऊन ठेवले! प्र यक्ष आईचे फार फार दधू तेवढे पेय, पण गाईचे? 

पंचग यही पेय, पावन! अमेिरकेत आम या वेदा तातील त वज्ञान ऐकून िक येक बुि दमान लोक िहदं ू

धमार्ची दीक्षा घ्यावयास उतावीळ होतात. पण ती दीक्षा दे या या आरंभीच जे हा यांची िहदं ूधमार् या 
आज या आचारांशी गाठ पडते, ते हा यांस कोण िकळस वाटत असेल याची क पना करा! सवयीने तो 
पंचग य हा सं कृत श द आपणास ब्र मज्ञान श दासारखाच पिवत्र वाटतो. मासेमार् या कोळयां या घरात 

माशांची दगुर्ंधी सवयीने मळुीच येत नाही, पण इतरांस या आळीत पाय टाकताच नाक दाबून धरावे 

लागते. तसेच िहदं ूत वज्ञानाने भारले या या अमेिरकनादी प्रगत लोकांस िहदं ूधमार्ची दीक्षा दे यासाठी 
गभंीरतेने बसवून आ ही या दीके्षचा पिहला िवधी हणनू जर यास यां या डोळयांसमक्ष गायीचे मतू्र िन 

शेण कालवून ते या हणनू सांिगतले. तर यास आम या या धािमर्क िहदं ूआचाराची इतकी िकळस येईल 

की, शेण खा यानेच जो धमर् वीकारता येतो याचे तोडदेंखील ते पाहू इि छणार नाहीत! आ ही जर यास 

सांिगतले की, ‘अहो, गाय ही देवी आहे, माता आहे!’ तरी देखील ती भावना लाक्षिणक अथीर् एक वेळ 

वीका नही ते िधक्काराने उ तरतील, ‘अहो, मातादेखील हणतो हवे तर या पशस;ू पण मग फार तर 

ितचे ते ित्रग य आ हांस या-दधू, दही, तूप! पण हे काय यात िमसळता आहा? गोमतू िन गोमय? 

आई या दधुातदेखील केवळ मातपेृ्रमासाठी ित या या व तंूचा मसाला आ ही घालीत नाही!!’ 
खरोखर हा िकळसवाणा प्रकार िनदान परधमार्तील लोकां या िहदंकूरणा या सं कारात तरी 

आढळता कामा नये. र नािगरी िहदं ूसभे या शुि दसं कारात पंचग यास चाट िदली आहे ती यासाठीच. 

फार तर तुळशीपत्र खावयास यावे. शणे खाणे ही िशवी आहे, सं कार न हे!! 

गाईला देवता मानणे िन गोभक्तीचे पारणे गोमतू्र खाऊन फेडणे हा भाबडा मूखर्पणाही एक वेळ 

क्ष य होईल; पण या गोमतू्र, गोमय खा यािप याचे समथर्न वैज्ञािनक बुि दवादानेही क  पाहणारा 
पढतमखूर्पणा तर केवळ अक्ष य होय! यांचे हणणे असे की, ‘गायी या शेणात िन गोमतू्रात तसेच काही 
रोगपिरहारक िन ‘पौि टक’ गणु आहेत! हणनू आम या ित्रकालज्ञानी मिृतकारांनी ते शेण खावे िन 

गोमतू्र यावे हणनू सांिगतले!’ मोठमोठया सभांतून िन लेखांतून गभंीरपणे अनेक गोभक्ती ही भाषा 
ठासनू आजही वापरतात! पण आधी असे पाहा की, कोणकोण या रोगावंर गोमूत्र िन शेण अगदी रामबाण 

उपाय आहे हे डॉक्टर मडंळाने सहीिशक्क्यािनशी प्रिसि दले आहे? या रोगांवर तो रामबाण उपाय ठरेल 

या रोगा या वेळी ते पंचग य खुशाल या. पण ावणी प्रभतृी प्रसगंी जी आपण मडंळी जमतो ती काय 

या या रोगांनी सारी या सारी पछाडलेली असतो? आिण युरोप अमेिरकेत हे पौि टक शेण िपढयानिपढया 
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कोणीही खा ले नाही हणनू ितकडचे त्रीपु ष आज अगदी क्षयाने िझजलेले अशी पा याची िपतरे झाली 
आहेत नाही? उलट आज रोगग्र त पा यां या िपतरांची ज मिस द िपतभृमूी जर कोणती झाली असेल तर 

ती ही गाईचे शेण िन गोमतू या पौि टकांचा उकाडा िपढयानिपढया खाणारी िबचारी आपली भरतभमूीच 

होय! गोमतुात हणे औषधी गणु आहेत! पण ते नाहीत कशात? नाि तमलूमनौषधम!् गोमतू्रात काही गणु 

आहेत असे नमृतू्रांतही आहेत! बंदीगहृात जे अट्टल सोदे असतात यांना जे हा कळते की आपणास 

फटक्यांची िशक्षा होणार, ते हा रात्री ते आप या कोठडीत बंद असता पहाटेच वतःचे मतू्र गटगट िपतात! 

कारण नमृतू्राचा गणु ते असा वानुभवाने सांगतात, की या या िप याने अगं बिधर होते िन फटक्यां या 
वेदना फार कमी होतात! पण नमृतू्रातही काही गणु आहेत हणनू मनु याचे पंचग यही प्र येक धािमर्क िन 

पिवत्र सं कारात पीत बसावयाचे काय? बँ्रडी ही कफक्षयादी िवकारावर औषध आहे. हणनू ावणीत 

ितचीही आमचने घ्यायची काय? िवषही काही रोगांवर औषध असते- या रोगावर ते घ्या. हणनू प्र यही 
का ते धािमर्क सं कार हणनू यायचे? 

अशा भाकड िन मखूर् सं कारांस आता चाट यावी हेच आप या धमार् या िन सं कृती या थोरवीस 

साजेसे होईल. गोरक्षणा या टीनेही आज या वैज्ञिनक युगात पशूस देवता मानणारी ती खुळचट 

गोमाहा ये सांगनू भागणार नाही. तसली भाबडी प्रवृ ती रा ट्रात पसरिव याचे सोडून जर आमचे गोरक्षक 

याख्याते या कृिषप्रधान देशात या उपयुक्त पशूचंा आिथर्क उपोग िकती मोठा आहे, गाईची िन बैलांची 
वीण कशी वाढवावी, यां या मलमतू्रांची खते कशी करावी, गायी या दधूतपुा या सवंधर्नाचे प्रयोगाहर् 
उ कृ ट प्रकार कोणते, गुण कोणते हे सवर् प्रयोगिस द िन रासायनािदक घटकांसह प्र यक्षिन ठ भाषते 

सांगतील िन गोशाळा प्रभतुी सं था गाईं या आिण बैलां या जोपासनेचा मनु यास अिधकात अिधक 

प्र यक्ष उपयोग कसा होईल याच ऐिहक टीने चालिवतील, तरच आता गोरक्षणाचे मह व लोकांस अिधक 

पटणारे आहे. थोडक्यात हणजे गाय हा पशू उपयुक्त आहे हणनू रक्षणीय आहे, अशा धोरणाने 

गोरक्षणाचे धािमर्क व प सोडून यास आिथर्क व प ् िदले की झाले. यायोगे गोरक्षण हवे याच 

प्रमाणात िन प्रकाराने होईल. धािमर्क व पाने आज या युगात काही लाभ नसनू उलट भाबडी प्रवृ ती 
पसरिव याची हानी मात्र आहे. हशीला देवी हणनू हैसमाहा य अजनू कुठे रचलेले नाही. पण हणनू 

हशीचे रक्षण केवळ ित या आिथर्क लाभासाठीच कोणी करीत नाही की काय? ती अमेिरका पाहा, आज ते 
रा ट्र एका अथीर् गोभक्षक असताही गोरक्षणा या कामी आम याहून शतपट पुढारलेले आहे. कारण या 
प्र ात धािमर्क आंधळेपणाचा गडबडगुडंा न चाल ू देता िन वळ आिथर्क िन वैज्ञािनक टीने ते तो 
सोडिवतात. आप या भागवतातील गोकुळे जर कुठे आज पाहावयाची असतील तर ती आ हा गाईस देवता 
मानणार् या गोभक्तां या पांजरपोळात न हेत, तर गाई-बैल िनभळ पशू मानणार् या अमेिरकतच होत. कोण 

ध टपु ट सुदंर ती गायींची िख लारे, ते दधुाचे क्षीरसागर, गायींचा दधुाळपणा ती शा त्रशु द जोपासना, 
उ तम गायीबैलांची िपढयानिपढया को टके बांधून बांधून केलेली वंशो नती, दर िपढीला सधुारत जाणारी 
ती आनुवंशा या प्र यक्ष िन प्रयोगक्षम िनयमांनी केलेली वीण! दहा मरावयास टेकले या गाईंना माणसांना 
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िमळत नाहीत ती पक्वा ने वाढलेली पाने, देवतांसारख्या नैव य दाखवून, खाववून पाळीत बसणे हणजे 

गोरक्षण न हे! 

सदैुवाने अशा काही उपयुक्ततावादी गोरक्षण सं था आज चाल ूआहेत. आिण यांना आमची पूणर् 
सहानुभतूी आहे. इतर प्रामािणक गोरक्षण कायर्क यार्ंसही आमची िवनंती आहे की, धािमर्क भाकडपणा 
जनतेस न पसरिवता ती चळवळ सु प ट िन प्रयोगक्षम अशा आिथर्क िन वैज्ञािनक पायावर उभारावी, 
चालवावी, हणजे अमेिरकेप्रमाणेच आप या इकडहेी खरे गोरक्षण होईल. उगीच एखादी गाय वा बैल, देव 

वा देवी हणनू गावोगाव िहडंवीत भीक मागतात तशांना एक दमडी कोणी देऊ नये. या बैलाला कामास 

जुपंवावा िन या भीकमाग्या गोभक्तांला रा ट्रासाठी वेठीस धरावा. 
लेखनमयार्दा सपंली असताही एक चेतावणी आणखी िदलीच पािहजे. ती ही की गोरक्षणास िहदंूंनी 

िदलेले धािमर्क व प िकतीही भाबडपेणाचे असले तरी दु टपणाचे नाही. कारण मनु यास अ युपयोगी 
अशा गायीबैलांसारख्या पशूंचे रक्षण कर याचाच, हणजे मानवी िहताचाच, यात हेतू असतो. पण या 
िक येक अिहदंूंचा ‘धमर्च मळुी गो न’ आहे, यांचे ते धािमर्क वेडपेण नुसते भाबडचे नसनू दु टही आहे 

यांना िहदंूंस हस याचा लवलेश अिधकार नाही. उलट िहदंुंनी वतः या धािमर्क भाबडपेणास सोडणे हे 

िजतके अव य, याहूनही देवास गायच मारली तर आवडते, अमक्या िदवशी गायीचेच मांस खाणे पिवत्र 

इ यादी राक्षसी िव वास उराशी बाळगणार् या अिहदंूं या धािमर्क दु टपणास यांनी सोडून देणे अिधक 

अव य आहे, माणसुकीचे आहे. आिथर्क टीनेही जी गाय मनु यास उपयुक्त आहे, या शेकडो गायींची 
क तल देवा या नावे करणे, ते धािमर्क कतर् य समजणे, हणजे देवासच राक्षस बनिवणे आहे! िहदंूं या 
गोभक्तीत कृतज्ञता, दया, जीवैक्यबु दी प्रभतृी स गणुांचा अितरेक आहे. पण अशा गोघ्न अिहदंूं या 
गोह येत कू्ररपणा, कृतघ्नपणा आिण आसरुी जीवनह या प्रभतृी दगुुर्णांचा अितरेक आहे तो धािमर्क 

खुळेपणाच न हे, पण अपधािमर्क दु टपणाही आहे. या तव या अिहदंूंनीही तो धािमर्क ‘गो वेष’ सोडून 

देऊन आिथर्क टीचे गोरक्षण हेच कतर् य समजावे. 

 

        -महारा ट्र शारदा, एिप्रल १९३५ 

३. पोथी िन ठेची बाधा 
 

मौलवी िवचारतात : ‘दरू वनी (टेिलफोन) सतैानाचा शोध आहे की देवाचा?’ 

 

या मह वा या प्र ाने म यअरबम ये अलीकड े जी मोठी खळबळ उडवून िदली. तीव नही 
धािमर्क छापाचे पुरातन श दिन ठ अज्ञान, भौितक अ ययावत ् िवज्ञाना या मागार्त पदोपदी कसे आडवे 

येते, मनु याची बुि दह या कशी करते हे प ट होईल. यातही िहदंूंस धमर्भोळे काफर हणनू 

िहणिवणार् या मु लामौलवींचाच तो अ सल अरबी धमर्वेडपेणा अस याने जो श दिन ठ जनुाटाचा पूजक 

तो तो िहदं ूअसो, मसुलमान असो, कसा अडाणी असतो, ते पाह यासारखे आहे! तो प्र  असा उठला. 
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अ नसाऊदचे रा य अरब थान या म यप्रदेशावर युरोिपयन रा ट्रां याच महायु दातील 

कार थानां या साहा यामळेु थापले गे याने या या राजवटीवर युरोिपयन सधुारणांचा थोडा पिरणाम 

झालेला आहे. या सधुारणांपैकी दरू वनीची (टेिलफोन) सधुारणा याने म यअरबात जे हा प्रथम चाल ू

केली ते हा ते िविक्ष त यंत्र पाहून तेथील ‘कुराणा’ वर ई वरीय धमर्ग्रथं हणनू अ यंत कट्टरपणे 

अवलबंणार् या श दिन ठ मु लामौलवींनी मोठा कोलाहल केला! कुराणात उ लेिखलेले जे नाही ते ते 
सतैानी ही यांची याख्याच अस याने कुराणात याचा मागमूस नाही, मक्केला बोलावे ते, एका खोलीत 

बोलावे तसे, मिदनेला जे ऐकिवते असे हे िविक्ष त दरू वनी-यंत्र पाहताच या मु लामौलवींनी त काळ 

िनणर्ियले की, “हे यतं्र सतैानी आहे; कारण हे कुराणात उ लेिखलेले नाही! कोण याही ‘दीनदार’ 

मसुलमानाने या यंत्रास पशर्ता कामा नये. दरू वनी वापरणे हा मसुलमानी धमर्िव द ‘गु हा’ आहे!” 

मोठया कडाक्या या वादानंतर अ नसाऊद या धमर्सभेत असे ठरले की, या यतं्रा या कणार्त प्रथम 

कुराणाचे पिवत्र मतं्र बोलावे, हणजे सार् याच वादाचा समाधानकारक िनकाल लागेल. कारण जर हे यंत्र 

सतैानाची युक्ती असेल, गु हा असेल, तर यातून पिवत्र कुराणाचा मतं्र कधीही आरपार जाणार नाही! 
सतैान पिवत्र कुराणाचा फैलाव कसा करील? जर कुराणाची पिवत्र वाक्ये ते यतं्र जसे या तसे बोलले, तर 

अथार्तच ते यंत्र मसुलमानी मताचे असले पािहजे, ‘पाक’ असले पािहजे! या परमज्ञानी धमर्िन ठ 

डोक्यातून ही शक्कल िनघाली ितची वाहवा करीत ते अडाणी मसुलमान अरब या यंत्राभोवती समारंभाने 

जमले. मौलवीने या दरू वनी या क यार्त भीितयुक्त कापरेपणाने कुराणाचा मतं्र उ चारला. तो कोण 

आ चयर्! सदुरू, घोडटपालही एका िदवसात पोचू नये अशा सदुरू थानी बोलता बोलता बोललेले ऐकू जाऊ 

लागले! कुराणाचा श द एकीकड ेबोलला जातो तोच अगदी तसाच दसुरीकड ेऐकू येत चालला! अथार्तच जो 
दरू वनी को याही मौलवीइतक्याच शु द वरात पिवत्र कुराण हण ूशकतो ते हा अ लाला तो िप्रय 

असलाच पािहजे, दीनदार मसुलमानांनी यास पिशर् यास ‘गु हा’ नाही, असे सवार्नुमते ठरले! प्र  

एकपट मखूर्पणाचा, तर समाधान दसपट मखूर्पणाचे! 

कारण की, दरू वनी हा पदाथर् काय आहे हेही अजनू मािहती नसलेले, ते यंत्र सतैानी पक्षाचे वा 
कुराणशरीफ या मताचे आहे अशी कुशाग्र शंका काढू शकणारे आिण या शा त्रोक्ती शंकेची सशा त्र 

िनवृ ती क न घेणारे ते मु लामौलवी सगळेच सगळे इतके िन इतकेच काय ते शहाणे िन समजंस होते 

हणनू बसे झाले! जर का यात एखादा इतका प्रकांड शहाणा नसता तर तो ‘पिवत्र कुराणा’ वर कडक 

टीका करणारा ‘दयानंद वामीं या ‘स याथर्प्रकाशा’तील ‘कुराणसमीक्षण’ हा अ यायही या यंत्रातून 

तसाच यथावत ्ऐकू जातो की नाही तेही पाहावे’ हणनूही सचुिवता! आिण सारेच ओंफस होऊन जाते!! 
 
 

आता ही पाहा िख्रि चन धमर्भोळेपणाची गमंत! 
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धमर्भोळेपणाची हकालपट्टी आज जर कुठे प्र यक्ष भौितक यवहारात झाली असेल तर ती 
यात या यात यरुोपात होय. धमर्भोळया घरभरणीवाचून घरे, नरबळीवाचून पलू, बायबलातील 

जपजा यावाचून िववाह, महूुतार्वाचून प्रयाणे, पूजेवाचून तोफा, शांितपाठावाचून सखुप्रसतूी, प्र यक्ष ऐिहक 

असे जे जे यवहार ते ते ऐिहक िवज्ञाना याच प्रयोगिस द सतू्रांप्रमाणे यात धािमर्क, श दिन ठ 

गडबडगुडंा मळुीच चाल ून देता युरोपात बहुधा प्रचल ूलागले आहेत. िवज्ञानयुगात श दिन ठेला वावच 

नाही. आम या ग्रथंात आहे हणनूच अमकु खरे हे बोलणेच बंद. प्रयोगात प्र यक्षिस द तेच िटकणार, 

पटणार. पण ‘धमर्’ हणजे श दिन ठ! या अथीर् जो धमर् या या अथार्तच अशा िवज्ञानाशी, तपनाशी 
तमाचे तसे साहचयर् केवळ अशक्यच असणार! 

एकंदर युरोपात जरी हे िवज्ञानयुग िन बुि दिन ठा बळावलेली आहे, तरी यातही मागासलेले असे 

पेन, पोतुर्गाल, बा कन प्रभतुी काही भाग हे पूवीर् िख्र चन श दिन ठे या सावटाखाली युरोप असता 
यांचीही िकती भाबडी वृ ती असे ते आज या जगास दाखिवणारे एक ‘प्रदशर्क’च (exhibit) आहेत. यात 

धमर्भोळेपणा या गमती अजनूही घडतात. यांपैकीच ही पाहा एक गमंत. 

पाईिरनीज पवर्ता या भागावर एक ि हला नामक पहाडी गाव आहे. पेन सरकारने या दरूवर या 
भागातही टेिलफोन यंत्र चाल ूकरावयाचे ठरिवले. या पहाडी गावकर्  यांत या दरू वनी यतं्राचे वणर्न वाचून 

इतके आ चयर् आधीच वाटत होते की, या िदवशी ते दरू वनीयतं्र चाल ूहोणार हणनू प्रिसि दले होते तो 
िदवस सावर्जिनक सणासारखा गावकर्  यांनी पाळला. इतक्यात, म यअरबात मसुलमान मु लामौलवींनी 
काढला िततका धमर्वेडा जरी नसला तरी, तोफ उडिव याआधी पूजा करणार् या आपणा िहदंूंइतक्या 
धमर्भोळेपणाचा प्र  तरी धम पा यायांनी उपि थत केलाच! मुसलमानांनी हटले, ‘यंत्र दैवी कुराणात 

नाही, अथार्त ते सतैान असलेच पािहजे!’ ते यंत्र बायबलातही नाही; पण िख्र ती लोक या मसुलमानांहून 

अिधक सधुारलेले िन िववेकशील; यांनी याला सतैान हणनू धडाक्यासरशी िशवीच न हासडता 
सामोपचाराने िख्र ती धमार्ची दीक्षा दे याचे ठरिवले. गावकर्  यांची िमरवणकू िनघाली. सगळयां या पुढे 

पाद्रीमहाशय धमार् यक्षा या अिधकृत वेशात कू्रस उंच उभा न चालेले होते! यंत्रापाशी येताच कोणाही 
िख याचे धािमर्क त ड या यंत्रास लागनू अशु द होऊ नये, हणनू या यतं्रास िख तिवधीप्रमाणे ‘पिवत्र’ 

कर यात आले. यावर बाि त मासारखे मिंत्रत पाणी िशपंडून बायबलातील लॅिटन मतं्र पढले गेले. नंतर 

या मतं्रास या यंत्रा या कानात उ चारले. यासरशी दसुर् या बाजसू थेट मािद्रद राजधानीत ते यंत्र ते 
लॅिटन िख्र ती मतं्र जसे या तसेच बोल ूलागले! ितकड ेजे मतं्र ितकडचे पाद्री बोलले ते इकड ेबोल ूलागले! 

या िख्र चन सं कारांनी पिवित्र यानंतर मग या यतं्रास पशर् याची धािमर्क अनुज्ञा िख्र चनांस दे यात 

आली! 
िबचारे यतं्र! म यअरबात ते मसुलमानी ठरते, पेनात िख्र ती, रिशयात नाि तक – Godless!! जो 

यातून जे बोलेल ते याचे मत, तो या यंत्राचा धमर्! 
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सामा यतः मनु यही अशा या श दिन ठ धमर्प्रकरणी असेच एक ‘दरू वनी’ यंत्र नाही काय? 

श दप्रामा य हेच िजथे धमर्िनणर्याचे साधन ितथे लहानपणी एका या कानात ‘कुराण हाच धमर्’ हे पढिवले 

की तो ज माचा िख्र ती! कुराण खरे की बायबल की वेद हे याला वतः तोलनू पाहायची सोयच नाही! 
हणनूच या मनु याला धमार्चे नुसते एक दरू वनी -यंत्र बनायचे नसेल, माणसू हणनू वतःचे 

बुि दिन ठ मत हवे असेल, याने श दिन ठेला उ छेदनू वेदअवे ता, बायबल-कुराण हे सारे आदरणीय िन 

अ यसनीय पण िन वळ मनु यकृत ग्रथं आहेत असे ठाम मत ठरवून यांस इतर कोण याही मनु यकृत 

ग्रथंाप्रामणेच सादर अ यासावे. यां यात जे िजथे आज या िवज्ञाना या कसोटीस उतरेल ते तेथून घ्यावे; 

जे आज मनु यिहतसाधक त ेआचरावे; जे अनुभवांती आज टाकाऊ, अडाणी, बुि दशू य ठरते ते साफ 

सोडावे. 

िवज्ञानालाही आज सृ टीची भौितक िन आि मक अशी अनेक गौ ये कळणार नाहीत, कोडी 
सटुणार नाहीत. पण िवज्ञान ‘ती तशी आज मला सटुत नाहीत, कळत नाहीत’ हणनू िनःसकंोचपणे 

सांगते. ती सोडव या या प्रयोगात प्र यक्ष िस दी िमळेतो या यािवषयीची याची क पना एक उपप ती, 
एक तकर् , एक सचूना हणनूच काय ती पुढे मांडील; पण काही न कळता ई वराने सहा िदवसांत जग रचले 

िन सात या िदवशी रिववारी सटुी घेतली हणनू रिववार पिवत्र, अस या काही या बाहीच गो टी िस दा त 

हणनू प्र यक्ष ई वरा या नावे सांगनू वर एक शापही देऊन ठेवणार नाही की, जो माझ ेअमक्या तमक्या 
ईशपे्रिषताचे (प्रॉफेट-पैगबंर अवताराचे) हे देवद त अमके पु तक श दनश द खरा मानणार नाही या 
काफराचे या लोकी डोके फोडा िन परलोकी नरकात ढकला! 
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रजपूत जाितधमार् या नावे जाटांची डोकी फोडतात! 
 

िववेकालाच पाप ठरिवणारी ‘श दिन ठा’ मनु याला िकती धमार्ंध बनिवते, धमार्चा छाप पडले या 
दु ट आचारासही कशी सोडीत नाही, याचे हे आणखी एक उदाहरण पाहा, पोथीजात जाितभेदाचा हा प्रताप 

ऐका! जयपूर रा यात खुडी नावाचे एक छोटेसे गाव आहे. गे या २८ माचर्ला ितथे जाटां या एका वरातीची 
िमरवणकू िनघाली. पण या िमरवणकुीत तो जाट घोडयावर बसला होता. हे पाहताच रजपूत लोक 

खवळले! कारण पोथीजात जाितभेदा या को टकाप्रमाणे जाटांना रजपूत हीनतर जाती मानतो. जाटांना 
घोडयावर बस याचा अिधकार नाही. घोडा हे केवळ क्षित्रयांचे, रजपुतांचे वाहन! 

वा तिवक प्र यक्ष गणुाव न पाहता पजंाबपासनू काशीपयर्ंत जाट जाती रजपुतांसारखीच झुजंार 

ठरलेली आहे. िशखांतील शूरांतील शूर वीर जाट आहेत, होते. रजपुतां या सै यांना मोठमोठया लढायांत 

जाट घोडे वारांनी आप या टाचांखाली तुडिवले आहे. अनेक सं थानेच न हेत, भरतपूर या सरूजमल 

जाटासारख्या जाटांनी रा ये थापली. घोडयावरच काय, पण पराक्रमाने िजकंले या राजगादीवर त े

बसलेले आहेत! 

पण पराक्रमाने क्षित्रय ठरतच नाही, पोथीने ठरतो! मदुार्ड जरी असला तरी रजपूतच क्षित्रय; मदर् 
जाटाहून तो पराक्रमी मानलाच पािहजे! घोडयावर बसणार तो मदुार्ड, हा मदर् न हे. कारण तसेच पोथीत 

िलिहले आहे! 

ते हा तो जाट घोडयावर बसलेला पाहून रजपूत खवळले! यांनी या जाटाची वरात वेढून या 
सार्  यांस बेदम मार िदला. रजपुतां या िसहंासनास िछनून यावर मसुलमान बसले, इंग्रज बसले, याचा 
या शूर क्षित्रय रजपुतांस कधीही आला नाही इतका राग या याच पैशाने यानेच खरेिदले या या या 
घोडयावर बसणार् या या वधमीर्य िहदं ूजाटाचा आला! कुठे कुठे तर जाट रजपुतांसमोर खाटेवरही बस ू

शकत नाहीत! आिण हा जाट घोडयावर बसतो काय बेटा! जपुतांनी लाठी चालिवली-इतकी कू्ररपणे की, 
लग्रासाठी जमले या जाटां या या वरातीत एक ठार िन चाळीस घायाळ झाले! 

ब्रा मणांनी जाितभेदा या नावाने क्षित्रयांस हीन ठरिव याची लु चेिगरी केली हणनू साि वक 

सतंापाने ब्रा यणांस िश या हासडणार् या क्षित्रयांनी याच जाितभेदा या नावे हीनतर ठरले या जाटांस 

लाठयांनी झोडपून काढले!! 

काय हणता!! िबचारे जाट? क्षित्रय िकती अ याचारी? थोड ेथांबा, िन हे खालील ताजे वृ त वाचा. 
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रजपुतांनी या सूत्रा वये जाटांस छळले हणून जाटांनी िनषधे केला,  
याच सतू्रा वये जाट अ पृ यांस छळतात!! 

 
लहोरहून एिप्रल २७ ला लाला मोहनलाल, कायर्वाह हिरजन सेवक सघं प्रितवेिदतात (Reports) की, 

रोहटक भागातील िचरी नावा या गावी समुारे शंभर घरांची चांभार व ती आहे. यां या पा याचे अ यंत 

हाल. या गावी सगळया िविहरी मचूळ; पण यांना तर िवहीरच न हती. मोठया प्रयासाने यांनी 
जाटांपासनू एक पडीक जागा िमळवून वतः िवहीर खण यास आरंिभले. सदैुवाने ितला पाणी लागले, 

इतकेच न हे तर गोड ेपाणी लागले. आनंदा या भरात चांभारांनी सगळया गावात दहापांच पयांचा गळू 

वाटला! तेच ’आम या िविहरी मचूळ असता चांभारडयांना गोडी िवहीर असावी!‘ हणनू जो तो जाट 

सतंापला. यांनी ती िवहीर बळाने चांभारांपासनू िछनावून घेतली िन सांिगतले की, यांना हवे तर दु न 

पाणी ओत यात येआील, पण जाटां या िविहरीस िशवून ती बाटिवता येणार नाही! चांभार गयावया क  

लागले की, िनदान एका बाजचूा एक रहाट तरी यांचा हणनू राखनू ठेवावा! उ तर? जाटां या लाठया! 
 या िविहरीवर, आम या ब्रा यणां या िविहरीवर, बसतात तशा कावळेिचम या बसणार, आत 

बेडूक! या स जनांना ‘मानव’ मतृी वा नगरसं थेचे िनयम लाग ूनस याने यां या लहरीप्रमाणे या 
िविहरीचा उपयोग सडंास हणनूही या कावळे-िचम या-बेडकी करणारच! पण िवहीर याने बाटते असे 

पोथीत नाही, हणनू ती बाटत नाही. पण माणसासारख्या माणसांनी- या चांभारांनी- व छ हाताने 

सामािजक ओटे, जे पृ यांनीच बांधले, याला न िशवता, तो वरचा रहाट जरी ओढला तरी खालचे तळाचे 

पाणी बाटते! कारण? पोथी तसे सांगते, धमर् ढी तसे सांगते! की, जाट हा ज मतःच पृ य, चांभार हा 
ज मतःच अ पृ य! चांभाराने तो धदंा सोडून तो हायकोटर् ज ज झाला तरी तो अ पृ य; जाट शेतकाम 

करता करता या या बलैासारख्याच जरी मट्ठ िन िचखलाची पुटे अगंावर चढलेला असला तरी तो 
ज मतःच पृ य, े ठ! पोथीजात जाितभेदा या को टकातच तसे आहे. आिण पोथीचा श द अशंकनीय! 

अप्रितिवधेय! 

 रजपूत ज मतःच े ठ, जाट हलका, हणनू जाटाने घोडयावर वा खाटेवर बसताच याचे टाळके 

फोडू िनघाले या रजपुतास जाट हणाले, “कोण अ याचार! या रजपुताला गाढवदेखील िमळेना बसायला 
याने वतः या ददैुवाने रडावे; पण मी जाट, मा या वतः या पैशाने घोडा घेऊन यावर वारी भरताच 

याला हरकत करणारा हा कोण अरेराव? काय या ब्रा मण, क्षित्रय, वै यािदक उ च वणार्ची ही दंडलेी! 
हणे पोथी! जाळून टाका ती!” तेच जाट याच पोथीचे तेच सतू्र दाखवून अ पृ य पाणी भरायला येताच ‘तू 
ज मतःच अ पृ य! कु याकावळयाहून ओवळा! िविहरीस िशवलास तर मडुदा पाडीन!’ हणनू 

अ पृ यांवर धावतात! 
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 ‘ब्रा यणाने मा याबरोबर जेवावे पण मी भंग्याबरोबर जेवणार नाही!’  
- महार -चांभार हणतो! 
 या चांभारांना अ पृ य हणनू जाटांनी पाणी िशवू िदले नाही तेच चांभार भगं्याचे पाणी घेत 

नाहीत! सहभोजनां या पंगतीत चांभार हा ब्रा मण-मराठयांबरोबर अगदी माणसुकीचा वैदाि तक 

अिधकार सांगनू जेवावयास बसतो. इतक्यात भगंी याच पंगतीत बस ूलागले तर ताडकन उठून जातो! 
माणसुकीचा, समानतेचा सारा वेदा त चुलीत क बून ओरडून उठतो, ‘आ ही चांभार! राजवंशी! या 
भगं्यास जीव गेला तरी िशवणार नाही! मग जेवण कुठले! मळखाऊ नीच जात ती!’ र नािगरीस 

जा यु छेदक चळवळी या प्रारंभी चांभार महारांबरोबर िन महार भगं्याबरोबर जेवायचे साफ नाका न 

‘ब्रा यणां या पंगतीत बसू हवे तर. महार-भगं्यां या पंगतीस ब्रा मण बसले तरी आ ही बसणार नाही!’ 
असे जळफळत उठून जात! आता हे खरे की, आजकाल यां यातही ती जा यु छेदक चळवळ ढमूल 

झा यामळेु सहभोजनात काय, सं यवहारात काय र नािगरीस तेही सारे सरिमसळ भाग घेतात. अिखल 

िहदं ूउपहारगहृात ब्रा मण -मराठा जसा भगं्याबरोबर चैनीत चहा िपताना िदसतो, तसेच शेकडो चांभार -

महारही आपसांत िन भगं्यात िमसळून शेव-िचवडा, पुरीभाजी िनःसकंोचपणे िन ‘जातपात सब झटू है’ 

याच िवषयावर समथर्क याख्याने झोडीत खातपीत बसलेले आढळतात. पण ते ती ढ धमार्ची पोथी, ती 
श दिन ठा, ते जातीपातीचे पोथीजात को टक पायाखाली तुडिव यानंतर! चार-पाच वषार्ं या आटोकाट िन 

सिक्रय प्रचारानंतर! अथार्त पोथीजात जाितभेदामळेु उ च जाती नीच जातीवर जे अ याचार करतात 

याचा दोष सार् या जातींकड,े ते पाप सार् या जातींचे, ते खापर ब्रा यणापासनू भगं्यापयर्ंत सार्  यां या 
मा यावर फोडले पािहजे; केवळ ब्रा मण -क्षित्रयांवरच न हे! हा पोथीजात जाितभेद भगं्यांनासु दा डोबांवर 

उ च जाितम ता गाजवायला वाव िमळे हणनू या या प्रमाणात सार्  यांना हवासाच वाटला; हणनू तो 
िटकला, िटकत आहे. तो आजही कारण नसता िटकिव याचा दोष सार्  यांचा, असे आजही प्र यही घडणार् या 
या वरीलसारख्या घटनांव न िसद्धच आहे. ते हा उ तम मागर् हा की, दोष सार्  यांचा, तो सधुार याचे 

उतरदािय वही सार्  यांचे! घर सवार्ंनी िमळून बुडिवले. ते होऊन गेले. आता आपण सवर् िहदंूंनी िमळून ते 
अिखल िहदंु वा या पोलादी पायावर पु हा उभारावे हेच उिचत! 

         - मनोहर, जनू १९३५ 

 
4. गोरकक की गयाळ? 
 
 की समयी न वदावी तिर मग के हा सदकु्ती बोलावी? - मोरोपंत 
 ‘महारा ट्र - शारदे’त गाय या िवषयावरील आमचा लेख प्रिस द झा यामळेु या आम या 
िलखाणातील मखु्य िवधेयांकड ेिहदं ूजनतेचे लक्ष, िनदान महारा ट्रात तरी, अपेक्षेहूनही ती तरपणे वेधले 

गेले ही समाधानाचीच गो ट आहे. गोरक्षण, गोग्रास, म वंतर, धमर्जागतृी प्रभतृी िक येक वृ तपत्रांतून या 
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लेखाची अनुकूल-प्रितकूल चचार् अ याप चाल ूआहे. इतर अनेक पत्रांतून या लेखािवषयीचे उ लेख िन 

यातील उतारे आलेले आहेत. काही सभांतून िन समेंलनांतून या लेखा या िनषेधाचे ठरावही आण याचा 
य न झाला, वादिववाद रंगले आिण िनषेधाचा ठराव समंत झा याचे जरी एखादे उदाहरण घडलेसे आढळत 

नाही, तथािप यांना तो लेख िनषेधावासा वाटला, यांचे हणणे आ हीही लक्षपूवर्क वाचले आहे, िववेिचले 

आहे. यािवना आम याकड ेगोरक्षणकायीर् यांनी अिभनंदनीय रा ट्रसेवा केली यांची आिण इतर ठळक 

ठळक अशा िवचारी गहृ थांची पत्रेही बरीच आली. या लेखाची भाषांतरे िहदंु थानातील इतर भाषांत होत 

आहेत. ती अनुकूल पक्षा याच वतीने तेवढी होत नसनू या आम या धमर्बधंूंना तो लेख िनषेधाहर् वाटतो 
तेही ती भाषांतरे क न, सवर्त्र वाटून अिखल भारतीय गोरक्षक सं थांकडून या लेखाचा प्रकट िनषेध हावा 
असे इ छीत आहेत, असे गोग्रास पत्राव न कळते. 
 काहीं या मते तर हा लेख सवर् गोभक्तांनी एका समेंलनात जमनू प्रकटपणे जाळावा असे आहे. 

यांचा हा बेत अजनू तडीस गेला नाही, ही खेदाची गो ट आहे. तो लेख नुसता वाचला जाऊन याचा जो 
प्रकाश पडला यापेक्षा तो लेख जाळला गेला असता याचा शतपट अिधक प्रकाश पडले आिण या 
प्रकाशातच गोभक्तीचा भाबडपेणाही अिधकच उघडकीस येईल! 

 ‘महारा ट्र-शारदा’ मािसकात प्रिसि दले या लेखाने एका रा ट्रीय िवचारशक्तीस या प्रकरणी 
इतकी चालना यावी, तो लेख इतक्या िव ततृ प्रमाणावर हजारो लोकांकडून अकं धुंडाळून वाचला जावा, 
िववेिचला जावा आिण कोणास प्रशंसाहर् तर कोणास िनषेधाहर् वाटला असला तरी उपेक्षणीय असा 
कोणासही वाटला जाऊ नये, ही आनदंाची गो ट आहे. 

 आता या झाले या चचत काही आके्षप असे आहेत की, जे गरैसमज झाला हणनू केले गेले आिण 

काही गरैसमज हावा हणनू केलेले आहेत. पैकी पिह या वगार् या आके्षपांचा िनरास, तो गरैसमज दरू 

कर याचा य न के यास, हो यासारखा आहे. आिण दसुर् या वगार् या आके्षपकांना वतःचे समाधान जरी 
करता आले नाही-कारण तसे समाधान क न घ्यायचे नाही हणनूच यांनी काहीतरी आके्षप आणलेले 

आहेत-तरीही यां या या आके्षपांचा फोलपणा दाखिवला असता इतरांचे झालेले गरैसमज दरू हो याचा 
सभंव आहे. या तव या दो ही वगार्ंपैकी िनवडक अशा दोघा-ितघा टीकाकारां या लेखांस थोडक्यात 

प्र यु तर देऊ. 

 अगदी आरंभीच प्रामािणक गोरक्षक कायर्क यार्ंत अग्रग य असलेले, यांनी गोरक्षणा या िदशेने 

पु कळ रा ट्रसेवा केली आहे आिण यांनी गाईची सधुारणा क न गोधन हे रा ट्रास या लोकीदेखील अिधक 

उपयोगी होईल अशा वैज्ञािनक उपायांसही अवलिंब यास कमी केले नाही, या साधुशील ी. 
च डमेहाराजां या टीकेस िवचारात घेऊ. खरे पािहले असता या िबचार् या प्रामािणक कायक यार्ने उगीच 

वा यात वा िशवराळ टीका अशी केलीच नाही. वेडपेणास शहाणपणा ठरिव याचा कोणताही उप याप न 

करता या भािवक मना या गोभक्तांने थोड े रागावून, पण सरळपणे वतःचे गत तेवढे दहा-पाच 

वाक्यांतच सांगनू टाकले. यांचा भावाथर् असा की, आमची गाईिवषयीची ही देवतेची भावना, वेडी हणा, 
शहाणी हणा, आ हाला आपली आवडते, आनंदिवते की, ‘असेच आ ही वेड ेअसावे!’ या वाक्याचाच 
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यांनी यां या छोटयाशा लेखास मथळाच िदला आहे. लेखा या शेवटीही ते पु हा हणतात की, “हा गाईचे 

गोमतू्र िन गोमय यां या सेवनाने वतःचा देह पिवत्र होतो असे मान याचा वेडपेणा आ हास 

ज मोज मी लाभावा! आ ही सदैव असेच वेड ेअसावे!!’ 

 तथा तु! ‘यो य वःस एव सः!!’ या एकाच वाक्यात आ हीही पण यां या इ छेस यां या 
यक्तीपुरता पािठंबा देऊन यांचा िनरोप घेतो.  

 प्र यु तरासाठी दसुराच लेख जो आ ही िनवडला आहे, तो यातील युक्तीवादा या मह वाने 

िनवड यास िततकासा योग्य आहे हणनू न हे; याचा लेखक च डमेहाराजांसारखा धािमर्क टीने 

गोरक्षणकायर् असे वतः थोडफेारदेखील करीत आहे हणनूही न हे, परंतु वा तिवकपणे या लेखापेक्षा, 
इतर काही टीकालेखांतच िवचार कर यासारखी िन उ तर दे यासारखी काही िवधेये असताही सिव तर 

उ तर दे याचा अग्रमान याच लेखास जो आ ही देत आहो, तो या लेखकाचे सांगोपांग नाव, जे या 
लेखावर गोरक्षण मािसकात छापलेले आहे, ते ‘लेखक : समाजशा त्रज्ञ ी. गो. म. जोशी, बी. ए. (ऑनसर्)’ 
असे अस यामळेु आिण या सांगोपांग नावातील ‘समाजशा त्रज्ञ बी.ए. (ऑनसर्)’ या दोन पद यांची दया 
आ यामळेुच काय ते होय! उ तर दे याइतकेही त य यात नाही असे लेखा ‘समाजशा त्रज्ञ बी.ए. 

(ऑनसर्)’ हेही िलहू शकतात असा भलताच समज या एका तु छ अपवादाने, सामा य वाचकांचा न हावा, 
या तव या पद यां या नावाखाली िलिहले या लेखास अगदीच उ तर न देणे बरे न हे. 

 च डबेुवांसारख्या भािवकाने ‘गोभक्ती वेडपेणा असला तरी आ हाला आपला तोच आवडतो’, असे 

गोभक्तांस शोभेशा सरळपणे सांगनू टाकले. पण ‘असला वेडपेणा हाच शहाणपणा होय’ असे सांग यास 

पुढे सरसावले आहेत ‘समाजशा त्रज्ञ ी. गो.म.जोशी, बी.ए. (ऑनसर्)’! 
 ‘हिर ऊ ‘ हट यावाचून भािवक सनातनी कोणताही वेदपाठ वा शा त्रपाठ जसा सहसा हणत 

नाहीत, तसाच कुठ यातरी पाि चमा य-युरोिपयन, िवशेषतः इंिग्लश-ग्रथंातला कोणाचा लागू-िबनलाग ू

उतारा िद यावाचून ी. जोशी कोण याही लेखास, लेखांकास, लेख छेदकास आरंभीत नाहीत. कोण याही 
िवधेयास पूवीर् वेदवाक्याचा आधार देऊन ‘इित ुितः’ हटले की ते िवधेय जवळ जवळ िस दच झाले अशी 
आप या प्राचीन सनातनी ग्रथंकारांची िनि चती असे. पण जोशीबुवांसारख्या अवार्चीन सनातनीबु्रव 

ग्रथंकाराचा असा एक समज झालेला िदसतो की, कोण याही िवधेयास कुठ या तरी एका इंिग्लश ग्रथंातील 

आधार िदला िन ‘इित अमकु साहेब’ असे हटले की, लगेच ते िवधेय िववादा या कक्षेबाहेर जाऊन 

वयंिस द वा या - axiomatic truth या - पदवीस पोहोचते. ‘धमर्िजज्ञा यमानानां प्रमाण ंपरम िुतः’ 
असा पूवीर्चा समज. ‘वेदोक्ती’ हे पूवार्चायार्ंचे परमप्रमाण, तसे या अवार् याचायार्ंचे परमप्रमाण हणजे 

‘साहेबोक्ती’! 
 सनातन परंपरे या शा त्रांचा ‘न वदेत ्यावनीं भाषां प्राणःै कंठगतैरिप’ हा बाणा; आयार्ंनी ल छ 

भाषा बोल ूनये, ही शा त्राची आज्ञा; सनातनीपणाची प्रितज्ञा; पण येता जाता मनुभगवान हणतात ते खरे 

कां, यासही अमकु साहेब तसेच हणतो हणनू, असे सांगताना एकसारखा ल छवाक्याचा आधार 

वेदवाक्यांनासु दा बहुधा देत सटुणार् या ी. जो यांना वतःस सनातनी हणवनू घेता येते! 
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‘वचना प्रविृ तः वचनाि नविृ तः’ हणनू गजर्णारे, शा त्रातील या वचनास मात्र धा यावर बसवून ी. 
जो यां या ‘साहेबोक्ती’ची याख्याने प्र यक्ष शंकराचायार्ं याही अ यक्षतेखाली करिव यात सनातनपणच 

समजतात!  

 आम या ‘गाय’ लेखावर जो यांनी उलट लेख गोरक्षणात िदला आहे, या या आरंभीही यांनी 
एका यरुोपीय ग्रथंकाराचे इंिग्लश वाक्य असेच ठोकून िदले आहे ते वाक्य असे : ‘Perhaps Asia was 

profounder than Europe for it kept at arm’s length this science that seems to kill whatever it 

touches!’. – The Meaning of Life by William Durunt. हे वाक्य िलिहताना डयूरंटसाहेब पगत असले 

पािहजे. काय हणे ‘जे िवज्ञान, जे जे पशर्ते ते मारते, या िवज्ञानास हाता या अतंरावर दरू ठेव यात 

आिशयाने मोठा शहाणपणा केला!’ या िवज्ञानाने देवी, लेग, कॉलरा, क्षय यांचे जतंू शोधून यावर 

जवळ जवळ रामबाण औषधे िन लसीचे उपाय काढून ‘क्ष’ िकरणे, क्लोरोफॉमर्, उपयोजनू मृ यू या 
तावडीतून लक्षावधी जीवांस सोडिवले; प्रसववेदनासारख्या वेदनांपासनू त्रीची सटुका याने केली; 
आगनाव, आगगाडी, तार, िबनतार, िवमाने यांही समदु्र-भमूी-नभ यांजवरील मनु याची शक्ती अमोघ 

करीत मृ युचे प्रांत या प्रांत या या हातून सोडवून मानवी साम्रा यास जोडले; केट्टासारख्या िठकाणी 
भकंूप होताच सार् या मनु याजातीचे साहा य एका िदवसा या आत ितथे एकवटता येऊन िढगाखालची 
शेकडो माणसे मरता मरता वाचिवता येऊ लागली; ते िवज्ञान हणे जे जे पशर्ते ते ते मारतेसे िदसते! 
लाक्षिणक वा श दाशः कोण याही अथीर् असे एकांशी िवधान करणारा आिण ते एखा या परमप्रमाणासारखे 

आधार हणनू लेखावर देणारा, हे दोघे कोणीही असले तरी यायोगे या िवधानातील िझगंलेला बेतालपणा 
सावरला जाणार नाही. जनेु ‘इित वेदोक्ती’ हा जसा अनुलघं्य पुरावा न हे, तसेच या न या 
‘साहेबोक्ती’लाही ते साहेबोक्ती आहे येवढयासाठी भीक घाल याचे कारण नाही. पु हा एक कोणी साहेब 

िवज्ञानास िहणिवणारे असले, तर शतावधी वैज्ञािनक -न हे, जवळ जवळ आजचा सारा युरोप-िवज्ञानाचा 
पुजारी िन पुरोिहत आहे! इतकेच काय, पण वेळी अवेळी उगीच पाचप नास रसायन, गिणत, गभर्, समाज, 

अथर्, अनुवंश प्रभतृी िवज्ञानांची नावे घेऊन वेदांचेदेखील समथर्न िवज्ञानाने क  पाह याची खोड जर 

कोणास लागली असेल, तर ती या वाक्यास अनुस न िवज्ञान कुचकामी आहे असे भासिवणार् या या 
‘समाजशा त्रज्ञ ी. गो.म. जोशी, बी.ए. (ऑनसर्)’ यांनास होय! 

 दसुरी गमंत ही की, डयरंूटसाहेबा या या िवज्ञानािवषयी या मताचा या गायी या लेखाशी काय 

सबंंध? िवज्ञानािवषयी डयरंूट जरी असे हणाले, तरी गाईचे मलमतू्र खा याने ‘य वगि थगतं पापं देहे 

ित ठित मामके । प्राशना पंचग य य दह यिग्रिरवधनम’् हा मतं्र हणत त ेपशूचे मलमतू्र खातात, िपतात 

काय? का जमर्न रणतरीं या दाराशी शत्रनेू बांधलेली गाय मरेल हणनू शत्रू या रणतरीवर तोफा न डागता 
ते जमर्न सै याला इंग्लडं या िकनार् यावर बेखटक उत  देत आहेत? का गाईची पूजा के याने परलोकी 
मोक्ष िमळतो, हणनू िव वासत आहेत? अशा अथीर् डयूरंटचे एखादे वाक्य या लेखावर उत न घेतले असते 
तर जोशीबुवांना असबं दता हणजे काय हे कळते इतके तरी िदसनू येत!े गाईला देवता माननू जे वेडचेार 

चाल ू आहेत यां या समथर्नाथर् जोशीबुवांनी डयूरंटचे हे िवज्ञानिवषयक वाक्य न देता कोण या तरी 
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इंिग्लश वाक्यावाचून लेखाचा ‘हिरःओम’् होतच नाही येवढयासाठी योितषशा त्रातले ‘सयूार् याभोवती 
पृ वी िफरते िन चंद्र हा उपग्रह आहे’ असे वाक्य या लेखावर िदले असते तरी काम भागतेच की! 
 ितसरी गमंत अशी की, जर गाईला इहपरलोकी मोक्ष देणारी देवता मान या या समथर्नाथर् हे 

वाक्य डयूरंटने िलिहले िन जोशीमहाशयांनी लेखावर आधार हणनू िदले असेल, तर आम या कोण याही 
कोिटक्रमाप्रमाणे प्रमाणशीर तर न हेच पण गोभक्तीचा अ यंत अ याचारी िनषेधसु दा याच वाक्याने 

होत आहे. हे एखा या नविशक्या लेखका यादेखील यानात आले असते! पण हे लेखक पडले 

‘समाजशा त्रज्ञ ी. गो. म. जोशी, बी.ए. (ऑनसर्)’.  
 यां या िझगंले या उ सकुतेत यांस एवढे कळले की डयूरंट या ‘आिशयाने िवज्ञानास दरू ठेवले 

हे मोठे शहाणपणाचे केले,’ या वाक्याचा सबंंध आिशया या गाईसबंंधा या वतर्नाचे समथर्न कर याशी 
असेल, तर ते वाक्य गोपूजेहूनही गोह येचेच शतपटीने अिधक समथर्न करते!! कारण जर आिशयापैकी 
िहदंु थानाने गोपूजा आजही वेडचेाराइतकी पाळली आहे, आिशया शहाणा आहे, हणनू गोपूजेचे वेडचेार 

शहाणपणाचे आहेत, असा भाव ी. जोशी या वाक्याने दाखवू इ छीत असतील तर या याच अगदी उलट 

असा भावही याच कोिटक्रम प दतीने या वाक्याने कसा समिथर्ला जातो ते पाहा. कारण या आिशयातच 

देवा या नावे देवास प्रसािद यासाठी हजारो गाईं या क तली उडिवणे पु य असे सांगणारे धमर्ही या 
आिशया खडंातच भरभराटले आहेत. 

 यू लोकांचा पैगबंरामागून पैगबंर गोपूजेस जो सारखा िनदंीत आला, तो आिशयातच. मोसेस 

पैगबंराने या या यू लोकांना जे हा (Golden calf) सवुणर्व सास पूिजताना धरले ते हा याने ती मतूीर् 
फोडून टाकली आिण जो जगाचा अन य देव जे हो हा याने आपणांस सोडून पशू पुजणार् या या लोकांना 
भयंकर शाप िदले. या लोकांनी शेवटी गाय मा न या देवाला गाईचाच बळी िदला! मसुलमानी 
धमार्िवषयी तर बोलावयास नको. प्र येक ईद या िदवशी मनु यास अ यंत उपयुक्त अशा या िबचार् या 
शेकडो गाईंचे तांड े िमरवणकुा काढून सपासप कापून काढ या या राक्षसी अ याचारानेच ‘देव’ प्रसादतो 
असे मानणार् या या लाखो मसुलमानांस आपण पाहतो ते आिशयातीलच आहेत की! एवढा साधुशील 

जीसस पण यानेही गोह या िनषेिधली नसनू कोटयवधी िख्र ती कसाईखाने जगभर चाल ूअसता याने 

एका श दानेही अप्रस नता अ याप यक्तीिवली नाही. हे गोघातक मसुलमानी, िख्र ती, यू धमर् िन 

यांचे कोटयानुकोटी अनुयायी आिशयाचे. आिण हा आिशया डयरंूट हणतात मोठा शहाणा (Profound)! 

अथार्त या आिशयाने चालिवलेली ही गोह याही या या Profondity चेच, गहन अ या मशीलतेचेच 

योतक होय! असाही या वाक्याचा अथर् ी. जोशी यांचीच तकर् प दती वीकारता िनघतो! आिण ते वाक्य 

जोशीबुवा गोपूजेचे समथर्न ‘इित साहेबोक्ती’ हणनू परमप्रमाणाप्रमाणे उत न घेतात! कुठे ते भोळेभाबड े

पण सरळ उ तरणारे कायर्कत लोकसेवक च डबेुवा आिण कुठे हे दंभावडबंरी पण वदतो याघाती उ तर 

देणारे िनकामी ‘समाजशा त्रज्ञ ी. गो.म.जोशी. बी.ए. (ऑनसर्)’!! 
 ी. जोशी यां या लेखावर परमप्रमाण हणनू िदले या ‘साहेबोक्ती’ची जशी ही गयाळ िवसगंती 
तशीच यां या सार् या िलखाणाची, ‘गाईला देवता वा माता उपमेपुरते हणणे एक वेळ चालेल, पण 
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अक्षरशः ते स य मानणे िन या पशूची पूजा आमिंत्रणे, ही एक वेडगळपणाची चाल आहे, असे प्रितपादणे 

हणजे िहदं ूतेवढे बुि दमां य झालेले गाढव, मखूर्, दधुखुळे इ यादी प्रकारची कोशातली सारी िवशेषणे 

लावून घे यास पात्र आहेत असेच प्रितपादणे होय,’ असा जो यांचा आके्षप. िहदं ूसमाजातील एक चाल 

वेडसरपणाची आहे असे हणणे आिण िहदं ूसमाज वेडगळच आहे असे हणणे, यांतील फरकही ी. 
जोशी यांना कळत नाहीसे िदसते. पु यात िवसगंत भा ड िलिहणारे ‘समाजशा त्रज्ञ ी. गो. म. जोशी, 
बी. ए. (ऑनसर्)’ हे प्रितवादी भयंकर नावाचे एक नामांिकत लेखक आहेत असे हटले, हणजे पुणे हेच 

एक िवसगंत भा ड आहे असे ठरते की काय? कोण याही रा ट्रात काही चाली धमर्भोळया िन वेडगळ 

असतात. पण तेवढयाने ते रा ट्रा या रा ट्र धमर्भोळे वा वेडगळ ठरत नाही. या रा ट्रा या सवर्च 

चालीरीतींची छाननी होऊन मग यांचा एकंदर आढावा जसा िनघेल तसे या रा ट्रा या वतर्नाचे लक्षण 

सांगता येईल. पु हा गोपूजेिवषयीसु दा हे यानात ठेवले पािहजे की, गाईला अक्षरशः देवता न मानणारे 

आयर्समाजी, ब्र योसमाजी वा आम यासारखे शेकडो सधुारणावादी लोकही िहदंचू आहेत. िहमालयावरही 
काही कुजलेली डबके आहेत, हणनू िहमालय हाच एक कुजलेली डबके होत नाही. राजवाडयाची एक 

िखडकी िखळिखळी झाली आहे हे िश पज्ञाने दाखिव यास, राजवाडाच िखळिखळा झाला हणनू जर 

कोणी अधर्वट ओरडू लागला तर तो या अधर्वटाचा दोष होय, या िश पज्ञाचा न हे! 

 मालाकार िचपळूणकरांसारखे आपणही चुरचुरीत िलहावे, असा ी. जोशी यांस मोह पडलासा 
िदसतो. चुरचरुीतपणाचे ह यार मालाकारां या श त्रागारातून चोरले तरी ते वापरावयास 

मालाकारांची भक्कम मूठ हवी! िशवाजीची तलवार शकाराने चालिवली तर वतःचीच मान छाटली 
जा याचा संभव अिधक! तीच ददुर्शा ी. जोशी यां या लेखाची खालील वाक्यामळेु झाली आहे. ते 
िलिहतात, “गाईला माता मानणारे भाबडदेेखील ित या आचळाला त ड लावून िपऊ लागत नाहीत; 

आम या पु याकड ेतरी तसे होत नाही, पण र नािगरीस एखादा गोभक्त अस यास न कळे!” जोशीबुवास 

इतके कळेना की, र नािगरीस िकंवा कुठेही जरी आचळास त ड लावून दधू िपणारा गोभक्त आढळला, तरी 
तो गोभक्तीसपं्रदायातील ‘धेनुयर् य महामाता’ या गोतावळयातील जोशीबुवांचाच भाऊबंद असणार! तो 
‘गाय केवळ एक उपयुक्त पशू, माता न हे, देवता तर न हेच न हे!’ या ब्रीदाचा कोणीही असणे शक्य नाही! 
दसुरे असे की, पु याकड ेकाय िकंवा कुठेही काय, गाईला माता हणनू आचळ त डाने जरी एक वेळ कोणी 
िपऊ लागला, तरी तेदेखील कमी ओंगळवाणे ठरिवणारी एक खोड पु याकड याच न हे तर य चयावत 

गोभक्ती सपं्रदायास आहे. आईलाही नाही तो मान गाईला देऊन ितचे गोमय िन गोमतू्र आपले ‘पाप’ 

क्षालनाथर् ते िपतात, हे खरे काय? तो वाद ी. जोशीबुवांसारख्या ‘सनातन’ महाशयांनीही घेतलेला 
असेलच! नस यास यांनी िलिहले या या भरमसाट लेखा या पापा या क्षालनाथर् तरी एकदा घ्यावा! 
 ‘माझचे येय खरे असे सांगत सटुणे हा बौि दक उ माद आहे’ असे जोशीबुवा सवार्ंस बजावतात. 

परंतु ही गो ट यापूवीर्च सवार्ं या प्र ययास वतः जोशीबुवांनीच आपले ते प्रचंड भा ड-ते ‘िहदंूंचे 

समाजरचनाशा त्र’ - या िदवशी प्रिसि दले या िदवशीच आलेली आहे! यापुढे, माझचे येय खरे हे 



 

www.savarkarsmarak.com 

सांगणारा बौि दक उ माद असतो कसा? -कुणीही िवचारो- या जोशीबुवां या भा डाकड ेबोट दाखिवले की 
काम भाग यासारखं आहे! 

 शेवटी मागचा पुढचा काहीएक सबंंध नसता एक वाक्य आठवत होते- तेही साहेबोक्त! - हणनू 

कुठेतरी घुसडायचेच हणनू जोशीबुवा हणतात, “Nature entertains no preferences between men and 

fleas!” आिण याचे भाषांतर आपणच क न देतात की, “िनसगर् बॅिर टर िन घुंग टी यां यात फरक 

करीत नाही.” याअथीर् men यांचे भाषांतर यांनी केवळ ‘बॅिर टर’ या श दाने क न मनु यात 

बॅिर टरांचीच काय ती गणना केली आहे, याअथीर् उरलेले ‘समाजशा त्र ी. गो. म. जोशी, बी.ए. ऑनसर्’ 
यांची गणना उरलेला वणर् जो घुंग टी यातच ते करतात हे उघड आहे. ते ठीकही आहे.  

 इतर टीकाकारांपैकी काहींचे आके्षप िवचार कर यासारखे आहेत. पु कळांनी िवचारले आहे की, जर 

गाईस माता वा देवता हणणे चूक तर रा ट्रास वा भूमीस माता का हणता? याचे उ तर असे की, गाईस 

माता वा देवता उपमेपुरते हणणे, हे आके्षपाहर् नाहीच नाही, पण ते जर अक्षरक्षः स य मानून कुणी 
िसहंासारखे आयाळ, पंजे िन शेपटी असलेला असा महाराजांचा पुतळा घडवू लागला, तर ती आपण 

िवडबंना मान.ू अमेिरकेत गाईस ‘The mother of properity’ हणनू काही लेखकांनी सबंोिधले आहे. तेही 
अलकंािरक अथीर् ठीकच आहे. पण हणनू या गाईत तीस कोटी देव रहातात, मे यानंतर ती आ हास 

गोलोक नावा या अ यु च वगार्स पोहोचिवते, ितचे मलमतू्र सेिव याने आमचे ‘पाप’ क्षािलले जाते, ितला 
मार याचा प्रसगं आला तर रा ट्रीय लढाई ह  देऊ पण गोह येचे पाप जोडणार नाही प्रभतृी बाभळट प्रकार 

जर कुणी अमेिरकेत क  लागला, तर यासही धमर्वेडयातच काढावे लागेल! 

 Cow is the mother of prosperity हे आलकंािरकपणे हणणे काय िन Necessity is the mother 

of invention हणणे काय सारखेच. पण अडचण ही उपायांची जननी, आव यकता ही प्रक पाची माता 
होय, असे अक्षरशःच जर कोणी स य मानू लागला, िबनतारीसारखा प्रक प िनघताच माता आव यकता 
बाळंतीण झाली हणनू एक मातीची मतूीर् आणनू िनजवून शांितपाठास भट बोलावू लागला, तर यास 

वेडयात काढावयास नको काय? 

 तीच गो ट रा ट्रमातेची. ित या दधुाची उपमा देऊन गगंायमनुांचे पाणी या. पण जर रा ट्रात 

वाहणार् या गटारांचे पाणी मातपेृ्रमाने िपऊ िनघाला िन पचंग याचा हणतात तसा मतं्र हणनू, 

‘य वगि थगतं पापं देहे ित ठित मामके’ ते या रा ट्रदेवी या तीथार्ने न ट होवो, वंदे मातरम ् हणनू ते 
गटारपाणी िपऊ लागला, तर या रा ट्रमाते या सपुुत्रासही वेडयां या ग्णालयातच धाडावे लागेल न हे 

काय? 

 गाईस माता वा देवता असे अलकंाराने हणणे िन तसे अक्षरशः मानणे यातील फरक गे या 
मिह यांतील एका घटनेनेच प ट कसा होतो तो पाहा. मुबंईला कांदेवाडी क्षेत्रावर एक गाय अशी आढळली 
की, ती आजवर न िवता थोडबेहुत दधू देत आली आहे. झाले, या ित या िवशेषामळेुच ती कामधेनू हणनू 

गौरिवली जाऊन आचायर्पीठा या आजे्ञने एका उदार शेटजींनी ित यासाठी मिंदर बांधले! आिण अशा 
कामधेनूचे दधू देवासच योग्य हणनू ते माणसांना न देता देवास वा यज्ञातच काय ते वापरावे हणनू 
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यव था झाली. गोठयात रात िन रानात िदवस काढ यातच िजला अिधक आनंद हावा, या गाईला या 
मिंदरात आता देवता हणनू थापली आहे िन ितचे जे दधू माणसां या त डात पडत होते ते ती देवता 
होताच आगीत ओतले जाणार! ती पश ूहोती ते हा िजतकी कामाची होती याहूनही कामधेनू होताच ती 
अिधक िनकामी होऊन बसली! या गाईला मिंदरात थापणार् या गोभक्तां या सद्भावनेिवषयी िन 

उदारतेिवषयी आदर बाळगनूही यांस असे नको का सचुवायला की, पशूला मिंदरात देव हणनू थापता 
तरी पशूचा देव न होता मिंदराचा मात्र गोठा होतो! ती गाय वीतच नसेल तर ती सा या गायीहून े ठ अशी 
‘कामधेनू’ अिधक िनकामी आहे; कारण गोवंशाची वाढ न करणारी ती वांझोटी जात होय. न िवता दधू 

देणेच काय देव वाची याख्या? दधू देणारे बैल सापडतात. शेपूट असलेली माणसे अदंमान-जावाकडे 
तुरळक ज मतात, यांना हनुमान समजनू देवळात का पुजायचे? शेपूट असणे हा का हनुमानपणा? अशा 
गाईची पाठवण ित या लिगक िन गभार्शियक िवशेषांचे ज्ञान हावे हणनू िचिक सालयात हावी, 
देवालयात न हे, िहदंूंची अनेक अनाथ अभर्के परधमीर्यां या जबडयातून सोडवून पाळ यासाठी, या 
मिंदरात एक अनाथालय उघडावे आिण या गायीचे दधू आगीत न ओतता या अनाथालयातील एक-दोन 

अभर्कां या पोषणाथर् यावे. कामास येईल ती कामधेनू. 
 एक एकि तक उदाहरण घेऊ. िहदं ूरा ट्रा या सिैनक शक्तीचे ममर्च असा एखादा दगुर् वा प्र यक्ष 

राजधानी शत्रनेू वेढली. अ न सपंले. तरीही िटकाव धर यास शत्रवूर बाहे न दसुरे िहदं ूसै य चढून येऊन 

याचा फडशा पाड याचा सभंव. अशा प्रसगंी यु दास िन पयोगी ते पशू मा न खा यावाचून उपाय नसला, 
तर तो दगुर् वा राजधानी िहदं ूशत्रू या हाती पडू दे यापेक्षा आिण तशी रा ट्रह या कर यापेक्षा वेढयातील 

अव य िततक्या गाई मा न खाणे, ती गोह या करणे, हाच खरा िहदं ूधमर् होय. असे प्रसगं का पिनक 

न हेत; इितहासात घडले आहेत. िहदं-ूिशखांचा शूर सेनानी हिरिसगं नलवा काबूलपयर्ंत पठाणांस 

पायाखाली तुडवीत गेला. यास महाराजा रणिजतिसगंा या मखु्य सै यापासनू लांबलेला पाहून एका 
थानात पठाण सै याने क डला. पठाणां या शेतघरातून िश न लोक धा य बळाने नेतातसे पाहून 

मौलवींनी पठाणांस युक्ती सांिगतली की, सार् या धा यावर गाई या रक्तांचे थबसड ेिशपंडून ठेवा; हणजे 

िहदं ूते धा य नेणारच नाहीत! यामळेु जे हा ते धा य पाडाव केले ते हा िहदं ूसिैनक खाईनात! हे पाहताच 

िहदंवुीर हिरिसगं नलवा पुढे झाला. काही रानडुकरे कापून आणिवली, मसुलमानांस िनिष द अशा या 
रानडुकरांचे रक्त या धा यां या िढगांवर मिंत्रत जल िशपंडावे तसे िशपंडले, ‘खा आता सारे अ न! धा य 

शु द झाले!! सत ् ीअकाल!’ अशी िशखांची रणगजर्ना क न ते अ न सगळयांआधी या सेनापतीने 

खा ले! मगोमाग सार् या िहदं ूसिैनकांनी तेच केले. डुकरां या रक्तांने पठाणां या धा यांची सारी कोठारे 

िभजनू गे यामळेु उलट तचे ‘तोबा! तोबा!’ करीत भकेु म  लागले. साहा य येताच हिरिसगं नल याने 

यांची नुसती क तल उडिवली! याला हणतात गोरक्षण, खरा िहदं ूधमर्! नाही तर गाई मारा या लागतील 

हणनू यां या कळपाआडून पुढे येणार् या मसुलमान शत्रूनंा न मारता रण सोडून लढाई हरणारे ते गयाळ 

िहदं ूपाहा! 
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 या वेळी गाईचे रक्तही खा ले हणनू काय वीर हिरिसगं नलवा ‘गोरक्षक िहदं ू न हता? 

कोण याही गाईचे मलमतू्र िप यातच गोभक्तीचा कळस झाला असे मानणार् या शामळू गयाळापेक्षाही 
याचे गोरक्षणाचे ब्रीद कसे कडकडीत होते ते पाहा. पठाणांसारख्या कड या िहदं ूशत्रूनंा तो जे हा सरसहा 
कापीत चालला ते हा या वेळी जो जो पठाण जीवदान मागे यास वीर हिरिसगंाने जी कोणती अट घातली 
ती ही की, या गो न पठाणाने हात जोडून हणावे, मी गाय झालो! िहदं ूवीर गोवध करीत नाहीत; मला 
जीवदान या!’ असे हणून या पठाणांनी अक्षरशः दाती तणृ धरले, त डात गवत ध न ‘गाय झालो, 
वाचवा!’ हटले, तेवढेच पठाण िजवंत रािहले! वीर हिरिसगं नल याचे नाव घेऊन पठाणी आया अजनूही 
आप या लेकरांस िभविवतात. ‘सो जाव! हरिसगं आया!’ असे ऐकताच पठाणांची मलेु थरकापत िनजतात. 

इतका या गोरक्षक िहदंूंचा दरारा या गो न अिहदंूंस बसलेला आहे! 

 असा गोरक्षक िहदं ूहवा! ते खरे गोरक्षण की जे रा ट्रसक्षणाचे ह यार होते. वतःच गाय होऊन 

दाती तणृ ध न सार् या जगापुढे गयावया करीत याचे रा ट्र िहडंत आहे, तो िहदं ू केवळ गाईचे गोमतू्र, 

गोमय िप यापुरताच जगला काय िन मेला काय सारखाच! ‘तो गोरक्षक न हे, गयाळ. वतःच गाय होऊन 

िसहंा या तावडीतून कुणी सोडवील काय हणनू अ य रक्षकाची अपेक्षा करणारा! जो िहदं ू रा ट्रावर 

आक्रमण करणार् या आतताई आप तींनाच दाती तणृ धरावयास लावतो, िहदं ूशत्रूनंा गाय क न सोडतो, 
तोच िहदं ूरा ट्ररक्षक, तोच िहदं ूखरा गोरक्षक! जे रा ट्ररक्षण तेच गोरक्षण!! 

 आम या गोरक्षणिवषयक लेखांवर गोपूजक पंथाकडूनच न हे तर िनःपक्षपातीपणाची भूिमका 
वतःकड े घेणार् या काही ‘म य थ’ मडंळींकडूनही असा आके्षप एकसारखा घे यात येत आहे की, 

‘सावरकरांचे गोिवषयक लेख िवचाराहर् आहेत असे समजले तरीही यां या हातून पािव यिवडबंनाचा दोष 

घडत आहे हे मात्र िनषेधाहर् होय.’ या आके्षपासबंंधी आ ही इतकेच हणतो की पािव य कोणाचे? गाईचे की 
देव-देवता -महषीर्चे? गाईिवषयी हणाल तर आम या प्र येक लेखात गाईला गायच हटलेले आहे. ितला 
बेडकी वा बागरुडा हणनू या िबचारीचे आ ही के हाही िवडबंन केलेले नाही. इतका उपयुक्त असलेला हा 
माणसाळू, मायाळू, दधुाळू पशू पे्रमपूवर्क पालनीय होय असे गाई या वा तिवक गणुांचे गोडवेही गायलेले 

आहेत. पण गाईला जसे आ ही गायच हणतो तसेच देवालाही देवच हणतो. प्रभु वाचा, पािव याचा, 
पूजनीयतेचा परमो च आदशर् हणजे देव. अशा िद य वाचा बोधक हणनूच देव श द आपण राखनू 

ठेवलेला आहे. तसेच देवता िन महषीर् या श दां या या या प्रमाणातील पािव यासबंंधी हटले पािहजे. 

अथार्त, काही झाले तरी या देव-देवता-महषीर्चे पािव य हे पशू या पािव यापेक्षा तरी हीनतर नाही ना? मग 

तु ही जे हा पशूला देव हणता, या एकाच न हे तर तेहतीस कोटी देवांना, देवतां िन महषीर्नाही या 
गाई या अगंात क बून ितची तशी िचत्रे काढता, िवकता, गधंफुले वाहून पुजता, ते हा खरे पािव यिवडबंन 

कोण करतो बरे? पशूला देव-देवता-महषीर् याही डोक्यावर चढवून िमरवत नेणारे तु ही, का पशूला ‘पशू 
हणा िन देवास देव!’ असे तु हाला िवनवणारे आ ही! खरोखर यांनी पािव याचे परमो च आदशर् जे देव-

देवता-महषीर् यांना गोठयातील गाई या गदळ शेपटी या रोमारोमांतून डांबून टाकणारी अशी िचत्र े

काढली, या पशू या ‘म ये देवगणा सव लोमकूपे महषर्यः।। अपाने तु म ेवी योनौ च व णः ि थतः।।’ 
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असे पक हटले तरीही घाणेरडचे असणारे लोक रचले, या लोकांना अक्षरशः खरे माननू गाई या पूजा 
बांध या, आिण ‘मतू्रे गगंा!!’ असा मतं्रघोष करीत जे गोमतू्राची आचमने पीत सटुले िन यांनीच देव-

देवता-महषीर्चे पािव य िवडबंन केले! आिण आजही धमर्कृ य हणनू ते अक्ष य पािव यिवडबंन तचे 

करीत आहेत. आ ही जर काही करीत अस ूतर पािव यिवडबंन न हे तर या बिु दभ्र ट पािव यिवडबंनाचे 

िवडबंन!-पािव यप्र थापन!! 

         - महारा ट्र शारदा, जलु ै१९३५ 

  
 

५. हा गाभारा की गोठा? 
 
 आ ही आम या गाईवरील एका िनबंधात ‘गाय हणजे एक उपयुक्त पशू. माता न हे, देवता तर 

न हेच न हे’ असे प टपणे सांिगत यामळेु अनेक गोभक्त असतंु ट झाले िन या प्रकरणी गे या 
मिहनाभर वाक्पीठ, यासपीठ, मदु्रापीठ (Platform, Pulpit, Press) अनुकूल-प्रितकूल चचने दमुदमुनू गेले 

आहे.  

 गोभक्त जे प्रामािणक, यांची गो ट राहो; पण यांनी ज मात कधी गाईचे शेपूट डोळयास लावून 

वतःस पिवित्रले नाही, गाईची देवता हणनू तर राहोच पण देवाची देखील देव हणनू पूजा करणे सोडलेले 

आहे, ते अप्रामािणक गोभक्तदेखील लोकिप्रयतेचा एक सवंग सवदा पदरी पाडून घे यासाठी आ हास 

िवचारीत आहेत की, ‘गायीला माता व देवता हटले हणनू काय झाले? तो अमका अमेिरकनदेखील 

गाईस ‘Thou mother of prosperity!’ हणनू सबंोधतो; भमूाता हणनू तु हीही ‘वंदे मातरम ्गाता; 
पिततपावनात दगडां या मतूीर् देव हणनू थापताच की नाही?’ 

 या प्रामािणक आिण अप्रामािणक गोभक्तांस आमची अशी िवनंती आहे की, गाईस उपयुक्त 

हणनू माता असे, िकंवा देवता असेदेखील, केवळ उपमेपुरते हणणे िनराळे, आिण या पशूस माताच 

न हे तर महामाता हणनू मानणे िनराळे. भमूाता हणनू हणता हणता जर कोणी या भमूीची धूळ 

पा यात कालवून ते भमूातेचे दधू वा तीथर् हणनू िपऊ लागला तर या भक्तांसही िनषेधावेच लागेल. 

भमूातेचे तीथर्च यायचे तर ते ित यावर वाहणार् या गगंायमनुांसारख्या न यांचे सो वळ पाणी यावे. पण 

ते सोडून भभूक्ती या भरात जर कोणी याच भमूीवर वाहणार् या नाकझर् यािदक गटरांचेही पाणी 
पंचग यासारखे पिवत्र हणनू िपऊ लागला आिण पंचग याचा मतं्र हण ूलागला की, ‘हे गटारपा या! 
य वगि थगतं पापं देहे ित ठित मामके- ते सारे तु या प्राशनाने जळून राख होवे! वंदे मातरम!् वंदे 

मातरम!्’ तर या भमूाते या भक्तांस हे गोभक्तदेखील उपहास ू लागतील की नाही? प्र  

अक्षरशःमान याचा आहे; उपमेपुरता हण याचा नाही. Cow is the mother of prosperity हणजे काय 

िन Necessity is the mother of invention हणणे काय सारखेच. एक बोल याची ढब! पण (necessity) 

आव यकता ही प्रक पाची (invention)माता हणजे खरोखरीच माता आहे असे समजनू कोणताही एखादा 
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िबनतारी (Wireless)सारखा प्रक प िनघू लागताच ‘माता आव यकता बाळंतीण होत आहे!’ या भावनेने 

बाज घालनू, सईुण बोलावून शांितपाठ जर कोणी हण ूलागले, तर या उपमेपुरते हण यात िन तसे 

अक्षरशः ‘मान यात’ जो फरक, तोच गोदेवी वा गोमाता हणनू आलकंािरकपणे बोलता बोलता ितचे 

गोमय िन गोमतू्रही खाऊिपऊ लागनू यायोगे या लोकीचेच न हे तर परलोकीचेही ‘पाप’ धुतले जाते असे 

मान यात आहे! 

 पिततपावनादी मिंदरात देवाची ‘मतूीर्’ थापणे काय, िन खोलीत विडलांचे छायािचत्र लावणे काय, 

लाक्षिणक अथर् समज याइतका िववेक असणारे सारखेच समजंसपणाचे कृ य मानणारे! विडलांचे 

छायािचत्र दाखिवताना इतकेदेखील आपण सहज हणतो की, ‘हे आमचे वडील!’ तसेच भावाथर् 
समज याचा िववेक असेल तर गाईसारख्या अ यंत व सल, दधुाळ, सरेुख िन माणसाळू पशूला विणर्ताना 
कोणी हटले, ‘एक देवताच आहे ती!’ हणनू विडलां या छायािचत्रास हणता हणता जर कोणी ते 
छायिचत्र फाडताच ‘वडील वारले’ हणनू धायधाय रडू लागला, िन िचता रचनू ितरडीची बांधाबांध क  

लागला, तर ते कृ य जसे भक्ती नसनू भ्रम समजले पािहजे, तसेच बोल याचा ढबीपुरते गाईस देवता 
हणता हणता, गाईचे कळप पुढे घालनू देशशत्र ू िहदं ूसै यावर चालनू आले असता या गाई मरतील 

या तव धमर्शत्रूवंर तलवार न चालिवता यांस वरा यात घुस ूदे याचे कृ यही भक्ती नसनू भ्रमच होय! 

पशूला जी खरोखरच देवता मानू लागली, या भक्तीने माणसाला प्रसगंी असे पशूहूनही िनबुर् द क न 

सोडावे यात काय आ चयर् आहे? 

 अशा आम या कोिटक्रमावर काही िव वान असे िवचारतात की, अहो, आपणा िहदंूं या माग या 
इितहासात असा भाबडपेणा किचत घडला असेल, आहेही, पण आता याचे काय? ‘आज गाईला खरोखरच 

देवता मानून पूजील असा वेडा आहे कोण?’ 

 तु ही वतः! हेच उ तर! कारण या िव वानाला, आप या आज या िहदं ू समाजातही एका 
गोभक्त याच न हे तर अशा अनेक प्रकार या धमर्भोळेपणा या महारोगाने लक्षावधी लोकांस पछाडलेले 

आहे इतकेही माहीत नाही आिण तरीही जो वतःस समाजशा त्री समजतो तोही याच भाबडपेणा या 
वेडाने पछाडलेला ठरत नाही काय? धमर्भोळेपणाचे हे रोगाण ूआप या लोकां या बु दीस आजही कसे 

कुरतडीत आहेत हे पु हा एकदा चक्क िदसावे, बळेच डोळे िमटणार् या वरीलसारख्या असमजंस 

समाजशा यांनाही नाकारता येऊ नये इतके ते धडधडीतपणे िस द हावे, हणनू हा पाहा, अगदी या 
मिह या पंधरा िदवसांतच घडले या खालील घटनेचा ‘क्ष’ िकरण आ ही या प्र ावर पाडीत आहोत. 

मुबंई गोरक्षक मडंळी या कांिदवली येथील क्षेत्रावर (फामर्वर) गीर जाती या गाईची वीण 

सधुार याचे कायर् चालले आहे. यात एक गाय अशी आढळली की, ती अजनूपयर्ंत यालेली नसताही जे हा 
पािहजे ते हा अ यार् शेरापासनू पाऊण शेरापयर्ंत दधू देते िन ते दधू ४८ तासांपयर्ंत िबघडत नाही. ही बातमी 
देऊन ‘गोरक्षण’ पत्र पुढे सांगते की - 
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वरील मािहती गो वामी १०८ ी गोकुळनाथजी महाराज यां या कानी पडताच यांनी आज्ञािपले 

की, अशा दैिवक गाईचे दधू मनु याने न वापरता देवांना अपार्वे िकंवा यज्ञांत वापरावे. या दैिवक गाईसाठी 
एक सुदंर मिंदर बांधून ितचे सदोिदत पजून हावे! 

गो वामीजीं या इ छेनु प काही ीमतं शेटजींनी एक कामधेनूमिंदर बांधून यात या 
कामधेनूची थापना कर यात आली. उ घाटन समारंभ गे या रामनवमीस १२-४-१९३५ रोजी झाला. 

गाईला एक उपयुक्त पशू मान यात िन ितला माता वा देवता मान यात केवढा फरक आहे तो या 
एका उदाहरणाव न प ट होतो. अमेिरकेत अशी िव याआधी दधू देणारी गाय असती तर ितची पाठवण 

वैज्ञिनक िचिक सालयात होती, देवमिंदरात न हे. ितची या गाईबैलांपासनू वीण झाली यांची मािहती 
शक्य तर िमळिव याची, ितची वीण वाढिव याची िन या िवणीत हा गणु आनुवंशाने येतो की नाही ते 
पाह याची, गाईला दधू ये याचा कोणता सिृ टिनयम आहे, कोणते वैज्ञािनक कारण आहे इ यादी सचेुल 

या प्रकारे याची ते लोक िचिक सा करते. वेळी ती मे यावर तरी ितचे गभार्शय प्रभतृी अवयव परीकू्षन 

यां या घटनेत काही िवशेष फरक आढळतो की काय, याचीही फोड केली जाती. जो चम कार तो 
िनयमा या चौकटीत बसिव याची यांची प्रवृ ती. तर आमची याला एकदम दैिवक बनवून हळदकंुकू 

वाह याची! घरात घगडया िनघा या तरी मान याला चम कार िन वहा हळदकंुकू; सं याकाळी बेडकी 
घरात घुसली की मान ितला ल मी िन वहा हळदकंुकू! 

चम कारच हणाल तर गवत खाणार् या गाईला गाभण राहताच दधू यावे हेही काय कमी अद्भतू 

आ चयर् आहे! पण ते िन या या पिरचयाचे झाले, िन गाभण न राहता दधू यावे हे कधी फारसे आढळलेले 

नाही इतकाच काय तो फरक, हणनू दसुरा अपवाद वाटला, चम कार वाटला. पण व तुतः प्र येक अपवाद 

हा िनयम िन चम कार ही साधी घटना आहे. िवज्ञान यांची िचिक सालयात छाननी क न या 
अपवादाचाच िनयम क न सोडते. वेड े भोळेपण मिंदरे बांधून उ हाळया, वालामखुी प्रभतुी सा या 
घटनांचेही चम कार क न सोडते; योितिलर्ंगे, राजापूरची गंगा प्रभ तीं या देवता बनवून, यावर 

माहा यां या पो या रचून, या नवसान पावतात असे समजते; यांची पूजा चाल ूहोते! 

याच आम या प्रवृ तीने या गाभण न राहता दधू देणार् या गाईची देवता बनवून ितला 
देऊळदेखील बांधून िदले! मनु याला ितचे जे दधू उपयोगी पड े ते देखील आता न पडता ते आगीत 

ओतायचे, यज्ञात खचार्यचे! यापेक्षा या दैिवक दधुाचा उपयोग या दीन अभर्कांना दधू िमळत नाही 
अशांना ते पाज याकड ेकेला असता तर ते कृ य आगीत ओत यापेक्षा िकंवा देवा या नैवै यात- हणजेच 

को यातरी लट्ठभटजीं या पोटात-ढकल यापेक्षा या गाई या दयाळू कामधेनूपणास अिधक साजेसे िन 

देवास अिधक मानवेसे झाले नसते काय? थोडबेहुत दधू देऊन का होईना, पण ती माणसांना ते पाजीत 

होती, तोवरच ती खरी गाय कामधेनू होती. पण ितला हजारो पयांचे मिंदर, यात पंच का नांचा नैवे य! 

इकड े झोपडीत व न पाणी खालनू ओल येत असले या भईुवर दीनदिरद्री कुटंुबे क बून पडताहेत! 

नाच याची आंबील पोटभर िमळत नाही! या गाईला रवंथ यात खरी मौज वाटावी, ितला मिंदरात 

क ब याने िन प का नं या पढया खा या लाग याने ितला वतःलादेखील क डवाडयात घात यासारखे 
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वाटत असेल! ही हणे गोभक्त! मनु याला िजचे दधू यायचे त ेआगीत ओतायचे िन उलट ित यावरच 

मनु या या िनढळा या घामाने िमळालेले हजारो पये खचार्यचे! 

पण काही केले तरी गाभार् यात पशू बांधला की पशूला देव होत नाही तर गाभार् याचा मात्र गोठा 
होतो! िज या दधुाचा थबही मनु यास उपयोगी पडत नाही तर उलट िज या चिरताथार्चा िन तोमाचा 
बोजा सांभळ यासाठी मनु यास हजारो पयांचा खचर् सोसावा लागतो, अशा या िनका या धेनूपेक्षा 
रा ट्रा या टीने कोण याही कंुभारवाडयातील आणा दोन आ यां या वैरणीवारी रात्रिंदवस मनु या या 
कामाचा बोजा वाहणारी िबचारी गाढवीच खरी कामधेनू ठरते!! 

आप या आजपयर्ंत या अवलोकनात न आले या िन हणनूच ‘िवलक्षण’-आपण बांधले या 
सामा य लक्षणा या याख्येत सोडून असलेले ते िवलक्षण-असे वाटणार् या गो टी मनु यास प्र यही 
आढळतात. सृ टीचे वैिच य अगाध, मनु याचे अवलोकन उथळ! न िवता दधू देणारी गायच काय, पण दधू 

देणारे बैलही मधून मधनू आढळतात! पु षालासु दा अ यु कट वा स याने दधुाचा पा हा तनी 
फुट याचे िव वासाहर् दाखले घडलेले आहेत. पु षां या पोटात गभार्शय सापडतात. प्रथम त्रीदेह 

असले या मिहला हळूहळू पु षपणा पावतात. पण हणनू या दधू देणार् या बैलास वा त्री व असनू पुढे 

पु ष होणार् या त्रीस देव वा देवी मानून यांची देवळे का बांधायची? यांची मनु याने पूजा कर यासारखे 

या िलगंपालटी या केवळ दैिहक सृ टीक्रमानुसार घडणार् या फरकाने कोणते देवपण, थोरपण या त्रीत 

वा बैलात आले? तीच ि थती या गाईची. उलट जर ती वेळीच याली नसेल वा वीत नसेल तर, िवऊन 

अनेक वासरे देऊन आम या गोव षांची िख लारे वाढिवणार् या आिण तरीही भरपूर दधू देणार् या आप या 
नेहमी या गाईहून ही अधर्वांझोटी गाय उपयुक्तते या टीने उलट हीनतर समजली पािहजे. 

अदंमानप्रभतुी काही प्रदेशी थोडीतरी शेपूट असलेली माणसे अजनू प्रसगंी ज मतात, जगतात हणनू काय 

यास हनुमानाचा अवतार समजनू देवळांतून पूजाअचार् करायची? शेपटीवाचून हनुमानाचा यां यात 

जोवर कोणताही गणु प्रकटत नाही, तोवर यास मनु या या िन पशूं या मधला दवुा असे समजले पािहजे. 

मनु याचा िन देवा या मधला न हे! मनु यासारखे त ड िन पशूसारखे शेपूट असणे ही काही देवाची 
याख्या न हे! तीच ि थती या गायीची. न गाभण राहता िज या सडांतून दधू येते, ती देवी अशी का देवीची 
याख्या आहे? िबगरय तेतील मलुाइतकीदेखील बु दी या पशूत नाही याला केवळ गाभण न राहता दधू 

येते हणनू मनु याहून अ यंत े ठ अशी देवी मानणे हणजे देवपणाचाच न हे तर माणसुकीचाही 
अस य उपमदर् करणे होय! 

आम या कांिदवली या गोरक्षक बंधूं या सिद छेिवषयी वा यांनी ते मिंदर बांधले यां या 
औदायार्िवषयी आदच वाटतो. दानाम ये वा भक्तीम ये पात्रापात्रिववके असावा आिण रा ट्रास प्र यक्ष 

उपयोगी ते कृ य धािमर्क सजवावे, इतकेच आमचे सांगणे. या दानशूर मिंदरिनमार् यास अशी िवनंती आहे 

की, यांनी या गाईस गाभार् यातून काढून परत गोठयात धाडावे. रानावनातील िहरवा चारा िन ओढयाचे 

पाणी यथे छ िपऊ यावे आिण या मिंदरात टापिटपी या नीट खो या पाडून यात, उदाहरणाथर् 
सचुवायचे तर, िहदं ूअनाथ मिहलांचा एक आ म उघडावा. ‘ दानंद िहदं ूअनाथ मिहला मा’ सारखी िहदं ू
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रा ट्रा या िहतास अ यंत अव य असणारी सं था, वतःला घर नाही, अभर्कां या रक्षणाथर् दमडी नाही, 
हणनू या मुबंईस दारोदार भीक मागत आहे त,े यास मुबंईस एका पशुला एक मिंदर िन पंचप का नांचे 

नैवे य आरती धूपारतीसह अिपर्ले जावे ही केवढी िववेकशू यता आहे बरे! आता तरी ते मिंदर या 
‘ दानदं अनाथ मा’ या चालकांस देऊन टाकावे आिण अिहदंूं या जाळयात गवसणार् या आप या 
िहदंूं या पोटची अनाथ लेकरे सोडवून ती पाळ याकड ेतो दानधमर् ययावा! ते आजचा खरा धमार्चार! एका 
दधुाळ पशूस देवता हणनू पुजणे िन ितचे गोड दधू भुकेले या पोट या लेकरां या त डी न ओतता आगीत 

ओतणे हे िन वळ वेडचेार होत! 

 

ही झाली भाबडी गोभक्त; आता ही पाहा दांिभक उंदीरभक्ती 
 

लेग या सकंटातून मनु यजातीचा बचाव कर यासाठी आम या िहदं-ूमसुलमानी देवलसी 
सं कृतीने अनु ठाने, यज्ञ, जप, नवस, बोकड मारणे, क बडा कापणे, ताईत, गंड,े कुरबानी, िनमाज, प्राथर्ना 
प्रभतुी नाना उपाय क न पािहले; पण या ‘देवलसी’ औषधालयांतील एकाही लसीने लेगचा केसही 
वाकडा झाला नाही. 

पण ितकड ेयुरोप या ‘िवज्ञानलसी’ सं कृतीने मात्र अशी एक लस शोधून काढली की, िज यापुढे 

लेगसारखा भयंकर रोगही दाती तणृ ध  लागला. िजथे लाखो लोक पटापट लेगला बळी पडायचे, ितथे 

ती लस टोचताच शेकडा पंचाह तर तरी सखु प राहतात, लेगने यां यावर दात धरला तरी याची यास 

डस याची छाती होत नाही. पु हा ती लस सोवळयानेच वापरावी वा ओवळयाने िनमाज पढून की न पढून, 

या ितथीला की या वाराला, आि तकाने वा नाि तकाने, भटास बोलावून वा मु लास वा पाद्रयास अशा 
कोण याही भाकड थोतांडाची अटबीट न ठेवता! देवाला नम का न टोचून घ्या वा देवाला िधक्का न, 

लसी या गणुधमार्ने लेशमात्र फरक नाही! सिृ टिनयम तो; प्र यक्ष प्रयोगाहर्, प्र यक्षिन ठ, प्र यक्षिस द, 

पोथीिस द न हे! 

लेग अक मात उद्भवलाच तर ही लस टोच याचा जवळ जवळ रामबाण उपाय शोधून काढूनच ते 
िवज्ञान व थ बसले नाही, तर लेग उद्भवणेही शक्य तो दघुर्टिव यासाठी याने आणखी एक अमोघ 

उपाय काढला-उंदीर मा न टाकणे! लेगप्रकरणी उंदरांचा नायनाट या प्रमाणात होईल या प्रमाणात 

माणसांचा नायनाट होणे थांब ूलागले. गे या दहा-वीस वषार्ंत पिह या दहा वषार्ंत लेगने जसे मारले तसे 

लक्षावधी माणसू मारले न जाता वरील दोन उपायांनी लक्षावधी माणसांचे जीव वाचले. सवर् मनु यजातीस 

आनंद झाला. 
महा मा गांधीनी बोरसद तालकु्यातील बेहरा गावी अलीकडचे एक भाषण िदले. यात ते हणाले 

की, “या बोरसद तालकु्यात काही िदवसांपूवीर् लेगने कहर उडवनू तु ही योजलेत यात उंदरांस मार याचा 
एक उपाय होता. शेकडो उंदीर तु ही यासाठी मारलेत. पण मी िवचारतो की, तुमचा जीव जगावा हणनू 

उंदरांचा जीव घे यास तु हांस काय अिधकार आहे?” 
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पण सृ टी उलट िवचारते की, माझ े िनयमन कसे िन कोण या िनयमानुसार हावे ते 
सृ टीकृ यार्सदेखील सांग ूपाहणारे तु ही कोण? माझाच एक िनयम आहे, जीवो जीव य जीवनम!् आिण 

तो िनयम इतका दलुर्घ्य आहे की, याला जीवदयेवर याख्याने झोडू िनघालेले आढयताखोर अिहसेंचे 

आचायर्ही अपवाद नाहीत! यांचा जीव जगवायचा प्र  आला की, तेही इतर जीवांची सरसहा क तल 

क नच जग यास सोडीत नाहीत! 

काय हणता, पुरावा हवा? अहो, उंदरास मार याचा मनु याला काय अिधकार आहे हे 

िवचाराणार् या याच अिहसंक वाक्या या प्र येक आघातासरशी गांधीजीं या िजभे या फटकार् याखाली 
लाखो सू म जीवाण ूमरत होते आिण यां या वासो वासासरशी लाख लाख सू म जतंूंचे मडुदे पडत 

होते! वतःला वािसता यावे हणनू या लाखो जीवांची क तल कर याचा जो गांधीजींना अिधकार, तोच 

वतः जगता यावे हणनू लाखो माणसांना लाखो उंदीर मार याचा अिधकार! 

या याही पढेु जाऊन माहाि मक आवेशाची नशा उपभोगीत गांधीजींनी ठासनू सांिगतले की, 
“उंदरांना माणसाइतकाच जग याचा हक्क आहे!’ अहो, पण माणसांनाही उंदरांइतका तरी जग याचा 
हक्क आहे, हे उंदरां या प्र यक्ष शंकराचायार्ंनादेखील नाकारता यावयाचे नाही!  

मग या पिरि थतीत एक तर उंदीर तरी मरतो, नाहीतर माणसू तरी मरतो असा पेच सृ टी 
घालते, ितथे उंदरां या जग या या हक्क सोडावा अस तरी कोण या त डाने सांगणार तु ही? 

सर अडचणीसाठीच गांधीजी यां यापरुते पुढे सांगतात की, “िनदान मा यासारखा अिहसंक तरी 
उंदरास मार यापेक्षा वतःच मरेल.” तथा तु! तथा तु! 

याला आपला जीव उंदराइतकाच मू याचा वाटतो, याने शक्य िततक्या झटपट तसेच करावे. 

आमची ना नाही! 
पण आ हाला माणसू आिण उंदीर, बाजीराव िन बागरुडा, िशवाजी िन शेणिकडा सारखा वाटत 

नाही. सृ टीतही अशी समतेची लवलेश सचूना सापडत नाही. 
पु हा, उंदरासाठी अिहसें या नावे गांधीजी हणतात तसे ते वतः जरी मेले तरी फरक काय 

झाला? उंदराचा जीव वाचला तर गांधीजींचा जीव गेला. कोणाची तरी जीविहसंा झालीच! 

जीवाजीवांतच न हे, तर माणसामाणसांतही जग यामर याचा िवचार तारत याने करावा लागतो 
ही गो ट प्र यक्ष गांधीजीही, िनदान यां या वतःवर बेतली हणजे, चांगले जाणनू असतात. मी 
उंदराकिरता मरेन, मी मोठा स यवादी आहे, मी मोठा अिहसंक आहे, तु ही सारे िहसंक! प्रभतुी वाक्ये 

भोळयाभाबडया िकंवा दीनदबुळया लोकांवर छाप पाड या या कामी गांधीजीं या िकतीही उपयोगी पडत 

असली, तथािप ते वतः या अगंावर बेतताच अनेक वेळा सारा िदखाऊ वेदा त गुडंाळून कसे बाजसू 

ठेवतात, हे अशा प्रसगंी प टपणे न सांगणे हणजे उंदीर न मरावा हणनू माणसू म  देणार् या 
भाबडपेणाचा रोग रा ट्रात फैलाव यास हातभार लाव यासारखेच होणारे आहे. असली िशकवण िकती 
अ यवहारी आहे याचा, ‘मी ती वतः अगदी काटेकोरपणे आचारतो’ असे शपथेवर सांगणारेच कशी आच  
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शकत नाहीत हे दाखिव यापेक्षा आणखी िनिवर्वाद परुावा तो थोडक्यात कोणता देता येणार? तसा एक 

दाखला हा पाहा. 
उंदीरभक्ती या या न या धमर्पंथाप्रमाणे जर जीव तेवढा समान आहे आिण हणनूच उंदरांना 

जग याचा माणसाइतकाच जर अिधकार आहे, तर शरीरात होणार् या रोगां या कोण याही रोगाणूनंाही 
जग याचा अिधकार माणसां-उंदरांइतका असलाच पािहजे. गांधीजींना उदरात अपिडसायिटस नावाचा 
असाच एक भयंकर रोग झाला, ते हा हे रोगाण,ू हे जीव यां या रक्तमांसावर यथे छ ताव मारीत िन 

आ ही दधुावर जगतो तसे घावातील पुवावर जगत असत. या बापडया िचमकु या जीवांची वसाहत या 
वसाहत गांधीजीं या शरीरात, ऑ टे्रिलयात अॅग्लोसॅक्सनांची वसाहत भरभराटली तशी, भरभराटत होती; 
यांचे जीव सखुाने नांदत होते. पण यायोगे महा माजींचा जीव सकंटात पडताच यांनी श त्रवै य 

बोलावून ती रोगाणूचंी वसाहत या वसाहत क तल केली! ‘उंदीर मा न मी जग यापेक्षा मी वतःच मरेन’ 

हणनू आपली शेखी िमरवणार्  यांनी वतः या जीवासाठी ते लाखो जीव कां क तल केले? गांधीजींइतकाच 

या रोगिपडांनाही जग याचा अिधकार होता! 
 परंतु याहीपलीकड ेजाऊन अशा थोतांडास कोण यातरी एका अलौिकक िस दांतासारखे समजनू 

जे हा याचा रा ट्रास प्रकट उपदेश होऊ लागतो ते हा असे हसडून खडसनू िवचारणे सावर्जिनक कतर् य 

आहे की, “महा माजी, आपण जर असे अगदी एकांितक अिहसंावादी आहात, तर आपणच िलिह याप्रमाणे 

जमर्न लोकांस मार यासाठी सश त्र सिैनकांची भरती कर या या कामी थकून ताप येईतो आपण वणवण 

का िहडंलात? केवळ अिहसें या प्र ापुरतेच बोलायचे तर काय उंदरांनाच तेवढा जीव असतो िन जमर्नांना 
नसतो? 

 फार काय, गांधीजीं या बागेत एकदा माकडांनी फार उपद्रव िदला िन स या या नावे यांस हात 

जोडले तरी ती माकड ेगांधीजीं या बागेतील फळफळावळ खाणे सोडीनात. ते हा गांधीजींनी या माकडांची 
शक्य िततकी, थोडी का होईना, पण िहसंा क न मारिव यास कंबर कसली होती! मग काय, गांधीजीं या 
बागेत या केळयांपेक्षा लेगम ये मरणार् या या हजारो शेतकर्  यांचे जीव कमी मोलाचे होते? केळयां या 
रक्षणासाठी माकडांची िहसंा करणे अपिरहायर् हणनू वैध; माणसां या जीवांस वाचिव यासाठी उंिदरांची 
िहसंा अपिरहायर् असताही िनषेधाहर्!! पण युक्तीवादाला िटकेल तर तो आतला आवाज’ कसला! 
 शांतता, स य, अिहसंा यां या देवालयात पूजा कर याचा मक्ता एकटया गांधीजींस िमळालेला 
नाही. प्राणपणाने आ हीही याच देवतांची पूजा िततक्याच एकिन ठतेने करीत आलो आहोत आिण जे हा 
जे हा या त वास प्र यक्ष आचर याचा प्रसगं येतो ते हा ते हा गांधीजींनाही यां या पोकळ िन भाकड 

याख्या बाजसू सा न या स गणुां या भरीव िन स यसृ टीला ध न असणार् या आम या 
याख्यांप्रमाणेच यांचा वतार्व करावा लागतो. 

 पण उंदीर िन माणसे दोघेही वाचिव याची जी आणखी एक अजब युक्ती यांनी सचुिवली आहे ती 
तर आजपयर्ंत या अशा यां या क्लु यांसच भाकडपणातही मागे टाकणारी आहे. 

 ते हणतात, “उंदीर मार यापेक्षा, उंदरांची उपजच बंद करावी! हेच तास ससुगंत आहे!” 
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 पण जर उंदरांना माणसांप्रमाणेच जगायचा हक्क आहे, तर यांस माणसाप्रमाणेच प्रजननाचा िन 

वंशिव ताराचाही हक्क आहेच! मग तो िहरावणारे तु ही कोण? काही उंदीर मारणे जर िहसंा तर यांचा 
आमलूाग्र िनवर्ंश करणे, जातची जात उ छेदणे ही शतपटीने अिधक भयंकर िहसंा न हे काय? 

माणसुकी याच मू यमापनाने जर उंिदरकी मापायची तर कोणताही वरा ट्रािभमानी उंदीर असेच 

हणणार की, ‘एक वेळ आम यातले दहा-पाच हजार उंदीर वीर ठार झाले तरी चालतील, पण आ ही 
आमची उंदीर जात या जात िनवर्ंश होऊ देणार नाही! आ हांपकैी किचत प्रसगंी सांगनूसव न थोडसेे 

उंदीर ठार करणारा माणसू जर राक्षस होय, तर आमची जात या जात ज मतःच असा केसाने गळा कापून, 

न कळता ठार करणारा शकुनी महाराक्षस समजला पािहजे!’ 

 आ हा माणसांना सतंतीचे सखु जसे अ यंत हवेसे, आम या मिहलांना वा स याचा पा हा जसा 
उ कट आनदं देतो, तसेच उंदरांनाही आप या िच यािप यां या व सलतेची माधुरी चाख याची हौस 

असणारच. सारी सृ टी या प्रजनना या लालसेने िवमोिहत, याच लालसेने उंदीरही याकूळ असणारच. 

मग यास या व सलते या आ वादास आचिवणे, ती जात या जात ख ची क न यांचे िनःसतंान करणे 

ही तेवढीच िहसंा होय की, जेवढी एखादे रा ट्रा या रा ट्र पूवीर्चे िवजेते ख ची करीत ते हा यां या हातून 

घड!े 

 आिण पु हा, उंिदरांची उपजतच बंद करायची कशी? प्र येक उंदराउंदरीस िहटलर या ख चीकरण 

कायार्लयात धाडून? का क यार्ं या सतंितिनयामक याख्यानांस एकवून? कां सतंितिनयमनाची साधने 

पुरवून? 

        - मनोहर, जलु ै१९३५ 

 
 

 ६. जगातील य चयावत यु दे अशक्य क न टाकणारा अलौिकक शा त्रीय शोध! 
  

घ्या! तुम या अमेिरकेची एवढी घमड हवी कशाला! काय हणे आगगाडी, तारायंत्र, िबनतार, िवमान, 

विनलेख, विनके्षप (ब्राँडकॉ ट) प्रभतुी प्रक प (inventions) िन शोध युरोप - अमेिरकेने लावले! या 
थोडयाशा उथळ प्रक पांसरशी काय ते पाि चमा य लोक फुगनू गेले! जण ूकाय यांनाच असे शोध लावता 
येतात आिण आ हा भारतीयांस मळुीच लावता येत नाहीत! मोडले शेवटी यां या या घमडीचे कंबरडचे! 

कारण आम या कामकोटी या शंकराचायार्ंनी गे या मिह यात युरोप-अमेिरकेला यां या बापज मीही 
कधी सचुला नाही असा एक अलौिकक शोध लावला आहे! 

 भारतीयांनीही अगदी या पड या काळातही काही वजै्ञािनक शोध लावले होते. िभसे, बोस यांनी 
युरोिपअन लोकांतही बोलबाला हावा असे काही यांित्रक प्रक प िन वैज्ञािनक शोध लावले खरे; पण ते 
इतके अलौिकक न हते की यायोगे युरोिपयन तर काय, पण एकंदर मागचीपुढची मानवी बु दीच चिकत 

होऊन जावी! ब्र मदेवाचा गवर् उतर यासाठी प्रितसृ टी िनिमर्तो हणनू प्रितज्ञापून िव वािमत्राने ब्र मदेवी 
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माणसाची प्रितसृ टी हणनू माकड, ब्र मदेवी घोडयाचा प्रित पधीर् हणनू गाढव इ यादी पदाथर् िनमूर्न 

पूवीर् एकदा जी तोडीसतोड उडवून िद याचे पुराणे सांगतात, ते हापासनू आजवर सार् या जगाची आगगाडी 
एकदम कळ दाबताच या ळावरची या ळावर नेणारा असा अद्भतु शोध कोणी लावला न हता! आम या 
कामकोटी या शंकराचायार्ंनी तसला अपूवर् शोध लावून आ हा भारतीयांचे नाव पु हा उजळले! युरोपचे 

नाकच कापले! 

 आिण या प्रक पाचा िवषय तरी िकती गहन! एखादा सटरफटर िवमानाचा प्रक प न हे तो, 
मनु य हणे युरोपात उडत लागला यात रे काय? कावळादेखील उडत होताच की! काय हणे बोलपटांचा 
शोध! आचरटपणा वाढिवलात; दसुरे काय केलेत! अितदशर्नयतं्र काढले - television काढले! घार नाही का 
मलैमलै उंचीव न भमूीवरचा िकडा पाहत! असले शोध पैशापासरी पडले आहेत! पण जो शोध माणसाला 
तर काय पण देवांनाही कधी लावता आला नाही असा शोध लावावा तर तो आम या कामकोटीं या 
शंकराचायार्ंनीच! देवांनाही कधी लावता आला नाही असा शोध लावावा तर तो आम या कामकोटीं या 
शंकराचायार्ंनीच! देवांनादेखील जी थांबिवता आली नाहीत ती यु देच मळुी बदं पाड याचा, केवळ अशक्य 

क न टाक याचा तो शोध शेवटी आ ही भारतीयांनी गे या मिह यात लावला! 
 तो अ यद्भतु शोध पाटणा येथील प्रवचनात ीम छंकराचायर् (कामकोटी) यांनी परमकृपाळूपणे 

आप या िश यगणांस उपदेिशताना प्रकटिवला की, जर मनु यांस यु दे अशक्य क न सोडायची असतील, 

देवांनाही साधले नाही त ेसाधायचे असेल, तर-आहे! या अितदघुर्ट सा यासही सांधणारा उपाय आहे. 

केवळ एक िनयम सवर् मनु यांनी पाळला पािहजे. तो हा की- 
 ‘पक्व फळे िन गायीचे दधू हे अ न जगातील सवर् मनु यांनी सेवावे. या अ नामळेु स वगणु वाढेल. 

स वगणु वाढताच यु द कर याची मनु याची प्रवृ तीच नाहीशी होईल.’ प्रवृ तीच नाहीशी झाली की, 
यु दच काय, पण यु द हा श दसु दा मानवी कोशातूनच न हे तर मनांतूनही नामशेष होईल हे िनिवर्वादच 

आहे. 

 घ्या हणावे आता या यरुोिपयनांना! आ हा िहदं ूलोकांस िनःश त्र क न ठेवलेत काय! आिण 

ितकड ेआपण मात्र लाखो मिशनग स, तोफा, टॉपडो, िचलखती सश त्र मोटारी, िवमाने, फोटके दा ची 
िन बॉ बची लक्षावधी भयंकर कोठारे या कोठारे ज यत ठेवलीत िन येताजाता बायोनेटीकड ेबोट दाखवून 

आ हास िभववीत होतात काय? काढला उपाय बघा आ हीही यावर! तुमची यु द कर याची प्रवृ तीच 

मा न टाकतो आता! पक्व फळे िन गाईचे दधू तु हास खावयास लावले की, िजरलीच तुमची रग! या 
दा या, बॉ ब या िन िवषारी धुरां या बळावर माजला होतात नाही? अरे, पण तुमचे हे सारे फोटक िन 

मारक शोध उभारलेले असणार या टुक्कार रसायना या अिध ठानावरच काय ते; पण आमचा हा शोध 

उभारलेला आहे या भरभक्कम ई वरा या अिध ठानावर! ‘परंतु तेथे ई वराचे! अिध ठान पािहजे!’ 

स वगणु पािहजे!’ हे िवसरलात तु ही!! 
 यावर कुणी युरोिपयन िवचारील की, पक्क फळे िन गाईचे दधू हे युरोिपयनांस खाणे तु ही भाग 

कसे पाडणार की यायोगे यु दे कर याची प्रवृ तीच लळुी हावी? मागे एकदा मांजरां या यु द कर या या 
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प्रवृ तीपासनू उंदीर जातीस बचाव यासाठी उंिदरांतील एका िवचारी पु षाने जे हा अशीच एक िबनतोड 

युक्ती काढली होती की, घंटा बांधा या मांजरा या गळयात, ते हासु दा एका संशया या उंदराने अशीच 

एक शंका काढून याचा हु पमोड केला होता की, ‘घंटा बांधावी हे खरे, पण ती कशी? कोणी?’ तो प्र  

उंदरांना जरी अजनू सोडिवता आला नाही, तरी पक्व फळे िन गाईचे दधू भांडकुदळ माणसांना खाणे भाग 

कसे पाडावयाचे हा प्र  आ हा भारतीयांना तरी सहज सोडिवता येणार आहे, हे या शोधाची चे टा 
करणार् या युरोिपयांनानी खूप समजनू असावे! पक्व फळे िन गाईचे दधू हे यांनी आपण होऊन न खाता, 
जरी यां या या प्रचंड तोफां या रणतरींसह एक लाख बायोनेट घेऊन िहदंु थानावर चढाई केली, तरी 
आम या िकनार् यावर पाऊल ठेवतातच आ ही रबरा या प्रचडं नळयांतून गाई या दधुाचा यां या त डावर 

असा नुसता धुवांधार पाऊस पाडू की, यां या नाकात डात वास घेता घेता ते हंडे या हंड ेघसुलेच पािहजेत 

आिण पक्व फळांची अशी सारखी गोलंदाजी चालवू की, त ड मटन खायला जरी उघडले तरी आमची पक्व 

फळे यां या त डांत पडलीच पािहजेत! मग बघू या यां यात स वगणु कसा सचंारत नाही! यु दाची 
प्रवृ ती नाहीशी होऊन ते सां टांग नम कार घाल ूलागतील, नम कार!! 

 पक्व फळे िन गाईचे दधू हे अ न जर मनु यामत्र सेवील तर स वगणुाचा अपरंपार उ कषर् होऊन 

मनु याची यु द कर याची प्रवृ तीच बंद पडले. या जगातील यु दे आमलूात थांबिव या या वरील 

अ यद्भतु शोधासबंंधी दोन-चार आणखीही शंका काही सशंया मे काढ यास सोडणार नाहीत हे आ ही 
जाणनू आहोत. कारण आजकाल मनु याची धमर्प्रवृ ती िन दा हे दोन स गणु नाहीसे होत चाललेले 

आहेत. या शंकांस िनदार्ळ यास कामकोटीचे शंकराचायर् समथर्च आहेत हणा; पण तशा सशंया यांस 

कसे िन तर करावे हे जर आम यासारख्या सम त दाळू िश यवगार्सही समजले तर आ ही या 
सशंया यांची त ड े पर परच बंद पाडू. यासाठी आ ही या शंका थोडक्यात सांगत आहोत. आचायर् 
कृपाळू होऊन यांची उ तरे कशी यावी ते आ हाला प्रिस दपणे सांगतील अशी आशा आहे. 

 गाईचे दधू िन पक्व फळे ही दो हीही अ ने स वगणुी असली तरी यात या यात भांडखोर प्रवृ ती 
गाई या दधुापेक्षाही पक्व फळात कमी असली पािहजे हे उघड आहे. कारण गाई या दया या साि वक 

गयाळपणाचा गणु ित या दधुात उतरतो तसाच िशगंां या अणकुचीदार मारकटपणाचा दोषही या 
गाई या दधुात उतरत असावेसे वाटणे क्ष य आहे. एवढयाचसाठी बैल अगदी पािह या िदवसापासनू 

िन वळ गाई याच साि वक दधुावर वाढत असताही मोठा मारकुटा प्राणी हणनू वेदांतदेखील सकंीतर्लेला 
आहे. ते हा मनु य अगदी उपज या िदवसापासनू जरी आई या दधुाचा थबही िपऊ न देता गाई याच 

सडावर पोसला गेला तरीही या यात िनदांन बैलाइतका तरी िशगंाळ मारकेपणा येणारच! साि वक देवता 
जी गाय ती गायच जर लाथा झाडते, फु कारते आिण उपद्रव होताच शक्य तो िशगंावर घे यास सोडीत 

नाही, तर बैलाची गो टच नको! बोलनू चालनू बैलच तो! 
 बरे, गाई या दधुाचा साि वक पिरणाम बैलावर जरी न झाला तरी माणसावर होईलच असे हणावे 

तर अगदी गाई या दधू-दही-लोणी-तुपावरच पिरपु ट झालेले गोकुळीचे भगवान बालकृ णही 
मारकुटेपणात राक्षसांचेही बालवयातच काळ झालेले होते. आ ही अठरा अक्षौिहणी मारिवणार् या भारतीय 
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यु दाचा तो मिूतर्मतं रणगभंीर रणो सव जो सदुशर्नधारी प्रौढ ीकृ ण याची कथा उ लेखीत नाही. कारण 

यु दाची ती अद य झुझंार प्रवृ ती प्रौढ ीकृ णात ते मोठेपणी क्षित्रयास उक्ती ते मांस िन म य सेवू 
लाग यापासनूच आली असे हणता येईल. ीकृ ण मांस, मं य सेवीत हे भारतात प टच विणर्ले आहे. 

पण आ ही बालकृ णापुरतेच बोलतो आहोत. बाळकृ ण तरी दही, दधू, लोणीच आकंठ सेवीत; पण धर 

राक्षस की चुरड ही यांची पराक्रमी प्रवृ ती या गाई या दधुा या चरवीत बुडा याचे के हाही आढळले 

नाही. गोकुळी या गाईं या दधुात रवी घुसळताच दधुर्षर् पराक्रमाचेच लोणी िनघे- गयाळ, मवाळ िन 

आततायीची खोडकी िजरिवणार् या यु दाची प्रवृ तीसु दा न टिवणार् या मदुार्ड साि वकपणाचे न हे. या 
गाई या दधुावरच वाढले हणनू बालकृ ण राक्षसांचे कंबरड ेमोड याइतके झुझंार िन बलवान झाले, असे 

गोरक्षकच अट्टाहासाने प्रितपािदतात! इतके झुझंार की, ओठावरील या गाईचे दधू सकुते न सकुते तोच 

मथुरेला जाऊन बळेबळे भांडण काढून कंसाचे डोके भर रंगणात छाटून काढावे! रक्तांचा पाऊस पाडून 

उ मत वषृभासारख्या डुरकाळया फोडीत रंगणात दंड थोपटीत उभे ठाकावे! गाई या दधुाने जो अंगी येतो, 
तो स वगणु असा असतो- यु दाची प्रवृ तीच मा न टाकणारा नसतो! 
 हां, किचत असे अस याचा सभंव आहे की, या देवपािलत, प्रभलुािलत गोकुळी या तुंद गाईंचे 

दधू आज या या पांजरपोळी मरतुकडया गाईं या दधुाइतके गयाळ साि वकपणास पोषक नसावे! हणनू 

गोकुळी या गाईं या दधुाने बाळकृ ण जरी मारकुटे झाले तरी या पांजरपोळी गाईं या दधुाचे सेवन केले 

असता आप या अगंी मात्र मारखाऊ साि वकपणा ओतप्रोत मसुमसुनू यु दाची प्रवृ तीच नाहीशी होईल! 

 गाईला िशगें अस यामळेु ित या दधुात थोडातरी मारकुटेपणा, यु दाची प्रवृ ती असणे अपिरहायर् 
असे मानले, तरीदेखील आचायार्ंनी दसुरे अ न जे साि वक गणुाचा प्रकषर् करणारे हणनू सांिगतले आहे 

यािवषयी मात्र काहीच शकंा घे याचे कारण नाही. वकृ्षांना िशगें नाहीत, गाईसारख्या लाथा झाड याची 
खोडही यांस नाही, ते हा वकृ्षां या पक्व फळांत साि वक गणु अगदी िनभळ असा सापडणे अिनवायर्च 

आहे. ते हा पक्व फळे खा याने मनु यांत साि वक गणु उ कषूर्न याची समरांगणातील यु दाचीच न हे, 

तर नुस या वयंपाकघरातील बोचकार याची फार काय खेळकर नाक खाजिव याचीसु दा प्रवृ तीच 

मारली जाईल हे अगदी खरे आहे. याला तसा प्रयोग यश वी झा याचा प्र यक्ष वैज्ञािनक पुरावाही आहे- 

माकडांचा! ती िबचारी माकडजात इतकी साि वक िन यु दाची प्रवृ तीसु दा लेशमात्र यां यात आढळत 

नाही अशी कां झाली? माकडाने असेच कोणास िचडिव याकिरता नाक खाजिवले, िकंवा अयो या-
यंबके वर प्रभतुी हजारो माकड ेअसले या क्षेत्रांत बायाबापडया दशर्नास येताच यांचे कंुकवाचे करंडचे 

पळीव, वेडीवाकडी त ड ेक न भेडसाव, मलुास पळवून ने, िचडिवताच खा िकनी डस, आपसांत दगड 

उचलनू, झाडां या फां या घेऊन मारामार् या कर, दकुानावर अक मात झडप घालनू फुटाणे लटू, 

िनजले यां या पागोटयांचे सोगे ओढीत झाडावर चढवून िखिदिखदी हास-असे कोणतेही खोडकर चाळे, 

प्राणघे या झ या, रक्तांळ बोचकारे काढताना माकडांस कोणी कधीतरी पािहले आहे काय? ओरांगउटयांग, 

िशपंा झी, बेबून प्रभतुी प्रचंड वानर- माकडां या लढाया सै ये या सै ये जमवून िनबीड अर यात चालतात 

हणनू प्रवासी हणतात तेही खोटे असलेच पािहजे. माकडांत हा जो स वगणुाचा प्रकषर् झालेला आहे, तो 
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िनःसशंय या एकाच गो टीने असणार की, माकडे-वानरे यांचा आहार जवळ जवळ सवर् वी पक्व फळांचाच 

असतो. यांची ज माचीच एकादशी शु द िन अक्षरशः फलाहारच -फराळ! हणनूच ती साि वक झाली, 
यु दाची प्रवृ तीच यां यात उरली नाही! होय ना? या तव हे मनु या, पक्व फळे िन गाईचे दधु तू सेव, की 
तु यात स व उगवेल! स वाचा हंगाम उगवला की यु दाची प्रवृ तीच न टेल! यु दाची प्रवृ तीच न टली 
की जगातून यु द नामशेष झालेच पािहजे! सश त्र लोकांची रग िजरिव यास िनःश त्र लोकांस हा अ युद्भतु 

शोध हणजे केवळ सजंीवनीच सापडली! केवळ पक्व फळे िन गाईचे दधू वतःखा ले िन दसुर् यास 

खाविवले की आटोपले!! 

हा झाला यु दे नाहीशी कर याचा अद्भतू उपाय! आता भकंूप नाहीसा कर याचा िततकाच अद्भतु उपाय 

ऐका! 
 कामकोटी या शंकराचायार्ंनी यु दा या आप तीपासनू मनु यजातीस वरील उपाय शोधला न 

शोधला तोच भकंूपापासनूही मनु यास वाचिव याचा एक अद्भतु उपाय महा मा गांधींनी शोधून काढला 
आहे. 

 भकंूपा या सगळयास िवषयाचा यांनी फार खोल अ यास केलेला िदसतो. युरोप-अमेिरकेतही 
भकंूप िवषयास पु कळ वैज्ञािनक अ यास करीत आहेत. साधारणतः भकंूपाचे नक्की भिव य ग्रहणाइतके 

अचूक जरी अजनू िवज्ञानास सांगता आले नाही. तरी भकंूपाचे सू म धक्के आगाऊ दरूवर कळिवणारी यंत्र े

बरीच कायर्क्षम अशी िनघाली आहेत. आज ना उ या ग्रहणाचे िनयम जसे आगाऊ आिण नक्की 
गिणता या पकडीत मनु याने पकडले आहेत तसेच भकंूपाचे पकडून ठेवता येतील, यांची कारणे, वेळा, 
गती, थाने िनि चतपणे वतर्िवता येतील, असा वैज्ञािनक जगात िव वास वाटत आहे. आिण प्र येक भकंूप 

होताच ितथे जाऊन माग या भकंूपा या तारखांशी, थानांशी, ग्रहवेधांशी, भगूभार्शी, गतीशी याचे 

सा यासा य तुळून जळूुन सामा य िनयम असे काय काय बोधता येतात ते अवलोिकले जाते. 
आकाशातील ग्रहोपग्रहां या ि थितगतींचे अवलोकन करता करता जसे सयूर्चंद्र-ग्रहगती ग्रहणांचे िनयम 

सापडले तशाच प्रिक्रयेने भगूभार्चेही गत मनु यास कळून वालामखुी िन भकंूप यांसारख्या अ याप 

मनु या या ज्ञाना या आटोक्यात न आले या उ पातांचीही नाडी मनु या या हाती गवसेल अशा अपेक्षेत 

आकडमेोडी जडवादी भौितक वैज्ञािनक जो प्रयोगावर प्रयोग कर यात धडपडत आहेत तोच-  

 गांधीजींनी केवळ स चगणुसपं न अतंः फूतीर् या बळे तो सारा प्र  चुटकीसरसा सोडवून 

टाकला! आता भकंूपािवषयी तरी ‘त ज्ञा वा नेह भयूाऽ य  ज्ञात यमविश यते!’ या प्रकरणी जे काय 

सांग यासारखे त ेगांधीजींनी सवर् सांगनू टाकले आहे. 

 ती गांधीप्रणीत भकंूपिव या थोडक्यात अशी : (१) भकंूप कां होतात? देव रागावतो हणनू. (२) देव 

कां रागावतो? मनु य पाप करतो हणनू. (३) कोणा या पापाने कुठे भकंूप होतो? अ पृ यांना गु वायूरचे 

देऊळ मद्रास प्रांताम ये उघडले नाही तर िबहार प्रांतात भकंूप होतो. देवच नाही हणावयचे महापाप 

रिशयात वा िहमालयीन चकु्यांचे पाप व यार्ला केले तर केट्टयाला भकंूप होतो! इतर सांगोपांग टाचणे िन 



 

www.savarkarsmarak.com 

को टक दाळू िश य जसजसे प्र तील तसतसे प्रिसि दले जाईल. (४) भकंूपावर रामबाण उपाय 

कोणता? प्राथर्ना! 
 पिहजेत ना स वगणुाचा उदय मनु यात होऊ लागला की याला चराचर सृ टीची सारी गौ ये 

अतंः फूतीर् या एका चमकेत कशी प टपणे प्रतीत होतात! िकती समजंस हा कायर्कारणभाव! िकती 
साि वक हे ज्ञान! उगीच नाही कामकोटी या शंकराचायार्ंनी हटले की, पक्व फळे िन गाईचे दधू खा ले की 
स वगणुाचा उदय अतंःकरणात झालाच पािहजे! पक्व फळे िन गाईचे नसले तरी बकरीचे दधू गांधीजी 
उगीच सेवीत नाहीत! सृ टीची भौगोिलक गते इतकी अचूक जाणिवणारा प्रकाशशील स वगणु अ यथा 
कंसाला प्रकटणारा! 
 भकंूपिव येची ही गौ ये अचूक आहेत हे तरी कशाव न, अशी कुशंका जर कुणास येईल, तर या 
स वगणुा या वयंप्रकाशी प्रजे्ञ या बळावर इतर साधुपु षांनी सृ टीची अशीच आणखी काही गौ ये जी 
आजवर सांिगतली आहेत ती पडताळून पाहावीत, हणजे ती कुशंका िनर त झा यावाचून के हाही 
राहणार नाही. वरील भकंूप प्रकरणातील शोधां या तोडीसतोड देणारे हे खालील साि वक शोध पाहाः 
 (१) आकाशात पावसा या भरात गडगडते कां? देवांची सास ू ित या प्रचंड जा यात हरबरे भरडते 

आहे हणनू. (२) महामारीची साथ कां झाली? मरीआईला क बडी िदली नाही हणनू. (३) लेग या वषीर् 
गावात कां आला? बिहरोबाला गे या वषीर् बारा बोकडांचे बळी िदले नाहीत हणनू. (४) समदु्र खारट कां? 

अग ती ऋषीने यात लघशुंका केली हणनू. (५) देवाने चंद्र कां उ प न केला? मसुलमानांना िनमाजा या 
िन रोज या वेळा कळा या हणनू! (६) पंचग य प्र यही कां यावे? ते सवर्रोगप्रितबंधक आहे हणनू. (७) 

पंचग य सवर्रोगप्रितबंधक आहे याला आधार काय? वै यकशा त्रावरील अ यंत प्रमाणभतू िन 

प्रयोगिस द ग्रथं जो गु चिरत्र यात सांिगतले आहे हणनू. (८) सारे युरोप, आिशया, अमेिरका, िहदंी 
मसुलमान, िख्र चन ते रोगप्रितहारक पंचग य ज मात कधीही पीत नसता रोगाने पटापट मरत कां 
नाहीत? पंचग यावर यांची दा नाही हणनू. (९) िहदं ूलोक ज मभर पंचग य पीत असताही देवी, 
महामारी, लेग, क्षय प्रभतुी रोगांस युरोिपयनांपेक्षाही अ यंत अिधक प्रमाणात बळी कां पडतात? पंचग य 

हे रोगप्रितबंधक आहे असे गु चिरत्रात सांिगतले असताही ज मभर िपता िपता एखा या िदवशी तरी 
पंचग य िप याला िवसरतात हणनू!  

 परंतु वरील सवर् शोधांवर कडी करणारा िन युरोप या प्रक पक शक्तीचे (Inventive Genius) चे 

रेकॉडर्च मोडून टाकणारा शोध जर कोणाचा असेल तर तो ी. च डबेुवांचा होय. प्र येक फुटकळ फुटकळ 

अिर टावर वा रोगावर काय तो एकेक उपाय आजपयर्ंत या सशंोधकांनी िन प्रक पकांनी काढला. कोणी 
लगावर, कोणी देवीवर, कामकोटी या शंकराचायार्ंनी यु दाचे एक अिर ट नामशेष करणारा, महा माजींनी 
भकंूपाचे अिर ट नामशेषिवणारा; पण झाडु या एका झपाटयासरशी सारे या सारे जळमट जसे आपण 

झाडून टाकतो तशी या ददैुवी भारतावरची सारीं या सारी अिर टे एका फटक्यासरशी लबंी क न 

टाक याचा अ यद्भतु शोध साधुशील ी. च डबेुवांनी लावला! गोरक्षक- न हे, चुकलो! (मनु याने रक्षावी 
अशी गो हणजे कोणी दबुळा पशू आहे असा याचा अथर् होऊन या गोदेवीची िवटंबना होते; या तव 
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मनु याने िजची सेवा करावी अशा या गोदेवतेचे -) गोसेवक च डेबुवा यांनी अगदी अलीकडचे प्रितजे्ञवर 

उ घोिषले आहे की, जर आ ही भारतीय लोक त्रयोदशाक्षरी िद य मतं्रा या, सगळे िमळून का होईना, पण 

एक कोटी जपाची सखं्या भ न देऊ तर ऽऽ - तर काय? अहो, सवार्िर टशांती होईल. सारी या सारी अिर टे 

अक मात नाहीशी होतील. लेगने िपसदेूखील मरेनाशी होईल. भगूभार्तील पंचभतूांची सारी अ यव था िन 

ढकलाढकली नाहीशी होऊन भकंूप असा होणार नाही. गे या दो ही भकंूपातील पडलेली लाखो घरे, देवळे 

पु हा आपली आपण होऊन उभारलेली िदसतील. शेतकरी ऋणापासनू, साखरेचे कारखाने जकातीपासनू, 

िमठागरे करांपासनू, माणसे ढेकणांपासून िन गायी गोिचडांपासनू मकु्ती होतील. वालामुखी थंड होतील, 

चुलीवाचून दधेु साय येईतो तापतील. कोणी आजारी पडणार नाही, कोणी मरणार नाही. दु काळ, दािरद्रय, 

पारतं य, पांजरपोळ- अिर ट िततुके न टे. केवळ बस या बस या ‘ ीराम जयराम जयजयराम’ हा 
त्रयोदशाक्षरी मतं्र एक कोटी सखं्या सगळयांनी िमळून जपला गेला की झाले! या जपास मोज यासाठी 
माळादेखील ी. च डमेहाराज चहूकड ेपुरवीत आहेत! 

 खरोखर, आजपयर्ंत या सार् या प्रक पात िन सशंोधनात या च डबेुवां या शोधाने उ चांक (रेकॉडर्) 
पटकािवला आहे! आजपयर्ंत सशंोधना या चढाओढीत युरोपने केलेला रेकॉडर्, - पटकावलेला उ चांक-

मोडून टाकला! 
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उ चांक हणजे रेकाडर् 
 

 ओघातच आले या तव या ‘उ चांक’ श दाचे बारसे इथेच साजरे क . भाषाशु दी या आदंोलनाने 

महारा ट्रापुरती तरी िशिक्षत जनतेची प्रवृ तीच पु कळ अशंी बदलनू टाकून िलिखत भाषेत तरी शक्यतो 
अनाव यक परकी श द िनदान यापुढे येऊ यावयाचा नाही, असा पु कळ जणांचा िनि चय होत आहे, ही 
समाधानाची गो ट आहे. या िवषयाचा ऊहापोह सारखा चाल ूठेवून नवे नवे श द सचुवीत रािहले पािहजे. जे 

गणुांनी िटकतील ते जगतील, या हेतूने आ ही मधून मधून या िवभागात तसा प्रघात चाल ूठेवणार आहोत. 

आज ओघानेच आलेला हा उ चांक श दच चचला घेऊ. 

 अमक्याने पोह यात आजपयर्ंतचा रेकॉडर् मोडला, कुणी धाव यात रेकॉडर् पटकािवला, असे प्रयोग 

वृ तपत्रांतून िन बोल यातून प्र यही येऊ लागले आहेत. या वेळीच नवीन वकीय तदथर्क श द प्राचरला 
तर तो त डी बसेल, नाहीतर पाच-पंचवीस वषार्ंत हा ‘रेकॉडर्’ श द मराठीत तर काय, पण सबंध 

िहदंु थानातील भाषांत रेकॉडर्ला वकीय श द ढ नाही! पण आपण काढला िन ढिवला तर सगळे 

घेतील. हुता मा, जळुारी (compositor), िव व त (trusty)] तंभ(column)] अ ययावत, बोलपट, 

िविधमडंळ असे िकतीतरी श द गे या सहासात वषार्ंत मराठीत आ ही ढिवताच िहदंु थानभर फैलावले. 

रेकॉडर् या प्रितश दाची ही उणीव सवार्ंस तशीच भासत आहे. हणनू रेकॉडर्ला, प्रवीणतेतील जा तीतजा त 

अकं या अथीर्, ‘उ चांक’ हा श द आ ही सचुवीत आहोत.  

 अमक्याने धाव यात जगातील ‘उ चांक’ पटकािवला हणजे रेकॉडर् केला.आिण अमक्याने 

पोह यात आजपयर्ंतचा ‘रेकॉडर्’ मोडला हणजे उ चांक मोडला. 
 कोणताही श द िकतीही बोधक असला तरी ढिव यावाचून कानास िन मनास चपखल भासत 

नाही. उलट टाकाऊ अधर्वट अथार्चा श ददेखील एखा या अथीर् वापरीत गेले, ढिवला की समपर्क वाटू 

लागतो. रेकॉडर् हा इंग्रजी श दच घ्या. िकती ग धळया आहे पाहा! रेकॉडर् हणजे न दीचे द तर; रेकॉडर् 
हणजे विनलेखाची तबकडी-जसे बालगधंवार्चे रेकॉडर् हणजे यां या गा याची फोनो लेट; रेकॉडर् 
हणजे प्रवीणतेतील पिहला क्रमांक. असे तीन िभ न अथर्. रेकाडर् मोडले हणजे ती फोनो लेट फुटली की 
रेकॉडर् ऑिफसातील फळी कोसळली की पिहला क्रमांक िछनावला गेला? पण ढीने सदंभार्प्रमाणे अथर् 
चटकन यानात येतो इतकेच. तसेच वरील अथीर् रेकॉडर्चा ‘उ चांक’ श द राखनू ठेवून याच अथीर् वापरीत 

गेलो की, तोही या अथीर् अगदी चपखल बस ूलागेल, अगदी तोच भाव यक्तवील. 

 

कायदा हणजे िनबर्ंध 
 

 या अकंापुरता दसुरा श द जो आ ही वाचकांपुढे प्रामखु्याने ध  इि छतो तो ‘िनबर्ंध’ हा होय! 

िनबर्ंध हणजे कायदा. ही अगदी आ हास लािजरवाणी गो ट आहे न हे काय की, आप या कोण याही िहदं ू

भाषासघंास- बंगाली ते तामीळपयर्ंत-कायदा’ (Law) या समाजा या अि त वाचा पायाच असले या 
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पदाथार्ंस िहदंु थानात येईतो आ हा िहदंूंस कायदा असा पदाथर्च माहीत न हता, केवळ रानटी कळप काय 

ते या देशात वावरत! सगळया मनु य जातीतील आज उपल ध असा आ य िन मह तम धमर्कार (Law 

giver) जे मनू भगवान ते या भारतीयांचे धमर्कार (Law giver), यां यातच Law ला वतःचा 
श ददेखील उ  नये! ही ल जेची जाणीव कायदा श द उ चारताच मनात सरुीसारखी बोचली पािहजे. 

या तव कायदा (Law) या परकी श दा या ठायी ’िनबर्ंध‘ हाच श द वापरावा. गेली चार-अेक वष 

िक येक लेखक िन सं था तो वापरीत आहेत. कायदा या श दाचे जे धेडगजुरी समास आज अैकताच वीट 

आणतात यापेक्षा या िनबर्ंध श दांची - पे िन समास िकती य लागतात ते पहाः 
कायदा-िनबर्ंध 

कायदेपंिडत-िनबर्ंधपंिडत 

कायदेशीर-नैबर्ंिधक 

बेकायदेशीर-अनैबर्ंिधक 

कायदेशा त्र-िनबर्ंधशा त्र 

कायदेशा त्र-िनबर्ंधिवभाग 
   -मनोहर मािसक, ऑग ट १९३५ 

   
 

८. उ चांकांची साथ 
 

 आमचे िमत्र बॅ. खाजगीवाले यांनी लडंनपयर्ंत या मोटारप्रवासा या वरेत जागितक उ चांक 

पटकावला, रेकॉडर् केले. या वेळेपासनू िक येक प्रकारणी जो तो िहदंी पधार्ळू जगाचे जनेु उ चांक मोडून 

नवे उ चांक प्र थापीत आहे. जगावर ताण करीत आहे! 

 यातही एक िवशेष गो ट ही की, धावणे, लढणे, िजकंणे, शोधणे (discover)कि पणे 

(invent)प्रभतृी या या िवषयांना उ चांक पटकािव यासाठी जग िनवडते याच या जु यापुरा या 
िवषयांत आमचे पधार्ळू चढाओढ कर याची गतानुगितकता दाखवीत नाहीत; तर आम या िविश ट 

आयर्सं कृतीस शोभतील अशी पराक्रमाची क्षेत्रेदेखील नवीनवीच िनवडीत आहेत! जगावर ताण कर याचे 

िवषय िनवड यातदेखील उ चांक पटकावीत आहेत! आम या या गव क्तीला कुणी युरोिपयनाने 

वरा ट्रािभमानाची पोकळ व गना हण ू नये, यासाठी आ ही वरील िवधानांना समथर्िवणारी काही 
उदाहरणेच खाली देतो. युरोपचे एकमेकांवर ताण कर याचे नेहमीचे टाकाऊ िवषय हणजे िवमानो डाणे, 

ध्रवसमदु्रो लघंने, िदिग्वजय, िवषारी वायू शोधणे, दरू वनी, दरूदशर्नी, (टेिलफोन, टेलेि हजन) िबनतारी 
प्रभतृी यंत्रे उद्भिवणे अशा ठरावीक प दतीचे असतात. पण आम या पधार्ळंूनी उ चांक पटकाव या या 
िवषयां या िनवडणकुीतच कसा उ चांक पटकाव याचा धडाका उडिवला आहे पाहा. युरोप िनवडते या 
सो या िवषयांना तु छवून िकती दघुर्ट क्षेत्रे पधसाठी आम या वीरांनी िनवडली आहेत बघा! 
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 एका वीराने गो तुती हाच अितदघुर्ट िवषय पधसाठी िनवडला. गोरक्षण पत्राचा प्रमखु 

मखुपृ ठावरच धेनूचे, तेहतीस कोटी देवां या रेटारेटीने पंढरी या यात्रेस िनघाले या ितसर् या वगार् या 
ड यास लाजिवणारे, एक सुशंोिभत िचत्र छापून यावर मोठमोठे मथळे िदले आहेत. ‘िव वाची 
अनिभिषक्ती राज्ञी! जग जननी! आिददेवता! ीमती गोमाता! िव वाचे क याण करो!!’ 
 कोणास वाटेल, आ ही गो तुतीचे हे का पिनक िवडबंन करीत आहो! तो आके्षप येऊ नये हणनू 

या गोमातेचा िन रोमहषर्क गो पधारी मखुपृ ठाचा ितथी तारखेसह प ता देतो. नाहीतर रामायण ही 
इिज तमधली कथा आहे असा शोध लावणारा कोणी भावी जाडा औितहािसक ही गोगीता िन गोिचत्र 

लोहयुगीन अमेिरके या जगंलातील को या रेडइंिडयना या अथर्शू य छाछंूतले वाङ्मयचौयर् होय, असा 
तकर्  लढवू लागायचा! या तव प ट सांगनू ठेवतो की, ‘गोरक्षण’ मािसका या शके १८५७ या वषार् या 
आषाढ व य १ बुधवार या शुभमहूुतीर् िद. १७ जलु ै१९३५ ला िनघाले या अकंात हे गोिचत्र िन ही गोगीता 
प्रकटली आहे, अगदी या िवसा या शतकातला तो एक अपूवर् शोध आहे-छाछू न हे! 

 पिवत्र गाय ही बैलाची काय ती जननी मानली जाई. पुढे असा शोध लागला की, ती िहदंूंचीच जननी 
आहे. आता याही शोधास मागे टाकणारा हा शोध लागला आहे की, ती अवघ्या ‘जगाची जननी’ आहे! 

‘जग जननी’ आहे!! 

 प्रथम गाय ही बैलाचीच राज्ञी होती. पुढे काही गोशाळांतील गोठयांची राज्ञी झाली. आता ितचे हे 

साम्रा य वाढता वाढता ती ‘ ीमती गोमाता’ िव वाची अनिभिषक्ती राज्ञी’ झा याची ही ताजी तार आली 
आहे! ती गोमाता अजनू अनिभिषक्तच कां रािहली आहे, एवढे काय ते कळले नाही. किचत ्गायीला 
वेदोक्तांचा अिधकार आहे िकंवा नाही याचा वाद िशवछत्रपतीं या रा यािभषेका या वेळी खो घालणार् या 
कोणा पैठण या पिंडतांनी काढला अस याचा तो िठकिठकाणी िजरवून या गोमातेचा वेदोक्ती 
रा यािभषेक पार पाडणारा गागाभट्ट गोरक्षण वृ तपत्रा या कायार्लयात अजनू सापडत नसेल. तसा
 कोणीतरी लवकरच सापडो आिण अजनू अनिभिषक्तच रािहलेली ती ‘ ीमती गोमाता’ िव वाची 
अिभिषक्ती सम्राज्ञी’ ही एक-दोन अकंातच होवो; हीच ‘िव वा’ ची उ कट इ छा के हाही असणारच! 

 या गोपुराणात विणर् याप्रमाणे ीमती गोमाता ही सयूर्, चंद्र, तारे, पृ वी, वाय,ू िवषू, प्रभतुी 
य चयावत जगाची ‘जग जननी’ िन य चयावत देवांची ‘आिददेवता’ आहे असे आ ही सनातनी लोकच 

काय ते हणत नसनू या गोगीतेला केवळ ‘वेदोक्ती’ चाच आधार आहे असे नसनू ‘साहेबोक्ती’ ही तेच 

हणत आहे, हे िस द कर यासाठी अमेिरकेतील को यातरी फाटक्यातुटक्या साहेबाचा कुठला तरी पण 

इंिग्लश भाषतेला उतारा मात्र आता ‘गोरक्षण’ मािसका या ये याच अकंात प्रिस द होणे अव य आहे! पण 

ते अवघड कृ य क  धज यास जो एकच पंिडतप्रवर काय तो क  धजेल, तो पंिडतप्रवर हणजे आपले 

समाजश त्रज्ञ ीयुत गो.म.जोशी, बी.ए. (ऑनसर्)!! गोठयात बांधले या गाईला ‘हे जग जननी!! 
आिददेवते! हे िव वाचे अनिभिषक्ती राज्ञी! ीमती गोमाते! असे सबंोिधणारा कोणीतरी साहेब अफाट 

अमेिरकत ी. गो. म. जो यांसारख्या समाजशा त्रज्ञास सापडलाच पािहजे. सारी अमेिरका धुंडाळ यास 
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वेळ नसलाच तर ी. जोशीमहाशयांनी अमेिरकेतील दोन-चार प्रिति ठत भ्रिम टालये (Iunatic asylums) 

तेवढी जरी धुंडाळली तरी काम भागेल! 

गाय ही ‘जग जननी’ आहे हा शोध असा लाग यामळेु अनेक अ याप अज्ञात गढेू उकलणे आता 
अगदी सोपे झाले. सयूर्, चंद्र, पृ वी, यांचा िपता ‘कावळा’ होय असे उ तर ध्रुवाकडील काही आदी 
मानवजाती ( यांना उमर्ट लोक रानटी िकंवा अडाणी जाती हणतात.) यां या धमर्कथांतून सांिगतलेले 

आहे. अथार्त जगाचा िपता ‘कावळा’ हा शोध लागलेला होता. पण सयूर्, चंद्र, पृ वी यांची जननी कोण हे गढू 

काही अ याप सटुले न हत.े ते आता या ‘गोरक्षणा’ या अकंाने िनिवर्वादपणे सोडिवले आहे. जगि पता 
जसा ‘कावळा’ तशीच जग जननी जग माता ‘गाय’! सयूर्, चंद्र, पृ वी सारी या गाई या पोटी ज मलेली 
गाईची वासरे होत. ित या दधुावर ती वाढली. गोदगु्धचा मिहमाच तसा आहे! चंद्र इतका साि वक, थंड, 

शीतल, शांत कां, तेही आता प ट झाले. तो गाईचे दधू, या जननीचे, गोमातेचे धारो ण दधू िनयमाने 

पोटभर पीत असला पािहजे. सयूर्ही गाईचेच वास ; मग िततका साि वक शीतळपणा कां नाही या या 
अगंात? अशी कडकी कां? हणनू जर कोणी पाखंड बा कळपणे शंकेल, तर याचे त ड कोणताही धेनुदास 

त काळ असे बंद करील की, ‘तो दोष गाई या दधुाचा नाही! सयूर्, िज या पोटी तो ज मला, या गाईचे दधू 

िपणे सोडून हळूहळू चहा िप यास सोकावला आिण या दु ट चहा या यसनामळेु सयूार् या अगंात अशी 
कडकी, जळजळ िन हाडीताप मरुला!’ केतूने मधून मधून ग्रास याइतका सयूर् दबुर्ल जो झाला तोही 
याचमळेु. या िदवशी या अमतृाचा एक िबदं ूकेतू या त डात पडला िन तो बळावला याच िदवशी जर सयूर् 
चहा न िपता गायीचे दधू याला असता तर तो केतूला हार जाता ना, हे उघड आहे. कारण अमतृ झाले तरी 
सार् या ‘जगाची जननी’ जी ‘आिददेवता’ गोमाता ित या गोरसापेक्षा अिधक स व थ असणे शक्यच नाही! 
 गाय ही जग जननी आिददेवता आहे. ही महास ये कळ याइतकी बु दी एकदा स वशु द झाली 
की, वरील गढेू उकल याइतकी ती कुशाग्रही झालीच पािहजे!! 

आ हीही आम या धेनुदासवगार्ने जगाशी पधार् कर यासाठी अगदी अपूवर् आिण आम या सनातनपणास 

साजेल असे हे गयाळपणाचे क्षेत्र िनवडून गाय ही जग जननी िन आिददेवता आहे, हा अ यद्भतु शोध 

लावला िन गयाळपणात ‘उ चांक’ पटकावला, गयाळपणाचे ‘रेकॉडर्’ केले, यािवषयी ‘गोरक्षण’ वृ तपत्रास 

मनःपूवर्क अिभनंिदतो.  
आिण आम या गोठयात खुंटयाशी बांधून ठेवले या या गाईस या ‘गोरक्षण’ पत्रातील 

गोगीते या शेवट या मतं्रास अनुस न प्रािथर्तो की, ‘हे िव वाचे अनिभिषक्ती राज्ञी! िव वाचे क याण कर! 

एक दोन वयर् (urgent) गार्  हाणे हे की, ‘ही िबचारी पृ वी सारखी युगोयुगे गरगर िफरत आहे, ितला भोवळ 

येईल! या तव ितला आम या मानवांवर याचा काहीही अिन ट पिरणाम होऊ न देता, िगरणीकामगार 

सघंा या मागणीप्रमाणे प्र यही एक तास व थ बसनू िवसावा घे यासाठी सटुी यावी आिण दसुरे 

गार्  हाणे हे की, या ध्रुवाला, पृ वी या उलट, जी एकाच जागी युगोयुगे डांबून ठेव याची आम यासारखी 
थलबंदीची िशक्षा झालेली आहे, ती र वून मरणा या आधी एकदा तरी िनदान चारी धामाची यात्रा क न 

घे याची अनुज्ञा यावी! हे मा या गोठयात बैलासह खुंटयाशी बांधून टाकलेले गाई, तू िव वाची 
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अनिभिषक्ती सम्राज्ञी आहेस! िव वाचे क याण कर! तुला या गवता या िन कड या या पडया मी प्र यही 
पोटभर खावयास देईन!!’ 

गाय ही जग जननी िन आिददेवता होय हा शोध लावून गयाळपणत ‘गोरक्षण’ पत्राने जसा 
जागितक उ चांक पटकावला, तसाच दसुर् या एका िततक्याच अपूवर् क्षेत्रात दसुरा एक जागितक उ चांक 

पटकाव यासाठी नारायणमहाराज केडगावकर यांनीही कंबर कसली आहे. जगात आजवर पु कळ 

स यनारायण झाले; पण एका बैठकीस चौरंगीस चौरंग िभडवून दोन हजार स यनारायण एकसमयाव छेदे 

साजरे कर याची धमक कोणाही माये या पूताने आजवर दाखिवली न हती! ते िवक्रम नारायणमहाराज हे 

क न स यनारायणीय उ चांक पटकावणार आहेत! 

 ही बातमी ऐकताच सारी अमेिरका िन युरोप गभर्गळीत हावे यात काय आ चयर्! 
स यनारायणा या पोथीत एकेका स यनारायणासरशी एकेका राजाने आपले गेलेले एकेक रा य परत 

िजकंले अशा कथा आहेत. स यनारायणाचा हा प्रताप माहीत असले या युरोप-अमेिरकेला एका 
स यनारायणाने एक रा य या दराने दोन हजार स यनारायणांनी िकती, हेच त्ररैािशक सहज सचुले आिण 

आता आप या रा ट्राचे होणार तरी काय, केडगावकर िकती रा ये िजकंणार, हणनू ते थरकापू लागले! 

 वेड े िबचारे युरोिपयन! जडवादी रा याचे भकेुले! यांना काय माहीत की, आ ही या अशा 
रा यारा ट्रांसारख्या तु छ िन आचरट गो टींचे लालस ूनाही! पूवर् युगातील गो टी पोथीत िद या आहेत, 

या वेळीआम या लोकांना तसे सकाम स यनारायण कर याची खोड असे. पण या सकाम भक्तीचाच 

िवकास िन उदा तीकरण (Sublimation) होऊन आमची आजची भक्ती पूणर् िन काम, अगदी िनक मी 
झालेली आहे! काहीतरी लाभ हावा अशा तु छ सकाम बु दीने आ ही हे स यनारायण मळुातच करीत 

नाही. हे पाच-प नास हजार ये जर काही लाभासाठीच आ हास खचार्यचे असते तर आ ही ते या डॉ. 
मुजंां या या सिैनक िव यालयास इंग्रजां या सरसेनापतीनेसु दा ‘हंू, करीतच आहात; करा!’ असे 

सांिगतले, याला नसती का एवढी मोठी रक्कम िदली? िकंवा या आम या िहदं ूअभर्कांना कोणी पाळीना 
हणनूच परधमीर्या या खाईत ढकलावे लागते, या अनाथ लेकरांना वाचवून िहदं ूधमार् या टीनेही एक 

अ यंत धािमर्क िन परोपकारी कृ य कर यासाठी या रकमेत एक अनाथालय आ हास थापता आले 

नसते का? पण या प्रकारचे धमर्कृ य कर यात मोठे यंग हे असते की, तीही जरी ई वरभक्तीच असते 
तरी ती सकाम होते. तशा धमर्कृ याने पु य लागते. पण रा ट्रास यायोगे जो प्र यक्ष लाभही होतो, ते पाप 

टाळता येत नाही! याचसाठी आ ही दमडीचादेखील रा ट्रीय वा ऐिहक लाभ असा या धमर्कृ याने साधणे 

अशक्य आहे आिण हणनूच जे अगदी िन काम, अगदी पूणर्पणे िनक मी, अशी भक्ती के याचे पु य 

आम या पदरी पाडू शकत ेअसे हे दोन हजार स यनारायणांचे धमर्कृ य शोधून काढलेले आहे. या महान 

ताची मळू प्रितज्ञाच अशी करावी लागते, मखु्य सकं पच असा सोडावा लागतो की, ‘हे पाच-प नास 

हजार पये मी अगदी िन काम िन िनक या कृ यांतच देवा या नावे खचीर्न; दोन हजार अनाथ िहदं ू

लेकरां या दयातही नारायणाची भावना मला ठेवता येईल, या अभर्कांना सतंोषिव यातच नारायणाचा 
सतंोष मानता येईल;. नरांतच नारायणाची अिभ यक्ती, प्राणप्रित ठा अ यिधक उ कट वाने सभंवत हे 
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भगव वचनही माल मरते, पण तरीही मी ते कृ य, उपयुक्त अस यामळेुच टाकाऊ समजनू, तां या या 
िनजीर्व अशा दोन हजार गड यांनाच देवाचे प्रतीक मानणार, िन या गड यांनाच नारायण हणनू पुजणार, 

फुले, नैव य अिपर्णारा!!’ जी कामास येईल ती भक्ती कसली! ती सकाम, िहणकस! जी अगदी िन काम, 

अगदी िनक मी, ती भक्ती खरी!! 
 गयाळपणात गोरक्षणकारांनी जसा तो एक जागितक उ चांक पटकावला; दमडीचादेखील लाभ 

यायोगे साधणारा नस यामळेु जे सवर् वी िन काम, अगदी पूणर्पणे िनक मी आहे, असे दोन हजार 

स यनारायणांचे धमर्कृ य शोधून काढ यात जसा नारायणमहाराजांनी हा दसुरा जागितक उ चांक 

पटकावला; तसाच मुबंईचे चांभार पढुारी ी देव खकर यांनीही धमार् या स य व पाची याख्या 
कर या या कायीर् ितसरा एक उ चांक पटकािवला आहे! उ चांक पटकाव याची िहदंु थानात स या एक 

साथच आली आहे! 

 वेद मानील तो वैिदक धमर्, कुराण हणेल तो मसुलमान धमर्, बायबलात आहे तो िख्र चन धमर् 
अशा अनेक िविचत्र िन बिु दहीन याख्या आजवर धमर् श दा या झा या. पण बु दीला वेदांतले वा 
कुराणातले वा बायबलातले काही पटले नाही. प्र यक्षाने धडधडीत खोटे पडणारे िवधान या पु तकांम ये 

सापडले तरी तोही धमर् मानायचा काय? या अडचणीमळेु धमार् या वरील याख्या फोल ठरत. पण आता 
देव खकरांनी धमार्ची अशी एक सटुसटुीत, बु दीला ग्रा य, प्रयोगक्षम याख्या केली आहे की, ती अगदी 
एखा या बाजारभावासारखी पये-आणे-पैत रोखठोक मोजनू घ्यावी यावी! 
 मोक्ष-मकु्ती, वगर्-नरक, वैता वैत, फार काय देव आहे की नाही, अशा कठीण िन शु क 

सालपटांत िन कवचांत धमार्चा गीर आजवर बंद झालेला अस यामुळे तो सालपटे िन कवचे सोल यात िन 

फोड यातच मनु य बेजार होई; धमार्चा जो सरस गीर तो हाती ये या या आधीच मनु य म न जाई. पण 

देव खकांनी केले या धमार् या याख्येची ही गमंत आहे की, ित या मतं्रो चारासरक्षी मोक्ष-मकु्ती, देव-

देवतां या शु क नरोटया, कव या िन सालपटे झटकन आपोआप गळून धमार्चे खोबरे तवेढेच अलगत 

हाती येत,े खरोखरच देव खकरांनी धमार्चे अगदी खोबरे केले! 

 यांनी मुबंईस एका याख्यानात सांिगतले की, “िहदं ूधमार्स मी सोडणार; मसुलमानी, िख्र ती वा 
कोणताही दसुरा धमर् वीकार या या आधी मी मखु्यतः हे पाहीन की, या धमार्त गे याने आ हास आज 

िमळाले आहे, याहून शेकडा अिधक प्रितिनिध व, शेकडा अिधक मते िविधमडंळात िमळतात की नाही? 

या धमार्मळेु िविधमडंळात अिधक मतदारी आ हास िमळेल, तो धमर् मी वीकारणारा!” 

 हणजे देव खकरांस जो शेकडा अिधक मतदारी देईल तो धमर्, तो वीकारणीय धमर्, खरा धमर्! 
 वा रे वा! धमार्ची कशी काटेकोर याख्या, कशी बाव नकशी कसोटी शोधून काढली आहे ही! जो 
मकु्ती देईल तो, जो देव दाखवील तो, जो आ मिवकास करील तो, कुराणात वा परुाणात आहे तो, अशा 
गौडबंगाली छा-छंू या याख्यांमळेु धमर् हणजे नक्की काय हे एकासही कळत न हते. कारण आ मा काय, 

मकु्ती काय, देव काय, हेच कळणे कठीण! या याख्या, कसोटी, ती धमर् मोजायची मापेच जर धुक्याची 
धडलेली तर धमर् तोलनू, तासनू, पारखून आजवर घेताच येत नसे यात काय आ चयर्! 
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 पण आता ती अडचण सपंली. अगदी अंकगिणतीय काटेकोरपणे, अगदी दरसाल दरशेकडया या 
िहशोबी कसोशीने आता धमर् पारखून घेता येईल. तझुा धमर् िकती पैशा पासरी बोल, असे आता रोखठोक 

िवचारता येतो! खरा धमर् कोणता? तर देव खकरांस शेकडा अिधक मतदारी देईल तो! अिधकांत अिधक 

शेकडा मतदारी बौ द होऊन िमळेल तर बु द धमर् खरा; िख्र चन होऊन िमळेल तर िख्र चन धमर् खरा; 
मसुलमान होऊन मतदारी शेकडा अिधक िमळेल तर मसुलमानी धमर् खरा!!! 
 बघू या आता देव खकरमहाशयांनी पकुारले या या िललावात कोण अिधक बोलतो ते- बु द की 
जीजस, की महंमद! 

 धमार्चे िनि चत स य व प ठरिव या या आजपयर्ंत या सार् या प्रय नांवर ताण क न 

देव खकरांनी जागितक उ चांक पटकावला खरा! 
 पण एक गो ट मात्र यां या धमर्िनणर्या या या युगांतरकारी याख्यानात जरा घोटाळयाची वाटते. 

‘ यात आ हास अिधक प्रितिनिध व, िविधमडंळात अिधक मतदारी िमळेल, तो धमर् मी वीकारीन,’ 

अशी महनीय िन महोदार घोषणा के यानंतर ते जे लगेच हणाले हणतात की, ‘मी स या कुराण िन 

बायबल आणनू अ यासीत आहे’ या वाक्याचा अथर् काय? का यां या याख्यानाचे प्रितवृ त छाप यात 

ते वाक्य यां या त डी चकूुन घातले गेले? 

 ‘माझा धमर् वीकारताच मुंबई िविधमडंळात िकंवा अमक्या तमक्या िज हाबोडार्त अमकु शेकडा 
मतदारी िमळेल,’ असे कुराणात वा बायबलात कुठेतरी सांिगतलेले असलेच पािहजे असा का देव खकरांचा 
समज आहे? कोणता धमर् वीकारला असता मुबंई िविधमडंळात शेकडा अिधक मतदारी िमळते, याची 
मािहती यांना िबचारा महंमद वा मनू वा जीजस कशी पुरिवणार? ती यांनी कुराणा या प यावर न 

मागिवता ग हनर्मट हाऊस, बॉ बे (पोिलिटकल िडपाटर्मट) या प यावर मागवावी!  
पण या अथीर् ी. देव खकर प्रभतुी मडंळींनी बायबल-कुराणांची एकेक प्रत आणिवलीच आहे, 

या अथीर् यांनी ती समग्र वाचावी हेच इ ट. कारण िहदं ूधमार्प्रमाणे आम या मसुलमानी धमार्त वा 
िख्र ती धमार्त िवषमता अशी नाहीच, आमचा धमर् सवर् माणसे समसमान मानतो, असे जो तो मौलवी िन 

िमशनरी जे गजर्त रािहला आहे, ते िकती स य आहे, ते तरी यांना कळून चुकेल! दसुरे ितसरे प्र  सोडले 

तरी यांनी गलुामिगरीची प्रथा या धमार्ंनी समंितली आहे की नाही येवढे जरी पाहून ठेवले तरी मानवी 
समतेचा टभा या धमार्ंनाही िमरिव याचा िकती हक्क आहे हे प ट होईल! मसुलमानी धमार्प्रमाणे एकाच 

न हे तर हजारो माणसांना, गलुाम हणनू भर बाजारात वांगी िवकावी तशी, मसुलमान बादशहा, अमीर, 

मौलवी तर काय, पण प्र येक प्रिति ठत घरधनी िवकत देऊ-घेऊ शकतो. मिु लम सेनापतींनी िजकंले या 
लढायांतील सारे पाडाव केलेले लोक यांचे गलुाम हणनू यांना धमार्जे्ञप्रमाणेच ध न ने यास प्र यवाय 

नाही. आिण याप्रमाणे आिफ्रका, एिशया, युरोपमधील हजारो िबनमसुलमानी हणजेच ‘काफर’ ि त्रया-
पु ष, बाल-बािलका मुसलमानांनी गलुाम क न िवकले या आहेत, राबिवले या आहेत, याची 
मसुलमानी इितहासातील पान िन पान साक्ष देत आहे. जी माणसे गलुाम हणनू पाडाव झाली, ती 
धमर्शासनाप्रमाणेच यां या ध याची ‘म ता’-जसे पशू तशी म ता-होई. पु ष गलुामाला बायकोचा हक्क 
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नसे, त्री गलुामाला नवर् याचा हक्क नसे. हणजे यांना कौटुिबक जीवनाची वतंत्रता नसे. यांची मलेु 

यां या ध याची म ता, जशी आप या गोठयातील गाईंची वासरे आपली म ता असते, या गाईबैलांची 
नसते. गलुामा या ह या या मलुास ध याने घर या क बडी या िपलासारखे िवकावे, राबवावे, देऊन 

टाकावे. गलुामांना घर, दार, पैसा वतंत्रपणे ठेव याचा हक्क नसे. थोडक्यात हणजे ती नबैर्ंिधक टया 
माणसेच राहत नसत! अशा रीतीने लक्षावधी त्री-पु षां या समानते या तर सोडाच, पण माणसुकी या 
हक्कांसही नाकारणारी ही गलुामिगरीची प्रथा मसुलमानी वा िख्र ती धमार्ंत सरसहा समंितलेली आहे! 

यातही या दोन शतकांत ती दु ट प्रथा जी बंद पाडली ती िख्र यांनी पाडली; मसुलमानी धमार्त न हे! 

मसुलमानी रा ट्रांना गलुामिगरी बंद करणे भाग पाडावे लागले! हा इितहास शाळाशाळांतील क्रिमक 

पु तकेदेखील घोकीत आहेत; इतकी ही गो ट िनिवर्वाद आहे. आिण या एका उदाहरणाव नसु दा 
मसुलमानी वा िख्र ती धमर् वा धमर्शासन सवर् माणसांना समान मानते, िवषमतेचा यांना पशर्सु दा 
झालेला नाही, ही घमड िकती खोटी आहे हे उघड होणारे आहे? 

 ते हा ी. देव खकरांनी सवर् मनु यमात्राची समता, धमर्भोळेपणापसनू सपंूणर् अिल तता, 
धमर्पु तकां या पुराणचंी वांगी प्र यक्ष यवहारात खाता येतात ही आशा कोण याही हेतनेू महंमद वा 
जीजस वाचावयाची तसदी न घेतली तरी चालेल. धमर् हटला की घरोघर माती या चुली! िजकड े ितकडे 
पुराणाची वांगी पुराणांत, कुराणाची कुराणांत! िख्र चन-कॅथॉिलकांनी िख्र चन-प्रॉटे टंटां याच उडिवले या 
भयंकर क तली िन केलेला धम मादी अमानुष सहार िन हालहाल वाचा, िन मग समते या, सिह णतुे या 
गो टी बोला!  
 ते हा ी. देव खकरांनी समते या कसोटीवर खरा धमर् कोणता ते ठरिव याचा वेडा नाद सोडून 

देऊन यां यापुरती यांनी जी फक्कड याख्या शोधून काढलेली आहे आिण धमर्शा त्रीय शोधात 

जागितक उ चांक पटकावला आहे, तीच यांनी उचलनू धरावी. खरा धमर् कोणता? वीकारणीय धमर् 
कोणता! तर जो देव खकरांस अिधक मतदारी मुबंई िविधमडंळात िमळवून देईल तो? आज मसुलमानांस 

ती िमळते, तर हा मसुलमान! उ या िहदंूंचा िदवस आला, यांना अिधक मतदारी िमळाली, हा पु हा 
िहदं!ू हा खाक्या खरा!! 
         -िकल कर मािसक, १९३६ 

 

९. धािमर्क छा-छूचा कायर्कारणभाव 
 मानव जातीवर येणार् या उ पात-अपघातािदक सकंटांपासनू बचाव कर याचे उपाय शोध यासाठी 
अज्ञाना या धािमर्क छा-छूची वाट सोडून िवज्ञाना या कायर्कारणभावांची वाट चोखाळू लागताच यांना 
मनु यावर कोसळणार् या एकेका अिर टावर कधीही न फसणारा असा एकेक अमोघ उपाय कसा सापडू 

लागतो पाहा! 
  
 



 

www.savarkarsmarak.com 

पा यात बुडणारी नौयाने 
 आजवर महासागरात िकंवा न यांम ये लहानमोठया नौका, तारवे, प्रचंड बा पनौका बुडून 

कोटयवधी माणसे पा यात तडफडत मेली असतील! समदु्रदेवतेला प्रसाद यासाठी नारळ फेकफेकून मचवे 

हाकारतात; पण तरीही ता  एकदा का फुटले की प्राथर्नांचे पवर्ताएवढाले बोळे जरी यात क बले तरी त े

भोक बुजत नाही, हा अनुभव मनु यास आज हजारो वष सारखा येत आहे. समदु्रात तारवे बुड याचे बंद 

करणारा उपाय अज्ञाना या धािमर्क छा-छूत सापडला नाही तो नाहीच! परंतु ती झालेली िदशाभलू सधुा न 

समदु्रात तारवे बुडतात याची सृ टीशा त्रीय कारणे शोध यासाठी िवज्ञानाची खरी िदशा धरताच तो उपाय 

मनु या या आटोक्यात आला. 
 नौिव येत हे आ चयर्कारक पिरवतर्न करणारा शोध. अमेिरकेतील िवदर पूरसाहेबांनी लावला 
अस याचे अिधकृत वृ त अलीकडचे प्रिस द झाले आहे. यां या युक्तीप्रमाणे तारवे िन आगनावा 
बांध या गे या तर पा यात या बुडू शकणार नाहीत, असे यांनी प्रयोग दाखवून िस द के याचे कळते. 
यांनी तारवां या एका खोली या खाली एक मोठे भोक पाडले. यातून समदु्राचे पाणी स  सो करीत आत 

घुस ूलागताच यां या न या वायुयंत्रा या साहा ये यांनी इतका वायू आत भरला की, या दाबासरशी ते 
सारे पाणी परत समदु्रात खाली दडपले गेले. भोक तळाशी तसे या तसेच असता पोलादी प यासारखा तो 
वायूचा दाब या भोकाचे त ड बंद क न रािहला होता. यावरील दाबामळेु पा याच िबदंहूी भोकातून वर येऊ 

शकेना. अशा प्रकारे जल िन वाय ूयांची पर पर झुजं लावून िद यामळेु एखा या भगदाडासरशी मोठमोठे 

तारवे िन आगनावा िदसता िदसता समदु्रात बुड याचे भय नाहीसे झाले! ही युक्ती जर पूणर्पणे यश वी 
ठरली तर कोटयवधी पयांची म ता, िव त िन प्राण वाचवीत राह याचे ेय िवदर पून यांनी सततचे 

सपंािद या सारखेच होईल! या िवज्ञानाने समदु्रा या तळाचा ठाव घेऊन तेथील सपं ती वर आणली, 
समदु्रा या तळाशी प्रवास करणार् या पाणबुडया शोधनू काढ या, आगनावा बनिव या, ते िवज्ञान हजारो 
प्रवाशांनी गजबले या िटटॅिनकेसारख्या महानौकांना सहजासहजी गट्ट कर याची समदु्राची खोडही आज 

ना उ या मोडू शकेल. धािमर्क छा-छूने मात्रे यांपैकी एकही गो ट सा य होणे शक्य झाले नाही, कधीही 
होणार नाही. वेद, कुराण, पुराण वाचा िकंवा वाचू नका, तारवाला भगदाड पडून समदु्र आत घुसला की, भट, 

पाद्री, काजी प्रभतृी यां या वेद-कुराण-बायबलां या प्रतींसह पा यात बुडणार. पण भगदाडानांसु दा 
पा यात तारवे न बुड याची वैज्ञािनक क्लृ ती सापडली की ज मात प्राथर्ना, िनमाज न पढणारे ‘नाि तक’ 

ही तरणार! हा ठाम िस दा त! 

 असाच एकदा केसाळपणा िन काळेपणा घालिव याचा उपाय कोणी लवकर काढील का? ब्र यी, 
िचनी, जपानी प्रभतुी मगंोिलयन लोकांची वचा सवुणर्िपत असते. िवशोिभत केसाळपणा ित यावर मळुीच 

नसतो िन तरीही जे केस सुशोिभत ते यां या म तकावर िवपुल असतात. ते हा केसाळपणा घालिव याची 
सोय िनसगार्त आहे हे िस दच आहे. ती सोय कशी साधता येते तो कायर्कारणभाव अजनू मनु यास कळला 
नाही इतकेच. वा तिवक पाहता युरोिपयन त्री-पु षां या वचेचे मादर्व, शोभा िन लाव य केसाळपणाने 

फार उणावलेले असते. यांचे लक्ष हा िवशोिभत केसाळपणा घालिव याची युक्ती शोध यात पूवीर्च 
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वेधावयास हवे होते. गोरेपणाची गो ट थोडी िनराळी. कारण थंड वायुमानामळेु युरोपीय रंग उपजत गोरा. 
यामळेु काळा रंग घालिव याचा प्र  आहे उ ण वायुमानामळेु यांचा रंग हळूहळू काळा पडत आहे या 
िहदंू थानािदक देशांचा. पण आमचे ते देश अजूनही धािमर्क छू-छंू या अज्ञानयुगातच गरुफटलेले, 

सृ टीवर मनु यास शक्य ती ती स ता गाजिव याचे साम यर् देणारे िवज्ञानयुग जे हा िहदंू थानात उगवले, 

ते हा कोणी िहदंी वैज्ञािनक आमची सगळी मलेु गोरीपानच हटकून कशी िनपजतील याच अमोघ उपाय 

खाडकन शोधनू काढील, यात आ हास फारसा सशंय वाटत नाही. कारण सृ टीत तशी सोय आहे हे प्र यक्ष 

िदसत आहे.  

 सृ टीघटनांचे वैज्ञािनक कायर्कारणभाव शोधीत युरोप कसकसे प्रगत िन प्रज्ञ बनत चालले आहे हे 

काही ताजे दाखले देऊन आ ही वर जसे दाखिवले, तसेच सृ टीघटनांचे धािमर्क छा-छूतले अज्ञािनक 

कायर्कारणभाव शोधीत आ ही कसे अिधकािधक पढतमखूर् बनत चाललो आहोत याचेही याच गे या 
वषार्तले काही दाखले खाली देत आहोत. 

  

 िबहारम ये भकंूप कां झाला? ब्रा मण, क्षित्रय, वै यािदक लोक, भगंी, धेड, डोम यंना िशवत नाहीत 

हणनू! केट्टयाला भकंूपाने एका रात्रीत वीस हजार माणसे मलुाबाळांसह िजवंत पु न का ठार केली? 

मनु यां या ‘पापा’ देव ‘रागावला’ हणनू! कोण या मनु यांनी असे कोणते भयंकर पाप केले याचा 
नक्की िनणर्य व यार् या प्राथर्नामिंदरातील भजनानंतर ऐकू येणारा ‘आतला आवाज’ लवकरच सांगणार 

आहे! दाभोळे येथे महारवाडयात भयकंर अशी पटकीची साथ कां उद्रवली? भकंूपाचा वरील धािमर्क 

कायर्कारणभाव िजतक्या िनःशंक िधटाईने व यार् या मगनवाडीतील सतंाने सांिगतला िततक्याच 

िनणार्यक प टपणे दाभोळया या महारवाडयातील सिंतणीने या पटकी या साथीचा कायर्कारणभावही 
सांिगतला की, ‘मरीआईचे गे या तीन वषार्ंचे तीन रेड ेतु ही अजनू बळी िदले नाहीत हणनू! हणनू 

पटकीची साथ आली!’ पटापट माणसे मरणार् या या पटकीवर लस टोचून घेऊ, औषधे िपऊ, का काय 

उपचार क ? देवऋषीण हणाली, ‘देवाला गार्  हाणे घाला! टोच वा औषधपाणी क  नका. शेणाचे तीन पटे्ट 

मी घराभोवती मतं्रनू ओढ ये. या पटकी या ‘बा’ याने बी ते ओलांडून घरात येववणार नाही!’ 
 वरील प्र ो तरे काही चे टेचा िवषय नाहीत बरे! ती या या प्रसगंीची एक अ यंत गभंीर शा त्राज्ञा 
आहे! एखा या गु वाकषर्णा या िस दा तासारखी ती ती वाक्ये या या धािमर्क त ज्ञांनी िनःशंक 

गांभीयार्ने उ चारली आिण यांना वेदवाक्यांप्रमाणे िव वासणार ्यांची सखं्या आजही हजारांनी मोजता 
येईल! ही धािमर्क छा-छू चे टा असती तर ितला कोणी कवडीचेही मू य िदले नसते. पण ती चे टा नाही; ती 
आज लाखो भोळसटांची प्रामिणक िन ठा आहे! ही धािमर्क छा-छू इतकी गंभीर आहे हणनूच तर इतकी 
भयंकर वाटते. ितचे गांभीयर् हेच रा ट्रा या बुि दभ्रशंाचे मापन ठरते! 
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िवडी िन ब्र म यांचा कायर्कारणसबंंध  
 

 तु ही सारा वेदवेदा त, शांकरभा य वाचून, िववंचून पालथे घातले असाल! फार फार तर तु हाला 
ब्र म िन माया यांचा सबंधं कळला असेल! पण जगात आजवर कोणला तरी ब्र म िन िवडी यांचा सबंधं 

कळला आहे का? प्रितजे्ञवर सांगता येईल की, नाही कळला! मग ऐका तर. असे िनगढू त व गु कृपेवाचून 

कसले कळणार? हणनू प्रथम सिम पिणगुर् मेवािभग छेत!् या तव वर्  हाडात एक िजज्ञास ू ीमत ्

परमहंस तुकडोजीबुवा यां या चरणदशर्नाथर् जाऊन अलीकडचे िवनिवते झाले की, ‘महाराज! आपण 

ब्र मज्ञानी, कवी, परमहंस, आपले हजारो लोकांना अ नदान िदलेत. अशा आप यासारख्या थोर 

ब्र मज्ञा याने सतत िवडया या या हे कसे काय? िवडी फार याय याने देहावर फार वाईट पिरणाम होतो 
असे हणतात!’ या प्र ास ऐकून ीमत ् परमहंस तुकडोजीबुवा ते गढू कसे उकलवून दाखिवते झाले 

हणता? ते अमरावती या ‘उदय’ प नात या या बातमीदाराने विणर्ले या मािहतीव न सांग ू या. 
महाराज तुकडोजीबुवा अगदी पिह या प्रतीचे िवडीिपऊ आहेत. भक्तगण िवडीमागनू िवडी चेतवून दे यात 

अ याहत गुतंलेले असतात. कारंजा या फवार् याप्रमाणे यां या मखुातून सतत धुराचा अखडं लोट वाहत 

असतो. प्र तुत बातमीदाराने ी. नानाराव अमतृकरां या बंग यावर वरील प्रकारचे प्र  िवचारले. महाराज 

तुकडोजीबुवा हणाले, ‘अहो िवडीचा देहावर वाईट पिरणाम होणार तर होवो! देहाचे काय? बोलनू चालनू तो 
नािशवंत! देह पडला तर पडो;काय िचतंा!’ बातमीदार हणाला, ‘स याकिरता, धमार्किरता देह पडला तर 

पडो, असे हणणे योग्य ठरेल, पण िवडी िप यापायी देह पडो, असे हणणे योग्य कसे? उ या दा डाही 
तसेच हणेल!’ यावर महाराज तुकडोजीबुवा हणाले, ‘तु ही िवडी िवडी हणजे काय समजता! 
ब्र मज्ञानाचा प्रवाह तोच िवडीचा धूर! िवडीचा धूर ब्र याज्ञानाला घेऊन बाहेर पडतो! ते अवतीभोवती 
वाहतो तसे ब्र मज्ञान फैलावतो! ऐका, भजन!- 

 
‘िबडी म क्या मजा है। 
तुमको खबर नहीं।। 
नाभी से ऊठ पावे । 
ब्र यांड घूम पावे।। 
उरउर के दम लगावे। 
तुमको खबर नाहीं।। 

 बातमीदार हणतो, ‘बुवांचे हे भजन ऐकणार् या अनेक भाबडया भक्तांना सहजच वाटते, िवडी या 
या धुराम ये ब्र मज्ञानाचा काही गढू अकर्  असेलही रसरसलेला! नाही कोणी हणावे? यांना यातही 
दैवीपणा िदसतो!’ यावर आमचे इतकेच हणणे की, परोपरकारात जो स पु ष रत आहे तो िवडी िपतो 
हणनूच काही अस पु ष होत नाही. जोवर कोणी दसुर् या या िवडया चोरीत नाही िकंवा दसुर् या या त डात 

यांचा धूर बळे बळे क बीत नाही, तोवर ती एक तु छ वैयक्तीक हौस हणनूच दलुर्िक्षणे युक्ती. पण 
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वतः या िवडी िप यासारख्या लाहानमोठया यसनांचे समथर्न ब्र मज्ञाना या बातांनी कर यास या 
लोकांत मोठमोठे महंत धजतात आिण यां या या धूतर् वा मखूर् श दांतही ‘दैवी गढू’ भक्तीजन शोधीत 

बसतात, या लोकांची बु दी, िववेक िन सिृ टिनरीक्षणशक्ती धािमर्क छा-छू या अफूने िकती मिु छर्लेली 
असते ते मात्र लक्षात घेतलेच पािहजे. ब्र मज्ञा यां या िवडीचा धूर हणजे ब्र मज्ञान घेऊन पोटाबाहेर 

पडतो! वा रे ब्र मज्ञान! वा रे ब्र मज्ञा यांचे सिृ टज्ञान! 

 

सौभाग्यकांिक्षणी कुमारी कालवडीचे लग्न 
 

 धािमर्क छा-छंू या कायर्कारणभावाचा आणखी एक ताजा दाखला हणनू िशिक्षतांनी 
गजबजले या भर उमरावती नगरात घडलेला एका कालवडीचा- एका गोर्  हीचा-हा लग्नसमारंभ पाहा! 
कोणी िमस मेयोने ही बातमी सांिगतली असती तर आ ही ितला आम या समाजाची टर कर यासाठी ितने 

ती बनावट गो ट रचली असली पािहजे, इतके का आ ही दधुखुळे आहोत, असे हणनू चांगली फटकारली 
असती. पण डॉ. कृ. दा. वर्  हाडदेशपांड े यां यासारख्या एका वािभमानी वधमर्बंधूनेच ती सहीसह 

प्रिति दली अस यामळेु ती नाकारताच येत नाही. ती घटना अशीः अमरावतीतील एका घरा यात भतूबाधा 
होत अस याचा सशंय आला. यावर काय उपाय योजावा ते ठरिव यासाठी शा त्रीमडंळींस पाचारले. 

धमर्िसधं,ू िनणर्यिसधं,ू प्रभतृी ित्रकालज्ञ सनातन ज्ञाना 
या िव वकोशांना चाळून-पाखडून िनणर्य दे यात आला की, या भतूबाधेला एक नंिदके वरच काय ते टाळू 

शकतील, नंिदके वरास प्रसादिवले पािहजे. यांचा उपाय पाहता एक तदथर्क त सापडले. ते हे की, 
शंकरभगवानांचा नंदी अजनू कुवार, यामळेु असंतु ट. ते हा याचे प्रतीक क पून जर को या वषृाला 
वर थानी योजले िन कालवडीला वधू थानी आिण यांचे यथािवधी लग्न लावले, तर निंदके वर प्रस न 

होतात आिण या िविश ट िवधी या पु याने अशा प्रकारची भूते पळून जातात. या िनणर्यानु प एक 

‘सुदंर, खाशी, सबुक, ठगणी’ गोर्  ही िन ितला एक ‘त ण, कुलीन गोर्  हा’ असा वर पसतं कर यात आला. 
या गोर्  हाम ये नंदीची प्राणप्रित ठा होऊन या ‘नंदी िपणे वषृाय’ लग्नमडंपात िमरवत आणले. 

लग्रा या आमतं्रणपित्रका सवर्त्र वाट या हो या. याप्रमाणे या बृ दया उभारले या मोठया मडंपात 

पाहुणेमडंळींचा थाट जमला. सीमांतपूजन प्रभतृी िवधी यथासांग मतं्रघोषासह उरक यात आले. गोरजमहूुत्र 

साधून ती नरमादी लग्रासाठी मडंपात आणली गेली! आपाप या िशगंांनी िन शेपटांनी सशुोिभत अशी ती 
वधूवरे मुडंावळी बांधून वरमाला घेऊन उभी असता ‘सावधान शुभ लग्न!’ अशी िवजांनी चेतावणी िदली 
आिण मगंला टकां या शवेट या चरणासरशी वा यांचा कडकडाट हो साता तो िववाह सपंािदला गेला!! 
भटांना दिक्षणा िद या. वरवधूपक्षांना आहेर झाले. भोजना या पंगती झड या. तो जावई नंदी िन ती 
सौभाग्यवती कालवड गोरक्षण कायार्लयातील गोठयात मधुमीलनाचे सखु स या लटुीत आहेत! या 
गोठयात गा यािगर या अथंरलेले पलगंही यांना पुरिवले आहेत िकंवा नाहीत तेवढी मािहतीही 
डॉक्टरमहाशयांनी प्रिसि दली असती तर बरे झाले असते! 
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 महारािदक आम या वधमर्बंधू या मानवी वरवधूंची लगे्र लाव यास जे भट आपले सोवळे 

िवटाळेल हणनू जात नाहीत आिण जे मतं्र यांची पिवत्रता बाटेल हणनू हणत नाहीत, ते भट या 
बैला या लग्राला गेले, या पशू या अगंावर शालीिपतांबरांसह हात िफरिवते झाले, ते सं कृत मतं्र हणत े

झाले; आिण हे सारे एक धािमर्क गभंीर सं कार हणनू! आम या धमार्चे िवडबंन आमचा कट्टर 

धमर्शत्रदेूखील यापेक्षा अिधक आचरटपणे काय क  शकेल? धािमर्क छू-छूचे हे अज्ञानयुग सपंून 

िहदंु थानात िवज्ञानयुग कधी उगवेल? 

         -मनोहर, माचर् १९३६ 

१०. पु हा एकदा गायः हािनकारक धमर्भावना 
 

 ‘महारा ट्र-शारदे’त आ ही गाय हा िनबंध िलिह यापासनू गोरक्षण कोण या टीने के यास 

रा ट्रा या िहतास पोषक होईल याची पूवीर् कधीही झाली न हती इतक्या कसोशीने िन उ कटपणे चचार् चाल ू

झाली. 
 परंतु गाईिवषयी या पिह या लेखापसनू आ ही आजवर जे दहा-पाच लेख िलिहले या सवार्म ये 

आमचा मखु्य हेतू गोरक्षण सं थांची सधुारणा िकंवा यां या सधुारणेमळेु रा ट्राचे धन िकती कवडया वाढू 

शकेल इतकाच काय तो न हता. आप या अनेक ‘धािमर्क’ छापा या समजतुी, दा, आचार, तवैक ये, 

ढी यां या मळुाशी पूवीर् के हातरी काहीतरी लोकिहतास उपयुक्त असा हेतू असला पािहजे; यां या 
आचर यामळेु या या काळी काही प्रकरणी तरी लोकिहत साधलेली असेल; परंतु हजारो वषार्म ये जगात 

या उलाढाली झा या, यामळेु आप या िहदं ू रा ट्रा या पिरि थतीत जे बदल झाले, मनु या या 
ज्ञानिवज्ञानात युरोप-अमेिरकेसारख्या प्र यक्षिन ठ िन प्रयोगशील बुि दवा यां या य नातही गे या 
दोनशे वषार्त जी आ चयर्कारक वाढ झाली, या उलाढालींनी बदलले या पिरि थतीला त ड दे यासाठी या 
वाढ या िवज्ञाना या कसोटीवर या आम या धािमर्क छापा या ढींना िन भावनांना पु हा एकदा तासनू 

घासनू घे याचे, यांची बोथट झालेली धार पु हा एकदा ती ण िन पाणीदार कर याचे काम गे या दीड 

हजार वषार्ंम ये तरी हण यासारखे असे झालेच नाही. 
 सगळयात हािनकारक ‘धमर्भावना’ जर कोणती असेल, तर ती या पुरातन आचारांना वा ढींना 
वा समजतुींना आज या वाढ या ज्ञानाची िन िमळिवले या अनुभवाची कसोटी लावतातच कामा नये, ही 
याड भावना होय! या सार् या पाच हजार वषार्ंपवूीर् या ढी िन आचार आहेत. ‘एष धमर्ः सनातनः!’ 
यापुढे िकतीही हािनकारक ठरत गे या तरी या बदलताच कामा नयेत, यांना कसोटी लावणे हाच 

अधमर्! कारण या प्र येक आचारावर िन ढीवर म तींचा िन ुतींचा एकच ठरावीक छाप पडलेला : ‘एष 

धमर्ः सनातनः!’ 
 यातही जर को या अगदी सधुारकी शा याने कसोटी लाव यास अनुज्ञािपलेच तर ती कसोटी 
हणजे एकच- ुतीत वा मतृीत वा पुराणात कोण या तरी पोथीतत तो धमर् सांिगतला आहे ना? मग 
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यामळेु प्र यक्ष यवहारात लोकां या उ दाराला या आचारामळेु खीळ बसली तरीही तो ‘एष धमर्ः 
सनातनः!’ 
 या आप या भाबडट वृ तीमळेु आपले सवर् आचार, ढी, भावना हे ‘धािमर्क’ आचारकांड आप या 
जु या तीथार्प्रमाणेच शतकोशतके उपसा नस यामळेु सडून कुजनू चालले आहेत. आरोग्यासाठी, व छ 

नानापानासाठी या न या, तळी, कंुड े िहतकारक हणनू पिवत्र मानली ती उपसनू वारंवार व छ न 

ठेव यामळेु आज तेच जलशय क्षेत्रोके्षत्री घाणीची िन रोगांची डबकी होऊन पडले आहेत; तसेच हे अनेक 

आचार, ढी, समजतुी ‘एष धमर्ःसनातनः!’ ची पाटी यां यावर मार यामळेु यांना उजाळ देणे, उपसा 
करणे हेच पाप ठरिव यामळेु आज भाबडटपणाची डबकी होऊन पडली आहेत, आमचे धािमर्क जीवन 

यां यामळेु कलिुषत िन रोगट झाले आहे. 

 ही ि थती आप याच आचारकांडाची झाली आहे असे मात्र मळुीच नाही. िख्र चन, पारशी, य,ू 

मसुलमान धमार्चा छाप यावर पडतो तो तो आचार वा ढी अपिरवतर्नीय होय, ही खुजट िन कुजट 

धमर्भोळी समजतू सवर् पोथीिन ठ धमार्ंतून अशीच हािनकारक ठरेलेली आहे! पुराणात काय, कुराणात 

काय, वेदात काय, अवे तात काय, या काळी यांना लोकिहतकारक िन यां या पिरि थतीत उपयुक्त 

वाटलेले आचार, समजतुी िन िकरकोहीतील िकरकोळ गो टीदेखील-दाढी, शडी, केस यां या लांबी ं दीपयर्ंत-

एकाच छापाखाली ढकलले या आढळतातः ‘एष धमर्ः सनातनः!’ पिरि थती बदलताच हे धमर्च अधमर् 
ठर याचा, लोकां या धारणाच उलट मार यासही कारणीभतू हो याचा सभंव आहे, या अ यतं मह वा या 
स यािवषयी या सार् या धमर्ग्रथंातून दलुर्क्ष झालेले आढळते. 
 ही धािमर्क प्रवृ ती हणजेच धमर्भोळेपणा आिण ती प्रवृ ती दसुर् यावर बळाने लाद याचा य न 

हणजेच धमर्वेडपेणा. जोवर लोकांतील ही धमर्भोळी िन धमर्वेडी प्रवृ ती उ चाटली गेली नाही, तोवर ते ते 
लोक प्रगत होत नाहीत, यांचे ज्ञान वाढत नाही, िन या धमर्ग्रथंां या वेळी असले या पिरि थती या उलट 

पिरि थतीत यांचे ते ‘सनातन धमर्’च यां या नाशास कारणीभतू झा यावाचून सहसा राहत नाहीत. जे 

लोक हे स य ओळखून आपले जनेु िन स यःपिरि थतीत नडणारे आचार झटपट पालटून आज या 
ज्ञानिवज्ञानपिरि थतीला जळुणारे नवे आचार अवलबंतात, ते प्रगितशील ठ न या ि थितशील 

धमर्भोळया वा धमर्वेडया समाजांवर मात करतात. 

 

न या देवतेची मतूीर् 
 
या कारणामळेुच युरोपने गे या दोनशे वषार्ंत मसुलमानांवर िन िहदंूंवर मात केली. दोनशे वषार्ंपयर्ंत 

युरोपही बायबल या दोन पुट्ठयां या आत असेच उडकून क बून कुजनू रािहले होते. पण अक मात एक 

फोट झाला. तो फ्रच रा यक्रांतीचा न हे, तर फ्रच बुि दक्रांतीचा! फ्रच रा यक्रांती या बुि दक्रांतीचा एक 

अ याय, एक अपिरहायर् पिरणाम! फ्रच रा यक्रांितकारकांनी अक्षरशः अनेक जु या देवता नाका न नवी 
देवता घडली िन यािरस या र यातून िमरिवली-बु दीची! ‘The Goddess of Reason’ ची! या 
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फोटासरशी युरोप बायबल या बंदीतून बाहेर फेकले गेले. याने सार् या ‘एष धमर्ःसनातनः!’ ना 
िवज्ञानाचे, बु दीचे, स यःि थती या कसोटीस लावले आिण युरोप वैभव या झपेिलनम ये आकाशात उंच 

उंच भरा  लागले. युरोपने िवज्ञाना या न या न या श त्रा त्रांनी िहदंूंवर मात केली. आज साराच मिु लम 

देश युरोप या टाचेखाली आहे! तुकार्ने तेवढे युरोपचे ते िवज्ञान उचलले, ते धमर्भोळेपण िन धमर्वेडपेण 

सोडले हणनू तुकर्  तरी बचावला! 
 आप या िहदं ूरा ट्रासही आज या िवज्ञानयुगाशी टक्कर देऊन जर जगणे असेल, तरणे असेल, तर 

आपणही आता या ‘एष धमर्ः सनातनः!’ या धमर्भाबडट िन आचरट हणजे िनरथर्क आचाराचे तोम 

माजिवणारी ती प्रवृ ती सोडून आपला पाच हजार वषार्ंपूवीर् घडलेला वा जडलेला प्र येक आचार, प्र येक 

ढी, प्र येक दा, आज या िवज्ञाना या प्र यक्षावग य कसोटीवर तासनू, घासनू, परीकू्षन जी िटकेल 

तीच ठेव यावाचून, न िटकेल ती टाक यावाचून या नवीन पिरि थतीशी झुजं यास अव य ती नवी श त्रे 
परज यावाचून ग यंतर नाही, अशी आमची बालबंाल िनि चती पट यामळेु, आ ही या धमर्भोळया 
प्रवृ तीस िवरोिध यास स जलो आहो. आमचा लढा या हािनकारक प्रवृ तीशी आहे. 

 

धमर्भोळेपणाचा पूर 
 

 या धमर्भोळया प्रवृ तीचे एक उदाहरणच काय ते हणनू आ ही आम या गोपूजक गयाळपणास 

िनवडले. नाहीतर ती िबचारी गाय आमचे काय खात होती? मठुभर गवत िन थोडसे ओखटपाणी!! 
 धमर्भोळया भाबडपेणापायी आमची तारत य बु दी िकती पंग ू झाली आहे ते चवाठयावर 

आण या या कामी आ ही िनवडलेले हे गायप्रकरण अपेक्षेपेक्षाही आिधक पिरणामकारक ठरत 

अस यामळेु आ ही या िवषयाची चचार् आणखी एक वषर्भर तरी तशीच करीत राहणार आहोत. कारण 

गायीसारख्या एका पशूला मनु याचीच न हे तर देवांचीही देवता बनवून सोडणार् या आम या या गोपूजक 

धमर्भोळेपणा या समथर्नाथर् अिग्रहोत्रमिंदरापासनू पांजरपोळापयर्ंत जी खळबळ उडून गेली आहे, तीमळेु 

पाऊस पडताच नदी, नाले, ओहोळ जसे तुडुबं भ न वाहू लागतात तसे धमर्भोळेपणा या न या-ओहोळांना 
महान पूर आल आहे आिण ते जो जो फुगनू वाहत आहेत तो तो रा ट्रीय मना या तळाशी दडले या भ्रामक 

समजतुींची िन कुजले या क पनांची सारी खळमळसु दा वर येऊन वाहून चालली आहे. एकदा तो पूर 

ओसरला िन ती खळमळ वाहून गेली हणजे धमर्िन ठेचे जीवन व छ होऊन तारत य बु दी य पात्रात 

वाहू लागेल. 

 आपला प्र येक जनुा आचार, ढी िन समजतू आज या िवज्ञाना या कसोटीवर कशी पारखून 

घ्यावी आिण आज या पिरि थतीशी टक्कर दे याची क्षमता येईल असे कोणते नवे आचार िन ढी चाल ू

करा या याचे िदग्दशर्न कर यास, याचा एक व तुपाठ दे यास, हा गोरक्षणवाद उपयोगी पड यावाचून 

राहणार नाही. 
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 यासाठीच तो वाद पुढे चालवून महारा ट्र-शारदेतील आमचे मागचे लेख आ यानंतर यांना उ तर 

हणनू गोरक्षणादी सं थां या िन वृ तपत्रां याकडून जे जे भाराभर कोिटक्रम पुढे आले यांतील दोनचार 

िवधेये-आजवर िवचारात न घेतलेली-चिचर् यासारखी या लेखात चिचर्ली आहेत.  

 

अमेिरकेतील गोमाहा यािवषयी आम या भ्रामक क पना! 
 
गईसारख्या एका पशूला अक्षरशः िन व तुतःच देवता समज या या आम या मखूर्पणाचे समथर्न 

करताना बहुतेक गोपूजक एकसारखे सांगत सटुतात की, ‘अहो, आ हीच न हे, तर ते अमेिरकनांसारखे 

लोकदेखील गाईस माता हणतात, देवता हणतात. गोप्र थ अमेिरकेत आ हाहूनही अिधक प्रमाणात 

वाढत आहे. गाय ही अमेिरकेसारख्या अगदी अ ययावत िवज्ञानाचे आगर असले या रा ट्रातदेखील देवता 
मानली जाते हणनू गाय ही देवता आहे! माता आहे!!’ 

 या या पुरा यासाठी अमेिरकन लेखकांची ‘Cow is the mother of prosperity’, ‘Cow is the 

foster mother of the human race!’, ‘Cow feeds our nation’. प्रभतृी अनेक वाक्ये वरचेवर छापली 
जातात. अमेिरकन नटीचे लाव य ती गायीचे दधू िपते हणनूच िटकते,अमका अमेिरकन गायीचे दधू हे 

अ यु तम अ न आहे असे हणतो इ यादी िवधानेही वारंवार अतक्य बेछूटपणे केली जातात की, यायोगे 

आम या इकड ेवाढले या गाई या तोमाप्रमाणेच अमेिरकेतही गोपूजा सरसहा चाल ूअसावी, असा एक 

लोकभ्रम सहजग या चहूकड े फैलावत जावा. बहुतके गोसेवक, धेनुदास, गोभषूण प्रभृ ती भोळसट, 

मडंळींची तशी समजतू खरोखरीच झालेलीही आहे, हे यां यातील अनेक प्रचारक-प्रचािरकांची जी कथा-
कीतर्ने, सभंाषणे ऐकू येतात याव न िदसनू येते. 
 

गोभक्षक अमेिरका 
 आता, अमेिरका आम या गोपूजे या अथीर्च गोपूजक आहे. आ ही गाईस या अथीर् देवता मानतो 
याच अथीर् ते अमेिरकनही गाईला व तुतःच देवता मानतात. आ ही या अथीर् ितला माता हणतो, याच 

अथीर् अमेिरकन लोक सरसहा गाईला व तुतःच माता मानतात, या समजतुी िकती खोटया आहेत हे 

दाखिव या या आधी अमेिरकेतील वा युरोपातील कोण याही गाव या बाजारात नुसता एक फेरफटका 
करताच तु हास काय य िदसेल तेवढे काय ते पाहून येऊ. 

 प्र येक गावात भर बाजार आळीत या या दकुानापुढे सकाळी अगदी दाटी उडालेली िदसेल ते ते 
दकुान बहुधा मांसिवक्याचेच असणार. आप या इकड ेभाजीची दकुाने जशी अगदी िनःसकंोचपणे प्र येक 

मोठया आळीत एखादे आिण बाजारातून अनेक हारीने मांडलेली असतात तशी ितकड ेमांसाची दकुाने 

िठकिठकाणी मांडलेली असतात. या मांसा या दकुानांतून मखु्य मांस हणजे गाईचेच ठेवलेले असते; ते 
अगदी उघडपणे, वगर्वारीने. ही तंगडी, हा खां याचा तुकडा, हे काळीज, इतकेच न हे तर दकुानाचा शृंगार 

हणनू एक दोन तरी मारलेली सबंध गाईची वासरे माना कापलेली िकंवा कापले या माना अधर्वट 
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ल बलेली अशी दकुानाव न टांगलेली असतात. िख्रसमसम ये तर अशा मारले या गाई या वासरां या 
धडांचे एक भीषण प्रदशर्न प्र येक हाटाहाटांतून, वाटेवाटेने लटकत ठेवलेले असते. ती ‘शोभा’ अिधक 

आकषर्क कर यासाठी िन ते मांस अगदी ताजे िदसनू िगर्हाईकां या त डास पाणीच सटुावे हणनू 

िशगंासह ल बकळणार् या गाई या लहानमोठया डोक्यां या वर रक्त िशपंडतात, गाईं या िजभा यांना 
मारताना जशा त डातून खाली ल बतात तशा या तशा िजभा ल बत असलेली रक्तांळ मुडंकी परोपरीने 

टांगनू याभोवती कागदा या फुलांची िनरिनराळी आरास केलेली असते. तीच गो ट बकर्  यां या मांसाची, 
धडांची, मुडंक्यांची. हे य आप यास िजतके राक्षसी वाटते िततकेच ते युरोिपयनांना अगदी साहिजक िन 

स यपणाचे वाटते. या दकुानासमोर लहान मलुामलुींना घेऊन आईबाप, नौकरचाकर, त ण-त णी, 
स य गिृहणी, भटािभक्षुकां या (Priests) या देवदासी बाया अशा सवर् वगार् या िगर्हाईकांची दाटी झालेली 
असनू ‘मला मांसाचा खांदा दे,’ ‘आई, गाई या चार िजभा आणखी घे,’ ‘ या वासरांचे मांस नको. ते पाहू 

दसुरे धड’, असे सारखे आवाज येत असतात. थोडक्यात हणजे, आपण िजतक्या िनःसकंोचपणे िकराणा 
वा भाजी या दकुानात दाटी क न दधुभोपळे, वांगी, फणस, किलगंड ेसबंंधची सबंध वा फाकी कापकापून 

रसगळ या ता या ि थतीत हाटातून (बाजारातून) घरी आणतो, िततक्याच िनःसकंोचपणे गोमांसाचे ताजे 

रक्तांळ भाग ितकडील हाटाहाटांतून शकेडो त्रीपु ष सकाळ-सं याकाळ िवकत घेताना आढळतात. पुढे 

जेवताना आप याकड ेजसा भात हे एक मखु्या न, तसे सकाळ-सं याकाळ अमेिरकेतील खाणावळीतून 

कुटंुबातून, घरोघर िशजिवलेले गोमांस हे एक मखु्या न वाढले जाते. यां या प्राथर्ना टेबलावर गोमांसा या 
िशजिवले या तंगडया, खांदे, िजभां या िढगांस रचून हट या जातात िन देवाला तो गोमांसा या नैवे य 

समिपर् यात येतो. पंगतीतून आग्रहाने गोमांस वाढ यात येते. आईबाप, मलेुमलुी िनःसकंोचपणे आपण 

भात खातो तसे प्र यही तेच एक मखु्या न हणनू सारे युरोिपयन, अमेिरकन लोक गोमांस खातात. 

आप या इकड ेगोमांस खाणारे िहदं ूजसे केवळ अपवाद; तसेच गोमांस न खाणारे युरोिपयन - अमेिरकन 

केवळ अपवाद; हजारी दहादेखील आढळणार नाहीत! 

 

वरदान कोण या अथीर्? 
 
 अशा या युरोिपयन-अमेिरकन लोकांम ये गाईची भक्ती, आम या गोभक्त या अथीर् वाढत आहे. 

ते अमेिरकनही गोभक्त होत आहेत, ते अमेिरकनही ‘Cow is the Mother of Prosperity’ हणनू 

हणतात बघा, असे जे हा आमची भाबडी गोसेवक मडंळी सांगतात आिण अमेिरके या लेखकांची तशी 
वाक्ये वाचून आम यासारखे तेही गयाळ, गोदेव, गोपूजक झालेले आहेत असे समजतात, तेहा यांची 
िकती हा या पद िदशाभलू होत असली पािहजे बरे? 

 अमेिरकन लेखकांतील दोन-चार लेखकांचे उतारे ही गोरक्षक मडंळी येताजाता छापतात की, तो 
फलाणा लेखक हणतो, ‘Cow is the foster mother of human race.’ 
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पण कोण या अथीर्? ‘आम या रा ट्राची गाय ही अ नदात्री आहे’, असे अमेिरकन जे हा हणतो, ते हा ती 
भरपूर दधू देते हणनूच काय ते न हे! तर या ततुीचे कारण वतः अमेिरकन लोक काय सांगतात त े

ऐकाः 
 ‘Truly the cow is one of the greatest blessings of the human race because her flesh and 
that of her progeny feeds the nation with its most stable meat!’  

 ‘गाय ही मनु य जातीला लाभलेले एक महान वरदान होय! कारण की गाईंचे िन ित या वासरांचे 

मांस हेच आम या रा ट्राचे मखु्य मांसा न होय!!!’ 

 आता आले का यानात की, मांसखाऊ अमेिरकन रा ट्रात कोण या अथीर् गाईचे माहा य मानले 

जाते ते? ती दधू देते तोवर ित या दधुावर, आटते ते हा ित या गोमांसावर यथे छ ताव मारता येतो, 
हणनू अमेिरका गाईचा प्रितपाल करते, गोधनाची जोपासना करते! पण अमेिरकेसारखे गोमांसखाऊ लोक 

गाईस रा ट्राची अ नपूणार् का हणतात, ती कारणे सांगणारी वरीलसारखी वाक्ये अमेिरके या मािसकांतून 

हजारो प्रसगंी छापली जात असता, ही आमची भाबडी गोसेवक मडंळी वाचली न वाचली करतात, ती वाक्ये 

आम या गयाळ वाङमयातून छापीत नाहीत, आिण लोकांत असा गरैसमज फैलावू पाहतात की, ‘अहो, ते 
अमेिरकनांसारखे प्रगत लोकही गाईस अ नपूणार्, रा ट्रमाता हणनू गौरिवतात; अगदी आम यासारखे ते 
गोभक्त आहेत; गाईला आम यासारखे ते पुजतात, ितला देवी मानतात!’ 

 अमेिरकेची गोभक्त हणजे रक्तांळ गोमांस पोट भ न खा यानंतर आलेली ढेकर होय! ित या 
दाख याने आ हा गोमांसिनवृ त िहदंूं या गोभक्तस समथूर् पाहणे हणजे वै या या श त्रास कसाया या 
सरु् याची उपमा देणे होय! 

 अमेिरकेने अमकु केले हणजे ते बरोबर असलेच पािहजे असे समजणे हीच मळुी चुकी. अमेिरका 
गोमांस खाते, हणनूच काय ते आ हीही खावे िकंवा खाऊ नये. असा या दोन गो टींचा िनणार्यक सबंंध 

मळुीच नाही; परंतु आमची गोभक्त िन अमेिरकेची गो-खाऊ गोभक्त यांत आकाशपाताळाचे अतंर आहे, 

िवरोध आहे, हे स य आम या भाबडया गोसेवक बंधूं या यानी आण यासाठीच वरील व तुि थती जशी 
आहे तशी सांगावी लागली. 
 

  नटया पंचग य िपतात? 
 
 आम या गयाळ गोपूजनात िन अमेिरके या गोखाऊ गोरक्षणात केवढा भेद आहे ते खालील काही 
प्र ांव न भाबडपेणा याही यानात आ यावाचून राहणार नाही. 
 

(१) अमेिरकेत गाय ‘पसलोकी’ गोलोक नावाचा अ यु च वगर् देणारी देवता आहे असे सांगणारी पुराणे, 

धमर्ग्रथं हणनू स मािनली जातात का? 

(२) अमेिरकन नटयांपैकी काहींनी गोदगु्धाची तुती केली. ठीक! यांना ते मानवत,े गोदगु्ध वाईट नाही, 
काहींना मानवते, इतकेच यायोगे िस द होते. परंतु आम या ि त्रयांप्रमाणे या नटया गोमतू्रही िन य 



 

www.savarkarsmarak.com 

नेमाने िपतात काय? आिण गोमतू्र िपणे ह ‘पु यकमर्’, हणजे जो ‘धािमर्क िवधी’ परलोकी ेय कर तो 
अशा भावनेने गाईचे पंचग य ‘मतं्रपूवर्क’ िपतात काय? िकंवा गाई या खरुांची वा शेपटांची रांगोळीने १०८ 

िचत्रे काढून प्र यही सोवळयाने यांची पूजाधूपदीपनैवे यादी या नटया करतात काय? आिण अशी 
‘गोपद्मांची’ ते चातुमार्सात के याने मलेु होतात वा अशी कोण याही नवसात ती गायदेवता पावते वा या 
ताने ‘देव’ परलोकी स गती देतो अशी भावना ध न ‘गोपूजा’ करतात काय? गोग्रास ते ध न नऊ-दहा 
गळुाचे कानवले क न गाईस चारावे िन एक काय तो गाईचा ‘प्रसाद’ हणनू वतःखाव, अशी ते 

‘धमर्िवधी’ हणनू अमेिरकेत या शेकडो ि त्रया आचरतात काय? 

(३) वतः या धमार्चे, माणसासारखे मनु य यांना ‘अ पृ य’ समजनू तशा ‘जाती’त या माणसाची 
सावली पडताच वा पशर् होताच आपण ‘िवटाळलो’ असे अमेिरकन लोक समजतात काय? आिण 

माणसा या पशार्चा वा सावलीचा तसा ‘िवटाळ’ गाईसारख्या पशूला िशवनू वा ितची शेपटी डोळयाव न 

िफरवून जातो िन मनु य ‘शु द’ होतो, असे शेकडो अमेिरकन गोभक्त त्रीपु ष मानतात काय? 

(४) को या गाईला गोठयात न बांधता, ती खूप दधू देते िकंवा या यावाचून दधू देते हणनू ितचे एक 

देऊळ उभा न या देवळात देवी हणनू बांधतात की काय! आिण ितचे दधू ‘पिवत्र’ हणनू आगीतच 

ओतावे; माणसासारख्या हीन प्रा याने न िपता देवांनीच यावे; या गाईची ‘धमर्िवधी’ समजनू ‘पूजा’ 
हावी; अशा ‘धमार्ज्ञा’ अमेिरकेतील धमर्गु ं नी सोडले या आहेत काय? की जशी गे या वषीर्च वै णव 

गु ं नी सोडली आिण या गोमिंदराचे उ घाटन गोसेवक मडंळींनी मोठया धुमधडाक्याने मुबंईकड ेकेले? 

(५) र नािगरी या पिततपावन मिंदरा या उ घाटनीय समारंभी साधुशील च डमेहाराजांनी पशुयोनीत 

ज मले या गायीची पूजा भक्तीभावे ‘देवता’ हणनू करिवली; पण ‘ नान क नसु दा कोणताही 
अ पृ य देवा या गाभार् यात जाऊन देवपूजा कर याइतका पिवत्र होणेच शक्य नाही, तो जातीचाच 

अ पृ य’, असे ठासनू सांिगतले, ‘केसरी’त पत्र िलिहले! तशा प्रकारचा पशुयोनीस मनु ययोनीहून े ठ 

मानणारा शा त्रोक्ती गयाळपणा अमेिरकेतील िकती महाराजांत आढळतो? 

(६) अमेिरकेवर परशूत्र गाईं या कळपा या गोलांना ढालीसारखे पुढे क न यां या आड चालत येत 

असता, ह यार चालवावे तर गाई मरतात, गोवध हे ज मोज म नरकात ढकलणारे ‘पाप’ अशा भयाने 

ह यारे टाकून देऊन रा ट्रशत्रसू रा ट्रात िबनधोक िश  िदले, रा ट्रवध क  िदला, पण गोवध केला नाही, 
अशा लढाया अमेिरका कधी लढली आहे काय? आ ही ते शौयर् गाजिवले आहे! 

 गाय माता कोणाची? 
(७) आप या रा ट्रास उपयकु्त हणनूच आप या गाई अव य. पण शत्रू या सै यास मांसाचा िन दधूाचा 
पुरवठा करणारे शत्रचेू गोधनही आपले शत्रचू. या शत्रू या दाणावैरणीप्रमाणेच या गाईही मार या 
पािहजेत असे न मानता, शत्रू या िक यातील गाई मरतील हणनूच शत्रू या िक यावर भिडमार 

कर यास अमेिरकन सै याने िकतीदा नाकारले? िकंवा अमेिरकन सै य वेढयात भकेु म  लागले असताही 
अडगळ झाले या िनकामी गाईला मा न या मांसास खाऊन लढा झुजंिव याचे, प्रसगंी गोमांस खा याचे 
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अमेिरकन सै याने िकतीदा नाकारले? वतःते सै य, ती माणसे उपाशी मारिवली, पण गाई म  िद या 
नाहीत, असे प्रसगं अमेिरके या इितहासात िकती आहेत? 

(८) अमेिरकनांनी आप या रा ट्रीय वाची अशी याख्या कधी केली आहे काय की, ‘धेनुयर् त महामाता 
सो ममेिरकनः मतृ:’! जशी आम या गयाळ मडंळींनी िहदंु वाची याख्या केली, ‘धेनुयर् य महामाता स 

वै िहदंिुरित मतृ:’! 

वरील काही प्र ांव न तरी आम या गयाळ गोभक्तीत आिण अमेिरके या गवाहारी गोभक्तीत 

केवढा फरक आहे हे प ट होईल का? मे यानंतर आ मा जे हा परलोकी जातो ते हा वैतरणी नदी तरताना 
गाई या शेपटास धरावे लागते आिण या आधाराआधाराने ती गाय आ यास परलोकी वैतरणी नदीतून 

ता न वगीर् सखु प पोहोचिवते, असे अमेिरका मानीत नाही-आ ही मानतो! 
आम या गाईवरील लेखांना उ तर दे यासाठी हणनू जे भारेचे भारे िलखाण गयाळ मंडळींनी 

गे या वषीर् िलिहले आहे, यात बहुतेक भाग ‘पाहा, ती अमेिरकाही गाईस माता हणते, ित या दधुाची 
तुती करते, आम यासारखीच अमेिरकाही गोभक्त आहे, हणनू आमची गोभक्त िनद ष!’ याच घाऊक 

िवधेयां या पनु क्तीने भरलेले आहे. यासाठी अमेिरकेची गोभक्त हणजे काय हे आ ही या लेखात 

एकदाचे उलगडून सांिगतले आहे.  

अन ्जरी गाईला अगदी आम या गयाळ धेनूदासी सपं्रदायाप्रमाणेच अक्षरशः देवता- मनु याहून 

े ठ, परलोकी गोलोक वगर् देणारी देवता- हणनूही को या अमेिरकनाने मान यास आरंिभले, तरीही 
तशी गोभक्त बरोबर ठरणार नाही, भाबडीच ठरणार. कारण अमेिरकनांत जे जे मानले जाते ते ते 
तेवढयाचसाठी बरोबर ठरलेच पािहजे, असे ‘साहेबोक्तीम’्चे प्रमाण आ ही वतः िस द मानीत नाही. 
अमेिरकेतही भ्रिम टालये (Lunatic asylums) ही थोडीफार असतातच! 

ते हा आता पुढे को याही गयाळजीने अमेिरके या लोकांचे गाई या दधुािवषयी, िवणीिवषयी वा 
जोपासनेिवषयी भाराभर उतारे दे यात आम या टीकेचे उ तर सापडले अशी आशा बाळग ूनये. अमेिरकेचे 

गोरक्षणिवषयक सारे धोरण ‘गाय हा एक उपयकु्त पशू होय’ या आम या मखु्य िवधानाचेच समथर्क 

आहे. ितचे दधू, ितची वीण आिण शेवटी गोमांस ही रा ट्रास उपयुक्त आहेत हेच अमेिरकेचे हणणे-अन ्

तेच आमचे! परंतु गोमांसाहारी अमेिरका गाईला पारलौिकक टया ‘देवता’ मानीत नाही. गोवध ‘पाप’ 

समजत नाही. गोपूजा धािमर्क िवधी समजत नाही. आ हीही तसे समज ूनये हेच प्रितपािदतो. 
 

अहो! पण िशवाजीमहाराजही वतःला ‘गोब्रा मणप्रितपालक’ हणवीत! 
 

हे आणखी एक ठरािवक पालपुद आ हाला उ तर हणनू िलिहले या लेखात पुनःपु हा घोळले 

जाते आिण यािवषयी काही प्र यु तरणाची सधंी आ हांस गे या लेखांतून सापडली नाही. यासाठी 
आम या गयाळ िमत्रांना या पालपुदािवषयी इतकेच सांगणे की, महाराज जे ब्रीद िमरवीत, ते 
‘गोब्र मणप्रितपालका’चेच होते; गोदास वा धेनुदासपणाचे न हते. गाय हे आप या कृिषप्रधान रा ट्राचे 
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मह वाचे धन आहे. गाय हा एक उपयकु्त पशू या टीने गोरक्षण, गोप्रितपालन हे आमचे एक रा ट्रीय 

कतर् य आहेच आहे. पण शत्रपुक्षाकडील गाई मारणे हे ‘पाप’ समजनू, गाय ही व तूच अव य यासाठी तशा 
शत्रू या गाई मा  नयेत हणनू ह यार टाकून रा ट्राचा घात कर याइतकी महाराजांची गोभक्त बोकाळती 
तर तीही रा ट्रद्रोहीच ठरती! पण या महापु षाने िपतभृक्तीदेखील रा ट्रभक्ती या खालीच गणली, ितथे 

गोभक्तीची कथा काय? आिण तीच गो ट ‘ब्रा मण’ प्रितपालनािवषयी. काही ब्रा मण अिधकार्  यांनी 
कोषरक्षणी वा करसगं्रही िढलाई केली की लगेच महाराजांची दटावणी जाई की, ‘ब्रा मण झालेत हणनू 

क्षमा होईल की काय? रा यकायीर् अळंटाळं होताच ब्रा मण असलात तरी कडक शासन होईल! वेळीच 

शु दीवर यावे!’ अशा आशयाची पत्रे उपल ध आहेत! 

पण याही पुढे जाऊन असे प ट सांगणे भाग आहे. की, महाराजां या काय िकंवा कोणाही थोर 

पूवर्जां या काय, या भावना वा शा त्रे वा साधने असतील ती यां या काळापुरती यांना लाग ू होती. 
यांना योग्य वाटली, हणनूच काय ती आज या काळालाही योग्य वाटलीच पािहजेत, असे हणणे 

हणजे पूवर्जां या मरणानंतर पृ वीने िफरायचे िन काळा या घडाळयांनी चालायचे सोडून िदले, असे 

हण यासारखे मखूर्पणाचे आहे. महाराजां या पिरि थतीत या ब्रीदांचा िन शा त्रांचा िन श त्रचंा 
उपयोग, ती यांनी वापरली. रा ट्र राखले; ब स. यांचे कतर् य यांनी केले. आमचे कतर् य आम या 
पिरि थतीत रा ट्र राखावयास अव य ते जनेु िन नवे साधन हाती घेणे हेच होय. ग्रहणे चंद्रसयूार्ंना राहू-केतू 
खातात हणनू घडतात; असे िशवाजी मानीत, हणनू प्र यक्ष ज्ञानाला नाका न आजही शाळांतून 

ग्रहणांची ती कारणे िशकवायची की काय? महाराज बैलगाडीत बसत हणनू आज आगगाडीत बसावयाचे 

नाही की काय? महाराज कंबरेस भवानी लटकावीत, डोक्यास पोलादी िशर त्राण, हाती वाघनखे-मग तु ही 
डोक्यास कानटो या िन हाती जपमाळा का धर यात? देश-काल-पात्रा या तारत यानेच ना? हे गयाळ 

मडंळीस कळत नाही! महाराजां या गोब्रा मणप्रितपालना या ब्रीदाप्रमाणेच आणखी 
ल छहननासारख्या असणार् या काही ब्रीदांिवषयी या मडंळीत गो ट काढून बघा. ते नाव घेताच पाहा कसे 

थरकापतात! ‘अरे बापरे!’ हणनूच कानावर हात ठेवतात िन हणतात, ‘अहो! काही काळवेळ तर बघाल! 

िशवाजीची पिरि थती कुठे! आपले कतर् य हणजे ‘ ीराम जयराम जय जय राम!!!’ एक कोटी वेळ हा 
मतं्रजप, एक कोटी वेळ पंचग य-आिण पांजरपोळ!!’  

 

तीच गो ट परपू य पंिडत मालवीयजीं या ‘मानिबदं’ू िवषयी!! 
 

पु यास पंिडतजी हणाले, ‘गाईचे दधू अ यंत िहतकर! हणनू ती मातपेक्षाही थोर! 

िहदंसुं कृतीचा गाय हा मानिबदं ूआहे!!!’ असे पंिडत मालवीय हणाले बरे का! हणनू आ हाला ता या 
‘गो-रक्षणा’ या अकंात याचे सपंादक बजावतात. देवा या नैवे याचे दधू वंदनू यावे, तसेच पंिडत 

मालवीयांसारख्या ऋिषतु य वदृ्धांचा श द सादर ऐकावा, पण ते नैवे याचे दधू िजभेला लावताच जर 

नासलेले लागले तर जसे वंदनूच पण टाकून यावे हाच धमर्, तसेच अशा पुरातन पु षांचे श दही 
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अ ययावत स या या कसोटीला लावतातच जर अत य ठरले तर सादरच पण िनषेधावे हेच कतर् य. गाय 

रा ट्रास दधू देते हणनूच माता, मातेहून थोर, तर दधुाइतकेच मह वाचे अ न जे तांदळू िन गहू या 
तांदळुाचे पोते िप याहून मोठे का ठ  नये? दधू देत;े ब स, येवढेच गाईचे मह व. बाकी सवर् गो तोम शु द 

बावळटपणा. गाय ही िहदं ूरा ट्राचा एक दगु्धिबदं!ू मनिबदं ून हेच न हे! भक्तांचा देव, याचा भक्तीिबदं ू

भक्तांहून मह तर हवा, तसाच रा ट्राचा मानिबदं,ू यायोगे रा ट्राचा अ यु तम पराक्रम, तेज, आकांशा, 
दघुर्ट क न सोडील, माणसांचे अितमानुष क न सोडील असा मह तम हवा! वाटेल याने िपळावी, वाटेल 

याने खावी, अशी ही गया आम या आज या दबुर्ळतेचा मानंबद ूआहेच आहे, अगदी यथोिचत प्रतीक 

आहे! पण या िहदं ूरा ट्राचा उ याचा तरी तसला भकु्कड मानिबदं ूराहता कामा नये.  

लेखनमयार्दा सपंली तरीही नागपूर या ‘महारा ट्र’ पत्रात गोसेवक ी. सरंजामे यांचा अ यद्भतु 

शोध जो अलीकडचे प्रिस द झाला आहे तो वाचकांना नुसता कळवून तरी ठेवलाच पािहजे. वाचकहो, 
लोकमा यासारखा कुलदीपक सपुुत्र यायोगे हटकून होतो अशी िद यौषधी ी. सरंजामे यांनी शोधून 

काढली आहे याचा तु हास अजनू प ताच नाही का? अहो, काय सांगावे, आनुवशंशा त्रात, सजुनिव येत, 

म ये असा अद्भतु शोध जर युरोपम ये लागला, तर जगभर याचा िडिंडम गाजता. आ हा भारतीयां या 
गणुांचे आजकाल चीज केळकरांसारख्या चित्रकारालाही जे रह य उलगडले नाही, ते ‘जग जननी’ 
‘आिददेवता’ जी गोमाता ितने सरंजामे यांना गे या दोन मिह यांपूवीर् सांगनू टाकले! ते वृ त यां याच 

श दांत सांगणे उिचत. 

‘ित्रकालज्ञानी अशा आम या मिशतकरांनी गोमतू्र िन गोमय यांचे जे मह व सांिगतले ते 
िवज्ञानशा त्रानेही खरे कसे ठरते ते कोणी सांग ूलागला तर सावरकर ते अक्ष य ठरिवतात! पोथीत या 
गो टी सावरकरांना मा य नाहीत! पण आज या या युगातही लोकमा यांसारखा सपुुत्र हो यासाठीसु दा 
गोसेवेचे कारण मळुाशी आहे हे यां या चिरत्रभागात नमदू आहे. लोकमा यांसारख्या अलौिकक पु षाला 
ज म देणार् या या थोर मातेने िन यिनयम हणनू पंचग य प्राशन केले ते गोमाता िन देवता याच 

भावनेने केले असले पािहजे हे उघड आहे. धािमर्क लोक गाईस माता िन देवता आलकंािरक भाषेने हणत 

नाहीत. ते अक्षरशः ितला तसे मानतात आिण तसे मान यात कोणतीच अडचण नाही, लाज तर मळुीच 

नाही!’ 
का?आम या ‘ित्रकालज्ञानी’ मिशतकारांचे गोमूत्र-गोमयाचे माहा य ‘िवज्ञानशा त्रा’ या या 

अ युद्भतु शोधने िनिवर्वादपणे सरंजामे यांनी िस द क न दाखिवले की नाही? या उतार् यातील प्र येक श द 

गयाळ वेदातील सकू्तांसारखा मतं्रमय आहे खराच! िवज्ञानाचा पुरावा यावा तर असा! लोकमा यांची 
माता पंचग य पीत असे आिण या सा वी या पोटी लोकमा यांसारखा सपुुत्र िनपजला अथार्त पंचग य 

हेच या अलौिकक पुत्रप्रा तीचे िद यौषध!! 

कायर्कारणभाव जाण याची बु दीची क्षमता धमर्भोळेपणाने कशी पंग ूहोते याचे या वरील गयाळ 

कोिटक्रमाहून दसुरे उदाहरण काय यावे? लोकमा यांची माता, पंचग याप्रमाणे मीठ, मोहरी, मसाला, 
भात, वरण, पाणी, भा या प्रभतुी िकतीतरी पदाथर् लहानपणापासनू सेवन करीत न ह याच, असे काहीएक 
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गमक अजनू सापडले नाही मग या पदाथर्पैकी पंचग यसेवनानेच असा अलौिकक पुत्र झाला आहे हे कसे 

िस द झाले? सरंजा यासारख्या गोमयानंदांना ते पंचग यप्राशनाचे फळ वाटते. लवणानंदासारख्या मीठ 

खा या या अिभमा यांना मीठ खा ले हणनू लोकमा यासारखा पुत्र झाला असे याच यायाने कां वाटू 

नये? वॉिशगं्टन, नेपोिलयन, लेिनन, डािवर्न यां या मातांपैकी िक येक प्रायशः गोमांस सेवीत िन िक येक 

प्रसगंी म यही पीत! मग गोमांस खा याने अलौिकक पुत्र ज मतात असेही ‘ित्रकालज्ञानी’ िनयम कां 
बांधता येऊ नयेत? पण गाईसारख्या एका पशूस अक्षरशः देवता मान याइतकी यांची भावना ‘धािमर्क’ 

यांची बु दीही पंचग य िप याने अलौिकक पुत्र होतो असे िव वस याइतकी पंग ू झाली नसती तरच 

नवल!! 

 - महारा ट्र, माचर् १९३६ 

 
 

११. ही भतूदया की भतूबाधा? जी मानवी िहतास पोषक तीच खरी भतूदया 
मनु यसमाजाचे थैयर् िन प्रसगी, सखुसमाधान िन शोभा, या काही अ युदार भावनांवर 

अवलबंतात यां यात दया मखु्य होय. मलुाला जरशी आई तशीच समाजाला दया. ित या दधुावर तो 
जगतो! ित याच ममते या मांडीवर वाढतो.  

अिहसंा हीही ित या घा वथीर् दयेचाच एक पोटभेद आहे. यापक अथीर्, कोणासही श दानेदेखील न 

दखुिवणो या अथीर्, अिहसंा हीच िनि क्रय दया. पण चांग या दाईसारखी बळेच कोणास दखुिवणार नाही. 
पण दया ही आईसारखी दःुख पाहताच द्रवेल, दखुणाअताची शु ूषा यापायी वतः दखुणाईत झाली तरी 
ममतेने करीतच राहील. यासाठीच सतंस जनांनी हटले आहे, ‘दया धमर् का मलू है!!’ 

 

मनु यदया िन भतूदया 
 

मनु याने मनु यावर दया करावी हा माणसुकीचाच धमर् आहे. दया ही मनु याची एक अ युदार 

अशी नैसिगर्क प्रवृ ती आहे; अ युदार अशासाठी की, देशकालपात्रिववेकाने या भावनेचा सदपुयोग मनु य 

करीत गेला तर मानवी समाजाचे यात क याणच आहे. परंत ुमनु याची दयाशीलता ही मनु यापरुतीच 

मयार्िदत नसते. दःुखी मनु य तळमळताना पाहून, लेक  पाळ यातून पडताना पाहून मनु य जसा दयेने 

द्रवतो, याची समवेदना जागनू या दःुिखताचे दःुख याला िनवारावेसे वाटते, तसेच याच समवेदने या 
जािणवेसरशी मनु येतर प्रा यातील एखादी पाळीव गाय ख डयात पडून दखुावली तर ितचीसु दा 
मनु याला सहजीच कीच आ यावाचून बहुधा राहत नाही. प या या घरटयातून अपघाताने ध पािदशी 
िपल ूिचविचव क  लागताच याला चटकन उचलनू पाणी पाजनू सरुिक्षत उबेत ठेव यावाचून मनु याला 
चैन पडत नाही. 

मनु यदयेची या ती याच प्रिक्रयेने वाढत जाऊन प्रथम मनु याला उपयुक्त या या प्रा यांिवषयी 
वाटणार् या दयेत-प्रािणदयेत-पिरणत होते. िहदंूंना गाईिवषयी मम व वाटू लागले. अरबांना उंटािवषयी 
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िवशेष ममता वाटू लागली. यू लोकां या धमर्ग्रथंांतून यांचे प्राचीनतम पूवर्ज शेळयामेढयांना कसे जीव 

की प्राण करीत ते पानोपानी ग्रिथलेले आहेच. जे मांसाहारी असत तेदेखील या उपयुक्त प्रा यांना 
मारताना मनात या मनात या कू्ररतेला लाजत. आप याला जसा प्राण िप्रय, दखुापतीने आपण जसे 

िव हळतो, तसेच या प्रा यांनाही यांचा प्राण िप्रय अस याने ते मरणास िभतात, दखुापतीने दीन होऊन 

गयावया करतात, िव हळतात, ही समवेदना मांसाहारी लोकां या मनाला बोच यावाचून राहत नाही. 
भयाने, लोभाने, क्रोधाने िकतीही दाबून टाकली गेली तरी, प्रािणदयेची ही भावना मांसाहारी मनु यांतही 
या वा या प्रमाणात असतेच असते. हणनूच मगृया करणार् या मगृयुला देखील गोळी लागनू पडले या 
िन मरणाचे आचके देणार् या वाघाला पाहून याची काहीतरी कीव येते. ते काळयाभोर, चंचल िन पे्रमळ 

नयनांचे मनोहर हिरण या यामागे लागले या पार या या ती ण बाणांनी िविंधले जाताच जे हा धाडकन 

खाली पडते आिण या या या कमळासारख्या डोळयांतून पडणारी िटपे जीवनाची याचना करीत गळू 

लागतात, ते हा या प्र येक पार याचेही मन याला आत या आत टोच यावाचून सहसा राहत नाही की-
’न खल ुन खल ुबाण सि नपा योऽयमि मन ्। मदृिुन मगृशरीरे तूलराशािववािग्रः।। क बत हिरणकानां 
जीिवतं चाितलोलम। क च िनिशतिनपाता वज्रसारा शरा ते।’  

बु द भगवान बु द वप्रा तीपूवीर् ता यात राजपुत्र गौतम याच भिूमकेवर जे हा होते, ते हा तेही 
क्षित्रयोिचत मगृयेत भाग घेत; पण देवद ता या बाणाने याकूळ होऊन एक पक्षी राजपुत्र गौतमा या 
पायापाशी एकदा तडफडत पडला असता या या या प्राणांितक वेदना पाहून गौतमांना इतकी दया आली 
की यां या वतः या डोळयांतूनही िटपे गळू लागली. यांनी आप या हाताने शु ूषा क न या प याला 
या दःुखाप तीतून वाचिवले. जो पराक्रमी पु ष पुढे गु  गोिवदंिसगंां या प९चात िशखांचे धरुीण व घेऊन 

पंजाबात मसुलमानांना कदर्नकाळासारखा भासला, तो वीर बंदा या या पूवार् मी एक साधू होता. याला 
ती उपरती हो याचे कारणही हेच झाले. तो मगृयेत अ यंत िन णात असे. धनुधर्रांत याचा हात धरणारा 
वीर िवरळा. पण मगृया करता करता एके िदवशी या या शराने एक हिरणी मारली गेली. जवळ जाऊन 

पाहतो तो ती गभर्वती! या शराने िव द, िव हळत, ती रक्त ओकत आहे आिण या अस य घावासरशी 
िवकलगात्र मगृीचा गभर् फाटून दोन सुदंर पाडसे फटकन बाहेर पडून तडफडत आहेत!! या क ण 

यासरशी या मगृयू माधवदासाला दयेचा इतका अनावर उदे्रक आला की, याने पु हा धनु य हणनू 

हाती धरावयाचे नाही, मगृया िन जीवह या हणनू करावयाची नाही, असा िनधार्र क न वै णव साधूची 
दीक्षा घेतली आिण मगृयू माधवदास िनरिमष साधू झाला.  

ही जशी यक्तींची ऐितहािसक एकदोन उदाहरणे वानगीसाठी दाखिवली, तशीच या धमर्पंथांनी 
मगृया वा मांसाशन वा प्रािणिहसंा आमलूाग्र सोडली नाही, यांनीदेखील मार यामार या या प दतीतही 
यात या यात कमी कू्रर प दत वीकारावी हूणन जे िनबर्ंध घातलेले आढळतात, तेही या चोरटया 
दयेचेच परुावे होत. उदाहरणापुरते मसुलमानं या िन आप या िहदंूंतील िशखां या प्रा यांना मार या या 
प दतीत माजलेला वाद पाहा मसुलमानांत मांसाशना तव पशुवध करताना सरुी खसाखस करवतीसारखी 
चालिवतात. यायोगे काप या जाणार् या पशूला या अिधक वेदना भोगा या लागतात िततक्या तरी 
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टाळा या या हेतूने िशखांत एका झटक्यासरशीच पशलूा मारले पािहजे असा धमर्िनयम घालनू िदला. या 
िनयमावर धािमर्क छाप पड यामळेु धमर्छापा या ढीत जी ‘पापपु या’ची वृ ती बळावते तशी बळागून 

कोणताही पशू तसा झटक्यासरशी जर न मारला गेला तर याचे मांस खाणे पाप होय, अशी िन ठा 
प्रचलली, पिह या मसुलमानी प दतीस ‘हलाल’ हणतात; दसुर् या एका घावासरशी मार या या प दतीस 

‘झटका’ हणतात. अथार्त धमर्छाप अितरेका या नेहमी या प्रभावाने मसुलमान ‘झटका’ मांस कधीही, 
उपाशी म  लागला तरी, खाणार नाही. ‘हलाल’ मांस खाणे शीख िनिष द मानतात. या मतभेदामळेु 

पंजाबात दो ही समाजांचे कसाईखाने वतं य असतात, इतकेच न हे तर ते शेजारी शेजारी असले, तर 

एकमेकां या धमर्भावना दखुावतात हणनू अनेकवार भांडणेही होतात! या भांडणातील धमर्वेडाची बाजू 
सोडली, तर या लेखापुरती जी मखु्य गो ट उ लेखाहर् आहे, ती ही की, प्रािणवध करतानाही मनु या या 
मनात या प्रा या या दखुापतीसरशी दयेचा काहीना काहीतरी उदे्रक होतोच होतो. मनु यदया जशी 
उपजत, तशीच मनु या या मनात यांच समवेदने या बळे, सहानुभतूी या वाभािवक प्रवृ तीमळेु, 

प्रािणदयाही उपज यावाचून राहत नाही.  
या भावनेने यांची दयाशीलतेची कक्षा य चयावत प्रािणमात्रात सामाव याइतकी यापक झाली, 

यांनी सवर् स गणुांम ये भतूदयेला अ यु च थान िदले. मनु यदयेची या ती प्रथम मयार्िदत प्रािणदयेत 

होऊन शेवटी अ यंत कोवळया िन साि वक स पु षां या मनात ितची पिरणती याघ्रिसहंािदक िहं  

पशूंवरही दया करणार् या भतूदयेत झाली. 
जर आपणच ‘िनवरः सवर्भतूेषु’ झालो आिण ‘दया सवषू भतूेषु’ क  लागलो, तर याघ्रिसहंािदक 

िहं  पशूही आपले वैर सोडून देतील, आपण साधू झालो तर तेही साधू होतील, नाही कशाव न? - अशी 
असभंव आशाही यांनी धरली! तसे होणार होतेच, अशी हमीसु दा िदली! आिण भतूदयेस 

यवहारिव याचा कृतसकं प क न तो प्र यक्ष प्रयोग आप यापुरता तरी अनेक स पु षांनी आजवर 

क न पािहला. या वा या प्रमाणात भतूदयेचा महनीय धमर् वतः शक्यतो आचरणारे हे स पु ष जगातील 

बहुतेक प्रगत समाजात मधून मधून िनघाले; परंतु भतूदया हे नुसते ताि वक ब्रीदच काय ते न मानता ती 
आप या प्रितक्षणा या यवहारात आच न दाखिव या या कायार्त िहदं ूरा ट्राने अिभनंदनीय, अ युदार 

पण अयश वी असा जो महनीय प्रयोग केला तो केवळ अतुलनीय होय! दसुर् याचा प्राण घेऊन आप या 
पोटाची खळगी भर याची यांना इतकी िशसारी येऊ लागली की लक्षावधी लोकां या जाती या जाती 
िनवृ तमांस झा या! शतके न हे सह के आप या भोगिवलासाचा याग क न असहनीय बंधने वतःवर 

लादनू घेऊन भतूदये या ब्रीदास यांनी अ याप सभंाळले आहे! या प्र ांची मतमतांतरे चिचर्ताना 
मनु मतृीतच हटले आहेः 

योऽिहसंकािन भतूािन िहन या मसखेु छया। स जीव व मतृ चैव न कि च सखुमेधते।। 
(अिहसंक प्रा यांना मा  नका! या याही पुढे जाऊन सांगतात-) यो ब धनवधक्लेशा प्रािणनां न 

िचकीषर्ित । स सवर् य िहतपे्र सःु सखुम यु तम ुते।। नाकृ वा प्रािणनां िहसंा मांसमु प यते किचत।् 
नच प्रािणवधः वग्यर् त मा मांस ंिववजर्येत।्। समु पि तं च मांस य वधब धौ च देिहनाम।् प्रसमी य 
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िनवतत सवर्मांस य भक्षणात।्। अनुम ता िवशिसता िनह ता क्रयिवक्रयी। सं कतार् चोपहतार् च 

खादक वेित घातकः।। वमांस ं परमासेन यो वधर्ियतुिम छित। अन य यर् िपत देवां ततोऽ यो 
ना यपु यकृत।्।’ (मनु.अ.५) 

प्रािणमात्रास दःुख नकोसे, जीव यारा; जसा आप याला! हे म न प्रािणमात्रास दखुवू नकोस, 

यां या जीवाला क्लेश होईल असे क  नकोस, उलट यांचे दःुख िनवार या तव वतःचा बळी यावा 
लागला तरी िचतंा नाही! या दया ममतेपायी भयंकर दु काळातही यांनी मांस वा म य खा ले नाही. 
िपजंर् यात पाळलेले पोपट सोडून िदले, तुकारामाप्रमाणे पाखरांना शेते खाऊ िदली, मगृया व यर् मानली, 
यज्ञात बळी यावयास चालिवलेले कोक  लगंडतेसे पाहून ते बु दासारखे गिहवरले, या कोकराला 
वतः या लेकरासारखे कडवेर घेऊन चालले, यज्ञात पशुवधा या ठायी घतृपशचूा वा िप ट पशूचा िवक प 

कि पला, गायीची सेवा देवा या सेवेसारखी पिवत्र मानली, मुगं्यां या वा ळावर जाऊन पीठ िन साखर 

पेरली, सापालादेखील वषार्तून नागपंचमीचा एक िदवस का होईना, पण जाितवैर िवस न िव वबंधु वाने 

नाते म न दधू पाजीत आले, आिण िक येक तर वतःला डसणार् या सापालासु दा मा  न देता िजवंत 

जाऊ देत आले!! ढेकूण, िपसवा यांनासु दा न िचरडता दरू नेऊन सोडले, कीडमुगंी मरेल हणनू पाहून 

पाहून ज मभर पाय टाकले, िनक मी गाईचेच न हेत तर कु यांचेही शेकडो पांजरपोळ घातले, कु यां या 
िपलांना पोटभर दधू िमळत नस यास धमार्थर्ं पांजरपोळांम ये लेकरांना लावावे तसे या कु यांना दधुाचे 

उकाड ेलावले, या याही पढेु जाऊन सू म प्रा यांचेही दःुख िनवार यासाठी िनदान, यांची ह या तरी घडू 

नये हणनू, पाणीसु दा तापवून िपऊ लागले-की यायोगे पा यातले जीवजतंू िजवंतपणे खाऊन 

टाक याची राक्षसी कू्ररता हातून घडू नये! िदवसा अ नावर घ घावणारे जीवजंतू िदसतात तसे रात्री िदसत 

नाहीत, चुकून अ नाबरोबर पोटांत जातील, या भये रात्री असे जेवायचे नाही, असे कडक आचार सह ावधी 
लोकांनी ज मभर पाळले! वासासह अनेक सू म जतंू आत खेचले जाऊन मरतात असे तकूर् न नाकावर 

फडकी बांधून ठेवली की, यायोगे बाहेर या अनेक जतंूंचे जीव वासासरशी आत खेचले जाऊन गदुम न 

म  नयेत! िततकी तरी िहसंा टाळावी!!! 
मगृया िनिष द; अवघा दािक्षणा य ब्रा मण, जनै, वै णव प्रभतुी जाितपंथानयुायां या लक्षावधी 

लोकांनी शतक शतके मांसम यांचा आहार सवर् वी व यर् केलेला आहे! दसुर् या याच मांसारक्तांवर 

आपले मांसरक्त वाढिव याची चटक ही राक्षसकी की माणसुकी? याची आव यकता तरी काय? जर 

‘ व छंदफलजातेन शाकेनािप प्रपूयते । त य दग्धेदर याथ कः कुयार् पातकं महत’्!! िबचार् या पाखरांचे 

पंख कां या या पाचोळयासारख उखड; सुदंर हिरणांचे देह वांग्यासारखे भाजनू भाजनू िच न िच न यांत 

मसाला भर; पायाने दाबून ध न प्राणासाठी केिवलवाणे ओरडणार् या क बडयांची मान कचाकच काप; 

आिण तो भयंकर रक्तबंबाळ खािटकखाना! ते प्राणाि तक वेदनांचे हंबरड!े! हर हर! क चे नमृांस खाणार् या 
या िपशा यांपेक्षा ही कू्ररता काय कमी आहे? यापेक्षा ही शु द, सरस िहरवीगार, ताजीताजी शाकभाजी; 
ही सरंुग, समुधुर फळफळावळ, ही नाना प्रकारची वाद,ू साि वक धा ये; यावर काय पोट भरता येत 
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नाही? मग ते मांसाहाराचे पैशािचक पाप कां करा? शाकाहार, धा याहार, फळाहार-िकती िहसंाशू य 

माणसुकीस साजेसा! साधुजीवनास तोच योग्य! 

पण इतक्यात अ यंत कोमल, मनाची दया डोळयांत िटपे आणनू हणनू लागली, धा याहार? 

शाकाहार? हे पाहा, या धा यभाजीपा यासाठी शेतकरी नांगर चालिवताहेत ितकड!े नांगरा या 
फाळासरशी कीडमुगंी, जीवनजतंूंची भभूागी वसलेली नगरे या नगरे उ मळून कोसळत आहेत. यां या 
वसाहतीची नािदरशाही क तल चालली आहे! लाखो जीव तुम या या शतेीपायी ठायीठायी िजवास 

मकुताहेत! आिण तु ही हणता धा याहार, शाकाहार हा साि वक, अिहसंक िन साधुशील हणनू!! तो 
सहंाराचा खािटकखाना िजतका िहसंक, िततकीच ही धा याहाराची वा शकाहाराची शेती! मोठया थूल 

जीवाला जीव िजतका िप्रय, िततकाच सू म जीवाला जीव प्रीय! ते हा खािटकखाना तेवढा िनषेधूनच 

चालणार नाही, तर दयाशील साधुसतंांनी ‘िहसंाप्रायां पराधीनां कृिष य नेन वजर्येत।्।’ हणनू मगृया जशी 
िनिष द, मांसाशन सवर् वी व यर्, तशी िहसंा सपंूणर्पणे टाळणे तर धा याहार, शाकाहार, कृषी ही पंचमयच 

ठरली!! तरीही दयाशीलतेचा, अिहसंक बु दयाचरणाचा हा मननीय िन सिद छ प्रयोग करणारे शतावधी 
स पु ष कचरले नाहीत. कृषी नसला तरीही आपोआप उगवणारी नानािवध वन पतींची िन फलवकृ्षांची 
कानने या कानने िनदान या भारतभतू तरी काय थोडी आहेत? आ ही केवळ वन पती िन फळे खाऊन 

राहू पण भतूदये या ब्रीदाचा बाणा कलंकू देणार नाही! या स पु षांचा हा िनि चय कोण याही प्रकारचा 
गिवर् ठ अिभिनवेश न हता. यांचे कोमल अतंःकरण जीवमात्रा या दःुखाने द्रवेच मळुी तसे! 

पण मानवी मना या कू्ररतेला जशी सीमा नाही, तशीच या या कोमलतेलाही सीमा नाही! केवळ 

व छंदपणे उगवणार् या वन पती िन येणारी फळे खाऊ हटले तरी हात धुऊन पाठीस लागलेली िहसंा 
िवकट हा य क न उपहास ूलागली की, ‘वन पती िन फळे? पण या सू म िवचाराची वाट तू चोखाळीत 

आलास, याच सू म िवचारला िवचार की वन पतीलाही प्राण नाही की काय? सखुदःुख, भावना नाहीत की 
काय? प्र येक त्रीकेसर िन पुंकेसर कामे छेने सयंुक्ती हो यास कामीकािमनीप्रमाणेच लपंटलेला असतो! 
यांना लागलेले फळे हे यांचे अप यच आहे! या प्र येक फळांतील प्र येक बी पु हा उगवून ये यासाठी, 
वाढ यासाठी, प्रकाशवायुजल यांची ची चाख यासाठी, भमूीत जनू उगिव यासाठी उ सकुलेले 

असणारच! प्र येक वकृ्षलता सजीव, प्र येक फळांतील प्र येक बी एकेक गभर् आहे! असे जे फळ तू खाणार 

यांतील प्र येक बीजामागे एकेका भ्रणूह येचे पातक तुला लागणार! 

िबचारी भतूदया! पु हा द्रवली! वरील सू म िववेक वर िदला आहे याहून िकतीतरी िव ताराने हे िववेचन 

या स पु षांनी, िवशेषतः आप या जनै धमर्बंधूं या आचायार्ंनी, आप या प्राचीन ग्रथंांतून केलेले आहे. 

इतकेच न हे, तर शेवटी यांनी यांत या यात कोणती फळे खा ली असता ही बीजिहसंा यांत या यात 

यून घडते, ती को टकेदेखील िदली आहेत! उदाहरणाथर्, वांगे अितिनिष द, कारण शतावधी बीज 

िहिंस याचे पाप! आंबा याहून यनू िनिष द, कारण यात एकाच कोयीची, एकाच बीजाची िहसंा घडणार! 

पण तरीदेखील िहसंा ही टाळता येणे अशक्य; ते अशक्यच ठरणार! फार काय, अगदी एकबीजी 
फळाहारदेखील जरी टाळला, आहार असा जरी केलाच नाही नसुता वारा िपऊन जरी कोणी महातप वी 
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रािहला, तरीदेखील भतूदयेचे येय सपंणूर्पणे आचरणे यास अशक्यच होणार! कारण नुसता वारा याले, 

तरी वार् यातून असखं्य सू माितसू म जीवजतंू पोटात िश न जठरानलात भ म होणार! 

अन ्मनु याचे जीवन हेच अशा प्रकारे सवर्थवै िहसंामय आहे असे पाहून भतूदयेसाठी याचाच नाश 

केला, काहीच न खाता-िपता, आपणांसच उपाशी मारले, तरीदेखील िहसंा टळणार नाही! कारण आ मघात 

हणजेही प्राणघात! िहसंा!पाप!! आिण जर मनु यमात्राने हाच धमर् पाळला तर मनु यजात या जात 

िहिंस याचेच मह तम पातक पदरी पडणार! 

इतर येयासाठी मनु य वतःचा बळी देऊन तरी एक वेळ या येयाचा िवजय सपंाद ूशकेल; पण 

अिहसें या, भतूदये या येयािवषयी सवार्ंत कठीण िन सवार्ंत दु तर अडचण हीच असते की, या 
येया या िवजयाथर् वतःचा बळी देणे हणजेच या येया या सवर् वी उलट जाणे, या येयाचा सपंूणर् 
पराजय करणे, या अिहसंा येयाचीच िहसंा करणे ठरते! िहसंा घडू नये आिण जगणे तर िहसेंवाचून 

जगताच येत नाही; हणनू मनु य वतः मेला, िकंवा मनु यजात या जात जरी काही न खाता न िपता 
हुता याचे मरण मरती झाली, तरी तीही िहसंाच अस याने यायोगे जे टाळावयाचे तेच पाप अचूकपणे 

पदरी पडते! जगावे तरी िहसंा! मरावे तरी िहसंा!! 
  

अशक्य! अशक्य!! अशक्य!!! 
 

असा हा भतूदयेस वा अिहसेंस सवर्तोपरी आचर याचा आप या िहदं ूरा ट्राने प्राणपणाने केलेला 
प्रयोग सवर् वी अ यवहायर् ठरला. या दैवी स गणुाचा शक्यतो अवलबं कर यासाठी यांनी जो याग 

केला, जे क्लेश सोसले, जी तप या आचरली, ती माणसुकीस सवर्थैव भषूणभतूच गणली जाईल. यांनी 
जगात कोण याही रा ट्राने यापायी सोसले नाहीत असे क ट सोसले, अशी िचकाटी दाखिवली. यां या 
स हेतूचा करावा िततका गौरव थोडाच आहे; आिण या महनीय प्रयोगात यांना आलेले अपयश हेही 
यश वीच आहे. कारण दयाशीलतेला मनु य कोठपयर्ंत आच  शकतो, भतूदया सवर्थैव शक्य आहे की 
नाही, हा प्र  यांनी एकदाचा िनकालात काढला. कोण याही प्रयोगाची अिस दी हीही एक िस दीच असते. 
मगृजळा या शतवार पाठीस लागनू हिरणे फसतात हणनूच मगृजळ फसवे आहे हे ज्ञान झाले. आकाश 

पवर्तावर टेकले आहेसे वाटते ते खरेच तसे आहे की काय हे पाह यासाठी पवर्तामागनू पवर्त चढून 

कैलासा या िशखरावर चढले तरी आकाश पु हा आपले उंच या उंचच आहे असे िदसले, ते प्रयोग अयश वी 
झाले, हणनूच आकाश हाती येत नाही हे ठरिव याचा प्रयोग यश वी झाला. तसेच िनरपवाद भतूदये या 
वा अिहसें या मगृजळापाठी धावता धावता ते मगृजळच ठरले. जगावे तरी िहसंा! चालावे तर पायीपायी 
शतावधी जीव मरतात! बसावे तरी बस याखाली शतावधी सू म जतं ू िचरडून जातात! वासो वास 

करावा तरी जीवजतंू मरतात! नाकास फडके बांधले तरी यातूनही आत जाणारे अितसू म जतंू मरतात, 

आिण देहातून बाहेर पडू पाहणारे जतंू वास रोिध याने आत या आत तडफडून मरतात! मळुी नाकत ड 

िशवूनच टाकले, तर मनु यच मरतो! पाणी थंड यायले तर जीवजतंू पोटात जाऊन मरतात, उकळून 
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यायले तर िजवंत उकळले जाऊन मरतात! हात हलिवला तर शतावधी जीवजतंूंचे मडुदे पडणार! नुसती 
डोळयांची पापणी हलिवली तरी ‘प मणोऽिप िनपातेन येषां या कंधपयर्यः’ असे अितसू म जीव मारले 

जातात, घायाळ होतात! सू म जीवजतंूंची गो ट सोडली, तरी मांस खावे तर थूल जीवांची ह या! धा य 

खावे तर शेतातील लक्षावधी कीडमुगं्यांची, उंदीर-घुशींची, साप-सरुवंटांची ह या! झाडपाला, फळे खावी तर 

वन पतीही जीवच!! काहीच न यावे, न खावे तर मनु य जात या जात ठार! मशकासाठी मनु याचा वध, 

बागरुडयासाठी ब्र मह या, सापासाठी साधूचा घात!! रोगाणहूी जीवच-अथार्त औषधालये हणजेच 

कसाईखाने!! जतंाची पूड घेतली तर जतं- हणजेच अगदी आप या पोटी आलेले जतंू-मरणार. न घेतली 
तर मनु यच मरणार! क्षयावर औषध घेतले तर क्षयजतंू क्षयाने रोडावणार. यांना अस य दःुख होणार; न 

घेतले तर या पशर्ज य साथीने शतावधी माणसे मरणार! ना वर दया करावी तर मनु याला अस य 

दःुखात िपचावे लागणार. मनु यावर दया करावी तर ना चा िकडा रक्त, पू न िमळून उपाशी मरणार! 

मांजरा या हातून उंदीर सोडवावा तर मांजरास दखुिवले जाणार, न सोडवावा तर उंदराचा गळा घोटला 
जाणार! घरात िशरले या बुभिुक्षत वाघावर दया करावी तर कोवळया लेकरांचे कंठ कडाकड फोडले जाणार, 

लेकराला वाचवावयास जावे तर वाघाचा कंठनाल कापावा लागणार! क चे धा य फाकावे तर माणसे पोट 

फुगनु मरणार, ते दळावे, कांडावे, रांधावे तर या या कृ यांत वातावरणीय शतवधी जतंू कुटले, दळले, 

जाळले जाणार! एवढयासाठी दयाशील मिृतकारांनी पाच ह यां या ‘पंचसनूादोषपिराराथर्म’् वै वदेव 

करावा हणनू आज्ञािपले; पण या पाची ह यांत िजतके जीवजतंू मारले गेले असतील िततके या 
वै वदेवा या प्रदीघर् कंुडात पु हा ते िजवंत जाळले जातात यांचे काय? अशक्य! अशक्य! सवार्ंगपूणर्, 
यथावत भतूदया ‘दया सवषु भतूेषु’ आचरणे मनु याला अशक्य आहे. या वाटे या प्र येक पावलावर िन 

वतुर्ळावर दलुर्घ्य अडसर सृ टीनेच लावला आहे की, ‘जीवो जीव य जीवनम!् मनूने सिृ टिनयमांचे सार 

या एका सरेुख लोकात ग्रिंथले आहे तोच या महनीय प्रयोगात िसि दलेला िस दा त की -  
चरानामचरा भ या दंि ट्रणाम यदंि ट्रणः। 
सह तानामह ता च शूराणां चैव भीरवः।। 

 
 

दांिभक श द छल 
परंतु शतकोशतकां या प्रयोगाने िसि दलेला हा िस द त डोळयांआड क न पु हा आपले ‘मी 

अिहसेंस वा भतूदयेस सवर्थैव आच  शकतो. सवर् मनु यांनो, तु ही तसा तो धमर् आचरा’ असा हटवादी 
उपदेश कोणी िकतीही सिद छेने जरी क  लागला, तरी तो दांिभक श द छला या ख डयात पड यावाचून 

राहत नाही! बौ दांनी पळवाट काढली की दसुर् याने मारलेले मांस खा यास हरकत नाही. नसेल! पण ती 
काही यथाथर् अिहसंा न हे! अनुमतंा (अनुमोदक) हा, जसा िवशिसता (ह यारा), तसाच एक घातक  हे मननेू 

प टच सांिगतले आहे. चोरीचे द्र य लाटणे हीही चोरीच. जनैात रा यकत झाले, लढाया के या, शेकडो 
सिैनक मारले; पण ती हणे ह या नाही! कां? तर ‘म यु त म युमहर्ित’! ‘ यां या अपराधानेच यांना 
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मारले, मी नाही!’ हा केवळ श द छल! सपर् मलुाला डस ूलागला असता याला मी काठीने मारले; जर 

सापाचा अपराध नसता सापाला मारता तर ‘म यु त म युहर्ित’ हे हणणे शोभते! खरी गो ट हीच की, 
या या अपराधासाठी मी सापाला मारले!! यथावत अिहसंा वा सवषु भतूदया आचरले मला अशक्य झाले! 

घर या साखर-गळुां या ड यातून झाले या मुगं्यांना चुलीवर चटके देऊन मारायचे िन मग िचमटूभर 

साखर घेऊन वा ळांतील मुगं्यांना चारायची! भतूदया आहे ही, पण ती िनरपवाद न हेच न हे! 

 

महा मा गांधींचीच अगदी चाल ूगो ट घ्या! 
 

मळुातच जे असा य ते सा य आहे, अशा सिद द अिभिनवेशाने कायावाचामनसा अिहसेंचे 

िनरपवाद आचरण करा. मी करतोच आहे, अशा बा यापायी या स पु षालासु दा िकती श द छल िन 

िवसगंत वतर्न करावे लागले ते दोन-तीन उदाहारणांनीदेखील पि टता येत,े दधू िपणेसु दा िहसंा. कारण 

रक्तांचे दधू बनते! हणनू यांनी एकदा दधूच विजर्ले. पण पुढे देह वा या तव दधू अव य झाले. ते हा 
गाईचे दधू तवेढे व यर्, बकरीचे चालेल, हणनू ते सेिव यास आरंिभले! पण बकरीचे दधू काय रक्तांचे 

नसते? बकरीचे दधू काय िनभळ गगंोदकापासनू बनते? साप डसतो तरी याला मा  नये, सोडून यावे, 

हणनू सारखे उपदेिशले; पण िपसाळले या कु यांनी प्रळय मांडला ते हा यांना मारावे, मह ती िहसंा 
टाळ यासाठी लघुिहसंा करावी, असे फमार्न सोडून िपसाळलेली कुत्री मारिवली! मग याच कारणासाठी 
साप कां मा  नये? हा िन वळ श द छल आिण याला दंभाचाही दगुर्ंध!! लेग हटिव यासाठी लोकांनी 
उंदीर मारले तर यांची िनदंा केली! उंिदरालाही जीव नाही का? हणनू डु ढाचायीर् थाटात प्र  केले; पण 

साप कां मा  नये, हे सांगताना साप उंदरांना खातात हणनू शतेीस उपकारक, हे कारण झाले? उंदीर 

सापाकडून मारिवणे ही काय ह या न हे? चोरी कर यासाठी चोरांना नोकर ठेवणे ह या न हे? चोरी 
कर यासाठी चोरांना नोकर ठेवणे हा काय सावाचा धदंा? यां या केळयां या बागेवर माकडांची धाड पडली, 
ती गीते या उपदेशाने काही जाईना. ते हा ‘कमीत कमी िहसेंत’ माकडांना कसे मारता येईल याचे उपाय 

शोधले; हा िशखांचा ‘झटका’च न हे काय? पूणर्पणे अिहसंक ब्रीदाला ते मुळीच ध न नाही. लेग पस  

नये हणनूसु दा उंदीर मारणे पाप, असा गांधीजींसारखा वा यात उपदेश देणारा जर कोणी गावातून 

मलेिरया हटिव यासाठी डबक्यातील डासांची क तल कर यासाठी यां यासारखाच िनघाला, तर 

डांसदेखील याला पुस यास सोडणार नाहीत की ‘आता कोठे गेला आहे राधासतुा तुझा धमर्?’ 

गांधीजींना एकदा अपिडसाइिटस झाला, ते हा यां या देहातील रक्तांवर या रोगांणूचंी वसाहत 

आनंदाने नांद ू लागली. पण पुढे यावर श त्रिक्रया करवून यांची यांनी क तल उडिव यासाठी या 
शतावधी जीवांचा नाश केला! तो कां? जीवाजीवात तुलना करावयाची, िहसंाधमर् िनरपेक्षपणे न आचरता 
सापेक्षतःच आचणे अव य, हेच ना याचे समथर्न? आता या वषीर् गांधीजींना मलेिरया झाला ते हा 
ग्णालयात जाऊन यावर औषध घेऊन ते रोगजतंू मा न यांनी वतःचे आरोग्य राखलेच की नाही? 

गु वायूर या देवालयप्रवेशासारख्या अनेक प्रसगंी काही जणां या भावना इतक्या दखुाव या की, यांनी 
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महा माजींचाच भ मासरुी मतं्र उलटा मा न अ नस याग्रह केले. ‘गांधींना मला भेटू या, नाहीतर मी 
दाराशी उपाशी मरतो,’ हणनू एकजण गांधीजीं या िन मरणा या दाराशी बसला. पण अशा प्र येक सा या 
प्र नीदेखील गांधीजींनी साफ उ तरे िदली की, ‘तु ही वाटेल िततके जण मरणी मेलेत तरी िचतंा नाही. मी 
माझी चळवळ सोडणार नाही. नुसती भेट दे यावारी जरी तुझा जीव वाचत असेल, तरी तो वाचिवणार 

नाही! वाटेल तर भेट देईन, नाही तर नाही.’ आिण या पायी या अ नस याग्रहीं या जीवांना अतोनात 

क्लेश िन उपासमार सोसावी लागली! ही काय िनरपवाद भतूदाया? िनरपेक्ष अिहसंा? एक गाईचे वास  

दःुसा य दखु याने तडफडू लागले; या दःुखाची दया येऊन गांधीजींनी याला गोळी घालनू ठार करिवले! 

ही दया असो वा नसो, पण िनरपेक्ष भतूदया, िनरपवाद अिहसंा न हेच न हे! असलीच तर तुलना मक 

अिहसंा, सापेक्ष भतूदया असेल! 

 

तर मग शक्य या तौलिनक भतूदयेची, सापेक्ष अिहसेंची कसोटी कोणती? 
 

मनु याला शक्य िन इ ट अशा भतूदयेची आजवरची कसोटी हणजे याचे याचे धमर्ग्रथं 

समजली जाई. आप या धमर्ग्रथंापलीकड े इतर धमर्ग्रथंांचे ज्ञान िकंवा बहुतेक प्रकरणी अि त वसु दा 
जे हा िनरिनराळया रा ट्रांना माहीत न हते, ते हा आप यापुरता आपला धमर्ग्रथं कसाबसा बरा वाटत 

होता. पण आता सवर् धमार्ं या तुलना मक ज्ञाना या या युगात यां यातील िवसगंती इतकी प ट झाली 
आहे की, यांची या प्रकरणातील कसोटी अगदी कुचकामी िन हा या पद ठरावी. या ग्रथंां या आधारे 

मसुलमान डुक्कर खाणार नाहीत, िख्र चन डुक्कर िन गाय दो ही खातील; बौ द मेलेले वा मारलेले डुक्कर 

खातील, मारणार नाहीत; जनै, वै णव यांपैकी काहीच खाणार नाहीत!! नुसती ब्रा यणांचीच गो ट घेतली, 
तरी बंगाली ब्रा मण मासे खातील, मांस, कोबंडी खाणर नाहीत; दािक्षणा य मीमांसक यज्ञातील मांस 

खातील; इतर ब्रा मण मांस, मासे, क बडी, यज्ञीय-अयज्ञीय काहीही खाणार नाहीत, पण कॉडिल हर या 
बाट यांचा मात्र फ ना पाडतील! यू लोकांचा, मसुलमानांचा िन िहदंूंतील मातार्ंचा, जनैांचा असे धमर्ग्रथं 

एकत्र क न यातील खा याखा य पदाथार्ं या तािलका एकसमोर एक ठेव या की, या प्रकरणी यां यात 

िनबुर्ं द िवसगंती ओतप्रोत भरलेली आहे आिण एकाच देवाची ती ित्रकालबािधत िन सावर्देिशक आज्ञा कशी 
होऊच शकत नाहीत ते त काल यानात येईल, धमर्ग्रथंांची कसोटी एकंदर भतूदये या प्रकरणी अशीच 

िनक मी आिण टाकाऊ अस यामळेु मनु याने भतूदया वा अिहसंा िकती, कशी िन कठोर आचरावी, याची 
यात या यात अिधक बुि दग्रा य िन प ट अशी कसोटी एकच एक उरते. ती हणजे ऐिहक मानवी 
िहतास जी पोषक िततकीच भतूदया आचरणीय, इ ट! या पलीकड ेभतूमात्रांवर दया कर याची मनु यास 

जी सोय नाही, मनु या या िहतास अव य ते हा ते हा जी िहसंा केलीच पािहजे, ितचा दोष मनु यावर 

नाही! तो दोष असलाच तर सृ टीचा, िनसगार्चा. इ छा असलीच तर प्रभचूी! या मनु यिहता या कसोटीने 

वरील धािमर्क िवसगंतता िन वैचािरक गांधीग धळ पु कळ अंशी टाळता येतो. साप-िवचंू प्रभतृी प्राणी 
िमळेल तेथे िनःशंकपणे मारावे! काहीजण नांगी कापून िवचंू सोडतात! पण असली दया हणजे भतूदया 
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नसनू भतूबाधा असते. कारण नांगी कापलेला िवचंू जरी पु हा डसला नाही, तरी नांगीवा या िवचंवाची वीण 

वाढिव याचे काही सोडीत नाही! िहं  पशूंची मगृया अव य करावी. उपयुक्त पशू सरंक्षावे. मोर, नाना सरंुग 

सरेुख िपसांचे पक्षी रानात राखावे. उपद्रव न होईल अशा बेताने ह तीसारखे शोिभवंत िन माणसाळू प्राणू 
वधू नयेत; मनु यास उपद्रवू लागले तर बेशक ठार मारावे. घोडा, उंट, गाय, बैल, शेळया, मढया, कुत्रे, 
मनु यास अ यंत उपयुक्त; असे सवर् पशू ममतेने पाळावे; यांना िन कारण कू्ररपणे वागवू नये. पण 

मनु यास उपद्रवू लागले तर लगेच गोळी घालावी. आहारािवषयी आप या लोकांनी तर वतःवर घातलेले 

भतूदयेचे प्रितबंध इतके त्रासदायक आहेत की, यापायी सह ावधी मनु ये मार याचे महापाप िन 

मनु यह येचा अपराध आपण सारखा करीत आलो आहोत, हे आप या यानातही येत नाही! कोण याही 
दु काळाची गो ट घ्या. असलेले अ न न खाता या भतूदयेपायी लाखो मनु ये दु काळात उपवस 

काढतात, ती भतूदया का भतूबाधा! 
समदु्रकाठ या िव तीणर् दिक्षण भारतात दोहो बाजूनंा असलेले लक्षावधी ब्रा मण, वै णव आिण 

जनै प्रभतुी िनरािमष लोकांना म याहाराची िकती चांगली सोय आहे! दोन-तीन वषार्ं या दु काळानेही 
समदु्र काही आटत नाही. अशा कठीण प्रसगंी तरी या जातींतील दु काळग्र तां या उपजीिवकेस 

म याहाराचे िकतीतरी साहा य िमळेल! माशांचे प्राण वाचिव यासाठी आप या मलुामाणसांचे प्राण अ न 

अ न करीत तडफडू दे यात भतूदया ती काय साधली? म यांचे प्राण तेवढे दयेस पात्र िन वतः या 
मलुालेकरांचे प्राण काय केरकचरा आहेत? तीच गो ट क बडी, ससे, पक्षी प्रभतुी प्रा यांची. मांसाहार, 

शाकाहार हा सकुाळात यां या यां या चीचा िन प्रकृतीचा प्र  असावा; पण दु काळात वा अडचणीत 

पचेल ते ते अव य खावे! कोणते मांस खा य त ेधमर्ग्रथंां या िटपणीत न पाहता वै यका या को टकात 

पाहावे. वै यक टया कोणास डुकराचे मांस िहतावह असेल, तर याला तचे ध यर्. मनु मतृीत तर 

वराहाचे मांस खा याचा ब्रा यणांनादेखील जवळ जवळ आग्रहच केलेला आहे. जे डुक्कर खात नाहीत यांचे 

हणणे असते की, डुकर घाण खाते यासाठी ते धमर्तः िनिष द मांस! पण गायही घाण खाते! आिण 

सगळयात सवर्भक्षक जात कोणती असेल तर ती हणजे मासे! गदळ घाण जलप्रवाहात टाकावयाचा 
अवकाश की, िख्रसमस केक या प का नावर नाताळात युरोिपयन जसे लालसेने तुटून पडतात, तसे मासे 

यावर बुभकु्षेने तुटून पडतात! मग मासे वा गाय धािमर्क खा य हणनू खाणार्  यांनी रानडुकरां या 
मांसालाच तेवढे नाक का मरुडावे? पोथीत आहे हणनू; दसुरे काय? तोच िववेक गाईसही लाग ूगाय, बैल, 

हैस हे दधू िन शेतीकाम या टीने मनु या या अ यंत उपयोगी, माणसाळू असे पाळीव पशू. यांना शक्य 

या दयेने पाळावे. पण तरीही या पिरि थतीत यां यावर दया के याने मनु या या िजवावर बेतत,े या 
पिरि थतीत काही ती दया उक्त ठरणार नाही. रा ट्रशत्रचे सै य गाईं या गोलाआड दडले तर गाईंचा कळप 

कापून शत्रूशंी गाठ घेतली पािहजे. परकीय िवपक्षा या देशातील गाई, गाई हणनू काही रमणीय न हेत! 

यां या दधुावर आमचे शत्र ूवाढतात-आ ही न हे! िहदंु थानात दभु या गाई वा कामस ूबैल खा यासाठी 
मारणे एकंदरीत कमी लाभदायक, हणनू साधारणतः व यर्; पण इंग्लडं-अमेिरकेत तरी गोमांस हे 

आ हाससु दा इतर कोण याही मांसासारखेच खा यास काही हरकत नाही. जो िववेक मांसाशना या 
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प्रकरणी, तोच भतूदये या सवर् प्रकरणी लाग ू पडतो. लेगासाठी उंदीर मारावे की माणसे म  यावी; 
बहुबीज वांगे खाणे पाप, का एकबीजी आंबा; शेती करणे िहसंा की बागाईत करणे िहसंा; िदवसा खाणे 

भतूदया की रात्री; इ यादी सवर् वाद िन कु यांचे पांजरपोळ घालणे, सापांना दधुाचे उकाड े लावणे, 

को यांसाठी काकडयांचे मळे पाणिवणे, ढेकणांना उपास पडू नयेत हणनू मलुां या पाळ यात िन 

मोठयां या पलगंात यांची लागवड करणे- या सार् या गो टी भतूदये या नसनू भतूबाधे या होत! भदूयेचा 
पिरणाम नसनू भतूबाधेचा खेळ आहे! 

माणसांवर दया क न जर भतूमात्रांवरही दया करता आली असती, तर ती अव य केली असती. ते 
अशक्य असले तरीही माणसा या िहतास घातक असणार् या प्रा याचा नाश करतानासु दा मनाला 
काहीतरी दःुख होतेच होते; दयेची मळमळ बाधतेच बाधते. पण वतः या लेकराला रोगापासनू 

वाचिव यासाठी जे हा श त्रिक्रया करावी लागते, ते हा कासावीस होणार् या आई या दयाची ती दया जशी 
अप्रयोजक हणनू दाबून टाकून लेकरावर श त्रिक्रया करावीच लागते, तशीच भतूदयेची ही दबुर्लता, ही 
मळमळ मनु यिहताथर् दडपून टाकलीच पािहजे. आज आप या इकड ेअशा प्रकराची मनु यिहतघातक 

भतूदया दाखिवणार्  यांिवषयी एक प्रकाची पू यबु दी उ प न होते, तो जसा काही एक अलौिकक स गुण 

समजला जातो, साधु वाचे लक्षण समजले जाते. पण वा तिवकपणे पाहता ती एक नशृंस याधी आहे. ती 
भतूदया नसनू भतूबाधा आहे! मनु यघातक घातक, ती दया ‘दया सवषु भतूषेु’ होईल तरी कशी? कारण 

सवर् भतूांत मनु यही आलाच! सृ टी या आ हास सवर् वी असधुारणीय असले या यव थेशी नसती 
घासाघास कर यापायी ‘अदं च नाि त परं च न ल यते’ अशी फिजती क न घे यापेक्षा मनु याने जे 

सा य िततके तरी साधावे हेच उ तम. जी मनु या या िहतास पोषक वा िनदान अिवरोधी िततकीच 

भतूदया पाळणे एवढेच काय ते याचे कतर् य, तोच यािवषयीचा खरा सिृ टिविहत मानवधमर्!! 
       -िकल कर, िडसबर १९३६ 

 
१२. त काल बिह कायर् असे काही परकी श द 

िवपि च समंत या य िक यादज्ञिवडबंनैः। 
रोचते िकं क्रमेलाय मधुरं कदलीफलम ्।। १।। 
(रघनुाथ पंिडतकृत ‘रा य यवहारकोश’) 

 

भाषाशु दीची ताि वक चचार्, अनाव यक या या जु या वा न या परकीय श दांचे वभाषेतून 

शक्यतो उ चाटन करावे की नाही, याची अव य िततकी भवित न भवित आता झालेली आहे. महारा ट्र 

सािह य समेंलनाम ये जळगावला ‘उदूर् जनेु श द वभाषेत जे घुसले ते काढूच नयेत’ अशा अथार् या एका 
ठरावात असलेला िविक्ष त तेवढा भाग गाळावा अशी उपसचूना घसघशीत बहुमताने जी या वषीर् समंत 

झाली तीच भाषाशु दी या चळवळी या प्र तुत प्रगतीचे उ कृ ट मापन िन प्रबळ पुरावा होय. 
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समािजक, राजकीय वा वाङ्यीन, कोणतीही सधुारणा हटली की, प्रथमतः ितचा काही ताि वक 

खल अव य असतो. परंतु ितचे खरे यश ती यवहा न दाखिव यावरच अवलबंते. ती इ ट की अिन ट, 

शक्य की अशक्य, ते नुस या शाि दक चचनेच काय ते िसि दणे बहुधा दघुर्टच असणार. परंतु ती या 
नेटाने आचरणात आणनू सोडली जाते या प्रमाणात ितचे सपुिरणाम िन ससुा यता प्र यक्षपणेच 

प्र ययास येत चाल याने पवूीर् या िवरोधकांम ये जे प्रामािणक असतात तेच ितचे समथर्क होतात, आिण 

जे अप्रामािणक असतात यांचीही त ड ेबंद पड यावाचून राहत नाहीत.  

या तव आ ही प्रथमपासनू एकीकड ेचचचा धडाका चाल ू ठेवीत असताही ित यावरच न थांबता 
िकंवा शाि दक समंती या ठरावांची वा असभंव एकवाक्यतेची वाट पाहत न बसता, दसुरीकड ेआम या 
लेखांतून, भाषणांतून िन प्र यही या सभंाषणांतून उदूर्, इंग्रजी प्रभतृी जु या वा न या परश दांना 
प्र यक्षपणे बिह कार याचाही शक्यतो प्रय न करीत चाललो, ती भािषक सधुारणा लगोलग यवहारीतही 
चाललो. आम याप्रमाणेच ी. आठवले प्रभतृी अनेक भाषाशु दी या अिभमा यांनी ती सधुारणा आच न 

दाखिव याचा यथाशक्ती उपक्रम चालिवला. यामळेुच ती चळवळ आज इतकी बळावलेली आहे. यातही 
प्रा यापक माधवराव पटवधर्न यांनी तर आता सािह य समेंलनाचे आपले अ यक्षीय भाषणही अनाव यक 

परकीय श दांचा पशर्ही न झाले या शु द मराठीतच िलिहले आहे! सािह य समेंलना या अ यक्षीय 

भाषणाम ये भाषाशु दी या टीने अकलिंकत अशा मराठी भाषेतील पिहले भाषण कर याचा मान 

प्रा यापक पटवधर्नांनीच पटकावला हे यांचे विैश टय िचर मरणीय होय! भाषाशु दीची सधुारणा नुस या 
ताि वक चच या दलदलीतच पत न ठेवता ती आप यापुरती तरी आचरणात आणनू सोड या या 
यां या ब्रीदािवषयी आ ही प्रा यापक माधवराव पटवधर्नांचे मनःपूवर्क अिभनंदन करतो. सधुारणा नुसती 
सचुवून दाखिवणारे बहुत; ती क न दाखिवणारेच अ प! कोणतीही सधुारणा जी यश वी होते ती मखु्य वे 

या क न दाखिवणार्  यां याच बळावर होय!! 

यासाठीच भाषाशु दीचा जो अनुयायी िन अिभमानी वगर् महारा ट्रात गे या सात-आठ वषार्ं या 
नेटा या चळवळीमळेु उ प न झालेला आहे िन सारखा वाढत आहे, यास आमचे असे सांगणे आहे की, 
आता यांनी भाषाशु दी करावी की न करावी याचे चिवर्तचवर्ण कर यात फारसा वेळ न दवडता, यांना 
या प्रमाणात ती पटली आहे, या प्रमाणत ती यवहा न टाक यावरच मखु्य भर यावा. अनाव यक 

परकी श द, जनेु वा नवे, मी मा या सभंाषण-भाषण-िलखाणातून नाही तर नाहीच वापरणार, असे िब द 

बांधून ते त ेपरश द सारखे बिह कारीत चलावे, तदथर्क आपले जनेु वा नवे श द सारखे उपयोजीत चलावे. 

आपण िजतक्या नेटाने त े यवहारीत राहू िततक्या वरेने ते जनेु िवलु त िन नवे उद्भािवत असे वकीय 

श द ढावले जातीलच जातील आिण याच प्रमाणात स या बोकाळलेले ते ते परश द भाषेतून लोपू 
लागतीलच. नुस या ताि वक चचने हे कायर् के हाही साधणार नाही या तवच या लेखात आ ही 
भाषाशु दी पटले यांनाच काय ते मखु्य वेक न सबंोिधणार आहेत आिण यां या अडचणी कशा टाळता 
येतील, यांनी आपले ेय कोण या िनि चत व पात पुढे ठेवले पािहजे, कोणकोणते परश द अगदी 
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त काल बिह का न तदथीर् कोण या प्रकारे कोण या कसोटीने वकीय श द उपयोिजले पािहजेत तेच 

काय ते मखु्यतः िदग्दिशर्णार आहेत. 

  
 

भाषाशु दीची कसोटी 
 

भाषाशु दीचे मखु्य सतू्र काय तेच मळुी लक्षात न घेत यामळेु िकंवा लक्षात न आ यामळेु ितचे 

बहुतेक िवरोधक उगीच या उगीच साप साप हणनू भईु बडवीत सटुतात आिण भरमसाट परश द 

वापर या या वतः या गबाळपणाचा अितरेक झाक यासाठी आकं्रद ूलागतात, ‘अहो, कोणताही परकीय 

श द असा वापरायचाच नाही असे हणणे हा शुि दवा यांचा िन वळ अितरेक आहे! यायोगे छटा 
यक्तीिवता येत नाहीत, भाषाश ददािरद्रय वाढते!’ या शंकेने याकुळले या मडंळींस आ ही पु हा 
सांगतो की, आपण भाषाशु दीची मळू प्रितज्ञा, मी परश दांना जी कसोटी लावू इि छतो ती कसोटी आपण 

एकदा पाठ क न टाका, हणजे आप या आके्षपातील शेकडा न वद आके्षप आपोआप िनर त होतील! 

आप यात जे प्रामािणक आके्षपक आहेत तेच ितचे समथर्क बनतील! कारण वभाषेचा अिभमान यांनाही 
आहेच आहे! वकीय श द मारले जाऊन यां या ठाई िवदेशी बाजारबुणग्यांचा धुमाकूळ माजावा अशी 
काही यांची इ छाच असणे शक्य नाही. यां या शंकािनरसनासाठी भाषाशु दी या प्र येक अिभमा याने 

भाषाशु दीची मखु्य प्रितज्ञा िन कसोटी मखुो गत क न ठेवली पािहजे. भाषाशु दी या प्रचारकांना 
वतःसही आप या येयाची िन धोरणाची सु प ट क पना ये यासाठी या प्रितजे्ञची परेखा अवगत 

असलीच पािहजे. भाषाशु दीची ती प्रितज्ञा िन कसोटी थोडक्यात अशीः 
 

(१) आप या वभाषेत या अथार्चे श द होते, आहेत िकंवा उद्भिवणे ससुा य आहे, या अथार्चे जे परकीय 

श द, ते ढावलेले असले तरीही बिह कारावे आिण आपले ते तदाकर्  श दच प्रचलवावे. जसे : िशवाय 

(वाचून), ह ली (स या). 
 

(२) परंतु या व तू आपणात पूवीर् न ह याच आिण यांना आपले श द उद्भिवणे दघुर्ट अशा परश दांना 
वापर यास हरकत नाही. जसे : गलुाब, िजलबी, कोट, सदरा, बूट, इ यादी.  
 

(३) या कटाक्षाचा असाही अथर् नाही की, या उदूर्, इंग्रजी प्रभतुी परभाषाच िशकू नयेत वा यां यातील 

ग्रा य तेही घेऊच नये. परभाषेत जे जे वाक्प्रचार, वृ त, धाटणी, िवचार सरेुख िकंवा आम याहून अिधक 

चांगले, ते ते आ हीही आ मसात कर यास सोडणार नाही. 
वरील कसोटी इतकी प ट आहे की, परकी श द ‘अनाव यक’ कोणते ते बहुधा िबनचूकपणे 

भाषाशु दी या प्रचारकांना ठरिवता यावे िन ‘झाडून सारे परकीय श द वभाषेतून हुसकून दे याचा 
अितरेक भाषाशुि दवादी क  पाहतात’ असा कांगावा कर यास कोणासही िनिम त सापडू नये. 
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भाषाशु दी या अनुयायांना दसुरी अडचण जी पदोपदी पडतेसे आम याकड े येणार् या पत्रांव न 

िदसत,े ती ही की, या कसोटीप्रमाणे कोणते श द त काल बिह कारावे याची एक िटपणी यां यापढेु 

नसते, खरे पाहता आ ही सहा-सात वषार्पूवीर् प्रिसि दले या ‘भाषाशु दी’ या पुि तके या शेवटी एक 

चालचलाऊ िटपणी छापलेली आहे. पण तरीही आज या आज जे जे परकीय श द आप या िलखाणातून िन 

भाषणातून छटेची वा अथार्ची कोणतीही अडचण न येता सहजासहजी बिह कािरता येतील, यांची 
िदग्दशर्नापुरती एक लहान िटपणी खाली देत आहोत. प्र येक श दापुढे याची थाडीशी िविश ट चचार्ही 
जोडीत आहोत. 

खाली िदले या िटपणीतील परश द तरी यापुढे आप या सभंाषणात वा िलखाणात मी आजपासनू 

नाही तर नाहीच वापरणार, तदथर्क वकीय श दच वापरीन, असा अगदी िनधार्र आजपासनू 

भाषाशु दी या अिभमा यांनी करावा. या वषार्पुरता यािवषयीचा हाच कायर्क्रम! आपण हे श द वापरणे 

सोडले आिण तदथर्क श द पु हा प्रचलवीत रािहलो की, ते परश द पु कळ प्रमाणात िवलु त झालेच 

पािहजेत, तदथर्क वकीय श द पुन जीिवत िन पु कळ प्रमाणात ढ झालेच पािहजेत, इतकी 
भाषाशु दीवा यांची सखं्या आजही वाढलेली आहे. पण यांनी आता नुसता ताि वक का याकूट करीत न 

बसता आप या िलखाणात या भाषणात हे इतके िनवडक परश द तरी कधीही न वापर याचे प्र यक्ष कायर् 
क  लागले पािहजे. भाषाशु दी िनदान या प्रमाणात तरी यवहा न टाकली पािहजे. खाली िदलेले 

वकीय प्रितश द केवळ िदग्दशर्क समजावेत. कोणी दसुरे योजले तरी चालेल. वकीय प्रितश द असावेत 

येवढाच आग्रह. 

 

आज या आज बिह कािरता ये यासारख्या अगदी अनाव यक अशा परश दांची िदग्दशर्क िटपणी  
 

िशवाय, खेरीज - िवना, वाचून, यातून, यािवना (हे दो ही िवदेशी श द बायकामलुां या त डीदेखील 

ळलेले. कोणतेही पु तक घ्या. पानोपानी ‘िशवाय’ बोकाळलेला. िचपालट हणनूसु दा ‘िवना’ इ यादी 
वकीय पयार्य येणार नाहीत! तदथर्क वकीय श द या दो ही परकीय श दांनी ठार केले! यात ‘छटे’चाही 
लवलेश प्र  नाही केवळ िवकृत सवय, खोड! हे दो ही श द अगदी त काल बिह कायर्.) 
ह ली - स या, अलीकडे, आजकाल. (हा श दही बायकामलुांतसु दा बोकाळलेला. लक्षपूवर्क पाहावे, 

ग्रथंातही तीच गो ट. वकीय ‘स या’ िवलोपत चाललेला! या तव हा ‘ह ली’ परकीय श दही त काल 

बिह कायर्. 
ज र ज री - अव य, आव यकता इ यादी (वरील श दांिवषयीची सवर् कारणे या िवदेशी श दांसही लागू 
पडतात. या तव तसाच त काल बिह कायर्.) 
िदलिगरी, िदलगीर - खेद, दःु,खी, िवष ण, (वतर्मानपत्रांना कोणी मेले, काही चुकले की, िदलिगरी 
प्रदशर्िव याची खोडच लागलेली, खेद, तोटा िन दःुख वाटते हे प्रयोग सचुतच नाहीत! हे दो ही श द अगदी 
अनाव यक अतएव बिह कायर्!) 
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कायम - िन याचा, ि थर, िनि चत. (हे प्रितश द योजताना कसेसेच वाटले, तर खालील टीप पाहावे.) 

कायमिनधी - ि थरिनधी. (हा अशु द धेडगजुरी श द सवयीने इतका ळला आहे की, याचा वकीय 

श दपयार्य ि थरिनधी हाच श द अशु द िन हा या पद वाटावा! मसुलमान जसा बंग यात बसला तर 

भटालासु दा िवटाळ होतो, प्रथम प्रथम सधुारकालाही कसेसेच वाटते! - तसेच हे!!) 

अखेर - शेवट, अतं. (हा अखेर श द अगदी अनाव यक नाही बरे?) 

अ वलपासनू अखेरपयर्ंत - इथपासनू अतीपयर्ंत, आदीपासनू अतंापयर्ंत. (छटे या लटपटीलासु दा या 
परकीय प्रयोगाचे समथर्न करणे अशक्य आहे. ) 

अगर - अथवा, जर. (हा परश द पूवीर् फारच ढ असे; सदैुवाने अलीकड े िवलोपत चालला आहे. अगदी 
अनाव यक, त काल बिह कायर्.) 
अ मान - आकाश, नभ. (खालील टीप पाहा.) 
जमीनअ मानाचे अतंर- आकाशपाताळाचे अतंर. (अ मान श द पूवीर् फार प्रचिलत असे. आता तो तुरळक 

येतो, याची आता थोडया सावधपणसरशी हकालपट्टी करता येईल.) 

जमीनजमुला - शेतीवाडी. (जमीनजमु यात जर कोणास छटेचा भास होईल, तर याने पक्के समजावे की, 
ही ढीची खोड! शेतीवाडी वापरा, की यातही छटा येईल.) 

उमेदवार - इ छुक, पधार्ल ु 

सेक डहँड - आडहाती, आडिगर्हाईकी. 
जबाबदारी, जबाबदार - उ तरदायी उ तरदािय व, दािय व. (िहदंी-बंगालीत ‘उ तरदायी’, ‘दािय व’ हे श द 

अगदी ढावलेले आहेत आ ही तेच मराठीत आणनू योजीत आलो आिण आताशी ते बरेच ळत चालले 

आहेत. आता सवार्ंनी तेच वापरावे की, अगदी सवयीचे होतील.) 

प्रूफस - उपमिुद्रते. (आ ही नवीन पाडला.) 
क पॉिझटर - जळुारी. (आ ही योजलेला हा श द झपाटयाने फैलावत आहे.) 

कॉलम, रकाना - तंभ. (हा वकीय श द आ ही काढ यापासनू इतक्या झटकन ढावत गेला की, 
मराठीतून आता िहदंी प्रभतृी अनेक भाषांत तो िशरला आहे. ) 

Martyr (उदूर्) शहीद - हुता मा. (अदंमानात हा श द पु काळ वाप  लागलो. यासरशी तो मराठीतच काय 

पण बोलता बोलता आज िहदंी, बंगाली, पंजाबी ते तामील, तेलगपूयर्ंत प्रचलला आहे!! काय सवर् िहदंी 
भाषा- सघंास Martyr वा उदूर् शहीद या िवदेशी श दानंा वकीय प्रितश द असा न हताच? या Martyr वा 
शहीद यापेक्षा हुता मा, हौता य या श दातला वनी अिधक यापक, सचूक िन अ युदार आहे.) 

अरब समदु्र - पि चम समदु्र. (हे आपले पुरातन नाव. आप या भगूोलातील मानहािनकारक परकी नावे 

शक्यतो पालटून टाक याची प्रथा पाडली पािहजे.) 

सक्युर्लर - पिरपत्र. 

सचर्लाइट - शोध- योत. 

फाउंटनपेन - अखंड टाक, झरणी. 
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 मोनोटाईप, िलनोटाईप - एकटंकक, पंक्ती-टंकक. (ते दो ही इंग्रजी श द अजनू लोकांत ळले नाहीत, 

तोच हे वकीय श द ळवावे.) 

टाईपरायटर - टंकलेखन. 

पॅिरग्राफ - छेदक. (हा श दही आ ही काढ यापासनू मराठीत ळत चालला आहे.) 

मु कील - कठीण, दघुर्ट, अडचण, दरुापा त. 

मदत, मदतनीस - साहा य, सहायक. (अगदी अनाव यक असताही अगदी घरीदारी, त डी िखळलेला हा 
परश द बायकामलुां या बोल याकड े लक्ष देताच आढळेल की, ‘मदत’ श द जर शंभरदा आला, तर 

‘साहा य’ एकदासु दा येत नाही. खेडवळां या त डीही ‘मदत’ फार! ‘साहा य’ िवरळा!) 
िरपोटर्, िरपोटर्र - प्रितवृ त, प्रितवेदक. (चाणक्या या अथर्शा त्रातही िरपोटर्रला प्रितवेदकच हटलेले आहे. 

हे श द आ ही योज ूलाग यापासनू ळले जात आहेत.) 

मेहेरबानी - कृपा. (हा परकी श द खेडवळापयर्ंत ळलेला. याने वकीय ‘कृपा’ श द बोलीतून नाहीसा 
करीत आणला आहे! अगदी अनाव यक, या तवच विरत बिह कायर्.) 
मेहेरबान - महाशय, कृपावंत. (अजार्तून हाच परश द िनयमाने येतो. परंतु िहदं ूसभे या वतीने होणार् या 
आिण इतर सरकारी अजार्ंतूनही र नािगरीकड े‘कृपावंत’ हा वकीय श दही आताशी िलिहला जातो.) 
नंबर - क्रमांक (हा सरेुख श द आम या वडील बंधूंनी काढला. आ ही प्रचलिवला. िहदंी-पंजाबीपयर्ंतआज 

ढावत चालला आहे.) 

खास अकं - िवशेषांक (क्रमांक जसा मराठीत झटवट ळावला. तसाच िनयतकािलकांनी हा िवशेषांक 

श दही त काळ ळिवला पािहजे. हा श द आधीपासनूच पिरिचत आहे; पण तरीही खोड सटुत नाही! 
बहुतेक सपंादक ‘खास अकं’ हणतात! िकल कर मािसकांनी ‘िवशेषांक’ वापर याचा जसा िनधार्र केला 
आहे. तसाच सारेजण करतील, तर हा एक अनाव यक परश द ‘खास अकं’ लवकरच नाहीसा होईल. यापुढे 

सवार्ंनी ‘िवशेष अकं’असेच िलहावे,बोलावे.) 

अदंाजपत्रक, बजेट - ययसकं प अथसकं प. 

कायदेकौि सल, अस ली - िविधमडंळ, िविधसिमती . (िहदंी, बंगाली, ‘धारासभा’, ‘ यव थािपका सभा’ हे 

श द बहुतेक वृ तपत्र े वापरतात. आ ही आप या मराठीस अनुकूल असा िविधमडंळ श द काढला. ही 
िक येक सपंादक वापरतात. नामदार यंकटराव सवु तोच िविधमडंळ श द मुबंई िविधमडंळातही आज 

सहा-सात वष वापरीत आहेत. पण तरीही ‘केसरी’ सारखी काही पत्रे, ‘कायदे-कौि सल’ हा धेडगजुरी 
श दच हट्टाने कवटाळीत आहेत! वकीय श दच वापर याचा अितरेकी अिभिनवेश एक वेळ क्ष य मानता 
येईल; पण परश द िन तोही ‘कायदे कौि सल’ सारखा अगदी ओंगळ, पण तोच वापरीन, हा दरुाग्रह 

िन वळ ल जा पद नाही का? िविधमडंळ नको असेल. तर दसुरा वकीय श द तु ही योजा! िहदंीत 

ढावलेला ‘धारासभा’, बंगालीतील ‘ यव थािपका पिरषद’ हणा! पण खरे पाहता मराठीत ळत 

चाललेला िविधमडंळ, िविधसिमती हाच सरेुख!) 

लायक - योग्य, कायर्क्षम. (खालील टीप पाहा. ) 
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नालायक - अयोग्य. टाकाऊ. (हे दो ही परश द अगदी अनाव यक असताही गावग ना बोकाळलेले! 

ब्रा मण ि त्रयां या त डालाही ‘लायक’ गोड लागतो! योग्य श दाचा घास घेतला की ठसकाच लागतो!!) 
सदर, सदरहू - वरील, उपयुर्क्ती, प्र तुत. 

िसनेमा टॉकी - बोलपट.(िचत्रपट, बोलपट हे श द सदैुवाने चहूकड े ढावले आहेत. पण जर का ‘टॉकी’ ही 
व तू इकड ेयेताच आ ही ‘बोलपट’ ‘केसरी’त सचुिवला नसता आिण पाच-सहा वष तशीच जाती, तर तो 
‘टॉकी’च लोकां या त डी ळून काढला काढवला नसता. पण बोलपट लागोलग प्रचलिव याने आता सार् या 
छटािबटा या याच क छपी लाग या आहेत! वकीय श द वाप  लागले की, छटािबटा झटसार् या 
यालाही िचकटतात, हे आमचे हणणेच या उदाहरणाव न िस द होत नाही का?) 

िसनेमा-हाऊस- पटगहृ, िचत्रपटगहृ. 

िसनेिरओ- पटकथा. 
िफ म - िचत्रावली. 
तहहयात - आजीव, याव जीव, आमरण, आज म. (हा श द पूवीर् फारच बोकाळलेला असे. पण तयावरील 

आम या सतत टीकेने तो आता मृ युपथंास लागला आहे. वाटेल िततके वकीय प्रितश द असताही हा 
परश द प्र येक सं थेत शभंर वष सारखा धुडगसू घालीत होता. याव नच भाषाशु दीचा सतत पहारा 
आप या वाङ्मयावर असणे िकती आव यक आहे, हे िदसनू येईल!) 

िशफारस - अनुरोध. (िहदंी-बंगालीत ‘िशफारस’ या परश दाला अगदी िनयमाने अनुरोध हाच श द ढ 

आहे. आपण मराठीत तोच योजावा.) 
सिटर्िफकेट - प्रमाणपत्र, दाखला िकंवा प्रशि तपत्र. (प्रमाणपत्र हा श द आ ही पाडला. दसुरे पूवीर्चेच 

आहेत. ित ही िमळून िभ न िभ न असे सारे अथर् यक्ती होतात.) 

पे टर - रंगकार, िचत्रकार. (खेडयापाडयांतही ‘पटर’ घुसत आहे. याहून रंगकार िकती सोपा, वकीय. पण 

गबाळपणामुळे हे परश द आ ही नागिरक प्रथम वापरतो िन मग ते गावग न िनवडुगंासारखे फैलावत 

जातात.) 

वॉचमेकर - घडयाळजी. (वरील टीप पाहा. र नािगरीस हा वकीय प्रितश द आता प्रचलत आहे.) 

कोरम - गणसखं्या, गण. (नुसता ‘गण’ इतका श च वापरणे पुरे. आ ही हा श द ‘भाषाशु दी’ या 
पु तकात सचुवून वाप  लागताच मराठीत आज पु कळ फैलावत चालला आहे.) 

ट्र ट - िनके्षप. (खालील टीप पाहा.) 
ट्र टी - िव व त. (हे श दही आ ही काढून वाप  लाग यापासनू मराठीस चांगलेच मानव यासारखे 

िदसतात.) 

ट्र ट-डीड - िनके्षपपत्र. (वरील टीप पाहा.) 
मोनापोली - एक व (नवीन श द) 

पेटंट - िनज व, रामबाण. (नवीन श द. या शोधाचे िनज व मी मा या नावे न दिवले आहे.) 

फोनोग्राफ- विनलेख. 
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लाऊड ि पकर - विनके्षप. (प्रचिलत आहे.) 

फक्त - केवळ, नुसता, मात्र. (हा परश द अगदी अनाव यक, पण घरीदारी बोकाळलेला; अगदी त काळ 

बिह कायर्.) 
कॅलडर - कालदशर्, िमितपट. (प्रितवषीर् नवी कॅलडसर् छापताना यापुढे सवार्ंनी कालदशर् वा िमितपट हा श द 

यावर अव य छापावा. हणजेच एक-दोन वषार्ंत या सरेुख वकीय श दाची भर वभाषेत पडले.) 

इमारत, िबि डगं - घर, गहृ, बांधकाम, भवन, आलय इ यादी. (हे दो ही परश द िकती अनाव यक आिण 

तरीही िकती बोकाळलेले! या या या या त डी! घर बांधले रे बांधले, की झाली ती िबि डगं!! भवन, 

िनकेतन प्रभतुी दहा तरी सरेुख श द घरी असनू घरा या नावासाठी दसुर् या या दारी भीक माग यावाचून 

वा तुशांती अशी करायचीच नाही असा लतकोडगेपणा आजकाल चालू आहे! मोहन िबि डगं, िव ाम 

िबि डगं अशा श दां या ठायी मोहनालय, िव ाम भवन ही नावे काय शोभत नाहीत? नुसते बांधणीिवषयी 
बोलावयाचे तर शाळेची इमारत न हणता शाळागहृ िकंवा शाळागहृाचे बांधकाम हणावे.) 

उमर - वय. (हा परश द म  घातला आहे. अगदी या य.) 

मरहूम – मतृ, िवगत, परलोकवासी. (वरील िटपा पाहा.) 
ब ल - िवषयी, सबंंधी. (हा परश दही ‘िशवाय, ह ली’ यां यासारखा त डी िन िलखाणात इतका 
बोकाळलेला असतो. एकेका पानात, वेदा तासारख्या अगदी गंभीर ग्रथंातही ‘ब ल’ दहादा येईल, पण 

‘िवषयी’ वा सबंंधी’ अगदी िवरळा! हा परश द त काळ बिह कायर्!) 
बाबत - गो ट, िवषय, प्रकरण. (वरील टीपच लाग.ू) 

खुलासा - उलगडा, िववरण, प टीकरण. (वरील टीपच लाग)ू 

जखम - घाव, दखुापत (या दो ही परश दांिवषयी वरचीच टीप) 

जखमी - घायाळ, आहेत. (हे परश द यां या यां या त डी इतके ढावले आहेत की, तदथर्क वकीय 

श द लेखनातही दहा वेळांतून एक वेळसु दा येत नाहीत. हवे याने पारखून पाहावे आजचे िलखाण वा 
बोली.) 
मेजवानी - जेवणावळ, भोजन. (ब्रा मण सभेने िटळकांना मेजवानी िदली असे हणणे शाकभाजीपा याला 
सागतुी हण याइतकेच िवसगंत आहे! कारण मेजवानी हणजे टेबलावरचे जेवण! पण ढी हा अपप्रयोग 

पटकन िगळते. आिण भोजन व जेवणावळ या ससुगंत वकीय श दांनाच हसते! भोजन िदले, पंगत 

िदली, जेवणावळ िदली, असेच प्रयोग करावे, की तेही ढ होतील.) 

सोकॉ ड - तथाकिथत. 

अजर्ंट - वयर्. 
नजर - टी, ट (अगदी अनाव यक पण बायकापोरां यासु दा त डी बसलेला हा परश द त काळ 

बिह कायर्.) 
मालक - धनी, वामी. (वरील टीपच लाग.ू) 

मालकी - वािम व. ( वरील टीपच लाग.ू) 
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खात्री - िनि चती, प्र यय. (आ ही ‘िनि चती पटली’ हा प्रयोग क  लाग यापासनू मराठीत तो ळू 

लागला आहे. खात्री हा परश द अगदी पावलोपावली येतो. प्रितश द हणनू तरी एक वकीय श द भाषेत 

प्रचलवावा.) 
हजर - उपि थत, िव यमान. (उपि थत हा श द िहदंी -बंगालीत ढ होता, तो आ ही मराठीत योजू 
लागलो. प्रथम पु कळ टीका झाली; पण आता मराठीत तो उपि थत श दच ळत असनू ‘हजर’ मागे 

पडत आहे.) 

गरैहजर, हजेरी - अनुपि थत, उपि थती. (वरील टीपच लाग.ू) 

तयार - स ज, िस द. (तयार या परश दाने वकीय ‘िस द, स ज’ हे श दच परकीय क न सोडले! तेच 

नवखे क न सोडले!) 

पूवर्तयारी - पवूर् यव था, पूवर्िस दता. (पूवर्तयारी हा धेडगजुरी श द अगदी सभंािवत वाङमयातही खपतो! 
याची खंत कोणासही वाटत नाही! पण या या ठायी पूवर् यव था वा पूवर्िस दता हा शु द वकीय श द 

योजला की, तोच िवलक्षण िन अितरेकी हणनू या िश टांना वाटतो! खोड, दसुरे काय!!) 

खातर - साठी. (जसे पैशाखातर = पैशासाठी, धमार्खातर = धमार्थर् धमार् तव.) 

खु  - प्र यक्ष, वय,ं वतः (वरील टीप पाहा. ) 
जिहरात - प्रिस दक. (नवीन घडलेला हा श द ळत आहे. िहदंी -बंगालीत ‘िवज्ञापन’ हा श द जािहरात 

या अथीर् सवर् वृ तपत्रे वापरतात. आमची पत्रे प्रािस दके हा श द जािहराती या ठायी वापरतील तर 

विरत ढावेल.) 

जाहीरपणे, जाहीर - प्रकटपणे, प्रकट. 

इरादा - हेतू, बेत. 

माफर् त - वारा, ह त,े िव यमाने. (अगदी अनाव यक परश द. पण लेखी-त डी उगीचच घर क न 

बसलेला.) 
खलास - समा त, सपंूणर्. (वरील टीपच लाग.ू) 

सबब - यासाठी, या तव, िनिम त. 

स या थलाभावी इतके श द िदग्दशर्नाथर् पुरे आहेत. भाषाशुि दवा यांनी आप यापुढे या 
श दांची िटपणी नेहमी ठेवावी आिण आपले कोणतेही पत्र, िनबंध वा इतर िलखाण सपंताच ते या टीने 

पु हा एकदा वाचावे. सवयीमळेु वरील परश द यात पडलेला िदसताच तो खोडून वरील िटपणीतील वा 
दसुरा कोणता पटेल तो वकीय श द योजावा. शंभर जणांनी जरी आप या लेखात हे परश द बिह का न 

तदथर्क वकीय श द एक वषर्भर वापरले, बोलीत आणले, तरीदेखील ते वकीय श द भाषेत आज आहेत 

याहून शतपटीने अिधकपणे ळले गेलेच पािहजेत, ते परश द मागे पडलेच पािहजेत. पण ‘के याने होत 

आहे रे। आधी केलेिच पािहजे।।’ 
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आता शेवटी एक परश द तेवढा दाखवावयाचा आ ही हेतुतःच मागे ठेवला आहे. कारण या वरील 

सवर् परकीय श दांपेक्षा या परश दाचे आप या भाषेतील अि त व िन डोईजडपणा आप या भाषेला 
अ यंत ल जा पद झालेला आहे! 

तो अ यंत ल जा पद परश द हणजे ‘कायदा’ (िनबर्ंध)!! 

 पहा, मराठीतच काय, पण का मीर ते रामे वर िन वारका ते काम पपयर्ंत आप या सवर् िहदं ू

भाषासघंात ‘काय या’ला वकीय असा प्रितश द उरला नाही. जगातील अ यंत प्राचीनातील प्राचीन िन 

या काळातील े ठांतील े ठ मतृी-मनु मतृी- या रा ट्राने रचली, ‘first codified law as such’ या 
रा ट्राने रो युलस, लायकगर्स, जि टिनयना या शतकोशतके आधी ग्रिथला, या आ हा िहदंूं या 
रा ट्रभाषांतील एकाही भाषेत आज कायदा या दो ही परकीय श दावाचून वकीय असा Law ‘कायदा’ला 
श द उरला नाही! चदं्रगु ताची साम्रा ये चालिवणार्  यां या िन चाणक्याची अथर्शा त्रे रचणार्  यां या 
वंशजांना समाजाची मलूिभ तीच या भावावर उभी तो काय या’चा भाव यक्तीिव यास परश दांिवना 
वकीय श द असा उरला नाही!! आज जर मंगळावरील एखादा पयर्टक आला तर तो आज या 
अव थेव न असाच िस दा त बांधील की, िहदं ूसमाजात मसुलमान ये यापूवीर् ‘कायदा’ असा न हताच. 

तो भाव यक्तीिवणारा श दसु दा यां या वतः या भाषते नाही- जसा अदंमानी बुिशटो प्रभतुी रानटी 
टोळयां या!! 
 परंतु हे श य आ ही ‘काय या’ला वकीय प्रितश द नस यािवषयी सारखी ओरड करीतो 
कोणा याच मनाला बोचावे तसे बोचले नाही! कायदेकौि सल कायदेपंिडत, कायदेशा त्र, कायदेत ज्ञ, 

कायदेशीर(!) असे अ यंत भकु्कड, कणर्कटू िन आचरट श द य चयावत िहदं ूजनता पंिडत-अपंिडतसु दा 
वापरीत आली, िनःसकंोचपणे आजही वापरीत आहे! 

 या लेखात ‘कायदा, Law या श दािवषयी कंवा यांना जो वकीय प्रितश द आ ही सचुवीत 

आहो यािवषयी िवशेष िववरण कर यास थल उरले नाही. पण ते आम या ‘भाषाशु दी’ या पुि तकेत 

वाचकांनी एकदा तरी अव य पाहावे. 

 या लेखापुरते थोडक्यात इतकेच सांगतो की, आता एकंदरीत ‘काय या’ ला ‘िनबर्ंध’ हाच वकीय 

श द योजावा. तो िनबर्ंध श द दसुर् या अथीर् न योजता ‘कायदा’याच अथीर् राखून ठेवावा. अडथळा या अथीर् 
प्रितबंध श द योजावा. कायदेशीर-नैबर्ंिधक, बेकायदेशीर-अनैबर्ंिधक, िनबर्ंधिव द. या िनबर्ंध 

श दापासनू घडणारे िनबर्ंधशा त्र, िनबर्ंधपंिडत, िनबर्ंधत ज्ञ, िनबर्ंधशील प्रभतृी श द वरील कायदेपंिडत, 

कायदेत ज्ञ प्रभतृी आचरट श दांहून िकती ससुगंत, शु द िन ुितसु वर आहेत पाहा. 
  नागपूरचे एक पत्र 

 सदैुवाने उदूर्-इंग्रजीने ग्रासलेली सारीची सारी मातर् पिरभाषा, नैबर्ंिधक श दवली उ जीिव याचे 

य न स या काही िठकाणी होऊ लागले आहेत. आ हास अलीकडचे नागपूर या दोघा प्रिस द विकलांचे - 

ी. चांदरूकर, बी. ए., एल.एल.बी. आिण ी. काळीकर, बी.ए., एल.बी. -यांचे पत्र आले आहे. यात ते 
िलिहतातः 
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 “आपली मराठी भाषाशु दी कर याची आ था िन य न सिुवख्यात िन प्रशंसनीय आहेत. आप या 
कायार्स साहा यभतू हो याची सधंी आ हासही लाभत आहे. नागपुरास एक ‘ यायबोध’ नामक काय याचे 

(क्षम व!) मािसक मराठीत आ ही काढीत आहोत. इकड ेउदूर् या घनदाट छायेमळेु कायदेिवषयक मराठी 
पिरभाषा नाही. ती या मािसका वारा िनमार्ण क  इि छतो. ‘मनोहर’ मािसकात आप या ‘काळेपाणी’ 
कादंबरीत रिफउि न या खट यात आपण वापरलेली पिरभाषा समपर्क िन मनोवेधक आहे. सबब िवनंती 
की, इंग्रजी श दांना मराठी प्रितश द िनमार्ण क न एक श दसचूी धाडावी.” इ यादी इ यादी. 
 वरील वकील वयां या या प्रय ना तव आ ही यांचे आभारी आहोत. यां या ‘ यायबोधा’ या 
प्रिस दकात छापले आहे की, ‘वाचकां या कायदीय शंकांचे समाधान कर यास मदत होईल.’ वरील 

वाक्यातील ‘कायदीय’ अशासारख्या िविक्ष त श दांचा प्रयोग िन पायाने कसा करावा लागतो तेही 
प टच होईल. या प्रकरणी िचपळूणचे सािहि यक ी. बव वकील यांचेही अशीच श दसचूी धाड यािवषयी 
पत्र आले होते. अशा प्रय नांना साहा यभतू होतील अशा दोनचार सचूना या लेखात प्रकटपणे के या 
असता यांचा अशा िवचारां या अनेक गहृ थांना सावर्जिनकपणे उपयोग होईल, या तव या तेवढया 
सचूना क न हा लेख सपंवू. 

 (१) काय याला िनबर्ंध हाच श द योजनू मािसकाचे नाव ‘िनबर्ंधबोध’ असे ठेवावे. आम या 
‘भाषाशु दी’ पुि तकेतील ‘िनबर्ंध’ श दाचे िववरण एकदा तरी वाचावे. 

 (२) िनबर्ंधपिरभाषा (Legal terminology) पु कळ माने एकित्रत करणारा आिण जु या मातर् 
पिरभाषेतील आज लाग ूते श द घेऊन यांना नवीन वकीय श दांची जोड देणारा असा मोठा ग्रथं हटला 
हणजे ीमतं सयाजीराव महाराजांनी प्रिसि दलेला ‘ ीसयाजी शासन श दक पत ’ हाच होय. या 
नवीन ग्रथंात सवर् राजकीय िन नैबर्ंिधक पिरभाषेतील शतावधी श दांचे बंगाली, िहदंी, मराठी िन सं कृत 

भाषेतील वकीय प्रितश द देऊन यासहच मळू इंग्रजी श दही जोडलेले आहेत. यातही या ‘शासनश द-

क पत ’ ग्रथंाप्रमाणे या रा यात ती नैबर्ंिधक वकीय पिरभाषा सरकारीरी या शक्यतो वापर याचाही 
उपक्रम झालेला आहे. यात िदले या श दांपेक्षा काही थली अिधक ग्रहणीय असे श द काढता येतील, 

येतातही. पण ते ते िकरकोळ अपवाद सोडले असता इतर सवर् थळी या थोर ग्रथंाचा फार उपयोग होणार 

आहे. भाषाशु दी या कायार्स तर तो ग्रथं अ यंत साहा यभतू झालेला आहे. 

(३) िहदंी नैबर्ंिधक पिरभाषा हणजेच उदूर्! ही ल जा पद ि थती पालट यासाठी ितकडहेी चळवळ चालू 
झाली आहे. ितचे व प समज यास ी. यामकुमार वकील महाशय, आगरा यांनी नवीनच प्रिसि दलेले 

‘ मिृतमिंदरप्रवेशक’ (मू य १।। . आगरा नगर, सयंुक्तप्रांत) हे पु तक फार अ यासनीय आहे. यात 

अनेक इंिग्लश, उदूर् अशा काय यातील परश दांना वकीय श द िवचारपूवर्क योिजलेले आहेत. 

       - िकल कर, जानेवारी १९३७  

  

 १३. धमर्भोळेपणाचा कळस! 
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 ‘ वरा य’ पत्रात काही िदवसांपूवीर् अमंळनेर या बातमीदाराने खालील वाचनीय वृ त िदलेले आहे. 

अशा घटना वरचेवर घडतात; पण लोकांना सवयीमळेु यांत िवशेष असे काहीच वाटत नाही. इतकेच न हे, 

तर धमर्भोळेपणा िकती हा या पद-न हे-घातक असतो, हे जर कोणी दाखवून दे यासाठी तशा घटनांचे 

उदाहरण िदले तर िक येक िढपूजक मडंळी ‘छट, हे काहीतरीच सांगता! ही अितशयोक्ती आहे तुमची! 
असे कधी घडतच नाही!’ अशी सोिय कर िवसराळूपणे वेळ मा न नेऊ पाहतात. एवढयासाठी 
नावागावासह ती बातमी येथे सांगत आहोत. 

 अमंळनेर येथील कोटर् र यावरील नवीन टाउन लॅिनगं क्षेत्रात िपपंळा या एका झाडाचा रहदारीस 

अडथळा होत अस यामळेु युिनिसपािलटीने याचा िललाव केला. िपपंळाचे झाड अस यामळेु कोणी िहदं ू

ते िललावात घेईना. एका मसुलमानाने दोन-तीन पयांना ते िवकत घेतले. पण ते तोडले जा या या 
आधीच एका ब्रा यणाची वदृ्ध बाई िविहरीव न पाणी आणीत असता याची एक फांदी या बाई या 
डोक्यावर पडून ती मू छार् येऊन पडली. खाटेव न ितला घरी आण यावर ितचे प्राणो क्रमण झाले! 

 या अथीर् ते िपपंळाचे झाड ‘पिवत्र’ हणनू ते तोडले असता ‘पाप’ लागते िकंवा ‘भतूबाधा’ होते 

या धमर्छाप समजतुीमळेु अमंळनेरसारख्या नगरात कोणीही िहदं ू ते िवकत घेऊन तोडावयास िस द 

होईना, या अथीर् या धमर्भोळेपणा या लेगाने िकती प्रबळपणे समाजातील फार मोठया भागास आजही 
पछाडून टाकलेले आहे, ते उघड होते. ‘हो, आता कोण उरले आहे इतके धमर्भोळे! नसते प्र च ग हीत ध न 

उगीच का याकूट कशाला करता?’ अशा ढसराईवारी चाल ूधमर्भोळेपणावर जे पांघ ण घाल ूइि छतात, 

अिप्रय िवषय टाळू पाहतात, यांची ती ढसराई िकती अत य िन अधंळी असते याचे हे उघड प्र यंतर आहे! 

र नािगरीस गे या वषीर्च एक अशी गो ट घडली. एक वडाचे झाड अगदी मोडकळीस येऊन लवले होते. ते 
वेळीच तोडा नाहीतर अपघात होईल, हणनू ध यास पु कळ सांिगतले. पण वड-िपपंळ तोडावा कसा या 
भीतीने या देवलसी ध याने अळंटळं चालिवली. शेवटी ते जनुाट झाड एकदाचे अक मात कडकड करीत 

कोळसले, ते थेट मिंदरावरच! या मिंदराचा एक भाग याखाली पडला. ितथे कोणी माणसू योगायोगाने 

न हत,े नाहीतर माणसूही मरायचेच! पण माणसू मेले नाही तरी मिंदर कोसळलेच! पु हा वड तोड याचे 

‘पाप’ टाळले तर मिंदर जाणनूबुजनू पाडून घे याचे पाप माथी आले! आिण धािमर्क टया तर तेच पाप 

मोठे! आिथर्क टयाही दस पडीचे ते वडाचे मोडकळीस आलेले झाड वाचिव यापाशी शेदोनशे पयांचे 

बांधकाम पाडून घेणे हा दधुखुळेपणाच झाला! 
 वड-िपपंळ तोडणे हे पाप आहे, ती झाड ेजागतृ दैवते आहेत, यावर महापु ष राहतात इ यादी 
भाबडट धमर्भावनांना उराशी धर यानेच आपण आप या ‘धमार्’ची केवढी िवटंबना करतो, तेसु दा या 
आंधळया धमर्भोळेपणास िदसत नाही! वड-िपपंळ तोडणे हे िहदं ूपाप मानतात! िहदंनेू वड-िपपंळ तोडला 
तर या यावरील ‘महापु ष’ िहदं ूतोडणारा या मानगटुीस बसतो! ते झाड, दैवत िहदंलूा भेडसावते! पण 

मसुलमान-िख्र चनांना भेडसावीत नाही! यांचा केसही वाकडा करीत नाही! असा दहेुरी ल जा पद 

िव वास बाळगणे हणजे आप या धमार्ची अस य िवटंबना नाही काय? िहदंूंची अशीच धमर्समजतू आहे, 

ही गो ट नाकारता येत नाही. कारण वड-िपपंळाचे जे झाड तोडावयास ते िभतात, तेच झाड तोड यासाठी 
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हेतुतः मसुलमानास तोडावयास सांगतात. या झाडांची खांडके उडिवणार् या मसुलमान-इंग्रजाला काहीएक 

होत नाही, हे ते प्र यक्षपणे पाहतात. हणजे वड-िपपंळातले हे िहदं ू दैवत इतके याड आहे की, ते 
मसुलमान-इंग्रजांपुढे शेपूट घालते! िभ यापाठीच काय तो लागणारा तो ब्र मराक्षस! याला भजणार्  यां या 
मानगटुीस बसणारा आिण भगंणार् याचे पाय चाटणारा याड! बायकोचा बाजीराव आिण चावडीचा 
मारखाऊ, असा आमचा हा वड-िपपंळ देव आहे असे मानणे, हणजे आप या देवाची िन वळ टवाळी करणे 

न हे काय? िहदंूंचा देव निशसहंासारखा हवा! आप या भक्तांचे- प्र हादाचे - कोणी वाकड ेक  पाहतातच 

िहर यकशपू या उदरास िवदीणर् करणारा जो देव तो िहदंूंचा देव एक वेळ शोभेल! कुठे तो भक्तीरक्षक िन 

अभक्तीनाशक निशसहंदेव, िन कुठे हा मसुलमान- इंग्रजां या कुर्  हाडीखाली बकर् यासारखी आपली 
मानगटुी ब ब करीत देणारा, पण िहदंनेू एक प्रदिक्षणा कमी घालताच वा एखादी डहाळी तोडताच याची 
मानगटुी गरुर्रर् क न मरुगाळू धावणारा भक्तीघातक याड वडदेव! िपपंळदेव! 

 या अमंळनेर या िपपंळाला तोड यासाठी मसुलमान यावर चढून कुर्  हाडीचे घाव घालीत होते. 

पण या िपपंळदेवाने यां या पायाला एक िचमटासु दा घेतला नाही. पण या िपपंळाला िन य पूजा-
प्रदिक्षणा करणार् या वदृ्धब्रा यणी या डोक्यावर मात्र फांदी हाणनू ितला ठार केले! हा का िहदंूंचा देव, की 
िहदंु वेषी राक्षस? 

 जर वड-िपपंळ तोड या या ‘पापा’ने देव िहदंूंना दंिडतो तर तेच पाप करणार् या मिु लम-

िख्र चनांना तो कसा दंडीत नाही? असे िवचारताच िक येक चांगले शा त्रीपंिडतही असे गभंीरपणे सांगतात 

की, ‘अहो, भाव तसा देव! िहदं ू िपपंळ तोडणे पाप ही भावना बाळगतो हणनू याला भतू बाधते! 

मसुलमान-इंग्रज तसे मानीत नाहीत हणनू यांना पाप लागत नाही. भतू यांना बाधत नाही. आमचा धमर् 
आ हाला, यांचा धमर् यांना!’ आिण हेच यात या यात खरे, पण पंिडतां या अिभपे्रताथार् या अगदी 
उलट अथीर्! कारण िपपंळ दैवत आहे तसे मानले नाही की, जर पाप लागत नाही, ते भतू बाधत नाही, तर 

मग ही भतूबाधा िन पाप टाळ याचा उ तम मागर् हणजे ती खुळचट धमर्भोळी भावना सोडणे, ते भतू न 

मानणे, हाच न हे काय? मसुलमानांप्रमाणेच आ हीही वड-िपपंळ हे िन वळ एक झाड आहे, देव नाही, भतू 

नाही, असेच मानावे, की मग वड-िपपंळ वाटेल ते हा तोडताही येईल िन भतूबाधा हो याची वा पाप 

लाग याची भीतीही उरणार नाही! प्रथम दोरीला साप हणनू जाणनूबुजनू समजा का, िन मग ितला 
पाहताच साप आ या या हबक्याने खुळयासारखे मरा का? 

 गाय, वड, िपपंळ प्रभतुी या सारख्या पशुवकृ्षांना मनु यावर िनग्रहानुग्रह करणार् या देवता आहेत 

असे मानणे हा िन वळ खुळचटपणा आहे हीच गो ट खरी. बैलगाय ही पशू; वड, िपपंळ, तुळस ही झाड;े 

जसे िनवडुगंाचे, शेवरीचे, पळसाचे. कावळया या िव ठेतून जरी याचे बीज उिकरडयात पडले तरी 
उिकरडयात ते उगवते. उपटले की उपटू देते, कुर्  हाड हाणली की तुटते, चुलीत घातले की सपर्ण होते. वड 

िपपंळ, तुळस ही झाड ेमनु यांना उपयुक्त हणनूच काय ती रक्षणीय, िवशेषतः आप या उ ण देशात या 
छायादायी िव तीणर् वकृ्षांचा उपयोग अिधक अथार्त उलटपक्षी जे हा यांचा उपद्रव होऊ लागतो ते हा 
कोण याही इतर झाडासाखेच यांना तोडून टाकणे हाच खरा धमर्. एक यःकि चत िपपंळाचे झाड 
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जगिव यासाठी या या कोसळणार् या फां यांखाली आप या वदृ्ध माता, मलेु, लेकरे म  यावयाची! ही 
देव की की िन वळ राक्ष की! वड-िपपंळ तोड याने भतूबीत काही एक बाधत नाही, हे अज्ञ समाजाला 
पटिव यासाठी िजथे िजथे अशा उपद्रवी जागी वा पिरि थतीत वड-िपपंळ असतील, तेथे तेथे यांचा िललाव 

पुकारला जाताच थािनक िहदं ूसभांनी िकंवा सधुारक िहदंूंनी तो हेतुतः िवकत घ्यावा आिण कचाकच 

कुर्  हाड घालनू तोडून टाकावा, हणजे िहदं ूसमाजाला पटेल की, वड-िपपंळ िख्र चन-मसुलमानांचे जसे 

काही वाकड ेक  शकत नाही, तसेच िहदंूंचेही काही क  शकत नाही, माणसासारखा राग, लोभ, शाप, 

वरदान, यांची जाणीव िन शक्ती या जड व तूस कुठली असणार! माणसाचा जीव जात असला तरी 
रानडुकराचे चकर मांस खाऊच नये, हा जसा मसुलमानांचा भाबडपेणा, तसाच मलुांमाणसांचा या या 
अवजड पडक्या फां या कोसळून चुराडा उडत असला तरी वड-िपपंळ तोडूच नये, हा िहदंूंचा खुळचटपणा! 
आं या-फणसांसारखी रसाळ झाड े आपण सोयीप्रमाणे तोडतो, जाळतो; कारण सदैुवाने यावर 

धमर्भोळेपणाचा ‘पोथीछाप’ मारला गेला नाही! पण वड-िपपंळावर एका अज्ञानयुगात तो धमर्छाप पोथीने 

मारला हणनू या प्रकरणी िववेकाचे डोळे असे आंधळे झाले. धमर्छाप एखा या भावनेवर पडला की, ती 
आंधळी होते आिण ित या प्रकरणी मनु य प्रज्ञाहत झालाच हणनू समजावे! मग तो िहदं ूअसो, मिु लम 

असो वा िख्र चन वा यहुदी! ितथे बिु दिवजय सपंून भक्तीिवजयाचा अ याय लागलाच हणनू समजावे!  

 भक्तीिवजयाचीच गो ट िनघाली हणनू आणखी एक गमतीची बातमी सांग.ू लडंन या मेलने 

आलेली ही बातमी नो हबर या ‘पंजाबी’त छापलेली आहे. ती अशीः 
 ‘पो ट ऑिफस या मखु्य कद्राकड ेजवळ जवळ ५००० पत्रे असलेली एक थैली या थैली धाड यात 

आली आहे. ही थैली समदु्राम ये िक येक मिहने िभजत पडलेली होती. ‘बीओिडसीआ’ नावाचे वायुयान 

इंिग्लश खाडीत गडप झाले होते यावर असलेली ही पत्रांची थैलीही समदु्रात बुडाली. पुढे योगायोगाने तीच 

तेवढी या िसधंुतळी गेले या वाययुाना या अडगळीतून बाहेर पडून समदु्रात मिहनोगणती बुडत, िभजत, 

तरच शेवटी ितची काहीएक नासधूस न होता वतः सागराने या थैलीला के ट िज यातील िडमचचर् या 
गाव या तटावर आणनू टाकले! ती अवजड अगडबंब थैली, पाणी िपऊन िपऊन नुसती फुगून गेली होती. 
समदु्रा या िचकट पा यात लोण यासारखी सारी पत्रे मु न मु न लगदा झालेला होता. पण एकदा ती रास 

हाती येताच ‘मतृपत्र’ िवभागा या कुशल कामगारांनी पत्रां या पा याने फुगले या राशी या राशी 
शु कीकरण यंत्रावर घालनू कोर या के या, ते हा यातून पा या या धारा सारख्या गळत हो या. मग 

अनेक ह तकांनी ती पत्रे उलटली, पु हा कुशलपणे प्र येकी इतकी अलगद सकुिवली की, ती िलिहली तशीच 

सवुा च हावी. यात शेकडो पत्रे िहदंु थान िन ऑ टे्रिलया इतकी दरूवरची! पण ती आता याची याला 
वाट यात येत आहेत!’ 

 ही गो ट घडली तशीच सा या लौिकक भाषेत सांिगतली तरी आ चयर्कारकच वाटते; पण कशी 
घडली ते समजते. पण जर का तीच गो ट तुकारामा या काळी घडली असती तर ती या सा या 
‘टपालिवजय’ ग्रथंातून काढून एखा या ‘भक्तीिवजय’ ग्रथंात ढकलली गेली असती! ित या या लौिकक 

पाचे या भक्तीिवजयी भाषेत कसले अलौिककीकरण झाले असते. ती गमंत पाहावयाची असेल, तर सतं 
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तुकारामा या इंद्रायणीत बुडिवले या व यां या याहूनही सा या गो टीची अ यद्भतु भक्तीिवजयी कथा 
कशी बनली ते आठवा! 
 सतं तुकारामा या अभगंां या व या या काळ या काही सनातनी कमर्ठांनी इंद्रायणी या डोहात 

बुडवा या हणनू आज्ञा सोडली. याप्रमाणे या व यांना एक दगड बांधून ते बोचके इंद्रायणी या डोहात 

बुडिवले! ते तळाशी गेले; पण तो दगड बांधलेली बंधने िनसटून िकंवा पाणी िपऊन ते कागद फुग यानंतर 

तसे या तसे ते एक -दोन िदवसानंतर वर आले. बाहेर काढून लगोलग सकुिव यानतंर आतील अभगं पु हा 
वाचता येऊ लागले. या वाणीछाप व याच अस यामळेु यां यावरील िशवले या जाड पुट्ठयां या वे टनाने 

आतील पानांचे रक्षण अिधकच सोपे झाले असावे. परंतु ही लौिकक भाषा सोडून तीच गो ट या सतंां या 
िन या काळ या भािवक िन दैिवक भाषते सांिगतली जाताच ितची िकती अलौिकक अशी एक रसाळ कथा 
बनली आहे ती पाहा! सतं तुकाराम िवट्ठलापुढे धरणे धरतात, िवट्ठलास सकंट पडते. वयमेव या व या 
उचलनू वर आणतात, तुकोबांना टा त होतात, यां या भक्ती या तो अ यद्भतु िवजय ठरतो!! 
 तशा भािवक टीने पािहले असता, ही भर समदु्रात एका पक्क्या पोलादी नभोयानात घालनू 

तळाशी बुडिवलेली पत्रांची रास मिहनोगणती समदु्रात लोपून शतावधी मलैांवर इंग्लडं या तीरास लागावी 
आिण यातील पत्रे अलगद सकुिवली जाऊन ऑ टे्रिलया या खडंांतरावरील घरोघर याची यास िबनचूक 

वाटली जावी, हा चम कार या लहानशा इंद्रायणी या डोहातील पो या तर यापेक्षा अिधक आि चयार्चा 
आहे; पण यातही जर का या अगडबंब थैलीत एख या िख्र ती, मिु लम वा िहदं,ू पाद्री, अविलया, साधूची 
एखादी पोथी असती ना, तर-  

 -तर काय? आम या र नािगरीकड े अगदी सा या गो टी घड या तरी या ‘ ी’ या वा 
किलपु षा या चम कारात रंगिवणारे एक भाबड ेबुवा आहेत. साधी मडक्यांची उतरंड यां या भक्तां या 
घरात उंदरांनी जरी गडगडिवली, तरी ती उंदरां या उडयांनी गडगडली असे न सांगता ते सांगतील, ‘ ींनी 
तुला ती साक्ष पटिवली!’ िकंवा ‘किलपु षाचा खेळ तु या घरात चाल ू झाला! बघ सावध हो, िन 

सहभोजनांत बसणे सोड!!’ यां या पिरभाषेत ही इंिग्लश मेलची लौिकक घटना काहीशी अशी सांगता 
येती, - जर का या मेलम ये आम या इकडील पैशापासरी झाले या एखा या ब्र यांडनायकाची एखादी 
पोथी असती तर! हीच लौिकक घटना भक्तीिवजया या को या न या अ यायात अशा अलौिकक भाषेत 

किथली जाती : 
 ‘अिखल ब्र यांडनायक अमकु महाराजांनी जगदु दाराथर् अमकु ग्रथं िलहून तो नभोयानात धाडला 
आहे. तो जर प्रकाशला गेला तर मा या किलरा यिव द दैवी सेनेची मोठी उठावणी होईल, अशी भीती 
पडून किलपु षाने त काळ फूऽऽ क न ते नभोयान समदु्रात पाडले, तळाशी घातले! ही बातमी ‘ ी’ या 
राजसभेत कळताच ‘ ी’ नी व णाला बोलावून सांिगतले, ‘आण! ती माझी पोथी भर समदु्रातून पा या या 
थबानेदेखील ओली होऊ न देता आ ता या आ ता इथं आण!’ यासरशी व णाने समदु्रात आज्ञािपले की, 
‘काढ ती दैवी पोथी वर! जर अळंटळं करशील तर सेतू बांधताना िशळा तरेना ते हा रामाने जसा तुला बाण 

मारला तसा मीही मारीन!’ ‘नका नका! बाण मा  नका, व णराज! पोथी शोधून मी ती कोरडी या कोरडी 
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या अिखल ब्र यांडनायक अमकु महाराजां या प यावर लागोलग नेऊन देतो!’ असे हणनू समदु्र वतः 
झटपट टपालवा या िशपायाचे प धरता झाला- जसा िवट्ठल दामाजीचा दंड भर यासाठी महाराचे प 

धरता झाला! समदु्राने पटकन तो टपाली गणवेशाचा खाकी मांडचोळणा पायात घातलेला, खाकी फेटा 
डोक्यास घातलेला, पट्टा कटीला ती पोथी आत टाकलेली, टपालथैली पाठीवर टाकलेली, असे प घेऊन 

त काळ या अमकु महाराजां या देवडीवर उ या असले या पत्रकायार् यक्ष भक्तां या हातात ते पोथीचे 

पासर्ल िदले! भर समदु्रात राहून कोरडे या कोरड ेपासर्ल! भक्ती उघडून पाहतो तो ती जगदु दारक पोथी 
आत! िनःसशंय हा टपालवाला देवच असला पािहजे हणनू भक्ती, जो याला पु हा पाहावयाला जातो तो 
टपालवाला देखता देखता िवरघळून याची एक मोठी लाट झाली िन ती आकाशात उठून लोळत समदु्रात 

घुसली! आप या मळू पात तो मायावी टपालवाला समदु्रात देखता देखता िवलीनला! किलपु षही 
घाबर् या घाबर् या िकल कर कायार्लया या आ यास पळून गेला!’ 
 ‘गोरक्षण’ पत्र हे अनेक टींनी सगं्रहाहर् आहे असे आ हास वाटते. पैकी पिहला म वाचा उपयोग 

हणजे अज्ञानयुग असते तरी कसे ते या िवज्ञानयुगात वावरणार्  यांनादेखील याची ही वानगी पाहून 

चटकन यानात येते. सृ टी या भौगिभर्क प्राक्-िशलायुग, नविशलायुग (Paleolithic, Neolithic) प्रभतुी 
युगांतील अनेक िविचत्र प्राणी आज नामशेष! यांची क पना यावयास या प्रा यांचे अि थशषे (Fossils) 

जसे सगं्रहालयांतून ठेवलेले उपयोगी पडतात तशाच अज्ञानयुगातील वैचािरक क्षेत्रातील अडाणी 
भावभावना असतात तरी कशा, ते या गोरक्षण कायार्लयातील सगं्रहालयात सहज पाहता येते. ‘गोरक्षण’ 

पत्र हा अज्ञानयुगाचा एक सगं्रहणीय अि थशेष (Fossil) आहे. ते गाईला जग जननी, िव ववं या, 
आिददेवी मानते, समजत.े सार् या भारतवषार्तील दु काळ एका कोपर् यात यज्ञ केला की हटिवता येईल ही 
याची िन ठा आहे आिण ‘ ीराम जयराम जय जय राम’ हा मतं्र कोटी वेळा हटला, तर दु काळच काय, 

पण लेग, पटकी, बेकारी, दा य, दािरद्रय, ढेकूण, िपसवा- सवार्िर टशांित होते, ही तर यांची प्रितज्ञाच 

आहे! 

 आणखीही एक उपयोग या पत्राचा सहजग या होत आहे. तो हणजे, आम या मतांचा 
गयाळवगार्तही प्रचार! कारण आताशी या ‘गोरक्षण’ पत्रात आम या अनेक जु या -न या लेखांतील 

सतू्रमय वाक्ये िनवडून ती छाप यात येतात. यािवषयी सचूना इतकीच की, ती वाक्ये शक्य तो आम याच 

भाषेत जशी या तशी िदली जावी. यात पंचग याचे िशतंोड ेमधून मधून उडालेले असतात तशी गदळ 

क न देऊ नये. आमची वाक्ये देताना अथार्तच या तंभावर ‘िवषिबदं’ू असा मथळा जो गोरक्षणकार 

देतात यािवषयी आमचे काहीच हणणे नाही. उलट तेही नकळत या पत्राकडूनच औिच य घडत आहे. 

कारण ती वाक्ये आहेतच िवषिबदं.ू लेग, पटकी िन भाबडपेणा या रोगांवर रामबाण उपाय हणजे ते ते 
प्रितबंधक िवषच रोग्या या अगंात टोचणे! असे यथाप्रमाण िवषच अमतृ असते. गयाळ रोग्यां या अगंात 

ते िवष टोच याचे जे स कृ य ‘गोरक्षण’ पत्र करीत आहे, यायोगे ‘ ीराम जयराम जय जय राम’ मतं्रा या 
कोटी कोटी जपाचे पु य यांना खिचत लाभेल. 
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 ते हा आम या उतार ्यांना ‘िवषधारा’ वा ‘िवषिबदं’ू जे हण यात येते ते यथाथर्च आहे. गोरक्षण 

सपं्रदाया या भाकडपणा या बुि दभ्रशंरोगावर ते उतारेच खरे ‘उतारे’ आहेत. परंत ु या ‘िवषधारा’ 
तभाला लागनूच जो ‘दगु्धधारां’चा तंभ या पत्रात िदलेला असतो, यािवषयी मात्र गोरक्षणकारांनी 
अिधक वेळा गयाळपणा या ग धळात असले िवषिबदं ूपडलेले असतात की, ते दधू पंचग यातसु दा घालनू 

याले जाता गोपूजक सपं्रदाया या प्रकृतीस प्राणांितक अपाय झा यावाचून राहणार नाही! 
 उदाहरणाथर्, गे या मिह यातील एकदोन अकंच पाहा. या ‘दगु्धधारां’त गांधीजीं या शेळी या 
दधुा या धाराच फार. यात गांधीजींचे एकच वचन दगु्धिबदं ू हणनू िदले आहे : 

 ‘तुम या देवळात िशरलेली यक्ती मतूीर् भ्र ट करील असे तु हास वाटते, याव न तुमची 
देवािवषयीची क पना अगदी दबुळी असली पािहजे! उलट देवच या यक्तींना पिवत्र कर यास समथर् आहे 

असे तु हास कां वाटत नाही?’ 

 आता हा ‘दगु्धिबदं ूनसनू ‘िवषिबदं’ू आहे हे काय सांगावयास हवे? साधुशील च डमेहाराजां या 
पोटात तरी तो ढवळ यावाचून राहणार नाही! गांधीजींनी हे सांग यापूवीर् अनेक वषार्आधी पिततपावन 

मिंदरा या गाभार् यात व छ अ पृ यदेखील िशरताना पाहून जे हा च डमेहाराजांना उ मळून आले, ते हा 
बॅ. सावरकरांनी यांना हेच सांिगतले की, ‘बुवा! जो पिततपावन तो पितता या पशार्ने पितत होईल की 
पिततालाच पावन करील? पु हा तो अ पृ य अगदी िनमर्ळ आहे बघा अगंीवेशी!’ पण च डमेहाराजांना ते 
पटले नाही. ‘वरची व छता असेल, पण िपडं अ पृ याचा ना?’ असा यांचा आके्षप! मगे तुकोबा हणाले, 

‘जरी तो ब्रा मण झाला धमर्भ्र ट। तुका हणे े ठ, ितही लोकी।।’ तसाच च डबेुवांचा दंडक िदसला ‘जरी 
तो अ पृ य झाला धमर्िन ठ। च ड े हणे भ्र ट ितही लोकी।।’ 
 पण जर िनदान आता तरी ती मळमळ बंद होऊन च डमेहाराजांची प्रकृती मिंदरप्रवेशास अनुकूल 

हो याइतकी सधुारली असेल तर आ हास आनंदच वाटेल. तशा प्रामािणक, प्रांजळ िन क टाळू 

धमर्सेवकांची मळमळी प्रकृती िनकोप हावी यासाठी तर िकल कर औषधालयातून धमर्भोळया 
बुि दभ्रशंावरील रामबाण िवषारी लस सह ावधी रोग्यांना टोच यात येत आहे! सदैुवाने आजकाल बहुतेक 

अिग्रहोत्रांतून, गोपूजनालयांतून, वेडगावांतून, भक्तीिवजयाचा पाठ होत नसेल इतका िकल करी 
मािसकांचा अखंड पाठ चाललेला आहे. यामळेु आज ना उ या यांची प्रकृती कळत नकळत पण 

सधुार यावाचून राहणार नाही. आता औषध थोडसेे प्रखरच आहे; ते कडवटही बरेचसे; ते हा रोगी त डेही 
प्रथम पु कळ वगाडणारच; वेळी वै यालाच शत्रहूी समजणार, बिह कार घालतो हणणार! पण वै यानेही 
ते सोसलेच पािहजे. आम या िनवडक लेखांचा सगं्रह पु तक पाने िकल कर मडंळीने नुकताच प्रकािशत 

केला आहे. ते हा बुि दक्षयाची बाधा असले यांनी तो सगं्रह िनदान दहा वेळा तरी अव य वाचावा. या 
िवषिबदूंची लस दोन स ताह तरी प्र यही टोचून घ्यावी, हणजे आजकाल या िवज्ञानयुगातही िटकाव 

धर याइतकी यांची प्रकृती सधुारेल, अशी या सवर् महाराजांना आ हा प्रजाजनांची िवनंती आहे. 

 ‘गोरक्षण’ हे अज्ञानयुगाचा एक उ कृ ट अि थशेष (फॉिसल) कसे आहे याचा आणखी एक पुरावा 
हवा असेल तर सहभोजनांिवषयी िकल कर मािसकातून येणार् या आम या लेखांतील अनेक वाक्ये 
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उता न यांचा जो धमर् बुडाला हणनू आक्रोश चाललेला असतो, तो एका बाजसू पाहा-आिण लगोलग 

गोमय, गोमूत्राचे वािद ट सरबत पीत पीत ते या िमटक्या मारते ते ऐका! अगदी सु व छ 

अब्रा यणासह, मग तो तुकाराम का असेना, शु द ताजी ऊन ऊन खीर खाताना यांना िशसारी येते. पण 

अगदी ताजे वाफ िनघणारे ऊन ऊन शेण िन गोमतू्र िमसळलेले सरबत खाता-िपताना यांना िमटक्या 
मारता मारता पुरेसे होते! कारण? धमर्छाप! गेमय, गोमतू्र सोवळयानेसु दा खाणेिपणे ‘पु य’, ‘पिवत्र’, 

‘ध यर्’ हणनू पोथी हणते! मनु याने व छ मनु याशेजारी बसनू सु व छपणे सगु्रास अ न खाणे 

‘अधमर्’ हणनू पोथी सांगते! बस!् या पोथीछापासरशी शेण िन गोमतू्र खाणेिपणे हा धमर्, सहभोजन, खीर 

खाणे हा अधमर्! 
 यात या यात समाधानाची गो ट इतकीच की, या पंचग या या डोहात बुडलेले काही सनातनी 
तरी िकल कर मािसकातील िवचारसतू्रां या आधारे बु दी बचावून काठावर सखु पपणे येत आहेत. या 
बचावले यांत आमचे स माननीय धमर्बंधू भालाकार यांचे नाव प्रमखुपणे सांगता येते. भालाकारांना 
सनातन बेशु दीत मधून मधून शु दीचे जे झटके येतात यांपकैी एका शु दीवर या झटक्यात पंचग यात 

गोमतू्र-गोमय कोळून िपणे हे गदळपणाचे आहे िकंवा िनदान या य तरी आहे हे पटले आिण यांनी 
पु या या एका सभेत गे या मिह यात तसे पु हा एकदा प टपणे सांिगतले! दधू, दही, तूप, बदाम िन 

केशर हे यांचे ‘भाला मतृी’तील नवे पंचग य होय! असेना का! आचार कालमानाने बदल यात अधमर् 
घडत नाही असे एक यापक त व तरी या अिकंिच कर गो टीने भालाकारांनी मा य केले हेही काही थोड े

नाही. दसुरी एक गमतीची गो टही, जी यां या याख्यानात भालाकारांनी मानली ती ही की, सहभोजकांना 
आज म जाितबिह कृत न हो याचे साधनही हेच यांचे नवीन पंचग य होय. सहभोजकांनी हे भालाकारी 
पंचग य प्रािशले की, ते प्रायि चत यांना पुरे आहेसे िदसते. एवढेच असेल तर कोण याही सहभोजनानंतर 

असले अनाके्षपाहर् पंचग य कोणीही आनंदाने िपईल. पण प्रायि चत हणनू न हे, तर लवंग-सपुारीसारखी 
एक मखुशु दी हणनू! 

 या सहभोजना या घणघाईखाली एकदा का रोटीबंदी या बेडीचे तुकड े उडाले की, पोथीजात 

जाितभेदाचे कंबरड ेमोडलेच हणनू समजावे, हे आमचे िनदान या गयाळवगार्स तंतोतंत पटले आहे; 

हणनूच सहभोजनाचे नाव िनघताच ‘गोरक्षणा’ या छातीत धडकी भरते. वा तिवक पाहता सहभोजनादी 
चळवळींचा गोपूजनाशी काही सबंंध नाही. असलाच तर गोपूजन िन रोटीबंदी ही दोघेही धमर्भोळेपणाची 
औरस सतंती, सख्खी भावंड ेइतकाच. पण ‘गोरक्षण पत्रात’ सहभोजनादी जा यु छेदक चळवळीिव द 

िकतीतरी तंभ खरडलेले असतात! आमचे जा यु छेदक असे एक ना एक वाक्य ‘िवषिबदं’ूत दर अकंी 
बहुधा येते त ेचांगलेच होते. पण या यािव द हणनू ‘दगु्धिबदं’ूत गांधीजीं या शेळदधुाचे जे िबदं ू

िमसळलेले असतात ते पाहून मात्र या गयाळ िवसगंतीचे हस ूआ यावाचून राहत नाही. ‘जाितभेदा या 
दिुजर्क्य दगुार्स मळुातच असा शाप झालेला आहे की, बॉबगोळयां या मार् यानेदेखील तू कोसळणार नाहीस; 

पण जर का कधी तु यावर कोणी बुंदीगोळयांचा मारा केला तर मात्र तुझा त काळ चुराडा उडले!’ हे वाक्य 

‘िवषधारां’त देऊन यािव द या ‘दगु्धधारात’ गांधीजींचे कुठलेतरी एक वाक्य ‘गोरक्षण’ देते की, 
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‘जाितभेद हा मळू मिवभागा या त वावर उभारलेला होता!’ आिण या वाक्या या उ लेखाने गोरक्षण 

वतःची अशी समज पाडून घेते की, जण ूकाय गांधीजी सहभोजन, अ पृ यतािवनाशादी जाितभेदो छेदक 

कायर्क्रमा या िव द आहेत. गांधीजी जरी सहभोजना या िव द असते तरी तेवढयामळेुच काय ती 
चळवळ चुकीची ठरली नसती ही गो ट िनराळीच हणा; पण व तुतः गांधीजींचे शेळपट दगु्धिबदंदेूखील 

या रोटीबंदी, पशर्बंदी, वेदोक्तीबंदी प्रभतृी बेडया तोड या या जाितभेदो छेदक प्रकरणी ‘िवषिबदं’ू 

सारखेच गयाळपणास घातक आहेत, हे ‘गोरक्षण’ कारां या लक्षात असावयास पािहजे. गांधीजींनी एका 
महारा या मलुीला वतः पाळले, ित या हातचे िन ित यासह खाणेिपणे, बसणे, उठणे उघडपणे केले आिण 

शेवटी ितचे लग्न एका ब्रा यणाशी वसतंोषाने लावून िदले! वतः या मलुाशी मात्र को या महार मलुीचे 

लग्न न लावता जरी यांनी उ चतर ब्रा मण मलुीचेच लग्न लावले, तरी यायोगेच यांनी जु या 
जाितभेदा या टीने पिह या लग्नाहूनही घोरतर सकंर घडिवला! कारण मतृींना यात या यात 

अनुलोभ िववाह क्ष य वाटतो; ब्रा यणािदकांनी महारािदकां या क या अनुक्रमे वरणे एक वेळ मतृी 
सोशील, पण यक्तीक्रम-वा याने ब्रा यणाची क या करणे हा प्रितलोमी सकंर-केवळ ‘सकंरो नरकायैव’च 

असणार! पण वतःस सोिय कर असे तेही ‘पाप’ गांधीनी केले. यांनी भग्याचे काम तर गायत्रीजपाइतके 

पिवत्र मानले आहे. वतः भगंीकाम केले आहे. शेकडो ब्रा यणािदकांकडून आज या वेळी फैजपूरला त े

करवीत आहेत. इतकेच न हे, तर गांधीजींनी या फैजपूरला एका याख्यानात जे भगंी तोमसकू्ती गायले 

ते यां या एका चरखा तोमसकू्तां याच काय ते पंक्तीस बसिवता आ यास यावे इतके उ फूतर् आहे! 

 भगंीकाम साध यावाचून वरा य कसले िमळणार? ‘ वरा य िमळवायचे तर भगंीकाम साधले 

पािहजे, पिवत्र समजनू केले पािहजे’ हेच तर या यां या भगंी तोमसकू्तांचे पालुपद होते! वरा यासबंंधी 
या सकू्तांची चचार् आ हाला करता येत नाही आिण वरा याची आता फारशी िचतंाच उरली नाही. कारण 

गांधीजींचे वरील सकु्त सांगतच आहे की, भगंीकाम साध याइतके ते वरा य काही अशंी तरी आता 
अनायासेच ससुा य झाले आहे! पण येथे सांगावयाचे ते इतकेच की च ड ेमहाराजादी गयाळ सनात यांनी 
गांधीं या सगंतीपासनू सावध असावे! गयाळ हे गाईचे भगंी आनंदाने होतील; गोमयाची पाटी डोक्यावर 

घेऊन जाणे उलट पावनच मानतील; पण गांधीजी या सगंतीची फार लगट के यास भगं्याची पाटी 
च डमेहाराजांनादेखील डोक्यावर दे यास गांधीजी सोडणार नाहीत हे प ट सांग यात आ ही 
िश टाचाराचा लवलेशही भगं करतो असे वतः गांधीजीही हण ू शकणार नाहीत. गांधीजी आिण 

च डमेहाराज भगंीपाटी डोक्यावर घेऊन जोडीने चालत आहेत, असे जोवर होत नाही तोवर गांधीजी 
च डमेहाराजांना पुरते साधू, पुरते िश ट समजणार नाहीत, असाच अिधक सभंव! आज या वेळी 
गांधीजीं या घरात (चुकलो आ मात! कारण गांधीजी या घरात राहतात यास आ म आिण या 
प्रासादात राहतात यास पणर्कुटी हणायचे असते!) राहतात या घरात एक अ पृ य सपाकी आणून 

ठेव याची बातमीही आ ही जाता जाता, ‘गोरक्षण’कारां या कानावर घालतो आिण जा यु छेदक प्रकरणी 
तरी वरील कारणासाठी यापुढे यांनी गांधीजींची वाक्ये ‘दगु्धधारा’तून न छापता आम या वाक्याखाली 
‘िवषधारां’तून छापावी अशी चेतावणी (caution) देतो. 
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 आिण या लेखापुरती शेवटची चेतावणी जी ‘गोरक्षण’कारांना आ ही देऊ इि छतो, ती लोकमा य 

िटळकां या नावािवषयी! िकल करातील ‘भतूदया की भतूबाधा?’ या आम या लेखाने िद ली या िहदं ू

महासभे या कायार्लयापासनू ते गोरक्षण कायार्लयापयर्ंत बरीच अनुकूल-प्रितकूल खळबळ उडिवली आहे, 

हे आम याकड ेआले या पत्रांव न िन छापले या चचतून िदसनू येते. यांपैकी ‘गोरक्षणा’चा जो प्र  इथे 

चाल ूआहे यापुरते बोलावयाचे हणजे, यात या लेखािवषयी जे िकतीतरी तंभ दोघांितघा लेखकांनी 
िलिहले आहेत, यांत आ हास लोकमा य िटळकां या नावाने उपदेशा या चार गो टी ते सांगत आहेत. ी. 
िशखरे ‘गोरक्षणा’तील आप या लेखात उपरोिधकपणे िवचारतात,  

 ‘मांसाहार व यर् नाही, एवढेच न हे, तर अमेिरकेत गे यावर गोमांससु दा खा यास हरकत नाही, 
असा शा त्राथर् िकल करीमखेु बॅ. सावरकर प्रितपािदतात! मग लो. िटळकांसारखे हाडाचे िहदं ूिवलायतेतही 
मांसाहार न करता परत आले, याब ल यांना ध यवाद काय हणनू यावेत? मसुलमानही डुकराचे मांस 

व यर् मानतो. आमचे बॅिर टरसाहेब गाईचेही मांस व यर् मानीत नाहीत!’ इ यादी इ यादी. 
 यािवषयी थोडक्यात बोलायचे हणजे असे की, लोकमा यांनी मांस खा ले नसेल तर तो यां या 
वैयक्तीक आवडीिनवडीचा प्र . मांसाहार करणे हणजे काही मोठे शतकृ य करणे न हे, यावाचून यांचे 

अडले नसेल तर लोकमा यांनी केले ते यां यापरुते ठीकच. पण यात ‘शु दते’चा वा ‘शा त्राथार्’चा वा 
‘िहदंु वा’चा सबंंध आण ूनका हणजे झाले. शा त्रािवषयाच हणावयाचे तर ‘लोकमा य िवलायतेतही 
मांसाहार न करता शु दतेने परत आले’याच वाक्यात ी. िशखरे यांनी शा त्राची चांगलीच शोभा केली आहे 

नाही काय? आिण नकळत! ‘गोरक्षण’ पत्रास लेख शोभावा हणनूच यांनी असा गयाळ िवसवंाद आप या 
एका वाक्यात जाणनूबुजनू ख चून भरला अस यास गो ट िनराळी! नाहीतर ते एक पट्टीचे लेखक आहेत! 

यां या यानात आले नाही की, मांसाहार न कर यात िटळकांनी ‘शा त्र’ पाळले िन ते ‘शु द’ रािहले हे 

सांगता सांगताच ते िवलायतेत गेले, सटुाबुटासु दा, मकुटा न नेसता, ल छांसह िन ब्रा यणांसह चहा, 
भात-भाजी सेवून प्र यही सहभोजने झोडली, इतकेच न हे तर अडंयां या मसाला यात घाल यात येतो 
या पाविब कुटांवरही यथे छ हात मािरला इ यािद अनेक कृ यांत प्रसगंी लोकमा यदेखील ‘शा त्र’ 

गुडंाळून ठेवीत आहोत, याचे िशखर्  यांना भानच रािहले नाही!! पण तसे पाहता िवलायतच कशाला, प्र यक्ष 

पु यात िमशनम ये साहेबाची चहािब कुटे िटळकांनी एका जाितिनिवर्शषे सहाशनात सेिवली होतीच की! 
आिण ते प्रायि च ताहर् पाप न हेच हणनू उलट तंटबखेडहेी केले होते हे प्रिस दच आहे! ब्रा मणांनी 
मांसाहार तेवढा सोडला असता िवलायतेत जा यास आिण ल छांसह शाकाहार, भात, भाजी, चहा, 
िब कुटे, पाव, पाणी ओवळयाने सटुाबुटांसह सेिव यात काही हरकत नाही, यामळेु ब्रा मण ‘अशु द’ होत 

नाही, असे आज याला ‘शा त्र’ हणतात, यात सांिगतले आहे काय? शंकराचायर् (सनातनी) काय 

हणतात ऐका : 
 ‘परदेशगमन कोणी केले, तर यास जाितबिह कार नसावा’ असे आ ही वतः र नािगरीस जे हा 
िश य वामी शंकराचायर् आले ते हा यां या वतीने बोलणार् या वे. शा. स.ं गडंाळे, धा रकरशा त्री प्रभतृींस 

िवचारले. ‘सावरकरां या बालेिक यावर जग गु ं ची वारी’ असा हंस प्रभतृी पत्रांत उ घोष क न ही 
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शा त्रीमडंळी चढून आलेली! प्रदेशगमन िनषेिध याने आपली जागितक िहदं ूरा ये, िदिग्वजय, सामिुद्रक 

यापारात कसे ठार झाले, आपण िव येत, िवज्ञानात कसे मागासलो, रणात कसे हरलो, तो पाढा आ ही 
वाचला. पण गडंाळे,धा कर प्रभतृी शा त्रांचा आपला पिहला पाढा पढ पंचावन! यांनी ठासनू सांिगतले की, 
‘शूद्राने परदेशगमन केले तरीही पापच, पण प्रायि च ताहर्; परंतु ब्रा मण, क्षित्रय, वै य यांनी समदु्रगमन 

केले, तर या पापास िन कृतीच नाही! यांनी आजीव गावाबाहेर बिह कृताव थेत राहावे. 

पुत्रकलत्रांनादेखील यांचा सपंकर्  झाला असता वाळीतच पडावे लागेल! शा त्र हे असे आहे. 

पिरणामिबिरणाम आ हास सांगू नका!’ गडंाळे, धा रकर मडंळींनी हे जे शा त्र सांिगतले ते 
मिृतवचनांना ध न आहे हेही खरे. यात कुचराई इतकीच की, वरील मतृी या वचनांना हे महारा ट्रीय 

शा त्री वतः या प्रकरणी मात्रलावू धजत नाहीत. कारण मनु मतृीप्रमाणे कोणाही िवजाला 
‘िहमव िवं ययोमर् ये’ असले या आयार्वतार्बाहेरसु दा राह याची ना आहे! पंढरपुरादी महारा ट्रीय प्रदेश 

हाच मळुी ल छदेश आिण यात िपडं पोशीत राहणारे शा त्री हे वतःच मळुी ा य होत! 

 आसमदु्रातु वै पूवार्दासमदु्रातु पि चमात।्  
तयोरेावा तरं िगय रायार्वतं िवदबुुर्धाः।।२२ 

कृ णसार तु चरित म गो यत्र वभावतः। 
स जे्ञयो यिज्ञयो देशो ल छदेश वतः परः।।२३ 

एतान ् िवजातयो देशा सं ये प्रय निभ :। 
शूद्र त ुयि म कि मिं च िनवसे विृ तकिशतं ।। २४ 

(मनु. २. टीकाही पाहा.) 
 बसे, िशखर्  यांनी नकळत मानले याप्रमाणे लोकमा यां या परदेशगमनाने केले या 
शा त्राितक्रमणाचा िन अशु द, अ पृ य िन आज म पितत झा याचा दोष सोडला, तरी ी. िशखर्  यांनी 
यांचा जो कळून सव न गणु हणनू सांिगतला आहे यािवषयी तरी ‘श त्र’ काय हणते हे िशखर्  यांनी 
थोडसेे याहाळावे! ‘लोकमा य िटळक मांसाहार न करता शु द रािहले’ या िशखर्  यां या श दाश दांत 

िवसगंती िन िवपयार्स भरलेला आहे! जर खरोखरीच देशी वा िवदेशी लोकमा यांनी मांसाहार असा कधीच 

केला नसेल तर िशखर्  यांनी ती गो ट अशी मोठमोठयाने तरी बोल ू नये. जर का ती मनुभगवांना या 
कानावर गेली तर िटळकांिवषयी यांचे मत िकती कलिुषत होईल, याची िशखर्  यांनी काहीतरी िचतंा 
वाहावी! ब्रा मणकुलात ज मनू मांस कधी खा ले नाही हणनूच या अक्ष य अनापरा तव लो. िटळकांना 
जे शा त्राितक्रमाचे महापाप लागले ते ‘शा त्रा’प्रमाणे इतके मोठे होते की, याची िन कृती या थोर 

पु षाची सारी पु याईदेखील क  शकती ना! वेदानुसार यज्ञपुरोडाश ब्रा यणास प्र यही आचमनाप्रमाणेच 

कतर् य! वेदकाली मांसाहार यज्ञीय कतर् य असे, हे काही पा चा यां या भाषांतराव न कोणी सांगावयास 

नको, वतः मनुभगवान तो इितहास सांगतात की, ‘बभवूुिहर् पुरोडाशा भ याणा मगृपिक्षणाम ् ।। 
पुराणे विष यजे्ञषु ब्र मक्षत्रसवेषु च ।।’ ब्रा मणक्षित्रयांनी अनेक यज्ञांत पशपु यांचा पुरोडाश सेिवला आहे! 

(मनु. ५।२३) अज्ञाची गो ट सोडली तरी ा दािदक आचारात तर मांस खाणे िन खाविवणे अ यंत शा त्रीय, 
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ब्रा यणाचे अव य कतर् य इतकेच काय पण ‘िनयुक्ती तु यथा यायं यो मांस ंनाि त मानवः। स पे्र य 

पशुतां याित सभंवा येकिवशंितम।्।’ (मनू. ५।३५). जो ा दात मांस खाणार नाही यास एकवीस ज म 

पशुयोनी प्रा त होईल, असा कचकचीत शाप आहे. शा त्रांचा पाया-सवर् मतृीतील आ य मतृी जी 
मनु मतृी-तीतच! बरे, मांस तरी कसले? तर ा दपक्षी ब्रा यणांना प्रश त महणजे हशीचे मांस िन 

वराहमांस, रानडुकराचे! यायोगे िपतरांची तृ ती एकच न हे तर दहा मिहने होते!’ दशमासां तु तृ यि त 

वराहमिहषािमपैः ।।’ (म. ३।२क्ती०) िपतरां या प्रकरणी जे कतर् य तेच पुत्रा या प्रकरणी. कारण प्र येक 

ब्रा यणाने ज म यानंतर पिहले अ न असे जे खाणे शा त्रसमंत, जो पुत्राचा अ न प्रशानसं कार, तोच 

सांगतो, की, ब्रा मण अप याचे बाळकडूच मळुी मांसाहार! कारण गृ यसतू्रात अ नप्राशनसं कारा या 
प्रसगंी अप यास प्रथमा न हणनू समतं्रक बकर् याचे मांस, ित तर मांस, वा म य यांचा र सा सेववावा, 
असेच सांिगतले आहे. अशा रीतीने मांसाहार करणे हे पाप नसनू, उलट न करणे हेच शा त्रांनी 
शा त्राितक्रमण गणलेले आहे! 

 ते हा शा त्रवचनाचे नाव ढसराईवारी सहसा कोणी काढू नये हेच बरे. शा त्रवचनेच जर पाहू 

लागलो तर शंकराचायार्ंपासनू िशखर्  यांपयर्ंत आपणा सवार्ंची भबेंरी उडा यावाचून राहणार नाही. 
शंकराचायार्ंचा सं यास हाच मळुी अधमर्; किलव यर्!! लोकमा यांसारख्या पु य लोक पु षांनी 
लोकिहता तव यां या कालात यां या वभावानु प काही शा त्रवचने तु छिवली, काही पाळली; कारण 

सह ावधी वषार्ंपूवीर्चे सगळेच जनुाट िविधिनषेध जर आज कोणी यक्ती वा समाज पाळू हणले तर 

याला पुढे पाय टाक याची सोयच नाही! या समाजाला आज जगणेच अशक्य! आज यािवषयी िवचाराल 

तर, आप या िहदं ूरा ट्रा या अ युदयाथर् आज या पिरि थतीत जो जो िविधिनषेध उपकारक तो तो आमचे 

आजचे शा त्र! याची ती उपयोिगता हाच आमचा श त्राधार! आज या पिरि थतीत जो लोकधारणास 

साहायक तोच आमचा आजचा धमर्!! आिण आ ही याच ‘रिक्षतसो धमार्ते आ हासी धमर् ठाउका 
ना य।।’ 
         - िकल कर, फेब्रुवारी १९३७ 

१४. आज या ितबेटातील काही गमती! 
 भगवान गौतम बु दाने प्रवितर्ले या धमर्सधुारणांम ये अ यंत आव यक अशी एक सधुारणा ही 
होती की मनु याने ई वरप्रा तीसाठी वतः या देहाचा नाना प्रकार या आघोरी पापांनी उगीच या उगीच 

दंडू नये. उपाशी राहून मरणे, एकाच पायावर उभे राहणे, एक हात वर उचलनू तो लाकडासारखा िनजीर्व िन 

बिधर झाला, तरी ज मभर तसाच ठेवणे, िखळयां या टोकांची श या तयार क न तीवर िनजणे, अवयव 

जाळून घेणे, पंचाग्रीत भर ग्री मात तापत बसणे इ यादी देहदंडनाची अघोरी तपे ही काही क याणाची 
साधने न हेत. अशा आसरुी उपायांनी प्रासादणारा देव हा मनु यावर दया करणारा देव नसनू मनु याचा 
अ यंत छळक असा कुणी राक्षसच असला पािहजे! देव जर दयाळू असेल तर तो आप या भक्तांची उपांगे 

िव तवात सरपणासारखी खुपसनू या शेगडीवर शकेत बसेल तरी कसा? अशा कोिटक्रमांनी बु दाने उग्र 

िन अघोरी अशा अनेक देहदंडनीय तपांचा, उपासांचा िन यज्ञयागािदक िहसंा मक कमर्कांडांचा ती  िनषेध 
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कलेला आहे आिण वारंवार बजावले आहे की, लोकांची दःुखे िनवारणे, रोग, उपासमार, ह या इ यादी 
सकंटांपासनू लोकांची मकु्तीता कर यासाठी सतत झटणे, हे खरे तप होय. 

 िनवार्ण हो या या आधी, मृ युश येवर पडले असता बु दभगवंतांनी आप या िश यांना शेवटचा 
उपदेश िदलाः 
 “चरथ िभक्खवे चािरकं।। बहुजनिहताय, बहुजनसखुाय, लोकानुक पाय अ थाय िहताय सखुाय 

देव यानुशासनम!्!” या अ युदार श दांत बु दाने धमर्प्रसाराचा आपला अिंतम आदेश िदला. 
 “जा! िभक्षूंनो, जा! हुजनांचे िहत साधीत, बहुजनां या सखुा तव, लोकांवर क णा कर यासाठी, 
सतत झटत या मा या अनुशासनाचा प्रसार दशिदशांना करा जा!” 

 या आदेशास म तकी ध न आप या आयार्वतार्तील लक्षावधी धमर्प्रचारक िहमालयांना िन 

सागरांना उ लघंून एकीकड े उ तर धवृाकडील ज्ञात टोकां या िहममालांपयर्ंत तर दसुरीकड े मेिक्सको-
ब्रािझल या ग्वाटेमालापयर्ंत (गौतमालयापयर्ंत) या आयार्वतार्तील लक्षावधी बु द िभकू्ष या 
बु दानुशासनाचा सदेंश सांगता गेले! जे हा प्रवास अ यंत क टमय होता, बहुधा पायीच होता, ते हा गेले. 

गोबी या वालकुार यात, ितबेट या िहमार यात, दिक्षण अमेिरके या ग्री मार यात रखडत, कुडकुडत, 

उकडत अनेकदा बंिदवास, छळ आिण ह याही झा या असता आयार्वतार्तील या लक्षावधी िभक्षूनंी 
मनु यजातीची शतकोशतके सेवा केली. ज्ञान, िवज्ञान, भाषा, िशक्षण, औषधी, शीलसयंमांची आपली 
अमू य आयर्सपंदा ‘बहुजनिहताय, बहुजनसखुायच लोकानुक पाय’ देशिवदेशी मकु्त ह तांनी िवतरली. 
यां या काळात िन यां या काळापयर्ंत मनु यजातीची कोणीही केली नाही अशी अतुलनीय सेवा िन 

शु ूषा या लक्षावधी िहदं ूिभक्षूंनी केली आहे! 

 या वेळी मोठमोठया दलुर्ंघ्य पवर्तांना उ लघंनू ितबेटम येही आपले शतावधी सं य त बु द िभक्ष ू

जाते झाले. सारा ितबेट भगवान बु दाला शरण िरघाला. 
 पण प्र येक धमर्मताची, सघंाची वा सं थेची प्रगती जे हा काळा या प्रगती या पावलाशी पाऊल 

ठेवून चाल ूशकत नाहीशी होते, ते हा शेवटी ितची ददुर्शा झा यावाचून राहत नाही. बु दसघंाची शेवटी 
याच कारणामळेु तशीच ददुर्शा उडाली. या त कालीन वैिदक कमर्कांडाचा बु दाने ती  िवरोध केला, 
याहून िनराळे पण िततकेच कुिटल िन बुि दशू य कमर्कांड बु द धमार्तही िशरले. वेद ित्रकालाबािधत िन 

ई वरोक्ती प्रमाण न हे हणनू बुि दवाद करणार् या बु दाचे ग्रथंच ित्रकालाबािधत िन ई वरोक्तांसारखेच 

अशंकनीय प्रमाण होऊन बसले! देवाला नाकारणार् या भगवान बु दालाच या या अनुयायांनी महादेव 

बनवून टाकले. वेदमतं्राचा शंभर वेळा नुसता उ चार करीत रािहले की मोक्ष िमळतो, वा पाऊस पडतो, वा 
सतंती वा सपंि त लाभते वा शत्र ून टतात, अशी िन ठा ठेवणार् या धमर्भोळेपणाची सारखी टर उडिवणारा 
जो बु द यां यात सघंातून ‘ॐ मिणपद्महम’् वा ‘नमो बु दाय’ इ यादी मतं्रांची लक्षलक्ष आवतर्ने केली 
की, भतुे पळतात, शत्र ूहरतात, मोक्ष िमळतो ही दा बोकाळली. मतं्रतंत्राचे जजंाळ न भूतो न भिव यित 
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असे वाढले. देहदंडना या तपांना अघोरी हणनू िनिंदणार् या बु दा या धमार्त आसरुी देहदंडनाचे िवलक्षण 

प्रकार धमार्चार होऊन बसले; कुधारणा, भाबडपेणा, धमर्मखूर्ता यांचा नुसता बुजबुजाट झाला! 

 कोणतीही यक्ती वा ग्रथं ित्रकालाबािधत, अ खलनीय, अशंकनीय असे सावर्कालीन परम प्रमाण 

मानले गेले की, या धमार्ची िन समाजाची प्रगती खुंटलीच हणनू समजावे! या यक्ती या वा या 
ग्रथंा या उंची-लांबी- ं दीहून तो समाज अिधक असा वाढू शकतच नाही!-शकणार नाही! दोन हजार 

वषार्पूवीर्ची ती परम प्रमाण यक्ती वा तो सवर्ज्ञानमय ग्रथं असला तर तो समाज िन तो धमर् दोन हजार 

वषार्ंनी मागासलेलाच रािहला पािहजे. मग तो ग्रथं ई वरिन ठ िन ई वरोक्ती वेद असो, अवे ता असो, 
बायबल असो, कुराण असो, वा अगदी एखादा अवार्चीन असा िशखांचा गु ग्रथं असो; िकंवा ती यक्ती 
िनरी वरी वा अजे्ञयवादी कोणी बु द असो, महावीर असो! 

 रा ट्र या रा ट्र अशा धमर्भोळेपणापायी भतूकाळा या ख डयात या ख डयातच कसे दबून पडते, 

इतर िवज्ञानवादी समाज प्रगती या पथावर एक युगा या युग पुढे गेले असताही ते धमर्भोळे रा ट्र 

सह ावधी वषार्पूवीर् या अज्ञानातच कसे चाचपडत मागासलेले राहते, याचे कोणास जर एखादे उ कृ ट 

उदाहरणे हवे असेल तर याने एकदा आज या ितबेटाचे छायािचत्र पाहावे? 

 ितबेट देशाची रा यघटनाच मळुी अधं दे या धािमर्क सा यात ढाळलेली! ितबेट या 
रा यशक्तीचा मखु्य कणर्धार, ितबेटाचा रा यकतार् िन अिधशा ता, हाच मळुी सं य त िभकू्ष सघंाचा जो 
धमार् यक्ष तो असतो. यास दलाई लामा हणतात. ितबेट देशा या, धमार् या, िन रा या या रक्षणाचा 
सारा भार ‘चेकयांग’ या देवतेने आप या िशरावर घेतलेला आहे आिण ती देवता को या ना को या 
यक्तीम ये वे छेनुसार सचंरत राहते, असा ितबेटा या रा यशासनाचा मळू िस दा त! या देवतेचाच 

अिभप्राय प्र येक राजकीय अशा मह वा या प्र नी घेतला जातो, िन ित या अिभप्रायाप्रमाणे सिंधिवग्रहादी 
मह वाचे राजकारणही हाकले पािहजे, ही राजनीती! अवलोिकते वराची एक मतूीर् आहे, ती बोल ूशकते, 
असा िव वास आहे आिण रा यािवषयी, दलाई लामािवषयी, रोगपरचक्रािदकां या आप ती या प्रसगंी 
ितचाही दैवी अिभप्राय िवचार यात येतो. 

 दलाई लामा मृ यु पावला, तरी तो मेला असे समजावयाचे नसते. एक यक्ती मेली ते हा आता 
रा यपदावर दसुरी थापायची, ितची िनवड कशी करावयाची, हा प्र च यां यापुढे नसतो. कारण 

ितबेटा या रा यशा त्रातील िस दा ताप्रमाणे दलाई लामा ही यक्ती मळुी मेलेलीच नसते! छलाई लामाने 
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एक देह सोडला न सोडला तोच तो ितबेटम येच कुठेतरी नवा ज म घेतो, न या देहात प्रवेश करतो. प्रजेचे 

काम एवढेच की, या दलाई लामाने तो ज म ितबेटात कुठे घेतला आहे, तेवढे शोधून काढावयाचे! 

 तो शोध कसा लावायचा? या या अनेक आ चयर्कारक प दती रा यघटनेनुसार ठरले या आहेत, 

‘चेकयांग’ या रा ट्रा यक्ष देवाचा सचंार होऊन तो काही जे सांगेल, ते साधन एक; अवलोिकते वरा या 
मतूीर् या मनात बोलावयाचे आले, आिण अशा वेळी ती ित या पजुार् यासमक्ष तरी एकांती बहुधा काही ना 
काही बोल यावाचून सहसा राहत नाही,-ते साधन आणखी एक; पण या वा इतर साधनांपेक्षा मखु्य 

िनणार्यक साधन हणजे दलाई लामा या क्षणी यांनी एक देह ठेवला, याच क्षणी दसुर् या देहात प्रवेशून 

ज म घेतला असलाच पािहजे! यासाठी अगदी या क्षणी कोणाचे बालक नमले, याचा सार् या ितबेटभर 

कसनू शोध केला जातो. जर या क्षणी ज मलेली एकाहून अनेक मलेुही सापडली-असे कधी कधी होतेच-

तर या सवार्ंना आणवून धािमर्क अशा मतं्रतंत्र-जपजा यां या मोठया अवडबंरासह पुढ या परीके्षसाठी 
राजकीय डौलात ठेवले जाते. सवर् रा यांतील मखु्य मखु्य अिधकारी- हणजेच पुरोिहत िभकु्षकवगर्-एकत्र 

बोलिव यात येतात! ितबेटात रा यिधकार हा धमार्िधकाराहून िभ न नाहीच! यामळेु सारे राजकीय 

अिधकारी बहुधा िभक्षुकमडंळातीलच असतात, िभकंू्षची सै येही असतात. या सार् या प्रमखु 

िभक्षुमडंळा या पो यापुराणांतील शकुनािदक शंकाकुशंकांचे समाधान होऊन जर एखादे मलू दलाई 

लामा या लक्षणांनी युक्ती ठरले तर लगेच ‘ ीदलाई लामा सापडले!’ हणनू सार् या रा यभर दवंडीवर 

दवंडी िपटिवली जाते! गवोगावी आनंदो सव चाल ूहोतो. 

 परंतु प्र येक दलाई लामा या देह यागानंतर याने पनुजर् म घेतलेले मलू मोठे होईतो जो िक येक 

वषार्ंचा काळ जातो, यांत रा य यव था कोणा या हाती दे यात येते? काय प्रकट योग्यतेने जो रा यधुरा 
वाह यास समथर् असतो या या हाती? छ ! तेही प्र  दैिवक, धािमर्क, भ्राबडट कसोटीनेच सोडिवला 
जायचा! चेकयांग सांगेल िकंवा अवलोिकते वरा या मतूीर्पुढे िचट्ठया टाकून जो कौल, िमळेल, या 
यक्तीस रा यपालक नेम यात येते. जोवर तो अभर्क दलाई लामा सापडला नाही िकंवा मोठा झाला नाही 
तोवर! 

 बरे, केवळ दैिवक आदेशानसुार दलाई लामा वा रा यपालक नेम या या या खळुचट प्रकारामुळे 

कट, कार थाने, लाचलचुपत यांना तरी आळा बसतो काय? मळुीच नाही! दलाई लामा या क्षणी 
देह याग करतो, याच क्षणी आपले मलू ज मले, हणनू खोटेच सांगणारे आईबाप अनेक िनघतात. जी 
दोन वा दहा मलेु सवर् रा ट्रांत ते हाच ज मली हणनू पुढे आणली जातात, यां या यां याशी िहतसबंंध 
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असणारे पक्ष आपापलाच मलुगा खरा पुनजर् माचा दलाई लामा होय हे िस द कर यासाठी वाटेल तो 
बरावाईट मागर् वीका न भांडणतंटयांना िस द होतात. िचट्ठया टाक यात लबाडी झाली िकंवा पुजारीच 

खोटे बोलला, अशी शंका वाटून िकंवा चेकयांग देव संचारलेली यक्ती पक्षपाती वा िम याचाली आहे असा 
आके्षप िनघून, पक्षिवपक्ष माजायचे ते माजतातच, वषार्नुवष यादवी यु दे चालायची ती चालतातच! 

 पु हा अ यंत खुळचट असा पुनजर् मवादाचा कौल घे याची प दत वीकार याने ितबेटावरचे हे 

रा यशासक दलाई लामा एकाहून एक वरचढ असे महापराक्रमी वा महाबुि दमान रा यकत िनपजले की 
काय? प्र यक्ष अनुभवा ती ठरले की काय? देवाने िनवडलेले हे रा यािधशा ते, प्रकट गणुानु प माणसांनी 
िनवडले या इतर देशां या अिधशा यांहून अिधक रा यकायर्धुरंधर ठरले की काय? छे छे! टगदी उलट! 

देवाने नेमले या हणनू या दलाई लामांना ितबेट या धमर्मखूर् रा यघटनेनुसार आजवर अिधशा त े

नेम यात आले, यांतील एकही दलाई लामा या चांभाराचा मलुगा जो टॅिलन िकंवा लोहराचा मलुगा जो 
मसुोिलनी यां या पासगंासही पुर यासारखा पराक्रमी िनघालेला नाही, रा यकायर् धुरंधर िनघालेला नाही! 
उलट, या प्रकट गणुांनीच रा याचे अिधशा ते होणार् या टॉिलन-मसुोिलनीसारख्या माणसां या 
तलवारीं या तेजापुढे हे देवा या नावे िनवडून आलेले दबुर्ळ दलाई लामा आिण यांचे रा यदंड सयूार्पुढे 

घुबड िदपावे तसे, िदपून गेलेले आहेत, जात आहेत! हे देवाचे प्रितिनधी दलाई लामा या यावर सतत 

रा य करतात तो ितबेट चीन या सम्राटांचा शतकानुशतके दास झालेला आहे! देवासदेखील न मानणार् या 
िन वतः लहानपणी जोड ेिशवून िवकणार् या या टॅिलन या प्रकट कतृर् वाने याचे रिशयन रा ट्र आज जे 

जगातील प्रबळतम रा ट्र होऊन बसले, ते पाहा! या लोहारा या मलुाला सेनाकत िन रा यकत नेमणारे ते 
इटलीचे प्रबळ रा ट्र पाहा! आिण आप या रा याचे सवार्िधकार या दलाई लामा या हाती सोपिवणार् या या 
धमर्प्रमाण ितबेटाचे हे पा याचे िपतर पाहा!! 

 ितबेटची वर िदलेली रा यघटना िजतकी भाबडट िततकीच याची रा ट्रीय सै यघटनाही आचरट! 

आचरट हणजेच देवखुळया आचारां या िन मतं्रततं्र, जारणमारणां या जजंाळात गरुफटलेली! दलाई लामा 
मखु्य सेनापती; या या हाताखालील शतावधी मठांतून मतं्रतंत्रा या पूजापाठात ज मभर मरुत पडणारे 
जेवढे िभक्षू ते सारे सिैनक; जनुाट प दतीची ख गे, तोमर ित्रशूळ, परशू ही आयुधे- अगदी नवीनातील 

नवीन भयंकर श त्र हणजे त डातून गजांनी दा  ठासावया या तोडया या काही बंदकुा! नना प्रकारचे 

भो यासारखे िचत्रिविचत्र वेश केलेले आिण असली आयुधे परजलेले हजारो िभकू्ष यु द पकुारले जाताच 

रणांगणात उतरतात! 
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 आपणांस तर अशी कीव येईल की, िभकंू्षचे सै यबळ अवार्चीन रिशया या लाल सेनेपुढे वा 
िब्रिटशां या तोफांपुढे कसे िटकाव धरील, तर या तुम या अ देची ितबेट या देवसेनानी दलाई 

लामालाही कीव आ यावाचून राहणार नाही! कारण यांचे हे नुसते सै यबळ पाहूनच तु ही चकलात! पण 

या मानवी सै यबळामागे असलेले ितबेटचे दैिवक आ मबळ जे आहे, ते जर तु ही पाहाल तर 

तु हीदेखील त डात बोट घालाल िन हणाल की, रिशया तर काय, पण रिशयाचा देव आला तरी याचे 

ितबेट या पढेु काहीएक चालणार नाही! ते दैिवक बळ हणजे या सिैनक बळा या मागोमाग येणारा हा 
हजारो िभकंू्षचा दळभार पाहा! यां यापाशी कोण याही अ ययावत ्तोफा, बॉ ब, िवषारी वायू वा िवमानांचे 

यां यापुढे काहीएक चालणार नाही, अशी ही दोन अमोघ आयुघे जी आहेत, ती पािहलीत का? 

 मानवी सै या या मागोमाग ते ितबेटचे दैिवक सै य जे चाललेले असते यातील शेकडो िभक्षुवीर 

त डाने नाना प्रकारचे सिैनक मतं्र सघंश : मोठमोठयाने पठत चालतात. या मतं्रांनी भारलेले हजारो ताईत 

गडं,े दोरे सिैनकां या गळयांत, दंडांत, हातात, वक्षः थलांवर अभे य कवचासारखे जखडलेले असतात. 

आप या इकड ेसवार्िर टशांितप्री यथर् जसे दसुरे काहीएक कर यापेक्षा अिधक भर को यातरी कोपर् यात 

पेटले या यज्ञकंुडातील हवनावर टाकणे पुरेसे असते, तसेच नाना प्रकारची तंत्रसाधने मठामठांतून अशा 
यु दांम ये जय िमळिव यासाठी चाललेली असतात. मरणाचे िन उ चाटनाचे भयंकर मतं्र लक्षलक्ष वेळा 
आवतूर्न या मिंत्रत जलांचा वा मठुींचा मारा शत्रसुै या या प्रितमेवर सारखा होत असतो. याचप्रमाणे 

यावाचून भतुे िन शत्र ूपळिवणार् या लहानमोठया सह ावधी घंटांना सारखे बडवीत चालणारा आिण या 
तुमलु घंटानादांनी दशिदशा कंपिवणारा हजारो िभकंू्षचा दळभारही या मानवी सिैनक बळाला दैिवक 

आ मबळाचा पािठंबा देत रणांगणावर चालनू जात असतो, तो िनराळाच! 

 जपानने युरोप या तोडीस तोड हणनू तोफेस तोफ, बॉ बला बॉ ब, िवमानास िवमान िभडिवले 

खरे; पण जपानला ते करणेच भाग होते; कारण भतुे पळिवणार् या घंटा हो याच कुठे मळुी यां यापाशी!! 

 आता ितबेट या सामािजक व पाची काही क पना ये यासाठी याचे दोन -तीन िवशेष सांग.ू 

 पिहली मह वाची िन अिभनंदनीय गो ट हणजे ही की, ितबेटात जाितभेद मळुीच नाही. सवर्जण -

मग तो िभक्षू असो वा गहृ थ, ीमतं वा दिरद्री-एकाच जातीचे समजले जातात. हणजे यां यात 

ज मजात अ पृ य कोणी नाही; रोटीबंदी नाही; इतकेच न हे तर बेटीबंदीही नाही. ते सारे बु दधमीर् 
अिहसंक असले तरी खातात मांस िन अडंी. आप या इकडहेी अिहसंकांचा एक पंथ जो आताशी िनघाला 
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आहे, तो जसा मनोवाक्कायशः अिहसेंचा जयजयकार करीत असताच सभांतून एकमेकांवर िनःसकंोचपणे 

अडंयाचा माराही करीत असतो, तसेच हे! 

 ितबेटातील एक कौटंुिबक िवशेष हणजे, एका त्रीस एकाच वेळी अनेक पती अस ूशकतात, हा 
होय. भतूानम ये नेपाळातील काही िहदं ूजातींतही आिण ितबेटात बहुपित वाची चाल आजही अगदी ढ 

आहे. तीत कोण याही प्रकारची अनीती आहे, अधमर् आहे, असे यांना सांिगतले तरी पटत नाही. जसे 

आप या इकड ेएकाच पु षाला एकाच वेळी अनेक भायार् असणे, ही एक अगदी मिृतमा य िश टाचाराची 
गो ट, अधमर् न हे; तशीच ितकड ेएका त्रीला एकाच वेळी अनेक पती असणे हा एक अगदी चाल ूआचार, 

अध यर् तर न हेच न हे. यातही िवशषे हा की, कुटंुबात जर अनेक भाऊ असले आिण एकाच भावाने लग्न 

केले तर याची जी प नी ती इतर सवर् सख्ख्या भावांचीही धमर्प नीच समजली जाते. या चालीत यांना 
लवलेशही अनीती वा अधमर् वाटत नाही. उलटपक्षी एका भावाने आप यापुरतीच तेवढी बायको आणावी 
आिण याचे इतर भाऊ तसेच अिववािहत पडलेले असता आपण तेवढे एकटयाने दांप यसखु भोग याचा 
आ पलपोटेपणा करावा, हीच प्रवृ ती यांना अ यंत नीच वाटते! 

 िववेकानंद एकदा अशा कुटंुबातील काही लोकांना जे हा हणाले की, ‘आप या भावा या प नीशी 
असा यवहार ठेवणे अनैितक आहे भ्रातजृाया ही मातसेमान मानणे हाच मनु यधमर्!’ ते हा या लोकांना 
मोठे आ चयर् वाटले! यांनी िववेकानंदांना जसे ते हा हटकले, तसेच ते यांना हसणार् या सवार्ंना उपहासनू 

हटकातात की, ‘तर मग आ ही आम या सख्ख्या भावांची प्रतारणा क न, यांना या सखुाचा वाटा न 

देता एकटयानेच ते दांप यसखु भोगावे काय? मांस, लोणी, घर, धन, आ ही भाऊ भाऊ जर वाटून घेतो, 
कोणतेही सुख आ पलपोटेपणाने एकटेच तेवढे भोगीत नाही, तसे करणे हे सख्ख्या भावाशी कपट करणेच 

समजतो, तर या सवर् सांसािरक सखुातील अ यंत सरस िन पे्रमळ असे जे नववधू या प्रा तीचे सखु याचा 
वाटा तर यांना िदलाच पािहजे, न हे काय? हा तर िन वळ अधमपणा होय की, प नी तेवढी एकाच भावाने 

लाटावी! भ्रातपेृ्रमाला कलकं लावणारा हा असा वाथीर्पणाचा उपदेश आ हास देऊ नका! असा अधमर् 
आ ही के हाही आचरणार नाही!’ 

 भतूानी लोकांनी िववेकांनदांना जे असे उ तर िदले, ितबेटी लोक आजही जे असेच ठासनू सांगतात, 

ते काही यां यासारखी ‘भतुे’ िकंवा ‘भगंड’ लोकच या किलयुगात तेवढे सांगतात, असे नाही! किलयगु 

लाग यापूवीर् जे हा प्र यक्ष धमर्राजापुढे द्रौपदी ही अजुर्नाने वरली असता ती याची एकटयाची प नी 
समजावी वा पाची पांडवांची समजावी हा प्र  पडला, ते हा कंुतीने िन यासांनीही याचे असेच उ तर 
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अशाच कोिटक्रमाने समथूर्न िदलेले आहे! या आडवळणी गावी सदंभर्ग्रथं हाताशी नस यामळेु नेहमीच 

लेखांतून उतारे दे या या कामी फार नड पडते; नाहीतर महाभारतातील ते मळूचे लोक इथे अगदी 
जसे या तसे उता न यावयास हवे होते. मळू महाभारतातील द्रौपदी वयंवरा या अ यायातील ते लोक 

िजज्ञासूनंी अव य पाहावेत. कु वंशात द्रौपदीचा प्र  उद्भव या या पूवीर्ही अनेक बंधूंनी एकच भायार् 
कर याची चाल हा एक िश टसमंत कुलाचार होता, असे कंुती प्रभतूींनी धमर्राजास सांिगतले आिण याची 
प्राचीन उदाहरणे उ लेिखली आहेत. याहीपेक्षा आप या अगंावर शहारे आणणारी पण ितबेटात आचारधमर् 
समजली गेलेली एक प्रचिलत ढी अशी की, जर बापाची त्री मेली असेल आिण या या वडील मलुाने 

लग्न केले, तर ती वध ू या िप याची पण प नीच मानली जाते. उलटपक्षी कुठ या िवधवेने जर लग्न केले 

तर ित या पिह या पतीपासनू झाले या सार् या त ण मलुी पण या आईसहच या ित या न या पती या 
भायार् होतात. मलुी आिण आई पे्रमळ सवतीसवतीं या ना याने नांदतात! 

 आप यास जी गो ट अ यतं िकळसवाणी अनैितक िन अध यर् वाटते. ती ढी, वा चाल,ू वा आचार 

जगा या आरंभीच देवाने ‘धमर्’ हणनू सवर् मनु यजातीसाठी सांगनू टाकलेला आहे, अशी ितबेटातील 

सनात यांची िन ठा! नीती िन अनीती या व तु चौकोन वा ित्रकोणाप्रमाणे अगदी ठरावीक साचा या, 
एकठशी, एकछापी, ित्रकालाबािधत असतात िकंवा आप या कुराणात वा पुराणात जे चांगले हणनू वा 
वाईट हणनू सांिगतले आहे, तेच सवर् पिरि थतीत, सवर् मनु य समाजात चांगले वा वाईट ठरलेच पािहजे, 

हा हटवाद िकती चुकीचा आहे, ते िभ निभ न पिरि थतीत िभ निभ न समाजांम ये प्रचिलत असले या 
धमार्चा, ढींचा िन िश टाचारांचा असा तौलिनक अ यास केला असता सहज समजनू येते. आप यास जो 
आचार शु द िन िहतकर वाटतो, तो आपण आचरावा, पण तोच काय तो सनातन, ित्रकालाबािधत, 

ई वरोक्ती ‘धमर्’ होय, आिण इतर सार् या पिरि थतीत तोच मानला पािहजे, तो िहतप्रद झालाच पािहजे, 

तो अपिरवतर्नीय धमर् असलाच पािहजे, असा धमर्वेडा दरुाग्रह मात्र ध  नये. 

 या बु दाने देहदंडक अशा आसरुी तपाचा ती  िनषेध केला, याच बु दा या धमार्ची िभक्षुदीक्षा 
देताना ितबेटात जे सं कार िभक्षुगणांना करावे लागतात, ते बु दा या या उपदेशाची कशी मिूतर्मतं 

िवटंबनाच असतात, याचेही एक उदाहरण सांग ूया. 

 ‘प्रभातची वेळ. ब्रा यमहूुतीर्. तप या त घे यासाठी स ज असे िभकु्षगण नान क न शु द व त्र े

धारण क न आले. शाक्यमनुीं या िवशाल मतूीर्स मखु मतं्रपठन चाल ू झाले. कधी एकेकी तर कधी 
सारेजण िमळून उ च वराने मतं्रघोष होऊ लागला. मोठेमोठे लाकडी ढोलही वाज ूलागले. जवळ जवळ 
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स तर िभक्षुगण गडुघे टेकून ब दांजली होता से दीके्षस िस द झाले. मेण, कोळसे, शाई या कु या प्रभतृी 
सभंार एका बाजसू ठेवलेला होता. चटईवर बसनू बाकावर यांनी हात ठेवले. प्रधान िभकु्षगणाने शाईंची 
बारा-बारा िच हे प्र येक दीक्षे छू या म तकावर केली. धूप िन उदब या पेटिव या गे या. सवर्जणांनी 
िमळून प्राथर्ना हण यास आरंभ केलाः नमो पेनिशतो िशःिकया मौनी फूः!’ हे शाक्यमनेु, तुला, प्रणाम 

असो! आ ही तुला शरण िरघत आहो!’ या मतं्रा या घोषात सारे त मय होत असता प्रधान िभकंू्षनी या 
दीके्ष छंू या टाळूवरील या शाई या िच हांतून जळजवळीत िनखारे ठेव यास आरंिभले होते. दीडदोन 

िमिनटां या आत टाळू या काताडयापयर्ंत िनखार्  यांची आग पोचली. चटके बस ूलागले, तो तो अिधक 

बळाने तो मतं्रपाठ ते सारेजण उंच उ घोषू लागले. म तकावरची कातडी जळू लागली. जे धीरगभंीर होते ते 
िभक्षू टाळू जळू लागली तरीही ‘उ स’ न करता वारंवार मतं्र हणतच होते- ‘नमो पेनिशतो िशःिकया मौनी 
फूः!’ पण जे तो दाह साहू शकले नाहीत, ते कासावीस होऊ लागले. हे पाहताच प्रधान िभकंू्षनी या प्र येक 

दीके्ष छूचे म तक आप या हातांनी बळकट ध न यास हाल ूिदले नाही. िजकड ेितकड ेकातड ेजळ याचा 
उग्र गधं दरवळून गेला. प्र येका या म तकावर ठेवलेली ठरावीक अिग्र फुि लगें जळून जाईतो तो 
दीक्षासं कार चाल ू होता. अशा प्रकारे प्र येका या म तकावर ज मभर राहणारी बु दशरणाची ती 
‘त तमदु्रा’ मारली गेली! डाग िदला गेला!’ 

 थंिडलावर यज्ञाग्री पेटिव याची चे टा करणार् या बु दा या िश यांनीच माणसा या डोक्यावर 
यज्ञाग्रीचे िनखारे पेटवून बु दाचा असा न कळत सडू उगवला!! 

 

 

१५. राहुल सांकृ यायन यांचे ितबेटमधील सशंोधन 

 गे या सहा मिह यांत फ्रा स, जमर्नी, रिशयापयर्ंत या भारतीय इितहाससशंोधकाचे नाव 

प्रा यिव यापंिडतांम ये दमुदमुनू गेले आहे या ित्रपीटकाचायर् राहुल सांकृ यायन यांची आिण यांनी 
महाप्रयासे केले या इितहास सशंोधनाची थोडीशी ओळख महारा ट्र वाचकांनाही या लेखाने क न दे याचे 

आ ही योजले आहे. 

 िबहारचे प्रिस द इितहाससशंोधक पंिडत जय वाल यांनीही यां या अलीकडेच छापले या एका 
लेखात सांकृ यायनां या या सशंोधनाने भारता या सािह यात िन प्राचीन इितहास साधनांत फार 

म वाची भर टाकली अस याने मा य केले आहे. 
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 बु दकालातील िन यानंतर या तीनचार शतकांतील भारतीयांनी िलिहलेले िक येक म वाचे ग्रथं 

लु त झाले होते. परंतु यांचे जे सदंभर् िन अवतरणे इतर उपल ध ग्रथंांतून वारंवार सादर उ लेिखलेली 
आढळतात, याव न या ग्रथंां या अि त वाची िन म वाची िनि चती पटत असे. ते मूळ ग्रथं पु हा कधी 
सापडतील का, यां या प्राचीन वामळेु बु दकाला या आप या प्राचीन इितहासावर जो प्रकाश 

पड यासारखा आहे तो पडून तो इितहास अिधक प्र फुट उ वतेने झळकू शकेल कय, अशी चुटपूट गेली 
शंभर वष तरी आप या भारतातील प्रा यिव यापंिडतांनाच काय ती न हे तर युरोपातील प्राचीनैितहािसक 

िव वानांनाही लागनू रािहली होती. पण ते ग्रथं हुडकून काढ याचा सतत य न चहूकड ेचालला असताही 
यांची समग्र तर काय पण फुटकळ पानेदेखील आजवर सापडली न हती. परंतु ित्रपीटकाचायर् राहुल 

सां कृ यायनां या अ यंत त्रासदायक अशा ितबेटातील तीन वेळा केले या प्रवासानंतर िन प्रयासानंतर 

आज ती अलोट ग्रथंसपं ती ितबेटातील अ यंत दःुप्रवे य अशा काही मठांतून साठवून ठेवलेली आढळली 
आहे. या ग्रथंां या उपप्रतीच न हेत तर काही अितप्राचीन ग्रथंां या मळू प्रतीच सापड या. भारतीय 

सािह या या, ितबेटात सापडले या, शतावधी ग्रथंांना अनेक उंटांवर लादनू ती िवलु त ज्ञानसपंदा ी. 
राहुलाचायार्ंनी सहा-सात शतकांनंतर आज भारतात पु हा परत आणली आहे.  

 अवार्चीन िन प्राचीन सािह याचे अ ययनात पंिडतपद सपंािदले या आचायर् राहुलजींचा ज म 

सयंुक्ती प्रांतातील एका ब्रा मण कुटंुबात झाला. चाल ू राजकीय आंदोलनात यांना दोनदा बंिदवासही 
भोगावा लागला. समाजस तावादावरही यांनी एक पु तक िलिहलेले आहे. इंग्रजी, सं कृत िन पाली या 
ित ही सािह यातील तुलना मक त वज्ञाना◌ाच िन धमर्शा त्राचा यांनी िवशेष अ यास केलेला आहे. 

ितबेटात भारतीयांची जी ग्रथंसपं ती आहे ितचे एकदा कसनू सशंोधन हावे, िन ितबेटातील मोठमोठया 
या प्राचीन मठातील िवशाल ग्रथंसगं्रहावर अ ययावत ्सशंोधनाचा िचिक सक प्रकाश असा पडलेलाच 

नाही यां यावरही या शोध योतीचा झोत पाडून इितहासािदक िवषयी भारतासबंंधी अशी जी काय 

मािहती िमळू शकेल ती एकदा िनि चत क न टाकावी, या हेतनेू यांनी ितबेटम ये नानािवध सकंटांना 
िन अिर टांना त ड देऊन तीनदा प्रवास केला. मिहनोगणती या पुरातन िन प्रजीणर् मठांतून कडक 

थंडीतसु दा एकसारखे कुडकुडत बसनू अनेक दमुीर्ळ ग्रथंांचा अ यास केला. यात जे हा यांना भारतीयांचे 

हरवलेले ग्रथं सापडले ते हा यांना कृतकृ य झा यासारखे वाटले; नवा उ साह िन नवी शक्ती सचंरली. 
िदवसानुिदवस मांडी मोडून बसनू यांनी या मोठमोठया ग्रथंांना प्रितिव याचे पिर म चालिवले. के हा 
के हा थक याने िन थंडीने यांना मू छार् यावी! ते हा ितबेटातील रीतीस अनुस न मांसाहार िन मध या 
औषधींना ते सेवू लागले! पण कायर् सोडले नाही. शवेटी जे हा िवलु त अशा भारतीय ग्रथंांची भांडारेच 
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उपल धू लागली ते हा प्रितिव याची हाताची शक्ती अपुरी पडणारच पडणार असे पाहून यांनी 
पानापानांची छायिचत्रे घे याचा सपाटा चालिवला. अशा पिर मानतंर ते प्रितिवलेले ग्रथं, िन मळूचेच जे 

आणता आले ते मळू ग्रथं िमळून या शतावधी पु तकानंा अनेक उंटावर लादनू यांनी िहदंु थानात परत 

आणले. 

 या ग्रथंांची क ची िटपणी िनरीकू्षन िन या ग्रथंां या शोधा तव युरोिपयन िन भारतीय 

प्रा यिव यापंिडत आजपयर्ंत खटपटत होते ते ग्रथं उपलि ध याचे समक्ष पाह यासाठी ते िहदंु थानात 

यावयास िनघाले आहेत. 

 बु द काला या दीडदोन सह  वषार् या पूवीर्चा इितहास िन समाजि थती यावर प्रकाश पाडणारे 

भारतीय िव वानांनी िलिहलेले हे शतावधी ग्रथं गेली सातशे वष भारतात तरी जे नामशेष झाले होते ते का? 

यांना ितबेटसारख्या परकीय देशातील जनुाट ओसाड िन अप्रिस द अशा मठामठांतून प्रदीघर् 
अज्ञातावासात रखडत कां पडावे लागले? 

 याचे मखु्य कारण मसुलमानी धमर्वेडाचा आततायी उ पात! अलेक्झांड्रीया या अमू य 

ग्रथंालयाला जे हा मिु लम सेनापतींनी आग लावून िदली ते हा तो हणाला होता, ‘पाखंडां या या ग्रथंांत 

जे कुराणातच आहे तेच असेल तर ही नसती अडगळ आहे! एक कुराण आहे ते पुरे! बरे, जर या ग्रथंांम ये 

कुराणात नाही ते असेल तर हे उपद्रवी अस य आहे! कारण जे कुराणात नाही ते स य असचू शकत नाही! 
ते हा दो ही पक्षी या ग्रथंालयाचा नाश करणेच इ ट!’ 

 या धमर्वेडापायी ग्रीकां या िन रोमनां या ग्रथंालयांची राख झाली. पारिसकां या िव यापीठांचीही 
तीच ददुर्शा उडाली. तक्षिशलेचे प्रख्यात िव यापीठ िव वंिसले गेले. िबहार प्रांतात तर मठामठांतील प्रचंड 

ग्रथंालयांचीच न हे तर सह ावधी िभक्षूंचीही क तल उडाली आिण शेवटी बख् याच िखलजीने अिखल 

आिशयामधील सव च महािव यापीठ जो नालदंा िवहार यावरही नांगर िफरिवला! सहत्रावधी पंिडत, 

पाठक, िव याथीर्, िभक्षू साधक, िस द िनवस ू शकणार् या या िव तीणर् िव यानगरी या प्राकारांचा, 
तोरणांचा, मठांचा, मिंदरांचा, मतूीर्चा या िव वंसक आततायाने तुकड े तुकड े उडवून चुराडा उडिवला. 
मिु लम तवारीखकारच मोठया डौलाने सांगतात की या नालदंा िवहारातील ग्रथंालयांना बख् यार 

िखलजीने जे हा आग लावून िदले ते हा या ग्रथंां या होळया मिहनोगणती जळत रािह या हो या!  
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 या महंमदीय उ पातांचे सकंटकाली शतावधी िभकंू्षनी िन पंिडतांनी अमू य ते त े ग्रथं 

वाचिव यासाठी गु तपणे नेपाळातून ितबेटकड े धाडले. िहमालया या दलुर्घ्य तटबंदीने सरुिक्षत िन 

अलिक्षत अशा ितबेटातील मठांमठातून यां या प्रती जतन के या गे या. पण भारतात मात्र यां या 
येथील अि त वाची मतृीसु दा िवलोपून गेली. ती सात शतके हरवलेली ग्रथंसपंदा आज राहुलाचायार्ंनी 
भारतात पु हा परत आणली आहे. यातील अनेक ग्रथंां या िववासनाची कहाणी अशी आहे! 

 अशा या िव वंसक उ पातातही या िभकंू्षनी िन पंिडतांनी आपले जीवही धोक्यात घालनू अनेक 

अमू य ग्रथं ितबेटासारख्या सुदंर िन दु प्रा य अशा देशिवदेशी गु तपणे वाहून नेऊन जतन क न ठेवले, 

यांचे उपकार आज सार् या जगातील प्रा यिव यािवशारद िन ऐितहािसक युरोप-अमेिरकतही जे मनःपूवर्क 

मानीत आहेत ते काही उगीच नाहीत. 

 बािबलोिनयातील प्राचीन इि टकालेखांचे िकंवा मोहजोदारो येथील नाणकालेखांचे सशंोधन एका 
टीने िजतके मह वाचे, िततकेच दसुर् या टीने राहुल सांकृ यायनांचे हे ितबेटीय ग्रथंसशंोधनही 

मह वाचे आहे, यांना भषूणाहर् आहे. भारतीयांना गौरवा पद आहे. 

 काशी येथील नगरगहृाम ये प्रो. पुणतांबेकर यां या अ यक्षतेखाली सांकृ यायनांचे िहदं ू

िव विव यालया या बौ द याख्यानमालेत ितबेटीय अनुभवांवर एक िव तूत याख्यान अलीकडचे झाले. 

परंतु याख्यानातील दोन-तीन चटकदार गो टीच काय या या लहानशा पिरचया मक लेखात सांगता 
येतील या अशा : 

 ‘ितबेटम ये जाऊ लागताच’, सांकृ यायन सांगतात, ‘मी आपले त ड िन हात धुणे सोडून िदले, 

आिण यांना खूप गदळ होऊ िदले.’ कारण ितबेट या सामा य जनतेत हात वा त ड िक येक आठवड ेसाफ 

असे धुवीतच नाहीत! ितकड या कडक थंडीमळेु ही सवय जडली असावी! ‘मी त ड-हात धूत नसे; 

अशासाठी की यामळेु मी ितबेटी नसनू कोणी परकीय मनु य आहे हे ितबेटी गावकर्  यांना चटकन कळू 

नये. पण तरीही मा या सरळ िन लांब नाकाव न मी पकडला जाई तो जाईच’. 

 आप या इकडची नवनवी रंगीत छापाची िचत्रे ितबेटातील लोकांना दाखिवली असता यांना फार 

आवडतात. आजचा छापखाना असा ितबेटात नाहीच मळुी! सकृं यायन हणतात, ‘मािसकांतली ि त्रयांची 
अनेकरंगी िचत्रे मी मा यापाशी कात न ठेवली होती. ितबेटी लोक हणत, ‘िकती सुदंर िचत्रे ही!’ पण 
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लगेच हळहळू लागत, ‘चःचः! पण हे नाक हो काय सरळ िन लांब! या उंचट नाकाने सगळे स दयर् िबघडून 

गेले बघा या सुदंर मखुडयाचे! 

      ितबेटी लोकां या ि त्रयांची नाके अगदी नकटी िन बसकी असतात. या िप्रयकिरणीं या सगंतीने 

ित यािवषयी वाटणारी आवड या नकटया नाकां याही वाटयास आली. खडीसाखरेचा डबा िभकार िटनचा 
असला, आिण पातळ कोयनेलची बाटली जरी सरेुख गलुाबी रंगाची असली, तरी खडीसाखरे या गोडीमुळे 

लहान मलुांना िभकार िटनचा डबाच जा त हवासा वाटतो. तो िभकार िटनचा डबा पाहताच जसे मन 

आनंदाने, तसे ती पातळ कोयनेलची बाटली सरेुख गलुाबी असली तरी आनदंत नाही! कोयनेल कडू िन 

यामळेु ती सरेुख बाटलीच कडवट वाटते. तसेच हे सवयीमळेु नकटे िन बसके नाक पाहताच ितबेट या 
लोकां या मनात यां या िप्रयकिरणीं या या मतृी जागनू उठतात, तशा सरळ िन लांब नाकांनी होत 

नाहीत. स दयार् या क पनेतदेखील काही अशंी सवयींचा पिरणाम असतो तो असा! ितबेट लोक एकदरीत 

स यवादी असतात. ते सहसा खोटे बोलत नाहीत. ते रागावले तर मारहाण करतात. शीघ्रकोपीही फार. पण 

यां या ‘मखु मे राम औरं बगल म छूरी’ नसते. यांना केसाने गळा काप याची कला अ याप चांगलीशी 
हणनू साधलेली नाही. पृ वी वाटोळी नाही, सपाट आहे; कारण बु दग्रथंात ती सपाट सांिगतलेली आहे, हा 
याचा आजही अढळ िव वास आहे. सांकृ यायनांनी यांना पृ वी गोल अस याचे पु कळ पुरावे िदले. पण 

यां यातील धमर्मातर्ंडांचे काय िकंवा खेडवळांचे काय, एकमखुी उ तर हेच की, ‘पोथी तसे हणत नाही! 
हणनू पृ वी गोल असणेच शक्य नाही!’ ते िबचारे शा त दा त बौ द िभकू्ष इतक्या िनषेधावरच थांबले 

पण शा त्रज्ञांनी जे हा युरोपला प्रथम सांिगतले की, ‘पृ वी गोलच आहे!’ ते हा या काळ या या िख्र चन 

मातर्ंडांनी, पोपांनी िन पाद्रयांनी ‘बायबलात पृ वी सपाट सांिगतली आहे या तव ती सपाटच आहे,’ हे 

िस द कर यासाठी िनिवर्वाद पुरावा जो पुढे आणला तो या शा त्रज्ञांचे डोकेच कापून टाकणे हा! 
कुराणातही पृ वी सपाटच आहे. कदािचत असेही असेल की, कुराण पुराण िलिहतो पृ वी सपाट होती; 
मागाहून गोल झाली!! 

 िबहार या भकंूपाचेही कारण ितबेट या लोकांनी अशाच रीतीने नक्की केले आहे. तो का झाला ते 
सांकृ यायनांना ितबेटीयनांना पटेल असे सांगता येईना. ते हा या लोकांनी याचा अगदी िबनतोड उलगडा 
असा केला. ‘मांचोलोमो’ (गौरीशंकर िकंवा एवरे ट) हे जे िहमालयाचे अ यु च िशखर ते व तुतः पवर्ताचे 

िशखर नसनू पावर्तीदेवी आहे. ित या भोवतालची चार िशखरे ित या चार दासी देवता आहेत. यांना असा 
वर आहे की तुम यापाशी लगट कर याचे जो साहस करील तो न ट होईल असे असताही गे या वषीर् इंग्रज 
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लोक या गौरीशंकर िशखराभोवती िवमानातून िघरटया घाल याचे धािर टय क  लागले! यामळेु 

मांचोलोमोदेवी सतंापली आिण ितने िबहारचा िबहार भकंूपात गडप क न टाकला! 

 आहे की नाही हा पोथीतील कायर्कारणभाव िबनतोड? अपराध केला इंग्रजाने, आिण याचे शासन 

हणनू भकंूपात गडप झाला िबहार! पण इंग्रज कुठचे िन िबहार कुठचा, ते एक की दोन, हे समज याइतका 
भगूोल तरी यावयास पािहजे ना? आप या इकड ेनाही का अगदी पेशवाई या शेवटी शवेटी एक मराठा 
सरदार इंग्रजी पलटणी चहूकडून चालनू येताहेतसे ऐकून सतंापाने एका पत्रात िवचािरता झाला, ‘हे िशचें 

इंग्रज लोक असे आहेत तरी िकती?’ या ऐितहािसक पत्राचे उ तर काय आले ते उपल ध नाही. पण 

इंग्रजांची िवलायत पाहायला जर कोणी सात िपढयांत तोवर गेलाच न हता, समदु्रपयर्टनच जर मळुी 
धमर्बा य, तर ‘हे िशचें इंग्रज असे आहेत तरी िकती?’ ती िशरगणती प्र यक्ष मोजनू सांगणारा सार् या 
साम्रा यात कोणीही सापडणे दघुर्टच होते हे उघड आहे! 

 तरीही गौरीशंकर (एवरे ट) िशखरावर ‘इंग्रज िवमाने धाडू लागला हणनू मांचोलोमोदेवीने 

रागावून िबहारचा भकंूप करिवला,’ हा ितबेट या धमार् यांचा उलगडा काही झाले तरी आम या इकडील 

महा यां या उलगडयापेक्षा काही फारसा चुकलेला नाही, इतके आपणास मा य केलेच पािहजे! कारण 

महा मा गांधींनीही प टपणे सांिगतले होतेच की नाही, ‘आ ही अ पृ यता िनवा न मद्रास या 
गु वायूरचे देवालय अ पृ यांस उघडले नाही, यासाठी देव रागावला आिण या पापामळेु िबहारचा भकंूप 

झाला.’ गु वायूरचे देवालय यांना न उघड याचे पाप करणारा झामोिरन िन सारा मद्रास इलाखा सखु प. 

यां या घराचे एक कौलसु दा फुटले नाही. पण या मद्रास या झामोिरना या पापासाठी भकंूपात मेली 
िबहारची सह ावधी पु ष, बायका, मलेु. पृ यांची आिण अ पृ यांची. ती ितकडची मांचोलोमोदेवी आिण 

हा इकडचा महाि मक देव! दो हीही एकाच पोथी या पाळ यात वाढलेली भावंड!े राहुल सां कृ यायन 

सं यासी, शाकाहारी, बौ द, अिहसंाधमीर्; पण ते बजावून सांगतात की, ‘मी ितकड े या बु द लोकांप्रमाणेच 

अडंी, मांस आिण वनगाईसारखी एक गोजाितिवशेष जी चमर्मगृी ितचे मांस हेच खात होतो हणनू जगलो. 
भाजीपाला खाऊन ितकड ेजाऊ हणणारे स जन पांडवांसारखे वाटेतच एकेक गळून पडतील! मांस खा ले 

ते हा कुठे मला येऊ लागलेली मू छार् बंद पडली.’  

 राहुलजी सांगतात, ‘जो तो िवचारतो, ितबेटात आहेत हणनू ऐकलेले ते योगींद्रांचे थवे या थवे 

भेटले का? पण यांचा ितकड ेकोणास प तासु दा लागत नाही! मला योगीिबगी कोणी भेटले नाहीत!’  
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 जोवर ितबेट एक क पभूमी होती, ितकड ेफारसे कोणी गेलेले न हते, तोवर िथऑसफीचे अनेक 

अितमानुष ‘महा मे’ आपली प्रचंड िव वसचंालक कायार्लये ितबेटात िन िहमालया या िशखरावर उघडून 

बसलेले असत. या काळ या िथऑसफी या पु तकांतून पानोपानी या महा यांचा अचूक प ता जो 
िदलेला असे तो एकच : ितबेट! पण लॉडर् कझर्नची गोरी पलटणे ितकड े हासापयर्ंत जे हा दौडत गेली 
आिण िवमाने जे हापासनू या िशखरांवर धुडगसु घाल ूलागली, ते हापासनू या योगी महा यांनी आपली 
ती िव वसचंालक मोठमोठी कायार्लये के हा बंद केली िन बाडिबछायतीसह ते सारे या सारे कुठे बेप ता 
झाले याचे एक अवाक्षरसु दा आजकाल या िथऑसिफकल ग्रथंांतून आढळत नाही! 

 राहुलाचायार्ंनी आणले या ग्रथंभांडाराची नीट छाननी झा यावर याचे सिव तर वृ त िन िनि चत 

मह वमापन प्रिसि दले जाईल. 

        -प्रितभा, मे १९३७ 

 

 




