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हणजे

वनायक

मनोगत
Ôझाले बहु, होतील बहु परं तु या सम हाÕ या ूिस

वचनाचे ूत्य

ूा प

दामोदर सावरकर. आप या परम ूय मातृभूमीवर ल अ वचल ौ े पोट त्यांनी वैराण वाळवंटातून अखंड
ूवास केला. त्यांचे द य दा ण ोत अढळपणे सु

पाठ शी उभा ठे व याचा त्यांचा ूय

असताना भारतीय समाज संघ टत क न आप या

होता. धारदार लेखणी आ ण अमोघ वाणी ह त्यांची साधने होती.

ःवातं यासाठ समाज पेटू न उठावा असे त्यांना वाटत होते. समाजाला सत्य ःथतीची जाणीव क न

दे ऊन एका िन
प रवतन

त दशेने वाटचाल हावी असा त्यांचा ूय

होता. ःवातं याबरोबर समाजाचे सवागीण

हावे असे त्यांना मनोमन वाटत होते. त्यांचे िनबंध, बातमीपऽे आ ण भाषणे या तीन

साधनां या वाचनातून या गो ीचा ूत्यय येतो.

भारतातील उदारमतवाद नेते ॄ टश अिधका या या आ ण संःकृ ती या छायेत वावरत होते. आज

ना उ ा

ॄ टश लोक भारताला ःवातं य दे तील यावर त्या नेमःत नेत्यांचा

ढ

व ास होता.

ॄ टशां या सहवासामुळे भारतीय समाजाचे सवागीण उत्थापन होईल, अशी त्यांची समजूत होती.

सावकरकरांनी ॄ टशांचे ःवाथ , दट
ु पी आ ण द ु

अंतरं ग ूकाशात आणले. त्याचबरोबर भारतातील

भोळसट नेत्यांवर कठोर ट का केली. सत्य आ ण अ हं से या मागाने भारताला ःवातं य िमळे ल अशी म.

गांधींची भूिमका होती. सावरकरांनी म. गांधीं या वचारातील वसंगती समाजासमोर ठे वली. म. गांधींचा

माग यवहार- वसंगत अस याचे कठोर श दात दाखवून दले. सावरकरांनी रा ीय हताला सवौे
द यामुळे त्यां या

ह

ीने जे जे रा हत वघातक होते त्या त्या गो ीवर घणाघाती ट का केली.

सावरकरां या रा वाद

दसर
ु

वचारांत रा ीय ःवातं य ह एक बाजू होती तर समाजाचा सवागीण उत्कष

बाजू होती. सावरकरांची आधुिनक

अ यावतता हा त्यां या

ःथान

वज्ञान

वज्ञान आ ण तंऽज्ञानावर अप रिमत ौ ा होती.

वचारांचा मूलमंऽ होता. भारतीय मुःलीम

वज्ञानिन

झाले, तर

त्यां यातील धमवेड कमी होईल. त्यातून त्यांचे िन हं दंच
ू े भले होईल असे त्यांना मनोमन वाटत होते.
त्यांचा अनुभव माऽ वेगळा होता. हं दंन
ू ी आधुिनक वज्ञान आ ण तंऽज्ञान अवगत करावे िन आपला

उत्कष साधावा यासाठ त्यांनी वज्ञानिन ेचा आवजून पुरःकार आ ण ूचार केला. तका या कसोट वर

न बसणा या हं द ू जीवन प तीतील द ु

ःव पा या

ढ , परं परा िन ूथांवर कठोर ट का केली. त्यां या

िनबंधांतून याचा ूत्यय येतो. हं द ू समाजातील अत य आ ण द ु

प ती

हणजे जाित

यवःथा होय.

ज मिध त जाित यवःथा आ ण ःपृँयाःपृशता यां यावर त्यांनी कठोर आघात केला. त्यां या

जात्यु छे दक िनबंधांतून त्याचा ूत्यय येतो. सावरकर हे

ह दत्वाचा
आमह पुरःकार करणारे थोर
ु

बांितकारक वचारवंत तर होतेच पण समाजप रवतकह होते. त्यांनी केवळ सामा जक वचाराचा िस ांत
मांडला नाह तर त्याचे ूत्य ात उपयोजन केले. सावरकरांचा हा सव वचार या खंड यांत समा व

केला आहे . या सहा या खंडात वज्ञानिन
समा व

िनबंध, अंधौ ा िनमूलन कथा आ ण जात्यु छे दक िनबंध

केले आहे त. त्यातून वाचकाला सावरकरां या ि ेपणाची ूचीती येते. ूकाशकानी केले या

अनमोल कायाब ल त्यांचे अंत:करणपूवक अिभनंदन !!!

वषूितपदा २००१
शं. ना नवलगुंदकर
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१.१ मनुंयाचा दे व आ ण व ाचा दे व
वाहत्या नद त काठ आपटली असता त्या नद या अखंड धारे चे पळभर दोन भाग झालेले
भासतात. सं याकाळ अंधुकले या अखंड आकाशात मधेच कुठे जी प हली चांदणी लुकलुकू
लागते ती तशी चमक यासरशी

ा अखंड आकाशाला एक गणन बंद ू िमळू न त्या या चार कडे

चार बाजू च कन वेग या झा याशा भासतात.

ा पदाथजातातह मनुंया या जा णवेची चांदणी चमकू लागताच त्याचे अकःमात ्दोन

भाग पडतात. उभे व , अनंता या या टोकापासून त्या टोकापयत चरकन ्कापले जाऊन दभं
ु ग

, मंजुळ आ ण ककश, मृदल
होऊन पडते. सु प आ ण कु प, सुगंधी आ ण दगधी
ु
ु आण
कठोर, ूय आ ण अ ूय, चांगले आ ण वाईट, दै वी आ ण रा सी, ह सगळ
ा

य चयावत ् व ाचा,

वःतूजाताचा

कि

क प यामुळेच

म य बंद ू

ं े मनुंय हा

समजला

जाताच,

अकःमात ् उत्प न होतात. मनुंयास जो सुखद, तो व ाचा एक भाग, मनुंयास जो द:ु खद

तो दसरा
वाईट.
ु . प हला चांगला, दसरा
ु

याने व ाचा मनुंयास सुखद होणारा हा चांगला भाग िनिमला तो दे व; मनुंयास द:ु ख

दे णारा तो दसरा
वाईट भाग िनिमला तो रा स.
ु

मनुंया याच लांबी ं द चा गज घेऊन व ाची उपयु ता, बरे वाईटपणा मोजला असता
मोजणीचा हा िनकाल फारसा चुकत आहे असे काह

ा

हणता येणार नाह .

व ाची उपयु ता आप या मापानेच मनुंयाने अशी मापावी हे ह

अप रहायच होते.

व ाचे रस पगंधःपशा द सारे च ज्ञान मनुंयाला त्या यापाशी असले या पाच ज्ञान ियांनीच

काय ते कळू शकतात. व ातील वःतूजात एकेक गणून, ितचे पृथ करण क न, ते घटक
पु हा मोजून त्या अमयाद

यापाची जंऽी कर त रा ह याने

व ा या असीम महाकोषातील

वःतूजाताचे मोजमाप करणे केवळ अश य असे समजून आप या ूाचीन त वज्ञा यांनी,
आप या पाच ज्ञान ियांनीच

या अथ हे सव व

के हाह जे काह आकळले जाऊ शकणारे

आहे , ते जाऊ शकते, त्या अथ त्याचे ÔपंचीकरणÕकरणे हाच वग करणाचा उत्कृ

माग होय

असे जे ठर वले ते एका अथ बमूा च होते. इतकेच न हे , तर तो त्यां या अूितम वजयच
होता. ज्ञान ियेच जर पाच, तर
कोणत्यातर

एका

व ाचे य चायावत ्वःतूजात त्यां या त्या पाच गुणांपैक

वा अनेक गुणांचेच

पंचमहाभूतांनीच, ते घडलेले असणार.
आहे तो

असणार. अथात त्या

पाच गुणां या

त वांनी,

ा व दे वाचा आ हाशी जो काह संवाद होणे श य

ा त्या या पाच मुखांनीच काय तो होणार

हणूनच तो व दे व, तो महादे व पंचमुखी

होय! आप या ज्ञान ियांनी व ा या गुणधमाचे आकलन कर याचा मनुंयाचा हा य
अप रहाय िन सहज, िततकाच ःवत: या अंत:करणाने त्या

जतका

व ाला िनिमणा या दे वा या

अंत:करणाची क पना कर याचा मनुंयाचा य ह साह जकच होता. त्यातह मनुंयाला सुख
दे यासाठ च को या दयाळू दे वाने ह सृ ी िनिमली असली पा हजे,
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ूबळ असा पा ठं बा ह सृ ीदे वीच ूितपद , ूितपली ितला तशी लहरच आली क सारखी दे त
राह , आजह दे तेच आहे !
खरोखर,

मनुंया या

सुखसोयीसाठ

त्या

दयाळू

दे वाने

ह

सृ ीची

रचना

कती

ममताळू पणाने केली आहे पाहा! हा सूय, हा समुि - कती ूचंड ह महाभूते ! पण मनुंया या

सेवेस त्यांना दे खील त्या दे वाने लावले. दपार
तहान तहान कर त मुले खेळत दमून येतील
ु
ते हा थंडगार िन गोड पाणी िमळावे

हणून आई सकाळ च व हर चे पाणी भ न Ôकु याÕत

घालून गारत ठे वते, तशा ममतेने उ हा याने न ा सुकून जा या या आधीच हा सूय त्या
समुिातले पाणी करणांचे दोर खोलखोल सोडन
ू भरतो, मेघां या Ôकु याÕतून साठवून ठे वतो,

आ ण तेह म यंतर अशी काह हातचलाखी क न, क समुिात असताना त ड धरवेना असे

खारट असणारे ते पाणी करणां या काल यातून त्या आकाशा या वःतीण सरोवरात साचताच
इतके गोड िन गार

हावे क जे पाणी प यासाठ दे वां याह त डास पाणी सुटावे ! पु हा

समुिाचे खारट पाणी माणसासाठ गोड क न दे या या धांदलीत सारा या सारा समुि गोड
कर याची भलतीच चुक ह न होईल अशी तो दयाळु दे व सावधिगर ह घेव वतो - एका वषात
हवे िततकेच पाणी गोड क न आट व याइतक च श

सूय करणात आ ण साठ व याइतक च

मेघात ठे वली जाते. नाह तर सारा समुिच गोड झा याने मनुंयास मीठ िमळणे बंद

श

होऊन त्याचा सारा संसार अळणी हावयाचा !
हे पशू पाहा ! मनुंयां या सेवेला आ ण सुखाला हवे तसेच व वध, हवे िततकेच बु मान,
वाळवंटातील ते मनुंयाचे ता

-

हणून काटे खाऊन, पा यावाचून म हनोगणती चाल याची

त्या उं टाला िशक वली. तो घोडा कती चपल ! त्या यावर ःवार भरणा या मनुंयास भर

यु

रणांगणातह संभाळू न वहा याइतक िन मनुंयाशी अत्यंत ूामा णकपणे वाग याइतक बु
त्याला दे वाने

दली. पण मनुंयावरच ःवार भर याइतक बु

माऽ

दली नाह ! ह गाय

पाहा. एका बाजूला सुके गवत ढकलावे िन दस
ु या बाजूला त्याचे बनलेले ताजे जीवनूद दध
ू
चर या भरभ न काढ त बसावे! असे ते आ यकारक रासायिनक यंऽ

खरोखरच

कती दयाळू असला पा हजे! आ ण पु हा ूत्येक वेळ

या दे वाने घड वले तो

जुने यंऽ मोडताच नवे

घड व याचे ौमसु ा मनुंयाला पडू नयेत अशी सोय त्यातच केलेली; प ह या यंऽातच
गवताचे दध
ू क न दे ता दे ताच तसलीच नवीन अजब यंऽे बन व याचीह
एक ग हाचा दाणा पेरला क त्याचे शंभर दाणे

यवःथा केलेली !

या जगात होऊन उठतात; एक आंबा!

रसाने, ःवादाने, स वाने कोण भरपूर भरलेले ते दे वफळ! पण तर ह ते इतके सुपीक क एक
आंबा

ज वला क त्याचा वृ

होऊन ूितवष हजार हजार आंबे त्याला लागावे िन असा बम

वषानुवष चालावा; फार काय सांगावे, एका आं या या फळापासून होणार ती लाखो फळे ,

सगळ ची सगळ जर मनुंयांनी खा ली, तर पु हा आं याचा तोटा

हणून पडन
ू नये, यासाठ

आं या या झाडा या फांद चीच कलमे क न त्यां या आंबरायां या आंबराया भरभराट याची
सोय

या जगात दे वाने केलेली आहे ; एका कणाचा मण होणार ह तांदळ
ू , बाजर , ज धळे

ूभृती नाना वध स वःथ धा ये, एक बी पेरले क

एका

पढ स सहॐाविध रसाळ फळे

पुर वणार ह फळझाडे ; हे फणस, पपनस, अननस, िा े, डािळं बे, या गवतसार या उगव
हणताच उगवणा या अित

चकर बहगु
ु णी, व वधरस शाकभा या, फळभा या;

समम सावरकर वा मय - खंड ६

या जगात

८

वज्ञानिन
पु न उरताहे त,

िनबंध

याचा गाभाच गोड आहे , तो साखरे या पाकाने ओतूोत भरलेला ऊस दे खील

या जगात इतका पकतो क त्याचे मळे चे मळे माणसांना नकोसे झाले

हणजे बैल खाऊन

टाकतात. त्या जगास िनिम यात दे वाने मनुंयावर जी अमयाद दया केली आहे ती वषयी
मनुंय त्याचा उतराई होणार तर कसा!!

तशीच ह मनुंया या दे हाची रचना! पाया या तळ यापासून तो म जातील सूआमाितसूआम
पंडानु पंडापयत

ा शर राची रचना मनुंयाला सुखदायी होईल अशीच सुसंवाद करताना हे

मनुंया या दे वा, तू जी केसानुकेसागणीक काळजी घेत आला आहे स ती कुठवर सांगावी !
मनुंयाचा हा एक डोळा जर घेतला तर , कती युगे, कती ूयोग, कती अनवरत अवधाने
क न तू हा आज आहे तसा घडवू शकलास! ूथम ूकाशाला कंिचत ्संवाद असा एक नुसता

त्व बंद;ु ूकाशाला न हे तर त्या या सावलीला तेवढा जाणणारा; अंधेर िन उजेड इतकाच
फरक काय तो जाणणारा तो प हला त्व बंद;ु त्या यात सुधारणा करता करता कती ूयोग
क न,

कती र

क न, पु हा ूयोग रचता रचता शेवट

आज मनुंयाचा सुंदर, टपोरा,

पाणीदार, मह वाकां ी डोळा तू घड वलास! इतका मह वाकां ी डोळसपणा त्या मनुंया या
डो यात मुसमुसत आहे क , दे वा, तु याच कलेत तुझाच पाडाव कर यासाठ द ु बणीचे ूितनेऽ

िनमून तो तु या त्या आकाशातील ूयोगशाळे चेच अंतरं ग पाहू इ छ त आहे ! न हे तुलाह त्या
द ु बणी या ट यात गाठू न कुठे तर ूत्य

पाहता येते क नाह याचे ूयोग क

हणत आहे !!!

आ ण त्या मनुंया या डो यास ूसाद व याःतव स द याचा िन सुरंगाचा जो महोत्सव तू
ऽभुवनात चालू केलास त्याची आरास तर काय वणावी? हे पा रजाताचे सुकोमल फूल, ते
सोनचा याचे सुवासम

सुमन! हा मोराचा पसारा पाहा, एकेका पसाची ती ठे वण, ते रं गकाम,

ती जवंत चमक, ते तरल नटवेपण! आ

कलाव त! तशा अनेक सुंदर पसांचा तो पसारा

पस न तो तुझा मोर जो जो आनंदाने उ म

होऊन नाचू लागतो तो तो दे वा, तुझी लिलत

कलाकुसर पाहन
ू Ôध य, दे वा, ध य तुझी! वारे वा!Õ
मनुंयासह तू का

दला नाह स

हणून

कंिचत

दयह नाचू लागते! आ ण असा पसारा
सूह लागते! हे नयना हादक रं गांचे िन

ौवणा हादक गोड लके या घेणारे शताविध पआयांचे थवे या थवे

या जगात मंजूळ आनंदाचे

कल बलाट कर त आहे त; गुलाब, चमेली, बकूळ, जाईजुई, चंपक, चंदन, केतक, केव यांची
बनेची बने सुंदर फुलांचे सडे पाड त आहे त आ ण सुगंधाने सारा आसमंत दरवळू न सोड त
आहे त; माणसातून
वलसत आहे त;

ा ूीितरित आ ण मानसरोवरातून

ा कमिलनी, कुमु दनी

या जगात राऽी चांद या आहे त, उष:काल गुलाबी आहे त, ता

आहे , िनिा गाढ आहे , भोगात

िच आहे , योगात समािध आहे -दे वा! ते हे जग

वकसत,

य टवटवीत

या तू आ हा

मनुजांना इतके सुखमय होऊ दलेस, होऊ दे त आहे स, त्या तू ते आम या सुखासाठ च असे
िनिमलेस असे आ हास का वाटू नये? आ हाला, जशी आम या लेकरांची माया आहे

हणूनच

आ ह त्यां या सुखासाठ जपतो तसेच आम या सुखासाठ इतके जपणा या दे वा, तुला आ हा
मनुंयांची माया असलीच पा हजे. आ ह माणसे, दे वा, तुझी लेकरे आहोत. तू आमची खर
आई आहे स! आईला दे खील दध
ू येते - तू दलेस

हणून! आ ह मनुंये तुझे भ

आहोत,

आ ण दे वा, तू आ हा मनुंयांचा दे व आहे स.
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इतकेच न हे , तर तू आ हा मनुंयांचाच दे व असून तू यावाचून दसरा
दे व नाह ! हे सारे
ु

जगत ्तू आम या सुखसोयीसाठ च घड वले आहे स!

वचारसरणी, सत्यास जुळेल अशीह ठरली असती-जर या

मनुंया या इ छे स जुळेशी ह

जगातील ूत्येक वःतू िन ूत्येक वःतू ःथित मनुंयाला सुखकारक िन उपकारक अशीच
असती तर! पण मनुंया या ददवाने
या सा या जगातील तर राहोतच, पण
ु

मनुंय ूथम ूथम तर Ôसारे जगÕ

या पृ वीस तो

हणून ःवाभा वकपणेच संबोिधत होता, जला व ंभरा,

भूतधाऽी, अशा नावाने तो अजूनह गौर वतो, त्या पृ वीवर ल वःतूजातह वा वःतू ःथितह
मनुंयास सवःवी अनुकूल नाह ; इतकेच न हे , तर उलट अनेक ूकरणी मारकच आहे .
या सूयाचे िन समुिाचे मनुंयावर झालेले उपकार आठवून आठवून आताच त्यांची ःतोऽे
गाइली तो सूय िन तो समुिच पाहा! उ हाने तापून च कर येऊ लागले या अवश वाटस वर,
लाठ या प ह या दोनचार तडा यांनी अधमेला होऊन गेले या सापावर आपण जसा शेवटचा
टोला मा न तो साप पुरता ठार करतो तसा-हा सूय आप या ूखर करणांचा शेवटचा तडाखा
मा न त्या मनुंयांना ठक या ठकाणी ठार कर यास चुकत नाह !

या भारतात त्या सूयास

ल ावधी ॄा ण, सकाळ सं याकाळ अ य दे यास उभे असत, त्याच भारतात, त्या धमशील

काळ ह दगादे
चा सुकाळ क न बाराबारा वष आपली ूखर आग सारखी वषत
ु वी या दंकाळा
ु
लाखो जीवांस जवंत भाजून काढ त आला आहे ! कुराणात, तौिलदांत, भा वक पैगंबरांनी ःतुित

केली आहे क Ôमनुंयासाठ , हे दे वा, हे कती असं य मासे, कती

चकर अ नाचा हा केवढा

अखंड साठा तू या समुिात ठे वला आहे स!Õ पण तोच समुि मनुंयास जशाचा तसाच िगळू न
पचवून टाकणा या अजॐ सुसर ंना आ ण ूचंड हं ॐ माशांनाह तसेच िन:प पाताने पाळ त
आहे ! मनुंयांची तारवे पाठ वर वाहन
नेता नेता, सदय वाटा याचे स ग घेऊन चाललेला
ू

ू त्यांचे गळे कापतो तसा हा
वाटमा या जसा भर रानात त्याच बायाबाप या वाटस ं वर उलटन
समुि अकःमात हजारो माणसांनी भरलेली ती तारवे िन त्या ूचंड टटािनका बोट आप या
पाठ व न फेकून आप या भयंकर जब यात ढकलतो - ग कनी िगळू न टाकतो! एखाद
रा सीण रागावली तर एका ा लेकराची मानगुट नद त दाबून, त्याचा गुदम न जीव जाईतो
धर ल! एखाद

हं ॐ सुसर फार तर दोनतीन सुरेख कुमा रकांना नद त उत न लाजत लाजत

ःनान कर त असता त्यांचे काकड सारखे कोवळे लुसलुशीत पाय दातात ध न हसडन
ू गटकन ्
िगळू न टाक ल; पण ह गंगामाय, ह जमनाजी, ह दे वनद जाडन, हा फादर थे स, हजारो

कुमार ंची-मुलालेकरांची - मान एका मानेसारखी, आप या पा यात यांचा अवश जीव गुदम न
ठार होईतो दाबील, नगरे ची नगरे त्यांचा पाया हसडन
ू िगळू न टाक ल.
इं जलकुराणा दक धममंथात भाबड भ
ह रण हे ह

िलहन
ू गेली क , बोकड, क बड , ससा, शेळ ,

नाना वध ूाणी मनुंयांना पुंकळ मांस िमळावे

िनिमलेस! पण त्यां या

हणून, हे दयाळू दे वा, तू

चकर मांसाने, ःमरणाने त डास पाणी सुटले या त्या भ

अगद च कसे वःमरण पडते क

स

ाचे

ाच जगात त्याच दे वाने मनुंयाचेह मांस खा यासाठ िसंह,

वाघ, िच े, लांडगे हे ह िनिमलेले आहे त. हे दयाळू दे वा, तू माणसांची कोवळ कोवळ मुले
अशाचसाठ िनिमलीस क , आ हास काकड सारखी मुखशु
फाडन
ू िचरफाडन
ू खा

सदो दत िमळावी अशी मनुंयास

यानंतर त्यां या हाडांवर ढे करा दे त बसले या िसंहा या िन लांड यां या
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र ाळले या त डातली कृ तज्ञ ःतुितह त्याच दे वास पावत आहे ! आिशया आ ण आ ृका यांस
जोडणारे खंड या खंड

या

दवशी महासागरात, त्या खंडावर ल वरमाला घेऊन उ या

असले या ल ावधी कुमा रकांसह, दधपाजत्या
आयालेकरांसह, अधभु
ू

ूणयी जनांसह,

पुजांजिल वाहत्या भ ांसह, त्याच दे वाची ःतुती चालले या लाखो दे वालयांसह ते खंड या खंड

त्याच दे वाने

या

दवशी त्या महासागरात गणपित हबकन ्बुडवावा तसे बुड वले, त्या या

दवशी ह च उषा, ह च वेदांनी गाइलेली उषा, असेच गोड गुलाबी हाःय हसत त्या

दस
ु या

शुकशुकाट
मनुंयाला

ँयाकडे पाहात होती! कुराणात
िनमाज

पढावया या

वेळा

हटले आहे क , Ôचंि िनिमला, अशासाठ क ,

कळा या!Õ पण जो

जो

िनमाज

पढे

त्या

त्या

इःलािमयांची, त्या मु लामौलवी मिशद सु ा क ल क न, त्या खिलफा या घरा याची
राखरांगोळ उडवून त्या लाखो मु ःलमां या कापले या डो यां या

ढगावर

या

दवशी तो

ू
िनमाजाचा क टर शऽू चजिगझखान चढन
जाऊन शांतपणे बसला, त्या राऽी त्या बगदाद

नगर हाच चंि त्या चंिगझखानालाह त्या या वेळा पले पले मोजून असाच बनचूक दाखवीत
शांतपणे आपली कौमुद

वचर त होता!

सुगंधी फुले, हे सुःवर प ी, तो मनोहर पसारा पस न नाचणारे हे सुंदर मोरांचे थवे,

रानचे रान अकःमात ्पेटू न भडकले या वण यात, चुलीत वांगे भाजावे तसे फडफड करतात न
करतात तोच भाजून राख क न टाकतो तो कोण? गाय दली तो दयाळू , तर त्याच गाईचे

दध
पऊन ित याच गो यात बीळ क न राहणारा तो वषार साप, त्या गाईचे दध
ू
ू दे वा या

नैवे ासाठ काढावयास येणा या ोतःथ सा वीला कडकडन
ू डसून ितचा जीव घेणारा तो साप,
तो

दला तो कोण? ूत्येक भोगामागे रोग, केसागणीक ठणठणणारे

याने

केसत ड,

नखानखांचे रोग, दातादातांचे रोग, ते क ह, त्या कळा, ती आग, त्या साथी, ती महामाई, ते
लेग, ती अितवृ , ती अनावृ , ते उ कापात! ज या मांड वर व ासाने मान ठे वली ती

ू मनुंयांनी गजबजलेले ूांतचे ूांत पाताळात जवंत पु न गडप क न
भुईच अकःमात ्उलटन
टाकणाए ते भूिमकंप!! आ ण कापसा या राशीवर जळती मशाल कोसळावी तसे
अंगावर कोसळू न एखा ा गवता या गंजीसारखी भडभड पेटवून दे णारा ते द ु

ा पृ वी या

धूमकेतु - ते

कोणी केले ?
जर
कंवा

ा व ातील य चयावत ्वःतूजाती या मुळाशी त्यांना धारण करणार , चालन करणार

ज या बम वकासाचे ते प रणाम होत आले आहे त अशी जी श

हणावयाचे असेल तर त्या दे वाने हे सारे

आहे ितला दे व

मनुंयास त्याचा म य बंद ु क पून केवळ

व

मनुंया या सुखसोयीसाठ च िनिमले ह भावना अगद भाबड , खुळ आ ण खोट आहे असे
मान यावाचून वर ल वसंगतीचा उलगडा होऊच शकत नाह .
कोणत्या हे तूने वा हे तूवाचून हे जग याळ व

ूे रत झाले ते मनुंयाला त कता दे खील

येणे श य नाह . जाणता येणे श य आहे ते इतकेच क , काह झाले तर मनुंय हा
व ा या दे वा या

खसगणतीतह नाह , जशी क ड, मुंगी, माशी, तसाच

काला या असं य उलाढालीतील हा मनुंयह
प रणाम होय. त्याला खायला िमळावे
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हणून पाणी िमळते इतकेच

काय ते. पृ वीवर जे हा नुसत्या ूचंड सुसर च सुसर नांदत होत्या िन मनुंयाचा मागमूसह
न हता ते हाह न ा वाहत होत्या, झाडे फुलत होती, वेली फुलत होत्या, मनुंयावाचून तर

काय, पृ वी न हती ते हाह हा सूय असाच आकाशात भटकत फर यास भीत न हता, आ ण

हा सूयह जर त्या या सा या महोपमहांसु ा हरवला तर , एक काजवा मेला तर पृ वीला
जतके चुकलेसे वाटते िततके दे खील या सु वशाल

व ाला चुकलेसे वाटणार नाह .

ा

व ा या दे वाला एक पलाचेह सुतक, असे शंभर सूय एखा ा साथीत एका दवसात जर म
लागले तर धरावे लागणार नाह !
तर दे खील

या कोण या हे तूने वा हे तूवाचून ह

व ाची ूचंड जग याळ उलाढाल चालू

आहे तीत एक अत्यंत तात्पुरता िन अत्यंत तु छ प रणाम

हणून का होईना, पण मनुंयाला,

त्या या लांबी ं द या गजाने मापता यावे असे, त्या या सं येत मोजता यावे असे, इतके सुख
िन इत या सोयी उपभोिगता येतात हा माऽ आ ण एवढाच काय तो
मनुंयावर झालेला उपकार होय! मनुंयाला
दे यासारखीच जर

ा व ाची रचना

ा जगात जे सुख िमळू शकते तेवढे ह िमळू न

ा व ा या दे वाने केली असती, तर त्याचा हात कोण

धरणार होता! हे सुगंध, हे सुःवर, हे सुखःपश, हे स दय, हे सुख,
त्याह

अमूप आहे त!

या योगायोगाने मनुंयास

शतश: ध यवाद असोत!

ा व ा या दे वाचा

ा

िच,

ा सोयी आहे त,

ा सव लाभत आहे त त्या योगायोगाला

या व श

ंनी कळत न कळत असा योगायोग जुळवून आणला

त्यांना त्या अंशापुरते मनुंयाचा दे व

हणून संबोिध याचे समाधान आप यास उपभोिगता

येईल, उपकृ त भ

चे फूल वाहन
ू त्यास पू जताह येईल!

परं तु त्यापलीकडे

ा व ा या दे वाशी, वाट या िभकार याने सॆाटाशी जोडू पाहावा तसा

कोणचाह बादरायण संबंध जोड याची लचार हाव मनुंयाने आमूलात ्सोडन
ू

ावी हे च इ !

कारण तेच सत्य आहे ! आपले चांगले ते दे व कर ल, दे व चांगले कर ल तर मी सत्यनारायण
कर न, ह आशा, हा अवलंब, अगद खुळचट आहे ! कारण तो अगद असत्य आहे .
संकटातून आपणास सोड वले

या

या

हणून आपण दे वाचा सत्यनारायण करतो त्या त्या संकटात

ूथम आपणास ढकलतो कोण? तोच सत्यनारायण, तोच दे व! जो ूथम आपला गळा कापतो
आ ण नंतर त्यास मलम लावतो त्याची मलम लाव यासाठ पूजा करावयाची तर ूथम गळा
का कापलास

ठायी

हणून त्याची आधी यथे छ शोभाह करावयास नको काय? व ा या दे वा या

ा दो ह ह भावना अनाठायी िन असमंजस आहे त.

ती व ाची आ श

या काह ठरा वक िनयमांनी वतते आहे ते ितचे िनयम समजतील

ते समजून घेऊन त्यात या त्यात आप या मनुंयजाती या हताला िन सुखाला पोषक होईल
तसा

त्यांचा

साधेल

िततका

उपयोग

क न

घेणे

इतकेच

मनुंया या

हातात

आहे .

मनुंयजाती या सुखाला अनुकूल ते चांगले, ूितकूल ते वाईट. अशी नीती-अनीतीची ःप
मानवी या या केली पा हजे. दे वास आवडते ते चांगले आ ण मनुंयास जे सुखदायी ते दे वास
आवडते

ा दो ह समजुती खुळचट आहे त; कारण त्या असत्य आहे त. व ात आपण आहोत

पण व

आपले नाह ; फार फार थो या अंशी ते आपणास अनुकूल आहे ; फार फार मो या
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अंशी ते आपणास ूितकूल आहे -असे जे आहे त ते नीटपणे, धीटपणे समजून घेऊन त्याला
बेधडकपणे त ड दे णे ह च खर माणुसक आहे ! आ ण व ा या दे वाची खर खर तीच पूजा!!

***
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१.२ ई राचे अिध ान हणजे काय ?
साम य आहे चळवळ चे। जो जो कर ल तयाचे ।
परं तु तेथे भगवंताचे । अिध ान पा हजे ।
-

िशवकालीन

महारा ातील

बांितकारक

अशा

असामा य

पुढा यापुढा यात आप यापर

ची िन

हं द ःवातं यसमराची केवळ

असामा य ःथान पावले या समथ रामदासःवामींची ह ओवी वजेची एक
तेजःवी! िशवकालीन महारा ा या ूचंड कतृत्वश

ौीरादासःवामी

योत आहे ! इतक

रणघोषणा!
ित यातील शेवट या दोन चरणात जे सांिगतले आहे क , Ôपरं तु तेथे भगवंताचे अिध ान
पा हजेÕ त्या श दांनी समथ रामदासां या मनात कोणचा अथ

य

व याचे उ

होते ते

आता न क सांगणे य प दघट
आहे . तथा प त्यांचा अथ काह ह असला तर त्या ओवीचे
ु

तेजःवी काय ती क न गेली. त्या प र ःथतीत मुसलमान धमवेडा या उ मादाची नांगी

ठे च यास समथ होईल असे चैत य महारा ात संचर व यास त्या काळ ती कारण झाली, हे
ितचे समथन प या
िन

आहे . याःतव ितचा आज जो एक अथ सवसाधारणपणे समजला जातो

या अथा या योगे रा ात आज अनथकारक अशी एक वृ

उत्प न होत आहे त्या अथास

िनषेिध याम ये त्या ओवीचा वा ित या त्या तेजःवी िन कमयोगी िनमात्याचा लवलेशह
अनादर घड याचा दोष संभवत नाह . त्या ओवीचा मूळचा अथ काय होता हा ू

या लेखात

आम यापुढे नसून त्या ओवीचा आज केला जाणारा अथ आज या प र ःथतीत
अनथकारक आहे िन ित यात जे त व अनुःयूत केलेले आहे
ते ऐितहािसक िन ता वक

कती

हणून साधारणत: समजले जाते,

ं या कती अत य आहे हे काय ते या लेखात आ ह दाखवू

इ छतो.
चळवळ चे,

हणजे मानवी ूय ांचे साम य

भगवंताचा पा ठं बा नाह

कती जर वाढ वले तर

ती चळवळ अयशःवी झालीच पा हजे

करताना भगवंताचा पा ठं बा

हणजे काय, ते ई राचे अिध ान

या चळवळ ला

ा त वाचा अथ न क

हणजे काय

ाचा ूथम ःप

उलगडा झाला पा हजे. जर भगवंता या अिध ानाचा इतकाच अथ असेल क , ऐ हक आ ण
मानवी उपायां या हातीच यशाची क ली नसून मनुंया या ज्ञाना या िन श
या

अनेक

अज्ञात,

अज्ञेय,

ूचंड

अशा

अमानुष

व श

या पलीकडे

आहे त,

त्यां या

आघाताूत्याघातां या टकर तह त्या यशाचा वा अपयशाचा संभव असतो, तर तो अथ बरोबरच
आहे ! अत्यंत

ुि अशा गवता या काड या हल यापासून तो भूकंपा या, सूयमालां या

ूलयंकार उत्पातापयत

या

व श

या उलाढाली िन टकराटकई चालले या आहे त, त्या

सा या बलाबलांचे त्यापुरते फिलत (Resultant)
अथ

कोण याह

चळवळ चे यशापयश हे ह

पलीकड ल त्या अमानुष श
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हणजेच कोणतीह घटना होय.

ा ता वक

एक फिलतच अस यामुळे मानवी उपायां या

यापार हे च त्यांचे महाकारण होय. त्यास जर ई राचे
१४
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अिध ान

हणावयाचे असेल तर मानवी उपाय िन साधने ह

यशाची अशेष कारणे नसून ती अमानुष
योगायोग, हे त्यांचे महत्कारणह

व श

ूत्य

िनबंध

कारणेच कोणत्याह

ची गुंतागुंत, ते Ôदै व चैवाऽ पंचमम ्,Õ तो

अनुकूल असले पा हजे हे

हणणे यथाथ आहे . मानवी

चळवळ कतीह साम यसंप न असली आ ण ती कतीह यशःवी झाली तर त्या यशाचे सव
यश मनुंयकृ त ूय ांसच नसून अितमानुष श

ंचा

यापारह त्यास अनुकूल असाच घडत

गेला; दै वाचा फासाह तेच दान दे णारा पडत गेला; आ ण त्या दै वास दे वाची इ छा
दे वाचे, ई राचे, अिध ान त्यास लाभले

हणून ते यश आले, ह जाणीव

य

हटले तर

व याचाच जर

ा ओवीचा उपदे श असेल तर ित यातील ते त व अगद यथात य आहे यात शंका नाह .
कंबहना
ु

याला आपण आप या मानवी समजुतीसाठ य

वाःत वक पाहता त्या अितमानवी श
परं तु

याय िन अ याय

हणतो, तेह

चाच एक ूादभाव
आहे .
ु

ा ओवीचा अथ अशा ता वक अथ

अथ असाच घे यात येतो, क मनुंय

वा मानवी उपाय

याला

विचत ्च कोणी घेत असेल! सामा यत: ितचा

या या त्या यापर नीित वा अनीित

हणतो, दै वी संपत ्वा असुर संपत ् हणतो, धम वा अधम

हणतो,

हणतो, त्यापैक

प हले ते सत्य िन दसरे
ते असत्य असून जी चळवळ त्या मानवी सत्या या पायावर
ु

यायाची पोषक असते, त्या मानवी धमाचे ॄीद िमर वते; तीच

उभारलेली असते, त्या मानवी

काय ती यशःवी होते! ई र ित यावरच कृ पा करतो अशा अथ ई राचे अिध ान जला लाभत
नाह , ती चळवळ

कतीह

ूबळ असली तर

ती यशःवी होत नाह . याःतव चळवळ

करणारांनी ूथम ते भगवंताचे अिध ान संपा दले पा हजे. ई राची कृ पा अ जली पा हजे. आ ण
ह ई राची कृ पा संपा द याचा माग कोणता? तर अथातच पंचा नसाधन, पा यात उभे राहन
ू

ादशवा षक नामजप, योगसाधन, उपासतापास, एकशेआठ सत्यनारायण, एक कोट रामनाम

जप, संतत धारे ची अनु ाने, रे डे वा बोकड मारणारे नवस, हजार वाती लावणे, ल
ःनानसं या,
द

जपजा य,

नामस ाह,

पुर रणे-पारायणे,

गोमास,

ॄा णभोजने,

दवा
ु वाहणे,
यज्ञयाग,

णादाने ूभृती जे शताविध उणाय ौुतीपासून शिनमाहात् यापयत दे वास संतोष व याःतव

व णलेले आहे त त्यास आचरणे हा होय. या अथ

जला तपःया

हणतात ती आधी, मग

मानवी चळवळ.
वर ल मत खरे क खोटे हे पाह यापूव इतके ःप
जपतपा द साधनांची आत्मशु

वा पारलौ कक मो

लेखात आ ह कर त नसून जो त्यांची फळे ूत्य
नाह त ती त्यांची फळे न हे त इतकेच येथे

सांगून टाकतो क , वर उ ले खले या

ूभृती जी फळे आहे त त्यांचा ऊहापोह या
अनुभवात के हाह िन

तपणे िमळालेली

वशदावयाचे आहे . त्या साधनां वषयी

त्यां या आ यािमक वा पारलौ कक प रणामां वषयी

कंवा

यास जसा आदर िन िन ा असेल तसे

त्यांनी त्यास सुखेनैव आचरावे. त्यापासून लाभणारा आत्मूसाद हा भौितक अशा कोणत्याह
आनंदाहन
ू िन पम आंत रक सुखाची जोड

यास दे ऊ शकतो त्यांनी त्यास सुखेनैव आःवादावे.

परं तु तशा अथा या ई र अिध ानावर, वर ल ओळ त

या रा ीय उत्थाना दक भौितक

मुळ च अवलंबून
चळवळ ं या ऐ हक यशाचा उ लेख केलेला आहे , ते यश वा अपयश बहधा
ु

नसते; तर मु यत: ित या भौितक साम यावर अिध त असते, इतकेच येथे दाखवावयाचे
आहे .
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िनबंध

महारा ेितहासा या एका पाना या दोन बाजू

मुसलमानां या हातून हा
ःवातं ययु

आ ह

हं दःथान
दे श सोड व यासाठ
ु

हं दप
ु दपादशाह चे जे ूचंड

हं दंन
ू ी ठाणले िन जंकले त्या याच पुरा याने त्या काळ रच या गेले या

वर ल ओवीतील अथावर हे भांय नेहमी कर यात येते क , ती ूचंड रा

यापी उठावणी, ती

चळवळ, यशःवी हो याचे मु य कारण ित या मुळाशी असलेले ई र अिध ान हे च होय.
नाना साधुसत
ं ह रनामाचा जो अखंड घोष महारा ात दमदमवीत
रा हले, ज्ञाने रांसार यांनी
ु ु
यौिगक िस

संपा द या, अलौ कक चमत्कार करणारा सहॐावधी पु यपु ष जी जपतप,

अनु ानोतवैक या द ूकारांनी ई र

कृ पा संपा द याःतव जी तपःया कर त होते तीमुळे

भगवंत ूस न झाले. ते तशा अथाचे ई र अिध ान िमळाले याःतव ती चळवळ समथ आ ण
यशःवी ठरली अशा को टबमाने

हं दपदपादशाह
ःतव आ ह
ु

िमळ वला त्या जयाचाच िन त्या झुंजीचाच पुरावा

हं दवीरां
नी झुंजून तो जो जय
ू

या अथ

ा ई र

अिध ाना या

िस ा तास दे यात येतो त्या अथ त्याच काल या इितहासाची छाननी क न आ ह तो पुरावा
कती लंगडा आहे हे दाखवू इ छतो. कंबहना
ती हं दपदपादशाह
त्या साधनांनी कंवा तशा
ू
ू

ई र अिध ानाने जंकली गेली नसून, तो भौितक वजय, अशा ःवातं ययु ास जी भौितक
साधने संपाद ू शकतात तशा भौितक साधनांनीच आ ह ह संपाद ू शकतो हे िस

कर यास त्या

काळासारखे दसरे
समपक उदाहरण सापडणे दिमळ
अस यामुळेच तेच आ ह आम या वतीचा
ु
ु
पुरावा

हणून आपण होऊन िनवडतो.

साधारणत: सन १३०० ते १६०० पयत या कालास महारा ा या इितहासाचे, भारता या
इितहासाचे का

हणाना, एक पान क पले तर त्यात

ा ई र अिध ाना या

केवढे आ य दसून येते ते पाहा! ूथमदशनीच ज्ञाने रांसार या

महायो याचे दशन घडते.

जर कधी तपःयेने, योगाने , पु याईने कोणा मनुंयात भगवंताचे अिध ान सु य
असेल तर ते

ा अलौ कक पु षात होतेच होते. रे याकडन
ू त्यांनी वेद

चाल वले, ह रनामा या गजराने महारा

कोनातून
झाले

हण वले. िभंतींना

दणाणून सोडले; ते ज्ञाने र, ते िनवृ , ते सोपान, ती

मु ा आप या अलौ कक दै वी संप ीची महारा भर नुसती लूट करवीत होते. जकडे ितकडे दै वी
चमत्कार! त्यां या मागोमाग नामदे व, जनाबाई, गोरा कुंभार, दामाजीपंत, सावता माळ ,
रो◌े हदास चांभार, चोखा महार, सारे जीव मु , सा यांस ूत्य

पांडु रं ग ूस नपणे भेट गाठ

दे त आहे त, घेत आहे त. त्यां या मागोमाग ते एकनाथ, ते तुकाराम ॄा णवा यापासून
महारवा यापयत महारा ात घरोघर साधुसंत, घरोघर दे वाचे येणे-जाणे, ूत्यह
को यातर

चमत्काराची ताजी बातमी! आज काय रे डा वेद बोलला, उ ा

अलौ कक

दामाजीपंतांसाठ

सकाळ

ूत्य

दे वाने

वठू महाराचा वेष घेऊन बादशहा या भरदरबार

दं डा या

ि या या राशी या राशी ओत या! तोच नवीन बातमी क , ते ि य बादशहा ःपशू लागताच
त्यांची फुलांची रास झाली! कधी दे व रो हदासा या घर जोडे िशवीत आहे त, कधी एकनाथा या
घर पाणी भर त आहे त, कधी जनाबाईचे दळण दळ त आहे त, कधी नामदे वाबरोबर जेवीत
आहे त, कधी पंढर चे दे ऊळचे दे ऊळ गरक
् न ् फरत आहे , आज चो या महारा या पंगतीस बसून
पांडु रं ग ूेमभावाने िमट या मार त आहे त, उ ा चो यास गाड ला बांधून फरफटत ठार

मार याची िश ा द ु

लोकांनी दली असता ःवत: ौीकृ ंण येऊन ते जू हातांनी ध न अडवीत
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िनबंध

हाती मंथ

िल ह यास वठोबा लेखणी उचलून दे त आहे त. मेलेली माणसे जवंत होत आहे त, तर जवंत
माणसे जवंतपणी पु न घेऊन समािधःथ होत आहे त. माणसामाणसांशी दे व बोलत आहे त,
हसत आहे त, जेवत आहे त. मूत मान ्ूत्य

रामचंि कथा ऐकत आहे त, मूत मान ूत्य

हनमान
संतामागे उभे राहन
ु
ू कथेस साथ दे त आहे त! त्या काळची ह संतच रऽाची बाजू वाचीत
असता असे वाटते क , ह महारा

झालेली होती. महारा

भूिम त्या काळ माणसांची भूिम नसून दे वांचीच भूिम

हे च त्या काळ दे वांचे राहते घर झालेले होते, वैकुंठ न हते!

परं तु पु यशील, जपतपयोगयागांनी प वऽ अलौ कक चमत्काराचे जे युग, दे वा या कृ पेची
जी छायाच, जे ई राचे मूत मंत अिध ान अशी ह महारा ा या इितहासातील

ा पानाची

सुवणा रात िल हलेली बाजू वाचून आपण जो त्याच पानाची दसर
बाजू उलटतो तो काय
ु
आढळते? भगवंतांचे अिध ान जर कशात वर ल अथ असू शकत असेल तर ते त्या पु यतम
काळ

महारा ात होतेच होते. आ ण जर भगवंता या अशा अिध ानामुळेच रा ाचे भौितक

साम य, रा य, ःवातं य ह यशःवी होत असतील िन रा याची ूबळता अ तीय, दधष
ु ,

अ जं य अशीच असावयास पा हजे होती. पण सुवणा राने िल हलेली ह
दे वािध त बाजू उलटताच दसर
ु
रा सां या

बाजू जी

दसते ती दे वां या भौितक

ा पानाची

वजयाची नसून

वजयाची होय!! या दे वा या अिध ानाने सुसंप न काळातच महारा ाचे असलेले

ःवातं य िन रा य धुळ स िमळवून त्या दे वा या अिध ानावर रा सां या रा याची टोलेजंग

उभारणी झालेली आढळते! पु यशील अशा त्या दे वां या लाड या लोकावर जय िमळाला तो
त्या पापी पण ूबळ अशा मुसलमानी अत्याचारास!!
हाय! हाय! काय द ु

योगायोग पाहा! परमयोगी ज्ञाने रमहाराजांनी ज्ञाने र

आपली लेखणी खाली ठे वली न ठे वली, तोच अ लाउ न
सै यास घेऊन

ा को यविध हं दनी
ू गजबजले या द

तसा घुसला! ज्ञाने रां या

िलहन
ू

खलजी अव या दहापंधरा हजार

णेस, बक यां या कळपात वाघ घुसावा

भगवंता या अिध ानाचा पूण पा ठं बा असणा या त्यां या

आौयदात्या त्या रामदे वरावास अ लाउ न वं या ि उत न आ याची बातमी दे खील पुरती
कळली न हती तोच त्याने थेट दे विगर वर चढाई केली िन रामदे वरावा या ह रभ
हं दं ू या अफाट सै याचा त्या ह र े ं याने च काचूर उड वला, त्याचे

अशा

हं दरा
ू य बुड वले, ते

परत ःथापू िनघाले या परमशूर शंकरदे वास जते ध न अंगाचे कातडे सोलून ठार मा रले!
ज्ञाने र, िनवृ , सोपान, मु ा, नामदे व, गोराकुंभार ूभृती संतमहं त घरोघर दे वाशी हसत,
जेवत, बोलत असता, भगवंताचे अिध ानच काय पण महारा
झालेली असता ितकडे

भगवंताची ूत्य

राजधानी

बहार-बंगाल-अयो या-काशीत हं द ू रा यौी मुसलमानां या घो यां या

टापांखाली तुड वली जात होती. रजपूत वीरां या झुंड या झुंड रणांगणात क ल के या जात
होत्या. आज का उ ा येवढाच ू , पण
कोसळणार हे ःप

वं या ि उत न तो मुसलमानी ूलय द

झाले होते. ज्ञाने रां यापुढे ऋ िस

णेवर

हात जोडन
ू उ या असता रे या या

मुखे ते वेद बोलवू शकले. पण Ôरामदे वराजा, अ लाउ न तु यावर चालून येतो आहे बघÕ
हणून टपालवा यालाह जी सूचना दे ता आली असती ती माऽ ज्ञाने रांना रे या या त डन
ू वा

ःवत: या त डन
ू रामदे वरावास दे ता आली नाह !! ज्ञाने र िनज व िभंती चालवू शकले, पण
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वज्ञानिन
सजीव

माणसे

आप या

रोख यासाठ उभी क

मंऽबळे

चालवून

वं याि या

खंड त

अ लाउ नाचा

शकले नाह त!! सन १२९४ त अ लाउ नाने द

टाकला आ ण इत या त्वेषाने मुसलमानांनी रणांगणात
रा ये, सै ये, दे वदे वता उ

हं दंन
ू ा

िनबंध
माग

णेत प हला पाय

पटले, त्यां या राजधा या,

वःत कर त इत या दधष
वेगाने ते पुढे घुसले, १३१० या आत
ु

त्यांनी रामे रापयत सारे रा य िन हद ु क न रामे रला मशीद बांधली! इकडे

वठू रायाची

नगर भगवंता या नामघोषाने दणाणतच होती, संतांचे जाळे गावोगाव पसरत होते, त्यां या
घरात ूत्य

दे व येऊन जोडे िशवीत होते, मडक

घडवीत होते, दळणे दळ त होते -

बादशहाची खंडणी भर त होते! जपजा य, ोतवैक ये, योगयाग, नामस ाह, ःनानसं या यांचा
पाच पादशा ा
नुसता पवकाळ गजबजला होता! ितकडे मुसलमानां या एक सोडन
ू

हं दं ू या

उरावर नाचत होत्या! हं दं ू या घरांतून Ôदे वलदे वीÕ रावण पळवीत बाटवीत होते. पण ूत्येक

दे वास दोहोपे ा जाःत हात असूनह त्यांपैक एकानेह अ लाउ नाचा वा मिलकंबराचा हात
धरला नाह

बादशहाची खंडणी भरली पण Ôतू ह र े ा! मा या ह रभ ांपाशी खंडणी

!

मागणारा तू कोण ?Õ

ू त्यास हं द ू िसंहासनाव न खाली खेचले नाह !
हणून गजत दाढ ओढन

जनाबाईचे दळण दळणा या कनवाळू दे वाने त्या दळणापे ाह

को टपट ने

हं दरा
ु ास

या

दळणाची आवँयकता होती ते दळण दळ यास सरसावून त्या ह र े ं यां या राजस ेसच
आप या बोधा या जात्यात दळू न भरडन
ू िनदाळू न टाकले नाह ! पु यपु ष एकनाथ भगवंताचे
अिध ान संपा दलेले; त्यां या त डावर जाता येता पापी यवन थुंके!

हं दंच
ू ी हजारो त ण

मुलेमुली गुलाम होत असता, राजक या द ली या राजवा यात मुसलमानां या दासी झा या
असता, रो हदासा या घर जोडे िशवीत बसणा या कृ पाळू दे वास त्यांची क णा आली नाह ! जे

जे दे ऊळ ते ते काशीरामे रापयत पाडले, जे जे दे ऊळ पाडले त्याची त्याची मूत मिशद ची
पायर केली! पण दे वास त्या मुसलमानी अत्याचाराचा राग आला नाह ! पण इकडे कोणी हं द ू
एखादा नारळाचा नवस जर फेडायचा वसरला ना, कंवा एखादा हं द ू गावब हरोबास वा षक

बोकड मारावयास चुकला ना, क तोच दे व काय रागावे!
या गावावर महामार या गाढवाचा नांगर फरे !
रामदे वराव गोॄा णूितपालक होता,

ा हं द ू माणसाचा कुळ य होई वा

यायी होता; त्या या प ाला सत्य होते, भगवंताचे

अिध ान त्या या रा याचे अिध ान होते; पण त्या या रा याचा च काचूर उड वला! कोणी?
जो अ यायी होता,
यज्ञिनंदक,

याचा प

मूत भंजक,

आत्यंितक असत्याचाच प पाती, जो केवळ गोॄा ण व वंसक,

भगवंता या

ॄ हत्या द पंचमहापातके ह च

अिध ानी

आ ह

जी

यांची पंचमहापु ये त्या भगव

पंचमहापातके

ठोकर सरशी ठक या उड व या!

मुसलमानांची तीच गो

ती

े षी, मुसलमानी अत्याचाराने

त्या भगवंता या अिध ानावर उभारले या सदाचार , ःनानसं याशील
जी गो

समजतो

क रःतावी पोतुगीजांची! आ ह

हं द ू साॆा या या,
यास भगवंताचे

अिध ान समजतो ते त्यां या चळवळ त कुठले असणार! उलट आम या दे वाचा

व े ष ते

त्यां या चळवळ चे अिध ान! पण यश त्यांना िमळाले! कुठे पोतुगाल! तेथून मूठभर लोक
येतात काय, गोमांतकात घुसतात काय, आ ण घो या या एका फेरफट यासरशी सा या दे शभर,
नगरोनगर

त्यां या रा याचे झडे लावतात काय!
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नाकारले क कर ठार अशी त्या चांडाळांनी

िनबंध

हं दंव
ू र धािमक छळाची नुसती आग पाखडली!

शेकडो पती लेकरे , त ण क या, दास क न युरोप-आ ृके या बाजार भाजीसारखी वकली.
मुंजी, ल ने, पूजा, सारे

आप या मूत भंगू नयेत

हं द ू संःकार दं डनीय ठरले. जीव घेऊन, लोकच न हे त तर दे वह

हणून, ौीमंगेश, शांतादगा
ु ूभृती दे वह पळाले, आ ण तेह आप या

तपणे आप या खां ावर घेऊन आप या पायांनी न हे , तर भ ां याच खां ावर

भ ास सुर

आप या पाल या लादन
ू !
१.२.२

मु ःलम भ नां या व गना !

Ôअगद बरोबरÕ वर ल ववेचन वाचून ूत्येक मौलवी आ ण िमशनर

हणेल, Ôशाबास!

हं दंच
ू ा भगवान खोटा पडला हे अगद बरोबर आहे ! जपजा या दक हं द ू पुराणां या साधनांनी

दे व पावत नाह , हा पुराणाचा पराजय इतकेच िस
िस

करतो; आ ण कुराण-बायबलांचा वजय

करतो क दे वाचे अिध ान मूत भंजक धमासच असते; कुराण-बायबलातील िनमाज, रोजा,

बॉस, भःतमसा दक साधनांनीच
पीरपाियांनीह

दे व पावू शकतो!Õ भगवंता या अिध ाना या अशा व गना

हजारो वेळा के या होत्या. पण त्यां या इितहासांनी त्याह

तशाच खो या

पाड या ! कशा ते पाहा.
मुसलमानी धमा या उदयासरशी अरब लोकास आ यकारक वजय एकामागून एक िमळत
गेले. ते िमळाले त्यां या Ôचळवळ तीलÕ साम याने, Ôभौितक Ô साम याने आ ण त्यां या
शऽू या भौितक दबलते
ने. पण ते समजले क कुराणातील मूत भंजक धमाचाच हा प रणाम
ु

आहे . अ ला मुसलमानास साहा याथ दे वदतां
ू ची सै ये गु पणे धाडतो; काफर वा क रःताव
मु ःलमांपुढे के हाह

टकू शकणार नाह ! अशा भावनेने ते भारले होते. पोतुगालपासून

पे कनपयत ते ूलयासारखे भरभराटत गेले; पण त्यां यापे ा भौितक साधनां या, िशःत,

िशशा या गो या, तडफेची िन तरवार ची धार यां या साहा याने सुस ज होऊन मु ःलम
नसलेले लोक जे हा उठले ते हा कुराणास खोटे

हणणा या ःपॅिनश क रःतावांचाह

वजय

झाला ! मुसलमानांसह त्यां या कुराणातील भगवंताचे अिध ान असून नसून सारखेच झाले.
िनमाज पढणा या लोकां या सरसकट क ली िनमाजास पाखंड
भःती भौितक समा याने दबल
होते ते हा मु ःलमांनी
ु

आपसातील फाटाफूट, अज्ञान, भी ता यांनी दबळे
होताच
ु

कुराणा या शा ास

भःत्यांनी लटके पाडले. िन

गजणा या

भःत्यांना

जंकले; मु ःलम

भःत्यांनी मु ःलमांस

जंकले,

भःत्यां या बायबलास कुराणाने लटके

पाडले. फार काय Ôमाझाच जेहोवा सग यांवर वजयी होतोÕ
मु ःलम

हणणा या ÔकाफरांनीÕह के या.

भ नांनी केली तीच गत Ôमूत पूजकाला कधीह

हणून गजणा या

यूंची जी गत

वजय दे णार नाह Õ

भःती मु ःलमांची मरा यांनी केली. कारण सन १६०० पयत

उड वणा या त्याच पोतुगीजां या, मु ःलमां या रा यांपे ा हं दनी
सन १६००
ू

हणून

हं दंच
ू ा धु वा

या पुढे आपली

संघटना, िशःत, तडफ एकंदर त वरचढ के याने, चळवळ ला अवँय ते साम य संपा द याने,
भौितक साधने जी ूत्य

कोठारातील दा

सृ ीत यश दे तात त्यांची जुळवाजुळव ठाकठ क के याने,

कोरड , हातातील तरवार ितखट, आ याचे पाते टोकदार, वाघनखे झाकलेली,

अशी भौितक स जता मु ःलमांहू न वरचढ के याने सन १६०० पासून सन १८०० पयत
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िनबंध

महारा ातील हं दंन
ु ी अ हं दंस
ू , रणांगणात चोपून काढले! त्याच मूत पूजक हं दने
ू , कुराणातील

िन बायबलातील Ôमूत भंजकास जय िमळतोÕ

हणून सांगणार

सार

शा े लटक

पाडन
ू ,

मूत भंजक भःती वा मु ःलम जथे भेटला ितथे पटला. पुराण पूव कुराणाने खोटे पाडले;
आता पुराणाने कुराणास खोटे पाडले. केवळ चळवळ या भौितक साम यानेच उभारले या त्या

महारा ीय हं दप
ु दपादशाह वर अ हं दची
ू इराणापासूिन फरं गाणपयत शऽूची उठे फळ ।
िसंधुपासुनी सेतुबंधपयत रणांगणभू झाली ।। १ ।।
तीन खं ड या पुंडांची त्या परं तु सेना बुडवीली ।
िसंधुपासूनी सेतूबंधपयत समरभू लढवीली ।। २ ।।
आ ण आ य हे क जो जो ःनानसं याशील दे वांचे अिध ान सुटत चालले, महारा ात
संतमंहताचे पीक हटत चालले, धािमक उपायांपे ा भौितक साधनांवरच अिधक भर पडत
चालला, दे वांचे अिध ान कमीकमी होऊ लागले, तो तो यशाचे माप पदर भरभ न पडत
चालले.
सारांश,

या महारा ीय इितहासाला उ लेखून ह

समथाची ओवी रचली गेली त्याच

हं दमु
ू सलमानां या महायु ाचा पुरावा असे दाख वतो क , Ôसाम य आहे चळवळ चे, जो जो

कर ल तयांचे,Õ इतकेच काय ते खरे आहे . ऐ हक यश
भौितक, ूत्य

सृ ीत उपयोगी पडतील तेवढ साधने संपादन
ू

केली क ती चळवळ बहधा
यशःवी होते. मग ितला
ु

क पनाूमाणे

या चळवळ स हवे ितने ऐ हक,
वप ावर Ôसाम याÕत मात

या या त्या या धािमक पो यांतील

यायाचा, पु याचा, ःनानसं याशील उपायांनी िमळ व या जाणा या भगवंता या

आ या त्मक अिध ानाचा पा ठं बा असो वा नसो! ह च गो

जगातील पारशी,

भःती,

मुसलमानी, यहद
ूभृती य चयावत ्धममंथातील वचनांची िन त्यां या इितहासांची आहे .
ु
ूत्येक मंथास ई रद

ा

हणून त्या त्या लोकानी मानले. त्यात या एकाचा दे व तो दस
ु याचा

रा सह असू शके. तो तो दे व त्या त्या मंथात वारं वार गजत राह क , मी मा याच भ ांना
ÔकाफराÕवर, ÔपाखंडाÕवर
वजय दे ईन.

हणजेच त्या मंथातील कमकाडाचे अनुसरण न करणारांवर सदो दत

ा आप या दे वा या अिध ानाचे साहा य आपाप या उठावणीस िमळावे

त्या त्या लोकानी त्या त्या मंथातील, बहधा
अत्यंत परःपर व
ु

हणून

धािमक कृ त्ये केली. कोणी

गोवध क न भगवंताचे अिध ान संपाद ू गेले, तर कोणी गाईला तर काय पण ित या

गोमयगोमूऽालाह प वऽ मानून! पण ऐ हक यश असे त्यापैक कोणालाह अशा
अिध ानाने िमळू शकले नाह !!

ा भगवंता या

या या चळवळ त इतरांहू न अवँय त्या भौितक साधनांचे

Ôसाम यÕ अिधक होते ते त्यापुरते ऐ हक वजय िमळवू शकले. ते भौितक सम य लोपताच
त्यां या त्यां या दे वांसु ा नाश पावले! मनुंयांनी आपाप या लहईूमाणे

या, धमाधमा या,

याया याया या, पापपु या या ब यावाईट क पना के या त्यांचा Ôदे वासÕ काह एक प पाती
अिभमान

दसत नाह . ते हा

आम या प ास

यांना

यांना आप या चळवळ स ऐ हक यश हवे त्याने

याय आहे , आम या प ास दे व आहे , सत्य आहे याःतव तो आमचा प

वजयी होणारच अशा व गना कर याचे आ ण आंध या िन ेत िन

समम सावरकर वा मय - खंड ६

त
ं राह याचे सोडन
ू

२०

वज्ञानिन

िनबंध

धािमक अथ भगवंता या अिध ाना या नाद न लागता Ôसाम य आहे चळवळ चे, जो जो
कर ल तयाचे,Õ इतकेच काय तेखरे मानावे आ ण वैज्ञािनक साम यशाली, ूत्य िन
ऐ हक साधनांनी वप ाहन
ू वरचढ हो याचा य

परोपिवी

हावे असे न हे ; तर

अशा

करावा. ऐ हक वजयाचा माग हाच! अ यायी,

याय झाला तर तो ÔसमथÕ नसेल तर

यथ होय- समथ

अ याय त्या यावर कुरघोड के यावाचून राहणार नाह . दबल
पु याईह पंगु होय, हे
ु

वस

नये. नुसत्या एकशेआठ तर काय पण अकराशेआठ सत्यनारायणां या पूजा के या तर ऐ हक
यश िमळणार नाह . कारण ते चळवळ या भौितक साम यावरच काय ते अवलंबते!
असत्यनारायणाचे पूजकह

ा जगात वारं वार यशःवी होतात. फार काय, सारे जग िनदव क

िनघालेला रिशया आज ऐ हक
ÔिनदवÕ

हणून त्याचे वैभव

नाह !! ौीकृ ंणाची

ं या परम बिल
टकणार नाह

ारका समुिात बुडाली; ूत्य

हणूनच यशःवी झालेला आहे क नाह ?

हणाल तर ते Ôसदे वÕअशाह

कोणाचे

टकले

म दनेतील मशीद घोडशाळा बनली; ÔजेहोवाÕ

ÔÔ चे सुवणमं दर तडकले; जीजसला रोमने फाशी दले-बुिसफाय केले!!!! Ôअःपृँयता काढता
हणून बहारचा भूकंप झालाÕ

हणणारा सनातनी समाज, आ णÕअःपृँयता ठे वता

हणून तो

भूकंप झालाÕ असे बजा वणारा सुधारक ढोगीपणा हा जतका खुळचट आहे िततकाच को ट
रामनाम जपाने वा िनमाजपढाईने रा ावर ल भौितक सवा र

शांत क

िनघालेला भाबडे पणाह

खुळचट आहे ! रामास हराम समजणाएह जे यश िमळवू शकतात ते ऐ हक यश

यास हवे,

त्याने ते अ यावत ्वैज्ञािनक साम य संपादावे. चळवळ त ते साम य असले तर भगवंता या

अिध ानावाचून काह अडत नाह . ते साम य नसले तर भगवंता या अिध ानासाठ को ट
को ट जप केले तर ऐ हक यश िमळत नाह , हाच िस ा त!

***
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१.३ खरा सनातन धम कोणता ?
आज चालू असले या सामा जक आ ण धािमक चळवळ या दं गलीत सुधारक
सनातन धमाचा उ छे द क

पाहतो तो, अशी ÔसनातनीÕ

सुधारक या श दाची प रभाषा ठ न गेली आहे से
ॄह न काढता ती िशरसावं

हणजे जी व

हणजे जो

हणा वणा या प ा या प रभाषेत

दसते. लोकांसह लहापणापासून सनातन

मानणे हे धािमक कत य आहे अशी आज्ञा वा

ढ होय असे समज याची सवय लागून गेलेली अस यामुळे एखाद

ढ

यवहारात अगद

ढळढळ तपणे हानीकारक होत आहे हे कळत असताह ती सनातन आहे इतके

हणताच ती

मोड याचे त्यां या जवावर येते आ ण ती मोडू पाहणारा सुधारक काह तर अप वऽ, धमा व
अकम क

िनघाला आहे , असा त्यांचा एक पूवमह सहजच होऊन बसे. लोकसमाजाचा हा

पूवमह दरू कर यासाठ आ ण अयो य आहे हे दोघां याह ःप पणे
वादमःत ूकरणातील Ôसनातन धमÕ

यानात यावे

हणून या

ा दोन मु य श दांचा अथच ूथम िन

त करणे

आवँयक झालेले आहे . नुसते हा सनातनी आ ण तो सुधारक असे ओरडत राह यात काह अथ
नाह . आ ह ःवत:स सनातन धमाचे अिभमानी समजतो आ ण कत्येक सनातनी आप या

आचरणाने पुंकळ सुधारणास उचलून धरताना आढळतात. अशा गोधळात सनातन धम
हणजे काय याची आ ह आप यापुरती जर िन

त प रभाषा ठर वली तर अनेक मतभेद

नाह से हो याचा आ ण जे राहतील ते का, कोण या अथ उरतात ते उभयप ां या ःप पणे
यानात ये याचा बराच संभव आहे . याःतव या लेखात आ ह सनातन धम
अथ

योजतो, त्या कोण या अथ

ा श दास काय

धम आ हास सनातन या पदवीस यो य वाटतो ते

थोड यात िन:सं द धपणे सांगणार आहोत.
या अथ आज ते श द योजले जातात ते अथ इतके व वध, वसंगत िन परःपर व
असतात

क,

ते

आहे त

शिनमहात् यापयत या
अभआयत्वापयतचे

सा या

सारे

उपिनषदांतील परॄ

तसेच

ःवीकारणे

पो या

िस ा त

आण

सनातन

अगद

अयु

वेदां या
धम

या

हावे.

ौुित-ःमृितपासून

अपौ षेयत्वापासून
एकाच

पदवीस

तो

ह
तो

वां या या

पोचलेले

आहे त.

ःव पाचे अत्युदार वचार हे ह सनातन धमच आ ण वःतवापुढे पाय

ध न शेकू नये, कोव या उ हात बसू नये, लोखंडाचा वबय करणा यांचे अ न कदा प खाऊ

नये, रोगिच कत्सक वै भूषणाचे अ न तर घावातील पुवाूमाणे असून सावकाई करणा या,
याजबु टा घेणा या गृहःथांचे अ न व ेूमाणे अस यामुळे त्या या घर वा सांगाती के हाह
जेवू नये (मनू. ४-२२०); गोरसाचा खरवस, तांदळाची
खीर, वडे , घारगे आ द िन ष
ु

लसूण, कांदा आ ण गाजर खा
परं तु ौा िनिम

याने तर

ज तत्काल पितत होतो (पते

असून

: ! मनु ५-१९);

केलेले मांस जो कोणी ह टाने खात नाह तो अभागी एकवीस ज म पशूयोिन

पावतो. (मनु ५-३५) Ôिनयु ःतु यथा याय यो मांस ना

मानव: । स ूेत्य पशूता याित

संभवानेक वसितम ्!!Õ हे सारे सनातन धमच. ौा ाम ये भातापे ा ॄा णास वराहाचे वा

म हषाचे मांस जेऊ घालणे उ म, कारण

पतर त्या मांसा या भोजनाने दहा म हने तृ

राहतात आ ण वाी णस बोकडाचे मांस ॄा णांनी जर का खा ले तर भरभ कम बारा वषपयत
पतरांचे पोट भरलेले राहते - Ôवाी णसःय मांसेन तृि
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सनातन धमच; आ ण कोण याह ूकारचे मांस खाऊ नये, Ôिनवतत सवमांसःय भ णात ्!Õ

मांसाशनाःतव ूा णवधास नुसते अनुमो दणारा दे खील ÔघातकÕ महापापी होय. (मनु ५, ४९५१) हाह
साधम ्Õ

सनातन धमच! तोडाने अ न फुंकू नये, इं िधनुंय पाहू नये, Ôना ीया भायया

ीसह जेवू नये, ितला जेवताना बघू नये, दवसा मलमूऽोत्सग उ रािभमुखच करावे,

पण राऽी द

णािभमुख (मनु ४-४३) इत्याद हे सारे विधिनषेध िततकेच मननीय सनातन

धम होत क , जतके Ôसंतोषे परमाःथाय सुखाथ संयतो भवेत ्, संतोषमूल ह सुख द:ु खमूल
वपयय: । (मनू ४-१२) ूभूित उदा

उपदे श हे मननीय सनातन धम आहे त!!

ा अनेक ूसंगी अगद परःपर व

असणा या विधिनषेधांस आ ण िस ा तास सनातन

धम हाच श द लुंगेसुंगे भाबडे लोकच लावतात असे नसून आप या सा या ःमृितपुराणातील
सनातन धममंथातूनच ह परं परा पाडलेली आहे . वर ल ूकार या सा या मो या, धाक या,
यापक, व

, शतावधानी,

णक आचार वचारां या अनु ु पा या अंती अगद ठसठशीतपणे

ह एकच राजमुिा बहधा
ठोकून दलेली असते क , Ôएष धमःसनातन:!Õ
ु
आप या धममंथातच ह
अपौ षेय

अशी

खचड

झालेली नसून जगातील इतर झाडन
सा या
ू

हण वणा या ूाचीन आ ण अवाचीन धममंथांचीह

मनुंया या

उठ याबस यापासून,

ःथित आहे . हजारो

आजकाल या अमे रकेतील मोमन पैगंबरापयत

वषापूव या मोसेस पैगंबरापासून तो अगद

सवानी,

तीच

दाढ -िमशा-शड या

लांबी ं द पासून,

द का या ल ना या िनबधापासून तो दे वा या ःव पापयत आप या सा या

वारसां या,

वधानांवर Ôएष

धमःसनातन:Õ ह च राजमुिा आ ण तीह दे वां या नावाने ठोकलेली आहे ! हे सारे विधिनषेध
दे वाने सा या मानवांसाठ

अप रवतनीय धम

हणून सांिगतले आहे त! सव मानवांनी सुंता

केलीच पा हजे हाह सनातन धम आ ण ऽैव णकानी तसे भलतेसलते काह एक न करता मुंजच
करावी हाह सनातन धमच! ला

णक अथ च न हे तर अ रश:

धममंथात एकाचे त ड पूवस तर एकाचे प

ा सा या अपौ षेय, ई र

मेस वळलेले आहे ! आ ण तेह अगद ूाथने या

प ह या पावलीच! सकाळ च पूवकडे त ड क न ूाथना करणे हाह
सकाळ दे खील ूाथना

हटली क ती प

सनातन धम आ ण

मेकडे च त ड क न केली पा हजे हाह मनुंयमाऽाचा

सनातन धमच! एकाच दे वाने मनूला ती प हली आज्ञा दली िन महं मदाला ह दसर
ु

दली!

दे वाची अगाध लीला; दसरे
काय? हं दमु
ु
ू सलमानांचे दं गे करवून आपण अंग राखून द ु न मौज

पाहात बस याचा आरोप शौकतअ लीवर उगीच कर यात येतो. हा खेळ चालू कर याचा प हला
मान त्यांचा नसून असे अगद परःपर व

ूकार अप रवतनीय सनातन धम

हणून त्या

दोघांसह सांगून त्यांची झुंज लावून दे णा या गमती ःवभावा या दे वाचाच तो मान आहे ! ह
मूळची त्याची लीला ! आ ण त्याची नसेल तर त्या या नावावर हे मंथ चापून लादन
ू दे णा या

मनुंया या मूख ौ े ची!

सारे रोम जळत असताना सारं गी वाजवीत ती गंमत पाहणा या अशा दे वाला कोणी नीरो
समज यापे ा मानवी मूखपणावरच वर ल
सयु

वसंगतीचा दोष लादणे आ हास तर

क वाटते. या सा या वसंगत आ ण परःपर व

गो ीस सब घोडे बारा ट के भावाने

Ôसनातन धमÕ ह एकच पदवी दे यास मानवी बु च चुकली आहे . सनातन धम
हा

ढ अथच

अिधक

ा श दांचा

ा वसंवादाला कारण झाला आहे , आ ण त्या श दां या मूळ अथाची छाननी क
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वज्ञानिन
नी त्याला संवाद असणा या गो ीसच तो श द लावीत गे याने

िनबंध

ा मतामतां या गलब यात

खरा सनातन धम कोणता ते िन यपूवक िन पुंकळ अंशी िन:संदेहपणे सांगता येते अशी
आमची धारणा आहे . त्या श दां या अथाची ती छाननी अशी :
सनातन श दाचा मु य अथ शा त, अबािधत, अखंडनीय, अप रवतनीय. धम हा श द,
इं लश ÔलॉÕ

ा श दाूमाणेच आ ण तसाच मानिसक ू बयेमुळे पुंकळ अथातरे घेत आला

आहे .
(अ) ूथम त्याचा मूळचा

यापक अथ िनयम. कोणत्याह

वःतू या अ ःतत्वाचे िन

यवहाराचे जो धारण, िनयमन करतो तो त्या वःतूचा धम. पा याचे धम, अ नीचे धम ूभृती
त्यांचे उपयोग

ा

यापक अथ च होतात. सृ ीिनयमांस ÔलॉÕ श दह लावतातच, जसे Ôलॉ

ऑफ मॅ हटे शन.Õ
(आ)

यापक अथामुळे पारलौ कक आ ण पारमािथक पदाथा या िनयमांसह धमच

ाच

हण यात येऊ लागले. मग ते िनयम ूत्य ागत असोत वा तसे भासोत! ःवग, नरक,
पूवज म, पुनज म, ई र, जीव, जगत ्यांचे परःपरसंबंध,

ा सा यांचा समावेश धम

ा

श दातच केला गेला. इतकेच न हे तर हळू हळू तो धम श द या त्या या पारलौ कक
वभागाथच वशेषेक न राखून ठे व यासारखा झाला. आज धम श दाचा वशेष अथ असा हाच

होतो, क या अथ धम

हणजे Ô रिलजनÕ.

(इ) मनुंयाचे जे ऐ हक

यवहार वर ल पारलौ कक जगतात त्यास उपकारक ठरतील

वाटले, त्या पारलौ कक जीवनात त्याचे धारण करतील असे भासले, तेह धमच मान यात
आले. इं लशम ये मोसेस, अॄाहाम, महं मद ूभृती पैगंबरां या ःमृतीतह
असले या सा या कमकाडास ÔलॉÕच

हटले आहे . या अथ धम

हणजे आचार.

अशाच ख चून

(उ) शेवट वर ल आचार वगळू न मनुंयामनुंयांतील जे केवळ ऐ हक ूकरणीचे
असतात त्या
राजधम,

य

या वा रा ा या वतनिनयमांसह पूव धमच

यवहार

हणत. ःमृतीत यु नीित,

यवहाअधम ूभूित ूकरणातून हे गोवलेले असतात. पण आज यांपैक पुंकळसा

भाग ःमृितिन

अप रवतनीय धमस ेतून िनघून आप या इकडे ह

िनयमां या क ेत, शा ीपं डतांनाह िन ष

प रवतनीय मनुंयकृ त

न वाटावा इत या िन ववादपणे समा व

झालेला

आहे . जसे गाड हाक याचे िनबध, िशवीगाळ, चोई, इत्याद कांचे दं ड वधान तो िनबधशासनाचा
(कायदे शासनाचा) ूदे श होय. आप या इकडे धम श द आज जसा Ô रिलजनÕ
राखीव झाला आहे . तसाच इं लशम ये ÔलॉÕ हा श द
वा हला जात आहे .

ा ूकरणी धम

वशेषाथ

ा वशेषाथ

ा िनबधशासनास आज

हणजे िनबध (कायदा ÔलॉÕ).

या लेखास अवँय तेवढा सनातन आ ण धम

ा श दां या अथाचा उलगडा असा

के यानंतर आता धम श दा या या वर ल वभागांपैक कोणत्या वभागास सनातन हा श द
यथाथपणे लावता येईल हे ठर वणे फारसे अवघड जाणार नाह . सनातन धम

दाखव याूमाणे आम यापुरता तर

आ ह

िन

त केलेला अथ

ाचा वर

हणजे शा त िनयम,

अप रवतनीय, जे बदलू नयेत इतकेच न हे तर जे बदलणे मनुंया या श

या बाहे रची गो

आहे असे अबािधत जे धम असतील, िनयम असतील, त्यासच सनातन धम ह

पदवी
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यथाथपणे दे ता येईल. हे

ल ण वर धमाचा जो प हला

सृ ीिनयमांस तंतोतंत लागू पडते. ूत्य

वभाग पाडलेला आहे

अनुमान आ ण त्यांना सवःवी व
होऊ शकणाए आ ण

आ वा य या ूमाणां या आधाए िस

िनबंध
त्या

न जाणाए

या वषयी कोणीह यथाशा

ूयोग केला असता त्या कायकारणभावा या कसोट स जे पूणपणे के हाह उत

शकतात असे

मनुंया या ज्ञाना या आटो यात जे जे सृ ीिनयम आ ण जी जी वैज्ञािनक सत्ये आज आलेली
आहे त त्यास त्यासच आ ह आमचा सनातन धम समजतो. िन:शेष प रगणनाःतव न हे तर
द दशनाथ

हणून

ग णत योित ष,

खालील

नामो लेख

पुरे

आहे त.

ूकाश,

उंणता,

गित,

विन, व ुत, चुंबक, ए डयम, भूगभ, शर र, वै क, यंऽ, िश प, वानःपत्य

जैन, आ ण तत्सम जी ूयोग म शा े (साय सेस) आहे त, त्यांचे जे ूत्य िन
ूयोगिस

ग णत,
आण

िनयम आज मनुंयजातीस ज्ञात झालेले आहे त तोच आमचा खरा सनातन धम

होय. ते िनयम आयासाठ वा अनायासाठ , मु ःलमांसाठ वा काफरांसाठ , इॐािलयांसाठ वा
ह दनांसाठ अवतीण झालेले नसून ते सव मनुंयमाऽास िन:प पाती समानतेने लागू आहे त.

हा खरा सनातन धम आहे . इतकेच न हे तर हा खरोखर मानवधम आहे . हा केवळ Ôकृ ते तु
मानवो धम:Õ नाह तर ऽकालाबािधत मानवधम आहे ;

हणूनच त्यास सनातन हे

वशेषण

िन ववादपणे लागू पडते. सूय, चंि, आप, तेज, वायु, अ न, भूिम, समुि ूभूित पदाथ
कोणी लोभा या लहईूमाणे ूस न वा
धमा या िनयमांनी पूणपणे ब

होणा या दे वता नसून

आ ण बनचूक

ा सव सृ ीश

या ूमाणात

ंशी त्याला रोखठोक

यवहार करता आलाच पा हजे-करता येतोह . भर महासागरात तळाशी भोके

पडलेली नाव सोडन
ू मग ती बुडू नये
त्यात फेकले आ ण अगद शु

यःय

ा आम या सनातन

असणा या वःतू आहे त. ते िनयम जर आ ण

मनुंयास हःतगत करता येतील तर आ ण त्या ूमाणात

ा,

हणून जर त्या समुिास ूसाद व याःतव नारळांचे ढ ग

वै दक मंऽात जर टाहो फोडला क Ôतःमा अरं गमाव वो

याय ज वथ । आपो जनयथा चन: Ô तर तो समुि आम या ÔजनांÕसह त्या नावेस

बुड व यावाचून हजारांत नउशे न या णव ूसंगी राहत नाह , आ ण जर त्या नावेस वैज्ञािनक

िनयमांनुसार ठाकठ क क न, पोलाद प यांनी मढवून ÔबेडरÕ बनवून सोडली तर ित यावर
वेदांची होळ

क न शेकणाए आ ण पंचमहापु ये समजून दा

पीत, गोमांस खात, मःत

झालेले रावणाचे रा स जर चढलेले असले तर त्या बेडर रणनावेस हजारांत नउशे न या णव
ूसंगी समुि बुडवीत नाह ; बुडवू शकत नाह . ितला वाटे ल त्या सुवणभूमीवर तोफांचा भ डमार
कर यासाठ

सुख पपणे वाहन
नेतो! जी गो
ू

माणसाळ व याचे महामंऽ श दिन
नसून ूत्य िन

समुिाची तीच इतर मह भूतांची. त्यास

वेदांत वा झदावेःतात, कुराणात वा पुराणात सापडणाए

वज्ञानात (साय सम ये) सापडणाए आहे त. हा सनातन धम इतका प का

सनातन, इतका ःवयंिस

िन सवःवी अप रवतनीय आहे क , तो बुडू नये, प रवतन पावू नये,

हणून कोणताह सनातन धमसं◌ंर क-संघ ःथाप याची तसद किलयुगात दे खील

यावयास

नको. कारण या वैज्ञािनक सनातन धमास बदल व याचे साम य मनुंयात कोणासह आ ण
कधीह येणे श य नाह .
ह ह गो

आ ह जाणून आहोत क , हे सनातन धम, हे सृ ीिनयम, संपूणपणे मनुंयाला

आज अवगत नाह त - बहधा
के हाह तसे अवगत होणार नाह त. जे आज अवगत आहे से
ु
वाटते त्या वषयीचे आमचे ज्ञान वज्ञाना या वकासाने पुढे थोडे चुकलेलेह आढळे ल; आ ण
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अनेक नवीन नवीन िनयमां या ज्ञानाची भर तर त्यात िन

िनबंध

तपणे पडे ल. जे हा जे हा ती भर

पडे ल वा तीत सुधारणा करावी लागेल ते हा ते हा आ ह आम या या वैज्ञािनक ःमृतीत न

लाजता, न लप वता
नवीन
हणून

कंवा आज या

ोका या रउ◌ा◌ं
ची अूामा णक ओढाताण न करता
्

ोक ूकटपणे घालून ती सुधारणा घडवून आणू, आ ण उलट मनुंयाचे ज्ञान वाढले
त्या सुधारणेचे भूषणच मानू.

आ ह

ःमृतीस सनातन, अप रवतनीय समजत नाह

अप रवतनीय समजतो. ःमृित बदला या लागतील
लागले

तर सत्यास सनातन समजतो,

हणून सत्यास नाकारणे हे घर वाढवावे

हणून मुलांमाणसांचीच क ल कर यासारखे वेडेपणाचे आहे .

धम या श दा या प ह या

वभागात मोडणा या सृ ीधमास सनातन हे

वशेषण पूण

वभाग आ ह वर
यथाथतेने लागू शकते हे वर सांिगतले. आता त्या धम श दाचा जो दसरा
ु

पाडला आहे त्या पारलौ कक आ ण पारमािथक िनयमांचा वचार क . या ूकरणासच आज
सनातन धम हा श द

वशेषत: लाव यात येतो. ई र, जीव, जगत यां या ःव पाचे िन

परःपरसंबंधाचे अ ःत प

कंवा ना ःत प काह

ऽकालाबािधत िनयम असलेच पा हजेत.

त्याचूमाणे ज ममृत्यू, पूवज म, ःवगनरक यां वषयीह जी कोणची वःतु ःथती असेल ती
िन

तपणे सांगणाए ज्ञानह

ऽकालाबािधत

हणवून घे यास पाऽ असणारच. याःतव या

पारलौ कक ूकरणींचे िस ा तह सनातन धम

हणजे शा त, अ रवतनीय धम होत यात

शंका नाह .

परं तु त्या ूकरणी जी मा हती िन िनयम मनुंयजाती या हाती आज असले या
य चयावत ्धममंथातून
िन

त िस ा त असे

दलेले आढळतात, त्यातील एकासह
हणता येत नाह . िन

त झाले या वैज्ञािनक

धममंथातील हे पारलौ कक वःतू ःथतींचे वणन ूत्य िन
उतरलेले नाह . त्यांची सार
विश

य

सनातन धम, अप रवतनीय,
िनयमांूमाणे

ूयोगां या कसोट स मुळ च

िभःत बोलूनचालून एक या श दूामा यावर, आ वा यावर,

ं या आंतर अनुभूतीवर अवलंबून असते. त्यातह फारसे बघडले

काह मयादे पयत ूत्य ानुमािनक ूमाणास अ व

नसते. कारण

असणारे श दूमाण, आ वा य, हे ह एक

ूमाण आहे च आहे . पण केवळ या ूमाणा या कसोट स दे खील या धममंथातील पारलौ कक
वधान लवलेशह उतर नाह . ूथम आ

कोण? - तर आम या इकडचे धममंथच

क , िच शु ने स वोदय झालेली ज्ञानी भ

आ ण समािधिस

हणतात

योगी चालेल; या पूणूज्ञ

आ ात शंकराचाय, रामानुज, म व, व लभ यांचा तर समावेश केला पा हजे ना? महाज्ञानी
क पलमुिन, योगसूऽकार पतंजिल यांनाह
आ वा य, श दूमाण असेल तर

गाळणे अश य, उदाहरणाथ इतके आ

ांचा त्या त्या विश

पुरेत.

वःतु ःथतीचा अनुभव एकच असला

पा हजे. पण पारलौ कक आ ण पारमािथक सत्याचे जे ःव प आ ण जे िनयम ते ूत्येक
सांगतात ते ूत्येक िभ नच न हे त तर बहधा
ूत्येक परःपर व
ु
सांगणार - पु ष िन ूकृ ती ह

समािधिस

असतात! क पलमुिन

दोनच सत्ये आहे त; ई रबी र हम कुछ नह

जानते!

पतंजिल सांगतात- Ôतऽपु ष वशेषो ई र:!Õ शंकराचाय सांगतात-पु ष वा पु षो म

ई र हे मायोपािधक आ ण मायाबािधत असून Ôॄ

सत्य जग म या जीवो ॄ व
ै नपर:Õ अ ै त

हे च सत्य! रामानुज सांगतात- साफ चूक आहे ; हा ू छ न बौ वाद! विश ा ै त हे सत्य!
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हणता तर

ै त हे च सत्य! अशा या महनीय सा ीदारां या ःवानुभूत श दांसरशी ग धळू न बु

जर

उ गारलीपा हयले ूत्य ची । किथतो पा हयले त्याला ।
वदित सारे । आ िच सारे । मानू कवणाला ? ।।
तर त्यात ितचा काय दोष? तर आ ह या योगिस ां या सा ीत त्या परम योगिस ाची त्या तथागत बु ाची सा

काढली नाह ! दे व वषयक हा य चयावत ् वधानसमूह त्या या
हणून टाकाऊ ठरला! समािधमय ज्ञान, ःवानुभूित

समािधःथ ःवानुभूतीत िन वळ Ôॄ जालÕ

ह

ा पारलौ कक वःतु ःथतीस अबािधत िन व ासाह ूमाण कसे होऊ शकत नाह , िनदान

अजून शकले नाह , ते असे पा ह यावर इतके सांगणे पुरे आहे क , श दूामा याचीह
वर ल आ ूमाणासारखीच आहे . अपौ षेय वेद

या कारणासाठ

ःथित

अपौ षेय मानावे त्याच

कारणासाठ तौिलद, इं जल, बायबल, कुराण, अवेःता, ःवणमंथ-एक का दोन ! जगात जवळ
जवळ जे प नासएक मंथ तर आजह ई रद

हणून ू यात आहे त, तेह सव औप षेय

मानणे भाग पडते. आ ण त्या ूत्येकात दे वाने ूत्येक त दतर अपौ षेय धममंथातील
पारलौ कक वःतु ःथती या

दले या मा हतीशी

विभ न,

वसंगत िन

व

मा हती

दली

आहे . वेद सांगतात, ःवगाचा इं ि हाच राजा! पण बायबला या ःवगात इं िाचा प ा
टपालवा याला दे खील माह त नाह . दे वपुऽ येशू या कंबरे स सा या ःवगाची क ली! दे व िन
दे वपुऽ दोघे एकच Trinity in Unity, Unity in Trinity!
इ लला आ ण महमंद रसुल ला!Õ ितसर गो

कुराणातील ःवगात Ôला अ ला

नाह . रे ड इं डयनां या ःवगात डकरे
ु च डकरे
ु ,

घनदाट जंगले! पण मु ःलम पु यवंतां या ःवगात असली Ôनापाक चीजÕ औषधाला दे खील
सापडणार नाह ! आ ण

ा ूत्येकाचे

हणणे हे क , ःवग मी सांगतो तसाच आहे . ूत्य

दे वाने हे सांिगतले; न हे , महं मदा द पैगब
ं र तर वर जाऊन, राहन
ू , ःवत: ते पाहन
ू , परत आले
िन त्यांनीह तेच सांिगतले! तीच ःथती नरकाची! पुराणात मूत पूजक िन या ज्ञक तर काय,

पण यज्ञात मारलेले बोकड दे खील ःवगातच जातात असा त्यांचा मे यानंतरचा प का प ा
दला आहे . पण कुराण शपथेवर सांगते क , नरकात या जागा, कतीह दाट झाली तर , जर

कोणाक रता राखून ठे व या जात असतील तर त्या
स जनांसाठ च होत! मे यानंतरचा त्यांचा न क
वसंगित कुठवर दाखवावी! हे
सांिगतलेली

पारलौ कक

ठर व यास

त्यां या

प ा नरक! श दाश दांत भरलेली अशी

सारे धममंथ अपौ षेय याःतवखरे

वःतू ःथित

श दाूमाणेच

अ यो य याघातात ्! ते सारे मनुंयक पत
नाह च नाह - वदतो

ा मूत पूजक आ ण अ नपूजक

दे खील

धरावे तर ह

त्यात

ठरत

नाह -

िस ा तभूत

हणून खोटे मानले तर

ती िस ा तभूत ठरत

याघातात! आ ण काह खोटे मानावे तर ह ते तसे िन हे असे का, हे
ःवत: या

श दावाचून

ःवतंऽूमाणाभावात ्!!

दसरे
ु

ूमाणच

नस यामुळे,

ती

नाह च-

याःतव ूत्य , अनुमान वा श द यांपैक कोण याह ूमाणाने पारलौ कक वःतु ःथतीचे
आज उपल ध

असलेले वणन हे िस

अप रवतनीय सत्य, असे

होत नस यामुळे त्यास सनातन धम ऽकालाबािधत िन

हणता येत नाह . तशा कोणत्याह
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येता तेह आम या सनातन धमा या ःमृतीत गोवले जाईलच; पण आज तर तो वषयच
ूयोगावःथेत आहे आ ण आ ांची या अपौ षेय मंथांचीह त वषयक वधाने िस ा त नसून
(हायपॉथेसीज) आहे त, फार तर सत्याभास आहे ; पण सत्य न हे ! ते जाण याचा ूय

लृि

यापुढेह

हावयास पा हजे, तथा प त्या वषयी श य त्या

अनृत ूा

क न घे यासाठ इतका अितमानुष ूय

लागत नाह त; ह कृ तज्ञ जाणीव येथे य

लृि

योजून ते ःवग य ऋत आ ण

क न, इत या द ांना तर त्यांचा प ा

व यापासून आ हास पुढचे अ र िलहवतच नाह !

शेवट राहता रा हले धमाचे शेवटचे दोन अथ. आचार आ ण िनबध. या दो ह अथ धम
श दास सनातन हे

वशेषण लावता येत नाह . मनुंयाचे जे ऐ हक

यवहार त्या या

पारलौ कक जीवनास उपकारक आहे त असे समजले जाई, त्यास आ ह

आचार हा श द

योजतो. अथात वर दश व याूमाणे पारलौ कक जीवनासंबंधी अ ःतप ी वा ना ःतप ी एकून
कोणताह

न क

िस ा त मनुंयास कळलेला नस याने त्याला कोणता न क

िस ा त

मनुंयास कळलेला नस याने त्याला कोणता ऐ हक आचार उपकारक होईल हे ठर वणे अश य
ूभृती झाडन
आहे . हं द ू याच न हे तर मु ःलम, भ न, पारशी, यहद
ू सा या धममंथांतील
ु
कमकाडाचा पाया असा वाळू या ढगावर उभारलेला आहे . Ô Õ भू हे बेट क गाव, रान क

वैराण, पूवस क उ एस, क आहे क नाह च हे च जथे िन
भूम ये सुखाने नांदता यावे
उपयोगी पडे ल

हणून कोण या वाटे ने जावे आ ण कोणची िशधािशदोई ितथे

ाचे बाईकसाईक अप रवतनीय िनयम ठर वणे कती अनमानधप याचे काम!

तसेच हे ; याःतव अमुक ऐ हक आचाराने परलोक
कोणत्याह

ले गेले नाह ितथे त्या Ô Õ

िनयमास आज तर

िनयम असे मुळ च

सनातन धम

अमुक उपयोग होतो असे सांगणा या

हणजे शा त, अप रवतनीय िन अबािधत

हणता येणार नाह . बाक

ू

उरला िनबधाचा (काय ाचा); आ ण

मनुंयामनुंयातील िश ाचाराचा. यासह ःमृतीत जर Ôएष धमःसनातन:Õ

हणून

असले पा हजे. ःमृतीतह सत्या द युगातील सनातन धमापैक काह किलव य
त्या य ठर वले.

हटलेले

हणून पुढे

हणजे काय? त्याचूमाणे बहते
ु क Ôएष धमःसनातन:Õ पुढ याच अ यायातून

आप धमा या अनु ु पाने खरडन
टाकले जातात.
ू

हणजे काय?

हणजे हे च क आपद वा

संप ूसंगी कंवा युगभेदाने प र ःथितभेद झाला क हे िनबध बदलणेच इ

होय. अथात ते

अप रवतनीय सनातन नसून प रवतनीय होत. मनूने राजधमात यु नीतीचा सनातन धम
हणून जो सांिगतला त्यात चतुरंग दलाचा स वःतर उ लेख आहे ; पण तोफखा याचा वा
वैमािनक दळाचा नामिनदशह नाह . आ ण सै या या अमभागी शौरसेनी लोक असावेत असे
जे सांिगतले ते मनू या काळ

हतावह होते

हणूनच सांिगतले असले तर ह

ा िनयमांस

अप रवतनीय सनातन धम समजून जर आमचे◌े सनातन धमसंघ आजह केवल धनुधरांना

पुढे घालून आ ण आठ घोड

सजवून एखा ा युरोप या

अवाचीन महाभारतात शऽूस

थरार व यासाठ - अगद ौीकृ ंणाचा पांचज य फुंक त चालून गेले तर पांचज य कर तच
त्यांना परत यावे लागेल, हे काय सांगावयास पा हजे?
शौरसेनीय ूभृती सैिनक होते तोवर
मनुःमृतीत

हं दसे
ू ने या अमभागी मनुिन द

हं दस
ू मुसलमान धूळ चारतच पुढे घुसत आले; पण

यांचे नावगावह नाह ते मराठे , शीख, ते गुरखे जे हा

घुसले ते हा त्याच मुसलमानास तीच धूळ खावी लागली ! आचार,
मनुंयामनुंयातील ऐ हक

हं दसे
ू ने या अमभागी
ढ, िनबध हे सारे

यवहाराचे िनयम प र ःथित पालटे ल तसे पालट तच गेले पा हजेत.
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या प र ःथतीत जो आचार वा िनबध मनुंया या धारणास आ ण उ ारणास हतूद असेल

तो त्याचा त्या प र ःथतीतील धम, आचार, िनबध. Ôन हसव हत: क

दाचार: संूवतते ।

तेनैवा य: ूभवित सोऽपरो बाधते पुन: ।। (म. भा. शांितपव.)
१.३.१

सारांश -

(१) जे सृ ीिनयम

वज्ञानास ूत्य िन

ूयोगा ती सवथैव अबािधत, शा त, सनातन

असे आढळू न आले आहे त तेच काय ते खरे सनातन धम होत.
(२) पारलौ कक वःतु ःथतीचे असे ूयोगिस
याःतव तो

ज्ञान आपणास मुळ च झालेले नाह .

वषय अ ाप ूयोगावःथेत आहे से समजून त्या वषयी अ ःत प वा ना ःत प

काह च मत क न घेणे अयु

धममंथ अपौ षेय वा ई रद

आहे . त्या पारलौ कक ूकरणी नाना

लृि

सांगणारे कोणचेह

नसून मनुंयकृ त वा मनुंयःफूत आहत. त्यां या

ूमाणह न अस याने त्यास सनातन धम, शा त सत्य असे

लृि

हणता येत नाह .

(३) मनुंयाचे झाडन
ू सारे ऐ हक यवहार, नीित, र ित, िनबध हे त्यास या जगात हतूद

आहे त क नाह त या ूत्य िन ा कसोट नेच ठर वले पा हजेत, पाळले पा हजेत, प रवितले
पा हजेत. Ôप रवितिन संसारे Õ ते मानवी
महाभारताम ये

यवहाअधम सनातन असणेच श य नाह , इ

नाह .

हटले आहे तेच ठ क क , Ôअत: ूत्य मागण यवहार विध नयेत ्।Õ

***
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िनबंध

१.४ यज्ञाची कुळकथा
मनुंयाला हवा ते हा िन हवा िततकाच अ नी जे हा कृ ऽमपणे उत्पा दता आला ते हा
िनसगावर एक अत्यंत मह वाचा

वजय त्याने संपा दला. बांप वा

व ुत ् वा रे डअम या

शोधांनी मनुंया या संःकृ तीचे जसे एकेक नवे युगचे युग ूवितले, तसेच अ नी या शोधानेह

मनुंया या ूाथिमक अवःथेत ूगतीचे एक म वंतर घडवून आणले. अवाचीन ऐितहािसक
काली बांप वा

व ुत ् कंवा रे डअम यांचा शोध

जतका अलौ कक िततकाच त्या ूाचीन

पौरा णक कालातील हा अ नीचा शोधह एक अलौ कक आ य होते!
याःतवच त्या अ नीचा शोध

या

या बु मान पु षांनी लावला त्यांना त्यांना त्या त्या

ूाचीन लोकात मह षपदाचा वा दे वत्वाचा मान िमळाला. आप या वै दक आयात काह ऋषींना
अ नीचे शोधक

हणून वै दक श

शाली मंऽि यसमान गौर वले जाते. ूाचीन पारिसकात

आ ण ूाचीन िचनी लोकातह अ नीचे शोधक, अ नीची यु
हणून

काढणारे , अ नीस ूकट वणारे

ा वा त्या पु षांस त्यां या त्यां या धममंथांतून दे वक प ःथान ूा

धममंथातील

ा आ याियकांव नह

असली पा हजे हे च िस

अ नीची Ôयु

Õ मनुंयात कोणीतर

झालेले आहे .

ÔशोधूनÕ काढली

होते.

मनुंयास, अगद ूाचीन काळ अ नीची यु

सुच याचे दोनच माग संभवनीय असावेत.

या वःतीण रानावनातून तो मनुंय त्या या पशूक प व यावःथेत हं डे, त्यात जे बोलता
बोलता झाडावर झाडे घासून ूचंड वणवे पेट घेत, ते सूआमपणे अवलोक त असता त्यांचे

ÔघषणÕ हे कारण मनुंया या ल ात हळू हळू आले असावे. आ ण त्या त्या लाकडांवर ती ती
लाकडे घासून पाहताच ठणगी उड यावाचून राहत नाह हा िनयम त्यास कळला असावा. आज
अत्यंत तु छ िन उपे णीय वाटणारे ते हे
ूाथिमक बु

ँय जे हा मनुंयास

या युगात केवढे आ य वाटले असेल!

भःम करतो, तोच अ न

दसले ते हा त्यास त्या

या लाकडास पेटता णीच तो जाळू न

ा लाकडा या पोटात ःवःथपणे राहतो, केवढे आ य! मनुंया या

पाठ वर थापट मारताच त्याचा तत् णी वाघ होऊन उठावा िन माणसे खात सुटावा असे काह
घडताच आज जतके आ य वाटे ल, िततकेच त्या वेळेस ते अ भूत वाटले असले पा हजे!
दसरा
संभव
ु

हणजे गारगोट वर गारगोट सहजगत्या आपटता आपटता ठणगी उडन
ू खाली

पसरले या पालापाचो याने पेट घे याचा आ ण वारं वार तेच घडता घडता अ नी या उत्प ीचा
तो िनयम

यानात यावयाचा. होय ना होय, व यावःथेत मनुंयास या दो ह पैक च कोणत्या

तर एका िनयमाचा प ा लागून अ नीचा ÔशोधÕ, अ नीची Ôयु
आण

Õ सापडली असली पा हजे.

याने ती ूथम काढली कंवा ती माह त नसले या लोकात ूथम ूचारली तो मनुंय,

आज आपणास बांपश

चा वा बनतार तारायंऽाचा शोधक वाटतो त्याहन
कतीतर अिधक
ू

पट ने त्या या युगातील व य िन अूबु

मनुंयास Ôअलौ ककÕ वाटला असला पा हजे.

माग या व य युगातील अत्यंत पुढारले या पण आज या वैमािनक युगा या मानाने
अत्यंत मागासले या अशा
उत्पा द याची यु

या रानट तील रानट जाित आज सापडतात त्यां यात अ न

हणजे वर ल दो ह पैक कोणची तर एक वा दो ह तेव याच सापडतात.
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ितसर यु
बळकट येते.

त्यास ठाऊक अस याचे बहधा
आढळत नाह .
ु

िनबंध

ा पुरा याव नह वर ल तकासच

त्यातह वै दक आया या वेदकाळापूव प र ःथतीत जे हा के हा अ नीची यु

सापडली

वलनगभ का ां या घषणाचीच असली पा हजे हा तक आप या यज्ञसंःथेतील अ न

ते हा ती

उत्पा द याची जी बया अत्यंत ध य मानलेली आहे तीव नह समिथला जातो.
धमसंःकारात

या

या बया धािमक

हणून िचरःथाियत्व पावतात, त्या बहधा
त्या
ु

त्या काळचा इितहास असतात. भूगिभत ःतरांतून जशी त्या त्या काळची सृ ी ःथित िन
समाज ःथित िचरे बंद क न टाकलेली असते, तसेच धािमक संःकारातून त्या त्या काळचे ज्ञान
िन अज्ञान अ ःथ- ःथर (Fossilized) िचरे बंद िन िचरं तन क न ठे वलेले असते. उदाहरणाथ,
ववाहा या वेळ आप या महारा ीय कुमा रका नेहमीूमाणे कासोटा न घालता त्या धािमक
वधीपुरते

बनकासो याचे व

नेसतात. कारण जे हा हा

ववाह वधी रचला, ते हा या

आयकुमा रकात कासो याची चाल नसावी. उ रे कडे मूळ ÔआयावतातÕ उ च वणा या
आजह

कासोटा बहधा
नसतो. ल ना द काय मुहू ताची न क
ु

यात

शुभ वेळ साधणे अत्यंत

मह वाचे वाटत असताह तशी वेळा अचूकपणे दाख वणारे अगद अ तन घ याळ कोणीह
उपा याय

ा धािमक

दे णार नाह .

वधीत या घ टकापाऽ-पूजनात पूजणार नाह , त्याला ते ःथान घेऊ

ा धािमक घ टकालयाचा मान त्या गंगाळात ते भोक

पाडलेले घ टकापाऽ

टाकून बन वले या अत्यंत अडाणी घ टकापाऽालाच िमळणार! कारण ? हे च क
ववाह विध रचले व

जे हा हे

ढावले ते हा आप या लोकाचे अत्यंत सुधारलेले घ याळ

हणजे

गंगाळाचेच होते. त्यावर ÔधमाÕचा छाप पडताच ते जे Ôअ ःथ ःथरÕ होऊन बसले ते बसले.
तीच गो

वजे या वा

यास या आज या अ ावत ्ूद पाची! दे वळात वा घरात

द यास दे वपणाचा, प वऽतेचा मान काह
Ôद पो योितनमोऽःतु तेÕ

ा लखलखीत

िमळणार नाह . त्यांना सं याकाळ

कोणीह

हणून नमःकार क रणार नाह . तो द पदे वतेचा मान िमळणार त्या

िमणिम या पंथीला वा समईला; कारण आप या पूजाूभृती धािमक आचारांची ठे वण जे हा
घडली गेली, ते हा त्या काळ या सुधारलेत सुधारलेला दवा होती ह पंथी वा समाई; धमाचा
छाप पडला ित यावर त्यासरशी ितचे पा व य Ôअ ःथ ःथरÕ होऊन बसले. ÔधमाचाÕ दवा त्या
सनातन पंथीचा; असा िमणिमणा, काजळलेला, उजेड थोडा-धूर फार! वज्ञानाचा दवा वजेचा!
अ तन!!!
ूाचीन समाज ःथतीत सांगाडा ूाचीन धमसंःकारातील तंऽातूनच बहधा
गाडलेला सापडतो,
ु

या िनयमा या अनुसंधानाने अ नीची यु
सापडली

त्याचा

प ा

त्यां या

अ न

वै दक आया या अत्यंत ूाचीन पूवजांस कशी

चेत व या या

यज्ञ वधीत-सापड याचा पुंकळ संभव असणारच आ ण
हटला

हणजे तो का ावर का

पुरातन

धािमक

या अथ

तंऽात

हणजेच

यज्ञातला प वऽ अ न

घासूनच उत्पादावा लागतो, त्या अथ त्या यज्ञीय तंऽास

रचणा या ूाचीन युगात अ न चेत व याची उत्कृ

यु

का ावर का

घासून ठणगी पाडणे

ह आ ण ह च असली पा हजे. आता त्याहन
ू अनेक पट ंनी सुधारलेली आगपेट वा वीजबटने
जर

िनघाली आहे त, तर ह

धािमक अ न, समंऽक वै दक अ न चेत व याचा मान त्या

अ तन साधनास के हाह िमळणार नाह . तो त्या पाच हजार वषापूव या
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हजार वषानी मागासले या का ावर का
अज्ञान वा अपकृ

िनबंध

घाशीत बस या या र तीलाच िमळणार. कोणाचेह

ूघात त्यावर धािमक छाप पडला क कसे ÔसनातनÕ होऊन बसतात, प वऽ

होऊन बसतात याची ह माननीय उदाहरणे होत. अ तन आगपेट ने पेट वलेला अ न जर

अ नीच, तर तो के हाह यज्ञीय पू यता पावणार नाह . यज्ञीय पू यतेला पाऽ असा अ न
हटला क तो त्या पुरातन रानट प तीने का ावर का
अ न हवा ते हा पेट व याची ह यु

घाशीत बसूनच पाडला पा हजे!

मनुंयास सापडताच त्या या जीवनावर केवढा

बांितकारक प रणाम झाला असेल! त्याचे खाणे, पणे, राहणी, गित ःथती य चयावत ्ूकरणी

केवढे ूगतीपर म वंतर झाले असेल ते क पनेने आपणास सहज जाणता येते. का याकिभ न
म यराऽीस एक ूितसूय, ÔउगवÕ

हणताच उगव याचे साम य मनुंयात आले! ज मांध

काळोखास डोळा फुटला- दसू लागले! त्या अ नी या कृ पेने जे पच वता येत न हते ते अ न
मनुंय पचवू लागला,
भयंकर भीतीला

वतळ वता येत न हत्या त्या धातुस

हणजतेच भुतांना च क उजेडा या तीआण तरवार ने कापून नाह से क

लागला. अशा त्या अत्यंत तेजःवी असताह
पावणा या

वतळवू लागला, काळोखातील

महास वा वषयी

मनुंयास

अत्यंत

मनुंयास एखा ा सु दाूमाणे हाकेसरशी
कृ तज्ञता

वाटावी

आण

मनुंयाने

सा या

Ôचकाकणा यांतÕ, दे वात त्याला अत्यंत ूय िन पू य मानावे हे अगद साह जक होते.
अ नीची यु
तर का ावर का
गारगो यां या यु

सापडली तर ती फार सोियःकर न हती. भर राऽी चटकन ् दवा लावायचा
घासून,

ठण या ध न,

वःतव करणे लांबणीचेच काम, ती अडचण

त. अथातच एकदा के हातर सवड अंती पेटवून ठे वलेला

तसाच पेटलेला ठे वणे, धा यासारखाच ते िशज वणा या
नेहमीचाच

स ज

असणे

हे च

सोईःकर.

त्या

काळ

वःतवाचाह

वःतव तसाचा

ःथर साठा घरात

घासलेटासारखी

वालामाह

िन

आगपेट सारखी शीयचेतन साधने जवळ न हती. ते हा घरात वःतव सारखा पेटलेला ठे वणे
कती सोयीचे िन अवँय असे, ते अगद

तीस-चाळ स वषापलीकड या अत्यंत आधुिनक

काळातील गृ हणीह घरोघर सांगू शकतील. कारण या ूौढा
चुली म हनोगणती सार या पेटले याच ठे व या जात.

पढ ला बालपणापयत घरातील

दवसा सपाक संपला क , राखेखाली

गोव यांची खांडे खुपसून िशलगलेली ठे वायची; तीच हवी ते हा ढोसून पु हा भडकवायची.
राऽीचा सपाक झाला क पु हा राखेत गोव यांची खांडे िशलगत राऽभर ठे वायची, सकाळ पु हा
भडकावून चुलीवर सपाक चालू. असा बम

सतत घरोघर चालला अस याने बहते
ु क घर

चारचार म ह यांपूव के हातर पेट वलेला वःतव म ये मुळ च न वझता म हनोगणती सारखा
जवंत रा हलेला असे. जर तीस वषापूव

ह

ःथित, तर तीनचार हजार वषापूव

सारखा जवंत ठे वणे कती सोईचे िन अवँय वाटत असेल ते सहज

वःतव

यानात येते.

अ नी या अत्यंत उपयु तेमुळे ते दै वी तेज जसे दे वातील अत्यंत

ूय िन पू य दे व

झाले, तसे अ न सतत पेटत ठे व याची, त्या दे वाचे अ ःतत्व िन उप ःथित आपाप या गृहात
सतत श य कर याची ह
प वऽ,

बयाह

ित या अत्यंत उपयु तेमुळेच एखा ा दै वक, धािमक,

बयेसारखी कत य होऊन बसली, संःकार होऊन बसली, अ नहोऽपद पावली!

पारिसकात पूजेचा अ न प यान ् प या वझू दला जात नसे. पडपणजोबांनी का ावर का

घासून वा गारगोट ने एकदा जी ठणगी पाडली ितची अ याहत वंशपरं परा, तो अ न, के हाह
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न वझता चार चार तर काय, पण चौदा चौदा प याह सारखा जवंत ठे व यात येई. तीच
उपप

आम या अ नहोऽा या संःथेचीह असावी.
चूल वा िचलीम पेट वणा या

यावहा रक आगीचे दे वीकरण

अ न! आ ण चुलीत ती आग सारखी पेटत ठे व याची
दे वीकरण

हणजेच अ न दे व, यज्ञीय

यावहा रक सोयीची जी बया, ितचे

हणजेच व यार , अ यागार, वा अ नहोऽ. एक ूाकृ त, घराऊ, ऐ हक

यवहाराचा

श द, दसरा
संःकृ त, दे वालू, पारलौ कक धमाचा श द; इतकाच काय तो त्या दोन श दांत
ु

असलेला भेद सोडला तर सदा िशलगलेली चूल ह च अ नहोऽीची वा अ यार ची आई आहे .

त्यातह घरात झोपड पाशी आगोट सदो दत पेटलेली अस याची आवँयकता शीत ूदे शात
राहणा या लोकांतच जाःत असणार. आजह इं लंड, जमनी, रिशयासार या दे शांतून बैठक त,
बंग यात, सभागृहात, दे वालयात, ना यगृहात बसाल ितथे एकेक जुनी शेकोट
प तीचे ःटो ह

कंवा अ तन

कंवा गरम पा याचा नळ इत्याद साधनांनी कृ ऽम उंणता नेहमी ठे वावी

लागते. साठस र वषापूव शेग या िन आगो याच सवऽ पेटवून ठे वले या असत. अशा शीत
ूदे शात सदा धगधगले या अ नहोऽाचे िन अ यार ंचे सावकालीन सा न य धािमक कत य
हणून न हे तर ऐ हक आवँयकता

अत्यंत उपयु

ा

ीनेह , सुखूदच वाटणारे होते. उंण दे शातह

असलेला अ न नेहमी ू विलत ठे वणे त्या व य िन अधसंःकृ त

ःथतीत

आवँयक असेच, पण उंण दे शात ती आवँयकता होती तर शीतूदे शात सतत ू वाळले या
अ नीचे साहचय ह केवळ आवँयकताच नसून आवडह असे. यामुळे उंण दे शात आगीचे
ःतोम इतके न माजता ते शीत ूदे शातच माजणे अिधक संभवनीय होते. त्यातह
तर आग-उंणता

हमूदे शात

हणजेच जीवन होते! जीभ बाहे र काढताच गारठू न चाटाय या पदाथासच

ू
जथे िचकटन
बसावयाची अशा भयंकर र

गोठणा या थंड त

हममय ूदे शात अ नीचे

मोठमोठे ढगारे वःती या ना याना याव नह पेटवीत रा हले तर ते हवेसेच होते, आवडणारे च
होते, आवँयकह होते. उंण ूदे शात आधीच अंगाला उका याने घामा या जथे धारा लागणार
- ितथे मोठमो या हो यांस गावातून िन शेको यांस घरातून आवड ने कोण पेटवू इ छणार?
याव न असे अनुमान सहज िनघू शकते क , अ नपूजा, अ नहोऽे, अ यागारे , आ ण
म हनोगणती, वष गणती सारखे भडकलेले मोठमोठे यज्ञ

ा सव धािमक संःथा को यातर

हम ूदे शात कंवा शीत ूदे शातच त्यात या त्यात ूथमत: अत्यंत ूय िन पू य मान या
गे या असा या, ÔधमÕ होऊन बस या असा या. ूथम आवँयकता, नंतर आवड, िन शेवट ,

दे वीकरणधम करण अशा परं परे ने अ नपूजा- Ôयज्ञÕ ह संःथा

हमूदे शातच उ भवली गेली

अस याचा फार संभव वाटतो. ितला एकदा दै वी, धािमक, पारलौ कक ःव प िमळा यानंतर
मग ती त्या हम वा शीत ूदे शातील जे दस
ु या दे शात वसत गेले ते लोक, त्या यज्ञा दक
अ नपूजेची आवँयकता वा सुखद साहचय
त्याच संःथास धमसंःथा

या ठकाणी वा काळ िततके उरले न हते ितथेह

हणून ःथा पले झाले, त्यांना अंधौ े ने उंण ूदे शातसु ा िततका

ू रा हले असावे.
उपयोग नसताह िततकेच िचकटन

आम या या तकास आज उपल ध असलेला ूाचीन संःकृ तीची इितहास आणीत असेल तर
बळकट च आणतो. उंण ूदे शात ज्ञान काळा या अगद

आरं भापासून िनवसणा या रा स

(िनमोूभृती) लोकात यज्ञसंःथा ज मली नाह इतकेच न हे तर ती कळली ते हाह ती त्यांना
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आवडली

नाह .

हमूदे शात

वकसले या

संःकृ ती या

पारिसक

िन

िनबंध
भारतीय

अनुयायांतच ती अ नपूजा मु यत्वे क न ज टल कमकांडाचे धािमक कि होऊन बसली. हम
वा शीत ूदे शात आय लोक असता अ नीचे सतत साहचय अप रहायच न हे , तर सुखकरह
वाटणे साह जकच होते. मोठमो या हो या इं लंडम येह

असहनीय शीतऋतूत गावोगावी त्या सुखकरच होतात.

काह

धािमक सणात पेट वतात.

ा आयूभृती जाित उंण ूदे शात

आ यानंतरह ती अ नपूजा िन यज्ञसंःथा जी असुखोदक असताह सोडू शकले नाह त तो
ित या दे वीकरणाचा-धािमक करणाचा प रणाम.
१.४.१

स :काली यज्ञाचे यावहा रक लाभ

यज्ञसंःथे या या कुळकथेव न जर काह

ःप

होत असेल तर ते हे च क ,

आवँयकतेमुळे ती अ नपूजा वा यज्ञसंःथा िनमाण झाली आ ण

यावहा रक

या

ीने उपयु

ठरली त्यातील एकह आवँयकता आज उरली नस यामुळे आप या हं दःथानासार
या उंण
ू

ूदे शात तर ती अगद अनवँयक, अपायकारक अतएव ऐ हक

ं या तर टाकाऊच ठरते

आहे . अथात ितची आज जर आवँयकता नसली तर ह मनुंय जातीस पूव एकदा होती हे
माऽ वसरता कामा नये. आ ण त्या त्या संःथेस
रा हले पा हजे.

ा पूवसेवे वषयी ितचे आ ह सदै व कृ तज्ञच

या ूाचीन पूवजांना ती अत्यावँयक िन अित ूय वाटली, त्यां या

प र ःथतीत ती तशीच वाटणे साह जक अस याने ितला संगो प यात ते हाःयाःपद ठरत
नाह त; पण ती प र ःथित आमूलाम बदलली असताह त्या काळचे सृ

पदाथा वषयीचे अज्ञान

आज पुंकळ अंशी नाशले असताह , आजह त्या अज्ञानासच धम समजून त्याची पूजा कर त
राहणे आमचा मूखपणा होय. हाःयाःपद आ ह ठरत आहोत. उपयु
ःप

यज्ञा या कुळकथेत

झालेले ितचे उपयोग आज अनावँयक न हे त तर अगद टाकाऊ कसे ठरतात ते पाहा (१)

या कोणी थोर िन बु मान शोधकांनी त्या अत्यंत अडाणी युगात कृ ऽम अ नीचा

शोध लावला त्यांचे मनुंयजातीवर उपकार आहे त. त्यांचे उतराई
करावयाचे क , त्या गारगो यातून चमक पाडणा या यु

हावयाचे

हणजे इतकेच

पासून तो आज या दरदशक
ू

(Television) यंऽापयत या थोर थोर शोधकात, त्या अ नकोषात, त्या अ नशोधक

हणून

पुरातन मंथात क ितले या ऋषींची गणना क न त्यांची ःमृित कृ तज्ञपणे अमर ठे वावी. परं तु
अ न पेट व याची यु

त्यांना त्या अत्यंत अडाणी युगात सुचली एवढे च काय ते ितचे खरे

मह व असता त्या यु

चा एवढा बडे जाव आजह

करावयाचा क

ित यापुढे आज या

अ न वषयक सा या कळ , यंऽशोध िन शा े कुचकामाची ठरवायची, केवळ ÔमानवीÕ मानायची
आ ण आज अगद रानट ठरणार ती लाकडांवर लाकडे घासून ठण या पाड याची र त तेवढ
एकदम Ôदै वीÕठरवायची, वेदां या प वऽ मंऽांवाचून जे आचरणे पाप असा ÔधािमकÕ ÔसंःकारÕ
मानावयाचा - हा िनभळ खुळेपणा न हे काय? वाःत वक पाहता का ावर का
गारगोट वर गारगोट
ठणगीची यु

घासून

ठणगी पाडणे हा अ न व ेतील

िन

बगरय ेचा धडा. कुठे ती

िन कुठे आजची ती भर काळो या राऽी ूितसूय़ासमान भर म या ह क न

सोडणार शोध योतीची (Search Light) कळ! ितला मानवी

हणणे िन गारगोट घास यास

Ôदै वीÕ पा व य समजणे, शोध योतीचा महत्ूकाश ओवळा िन तो िचलीम पेट व यासाठ
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खेडवळ जी ठणगी पाडतो ती सोवळ मानणे, शोध योतीचा उ भावक साधा माणूस, लाकडावर
लाकूड घासून ठणगी पाडणारा तो Ôऋ षÕ Ôदे वÕ मानीत राहणे

हणजे बगरय े या पंतोजीला

भाःकराचायाहनह
थोर अशी ग णतशा पारं गततेची पदवी एव यासाठ दे णे होय क त्याने
ू
ूथम िशक वला

ग णतशा

हणून मला बे एक बेचा पाढा तेवढा ई र य ग णत !

केवळ मानवी तु छ ग णत !! सनकाड ने पूव

िनघाली; याःतव दे वाचा दवा

भाःकराचायाचे सारे

दवा लावीत नंतर आगपेट

हटला क , सनकाड ने लावावयचा, आगपेट अप वऽ! वाःत वक

या आगपेट ने अ न पेट त दास क न ठवेला ितनेच यज्ञाचा अ न चेतवावयास हवा. यज्ञात
या लाकडास घासून ठणगी पाडतात त्याची ःतुती करणार ःतोऽे आहे त!- पण आगपेट ला
फुलाची पाकळ दे खील वाहात नाह त. याचे कारण इतकेच क , यज्ञ िनघाले ते हा त्या
Ô ऽकालदश Õ मंऽिं यांस साधी आगपेट ची यु

दसली नाह . जर त्यावेळ आगपेट असती

तर ित यावर दोन चार ऋचा रच या जाऊन घंटेची, कलशाची, फार काय पण शंखाचीदे खील
जथे पूजा असते त्या वधीत आगपेट ची पूजाह असती. ती कला ते हा माह त न हती हा
त्यांचा दोष न हे ; पण आज ती कला मा हती झाली असताह पु हा आपले प वऽ अ न
हटला क तो लाकडे घास या या रानट प तीनेच पाडला पा हजे ह समजूत आ ह ह उराशी
धरणे

हणजे रानट अज्ञान हे च ई र ज्ञान, प वऽ ज्ञान असे मान याचा मूखपणा करणे

होय.
(२) जी ःथित गारगो यां या

ठणगीची, सनकाड ची तीच पुढे आगपेट चीह . आगपेट

िनघाली ते हा तो शोध इतका अपूव, उपयु
वीसपंचवीस

िन महाग होता क

इं लंडात बर च वष

पयाला आगपेट चे एक डझन िमळत असे! पुढे ित याहनह
सोियःकर यु त्या
ू

िनघा या आ ण आज हातात आगपेट घेऊन रःत्याने राऽी जाणारा माणूस

वरळा होऊन

या या त्या या हाती हातचमक (Hand battery) िन घर खो याखो यांतून वीजबटन झळकू
लागले; आगपेट द डदमड ची वःतू झाली. पण आगपेट या आ वंकत्याचा स मान

हणून

जर कोणी अवाचीन धमपंथ हातचमक वा वीजबटन याला अप वऽ वःतू मानू लागला िन दै वी
अ न

हटला क दे वाचा

दवा

हटला क , तो आगपेट नेच पेट वला पा हजे

हणून सांगू

लागला तर तो आगपेट पूजक धमपंथ जसा अडाणी ठरे ल तसाच हा ूाचीन गारगोट

वा

दला पा हजे.
लाकूडघाशी पंथह आज अडाणीच मानला पा हजे; सोडन
ू
(३) अ न हवा ते हा पेट वणे कठ ण होते ते हा तो घरात वा गावात सतत पेटता ठे वणे

सोयीचे होते हा जो अ नहोऽीचा

यावहा रक उपयोग िन उगम तोह आता मागासलेला प ,

जुना अंक (Back Number) झाला आहे . कारण आता अ न हवा ते हा काड ओढली क
पेट वता येतो, फुंकर घालताच

वझ वता येतो. मंऽ नको क तंऽ नको, ते सारे अगडबंब

अ नहोऽ आज एक ट चभर आगपेट च क बून खशात वा कोना यात माणसाळवून ठे वता येते.
सारखे सपण ढोशीत त्यास पोस याची मुळ च आवँयकता नाह . कुंडातील वा चुलीतील
अ नहोऽास सारखे पेटलेले ठे व यात त्याच अ ननारायणाने भडकून घर वा यजमानच जाळू न
टाक याचा जो अपघात हो याचा संभव होता तो आगपेट त जी भीित होती ती

बनधोक

आगपेट (Safety Match) िनघा यापासून तर मुळ च उरली नाह . त्यातह आता अ नीचेच
यावहा रक मह व गॅस िन वीज यां या माणसाळ व यामुळे मुळातच घटले आहे . अ नहोऽ
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िनबंध

ूथम आगपेट त अंतधानले िन नंतर आगपेट ह वीजबटनात अंतधानली! ःटो हची राजवट
चालू होताच त्या धुरकट चुलीचे ितरसट सासूबाईपण नाह से झाले िन आता तर आगीचा

धुराचा

विचत ् उंणतेचा ह ऽास नामशेष करणा या ÔूकाशचुलीÕ सूय करणा या योगेच

चालणारे ःटो ह िनघू लागले आहे त. आता लवकरच सूय करणां या वा ूकाश

करणां या

क िकरणाने राऽी वा दवसा चटकन ् पेटणारा िन पटकन ् वझणारा ःटो ह िनघत आहे . त्याला
तेल नको, गॅस नको, अ नीह नको मग धुराची गो च दरू. त्या ूकाशचुलीवर हवा तेवढा
सपाक करावा. करणास

विश

प तीने कि वणा या काह काचा त्यात अशा जुळ वले या

असतात क , सूयूकाश असो वा नसो तो पेटतो िन सपाक होऊ शकतो. आजवर अ न
मनुंयाचा सपाक होता, आता सूय सपाक होणार आहे .
मंऽ

या सूयाची लहर लागावी

हणून

हणत, गायऽी जपत, अ य दे त त्या सूयनारायणास आरािध याने न हे तर एखा ा

िनज व पदाथासारखा सृ ीिनयमानुसार नुसता राब व याने! वेदांपे ा वज्ञानाने हे सूय, अ न,
बनचूक िन हटकून माणसाळले जाता ते पाहा !

ूकाश, वीज, म त ्, सोम कसे तत्काळ,

सपाक करणा या

ा एका ÔूकाशचुलीनेÕ त्या ूाचीन शंभर शंभर अ नहोऽांनी पावता ना,

तसा अ न पावणार आहे , Ôहोती नाÕ तशी सोय होणार आहे िन त्या आम या चुलीपासून
कंवा अ नहोऽापासून साड पेट वणारा वा घर जाळणारा धोका, डोळे धुराने लाल करणारा
ऽास, िन फुंकणीची फूं फूं िन लाकडे ढोस याची खटपट साफ नाह शी होणार आहे .Õ
सपाकास ःटो ह िन ूकाशचूल, उजेडास

बनधोक आगपेट , वीजबटणे, हातचम या

(Hand Batteries) गॅस िन शोध योित (Search lights); गतीस पेशोल िन वीज, उबेस
त जला या वा वजे या घरभर फर वले या निलका; फार काय अत्यंत कडक हवा यातह

अंगाची उंणता हवी िततक मोजून ठे वता यावी अशी आगतार दो यासारखी वणलेली व े ह
िनघ याचा उत्कट संभव. ह

सार

या

वज्ञानयुगात मनुंया या सेवेसाठ

हात जोडन
ू

दासांसारखी मनुंयापुढे उभी राहात आहे त, त्या वज्ञानयुगात अ नीचे ते ूाचीन वै दकयुगातील

ःतोम साफ नाह से झालेले आहे . आता अ नीचा मनु संपला असून व ुत रे डयमचे म वंतर
चालू आहे . अ नपूजेपासून ूाचीन काळ

होणारे

यावहा रक लाभ आता मुळ च होणार

नस यामुळे आ ण त्याची िनज व भावनाशू य िन िनयमब
त्याचे दे वत्वह न हे तर रा सत्व ह न

जड ि यात गणना झा यामुळे

झाले आहे . ितथे त्या अ नीची पूजा कसली, ूाथना

कसली, नसती पवा कसली!
(४) अ नी या उपयु तेतून अ नपूजा िनघाली आ ण अ नपूजेतून यज्ञसंःथा, हे वर
दले या यज्ञा या कुळकथेव न अघड होते. पैक

अ नीचे जे अन यसामा य उपयोगी िन

दलभत्व
वै दक युगात होते ते आता मनुंयास वैज्ञािनक ूगतीमुळे या वैज्ञािनक युगात
ु

रा हलेले नाह

हे वर दाख वलेच आहे . त्यातह

हमूदे शात वा शीतभूभागात अ नीचे जे

या उंण भूभागात अत्यंत असहनीय झालेले
साहचय सुखकर वाटते ते आज या या हं दःथान
ु
आहे . घरात अगद अवँय

नाह ,

नुसत्या

हणून तास रऊ◌ा
तास पेटलेली चूल दे खील
्

बस याउठ या या

हालचालीनेह

अंगातून

घामा या

धारा

जथे सहन होत
या

अत्युंण

वायुमानात िनघतात िन उ हा या ितरपीसरशी माणसे मरतात अशा दे शात िन ऋतुमानात
हौसेने अ नहोऽा या हो या घरोघर पेटवून ठे वणे
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म हनोगणती मैदानातून भडकवीत बसणे केवळ अस

िन तामस धमाचार होत. असला

Ôधमम यसुखोदक लोक वकृ मेव च।Õ ऊमासारखा त्या य होय. मग
ीनेच आपण या अ नीकडे पाहात आहोत, त्या यावहा रक

क ूद असणाई ह चाल ती पूव
पाळ त बसणे

हमूदे शात सुखकर होती

हणजे लहानपणी लाकड

िनबंध

या केवळ

यावहा रक

ीने तर उंण ूदे शात अत्यंत

हणूनच केवळ आजह िनंकारण

घो यावर बसून भागे

हणून मोठे पणी ह ख या

घो यावर बस या या ूसंगी लाकड घो यावर बसून पाहा यासारखे खुळचटपणाचे आहे .
(५) यज्ञसंःथेने भूतकालात आप या भारतीय आयावर एवढ
आणखी एक त्या काळ ूत्य

छाप जी पाडली त्याचे

फलदायी वाटलेले िन काह ूमाणात खरोखर च तसे असलेले

कारण हे होते क त्या यज्ञसंःथेने आप या वै दक काळ या आयरा ा या संघटनेस, संःकृ तीस
आ ण द वजयास फारच मोठे सा
एक भावनाशील सजीव परमश

दले होते. म

णसूयूभृती सृ ीश

ूमाणे अ न ह

मान ्दे वता आहे अशी त्यांची ूामा णक िन ा असे. त्या

काळ या मानवी ज्ञानानुसार िन ा तोच िस ा त वाटणे साह जकच होते. त्या िन ेने ब
असले या, उत्ःफूत झाले या, त्या आयाचे पुरो हत, यो े , कारःथानी राजे, ूजा-सारे रा
यज्ञसंःथेभोवती जमत, त्या यज्ञा नीचे तेज आम यात संचरो

त्या

हणून ूाथ त िन त्या दे वते या

भावनामय आशीवादास मःतक ध न शऽूंवर तुटू न पडत-आ ण त्यास अना या दक अया ज्ञक

रा ांवर वजयामागून वजय िमळत. अ न पुढे पुढे जसाजसा जाई, तसेसते त्या या मागोमाग
आयाचे वीय, पराबम, रा य, संःकृ ित पुढे पुढे सरत, नवनवे दे श पादाबांत कर त. वदे हात
अ न पुढे गेला. आयाचे ूभुत्वह पुढे गेले, अशी जी उत्ःफूत यशोवा ये आप या ूाचीन
मंऽांतून संक ितलेली आहे त ती एकदा घडलेली घटना नसून शंभरदा तशाच घटना घड या!
मोठमो या यज्ञांची ूःथे पडलेली असताना शा ां या चचा चालत, त वज्ञानां या प रषदा
भरत, दरवर
पसरलेली आय रा े ितथे ूितिनधीली जाऊन रा ीय ऐ या या भावनेने पुन: पुन:
ू
संघ टत होत, आयसंःकृ तीत एकसूऽता िन एकजीव, एक पता िन एकूाण पुन: पुन: संचरला

जाई. आया या ज्ञानाचे, पराबमाचे, वा ण याचे, रा याचे, आयरा ाचे िन रा संघाचे ह
यज्ञसंःथा ूत्य
वरोधाने

दयच झालेली असे! परा जत रा े अयज्ञीय, वजेते आयरा

या त्या आयाची भावना सहजच अशी झाली, असा कायकारणाभाव

सहजच सुचला क यज्ञ ितथे जय, जकडे अ न ितकडे वजय. अथात

यज्ञीय. या
ा साहच याने

आयाना जो वजय

बहधा
हटकून िमळे , तो अ नदे वतेची कृ पा होय, यज्ञाचा ूताप होय, अशी भावना बळावली.
ु

यज्ञ ितकडे जय, अ न ितकडे वजय, हे साहचय त्या वै दक काळ भारतीय आयापुरते तर

एकंदर तखरे होते. पण त्या काळ या धािमक भावनामय युगात अनुभवा या अभावी त्यां या
हे

यानात आले नाह वा येऊ शकणेच कठ ण होते क यज्ञ ितकडे जय हे केवळ साहचय

होते; कायकारण भाव न हे .

अ नपूजक यज्ञूःथ भारतीय आयाना वै दक काळ , एकंदर त, त्यां या शऽूंवर जयामागून
जय िमळत ह गो

खर . पण ते जय अ नपूजेमूळे िमळत नसून त्या काळ या त्यां या

शऽूहू न ते आय अिधक संघ टत, सुसंःकृ त िन वीयशाली होते

ूभृती भौितक साधनांनी संप न होते
वज्ञानात

या मानाने ौे

व ा

हणून. अनायाहन
ू ते त्या काळ या रा शासनशा ूभृती

होते त्या मानानेच व र
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अ न ह दे वता नसून भावनाशू य िन जड अशा सृ
केले आहे तसेच अ यावत ्इितहासाने हे ह

िनबंध

पदाथातील एक पदाथ आहे हे जसे िस

िन ववाद िस ले आहे क िन यश, अ नपूजा िन

पराबम यांचा काह एक कायकारणसंबंध नाह , ऐ हक
आ ण जे हा के हा त्या साधनां या भर स य

छा

वजय ऐ हक साधनांनीच िमळतात

हणजेच आपण मानवास अजून अज्ञान वा

आप या क ात नसले या कारणांची काय उभी राहतात ते हा ते हा दे खील तो योगायोग
अ नपूजका याच वतीने जुळून येतो असे मुळ च नाह . आय अनायावर वै दक काळ जे जय
िमळवीत ते जर अ नपूजेचे फळ होते, आय सा न, त्यांचे शऽू िनर न

हणून आयाना

अ न वजय दे ई, आय यश पावत कारण ते यज्ञपूजक होते आ ण त्यांचे शऽू अपयश पावत
कारण ते यज्ञ वंसक असत; असेच जर असते तर वै दक, यज्ञीय िन आय अशा पौरस राजाला
त्या अवै दक

ल छाने कसे

जंकले? रणांगणात य

योगायोगास जर भगवंताचे अिध ान, अ नीची कृ पा

छा, दै व

हणून जे असते त्या

हणावयाचे तर अले झांडर या अलौ कक

च रऽात ते दै व त्या याच बाजूने िततके वेळा कसे अनुकूल झाले क आयातह

हण पाडावी

Ôत्याचे दै वच िशकंदर!Õ िशकंदराचे श बळ िन भारतीयांचीच फूट हे पौरसा या नाशाचे ऐ हक

ूत्य

कारण! तीच फूट न पडू दे ता िशकंदराहन
सवाई श बळ भारतीयांनी संपादताच
ू

चंिगु ाने त्याच
एकिन

भ

ल छास दाती तृण धर वले, पौरसापे ा चंिगु

हा काह यज्ञाचा अिधक

थोडाच होता? उलट तो यज्ञत्यागी िनर न जैन मतास अवलं बता झाला होता

असे ह दसते. अत्यंत वःतृत, ूबल िन ःमरणीय असे आयाचे ऐितहािसक भारतीय साॆा य
होते अशोकाचे - एका त्य यज्ञ, िनर न, वेदबा

बु वीराचे! हे तर नुसते त्य यज्ञ होते पण

यज्ञ वंसक हणां
ू नी िन मुसलमानांनी भारता द आयावर जे जयांमागून जय िमळ वले ते कसे?

जे अ नीस पूजीत ते वझून गेले आ ण जे यज्ञ वंसक तमाचे पूजक-ते ूकाशले! कशाने?
पराबमाने, ऐ हक साधनांनी! दै व

हणजे जर भगवंताचे अिध ान असेल तर तो भगवंत
हणे भगवंताचे अिध ान

यज्ञ वंसकास कसा िमळाला? रामदे वाचा पराभव झाला त्यास

न हते! हे असे Ôज्ञानमं दरातÕ एका लेखकाने िल हले आहे ! पण त्यात या त्यात यज्ञाचा,
अ नीचा,

वेदाचा,

आय

धम

यास

ÔभगवंतÕ

हणतो

त्या

भगवंताचा

रामदे व

हा

मुसलमानांपे ा तर अिधक अिभमानी िन पूजक न हता काय? बचारा रामदे वराजा! लढाईला
जावया या आधी दे वास, अ नीस, गाईस, ॄा णांस

कती आदराने पुजून, काकुळतीने हे

Ôधमरा य र ाÕ अशी क णा भाकून मुसलमानांशी लढू गेला ते

दय हलवून सोडणाए वणन

ा लेखक महाशयांनी जु या बखर तून एकदा वाचावे. जर त्या ितत या भ
अिध ान त्यास िमळाले नाह

नेह भगवंताचे

हणून अपयश आले, जर रणांगणातले यश भगवंता या

अिध ानावर अवलंबते, तर अ लाउ नाला यश आले तर त्या याकडे भगवंताचे अिध ान होते
हणूनच आले असेह मानलेच पा हजे. मग काय अ लाउ न रामदे वापे ा अिधक यज्ञभ

होता, अ नपूजक होता? वेदॄा णांचा भ
आचई? अ नहोऽी होता होय तो अ लाउ न?

होता? कोट

कोट

रामनाम,

ऽकाळ ःनान

हणून भगवंत रामदे वास आपले अिध ान न

दे ता ते अ लाउ नास त्यावर बसावयासाठ दे ता आला? अहो, जो गोभ क, यज्ञ- वंसक,
ॄ हत्याई, दे वशऽू, भगव िोह -त्यास यश आले ते जर भगवंता या अिध ानामुळे असेल तर
तस या त्या अभि भगवानाला ूसाद व याचा खरा माग हा मूत पूजक हं दधम
िन यज्ञपूजा
ु

नसून तो मूत भंजक, यज्ञ वंसक मुसलमानी धमच होय असे
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िनबंध

नसेल तर ऐ हक यशापयश िन रा ीय बलाबल हे ऐ हक साधनां याच बलाबलावर िन
योगायोगावर अवलंबून असून ती ऐ हक िन भौितक ूत्य

साधने वा ती अूत्य

य

छा,

अ नपूजा वा अ निनंदा, पुराणीय मंऽतंऽ वा कुराणीय िश याशाप यावर

योगायोग, ह

अवलंबून नसतात असे तर िन

तपणे मानावे लागेल!

जड अ नीची पूजा हा जसा धम न हे अज्ञान आहे , तसेच जड अ नीची िनंदा, यज्ञाचा
व वंस यांनाच दे व ूय धम समजणे हे ह धम न हे -द ु पणा आहे ; अ नपूजेने दे व पावत

नाह , अ निनंदेनेह

पावत नाह , अ निनंदक यज्ञ वंसी िन कुराणानुयायी मुसलमानांसह

प ह या बाजीरावा या तरवार चा वळा कुरणासारखा सपासप कापीत गेला - अ नहोऽा द तो
पूजीत होता

हणून न हे तर तरवार ची धार परजीत होता

हणून! तेच शेवटले बाजीराव पाहा,

प ह या बाजीरावापे ा पंचमहायज्ञाचे कतीतर अिधक अिभमानी, पण तरवार चा ढला-रा य
बुड वले!
आज तर बोलावयासच नको. अ नीचे आजह त्यात या त्यात क टे उपासक असलेले ते
पारिसक आ ण ूत्यह अजूनह कुठे ना कुठे दोनतीन तर यज्ञ िन शेकडो अ नहोऽे पुजणार
हे आ ह भारतीय आ ह दोघेच जगताचे पददिलत! आ ण उ या आयुंयात, युगानुयुगात,
िसगारे टवाचून दसर
सिमधा
ु

यांनी कधी पेट वलीच नाह आ ण आ पलपोटे पणा या कुंडांतील

जठरा नीवाचून इतर कोणत्याह आहवनीय अ नीत आहित
ु

हणून

यांनी दलीच नाह - ते ते

सारे जग रा यपदािध त!

ते हा अ नपूजेचे यश होते, यज्ञाने संतित, संप , रा य, साॆा य ूभृती ऐ हक लाभ
होतात ह

गो

इितहासा या अ वयी आ ण

यितरे क

पुरा याने साफ खोट

वज्ञानाने ठरत आहे क अ न ह दे वता नसून एक जड सृ

ठरत आहे .

पदाथ आहे . ूाचीन काळ

अ नपूजेपासून होतात असे वाटलेले िन काह अंशी झालेले लाभ आज मुळ च होत नाह त,
होणारे नाह त. वैज्ञािनक िन

यावहा रक

ीने ते यज्ञाचे अडाणी ूपंच आता अगद

खुळचटपणाचे ठरत आहे त. अनावँयक आहे त. इतकेच न हे तर अज्ञानाची पूजा ठरत आहे त.
हे झाले ऐ हक

यावहा रक

ीचे ववेचन, परं तु पारलौ कक

ीने, ौ े या

ीने, यज्ञाचे

काह च लाभ नसतात काय? ते ववेचन िन या वषयाचा समारोप आता क .
ऐितहािसक

ीने यज्ञाची कुळकथा सांगून आ ह असे दाख वले क ,

या कारणांसाठ िन

लाभांसाठ अत्यंत ूाचीन काळ मनुंयातील अनेक रा ांस यज्ञ, अ नहोऽूभृती अ नीपूजेचे
ूकार अत्यंत ूय झाले, त्या कारणांपैक िन लाभांपैक एकह गो

आज या प र ःथतीत

उिचत वा उपयोगाची ठरत नाह . यासाठ च रोम, मीस, बौ ूभृती रा ांत िन पंथांत अ नपूजा
नामशेष झाली असताह त्यास त्यामुळे कोणतीह उणीव भासत नाह . आपणा भारतीय वै दक
हं दंन
ू ा ह भास याचे कारण नाह . त्याचे ऽोटक ःप ीकरण असे (१) अ नीची यु

काढणा या शोधकाची संशोधक ूक पक (Inventor) वगात गणना

क न त्यास स मािनले क त्यांचे आपण अनृणी झालो. त्यास दे व वा दे वता क पणे
त्याहन
ू अनेक आ यकारक असे बांप,

व ुत, रे डयम ूभृती श

ंचे िन यु

आज ूत्यह िनघत असता त्यास जसे अितमानुष वगात ढकल याचे भोळे पण
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कंवा त्या
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यु

स दै वी कृ पेचे चमत्कार

हणून समज याचे वेडेपण आ ह कर त नाह , तसेच अ न िन

त्यास ःवे छे नुसार ूकट व याची यु

काढणारा संशोधक यां याह ूकरणी आपली समज

वैज्ञािनक कसोट चीच असली पा हजे.
(२) मानवी

िनबंध

अिधक
यवहारात अ नीपासून जे आ यकारक उपयोग पूव झाले, याहनह
ू

ूमाणात िन अिधक सोयीचे उपयोग बांप, व ुत, रे डयम ूभृती श

ं या

यवहार करणाने

आज मनुंयास गित, ूकाश, उंणताूभृती ूकरणी होत आहे त. त्या अनुभवामुळे अितूाचीन
काळ अ नीचे जे अपूवपण िन अ तीयपण वाटले ते आता वाट याचे कारण नाह . अ नीचे
मह वह आता त्या काळापे ा ूत्य
रे डयम ूभृती अनेक श
करणा या जड,

यवहारात पुंकळ कमी झाले आहे . आ ण बांप, व ुत,

जशा दे वता नसून अगद

दयशू य, भावनाह न सृ

ठरा वक िनयमांनी ठरा वक काय

पदाथ आहे त हे वज्ञानाने ठाम ठर वले आहे , तसाच

अ न हाह एक पदाथ आहे हे ह आता अनुभविस

झाले आहे . त्यास ताजी ताजी तुपाची धार

िन ओदन मोहन भोगाचे ढ ग अ पले काय कंवा रखरखीत कोळशाचे तोबरे
अ न जळायचा िततकाच िन तसाच जळतो, जाळावयाचे

दले काय, तो

तेच जाळतो. त्याला संःकृ त मुळ च

येत नस यामुळे वेद वा अवेःता जी कळकळ ची गौरवपूण ःतुित करतात ितने तो भाळत
नाह . यजमाना या हताथ त्यात समंऽक बोकड घातला तर तो जसा जाळतो तसा बोकडा या
त्यात ढकलले तर

हताथ यजमानाला जर

टाक यास सोड त नाह . त्यास अरबी, वा
अ निनंदेचे िश याशाप दे णाए मंऽ

तो यज्ञा न त्या यजमानाचीह
हॄूह

येत

राख क न

नस याने कुराणीय वा तौिलद य

हटले तर त्यासह तो अ न भीक घालीत नाह . अनेक

मु लां या िन प रसीझां या दा या त्याने जाळ या आहे त. खिलफां या राजधा यां या
राजधा यांची त्याने गवता या गंजीसारखी होळ
अवेःतातील

यज्ञूःथांची

यज्ञपाखंडाची िनंदा ह

ःतुित

कंवा

धािमक खुळे

केली आहे . सारांश, अ नपूजक, वेद-

अ निनंदक
यावहा रक

कुराण,

बायबल,

तौिलदा दकातील

ं या आज साफ चुक ची, भलत्याच

भाबडे पणावर उभारलेली धमवेडे ठरली आहे त. त्यां या पाळ याने अ नीचे यावहा रक प रणाम
लवलेश बदललेले आढळत नाह त. अ नीचे जे ठरा वक वैज्ञािनक सृ ीिनयम आहे त त्यां या
अनुरोधे त्याचा मनुंय हतास जो उपयोग क न घेता येतो तो क न घेत राहणे हाच माग या
वैज्ञािनक युगातील खर िन ूत्य
मनुंयभावनाह न, िन ज्ञि ह न सृ

फलदायी अ न व ा होय. त्या उपयोगाःतव त्या जड,
पदाथाची कृ तज्ञता वा उपकार मान याचेह काह एक कारण

नाह . आगगाड या इं जनाचे आभार मान याचेह जसे कारण नाह , िगरणी या बंबाची पूजा
जशी खुळ , तशीच यज्ञकुंडाची वा अ यार ची.
(३) मानवी ःतुितिनंदेने अ नी या
यज्ञसंःथेपासूनह
दघट
ु

यापारात जसा कोणताह फरक होत नाह तसाच

आज या युगात पूव चा एकह रा ीय लाभ होत नाह . पूव अ न चेत वणे

हणून का घषणाने चेत वलेला अ न सतत पेटत ठे वणे उपयु

धािमक करण
चेत वतात,

असे. त्या

बयेचे

हणजे अ नहोऽ. पण आता आगपे या, वीजबटणेूभृती साधने झटपट अ न
याःतव

आगपेट करणच यु

अ न

सतत

पेटत

ठे व याचे

कारण

नाह .

आता

अ नहोऽाचे

! तसेच ती सतत पेटलेली अ यार , ती यज्ञा नींनी म हनोगणती

भडकलेली यज्ञकुंडे , त्या हो या हे सव अ नपूजेचे ूकार हम वा शीत ूदे शात सुखकर होते;
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पण आज या भारतीय उंण वायुमानात अस

उंणता उत्पा दणा या

िनबंध

ा चाली अितशय

तापकारकच होत. हमूदे शातह थंड पुरते लागलेच तर व ुता द साधने िन यु त्या हो यांहू न
अिधक सोयी या अशा

कतीतर

िनघाले या िन िनघ यासार या असता आता लाकडांवर

लाकडे घाशीत आग भडकावून तीत तुपा या न ा, नाना ूकारचे मंऽतंऽ

हणता

हणता

घामाघूम होत्साते, ओतीत राह यात काय अथ आहे !
(४) Ôवेदात आहे

हणून आ ह यज्ञ करणार - उपयोग असो वा नसोÕ - असे

जतका सुसंगत वाटतो, िततकादे खील या यज्ञूभृती धािमक ूथांचे

Ôवचनात्ूवृ ीÕचा अथ
समथन त्या आजह
ीनेह क

हणणा या

उपयु

आहे त,

हणून आजह

पाहणा या अधवट आधुिनकांचे

आचरणीय आहे त, अशा

यावहा रक

हणणे सुसंगत दसत नाह . यज्ञ का करावा, तर

हणे चंदना द ि ये जाळ याने वायु सुगंिधत राहतो, तूप जाळ याने ःन ध होतो. पण ते
काय घरोघर एक धुपाळे िन एक तुपाळे ठे वूनह

होईल. मिशद त, चचाम ये, बु वहारात

वातावरण काय सुगंधी नसते! युरोपा द पुढारले या जगात काय यज्ञीय आ यावताहन
ू शतपट

अिधक आरो यबल, तेजओज आज नांदत नाह ? पु हा हे वायु ःन ध कर याचे काय धूप िन
तूप जाळ यास समिथते - यज्ञां या त्या मंऽतंऽज टल अगडबंबास न हे !
(५) चांग या चांग या आचायाकडनच
न हे , तर आजकाल या काह
ू

यज्ञाचे समपक कारण

या यात्यांकडनह
ू

हणून सांग यात येते क ,Õयज्ञात्भवित पज य:!Õ मोठमो या यज्ञांनी

उत्प न होणा या तापामुळे वातावरणात मेघ जमतात अशी

लृि

आ ण एकटदकट
वेळा येत
ु

गेलेला काकतालीय अनुभव यांह क न ूाचीन काळ मनुंयास असे वाटणे साह जक होते क ,
यज्ञाने पज य पडतो हा भौितक

ं याह एक सृ ीिनयम आहे . परं तु वाःत वक पाहता

ा

भगव गीतेसार या वचारप र लुत मंथातह उ ले खले या समजुतीचे मूळ कारण धािमक िन ा
होय. इं ि हा पज यांचा-जलांचाÕ वमोचक. पज य तो पाडतो; आ ण यज्ञाने तो सोम ूय इं ि
ूसादतो. या दोन िन ा वेदां या मंऽा मंऽातून
भवित पज यःÕ

य

होतात. त्या धािमक िन ेतच Ôयज्ञात ्

ा िनयमाचे मूळ आहे . ह मूळची एक िनभळ, ूत्य

पुरा याची अपे ाच न

ठे वणार , पोथीजात समजूत. पण ूत्येक पोथीजात समजुतीला, बु ा दक, अवै दक लोका या
िन

आता या

भौितक वज्ञानवा ा याह

गळ

सृ ी वज्ञाना या ूत्य

कसोट लाह उतरते हे िस

न हे ,

ूत्य

उतर व यासाठ

ती

धािमक

कर या या मोहामुळे ित यावर हे वैज्ञािनक

पूटह चढ व यात आले क , इं ि यज्ञाने ूसादन
ू पाऊस ह नुसती आमची श दिन
तर

हा

एक

अनुभवास

येणारा

समजूत

वैज्ञािनक

िनयम

आहे .

आमचा

क पना

ÔधमÕ

वज्ञान ं या सत्य आहे . यज्ञाने वातावरणात तपमान वाढते, त्यायोगे मेघीभवन होऊन पाऊस
पडतो हे सृ ी वज्ञानाचे त व आम या महष स ठाऊक होते, असे समिथले जाऊ लागले आ ण
आजह बेधडकपणे मोठमो या

व ानां या त ड ते जे वा य

ळू न गेले ते तसेच

ळलेले

आहे .
पण ह समजूत पोथीजातच काय ती असून ितला मनुंया या अनुभवाने साफ खोट
पाडली आहे . ूत्य

भारतात यज्ञभगवान ्िन दगादे
हातात हात घालून युगोयुगे
ु वीचे दंकाळ
ु

नांदत आले आहे त! यज्ञसंःथेचे पुरःकत समुिगु ा दक सॆाटह रा यातील दंकाळिनवारणाथ
ु

मोठमोठे कालवे बांधवीत; मोठमोठे नुसते यज्ञ ठक ठकाणी पेटवून ःवःथ बसत नसत! जर
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यज्ञांनी पाऊस, सृ ीिनयमा या िन

िनबंध

ततेने िनरपवाद पडते तर जगातून यज्ञसंःथा लु

हो याचे जे महान भय शा ीमंडळास पडले आहे ते न पडता जगातून आजला दंकाळ
लु
ु

झाले असते!

या दे शात यज्ञ िन अ नपूजा युगोयुगात कधी झाली नाह इतकेच न हे तर

अ नपूजा कर ल तो नरकात जातो असे कंठरवाने सांगणारे ÔधमÕ ूचिलत आहे त; द
अमे रकेपासून तो द
वैज्ञािनक

ण आ ृकेपयत या पृ वीवर दंकाळाचे
ूमाण सारखे हटत आहे
ु

साधनां या

ूभावामुळे!

कु ं दवाड या यज्ञापयत
दंकाळा
या खाईह
ु

ण

आण

ादशवा षक

सऽांपासून

तो

दोन

वषामाग या

या भारतात यज्ञकुंडे सारखी धगधगलेली आहे त, त्या भारतात

सार या धगधगले या आहे त! आज युरोपम ये िन अमे रकेत, त्या

च ूमाण न हे , तर
यज्ञ वंसी रा ांत दंकाळा
या नावाचा दंकाळ
पडत असता दंकाळाचे
ु
ु
ु

दंकाळात
मृत्यूमुखी पडणा या ल ावधी मनुंयांचे ूमाण जर कोणत्या भूभागात अिधक
ु

ू दंकाळ
असेल तर ते आहे या यज्ञीय भारतातच! मोठमो या न ांचे कालवे काढन
ूत्य पणे
ु

ूदे शातील माणसांचे जीव
हट वता येतात, सुकाळातील ूदे शांतून धा य आणून दंकाळातील
ु

जसे िन

तपणे वाच वता येतात तसे जोवर ूत्य पणे, िनयिमतपणे, िन

िनदान ते यज्ञकुंड

वझ व यापुरते तर

तपणे यज्ञ करताच

पाणी आकाशातून घळाघळा वषत नाह

तोवर

काकतालीय िन वळ पोथीजात िन का पिनक Ôयज्ञात ्भवित पज य:Õ ला, Ôूात:काले िशवं
वा िनिशपापं

वनँयित । आज मकृ तम या े साया े स ज मिनÕ या ःमृतीपे ा

ा
कंवा

Ôपा यात पा हले तर दात पडतात अं?Õ या अभकास पढ व या जाणा या आजीबाई या सूऽापे ा
सृ ीज्ञाना या

ीने दमड चेह अिधक मू य दे ता येत नाह . यज्ञाने पाऊस पडन
दंकाळ
ू
ु

हटतो, यापे ा जर मनुंयास कोणता अनुभव रोखठोक येत असेल तर तो असले नसले धा य
िन तूप अ नीत जाळू न टाक याने दंकाळ
त्या त्या ूमाणात वाढ वला माऽ जातो हाच होय!
ु

सदा यज्ञ होतात त्या रा ात बारा वष दंकाळ
पडावे इतका पावसाचा अभावह होतो ु

मुळ च यज्ञ नसतात ितथे पाऊस, कुठे बारा म हनेसु ा यथावत पडतो, या अ वय यितरे क

उभय वध अनुभवाने Ôयज्ञात ्भवित पज य:Õ हे वचन साफ खोटे पाडले आहे . त्यातह यज्ञाने
वातावरण ताप यामुळे मेघीभवन पावते असे समथन
त्यामुळे पज याचे कारण उ ाप असे िस

णभर

कंिचदं शी गृह त धरले तर

होईल; पज याचे कारण यज्ञ असे काह

िस

होणार नाह . उ ाप यज्ञानेच काह होत नाह . मोठमो या यु ात तोफा ूभृती अ य ां या
धुमधडा याने वातावरण उ

िन

ु ध होऊन पाऊस पडतो असे

विचत ्आढळते.

हणून

काय जी माणसे जगावयासाठ पाऊस हवा, तीच ल ावधी माणसे यु ात मारवून तो पाऊस
पाडायचा? उ ापच

हणाल तर तो शेकडो यज्ञ पेटवून होतो तसाच

लेगम ये ल ावधी

िचतांचे भडा नी भडकतात ते हाह होतो. मग काय िचता नीने पाऊस पडतो असे सूऽ बांधून
टाकायचे? उ ापाने पाऊस असला तर ते समथन कोण याह
ितथे ओणवे

वटा अशाच रचा, इथे उठा,

हा, इथे हा मंऽ, ितथे हे मंऽ, इथे बोकड बांधा, असा बोकड बुकला, असा

मटामट खा, या ज टल यज्ञीय अगडबंबाचे न हे !!
दरू वनी या (टे िलफोन या) क याला हाती घेतले क वाटे ल त्या मनुंयाचा

ितत या लांब जसा मोजून मापून िनरपवाद धाडता येतोच येतो तशा िन
हटले क पाऊस पडलाच पा हजे अशी वैज्ञािनक जी यु
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िनघ या या बेतात आली आहे ितलाच काय ते पज याचे वैज्ञािनक सूऽ
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हणता येईल.

अथातच आता त्या पूव या काळ ख या वाटले या पोथीजात सूऽाला अनुभवा ती खो यात

ू , पण पूव या लोकाची तशी समजूत असणे त्या काळ या ज्ञानात साह जक होते,
काढन
इतकेच न हे त्यांनी ती उपप

िन तो ूयोग उपयोजून पा हला

हणूनच आज आपणास तो

चुक चा आहे असे ठाम सांगता येऊन ख या कारणाकडे वळता आले, या वषयी त्या ूाचीन
ूयोगाचे कृ तज्ञ राहन
ू , आपण आता Ôयज्ञात ्भवित पज योÕ या सूऽा या ठायी Ô वज्ञानादे व

पज योÕ हे सूऽ ःथा पले पा हजे.

(६) वर ल सव कारणांसाठ यज्ञापासून ूाचीनकाळ होणारे
ूत्य

लाभ आज अूा य आहे त ह गो

कंवा होतात असे भासलेले

यांना मनातून पटलेली असते अशा आधुिनक

दे खील कत्येकांना यज्ञ हे तर ह मधून मधून
गृहःथांपक
ै

हावे असे वाटते. ते एव यासाठ

क , यज्ञसंःथा ह आप या ूाचीन संःकृ तीचे कि, ूाचीन संःकृ तीचे ःमृितिच ह
ती र

हणून तर

वादात मु य हे त्वाभास हा क , ूाचीन

णे उ च. परं तु या त्यां या स द छ यु

संःकृ तीतील सवच गो ी आज Ôसंःकृ तÕ समजता येत नाह त. ूाचीन संःकृ तीतील यज्ञसंःथा
जर घेतली तर नृयज्ञ हाह त्यातील एक ूकार होता. मग त्याची ओळख बुजू नये

हणून

आज मधून मधून नरमेधह सांगोपांग कर त बसावयाचे क काय? पूव शा ात वराहाचे मांस

ॄा णास खाऊ घालीत. कती ूकारचे मांस, मासे, प ी Ôौा यÕ याची टपणीच मनुःमृतीत
दे ऊन Ôिनयु ःतु यथाशा

यो मांस ना

मानव:। स ूेत्य पशूतां याित संभवानेक वंशितम ्Õ

ौा ात मांस न खाणारा ॄा ण पितत होतो, एकवीस ज म पशूयोिन पावतो, असा भयंकर
शापह

दला आहे ! मग आज त्या ूाचीन Ôसंःकृ ितर णाथÕ तशा ौा ात डकरां
चे मांस, मासे
ु

ॄा णांनी खात बसावयाचे का? ूाचीन काळ िनयोग असे.
पणास लावणे, राजप ीह शेवट बट क
आजह

काह

ूत खेळता खेळता रा येची रा ये

हणून हरणे, धमराजह

िनयोग सावजिनकपणे घडवून, काह

ऽयांचा धम मानीत. मग

राजांनी, िनदान काह

धमािभमानी

स जनांनी तर वषाकाठ दोनदा तीनदा तसे

ूत खेळून शेवट ःवभायाचीह पैज लावावी क

काय? सनातन संःकृ त मंथांचा लोप होऊ नये

हणून?

१.४.२ संःकृ ितर णाचा खरा अथ
संःकृ ितर णाचा खरा अथ, ूाचीन काळ

वेळोवेळ

या

या उलटसुलट ूथा त्या

काळ या ज्ञानाज्ञानाूमाणे Ôसंःकृ तÕ वाट या त्या सा यांची तशी या तशी पुनरावृ
त्या

ढ आज यथ वा व

न हे . जी वेदकाळची

ढ

करणे,

वा वघातक ठरत अस या तर ह त्या तशाच चालू ठे वणे, हा
कंवा आचारात्मक धम आज

समाजघातक रोगाणूंनी लडबडलेला

दसतो ती ती

वज्ञाना या

द यतर ूकाशात

ढ वा आचार आज या संःकृ तीत न

मोडता दंकृ
ु तीतच मोडला पा हजे. मग तो ूाचीन काळ लोकांना परवडला असो वा नसो,
संःकृ त वाटला असो वा नसो. आज जे संःकृ त

हणून अिभमानाने र ावयाचे ते, ूाचीनातले

आजह संःकृ त ठरणारे , मनुंयास हतकारक असणारे , तेवढे तेवढे च काय ते होय.
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णे

आजचे कत य होय, ूाचीन
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ठरते ते ते

हणजे खरे खरे संःकृ ितर ण होय. तसे ूाचीन संःकृ ितर ण हे
ंकृ ितर ण हे न हे .

त्या संःकृ ितर णा या कत याहनह
पुढचे कत य
ू

हणजे संःकृ ित वकसन! ूाचीनातले जे

आज या वज्ञानातह संःकृ त वाटते ते र ूनच चालणार नाह तर त्यात नवीन सत्याची िन
त याची भर टाकून संःकृ ितवधन केले पा हजे. ते मु य कत य! त्यास जे अडथळा कर ल,
त्या कसोट त जे हणकस ठरे ल त्यास त्यािगणे
यज्ञसंःथा त्या कसोट स आज
भुरकाह िमळे ना

हणून

कुचकामा या ठरले या

हणजे संःकृ ितर ण, संःकृ ित वकसन.

हणकसच ठरते. लाखो मनुंये नाच या या आं बलीचा

या रा ात पटापट भुकेने मरताहे त त्या रा ात ूत्य
ा यज्ञसंःथेस संःकृ ित

लाभात अगद

हणून आगीचे डोबाळे भडकावून त्यात

खंडोगणती अ नाचे ढ ग िन मणोगणती तुपाचे हौद समंऽक, समारं भपूवक जाळ त बसणे
हणजे, नकळत आगलावेपणा होत आहे ; संःकृ ितर ण न हे !
तर ह यज्ञाचे कमकांड होते तर कसे इतकेच ऐितहािसक

तर ऐित

ीने वःम

ावयाचे नसेल

संमहालयात ॄा णे िन मीमांसा दक मंथर ण केले क पुरे. त्याह पे ा ूत्य

सदा पेटवलेला िन मंऽघोष चाललेला

प यान ् प या दाख व याचीह उत्कृ

सोय

यज्ञ

वज्ञानाने

ू
आज केली आहे ! एकेका यज्ञाचा एकेक बोलपट एकदा के हा तर काढन
ठे वला क पु हा
तुपाचा एक बंदहू न दवडता वाटे ल ते हा यज्ञ चाललेला ूत्य

पाहता येईल!

१.४.३ यज्ञाचे पारलौ कक लाभ
ऐ हक

ीने यज्ञसंःथेपासून जे जे ूत्य

या लोक

िमळणारे लाभ

हणून आजवर

क पले गेले कंवा जे ूाचीन काळ काह अंशी झाले, त्यांची छाननी इतका वेळ आपण केली.
यज्ञसंःथेची ह छाननी करताना इतका वेळ केवळ ऐितहािसक िन ऐ हक कसोट च आ ह
वापरली.
परं तु

या आम या अनेक हं दबां
ू धवांची ौ ा यज्ञा या पारलौ कक फलांवरह असेल ते,

त्यांना वर ल को टबम पटला तर

वचारणारच क , Ôयज्ञापासून आज या वैज्ञािनक युगात

वै दककाळाम ये आप या रा ास जे ऐ हक लाभ होऊ शकत कंवा होतातसे वाटत, ते जर
होणार नसले तथा प पारलौ कक लाभ तर होतात क नाह ? त्यासाठ तर यज्ञसंःथा र णीय
आहे च आहे !Õ
या आम या ौ ाशील धमबंधूंना त्यां या ौ ामय कसोट या

ीनेह आ ह ूथम असे

वनवू इ छतो क , यज्ञाची ू बया यथावत ्पार पाडली तरच ते पारलौ कक लाभ पदरात

पडणार अस यामुळे आ ण ती ू बया न क

कशी आहे या वषयीच अत्यंत श दिन

स जनांतह तीो मतभेद अस यामुळे ते पारलौ कक लाभ पदरात पाडन
ू घे याचाह यज्ञ हा

अत्यंत संदेहाःपद िन अनमानधप याचा माग ठरत आहे . यज्ञापासून ऐ हक लाभ तर
िन यपूवक आता िमळत नाह त; आ ण पारलौ कक लाभ वचनात ्ूवृ ी या कसोट नेदेखील
सवःवी अिन

त आहे त. कसे ते उदाहरणाथ एका पशूहनन-ू बये या ू ाव नच पाहा.
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१.४.४ पु

पशू क

प

िनबंध

पशू

पशुयज्ञात पशू मारावा लागतो

हणूनच यज्ञ ग

होय असे आ ह मुळ च मानत नाह .

जर पशूहननाने मनुंयजातीचा ऐ हक वा पारलौ कक यथाूमाण लाभ होत असेल तर एक
सोडन
एक हजार पशू यज्ञात मारावे लागले तर
ू

मारले पा हजेत. त्यातह

पोटासाठ सहॐाविध पशू ूत्यह कसाईखा यात मारताना

मनुंया या

यास द:ु ख करावेसे वाटत नाह

त्यांना, पोटासाठ जर दहापाच बोकड यज्ञात मारले तर कांगावा कर याचा काय अिधकार
आहे ? जे प यान ् प याचे मांसाशनी त्यांनी सागुती या वासाचे भपकारे टाकणा या आप या
तोडांनी काह ॄा णांनी के हातर एकदा एक बोकड मा न खा ला

बोलणे

हणजे अ टल चोराने अःतेयावर

या याने झोड त चो या कर त राह यासारखाच

बेरडपणा होय. शंभर शंभर गा चे कळप िमरवणुक

ूस न होणारे दे व

हणून भूतदये या गो ी

ू
काढन
उघड उघड क ल कर व यात

या मनुंयाजातीस अजून खपतात ितने अ हं से या

ीने बोलायचे तर ह

एका बोकडा या आलभनानेच संतोषणा या दे वा या पायाचे तीथच घेतले पा हजे. पशूस
आत्माच नाह

हणून च क ूितज्ञा करणा या भ नास कंवा ूत्यह पशूं या मांसावर पंडे

पोसणा या िन येता जाता दे वा या पुढे कुरबानी या सु याने पशूं या र ाचे पाट वाह वणा या
मुसलमानास
ौुितःमृतीतील
एकेका

Ôयज्ञात

मारले या

पशूचा

आत्मा

उ म

गतीस

जातोÕ

असे

सांगणा या

ोकास हसताना ःवत:चीच लाज वाटली पा हजे! इतकेच न हे , तर पशूहननपर

ोका या खंडनाथ Ôमा हं ःयात्सवभूतािनÕ

हणून टाहो फोडणार िन ूत्य

आचरणात

मनुंयास श य ती अ हं सा यवहार व यास कारणीभूत झालेली जी शंभर शंभर वचने हं दं ू या

ौुितःमृितशा ात सापडतात, त्याह क न दे वाला श य िततके खरे खरे च दे वलसी क न
सोडले या िन भूतदये या
सोड याचा य

करणा या

पा हजे.

येयास याव छ य तो या

हं सामय सृ ीतह

यवहाय क न

हं दधमा
या स द छे पुढे तर जगताने ःवत:चे मःतक नम वलेच
ू

इत या ूय ांनीह जर काह ना काह तर

हं सा आचरली जाणे अप रहायच असेल तर तो

बु , जैन, वैंणव ूभृती हं दरा
ु ा या अनेक पंथोपपंथां या दयाशील स द छे चा वा ूय ां या

पराका ेचा दोष नसून

याने ह सृ ी मूलत:च Ôजीवो जीवःय जीवनम ्Õ

पायावर रचली त्याचा, त्या आ दश ाचा वा श

ाच मु य सूऽा या

चा दोष आहे !

याःतवच भूतदयेची याि ह मनुंयास मनुंयजातीबाहे र फारशी नेता येणे श य नाह , इ
नाह . Ôचलानामचला भआया दं माम यद ण:। सह ःतानामहःता

सूऽ मनु भगवानांनी सांिगतले ते

शूराणां चैव भीरव:Õ हे जे

ऽकाळ सत्य आहे . मनुंय हतास अवँय ती

हं साच

मनुंयधम! मनुंय हतास अनुकूल िततक च भूतदया िन िततक च अ हं सा ौेयःकर, इ ,
उिचत; मानवनीित ती इतक च!
या

ीने मनुंयाचे ऐ हक वा पारलौ कक हत जर यज्ञात पशूहननाने खरोखर च साधत

असेल तर यथाूमाण अवँय िततके पशू यज्ञात बळ दे णेच हतूा , अतएव ध य ठरते.
पशू हं सेमुळेच यज्ञसंःथा ग

ठरत नाह .
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पण यज्ञाचे पारलौ कक फळ िमळते असे गृ हत धरले तर
बनचूक कळली तरच िमळणार हे
पशूहननाचाच ू

िनबंध

त्याची ू बया िन:संदेह

शा िस च आहे . आ ण अडचण ती इथेच आहे .

घेतला असता वेदांतील त्या वा यांचा अथ मोठमोठे आचाय अनेक ूकारचा

कर त आहे . पशूच
ं े हनन असे करावे; वपा, नसी, मद,ु म जा, रस, र
छे दन, अपण, दहन, भ ण ूभृती ू बया काह वेदभागात इतक ःप

ूभृती अंगोपांगां या

आहे क , ूत्य

पशू

मारणेच त्या वेदमंऽात व हत आहे यात शंका उरत नाह . पण इतर वेदभागात कंवा अधेमधे
असे उलट अथाचे मंऽ िन ू बया येतात क , पशूहननाची ती िनंदाच होय हे ह ःप

दसते.

येतो सम वयाचा, क फावलेच मतभेदास! योगाने अतीं िय ज्ञान पावले. त्यांचा

मग ू
सा ात्कार

झा याचा

यांचा

व ास,

तस या

आचायाचा,

ःमृितकारांचा,

मंऽिं या ऋषींचा तो मतभेद! कोणा लुं यासुं याचा न हे ! काह

न हे

ूत्य

हणणार पशू मार याचे

प रःफुटपणे व ण याूमाणे दे वांना तो पशू नुसता गो यात बांध यापुरता नको असून
खावयास हवा असतो! त्याचे िनरिनराळे मांसाचे आपापले पुरोडाश खा याचीच लालसा उत्प न
झाली असले तर, तो पशू यज्ञात नुसता त्यांना दाखवून सोडन
द याने केवढ दे वांची िनराशा
ू

होईल, न हे , त्यांना केवढा राग येईल! बुंद - जलबी या भोजनाचे आिमष दाखवून भुकेले या
ॄा णास वा पाहु यास जेवावयास बोलवावे आ ण त्यास नुसते तुपाचे बुधले िन साखरपीठमसा याची पोती दाखवावी, हात जोडन
ू
Ôक

हणावे हे च सव आपण बुंद - जलेबी या ठायी

य ताम ्!Õ आ ण लगेच ती सार साममी

या वा याकडन
ू आणली त्या वा या या घर

ू टाकावी! असले
ावी! नाह तर Ôत्या पाहु या याÕ नावे गावात या इतर लोकानांच वाटन

धाडन
ू

ÔआलभनÕ

हणजे त्या आमं ऽतांना बळाने पाडलेले कडकड त लंघनच नसून जसा त्या

आमं ऽतांवर केलेला एक अपमानाचा अत्याचारच होईल, तसेच दे वास Ôपशूचे
या, या, याÕ

िचर मांस दे तो

हणून वेदमंऽांनी आवाहनावर आवाहने क न, मांसा या त्या मसालेदार अपे ेने

त डास पाणी सुटलेले ते दे व येताच त्यास पशू नुसता दाखवून सोडन
ू दे णे िन सांगणे क Ôयावे

आता!

ा आलभनालाच भोजन

प पशूचा

हणतात!Õ ह िन वळ चे ा होणार आहे .

वक प तर त्याहनह
! पशू सोडन
ू दे णे ह जर चे ा तर
ू

वंचना! पशू या पायाचे, काळजाचे, म जाचे, पाठ चे, अशा िनरिनरा या

प

पशू िन वळ

ची या मांसा या

लालसेस संतोष व याचे वेदमंऽपूवक गंभीर वचन दे ऊन बोला वले या दे वतांसमोर पठाचा गोळा
ठे वायचा आ ण

हणायचे Ôपशू समजून हे पीठ खा!Õ ÔपशूÕ हा श द तेवढा त्या दो ह पदाथास

लाव याने मसाला घातले या मांसाची िन ितखटमीठ दे खील न घातले या त्या

पठा या

गो याची बरोबई होईल काय? दे व काह ÔपशूÕ हा श द खावयास आलेले नसतात. मग पु
पशू या ठायी

प पशू दे याने त्यांची वंचनाच होईल, नाह

िोणाचाया या मुलास Ôदध
ू दे तो आंÕ

मूल

हपापले या

हणून पठांत पाई कालवलेले पेय दले; ते हा लहान

हणून फसले िन दधच
िमळा यासारखे िमट या मा
ू

मांसाची

का? दधासाठ
ु

लागले. पण सु िचर िन संप न

िच शतऋतूत िमट या मारमा न आःवा दलेले दे व तसे का फसणार आहे त? लहान

मुलांहून तर अिधक चाणा पणा दे वात असतो हे गृ हत धरणे बए न हे काय?
ह

सगळ

आप ी टाळावयास जे अगद

सांिगतलेलेच नाह ; मांस

ठासून सांगतात क , Ôवेदात पशूहनन मुळ

हणजे माष - डाळ ची एक जात! ती पशूहनन ूकरणी सार
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आहे त!Õ त्या तसा अथ करणा या थोरथोर आचायाचे
थोर असणा या दस
ु या आचायाचे

हणणे ूमाण समजावे तर ितत याच

हणणे अूमाण का मानावे ते ठर व यास ःवतंऽ साधनच

सृ ीतील ूकरणी दोघा थोर पु षांचा मतभेद झा यास सम

नाह ! ूत्य

िनबंध

पुरा याने तो

िनवारता येतो. Ôलंडन हे नगर आहे Õ Ôलंडन हे एक केवळ सरोवर आहे Õ अशी िभ न मते दोघा
अतीं िय

हण वणा या समयो य आचायानी बस या बस या दली तर लगेच लंडनला जाऊन
ते नगरच आहे हे िस ता येते. पण
िन डो यांनी ते पाहन
ू

दहा जणां या डो यांसम

मरणाने डोळे िनत्याचे िमट यानंतरच जे दसणार िन जे तसे दसते क नाह हे सांग यास
परत ये याची मुळ च सोय नाह , ते ःवगा दक ूकरणीचे समज्ञानी आचायाचे मतभेद
िमटणार तर कसे? इतर ूकरणीचे मतभेद, श दिन
वेदवचन िमट वणार. पण वेदवचनच काय
ौ े लादे खील, ित याच श दिन

ौ ा

हणजे ते गृह त धरले तर ,

हणते या ूकरणीचा मतभेद िमट व यास

ूितज्ञेूमाणे बु वाचून दसरे
साधन नाह !
ु

वेद ःफुर वणा या ई राने जोवर अशी सोय केलेली नाह क , वेदाचे श दह एकच िन
त्यांचा मनुंयबु त ूतीतणारा अथह एकच; दसरा
अथच बु त ूतीतणे अश य, तोवर
ु
वेदवचनां वषयीच
हण वणा या

सम वयह

होणारा

सा ात्कार

सदो दत

इतका

सवःवी

अिधकारा या

संशयाःपदच

परःपर व

मतभेद,

आचायामधला!-

राहणार.

कारण

के हाह

आण

सवकालज्ञानी

श य

िमटणे

सम वया वषयीच

तीोतर

नाह .

मतभेद

शा कारांत होत आलेले आहे त.
ते हा पशूहनन, पशू वसजन, प पशूहनन, कंवा अपशूहनन यांपैक कोणची ू बया खर
हे सदा संशयाःपद राहणार अस यामुळे यज्ञ हा के हाह िन:संशयपणे, यथा विध पार पाडता
येणे दघटच
असणार! अथात त्या या यथा विध सांगतेवरच अवलंबणार पारलौ कक फळे ह
ु
सदा संशयाःपदच राहणार, इतकेच न हे , तर या चारांपैक
चुकाच होणा या अस यामुळे

कोण या तर

तीन वेदां व

वेद वध एका अ रानेह अयथावत ्होताच Ôइं िशऽूÕ

यायाचे घोर

प रणाम माऽ बचा या यजमाना दक यज्ञकत्यास भोगावे लाग याचा संभव ित पट असणार!
ःवगा दक फलूा ीचा एकेर ह संभव संशयाःपद!!
पु हा हे सा नःथूल यज्ञ हणकस ठर वणार आ ण यज्ञाची याहन
ू ूिभ न अशी िनर न

सा वकतर नाना

पे िन ूकार सांगणार

वेदवचने भरपूर सापडतात ती काय उगीच

समजायची? तीह वेदवचनेच! जपयज्ञ आहे , तपयज्ञ आहे , ज्ञानयज्ञ आहे , ि ययज्ञ आहे . फार
काय, कामयज्ञह
लावणीतह

आहे ! कामा न हाच अ न, योिन हे च यज्ञकुंड, असे व णता व णता

सांगता येत नाह

इत या ःफुटतेने कामसंभोगा या ू बयेवर यज्ञ - ू बयेचे

पक व णणारे कामयज्ञाचे ूशंसक मंऽ आहे त! जेवण हाच यज्ञ, जीवन हाच यज्ञ, जठरा न,
कामा न, संयमा न, नाना ूकारचे असे अ न व णले आहे त. त्यातून काय िनवडायचे?
आ ण िनवड जर वेद व हत आहे तर ती कोण या कसोट ने करायची?
सव धम हे Ôधारणा मिमत्याहु: धम धारयित ूजा:। तःमात ्धारणसंयु ं तं धम वेद

त वत:Õ याच कसोट ने पर

ले पा हजेत, हे च शा े ूितपा दत अस यामुळे या नाना

ूकार या यज्ञात िनवड कर याचीह तीच कसोट श दिन

ौ े या

ीनेह त्यात या त्यात

अिधक िनरपवाद मानली पा हजे.
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त्या कसोट स लावता

या अ नपूजेपासून ूत्य

ऐ हक

वैज्ञािनक युगात साधणे श य नाह ; उलट समाजाची भाबड

हत काड चेह

ूवृ

िनबंध

आता या

जोपाशीत रा ह याने

बु हत्या के याचा दोष पदर पडन
ू ि याचा, कालाचा िन क ांचा अप यय होऊनह ूाचीन
अडाणीपणास िचरं तन व याची हानीच हानी घडते; आ ण पारलौ कक
िमळ वणे सांग ू बये या ू ी वेदमंऽाचा कोणचाह िन

ं याह

यांची फळे

ताथ ठर वता येणे मानवी बु द स

अश य झा यामुळे सवदा िन सवथा संदेहाःपदच असते; ती यज्ञा नपूजा आता Ôकिलव यातÕ
ढकलून ते सारे यज्ञसा हत्य त्या अ नीसह यज्ञसंःथेने ूाचीन काळ आप या रा ावर केलेले
उपकार ममत्वपूण कृ तज्ञतेने वारं वार संःमरत, भगवान बु ाूमाणे गंगेत
रा हता या

ीने ौेयःकर आहे !
ूभृती ऐ हक, पारलौ कक का य फळे सा न यज्ञापासून

त्यातह जी ःवग, संतित, संप
लाभतात

वस जणे हे च

हणून सांिगतले आहे तोच िन त्याहन
ू ह

विचत इ तर फळे च जपतपनृसेवाज्ञान

ूभृती ःव पाचे िनर न-यज्ञ आ ण इतर साधने यांनीह

िमळतात असे िन:संदेहपणे

ौुितःमृितशा े वचन दे त आहे त. ःवगा द पारलौ कक फलूा ीचे साधन सा नयज्ञ हे च नसून

त्याहन
ू भ

, त्याग, सेवा, दया, ज्ञान, जन हतरतता ूभृती अनेक साधने वेदात िन शा ात

भरपूर आहे त, त्यां यापे ा शतपट ने अिधक साधक िन िस
माशील ःवगपद पावले इतकेच न हे तर अ

ा यज्ञा यित र

साधनांनीह

य, मो पदह पावले, असे नामावलीसह त्याच

वेदशा पुराणांतून िन अवाचीन संतकथांतून आपणास संक ितलेले आढळते.
या यज्ञदानतपोभ

इत्याद नाना साधनांनी ौ े या शा ाूमाणेच, जे काह पारलौ कक

लाभ िमळतात ते, या साधनांनी तो Ôयज्ञतपसाम ्Õ भो ा िन फलाफुलांचा िनयंता तो भगवान,

जो नारायण, तोच संतोषून अ पतो न हे काय? आ ण यज्ञज्ञानतपांनाह

या या योगेच

ध यपण येते त्या लोकधारणोतापे ा, नारायणाची त्यात या त्यात अत्यंत उत्कृ

य

जो

नर त्या मनुंयजाती या उ ाराथ झज यापे ा नारायणास संतोष वणारा दसरा
कोणचा यज्ञ,
ु

कोणचे ोत, कोणते तप असू शकणार आहे बरे ? यज्ञापासून होणारे जे कोणचे पारलौ कक लाभ
आहे त ते, ौ े या िन शा ा या
होणार असलेच पा हजेत आ ण
लाभ तर मनुंयजाती या पदरात
टाकता

येतात,

त्या

अथ

ीनेह ,

या अथ

परोपकार

जनसेवेपासून िन:शंकपणे

या अथ यज्ञापासून आज जे मुळ च होत नाह त ते ऐ हक
ा परोपकार जनसेवाोताने रोखठोक येथ या येथेच मोजून

आ ह

नरांची

सेवा

तीच

नारायणाची

सेवा

समजून

त्या

सेवायज्ञावाचून इतर सा नयज्ञाचे िनत्याचे वसजन करणेच खरा धम आहे , खरे कत य आहे .
१.४.५ अगद आज या हं दरा
ु ा या प र ःथतीत एकेक अनाथालय हे ऐकेक अ मेध
यज्ञाइतके पु यूद आहे

यज्ञ करणारा सहॐावधी सत्यनारायण तर सत्यनारायण कर त राहणारा आ ण त्यात

ल ावधी

पये खचणारा जो वग आज भारतात वा महारा ात आहे , तो ह धमात्मा िन

हं दरा
ु ाचा अिभमानी वगच आहे . त्यास लेखा या शेवट

आमची

वनंती अशी क , आज

हं दरा
ु ा या अ ःतत्वावर जे धािमक ॅ ीकरणाचे आबमण होत आहे ते धम ं याच अत्यंत

भयंकर

वघातक अस यामुळे त्यांनी त्याचे तर
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शु करणाची कामिगर

या

या

हं दसभा
कर त आहे त त्यांचा अनुभव आहे क , आज
ू

भारताम ये तर राहोच, पण महारा ातह
बळकटपणे उभारलेले
संधी आली तर

एखादे दसरे
ु सु ा आिथक संप नते या पायावर

हं द ू अभकालय नस यामुळे

हजारो

िनबंध

ले छां या तावड तून वाच वता ये याची

हं द ू अभके पाळणे अश य झाले असून मुसलमाना या हाती ती

पड याने अ हं द ू धमा या िशकवणीने

हं दरा
ु ा या शऽूंची सं या िन बळ आमचीच

हसडन
ू

ू पाहत बसावे लागत आहे . इतर सव
नेलेली अभके वाढवीत आहे त - वाढ वताना डोळे िमटन
कत ये राहोत, ध य वषयाशी

याचा अत्यंत िनकट संबंध पोचतो ते एक कत य तर त्या

स जनांनी जशा तातड ने त्यांनी सत्यनारायणसहॐके वा यज्ञ पार पाडला तशा तातड ने पार
पाडावे. आमची या वषयानुरोधे अशी वनंती आहे क , त्यांनी ूत्येक एकेक हं द ू अभकालय,
वशेषत:

अ हं दं ू या

हातून

हं दरा
ु ाचे सैिनक बन वणार

हं दसभां
नी
ू
ह

सोड वले या

अभकास

पालनपोषण-िश ण

यांनी

उ ारालये तत्काल संक प सोडन
ःथापावी. यज्ञात वा
ू

सत्यनारायणात जो अ नाचा एका दहापाच दवसांत फडशा पडतो, गे या दोन वषात जे लाखो
पयांचे ि य त्यापायी इं दरू, कु ं दवाड, केडगाव, मोश

ूभृती

ठकाणी

यय झाले त्याच

ि यात ूत्येक एकेक अभकालय ःथापता आले असते, तर शंभर वष तर

टकणार एक

न द व (र जःटड) संःथा काढ याचे पु य लाभते! असे

हं द ू रा ा या

हं द ू धमा या िन

अ ःतत्वास आज अत्यंत अवँय असलेले हं द ू अनाथालय हे पारलौ कक

ं यादे खील, एका

यज्ञाने वा हजार सत्यनारायणांनी संतोष वला जातो त्याहन
ू त्या नारायणास नरां या उ ाराचे

धमकृ त्य

हणून अिधक संतोषवील हे ौ े लादे खील नाकारता येणार नाह . आ ण हं दरा
ु ा या

अिभमानास जाग वणारे िन जग वणारे सारे ऐ हक लाभ तर यज्ञा दकाहन
ू

ा धमकृ त्याने

येथ या येथे रोखठोक पदरात पाडन
ू घेता येतील.

मसूरकर महाराजांनी गोमांतकात दहा हजार ओधव जे अ हदं ू या सांःकृ ितक बंद त आज

तीन शतके खतपत पडले होते यास सोड वले िन हं दं ू या छावणीत परत आणले िन त्यास
हं द ू धमाचे अिभमानी क न सो डले, तो आज या प र ःथतीत या हं द ू रा धमाची एक खर

कामिगती पार पाडणारा यज्ञच न हे काय? नारायणाची पूजा दहा हजार घर
झाली! हं दरा
ु ाचा जो कोणी अिभमानी दे व असेल तो

यज्ञाची

पु हा चालू

ा अशाच यज्ञाने अिधक संतोषेल आ ण

हणून जी पारलौ कक फळे िमळणे ती, िमळत असतील तर, अिधक िन

तीने

िमळा यावाचून कधीह राहणार नाह त. जेव या ि यात ते दहा हजार लोक अ हं दं ू या बंद तून
सोड वले,

ल छांची तीन शतकाची कारवाई वफल केली, त्यांचे उ टे काढले, तेवढ च मोठ

र कम कु ं दवाडास एक बोकड मार या या काय खच पडावी हा काय दे शकालपाऽ ववेक? का
हं दधम
ु र ण? याचा वचार शांत िच ाने आम या हं द ू बांधवांनी करावा.
या प र ःथतीत हं दरा
ु ा या धारणास िन उ ारणास जे कृ त्य ूत्य पणे लाभदायक िन

अवँय असेल ते संपा दणे हाच त्या प र ःथतीतील यज्ञ, हं द ू धम! मनुंयजातीस हतूद-तो

मनुंयधम!

***
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१.५ गोपालन हवे, गोपूजन न हे !
गाय हा पशू

हं दःथानसार
या कृ षूधान दे शाला अत्यंत उपयु
ु

अस यामुळे अगद

वै दक काळापासून आपणा हं द ू लोकास तो आवडता असावा हे साह जकच आहे . गाईसारखा

वत्सल, माणसाळू , बापडा, सुरेख, दधाळ
पशू कोणास आवडणार नाह ? आई या दधाखालोखाल
ु
ु

ितचे दध
ू आप या दे शात तर मुलास मानवते, मृगयाशील युग ओलांड याइतका सुधारताच

त्या ूाचीन काळापासून मनुंयाची जी गाय आज युगानुयुगे अत्यंत ूामा णक सोबतीण

झालेली आहे आ ण शेतीचे खालोखाल
पोसला जात आहे , त्या अत्युपयु

ज या दधदह
लोणीतुपावर मनुंयाचा
ू

पंड आजह

पशूचे आ हा मनुंयास एखा ा कुटंु बीयांइतके ममत्व

वाटावे हे अगद माणुसक स ध नच आहे . अशा त्या गाईचे र ण करणे, पालन करणे, हे
आपले वैय

क िन कौटंु बकच न हे तर आप या हं दःथानपु
रते तर एक रा ीय कत य आहे .
ु

इतकेच न हे , तर जो ूाणी आपणास इतका उपयु
कृ तज्ञ भावनाह

उपजणे,

वशेषत: आपणा

आहे .
आपणास गाय ह उपयु
गोभ

आहे

आहे त्या वषयी मनात एक ूकारची

हं दं ू या भूतदयाशील ःवभावास, अगद

हणून ूय वाटते ह गो

साजेसे

इतक िन ववाद आहे क , जे

ितला कृ तज्ञते या भरात दे वी मानून ितला पुजतात, त्यास दे खील ती पूजा यो य आहे

का, असे

वचारताच, ते त्या पूजे या समथनाथ गाय ह

आहे , हे च सांगू लागतात. ित या

सांग या या आधी चटकन ती गाय आपणास कती उपयु
दधापासू
न तो शेणापयत या सव पदाथाचे मनुंयास
ु
उपयोग होतात,

दे वता आहे , इतकेच कारण

कती िभ न िभ न ूकाराचे ऐ हक

ाचाच यथाूमाण अितूमाण पाढा वाचू लागतात. अथातच, जे त्या गाईला

दे वता मानतात, ते दे खील ती गाय मनुंयास इहलो कसु ा उपयु
मनुंयास ती गाय िसंहासारखी जर

आहे

हणून दे वता होय.

ा जगात खाऊ लागती, दध
ू दे ऊन पोष या या ठायी

सापासारखेच वष दं शन
ू ठार मारती, तर ती गाय आ ह अशी दे वता

हणून मानली नसती,

पुजलीच असती तर कृ तज्ञतेने न हे , तर मर आईस पुजतो तशा ऽािसक भीतीने; हे सत्य ते
गोपूजक गोभ दे खील कळत वा नकळात पण अप रहायपणे मानून जातात.
ते हा, गाय हा पशू मनुंयास

ा जगी उपयु

आ ण गाय ह मनुंयास इहलोक सु ा इतक उपयु
असे

हणणारे या दो ह

आहे

हणून पालनीय आहे असे

हणणारे

आहे क , ती एक पूजनीय दे वता आहे ,

प ात मनुंयास गा पासून

ा जगात पुंकळ उपयोग होतात,

हणून ती पाळावी िन पूजावी हे वधेयच काय ते िन ववाद मा यता पावलेले असते.
मग उभयप ास अगद िन ववादपणे मा य असले या या वधेयास (पॉइं टला) अनुस न
जर तेच सत्य

यवहा रले जाताना त्यातील त्या मु य उ

हावी, या हे तूने अशा सूऽात सांिगतले क , मनुंयास ितचा

ाची अिधकात अिधक पूतता

या योगे अिधकात अिधक ऐ हक

उपयोग होईल, अशा र तीनेच गाईचे पालन िन पूजन केले जावे,

यायोगे त्या गाईपासून

मनुंया या हतास उपयोग तर नाह च पण उलट हानी होते, माणुसक स कमीपणा येतो, अशा
गोर णातील मु य हे तूसच
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हावयास काय बरे हरकत आहे ? िनदान इतके तर

िन ववादच आहे क , मनुंयास गाईचा

यायोगे अिधकात अिधक उपयोग ऐ हक

ं यादे खील

यवहार असला पा हजे, हे सूऽ कोणास

होईल, असेच आप या रा ाचे गो वषयक धोरण िन

आवडले नाह तर नाकारता येणे श य नाह . कारण, गोपालनाचेच न हे , तर गोपूजनाचेह

समथन गोभ ह गाय ह मनुंयास

ा जगात सु ा अत्यंत उपयु

आहे ,

ाच को टबमावर

मु य भर दे ऊन करतात.
आता

यवहार िन भावना पर

ा कसोट ने गाई वषयीचे आपले सारे

ध यासच आप या

यानात येते क , मनुंयाला गाईचा अिधकािधक ूत्य

ू जाताच प ह या
उपयोग जर क न

यायचा असेल तर, दे वता समजून गोपूजनाची भावना सवःवी त्या य आहे हे आपणास
मानावे लागेल. त्याची काह कारणे अशी
(१) दे वको ट ह मनुंयको टहन
ू उ चतर अशा वाःतव वा क पत भावजातांची असते;

मनुंयाहन
ू स गुणांचा, स छ

ंचा, स भावांचा वकास

यात एकंदर त ूकषलेला असतो तो

दे व वा दे वता, परं तु पशू ह मनुंयाहन
ू ह नतर कोट . अितमानुष ती दे वता, दे व. अपमानुष तो

पशू, क टक. गाय ह धादांत एक पशू. मनुंयातील अगद िनबु
यात नाह अशा कोण याह पशूला दे वता मानणे
मनुंयाहन
ू स गुणात वा स भावात उ चतर

अणकुचीदार िशंगे िन ग डे दार शेपूट

माणसाइतक बु

दे खील

हणजे माणुसक चाच अपमान करणे आहे .

अशा ूतीकास एक वेळ दे व मानता येईल, पण

ांवाचून

या पशूत मनुंयाहन
अिधक िनराळे असे
ू

सांग यासारखे कोणचेह आिध य नाह . मनुंयाला उपयु

हणून काय तो

याचा थोडाफार

गौरव िन ममत्व मनुंयास वाटावे अशा गाईस काय िन कोणत्याह पशूस काय, माणसाने
दे वता

हणून मानणे

हणजे माणुसक सच न हे तर दे वत्वासह पशूहू न कमी लेखणे होय!

गो यात उ या उ या गवत कडबा खात असले या, एक कडे खाताखाताच उ या उ या
दसर
ु कडे

मलमूऽोत्सग

िन:संकोचपणे

करणा या,

थकवा

येताच

रवंथ

कर त

त्याच

मलमूऽोत्सगात ःवे छया बैठक मा न बसणा या, शेपट या फटका याने ःवत: या शेणमूऽाचा

तो िचखल अंगभर उडवून घेणा या, दावे सुटू न थोडा फेरफटका कर याची संधी िमळताच अनेक

समयी कोठे तर

जाऊन घाणीत त ड घालणा या िन तसेच ओठ चाट त गो यात आणून

बांध या जाणा या त्या गाईस, शु

िन िनमळ वसने नेसले या सो

वळ ॄा णाने वा

म हलेने हाती पूजापाऽ घेऊन गो यात पुजावयास जावे िन ित या शेपट स ःपशून आपले
वळले आ ण ितचे ते शेण िन ते मूऽ चांद या पे यात

सोवळे न वटाळता उलट अिधक सो

घोळू न

पताना आपले जीवन अिधक िनमळले असे मानावे! ते सोवळे क

महाशयांसार या महनीय ःवधम बंधू या ौे
जीवन क

मनुंयाची सावली पडताच वटाळावे, ते ॄा

जे तुकारामासार या संता या नुसत्या पं

असताह ॅ ावे! ते सोवळे िन ते ॄा

जे आंबडे कर
ाऽ

स बसून स वःथ दह भात खा ला

ाऽ जीवन त्या गो यात या अमंगळखाऊ गाई या

मलमूऽात लडबडले या शेपट स िशवता सो वळावे, गोमयगोमूऽ पता िनमळावे, प वऽावे!! पशू
तो दे व, दे वासारखा माणूस तो पशू!
गौर वणा या

वःतु ःथतीहन
ू ,
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ा दो ह

धमाचा

छाप

ढ धम िन सदाचार
पडताच

केवळ

हणून एकसमयीच एकऽ

वसंगत

मूखपणा,

सुसंगत
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शहाणपणा, स छ ल प वऽपणा वाटू लागतो, मनुंयाची कशी बु हत्या होते, याचे आणखी
दसरे
समपक उदाहरण ते कोणते
ु

ावे?

(२) परं तु पशूला दे वता मान याने माणुसक सच हा जो असा कमीपणा येतो, तो नुसता

ता वक कंवा ला

णकच असता तर ह

ा अितरे काचा इतका ितटकारा आला नसता. पण

Ôगाय ह दे वता आहे , गाय ह गोमाता आहे Õ या वा यास केवळ आलंका रक भाषा न मानता
अ रश: सत्य मानून तोच धम समजून मनुंया या
गोपूजे या वेद वर बळ दे यास जे हा ह गोभ
रा ीय कत य होऊन बसते. गाय दे वता

हतास ूत्य

यवहारातह

त्या

चुकत नाह , ते हा तर तीस िनषेिधणे हे एक

हटली, गोपूजन हे कत य

हटले क मनुंय हा

गाईसाठ आहे अशी ौ ा उत्प न होणारच होणार; पण मनुंयास गाईचा उपयोग आहे

हणून

ितचे पालन करणे उिचत इतकाच गोपालनाचा अथ ःप पणे म या दलेला असला क मनुंयास
उपयु

हो या या ठायी गाय ह

रा हानीस कारणीभूत होत आहे असे पाहताच अशा

प र ःथतीत गोर ण हे च त्या य, िनं , पाप होणार आहे हे न िशक वताह
समाजास समजतच असते. गाय ह
सूऽाूमाणे मनुंयाचे, रा ाचे एकंदर

मनुंयासाठ

असून मनुंय हा गाईसाठ

हत साधत असेल तर गोह याह

आपोआप
नाह

या

कर यास कोणीह

कचरणार नाह .
समजा,

उ ा

आप या

हं द ू

रा ाचे

को या

अ हं द ू

रा ाशी

िनकराचे

यु

जुंपले.

पु यासार या वा द लीसार या हं दरा
ु ा या राजधानीस वा सैिनक क लीच असले या एखा ा
मह वा या क
ःथान

यास शऽूचा वेढा पडला, अ न संपून गेले. परं तु आणखी काह

हं द ु सै य लढवू शकले तर बाहे न न या

दवस जर ते

हं द ू सै याचे साहा य येऊन ते बाणीचे

ठकाण शऽू या हातून सोड वणे श य आहे ; तसा टकाव न धरता ते ठकाण शऽू या हाती
पडू दे णे एकंदर

हं दरा
ु ा या अपजयास कारण होणार आहे . अशा

ःथतीत त्या शऽू या

वे यात गवसले या हं द ू सै यास अ नाचा पुरवठा कर यासाठ जे पशू लढाईत गुंतलेले नाह त
ते मा न खाणेच रा ीय

ं या अत्यंत प वऽ गो

होय. अशा आ णबाणी या वेळा इितहासात

ूत्येक रा ास आले या आहे त. अशा वेळ गाय हा उपयु

पशू आहे , मनुंयास अिधकात

अिधक उपयोग क न घे यासाठ च गोपालन कत य असते, आज त्या वे यात सापडले या
हं दं ू या राजधानी या

ा दगा
ु या संर णासाठ तेथील बा या िन यु ाथ अनावँयक अशा

गाईह मा न त्यांचे मांस खाणे हाच त्यांस हं दरा
ु ास उपयु

क न घे याचा खरा माग आहे

असे आढळताच हं द ू सै याने त्या गाई मा न खाणे िन त्या बळावर हं दरा
ु ा या शऽूशी झुंजत

राहणे हाच हं दंच
ू ा खरा धम ठरणार! गोपालन न हे , तर गोहत्या ह च पु यूद होणार!

परं तु जर गाय ह दे वता, ितचे पूजन हाच धम अशा भावनेस अ रश: सत्य मानणारे
गोभ

हं द ू त्या सै यात असतील तर ते तशा गोहत्ये या बातमीसरशी Ôधम बुडालाÕ

खवळू न त्या हं द ू सेनापती याच व

बंड उभारतील, न हे ते रा ीय श

हणून

चे कि हं दशऽू
ू ं या

हाती पडन
ू दे तील! रा हत्या करतील पण गोहत्या करणार नाह त! कारण गाईला माता िन

बैलाला पता मानणा या

ा आजकाल या भा ड पो या गोहत्या हे महापाप आहे हे शताविध

अनु ु प ओ यांतून सांगत असताना ःवरा हत्या हे त्याहनह
सहॐपट ने मह र पाप आहे ,
ू
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िनबंध

वधान माऽ

चुकनह फारसे कर त नाह त!
गाईला दे वता मान या या य:क

रा हतघातक होतात हे केवळ अितशयो

त ् एका दे वलसी ूवृ ीचे प रणाम इतके भेसूर िन

वणन आहे , असे सहजगत्या वाटणा या वाचकांनो,

तु हांला हे ऐकून आ य वाटे ल क , गाय ह मनुंयासाठ नसून मनुंय हा गाईसाठ आहे ह
भाबड भावना गोपूजनाचा, गाईचे दे वीकरण क न सोड याचा, अवँयंभावी प रणाम आहे . हे
नुसते तकट नसून आप या इितहासात अनेक समयी तसे प रणाम ूत्य पणे घडलेले आहे त.
गाईपायी हं द ू रा ा याच पायात पारतं याची बेड ठोक यासह हातभार लाव यास ह भाबड
भावना

नकळत

मूखपणाने

कचरली

नाह .

भाबडे पणाचा उ लेख आहे . आप याह

मुसलमानां या

इितहासातह

हं दं ू या

या

इितहासकारांनी त्या घटना उ ले ख या आहे त.

मुसलमानांची आबमणे ूबळ वेगाने जे हा हं दः
ु थानावर चालू झाली, ते हा या त्या हं दं ू या

अत्यंत भाब या काळात ूाण गेला तर

हं द ू लोक गाईवर हात उगारणार नाह त ह गो

ूसंगी मुसलमान सै याने ःवत: या

ठाऊक होताच काह

यूहापुढे गा

या कळपांचे गोल

चाल व याचे

नाकारावे!

ू यावे. ते पाहताच श ा स ज हं द ू सै याने
बांधून त्यांस पुढे रे ट त हं दं ू या सै यावर चढन
अकःमात ् एकह

बाण

सोड याचे

वा

एकह

हत्यार

कारण

मुसलमानांवर तसा बाण सोडताच वा हत्यार चालवू जाताच ूथमत: शऽूपुढ या गाईवरच
त्याचा मारा होणारा अस यामुळे गोहत्येचे महापाप घडणारच घडणार! कोणताह
गोहत्ये या

पापाचा

अिधकार

होऊ

धजेना!

रणांगणावर

मुसलमानांशी

हं द ू

झुंज यासाठ

दळबळास हत चालून आलेले ते हं द ू सै य िसंहाचा पंजा अकःमात लुळा होताच िसंह जसा

गाय बनतो तसे गाय बनून रणांगणातून मागेमागे हटू लागावे! लढाई न लढताच मुसलमानांनी
जंकावी आ ण त्या वजयाचा उत्सव त्याच गाई कापून त्यां या मांसावर ताव मार त साजरा
करावा! जी गाईची गो

तीच दे वळांची. मुलतानावर ूबळ

हं द ू सै य चालून येताच

मुसलमानांनी धाक घातला क , Ôतेथील व यात िन प वऽ सूयमं दर पाडन
ू टाकू एक पाऊल
पुढे याल तर!Õ

ा पापास िभऊन मुलतान मुसलमानां या हातून सोड व याचे अत्यंत मह वाचे

िन त्या ूसंगी त्या ूबळ

नसलेले रा काय तसेच टाकून
हं द ु सै यास दघट
ु

हं द ु माघारे

फरले! ÔौीÕ सोडवावीÕ (काशी ःवतंऽ करावी) हे वा य, ह तळमळ प ह या बाजीरावापासून
तो नाना-महादजीपयत सवाना सारखी लागलेली पऽोपऽी उ ले खत आहे . पण म हारराव

चा तो मुकुटम ण हःतगत करायचा
होळकरांनी काशीवर अचानक छापा घालून हं दपदपादशाह
ू

य

करताच मुसलमानांनी धाक घातला, Ôदे वळे पाडू , ॄा ण मा न टाकू, तीथ बाटवू!Õ

त्यासरशी काशी या हं द ू नाग रकांनी त्या मुसलमानांचेच दात ितथ या ितथे पाड याचे सोडन
ू

उलट म हाररावांपुढे दात वचकले, धरणे धरले, शपथा घात या, क काशी मुसलमानांकडे च
राहू

ावी नाह तर तीथ ेऽ ते बाट वतील;

हं द ू धमास कलंक लावणा या महापापाचे खापर

म हाररावां या माथी फुटे ल! शेवट काशीचेच नाग रक मुसलमानां या प ास िमळालेले पाहन
ू
छा याचा बेत दघट
ु

हणून मरा यांस सोडन
ू

ावा लागला!!

दहा दे वळे , मूठभर ॄा ण, दहापाच गाई मार याचे पाप टाळावे याःतव रा
गोहत्येचे पाप टाळावे

हणून रा हत्या घडू
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दली! रा ाहन
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दले!
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िचंता नाह , एक दे ऊळ पड याची िचंता! असा एखादा जर

ूसंग

इितहासात घडता, तर ह Ôधमा याÕ भाबडे पणास अधमाहनह
नरकगामी ठर वता. मग जथे
ू

ा वा त्या

असे ूसंग महं मद गजनवी या काळापासून तो दस
ु या बाजीरावा या काळापयत

पाने वारं वार घडलेले आढळतात, ितथे या पोथीिन , ववेकशू य, रा घातक Ôधमभोळे Õपणाचा

आ हांस अत्यंत ितटकारा यावा

ात कोणाचा दोष बरे ! आ हां उपयु तावा ांचा का त्या

ू राहू पाहणा या आम या भाब या पोथीवा ांचा!
रा बुडाऊ धमभोळे पणाला अजूनह िचकटन

हे पाप! हे पु य! बःस, इतक च अरे रावी आज्ञा पोथी सोडते! ते पाप का, पु य का, त्यांचा
हे तू काय, कोणत्या प र ःथतीत

कती कालाविध; तो ू

दे खील ती

वचा

है सहत्या वा

वशद त नाह ! गोहत्या पाप, गोपूजन पु य; बःस! गोहत्याच पाप का,
गाढवहत्या का नाह ? रा हत्या िन गोहत्या असा
कसोट काय ते पोथी सांगणार नाह , वचा

दे त नाह ,

वक प उपजता त्यां या तरतमभावाची

दे तच नाह . त्यामुळे

या मूळ उपयोगासाठ

गोहत्या पाप ठरली त्या हे तूचीच हत्या ती गोहत्या टाळ यासाठ वारं वार अशी घडावी हे
पोथीिन ां या ूकरणी अप रहाय होऊन बसते. परं तु वज्ञान नुसते हे ÔपापÕ हे Ôपु यÕ अशी
अरे रावी आज्ञा न दे ता तसे का, त्याचा हे तू काय, तरतमभाव कोणता, कसोट कोणती ते
ूत्येक ूकरणी ःप पणे ऐ हक ूत्य ाचे पुरावे दे ऊन
उपयु

पशू आहे , याःतव तो मनुंयास तसा उपयु

हानीकारकच

वश दते. मनुंयास गाय हा एक
असेतो मा

या प र ःथतीत होईल, त्याूसंगी गोहत्याह

उ रते. त्यामुळे कोणत्याह ूसंगी वज्ञानिन

नये, उपयु

अवँय, असे

न होता

वज्ञान रोखठोक

मनुंयास आपले कत य पोथीिन

मनुंयापे ा

त्यात या त्यात अिधक अचूकपणे ठर वता येते.
वर उ ले खले या ऐितहािसक ूसंगी जर

ा वैज्ञािनक उपय तेची कसोट लावता आली

असती तर त्या हं द ू सैिनकास िन सेनापतीस आपले कत य दवसासारखे ढळढळ तपणे दसू

लागते. जे हं द ू धमच उ छे द ू आले, हं दंच
ू े रा यच बुडवू िनघाले, त्या दै त्यां या पुढे असले या
त्या गा

या कळपास त्या हं द ू सै याने चराचर कापून त्या ूत्येक गाई या हत्येचे ूाय

हणून त्यां याूमाणे त्यां यामागे दडले या त्या शतशत

ल छां या र ात आपले हात धुवून

टाकले असते. कारण त्या रणूसंगी त्या मूठभर गाई वाच व यासाठ मुसलमानां या मुठ त

आप या

हं द ु ःवातं याचेच नरडे करकचू

द याने अशी एक गाय, एक दे ऊळ, एक तीथ

वाच यासाठ ऐकेक लढाई मुसलमानांस जंकू द याने, एकेक हं द ू रा य बुडवू द याने, एकेक
मुसलमानी

बादशाह च

उरावर

चढवून

घेत याने,

शेवट

उ या

हं दःथानातील
ु

सा याच

दे वळां या मिशद होतील, सार च तीथ ॅ तील, ूत्येक दहादहा हजार गा ची क ल करणारा
कसाईखाने शतकोशतके

ाच

हं दःथानात
क
ु

यात एकह गाय अ नासाठ अशी कापली

िनत्याचे उघडले जातील आ ण शेवट Ôदे वमाऽ उ छे दला!
जाणे दघट
होते, त्याच हं दःथानात
ु
ु
जत्यापर स मृत्यू भला!Õ अशी सगळ

हं द ू पृ वी आंदोळू न उठे ल हा आपला भीषण प रणाम

त्या काल या हं द ू सेनानींस िन हं द ू जनतेस ढळढळ तपणे दस यास एक

णाचाह

वलंब

लागता ना! मुलतानचे एक सूयमं दर पाड याचा धाक मुसलमानांनी घालताच पोथीने

अंधळलेला हं द ु नसता तर त्याने तत्काळ उलट ूत्यु रले असते क Ôपाड ते सूयमं दर; पण
ले छा, समजून ऐस क , ह
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काबूलपयत जतक

िनबंध

हणून मशीद दसेल ित या ित यावर गाढवाचा नांगर फरवून दे यास

सोडणार नाह ! आ ण त्या काबूल या शाह

मिशद या िशळां याच पायावर मुलतानचे

सूयमं दर पु हा उभारले जाईल!Õ म हारराव होळकर पुढे आले तर काशीचे एकह

तीथ,

दे वालय, ॄा ण उ

हं दस
ू

दे णार नाह

हणून अयो ये या नबाबाने काशी या ॄा णा दक

धरणी ध न धाक वताच ते उ रले असते, Ôपाड ते दे ऊळ! औरं गजेबाने त्या व े राचे दे ऊळ
अध पाडन
ू पूव मशीद बन वलीच आहे - तू बाक चे पाड! िन काप ह आमची मूठभर ॄा णांची
िशरे ! पण

यानात धर क आज तुझी गाठ द ली गदगद हालवून सो◌ेडणा या

मरा यांशी

आहे िन ितकडे पु यास आज आहे Ôॄा णी रा य जोरावर. घो यावर ःवार, ला खो िशपाई!Õ
या एका काशी या दे वळाचा सूड घे यासाठ महारा ात तर मशीद

ते

हणून उ

दे णार

नाह त. रःते साफ क न मिशद िन वा े हा ू च आम या पुढ या प यांना ऽास दे यास
मागे ठे वणार नाह त! राजक य ल यांत धमःथाने न अवमान याची आ हां हं दंच
ू ी व हवाट;

शनवारवा यातदे खल एक पीर सुर

त ठे वला; पण जर तु ह

ल छ ती व हवाट पु हा

तोडाल तर हं दहू ितला ठोक न दे तील; कारण आज तर िसंधूपासून सेतुबंधापयत मरा यांचे

श

हे च शा

आहे . महारा ात तुम या मिशद त्यां या पायावर उ या नाह त तर आम या

दयेवर!Õ पोथीने अंधळलेले नसते तर ते हं द ू त्या नबाबास असे धमकावते िन धमकावणी खर

क न दाख व याचे साम यह

हं द ू ख गात त्या वेळ होते. पण त्यांनी अंध या पोथीिन ेसाठ

मूठभर गाई मार याचे ÔपापÕ घडू नये

मारणा या कसाईखा यांची ताॆपऽे
दे वाचे रा यच उ छे द ू

दले!!

गाईसारखेच मनुंयास उपयु

हणून रा

ले छास

बुडवून ल ावधी गाई शतकोशतके

दली. दे वाचे एक दे ऊळ उ छे द ु नये

हणून

है स, घोडा, कुऽे; फार काय गाढवदे खील आपाप यापर

आहे .

वर ल ववेचनाव न हे ःप

होईल क , मनुंयाला अिधकािधक उपयोग

यायोगे होईल

अशा ूकारे च गाईची जोपासना करावयाची असेल तर तो हे तू साध यास गोपालन हे रा ाचे
कत य होय असे सु

रा ापुढे ठे वले पा हजे. गोर ण हा धम आहे , ते ऐ हक िन पारलौ कक

पु य आहे , ते ऐ हक िन पारलौ कक पु य आहे , गाय ह दे वता आहे , इतकेच न हे , तर
ित यात एक सोडन
तीस कोट
ू

दे वता राहतात ूभृती बांकळ क पनां व अनु ु पे रचून

गोपूजन हाच हं द ू धम आहे हे सूऽ रा ापुढे ठे व याने गाईचे र ण तर हवे तसे होत नाह च,

पण भाबडे पणाची ूवृ
हताचाच बळ
उपयु

ू
रा ात वाढन
गोभ

पायी रा भ

चेच खोबरे होते, मनुंया या

गाईपुढे दे यात येऊन गोर णातील मूळ हे तूलाच ध का पोचतो.

कतीह

असला तर तो एक पशू, त्या गाईला दे वता मान याने सामा य लोक ितची जोपासना

उत्कटपणे करतील

हणून ितला दे वता मानावी, गोपूजन हा धम मानावा, ह समजूत अशी

खुळचट ठरते, समाजा या बु हत्येस कारणीभूत होते.
कारण उपयु ते या

ीनेदेखील गाईचे इतके ःतोम माज वणे चुक चे आहे . घोडा आ ण

कुऽे हे दोन पशू तर गाईहन
ू आधी, िनदान गाईबरोबरच मनुंयाचे अत्यंत ूाचीन काळापासून

अत्यंत एकिन

सेवक झालेले आढळतात. कृ षयुगा या िन गोपालनयुगा या आधी या

मृगयायुगात मनुंय भटकत होता ते हादे खल गाईपे ा कुऽे िन घोडा हे च त्या या जीवास
जीव दे णाए सवंगड

असत. मृगयेत सावज पकडताना आप या ध या या
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ू म यराऽीह आलोचन पाहारा दे त राहणारा,

दे वता

िनबंध

हणून गौरवतो ित या ख लारांसह अनेक ूसंगी

या गाईस आ ह

या या ितखटपणामुळेच िनभयपणे

रानावनात चरता येते, आजवर जो ूाणी पोिलसांची सुबु

कत येह युरोपसार या दे शात क

लागून मनुंयसमाजाची जवळजवळ सेवा कर त आहे , त्या कु याचा उपयोग मनुंयजातीस
काय थोडाथोडका झालेला आहे ? गाईने दध
दले तर कु याने अनेक ूसंगी मनुंयास जीवदान
ू

दलेले आहे . मुलांचा िमऽ, मृगयेची बंदक
ू , घराचे कुलूप, पडतो दाराशी, खातो भाकर चे तुकडे ,

क न घेतो सा यांची हड हड, नुसते यू

हटले क चटकन त्याने पाय चाटू लागावे इतका

वनॆ, संकटात जीवास जीव दे याइतका कृ तज्ञ िशवाय शेतक यांपासून शाहू सॆाटांपयत
याचा त्याचा एकिन

चाकर! त्या कु याला स मान कोणता, वेतन काय? तर त्याचे नाव ह

एक िशवी; जात अःपँय. उपयु तेत घो याची यो यताह
जीवन वा मरण अनेक समयी त्या या घोडदळा या श
मरा यांपाशी

भीमथड ची

त टे

होती

हणून

तशीच िनःसीम. उ या रा ाचे

वर िन स जतेवर अवलंबून होते.

हं दपदपादशाह
स
ू

केवढे

साहा य

झाले.

हं दधमा
या सर णाचे ते केवढे अमोघ साधन ठरले! गाई या ख लारां या बळे अटकेपयत
ू

हं दधमा
या शऽूंस मरा यांनी Ôदे माय धरणी ठायÕ केले नाह तर घोडदळा या बळे च होय.
ू

गाय तर उपयु

आहे च आहे , पण ूसंगी गाई या दधाचा
तुटवडा िततकासा भास याचे कारण
ु

नाह ;

है स ती उणीव पुंकळ ूमाणात भ न काढते. पण रणांगणासार या ूाणसंकटातह

रा ाचे

र ण

करणारा,

ूतापिसंहासार या

वाच वणारा, झांशी या राणीस

रा वीराचे

ूाण

हळद घाटा या

संमामातून

इं मजासार या अ हं दं ू या कडोिनकड पाठलागातील बंदका
या
ु

सार या भडकणा या आगीतून का पीपयत एका दमात पोचवून, ःवातं यसमरा या दे वतेचे

ूाण वाच व याचे महत्काय सरताच आपण ौमे गतूाण होऊन पडणारा तो घोडा, त्याची
उणीव, दसरा
कोणता पशू भ न काढ ल? घोडाच काय, काह
ु

आप या इकडे गाय आहे िततकेच उपयु
इतका एकिन

ठरलेले आहे .

दे शांत गाढवह

मनुंयाला

या लोकात गाढवाला मनुंयाचा

सेवक समजत क , त्याचे नाव उपयु तेचे उपमान होऊन बसावे. येशू भःत

जे हा ईषूे षता या अिधकाराने जे सलेलमम ये आपला प हला वजयूवेश करते झाले, ते हा
त्यांनी तशा धम िन दै वी कायास साजेलसे वाहन

हणून गाढवाची योजना केली. Ôअशा

वजययाऽेस प वऽ वाहन गाढव! तर जा िन एक पांढरे ःव छ गाढव घेऊन या!Õ

हणून त्याने

िशंयास आज्ञा पले आ ण त्या शुॅ गदभावर बसून तो दे वदत
भःत जे सलेमम ये आपला
ू
वजयूवेश करता झाला! अनेक दे शात गाढव हे ूत्यह चे आबालवृ ां या ःवार चे वाहन

आजह आहे . िसंध दे शात आपले हं दहू बसावयास गाढव इतके िन:संकोचपणे वापरतात क ,

ॄा णां या मुली सासर माहे र जाता येता गाढवावर बसून तशाच हौशीने डलताना
आढळतात
ु

क , जशा बैलगाड

छक यातून जाताना आम याइकडे .

कत्येक जातींची सार

उपजी वका

चालते गाढवावर; त्यांचे मु य धन गोधन नसून गाढवे; घरात या एखा ा माणसासारखे ते
बचारे घरध यासाठ राबते, ओझी वाहते आ ण असते

कती ःवःत! त्याचा पगार

हणजे

गावचा उ करडा फुंकून जे काय पोट भरता येईल ते. गाई या दधाने
ह बरे होत नाह त, प वऽ
ु
पंचग यानेह

ालन होत नाह त अशा काह रोगां या वेळ ॄा णां या मुलांसह गाढवीचे दध
ू

उपयोगी पडते. पण गाढव इतके उपयु
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त्यास पशू न मानता आजवर कोणी त्याची दे वता बन वली; कंवा एखाद गाढव-गीता रचून
गाढवपूजनाचा संूदाय काढला आहे काय? कुंभारदे खील गाढव पाळणे इतकेच आपले कत य
समजतो, गाढवपूजन न हे ! घोडा हा अत्यंत उपयु
क पून त्या या वषयीची कृ तज्ञता

य

रा ीय पशू

व याःतव वषाकाठ

हणून त्याचाह एक घोडदे व

चातुमाःयभर तर

घो यावर ःवार न भरता घो यासच मनुंयावर समारं भपूवक ःवार
कोणी ूचला वले आहे ? कुऽा अित उपयु , ूत्य
दे वता क पली,

ावी असे एखादे ोत

द ाऽेयाचा आवडता;

ानहत्या हे ÔपापÕ ठर वले आ ण उ ा एखा ा

हणून कु यासच

ल छ शऽू या रणतर

(Battle-ships) भारतावर चढाई क न आ या असता त्यावर असणार
ानहत्या घडे ल, या पापभी

मुनंयाने

कुऽी मरतील,

शंकेने हं द ू सैिनकानी त्या शऽू या रणतर वर गोळ बार कर याचे

सुर
नाकारले आ ण त्यांस हं दःथानात
ु

तपणे उत

दे ऊन लाखो हं द ू

ीपु षांची क ल उडवू

दली तर ते कृ त्य कृ तज्ञतेचे ःतुत्य ूदशन समजले जाईल का बांकळपणाचा वेडाचार?
मग गाय हा उपयु

पशू आहे , याःतवच त्याची दे वता क पून आपण हे सारे वेडेचार जे

गाई या ूकरणी करतो तेह िन वळ बांकळपणाच, मूखपणाच
कुऽा, गाढव

ा उपयु

हणावयास नको काय? घोडा,

पशूत गाईत आहे त हे वां छनीय गुण नसले, तर त्यां यात जे

मनुंयास आवँयक गुण आहे त ते गाईत नाह त. दे वता क पून त्यास पूजले नाह

हणून

काय त्यांची जोपासना कमी होते?
ते उपयु

पशू आहे त,

ामुळेच

है स, घोडा, कुऽा यांची यो य ती जोपासना जशी होतेच

आहे , तशीच गाईचीह , ितला दे वता न मानले तर ह , ित या उपयु ते या बळावरच होईल हे
न क . इतकेच न हे , तर ितला दे वता के यापे ा अिधक उपयु

ूकारे आ ण पशूस आवडे ल

अशा पशू या ूमाणातच होऊन गोपूजनामुळे होणा या रा ा या बु हत्येचे पापह टळे ल. परं तु
ÔधमÕ आहे , ते ऐ हकच नसून पारलौ कक
गोपालन इतके कत य नसून गोपूजन हा हं दचा
ू
Ôपु यÕ आहे , ते अशा भाब या भावनेपायी आ ह गाईस दे खील नकोसे

हावे असे ितचे कोण

ःतोम माजवून ठे वले आहे पाहा!
१.५.१

गोमास

बोलूनचालून गाय

बचार

पशू; ितला

हरवेचार गवत खा यातच खरा आनंद. आ ण

मनुंया या प वा नापैक ितला जर कोणचे प वा न त्यात या त्यात आवडत असेल तर एका
भ कम घमे यात पंगतीतले सारे उ ेखरकटे एकऽ क न घातलेले मसालेदार ओखटवाणी! ते
ितचा आवडता गोमास. पण ितला दे वता कर या या खुळापायी ितला नको तेच ित या दै वी
आ ह बळे बळे बांधणार. शुिचभूत ॄा णा यापुढे ठे वावे तसेच एक केळ चे पान कापून त्यावर
वडे , कोिशं बर एका बाजूस, भा या दस
ु या बाजूस, िलंबू-मीठ-खीर, भाताची मूद, वरण, लाडू

ू , घरची मुलेमाणसे जेव या या आधी ते पान गोमाते या पुढे ठे वायचे!
सु यव ःथतपणे वाढन
इतके बरे झाले क , नुसते दे वांपुढ यासारखे वाढलेले पानच तेवढे ित यापुढे ठे वायचे

हणून

पोथी सांगते. को या गोभ ाने दहापांच संःकृ त अनु ु पे तीत घुसडन
ू जर का असे सांिगतले

असते क गाईस नैवे ा या वेळ गो यात न बांधता दे वघरात बांधावे, एक चंदनी पाट मांडू न
तीवर तीस दहापांच माणसांनी ध न साड चोळ चढवून माग या पायांची मांड घालून बसवावे
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िन पुढ या पायांनी ितला जेवता न आले तर आप या हातांनी र तसर भरवावे, तर पोथीत
आहे

हणून आ ह तोह बांकळपणा करावयास सोडतो ना! गंगेस महापुरात सा याचो या

आ ह वहातोच क नाह ! पण पोथीत तेवढे गळ यामुळे दे वॄा णांसारखे ते वाढलेले केळ चे
पान आ ह गोमातेस पण गो यातच नेऊन नैवे

अ पतो! पण

हणून ितला काह त्याची

ू क काय न जाणे - ती गाय ूथम
जाणीव? छ , ित या पशूधमाचा तो एक अपमानच वाटन
खीर, मग हळू च तूप ओतून वरणभात कालवून पान हालू न दे ता दे वतेसारखी अनुबमे

जेवाय या ठायी, जकडन
ू ल गा लागेल ितकडन
ू जी जभेचा ल फा मारते ती मीठ, खीर,
भ याची भाजी, वडा, कोिशंबीर, लाडू , वरण सारे लपालप सापडे ल तसे मचमचीत त्या सा या
सो वळ पदाथाचे ितला हवे ते ओखटवाणी क न सोडते - के हा के हा तर भाताची मूद फोडन
ू

काल व या या आधीच ते

हरवागार केळ चे पान पाहनच
ित या त डास अिधक लाळ
ू

ू ओरबडन
सुट यामुळे पानच जभेने उलटन
ू खाऊ लागते- प वा न, आमट , तूप सारे भुईवर

ित यापुढ या शेणस यात सांडते!

यापे ा सुमास मनुंययो य अ न मनुंयास तेवढे दे ऊन पशूस

ूय िन पशूयो य ते

पंगतीतील उ े खरकटे , िशळे पाके तेवढे च ओखटवाणी घमे यात गाईपुढे ठे वून ितला जभेचे
लपके यथे छ मा

दे यात ितलाह बरे , िन

यथ जाणारे उ े कारणी लाग याने मनुंयासह

बरे होईल, न हे काय? पशूइतक च िन पशूसारखीच जोपासना के याने गोपालन अिधक चांगले

कसे होते त्याचे हे एक उदाहरण पुढे आहे .

पण दसरे
हवेच असेल तर गा ची ःथती िन ूगती अमे रकेत कती उत्कृ
ु

र तीने होते

ती पाहा. हं दःथानाइतक
च अमे रकेतील काह कृ षूधान भागात गोधनाची आवँयकता आहे .
ु
पण मनुंयास उपयु

असा एक पशू इत याच

ीने ते ितकडे पाहत अस यामुळे, गोपालन

इतकेच कत य मानले जात अस याने, गोपूजनाचा भाबडे पणा हा माणुसक स ह नता आणणारा
आहे ह जाणीव त्यास अस यामुळे तो पशू

यायोगे मनुंयास अिधकािधक उपयु

करता

येईल या त्याच उपायांनी िन ूमाणात ितची जोपासना कर यात येते. ित या दधात
जे वशेष
ु
गुण ते कसे वाढतात याचे वैज्ञािनक ूयोग क न, ितची वीण, वाढ, दधाळपणा
ु

या

चारावैरणीने वाढते त्याचे सूयोग को क क न ती ती चारावैरण ितला दे यात येते. ितचे
गोठे पशूं या आरो यास अवँय त्या ूकाश, ःव छता, क ट न औषधूभृती साधनांनी त्या
पशूस हतकारक असे बांध यात येतात. ित या जाित कोणत्या, उत्कट पैदाशीसाठ िनवडक
वळू कोणते, ऋतु कोणते, ते वैज्ञािनक ूयोगांनी ठरवून गा ची िनपज ूत्येक पढ स अिधक
सुएख, दधाळू
, ध पु
ु

अशी कर वली जात आहे . भागवतातील गोकुळांमध या गोधनाचे जे

का य ती आज अमे रकेतील वःतु ःथती आहे ! ती त्याची हरवीचार वःतृत चराऊ राने, ती

एकाहन
ू

एक सुंदर, उं च, सु

, एकह

गोचीड अंगावर नसले या,

हं याएव या कासे या, दधाळ
, सवत्स िन िनरोगी गा ची शेकडो
ु

वशाल नेऽा या,

ख लारे , उ म गाईची

ूदशनांतून लागलेली चढाओढ आ ण त्या मदोत्कट डरका या फोड त चालले या, बळकट
वृषभां या झुंजी, ते दह दध
ू लो याचे वशु

िन स वःथ

ीरसागरोपम हौदचे हौद! खरोखर

आजवर कुठे भागवतातील गोकुळ पृ वीवर नांदत असेल तर ते गोमांसभ क असताह गाईस
एक उपयु

पशू मानूनच काय ती ितची जोपासना करणा या गोपालक अमे रकेत होय आ ण
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हणून पोसणा या, ितचे शेणमूतह

िनबंध

प यात पु य मानणा या भारतात कोणत्या

गोसंःथा नांदत आहे त? मु यत: पांजरपोळ आ ण कसाईखाने!
ते हा आमची सा या गोर क संःथांस अशी

वनंित आहे क , त्यांनी गोपालक बनावे,

वैज्ञािनक साधनांनी मनुंयास त्या पशूचा अिधकािधक उपयोग कसा करता येईल
त्या

ाच काय

ीने ितची अमे रकेसारखी सकस िन सुरेख वीण वाढवून, दध
ू वाढवून, आरो य वाढवून

जोपासना करावी, गोर ण करावे, रा ाचे गोधन वाढावावे. परं तु त्या नादात भाबडे पणाची
भेसळ होऊ दे ऊन पशूला दे व क न पूज याचा मूखपणा क

नये. गाईचे कौतुक करायचे तर

ित या ग यांत घंटा बांधा. पण कु या या ग यात आपण प टा घालतो त्या भावनेने, दे वा या
ग यात आपण हार घालतो त्या भावनेने न हे ! हा ू
अशा धािमक छापा या

एका फुटकळ धमसमजुतीचा नाह .

या शेकडो खु या समजुती आप या लोकाची बु हत्या कर त आहे त

त्या भाकड ूवृ ींचा आहे . ितचे एक उपल ण
आम या ÔगाईÕवर ल लेखाचा

हणून आ ह गाईची गो

या आम या गोभ

तेवढ िनवडली!

बांधवांस राग आला असेल त्यांनी

असा शांतपणे वचार करावा क , आ हां हं दं ू या संःकृ तीचा उपाहास जर कोणचा कागद कर त

असेल तर तो आम या लेखाचा नसून गाईत तेहतीस कोट
दाख वणारा तो सवऽ आढळणा या िचऽाचा कागद होय!
पंढरपूर या याऽे या रामरगा यां या

दे वता कशा नांदतात हे

दवसात ितस या वगातील आगगाड या ड यात

वारकर जसा धर क क ब चालू होते, तसे या गाई या शर रात दे वांची रगडारगड , क डमार
झालेली आहे !

वंणु, ॄ ा, चंि, सूय, यम, कोणी कंठात कोणी दातांवर, कोणी नाकावर

याला जथे साधेल ितथे तो लगटला. पृ वंशात तर इतक दाट क , कुणी सनातनीह रागाने
जे हा उनाड गाई या पाठ त दोहताना ितने लाथ झाडताच हटकून एक काठ घालतो ते हा
दहापांच दे व तर लंबे झा यावाचून राहनच
नयेत! नाकातोडातील आःवा
ू

रसात लडबडले या

दे वांची तर क णाजनक ःथित आहे च; पण त्यात या त्यात त्या बचा या म त ् िन व णावर!

जागा िमळ या या खटपट त शेवट Ôअपाने तु म

े वो योनौ च व ण ःथित:।।Õ- आ ण मूऽे

विचऽ!!! आप या हं द ू संःकृ तीचे वडं बन आज या वज्ञानयुगात जर

गंगा!! हे काय िचऽ क

कोणी कर त असेल तर ते आमचा लेख नसून दे वांनाच पशूहू न पशू क न सोडणार ह असली

भाकड संःकृ त अनु ु पे होत; आ ण आम या आचाराचे वडं बन ते पंचग य!!
गाईस एक वेळ गोमाता

हणा, ला

णक अथ ते

णभर चालेल; पण ते अ रश: खरे

मानणे न हे त्याह पुढे जाऊन आईचेदेखील जे पदाथ असे य मानायचे ते दे खील गौ◌ाईचे से य
मानून,पावन मानून, ितचे शेण िन गोमूऽ समारं भपूवक यायचे
काय

हा का आचार क अत्याचार?

हणे, गोमूऽाने हे अमके तमके रोग बरे होतात आ ण शेण हे उ म खत आहे ! इतकेच

असेल तर त्या रोगांनी पछाडले या रो यांस ते गोमूऽ पऊ
कोबड ची व ा ह ह उपयु
ती घेतात तसे गोमूऽ

ा. घो याचे मूऽ, गाढवीचे दध
ू ,

औषधे आहे त. मनुंयमूऽातह काह गुण आहे त. त्या त्या रोगावर

या. पण क बड ची व ा सपदं शावर उतारा मानतात

हणून ौा ा या

दवशीह चटणीसारखी थोड थोड सेवावी क काय! शेण खत आहे तर शेतात घाला. पोटात
कशाला? शेण खत आहे तर व ाह खत आहे . मेलेले उं द र गुलाबास उ म खत. पण

हणून

मेलेले उं द रच गुलाबासारखे नाकाशी ध न हंु गायचे क काय? ते हा गाईचे शेण िन गोमूऽ
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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कतीह लांब टाचणे गोभ ांनी ूिस ली तर त्यायोगे त्या

रो यापुरते वा उपयोगापुरते ते उपसे वणे समथनीय ठरे ल. पण गोमूऽ पणे िन शेण खाणे हे
पु य कसे ठरे ल? आत्मशु चा संःकार
त्याचे समथन कसे होईल? खर गो

हणून, प वऽ

मुळातच आहे क ,

हणून, जे पंचग य

यायले जाते

या भाब या ूवृ ीमुळे गाईसार या

एका धादांत पशूची एक दे वता बन वली त्याच धमभो या भाबडे पणाने ितचे गोखूर दाराशी
काढणे शुभ मानणे, ितची शेपट डो यांव न फर वणे क याणकारक मानणे, ितला पुजणे धम
मानणे आ ण शेवट
खा

याने िन

वेडेचारांचा कळस होऊन ितचे शेण िन गोमूऽह

या याने आत्मशु

प वऽ ठर वणे, ते

होते. पाप ालन होते, इहपरलोक पु य लागते, इतका

भाबडे पणा अितरे कास गेला!
पु य

आप या थोर हं दसं
ू ःकृ तीचे वडं बन जर कोणी कर त असेल तर
हणून शेण खाणा या िन गोमूऽ पणा या भाब या चाली होत.

ा आप या अस या
ा पोथीिन

मूखपणाचा

िनषेध आम या सनातनी बंधूंनी ते वडं बन नको अस यास करावा; तो मूखपणा आहे असे
आप या लोकास समजून सांगणा या आम या लेखाचा न हे !
आता आता पंचग याची एक उपप

सांगावीशी वाटते. ती कुठे ह आढळत नाह . आ ह

हणूनच सांगतो. आ हांस असे वाटते क , गाईचे शेण खाणे

िस ा त

हणून न हे तर सूचना

िन मूऽ

पणे ह पूव के हातर एक उपमदकारक िनंदा यंजक िश ा

दली जात असावी.

पा याची िमशी काढणे, गाढवावर बस वणे इत्याद िधंडव यांूमाणे त्याला दं ड
शेणमुत खाणे भाग पाडले जात असावे. ूाय
पुढे त्या िश ेचाच संःकार
पु यकारक
पंचग याचा

ांतून गोमयोगमूऽाचे ठळकपण हे च दाख वते,

हणजेच धम करण झाले आ ण

ा सहजभावानुबमे गाईचे शेण खाणे िन गोमू

होय, अशा धमभो या मताला अगद
कंवा नुसते गोमूऽ

हणून गाईचे

यायोगे पापिनवृ

होते ते

पणे हे ःवयमेवच पु यकारक

सहज असलेली समजूत होऊन बसली. कारण हा

हणून आचिम याचा ू

सोडला तर अजूनह

यवहारात

Ôशेण खाणे, मूऽ पणेÕ ह िशवी आहे . संःकार न हे !

***
१.६ साधुसंतांचे बोलपट कसे पाहावे ?
महारा ात साधुसंता या बोलपटांचा ऋतु सदा बहारलेला असतो. त्या बोलपटांना सहॐावधी
ी-पु षांचा समाज लोटावा हे अगद साह जक आहे .
हे बोलपट पा हले असता त्यापासून होणारे लाभ िन करमणूक पदरात पाडन
घेऊनह
ू

भलत्याच

ीने ते पा हले असता समाजाची जी अप रिमत हानी होणार आहे , ती श यतो

कशी टाळता येईल त्या वषयी काह सूचना द दशनाथ
साधुसंतांचे

हणून दे त आहो.

बोलपट आज कसे पाहावे हे सुच वताना साधुसंतांची च रऽेच मुळ

कशी

वाचावी, मननावी, ते सांिगतले पा हजे.
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ती च रऽे

ऐ◌ैितहािसक नाह त, तर आहे त दो ह अथ िन वळ Ôचमत्का रकÕ! संतांची जी च रऽे आज
उपल ध

आहे त

ती

आहे त

तशीं

तर

जवंत

आजपयत

ठे वली

हे

म हपतीसार या

संतच रऽकारांचे उपकारच आहे त.
त्या काळ या समाजा या भावभावना तर कशा असत हा सामा जक इितहासाचाच एक
भाग आहे . तो तर त्यांनी

हणूनच जवंत ठे वला. परं तु

ापलीकडे त्या च रऽात ऐितहािसक

झालेल आहे . इतकेच न हे , तर
तपणे सांगणे फारच दघट
ु

सत्य काय ते िन

उपल ध असणा या च रऽां वषयी जर काह िन

ा आज

तपणे सांगता येत असेल तर ते हे च क ती

च रऽे भाबडट कथांनी िन अनैितहािसक ूमादांनी ख चून भरलेली आहे त. पु हा जु या ऐ हक
बखर ंतील वृ

पडताळू न पाह याची इतर साधनेह संत वजय, भ

वजय ूभृती दै वक मंथांची

कसोट पाह यास सवथैव अपुई पडतात. संत हे बहधा
ःवभावत:च
ु

असे क

यवहारपराङमुख; अनेक

यं◌ा या हातची, सा या घडामोड ची वा पऽ यवहाराची बोटभर िच ठ सु ा बहधा
ु

वरळा.
धाडलेली नसावयाची, सापडणे त्याहन
ू

दसरे
साधन परक य इितहासातील उ लेख. परं तु आप या राजकारणी पु षां वषयी परक य
ु

िलखाणात

भरपूर

उ लेख

आढळत

संतां वषयी तर काय, पण ूत्य

असताह ,

ज्ञाने र,

एकनाथ,

नामदे व,

तुकारामा द

पडताळू न पाह यास उपयोगी पडतील, असे धुंडाळताह

सापडणे कठ ण जाते. त्या संतांनी अनेक वेळा मुसलमानी बादशहांना नाक नव आण याचे जे
Ôचमत्कारÕ त्यां या च रऽात व णलेले आढळतात, त्यांचा मागमूसह मुसलमानी वा इं मज, डच,
ृच यां या समकालीन िलखाणात सापडत नाह त. बरे मुसलमान, युरो पयनांना ते त्यांचे
आम या संतांनी केलेले पराभव ल जाःपद वाटतात
आलेले नाह त असे

हणून मुसलमाना दका या िलखाणात

हणावे तर मुसलमाना दकाचा अनेक संमामातून हं द ू वीरांनी जो वारं वार

बोजवारा उड वला त्यांची वणने या वा त्या ूकारे पण परक य इितहासात भरपूर सापडतात,
उ लेख असा तर सहसा टाळलेलाच नाह . तुकारामां या क तनूसंगी िशवाजीराजे आले असता
त्यांना पकड यासाठ

आले या मुसलमानांनी वेढा

दला. त्या वेळ

तुकारामां या भ

चा

चमत्कार होऊन जकडे ितकडे िशवाजीच िशवाजी दसू लागले िन त्या ग धळात राजे िनसटले

- हा तुकारामांचा चमत्कार मुलसमानांनी त्यां या इितहासात त्यांना अपमानकारक
गाळला असे

हणावे तर तेच िशवाजीराजे औरं गजेबा या हातावर तर दे ऊन

िनसटले त्या मु ःलमां या पराभवाची वणने मु ःलमांनी दलेली आहे त.

हणूनच

द लीहन
ू जे

संतांचे चमत्कार हे संताजी या चमत्कारांइतके परक यांना खरे खुए वाटले नाह त
खरे खुरे न हते

कंवा

कंवा तु छ वले जा याइतके भाकड भासले, याःतवच परक यांनी त्यां या

चमत्कारांचा तर काय, पण संतां या अ ःतत्वाचासु ा मह वपूवक असा उ लेख फारसा केलेला
नाह असे

हणा, वा

हणू नका पण ते उ लेख नाह त हे काह नाकारता येणे श य नाह .

त्यामुळे संतांची च रऽे पडताळू न पाह याचे तेह साधन मुळ च उपल ध नाह .
संतांचे ःवत:चे ऐ हक पऽ यवहार वा िलखाण आ ण त्यां या वषयीचे परक य शऽूिमऽांचे
उ लेख ह

दो ह

ऐितहािसक साधने अगद

वरळ अस या या अशा अडचणीतच ितसर

अत्यंत मह वाची अडचण जी त्या ूकरणी इितहाससंशोधकाना अडते ती त्यां या असले या
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म हपतीूभृती च रऽकारां या च रऽांतील अंतगत सुसंगित- वसंगित-तुलनेची. इतर पु षां या
पुंकळ गो ी त्यं◌ा या वणनांतील वसंगतीव न के हा के हा तत्काळ खो याख या ठर वता

येतात. समजा, एखा ा बखर त असे वणन आले क , ÔÔिचमाजीअ पांनी वसई घेताच थोर या
िशवाजीमहाराजांनी त्यांना रायगडावर बोल वले; Ôपोतुगीतांचा सूड उगवलास, परशुराम ेऽी धम
राखलास!Õ असे गौर वले आ ण ौीपतराव ूितिनधीकडन
ूधानपद काढू न िचमाजीअ पांना
ू
दले.ÕÕ - तर

ा वा यांतील वसंगित ःथलकालपाऽ

िशवाजीमहाराज

ं या तत्काळ िस

क न दे ता येते.

ू सुधा न त्या वसंगतीतह
हणजे शाहमहाराज
असावे अशी काह चुक काढन
ू

अंतगत पुरा या या

पाने जे सत्य असते ते पाखडन
काढता येते. कारण ती च रऽे
ू

बोलूनचालून ऐ हक बु वादाचा, मानुषीय तकाचा वषय हे सवानी गृह तच धरलेले असते. पण

संतच रऽाचे मूळ गृह त (axiomatic assumption)च आ या त्मक, दै वक, अितमानुष असते.
जी घटना

जतक

वसंगत, िततक च त्यात संमा . Ôचमत्कारÕ नसला तर ते संतच रऽ

सांग यासारखेच न हे ! त्यामुळेच त्यातील घटना ऐ हक वा बौ क भाषेत तकशू यच असणार!
ह संतच रऽे

हणजे बोलून चालून असंभव अलंकाराची उदाहरणे! समजा, वर िशवाजी महाराज

िचमाजी अ पांना भेटले वा ौीपतरावांचे ूधानपद िचमाजीअ पांस दले गेले ह जशी वपयःत
वधाने केली आहे त तशी एखा ा संतच रऽात जर

वधाने आली, क

ौीधरःवामींना

ज्ञाने रमहाराज भेटले िन त्यांचा पांडवूताप मंथ ते ज्ञाने र वाचीत बसले, कंवा म हपतीचे
अ याय नामदे वांनी िल हले, तर ती तशी ऐितहािसक
वधानेसु ा चुक ची

हणून भ

ं या धडधड त चुक ची ठरणार

पंथीयांना पटवून दे णे अश य आहे ! कारण ःथलकाल

संभवासंभव ूभृतींवर उभारले या मानुषीय तकाची कसोट त्यांना मुळ लागतच नाह हे तर
संतच रऽकारांचे आ

िन अशंकनीय गृह त (Axio)! ते

हणणार, Ôज्ञाने रांची योगिस द च

तशी होती कंवा व ठलाला अश य ते काय? त्याने ज्ञानदे वांची भेट ौीधरांशी, नामदे वांची
भेट म हपतींशी कर वली!Õ अशा ूकारची अनेक अनैितहािसक उदाहरणे

ा संतच रऽांतून

सापडतातह ! Ôअलौ कक िस Õ, ÔनामूतापÕ, Ôदे वाची करणीÕ अशा तकातीत
ऐितहािसक भाषेत तकशू य असले या गृह तांमुळे संतच रऽांतून ऐित

हणजेच

असे ठामपणे काढणे

िन पटवून दे णे ह , इितहाससंशोधनाचे जे अंतगत पुरा याचे ितसरे लौ कक साधन, त्या या
साहा यानेह दघट
ठरते. हं दंच
ु
ू ेच न हे तर भ न, मु ःलम, यहद
ु ूभृती धमछाप असे जे जे
संतवाङमय जगात आहे त्या सा यालाच ह गो
अनेक Ôचमत्कारÕ, ला

लागू आहे !

णक भाषा श दश: खर समज यानेच काय ते चमत्कार बनून

त ड त ड वाढत गेलेले असतात. कोणत्याह ऐित संशोधना या साधनांनी पडताळू न न पाहता
येणार ह आज उपल ध असलेली सार संतच रऽे ऐितहािसक
खर

ं या के हाह जशीची तशीच

मानता येणार नाह त. ह च गो , आणखी एका पुरा यानेह

ल ात येऊ शकते.

ा

चमत्कारात अनेक Ôचमत्कारÕ केवळ ल ा णक वणने श दश: खर समजणा या भ मंडळ या
क पनेचे ूपंच आहे त. संतांची भावना सव काह
िनरहं कार . जे ःवत: करावयाचे ते ःवत: केले
त्या भावने या ला

णक अथ

िल हताना कंवा म हपती भ
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भगवान कर वतात ह

! त्यांची वृ

हणून न सं◌ागता भगवंताने केले अशी भाषा

वापर याचा त्यांचा ूघात. ौीधरःवामी राम वजया द मंथ

वजय िल हताना वारं वार

हणतात.
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हटलं िलह ,

िलह वता तो! तो सांगेल तसं िल हलं ! इ.Õ संतां या अभंगात, ओ यांत, मंथांत ह भाषा वर ल
ला

ूत्य

येई. पण त्यां यापुढ ल भ गण ती भाषा श दश:च वःतु ःथती समजून

णक अथ

पांडु रं ग अवतरले, लेखणी वःतूत:च उचलून त्यांनी संतां या हाती

दली

कंवा संत

सांगत ते पांडु रं ग िलह त; वा पांडु रं ग ःवत:च सांगत जात, ते संत िलह त; कंवा संत क तन

कर त, िन हनुमंत मागे साथ दे त ःवत:च ूत्य पणे उभे राहत, अशी वणने संतच रऽांतून
घालीत चालले. पढ मागे पढ , क तनकारामागून क तनकार त्या वणनात अिधकािधक भडक
रं ग भर त चालले, ल ावधी भ े न तो Ôचमत्कारÕ अ रश: घडला असे ूामा णकपणे समजत
चालले. संतेन

हणाले Ôसोने आ ण माती । आ हां समान दो हाती।।Õ कंवा Ôवैरा याचा पर स

मा या हाती आला, आता दगडदे खील सोने झाले, सोनेसु ा दगड झाले ।Õ रामकृ ंणाची एक
साधना अशी होती, क एका हातात सोने

यावे, एकात माती, आ ण त्या वःतू

त्या हातात वाटे ल तशा चाळवीत सोनेमाती मातीसोने असे उलटसुलट तोवर
जोवर कशात माती िन कशात सोने ते

ा हातातून

हणत बसावे क

यानातह येऊ नये - सो याला माती श द लागावा,

मातीला सोने! पण अशा ूखर वैरा या या ला

णक श दांना संत जे उ चा रत, ते पुढे पुढे

तोडात ड संतच रऽलेखक, भ गण िन क तनकार श दश: खरे समजून िन तीत मन मानेल
तसे रं ग भ न त्याचे अनेक Ôचमत्कारÕ क न सोड त. ख या भ या मातीचे अम या संताने
खरे , खरे सोने केले कंवा ौीनामदे वांनीं दगड उचल वले ते पर स झाले. पर स
हपापून ते घेतले त्यांचे दगड झाले इत्याद चमत्कारह

ा वगातीलच होत.

णक अथ सांगताच चमत्कार बने, हा दसरा
ु

घटना

परम

खर

साह जकपणेच
ला

यांनी

उलटप ी, श दश: खर घडलेली घटना ला

वग. तुकारामा या जाड पु
ह

हणून

पण

यां या वाणीछाप व ा पा यात बुड व या त्या फुगून वर आ या -

साधी.

तुकोबासार या

ौ ाळू

िन

िनरहं कार

भगव भ ाने

हटले, Ô व ठलाने माझी अंभगवाणी परत दली!Õ तीच भावना बळावून, त्याच

णक रं गात ती साधी घटना रं गत रं गत आज ितची एक कती अ भूत कथा होऊन बसली

आहे ! सा या घटनेचा एक दै वी चमत्कार बनला! दामाजीपंतां याह कथानकाची अशीच फोड
कागदपऽां या आधारे च राजवा यांनी केलेली आहे ! दामाजीपंतांचा दं ड वठू नावा या महाराने
भरला आ ण त्यांना बं दगृहातून सोड वले ह खर पण साधी गो . परं तु त्या महाराचे नांव
होते वठू आ ण दामाजी होते संत! त्यायोगे भा वक जनांनी वठू चा बोलता बोलता व ठलच
क न सोडला!
ख या नांवावर नुसते

ेष क न त्यावर अ भूत चमत्कारां या रचले या

या िन वळ

का पिनक कथा तो चमत्कारांचा एक ितसरा ूकार आहे !
जाट हे जातीचे खरे नाव. त्यावर

ेष सुचला िन त्याची एक अ भूत उत्प कथा त्यावर

रचली गेली क , Ôमहादे वा या जटे पासून ते उत्प न झाले

हणून त्यांना जाट नांव पडले!

हा याचे नांव नािभक असे क पून त्यावर लगेच कोट लढ वली गेला क , ते ॄ दे वा या

नाभीपासून ज मले, ॄा ण मुखातून िन
सत्य मान या या भाबडे पणाइतकाच
ूकटलेले हा

व ासह

ऽय बाहपासू
न ज मले या सुंदर
ू

हावी - ना पक - नािभक हे ॄ दे वा या नाभीपासून

भाबडटा! कणा या नावावर
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चमत्कार बनला क कण हा कुंतीदे वी या कणातून - कानातून ज मला

हणूनच त्याचे नाव

कण! पु हा, अलौ कक पु षांचा ज मह अलौ ककच असला तर शोभतो

ा खु या आदरापायी

अनेक थोर पु षांना ईशसंभव वा अयोिनसंभव क प याकडे सामा य जनांचा, जगात कुठे ह

गेलात तर भाई कल! जीजस हा सुताराचा मुलगा नसून कुमाई मेईला ई र गभापासून झाला
ह

ख न कथा पाहा. तीच गो

संत नामदे वांची. ौीनामदे व अलौ कक संत, त्यांचा ज म

अलौ कक असला पा हजे! तो शोध लाव याचे काह साधन? -हो हो ! ते िशंपी होते ना?
अथात तो िशंपी श दच ते गूढ उकलवू शकले! या भावनेने िशंपी श दाची लगोलग फोड केले
गेली. िशंपी

हणजे िशंपेतला, िशंपेतून उ भवलेला. पुराणकथा होत्याच तशा काह . त्या

सा यात ढाळताच ह

कथाह

एक अ भूत चमत्कार होऊन बाहे र पडली. नामदे वां या

माता पतरांना एक दै वक िशंप सापडली. घर आणून पाहतात तो ित यात एक अ भूत बालक!
हणून नामदे वांना िशंपी

हणतात!!
ःथरटं क य

चमत्कारांचा एक चौथा गट आहे . त्यास

संता या अनुयायांनी त्याचा एक चमत्कार व णला क
चमत्कार आप याह

गु

हणू. सारे एकठशी काम. एका
दस
ु या संता या अनुयायांनी तोच

या च रऽात जसा या तसा ठोकून

दलाच

हणून समजावे.

ू बाहे र घाल वले ते हा मशीद
नामदे वाने दे ऊळ फर वले, तशीच नानकाना मिशद तून काढन

फर याची कथा ! तशीच इतर संतांची गो . जनाबाईपाशी पांडु रं गाचा शेला सापडला, तीवर

बड यांनी चोईचा आळ घातला, ितला सुळावर चढ व याची िश ा झाली. तसेच अगद

चोखामे याचे घडले. त्या यापाशी पांडु रं गाचा हार सापडला, बड यांनी चोईचा आळ घेतला,

त्याला गाड ला बांधून ठार मार याची िश ा झाली. दो ह

ूकरणी पांडु रं ग धावून आले,

भ ांना सोड वले. पण त्या भ ांवर जीव कासावीस क न टाकणाए िन त्यां या आ े ांना
त्यां या मृत्यूदंडामुळे भयंकर द:ु ख तळमळ वणार हे संकट पांडु रं गाने मुळातच का आणले,

अस या जीवघे या विचऽ लीलांची खोड पांडु रं गास लागलेली आहे हे व ण यात दयाळू दे वाला

आपण कती उपिवी िन िनदय बनवीत आहोत हे काह
सांगणा या भ जनां या िन संतच रऽकारां या

ा अ भूत कथा आळवून आळवून

यानी आले नाह !

वर ल द दशनाथ सुच वले या सव कारणांसाठ आज उपल ध असलेली संतच रऽे श दन ्

श द यथाथ असलेले ऐितहािसक सत्य न हे , फार फार तर एक ऐितहािसक का य आहे असे
समजूनच ती वाचली पा हजेत, त्यांचे बोलपट तर ते एक िन वळ Ôचमत्का रकÕ नाटक आहे
ा एकाच भावनेने पा हले पा हजेत.
१.६.१

संतच रऽे आहे त तशीच वाचली जावीत, िचऽे नट वली जावीत

आज उपल ध असलेली संतच रऽे ऐितहािसक

ीने, आ ण ते अ र िन अ र सत्य आहे

अशा भाकड ौ े ने पाह याचे वा वाच याचे तेवढे टाळले क मग ती आहे त तशीच रं ग वली
जा यात काह

वशेष धोका नाह . आ ह तर असे

हणू, क त्या संतच रऽांची मोडतोड क न

त्यांतील चमत्कारा दकाना फाटा दे ऊन, त्या भो या िन साधुशील महात् यांचे यथाथ ःव प
लपवून, त्यां या जु या भ

वजयाची िन संतलीलामृताची नवी सुधारलेली आवृ ी काढणे हे

अगद चुक चे, लु चेिगर चे िन अरिसकपणाचेच
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अ भुत चमत्कारां या, टाळिचप यां या वातावरणातच ह आमची संतमंडळ खुलून दसतात.
त्यांना अ यावत ् बन वणे हे एक अस
लोभनीय मूत

वडं बन होईल. नामदे व, तुकारामा या त्या वंदनीय िन

त्या पागो यात, त्या नामघोषात, त्या तुळसीमाळांत, त्या बु

अंगर यातच शोभत. नामदे वांना आज या दचाक
वर बस वणे
ु

यात, त्या

कंवा तुकोबारायांना आज या

सुटाबुटात जखडणे हा बु वेडाचा मूखपणा आहे , कारण म हपतीच रऽांतून त्या काळचे जे
वातावरण िन भावभावना होत्या त्या जशा यथावत ् य

हवी तशी गाळागळ के याने के हाह

य

व या जातात, तशा त्यात आ हांस

व या जाणार नाह त. त्या काळचे समाजदशन

यथावत ्घड वणे हे ह इितहासाचेच एक कत य आहे . आ ण म हपतीूभृती कवींचे का य हाह
ा अथ एक इितहासच आहे .
दसरे
ु

असे,

क

संतां या

ा

वातावरणानेच अ भूत रसाचा उत्कृ
आःवा
तशाच

बोलपटांतून

व

च रऽांतन
ू

त्या

चमत्कारा दका या

प रपोष होऊ शकतो. आ ण अ भूत रस हा एक अत्यंत

रस आहे . त्या रसासाठ जशा आपण कादं ब या वा अरे बयन नाइटस ्वाचतो केवळ
ीने ते चमत्कार पाहावे.

अशी क संतच रऽातील बहते
ु क चमत्कार जर ला

ितसर गो

णक कंवा अ व सनीय

कंवा बनावट असेच असले तर ह त्यामुळे त्या साधुपु षां या ख या थोरवीस काह च बाध येत
नाह . कारण संतांची खर थोरवी ह चमत्कारात नसून त्यां या प वऽ वाणीत, मंथात आ ण
परोपकार िन उदा

चा र यातच साठ वलेली आहे .

जोवर ती ज्ञाने र , ते तु याचे अंभग, ते एकनाथनामदे वा दकाचे अत्युदा

चा र य

आप या डो यांसमोर आहे तोवर त्यां या वषयी वाटणारा आदर िन पू यता ह उणाव याची
भीतीच नको. पण जर तो आदर िन पू यता बु पूवक िन यथाूमाण वाटावयास हवी असेल,
तर त्यांची ती जुनी च रऽे आहे त तशीच राहू दे णे अवँय आहे .
या सव कारणांसाठ स या या बोलपटात संतच रऽे आहे त तशीच िन त्यां या काळ या
ब यावाईट पण ख याख या वातावरणातच िचऽपट वली जावीत.
पण संत

हटला, क तो सवज्ञ कंवा सवश

मान कंवा दे व

या या अ या वचनात

आहे असा असलाच पा हजे ह समजूत माऽ खोट िन खुळचट आहे ! हे तेवढे ूे कानी, वा
वाचकानी के हाह
अशी कोणतीह

वसरता कामा नये. भ

चा आनंद आ या त्मक आहे . त्यायोगे यावाहा रक

वशेष यो यता वा सृ ीिनयमांचे ज्ञान कंवा रा ा या ऐ हक उत्कषाला उपयोगी

पडे ल अशी कोणतीह गो , वशेष श

वा यु

संतां या, यो यां या वा भ ां या अंगी येत

नाह . कत्येक संत अगद िनर रच होते. Ôनामा या म ह यानेÕ त्यांना ौीगणेशादे खील आपण
होऊन आला नाह मग सवज्ञतेचे नावच नको! कत्येक अगद भोळे , जगाचा तर काय पण
दे शाचा भूगोल माह त नाह , इितहास नाह , राजकारण नाह . त्यां या ूत्येक संकट दे व पावे
ह गो

तर त्यांची आहे त तीच च रऽे खोट पाडतात. चो याला सनात यांनी जोखडास बांधले,

ते हा पांडु रं ग येऊन त्याचा ूाण वाच वते झाले; पण त्या चोखामेळा संताला जे हा मुसलमानी

बादशाहाने वेठ स ध न नेले िन नगराची वेस बांध यास जुंपले, ते हा पांडु रं ग ितकडे

फरकलेसु ा नाह त! तीच वेस बांधता बांधता कोसळली आ ण त्याखाली तो संत चोखामेळा
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िचरडन
मेला, हे संतच रऽेच सांगतात! मग ते हा पांडु रं ग का धावले नाह त? नामदे व,
ू

तुकारामा दका या घर बायकामुले अ न अ न क न मेली. Ô ी एक अ ना न क न मेली!Õ
हा तुकारामांचाच बोल आहे ! Ôनामाचा म हमाÕ एक ूकारचा आ या त्मक आनंद त्या य
दे ऊ शकला तर त्या य

नाह , हे आ ह ःप पणे

ला

या वा रा ा या यवहारात त्या नामा या म ह याची कवड ची पत

यानी ठे वावे.

संत त्यां या इतर गुणांनीच थोर आहे त. त्यांचा कंवा भ

पंथाचा असा नसता बडे जाव

के यानेच त्यां या च रऽांचा बोजवारा उडालेला आहे . ते कसे हे पाहावयाचे अस यास एक
उदाहरण

हणून ए◌ागळ भ ांनी गायलेला आ ण संत नामदे व महाराजां या नांवावर चापलेला

हा खुळचट चमत्कार पाहा!
जु या म हपतीने न हे , तर अगद
Ôिनभ डÕ या

आज या आजगावकरांसार या लेखकाने ौ ापूवक

फेॄुवाई अंकातून व णला आहे तो थोड यात असा! एका ॄा णाने नामदे वांना

बेदरास ने याचा आमह केला, नामदे व जाईनात. ते हा पांडु रं गाने आज्ञा पले - जा. (साधी गो

हणजे नामदे वांना जावेसे वाटले. पण कता कर वता दे व! त्या ता वक भाषे या सा यात

झाला; Ôूत्य

पांडु रं गाने सांिगतले, जा!Õ) ॄा णांचा मोठा तांडा घेऊन भजनाचा घोष कर त,

नामदे वी बेदर नगरात ूवेशू लागले. इकडे बेदरचा सुलतान महाला या ग चीवर बसला होता.
त्याने तो दं यापताकाचा मेळा पाहन
ू आपले ूधान काशीपंत

ांकडे वळू न

हटले,

Ôहे कोणाचे सै य, आप या राजधानीवर चालून येत आहे !Õ काशीपंताने सेनापतीस बोलावून
सांिगतले,
Ôते सै य कोणाचे, कुठं चाललं आहे , इकडे ये यात उ े श काय त्याचा शोध करा.Õ
त्याूमाणे बरे च पठाण सै य घेऊन सेनापती वेशीकडे गेला िन नामदे वा या भजनीमंडळास
वेढा दला. ॄा ण भयभीत झाले. पांडु रं गाचा धावा केला. नामदे व पुढे होऊन यवन सेनापतीस
हणाले,

Ôऽैलो यनाथ जो पंढरपूरचा पांडु रं ग त्याचा मी सेवक, हे ॄा ण याचक, उत्सवाथ इथे

आलो, पण उ म

बादशहा, याऽेक

तु ह वेढा उठवा, माग

िन लढाऊ सै य यातला भेद त्यास कळे नासा झाला!

ा!, त्यासरशी सेनापतीने वेढा उठ वला. (पा हलेत ना वणन! सारा

अरे बयन ्नाइटस ्चा खा या. बादशहा ग चीव न बोलतो Ôहे मोठे सै यÕ येत अस याची बातमी
न लाग याइतक सुलतानी रा याची

यवःथा त्या वेळ

ढली न हती! नामदे वासांगाती फार

तर दोनशेतीनशे ॄा णा दक मंडळ होती ! हे कथेतच ःप पणे सांिगतले आहे ! पंचापागोट
पताकाचा तो मूठभर गबाळ समाज, बादशहाला पण ख ग, बंदका
ु , तोफा असा काह ूकार न

दसताह ते त्याला मोठे सै य भासले! बरे काशीपंत ूधानालाह प ा नाह . अशा ूकरणी

चौकशी करणे तर कोतवालाला बोलावतात का एकदम सेनापतीला? तो सेनापतीह
गबाळ क

त्यालाह

इतका

Ôहे मोठे सै यÕ आ याचा सुगावा ग चीव न बादशहा बघेतो नाह !

सेनापती काह ग चीवर कधी बसत न हता वाटते! पु हा, सग यात आ य हे , क सेनापती
पठाणांचे दसरे
मोठे सै य घेऊन गेला, ते हा सम
ु
तोफ

पाहात असताह एकसु ा ख ग, बंदक
ू ,

नसले या पंचापागोट पताकाचा भजनकता तो मेळावा त्याला मोठे Ôसै यचÕ वाटतो!
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या बांधून गेला होता क काय? पुढे तो वेढा दे तो ते हा

ॄा णा दक वारकर भयाने थरथर कापतात! Ôपांडू रं ग ऽैलो याचा नाथ, त्याचे हे सेवक!Õ असे
नामदे व

हणाले. ते जर खरे , तर

ा ऽैलो या या नाथाने आधी त्या Ôउ म Õ बादशहाचाच

कान पळू न त्याला ग चीवरच का सांिगतले नाह क हे वारकर आहे त, सै य न हे

हणून!

बचा या वारक यांना भयाने घाबरगुंड उडे तो पांडु रं गाने उपिव का होउ दला? नामदे वाने वेढा

उठव असे सांगताच

हणे सेनापतीने वेढा उठवला! कती भाबडे पणाची कथा ह ! सेनापती

बादशहाचा बंदा होता. बादशहाची आज्ञा येईतो थांबता, का नामदे वां या आज्ञेसरशी एवढा
घातलेला सश

वेढा उठवता?)

सेनापतीने बादशहाकडे येऊन ते वृ

सांिगतले. बादशहा रागावला. नामदे वां या मंडळ ंसह

पकडन
आणले. ती सार ॄा ण मंडळ दोनशे होती. त्यांना गार ांकडन
मारवीत मारवीत
ू
ू

बेदर या बाजारातून चाला वले. हं द ू लोक हळहळू लागले. परं तु बादशहा या जुलमास आळा
घाल याचे त्यांना साम य कोठे होते?
(हा ू

वचारणारे आजगावकर ःवत:लाच दसरा
ू
ु

नामदे वाचे धनी जे Ôऽैलो याचे नाथÕ ते

का

वचार त नाह त क , त्या

ा त्या या बचा या शेकडो भ ांची अशी मारहाण िन

पायम ली चालली असताना नुसती पाहात बस याइतके कठोर वा अनाथ कसे झाले?
पांडु रं गानेच त्या ॄा णांसह नामदे वांना ÔजाÕ

हणून सांिगतले होते. मग ते हाच ितकडे त्या

बादशहा याह हातापाया या मुस या बांधून िनदान त्या दवसापुरते तर त्याला कैचीत का

ठे वले न हते? एक तर बेदर या बादशहापे ीदे खील हा आपला पांडु रं ग पंगु ठरतो कंवा श

असताह ःवत: या संतांची पायम ली िन छळ िनंकारण चालू दे याइतका खोडसाळ. तर
ठरतो!

ा अस या भाकडकथा आप या दे वाचीच अशी वटं बना करतात हे आम या भ ां या

यानीमनीह नसते! भाबडट तारत यशू यतेने आजगांवकर िल हतात त्याचा सारांश असा -) Ô
त्या सव भ ांना बादशहापुढे मढरांसारखे उभे केले, एक गाय आणून ितचा बादशहाचे वध
कर वला. ते हा नामदे वाने दे वाचा धावा केला, गाय उठली. बादशहाने नामदे वांना सा ांग
लाज राखली.
नमःकार घातला. भगवंताने भ ा या हाकेला उड घालून हं दधमाची
ु
(लाज राखली क लाज घेतली? हा नामाचा म हमा क लिघमा? जर दे व आले, तर
हं दंच
ू ा इतका छळ करणा या त्या उ म

िनकाल लावायचा का एक गाय तेवढ
शतावधी गाई मा न खा यास िन

जवंत करावयाची आ ण पुन: पु हा िन ूत्यह

हं दंन
ू ा छळ यास त्या मुसलमानी बादशहास

ठे वावायचे? तेव याच बादशा ा थो याच
सह ावधी

बादशहालाच खाटका या हाती सोपवून सगळाच

दवसांत

हं दंच
ू ी तािलकोटास क ल करणार,

जवंत

वजयनगर या रामरायाचे डोके कापणार,

हं द ू राजक या दक म हलांना बलात्कारणार,

मं दरांवर नांगर फर वणार, हे न कळ याइतका ऽैलो यनाथ सवज्ञानी पांडु रं ग राजकारणा या

बगरय ेत होता क काय? मग एक गाय तेवढ उठवून हं दधमाची
लाज ती काय राखली?
ु

पण भ

जतके दबळे
ु , िततकेच दे व दबळे
ु . भ

जतके राजकारणात

याड वा भाबडट

िततकेच त्यांचे दे व! गाय जवंत उठ वली या घटनेला ऐितहािसक पुरावा बळकट असा नाह च.
बरे ते खरे समजले तर त्यायोगे नामाचा म हमा वा संतांचे साम य अ भूत ठरत नाह . जर
मेलेले जवंत कर याचे साम य हटकून नामदे वां या अंगी वा नामा या म ह यात असते, तर
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एक गाय तेवढ जप व यापे ा त्या पढ त स जन असा मरावयास नको होता. संत चोखोबा
वेशीखाली िचरडन
ू मेले, नामदे व हळहळले, त्यांचे ूेत शोधीत त्या ढगा यांतून त्यांची हाडे

नामदे वांनीच काढली, - पण ितथे पु हा नामाचा गजर क न त्यांना चो याला जवंत करता
आले नाह ! त्या गायीपे ा तो संत चोखा नामदे वांना सहॐपट ने

यारा होता. त्यां या

मृत्यूमुळे ते अत्यंत क ी झाले होते. मग त्याला का जग वले नाह ?
रामदासांनी िचतेवर जात असले या एका ूेतास आशीवाद दे वून उठ वले असाह चमत्कार
िल हला आहे . िचतेव न ूेते अनेक ूसंगी जीवनश

चे यंऽ पु हा चालू होऊन उठतात ह

यवहारात के हा के हा घडणार गो , पण रामदासां या बोलाफुलास गाठ पडताच तो चमत्कार
ठरला इतकेच! नाह तर समथाना संजीवनीचे अचूक साम य खरोखर च असते तर बाजी
दे शपांडे पावन खंड त कंवा तानाजी िसंहगड पडता आ ण िशवाजीराजे व हळता, रामदासां या
आशीवादासरशी तसले हं द ू रा ाचे मोहरे तर

जवंत केले गेले नसते का? ूत्य

िशवाजीराजे

गुडघी रोगाने आस नमरण असलेले समथाना कळले. समथ अत्यंत हळहळले, ते हा
िशवाजीला तर

जगवायचे होते! िशवाजी या मृत्यूची समथाना हौस न हती, उलट धाःती

होती. Ôराजे आ हांस सोडन
ू गेलेÕ
ःवीकारले! एका य:क
कर याचे

साम य

त ् बाईसाठ

अंगी

असताह

हणून समथ इतके द:ु खी झाले क त्यांनी ूायोपवेशन
ित या नव याला

बाजी,

तानाजी,

जवंत हो

िशवाजी या

हणताच हटकून
प ीना

आण

महारा रा यलआमीला वैध यात लोट याइतके समथ खुळचट होते, नामदे व द ु
हणा कंवा रामदासांचे वा नामदे वाचे, हे य:क

जवंत

ूत्य

होते असे तर

त ् गाय वा माणूस उठ व याचे नामम ह याचे

Ôचमत्कारÕ भाकड आहे त, ती बोलाफुलाची गाठ होती व फार फार तर संशयाःपद योगायोग
होता असे तर

हणा! आ ण काह झाले तर नामम ह याने जगात वाटे ल ते करता येते कंवा

संतां या ई र अिध ानावाचून काह एक यश भौितक राजकारणात येणार नाह असली पंगू,
खुळचट नी भाबड भाषा तर सोडा! बरे , हं दंन
ू ा छळणा या त्या बादशहांचा हातच छाट यात
अनमान करणारा तो दे व काह सासाळू वा मवाळू होता अशी शंकासु ा घेता येत नाह . कारण

आजगावकर पुढे ठासून सांगतात -)
ा नामदे वा दक संतां या छळाचे ूाय

बेदर या बादशहाला लगेच भयंकर र तीने

भोगावे लागले! त्या या ूजाजनांसह भोगावे

लागले. कारण थो याच दवसांत सुलताना या

वा यात िन नगरातील घरांतून असं य सप िनघाले आ ण शेकडो माणसांना त्यांनी दं िशले.
सपदं िशतांना खाटे वर घेऊन शेकडो लोक राजवा यास मुख आले!
काळे , पवळे , आर वण । गुजग हाले लंबायमान ।।
भरोिन िनघाले घर आंगण । सप रोिधली अवघी ध रऽी ।।
पाय ठे वावा कोठे तर । ह ी घोडे राव लंकर ।।
सप रोिधले अवघे अंबर ।।
(ह धडधड त क वक पना आहे . सत्याचे गालबोटसु ा नाह ितला. सव पृ वी िन अवघे
अंबर सपानीच भरले असे
असे

हण यापे ा कवी या मदत
ू माऽ सपच सप त्या वेळ भरलेले होते

हणणे त्यात या त्यात खरे होईल. त्या सपाचे रं गदे खील
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पाहन
ू न दले होते! अशा क वते या पुरा यावर असे

हणे Ôिस Õ होतात!)

नंतर सुलतान घाबरले. काशीपंतांना नामदे वाकडे धाडले. Ôसंतमहाराज, महावैंणवा या

छळाचे ूाय

त आपण सुलतानाला दलेत, आप या शापाने कती लोकाचे ूाण हरले ते पाहा!

त्या मृतांची िन त्यां या बायकामुलांची आपणास दया आली नाह , तर ूत्य
त्यांचे र ण क

शकणार नाह . तर दया करा िन आपले सपा

वेळ ॄ ानंदात रं गून गे यामुळे बेशु

आव न

भगवानसु ा

या !, नामदे व

ा

होते. पण त्यां या पाठ मागे असले या पांडु रं गाने त्यांना

सावध केले. ते हा ती ूेते िन ते बायकामुलांचे हाहाकार पाहन
ू ते िवले, Ôदे वा, हा हाहाकार बंद
कराÕ

हणून पांडु रं गास ूािथले. ते हा ती सव ूेते खाडकन ्उठू न बसली िन सपह जाग या

जागी अ ँय झाले!

(अपराध केला सुलतानाने, पण दे वाने जे सपा

सोडले त्याने हालहाल होऊन मेले

शतावधी ूजाजन. मु ःलमच न हे च तर नुसते ÔूजाननÕ
हाहाकार कर त रा हली हं दंच
ू ी, लोकांची, पण

हणजे हं दसु
ू ा! बायकापोरे घरोघर

या द ु ाने अपराध केला, संतांचा छळ केला,

ू
त्या सुलतानाला माऽ त्या लाखो सपातून कोणी चाटनसु
ा गेला नाह , त्याने

णभर तर

भूमीवर गडबडा लोळावे इतका एक चावासु ा घेतला नाह . न त्यासची ःवत:ची बायकामुले
दं िशली! संत तर ॄ ानंदा या बेशु तच होते, पण
दे वह शु वर न हता

याने हे सपा

सूड घे यासाठ सोडले तो

हणायचा! त्या पांडु रं गात जर काह राम असता तर त्याने ूथम तो

रावण गाठला असता, प हला सप जो सोडायचा तो हं द ू वैंणवांचा छळ करणा यावर एवढा
राजक य ूधान, त्याने का येऊन सांगायचे क सपा

मागे

ूधान, त्याने तर उलट असे सांगावयास पा हजे होते क
वैंणवांचा झडा फडक वणार

असे ूधान हं दत
ू तोवर होते

या बरे , काशीपंत एवढा राजक य
मुसलमानी त ास तोडन
हा
ू

हं दपदपादशाह
च ःथापा! पण असे संत, ःव नातली सपा े िन
ू

हणूनच ती बादशाह त े ह तशीच रा हली यात काय आँयच!

आ ण जे हा रामदास हे संत, वाघनखे, भवानी िन भाउसाहे बी घण ह श े आ ण प हले

बाजीराव पंतूधान झाले, ते हा त्या त ांचा लगोलग चुराडा उडाला

ात तर काय आ य!!)

वाःत वक पाहता नामदे वां दक पू य संतांनी त्यां या प र ःथतीत त्यां या श त्यनुसार
िन बु नुसार जे करता येईल ते जन हत केले हे च त्यांचे उपकार, हाच त्यांचा म हमा.
नामाचा म हमाह

इतकाच क

इहलोकातील खडतर जीवनामुळे ऽःत झाले या मनाला

आजूबाजू या प र ःथतीचा वसर पाड याचा िन ॄ ानंदासारखा आनंद दे यास या नामापासून
वैय

क उपयोग होतो. पण त्यापलीकडे ऐ हक सृ ीतील घडामोड त त्या नुसत्या नामा या

म ह याचा काड चाह

उपयोग नाह . ॄ ानंद लाभला, संत झाला, समाधी साधली क

तो

मनुंय कतुमकत समथ, सवज्ञ, सव ूकरणी परमूमाण असा कोणी मनुंय होतो िन त्या या
श दासरशी दे व वाटे ल ते उलटसुलट क

लागतो,

ा भाकड समजुतीपायीच त्या संताची

नसती वटं बना होते. ती भाकड समजूत अशा बोलपटांनी अिधकच बोकाळ याचा संभव उ

नये याःतवच ितचा असा ववेचक बु ने तीो ूितकार करणे बमूा
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१.७ लोकमा यां या आठवणी कशा वाचा यात ?
लोकमा य टळका या आठवणी आ ण आ याियका पु याचे ौीयुत बापट यांनी संम हत
क न महारा सच न हे तर उ या हं दःथानास
उपकृ त केले आहे . लोकमा यांसार या तपोतपे
ू
एका रा ा या नेतत्ृ वाचे महत्काय करणा या पु षा या आयुंयात शेकडो ूसंग, शेकडो

य

,

शेकडो प र ःथती आ ण शेकडो वषय उदय आ ण अःत पावत गेलेले अस याने त्या त्या
ूसंगी, त्या त्या वषयी त्या असामा य धुरंधुराने कशी कशी तडजोड कर त, पेचापेची लढवीत
आ ण प वऽे पालट त आपले रा ीय काय अ याहतपणे चालू ठे वले तो इितहास
पुःतकामुळे अत्यंत सुबोध, मनोरं जक पण प रणामकारक र तीने लोका या

ीसमोर उभा राहू

शकतो.
परं तु त्या इितहासाचे मम कळ यासाठ

ा मह वा या

ा सु या आठवणी व आ याियका कशा वाचा या

हे माऽ कळले पा हजे. कोणत्याह थोर पु षा या आठवणी िल हणारे सारे च त्यां या इतकेच
थोर असतात असे नसते. अथातच त्या आठवणी त्या लेखक
अ र सांग याचा ूय

केला तर नैसिगक ःमृित वॅम वा बु

वृ ांतावर पाड यावाचून आ ण त्यास

ःवाभा वकह आहे .
गो
दसर
ु

य

ंनी श यतो अ र िन

मता आपापली छाया त्या

कंिचत ्पुसट के यावाचून राहात नाह त व हे अगद

ह क जर एक वेळ अगद अ रश: टपून ठे वलेली आठवण असली तर ती

कोण या तर फुटकळ ूसंगाचीच अस याने त्या प र ःथतीत त्या

य

जी वा ये बोलली गेली ती सव प र ःथतीत आ ण त्या

ची ःवभा वक मा हती

आप याला सवःवी माह त असणे कठ ण अस यामुळे त्या
िनरपे

मतेच

य

एक क पत गो

य

वशेषाशी बोलताना

वषयावर ल त्या थोर पु षाची

कर त होती असे समजता येणे श य नाह . उदाहरणाथ िशवाजीराजाची
घेऊ या. महाराज एक

दवस मं यांसमवेत बसले असता एका मं याने

उ रे वर ःवार करावी क नाह हे वचारले. त्या मं या वषयी महाराजांचे मनात थोडासा कंतू
उत्प न हो यासार या गो ी लागोपाठ घडत आले या होत्या; परं तु महाराजां या खोल
ःवभावानु प त्यांनी त्याची कोणाशीह वा यता केली नाह . ते हा अशा संशयाःपद मनुंयाची
चौकशी कर यापूव त्याला काह
महाराज

दवस वागवून

यावा पण त्यावर व ास टाकू नये

हणाले, Ôछे ! छे ! उ रे शी आपला काय संबंध! आपली श

हणून

कती! आपली उ रे वर

ःवार कर याची मुळ च इ छा नाह !Õ हे वा य त्या सभेस उप ःथत असले या वृ लेखकाने
यानात ठे वले आ ण कोण या प र ःथतीत ते वा य उ चारले गेले याची क पना नस याने
महाराज वार यानंतर ती आठवण

हणून ते ूिस

महाराज उ रे वर ःवार कर या या व
Ôमुळावरच घाव घातला पा हजेÕ

केले. साधारण वाचकाचा समज झाला क

होते. तेव यावरच न भागता ौीमंत बाजीराव जे हा

हणून गजत पराबमाची कु हाड पाजळू न िनघाले ते हा त्या

ःवार त जाऊन जीव धो यात घाल यास िभणा या कत्येक भागूबा नी तो आठवणीचा आधार

घेऊन Ôिशवाजीदे खील उ रे या ःवार स

व

होते! इतक

आपली श

नाह

!

हणून

हणाले होतेÕ असे कुणकुणत आपला िभऽेपणा खरा शहाणपणा होय अशी आपली ःवत:ची
समजूत क न घेऊ लागले इतकेच न हे तर बाजीरावासच वे यात काढू लागले!
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ा क पत गो ीतला सगळा वपयास आठवणी वाचताना काय तारत य ल ात ठे वावे

लागते हे न कळ याने झाला.
मु य गो

जी वाचकाना

ा उदाहरणाव न कोणाह थोरामो यांचा आठवणी वाचताना

यानात ठे वली पा हजे ती ह

आठवणीनेच त्या पु षाची त षयक मते अमुकच होती

क

त्यातील कोणत्याह

एका

हणून आपण िस ा त ठरवू नये; तर

त्या वषयावर ल िनरिनरा या ूसंगी आ ण प र ःथतीत त्या पु षाने काय मते य

केली ती

सव ऐकऽ क न त्यांचा सम वय लावून पाहावा आ ण मग तो सम वय जुळला तर त्या
पु षाची त्या वषयी अशीच मते होती असा िस ा त करावा. के हा के हा असेह होईल क
एकाच

वषयावर त्या पु षाची इतक

विचऽ मते िनरिनरा या आठवणीत ूिस

असतील क त्यां या प र ःथत्या दक म यादांचा
अश य

हावे. अशा वेळ

िस ा तच क

त्या

वचार केला तर

वषयावर त्या पु षाचे िन

झालेली

सम वय जुळू शकणेच

त मत अमुकच होते असा

नये. कंवा त्याचे मत बदलत गेले असा िस ा त करावा. तथा प त्या दस
ु या

िस ा तापे ा प हलाच अिधक तकशु
परं तु पुंकळ वेळा हे िनयम

होय.

यानात न ठे व याने लोकमा यांसार या वल ण पु षा या

िभ न प र ःथतीत Ôदे शे काले च पाऽे चÕ या

यायाने दले या एकाच वषयावर ल िभ न

दसणा या मतांपैक आपणांस अनुकूल पडे ल तेवढे च मत वा वा य वा आठवण लोक उचलून,
ूथम ःवत:ची आ ण मग दस
ु यांची फसवणूक के याचा दोष कोणी समजून आ ण कोणी न

समजून ःवत: या पदई पाडन
घेतात. उदाहरणाथ अःपृयतािनवारणा वषयी लोकमा यां या
ू

मताचा ू

घेऊ. दस
ु या खंडात शंकराचाय डॉ. कुतकोट

यांनी

दले या आठवणीत

लोकमा यांनी त्यांस त्या काळात सांिगतले होते क , तु ह अःपृँयता िनवार या या सभेचे
अ य पद समाज त्या मताकडे झुकेतो ःवीका
मतास टळकांचे मत समजून कोणी
आ ह ह त्या चळवळ त समाज िस

होते, आ ण

हणून

होईतो पडणार नाह !Õ परं तु ूत्येक गोमागणेश जर

दलेला उपदे श ःवत:स

अःपृँयता िनवारणाथ ूत्य

दले या

हणतात Ôअहो लोकमा य बघा! ूत्य पणे अःपृँयता

होईतो अशा चळवळ त पड या या साफ व

टाकून दे यास समाज िस
टळकानी शंकराचायास

नये. या शंकराचायाना त्या काळ

दला असे समजून समाज िस

काह एक करणार नाह तर तो समाज िस

एखादे दवशी उजाडताच उभा हं द ू समाज पूव पृ◌ृ वी गाईचे

होईतो

होणार तर कसा?

प ध न वंणूचे दाराशी उभी

राह त्याूमाणे आपण होऊन रातोरात एकाएक मत पालटले गे याने त्या महाशयाचे दाराशी
गायीचे कंवा ूःतुत यो यतेस शोभणारे बैलाचे
फोडन
ू

प ध न उभा राह ल आ ण क ण हं बरडे

हणेल, Ôअहो ौीयुत गोमा गणेश! हा मी हं द ू समाज रातोरात झोपेतून कुशी पालटता

पालटता सहजगत्या मन पालटले गे याने आज अःपृँयतािनवारणास िस

झालेलो आहे Õ असे

का या गृहःथास वाटते? तसे त्यास वाटत असले तर तसे लोकमा यांस वाटत न हते. कारण
आणखी एका आठवणीत ौी. िशंदे यांनी सांिगतले आहे क जे हा मी टळकास
अःपृँयता िनवारणाचे काय सोडू क काय? ते हा टळकानी ःप

हणालो मी

सांिगतले, Ôतसे मुळ च क

पृ. २०३ ) िशंदे यांचे अःपृँयतािनवारणाचे ूय
नका.Õ (खंड दसरा
ु

हणजे ूत्य

महारमांगांत िमसळू न त्यांस िशकवून, धंदे दे ऊन सावजिनक न हे , घरादारातून दे खील
अःपृँयता हे नाव उ

नये; मनुंयाने मनुंयास पशूहू न दरू समजावे

नायनाट करावा अशा तीो ःव पाचे असताना, त्यास
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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हणून सांिगतले. कारण त्यांस माह त होते क समाज के याने िस द होतो. शंकराचा यास
त्यास िस
िस

झा यानंतर िमळावयाचे असते तेह के हा के हाच - पण बाक यांनी तो समाज

कर यासाठ समाज िस

नसतानाच अःपृँयता िनवारणाद बांितकारक चळवळ हाती

या या लागतात. त्या बांितकारक चळवळ हाती घे याचे आधी के हा के हा आपले िशर हाती
यावे लागते

ू ःवत:स तसे करवत नसेल तर क
हणून कोणास भीती वाटन

िनदान आप या भीतीस लोकमा यां या मताचे पूट दे ऊन तोच शहाणपणा
आ ण दस
ु यास फस व याचा य

क

नये.

नये. परं तु

हणून ःवत:स

यास लोकमा यांचे अःपृँयतेवरचे खरे मत

पा हजे असेल त्यांनी वर ल आठवणींबरोबरच त्या वषयावर ल सव आठवणी वाचा या
त्यांचे खरे मत काय होते ते ूदिशत होईल.

ा वषयावर लोकमा य

Ôपेश यां या वेळ ह अःपृँयांचे हातचे पाणी ॄा ण
असेल तर अस या दे वास मी दे वच मानणार नाह !Õ

हणजे

हणतात -

याले. जर अःपृँयता दे वास मा य

ा वा याबरोबर त्या ७००० वर समाजात

जो टा यांचा गजर उडाला त्याबरोबर मंडप खाली कोसळू न पडतो क काय असे वाटले. आता
ा रोगाचा नायनाट झालाच पा हजे. (खंड २ रा. पृ. २०४ ) हे मत टळकानी सावजिनक
या यानात सं◌ािगतले होते. एक या य
समाजात एखाद गो

जवळ नाह .

बांितकारक आहे हे कळताच ितचा नायनाट कर यासाठ लोकमा य

वेळ समाजाचे पुढे एकच काय पण दहा पावलेदेखील टाकून ितथेच ठाण मांडू न कसे ठाकत हे

यास पाहावयाचे असेल त्याने त्यां या झुंजी या काळातील ःफूत दायक वृ ा त आठवावा.

Ôमेले या

हशीस मणभर दध
ू Õ या

यायाने लोकमा य गे यावर आता जे लोक असे

हणतात

क Ôअहो लोकमा य पाहा! सुधारणा त्यांनीच करा या!Õ चहा ूकरणात त्यां याच वृ ी या
लोकानी ते जवंत असता त्यां यावर दहाबारा वष कडक ब हंकार घातलेला होता. त्यांस भट
िमळू

दला नाह . ल नाची अ त त्यांस ःवत: दे वळात जाऊन

धमपऽात तर ू छ न सुधारक आ ण वेदशा

पाखंड

ह ले चाललेच होते. पण तर दे खील

या य

दसले, समाज हतकारक

समाजाचे

जपून

टाकणा या

पुढे

एकेक

पाऊल

इतके

ावी लागली. वाई या

हणून त्यां यावर धममातडाचे सारखे
दसले, ते हा ते हा

लोकमा यांनीसु ा

गीतारहःयात

आचाया या मताशी होत असलेला आपला ूामा णक मतभेद मांड यास कमी केले नाह . त्या

वेळेस त्यां यावर झालेला भ डमारह हे च िशक वतो क समाज हताथ वेळेवर दहा पावले दे खील

ते समाजाचे पुढे जा यास कचरत नसत. कचरते तर ते आप या सामा जक कत यास
क ितलालुपतेपुढे बळ दे ते. तसा त्यांनी बळ
एकाच ूसंगाची आठवण िभ न य

दला नाह

हणूनच ते लोकमा य!

आपाप या महणश

- िन धारणाश

ूमाणे कशा

िभ नपण दे तात हे पाहावयाचे असेल तर नािशक या बांितकारकाशी त्यां या झाले या भेट चे
वणन त्या ूसंगी ूत्य

उप ःथत असलेले ौी. भट आ ण दातार या दोन नामां कत

महारा ीयांनी कसे दले आहे ते पाहावे. ौी. भट यांनी प ह या खंडात दले या त्या ूसंगा या
आठवणी या वाचनाने टळका या त्या भेट वषयी जी क पना मनात उभी राहते ित यापे ा
ौी. दातारशा ी यांनी

दले या दस
ु या खंडात त्याच भेट चे वणन आ ण मिथताथ वाचला

असता फार िनरा या ूकारची क पना मनात येते. हे उदाहरण एव याचसाठ

ावयाचे क ,

अशा फुटकळ आठवणी एकऽ क न त्या वाच या तरच थोर लोका या वतना वषयी
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कंवा एखा ा आठवणीव न ती

एकप ी वा एकांगी हो याचा संभव असतो.
हा िनयम न पाळता कुठ या तर एखा ा आठवणीतील कुठले तर एखादे वा य उचलून

तेच अिधकाराचे मत

हणून समज याने जनतेला कसे रा घातक वळण लागते याचे

प रणामकारक उदाहरण पा हजे असेल तर तेह ददवाने
आप या अवलोकनात अनेक वेळा
ु

आहे . लोकमा य वारं वार काह

काह

काया वषयी

हणत, Ôमाणसे कोठे आहे त? चाळ स

असतील तर मी येतो.Õ Ôशंभर असतील तर मी येतो.Õ असा काह ला

णक आकडा सांगून ते

साहसी माणसास आपण तसे साहस का कर त नाह ते सांगत. आता लोकमा यांसार या
लोकनायकाने काह माणसे दाखवा, मी नायकत्व करतो या

हण यात पुंकळ अथ आहे . परं तु

तेच वा य उ चा न जर ूत्येक मनुंय दस
ु यास उ र दे ऊ लागला तर केवढ अनवःथा

उत्प न होईल ती पाहा. लोकमा य ती वा ये राजकारणातील साहसी चळवळ वषयी बोलत.
ददवाने
आ हांस राजकारणास िशवता येत नाह . अःपृँयतेचा जो आ ह नायनाट क
ु

पाहत

आहो, त्या आम या कृ त्या वषयी अःपृँयतेने आमचा सूड उग व यासाठ राजकारणात तर
अःपृँयता मानणे आ हांस भाग पाडले आहे . ते हा तो ू

सोडन
ू दे ऊन संघटने या रा ीय

आ ण धािमक का यातह Ôमाणसे आणा, मी येतो,Õ हे वा य आळशी आ ण िभ या लोकाचे
कसे ॄीद बनू पाहत आहे , आ ण त्यामुळे कोणतेह नवीन धाडस, नवीन साहस, नवीन भरार
राजक य का यातह कशी अश य होत आहे एवढे च आपण पाहू.

एखा ाने एखाद वगणी काढली असता, ते काय मा य असूनह जर ूत्येक जण त्यास
हणेल शंभर

पये जमले क एकशेएकावा माझा!

दाखीव क एकशे एकावा मी दे तो. इतकेच काय, पण
भ च अस यामुळे त्यां या

याकडे जावे तो

हणणार शंभर

एकेचािळसावाÕ

हणून

पये

हणजे मूखपणा होय. अशा प र ःथतीत प हले

शंभरच कधी जमणार नाह त आ ण अथातच ते न जम याने वगणीह
जमणार नाह . तीच

पये

याने वगणी काढली तोह लोकमा यांचा

ा फुटकळ वा यासच ॄीद मानणार आ ण

जमले क मीह एक टाक न ! आधी टाकणे

हणतो शंभर

शू यावर कधीह

ःथती माणसांची. ूत्येक जण जर Ôचाळ स माणसे आणा, मी
हणेल आ ण ूत्येक जण जर या अकम यतेपुरताच

टळक बनू

पाह ल तर प हली चाळ स माणसे तर िमळणार कशी? चािळसानंतर ये याचे ॄीदवा य तु छ
मानून Ôजर इतर कोणी तुझी हाक ऐकत नसेल तर चल, तूच एकटा चल आ ण

ा तु या

हं द ू जाती या क याणाथ, मंगलाथ, हे आपले तन, मन, धन, ूसंगी हे आपले िशर ित या

चरणावर एकटा तू अपण कर! तुझे कत य तू कर! इतर करोत न करोत! तर चल, एकटा
चल!Õ असे, ॄीदवा य िल हलेला

वज घेऊन कोणी तर पुढे, ूथम पुढे घुसणार नाह तर

कोणीच पुढे येणार नाह ! काय कधीह होणार नाह !
जे हा जे हा महान काय घडली, मनुंयजातींचा कायापालट क न टाकणाई भूकंपीय महान
आंदोलने पृ वीस थरारत गेली ते हा ते हा चाळ स जमावे

हणून चािळसांकरता वाट न पाहता

समाजाचे पुढे एक पाय न हे तर एक शतक पुढे जाणा या कोणा ना कोणीतर पुरःसराने,
ूचारकाने आ ण हक
ु यानेच ती श यते या क ेत आणून सोडलेली आहे त. वानरसेनेचा

मागमूसह नसता, एकटा हनुमान एक पाऊलच न हे तर समाजाचे पुढे एक समुि उ लंघून
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गेला. एकटा गेला. चािळसांकरता न थांबता आपले एक याचे िशर हातात घेऊन गेला आ ण
सीतेचा शोध लावला. ते हा मागून वानरसेनेचा दळभार एकेक पाऊल टाक त रामचंिजी लंकेवर
आणू शकले. एकटा कोलंबस समाजाचे पुढे एक खंडचे खंड जाऊन कोणाची वाट न पाहता
अमे रके या तटावर झडा रो वता झाला. आ ण नंतर ःपेन या आ ण पोतुगाल या नौसै याचे
जंकते झाले. येशू

संचालक एकेक पाय पुढे टाक त त्या सेनेकडन
अमे रका
ू
ख ेिनट

काढली ते हा तो एकटा होता. महं मद त्या दर त एकटा होता क

भःताने

जेथे त्याने

मुसलमानी धमाची मुहू तमेढ रोवली. ते एकेकटे पुढे झाले ते हा चाळ स जमू शकले आ ण

आहे त, नाह तर ूथम चाळ स जण भ न
आज कोट कोट लोक त्यांचे झ याखाली डलत
ु

धमावलंबी झा यावर मग मी भ न धम काय तो सांगेन असे जर येशन
ू े
भ न धम काय हे कळ यापूव

हणाला असता तर

भ न होणे श य नस याने आज भ िॅ नयांचे नावह ऐकू

येते ना!
हणून तु ह
टाकतो हे

Ôचाळ स माणसे आणा मी येतो,Õ

हणणे सेनापती

कंवा समाजा यापुढे एक पाऊल मी

कंवा लोकनायक याला जर शोभते तर त्याचा आधार घेऊन

कोणी चाळ स माणसे आणीतो जेठा
ूत्येक अनुयायानेह तेच आपले ॄीदवा य क न दसरा
ु

मा न ःवःथ राह यातच शहाणपणा समाजावा असा त्या वा याचा मुळ च अथ होत नाह .
टळक

हणत Ôचाळ स आणाÕ

हणजे Ôतु ह ूथम पुढे

हा.Õ जो प ह याने पुढे होईल तो

मूख न हे तर तोच खरा टळकाचा चेला! कारण तो पुढे झा यानेच चाळ स पुढे येणे संभवेल
आ ण मग लोकनायकह येऊन िमळतील.
लोकमा यां या अस या एक या दक
ु या वा यासच त्या

वषयावर ल त्यांची िनरपे

आ ण सांगोपांग मते असे समज याने िभऽेपणासच शहाणपणा समज याची काह

लोकांस

कशी खोड ला◌ागत आहे हे बरे च वेळा अनुभवास आ याने त्या वा यांचा खरा अथ आळशी
लोक समजतात तसा लावणे कसे मूखपणाचे आहे हे ःप
ूथमारं भी सांिगत या िनयमाूमाणे

ा

सुदैवाने

उदाहरणाथ

क न दाख वले. परं तु आ ह

वषयावर या लोकमा यां या सव आठवणी एकऽ

क न वाच या तर त्या त्यां या प ह या वा याचा अथ कसा लावावा हे भांयह त्यांनीच
िल हलेले

आढळू न

येईल.

वामन

म हार

जोशी

यांची

आठवण

पाहा जोशी

:

टळक :

पण हा माग धो याचा आहे . त्याला लोकाची खर सहानुभूती पा हजे.
( कंिचत ् खेकसून) पण लोक

हणजे कोण? तु ह आ ह इ

िमऽ, इत्याद

िमळू नच लोक होतात!
जोशी

:

पण ते खरे खुरे पा हजेत.
दाख वलेत क

टळक :

हणजे िचकाट चे, न डगमगणारे असे शंभर लोक

ा मागाने एकशेएकावा मी आहे .

बरे शंभर आज िस

नाह त असे समजा, पण नाह त

हणूनच शंभर गोळा

करायला नको का? चला, आजपासूनच आपण या कामाला आरं भ क

या. मी

प हला. तु ह दसरे
होता? शंभर िमळा यावरच काय आरं भू; त्या वेळेसदे खील
ु

मी पुढे होईन. काय बाधा असेल ती मी सोशीन. मागाहन
ू इतर चला. होता
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ना दसरे
ु ? काम शंभर िमळा यावर सु . स या नुसते नाव न दावयाचे. काय

एकशे एकावे हो यास दे खील इतका उशीर!

महारा ातील त णांनो, हा पाहा खरा टळक! Ôया; मी प हला!Õ या वा यात ूित बं बत

झाले या या ॄीदास पाळा! मग शंभर काय, शंभरहजार लोक येतील. न आले तर तुझे कत य
तू क न जाशील! चािळसां या मागून लोकनायक येतील. पण लोकनायकास येणे श य
करणारा ते चाळ स जम व यासाठ तू प हला हो! ते हा महत्काय घडतील! ते हा हं द ू जाती
पुन: खडबडन
ू Ô येयं वा साधयेत ् । दे हं वा पातयेत ्Õ

हणून गजना कर त संघटनां या जातीच

कम ेऽात उभी राह ल.
आ याची गो
ह

ह क Ôचािळसानंतर मी येईनÕ कंवा Ôसमाजा यापुढे एकच पाऊल टाकाÕ

टळकाची वा ये महारा ात सवतोमुखी झालेली आहे त. परं तु Ôमी प हला!Õ हे वा य काह

िततके लोक ूय झालेले दसत नाह . अशा पेचात पाडणा या, अडचणीत आणणा या, कातड स
झ बणा या आठवणी न आठवणे हे साह जकच आहे !

यांनी कम ेऽातून पाय काढताना

समाजाचे पुढे एक सोडन
ू दहा पाय पाठ मागे टाक यास कमी केले नाह त्यांनी कम ेऽात पाय
पुढे टाकताना तो समाजा या पुढे एकच पाऊलभर आहे

हणून टळकाची

वाह दे ऊन काळजी

वाहावी आ ण पळ काढताना चािळसांची तर काय पण एकाचीह वाट न पाहता Ôमी प हलाÕ
हणून जे ूथम पळाले आ ण माजघरात जाऊन दडले, त्यांनीच पु हा परत त ड दे याचे

ूसंगी एकटे पुढे जाणा यास मूख आ ण साहसी
आपण समाज िस

हणून दषू
ु न लोकमा यांचेवर ल भ

साठ

झा या वना चािळसावा तर काय पण शंभरावा सैिनक हो यास काकू

करावी यात काह च यात काह च आ य नाह . टळका या सोईःकर िशकव या तेव या पाळणे
ह च टळकभ

ची त्यांची या या आहे !

परं तु अशा लोकांस सोडन
ू

पु षाचे खरे

गत काय हे

दले तर

यास

टळकाचे काय

कंवा दस
ु या कोणा थोर

ूामा णकपणे जाणावयाचे असेल त्याने त्या या एकेका

वषयावर ल समम आठवणी आ ण वचने एकऽ क न वाचावी. हाच त्यां या मताचा खरा अथ
समज यास एकमाऽ उपाय आहे .
- (केसर , १६२६)

***
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२.१ दोन श दांत दोन संःकृ ती
युरोपम ये वा अमे रकेत आज आपण पाय टाक याबरोबर आप या कानावर जर कोणचा
सवकष श द पडत असेल तर तो Ôअप-टु -डे ट Õ Ôअ यावत ्Õ हा होय. अगद

बूटपॉिलशची डबी आपण वकत
Ôह च डबी

टु -डे

य:क

त्

यावयास गेलो तर दकानदार
चटकन ् आप याला सांगेल क ,
ु

या रावसाहे ब!Õ Ôका, ह च का?Õ असे वचारताच तो उ रे ल, Ôकारण ह अगद अप ्

आहे बघा!Õ िशं याकडे गेलो तर शटचा, कोटाचा, जा कटाचा, पोल याचा,

अनेक घाट दाखवून त्यात या त्यात उ म िन मा
उ म िन मा

हणून जो घाट तो पुढे कर ल तो तसा

का आहे त्याची सार कारणे एका श दात

गारे ल - Ôअगद अप ्-टु -डे ! अगद अ यावीत ्!Õ उ म

वेष, अप ्-टु -डे

मनुंय अप ्-टु -डे

मा हती, अ यावत ्सोयी नाह

लहं याचा -

य

व याःतवी तो झ कन उ

हणजे अप ्-टु -डे असे ते अप ्-टु -डे

हणजे त्या त्या पदाथातील सव त्कृ

ूकार! जो

तोच अजागळ. हा अ यावत ्पणा, अप ्टु -डे पणा त्यां या बुटा या

बंदापासून तो वीज द या या बटनापयत जथे ितथे आढळू न येतो. त्यां या काल या बंदक
ु पे ा
आजची सरस, काल या वमानापे ा आजचे सरस, लंडन या या टोका या खोलीत बसून ते
परवा लंडन या त्या टोका या घरातील बसले या मनुंयाशी बोलू लागले. तर आज ते
लंडन या त्याच खोलीत बसून अमे रकेत बसले या मनुंयाशी दरू वनीने बोलत. काल ते

त्याच लंडन या खोलीतून ःकॉटलंड या घरात िमऽाकडे त ड क न सकाळचा बाजारभाव
वचारतात आ ण लगेच त ड वळवून मुंबईत बसले या अडत्यास सकाळचे सकाळ

ते

कळ वतात! असा त्यांचा ÔआजÕ त्यां या ÔकालÕ यापुढे सारखा धावत आहे ; ÔकालÕमागे पडत
टाकाऊ बनत आहे . त्यांचा ूत्येक ÔआजÕ Ôकाल याÕहन
ू इतका अिधक समंजस, सकस, सरस,
ठरत आहे क , त्यांचा ÔकालवरचाÕ व ास ढळू न ÔआजÕवरच अढळपणे बसलेला आहे ; इतका
अढळ क , ूःतुत या युरोप-अमे रकन जीवनाचे, संःकृ तीचे, ूवृ ीचे मु य ल ण जर
कोण या एका श दात अपवाद वजा घालुन य

वले जात असेल तर ते त्या अ यावत ् अप ्टु -

डे याच श दात होय. ूःतुत या युरोप अमे रकन संःकृ तीचे

वशेषनाम आहे - अप-टु -डे ट

अ यावत ्!!
पण आप या
सा या जीवनास

हं दरा
ु ात आजह आम या मनोभूमीत खोल खोल पाळे मुळे खुपसून जी

यापीत फैलावलेली आहे त्यास संःकृ तीचे नुसते मु य ल ण जर कोण या

एका श दात सांगावयाचेच झाले तर ते

या श दात सांगता येईल तो श द

Ôौुितःमृितपुराणो Õ हाच होय! अ यावत ् या, अप ्टु -डे

ू , मंथ, ज्ञान, सव त्कृ
चाल, धाटणी, टम

का आहे

झटकन ् एका श दात सांगेल क , ती अ यावत ् आहे

धाटणी, चाल, सुधारणा मा
उपयु

या अगद

उलट! कोणचीह

हणून युरो पयनास

हणजे
वःतू,

वचारताच तो जो

ू ,
हणून, तसेच कोणतेह ज्ञान, मंथ, टम

क अमा , यो य क अयो य का आहे हे ठर वताना ती आज

आहे , सोयीची आहे , ूगतीकारक आहे क नाह , माग याहन
ू सरस, सकस आहे क
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िनबंध

नाह हे जवळजवळ मुळ च न पाहता प ह या धडा यालाच आ ह बहधा
जे पाहू, जे वचा ,
ु

ते हे क , ती ौुितःमृतीपुराणो

आहे क नाह ! आम या संःकृ तीचे अत्यंत ला जरवाणे भूषण

हणून आ ह जे जे ॄीद िमर वतो ते हे क , वेदात जे सांिगतले आहे त्या यापुढे गे या

दहापांच हजार वषात सामा जक, राजक य वा धािमक विधिनषेधात वा कौश यात रतीभरह

पुढे सरकलो नाह ! युरोप, Ôमी काल या पुढे आज गेलो क नाह , ूत्यह अिधक काह िशकून
अिधक शाहणा होत आहे क नाह , बापाहन
ू सवाई िनघालोच क नाह !Õ

हणून हंु कार त आहे .

आ ह सा या ÔकालÕ या तर राहोच पण ऐ हक ÔकालÕ याह पुढे गेलो नाह च क नाह , गे या

पांच हजार वषात अिधक शहाणे झालो नाह च क नाह , असे हंु कार त आहो! बापास कळत

न हते, ठाऊक न हते, ते मला कळू लागले, तसे काह नवीन िशकलो तर मग बापाचे बापपण

ते काय रा हले! ह आमची भीती! आमचे पूवज ऽकालज्ञानी होते ह आमची ूितज्ञा! आ ण
त्यांना जे ठाऊक न हते ते मी िशकलो असे मानणे कंवा तसे काह िशकणे

हणजे त्यां या

त्या ऽकालाबािधत ज्ञानम ेचा उपमदच अस याने तसे पाप आप या हातून कुठे घडत तर
नाह ना, त्यांना कळत न हते असे तर मला काह कळू लागले नाह ना, ह आमची िचंता!
या बैलगाड त बसून आमची संःकृ ती चालली होती त्याच बैलगाड त बसून या

वेदकालीन

आगगाड या युगातह

ती र र र कर त चालत आहे . ह

आमची ौुितःमृितपुराणां याह

आधीपासून आहे , त्यानंतरची आहे , आजपयत सारखी चालत आलेली आहे . ज मापासून
मरणापयत,

अंत्ये ीपयत

गभाधानापासून

मनुःमृतीसार या अगद आ

जो

जो

आचार,

िनबध

(कायदा),

अिभूाय,

ःमृतीत सांिगतला आहे तो तो आचार वा िनबध का हतकर

आहे वा आचरणीय आहे याची िच कत्सा क न न हे तर मु यत: आ ण बहधा
Ôएष धम:
ु

सनातन:Õ ह ठाम राजमुिा ठोकूनच होय. तो ौुितःमृितपुराणो

आहे इतके इकच महाकारण

पुढ क न! Ôलसूण का खाऊ नयेÕ तर तो कोणत्याह प र ःथतीत वै क
नाह

ाची िच कत्सा न करता केवळ Ôएष धम: सनातन:Õ आहे

उ रािभमुख करावे पण राऽी द

या हतावह आहे वा

हणून! Ô दवसा मलमूऽोत्सग

णािभमुखचÕ का? Ôएष धमःसनातन:Õ आहे

हणून! आम या

प ह या ौीमान ्मनू राजष या राजवट पासून तो शेवट या ौीमंत रावबाजी या राजवट पयत
राज यवहारातह अनेक महत्वा या जातीय वा रा ीय ू ांचे जे िनणय दले गेले ते, ती गो

होती क नाह याची फारशी कंवा मुळ च फोड न करता केवळ

बदलत्या प र ःथतीत उपयु

ह च एक ठर व राजमुिा ठोकून होत क Ôनवे क

नये; जुने मोडू नये!Õ िशवछऽपती वा शाहू

छऽपती, प हले बाजीराव िन शेवटचे बाजीराव यां या द रातील शेकडो िनणयपऽांतून हे वा य,
सव ववाद खाडकन ्बंद करणा या ॄ वा याूमाणे जेथे तेथे कसे आढळू न येते ते इितहासज्ञांस
ठाऊक आहे च. जुने नडू लागले, सडू लागले,

हणूनच जे वाद, यादवी, संकटे उत्प न झाली ते

तोड याचा िन ती िनवार याचा ू ाचा िनपटारा पु हा आपले तेच Ôजुने मोडू नये, नवे क
नयेÕ याच सूऽाने युगोयुगे केला गे यामुळे ते जुने अिधकािधक नडतच, सडतच, जे चालले
आहे ते थेट आजपावेतो! तर ह आजसु ा ःपशबंद , रोट बंद , िसंधुबंद ूभृती दधखु
ु ळा क न
सोडला आहे त्या
हण वणारे ह
याकूळ

ा

होत्साते

ढ तोड याचा ू

िनघताच पु हा आपले सनातनीच न हे त तर सुधारक

ढ स वा त्यां या उ चाटनास Ôशा ाधार आहे का?Õ

ाच एका ू ाने

मंथावर

गु हाळे

मंथ

िलह त

आहे त.

शा ाथाची

एरं डाची

गु हाळे

व त्प रषदांतून चालवीत आहे त. मनू राजष चा तो Ôएष धमःसनातन:Õ शाहराजष
चा तो Ôजुने
ू
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मोडू नये, नवे क

नयेÕ आ ण आज या ॄ ौींचा हा Ôशा ाधार आहे का?Õ हे ित ह गृहःथ

या एकाच मूळप षाचे औरसपुऽ आहे त तो पु ष
खरोखर आम या हं दसं
ू ःकृ तीची पूवापार विश
ते

एका

िनबंध

श दात

अपवादाद

वजा

जाता

हणजे Ôौुितःमृितपुराणो Õ हाच होय!

ूवृती कोणती, ल ण कोणते, महासूऽ कोणते
य

वण

असेल

तर

तो

श द

हणजे

Ôौुितःमृितपुराणो Õ हाच होय!!! आज या युरो पयन संःकृ तीचे जे मु य ल ण Ôअ यावत ्Õ

त्या या अगद उलट! ते पूजक ÔआजचेÕ आ ह ÔकालचेÕ! ते न याचे, आ ह जु याचे! ते
Ôता याÕचे भो े , आ ह Ôिश याÕचे ! एकंदर त पाहता त्यांची संःकृ ती अ यावती, आमची
पुरातनी!
या अ यावती िन पुरातनी संःकृ तींची आजची ठळक उदाहरणे

हणून जर

आ ह

युरो पयन आ ण भारतीय जनपदांचाच वशेष उ लेख केला असला तर वाःत वक पाहता हा
अ यावत ्पणा

कंवा पुरातनपणा कोणत्याह एका जनपदाचा वा जातीचा अप रहाय गुणधम

नसून तो मु यत: एका त वाचा गुण आहे . अप रवतनीय श दिन

ूयोग म िन ूयोगिस

धम आ ण ूत्य िन ,

वज्ञान यां या िभ न नावे आहे त. जे जे धममंथ अपौ षेय

हणून

समजले गेले त्यां या त्यां यात सामावलेली संःकृ तीह सहजच अप रवतनीय समजली जाते
आ ण जे लोक त्या धममंथाची स ा आप यावर चालू दे तात ते ौुितःमृितपुराणो ाचे, या
पुरातनपणाचे, बंदे गुलाम होऊन बसतात. त्या धममंथां या चाकोर बाहे र त्यांना पाऊलह
टाकता येत नाह . हे धममंथ जे हा ूथम रचले जातात ते हा ते बहधा
कोणची तर एक
ु
सुधारणा घडवून आण यासाठ च रचलेले असले तर

आप या ःवत:भोवती ई र

आज्ञेची

ूभावळ िमरवून आप या श दास अप रवतनीय, कधीह न बदलणा या विधिनषेधांचे ःव प ते
दे त अस यामुळे ते लवकरच भावी सुधारणेचे क टे शऽू बनतात. त्यां या दोन पु
आत सार व

िन सारा काल डांबून ठे व याचा वेडगळ अ टहास जर ते करतात तर सदा

चंचल, सदा नवीन, अद य आ ण अमोघ िनसगश
पु

यां या

आ ण कालगती त्या धममंथां या दोन

यात िनत्याची थोड च थांबून राहते! ईशूे षतांची वा ूत्य

जर हे धममंथ ूकािशलेले असले तर भूकंप,

ई राची मनगढं त सह ठोकून

वालामुखी, जलूलय िन वळाघात यांना या

पो यां या ताडपऽी पुरचुंड त गुंडाळू न ठे व याचा त्यांचा सारा ूय

फोल ठरतो. एखादा भूकंप

त्यां यातील भूगोलास मड यां या उतरं ड सारखा सहज कोलमडन
दे तो. त्यां या अत्यं◌ंत
ू

प वऽ न ांस

वालामुखी एका घोटासरशी गटकन ् पऊन टाकतो. त्यांना ठाऊक असलेली

खंडेची खंडे बेप ा होतात. ई रा या नावाने जर ते मंथ अवतीण झालेले असले तर त्यां या
श दांची पत राख याची ई रास लवलेश आवँयकता िन आवड अस याचे या ई र

तीच त्यां या इितहासाची. वेदांतील
उत्पातांव न दसत नाह . त्यां या भूगोलाची जी ददशा
ु

दाशराज्ञ यु

हणजे पंजाबसार या एका ूांतातील

ज

ाएवढा या दहा राजांची कटकट.

ितला त्या काळ या आय रा ा या बा यकालात इतके मह व आले क , ित या यशापयशापायी
अ न, सोम, व ण यां या ूाथना, क णा, साहा य भाक यासाठ सू े रच यात आली आ ण
दे वदे वतांनाह पआय वपआय
तीच गो

ावे लागले.

भ न, यहद
ु , पारशी, मुसलमानी ूभृती य चयावत ् अपौ षेय मान या

गेले या धममंथांची आ ण त्यातील त्या काळ या इितहासाची. त्यां या रचनाकाली त्या त्या
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बांधून ठाकणा या ल

ल

िनबंध

ऽखंडात मोच

सैिनका या ूचंड महायु ां या मानाने त्या मूठभर लोका या

कटकट आ ण आज या जग याळ साॆा यां या मानाने त्यांचीं तीं

ुि रा य िन राजधा या

इत या तु छ ठरतात क , त्यास एवढे गौर वणारे मंथ ई रूणीत, ऽकालदश , सवज्ञ आ ण
ऽकालाबािधत

समजणे

हाःयाःपद

वाटावे.

त्या

दे वदे वतांनादे खील ते राजे, त्या राजधा या, ती रा े र

धममंथात

व ण याूमाणे

जर

णे इतके मह वाचे वाटत होते क ,

त्यासाठ ई र य सू े , आयने िन दे वदतां
ू ची सै ये त्यांनी धाडावी, तर मग त्यां यावाचूनह

जग चालू शकेल असे त्याच ई राला पुढे कसे वाटले? आज ती बा बलोन या नेबूचदनेझारची
राजधानी कुठे आहे ? ते इॐाइलांचे सुवणमं दर, ते असी रयन, ते खा डयन, ते पारिसक, त्या
रागीट मोलाक दे वतेची ती दे वळे , ते लोकचे लोक कुठे गेले? रघुपते:
यदपते
ु :

व गता रकोसला?

व गता मथुरापुर ?

ूकृ ती आ ण काळह असा त्या ःवत:स अप रवतनीय आ ण ऽकालाबािधत समजणा या
धममंथां या ताडपऽांचा चुराडा उडवीत सारखा ःव छं द िधंगाणा घालीत असता त्या मंथां या
शेवट या अ रा या पुढे पाऊल टाकायचे नाह असा मूख ह ट धरणा याती लोकाची संःकृ ती
त्या त्या धममंथा या ूाचीन संःकृ तीपे ा कधीह

अिधक

वकासू शकणार नाह

हे काय

सांगावयास हव?
जोवर बायबलाला अप रवतनीय अपौ षेय धममंथ मानीत होता तोवर युरोपह

असाच

आ ण याच ौुितःमृितपुराणो ा या, याच पुरातनी ूवृ ी या आडातील बेडू क होऊन पडला
होता. पृ वी वाटोळ

आहे हे नवीन सत्य आ वभूत होताच ती तशीच आहे क

नाह

हे

ठर व यासाठ बु ग य िन ूयोग म अशा कोणत्याह कारणा वषयी फारशी वाःतपुःत न
करता याच युरोपने एकदा इतकेच काय ते वचारले होते क , Ôपण बायबलात तसे िल हले
आहे का? पृ वी वाटोळ आहे ह गो

ौुितःमृितपुराणो

आहे का? जर बायबलात ती सपाट

आहे असे सांिगतलेले असेल - आ ण तसेच िल हलेले आहे ! - तर पृ वीने सपाटच रा हले
पा हजे! कोलबंसाने अमे रकेचा शोध लावून, ितला ूत्य

पाहन
ू परत यानंतरह तसले एखादे

खंड, ई रूद , सवज्ञ, ऽकालाबािधत, बायबलात उ ले खलेले नस यामुळे ते नसलेच पा हजे
हणून त्याच यूरोपने धमाज्ञा सोडले या होत्या! अत्यंत दधखु
ू ळा असला तर ह

अःखलनीयच (infallicle) असला पा हजे

हणून याच युरोपची एकदा

पोप

ढ ौ ा होती. कतीह

पापी असला तर पोपला पैसे भ न त्याची विश याची िच ठ आप या ूेता या हातात दे ऊन
ते पुरले गेले क , ःवगाची दारे त्यास उघडलीच पा हजेत! या ौुितःमृितपुराणो
ल ावधी ूेतां या हातांत तशा ल ावधी िच

या असले या याच युरोप या कबरःथानास

उकरले असता अजूनह आढळतील! जी युरोपची गो
पुरातनी धमूवृ ीस लाथाडन
तुमुल
ू

िन ेने

तीच मुसलमानी जगताची. युरोप या

वरोधानंतर आज तर

वैज्ञािनक अ यावती ूवृ ीचा

पुरःकता झालेला आहे . पण केमालपाशाचा तकःथान सोडला तर बाक चज मुसलमानी जगत ्,
हं द ू जगताूमाणे, आजह

या Ôबाबावा यं ूमाणंÕचेच बंदे गुलाम झालेले आहे . याःतव

हं दंू
ू माणेच मुसलमानह युरोप या त्या वैज्ञािनक, अ यावती संःकृ तीपुढे एकसारखे हतवीय

िन हतूभ होत आले आहे त. तीच ःथती यथाूमाण पारिसकाची,
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िनबंध

या लेखात आप या हं द ू रा ापुरतेच मु यत्वेक न बोलावयाचे अस याने वर ल धािमक

िन वैज्ञािनक अशा

या दोन ूवृ

सांिगत या, एक पुरातनी िन एक अ यावती अशा

या

दोन संःकृ ती उ ले ख या, त्यांची सवसाधारण चचा येथेच सोडन
ू आम यापुरते हे वशेषक न
सांिगतले

पा हजे,

क

त्यांपैक

प ह या

ूकार या

ौुितःमृितपुराणो ा या

पंज यात

आम याूमाणेच ती चुक करणारा ूत्येकजण फसत आलेला आहे , हे जर वर दाख वले असले
तर ह त्यायोगे आ ह त्याच पंज यात यापुढेह राहणे
समजता कामा नये. आ ह

यास अपौ षेय िन

यच आहे , सहजच आहे असे माऽ

ऽकालाबािधत मानीत आलो, तो धममंथ

आज या सा या उपल ध धममंथांत पुरातन - पाच हजार वषापूव चा धरला, तर ह पाच हजार
वष मागासलेला! जग पाच हजार वष पुढे गेलेले !! परं तु ए◌ूनह आज या काळ उपयु

ते

आज या काळचे वैज्ञािनक शहाणपण न िशकता त्या पाच हजार वषार◌ं
् पूव या शहाणपणाहन
ू

शहाणे

हावयाचे नाह असा कृ तसंक प आ ह कसे क न बसलेलो आहोत, त्यामुळे आ ह

पाच हजार वषापूव या अडाणीपणापासून आजह
कवटाळू न धर त आहोत ते ःप

कर यासाठ

ज मितथीपासून मृत्यूितथीपयत कसे

या धािमक संःकृ ती या, पुरातन ूवृ ी या,

अंधपरं पएचीं दोनचार उदाहरण द दशनाथ वचारात घेऊ.
ूथम ह आपली यज्ञसंःथाच पाहा. अत्यंत थंड ूदे शात अ नीचे सतत साहचय सुखावह
असते. अशा कोणत्यातर शीत ूदे शात िन हमसंकुलकाली ह संःथा ज मास आली असावी.
त्या वेळ

ूत्येक घर

अखंड अ नहोऽ आ ण वेळोवेळ

मोठमोठे ू विलत होणारे यज्ञ

आरो यूद आ ण सुखमय होत असतील; पण आजकाल या हं दःथान
या अस
ु

उंणतेत

ा

अ नपूजेने कोणतेह भौितक हत साधत नाह . हे वणवे घरोघर आ ण गावोगाव भडकवून
ठे वणे असुखोदकच होते. पूव अ नी पेट व याचे साधनह सुलभ नसे. रानावनांतून झाडावर
झाडे घासून अ नी सहज पेटताना पाहन
ू ूाचीन मनुंयाला कृ ऽम अ नी उत्प न कर याची
व ा त्या विश

लाकडावर लाकूड घासून सुचली िन साधली असावी. ती यज्ञसंःथेत त्या

काळ उपयो जली गेली तेह साहा जकच होते. पण त्यावर धािमक छाप पड यामुळे आता
अ नी आगपेट तील काड या गुलातह
यज्ञातील प वऽ अ नी

हटला

अगद

माणसाळू न ठे वता येऊ लागला असताह

हणजे तो त्या अत्यंत ूाचीन आ ण

हणूनच आज अत्यंत

अडाणी ठरले या प तीनेच मंऽपूवक लाकडावर लाकूड घासून Ôअ ने ूद

होÕ अशा

दयिावक ूाथनांनी पेटवावा लागतो! लाकूड आ ण गारगोट या अडाणी साधनांपलीकडे अ नी
चेत व याचे साधन गे या पाच हजार वषात आ हं ◌ास शोधता आले नाह ! युरोपने आगपे या
काढ या, वीज काढली, Ôद प योित: नमोःतुतेÕ इत्याद क णा न आळ वता बुटाने जर बटन
दाबल तर पटकन ् लखलखाट पाड यास वजेस दासीसारखे भाग पडू लागले; पण अजूनह

ौुितःमृितपुराणो
पा हजे!

प वऽ अ नी

मागासले या

धममंथास

हटला, क तो लाकडावर लाकूड घासूनच पेट वला असला
ऽकालाबािधत

मागासलेले राहणे असे भाग पडते! अ न ह
ूाचीनांची ूामा णक भावना होती आ ण

मान यामुळे

त्यां या

इतके

सदो दत

दे वता आहे . Ôयज्ञा भवित पज य:Õ अशी

हणूनच ते त्यात मणोगणती तूप ओतीत ते का हे

समजते. तर पण आता हजारो वषा या अनुभवाने हे िन

त झाले आहे क , अ नीचे नैसिगक

गुणधम त्यास राग वले तर जाःत होत नाह , ूसा दल तर सौ य होत नाह त; घृताची सतत
धार ध न Ôअ ने नय सुपथा राये अःमान ्दे व वसुनािन व ानÕ अशी ूाथना कर त राहणा या
समम सावरकर वा मय - खंड ६

८१

वज्ञानिन

िनबंध

यजमाना याह घरास तोच यज्ञीय अ नी संधी साधली, क जाळू न भःम कर यास सोड त
नाह ! आ ण यज्ञाचे वणवे सारखे पेटले या भारतवषाम ये दहा वषात जतके दंकाळ
पडतात
ु

िततके दमड या आगपेट त त्या अ नीला क डन
टाकणा या युरोपम ये शंभर वषात पडत
ू
नाह त. यज्ञमंऽ आ ण पज यसू े

हणून

हणून भारतवषाचा कंठ कोरडा झाला तर या

धािमक मतास पज य भीक घालीत नाह . पण ितकडे रिशयात पाहा. पज याचे वैज्ञािनक सू
शोधून काढले जाताच आता कोणीह आ ण पावसाळा नसला तर के हाह Ôपज या, पड!Õ
हटल, क पज य झकत पाया पडतो! वमान दरू या नद वर फरवून आणले जाताना ते त्या

नद चे पाणी शोषून घेते. आ ण मग वाटे ल त्या शेतावर एखा ा भ न आले या ढगासारखे ते
त्या पा याचा पाऊस पाडते! अशा अनुभवानंतरह

आता त्या यज्ञसंःथेचे आ ह

वसजन

करावयास नको काय? जर थोड दध
ू उतास गेले कंवा तुपाची वाट लवंडली तर सुनांस सासवा

इकडे टाकून बोलत असताच ितकडे मणोगणती तूप समारं भपूवक आ ह आगीत तास िन तास
ओतीत बसलेली असतो! कारण? येवढे च, क

यज्ञसंःथेचे रा ीय कि
कृ तज्ञता

य वूनह

तसे करणे ौुितःमृितपुराणो

आहे ! त्या

हणून या आ यावतावर जे ूाचीनकाळ अनंत उपकार झाले त्या वषयी

आता यापुढे माऽ त्या आगीचे तुपाचा एक थबह

यथ न ओतता

बु ाूमाणे ती सार यज्ञसाममी िन ती यज्ञकुंडे गंगेत वस जणेच उिचत आहे . Ôयज्ञा भवित
पज य:Õ ह सूऽ खोडन
ू Ô वज्ञानदे व पज य:Õ हे सूऽ आता न या ःमृतीत घातले पा हजे!

तशीच ती शंकराचायाची पालखी. पालखी िन बैलगाड या वै दक काल या वाहनांनतर
गे या पाच हजार वषात नवीन वाहन असे काह आ हांस उ भ वता आले नाह ! वज्ञानिन
युरोपने तीन शतकात आज तीनशे वाहनूकार उ भवून सोडले. दचाक
, मोटार, आगगाड ,
ु
ू सायकलसारखे आप या पायाने वमान झडपीत जो तो
वमान; आ ण आता पाय वमान काढन

आकाशात उड या या बेतात आला आहे ! पण आमचे शंकराचाय चार माणसां या खां ांव न
अजून िमरवतातच आहे त! गावापयत ूवास मोटार तून होईल, पण गावात पा पूजेला िनघाले,
क

मोटार

पाखंड

ौुितःमृितपुराणो

ठरलीच!

त्या

ौुितःमृितपुराणो

पालखीत

बसून

मशाल पाजळ त जाणार! ूाकृ त जनांना राऽी तेवढे

भर दवसा

तीच

दसत नाह , मशाल

लागते. पण सकलशा पारावरपार णांना दवसांसु ा मशालीवाचून दसत नाह ! आ ण त्यातह
ती धुरकट मशाल हवी! तीहन
ू अिधक तेजःवी बनधुर वीजद प चालणार नाह ! कारण तो

ौुितःमृितपुराणो

मशालीहन
ू अिधक चांगला आहे

जी मशालीची तीच गो

हणूनच त्या य आहे !

त्या नंदाद पी समईची, पूव मं दराचे गाभारे अगद अंधारगुडु प

असत आ ण समईवाचून दवा माह त नसे, ते हा समईचा नंदाद प यो यच होता. पण आता
वीज गोलकानी गाभारे

ूावी य लाभणार नाह .

दवसासारखे झगझगाटले असताह

त्यांना नंदाद पाची पदवी

कंवा

या वीजगोलकाकडे पाहन
ू ःवत:च दपून जात आहे ती समईच तेवत

ठे वली तर दे वास दवा दाख व याचे पु य लाभणार! अिधक ूकाशणे हे द याचे दवेपण न हे ;
तर ौुितःमृितकाळा या िमणिम या
याःतवच

वजे या

योतीइतकेच ूकाशणे

द याला कोणीह , Ôद प योितनमोःतुतेÕ

हणजे खरे धािमक दवेपण होय!
हणून नमीत नाह त. तो मान

त्या िमणिम या सनातन समईलाच लाभला पा हजे.
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वज्ञानिन
बो

नाह .

या लेखणीपलीकडे गे या पाच हजार वषात आ ह दसरे
लेखनसाधन क पू शकलो
ु

वज्ञानी

संःकृ ती या

अ यावत ्ूवृ ी या

(टाईपरायटर) एकटक (मोनोटाईप), पं
आता बोलणारा या
आ ह त्या बो

युरोपने

मुिणकला

उचलली,

टं कलेखक

टं कक (िलनोटाईप) भराभर शोधून काढले. आ ण

वनीसरशी आपण होऊन लेख टं कत कर त जाणारा ःवंयंटंककह िनघू

घातला आहे ! िशवाजीमहाराजां या पूव

छापखाना

हं दःथानात
पोतुगीजांनी आणला; पण
ु

या लेखणीने त्या सु या लांबो या पानावरच आम या पो या कालपरवापयत

िलह त होतो! तशा ौुितःमृितपुराणो
पुःतक

िनबंध

छ तीने जी िल हली नाह ती पोथी कसली? बांधीव

आकाराचे छापलेले तेच धािमक मंथह

पो याच सोव यात वाचणारे

कतीतर

सोव यात न वाचता त्यां या त्या जुनाट

भा वक पंतपं डत िन भटजीिभ ुक आ ह

ःवत:

पा हलेले आहे त.
आ ह ज म घेतो तोच मुळ या ौुितःमृितपुराणो ात! उत्कृ
यांनी सुस जत अशा अगद अ यावत ् अप ्-टु -डे

युरोपात

ूकाश, वायुश यौषािध

असणा या ूसूितगृहात ूसूतीःतव जाणे हे

यांचे कत यच समजतात - तोच िश ाचार! पण आम या इकडे तोच िश चाराचा

भंग ठरतो! तशी सोय िन सवड असूनह अशा ूसूितगृहात जाणे
कृ त्य कर यासारखे

यांचे

घर या त्या ौुितःमृितपुराणो

हणजे कोणते तर अन वत

यांनाच अजूनह वाटते. पण तो ओशाळे पणा त्यांना आप या
अंधाराने दाटले या आ ण शेणामातीत सारवले या खोलीत

बाळं त हो यात मुळ च वाटत नाह ! ूकाश, वायू, श यौषधी यां या अ यावत ्सोयी आहे त का
हे पाह यापे ा पाचवीला आ ण ष ीला त्या सटवी- जवती यथाशा

ूसा द या जातात क

नाह त याचीच िचं ा अिधक! नाळ कापलेली कातरसु ा दे वीसारखी पाटावर मांडू न पुजायची,
हणून नरवेला या पाने-फां ा उं ब यावर आड या टाकाय या,

सटवीने खोलीत येऊ नये

भावाब हणींनादे खील दहा दवस ःपश क

ायचा नाह . डॉ टराला दे खील सचैल ःनान करणे

भाग पाडायचे, मूल प ह याच दवसापासून

सुपात, - तांदळ
ू सुपार ठे वून पुजले या सुपात -

घालून दहा दवस बाजेवर ते सूपच शेजार घेऊन त्यात मुलाला िनजवायच. सटवी- जवतीचा
फेरा राऽी बारानंतर येतो

हणून राऽभर जागायचे. वरं व याला मुलाचे कपडे घालून पाळ यात

ूथम िनजवायचे िन मग मूल त्या या शेजार िनजवायचे, सं याकाळ शांितपाठ चालायचा,
पाळ याचा प हला ध का आईने पाठ नेच

ायचा, या सा या संःकारात रितभर अंतर पडता

कामा नये - नाह तर बाळ-बाळं ितणीवर सटवीने झडप घातलीच

हणून समजावे! पण सटवी-

जवतीची इतक पऽास राखणा या हं दःथानात
च बालमृत्यूची भयंकर साथ सारखी चालू आहे !
ु

आ ण त्या सटवीला कधीह धूप न घालणा या, शांितपाठाचा पाठ कधीह न मांडणा या आ ण
सुवेराचा
युरोपातील

वटाळ घरभर काल वणा या पण ूकाश, वायु श यौषधींची काळजी घेणा या त्या
बाळबाळं ितणी या

वाटे स

जा याची

सटवी या

बापाचीह

त्यां यातील बालमृत्यूंची सं या सारखी घटत आहे . मुलगे इकडे द

छाती

होत

नाह !

ण ीुवावर चढाई करणारा

आ ण मुली इं लीश चॅनल एका झेपेत उडन
ू जाणा या! वज्ञानाची, अ यावती संःकृ तीची पूजा

करणा या त्यां या आज या ूसूितगृहातील ह
सटवीची पूजा करणा या

संतती पाहा आ ण कोयत्याकातर ची िन

ा आम या ौुितःमृितपुराणो

बाळं तखोलीतील ह आमची संतती

पाहा!
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वज्ञानिन
जी ज मितथीची गो

तीच मृत्यितथीची. प

िनबंध

या बंद, ःव छ पेट त ूेत झाकून नेणे

सोियःकर असते; तर पण त्या ठरा वक वेदकालीन बांबूं या ठरा वक िचप या, ठरा वक गांठ
मा न जी केली आहे , जी लचकत करकचत कधी मधेच मोडते आहे . त्या पाच हजार

वषापूव या ितरड वर, आपले विप
ू त ड उघडे टाकून, नको नको हे हाल

हणत

याची मान

लुटलुटत सारखी न ना कर त आहे त्या ूेतास, घर गवर चे खांड पेटवून, तोच अ नी त्या
मड यात घालून, ते िशंके हाती धर त, उघ याबोड याने ःमशानापयत जी आ े
ती ूेतयाऽा

कतीह

गैरसोयीची असली तर

पु य! कारण? ती ौुितःमृितपुराणो

सुदैवाने ूेते जाळ याची आमची प त चांगली आहे . पण ती चांगली
हणून चालू आहे . कारण

नेत आहे त
आहे !

हणून न हे तर सनातन

या हं द ू जातीत ूेते पुराणे हे च ौुितःमृितपुराणो

आहे , ते ती

पुर तच आहे त! जाळतात ते दे खील नवीन व ुतगृहात ूेत जाळ यास मा यता दे णार नाह त.
जे हा वीज ठाऊक न हती, आगपेट

िनघाली न हती, ते हा या अडाणी प तीने घ न

वःतवाचे मडके नेऊन पावसात मधून वझतेच आहे , मधून पु हा ढोसली जातेच आहे अशा
त्या ौुितःमृितपुराणो

िचतेवरच आ ह अजूनह ूेते जाळणार! जर कोणा भा वक मनुंयास

सांिगतले, क तुझे ूेत आटोपसर पेट तून नेऊन अ यावत ् व ुतगृहात झटकन ् जाळले जाईल,

तर त्या बातमी या ध

यासरशी तो जवंतपणीच मे याहन
ू मेला होईल! िन मृत्यूपऽात िलहन
ू

ठे वील क , मा या ूेताची अशी ददशा
होता कामा नये. त्या करकरत्या ितरड वर, ती
ु

लुटलुटती मान न ना कर त असताच, ते विप
ू त ड उघडे ठे वूनच त्या लाकड िचतेवर तसेच

ढोसले जात जात माझे ूेत जाळले जावे. कारण तेच ौुितःमृितपुराणो
गती दे ते ! खरोखर, या अप रवतनीय श दिन

असून परलोक स

धममंथांनी हजारो वषा या अडाणीपणास अमर

क न ठे वले आहे !
या

आप या

फुटकळ

वैय

हं दरा
ु ा या

क

ूकरणाूमाणे

अधोगतीस

रोट बंद ,

कारणीभूत

िसंधुबंद ,

होणा या

ौुितःमृितपुराणो च आज अमर क न ठे वीत आले आहे -रा
याःतव

हं दरा
ु ास

ा

काळा या

तडा यातून

दु

ःपशबंद ,

रा ीय

शु बंद सार या
ढ ं सह

हे

मरणा या दार उभे आहे !

वाचायचे

असेल,

तर

या

ा

ौुितःमृितपुराणो ा या बेड ने कतृत्वाचे हातपाय जखडन
ू टाकले आहे त ती तोडली त ड पा हजे.
आ ण ती सुदैवाने अगद आ ण सवःवी आप या इ छे वर अवलंबून आहे . कारण ती बेड

मानिसक आहे . युरोप चार शतकापूव पयत धमा या अप रवतनीय स े या असाच दास झालेला
होता - आ ण त्यापायी आप यासार याच दगतीस
पोचला होता. पण त्याने बायबलास दरू
ु

सा न वज्ञानाची कास धरताच, ौुितःमृितपुराणो ाची बेड तोडन
ू अ यावत ् बनताच, अप-टु -

डे ट

बनताच, युरोप गे या चारशे वषात आम यापुढे चार हजार वष िनघून गेला! ऽखंड वजयी

ू , ह
झाला! तसे आम या भारतीय रा ासह होणे असेल, तर ÔपुरातनीÕ युगाचा मंथ िमटन
ूाचीन ौुितःमृितपुराणा द शासने गुंडाळू न आ ण केवळ ऐितहािसक मंथ
स मानपूवक ठे वून,

हणून संमहालयात

वज्ञानयुगाचे पान उलटले पा हजे! त्या मंथांचा Ôकाल काय झाल?Õ

इतकेच सांग यापुरता अिधकार. आज काय यो य ते सांग याचा अिधकार ूत्य िन ,

ूयोग म

वज्ञानाचा!

अ यावत ्पणात

माग या

सव

अनुभवांचे

उपयु

सामावलेले असतेच; पण ौुितःमृितपुराणो ात अ यावत ्ज्ञानाचा लेशह
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वज्ञानिन
अ यावत ्, अप-टु -डे ट बनणेच इ . यापुढे कोणतीह गो

अिन

या ू ाचे उ र ती आज उपयु

क अनुपयु

पारखून दले पा हजे. ितला शा ाधार आहे का हा ू

िनबंध

चांगली क वाईट, सुधारणा इ , क
आहे या एकाच ूत्य

आता के हाह

व त्प रषदांत, त्या शा ाथा या एरं डा या गु हाळात, एकह

कसोट वर

वचाराला जाऊ नये. या

ण यापुढे

यतीत होऊ नये,

एकंदर त आज उपयोगी आहे ना? मग ते केलेच पा हजे! या एका वा या या एका घावासरशी
आ ह चार हजार वष सोडवू शकत नाह ते चार दवसांत सुटतील, चार दवसांत त्या

जे ू

बे याच तुटतील.
कोणती गो
ूयोगाने

रा ा या उ रणाथ आज अवँय आहे - ते बहधा
चटकन ् सांगता येते;
ु

ूत्य पणे

िस

क न

दे ता

येते.

पण

कोणती

गो

शा संमत

आहे

ते

ॄ दे वालादे खील िन ववादपणे सांगता येत नाह . आ ह कोणचाह मंथ अप रवतनीय आ ण
ऽकालाबािधत मानीत नाह . ौुितःमृितूभृती सारे पुरातन मंथ आ ह अत्यंत कृ तज्ञ आदराने
हणून. उन लं य धममंथ

आ ण ममत्वाने स मानतो, पण ऐितहािसक मंथ

हणून न हे .

त्यांतील सारे ज्ञान, अज्ञान आज या वज्ञाना या कसोट स आ ह लावणार आ ण त्यानंतर
आज रा धारणास, उ ारणास जे अवँय वाटे ल ते बेधडक आचरणार. आ ह अ यावत ्बनणार,
अप-टु -डे ट बनणार!

इतका िन य होताच आप या ूगतीला पाच हजार वषापूव या मागासले या संःकृ तीस

जखडन
टाकणार
ू
मोकळे झालेच

या ौुितःमृितपुराणो ाची मानिसक बेड

हणून समजा. मग त्या मु

हःतांनी

मागात आड या येत आहे त वा येतील, त्यांचेह

तुटू न आम या कतृत्वाचे हात

या बा ोपाधी आम या उ नती या

डोके ठे चून वाट मोकळ

करणे आ हांस

आज याहन
ू शतपट ने सुलभ झा यावाचून कदापी राहणार नाह .

***
२.२ आज या सामा जक बांतीचे सूऽ
कल ःकर मािसका या
ूिस ले त्यांची, मराठ

वज्ञानिन ,

व ान ् िन ूागतीक संपादकानी आमचे जे लेख

िनयतकािलकातून न हे तर

हं द , उद ू ूभृती िनयकािलकातूनह

वचार लोकांत चांगलीच खळबळ उडवून दे याइतक समालोचना होत आहे ह समाधानाची
गो

आहे . त्या लेखांवर जी ूितकूल मते पडताहे त त्यांची छाननी या लेखात आ ह पुढे

करणारच आहोत.

यांनी त्यास अनुकूलता ूदशली आहे , त्यांचे अिभनंदन कर यापलीकडे

त्यांस अिधक उ र दे याची आवँयकता नाह . परं तु ूितकूल मते छप वणारा प पात हा
सत्यूचारा या काय

जसा अनुिचत, तसाच अनकूल मते छप वणारा

अस याने त्यास बाजूस सा न या लेखातील मु य

वनयह

वधेयास अनुकूलताह

कती

अनुिचत
वःतृत

ूमाणात िमळत आहे , त्याचा दग ्दशनापुरता तर उ लेख ूथम क न टाक त आहो. पैक

ह या
ÔसकाळÕ ूभृती मराठ वृ तपऽांची मते वाचकानी वाचली असावीत. उ र हं दःथानात
ु

लेखांची समम भाषांतर अयािचत तत्परतेने हं द िन उद ु मािसकातून केली गेली असून ौीमान ्
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वज्ञानिन

िनबंध

भाई परमानंदांनी ःथा पले या जात-पात-त डक मंडळाने तर ःव ययाने त्या लेखांची ःवतंऽ
ू
पऽके छापून शेक यांनी वाटन

दली. ितकड या अनुकूल समालोचनेची एक वानगी

हणून

िन ूमुख ÔयुगांतरÕ मािसका या जुलै या अंकातील संपादक य ःफुटाचा काह

पंजाब या ूिस

भाग खाली दे त आहोत.
Ôूिस

दे शभ

ःवातं यवीर बॅ. सावरकरजीके पु य नामसे कौन भारत संतान अनिभज्ञ

होगा! वे गंभीर त्यागी और दे श हतके िलये मरिमटनेवाले पतंग है ! उनुके व

ापूण Ôरोट बंद

क बेड त ड दो!Õ Ôस चा सनातन धमÕ ूभृती लेख जो भी पाठक पढगे उ हे उनसे भू र भू र
लाभ होना िन

त है ! पाठकपा ठकाओसे अनुरोध है क उन लेखोको दोदोबार पढ! उनका Ôदो

श दोम दो संःकृ ितÕ यह लेख बडा ह करारा है !
तसेच द ली या Ôडे ली तेजÕ पऽा या संपादकानी आम या लेखांसबंधी आ हं ◌ास जे पऽ
पाठ वले आहे , त्यातील काह भाग येथे दे त आहो; तोह

वचार कर यासारखा आहे .

ÔÔ...I am a great admirer of you and your writings. In fact, it is a great pity that
the
people
of
this
part of the country, amongst whom there are numerous votaries of yours like myself
are
denied
the privilege of inviting you to this part of the country. The only manner in which
they
can
come
into contact with you is to seek light from you through the Press. Your recent article
puclished
in a Maharashtra paper on religion and science was splashed by Trj with a ५ columns
headline
and aroused much serious comment…’
अनुकूल समालोचनेचा इतका ओझरता उ लेख क न आता ूितकूल चचतील आ ेपांचा
स वःतर वचार क . हे आ ेप आणणारांचे मु यत: दोन वग पडतात ते असे २.२.१

प हला वग क टर सनातनी

प हला वग एकंदर त मीमांसका या वचारसणीस जो अवलंबतो तो. त्यांचा मु य कटा
असा क , कोणचीह गो

उपयु

आहे क नाह हा ू

द ु यम आहे . मु य ू

हा क , ती

ौुितःमृितपुराणो

आहे क नाह ? जर असेल तर तो धम, नसेल तर अधम. आ ण त्यांचे

ौुितःमृितपुराणो

अस याच पा हजेत. कारण जे ौुतीत तेच ःमृितपुराण िश ाचारात असणार;

दसरे
गृह त असे क , आज
ु

या

ढ

धम

हणून बहत
काळ मानले या आहे त. त्या
ु

कारण ौुितःमृितपुराणे िन िश ाचार यांत संपूणत: एकवा याता आहे . ूत्य
ढ अत्यंत हानीकारक ठरत आहे त हे िस
तसे आहे

हणून ती

ढ

अनुभवात

करणा यास ते च क सांगतात क , तर ह शा ात

आचरली पा हजे - वचनात्ूवृित: वचना नवृ : या लोक

हानीकारक असली तर परलोकात ती सुखदायक असली पा हजे. जर पुढे ौुतीत नाह ,
तु ह

हणू लागला तर ते च क सांगतात क ,

िश ाचारात ती आहे , धम

ा

या अथ ःमृतीत वा पुराणात वा िनदान

हणून बहत
ु काळ आचरली जात आहे , त्या अथ

असलीच पा हजे! ूःतुत या उपल ध ौुतीत सापडत नसेल तर आज लु
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वज्ञानिन
ौुितभागात असलीच पा हजे!!! ौुतीत आहे

हणून आजह

वग थांबत नाह . तर

हणतो - आज बहत
ु काळ ती ध य

ाह पुढे जाऊन तो

अथ आचरली जात आहे ,

ढ ध य आहे . इतकेच

िनबंध
हणून हा

हणून

या

ढ आहे त्या अथ ती ौुतीत असलीच पा हजे. आज आहे त्या

ौुतीत न सापडली तर आज नाह त्या ौुतीत असलीच पा हजे!!! बाल ववाह, पुन ववाहिनषेध,

ज मजात,

जाितभेद,

परदे शगमनिनषेध

जाितभेदातील

ूभृती

आज

पोटभेद,

अत्यंत

अःपृँयता,

हानीकारक

ठरत

रोट बंद ,

बेट बंद ,

असणा या

िसंधुबंद ,

ढ ंपासून

तो

बाळं तखोलीतील कातर या पूजेपयत िन ूेतयाऽेतील ितरड पासून तो भा याने आणले या
ू रड यापयत धम
माणसां या ऊर पटन

हणून आज मान या जाणा या सव संःकारांचे िन

ढ ंचे हा वग समथन करतो, आ ण ते उपयु
दे ता ते संःकार ौुितःमृितपुराणो

आहे त

एकमेव आधाराने! यालाच ते Ôशा ाधारÕ
ौुितःमृितपुराणो

ूवृ ी

वा अनुपयु

आहे हा मु य ू

हणून ध य असलेच पा हजेत

आहे हे गो

हणतो.
यास आपण चांग या

हणू त्यास उ े शन
ू होता. ौुितःमृितपुराणो

संपूणपणे एकवा यता

आ हा ःवत:स मुळ च मा य नाह ; हे काह आता न याने सांगावयास नको

आहे . फार काय, आ ह तर असेच मानतो क , ौुित
भरले या आहे त. आज या धम

ादे खील परःपर व

हणून पाळ या जाणा या शेकडो

ढ ंस

कंवा मतास Ôौुितःमृितपुराणो Õ मानतो

विधिनषेधांनी

ढ ंचा ौुतीस प ादे खील

नाह आ ण शेकडो ौुतींनी तीो िनषेधह केलेला आहे . याःतव या लेखात
या वा त्या

ा मु य िन

हणतात आ ण यालाच आ ह आम या रा ाची

Ôदोन श दांत दोन संःकृ तीÕ हा आमचा लेख मु यत: याच वगास,
अथ क टर सनातनी

न वचा

या

या ठकाणी

हणून त्यास तसे

हटलेले

नसून, हा आम या क टर सनातनी बंधूंचा जो वग त्यास तसे मानतो, त्यां या त डचे ते
वशेषण ितथे केवळ अनुवा दले आहे . काह आ ेपक इतके अरिसक

कंवा मु ाम आडरान

घेणारे भेटले आहे त क , त्यांना संदभाव न सहज समजणार ह गो ह उमगली नाह

कंवा

त्यांनी उमगलीशी दाख वली नाह , यासाठ हे इथेच पु हा ऐकदा ःप पणे सांगणे भाग पडले.
परं तु िनदान मीमांसका या काळापासून तर

हाच वग आम या समाजाचे पौरो हत्य

आप या हातात राखीत आलेला आहे आ ण आजह वर दश वले या
आहे त त्या अथ बहमत
अस यामुळे या वगाची ह ौुितःमृितपुराणो
ु

ढ

या अथ Ô ढÕ
ूवृ ी च आम या

समाजाची कळत आ ण न कळत िनयमन करणार सवसाधारण ूवृ ी आहे हे नाकारता येत

नाह .

हणूनच आ ह जे

हटली

हणतो, क युरोपची, अपवाद वजा जाता आजची ूत्य िन

ूवृ ी

हणजे जशी Ôअप ्टु -डे Õ Ôअ यावत ्Õ तशीच आमची अपवाद वजून जी श दिन

सवसाधारण ूवृ ी ती ौुितःमृितपुराणो

ह च होय. ते आमचे

हणणेह नाकरता येणार नाह .

हा आम या क टर सनातनी बंधूंचा वग तर त्यास नाकारणार नाह . इतकेच न हे तर त्या
आम या

हण यास समथ तच राह ल. कारण आमचा जो आ ेप तोच ौुितःमृितपुराणो पणा

त्याचे ॄीद आहे .
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वज्ञानिन

िनबंध

दसरा
वग
ु

हणजे

२.२.२ दसरा
वग अधसनातनी
ु
ूत्य िन ,

वज्ञानवाद

िन अ यावत ्सुधारकावर ल आ ेपकापैक

रऊसनात
यांचा होय. आज या ूगत जगाशी ट कर दे ऊन आप या हं दरा
्
ु ास जगणे असेल,
तर धमा या नावाखाली चालू असले या वर ल अनेक हानीकारक

ढ न

के याच पा हजेत हे

ा वगास पटलेले असते. आज या जगा या वैज्ञािनक ूगतीचे त्याला बरे च ज्ञानह असते
आ ण आज या न यातील न या श ा ांनी आपले रा ह स ज असावे अशी त्यास उत्कट
इ छाह

असते. पण ती गो

त्या श दिन

ौुितःमृितपुराणो

ूवृ ीचा सवःवी त्याग

के यावाचून, अ यावत ् Ôअप-टु -डे टÕ अशा वैज्ञािनक ूवृ ीचा अवलंब के यावाचून अश य आहे

हे मान याचे धाडस वा समज याचा ववेक त्यां यात पूणपणे◌े बाणलेला नसतो. बु द िन
ौ ा,

ढ ूयता आ ण सुधारणा, जुने संःकार िन नवे संःकार यांचा सुसंगत सम वय

त्यां या

मनात

ठसलेला

ौुितःमृितपुराणो

नस यामुळे

ते

धड

अ यावत ्ूवृ ीचेह

नसतात

िन

धड

ूवृ ीचेह नसतात. ौुतीपासून शिनमाहात् यापयतचे सारे मंथ एकवा यतेने

एकच धम सांगतात, सारखेच ूमाण आहे त, हे िन वळ थोतांड आहे हे कळ याइतक त्यांची
बु

जागलेली

असते.

पण

कोणत्यातर

मंथास

अनु लं य

धममंथ,

शा

हणून

मान यावाचून, कोणतातर शा ाधार घेत यावाचून, त्यां या बु त केवळ ःवत: या बळावर
त्या

ढ या वाटे स जावयाची धमक नसते. उदाहरणाथ, अःपृँयता आज उपयु

त्यांस पटले तर

नाह हे

तेव या कारणासाठ च ते ित यावर हत्यार उपसणार नाह त; तर ती

ौुितःमृितूभृती धममंथात मुळ सांिगतलेलीच नाह , ितला शा ाधारच नाह अशी धादा त
लटपटपंची क

लागतील. कोणी अगद च मूखपणाचे दसते असे पाहन
ू पुराणास तेवढे अूमाण

ठर वतील, पण ौुती माऽ उनु लं य ूमाण मानतील आ ण मग आज जे जे काह नवे वा
उपयु

िनघेल

ते

ते

त्या

आम या

ौुतीत

सनात यांूमाणे आम या या अधसनात यांचाह

आहे च

हणून

सांगू

अशा धडपड त

लागतील.

क टर

बचा या ौुितःमृतीं या

अथाची इितहासाची आ ण ख या यो यतेची के वलवाणी कुतरओढ होत असते! इकडे आगगाड

िनघाली क , यांना वेदात आगगाड ची भसभस ऐकू येऊ लागलीच
वमाने िनघाली क वेदकालीन वमाने
काय सांगावे इकडे सत्यामह सु

हणून समजावे. इकडे

हणून त्यांनी अमलेख खरडला

होताच ऐकाने Ôवेदांत सत्यामहÕ

हणून समजावे. फार
हणून एक अ यायच

छापलेला वाचकांस आठवत असेलच. आ ण िशरो याची मीठलूट दे खील ौुतीत आहे च
अथवणातील काह मंऽाव न िस

हणून

करणारा कोणीतर महापं डत त्यां यात लवकरच िनघेल

अशीह आशा कर यास हरकत नाह .
जर

वाःत वक पाहता या दस
ू आमचा लेख िल हलेला न हता. कारण हा वग
ु या वगास उ े शन
Ôौुितःमृितपुराणो Õ ूवृ ी या तावड तून पूणपणे सुटलेला नसला तर , अवँय त्या

सुधारणा कर यास कसाबसा िस

असतो. िनदान हं द ू अःपृँय हे

ल छ अ हं दहन
ू ू आ हांस

दरच
आहे त, कारण Ô ल छ हे ज मत: ःपृँय असून हं द ू अःपृँय हे अःपृँय आहे त असेच
ू
शा

सांगते!Õ असे चकचक त िनणय जसे त्या क टर सनातनी बंधूंनी िलहन
ू काढले तसे

हं दत्वास
केवळ कािळमा आणणारे आ ण हं दसं
ु
ू घटनां या ग यास नकळत नख दे णारे कृ त्य

कर याइतका तर

हा दसरा
वग शा ॅिम
ु
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बनलेला नाह . यासाठ च िनभळ सुधारकाचा
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वज्ञानिन

िनबंध

जतका ितटकारा क टर सनातनी करतात िततकाच ते या अधसनातनींचाह क न त्यांसह

पाखंडच

हणतात! तर दे खील आम या लेखावर आ ेप घे यात

ा दस
ु या वगातीलह मंडळ

अस यामुळे त्या सवास एकच उ र दे याचे आ ह योजले आहे . त्यातह या िनरिनरा या
आ ेपांपैक

बहते
ु क आ ेप पं डत सातवळे करांनी िल हले या लेखात अनायासेच आलेले

अस यामुळे त्यां या लेखाचा वचार केला असता सग यांचाच परामश घेत यासारखे होणार
अस याने आ ह पं डतजींचाच लेख ूत्यु राथ िनवड त आहो.
२.२.३ पं डत सातवळे करांचे आ ेप
आ हांस ूत्यु र दे ताना ते अगद समतोल बु ने दे याचा पं डत सातवळे कर महाशयांचा
मूळ

हे तू

होता,

हे

त्यां या

प ह या

एक-दोन

छे दकाव न

उघड

आहे .

स द छे वषयी आ ह त्यांचे आभार आहो. य ा प त्यां या लेखात पुढे पुढे,

या

त्यां या

विचत ् त्यां या

ःवत: या को टबमा या दबळपणाची
उणीव भ न काढ यास दसरा
माग न सुच याने,
ु
ु

बराचसा िचडखोरपणा येत गेला आहे , Ôमरा, जळा, पोळाÕ असे बािलश िश याशाप दे यापयतह

पाळ आली आहे , आ ण तर त्यांनी Ôथोडे शहाणपण िशका; ौुितःमृती वाचाÕ असे आ हांस
नामिनदशून सांग याचा लहान त ड मोठा घासह घेतला - तर ह त्यां या मूळ स द छे स
ःम न आ ह

त्या त्यां या तात्कािलक िचडखोरपणाकडे दल
ु

कर याचेच ठर वले असून

वषयास लागून तेव या त्यां या आ ेपांसच चिचणार आहो.

पं डतजी दस
ु या अधसनात यां या वगात मोडत आहे त हे त्यां या प ह याच वा याव न

उघड होते. वषयूवेशीच ते

हणतात Ôआज उपयोगी आहे तेच करावे एव याच

हण याचा

आ ह के हाह िनषेध करणार नाह .Õ होय ना? तर मग आपण प ह या झट यासच आमचे
सगळे

हणणे मानले अस यामुळे तुमचा आमचा महत्वाचा मतभेद राहत नाह ! उपयु

करावे हे च आमचे

तेच

हणणे. मग वाद तुम या आम यात राहत नसून वर व णले या प ह या

वगाशीच तु ह वाद घालावयास पा हजे होता. कारण, Ôउपयु
ौुितःमृितपुराणो

काय हा ू

अगद द ु यम.

आहे का?Õ हा ू च Ô यवहारात, धमाधम-िनणयात मु य!Õ असे ते

हणतात, आ ह नाह .
परं तु असा मतभेद मु य ूकरणी नसताह पं डतजींनी जो आम या लेखास वरोध केला
त्याचे खरे कारण त्यां या पुढ याच वा यातून डोकावले आहे . रा ास उपयु
कारण? हा िनयम ःवयमेवच खरा.

हणजे धारण म

तेच करावे,

हणूनच धम आहे असे आ ह

हणतो; पण पं डतजी नकळत चटकन ्सांगून जातात Ôकारण क , आमचे हं दशा
ू

तर तेच

सांगत आहे !Õ आ ण थेट क टर सनातनी थाटात एका ठरा वक अनु ु पाचा Ôशा ाधारÕ दे ऊनह
टाकतात क , ौुितःमृित...ःवःयच

ूयमात्मन:Õ उपयु

तेच करावे - कारण शा ातह ते

सांिगतले आहे ! पण Ôशा ातील तस या वा यांचा अथ तसा होत नाह . आज धम
पाळ या जाणा या

ढ , त्या कोणास अनुपयु

हणून

वाट या तर मनुंयास काय पण ई रासह

बदलता येणार नाह त - हा धमह अप रवतनीय आहे Õ असे च क सांगणाए शा ीह जे आहे त
त्यांची वाट काय? शा ाचा तु ह एक अथ करता - सम वयवाद मीमांसक दसरा
ु ;

आचाय ितसरा!

हणूनच आ ह
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ढ वाद

हणतो क , हे शा ाधाराचे गु हाळ बंद क न टाक यावाचून
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वज्ञानिन
गत्यंतर नाह . आजचे
न हते

नवीन ज्ञान वज्ञान ूयोगिस

हणून नाकारायचे क काय? याचे ःप

हणूनच

आ ह

त्या

लेखात

आम या

िनबंध

असताह ते शा ां या काली ठाऊक

उ र

ावयास पं डतची कचरतात. आ ण

रा ाची

एकंदर

ूवृ ी

हटली

हणजे

ौुितःमृितपुराणो ां या पंगू क न सोडणा या बे या ठोकलेली होय असे जे सांिगतले तेच
पं डतजी आप याह ूवृ ीने अनुवा दत आहे त! ते

हणतात - हं दधम
ु शा ह आज उपयु

काय ह बाब वगळ त नाह . पण ौुितःमृितपुराणो ह त्या या पाठ मागे लपवून ठे वते. आ ह
तर

तेच

हटले आहे ! पाठ मागे लपावून ठे वलेले न हे तर हे Ôौुितःमृितपुराणो Õ त्या

Ôउपयु ाÕ या हात धुऊन पाठ स लागलेले आहे ! आ ण

हणनूच ूत्य पणे जे उपयु

तेच

बेखटक आचर त जाणा यांनी, बदलत्या प र ःथतीस त ड दे ताना पटापट प वऽे पालट त
राहणा यांनी Ôअ यावतीÕ युरोपीय संःकृ ती या पुढे आ ह

हतवीय िन हतबल होत्साते

Ôशा ाधाराÕचा घोर लागून पडलेलो आहोत!
२.२.४ िन वळ कुभांड !
नंतर नसताच ू

उप ःथत क न पं डतजी वचारतात, Ôकोणतेह नवे ःवीकार या या

आधी जुने शा कार काय

हणतात, ते पाहन
ू त्याने त्याची उपयु ता ठर वली तर काय

बघडले? पण आमचे व ान ्दे शभ

बॅ रःटर सावरकर

हणतात, जुना आधार यापुढे पाह याचे

कारण नाह !Õ हे नसतेच मत आमचे आहे असे दडपून सांगून मग पं डतजी कुणीकड या
कुणीकडे भरकटले आहे त हे

वचारता सोयच नाह ! Ôशा े जाळावीत इितहास जाळावे,

व कोश जाळावा, मग बॅ रःटर सावरकरांचे मंथदे खील जाळावे क काय?Õ- असे ते आ हांस
वचारतात!!! त्यास उ र इतकेच क , पं डतजींचे हे अगद िनराधार िनरगल कुंभाड सोडू न
बाक काह एक जाळ याची आवँयकता नाह ! उलट आ ह आम या लेखात ःप पणे सांिगतले
क Ôह ूाचीन ौुितःमृितपुराणाद शा े, ऐितहािसक मंथ

हणून संमहालयात, स मानपूवक

ठे वून आता वज्ञानयुगाचे पान उलटले पा हजे. त्या मंथाचा काल काय झाले हे सांग याचा
अिधकार; आज काय यो य ते सांग याचा अिधकार ूत्य िन

वज्ञानाचा. अ यावत ्पणात

माग या सव अनुभवांचे सारसवःव सामावलेले असते.Õ पु हा अगद

उपसंहारात तो लेख

हणतो Ôौुितःमृितपुराणाद सारे ःमृितमंथ आ ह अत्यंत कृ तज्ञ आदराने आ ण ममत्वाने
स मािनतो; पण ऐितहािसक मंथ
िन अज्ञान आज या

हणून; उनु लं य धममंथ

वज्ञाना या कसोट स आ ह

हणूनच न हे !! त्यांचे सारे ज्ञान

लावणार आ ण नंतर रा धारणास,

उ ारणास, जे अवँय वाटे ल ते बेधडक आचरणार. आ ह
बनणार!!Õ

अ यावत ्बनणार, अप-टु -डे ट

आम या लेखातील वर ल वा ये उत न घेत यानंतर पं डतेजी जे
मंथ बघूच नयेत - जाळावेÕ असे आ ह त्या लेखात
बोलावयाचे

हणतात क Ôजुने

हटले ते कती - त्यां यात श दांत

हणजे- Ôखोडसाळ िन खोटे आहे Õ हे आता िनराळे सांगावयास नको! कालपयत या

सव ज्ञानाची कसोट घेऊन आ ण उ ा या दसू शकेल ितत या

मग जे आजला रा ीय

हतास उपयु

परं ग पाहन
ू

ठरे ल ते एकदा ठर व यानंतर त्या जु या शा ांचा

आधार नसला तर तेच आचरले पा हजे हे आमचे
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ितजाचेह

हणणे आहे . गुणाने ॄा ण नसला तर
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वज्ञानिन
अम या जातीचा
उपयु

हणून त्यास ॄा णाचे अिधकार जसे िमळू नयेत तसेच जे आज ूयोगांती

वा सत्य ठरते ते अम या जु या पोथीत सापडत नाह वा िन ष

टाकाऊ ठ

िनबंध

नये. या अथ

यास शा ाधार

आहे

हणूनच केवळ

हणतात तो शा ाधार आ हांस नको आहे . पण

यांचे तात्पय, शा ाधारच नको असे काढणे हे िन वळ कुंभाड आहे !
२.२.५ शेवट ितरड चा आधार !
आम या लेखास ूत्यु र दे याची तर ऽीव इ छा, पण ते दे ऊ जाता उलट काय
हे तर सुचत नाह , अशा

हणावे

ःथतीत बुडता जसा काड चा आधार घेतो, तसा पं डतजीं या

को टबमाने शेवट ितरड चा आधार घेतला आहे ! आजची आपली ितरड वर ल ूेतयाऽेची

ढ

पुंकळ गैरसोयीची असताह ती आ ह सोडणार नाह , सुधारणार नाह - कारण तोच आमचा
ौुितःमृितपुराणो

धम आहे

हणून! असे, आ ह

अडाणी धमसमजुतीची उदाहरणे

त्या लेखात

या अस या पाचप नास

दली, त्यात हे ह एक उदाहरण दे ऊन

हटले आहे . त्यास

उ र

हणून पं डतजी अथववेदातील उतारा

नेत;

हणून ितरड ह ौुितःमृितमा य नाह . हे त्यांचे उ तर अगद चपखल आहे असे गृह त

धरले तर ह

सनात यांनाच

हणून दे ऊन सांगतात क ौुितकाळ गाड तून ूेत

ते त्यांनी आ हांला न दे ता त्या पूव
ावे.

ौुितःमितपुराणो

कारण

ितरड ला

वा

ा

व णले या प ह या वगातील क टर

ूःतुत या

ूेतयाऽे या

अडाणी

ढ ला

हणून आ ह गौरवीत नसून तसे ते क टर सनातनी गौर वतात आ ण

आ ह तर ऊलट त्यांचा तो को टबम कती उपाहासाःपद आहे हे च दश व याःतव त्यां या
ौुितःमृितपुराणो ाÕचे पालुपद त्यां या श दातच सांिगतल आहे . दसर
असे क , पं डतेजींनी तो
ु
मंऽ ौुितःमृितपुराणो

मानणा या आम या

ा क टर सनातनी बंधूंस वाचून दाख वला तर ते

दे खील त्यांस उलट हटक यास सोडणार नाह त क , तुमचे हे उ र मुळ च चपखल नाह .
कारण तो मंऽ इतकेच सांगतो क , अथवकाली गाड तूनदे खील ूेते नेत; पण ितरड व नह नेत
न हते वा नेऊ नये असे
हणूनच आजची

तो मंऽ सांगत नाह ! गाड वा ितरड असा वक प आहे आ ण

ढ ह तशीच वैक पक आहे !! या याह पुढे जाऊन तु ह जर अगद असा

वेदमंऽ काढलात क जो

हणेल Ôूेत ितरड वर नेऊच नयेÕ तर दे खील हा सनातनी वग पं डत

सातवळे करांस असे सांगून ग प बसवील क , उपल ध ौुतीत जर ःप
लु

ौुतीत Ôितरड वर

वक प:!Õ याःतव

यावेÕ असा

िनषेध असला तर

वधीह आहे - असलाच पा हजे. आ ण Ôतु यबल वरोधे

वक पाने आजची ितरड ची ूेतयाऽा ौुितःमृितपुराणो च आहे !! तोच

सनातन धम आहे !!! धम

हणून, सनातन

त्यांस ौुतीतील मंऽदे खील वरोध क

हणून

या

ढ आज आचर या जात आहे त

शकणार नाह त, शा ाधारां या च वतचवणाने हा ू

के हाह सुटणार नाह , असे जे आ ह

हणतो ते एव यासाठ च होय! आहे त त्या ौुतीत

आधार नसला तर नाह त त्या ौुतीत तर असलाच पा हजे हे च त्यांचे ःवयंिस
आ ण ते लुं यासुं याचे न हे तर ूत्य

ूाचीन मीमांसाचा याचे! - ितथे वाटे ल त्या

मतास वाटे ल तो मनुंय ौुितःमृितपुराणो
आ ह

गृह त आहे

अतएव सनातन धम ठरवू शकणारच!

या शा ाधारां या चचस एरं डाचे गु हाळ

हणतो आ ण ितरड

ढ स वा
हणूनच

ौुितःमृितपुराणो

असली वा नसली तर ितचे काह एक सोयर सुतक न पाळता ह आजची ूेतयाऽेची प त
गैरसोयीची आहे

हणूनच ती सुधारली पा हजे असेच मानतो.
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वज्ञानिन
केवळ ितरड स न हे

तर पं डतजी मो या गौरवाने

िनबंध

या अथवकाळ या ूेतयाऽेस

उ ले खतात ितलादे खील सुधारली पा हजे; कारण त्या ौुितमंऽातील ती बैलाची गाड दे खील
आज या मोटार पुढे टकाव धरणार नाह . ौुतीत बैलां या गाड तून ूेते
परवडे ल त्यांनी मोटार तून
त्यात या

त्यात

यावी असे असले तर

यावी आ ण ौुती या मागासले या काळात लाकडांची िचता ह च

सोियःकर

असली

तर

आता

वीजभ ट ची

त्याहनह
ू

फ कड

सोय

िनघा यामुळे ूेते जाळ याची ह नवी अ यावत ् प त - तीच सवानी ःवीकारावी.
पण मुंबईसार या नगरातह वीजभ ट त ूेते जाळ याची सूचना येताच Ôसानातन धमावर
घाला ! आमची ितरड िन िचता हाच धम आहे !Õ
आरडाओरड

केली

ती

आठवण

अगद

हणून ौुितःमृितपुराणो

ताजीच

Ôौुितःमृितपुराणो Õ समजले जाते त्याचा हा पुरावाह
बळकट आणतो! ते उपयु
ौुितःमृितपुराणो
सोडन
ू उपयु

आहे का हा ू

आहे का, हा ू

आहे !

ूवृ ीने केवढ

बहजनसमाजाकडन
ू
ु

आम या लेखातील त्या

नाह , ते उपयु

आहे का हा ू

कसे

वधानास

नाह , ते

मु य! ह जी आमची पूवापारची अडाणी ूवृ ी आहे ती

हणूनच आचर याची अ यावत ूवृ ी आ ह ःवीकारली पा हजे हे आम या

लेखाचे मु य वधेय, ितरड ौौत ठरली वा न ठरली तर त्यामुळे, लवलेशह बािधत होत
नाह .
२.२.६ पण हे बोकड हो कशासाठ ?
ितरड चा आधार घेणा या त्यां या को टबमाची जी ददशा
तीच आ ह
ु

वैज्ञािनक युगा या

ीने केले या छाननी व

करावे? तर Ôयज्ञात ्भवित पज यो!Õ ह

आमचे

यज्ञसंःथे या

त्यांनी आणले या त्यां या आ ेपांची! यज्ञ का

पुरातन समजूत आता अ कंिचत्कर ठरली आहे हे

हणणे खुडता न आ याने त्या वषयी मूग िगळू न पं डतजी यज्ञा या समथनाथ दसरा
ु

ूचंड लाभ पुढे करतात क , यज्ञात तूप जाळ याने रोगिनवारण होते! पुरावा? पं डतजी

अचूकपणे

िन ववाद

पुरावा

रोगिनवारण होते हे िस
ूत्य िन
अगद

हणून

सांगतात क , Ôौुतीत

तसे

हटले

आहे !!Õ यज्ञाने

कर यास आजपयतचा अनुभव, वैज्ञक य वा वैज्ञािनक ूयोग यांचा

आधार िमळतो क नाह हे लवलेश न पाहता Ôइित ौुित:Õ हा एवढा पुरावा त्यांस

प या

वाटतो! ह च ती आम या लोकांची श दिन

पं डतजी Ôइित ौुित:Õ

हणून

Ôौुितःमृितपुराणो Õ ूवृ ी!

या आम या लेखास खुडू न टाकू िनघाले त्या याच मु य

वधेयास त्याच वा यासरशी एका अिधक उदाहरणाची बळकट दे ऊन बसले! बरे तूप जळ याने
वातावरण िनरोगी होते हे च जर यज्ञाचे मु य समथन असले तर तस या सो या गो ीसाठ
ा यज्ञीय कमकाडाचा हा अवाढ य िन कचकट
इतकेच

ं द, त्याचे कोन अमुकच, ते दभ इतकेच, त्या सिमधा इतक बोटे च लांब; के हा

बसून तूप ओतणे तर के हा उठू न, ल ावधी
होताच

याप कशास हवा होता? त्या यज्ञकुंडाचे बूड

यावी लागणार

ती गाईचे शेणमूत

पयांपयतचा तो यय पणार

िन त्याहनह
ू

अगडबंब ूकरण काय नुसते आगीत तूप ओत याने वातावरण शु

ा वधीत लेशमाऽ चूक
ऽासदायक ूाय

े, हे

होते एव या सा या िन

संदेहाःपद लाभासाठ ? तेवढाच हे तू असेल तर चुली पेटतातच आहे त क ! त्यातच बुटकुलीभर
तूप ओतले, क गृहशु , िन
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युिनिसपल झाडवाले
जे हा डांबरूभृती चौकातून जाळतात ते हा
ू

९२

वज्ञानिन

िनबंध

त्यातच त्यांना तपेली तपेली तूपह जाळ यास सांिगतले क , नगरशु द सहजासहजी होत
राहती! फार तर घरोघर धूप जाळ याचे जे एक धुपाळे असते तसेच एक तूप जाळायचे तुपाळे
ठे वले असते. तूप जाळ याने रोग हटतात हे खरे धरले तर ते फार तर तूप जाळ याचे
समथन कर ल -

ा यज्ञा या अवाढ य कमकाडाचे न हे !

पण वातावरण िनरोगी

हावे

कशासाठ फरफटत जात आहे त
दये,

हणून तुपा या तपे या ओतता ओतता, हे बोकडांचे थवे हो
ा यज्ञकुंडाकडे ? त्या र ा या िचळकां या, ती मुंडक , म जा,

जभा, वसा, नसा मंऽपूवक ओरबाडन
त्या धगधगले या हो यां या खाईत
ू

या

होिम या जात आहे त त्या हो कशासाठ ? त्या करपले या मांसा या वासानेह शु वून सारे रा
िनरोगी कर यासाठ

क

हण यास सोड त नाह तच

काय? आ ण थो या अूत्य पणे वै दक िन या ज्ञक तसेह

हणा! कारण यज्ञातील उव रत मांसाचे ढ ग खाऊन ऋ त्वजवग

आ ण यज्ञास ःवत:चे मांस पुर व यासाठ
बोकडांचे ते कळप हे
भवरोगापासूनह

मु

दोघेह

ःवगास ूा

चराचर कापले जाऊन हतात्मे
होणा या त्या
ु
होतात. सा या दे हरोगापासूनच न हे

होतात असे Ôशा Õ ूितज्ञेवर सांगत आहे त क ! आ ण

चावाकह त्यास ठणठणीत ू

टाक तच आहे क , Ôपशू े नहत: ःवग

तर

हणूनच

यो र ोमेगिमंयित!

ःव पता यजमानेन तऽ कःमा न ह यते?Õ
या हं दःथानात
सहॐावधी वष शतावधी यज्ञांतून िन अ नहोऽातून ूत्यह खंडोगणती
ु

तूप जाळले जात आले आहे ती िन काह ूमाणात तर आजह जळत आहे ती ह Ôयज्ञीयÕ
आयभूमी हवताप, महामार , लेग, दे वीूभृती झाडन
ू सा या रोगां या ूात्य

क अ यासासाठ

राखून ठे वलेले जगातील प ह या ूतीचे संमहालय बनलेली आहे आ ण यज्ञात पळ भरदे खील
तूप गे या हजारो वषात न जाळणा या त्या यज्ञ े ं या अनाय युरोपअमे रकाद रा ांत आरो य
िन आयुमान अतुलनीय ऊत्कष पावत आहे . हे काय यज्ञात तूप जाळणे हे आरो याचे
अत्युत्कृ

अप रहाय िन द य साधन आहे असे िस

करते? ब हरोबापुढे बोकड मारले असता

लेग हटतो, ÔबायाÕ नाच व याने दे वी हटतात, भडाभडा भाताचे बळ , मातंगीची पूजा क न
ितला नाचवीत िमरवीत अ पले असता महामार हटते आ ण
भा डात तूप ओत याने रा

िनरोगी होते, मु

होते हे

ा ज टल कमकांडा या यज्ञीय

हणणे वै दक असले तर वैज्ञािनक

ीने आज सारखेच हाःयापद ठरणार आहे ! Ô लवा येते अ ढा अज्ञ पा!Õ असे ऋषीह

हणू

लागले होतेच!
पण यज्ञापासून पाऊस पडतो, तूप जाळ याने रोग हटतात, ूभृती क पना आज जर
हाःयाःपद वाट या तर त्यामुळे त्यां यावर िन ा होती

हणून वै दक वा ूाचीन काळास

हस याचे िततकेसे कारण नाह . त्यां या वेळ या मानवी ज्ञाना या िन अनुभवा या मानाने
यज्ञ-ौा -वण ूभृती साधनांनी मो
ूभृती

वचार त्यांस पटत गेले

िमळतो, दे वदे वता आप या ूाथना ूत्य पणे ऐकतात
ात काह च आ य नाह . आम या ूाचीन पूवजांनी त्या

काळ या जगात अमेसरत्व िमळ वले इतका गौरव त्यांचे यो य ते मह व य

व यास प या

आहे . या यज्ञसंःथेनेह त्या काळ आम या रा ा या एक करणास िन कि करणास जे ूत्य
साहा य

दले त्या वषयी आम या माग या लेखात

हट याूमाणे आ ह कृ तज्ञपणे त्यांस

शतवार दं डवत घालतो; आ ण आम या सनातन बंधूंस
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वन वतो क त्यांनी त्या संःथांचे
९३

वज्ञानिन
वैज्ञािनक

िनबंध

ीने आजह समथ कर या या भर स पडन
ू अस या पोरकट को टबमास कर त

बस याचा मोह आवरावा. कारण अस या को टबमांनी

ा

वज्ञानयुगात त्यांचे समथ न न

होता त्या उलट अशा िनंकारण हाःयाःपदतेस पाऽ होतात. वै दक असणे

य होते. पण

आज तेच खंडोगणती तूप िन त्या भातां या राशी िन तो मोहनभोग यज्ञां या आगीत न
होिमता

ा भूक भूक कर त कासावीस झाले या आप या ल ावधी धमबंधूं या पोटातील

आगीत होिम यानेच हे रा

िनरोगी हो याचा थोडाफार अिधक संभव आहे !

ौुती िन ौौतधम, त्यां या काळ या जगात त्या काळ या अडाणी शऽूशी लढताना,
द वजय गाजवू शकले

हणून आज या वज्ञानयुगातह तसा टकाव ध

शकतील ह आशा

यथ आहे , इं िा धाव, सोमा धाव, अ ने आमचे शऽू िनदाळ, अशा वै दक ूाथनांनी दे व
साहा यास धावत नूसन वैज्ञािनक सू ांनीच त्यांना दासासारखे राबवून घेता येते, हे पुंकळ
अंशी अनुभविस

ठरले आहे . महाभारतातील गांड व धनुंय भंगले! आता मिशनग सशी गाठ

आहे ! जर हे सांिगत याने ःवत: या ूौढ या पोकळ व गना कर त राहणा या आम या
बाबावा यांूमाणे ूवृ ीचे बोकाळलेले अवसान खचले, ितचा तेजोभंग झाला तर

श दिन

त्याते रा ाचे हत आहे . आप यावर चालून येणारे ते Ôक पांतिसंधुसेÕ कु बळ कती बलवान ्
आहे , त्यांची श ा े कती झुंजार, ते ःप पणे सांगून वराटा या अंत:पुरात बढाया मारणा या

काढ याने, त्याचा तो तेजोभंग कर यानेच त्याचे खरे
उ राचे बािलश ूलाप खोडन
ू

हत

साधणार होते. त्यास हरभ या या झाडावर चढ वणारे च खरे शऽू होते. तेजोभंग कर यासाठ
श याने कणास वारं वार फटकारले,

पण कणाचा ूितरिथ जो पाथ त्यास त्या याह सार याने

तसेच फटकारले होते! त्या दोघां या हे तूंत िन प रणामांत जो फरक तोच पाियां या ट केत

आण

यांनी या हं दरा
ू ासाठ मृत्यूसह हटक यास कमी केले नाह त्यां या ट केतील हे तूंत

िन प रणामांत असलाच पा हजे इतका ववेकह

यास राहात नाह तो पं डत कसला!

त्या पाथसार या या श दांतच ते अ वत ्ूवृ ीचे समथक या कूपमंडु कते या भंगड गुंगीत

ूज्ञाहत झाले या हं दरा
ु ास सांगणार Ð

Ôकुतःत्वा कँमलिमदं वषमे समुप ःथतम ् ! अनायजु मःव यमक ितकरमजुन !Õ
सोडन
ू दे

ा ःपशबंद या, िसंधुबंद या, रोट बंद या, पोथीजात जातीपातीं या पाच हजार

वषापूव या भाकड भावना! तोडन
ू टाक त्या तु या कतृत्वा या पायांत पडले या त्या श दिन
ौुितःमृितपुराणो

ू आले या आज या
ूवृ ी या बे या! आ ण जे जे हत्यार तु यावर चढन

आप ी या उ छे दास आज समथ होईल - उपस ते ते हत्यार! मग ते त्या तु या शा ागारात
सापडो वा

ा नवीनां या श ागारातून िछनता येवो!Õ

***
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वज्ञानिन

िनबंध

२.३ पुरातन क अ तन ?
Ôकेसर Õ या द. १९-१०-३४

या अंकात Ôसावरकर िन सातवळे करÕ या मथ याखाली एक

लेख आला आहे . त्यात Ô कल ःकरÕ मािसकात मी िल हले या एकदोन लेखां वषयी चचा आहे .
तीत मी ूितपा दलेली मते चुक ची आहे त इतकाच आशय जर असता तर त्याचा मी उलगडा

कर त बसलो नसतो. Ôकेसर Õतील एका लेखकमहाशयांचे मत मा या मताहन
ू िभ न आहे .

इतकेच समजून तो ू

मी हातावेगळा केला असता; परं तु त्या लेखात माझे मत चुक चे आहे

इतकाच आशय नसून जे मत मीच चुक चे

हणतो तेच माझे मत आहे असा वपयास झालेला

आहे . याःतव मला हा उलगडा करण अवँय वाटते.
(१) Ôकेसर Õतील लेखा या आरं भीच Ô कल ःकरÕ मािसक न या पंथाचे ूवतक आहे .
यावे असे ूितपादतेÕ अशा ूकारे त्या

Ôपु षाथÕ मािसक जु यातील िन न यातील उ म ते
मािसकाचा प रचय वाचकवगास जो क न

दला आहे तोच मुळ वाचकांचा मह पूवद ू षत

करणारा आहे . जणू काय Ôन या पंथाचेÕ लोक जु यातील उ तमह घेऊ नये कंवा न यातील
वाईटह

याव असे

हणत असतात! मी कल ःकर मािसकाचे बरे च अंक वाचले आहे त; पण

त्यात Ôजु यातील उ तमह टाका! न यातील वाईटह

या !Õ अशी घोषणा संपादकानी केलेली

मा या आढळ यात आली नाह . तथा प त्या मािसकाचे सु व

संपादक त्यां या धोरणाचा

उलगडा, त्यांस आवँयक वाट यास, कर यास समथ अस यामुळे त्या वषयी अिधक मा हती
िलह त नाह ; पण अशा ूकार या न या पंथा या वतीने मी लेखणी उचलली आहे , अथात
जु यातील िन न यातील उ म ते

असणारे Ôपु षाथÕ मािसक माझे
Ôकेसर Õतील त्या लेखांत
वःतु ःथतीचाच

य

वपयास करणार

यावे

ा मताचा मी

वरोधक आहे

हणून तसे ॄीद

हणणे खोडन
काढ त आहे अशी जी
ू

वचाराची साखळ

होते ती, मी जे

हणतो तेच मी

हणत नाह

असा

अस यामुळे मी मा यापुरता ितचा या लेखन ारे ूकट

िनषेध कर त आहे .
मतभेद जो आहे तो जु यांतील िन न यातील उ म ते

यावे

ा वधेयात नाह . उलट

आमचे नेमके ते मत आहे . मतभेद आहे तो उ म, रा ास आज उपयु
कोण या कसोट ने ठरवयाचे श दिन

Ôशा ाधारे Õ क

वज्ञानिन

काय आहे आ ण ते

ूत्य

ूयोग ारे ,

ा

ूकरणात आहे . ववादभूत अशा आम या कल ःकरमधील त्याच दोन लेखांतील खालील वा ये
आमची भूिमका ूथमपासून काय होती ते ःप वतील - ÔÔह ूाचीन ौुितःमृितपुराणाद शा े
ऐितहािसक मंथ

हणून संमहालयात सस मान ठे वून आता वज्ञानयुगाचे पान उलटले पा हजे.

या मंथाचा काल काय झाले हे ◌े सांग यापुरता अिधकार; आज काय यो य ते सांग याचा
अिधकार ूत्य िन

- अ तन

वज्ञानाचा! या अ यावत्पणात माग या सव अनुभवांचे

सारसवःव सामावलेले असतेच... ौुितःमृितपुराणाद

आदराने स मानतो; पण ऐितहािसक मंथ

हे सारे मंथ आ ह

अत्यंत कृ तज्ञ

हणून न हे . त्यांचे सारे ज्ञान िन सारे अज्ञान

आज या वज्ञाना या कसोट त आ ह लावणार आ ण नंतर रा धारणास, उ ारणास, जे अवँय
वाटे ल

ते

बेधडक

आचरणार!

हणजेच

आ ह

अ यावत ्बनणार,

कालपय या सव ज्ञानाची कसोट घेऊन आ ण उ ा याह
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वज्ञानिन
पाहन
ू मग जे आज रा हतास उपयु

ठरे ल ते त्यास त्या जु या पो यांचा शा ाथ सापडत

नसला तर , बेधडक आचरले पा हजे. ूयोगांती जे आज सत्य वा उपयु
हणूनच केवळ टाकाऊ ठ

जु या पोथीत त्यास आधार नाह

िनबंध

शा ाधार तेवढा आ हांस नको आहे . पण

ठरते ते, अम या

नये. तशी अट जो घालतो तो

ाचा अथ शा े पाहच
ू नये असा काढणे हे िनवळ

कुंभाड होय!ÕÕ

- ( कल ःकर, स टबर १९३४)
२.३.१

आ तनी ूवृ ी

वर ल उता याव न हे ःप
ठरते,

वज्ञाना या कसोट स

होईल क कालपयत या जु यातील जे ूयोगांती आजह उ म
टकते, ते ज्ञान तर आ ह

टाका

हणत नाह च, पण त्या

जु यातील जे जे आज या वज्ञाना या कसोट त अज्ञान ठरते तेह समाजशा
शा

िन मानिसक

ं या आ हांस टाकाऊ वाटत नाह ! त्या पुरातन सव ब यावाईट अनुभवास जमा ध न

आज या वज्ञाना या कसोट ने जे रा धारणास आज उपयु

ठरते, तेच बेधडक आचारावे. उ ा

बदल या प र ःथतीत त्या वाढत्या वैज्ञािनक ज्ञानात जर तेह चुक चे िन अ हतकारक ठरे ल
तर तो आमचा आजचा आचार बदल यास Ôउ ाÕह

तसाच ःवतंऽ आहे . केवळ काल या

पोथी या श दाने ÔआजÕ बांधलेला नसावा, Ôउ ाÕ तर नसावाच नसावा! या वज्ञानिन
आ ह अ यावत ्पणा

मतासच

हणतो. आ तनी ूवृ ी ती ह च.

२.३.२ सनातनी ूवृ ी
या या उलट श दिन ,
आचरावे मग ते आज उपयु

वेद-कुराण-बायबल अशा कशास तर अपौ षेय मानते, तद ु च
असो वा नसो असे

हणणार ,

वचनात्ूवृितवचना नव ी:

हणून जचज ॄीद ती सनातन ूवृ ी, ितची मांडणी ःवत:स ÔसनातनीÕ
करतात क , ौुती

ा अपौ षेय होत; तो वेद Ôसवज्ञानमयो

हण वणारे च अशी

ह स:Õ असाच अस याने

ऽकालाबािधत आहे ; त्या ौुतीत जे आहे तेच ःमृितपुराणात आहे ; त्यां यात परःपर वरोध
मुळ च नाह त; आज या धमाचार

हणून पाळले या

ौुतीत आधार नसला तर - तर तो आज लु
मांडणीला आज ौुितःमृितपुराणो पणा

ढ स जर आज उपल ध असणा या

झाले या ौुतीत असलाच पा हजे! याच

या अथ

हणतात आ ण

या अथ

ते तकट

आमूलात ्असत्य िन अ हतकारक आहे असे आ हांस वाटते, त्या अथ िन त्यासाठ आ ह ह
ौुितःमृितपुराणो

ूवृ ी, ती हं दरा
ु ा या बु

याच पायात पडलेली बेड आहे असे मानतो िन

श य ितत या लवकर तोडन
ू टाक यास झटतो.
(१) पण याचा दोष आ ह

ौुितःमृतींवर लाद त नाह . हजारो वषापूव या त्यां या

काळा या ज्ञानानुसार त्यां या प र ःथतीत उ भवले या रा ीय अडचणी टाळ याचा ू
परवडला तसा त्यांनी सोड वला. दोष आहे तो त्यां या त्या काळ

उपयु

वाटले या

श दिन ,

आचारांस

ौुितःमृितपुराणो

ऽकालाबािधत

मानणा या

ूवृ ीचा होय! गोवध पोथीत िन ष

आज या

या

त्यांना

ठरले या वा
पुरातनी,

आहे ; यासाठ मुसलमानांनी गा चे

चाल केली असता गाई मारतील या भीतीने ज मजात काय
कळप पुढे घालून हं दःथानावर
ु
समम सावरकर वा मय - खंड ६

९६

वज्ञानिन
पण युगजात

हं दंन
ू ाह

लाखांनी बाट व याचा धडाका मुसलामानपोतुगीजा दकांनी चालवला

असता घरांवर वा व हर त पाव पडला तर त्यास वापरणार सार ची सार

जी ूवृ ी सांगते, िन आजह
बाटले यां या ूकरणी शा ो

त्यांना परत शु

क न

हं द ू बाटतात

यावयाचे तर ते

हणून

कती वषापूव

होईल - पाच वषापूव क सात क साडे सात! याचा शा ाधार

धुंडाळ यात जी शतके या शतके घालवीत आहे , जागितक
ूबळ रा

िनबंध

यापाराने िन आबमणाने जे ते

ूबळकर होत असता परदे शगमन वा समुिगमन करावे क

नाह

या शा ाथ

चघळ त आज पंधराशे वष जी ूवृ ी पंचग या या हौदात डंु बत रा हलेली आहे , फार काय
परधम ह र े े

ल छ हे ःपृँय आहे त, पण ःवधम ह रभ

हं द ू महार हे अःपृँय! असा

िनल ज िनणय जी ूवृ ी दे ऊ शकते, त्या त्या श दिन

ौुितःमृितपुराणो

ÔसनातनीÕ

ूवृ ीपायीच आपली जागितक साॆा ये बुड वणे आप या रा शऽूंस त्या ूवृ ती या अभावी
जाते, त्याहन
ू दसपट ने सुलभतर गेले; आपले रा ीय ःवातं यह संर

णे अिधक कठ ण झाले;

नवीन रा य संपा द या या काय तर पदोपद ितची नाठाळ ÔअटकÕ आडवी येत आहे अशी
आमची इितहासाव न िन अनुभवाव न ठाम िन

ती झा यामुळे त्या ÔसनातनीÕ शा ा या

एरं डा या गु हाळांचा आ ण त्या Ôवचनात्ूवृ ीवचना नवृ ीÕचा आ हांस अगद च ितटकारा
आला आहे . ौुितःमृितूभृ ी परमवंदनीय शा ांचा न हे !
(२) ितरड ची चाल वेदकाली होती असे आमचे ःवत:चे मत
कंवा सातवळे करांनी

हणून सांिगतलेले नाह ,

दले या वेदमंऽांव न ितरड वेदकाली न हती असेह िस

होत नाह .

तर दे खील Ôकेसर Õतील लेखात असे िल हले आहे क , ौुतीम ये गाड तून ूेत
सातवळे करांनी

साधार

दाखवून

ःथालीपुलक

यायाने

इतर

(सावरकारां या लेखात) असत्य आहे त असे दाख वले, ःथालीपुलक

अशीच

यावे असे

अनेक

यायाचा हा मासला अजब

आहे ! िगबन या इितहासातील ऐक वधान चुकले हे दाख वले क , ःथालीपुलक
इितहासचा इितहास चुक चा ठरला

हणावयाचे!Õ Ôकेसर Õत इतर कोणत्याह

ऐखादे अ र उलटे छापलेले असले क , ःथालीपुलक
छापलेला आहे असे िस

वधाने

यायाने तो
मु िताूमाणे

यायाने सारा केसर उल या अ रात

होते! पं डतजीं या भाब या लेखात अशी ढली वा ये खपली तर

Ôकेसर Õ या काटे कोर लेखातून कशी घुसली ते समजत नाह . अशा ठकाणी ÔःथालीÕचा
लागत नसून पोळ चा लागतो. एक पोळ क ची रा हली तर सा या पो या क
असे ठरते क काय? आम या लेखांचे मु य
हतकर क

वज्ञानिन

वधेय श दिन

अ तनी, हे आहे . त्यास ितरड

वेदो

याय

याच आहे त

पुरातनी ूवृ ी ूगत रा ास
ठरली तर

ितचे कोणचेच

सोयरसुतक आडवे येत नाह .
(३) एखा ा या आदरासाठ त्याची असत्य वधानेह सत्य मानावी अशी अशी पं डतजींची
क णा भाकली होती कुणी? Ôमी तसे कधीह करणार नाह Õ

हणून वीरवृ ीचा आत्मूसाद

भोग याःतव ःवत: याच ू ांशी ःवत:च भांडत आहे त! आ ह तर, जे सत्य केवळ को या
अ, ब, क

या मान यावरच जगू शकते त्यास तु छ समजतो!

(४) राहता रा हलाÕकेसर Õ या लेखातील तेजोभंगाचा आ ेप. त्या वषयी िन
समारोपाथ आ हांस जे
य

वषया या

हणणे ते मूळ या लेखातील उपसंहारा या पुढ ल उता यात आ ह

वले आहे -
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९७

वज्ञानिन

िनबंध

ÔÔौुती िन ौौत (संःकृ त) त्या काळ या जगात त्यां या शऽूंशी लढताना द वजय गाजवू
शकली

हणून आज या वज्ञानयुगातह तसा टकाव ध

शकतील ह आशा

यथ आहे . Ôइं िा

धाव, चंिा, अ ने, आमचा शऽू िनदाळÕ अशा वै दक ूाथनांनी दे व साहा यास धावत नसून
वैज्ञािनक सू ांनीच त्यांना दासासारखे राबवून घेता येते हे पुंकळ अंशी अनुभविस

आहे .

महाभारतातील

गांड व

धनुंय

भंगले!

आता

मशीनग सशी

गाठ

आहे .

ठरले

जर

हे

सांिगत याने ःवत: या ूौढ या पोकळ व गना कर त राहणा या आम या Ôबाबावा यं
ूमाणम ्Õ ूवृ ीचे अवसान खचले, तेजोभंग झाला, तर त्यातच रा ाचे हत आहे . आप यावर
चालून येणारे ते Ôक पांतिसंधुसेÕ कु बळ कती बलवान ् आहे , त्यांची श ा े कती झुंजार, ते

ःप पणे सांगून

वराटा या अंत:पुरात बढाया मारणा या उ राचे बािलश ूलाप खोडू न

काढ यात, त्याचा तो तेजोभंग कर यातच, त्याचे खरे

हत साधणारे

होते. त्यास

हरभ या या झाडावर चढ वणारे च खरे शऽू होते. तेजोभंग कर यासाठ श यास कणाने वारं वार
फटकारले होते; पण कणाचा ूितरथी जो पाथ त्याला त्या याह सार याने असेच फटकारल
होते! त्या दोघां या हे तूत िन प रणामात जो फरक तोच पा यां या ट केत िन

यांनी या हं द ू

रा ा या हताथ मृत्यूसह हटक यास कमी केल नाह त्यां या ट केतील हे तूत िन प रणामांत
असलाच पा हजे, इतका ववेकह

यास राहत नाह तो पं डत कसला?Õ

Ôत्या पाथसार या या श दातच, ते अ यावत ्ूवृ ीचे समथक या कूपमंडु कते या भंगड

गुंगीत

हतूभ

झाले या

हं दरा
ु ास

सांगणार.Ôकुतःत्वा

कँमलिमदं

वषमेसमुप ःथतम ्!

अनायजु मःव यमक ितकरमजुन!Õ सोडन
ू दे त्या त्या ःपशबंद या, पोथीजात जातपाती या

पाच हजार वषापूव या भाकड भावना! तोडन
ू टाक त्या तु या कत या या पायात पडले या
ा श दिन

ौुितःमृितपुराणो

ू आले या
ूवृ ी या बे या! आ ण जे जे हत्यार तु यावर चढन

आज या आप ी या उ छे दास आज समथ होईल - उपस ते ते हत्यार! मग ते त्या तु या
पुरातना या श ागारात सापडो वा

ा नवीना या श ागारातून िछनता येवो!Õ

***
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९८

वज्ञानिन

िनबंध

२.४ यंऽ
आपला दे श आज
झाले.

या युगात ूवेशू लागला आहे , ते युग युरोपम ये दोनशे वषापूव चालू

हणजे युरोप या दोनशे वष आपण मागे पडलेले आहोत.

यंऽयुग! युरोपम ये हे यंऽयुग दोनशे वषापूव
ते हा त्या यंऽूभावा या ध

जे हा बांपश

यासरशी ितकडे ह त्या वेळ या

ा युगाचे अथशा ीय नाव
ूभृती शोधांमुळे आ वभवले,
ढ

वचारांना िन आचारांना

च कर आ यासारखे होऊन गेले. मनुंयजातीवर हे यंऽयुगाचे भयंकर संकट आले आहे .

त्यामुळे मनुंय माणुसक सच मुक यावाचून राहणार नाह , धमाचे वाटोळ होणार, मनुंयाचे
जीवन यंऽासारखेच

दयशू य, कृ ऽम िन कलाह न होऊन त्यांचे शर रदे खील दबळे
िन परतंऽ
ु

बनणार, फार काय,

या आिथक संप नते या िन सुखसोयीं या लालसेने मनुंय यंऽा या मागे

लागला, ती आिथक लालसाह यंऽा या चाकात सापडन
ू चूर होईल, या यंऽामुळे मनुंय पोटभर

खाऊ पऊ न लागता उलटा िभकेस लागेल अशी एकच को हे कुई त्या वेळ या पुराण ूय
ःथतीतील िन धमभो या अशा वगाने सा या युरोपात चालू केली होती.ÕBack to NatureÕ हे

त्यांचे सूऽ होते. Ôयंऽामुळे बेकार वाढते आ ण मनुंय िभकेस लागतो,Õ असे बु ढे अथशा ी
ओरडले. Ôयंऽ ह

सैतानाची यु

! दे वा या थोरवीला कमीपणा आणणार

ह

रावणी हाव!Õ

धमशा ी कंचाळले!
यूनािधक दोनशे वषापूव यंऽश

चा ूबळ आ वभाव युरोपात झाला ते हा त्याचा असा

जो वरोधच वरोध त्या लोकांम ये जकडे ितकडे झाला, त्याचीच पुनरावृ ी आज आप या या
दोनशे वष मागाहन
येऊन पोचले या लोकात चालू झाली आहे . यंऽ हे
ू
ू , ूगती या त्या बंदवर

मनुंयास िमळालेले वरदान नसून शाप होय, अशी ह ओरड कती त य वा अत य आहे हे
ववेिच या या काय आपणांस योजावे लागणारे को टबम आ ण

ावे लागणारे पुरावे युरोप या

आज या जनतेला अगद च िशळे िन बुरसलेले लागतील; कारण क , ते आ ेप ूत्या ेप, ते

ू गेली आहे त. पण युरोपकडे
वाद ववाद त्यां याकडे नामशेष झा यासह शेद डशे वष उलटन
आज अगद
नवीन

िश या, अडाणी, वेडगळ ठरले या त्याच त्याच आ ेपांना अगद

हणून

ठक ठकाणचे अनेक गावढळ संूदाय आप याइकडे

अस यामुळे यंऽश
पूव

वर ल त्या आ ेपांना खोडन
ू काढ यासाठ यंऽिन

द या गेले या त्याच त्याच ूत्यु रांनी पुन

नवीनातील

ूचार क

लागले

ूगतीलाह युरोपम ये

करणे भाग आहे .

२.४.१ दे वभोळे पणा घटतो त्या मानाने यंऽशीलपणा वाढतो
आप या लोकांत अजूनह यंऽशीलपणा जो इतका कमी आहे त्याचे मु य कारण

हणजे

आम या समाजातील दे वभोळे पणा अजूनह उतास जात आहे , हे च होय. दोनशे वषापूव युरोपह
ख न धमानुसार असाच दे वभोळा होता; ते हा त्यातह यंऽशीलपणा न हता. िलःबनला मोठा
भूकंप अठरा या शतकात झाला, ते हा त्याचे कारण, रोमन कॅथोिलक धममतां व
ूॉटे ःटं टांचे पाखंड हे च होय, असे युरो पयन लोका या मोठमो या धमगु ं नी िन

उभारलेले
सामा य

जनतेने ठर वले. ूॉटे ःटं ट लोकात िभ ुणींनी ल न लावली, पाि लोक बायका करतात, पोपचा
श द अःखलनीय (infalicle) िन िशरसावं
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मानीत नाह त, या ÔपापाÕमुळे भूकंप झाला, असे

९९

वज्ञानिन
िनदान ठरवून त्या धमभो या लोकानी भूकंप होऊ नये

िनबंध

हणून ूॉटे ःटं टांचाच नायनाट हा

उपाय शोधून काढला. अशा दे वभो या वृ ीला भूकंपाची, खर भौितक कारणे शोध याची बु च
होणे दघट
ु ; मग भूकंपाचे िनयम समजावून घेऊन त्याचे ध के कधी वा कुठे बसणार ते

आगाऊ सुच वणे भूकंपसूचक यंऽ बन व याचे काम ज मोज मीदे खील सुचणेच श य नाह !
युरोपम ये ह दे वलसी वृ ी हाणून पाडणार

वज्ञानवृ ी जे हा उगवली ते हाच काय ती त्या

वज्ञाना या िनयमांवर अिध लेली यंऽशीलता युरोपम ये भरभराटू शकली. पण हं दःथानात
ु

आजह

अगद

रा ाचे Ôसविधकार Õ

हणून गाजणारे

बहारमध या भूकंपाचे कारण अःपृँयतेचे ÔपापÕ
सांगत आहे त; आ ण

वे

गांधीजींसारखे अनेक पुढार दे खील

हणून Ôआत या दै वी आवाजा याÕ शपथेवर

या या भूकंपाचे कारण मनुंयजातीचे कोणचे पाप असावे या वषयी

या Ôआतील आवाजाÕस कौल लावीत आहे त! - तर ितकडे शंकराचा याद धमाचे सवािधकार , ते
भूकंप अःपृँयतािनवारणा या पापामुळे घडतात
या रा ाचे सवािधकार च इतके धमभोळे

हणून शा ाची शपथ घेऊन सांगत आहे त!

त्या रा ातील सामा य जनते या दे वभो या

भाबडे पणाचज वणन काय करावे? युरोपम ये आज १९३६ वा सन चालू आहे तर आम या
इकडे ूगतीचा १७३६ वा!
दे वभोळे पणा

हणजे ूत्येक घटनेचे कारण दे वाची लहर, राग वा लोभ. आ ण त्या

घटनांपैक संकटघटना टाळ याचा उपाय

हणजे दे वाला ूसाद वण! अथात त्याचे यंऽ

हणजे

ूाथना, पूजा, सत्यनारायण, जपजा य, छा छू! पाऊस पडत नाह ? ऋ वेदातील मंडू कसूऽ
हणून बेडू क-दे वतेस आराधा! नौका बुडते आहे ? व णसू

जपून समुिास नारळ वाहा!

लेग

आला ? ब हरोबापुढे बोकड मारा! नाह तर ÔईदलाÕ गाईची कुरबानी करा; खुदा भला करे गा!
परं तु यंऽशीलपणा हा, या सृ ीतील भौितक

यापार ठरा वक सृ ीिनयमांचे फिलत होय,

आ ण जर त्या िनयमाूमाणे आपण ते ते घटक जुळवून आणू शकलो तर ते ते काय घडलेच
पा हजे,

ा िन ेवर काय तो अिध ािनलेला असणार. अमुक अंशापयत पा याचे उंणतामान

वाढ वले क

त्याची वाफ झालीच पा हजे, मग त्या वेळ

तो यां ऽक िनमाज पढ याचे

वसर यामुळे अ ला रागावलेला असो वा सं या कर याचे टाळ यामुळे दे व चवताळलेला असो.
त्या ठरा वक पा याची त्या ठरा वक उंणतेचा ःपश होताच ठरा वक ूमाणाची वाफ झालीच
पा हज. दे वाने का
बदल क

शकत नाह . आं याचे चार पेटारे भेट स धाडले क आप या वतीचा िनकाल दे णा या

एखा ा य:क
दले क

हणाना, पण जे सृ ीिनयम एकदा घालून दले त्यात दे व दे खल पु हा

त ्कले टरालाह आपण अ यायी िन लाचखाऊ मानतो, पण चार बोकड बळ न

सग या गावाला, त्यातील मुलांलेकरांसु ा

लेगने ठार मार याइतका भयंकर

लाचखाऊपणा दे वा या माथी मार यास जो सोड त नाह तो धमभोळे पणा दे वा या दे वपणास
खरा कािळमा लावणारा असून ठरा वक सृ ीिनयम लाचलुचपतीवार दे व कधीह बदलत नाह ,
ह

यथाथ िन ाच

जतक

सत्य िततक

ध यह

आहे . अशा

यंऽशीलपणाची जननी असते. यामुळेच लोकातील दे वभोळे पणा
वज्ञानिन

वज्ञानज य िन

ती ह च

या मानाने घटतो त्या मानाने

यंऽशीलपणा त्यां यात वाढतो.
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२.४.२ नाना फडण वसांची एक गो
वर उ ले खले या त वाचे उदाहरण
सांग यासारखी आहे .

हणून पेशवार तील एक लहानशी गो

अगद

या या अतुल बु बळाने हं दपदपादशाह
ची सूऽ त्या या हाती टकली
ू

तोवर तर Ôजलचर है दर िनजाम इं मज रण क रतां थकले!!

यांनी पु याकडे

वलो कल ते

संप ीला मुकले!!Õ असा मरा यां या साम याचा दरारा य ययावत ् अ हं दंव
ू र बस वला होता,
त्या नाना फडण वसांची अशी एक गो
एकदा काशीस काह

ऐितहािसक कागदोपऽी सापडली आहे क - नानांनी

पु यकृ त्य करावे या हे तूने कमनािशनी नाव या तेथील नद वर पूल

बांध व याचे काम चालू केले. पण आरं भीच वाळू िन पाणी यां या अडथ याने पाया काह
टकेना.

यां याकडे

ते

बांधकाम

सोप वल

होते,

त्या

काशी या

ूसाद व याचा िन ित यावर पूल बांधून घे यास ती मा य

हावी

हःतकानी

हणून त्या

(गंगामाय
सले या

गंगामाईला चुचकार या या त्यां या प रपाठातला जो ठरा वक उपाय तो योजून) ॄा णांकरवी
तार ख ६-९-१७९५ या दवशी अनु ानास आरं भ केला! अनु ु पांची भर टाकून टाकून ते ॄा ण
थकले, पण पाया धर धर ना, बचा या ॄा णां या त डचे पाणी पळाले, पण पायाखालचे पाणी
पळे ना, आटे ना! पायाखाली वाळू िन पाणी यांची अडचण आली आहे आ ण ती िनवार यासाठ
अनु ानाचा उपाय यो जला आहे , ह बातमी इकडे नानांना जे हा पु यास कळली ते हा त्यांनी
अनु ान बंद कर वले आ ण इं मजांकडन
बेकर नामक यंऽज्ञ (इं जिनयर) आण वला. त्याने
ू

कळ चे बंब कलक याहन
ू माग वले आ ण ते लावून पाणी बोलता बोलता आटवून, वाळू आटवून

प का पाया टाकून पूल उभारला! जलदे वतेची कळ

जथे पा हजे ितथे दाबली जाताच ती

झटकन ्शु वर आली! धमभोळे पणा या अनु ानाने जे भौितक सृ ीिनयम त्यां या

यापारात

लवलेश फरक होत नाह . पण त्या िनयमांची जी ÔकळÕ त्यांना राब वणाए जे यंऽ, ती कळ
दाबताच त्यांचे यापार हवे तसे चापून क न घेता येतात. दे वाची इ छा ह संज्ञा यंऽशा ा या
कधीच खसगणतीत नसते.
वर ल लहानशा गो ीत दे वभोळे पणा जसजसा घटत जातो तसतसा यंऽशीलपणा वाढत

जातो हे त व

कती चटकदारपणे

वशद झाले आहे ते पाहा! त्या जु या काळ

नानांना

Ôकळ चेÕ मह व कळावे हे जतके त्यां यासार या एक यादक
ु या कुशाम िन ूगतीपर बु चे
ोतक आहे , िततकेच ती पाणी आट व या या बंबासारखी साधी कळ सा या मराठ साॆा यात

न सापडता कलक या या एका इं मजाकडन
ू आणवावी िन चालवावी लागली ह गो

आप या

रा ा या त्या वेळ या एकंदर त सामुदाियक अडाणीपणा या िन भाब या वृ ीचेच दशक न हे
काय!
वाःत वक पाहता यंऽशा ाचा मूळ िस ा तच असा क , त्या या पाठांत (फामु यात)
ई रा या शकुनाचा कोणचाह

घटक दमड या उधार नेह

गणलेला नसावयाचा. इतका

ऑ सजन, इतका हायसोजन, इतका ूाणवायू, इतका उ ज, क पाणी झालेच. मग तो संयोग
शुभमुहू तावर घडो वा न घडो; बोकड न िमळा यामुळे ब हरोबा,

कंवा ईदला गाय न

मार यामुळे खुदा, त्या वेळ रागावलेला असो वा नसो; ते रसायन डु कर खाणारा भ न करो
क न खाणारा मुसलमान करो, ते रसायन िस
असा दे वभो या धमशा ा या ताठ
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आहे त्यालाच आ ह

दे वभो या लोकानी धमशा ा या मांड वर द क दे ऊन टाक यास सोडले नाह !
यंऽशा ाचा अजॐ िन भ कम पोलाद पुतळा धमशा ा या ठसूळ लुकणा या पायावर

उभार याचा आमचा हा य

कती हाःयाःपद आहे

हणून सांगाव! घराचे आढे जर प केपणे

ठोकले तर मग ते शकुनावर ठोकलेले असो वा नसो. त्याची पूजा केलेली असो वा नसो, ते
त्या आ या या िश पशा ीय बळकट पे ा अिधक वा उणे ठरणे श य नाह . परं तु आढे
ठोकताना त्याला समंऽक पूज यावाचून त्या घराची शकुनावर मुहू तमेढ रोव यावाचून,

वाःतुशांित के यावाचून आम या मनाला ते घर भ कम झा यासारखे के हाह वाटणार नाह !

म हनोगणती आ ह या घरात राहायला जाणार नाह . कारण वाःतूशांित झाली नाह ! आमचेज
मन आ हांस सारखे खात राहणार, भीत राहणार! पण आम या हे
भीक न घालता िन वाःतुशांत न करता उभारलेले

यानात येईल क , मुहू ताला

हं दःथानातील
इं मजांचे राजवाडे ,
ु

रा यकायालये, ूवासी बंगले, गाव या चौ यादे खील आम या तशा बांधकामांहू न कधीतर कमी

बळकट ठर या आहे त काय? कंबहना
अगद सुमुहू तावर बांधलेले आ ण वाःतुशांत शा ो पणे
ु

केलेले आमचे शिनवारवाडे आज ढासळू न मातीस िमळाले असता, बनशकुनी, बनवाःतुशांित,
बनधम अशा या इं मजांची Ôग हनमट हाउसेÕ भ कमचीं भ कम! त्यांचे ढकुळदे खील, त्या

उणीवेने

हणून, ढासळत नाह ! उलट त्या शा ो

वाःतुशांत केले या

हं दपदपादशा
ह या
ू

ौीमंत पंतूधानांचे वा महाराजांचे वाडे , त्या वाःतू, Ôअगद च धुळधाण होऊ दे ऊ नका, त्यावर
ःमृितपट तर

एखादा लावाÕ अशी

दयिावक

वनावणी कर त त्या इं मजां या त्याच

बनवाःतुशांत, बनमुहू त , बनधम , ग हमट हाऊस या दारापुढे आ हांस उ या करा या लागत

आहे त!

आ ह आमचे िसंहगड, िसंधुगड, रायगड असले शेकडो ूचंड दग
ु ; आ ण मुसलमानांनी

त्यांचे दवाणी आम िन दवाणी खास आम या हं द ू वा मु ःलम शा ानुसार शकुनवंती िन

रमल पाहन
ू , वेदांतील सू े िन कुराणांतील आयते िन व नतेसाठ िभंतीिभंतीवर को न िचऽून
धमशा

ं या श य िततके बळकट केले - पण आज आढ पुजून मुहू तावर बांधलेले ूचंड

दग
ु िन दवाणखाने धुळ स िमळालेले आहे त! परं तु शकुन, रमल, वेद, कुराण काय, तर ूत्य
दे वासह

न मानणा या Anti-God रिशयाचे ूचंड दग
ु , िन

वमाने अ रश: वा यावरदे खील

बळकटपणे तरं गत आहे त! खरोखर, खडकावर बांधले या आम या

वशाळगडापे ा त्यांचे

वा यावर बांधलेले वशाळगड आज अिधक बळकट ठरत आहे त!
याव न या जगातील भौितक संप ी िन साम य हे तर भौितक सृ ी वज्ञाना याच अढळ
पायावर उभारलेले अस यास
वज्ञान एका ठोकर सरशी

टकते, धमशा ीय दे वभोळे पणा या डोला यांचे िन दे हा यांचे

ठक या

ठक या उड व यावाचून राहत नाह , हे ःप

होत नाह

काय?
२.४.३ आ ण वज्ञानाची य , य
आगगाड चे इं जन
सृ ीिनयम वैचा रक

,

हणजे यंऽ !

हणजे काय? त्या ूकरणी जे बांपगित- ःथित- वज्ञानाचे ठाम

ेऽात होते त्यांची ती घनवटलेली मूत च यवहारात अवतरली! जोवर त्या
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ठाम िनयमानुसार यंऽ घडलेले िन चाल वलेले आहे तोवर आम या इ छे बाहे र त्या यंऽाला

ःवतंऽ अशी इ छाच नाह . दे वाने जर मनुंय घड वला असेल तर त्या अथ मनुंय हाच
यंऽाचा दे व

हणावयास हरकत नाह . परं तु आम या दे वभोळे पणाचा वेडगळ अितरे क इत या

थराला गेलेला आहे क ,

याचा मनुंय हाच वर ल अथ दे व आहे - त्या यंऽाला सु ा आ ह

आमचाच एक दे व मानू लागले ! आजदे खील आम या लाखो लोकात यंऽांची िन हत्यारांची
पूजा होत आहे !
२.४.४ यंऽे िततक दै वते! जतक हत्यारे िततके दे व !!
सुतार रं याची, गवंड

करणीची, सैिनक भाला-बरचीची, गवळण रवीची, घरधनीण

उखळमुसळाची घरोघर पूजा कर त आहे . बाळं तखोलीत केवळ सटवाईचीच पूजा नसते, तर
नाळ कापावया या कातर स दे खील दै वतासारखी मांडू न पूजावी लागते! जणू काय त्या कातर स
ःवत:ची अशी इ छा असते, राग-लोभ-मान-अपमान कळतात, आ ण

हणून त्या कातर ला न

तु व यास ती रागाने नाळ कापायचे सोडन
ू पटकन बाळाचा गळाच कापणार आहे ! आता माऽ
सटवाईशी एक नवीनच तडजोड झा यासारखी दसत आहे . ती ह क , घर या बाळं तखोलीत

तेवढे सटवाईचे रा य. ितथे बाळं त झा यास कातर पुजणे ूभृती जु या मानपानपूजा पार
पड या पा हजेत; पण सावजिनक ूसृितगृहातील कातर न पुजली तर ितने सटवाईने हंू क चूं
करता कामा नये. ूसूितगृहातील ती चकचकणार डॉ टर चाकू, कात या, आद श े पाहताच

सटवाईच गभगळ त होतेशी

दसते! सारे मानापमान, ूित ा ठोकरणा या ूसूितगृहातील

बाळं तपणाकडे ढंु कून बघायलादे खील ती िभते. तेथील बाळबाळं ितणी सयवाईचे काह एक लागत
नाह त! न सोयर न कातरपूजा, न शांितपाठ; पण ितथे बाळबाळं ितणींना उगीच सताव याची

सटवाईची काय छाती आहे ? ितची आठवणदे खील डॉ टर ूसूितगृहाचा ऊंबरा ओलांडू न आत
येत नाह .

२.४.५ युरोप जे आज अ जं य झाले आहे , ते मु यत: यंऽबळे !
जोवर युरोप असे आम यासारखे दे वभोळे होते, तो तेह आ ह आज आहो तसेच दबळे
ु

होते. दोनशे वषा या आगेमागे, त्याचा दे वभोळे पणा हटत चालला तसतसे त्याचे बळ, संप ी,
साॆा य भरभराटत चालली. पण हं दःथान
च न हे , तर अवघा आिशया त्याच दे वभोळे पणा या
ु

गुंगीत

खतपत पडला, त्यामुळे

वज्ञानाची वाट त्यास सापडलीच नाह . युरोप सृ ीश

आप या ूगती या रथास घो यासारख जुंपून भरधाव
आिशया त्या सृ ीश

ंना

द वजय कर त चालता असता,

ंना पूजीत रा हला. त्यामुळे आिशयात यंऽशीलपणा असा आलाच नाह .

पाहा, गे या हजार वषाम ये हं दंत
ू काय कंवा मुसलमानं◌ात काय, एकंदर त वैज्ञािनक शोध
असा एकह लागलेला नाह ! नवीन यंऽ असे, हत्यार असे, कळ अशी गे या हजार वषात

आ ह जवळ जवळ एकह उ भवली नाह ! साधी आगपेट , साधी चाक (सायकल), साधे
घ याळ, साधा िशळाछाप, साधे छायािचऽ - पण युरोपने शोधले ते हा सुचले; आ हांस काह
सुचले नाह . हं द ू धमभोळे पणाची िन मुसलमान धमवेडेपणाची िनशा पऊन झंगून पडलेला.
मुसलमानां या

द ली या बादशाहाला श वै

पुलाखालचे पाणी आटवावयासाठ
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इं मजाकडन
मागवावा लागतात! मुसलमानांचे सारे दे ववेडे पीर, मु ला-हक म, गंडाताईत जी
ू
याधी बर क

शकले नाह त, ती त्या इं मज श वै ाने बर केली. अनु ान जपतपांनी जो

पुलाचा पाया हं दंन
ू ा घालता आला नाह , तो त्या इं मज इं जिनयरने घालून टाकला! पण ते
दे खील इं मजां या यंऽशीलपणाने त्याचे वज्ञान कसे वाढत चालले आहे , त्यांची एकेक कळ

त्यांचे बळ कसे दजय
बन वते आहे , आपणांस दबळा
वते आहे हे त्यावेळ
ु
ु

आम याकडे

कोणा या ल ात यावे तसे आले नाह . यंऽ व ेचा ओनामादे खील िशकावयास कुणी युरोपम ये

गेला नाह . जात जाते ना आमची समुि ओलांड याने!
पण आम यात पूव साम य असताह आ ह जगावर चालून गेलो नाह याचे ूाय
आ हांस दे यासाठ

च

जग आम यावर चालून आले. युरोप या अवाढ य यंऽबळा या कैचीत

आम या रा ाचा, ःव वाचा, आम या एका गो ीवाचून सा या इतर गो ींचा चुराडा उडाला! एक
गो

तेवढ जी आमची

शकले नाह ; ती

हणून अजूनह

टकून आहे , ितला युरोपचे यंऽबळह अजून िचरडू

हणजे आमचा धमभोळे पणा! भौितक संकटे िनवार याचे, सृ ीश

राब व याचे, भौितक साम य संपा द याचे

ंना

वज्ञान आ ण साधन

हणजे यंऽ, हे अजूनह

आजार पड या तर त्यां या

यावर ूाथना हा उपाय,

आ हांस कळत नाह . अजूनह भूकंपावर अःपृँयतािनवारण हा उपाय, सव रा ीय अ र ांवर

अनु ान हा उपाय, कोणी कमला नेह

साथ घाल व याचा बोकड मारणे हा उपाय, मशीनग सचा मारा थांबवावयाचा तर ित यापुढे
ित या गो यां या ट यात शांतपणे बसून म न जाणे आ ण त्या मरणाने त्या मशीनगनला
दया आणणे हा उपाय! अजूनह आम या रा ाचे दे वभोळे पण सुटले नाह आ ण

हणूनच या

न या यंऽयुगाचे धीटपणे ःवागत क न युरोप या अ जं य साम याची ती क ली यु

ूयु

ने

हरावून घे या या ठायी हे लोक त्या यंऽयुगासच एखा ा संकटासारखे िभऊन भूतकाळ या
होत आहे , यंऽाने
भुयारात अिधकच खोल खोल जाऊन दडत आहे त! यंऽाने मनुंय दबळा
ु

मनुंय भुका मरत आहे , अशी या दे वभो या लोकाची को हे कुई सारखी चालली आहे ! जणू
काय

या या टाचेखाली आ ह ठे चले जात आहो ते युरोप, यंऽबळाचे धुर ण ते युरोपच दबळे
ु

आहे , िभकेस लागले आहे ! आ ण आमची पा याची पतरे सबळ आहे त! हे अधपोट , अधन न,

दंकाळमःत
िन रोगमःत आमचे रा - यंऽयुगा या शेदोनशे वष अजून मागे रगाळत आहे ,
ु
हणूनच बिल

िन सुखी िन संतु

आहे !

या लेखा या आरं भी या प ह याच छे दकात यंऽा व

आम या जुनाट भाबडे पणाने

घेतले या या आ ेपांनी उ ले खले आहे . त्यांना श य ितत या लवकर ूितकारले पा हजे.
आ ा या अथकारणातह त्याच वज्ञानाची मूत जे यंऽ त्या यंऽाचे वचःव ःथा पले पा हजे.
कापडा या िगर या हे यंऽ; अथातच त्या यामुळे दे शावर भयंकर संकट ओढवले आहे ; त्या
िगर यातील कापड वाप
टकळ

नका! - अशी आरडाओरडा ग लोग ली चालली होती, चालली आहे .

चाल वणा या आत्मबळा या सेना त्या Ôटकळ Õ या ूभावे जपानचे सारे यंऽबळ

तु छ व यास सज या आहे त. केवळ चर या या चढाओढ ने लकेशायर या िन सा या जगातील
िगर यांना कुलपे ठोकली जातील अशा ूितज्ञा करणा या सेनानींचा तांडाचा तांडा रा ीय
सभे या

उ चासनावर

चरखे

फरवीत

बसलेला

आहे ,

आण

आता

त्या या

जोड ला

दळणकाडणां या यंऽां या संकटापासून या दे शास र ावयासाठ कंबर कसून आले या न या
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सेनानींचा तांडा त्या रा ीय सभे या उ चसनावर कुणी जात्याने हाती दळ त िन कुणी उखळात

तांदळ
ू हाती कांड त

यम झालेले आढळ याचाह संभव आहे . अथकारणातील या मंडळ ं या
हणजे Ôयंऽ नको!Õ

प ाची मु य हाकाट

धमशा ातील भाबडे पणाूमाणेच या अथशा ातील भाबडे पणासह , आज या जगात,

ा

यंऽयुगात जर जगावयाचे असेल तर, आप या रा ाने ठोक न दलेच पा हजे. रा ीय ूचाराची
सूऽ या दे वभोळे पणा या, धािमक वा आिथक ौुितःमृितपुराणो ा या, या पुरातना या हातून
िछनावून घेऊन ती

वज्ञाना या, अ तना या हाती

चालले या भाब या हाकाट ची छाप
ू ते वज्ञानिन
यायोगे रा ास पटन

दली पा हजेत. यंऽयुगा व

त्यां या

यायोगे रा ावर पडणार नाह आ ण यंऽबळाची महती
होईल, यंऽशील होईल, असा ूचार श य ितत या नेटाने,

िन:ःपृहतेने आ ण िनकड ने आता आरं िभलाच पा हजे.
२.४.६ यंऽ हे शाप क वरदान ?
यंऽाचे साधन मनुंया या हाती अस यामुळे मनुंयाची हानीच हानी होत आहे , तो दबळा
ु

बनत आहे , द:ु खी बनत आहे , द रि बनत आहे . यंऽ हा मनुंयजातीला झालेला शाप होय,
जे ओरड करतात त्यांनी हे ल ात ठे वावे क , यंऽ, हत्यार, कळ

अशी यंऽा व

शतपट ने अिधक काय म झालेले मनुंयाचे एकेक इं ियच आहे ! कळ
दसहत्यार
श

असा आपला एक जोडहात. यंऽ

हणजे

हणजेच हाताहनह
ू

हणजे आप या मूळ या श

पे ा ल पट ने

मान ्झालेली आपली ब ह र इं िये! जर हत्यार, कळ, यंऽ नसते तर मनुंय सृ ीश

आज चालवीत असलेली स ा चालवू शकता ना. इतके सांगणे

हणजे यंऽश

ं वर

या उपयु तेचे

अगद ऽोटक वणन होय. यंऽावाचून, कळ वाचून मनुंय या जीवनकलहात जगूच शकता ना,
को हा, कुऽादे खील, त्याला भार
साहा या वषयी असे

होता, फाडफाडन
खाता! मनुंयास झाले या यंऽबळा या
ू

हटले तर दे खील अितशयो

होणार नाह क - शर राने पा हले तर

मनुंय हा अत्यंत दबळा
, कळ नेच काय तो ूबळतम ठरला!
ु
मूळ या

पसाळले या

ापदांपुढे अर यात मनुंयाला पु हा उभा केला तर त्या या

ःवत: या दे हा या बळे त्याला कती

ापदांपुढे टकाव धराता येईल ते एकदा क पून पाहा!

िसंहासारखी नखे नाह त, दं ा नाह त, दात नाह त, नुसत्या गजनेने सारे रान हाद न सोड ल
असा भीषण आवाजह
लगणात, िततक

दे खील

नाह . वाघाला तर

हस

मार यास

जतक

दं तनखे िशणवावी

कोवळा कंठ फोडन
टाक यास िशणवावी
ा माणसाचा दबळा
ू
ु

लागणार नाह त. आपणापुढे जशी कवळ

काकड , तसा माणूस त्या या दे हाइतका दबळा
,
ु

वाघास ूितकार ल असा एकह अवयव माणसास नाह . ह ीपुढे तर माणूस
नुसत्या

पाया या

ूचंड दाबाखाली

िचरडावा

कंवा

त्या

अजॐ

शुड
ं ेत

हणजे मुंगी!

ध न

दगडावर

नारळासारखा आपटावा! तरस, लांडगे, रानडकर
यां यासु ा समोर उभे राह याची त्याची छाती
ु
नाह , रानडकरा
या दाताला ूितकार ल असा त्याला एकह
ु

अवयव नाह . मो या िशकार

कु याचीदे खील त्याला वाघासारखीच भीती! माणूस चावला वा बोचक

लागला तर िशकार

कुऽा एका झेपीसरशी माणसास फाडन
ू काढ यास सोडणार नाह . फार काय, अगद दब
ु ळ,
द न, िन पिवी जी गाय ितचीदे खील जर मनुंयाशी झुंज लागली तर तीच आप या िशंगांनी
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िनबंध

डरक
यासरशीच
ु

माणसाला पळ काढ यावाचून जग याचा दसरा
मागच नाह . लहान मधमाशी! पण त्या माशा
ु
त्याला एकदा का झ ब या क त्यां या

वषार दं शा या भयंकर वेदनांनी तडफडत माणूस

म न जातो, पण त्यांना काह माणूस उलट डसू वा िगळू शकत नाह , त्यां या मागे उडू

शकत नाह . कावळा दे खील माणसा या र ाळ घावावर वा डो यावर पशूवर मारतो तशा चोची
मा न उडन
ू जाऊन कावकाव कर त माणसाला उलट वेडावू शकतो! अजगर त्यास नुसत्या

आप या अजॐ दे हाचे वळसे घालून चरकासारखा पळू न काढतो. ट चभर फुरसे ते काय, पण
त्या या पायाला कोठू न कसे डसेल िन त्याला बोलता बोलता ठार मार ल याचा िनयम नाह !
समुिनदन ांम ये तर माणसाची ददशा
ु

सुसर ं या िन मांसाहाई माशां या आहार

वचारायलाच नको! आत पाय घसरला क माणूस
गेलाच

हणून समजावे! माणसाला मूळचे असे

तीआण सुळे नाह त, पोट िच न फाडन
ू टाकणाई िशंगे नाह त, क बड ची क बड
पाला, पाचोळा, र , हाडे जे िमळे ल ते पचवून टाकणारे पोट नाह , थंड

लोकर ची शाल अंगी नाह , कंवा राठ कातडे नाह . घार सारखी

कंवा गवत,

िनवार ल अशी

ी नाह , मशकासारखेसु ा

पंख नाह त. ग डासारखी बकचतीआण चोच वा कंठ छे दक नखरे वा र िल सू पंजे नाह त,
वषार दात नाह त, दं श नाह , नांगी नाह . हं द लोकाना इं मजांनी िन:श
कतीतर

युगे आधी माणसाला सृ ीने िन:श

प ीमत्ःयम

केले होते! व र

केले होते त्यां या
ापदांहू न न हे तर

काहनह
माणूस मुळात पा हले तर केवळ अंगाने असा अत्यंत दबळा
आहे !
ु
ू

अ रश: गाईहन
ू गाय आहे !
पण तो आज
लागला; सृ ीश

ा पृ वीतलावर तर सा या ूा यांचा राजा, शाःता, जेता होऊन िमरवू

ंशीच म लयु

ू ठाकला; बांप, चुंबक, व ुत ्, रे डयम
कर यास दं ड थोपटन

यांना काह ूमाणात तर माणसाळवून त्यां या अजॐ बळावर समुि, पृ वी िन आकाश या
मानवी जगता या ितह ं खंडात

द वजय कर त चालला आहे . कशा या बळावर हा अगद

अत्यंत दबळा
माणूस इतका ूबळ झाला? कळ या, हत्यारा या, यंऽा या!!
ु
त्या या अंग या पस पशीत बु क ला कुऽादे खील भीक घालीत न हता; पण

या दवशी

माकड-माणसाने प हला दगड उचलून फेकला त्या दवशी त्याला एक नवी बु क च फुटली.
दगड द ु न फेकायचा, त्या हत्यारासरशी माणसाची पस पशीत बु क कृ तांता या बु क सारखी
अस

बनून िनराळ होऊन उभी रा हली. हाताने उचलून फेकलेली

कंवा ढकललेली िशळा

ं े कळप
हणजे Ôकृ ता तःय मु : पृथिगव ःथता!Õ माकड-माणूस झाडां या फां ा घेऊन पशूच
झोडपीत, साप, सापसुर या, वंचू ठे चीत चालला. त्याचे वष न बाधणारे नवे हात जे त्याला
सापडले त्याच त्या फां ा, त्या का या, त्या ला या, ते सोटे होते. माणसाला रानडकरासारखे
ु

सुळे न हते, त्याची उणीव भा याने भ न काढली. रे यासारखे ट करावून त्या सा यांची खोड
मोडन
टाकली. िसंह, वाघ त्याला जे हा ते हा नखामांनी भेडसावीत; पण माणसास बरची,
ू
खं जर, क

कारण ख ग

यार, ख गकृ पाण असली भयंकर नखे फुटताच वाघिसंह चळचळ कापू लागले!
हणजे आपले एक वाढलेले नखच न हे काय? इत यात माणसा या पाठ शी

धनुंय िन हाती बाण ूकटला. िसंहाची झेप, वाघाची उड , ह ीची सोड, उं टाची उं ची, न हे त्या
घार-िगधाड-ग डां या चोचीदे खील आ ण उं च उडणारे पंख - सार ूा णसृ ी माणसा या त्या
धनुंया या टणत्कारासरशी कुणी ची ची कर त तर कुणी शेप या घालीत रानोमाळ पळू न
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गेली! कारण जवळ आ यावर ते लढणार, पण हा ध नवी ते चालून ये या या आधीच त्यांचा
कंठ छे द करणार! कवच ह माणसाची दभ
ु

सूयासह

त्वचाच होय. दब
ु ण ह शतपट ने दशन म िन

डोळा. दरू विनयंऽ हा त्याचा शतपट ने अिधक
दपणारा असा दसरा
ु

पाहता न

ौवण म झालेला िन मुंबई या िभंतीशी लावला असता कलक या या वा लंडन या िमऽाची
हाक ऐकणारा कान आ ण ती दा , ती ःफोटके, त्या गो या, ती बंदक
ू , ती तोफ, तो वषार

धूर हाच पेटू न बाहे र भडकलेला बोध! ह चूल, ह वै ाची भ ट , हा ःटो ह

हणजे मनुंया या

पोटातील जठरा नीची एकेक शाखा! एक आवेल जे पोटाला पचेना ते पचवून दे णाई पोटे ! खलउखळ ह त्याची खालची नवी बळकट दाढ; ब ा-मुसळ त्याची वरची दाढ, त्या दो ह आता
ूचंड आकार ध न वाफे या शता श

ने पूव जसा एक घास तो माणूस चावी तसे सहजी

धा याचे पोते या पोते एका चवणासरशी पसून टाकतो. त्याची जुनी इं ियेच काय ती अशी
सहॐपट ने कळ-हत्या-यंऽबळे अिधक काय म झाली नाह त, तर माणसास उपजता अंगी जी
मुळ च नसतात ती नवी अ भूत इं ियेह यंऽबळे त्याला लाभली आहे त!
लहानशा आडात बेडू क राहतो िततकेदे खील त्याचे अंग मूळचे जलःतंभक नाह . पण

वज्ञानाने त्याला अकःमात ्एक अदभुत वरदान

ूचंड, सुसर ंची सहॐे
जलदे ह माणसास

या या ध

दले आ ण कासवाहन
ू कठ ण, दे वमाशाहन
ू

यासरशी ःवत:च च काचूर होतात असा एक ूचंड अ भुत

दला - ते बेडर, ती पाणबुड ; त्या

बांपनौका, आगनावा, वीजनावा! एका धूळबंद; पण
मोठमो या ऋ षपीरपैगंबरांनांह
आ ण ूत्य

वनािशका, त्या ूचंड व णक् नौका,
वज्ञानास आरािधताच वेदकुराणातील

मनुंयास जे दे ववले नाह

असे वरदान माणसास िमळाले

ग डा या बापज मी त्याने कधी पा हले नसतील असे ूबळ पंख मनुंयास

फुटले ते हे वमान, ते हे वयान!
या

या िस , मोठमोठ

जपतपे करक न दे वभोळे पणास िमळा या नाह त

कोणास िमळा याशा वाटताच ती एक अत्य भुत, ूत्य
मंऽबळाची दे णगी

ई र

िन

हणून वाटे , त्या त्याहन
ू शतपट ने अत्य भुत अशा िस

पैशापासई या भावाने यंऽबळ लुटवीत आहे ! अितदशन, अितौवण,

कंवा

वशेष कृ पाूसाद
आज या हाटात

विनलेख, बोलपटातह

(Telephone Talkies) मनुंयास अ पलेले अितःमरण, महासमुिा या तळाशी खाली अवगाहन,
वरलःतरां याह वर आकाश उ डयन!
आ ण हे सारे अ भुत ूाब य खुदास वा जेहो हास वा दे वास दमड चाह धूप लाव याची

लवलेश आवँयकता त्या त्या ूकरणी तर नसता! यंऽाने मनुंय दबळा
केला नाह ; उलट
ु
दबळा
ूाणी जो होता तो माणूस आज पृ वीवर ल, अंतराळातील; महासागरातील ूा यांत
ु

ूबळतम जो झाला तो हत्यारे , कळ-यंऽ यां याच योगे होय. मंऽबळे न हे तर यंऽबळे ! शाप
न हे , तर यंऽ हे मनुंयाला अितमानुष करणारे वज्ञानाचे वरदान होय!

***
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२.५ यंऽाने का बेकार वाढते ?
यंऽ हे मनुंयास िमळालेला शाप नसून वरदान होय. मंऽबळाने सृ ीश
ÔपावतÕ नसून त्या यंऽबळानेच मनुंयास येतात ितत या तर

मनुंयास

राब वता आ या आहे त,

ूा णसृ ीत सवात दबळा
िन अ रश: गाईहन
ु
ू गाय असलेला मनुंयूाणी हा आज जो सव
ूा णसृ ीचा शाःता िन सव ूा यांत सबळ होऊन बसला आहे , तो हत्यार-कळ-यंऽ यां याच

ूादभावामु
ळे होय. आ ण यासाठ आता आ हां भारतीयांनी
ु

केले पा हजे. अशा आम या ूितपादना वषयी आप या शंका

ा यंऽयुगाचे मन:पूवक ःवागतच

वचार यासाठ एक ूामा णक

पण या ूकरणी अप व वचाराचे ÔमामसेवकÕ आ हांस भेटू न गेले. त्यांनी काढले या शंका
आज या Ôमामो ारा याÕ काह

अंशी उपयु

असणा या काय

खपत असलेली

कती तर

माणसे या यानांतून िन लेखांतून काढ त असतात, आ ण यंऽा या पाठ मागे लागाल तर दबळ
ु
हाल, बेकार

हाल, ती पा

मा यांची राजसी

साधेपणाचा नाश कर ल इत्याद

याद आप या सा वक पौवात्य संःकृ ती या

वधाने िस ा त

हणून गावोगाव पसरवीत जातात.

आ हं ◌ास भेटले या या गृहःथां या शंका अशाच सा या या होत्या. हे गृहःथ Ôडबल मॅ युएटÕ
होते. अथात ्त्यां या शंका मूलत: कतीह अत य अस या तर ह , व ानांनासु ा सहजी भुरळ

पाड याइत या लाघवी असू शकतात हे उघड आहे . युरोपम ये यंऽयुगा या आरं भी त्याच

ूकार या शंकानी आ ण आ ेपांनी मरे तो वरोध केला. आजह मधूनमधून त्यांची भुते यऽ
तऽ उठताना युरोपम येह
भाबडे पणा या युगातच

आढळत नाह तच असे नाह . मग आप या अजूनह

खतपतणा या लोकात लाखो माणसे त्या वरवर पाहणारास सहज

सुचणा या िन सहज पटणा या आ ेपांना बळ पडतात यात काह आ य नाह . पण
त्या आ ेपांकडे दल
ु

दे वलसी
हणूनच

क न चालणार नाह . ते कतीह मूलत: वसंगत असले तर त्यांची ती

वसंगती उघड क न सांग याचे काम तु छ समजता कामा नये. कारण त्यास उ र दले जात

नाह

हणूनच ते िन

असणारे

र आहे त असे सामा य जनतेला वाटू लागते आ ण यंऽ व

लोकमत बळावत जाते.
हे

वरवर

सहजी

सुचणारे

आ ेप

वाःत वक

पाहता

कती

भोळसट

असतात

ते

दाख व यासाठ वर ल गृहःथांनी बराच वेळ समिथलेला खालील एक आ ेप दे ऊ.
ते

हणाले, Ôयंऽे ह तु ह

इं ियच आहे त हे जर

हणता तशी मनुंयाची शतपट ने ःवकाय म अशी ब ह र

खरे धरले तर ह

मनुंयाची मूळची इं ि ये िन त्यां या अंगाची

क स हंणुता यंऽा या उपयोगाची कुबड वापर त रा ह यामुळे पंगू होत जाते ह गो

ःवत:

िस च नाह काय? उपनेऽ (Spectacles) लाव याने डोळे अधू होतात; मोटार , आगगा या
इत्याद वाहनांची भरमसाट वाढ झा याने ःवत: या पायाने लांबलांब प ले गाठ याची श
नाह शी झाली. उठता बसता गाड
श

अशीच लागू लागली तर माणसाची साधी चाल याची

सु ा पांगुळेल क काय अशी भीती वाटते! यां ऽक घणाची कामे चाल यामुळे लोहारांचे

कठ ण दं ड

पस पशीत होत जाणार; यां ऽक करवती, यां ऽक िशलाई, यां ऽक

वणाई

यां यामुळे हःतबळ, हःतलाघव िन ते ते अनुवांिशक हःतकौश य न णार. यां ऽक शेतीमुळे
हातांनी नांगर हाक याची, वाख याची, कापाईची, पेरणीची, वन याची सगळ सवय मोडणार.
टं कन-मुिणामुळे हःता रे बघडली, हातीव िन रे खीव पो यापुःतके िल ह याची कला नामशेष
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झाली, अशा ूकारे इं िये िन अंगे ःवत: अ म, िन ंबय आ ण यंऽ ववश झा यामुळे जर
विचत ्मनुंयाला पु हा यंऽावाचून राह याचा ूसंग आला, तर त्या सुधारले या

हणून

हण वणा या माणसांची इ िये िन अंगे मूळ या यंऽह न रानट माणसांहू न कतीतर दबळ
ु

ू जाणारा पोलाद दे हाचा रानट िभ ल
झालेली दसतील! कुठे तो कडे पठार भरम या ह चढन
िन कुठे ह मोटार त बस याबस याच थकून जाणार मुदाड माणसे?Õ
यंऽा या िनत्य उपयोगामुळे मनुंया या अंगची काटकता िन इं ियश

, पांगळ
ु ते या

आ ेपाचा वर ल उलगडा वरवर ऐकणारास जतका मािमक वाटतो, िततकाच याची मािमकपणे
छाननी क

जाताच भाबडा ठरतो! डोळा चांगला असता त्यास

त्याक रता उगीच उपनेऽ लावणारा मूखच

या अंतरावर नीट

हटला पा हजे. अशांची

दसते

न जुळत्या उपनेऽाने

उलट मंदावते कंवा चालता येत असताह कुबड घेऊन फरणाराची गित पांगुळते, हा त्या
कुबड चा िन उपनेऽांचा दोष नसून त्या साधनाचा द ु पयोग करणा या खु या अडाणीपणाचा

ीला साहा य होतील तेच उपनेऽ, जे डो याला द ू न दसत नाह ते

आहे ! नेऽां या मूळ या

ल ल
वेळ

मैलांवर ल

ँय दाख वते तीच दब
ु ण! ितचा उपयोग त्या काय ती लावा. बाक या

डो यांची मूळची अ ू णता ठे वून अिधक तेजःवी

करावयाचे ते करा. नुसत्या नेऽाने वाचा, उपनेऽ तसे क

हावी

नका

हणून जे जे नेऽ यायाम

हणत

नाह त. दब
ु ण एकदा

ू
लावली क , डो यास पाप यासारखी िनत्याची लगटन
राहत नाह . तीच
आगगा यांची. पूव चे सहॐावधी संतमहं त ऋ िस बळे सु ा ह र ारास
कधीह सदे ह जाऊ शकले नाह त, ितत या त्वर ने चार
माणसाला, दे वाला तो पापी क

ःथती मोटार-

जत या त्वर ने

प या फेकताच वाटे ल त्या सा या

पु यवान हे नावापुरते सु ा न

वचारता ह

मोटारा ह

आगगाड , ह र ारला नेऊन पोच वते. अशा ूकरणी ितचा यो य ते उपयोग क न

या. मोटार

काह लोहचुंबक न हे , तु ह काह लोखंडाचा तुकडा न हे , क एकदा मोटार त बसले क पु हा
काह तीतून तु हांस उठताच येऊ नये, सुटताच येऊ नये! मग तु ह ितचा यो य तो उपयोग
संपताच आप या पायांची मूळची गती िन काटकपणा वाढावा, यासाठ ूत्यह पायी फेरफटका
पण का कर त नाह ? द याखो यांतून, कडे पठारावर चढउतार ःवत: या पायावर क च नका,
अशी का मोटार वा आगगाड चाल वताना तु हांस शपथ
िल ह याची श

हणे न

अपराध काह ठरत नाह .

झाली! पण पो या छाप या

यावी लागते? मुिणाने हाती पो या
हणचे हाती ूती करणे हा दं य

यासांनी सांगता सांगता गणेशजींनी महाभारत िल हले पण एकच

ूत. ते कृ त्य दै वी ठरले पण

ा मुिणा या िस सरशी कोणतेह मूठभर साधे जुळार ूत्येक

सकाळ एकेका वृ पऽा या लाख लाख न या ूित ता या ता या छापून फेक त आहे त! अशी
ह सवाई दै वी िस
जु नर

ूत्येक माणसा या हाती आली असता जर कोणास जुना बो

कागदावर सळईसूची घेऊन ताडपऽावर हाती वृ पऽ काढावेसेच वाटले,

कंवा

घेऊन

या

वेळात बांपमुिणाम ये महाभारता या एकटाक एक लाख सुंदर ूित छापून टाकता येतात,
त्याच वेळात महाभारतीय एक अथ काय ती ूत हाती िलहन
ू काढ याचीच हु क आली तर

त्याचाह हात कोणी धरला आहे थोडाच? छं द

हणून

िलहा या! उ हाता हातुन िन पा यापावसापासून सुर
मनुंय बांधतो. पण जर कोणी
अंदमानी ूभृती रानट अंगात श
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याला हवे त्याने हातीच पो या सुखेनैव
त राहता यावे

हणून मोठमोठे वाडे

हटले क , Ôउनवारापाणी सह याची जी गृहह न भट या
असेते ती

ा गृहवासी लोकात राहत नाह .

हणून घरे १०९

वज्ञानिन

िनबंध

वाडे -बंगले हे सारे पाडन
ू टाकले पा हजेत, ते शाप आहे त वरदान न हे !Õ तर त्यांचे

हणणे

जतके खुळेपणाचे िततकेच यंऽावर ल हे आ ेपह खुळे आहे त!
The machine rides man! असे

यानात येत नाह , क

हणून जे यंऽाचा अरे रावीपणा दाखवू जातात, त्यां या हे

त्या आ ेपाने

यंऽाचा अरे रावीपणा

य

न होता माणसाचा

अडाणीपणा काय तो वेशीवर टांगला जातो! उ ा कोणी रडतराउ जर माणसांना सांगू लागला
क , Ôअहो, घोडा हा पशू भयंकर िन पयोगी आहे . त्याला कोणी पाळू नये! कारण मी
त्या यावर ःवार करावयास गेलो क तो घोडाच मजवर ःवार भरतो!Õ तर त्या रडतराउ या
त्या आबोशाने जसा तो ःवत:च एक अडाणी, भेकड िन मांड चा क चा ठरतो, घोडा हा पशू
एकंदर त िन पयोगी ठरत नाह , तशीच

ा अथशा ीय रडतराउं ची गो

इ छे बाहे र अशी यंऽाला काह ःवतंऽ ःवत:ची इ छाश
येताच त्याने मनुंया व

आहे ! मनुंया या

आहे क काय, क त्या या मनात

बंड क न उठावे! एक वेळ घोडा भडकेल, ःवत: िचडन
ू मनुंयास

लहर वर लाथाड ल, पण बचारे यंऽ! माणसाची इ छा तीच त्याची इ छा. त्याला माणूस कर ल

ते ूमाण, बनवील तसे होईल, चालवील तसे चालेल! जर यंऽ कधी माणसावरच ःवार होत
असेल, जर खरोखरच कुठे The machine rides man असा उत्पात घडत असेल तर ते यंऽ
माणसा या बोकांड
बसवून घेतो

आपण होऊन बसते

हणून न हे , तर मनुंय जे हा त्यास डो यावर

हणूनच होय! आगगाड या ड यात बस याचे सोडन
ू कोणी गांवढळ जर ित या

बंबात जाऊन बसला िन जळाला तर तो आगगाड चा आगलावेपणा

हणायचा काय? यंऽावर ल

सारे आ ेप हे मनुंय कर त असले या यंऽा या द ु पयोगावर ल असतात. चुलीत नीट

पेट वलेला अ नी सपा यासारखा आप या क ात राहतो; पण को या मूखाने त्यास घरावर

ठे वले तर घर जळते! हा अ नीचा दोष नसून योजकाचा आहे . मोठमोठे पवत फोडन
ू आपणांस

वाट मोकळ

क न दे णारे बोगदे पाड याचे, खाणी या भुयार

र भांडारातील र ांची रास

ू
आप या हाताशी आणून दे याचे, ती वृऽासुराने लप वलेली जल शोधून काढन
खडकाळ
भूूदे शात पा याचे गोड ूवाह आप या वापीकुपां या हौदात तुडु ं ब भ न दे याचे अत्यंत

उपयु

काय करणार सु ं गाची माळ जर कोणी आप याच पायाखाली पु न िन पेटवून घेतली

तर त्या या िचंध या उड व याचा दोष त्या सु ं गा या यु
गो

वर काह लादता येणार नाह ! तीच

यंऽाची.
आम याशी संभाषण कर त असणा या स गृहःथांनी ूत्यु र केले, Ôहे आपले

हणणे

आ ह पुंकळ अंशी यथाथ समजतो. परं तु यंऽाने मनुंयमाऽाची जी खर हानी होणार आहे ,
ती तर यंऽे तु ह

हणता तशी अगद सदपयो
जली जाउन जे हा सुरळ त चालू होतील ते हाच
ु

अत्यंत तीोतेने जाणवू लागणार आहे ! समजा, यंऽांचा सदपयोग
होऊ लागला, ती यंऽे आपली
ु
कामे रा सी ूमाणावर भराभर क

त्याहन
ू शतपट ने अिधक कामे क

लागली, आ ण मनुंय ःवत: या ौमाने क

शकतो

लागली, मनुंय ःवौमे पदाथ िनपजवू शकतो त्याहन
ू

सहॐपट ने अिधक प रमाणात त्या त्या वःतू यंऽे िनपजवू लागली, क

त्या त्या वःतू

िनिमणारे िन कामे करणारे सारे हःतौम िन पयोगी ठरतील, त्या त्या धं ातील कामागार िन
मोलकर बेकार होऊन पडतील! आगगा यांनी जशा बैलगा या मार या िन बैलगाड वाले बेकार
झाले, िगर यांनी एका दवसात इतका कपडा वणला क , चर या-मागावर तो वण यास एक
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िनबंध

वष लागावे आ ण त्यायोगे चरखामागावर पोट भरणारे ल ावधी लोक पोटापा या या धं ास
मुकून जसे बेकार झाले तशीच ःथती य चयावत ् धं ांची होऊन सारे मनुंयजाती काम िन
क

ेऽच न उर याने बेकार होणार! शेतक यांचीच गो

कर याचे

या, आज को यवधी लोक

गावागावांतून आपापले नांगर बैल घेऊन सबंध वष शेतात राबत आहे त; पोटपा यास काह तर
िमळवून बेकार या भुतापासून ःवत:स कसेबसे बचावताहे त. पण समजा, उ ा ूचंड यां ऽक
नांगर िन सामुदाियक शेती दे शभर चालू झाली, तुम या त्या यंऽांचा अगद सशा

सदपयोग
ु

कर यास मनुंय िशकला आ ण त्या यंऽा या साहा ये त्या सामुदाियक शेतीस एका खेडेगावात

एका दवसात नांग न, पोख न, पे न ती यंऽे सं याकाळला मोकळ झाली - तर तेव याच
शेतीस नांगर यास-पोखर या-पेर यासाठ दोनदोन म हने जे शेकडो खेडवळ शेतकर पूव राबत
असत ते बेकार होऊन नुसते हात हालवीत बसणार नाह त काय? कामच करावयास न
उर यामुळे त्यांचे जीवन कती र ड, िन ंबय िन नीरस होईल बरे ? पोटाला अ न िन अंगभर
कपडा िमळ व यासाठ

हःतौम कर यात आज जे ल ावधी शेतकर -गावकर

आप या

नांगरावर िन मागावर मधमाशाूमाणे जीवनाचे संगीत गुणगुणत वषाचे बारा म हने गुंगन
ू
रा हलेले असतात त्यांचा तो भरदार आयुंयबम एकदम
बेकार चा तो एकेक

ा यंऽां या दात्यांनी पोखरला जाऊन

दवस त्यांना एकेका वषासारखा जड जाणार नाह का? ती यंऽे

या

भांडवलदारांची असतील त्यां या हाती सव उत्पादन जाऊन हे शेतकर , हे वणकर , हे सोनार,
हे लोहार, हे िशंपी, हा
या

हावी, हे बैलगाड वाले, घोडे वाले, पर ट, मोलकर , भारे वाले, सुतार -

या धं ांना यां ऽक श

िन यां ऽक यु

मो या ूमाणावर क

लागले, ते ते सारे च

को यवधी लोक धंदा बस याने बेकार िन उपाशी िन क ह न आळशी ःथतीत सडत पडतील!
Ôयंऽयुग-यंऽयुगÕ

हणून

याचे तु ह

असे ःतोम माज वता, ते जर तुम या अपे ेूमाणे

खरोखरच कधी भरभराट स आले तर तज साव ऽक बेकार चेच युग असणार!Õ
२.५.१ काम, काबाडक
यंऽांची वाढ

िन बेकार

ा तीन श दांची फोड

हणजेच बेकार ची वाढ

ा आ ेपाची वर ल ओरड कती िनरथक आहे हे

ःप व यासाठ आपण ूथम काम, काबाडक

िन बेकार हे जे तीन मह वाचे श द त्या

आ ेपात यंऽ वरोधक मंडळ वारं वार त्यां या उलटसुलट अथाची अगद एकच ग लत क न

उपयोजीत असतात, त्यांची ती गुंतागुंत सोडवून

ा तीन श दांचे तीन िन

या स या या लेखापुरते तर ूथमच ठरवून टाकू,

हणजे आमचा यु

पटला जर नाह तर िनदान परःपरांस ःप पणे समजेल तर . काम
तो आवड चा उ ोग; काबाडक

त अथ आप या

वाद एकमेकास पूणपणे
हणजे आप याला इ

हणजे जे ौम आपण आप या आवड या उ ोगात हौसेने

करतो ते ौम न हे त. तर मनास नकोसे असताह िन पायामुळे जे ौम आपणांस च रताथाथ
वा स

चे

हणून करणे भाग पाडतात ते. आ ण बेकार

हणजे च रताथाथ

कारणांमुळे आवँयक असलेली ूा ी कमाव याची संधीच न िमळणे. काबाडक
नाह त

कंवा अ य
करावे लागले

हणजे मनुंय बेकार झाला असे न हे , तर मनुंयाला आवँयक त्या वःतू संपा दता

येईनाशा झा या आ ण त्यांना संपा द यासाठ जे अवँय ते सफल क ह कर याची संधी
त्याला िमळे नाशी झाली क तो मनुंय ख या अथ बेकार झाला.
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आता वर िन ियले या अथ यंऽाने बेकार वाढते क काय ते पाहणे सोपे आहे . यंऽामुळे
उत्पादन घटते हा काह यंऽ वरोधकाचा यंऽावर आ ेप नाह ; कंबहना
त्यांचा आ ेपच मुळ
ु

हा आहे , क यंऽाने उत्पादन रा सी ूमाणावर होते. एक मनुंय एका वषात जतके सूत वा
कापड चर यावर वा मागावर काढ त वा

वणीत नाह , त्या या शतपट ने िगरणी एका

ू , वणून, ग ठा बांधून फेकून दे ते. लाकड हातीव नांगर जतक शेती एका
दवसात काढन
दवसात नांगरतो त्या या शतपट ने अिधक शेती यां ऽक नांगर त्याच वेळात नांग

शकतो.

वैज्ञािनक खते, जलवायू ूभृतीं या साहा ये यां ऽक िन सामुदाियक शेतीचे पीक शंभर शंभर
पट ने, खेडवळ शेतक यां या कसणीने येणा या भु कड

पकापे ा पुंकळ, सरस िन सत्वर

िनघू शकते. टोळधाड पासून फुटकळ िन खेडवळ शेतीचे र ण आज करता येत नाह ; पण
टोळनाशक रसायने वमानातून मैलामैलां या सलग टापूवर िशंपडन
ू यां ऽक शेतीत टोळधाड स

ूांतात अिधक असेल तेथून धा याद
िन:पाितता येते. यां ऽक वाहतुक या बळे दंकाळमःत
ु

वःतू पोच वता येतात. एकंदरत पाहता मनुंयास अत्यंत अवँय त्या अ न िन व
त्याचूमाणे इतर वाटे ल त्या वःतू बनयंऽी प तीपे ा यां ऽक प तीने ल

आण

ल पट अिधक

ूमाणात उत्पा दता येतात, ह या ितथे ह या तेथून पुर वता येतात. ते हा अ न-व ा दक
अत्यावँयक वःतूंचे वा

वलासीय उपभो य पदाथाचे उत्पादनसाम य यंऽश

मनुंयास िमळा यास पूव हन
ू सहॐपटनीं वाढते, घटणे तर श यच नाह , ह गो

ची जोड

यंऽाचे शऽूह

मा य करतात.

पूव हन
ू अगद थो या ौमात मनुंयाला सहॐपट ने अिधक अ नवॐाद आवँयक वःतूंचा

िन उपभोगांचा पुरवठा जी यंऽे करतात, ती मनुंयाची बेकार वाढ वतात असे

हणणे कती

वपयःत होय, हे आता सहज धानात ये यासारखे नाह काय?
समजा, एका कुटंु बातील सहा कत माणसे हःतौम िन खेडवळ प त यांनी वषभर सारखी
खपून त्यांना तुटपुंजे अ नव

कसेबसे उत्पा दता येत होते. त्यांनी उत्कृ

यंऽ आणून तीच

शेती न या वैज्ञािनक प तीने केली. त्यामुळे पूव पे ा फारच थो या ौमात त्यांना पूव हन
ू
दसपट धा य िन व

उत्पा दता आले

होऊन त्या वना त्यांचे वषाकाठ

हणजे पूव हन
ू ती माणसे ौीमंत, सुखी िन संतु

कतीतर काबाडक

वाचले आ ण त्यामुळे जर बहते
ु क दवस

त्यांना सुखा या सु ट त घाल वता आले, तर त्यां या या सु ट ला Ôबेकार Õ का
बेकार

परं तु

हणजे काबाडक

अ नव ाद

सव

हणता येईल?

क नह पोटास न िमळणे, आवँयक वा उपभो य वःतू न िमळणे.
पदाथाचा

काबाडक ांची आवँयकताच न उरणे

पुरवठा

काबाडक ावाचून

हणजे काह

यथे छ

होत

अस यामुळे

Ôबेकार Õ न हे ! उलटप ी त्या कुटंु बास

काबाडक ापासून सोड वणार , सव उपभो य वःतूंचा पुरवठा अ पऽासात,

यूनतर

ययात,

दसपट ने अिधक ूमाणात क न दे णार आ ण त्यामुळे आपला बहतजक
वेळ काबाडक ां या
ु
ऽासातून सुट यामुळे आनंदा या िन हौसे या इ
ठे वणार , ह यंऽसाहा याने ूा

त्या त्या कामी घाल व यास मोकळा

क न दलेली प र ःथती

हणजेच खर ौीमंती होय!

आता समजा, त्या कुटंु बाचे धनधा या दक उत्प न यंऽबळे असे दसपट ने वाढले असताह
जर त्याचा उपभोग त्यातील दोघेितघे भाऊच घेऊ लागले, आ ण बाक चे भाऊ नागवले; यंऽे
चाल व यासह थोडे जे मनुंयौम जे लागणारच, त्यांचा सारा भार त्या नागवले या भावांवरच
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अिधक ौम ( हणजे

न िमळू न त्यांची

पळवणूक िन

छळवणूक होत रा हली - तर तो दोष त्या यंऽबळाचा ठरे ल काय? मुळ च न हे ! तो दोष
यंऽाचा नसून असमान वाटणीचा आहे . यंऽा या योगे उत्पादन अत्य प ौमात,

यूनतम

ययात, अत्यिधक ूमाणात वाढले बःस ्, येथे यंऽाचा संबंध, काय, दाियत्व (Responsibility)

संपले! त्या पूव हन
अत्यिधक आ ण पूव हन
अितःवःत अशा अ नव ा दक उत्पादनाचा
ू
ू

यो य तो तो वाटा यो य त्या त्या वाटे क यास जर न िमळाला तर तो दोष यंऽाचा नसून

वाटणीचा होय. त्या िनंमी डत भावांनी,

पळणूक िन छळणूक झाले यांनी, ती वाटणी

सुधारावी, अिधक उत्पादनातील आपला यो य वाटा िमळव यासाठ त्या भागीदारांशी भांडावे यंऽाशी न हे ! जी गो

या कुटंु बाची तीच गो

मानवी समाजाची.

२.५.२ बेकार यंऽाने वाढत नाह , तर वषम वाटणीने वाढते ! अशा वषम वाटणीचा दोष
यंऽाचा नसून समाजरचनेचा आहे !
यंऽाने बेकार वाढते असे

हणणे

हणजे पाऊस हवा तसा पड याने दंकाळ
पडतो कंवा
ु

जेवावयास यथे छ अ न अस यामुळे उपासमार होते, असे
सव जगात बेकार आहे असे

हण यासारखा वदतो याघात होय!

हण यात अथ असता असतो क , मनुंयमाऽास अ नव ा दक

आवँयक वःतूंचा तुटवडा पडलेला असून काबाडक

क नदे खील त्या उपा जता येत नाह त.

परं तु यंऽा या स यक उपयोगाने वैज्ञािनक िन सामुदाियक कृ षी केली तर अ नव ांचे उत्पादन

Ôरा सीÕ ूमाणावर वाढू शकते हाच तर यंऽ वरोधी लोकाचा यंऽावर ल मूळ आ ेप आहे !
हणजे

यंऽामुळे

मनुंयजातीस

अ नव ा दकाचा

अिधक

यंऽह न

पुरवठा

ःथतीत

मनुंयास

होऊ

होता

त्याहन
ू

शकणार.

Ôरा सीÕ

फार

ूमाणात

थो या

ौमात,

काबाडक ांचीसु ा आज या इतका आवँयकता न लागता मनुंयास भरपूर अ नव ाद
उपभो य पदाथ िमळू शकणार! अथत ्यंऽाने काबाडक ांची आवँयकताच न उरता बेकार

नाह शी होणार! अ नव

िमळत नाह

हणूनच मनुंय काबाडक

क

पाहतो; त्याला

काबाडक ांची हौस असते

हणून न हे . तर यंऽामुळे ते अ नव ा दक पदाथ ूचंड ूमाणात

आ ण आज याहन
ू अगद कमी मनुंयौमाने उत्प न होऊ शकतात हे तु ह च तावातावाने
ूितपा दता, तर यंऽामुळे बेकार वाढणे मूलत:च अश य आहे हे तु ह त्या

करता. यंऽाने सगळ कामे होऊ लागली

हण यानेच िस

हणजे कोणास नोकर च िमळणार नाह , करावयास

कामच उरणार नाह , ह भीती जी तु ह ूदश वता, ती मनुंय हा काबाडक ासाठ च काय तो

नोक या शोधीत भटकत आहे , अ नव ा दक उपभो य पदाथ त्यास यथे छ घरबस या
िमळाले तर ह तो नोक या शोधीत हं डत फरे ल, अशी काह शी व
झालेली असते,

हणूनच ह परःपर व

समजूत तुमची नकळत

वधाने केली जातात. यंऽाने सव कामे होऊ लागून

उत्पादन खूप वाढले तर नोक या िमळणार नाह त हे खरे ; पण त्याचे कारण असे क ,
मनुंयाला आज यासार या काबाडक ां या नोक यांची आवँयकताच उरणार नाह . थो या
ौमात, त्याला आज िमळतज त्याहन
ू दसपट अ नव ूभृती उपभो य वःतू ःवःतात ह या

ितत या िमळू लाग याने काबाडक ां या नोक या कर याची पाळ च माणसावर येणार नाह .
नोक या

िमळणार

नाह त
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काबाडक ावाचून आज यापे ा सुलभतेने िन ःववःताईने हवे ते उपभो य अ नव ाद पदाथ

यंऽबळे

सामा जक उत्पादन वाढ याकारणाने ूत्येकास िमळू

लागतील! हवी ती वःतू

काबाडक ा या नोकर वाचून िमळत अस यामुळे जर कोणीच नोकर करे नासा झाला तर त्या
ःथतीस काह Ôसाव ऽक बेकार Õ

हणत नाह त!!

घर या एका कुटंु बाूमाणेच एका रा ाची ःथती. त्या रा ात यंऽह न ःथतीत त्यातील
सव लोकाना अ न, व , छऽी, घरदार, गा या, सु या, श े ूभृती संसारा या अनेक वःतूंसाठ
दवसा दहा तास खपावे लागे असे समजू. आता त्या त्या वःतूंना करणार यंऽे आणली,
तेथील शेती, िगर या, कारखाने, न या वज्ञानप तीने यां ऽक ूमाणावर चालू झाले, तर त्यांचे
उत्पादनह

यां ऽक ूमाणावर वाढणार. अ नव , बूट, छऽीूभृती त्या त्या सा या वःतू
हणूनच दसपट ने

पूव प ा दसपट ने अिधक ूमाणात, दसपट ने कमी यापात िन ौमात िन

ःवःतात िमळू लागतील. त्यां या आवँयकता अशा ूकारे भागू लाग याने पूव चे काबाडक ह
दशांशाने कमी होतील. त्यामुळे उरलेला वेळ आपाप या हौसे या कामात तर

जो तो

ःवे छे ने◌े घालवील, कंवा वसा यात घालवील. काह झाले तर त्या वाढले या रकामपणास
बेकार वाढलेली आहे असे काह कोणी

हणणार नाह !!

२.५.३ नसते दोष यंऽावार लादता येत नाह त !
काह

आता त्या रा ात यंऽबळे असे दसपट अ नव ूभृती पदाथ होऊनह जर ते त्यातील
य

ंना िमळाले नाह त तर तो दोष यंऽाचा का

हणावयाचा? पूव िमळत होते त्यापे ा

दसपट अ नव ,त्यापे ा कमी काबाडक ात जर उत्पा दले जात आहे , तर यंऽाने त्यातील
ूत्येक

य

स पूव पे ा दसपट ने सुखी केले आहे असेच

हटले पा हजे, बेकार केले असे

न हे . येथे यंऽाचे कत य संपले. दसपट ने अिधक अ न उत्पा दले असताह
इतरांकडन
नागवली गेली
ू

समाजरचनेचा

कंवा दसपट सुखी न होता िभकार

य

ू
ला वाटन

ा, ते कमी लागणारे काबाडक

विश

काम नसलेला वेळ

या िन कमी ौम भोगू

हे

रका या राहणा या

ा. काबाडक ावाचून वाचलेला िन स

याला त्याला आप या लहर ूमाणे का य, कला,

परोपकार, इतर उ ोग, शोध-संशोधन, करमणूक, कसरती, यथा इ
क

समान

वगा याच डो यावर

न लादता सवाकडन
क न घेऊन सवाचाच भार हलका करा. पूव पे ा
ू

वेळात सवानाच अिधक सु

माणसे

झाली, तर तो दोष

हटला पा हजे. ती यंऽे समाईक ठे वा, ते यथे छ उत्पा दलेले अ नव

ूमाणात ूत्येक

सार च कामे

काह

चे

यायाम, वाचन,

तथा घालवू

ा! यंऽे

लागली तर मग मनुंयाने करावयाचे तर काय? अशा शंकेने घाबरले यांनी

या यात धरावे, क मनुंय जे काबाडक

करतो ते त्यास हवे

हणून कर त नसतो. यंऽाने

काबाडक ांची आवँयकता जतक कमी होईल िततके मनुंयास हलकेच वाटे ल, बरे च वाटे ल.
पण यंऽामुळे काबाडक
काह

टळतात

हणजे मनुंयाने कोणतेच आवडते कामह क

नये, असा

यंऽशा ाचा िन य नाह ! उलट मनुंय आप याला वाटे ल ते काम कर यास वा न

कर यास ःवतंऽ होईल. कारण यंऽाने उत्पादन वाढ यामुळे आज बळे
लागणा या
त्याचूमाणे

काबाडक ांपासून

मनुंयाची

यंऽामुळे

झाली

तर

सोडवणूकच

याला साधी राहणी हवी असेल त्यालादे खील यंऽे काह
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त्याला हवा तर त्याने पंचा नेसावा, लंगोट नेसावी. तो मुळ च काह न नेसला तर दे खील यंऽ
त्याला बळे बळे वीतभर जर काठाचे धोतर काह नेसवीत नाह ! तो मठ त लोळो, झोपड त राहो,
फळे खावो, उपास करो! यंऽाने साधी राहणी नाह शी होऊन ती महागड होते वा वलासी होते,
हे

हणणे असमंजसपणाचे आहे . यंऽ बचारे बोलून चालून जड, िनज व, इ छाशू य, परतंऽ! ते

होऊन काह त्याने उत्पादन केले या पदाथाचा सारा ग ठा कोण यातर एका लाड या वगास
ू
घेत नाह . ते हा यंऽामुळे बेकार वाढते, साधी राहणी
दे त नाह ; कोणाचा काढन
ौीमंत-िभकार असा वगकलह पेटतो, सार कामे यंऽच क
गंजून,

आळसाने

गांजून िनक मी

होऊन

बघडते,

लागले तर मनुंय रकामपणाने

पडे ल; काम कर या या

िनढळा या

घामाने

, मनाचा अनुदार, अंगाचा
िमळ वलेली भाकर खा या या आनंदास अंतरे ल; तो इं ियांचा दबळा
ु

जरत्का

बनेल,

आण

यंऽाचाच

दास

होऊन

पडे ल!

इत्याद

सार

ओरड

पूणपणे

असमंजसपणाची िन भेकडपणाची असून आज या समाजरचने या वषमतजचे हे दोष केवळ
साहच यामुळे हे भाबडे अडाणीपण यंऽावर लाद त असते! घराचा आधारःतंभ असा खांब; पण
आचरटपणे कंवा अंधळे पणे डो यास धाडकन ्लागताच. िचडखोर मूल जसे तो दोष आप या

अवखळ वतनाचा नसून खांबा याच मार या ःवभावाचा आहे असे समजते आ ण खांबासच

हणून काठ ने सडकू लागते, तसाच हा िचडखोर

Ôमा या डो यावर आपटलास काय?Õ

असमंजसपणा, यंऽाचा सदपयोग
न करता आ यामुळे समाजरचनेतील
ु
वगावगाचे

चाललेले

अथयु ,

िनंपीडन

(Exploitation)

वषमतज या दोषाने

सत्वशोषण,

बेकार ,

ौिमकाची

पळणूक, दाट ची राहणी ूभृती माणसां या दोषांचे खापर त्या दोषाशी कोणचाह अप रहाय वा
अंगभूत संबंध नसले या यंऽा या डो यावर फोड त असतो! त्यातील हे त्वाभास
आप या रा ाने लेशमाऽ न बचकता आता

यानी घेऊन

ा यंऽयुगाचे मन:पूवक ःवागत करावे.

यंऽापासून जो आहे तो तो लाभच आहे . यंऽा या द ु पयोगास टाळू न सामुदाियक सदपयोग
ु

कसा करावा

ाचा आिथक वःतूपाठ रिशया आज ःवत:ला िन जगाला दे तच आहे . जर यंऽाने

बेकार वाढत असती िन मनुंय दबळावत
असता, तर आज सामुदाियक यंऽूयोगात ूचंड
ु

ूमाणावर

यांचे सारे रा ीय बळ एकवटलेले आहे , भांडवल गुंत वलेले आहे , तो रिशया, सा या

जगातील िभकार, सा या जगातला बेकार, सा या जगातील द:ु खी िन दबळा
झाला असता. पण
ु
आज वीस वषा या ूयोगानंतरह वःतू ःथित अगद उलट आहे . यंऽश

मुळेच रिशया हे आज

जगातील ूबळातले ूबळ, संप नातील संप न, ूत्येकजणास काम, अ नव
समतेने उपभोगू दे णारे रा

िन आनंद

झालेले आहे !

***
२.६ ‘न बु भेदं जनये ’ हणजे काय?
थो या दवसांमागे केडगाव येथे धमभोळे पणाचे जे एकंदर त वा ात ूदशन झाले कंवा
सांगलीला जो एक यज्ञ झाला त्यासारखी आज या आप या

हं दरा
ु ा या उ ारणास वा

धारणास अवँय ते साहा य न करता उलट भाबडे पणा या रोगाची घातक साथ वरचेवर
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फैला व यास कारणीभूत होणा या Ôधमकृ त्येÕ पूव पे ा अगद तुरळक होतात अशी सनातनी
मंडळ ंची हळहळ येता जाता ऐकू येते.
त्यांना वाटत असलेली ती हळहळ एकंदर त खर आहे . पूव बारा बारा वष सारखी पेटलेली

ूचंड यज्ञकुंडे आ ण जपजा यांची सतत अनु ाने जशी दे शभर सारखी चालू असत, त्या या
मानाने

ा ूकारची धमकृ त्ये आज जवळजवळ नामशेष होत आलेली आहे त ह गो

खोट

नाह . त्या तस या ूकार या धमकृ त्यांचे युग संपले आहे . त्याचजह एका प र ःथतीत काह
काय होते, त्या प र ःथतीत त्यांचे अ ःतत्व िन ूःथह अप रहाय होते. पण आता त्यांचा
काह एक उपयोग उरलेला नसून उलटप ी आप या हं दरा
ु ाची ूज्ञा धमभोळे पणा या अफूची

गोळ दे ऊन बेश
अस यामुळे ती

कर यासच काय ती असली धमकृ त्ये कळत न कळत कारणीभूत होत

Ôधमकृ त्येÕ या

पदवीसदे खील आता

अ र शांितूीत्यथ लाख लाख जपजा ये, एक ल

पाऽ रा हलेली

नाह त. नवमहांची

अथवशीषाचे पाठ, गायऽी मंऽाची कोट

आवतने, आगी या हो या पेटवून त्यात खंडोखंड तुपाचे हौद केवळ जाळू न टाकणे, इत्याद
Ôधमकृ त्यांनीÕ आप या
हताचा ू

हं दरा
ु ाचे एक दमड चेह

गृह त घेतला तर ह

ऐ हक

हत साधणारे नाह ; पारलौ कक

ा अस या लोकाना ूज्ञाहत करणा या लोका या ऐ हक

उ ारास वा धारणास काड चेह साहा य न दे ता उलट त्यांचे ूत्य पणे अ हत करणा या
Ôधम यसुखोदकलोक वकृ मेवचÕ

झडका न

यायोगे

िनःौेयसासहच

ऐ हक

ूत्य पणे रा ा या पदरात पडतो अशी जी सा वक धमसाधने आहे त, तीच

ा

अ युदयह
ा तामिसक

थोतांडाहन
ू आता यापुढे तर अिधक आचरणीय िन आदरणीय समजली पा हजेत.
ह अज्ञानावर अिध ािनलेली ूचंड कमकाडे

दवसे दवस नामशेष होत चाललेली आहे त,

अशा ूकारची ह लोभ वकृ , असुखोदक िन ूज्ञाघातक धमकृ त्य लोपत आहे त हे सनातनी
बंधूचज गा हाणे खरे आहे . पण त्या वषयी त्यांना जी हळहळ वाटते ती माऽ अनाठायी आहे .
मनुंया या

मनावरचा

धािमक

छाछूंचा

पगडा

पूव पे ा

पुंकळ

ूमाणात

कमी

होऊन

हं दःथानातसु
ा वज्ञानयुगाचा पगडा अिधकािधक बसत चाललेला आहे आ ण बु वाद प ाचे
ु

ूय

त्या ूमाणात सफळ होत आहे त,

ाचीच ती पुरातनांची हळहळ एक अखंडनीय सा

होय.
याःतवच बु वादाचा भ डमार द ु पट उत्साहाने चालवून धमभोळे पणाची उचल पुन:पु हा

दाबून टाकली पा हजे. हे टाळणीने न हे , रागाने न हे , गंमत

हणून न हे ,

े षाने तर न हे च

न हे , पण आप या रा ाला धािमक अज्ञाना या तमोयुगातून आज या पुढारले या वज्ञानयुगात
आणून सोडणे हे आपले अत्यंत प वऽ असे कत य आहे , हाच एक खरा धम आहे . आप या
ा आजह पुरातनांचीच पूजा करत बसले या सनातनी बंधुंनासु ा आप या बु वादाने आज
ना उ ा

ा नवमहशांितूभृती भाब या धमक पनांचे फोलपण पटवून दे ऊन त्यांनाह आज या

प र ःथतीत जो आप या हं दरा
ु ास उ ारक हाईल, जो वैज्ञािनक सत्यावर उभारलेला आहे , जो

इथे लोक हतकारक आ ण

हणूनच परऽीदे खील िन:ौेयःकर झालाच पा हजे असा आचारच

आजचा खरा धमाचार ठरणार आहे , अशाच मताचे क न सोडू अशा िन ेने आपण त्यां याशी
पुन: पु हा

वचार विनमय केला पा हजे. त्या भाकड कमकाडाचा फोलपणा पुन: पु हा

उघडक स आणला पा हजे. आज जे जे ूाचीन धम वधी, समज, िन ा, धडधड तपणे खो या
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िन वायफळ ठरले या आहे त, त्यां यावर ल मनुंयजातीचा उरलासुरला व ासह साफ नाह सा
होईतो सत्याचा ूचार सारखा ूमाणशु
न हे ,

तर

लोकातूनह

भाकड

ह

वज्ञाना या शु

धमवेडाने

मासले या

ूय ांनी कर त रा हले पा हजे.
भःती

मुसलमाना दकातील

हं दसमाजातीलच
ू

ल ावधी

अडाणी

अज्ञानाची रोगट साथ जी फैलावली जात आहे ती हटवून त्यांनासु ा
वातावरणात नेऊन सोडणे बु वा ांचे कत य आहे . कारण गावाम ये

कोणत्याह भागात रोगाणू जोपासले गेले, क त्यांचा उपुिव सा या गावाचे आरो य संकटात
पाड यावाचून सहसा सोड त नाह .
२.६.१

धमवे या कमकाडां या समथकाचे तीन वग

आज जे अशा अज्ञानािध त भाब या धम वधींचे ूःथ माज वतात कंवा माजवू दे तात

त्या लोकाचे तीन वग पडतात. प हला अ टल लु चांचा.

ा मंडळ ंचा धंदाच हा असतो, क

नाना थापाथुपांनी आ ण फस या चमत्का रक करामतींनी लोकाम ये दै वक श

अस याचा

बोभाटा करवावा आ ण लाखो भो याभाब या लोकाना नवससायास, गंडेदारे , ताईततावीजा
ूभृती ढ गध ु यां या नाद लावून लाखो
यु

पये कमवावे.

ा वगाचे लोक तक वतकाना वा

वादांना दाद दे णार नाह त. कारण ते कळू नसव नच तस या ढ गांचा फैलाव करतात. त्या

ढ गांवर ूामा णक असे जे लाखो लोक झुक वले जातात त्यांचा भाबडे पणा घाल वणे हाच एक
ा ढोगी धंदेवाइकांना वठणीवर आण याचा उपाय आप या हाती आहे .
दसरा
वग
ु

खरोखरच

ा ूामा णक पण भोळसर िग हाईकाचा.

ांचा वर ल धािमक ढ गध ु यावर

व ास बसलेला असतो. परं तु त्यां यात जर आपण त्या ढ गाचे

बंब फोडन
ू

ूत्य पणे ूत्ययास येणा या वैज्ञािनक ज्ञानाचा िन बु वादाचा फैलाव केला तर त्यां यातील
अनेक लोक शु वर येऊ शकतात.

ितसरा वग जाणत्या लोकाचा. हे धािमक कमकांड अज्ञानज य आहे , फोल आहे , अबािधत
सृ ीिनयम पूजाूाथनांनी कदा प टळणारे नसतात; समुि, सूय, गृहन ऽे, भूकंप, रोग, आरो य
ूभृती पदाथ हे सृ ीिनयमांनी ब

आहे त; भौितक कायकारणभावां या अबािधत सूऽांनीच

त्यांचे िनयमन होत असून वै दक ऋचांची कुराणांतील आयतांची वा बायबलांतील समनांची
कतीह आवतने क न त्यांना आळ वले तर ते आळ वले जात नाह त, पळ वले जात नाह त;
खांबांपुढे वाचले या क वता जशा खांबास कळत नाह त तसेच त्यांना ःतोऽाचे अ रह समजणे
श य नाह ; इत्याद सव गो ी

ा ितस या जाणत्या वगास कळतात. त्यांचा ःवत:चा या

भाब या अनु ाना या फलौुतीवर लवलेश व ास नसतो.
पण तर ह

ा वगाचे लोक अशा धमभो या अनु ाना दक ःतोमास

वरोधीत नाह त.

इतकेच न हे तर अज्ञानी लोका या भावना दख
ु वणे हा िश ाचार न हे असे समजून त्या यज्ञ

अनु ाना दकांना उ ेजनह दे तात. कारण एक तर अज्ञानमय का हाईना, पण लोकांना धमबु

राहो अशी या जाणत्या लोकांचीच एक खुळ आशा असते, आ ण त्याहनह
त्यां या या दट
ु पी
ू
वतनाचे जे खरे कारण असते ते हे क धमभो या वगास उघडपणे दखवू
ु न आपला त्यां यातह

गाजलेला िश पणा गमाव यास ते िस

नसतात. ते ःवतः शनीची पूजा बांधणार नाह त,

सं यादे खील करणार नाह त, कोणी नग य नारायण महाराज ःवत:स Ôअनंतको ट ॄ ांडनायकÕ
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हणवून घेऊ लागले कंवा शिनःतोऽाची कोणी पारायणे क

लागले

तर हे अंत:ःथ संभाषणात त्यांची
गमावू नये

टं गलह

करतात; पण लोका यांम ये आपला िश पणा

हणून केडगावास भेट दे ऊन तेथील Ôगो वंदाÕ या भजनातह ते टा यांची साथ

दे तील. त्यांना यावयास पायाचे तीथ को या लफं या बुवांनी दले तर ते मनात िचडतील पण
उघडपणे ते घे याचे नाकारणार नाह त, तर घेतलेसे कर यासाठ तोडापयत नेऊन नाकावर बोट
ठे वून त्या याआड खाली सोडन
ू दे तील. आ ण कोणी त्यांना जर वचारले क , या ढ गध ु यास
ूकटपणे वरोधून लोकाचे अज्ञान घाल वणेच आपले खरे कत य नाह का? तर उ रातील, क
कोण याह भावना कशाला दखवा
? Ôन बु भेदं जनये अज्ञानां कमसंिगनाम ्!!
ु
धमभो या अज्ञानास उचलून धरणा यांचे हे जे तीन वग आहे त, लु चे धंदेवाईक, नेणते
भाबडे आ ण जाणते संकोची,

ळत असते क Ôन जनये बु भेदम ्Õ कोणाह बु वादाने कोणत्याह

वा य मु यत्वेक न
धमभो या

ा ितघां या त ड आपाप या अस या वतना या समथनाथ हे च

ढ वर कंवा वधीवर ट का केली, क

ा मंडळ ंची ह च को हे कुई एकदम चालू

होते, क Ôअहो! ते सगळे खरे असेल, पण बु भेद का करता! लोका या भावना का दख
ु वता?

न बु भेदं जनये अज्ञानां कमसंिगनाम ्! जोषयेत ्सवकमा ण व ान ्यु : समाचरन ्!!Õ हा

ोक

आम यासमोर ःवत: या धमभोळे पणा या वा लोकभी पणा या समथनाथ इतके वेळा अशा

सुधारणांना

वरोिधणा या वा सुधारणांचा उघड पुरःकार कर यास िभणा या मंडळ ंनी पुढे

केलेला आहे , क

ोकां या अथाचा एकदा के हातर

करता? भावना का दख
ु वता?Õ
उ तर

उलगडा के यास आ ण Ôबु भेद का

ा अनेक जणांनी स द छ ूामा णकपणे वचारले या ू ांचे

द यास पुंकळजण अशा भाकड भावनांचा िन

ढ ंचा उघड िनषेध कर यास आ ण

सुधारणांना उचलून धर यास पुढे येतील असा बराच संभव आहे . िनदान आम यापुरते
बु वादाचे समथन तर आ ह के यासारखे होईल.
२.६.२

या भगव गीतेत हा

ोक आहे ती गीताच मुळ Ôबु भेदÕ करणार नाह काय ?

कोणत्याह Ôअज्ञÕ माणसाचे कोणतेह कृ त्य वा भावना िनषेधूच नये तर उलट Ô व ानानेÕ
ती Ôसव कायÕ कतीह ूज्ञाहत, भाकड िन लोक हतघातक असली, तर त्या अज्ञांसह आपणह
ÔसमाचरावींतÕ - असा जर, अज्ञांचा बु भेद क
तो दोष हाच ूत्य

नये असा या गीता ोकाचा अथ असेल तर

गीतजचा मूळ पाया आहे ! कारण उथळ भूतदये या झट यासरशी अज्ञानी

झाले या अजुनाला रा य गेले तर िचंता नह , पण हे लढणे नको अशी जी बु

झाली, ितचा

भेद क न Ôकुतःत्वां कँमलिमदं वषमे समुप ःथतम ्Õ असे फटकार त त्या या अत्यंत कोमल

भावना अत्यंत सत्यिन ु र बा याने दख
ु व यासाठ च गीतेचे अठरा अ याय ौीकृ ंणांनी
सांिगतले. अजुनाचा पुरता बु भेद केला िन टाकलेले धनुंय त्या याकडन
ू उचल वल! अजुन
अगद डो यातून टप गाळू न Ôनको यु Õअसे

लोकेÕ असे त वज्ञानह

सांगत आहे , ते हा आता Ôन जनये बु भेदम ्Õ अशा आप याच

उपदे शाला अनुस न याला ÔलढÕ
न हे तर

हणत आहे , बु वादाने Ôौेयो भो ुं भैआयमपीह

हणून न सांगता जाऊ

ावा आपला रण सोडन
ू , इतकेच

ा अज्ञाना या भावना उगीच दख
ु व यापे ा आपणह त्या याच लहर ने त्याची सव

कामे वरवर के यासारखे दाखवीत, रा य सोडन
ू तो ते भैआय आचर यास झोळ घेऊन बाहे र
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वज्ञानिन
पडला क आपणह त्या यामागे झांज घेऊन Ôअजुनाला दान दे भगवान ्!Õ
हं डावे - Ôजोषयेत्सवकमा ण

व ान ्यु : समाचरन ्!Õ असा काह

िनबंध

हणून िभ ा मागत

ौीकृ ंणाने आप या त्या

उपदे शाचा अथ आचा न दाख वला नाह ! तर उलट त्याला भैआयबु ला

लै य

हणून

ू त्याला
िनभ त्सले, त्या या भावनांना िध कारले, त्या या पु ंमतवाक् अज्ञानाचे िधंडवडे काढन

पा यापर स पातळ क न सोडले आ ण त्याचा वझत चाललेला पराबमाचा हताशन
आप या
ु
उ ेजक

वाणी या

ःफोटक

इं धनाने

पु हा

ू वलून

रणंकुडात

आततायां या

ज्ञानाचा जो जो उपदे श तो तो अज्ञानाचा Ôबु भेदÕ करतो! पृ वी वाटोळ

हटली त्याने

अ ौ हणींमागून अ ौ हणी ःवाहा ःवाहा गजत बळ

त्या

द या!

त्या वेळ या युरोपीय धमवेडा या भावना इत या ूबळपणे दख
ु व या क त्या धमवेडाने त्या

सत्यव त्यास जवे मारले! पोप या धम ब◌ु ला अमे रका मा हती न हती. कोलबंस
अमे रका आहे . पोप या धािमक भावना त्यामुळे इत या दख
ु या क

कोलंबसला पाखंड

गण यांत आले. अशा वेळ पोप या अज्ञाना या भावना त्यामुळे इत या दखवू
नयेत
ु
कोलंबसाने अमे रका सापडली नाह , अ ःतत्वात

शाळे त जा याची मुलाची बु
अज्ञ मनुंय

नाह असे

हणून

हणावयाचे क काय? सकाळ

नसते. त्याचा बु भेद क न त्याला शाळे त धाडू नये क काय?

ूत खेळ यात आपले हत समजतो

त्याचा बु भेद क

हणाला,

हणून

ूता व

उपदे शू नये क काय?

नये क काय?

धमभो या अनु ानांना

कंवा अःपृँयतेसार या द ु

धमसमजुतींना

कंवा गाईसार या

पशूस परलोक ःवग दे णार दे वता मानून मं दरात ःथापून पूजा करणा या भाबडे पणाला कंवा
यज्ञाम ये इकडे माणसे भुक

अ ववेकाला,

मु लाशाह ला,

मरत असता खंडोगणती तूप आगीत ओतीत बसणा या

कंवा दधाळ
गाईसारखे उपयु
ु

पशू मार याने दे व पावतो असे मानणा या

कंवा हजारो वषापूव रच या गेले या मनुंयकृ त वेद, अवेःता, कुराणपुराण,

बायबल, इं जील ूभृती आदरणीय परं तु

याम ये आज या वज्ञाना या कसोट स न उतरणार

अनेक अज्ञ वधाने असले या, आज या प र ःथतीत मनुंया या हताला िन ूगतीला घातक
अशा गुलामिगर सार या संःथा वैध मानले या आहे त त्या त्या मंथांना ई रकृ त मानून
त्यातील अ र िन अ र

ऽकालाबािधत सत्य आहे असे सा या जगाने मानावे

हणून

बलात्कारानेसु ा ूचार क

िनघणा या अ टहासाला आ ह बु वाद जर समपक यु

वादाने

िन ूत्य
क

पुरा याने खोटे पाडू लागलो, वरोधू लागलो, तर आ हांस जे सांगतात Ôबु भेद

नका! धािमक भावना दखवू
नकाÕ तेच लोक त्यां या धािमक मतांहू न जी िभ न मते
ु

असतात त्यां या भावना दख
ु व यास िन बु भेद कर यास मुळ च कचरत नाह त! हा गीतेचा
ोक ते ःवत:च त्यांनी आ हांस सांिगतले या अथ मुळ च मानीनासे होतात! कसे ते पाहा गोपूजना या वा पंचग या या भाकडपणास आ ह
आम या धमभावना दखवू
नका हं !Õ
ु

िनषेधू लागलो क , Ôबु भेद क न

हणून आ हांस दटावणारे चौडे महाराजूभृती गोर क

जऽेम ये रे डे मारणा या शेकडो गावक यां या

ा धािमक िन ेस िनषेधून त्यां या भावना

दख
ु व यास िन बु भेद कर यास सोड त नाह त! त्या Ôअज्ञानÕ या सव कमाना हे

व ान ्

पशूवध होतो

पदाथ,

समाचर त आपणह चार रे डे जऽे या दे वी ब हरोबापुढे का मार त नाह त? आ ह यज्ञसंःथेत
हणून काय ती नको
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िनबंध

भौितक िनयमांती ब , त्यांना ूसाद व यास तुपा या धारा आगीत जाळणे, ःतोऽे

हणणे

हा िन वळ मो या मुलां या भातुकलीचा खेळ होतो आहे असे आ ह उपदे शन
ू यज्ञसंःथेचे

आता वसजन करावे असे िल हताच जे िश
दख
ु वता! उगीच अितरे क करता!Õ

यज्ञात Ôपशूवध क

Ôया ज्ञक लोकां या धािमक भावना कशाला हो

हणून आ हांला हटकू पाहतात, तेच लोक सं◌ागली या

नका, ते कृ त्य व यÕ असा आमह उघडपणे ध न आप या हातातील

वृ पऽांत लेख खरड त आहे त आ ण पशूबिल हा वै दक धमाचे या ज्ञक ू बयेतील मु य अंग
होय असे मानणा या मीमांसक मंडळ ं या ÔभावनाÕ दख
ु व यास कचरत नाह त, बु भेद
कर यास सोड त नाह त! Ôवेद हे मनुंकृ त आहे त, आम या रा ाने आता अ यावत ् झाले

पा हजे, धािमक अज्ञानाचा अ नी, सूय, ूभृतींचा पूजापाठ सोडन
ू

वज्ञानाची कास धरली

पा हजे,Õ असे आ ह Ô कल ःकरातÕ िल हताच पं डत सातवळे कर संतापले, Ôधािमक भावना

दखवू
नका!Õ
ु
य

हणून गजले पण त्यांनी ÔगणेशांकातÕ ौीगणेश ह एक िशवाजीसारखी रा वीर

होती असे िलहन
ू िन त्या दे वाचा मनुंयासारखा सांगोपांग इितहास रचून ौीगणेशाला

दे वािधदे व मानणा या गाणपत्यां या धमभावना चापून पायाखाली तुड व या! Ôहं सÕ पऽाने
सनात यां या भावना सातवळे करां या गणेशांकाने कशा दख
ु व या िन दे वाला मनुंय क न

सोड याचे पाप कसे केले ते रागारागाने सांिगतलेच आहे !

आ ह शाळांतून पूवाःपृँय मुलांना सरिमसळ बस व याची चळवळ र ािगर

चाल वली ते हा गावोगाव ःपृँय जनता चवताळू न उठली. जे तो आ हांस

ज हाभर

हणाला, Ôअहो,

?Õ ते हा आ ह त्यांना वचाराव क Ôआ ह
तु ह आ हां ःपृँयां या धमभावना का दखवता
ु

तर काय करावे ? तु हांस जशा भावना आहे त तशाच अःपृँयांना नाह त का? तुमची भावना
त्यांना कु याहन
तर आम या मानवी धमबंधूंना कु याहन
ु
ू दरू सारावे ह . ती न दखवावी
ू

अःपृँय मान यात िन

या शाळे त कुऽी बसतात त्यातून त्यांना हसक
ु ू न दे यात त्यां या

भावना दखतात
? अशा प र ःथतीत
ु

यांची भावना अ या य, लोक हत वघातक, आततायी

त्यांचीच भावना दख
नये
ु वणे ूा . चोराची भावना दखवू
ु

काय?Õ तोच

याय बु भेद क

ूकरणी लागू आहे !
२.६.३ बु भेद क

हणून सावास जागावू नये क

नका, भावना दखवू
नका ह
ु

ओरड करणा या सवा या

नये, पण दबु
भेद अवँय करावा ! स भावना दखवू
नये, पण
ु
ु

अस भावना अवँय दखवा
या !
ु
ौीभगव गीतेतील

ोकाचा असाच अथ केला पा हजे. नाह तर तो

अनथ होऊन बसेल. Ôअज्ञाना याÕ बु भेदा वषयी असेच

ोक ःवयमेवच एक

हटले पा हजे, क जोवर अज्ञानाचे ते

कृ त्य एकंदर त लोक हतास पोषकच होते आहे तोवर जर ते कृ त्य त्याचा तो मु य हे तू न
समजता केवळ
ूमाणात काह

ढवश होऊन सामा य लोक आचरत असतील कंवा ते आचरताना थो या
आिमष, मनोरं जनाद

ूमाणात लोक हत साधत असता

उ ेजके त्यांना

ावी लागतील,

कंवा फार मो या

करकोळ चुका घडत असतील, तर ितकडे जाणत्याने

कानाडोळा क न महाकृ त्य तसेच संपादन
ू

यावे. तेव यासाठ ते सारे च सारे कृ त्य बघडवू

ू फटकून वागू नये. लोकसंमहाचा, दहाजणांस वागवून घे याचा,
नये. त्यातून फुटन

या या
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त्या या घर

समाजाचे Ôउदं ड सोसूनÕ पु हा समाजास आवळू न धुरेला जुंप याचा जो

कायकत्याचा गुण तेवढाच काय तो वर या
रा चे रा

िनबंध

ोकात सुच वला आहे . परं तु जे हा

रसातळाला जा याचा धोका असतो,

फैलाव होऊन रा चे रा

ढ ने एकंदर त

कंवा धम वधीने असत्याचा िन अधमाचा

ूज्ञाहत होते, कंवा कोण याह कारणाने लोक हतावर कु हाड पडते,

ते हा ते हा ज्ञानाने अज्ञानाचे उ चाटन केलेच पा हजे. दबु
भेद बु वंताने केलाच पा हजे.
ु
लोक हतनाशक

अस भावनांना

द:ु शासनां या भावनांना ौीकृ ंणाने

उ छे दन
ू

स भावनांना

पुरःका रलेच

पा हजे.

दय
ु धन

हणूनच सापासारखे ठे चून टाकले. अज्ञ अजुनास ूज्ञ िन

गतसंदेह केले. आ ण ÔगीतारहःयÕ िल हणा या लोकमा यांनी पंचांगशु सार या ू ातसु ा
लाखो सनातनी भटभटजींची अज्ञभावना दख
ु व यास सोडले नाह . रोट बंद सार या रा ास

ूत्य पणे अत्यंत घातक होणा या

ढ स त ड यासाठ

सहभोजनांचा धुमधडाका उड वताच

Ôलोका या भावना िनंकारण दख
ु वणारा अितरे क पणा काय कामाचा? ते लोकमा य
पाहा!Õ

टळक

हणून सुधारकाना उपदे िश याचा आव घालणारे िश च टळकपंचांग ूकरणी तस या

केवळ ग णतशा ीय ूकरणीसु ा केवढा ह टवाद सत्या या

वज्ञाना या नावे करतात िन

समाजात Ôदफळ
Õ माज वतात; एकाची एकादशी तर दस
ु
ु याची पुरणपोळ , एकाचा आषाढ तर
दस
ु याचा ौावण, अशी ूत्यह ची समाजजीवनात नसती फूट माज वतात - ती का?
पंचांगशु पायी लोकमा यांनीसु ा हजारो धािमक लोका या भावना

Ôबु भेदÕ केला तो त्या अस भावना िन ती दबु
ु
लोका या अज्ञानावर

होती

हणूनच ना?

या दख
ु व यवा िन

यांना ःवत:चे पोट जाळायचे असते वा बडे जावी मारायची असते

तेच त्या अज्ञानाचा बु भेद क

इ छत नाह त!! पण

यांना लोका या अज्ञानावरच धंदे

करायचे नाह त त्यांना ःप पणे असे सांिगतलेच पा हजे, क केडगावी आलेली धमभोळे पणाची
अवाढ य साथ ह एक रोगाची साथ होती. त्यापायी खच झालेले ल ावधी

पये भाब या

लोकानी िन वळ पा यात ओतले - न हे न कळत ूज्ञाहतपणाचे वष त्या लाखो
वकत घेऊन रा बु ला ते अमृत
शनी,

मंगळ,

ूभृती

मह

पयांनी

हणून पा जले! तेथील भाबडा कायबम तर पाहा - जे सूय,

हणजे

िन वळ

िनज व,

िनमानस,

िनबु

तेजाचे

लोळ,

युिनिसपािलटा या कं दलासारखे ठरा वक दराने जळणारे आकाशातील कंद ल; त्यां या नावाचा
कोट

वेळा

हणे जप केला! त्यां या ूाथना के या ! आज या

योितषीय ज्ञानाने

या

मंगळाची प र ःथती मंग ळ या प र ःथतीसारखी ूत्य पणे पाहता येते िन तो एक आम या
उ रीुवासार या होतक

भूमीचा काह ूदे श असलेला पदाथ आहे - ूाथना पूजा समजणारा

इ छावान ्जीव न हे ! एखा ा माती या गो यासारखे हे सारे नवमह म ठ!

ांना आज

शतकोशतके ूाथून आप या रा ाने काय िमळ वले? पारतं य, दा र य, द:ु ख, अपमान,

अवहे लना! आ ण या सा या नवमहांना दमड चा धूप न जाळणा या त्या युरोपकडे पाहा! त्यांना
शनी पड त नाह . मंगळ अमंगळ ठरत नाह . त्यांची भरभराट. आ हां महपूजका या छातीवर
त्यां या वचःवाची टाच! आ हं ◌ास त्या नवमहांची पूजा कर याची अनुज्ञादे खील दे याची श
त्यां यात! त्यांची लहर लागली तर ते आमची ती महहोमांची यज्ञकुंडे एका
शकतील अशी त्यांची श

णात उ

वःतू

! याव न या नवमहा दकाची िन या एकशेआठ वा आठ लाख

सत्यनारायणाची पूजाूाथना एखा ा िनज व खांबाला राजकारणातील ू ा वषयी वचारले या
मताूमाणे िनंफळ, िन वळ मूखपणा न हे काय?
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धमसेवा, हे च लाखो

िनबंध

पये ूत्य पणे लोक हतकारक अशा एखा ा अनाथाौमास

कंवा हं द ू जातीस समथ बन व यासाठ काढले या मुज
ं े महाशयां या सैिनक संःथेस साहा य

दे यात यय केले◌े असते तरच घडली असती!

तां या या भां याला भगवान ् क पून त्याची कोट

वेळा पूजा कर यात लाखो

पये

खिचणारा िन खचून घेणारा नारायण हा िन वळ असत्यनारायणच आहे ! सत्यनारायण न हे !
आप या धममंथातह कंठरवाने जे सांिगतले आहे क , नरातच नारायणाची अिभ य
उत्कटपणे

असते.

तेच

क प यापे ा एकेका

त व

ा लोक

ा

तां या या

लो यांना

सत्यनारायणूतीक

हं द ू अनाथासच जर नारायणाचे ूतीक क पून ते दर ताशी १०८

सत्यनारायण केले असते,
असते तर

ःवीका न

हणजेच ितत या

हं द ू अनाथां या संर णासाठ

िन हं दरा
हं दधमाची
ु
ु ाची ूत्य

ते ि य

दले

अशी परम सेवा झाली नसती काय? ते

काय धमकृ त्य न हते का? आ ण ऐ हक फळ असे रोखठोक पदर पडन
ू पु हा जर पारलौ कक
फळांवर तुमचा व ास असेल तर त्या अनाथ लोकांना जीवदान दे णे तेच ई रापण बु ने

केले असते तर तां या या लो याला गुलगुलीत िश याचा नैवे
ूत्य

नरा या त्या सेवेने, भुकेले या, धमशऽू

दाखवूनह तोषणारा नारायण

यांना पळवून नेतात त्या अभका या त ड तो

िशरा घात याने तो नारायण संतोषला नसता का?
खरोखर केडगावी
अनाथालय

ःथा पता

पालनपोषण करणार

या दानी पु षांनी लाखो
आले

असते,

परधम यां या

पये खचले, तेव यावर एक टोलेजंग
हातून

सोड वले या

शेकडो

अनाथांचे

हं दरा
ु ाची एक जवंत शेती, एक िचरं तन संःथा ःथा पता आली असती!

ु
कंवा हं द ू त णांसाठ एक वैमािनक िश णाची टमदार
संःथा काढता आली असती! झाले ते

झाले. पण आम या दानी पु षांनी

ापुढे तर

करणे तर असे धमकाय िनवडावे.

हं दधमाूीत्यथ
धािमक दान दे णे िन धमकाय
ु

***
२.७ जर का आज पेशवाई असती !
आप या

हं दसमाजातील
ःपशबंद , िसंधुबंद , शु बंद , रोट बंद ूभृती अनेक धािमक
ू

हणून मान या गेले या

ढ ंपायी आज आप या रा ाची कती अप रिमत हानी होत आहे ते

दाखवून त्याचे आ ण अशाच
कर यासाठ

व वध ूकार या धािमक छापा या भाबडे पणाचे उ चाटन

झटत असता आ हांस असे आढळू न आले, क

अनेक ूामा णक सनातनी

मंडळ ंकडन
ू आम या सुधारक मंडळ ंवर जे ःथरटं क य (ःट रओ टाइ ड) ठाम आ ेप घेतले

जातात, त्यांत Ôलोका या धमभावना तुम या या ूचारामुळे दख
ु तात;
सुधारणा ग

हणून तुम या

होत!Õ हा एक आ ेप नेहमी येतो. त्या सुधारणा रा हतास आवँयक आहे त क

नाह त हा ू च जणू काय

वचारात घे याचे कारण नाह . त्या सुधारणा

अस या तर जर का त्यायोगे बहजनसमाजा
या आज
ु
आदर कमी होत असेल आ ण त्यांची त्या त्या
समम सावरकर वा मय - खंड ६

कतीह

ढ असले या धािमक

ढ ं वषयीची परं परागत धमबु

ा

हतावह

ढ ं वषयीचा
भंगत असेल
१२२

वज्ञानिन

िनबंध

तर त्या सुधारणांस ूचार व याचे काय उपिवी ठरते. ौीकृ ंण भगवानच सांगतात क - न
बु भेदं

जनयेदज्ञानां

सनात यांचे

कमसंिगनाम ्!!

जोषयेत ्सव

हणणे असते.

कमा ण

व ान ्यु :

समाचरन ्!!

असे

याःतव आम या सनातनबंधूंना त्यां या या आ ेपातील हे त्वाभास उकलून दाख व यासाठ
आ ण वर ल गीतावचनातील मम यथाथ ःप व याःतव आ ह मागे कल ःकर मािसकात Ôन
बु भेदं जनये Õ

हणजे काय? आ ण Ôआम या धमभावना दखवू
नका अं!Õ असे दोन लेख
ु

िल हले आहे त. या ूःतुत लेखा या अनुसंधानाथ त्यांचा जो सारांश पु हा एकदा येथे सांगणे

अवँय आहे , तो असा, क गीतजतील वर ल अनु ु पाचा अथ अज्ञ जनां या बु ला भलत्याच
सुचवू नये, इतकाच काय तो आहे . अज्ञ जनांचा बु भेद क

मागाला नेऊन त्यांना दबु
ु

हणजे त्यां या अज्ञानाचा भलताच लाभ घेऊन त्यांचा बु ॅंश क

हण याूमाणे लोकाचा बु भेद क

नये

नये. सनात यां या

हणजे त्यांचा दबु
भेदह क
ु

घेतला तर अनथ ओढवेल! ःवत: ौीकृ ंणाची गीता ह

नये

नये असा अथ

अजुनाला झाले या

दबु
ु चा भंग कर यासाठ च तर सांग यात आली! कोणाला कसलाह अ हतकार

यामोहा या
यामोह झाला

तर आपली लोक ूयता संभाळ यासाठ त्यांना त्या दबु
ु चाच माग अनुस

ावा, इतकेच

न हे तर शहा यांनीह त्यां याूमाणेच ती दंु य िन अनुिचत Ôसव कमÕ ःवत: कर त राहावे जोषयेत ्सव कमा ण

व ान ्यु : समाचरन ्!Õ-असा वर ल

ोकाची वटं बना करणे होय!
तीच गो

ोकाचा अथ घेणे,

हणजे त्या

धमभावनांची. धम असेल तर त्या वषयी या स भावना दखवू
नयेत हे ठ कच
ु

आहे ; पण जर एखादा अधमाला धम समजत असेल आ ण जर त्या अधमा वषयी त्या या
भावना इत या धमवे या असतील, क

धमा या स य िन स द छ उपदे शानेह

त्या

दखावतील
, तर अशा ूसंगी त्या अधमभावना दख
ु
ु वणेच खरे धमकृ त्य ठरते. धमूसाराला
तशा अधमभावना तशा अथ

दख
ु व यावाचून गत्यं◌ंतरच उरत नाह . सावाला चोरा या

तडा यातून सोड वताना चोरा या भावना दखतात
; म
ु
काय? आपली आई वाता या झट यात

खडक तून ख

ा त्या सावाला, असे
यात उड

मा

हणावयाचे क

लागली तर अशा

ूसंगी ित या भावना कतीह दखाव
या तर त्या दखवू
ु न ितला तशी ूाणघातक उड न मा
ु

दे णे हे च ख या मातृभ
ःवधमभ

चे कत य होय, खरा पुऽधम होय. तीच गो

ची होय. रा हतास अत्यंत हानीकारक अशा

आ हांस लोक वकृ

या

या धािमक

रा भ

ची आ ण

ढ तु हांस वा

वाटतात त्यांचा त्यांचा उ छे द कर यासाठ झटणे हे च तुमचे वा आमचे

रा ीय कत य होय, रा धम होय.
मलबारातील मोप यांचे आ ण म यूांतातील ÔहलबीचेÕ उदाहारण वानगीसाठ

पाहा! समुि यातु: ःवीकार: कलौ पंच

ववजयेत ्Õ - समुिगमन करणा यास जाितब हंकृ त

करावे, हा िसंधुबंद चा करं टा धमिनयम जे हा शा ांनी घालून
सारा परदे शीय वा ण य

ववंचून

दला ते हापासून

हं दरा
ु ाचा

यापार आ ह आपण होऊन पर यां या हाती सोपवून दला! अथात

मलबारातील हं दराजे
ू ह समुि उ लंघणे महापाप समजू लागले. परं तु अरब लोक मलबाराशी

जो सामु िक यापार कर त त्या ारे अलोट संप ी िमळते ती ह आप यास िमळावी, आप याच
स ेखाल या सेवकानी आप या मोठमो या वा णक् नौका घेऊन िन जगातील ि य आणून
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हं द ू राजांना झाली. ते हा

समुिगमनाचे पाप तर हं दं ू या हातून होऊन नये आ ण समुिगमनानेच िमळणार जागितक
वा ण यसंपदा तर संपा दता यावी, या दो ह परःपर व
यु

हणता? तर ूत्येक हं द ू कुटंु बातील एकेक मुलाने मुळातच

त्या हं द ू राजांनी काढली

हं दचे
ू मुसलमान

हे तूंना साधणार कोणती फ कड

हावे ह !! तशी राजाज्ञा सुटली, आ ण या ÔधािमकÕ भावनेपायी सहॐाविध

कुटंु बातील एकेक मुलगा मुसलमानास दे ऊन टाकला!! सपाक करावयास सपण हवे

हणून

हातपायच कापून चुलीत कोब यात आले!! ह ऐितहािसक घटना आहे - वडं बना न हे !!! ह जी
सहॐाविध हं द ू मुले, िसंधुबंद चा ÔधमÕ र ावा
मोपले मुसलमान! आज तेच

हणून मुसलमान झाली - त्याचेच वंशज हे

हं द ू समाजावर अन वत बलात्कार क न, सहॐाविध

तरवार या धाकाने बाटवून गोताचेच काळ झाले आहे त!

हं दंन
ू ा

अशाच एका, ÔधमभावनेÕचे उदाहरण ौीयुत जग नाथूसाद वमा यांनी Ôकेसर Õम ये
थो या दवसांपूव वेशीवर टांगले आहे ! म यूांतात हलबी ह रजपूत हं दंच
ू ी एक जात आहे .

त्यां यात वधवेची

यिभचारज संतती आ ण कुमा रकेची कानीन संतती मुसलमनासच दे ऊन

टाकणे हा धम समजतात. जोवर अशा वधवेने वा कुमार केने आपले

यिभचार

हं द ू अपत्य

ऽयःथ मुसलमानांना दे ऊन टाकले नाह तोवर ितचा वटाळ काढला जात नाह , ती शु
नाह ! ितला जातीत घेत नाह त! हा ूाय

संतती मुसलमानांना न दे ता आ हांस

होतच

धम त्यांना इतका स धम वाटतो, क अशी

ा, आ ह त्यांना ःवीकारतो, असे संघटनपंथी हं दंन
ू ी

हटले तर ती मुले ते हं दंस
ू कधीह दे त नाह ! मुसलमानांस मुले दे ऊन टाकणे हाच ÔधमÕ!

हं दंस
ू ती द याने वटाळच िनघत नाह , शु च होत नाह !!Õ

क ूाणघातक बेशु ? वमाजी

आता ह धमभावना-शु

हणतात, Ôअसे ूकार दोनचार

घडते तर एक वेळ उपे णीय ठरते; पण हल यांची लोकसं या ल ावधी आहे आ ण असे
ूकार ूितवष हजारांनी घडतात!

यामुळे जेथे मुसलमानांची एकटदकट
घरे होती तेथे शेकडो
ु

घरे होऊन मुसलमानांची सं या भराभर वाढत आहे आ ण तेच पुढे गोताचे काळ होत आहे त!

ह ूाणघातक ÔधमभावनांÕची उदाहरणे काह च नाह त! रोट बंद , शु बंद , िसंधुबंद या

एकेका नावात अशी शेकडो उदाहरणे सामावलेली आहे त. घरावर पाव पडताच कुटंु बे बाटली,
वह र त पाव पडताच गावे बाटली, खरोखर शेकडो अ लाउ न-औरं जेबा या तलवार ने आप या
हं दरा
ु ाची जतक क ल केली नाह िततक आ ह च आम या रा ीय संतानांची भयंकर क ल

या धमभावने या तरवार ने केलेली आहे ! दस
ू , राबवून
ु यांना बलात्कारानेसु ा बाटवून पकडन
कोट कोट ंनी आपले सं याबळ वाढ वणारे पोतुगीज, मु ःलम ूभृती ूबळ धमशऽू
दे शावर चालून आलेले होते, त्याच वेळ आ ह

या वेळ

हं द ू आपली सहॐावधी पोटची मुले दे वाला

अपावी तशी त्याच धमशऽूंना आपण होऊन अ पणे हाच ःवधम समजत होतो! हं द ू आहे तो

अःपृँय पण त्याने ःवधम सोडताच शु

जे रा

धम

ःपृँय! एक का, दोन का, दहा-अशा ूाणघातक

हणून आचर त आले ते आज हतबल का झाले हा ू

ध न तगले तर कसे हा ू
करणारे , वष पणारे , कंवा
वषाचा पेला ÔःवधमÕ

ढ

नसून ते अजून टकाव

आहे . हे आ य आहे ! वेडा या लहर त बायकामुलांची हत्या
ौराने केस कापायचे तो कंठच कापून घेणाए वेडे सापडतील; पण

हणून पणारे , ःवत:ची मान कापणे हाच प वऽ धमसंःकार समजणारे
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यवःथा ÔधमÕ

हणून

समजते, ती धम यवःथा नसून, धारण यवःथा नसून मारण यवःथाच आहे !
मग काय, आम या रा बळाचा गळा धडधड त आम या डो यांसमोर िचरणा या

ा

मारण यवःथेला आ ह आग लावू नये! स मा या अज्ञानाने अंधळले या त्या अज्ञांची ती
धमभावना,
वष पऊ

हणून ितला दखवू
नये? त्यां या वेडा या लहर त त्या आम या भावाब हणींना
ु

ावे? रा ाचा गळा कापू

नये? तीो िनषेध क

ावा? ह त्यांची धमबु

हणून त्यांचा बु भेद क

नये? ूितकाराचे तर नावच नको? पण त्या वे या पीरां या रं जनाथ

त्यां याचसारखी ह अधमापणाची अजाणती रा हत्या जाणत्या रा संघटकानीह क
आपलीह

लागावी?

लाखो मुले पीरपा यांना अ पणे हाच ÔधमÕ मानावा? अ व ानाूमाणेच Ôजोषयेत ्

सवकमा ण व ान ्यु : समाचरन ्?Õ

सनात यांचा दसरा
जो आ ेप क Ôयःमा नो जतज लोक:Õ त्याचा ते करतात तो वकृ त
ु

अथच उराशी बाळगून आ ह ह सवंग लोक ूयतेसाठ लोक हतालाच बळ

ावे? जे ौीकृ ंण

भगवान ्सदथ समजून घेतले तर अत्यंत उिचत असणारे वर ल सूऽ गीतेत सांगतात, त्या

ौीकृ ंणांनीच ते आपले वचन आप या आयुंयात असे वकृ ताथ का आच न दाख वले? आज
ौीकृ ंण हं दरा
ु ाचे मे मणी झालेले आहे त; परं तु त्यां या पढ त अनेक ूसंगी आ यावताचे

बहमत
ौीकृ ंणा या अत्यंत
ु

व

गेलेलेच आढळते. कृ ंणभ

अ पसं य, कृ ंण े षीच

बहसं
ु य होते. भारतीय यु ातसु ा गीतािं या या प ाला सात अ ौ हणी, तर त्या या

शऽू या प ाला अकरा अ ौ हणी होत्या! सव कौरवांची मने ौीकृ ंणाचे नाव घेताच उ े जत
होती. त्याचे नाव घेताच भगवान ्उ े जत! पण लोक हताथ सत्यूित ापने या ू ी लोकूीतीला
वा लोको े गाला भीक घालायची नसते. तसा काह वर ल
कृ ंणाने

त्या

उ मागगामी

कंस,

जरासंध,

ोकाचा अथ नाह .

द ु याधना दक

ूबळ

शऽूंचा

हणूनच ना

प

घेणा या

को यानुकोट लोकाशी ूाणांितक वैर ठाणले? Ôयःमो नो जतज लोक:Õ याचाह खरा अथ
इतकाच क लोकाना ःवाथासाठ उपि य दे वून व त्यां या हतासाठ सु ा त्यां यात खळबळ
उडवू नये, कंवा बहमता
या दभावनासु
ा दखवू
ु
ु न नवेत, आ ण येन केन ूकारे ण Ôलोक ूयताÕ
ु

पटकावीत चालावे ह काह गीतजची िशकवणूक न हे ! कारण क २.७.१ सुधारणा

हणजेच अ पमत;

यामुळेच जगाम ये जगा या

ढ

हणजेच बहमत
ु !

हतासाठ

ूचिलत असत्य अपधम य िन जनघातक

कंवा सत्या या ूकट करणाथ जे हा जे हा
ढ ंना उ छे दन
ू कोणचीतर

करणारा वा नवसत्य ूितपादणारा सुधारक पुढे आला, ते हा
जो करावा लागे तो

महान सुधारणा

ते हा त्याला प हला ःवाथत्याग

ा लोक ूयतेचाच होय! Ye build sepulchres unto those whom your

fathers stoned to detah!

असे

जीजसने

त्या या

पढ तील

त्या या व

जाणा या

बहसं
ु येला जे फटकारले त्याचा अथ हाच, त्याचे कारणह हे च! आज जीजस, बु , महं मद

कोट कोट लोकाचे दे वदत
ू आ ण दे व बनून रा हले आहे त. पण त्या सुधारका या ःवत: या

पढ या लोकानी जीजसला ठार मारले, बु ावर मारे कर घातले, महं मदाला जीव घेऊन पळता

भुई थोड झाली, लढाईत घायाळ झाले, दात पडले, पाखंड
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लोकात खळबळ उडवून अशांतता माज वता, लोकाची अ ूयता संपा दता, समाजाची घड
वःकळता, धमभावना दख
फेटाळता, बु भेद करता ूभृती सारे आ ेप हे
ु वता, बहमताला
ु

सुधारणांवर ल आ ेप नसून ितचे बहधा
अप रहाय असे प रणाम आहे त. ूत्येक सुधारकास
ु
त्यांना त ड
ढ

ावे लागले आहे . कारण, क सुधारणा

हणजेच को यातअठ द ु

ढ चा उ छे द.

हणजेच बहसं
ु याकानी िचवट िन ेने अवलं बलेली चाल. अथातच ितचा उ छे द क

िनघणा या सुधारकाला ती बहसं
ु या ूितकार त राहणारच. त्याला लोक ूयतेला मुकावे

लागणारच. त्यातह जी

ढ को यािनकोट लोक धम

हणून पाळ त आहे त, ितला उ छे द ू

िनघणारा सुधारक हा सवाहन
ू अत्यंत अ ूय ठरणारच. पण ते भय त्याला पडे ल, क जो

लोकाची हांजी हांजी क नच काय ते जे थोडे लोक हत साधेल ते साधू इ छतो. त्या भयाने

तो चळचळ कापत, धािमक वा सामा जक बांतीची वाटच सोडन
ू , बहसं
ु यलोकाराधन कर त
राहतो, क

याचा लोक ूयता हा एक धंदाच होऊन बसला आहे ! पण खरा सामा जक वा

धािमक सुधारक जो जो होऊन गेला वा

यास

यास

हावयाचे असेल त्याचे लोक हत हे च

येय होते, असले पा हजे! आम यापुरते तर लोक ूयता क लोक हत, असा

यामोह मनास

पुन: पुन: न ये याःतवी आम याच एका अनु ु पात मिथलेले हे सूऽ आ ह आम या मनास
वारं वार उपदे शीत राहतो, क
२.७.२ वरं जन हतं

येयं केवला न जनःतुित:!

जनःतुित नको कोणास? कािलदासाने कुमारसंभवात ूत्य
महादे व वषयीह

तेच

वैरा यमुकुटमणी भगवान ्

हटले आहे - Ôःतोऽं कःय न तु ये।।Õ जनःतुित

वांछनीयच आहे , पण जन हताचा बळ

दे ऊनच काय ती जी संपा दता येते ती जनःतुित

सवःवी त्या य होय ! त्या मोहापासून सामा जक वा धािमक सुधारकांनीच
रा हले पा हजे. कारण, राजक य

ूय आहे च,

वशेषत: दरू

ेऽात जे जन हताःतव झगडतात त्यांना बहधा
जनःतुित
ु

सहजासहजी संपा दता येते. बहजन
समाजाला त्या राजक य
ु

ेऽात दस
काह तर
ू
ु याकडन

ल याशं िमळवायचा असतो तो िमळवून दे यासाठ जो झटतो तो त्यांना सहजासहजी ूय

होतो. पण तेह जोवर त्या पुढा याचा कायबम त्या बहजनां
या कातड स च टा न बसेल
ु
इतका सौ य असतो तोवरच होय! त्यां या ःवत: या कातड स च टा बस याचा संभव
दसताच बहजन
त्यां या त्या तशा झुंजार राजक य नेत्यांवरह दगा
ु या झाड यास िन त्याला
ु

सोडन
आगेमागे पाहत नाह त! परं तु सामा जक वा धािमक सुधारणा
ू पळ काढ यास बहधा
ु

मूलत:च

ढ ं या

हणजे बहजनां
याच व
ु

ा

अस याने बहजनां
ना जे हवेसे वाटते तेच त्यांना
ु

ना
सोड यास भाग पाडणा या अस यामुळे, सामा जक वा धािमक सुधारक हा श द बहजनां
ु

मूलत:च अ ूय असतो. त्याला जन हताथ झटत असताच जनःतुतीह सहसा संपा दता येत

नाह ; उलट कधीकधी तर असलेली लोक ूयता गमावून

यां या हताथ आपण झटत असतो

त्यां याच छळास त्याच अपराधासाठ बळ पडावे लागते!!
२.७.३ लोकमा यां वषयी एक ॅामक समजूत !
या लोकमा यसंूदायाचे आ ह एक अिभमानी आहो, त्या
अनेक

हतिचंतक आ ण पूवसहकार , आ ह
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घेत यापासून बरे च उ े गले आहे त. ममतजनेच पण रागावून आ हांस वारं वार बजा वतात, क
अशा धािमक वा सामा जक सुधारणा कराय या जर

झा या तर

हळू हळू , लोकांना न

बचक वता, त्यां या धमभावना न दख
ु वताच क न दाख व या पा हजेत. आमचे सनातनी
वरोधक

या वा याचा वार आम यावर ूितप ीय

हणून करतात, त्याच वा याचा आधार

दे ऊन हे टळकसंूदायी इ िमऽ आमची समजूत पाडू लागतात क , Ôन बु भेदं जनयेदज्ञानां
कमसंिगनाम ्Õ आ ण Ôयःमा नो जते लोक: लोका नो

जते च य:!Õ ते

हणतात - Ôते

लोकमा य पाहा! त्यांनी लोकांना कधीतर दख
ु वले का? त्यामुळे त्यांना केवढा लोकसंमह
करता आला! लोकां या धमभावनांना ध का न लावता, समाजात अंतगत बखेडा न माज वता
तर तुम या पूवपु याईने

त्यांनी समाजास पुढे नेले आ ण लोकमा यता िमळ वली! तु ह
िमळ वलेली लोक ूयतासु ा फुकटाफुकट
त्या या त्या या छं दाछं दाने हळू हळू सांगाती

ा नसत्या उप

यापाने गमवीत आहा! समाजाला

यावे, का हे असे त्यां या धमभावनांवर ूत्यह

सहभोजनाचे चाबूक उडवून त्यांना िचडवायचे, भडकवावयाचे? गाईची िनंदा, चांभार-महारां या
घर जाऊन जेवणे, आ ण जेवलेत तर जेवलेत - पण जसे आपण ते एक शतकृ त्य केले आहे
अशी ऐट ने वतमानपऽातून नावे छापून छापून ूिस त राहणे! लोकमा य
समाजास चुचका न पुढे नेत, तसे

या कौश याने

या! ती कुशलता नसेल तर चूप बसा! ह कामे तुमची

न हे त. त्याला लोकमा यांसारखा अिधकार पु ष हवा. ते

हणते Ôजात तोडाÕ तर लोकांनी

एका दवसात जात तोडली असती! त्यांचा ूभावच तसा असे! त्यांनी एकदा अःपृँयता कशी
यु

ने घाल वली माह त आहे ना? कोणी घेईना तो अःपृँयांचा गणपती भर िमरवणुक त

आप या गणपतीशेजार बसवून, पण त्यांनी तो घेतला; पण नसता गाजावाजा न करता,
चकार श द न बोलता! तर कोणी ितकडे ल सु ा
लोकमा यांसारखी अशी करावी!
आज

लोकमा य

असते

दले नाह . समाजसुधारणा करावी तर

हणजे तीह झटकन लोकमा य होते!Õ
तर

त्यांनी

आजचे

जाितभेदो छे दनूभृती सामा जक िन धािमक ू

िनकरावर

आलेले

अःपृँयतािनवारण

कसे सोड वले असते ती चचा एक कोडे

सोड व यासार या गंमतीची असली तर एखा ा िन

त िस ा तासारखी मागदशक होणे श य

नाह . इतके ःप च आहे , क तसा रा पु ष जर सामा जक सुधारणेचा ू

आज हाती घेता,

तर तोह तो आप या बाणेदारपणानेच सोडवू पाहता, कुशलतेने हाताळता, त्यां यात तेह धैय
होतेच होते, कौश यह होतेच होते; पण कारणे काह असली तर त्यां या जीवनात त्यांनी
मु यत: राजक य

ेऽातच झुंज ठाणली, त्यांना त्यां या प र ःथतीत जे जे जन हतकारक

वाटले ते ते त्यांनी केले. आ ण केले तेह इतके उदं ड आहे , या आप या हं दरा
ु ावर त्यांचे

झालेले उपकार आ हांस ज मोज म फेडता यावयाचे नाह त. पण मे या
या

हशीस मणभर दध
ू

हणीूमाणे लोकमा यां या ूकरणी नसत्या गो ीं या बढाया मा न ःवत:स िन लोकांना

फस व यात काह अथ नाह . रा कायाची अशा अवाःतव थापांनी दशाभूल होते, सामा जक वा

धािमक सुधारणां या कामास लोकामा यांनी मुळातच काह
सवःवी वाहन
ू घेतलेले न हते. त्यायोगे त्यांनी तो ू

अत्यंत समपक कारणांसाठ

कसा िन

कती धडाड ने सोड वला

असता हे आप याच अकलेने अनुमानीत बस यात अथ नाह . परं तु

या वेळेला लोकमा य

टळकांनी सामा जक िन धािमक सुधारणात हात घातला, ते हा ते हा सुधारणा एकंदर त अगद
सौ य िन समाजा या धािमक
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नाकारता येणे श य नाह . सामा जक वा

ढ या

हणजेच बहसं
ु याका या धमभावना या
ढ वाद

वा त्या ूमाणात दख
ु व या जाणार िन तो सुधारक त्या ूकरणी िन त्या ूमाणात
बहजनां
ची लोक ूयता बहधा
गमावून बसणार. ह
ु
ु

आमची दो ह

सामा जक िन धािमक चळवळ त कशी अनुभवास आली ते

वधेये

टळका याह

यानात यावयासाठ खालील काह

गो ींची आठवण दे णेह पुरे आहे .
२.७.४ सत्या या ूचाराथ वा रा हता या साधनाथ लो. टळकानीह

ढ ÔधमभावनाÕ

दख
ु व यास मागे घेतले नाह .
उदाहरणाथ ते ू यात चहाूकरण आठवा! अंतःथपणे टळक भःत्यांचा चहा

यायले,

पण पुढे ते ूकरण च हा यावर आले, त्यासरशी सारा सनातनी समाज खवळला. टळकावर
ब हंकार पडला. ूाय
ूाय

ह नाह

हणून

त

या

हणून ओरड झाली पण भःत्यांचा चहा त्या यासह घेणे

टळकानी जो प

सहपान केले एव यासाठ काय ते ूाय

घेतला तो शेवटपयत सोडला नाह !

त घेतले नाह . Ôिमशी तर नाह नाह च काढली!Õ

दसरा
ूसंग वै दक संशोधनाचा. उ रवाकडन
ू आय आले, आ ण वेदकाळ
ु
त्यांनी िल हले त्या दोहोतह वेदांचा ऐितहािसक

रिचलेली आहे त.

भत्यांशी

ा दो ह गो ी िन ववाद सत्ये

ा वषयी जे दोन मंथ

ीने अथ ला वलेला आहे . मनुंयांनी ती सू े
हणून समिथली आहे त.
सव ई र उ

सनातनी अथ अपौ षेय नाह त कंवा जगतारं भी एकसह सवचे

हणजे वेद हे
विसतासरशी

ूकटलेले नाह त हे च खरे मानलेले आहे . या त्यां या मतामुळे सहॐावधी सनातनी व ानां या
धमभावना त्यांनी दखव
या! आय लोक भारतातच उपजले, आ यावत हे च आयाचे िन वेदांचे
ु
मूलःथान, ह धािमक भावना Ôअज्ञÕ ठर वली आ ण अज्ञां या मनधरणीसाठ ती अज्ञ भावनाच
टळक समथ त रा हले नाह त, हे ह

यानात ठे वले पा हजे, क

हं दरा
ु ा या भयंकर हानीस

जसा जाितभेद ूत्य पणे आज कारणीभूत होत आहे तसा आयाचे मूलःथान कोणचे, हा ू

अगद तातड चा न हता. पण केवळ जे सत्य आहे त्यांना वाटले ते ूकट व यासाठ अशा
द ु यम ू ीदे खील त्यांनी सनात यां या धािमक भावनेतील अत्यंत ूबळ िन मूलभूत अशा
वेदांचे अपौ षेयत्व िन आयावत हे च आयाचे मूलःथान,
तकाची कु हाड घाल यास मागे घेतले नाह . ितसर गो

ा दो ह

भावनां या मुळावरच

पंचांगवादाची. यात तर टळकानी

लोकमता या िन सनातनी संूदाया या ÔधमभावनाÕ तो द ु यम ू

असताह , इत या तीोतेने

दख
ु व या आहे त, आ ण समाजात इतक Ôनसती खळबळ माजवून त्या घरोघर फाटाफूट केली

आहे ,Õ क आज वीस वष झाली तर तो घाव बुजला नाह -उलट िचघळतच चालला आहे ! Ôन

बु भेदं जनयेदज्ञानां कमसंिगनाम ्Õ

ा वचनाचा सनातनी अथ टळकांनाह माह त न हता.

तेह रा हताथ व सत्यःथापनेःतव अज्ञ जनांचा Ôबु भेदÕ करणेच कत य समजत आ ण

अज्ञां याूमाणे आपणह Ôसवकमा णÕ आचार त नसत हे िस

कर यास वा पंचांगसुधारणे या

उदाहरणापे ा अिधक िन ववाद पुरावा दे याची आवँयकताच उरत नाह . पण आ य हे , क
जी Ôकेसर Õ ूभृती पऽे आजह

टळकपंचांगाचा सारखा पाठपुरावा कर त आ ण त्या

पंचांगाूमाणे ःवत: वागत, बहसं
ु य सनातनी

हं द ू समाजा या ÔधमभावनाÕ ूित दवशी

ूितपळ दख
ु वतात, को यवधी समाजा या एकशीला आप या मूठभर लोकाची
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चापून जेवतात, बहसं
ु य समाजा या पौषात आपली ल नसराई गाज वतात, आ ण त्यां या
ौावणात आपला
Ôसुवणमा यमीÕ

जात्यु छे दक प

पतृप

ÔघुसडतातÕ तीच लोकमा यसंूदायी Ôकेसर Õ ूभृती पऽे िन ते

सोनेर

स जन

रोट बंद सार या

अत्यंत

हं द ू हतघातक

दु

ढ ला

तोडू िनघताच त्यास साळसूदपणे सांगतात - Ôकशाला हो हा बखेडा

माज वता? समाजा या धमभावना का दख
ु वता? अहो, ते लोकमा य पाहा! त्यांनी कधीतर

समाजाचा असा Ôबु भेदÕ केला का? बाबांनो, लोकसंमह पु षाने Ôन बु भेदं जनयेत ्, जोषयेत ्
सवकमा ण! यःमा नो जतज लोक:!Õ तु ह सहभोजनात चापून जेवा! पण आम या सारखे

जेवून न जेव यासारखे जेवा! नावे कशाला छापता! जेवलो हे सांगून बहजनसमाजाला
दख
ु वता
ू

का? (अथात ्फसवीत का नाह !?) ःथलाभावामुळे लोकमा यांचे या ूकरणी जे आणखी एकच

उदाहरण काय ते दे ता येते ते गीतारहःयाचे! आ शंकराचाया या गीताथा या व
Ôकमयोगे

मत ःथापून

विशंयतेÕ हे ◌े सांग यास सत्य- िन जन हतघातक ते कत यच या िन ेने -

लोकमा य कचरले नाह त! त्यायोगे भारतातील य चयावत ्शंकराचायपीठां या ÔधमभावनाÕ

त्यांनी दख
ु व या! ल ावधी ज्ञानमाग यांशी ÔबखेडाÕ मांडला! को यवधी शांकरमतानुयायांचा
Ôबु भेदÕ केला! Ôशंकराचायापे ा जाःत शहाणे ठर याचा आव आणला!Õ

य प लोकमा यांनी अगद तुरळक ूसंगी आ ण अगद द ु यम ूती या सामा जक वा

त्यां या
धािमक सुधारणा हाती घेत या होत्या तर दे खील त्या त्या ूसंगी बहजनसमाजातील
ु

Ôलोक ूयतेलाÕ बळकट ध का बसायचा तो बसलाच! सुधारणा

हणजे अ पमत; बहमताचा
ु

वरोध त्यास होणारच! त्या सत्यास त्यांची Ôलोकमा यताÕ ह अपवाद ठ

शकली नाह .

ढ ूय बहसं
ु येने त्यां यासार या Ôअिधकार Õ पु षा या आज्ञा धा यावर बस व या! आजह

त्यांचे पंचांग बहसं
ु य समाज मानीत नाह - भटमंडळ तर त्यास ऐकजात लाथाड त आहे त!
चहापानूकरणी त्यांना वाळ त पडावे लागले, ते हा त्यांना ूत्य

पु यात बहजनां
या
ु

वरोधाने कसे सळो क पळो क न सोडले त्याची मा हती केळकरकृ त टळकच रऽातच Ô टळक
िन माम यÕ भाग १३वा,

ात सांिगतली आहे , ती जज्ञासूंनी अवँय वाचावी. त्यातील काह

वा ये अशी (कृ ंणप ावर ब हंकार पड यानंतर त्या मूठभर कृ ंणप ातील चहापान केलेले
रानडे ,

टळक ूभृती गृहःथांचे त्या शु लप ा या सनातनी बहसं
ु य समाजावाचून पदोपद

अडू लागले) Ôकाह काह ंचे अगद च िनभेना. त्यां या बायकामंडळ ंना
मुलीबाळ ंनाह
गावात
माहे रघर

वशेष ऽास! त्यां या

िश ा भोगावी लागे. ूत्येक सण आला, क त्या असंतु ! डो याला पाणी.

दले या त्यां या मुलींना, (त्यां या सासरकडची सनातनी मंडळ
धाड त नस यामुळे) दोन दोन वष◌े एकदाह

टळकांना काह

माहे र

लोका या संगतीने, पंगतीस मुकावे लागले.

त्यांना ब हंकृ त

येणे झाले नाह . ःवत:
वशेष अडचण ल नमुंजीत!

त्यां या वड ल मुलाचा ोतबंध झाला ते हा ॄा ण िमळे ना! कसातर एक उपा याय िमळाला,
पण

आचार

माऽ

ज नसपा नस क न

िमळे ना!

कत्येक

वेळा

टळकां या

कुटंु बाला

शेजारणी

बायांकडन
ू

यावे लागले आ ण त्यां या एका संःथािनक िमऽाने बाहे न आचार

पुरवले ते हा ल नमुंजी या समाराधना उठ या. माम यात टळकांनी (ॄा णसमाजातील कडक
ब हंकारामुळे) पोथीव न घरची ौावणी ःवत: चाल वली. मुली या ल ना या वेळ अ तीची
अडचण आली. कस या या गणपती या दे वळात ब हंकृ त टळकांना येऊ न दले तर! ते हा
उपा याला एक याला सांिगतले, तूच एकटा िनमूटपणे अ त घेऊन जा िन गणपतीपुढे ठे वून
समम सावरकर वा मय - खंड ६

१२९

वज्ञानिन
ये. ौा प ासह अडचण. दे वःथानी वा
टळकांनी चटावर ौा

िनबंध

पतृःथानी बस यास ॄा ण न आ याने कैक वष

क न घेतले!!Õ

लोकमा यां वषयीं या आम या वर ल सव चचतला हे तू त्यांनी केले या सामा जक िन

धािमक सुधारणांची समालोचना कर याचासु ा नाह

- मग

टकेची गो च दरू! त्या

रा पु षाला त्या या प र ःथतीत जे रा हताचे वाटले ते तसे त्यांनी केले. आ हांस आम या
प र ःथतीत रा हतास जे अवँय ते अवँय त्या ूकारे यथामती, यथाश
मोकळे आहोत! आम या लोकमा यसंूदायी

कर यास आ ह ह

हतिचंतकाचे या ूकरणी जे गैरसमज आहे त

आ ण ÔधमभावनाÕ न दख
ु वता वा Ôलोक ूयताÕ न गमावता अशा सुधारणां या ूकटणी
टळक अमुक क

शकले असते िन तमुक क

शकले असते, तसे तु ह करा असे जे

असते त्या या िनरसनाथ काय ती ह चचा करणे के हातर भागच होते,

हणणे

हणूनच इथे ती

थोड शी केली.
या अथ आ हां सुधारकाना हे कळू न चुकले आहे , क आम या हं द ू रा ा या ग यासच

तात दे णा या

ा पोथीजात जाितभेदाचा िन:पात के यावाचून

उ जीवन होणे सवःवी असंभा य होय;

या अथ आ हा बु िन

हं दरा
ु ाचे अ युत्थान िन

वज्ञानवाद सुधारकाना सव

ूकारचे धािमक भाबडे पण िन लु चेिगर - मग ती वै दक असो, बायबली असो, कुराणीय असो
करणे हे च आमचे प वऽ

वा पुराणीय असो - ित या कचा यातून सोडवून मानवी ब ला मु
धमकृ त्य होय,

ातच मान याचे, अव या मनुंयजातीचे क याण असे वाटत आहे ; त्या अथ

ते सत्य ूचार यात आ ण त्या सुधारणा ःवत: आचर यात आ ह
कोण याह

हं दसं
ु घटक, सुधारक

ÔधमभावनाÕ दखवीत
नाह , अपधमभावना दखाव
या गे या तर त्याला उपाय
ु
ु

भेद हा केलाच पा हजे! आमची जी मते
नाह ! आ ह कोणाचाह बु भेद कर त नाह , दबु
ु

तु हांस चुक ची वाटतील त्यां या व
दखवू
नका
ु

तु ह ह ूचार करा! आ ह काह आम या ÔधमभावनाÕ

हणून रडकुंड स येणार नाह . आ ह तर उलट असेच

हणतो क सुधारकांना जर

सुधारणा कर याचा अिधकार आहे , तर समाजासह सुधारकावर ब हंकार घाल याचा अिधकार
आहे . जो सुधारक ब हंकारास पु न उरे ल, सुधारकांचा सुधारक उरे ल, तेच नाणे खरे !
२.७.५ सुधारकांना ह ी या पायाखाली तुड वले असते !
आमचे काह शीयकोपी सनातनी बंधु तर रागा या भरात भर प रषदांमधून िन वैय
संवादात शंभर वेळा असे गजून उठतात क
सनातनधम राजा नाह ,

क

ब हंकाराचे काय? पररा य पडले, आपला

हणून या महारचांभारांबरोबर जेवणा या जातपाततो या, धमिनंदक

पाखं या या गमजा चाल या आहे त! नाह तर ह ी या पायाशी बांधून

ांना दे हा त ूाय

दले असते! जर का आज पेशवाई असती!!
भु कडांची मनोरा ये भु कडच! कुंभारा या मनोरा यात गाढवेच गाढवे! गाढवां या
मनोरा यात उ करडे च उ करडे !! तसेच आज या या करं या

पढ या मनोरा यातसु ा

सुधारकाना ह ी या पायाशी दे यापे ा अिधक लोभनीय असे कोणचेह

समम सावरकर वा मय - खंड ६
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जर का आज पेशवाई असती!- तर सुधारकाना ह ी या पायाशी दे याची सोय झाली
असती! इतकेच ितचे

ा दळभ यांना सोयरसुतक!

परं तु तकच करायचा तर

ा करं या आशेला वाटते त्याूमाणे पेशवाईवर दस
ु या

बाजीरावच येत रा हले असते असेच कशाव न? आ ण
बाजीरावानंतर आजवर सगळे दसरे
ु

शाहनं
छऽपती साता यास नांदते असेच गृह त धर यास काय आधार? जर
ु
ू तर सारे च दबळे

आज पेशवाई असती तर ित यावर कोणी नवे नवे प हले बाजीराव कशाव न आले नसते?
Ôरायगड

एखादा ूितिशवाजी कशाव न अवतरला नसता?Õ Ôजर का पेशवाई असती!Õ

वा यासरशी कोण अत्य भुत

ा

ँये आम या क पने या डो यांपुढे दसू लागतात!

उ जियनी ह अ खल हं द ू साॆा याची राजधानी झालेली असून ित यावर अूितरथ असा

तो कुंडिलनीकृ पाणां कत अ खल

हं द ू

नलवे, ूित चंिगु , ूित वबम दत्य ल
आम या पडत्या काळात आम या

वज डलत
आहे ! नवेनवे भाऊसाहे ब पेशवे ह रिसंग
ु
ल

सैिनकाचे तुंबळ दळभार घेऊन,

यांनी

हं दरा
ु ास अवमािनले, छळले, दळले त्यां या त्यां यावर

चढाई क न चालले आहे त; त्यांची त्यांची रग जरवून, सूड उगवून कोणी
लंडन गाठले आहे ; कुणी िलःबन तर कोणी पॅ रस!!
बसला आहे , क

यांनी

द दगंती

मशाम तर कोणी

हं द ू ख गाचा असा दरारा

हं द ू साॆा याकडे डोळा उचलून पाह याची कोणाची छातीच होऊ नये!

अ यावत ्यंऽे; अ यावत ् तंऽे; हं द ू वमानांचे आ ण हं द ू वयानांचे थवे या थवे आकाशात उं च
उं च उडत आहे त; हं दं ू या शेकडो ूचंड रणभर पूवसमुिात िन प

नाव सु ा बदलून) ूचंड पाणतोफांचा खडा पाहारा दे त आहे त;
पथके उ रीुवावर िन द
ज्ञान, कला, वा ण य,
जागितक

उ चांक

राजूितनधींची दाट

मसमुिात (अरबीसमुि हे

हं द ू संशोधकाची वैमािनक

णीुवावर नव नवे भूभाग शोधून त्यावर हं द ू वज रोवीत आहे त;

वज्ञान, वै कूभृती ूत्येक कतृत्व ेऽात सहॐावधी

पटकावीत

आहे त!!

लंडन,

माःको,

पॅ रस,

हं द ू ःपधालु

वािशं टना द

रा ां या

हं द ू साॆा या या बला य राजधानी या - त्या उ जियनी या -

महा ाराशी हं द ू छऽपतींना आपापले पुरःकार अ प याःतव हाती उपायने घेऊन वाट पाहात

उभी आहे !! जर का आज पेशवाई असती तर असेह कशाव न झाले नसते? अरे , मनोरा येच

करायची तर अशी काह तर करा!!
जर का आज पेशवाई असती, तर ती काह अंशी तर याच मनोरा या या जवळजवळ
असती, हाच संभव अिधक. नाह तर ती आजवर
बाजीराव या पेशवाईत वा िशवशाह त आम यासार या

टकतीच ना!! आ ण अशा प ह या
हं द ू संघटकांना ह ी या पायी बळ

दले जा यापे ा ह ी या पाठ वर ल अंबार त िमरवले जा या याच संभव अिधक असता!!
कारण, प ह या बाजीरावा या वा िशवरायां या सहानुभूतीचे

भटजीं या

कंवा चंिराव मो यां या

टपण कोणा गो यासो या

टपणापे ा आ हा संघटनीय सुधारकां याच

टपणाशी

अिधक जुळते हे उघड आहे . ते दोघेह महावीर त्यां या काळचे ÔसुधारकÕ होत; कारण त्या
दोघांनाह

धािमक िन सामा जक

ढ व

असले या त्यां या वतना वषयी त्या काळ या

सनात यांनी ब हंकायच ठर वले होते! िशवरायांनी ःवतंऽ
ऽयत्वावर अिधकार सांिगतला आ ण वेदो

रा यािभषेक

हं दरा
ू याचा ःथापनकता
हावा

हणून Ôशा

धरला! याःतव त्यां यावर मुसलमानी बादशहांना सकाळ-सं याकाळ बादशहा
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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भट रागावले होते! मुसलमानांनी

कर याचे पातक क न िशवाजीने सनातनी शा ाचा उपमद केला तो

िनराळाच! प ह या बाजीरावाचा बाणा तर अगद च बेछूट! हं दं ू या मुली मुसलमानां या घर

घाल व याचा परं परागत सनातन धम सोडन
ू त्याने मुसलमानां या मुलीला हं द ू या घर घेतले.
हं दंन
ू ा

हं द ू

ीपासून

यिभचाराने झालेली

सनातनशा ; पण बाजीरावाने मुसलमान
ह च खर शु

हं द ू मुले मुसलमानांना

द याने शु

ीला हं दपासू
न झाले या मुलांसह
ू

होते हे

हं द ू करवून घेणे

होय असे समजून मःतानी या िचत्पावन मुलाची मुंज करावी असा आमह

धरला! या पापासाठ पेश यां या घरावर सनात यांचा ब हंकार पडत होता! पण थोड यात
िनभावले! फार काय Ôराउ

पतातÕ असाह

बाभोटा झाला! अशा छऽपतीं या अशा परं तप

पेश यांची पेशवाई जर असती, तर ह ी या पायी गेलेच तर कोण गेले असते ते आम या
सनातनी भटजी-शेटजी-रावांनी ःवत:लाच
शंकराचायपद

वचारावे! वेदो ाला अनुकूल

हणून कुतकोट ंनाच

वराज याचा संभव अिधक असता. कल ःकरांना तोफा, बेडर ूभृती श ा ां या

टोलेजंग कारखा याचे ÔबपÕ बन वले असते! धमभाःकर मसूरकर यांना शु कायाःतव
सो या या पालखीत िमरवत नेऊन गोमांतकाचा धमपीठाधी र नेम यात आले असते, आ ण
आ हांसह ह ती या पायी न दे ता इतर कोणत्या पु याईसाठ नसले तर िनदान
भाषाशु

बचा या

या कायासाठ तर रघुनाथपं डतां या हाताशी िशवाजीने राखून ठे वले असते!!

आम या सनातनबंधूंनी हे वस

नये क , पररा यापे ा ःवरा यात सामा जक िन धािमक

अिधक सुलभतेने िन त्वएने घडू शकते. जपानात ःवरा य होते तोच जपान
सुधारणा, बहधा
ु
जागे झाले

हणून एका प नास वषात ते युरोप या बारशास जेवू शकले, कायापालट होऊन

सनातनाचे अ तन बनले! हं दपदपादशाह
चे धुरंधरह युरोप या पोचापाचास िशकू लागले होते.
ू

सैिनकसंचलन (लंकर कवाईत) आ ण तोफांचे कारखाने मरा यातह युरोप या धत वर चालू
झाले होते. मुिणा या शोधाकडे नाना फडण वसासार या चतुरॐ पु षाचे ल
गीतेचे लाकड

वेधत होते.

ठसे नानांनी पाड याचे आढळते. काशीला पूल बांधणे ते हा पाणी आटे ना

हणून अनु ान बसले. ते ऐकताच नानांनी अनु ान बंद क न ÔकळÕ माग वली िन पाणी
आटले. अनु ानाहन
ू ÔकळÕ बर हे कळू लागले होते. युरोपची कळ अशीच दाबीत दाबीत,

ःवरा य असते तर, हं दःथान
शतपट अिधक त्वरे ने यंऽयुगात, वज्ञानयुगात ूवेशता, हे च
ु

अिधक संभवनीय ठरते. आ ण त्याच शीयतेने तो ÔसुधारकÕ बनलाह असता. कारण यंऽा या
िन वज्ञाना या मागोमाग सामा जक सुधारणा ह दासीसारखी धावत आलीच पा हजे. स याचा
ूत्य

पुरावाचा पाहा! जे थोडे अधवट ःवरा य उरले आहे ितथेच सुधारणा झाली ते हा

झटपट झाली क नाह ते पाहा! बडो ा या सयाजीरावांनी रा याची भाषा
टाकली. अनेक ूगत िनबध (कायदे ) रा यभर चालू क न
धािमक

हं द क नसु ा

कत्येक अ हतकारक िन द ु

ढ तडा यासरशी दं य ठर व या. ÔअःपृँयÕ हा श द मा या रा यातून सीमापार

हावा! असे उ घो षणारा को हापूरचा छऽपती होऊ शकतो! असाच एखादा धमसुधारक
महापु ष हं द ू साॆाजाचा अिधपती झाला नसता कशाव न? जर आज पेशावाई असती, तर

गंगभटच पेशवे झाले असते हे कशाव न? आ ण आ ह ःवत:च पेशवे वा िनदान फडणवीस
झालो नसतोच हे तर कशाव न?
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ा वादात न िशरता गंगभट िन

आ ह असे आहोत तसेच आहोत असे समजून काय को टबम करायचा तो करावा हे च उिचत!

***
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२.८ आम या धमभावना दखवू
नका अं !
ु
काह

दवसांमागे

लोणी

येथे

एक

सनातनी

धमप रषद

अःपृँयतािनवारण, जात्यु छे द, ःपृँयाःपृँयांची सहभोजने,

भरली

असता

तीत

ववाहप तीचे उ चाटन, इत्याद

अधम िन गहणीय असे सनातन वै दक संःकृ ती या उ छे दनाचे काय ÔकॉंमेसÕ िन हं दमहासभा
ू
यातील काह नेत्यांनी चाल वले आहे , त्याचा ह प रषद तीो िनषेध कर त आहे Õ असा एक
ठराव संमत झाला. परं तु तेव या सवसाधारण उ लेखानेह प रषदचालकाचे समाधान न होऊन
आणखी एक ःवतंऽ ठराव त्या या मागोमाग असा संमित यात आला क , Ôःवे छाचार-ूवतक
िन धमभावना वघातक वा मय ारा समाजाचा बु भेद करणारे बॅ. सावरकर इत्याद लेखक िन
Ô कल ःकरÕ मािसके यांचा ह सभा तीो िनषेध करते!
२.८.१

या याशी त्या या लेखापुरते बोला !

हं दसभे
ू चे काय

कंवा रा सभेचे नेते काय, सवजण काह एकाच ूकारची मते एकाच

ःव पात उपदे शीत नाह त. त्याचूमाणे

कल ःकरां या ू यात िन नाना वध

वषयांवर ल

नामां कत लेखका या लेखांनी भूष वले या मािसकातील सारे चे सारे लेखक एकाच सां याची
मते समथ त नसतात. जे जात्यु छे दनासार या कोणत्याह एका वषयावर िल हतात ते त्याच
अंकात ूिस ले या इतर वषयांवर ल लेखांशी सवःवी सहमत असतात असेह न हे ; आ ण
ःवत: संपादक महाशय तर अनेक ूसंगी आप या वचारूवतक िनयतकािलकातून मह वा या
वषयांवर पूवप
अशा ूकरणी

िन उ रप

अशा दो ह बाजूं या व ानांचे लेख बु या ूकाशीत असतात.

याचा लेख

या वषयावर असेल त्यास त्या वषयापुरतेच उ रदायी समजले

आ ण त्यातील कोणत्याह

एका लेखकाचे मत हे इतर सव लेखकाचे आ ण संपादकाचेह

पा हजे. कोणत्याह अंकातील सा या लेखांचे दाियत्व सामाियकपणे ूत्येक लेखकावर लादणे

असलेच पा हजे असे मानणे हाःयाःपद आहे . पण ह ढोबळ चूकदे खील हे ठराव रचणा या िन
संमितणा या सां यवेदा ततीथ मीमांसामातडा दक त्या प रषदे तील शा ीमंडळ या कशी
यानात आली नाह

कोण जाणे!

विचत ्असेह

असेल, क

ती प रषद बोलून चालून

ौ ािन ांचीच अस यामुळे बु ला ितचे सभासद होता आले नसावे!
२.८.२ धमभावना वघातक आ ण बु भेदक
या प रषदे तील आम या आ ण

हणजे काय ?

कल ःकरसंपादका या िनषेधाचा जो एक ःवतंऽ ठराव

आमची नावे उ लेखून झाला, त्यात आम या सनातनी बंधूंनी वर
आम यावर केलेले आहे त, हे

तीव न

दसून येईल. आ ह

उ ाराथ

या

दलेले दोन आरोप

ा ठरावाची भाषा या लेखा या आरं भीच जी आ ह
आम या या लेखांतन
ू आप या

या सुधारणा के या पा हजेत

आम या सनातन बंधूंना पटवून दे याचा य

हणून

दलेली आहे

हं द ू रा ा या संघटनाथ िन

हणतो त्यांची आवँयकता िन उपयु ा

अगद ममत्वबु ने श यतो कर त राह याची

आमची नेहमीच उत्कट इ छा अस यामुळे त्या सुधारणां वषयी आम या धमबंधूं या आरोपांचे
िनरसन अवँय िततके पुन:पु हा कर त राहणे हे तर आमचे कत य आहे च, परं तु त्यातह
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आम या लेखांमुळे Ôधमभावना दखतात
Õ िन Ôसामा य जनांचा बु भेद होतोÕ याःतव तसे का
ु

करावे, अशी कळकळ ची पृ छा, हं दसं
ू घटनाला उचलून धरणा या िन आम या कायबमा वषयी,
ूय ा वषयी िन स द छे वषयी एकंदर त सहकाय नसले तर

म यम वृ ी या

हतिचंतकाकडनह
ू

सहानुभूित असणा या अनेक

जी वारं वार होत असते तीमुळेह

जर

मागे एकदा

Ô कल ःकरÕ मािसकात Ôन बु भेदं जनयेत ् हणजे काय?Õ या लेखात भावना दख
ु वणे आ ण

बु भेद करणे

हणजे काय,

ा वषयाची सवसाधारण प रःफुटता आ ह केली होती, तर ह

एखाद दस
ु या लेखाने सग यांचे समाधान होणे
असणारच हे जाणून, आ ह

कंवा तो सग यांना कळणेसु ा दघट
ु

ा लेखात त्या आरोपांना अिधक स वःतर उ र दे ऊन असे

दाखवू इ छतो क आ ह ख या अथ धमभावना उ छे द त नाह , बु भेदह कर त नाह , तर
उलट आप या हं दरा
ु ा या िन मनुंयमाऽा या उ ारणास जे जे अत्यंत अवँय ते ते कत य,
आ ण ूत्य

ूयोगांती जे अबािधतपणे टकून राहते ते सत्य

ाचाच ूचार आ ह कर त

अस यामुळे तो स धमाला के हाह हानीकारक ठरणारा नाह . स भावनेला दख
ु वणारा नाह !

कर तच असेल तर तो दबु
भेद कर त आहे , अपधमभावना दखवीत
आहे ! बु भेद कर त
ु
ु

नाह , धमभावना दखवीत
नाह !!!
ु
२.८.३ आपणा सवाचे सांूत
वादा या भरात

ा आप या हं दरा
ु ाचा उ ार !!

येय एकच

या एका गो ीचा

वसर मनुंयास सहजी पडतो त्या वषयी के हातर

आपणा सवाना असे आ ािसणे आवँयकच आहे , क कत य काय
कतीह मतभेद असला तर आपणा सवाचे

येय एकच आहे . आपणा सवाना ूाणाहन
ूय
ू

असले या ःवदे शास िन ःवरा ास आज या पिततावःथेतून उ
रा ां या तुलनेत ह न ठ

ा वषयी आप याम ये

नये असे संघ टत, सश

न त्यांनी जगातील इतर

िन ूगत करावे आ ण मान या याह

हताथ झुंज याची यो यता िन बळ त्याम ये यावे. हे च आम या हं दसं
ू घटक प ाचे सांूतचे
येय आहे . आ ण

ा

हं दरा
ु ा या िन

हं दधमा
या प रऽाणाथ िन संःथापनाथ आम या
ू

सनातनी प ाचेह अंत:करण तीळतीळ तुटत असलेच पा हजे.
सांग यासह कचरत नाह , क
नसो, यु

इ छा

हं दरा
ु ाचे अत्यंत एकिन

असो वा नसो, पण हं द ु वाचा एकिन

कंबहना
आ ह हे ःप पणे
ु

असे अनुयायी त्यांना श

असो वा

अिभमान िन हं दत्वा
या वजयाची उत्कट
ु

यां या अंत:करणात खर खर रसरसत आहे असे धमबंधू आ हांस शोधावयाचे तर

आ ह आम या वेदशाळा, शा शाळा िन सनातनमंडळे यांतच ूथमत: जाऊ! आपण एकाच
मायभूची लेकरे आहोत; एकाच रा ाचे, एकाच संःकृ तीचे, आपण संतान आहोत. सनातनी वा
संघटक- हं दमाऽ
िततका धमबंद ु आहे , रा बंधु आहे !
ू
अशी आमची भावना असता आ ह आम या सनातन धमबंधूं वषयी जे जे िलहू ते ते

ःवक यत्वाचे नाते ःम न बंधुभावानेच िल हले असणार; वैरभावेन असणे श यच नाह .
इतकेच न हे , तर

हं दरा
ु ा या उ नत्यथ अत्यंत अवँय असणा या समाजसुधारणा कर त

असता त्या ूकरणी मतभेद असलेले रािगटांतील रागीट कंवा मूखातील मूख सनातनी जर

आ हांस अ यायाने काह टाकून बोलले वा छळते झाले, तर दे खील त्यां या वषयीची बंधुभावना
अणुमाऽ उणावणार नाह

कंवा त्या एकंदर प ा या ःवधमिन े वषयी आमचा आदर नाह सा
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प ात काह

िचडखोर, काह

मूख, काह

िम याचार

िनबंध

असणारच.

सुधारक प ात ते नाह त क काय? आम या कोणत्याह िलखाणात प पात घडू नये अशी
आ ह

श य ती काळजी घेत असतो. आमचा हे तू आ ह

ूितपाद त असले या सुधारणा

आप या हं दरा
ु ा या अ यु नतीःतव कशा अप रहाय िन कती उपकारक आहे त हे आम या
सनातनी बंधूंना पटवून त्यांचे मतप रवतन करावयाचे आहे . आ ण

हणूनच त्यांनी आमचा

कतीह िनषेध केला तर आ ह सामोपचाराचा बु वाद क न त्यांची समज पाड याचा श य
तो य

पुन:पु हा कर त राहणार आहोत. आ ण आजवर या अनुभवाव न त्यां यातील बहते
ु क

ूामा णक मंडळ
िन

हळू हळू आम या कायबमास बु पूवक येऊन िमळतील अशी आमची

ती आहे .
जर एखा ा ÔधमभावनाचÕ मुळ दस
ु यास अपधम वाट या तर त्यांना िनषेिध यावाचून

कसे चालणार?

अःपृँयतािनवारण, जाितभेदो छे दनूभृती
धमा व

या सुधारणा आ ह

क

इ छतो त्या

आहे त आ ण त्यां यामुळे हं दरा
ु ाची हानीच हानी होणार अस याने त्यांना उचलून

धरणे िनं

असा ठराव कोणी प रषदे ने केला असता तर तर गो

िनराळ होती. तसा ठराव

करणे हे आम या सनातन मंडळ ं या आज या ौ े स ध न होत. पण त्या सुधारणांना उचलून
धरणार आम यासारखी मंडळ लोका या धमभावना दख
ु वतात िन बु भेद करतात

हणून

जो िनषेध केला आहे , तो माऽ सवःवी अनाठायी आ ण आम या सनातन मंडळ ं याह अंगलट
येणारा आहे .
कारण

चुक चा

यास जो आचाधम वाटला कंवा जो जो आचारधम

ढ असेल तो तो

हणताच त्याची त्याची भावना थोड तर दखावणारच
. ौुितःमृतींना ठाउक नसलेले जे
ु

केवळ लोकाचार तेह धम
धमाचारच समजावे
वणानां

हणून

हणूनच त्या त्या लोकांना आदरणीय वाटतात; आ ण ते त्यांनी

हणून ःमृितूमाणह सापडते. Ôय ःम दे शे य आचार: पारं पयबमागत:!

कल सवषां स सदाचार उ चते!Õ

दे शःयाचरणं िनत्यं च रऽं त

कंवा Ôय दाचयते येन ध य वाऽध यमेव वा!

क िततम ्!!Õ या वचनांतून तर लोकाचार, ध य वा अध य

असले तर ह , त्या दे शापुरते धमच होत अशी सदाचाराची क ा वःतारलेली आहे ! ते हा जे जे
आचारधम

हणून लोकांकडन
पाळले जातात, ते ते
ू

रानट असलेले तर त्यांना िनषेिधणे

कतीह ग , रा वघातक,

हं सक वा

हणजे त्या त्या लोकांची धमभावना दख
ु वणे आ ण

त्यांचा बु भेद करणेच होणार आहे आ ण या अथ , धमभावना के हाह दख
ु वता कामा नयेत,
अज्ञा यांचा बु भेद अशा अथ सु ा क

चंि दवाकरौ अज्ञानीच राहू
असेच

नये, असे

हणणे

हणजे अज्ञा यांना यावत ्

ा, धािमक वा सामा जक आचार वचारांसंबंधी ॄह

काढू नका,

हण यासारखे होणार नाह काय? असा दं डक आ हा संघटनवाद सुधारकांचीच न हे

तर ःवत: या लोणीप रषदे तील सनातनी स यांचीह

जीभ लुळ

पाड यास सोडणार नाह !

यामुळे धािमक वा सामा जक चचचा ॄह मुखावाटे काढणे सवाना आ ण

हणूनच त्यांनाह

अश य होणार आहे . मतूचाराला हा मृत्यूदंडच िमळणार! सनात यांनाह

अशा अथ

ÔधमभावनाÕ दख
ु व यावाचून िन बु भेद के यावाचून एक पळभरह कसे राहवत नाह , ते

लोणी येथील स यां याच उदाहरणांव न दाखवू.
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सनातनी

आपसाआपसांतच

एकमेका या

धमभावना

पायांखाली

तुड वतात!

िनबंध
बु भेद

करतात!
लोणी प रषदे तील शा ी मंडळालाह काह धािमक सुधारणा कर याची लहर आली आ ण

त्यांनी हं दरा
ू ाला स या या संकटांतून पार पाड यासाठ कोण या रा ीय महत्वा या सुधारणा

सुच व या

हणता? तर

ा, - Ôहंु डा घेऊ दे ऊ नये,

खवत क

नये, घागर वर लुगडे घालू

नये, बोहले सारवणाचा खच वाचवावा, भोजना या वेळचे उखाणे

हणू नयेत, आ ण जावयाने

सू नये!Õ इत्याद . लाखो लोक बाटताहे त, आततायी मुसलमानांचे दं गे, क यापहरणे,
मं दरो वंस ूभृती अत्याचार सा या दे शभर चालू आहे त, हं दःथान
चे पाकःथान बन व याचे
ु

घाटत आहे । िमशने घरे पोख न रा हली आहे त, अःपृँय आम या छळाने िन त्यां या

ू जात आहे त, न रा , न रा य, न अ न, न व ! अशा जजर
पसाळ याने कोट कोट फुटन

झाले या

हं दरा
ु ास तार यासाठ या

यायमीमांसावैद कतकवेदवाचःपतींना हा एवढा उपाय

काय तो सुचला, पुरेसा वाटला! Ô खवत क

नये, जावयाने

सू नये, जेवणा या वेळ उखाणे

हणू नये!!Õ दखणे
ड गरास िन औषध िशंपेत.
ु
पण त्यातह ू

आण

असा, क

ा चाली आज लाखो लोकातून शेकडो वष िश ाचार, सदाचार

हणूनच धमाचार समजून आचर या जात आहे त. हजारो बायाबाप यांना िन भा वक

कुळाचारिन ांना
राहणार

नाह !

ू
ा गो ींना काढन
टाक याचे वा िनषेिध याचे ऐकून वाईट वाट यावाचून

इतकेच

न हे

तर

त्या

के यावाचून

झा यासारखे के हाह वाटत नाह , वाटणार नाह , ह गो
लोणी येथील सनात यांनी
आहे त

ल नातील

कुळधम,

कुळाचार

पुरे

िन ववादपणे घरोघर आढळत असता

ा लाखो लोका या िश ाचारकुळधमाना का दख
ु वले? ते अज्ञ

हणून? पण न बु भेदं जनये अज्ञानां कमसंिगनाम ्! जोषयेत ्सव कमा ण व ान ्यु :

समाचरन ्!! हा शा ाथ तुमचाच न हे काय? मग त्या अज्ञजनांचा तु ह बु भेद का केलात?

पण प रषदे या अ य ांनी तर भटजी या काळजालाच हात घातला!

ा सनातन प रषदे या अ य ःथानी, वे. शा. सं. ौीधरशा ी वारे यांनी सांिगतले क ,
वै दकानो, मंऽ नुसते कंठगत क न चालणार नाह , नुसत्या अथशू य मंऽपाठांनी संःकारांचे
साम य जाग वले जात नाह , तर मंऽ िस

क न मंऽसाम य वाढ वले पा हजे!Õ आता हे जर

खरे , आज जे सहॐश: वै दक, पुरो हत भटभटजी मंडळ

आमचे संःकार कर त आहे त,

मंऽजागराद धािमक कृ त्ये संपा दत आहे त, त्यां या काळजालाच
नसेल का बरे ? कारण केवळ कंठगत मंऽ

ा वधानांचा वंचू डसला

हटले असताह धमसंःकार यथा ःथतपणे होतात

ह त्यांची आज प यान ् प यांची भावना! आज ह सहॐावधी पुरो हत मंडळ समाजाचे सारे
संःकार कंठगत अथज्ञानशू य मंऽांनीच संपाद त आहे त आ ण त्यात काह अधम

असे मानीत नाह त! मग त्यांचे हे
कंठगत मंऽ

यंग उरले

ू त्यां या धमभावना दख
यंग काढन
ु व या त्या का? केवळ

हणणे ह नतरपणाचे आहे असे सांगून त्यांचा बु भेद का केलात?

धमभावना - मग त्या कतीह अपधमूवण असोत, लोक व

असोत, ॅामक असोत,

पण त्यांना िनषेिधता िन दख
ु वता कामा नये. कोणत्याह सामा जक वा धािमक
कतीह हानीकारक वा टाकाऊ ठरली तर

क च नये असे

हणाल तर तु हांस
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, बॅ. सावरकर,
ु

कल ःकरूभृतींचा िनषेध
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करावया या आधी तुकारामांचा िनषेध करावयास हवा होता. कारण - Ôशा
तेथे पापािचया राशीं!!Õ असे
मोदकाचा काळ!!Õ असे

गधडा जये दे शीं!

हणून त्यांनी शा ां या, आ ण Ôगणया गणपित वबाळ! लाडू

हणून गाणपत्यां या धमभावना अगद नकोत त्या टवाळ श दांनी

दख
ु व या होत्या. रामदासांनीह

तेणे भ

िनबंध

हटले आहे , Ôपाषाणांचा दे व केला! एके दवशी भंगोिन गेला!

दखावला
! रडे पडे आबंदे ।।१।। एक दे व घ डला सोनार ! एक दे व ओतला ओतार ।।
ु

एक दे व घ डला पाथार । पाषाणाचा ।।२।। धातु-पाषाण-मृ का । िचऽलेप का

दे खा ।। तेथे

दे व

कैचा

मूखा ।। ॅांित पडली ।।३।।Õ (दासबोध)
अशी िनगुणाची महती ःथापता मूत पूजेचे रहःय न कळू न दगडामूत लाच ूत्य

दे व,

पत्या या छायािचऽालाच पता मानणा या भाबडे पणाची वटं बना क न तशा भावाने दगडध डे ,
हसोबा, भैरोबा पूजणा या सह ाविध जनां या ÔधमभावनाÕ दख
ु व या नाह त काय? ज्ञाने र,

एकनाथ, रो हदास यांची तर गो च राहो; पण ूत्य

आ

शंकराचायानी कममाग यांची िन

मीमासका दकांची ÔधमभावनाÕ शांकराभांया या पानोपानी दख
ु वली नाह का? Ôबु भेदÕ केला

नाह का?

िततकेह दरू जावयास नको. त्या लोणी येथील प रषदे त कोणी सां यशा ी होते, कोणी

मीमांसक

होते,

कोणी

अ ै ती

िनषेिधणारे , दख
ु वणारे आ ण बु

नाह !Õ
भ

होते.

त्यापैक

ूत्येकाचे

दशन

दस
ु या या

ÔधमभावनाÕ

करणारे न हते का? मीमांसक आ हांस ई रबी र ठाऊक

हणून रोखठोक सांगताना आ ण यज्ञा दक वै दक कमःतोमांत पशू हं सा करताना

माग वैंणव िन अदै ती यां या ÔधमभावनाÕ दखत
नाह त का? ई रसां य उठू न त्यांना
ु

हटकणार क

Ôतऽ पु ष वशेषो ई र:!Õ तर िनर

र सां य

हणणार, Ôपु ष अनंत-ूकृ ती

अना द, सा त!Õ त्या सवाना मायामोह गुरफटले या ॅांतात अ ै ती सांगणार Ôसव खलु इदं
ॄ Õ, अशा र तीने इतरां या धमभावना यथे छ िनषेिध यात िन त्यांना ूत्येक

जे अज्ञ

वाटतात त्यांस िनभ त्स यात ःवत: काड चीह दयामाया व संकोच न दाख वणार ह मंडळ
एकऽ होऊन आ हांस सत्य िन रा हतकारक असे जे वाटते ते आ ह
साळसूदपणे दटावीत आहे त क Ôधमभावना दखवू
नका, बु भेद क
ु

ूचा

लागताच

नका!Õ

२.८.४ गोर क बायाबुवांची गंमत !
धमभावना दख
ु व याचा िन बु भेद कर याचा अपराध आम या हातून घडत आहे

ा

समजुतीने आम यावर म यंतर आमची गोर क मंडळ तर सवाहन
ू अिधक उखडली होती. ह
मंडळ

गाईला दे वळात बांधून ित या दे हाची समंऽक पूजा कर त असतात, ितला गंधफूल

वाहन
ू , धूपआरती क न ित या शेपट ला डो यांव न फर वतात, ित य खुरांचा अंगारा घेतात,

िन ितचे गोमूऽगोमय सोव याने कालवून पंचग य
एखादा महार गृहःथ सुःनात, सुधूतव

पतात. पण ितत यात जर का ितथे

यालेला का असेना तो - पण ÔअःपृँयÕ गृहःथ

आला, क त्याला िशव याचा वटाळ होऊ नये

हणून ह मंडळ भराभर दरू सरतात, कंवा

श य तर त्या अःपृँयालाच हसक
ु ू न लावतात! गोर क बुवाबायांचे असे वतन आ ह ःवत:
अनेकवार पा हले अस यामुळे आ ह
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कत्येकांना साह जकपणेच

वचारले, Ôअहो,
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िनबंध

गाईसारखा एक पशू! त्यास िशवून हे तुमचे सोवळे बाटत नाह , पशू मूऽाचे ते पंचग य
या याने जीभ बाटत नाह ! आ ण हा ःव छ, सुिश

त, सुशील महार, आपला धमबंधू,

हणून त्यावरच Ôदरू! दरू!Õ

मनुंय, त्याची सावली पडे ल

अःपृँयांना, माणसासार या माणासांना िशवतो

हणून ओरडता! आ ह

त्या

हणून आ हालाच िनं दतो!Õ असे आ ह

हणताच Ôगाईला िनंद ू नका! तुमची मते तुम याजवळ. आम या धमभावना दख
ु व याचा

कंवा आम या लोकांचा बु भेद कर याचा तु हांला अिधकार नाह !!Õ

हणून ती गोर क

मंडळ आम यावर अनेकवार रागावत! त्यात आमचे आदरणीय च डे महाराजह असत!
परं तु अनेक जऽांतून दे वी, भैरव ूभृती दे वांपुढे शेकडो बकरे , रे डे मार याची कंवा

हणून बकर कोबड बळ दे याची जी धािमक भावना आप या

पटक सारखे रोग हट वले जावे

लाखो लोकांत अजून आहे , ितचा
अस यामुळे

लेग,

ा आम या गोसेवक मंडळ ंना मनापासून ितटकारा वाटत

ा पंथा या बुवाबाया अनेक ठकाणी जाऊन तशी हं सा घडू नये

हणून ःतूत्य

कर त असतात, इतकेच न हे , तर वै दक यज्ञांतून जे हा जे हा पशूहननाचा वै दक वधी

य
होतो

ते हा

ते हा

ह

मंडळ

त्याचा

कडक

श दात

एकसारखा

िनषेध

गोर णासार या पऽातून दे वा या नावे बोकड वा रे डे मारणा या धािमक
भाषेत वारं वार िनषेध केला जातो. त्यांना

इत्याद

कर त

राहते.

ढ चा अगद कडक

ा मंडळ या क तनांतून अपधम, रा सी कृ त्य

वशेषणांनी िनं दले जाते. त्यां या त्या कृ त्याची त्या खेडवळ शा ांना कंवा नाग रक

या ज्ञकांना इतक चीड येते, क बोलून सोय नाह ! ते लोक हजारो क बड , बकर , रे डे मार तच
राहातात. पण त्यांची अशी

ढ िन परं परागत असलेली ÔधमभावनाÕ िनषेिध यास िन त्यांचा

Ôबु भेदÕ कर या या काय

ह

गयाळ पंथाची मंडळ च िसंहाळ पंथा या अवसानाने िन

आवेशाने तुटू न पड यास सोड त नाह त, यांतह गोसेवक च डे महाराज असतातच.
त्यायोगे स या या गयाळ बुवाबायां या क तनांतून िन लेखांतून मोठ
प ह या वा यात ते आमचा िन
उपयु

पशू

कल ःकरा दकांचा, आ दश

गंमत उडते.

ज ममाते या गोदे वीला एक

हणून त्यां या धमभावना दख
ु व या आ ण सामा य जनांचा बु भेद कर या या

पापा वषयी अ ात ा भाषेत िनषेध करतात न करतात तोच पुढ ल छे दकातून दे वाला बळ
दे याची धमभावना ह तामसी, कू् रर, रानट अस यामुळे ती िनं

आ ण त्या सामा य जनां या अत्यंत
तेच पाप ःवत: पु य

हणून आच

सारांश असा क जो कोणी
जाणे

होय असे ठासून सांगतात

ढ ÔधमभावनाÕ दखवू
ु न त्यांचा बु भेद कर त राहतात,

लागतात!!

या कशास ÔधमÕ

हणून

हणेल त्यास त्या वषयी सुधा

हणजे जर धमभावना दख
ु व याचे िन बु भेद कर याचे पाप होते

हणावयाचे, तर

यापुढे सनात यांना सु ा मतूसाराचा असा, सत्या या ूचाराचा असा ÔॄÕह उ चारता येणे
अश य होणार आहे ! बे बे पांच

हणणा या मुलाचा बु भेद होऊ नये

हणून, बे बे चार असे

सांग याची गु जीला चोर होणार आहे . उलट, मुलगा अज्ञान अस यामुळे व ान गु लाच बे बे
पांच असे वरवर तर

हणणे भाग पडणार आहे ! कारण Ôजोषयेत ्सवकमा ण

समाचरन ्!!Õ पण Ôन बु भेदं जनयेदज्ञानां कमसंिगनाम ्!!Õ

व ान ्यु :

ा बु भेदाचा जर असा अथ

करावयाचा असेल, तर यापुढे मूखाना शहाणे कर याचा नाद सोडन
ू दे ऊन शहा यांनीच मूख

बनणे भाग आहे !
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वज्ञानिन

व

िनबंध

पण ह अनवःथा टाळायची असेल तर ÔधमभावनाÕ दख
ु व याची िन बु भेदाची वर ल
या या टाकून दे ऊन त्याची यु

संगत

या याच ःवीकारली पा हजे. ती अशी, क

याला जे सत्य वाटे ल त्याने ते ूकटपणे उपदे शावे; जो धािमक सामा जक आचार

लोक हताला
यु

व

जातो आहे वा असत्यावर आधारलेला आहे , तो तसा अस या वषयी

संगत चचा कर याचा अिधकार ूत्येकास असावा. जोपयत तो ूचार स य, यु

स द छ आहे , केवळ मत्सरमःत हे तूने

य

श: कोणाची

यु

िन

वषयांतरपूवक मानहानी कर त

नाह , तोवर कोणा याह धमभावना दख
ु व याचा दोष त्या ूचाराने घडला असे समजता कामा
नये. तसेच बु भेद क

नये

हणजे दबु
भेदह क
ु

आहे . जी खोट , घातक आ ण अिन

नये असे समजणे िन वळ मूखपणाचे

ती ती समजूत, धम

हणून जर ती आदरली जात

असेल तर ह ितचा उ छे द करणे हे ूत्येक लोक हतैषी पु षाचे कत यच आहे . ती समजूत
धािमक असली तर दबु
ु

आहे , बु

न हे ! बु भेद क

नये याचा अथ इतकाच, क

या

समजुतीने वा कृ तीने एकंदर त लाभापे ा हानी अगद च अ प होत आहे , अशी समजूत वा

कृ ित, त्या थो याशा हानीकडे वा असमजंस भागाकडे च काय ते ल

दे ऊन एकसहा उ छे द ू

नये! Ôअ पःय हे तोबहु हातुिम छन ्, वचारमूढ: ूितभािस मे त्वम ्!!Õ असे त्या ूकरणीच काय
ते

हणता येईल. जसे एखा ा मुलाला साखरे ची गोळ

हणून औषध दे णे; पर

ा उतर याचे

पेढे वाटणे; दस या या सणास सोने वाटणे; रं गपंचमीचा रं ग खेळणे; र तीभाितपरं परा त्या त्या
संःथातून वा संःकारांतून एकंदर त लाभकारक वा िन पिवी असतील तर पाळणे; लोकसंमहाथ
यो य त्या मया दत लोकांचा कल संभाळू न त्या चुचका न घेणे.
ा सूऽा वये धमभावना दख
ु व याचा वा बु भेद के याचा आरोप आम यावर येणे श य

नाह आ ण के याचा आरोप आम यावर येणे श य असेल तर तो ौीकृ ंणापासून ज्ञाने राद

संतांपयत या ूत्येक थोर मतूचारकावरह येऊ शकेल. इतकेच न हे तर लोणी प रषदे त या
Ôजावयांनी

सू नये, उखाणे घेत बसू नयेÕ अशा भु कड ठरावांना चघळ त बसणा या

आत्याबाईवरह आ यावाचून राहत नाह .
आणखी एक गंमत अशी क
ठराव संमतून

हं दरा
ू ावर ल संकटांना टाळणारा हा जो एकच

ा प रषदे ने, Ôजावयांनी

वघातक

सू नयेÕ हा अत्य भूत रा ीय मह वाचा उपाय

सुच वला, िततक सुधारणा तर आप या धमसंःकारात करावयाचे साहस आ ह का करतो ते
सांगताना ह प रषद

हणते, Ôसांूतची हं दंच
ू ी प र ःथती ल ात घेता आम या संःकारांतील

अवाःतवी खचा या चाली समाज वघातक िन अनावँयक आहे त
घालणे अगत्याचे आहे !!Õ

हणजे

हणून त्यांना वेळ च आळा

ा मंडळ ंनाह Ôसांूत प र ःथतीÕ हा एक पदाथ ठाऊक आहे

तर? आ ण Ôतो ल ात घेता समाज वघातक चाली बदलणे अगत्याचे वाटते!Õ कुळाचार
अस यामुळे त्याना िनषेिध याने लाखो सामा य जनां या धमभावना दख
ु व यास िन बु भेद

कर यासह त्यांनी समाज हताथ मागेपुढे पा हले नाह ! तर मग त्याच Ôसं◌ाूतची प र ःथतीÕ
ा शा ाधारे हं दरा
ु ा या पर

ाणाथ आ हांस अःपृँयतािनवारण, िसंधुबंद -रोट बंद चा उ छे द,

ज मजात जाितभेदा या बांकळ ःतोमाचे उ चाटन, ूभृती सुधारणा आज Ôअगत्या याÕ वाटत
आहे त. Ôसमाज वघातकÕ असे अनेक वघातक भाकडे अपधम य आचार Ôअशा ीयÕ अस याने
ते बदलणे Ôअगत्याचेÕ वाटते!
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बदलू पाहतो. त्या कामी Ô सणा या
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वज्ञानिन
जावयां या Ôकुळधमभावना दखवू
ु न तु ह

िनबंध

Ô खवतवा यांचाÕ बु भेद करणे जसे िनषेधाह

मानीत नाह , तसेच आम या या ूचारासह तु हांस धमभावना दख
ु व या या वा बु भेदा या

आरोपाखाली िनषेिधता येणार नाह . कारण आम या मते ःपशबंद , शु बंद , िसंधुबंद ,
रोट बंद

हा अनंतहःताने

हं दरा
ु ा या संघटनाबला या मुळावरच घाव घालणारा पोथीजात

जाितभेद धम नसून सांूत प र ःथतीत समजाघातक असा महान ् अपधम होऊन बसला आहे !
ह दबु
ु

आहे ! बु

न हे !

आम याूमाणे तु हांस

ा सुधारणा कुधारणा वाटत असतील तर तो आरोप करा. शु ने

हं दरा
ु ाचे सं याबळ घटते; जाितभेदाने-एका ॄा ण जातीत एक हजार रोट बंद, बेट बंद जाती

पाड त रा ह यानेच हं दरा
ु

समथ होत चालले आहे , असे पा हजे तर आ ण छाती असेल तर

ूितपाद त राहा! पण आ हांस जे सत्य वाटते ते तु हांस दख
ु वते; तु हांस असत्य वाटते
हणूनच काय ते आ ह ते सत्य ूचार याचे सोडन
ू

ते तुमची ती बु

समाज वघातक दब
ु ु

ावे; तुमचा बु भेद होतो

हणून काय

आहे असे आ हांस धडधड त दसत असताह आ ह

तसे बोलू नये? बोल यास ते िनषेधाह होय! - असले वा ात आरोप कर याचे सोडन
ू

ा!

नाह तर ते तुम याह अंगलट आ यावाचून राहणार नाह त. Ôसांूतची प र ःथतीÕ हा आमचा

शा ाधार, तु ह तो मानलात हे ःतुत्यच आहे ! पण आता कोण या त डाने आपण उलट
आ हांसच त्याचा आधार घे याचा म जाव करणार? सग यात िभऽेपणाची सनातनी परमावधी
हणजे ह

होय, क

ा प रषदे त एकाह

ठरावाने सांूत या मुसलमाना दक अ हं दं ू या

अत्याचाराचा िनषेध केलेला नाह ! जणू काय अत्याचारांनी

ां या धमभावना कधीच दख
ु व या

नाह त! जणू काय आज लोणी प रषदे तील या शा ीमंडळ ं या धमभावनेचे खरे शऽू तेवढे
हं दमहासभे
चे नेते! ौ ानंद, लजपतराय, परमानंद, मालवीय- क ,
ू

यांनी

हं दरा
ु ा या

स मानाथ अ हं द ू आततायांशी आज म झुंज घेत ूाणांितक संकटे ःवत:वर ओढवून घेतली,

आजीव दे हयातना भोग या, ते तेच काय ते होत! हं दरा
ु ा या गौरवाथ कत या या रण ेऽात

झुंजताना

यां या अंगावर एक ओरखडाह कधी ओढला गेला नाह , ितकडे

फरवलेली असते, ते हे िम ा नपु
ःवत:स

ऽय

यांनी सदा पाठ

वािचवीर हं दमहासभे
या धमवीर नेत्यांचा िनषेध करतात!
ु

हणवून घेत याने मा या धमभावना दख
ु व या असे फणफणत िशवाजीचा

िनषेध शकार करतो!!

***
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