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

वचनाचे ू यक्ष ूा प

दामोदर सावरकर. आप या परम ूय मातृभूमीवर ल अ वचल ौ े पोट
ूवास केला.

यांचा ूय

दे ऊन एका िन
प रवतन

यांची साधने होती.

यांना वाटत होते. समाजाला स य ःथतीची जाणीव क न

त दशेने वाटचाल हावी असा

हावे असे

यांनी वैराण वाळवंटातून अखंड

होता. धारदार लेखणी आ ण अमोघ वाणी ह

ःवातं यासाठ समाज पेटू न उठावा असे

वनायक

असताना भारतीय समाज संघ टत क न आप या

यांचे द य दा ण ोत अढळपणे सु

पाठ शी उभा ठे व याचा

हणजे

यांचा ूय

यांना मनोमन वाटत होते.

होता. ःवातं याबरोबर समाजाचे सवागीण

यांचे िनबंध, बातमीपऽे आ ण भाषणे या तीन

साधनां या वाचनातून या गो ीचा ू यय 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

या नेमःत ने यांचा

ॄ टशां या सहवासामुळे भारतीय समाजाचे सवागीण उ थापन होईल, अशी

सावकरकरांनी ॄ टशांचे ःवाथ , दट
ु पी आ ण द ु

अंतरं ग ूकाशात आणले.

ढ

व ास होता.

यांची समजूत होती.

याचबरोबर भारतातील

भोळसट ने यांवर कठोर ट का केली. स य 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

ह

यां या

ीने जे जे रा हत वघातक होते

सावरकरां या रा वाद

दसर
ु

यां या

या गो ीवर घणाघाती ट का केली.

वचारांत रा ीय ःवातं य ह एक बाजू होती तर समाजाचा सवागीण उ कष

बाजू होती. सावरकरांची आधुिनक

अ यावतता हा

या

ःथान

व ान

यां यातील धमवेड कमी होईल.

व ान आ ण तंऽ ानावर अप रिमत ौ ा होती.

वचारांचा मूलमंऽ होता. भारतीय मुःलीम

यातून

यांचे िन हं दंच
ू े भले होईल असे

व ानिन

झाले, तर

यांना मनोमन वाटत होते.

यांचा अनुभव माऽ वेगळा होता. हं दंन
ू ी आधुिनक व ान आ ण तंऽ ान अवगत करावे िन आपला

उ कष साधावा यासाठ

यांनी व ानिन े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.

िनबंधांतून याचा ू यय येतो. हं द ू समाजातील अत य आ ण द ु
ज मिध त जाित यवःथा आ ण ःपृँयाःपृशता यां यावर

जा यु छे दक िनबंधांतून

याचा ू यय येतो. सावरकर हे

बांितकारक वचारवंत तर होतेच पण समाजप रवतकह होते.
मांडला नाह तर

केले आहे त.

अनमोल कायाब ल

हणजे जाित

यवःथा होय.

यांनी कठोर आघात केला.

यां या

ह द ु वाचा आमह पुरःकार करणारे थोर
यांनी केवळ सामा जक वचाराचा िस ांत

याचे ू यक्षात उपयोजन केले. सावरकरांचा हा सव वचार या खंड यांत समा व

केला आहे . या सहा या खंडात व ानिन
समा व

प ती

यां या

िनबंध, अंधौ ा िनमूलन कथा आ ण जा यु छे दक िनबंध

यातून वाचकाला सावरकरां या ि ेपणाची ूचीती येते. ूकाशकानी केले या

यांचे अंत:करणपूवक अिभनंदन !!!

वषूितपदा २००१
शं. ना नवलगुंदकर
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हं दंच
ू ा अडाणीपणा िन मुसलमानांचा -

मनुंया या शर रात खोल तून बसलेली कंवा बाहे र या ःथूल

ीला न दसता आतच बळावून

आतून जीवन पोखर त असलेली जीवनघातक बा ि ये वा आंतर रोगाणूच
ं े घाव जसे ‘क्ष’

करणां या— ए स रे ज ् या – अंतभद ूकाशाने यथावत िनर क्षता येतात, तसेच समाजा या शर रात

खोल तून बसले या सामा जक दोषांचे अ ःत व, ःव प िन प रणाम नुस या ता वक ववेचनापेक्षा
या दोषांमुळे समाजाला जी दःखे
य
ु

शः भोगावी लागतात या फुटकळ, वैय

क िन डो यांसमोर

घडणारया ँयां या उजेडातच मनावर प केपणी ठसू शकतात, मनाला ध का दे ऊन यांची तीो
जाणीव भासवू लागतात.
िनरपराध माणसाचा छळ क नये, आपला जीव तसा दसरयाचा
मानावा. वाटमारे पणा, दरोडे खोर ,
ु
व ास दले याचा केसाने गळा कापणे ह समाजघातक महापापे होत, अमानुष बुरता होय. हे

ता वक ववेचन, हे सामा य नीितसूऽ वारं वार उपदे िश याने मनावर काह तर प रणाम होतोच. पण
उजाड रः यात चालता चालता एखा ा लहान मुला या ग यातील सो याची कंठ पाहन
या यावर
ू

ू उलट याच मुलाला सुरयाने भोसकून कुणी
अकःमात झडप घालून, याचा गळा दाबून ती कंठ काढन
राक्षसी मनुंय पळाला असता या र बंबाळ लेकरास पाहताच मनाला जो ध का बसतो आ ण अशा

राक्षसी ूवृ ीची जी चीड येते या नुस या सा वक सूऽा या प रणामाहन
ू कतीतर तीोतर असते.
या घटनेचा करण थेट दयाला चटका दे तो, तो क्ष करणासारखा अंतभद असतो.

समाजातील कोण या द ु

ढ ने समाजाची दरवर
हानी होत आहे या या जा णवेचाह तोच ूकार आहे .
ू

उदाहरणाथ, आपली हं दंच
िन पायाने वा एखा ा
ू ी बाट वली जाणार खुळ भावना पाहा. दंकाळात
ु
दं यात बळाने ध न ने यामुळे आप या लहान मुलांस िमशनमौलवींचे अ न खावे लागताच ती

ज माची बाटली असे आपले कोटयावधी हं द ू अजूनह समजतात. गोमांतकात पूव पाियांनी व हर त

पाव-रोट टाकली तर या व हर चे पाणी नकळत भरणारया मुलींनासु ा त काळ जाितब हंकृ त

क न घरांची दारे धडाधड बंद कर यात येत; या मुली, ती गावे या गावे वंशपरं परे ने ‘बाटलेली’ हणून
भ नां या गोटात ढकल यात येत.

ा खु या भावनेचे हे नुसते सामा य वणन ऐकून कंवा

याचमुळे होणा-या सामा जक सं याबळाचा
-हास कती भयंकर असतो याचे ता वक ववेचन ऐकून ित या खूळेपणाचा िन आ मघातक
प रणामांचा मनावर काह तर ठसा उमटतोच; पण तो इतका ःथूल िन वरवरचा क , जसा बहार या

भूकंपा या नुस या वणनाचा ध का महारा ीय वाचकांना बसतो ! पण या भूकंपात सापडले या िन
घर धडधडत खाली कोसळत असता जीव घेऊन बाहे र पडणारया माणसास याच ध

भयंकर ू यक्ष जाणीव होते ती कती िनराळ !

याची जी

याचूमाणे ू यक्ष आपले एखादे मूल दं यात

मुसलमानां या हाती पडले, ितथे यांचे— यां या बंद त— अ न याने चार दवस खा ले िन पाच या
दवशी याची सुटका होऊन ते दाराशी परत येताच आपण यास कडकडन
ू िमठ मा न घरात नेऊ

लागलो असता गावचे गाव जे हा भट, खोत, कुलक यापाटलास हत ओरडत उठते क , ‘हां, हां ! हे

तुमचे मूल बाटले आहे ! याला घरात घेताच तु ह सारे या सारे बाटाल ! व हर , घरे , आ इ सारे
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बंद होतील ! आ ण जातीब हंकारा या धाकामुळे ते आपले मूल के वलवाणेपणे रडत रडत जे हा

घरा या, गावा या बाहे र जाताना पाहत असता दःखा
या चाबकाखाली आपले दय झोडपले जाऊ
ु
लागेल, ते हा या एका वैय

क घटने सरशी ा द ु

ढ या घातक प रणामांचा आप या मनावर जो

तीोािततीो ठसा उमटे ल तो ित यावर ल नुस या वाचले या ता वक ट के या प रणामाहन
ू कतीतर
अिधक ममभेद असेल बरे ! हं द ू रा ा या दे हात जले या या द ु

ढ ची, या रोगाने या दे हा या

आतील जीवन कसे भयंकरपणे पोखरले जात आहे याची जाणीव, ते भीषण ँय या वैय

क

फुटकळ िन ू यक्ष घटने या क्ष करणानेच कोण याह ता वक अनुमान-िस ा तापेक्षा कतीतर
अिधक अशी ममभेदक प रःफुटता पावते.
समाजशा ाचे ता वक िनयम हे मूलतः वैय

क घटनां या अवलोकनावरच उभारलेले असतात.

अथातच यांना समाजातील ढ चांग या क वाईट हे ठरवून यां या हािनकारक प रणामाकडे
समाजाचे लक्ष इत या उ कटपणे वेधावयाचे असते क , समाजाने ूसंगी यां या व

बंडह उभारावे.

यांनी ते काय साध यास ता वक ववेचन हे साधनह जसे यो जले पा हजे, तसेच याहनह
ू

ममभेदक असणारे या ढ ं या दंप
ु रणामास ू यक्ष िन ू यह बळ पडणारया य

ं या फुटकळ

घटनांसह वारं वार समाजा यासमोर बोलपटासारखे ूदश व याचे साधनह उपयो जले पा हजे. तशा
ू येक घटने या ममभेद करणाने समाजा या

-रोगाचे अंतःःथ घाव इतके ूकटपणे यथावत

ूक टले जातात क , यां या दशनासरशी समाजा या िच ास ध काच बसावा.

यां या

दंप
ु रणामांची जाणीव एखा ा मम िशरले या श यासारखी अस पणे बोचू लागावी आ ण न क
कोणते िन कती वषार श य कुठे बोचते तेह झटकन यानी यावे.

या हे तूने पोथीजात जाितभेदाचे, तदनुसार ःपशबंद , िसंधुबंद , वेदो बंद , रोट बंद ूभृती आज हं द ू
रा ा या ःवाः यास िन संवधनास अ यंत हािनकारक होत असणा-या ढ ं या आ ण भाबडया
श दिन ूवृ ीमुळे या वै ािनक युगातह पुरातन ववेकशू य ोत वधीं या छं दा या फासात
अटक याने रा ा या होत असले या बु ह येचे दंप
ु रणाम जे आ ह ता वक ं या आजवर

ववेिचत आलो, यामुळे ू यक्ष यवहारातह पदोपद आप या समाजाची केवढ हानी होत आहे ते

अिधक तीोतेने िच ावर ठस व यासाठ वैय

क फुटकळ घटनां या ूखर क्ष करणांसार या

ममभेदक करणशलाकाह या ःतंभातून वेळोवेळ पाडू इ छतो.
यातह

या गो ी प रणामास अनुकूल अशा का पिनक नावागावा या आड दडन
ू रच यापेक्षा ू यक्ष

घडले या याच याच घटना ( फॅ
जुळ वता येतात.

स) आ ह दे याचा य क . कारण कथा काय ह या तशा

यांचाह ूचारकायास दांडगा उपयोग असतो. परं तु या कथा के हाह ू यक्ष

पुरावा होऊ शकत नसतात. पण घटनांचा पुरावा हाच दसरया
कोण याह पुरा यापेक्षा अिधक
ु
अनु रणीय ( अन ्-आ सरे बल) िन प रणामकारक असतोच असतो.
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१.१ पोटावर सरपट यात जा याचा नवस
अशा ू यक्ष चालू घटनांचा हा पहा प हला क्ष करण ! दे वास ूस न व यासाठ ूयागकडे को या
स -गृहःथाने कंवा ,साधूने नवस केला आहे क , ूयागपासून ह र ारपयत मी पोटावर सरपटत जाईन
!

याचूमाणे तो भ

ूयागहन
ू िनघून सरपटत चालला आहे अजून ! मनुंयाला सरपटणारया

कडयापेक्षा ौे अशी माणूसक यावी हणून दे वाने यास पाय दले, हा भ

या पाय दे णारया

दे वा या वरास शापासमान समजून यां या उपयोगाने दे व जतका ूसादतो याहन
ू माणसाने पोटावर
सरपटत चाल याने अिधक ूसादे ल हणून समजतो !

याने दे वाची चूक दे वा या पदर ठ क बांधली !

माणसाने कडा हो यातच खर माणूसक आहे हे दे वा यादे खील आता यानात येईल अशी आशा आहे
! हं दःथानातील
आमची ह उ च आकांक्षा, प वऽ तपःया, द य साहसाची प ती, दे वलसीपणाची
ु

या या पाहा ! माणसाने धडधाकट असलेले पाय बळे च पांगळे क न घेऊन कडयासारखे शत योजने

सरपटत जाणे, माणसाने कडा होणे ! ह आमची ूित ा ! हे ोत !
आ ण ितकडे युरोपातील तपःयेची, साहसाची, ोताची, ूित ेची या या पाहा ! अठरा अठरा मुली

ूित ा कर त आहे त क , मी अटलँ टक उडणार ! दसरा
ूित ा करतो क , मी उ र ीुवाकड ल अ ात
ु

खंड शोधून काढ न ! ितसरा ूित ा करतो क , मी सारया महासागरां या तळाशी जाऊन यांची
ू आणतो !
छायािचऽे काढन
ासो

ात वातावरणा या वरचा आकाशःतर इतका वरल क

यात मनुंयास

वासातह येणे दघट
ु . ितकडे काह जणांनी हे च दघट
ु ोत घेतले क , या वरल ःतरावरह

मनुंयास उडता येणे श य आहे अशी यु

, असे वमान मी काढ न; असे साहस मी कर न ! नुस या

पायाने भूमीवरच चालणा-या मनुंयाचा पंखाने उं च उं च उडणारा, ग डासह खुजा क न सोडणारा,

ःवगा या अिधक िनकटिनकटतर भरारणारा दे वदत
ू क न सोड न ! ह

यांची ूित ा !

जर दे व हा मनुंयाचा धाता, ऽाता, हतकता असेल, तर यास या या ूा णसृ ीतील अ यंत लाडका
मनुंय, हा नर या नारायणा या ौ े याच शपथेूमाणे असलेले परम य
कडा झालेले पाहन
ू , पोटावर सरपटत चाललेला पाहन
ू कृ तकृ यता वाटे ल क

ूतीक, या ा माणसास
या या या पुऽाची, या

माणसाची आकाशात उं च उं च द वजय कर त जाणार भ य द य ूगती पाहन
ू वाटे ल? दे व ा दोन

ोतांपैक सारे धम सांगतात तसा सृ ीचा ःवामी हो यासाठ च िनिमले या माणसाची कोणती ूित ा

पाहन
यास ध यवाद ल? कडयासारखे पोटावर सरपटत चाल याची वा भूजल वजयामागोमाग
ू

आकाशाचा द वजय क पाहणारया अितमानुष साहसाची ? दे वदत
ू हो या या मह वाकांक्षेची ?
जर ःवगाचे मुसलमान , भःतीूभृती बहते
ु क धमानी व णलेले ःथान उं च आकाशात असेल, इं िाचे

िसंहासन ‘परमे यो न’ वराजत असेल, तर वैमािनक साहसाची रोमांचकार चढाओढ लावून

आकाशात अिधकािधक उं च उं च जाणारा नरवीरच दे वा या, ःवगा या अिधकािधक संिनकट जात

ू धुळ त कडयासारखे सरपटत
असला पा हजे. आ ण पाया या उं चीवरसु ा उभे राह याचे पाप वाटन
जाणारा माणुसक ससु ा अिधकािधक अंतरत असला पा हजे.
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दले या पायाचा काह च उपयोग न कर यातच ध यता मानणारा याचा तो अधःपात पाहन
ू दे व अशा

ोतांनी असंतु च होत असला पा हजे !

युरोपचे ोत, ूित ा माणुसक स दे वःक या अ यु च पदाकडे ने याचे साहस—एका बाजूस

ू जा याचे,
बाजूस आकाशातील वायुःतरा या वर ल ःतरावर चढन
महासागरांचे बुड गाठणे, दसरया
ु

चंिमंगळावर ःवार कर याचे. आ हास ते दरापाःत
साहस सांूत लु झा याने, पण काह तर
ु

अमानुष कर याचे ोत घे याची हौस तर सुटत नस याने आमचे विश ोत, अलौ कक साहस हणजे
धुळ त पोटावर सरपटत ूयागाहन
ू ह र ाराला जा याचे !!

ा दोघां या िभ न ोतांची फळे ह यथाकम,

यथा याय, यथासाहस दोघांनाह िमळालेली आहे त ! अितमानुष आकाशसंचाराची हाव धरली या
युरोपने मनुंया या इितहासात अौुतपूव असा अितमानुष सृ

वजय ू यह चाल वला आहे . ते

सृ ीचा नवनवा ूांत ू यह आबमीत चालले आहे त. आ ह पोटावर सरपट याची ोते दे वा या नावे
क लागलो; आमचे रा

या रा आज धुळ त या आबमक जगता या पायाखाली कडयासारखे

चेचले जात आहे ! हे भौितकशा ा याह िनयमास ध न आहे . ‘यो यत ् ौ ः स एव सः !’

१.२ आता एक बैठे ोत पाहा !
हे झाले एक सरपटते ोत! आता एक िन वळ बैठे ोत ऐका! नािशक येथे लहर महाराज नावा या
कोणा साधुमहाशयांनी स या मौन ोत आचरले आहे .

यािनिम बस या बस या दे वास

ूसाद व याःतव यांनीह दघ
ु ट अशी महान कामिगर कर याची ूित ा क न असा संक प सोडली
आहे क , रामनाम िल हले या अकरा लक्ष िच

या सुगंधी पठा या गो यागो यांतून घलून गंगेस

अ प या जातील... यायोगे जग क याण साध यावाचून आ ण ूःतुत जी भूकंपा दक संकटे लोकांवर
येतात ती िनवारण झा यावाचून के हाह राहणार नाह त, ह

यांची िन

ती आहे !

जग क याण साध या या लहर बुवां या स द छे स स मानूनह असे वचारावेसे वाटते क ,
याअथ जगतात माणसेह असतात आ ण लोकांवर ल संकटे टळ यासाठ मी हे करणार हणून
यां या ूित ेत उ लेख आहे , याअथ या ोताने माणसाचेह काह तर क याण ते साधू इ छ त
असलेच पा हजेत. जर तसेच असेल तर या काय ह लाख रामनाम हणून प ा िल हलेली पऽे
पठा या एक लक्ष गो यांतून गंगेत टाक याने माणसांचा एक दमड चाह ू यक्ष लाभ नसून जर

ू यक्ष असा जगतापैक कोणाचा लाभ होत असेल, तर तो माशांचा िन बेडकांचा होय. कारण ा एक
लक्ष पठा या गो या गंगेत सोड या क , या वाहत वाहत कुठे तर धारे लगत या दलदलीत, डब यात
वा ूवाहातळा या गाळात तून बेडू क िन मासे हे च यांस िगळू न टाकणार ! रामाचा प ा जर
िच

या

यांवर संःकृ तम ये िल हलेला असला तर माशांस वा बेडकांस संःकृ त येत अस याचे वा तो प

वाच याइतका साक्षरतेचा ूसार झाला अस याचे फारसे ऐ कवात नस यामुळे या पठा या गो या
या बेडकां या िन माशां याच पोटात पडणार; दे वाकडे कशा जाणार ? दे वाकडची पऽे टाक या या

बेडकांची िन माशांची पोटे

ा पोःटा या पे या आहे त क काय ? असे एखादे वचन अस यास गो
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िनराळ आ ण जर परलोक-टपाल- वभागाचा असा एखादा नवा िनयम ूिस ला गेला असला तर ह
अ ना न दशा झाले या क्षुिधत मनुंया या पोटाला अ न दले असता तेह भगवंतास संतो षतेच,
दे वास ते पऽह पावतेच पावते, हा जुना परलोक-टपालाचा िनयम जो ौुितःमृतीं या पानोपानी
आढळतो तोह काह र झालेला नाह ना ? मग ाच पठा या भाकर चांग या खुसखुशीत भाजून
जर को या दहा-पाच असहाय, ह नद न पण क्षुिधत स जनां या एक वेळ या भुकेस द या अस या
तर यात यां या अंतरा

याला िन नरां या अंतरा

यांतच यात या यात उ कटपणे य

असणारया नारायणाला संतोष झाला नसता का ?
कंवा असेह समजू क , गोिलकाोतावाचून दसरा
कोणताह ूकार न चावा अशीच गो या
ु

वळ याची कंड लहर बुवां या बोटास िन मनास आली होती, तर दे खील जग क याणास पार वक न
जा याइतक तर ती लहर या अथ वेडगळ न हती, उलट लोक हतसाधक हणून ते गोिलकाोत
कर यास ूवतले हणून हणताता, या अथ बुवांनी गो या का होइनात पण या मनुंयाला
ू यक्षपणे हतावह होतील अशा एखा ा ःव पात आत हवे तर रामनाम घालून विनयोगाय या

ू
हो या. उदाहरणाथ, एक लक्ष पठा या गो या बेडू क, मासेूभृती गंगे या गाळातील नाग रकांत वाटन

दे यापेक्षा जर एक लक्ष

विनन या गो या ःवतः क न वा करवून या आप या आौमात

मले रयाने जजर झाले या पण

विनन घे याचीह अथश

नसले या बचारया शेतकर , व ाथ ,

बायाबाप यांस वनामू य वत र याचे ोत लहर बुवा धरते तर यात सवच सोयी कती छान साध या
अस या बरे ! गो याच वळ याची बुवां या बोटास िन मनास आलेली कंडह शमली असती;
हवतापाने फडफडणारया द न दा र यांचे दःख
ु होय ना होय कमीच झाले असते िन यां या

अंतरा

या या ूस नतेने िन बुवां या ा दयाशील परोपकार ोताने तो नारायण गाळात या बेडकांस

िन माशांस ग हाचे पीठ खाऊ घालणारया पाऽापाऽ ववेकशू य ोतानेह संतोषत असेल तर तशा
ववेकयु

द नदःख
ु वमोचक ोताने शतपट संतोषलाह असताच असता. ऐ हक रोखठोक रा सेवेचा,

रोगिनवारणाचा लाभह पदर पडता. परऽह

या पु याने बेडकांस रामनामा या िच

या पठा या

गो यातून चार याने जर ूसादत असतील तर दे वह ूसादतेच ूसादते! कारण, ‘दे शे काले च पाऽे च’
ह च सव ोतदान विध वधानांची कसोट गीतेत यांनी सांिगतली असून या कसोट स उतरणारया
ोतास सा वक हटले आहे .
तीच संःकृ त कसोट आज या ूाकृ त िन अ यावत ् प रभाषांम ये सागावयाची तर अशी क ,

या ोताने आज या प र ःथतीत अवँय अशी आप या हं द ू रा ाची कंवा मानवाची काह तर ू यक्ष

सेवा घडे ल, ह नद नदिलतांची दःखे
ु काह तर ूमाणात अगद ‘हे िच दे ह ं हे िच डोळा’ दरु वता येतील,

काह तर ोता या ूी यथ भोगा या लागणारया दे हक ा या वा अथ यवसाया या मानाने रा ाची
ू यक्ष सेवा िन रोखठोक परोपकार घडे ल, ते तेच ोत हं द ू साधुसंतांनी िन सामा य
आचरावे.

यामुळे पोटावर सरपटत याऽा करणे कंवा गंगेत लाख रामनामा या िच

ीपु षांनी
या पठा या

गो यातून सोडणे यांसार या अगद खुळचट िन दे शकालपाऽा या ववेक नसले या तामसी ोतांहू न
हं द ू धम िन हं द ू रा यांचा जो अिभमानी जो भगवान यास साधुसंत भजू िन पुजू इ छतात तोह

अिधक िनःसंशयपणे ूसादला जाईलच जाईल. ौ े या श दिन शा ालाह हे नाकारता येणार नाह .
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ा कसोट या ोतांनी काह झाले तर परोपकारांचा भौितक लाभ तर पदरात पडतोच पडतो आ ण

पारलौ कक लाभा वषयी कमीतकमी इतक तर िन

ती आ ःतकना ःतक अशा उभयतांनाह

असतेच असते क , परलोक जर ‘ना ःत चे न ह नो हािनर ःत चेदपका
रता ।।’
ु

१.३ आता मुसलमानी अघोर ोते !
ह झाली हं दंच
ू ी ोते. आता सुदैवाने हणा, दद
ु वाने हणा, यां या◌ुरोपर आपणा हं दंस
ू शऽु वाने हो
वा िमऽ वाने हो परं तु एकऽ एकरा ीय ना याने नांदणे भागच आहे आ ण आम याबरोबर नांदणे

मो या घटकाची—मुसलमानांची—धम वषयक
यांनाह भागच आहे , या आप या रा ा या दसरया
ु

ूकृ ती कशी आहे यावर ममभेदक ूकाश पाडणारया आ ण याच चालू म ह यात दो म ह यांत बाहे र

आले या मा हतीपैक अगद दोन-तीनच घटना पाहा. मुसलमानातील धमवेडासह व ाना या धारे चे
पाणी चाख व यावाचून हं दःथान
या काय कंवा एखा ा मानवी संःकृ ती या काय, ूगतीस धोका
ू

पोच यावाचून आ ण आजवर या आततायीपणाने केली तीहनह
अिधक हानी झा यावाचून कशी
ू
राहणार नाह , ह आवँयकता तु हा आ हा मुसलमान नसले यांसच न हे तर

ानाने िन व ानाने

यांचे डोळे उघडले आहे त या मुसलमान तुकाना का वाटली, जे जे धमवेडे रानट पण आहे याची
याची बेड तोडनच
आपले रा अ यावत व ाना या पायावर उभारणे कां भाग पडले, जसे या
ू

ू यक्ष खिलफां या िन सुलतानां या अ यंत पुढारले या मुसलमानी गाजीस, या केमाल आतातुकास

ू
िन या या सारया तुक रा ास—ते या फुटकळ घटनां या क्ष करणशलाकां या उजेडात पटकन ूकटन
उठते.
मलकापुरात आयसमाजाचे ूमुख मंऽी ौीयुत लाला व े रूसाद वै यांनी एक शु

केली. तीह

को टबमाने या मुसलमान झाले या हं दचे
ू मन वळवून. आता अ लाउ न-औरं गजेबापासीन तो

काँमीर-मलबारूभृती ूांतातील मुसलमानी आततायां या दं यापयत हजारो हं द ू बला कारानेदेखील
बाट वणे या मुसलमानास वावगे वाटत नाह , यांना तर केवळ मतप रवतनाने केले या शु

वषयी

आयसमाजावर रागव यास त ड नाह . पण यांची दे वाची या या ह क , बला कारानेदेखील हं दस
ू

मुसलमान करणे हे यास पु य वाटते, पण हं दने
ू आप या ःवतः या मुलामाणसांससु ा अशा र तीने
िन याचे ॅ न होऊ दे ता यास परत आप या घर आण यास ते माऽ घोर पाप असून खरया

मुसलमानाने अशा हं दस
ू ठार मारले पा हजे अशी जो िनकड ची आ ा दे तो, तो ‘दे व’ ! दे वाचीच जथे

अशी राक्षसी या या, ितथे ववेक कसला िन वचार कसला ! वाःत वक पाहता या या मनुंयाला
‘शु ’ केले तो ‘बाटला’ हणूनच केले ना? शु

हटली क ॅ ीकरण ित या आधीच असले पा हजे.

मग शु ला खूळ, पाप, अपराध जे काय वशेषण लावाल ते ित या आधीच घडले या ॅ ीकरणास
लावलेच पा हजे. पण यांनी या हं दला
ू पूव मुसलमान केले, या मु लामौलवींवर न रागावता उलट
यांस ते स कृ यच के या वषयी स मानीत. दे वाची वर ल राक्षसी या या करणारया काह

मुसलमान गुंडांनी लाला व े रूसाद घर िनजले असता ा गुंडांनी यां या घरात घुसून यां यावर
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ह ला केला. पण लालाजीह काह क

या मातीचा घडा न हते.

यांनी उशाशी घेतलेली फरशी घेऊन

अकःमात ते गुंडांवर तुटू न पडले यासरशी मुसलमान गुड
ं च र बंबाळ होऊन जीव घेऊन पळू लागले.
उदाहरण हणून आणखी एक ताजी घटना तेवढ सांगू. इं दरू ला गे याच वष एक हं द ू अबलाौम

ःथा पला असून याचे अ यक्ष ौीमंत सरदार कबे महाशयांसारखा उ रदायी ( रःपॉ सबल) पु ष
आहे .

या संःथे या ता या ऽैमािसक ूितवृ ात अनेक मु ःलम गुंडिगर या ‘धािमक ’ अ याचारांची

उदाहरणे आहे त. पैक हे एकपाहा. सूरजबाई नावाची २७ वषाची एक िन नगूबाई नावाची १७ वषाची
दसर
अशा दोन हं द ू त णी इं दोर ःटे शनवर उतर या. आजकाल, मोठमो या ःटे शनांवर, िनशेषतः
ु

उ र हं दःथानात
, मुसलमान तांगेवा यातील अनेक लोकांचे हे एक धािमक कत यच होऊन बसलेले
ु
असते क , एकट दकट
हं द ू
ु

ी पा हली क ितला ित या घर नेऊन पोच व याक रता हणून जी

ता यात घालवायची ती थेट या मुसलमानी गुंडां या अ

यात नेऊन बळाने ॅ वून, पळवून कुठ या

कुठे धाडन
ावयाची; आ ण धािमक राक्षसीपणा इथवर जाऊ शकतो क , या बचारया िनरपराध
ू

यां या ूेमा या आई, माय, ब हणी, भाऊ, ूयकर आ े ां या आठवणीने ःफुंदन
ू ःफुंदन
ू रडणारया

हं द ू अनाथ अबलांना मोठमो या मिशद ंतून क जे दे वाचे दे वलसी प वऽ मं दर असावयास हवे,-यातच द ली, लखनौ, मुंबई, है दराबाद, कराची अशा किातून मुसलमानी धमाची द क्षा दे यात

येते—को यातर मुसलमाना या पदर ितला ढकल यात येते. ितचा गळा वैवा हक बंधनाने करक च
आवळला जातो ! जर ह ‘धम’ द क्षा असेल तर गुंडात िन दे वात फरक तो काय रा हला ? परं तु अशाच
गुंडिगर ने दे व ूसादतो, अशा धमवेडाने आज लक्षावधी मुसलमान भारलेले आहे त ह गो िनदान
हं दंन
ू ी तर ःप पणे साग यास कचरणे हणजे िन वळ मुदाडपणा होय.
या दोन त णी इं दोर ःटे शनावर उतरताच ा तागेवा यांपैक बरे च गुंड यांना घे लागले.

यांची

ओढाताण चालली असता ह बातमी अनाथाौमास पोचली. परं तु यांचे कमचार ितथे येतात तो एका
तांगेवा याने या दोघा त णींस पळवूनह नेले होते ! पण या तां या या मागोमाग एक
संघटनािभमानी हं द ू ःवयंसेवक गु पणे लागला होता हणून िनभावले.

याने संःथेत येऊन तो

मुसलमानांचा अ डा कुठे आहे ते सांगताच पोलीस सब ्-इ ःपे टर या साहा याने कडक झडती

चालली. शेवट मु नेखां व द कालेखां नावा या मनुंया या तबे यात गवता या दे र आड या
बचारया दोघी त णींना धाकदपटशाने दडवून ठे वलेले आढळले !

यांची सुटकाह लगेच कर यात

आली.
ह मुसलमानांतील गुंडांची धमूवृ ी ! पोटावर सरपटणारया हं दंच
ू ी भाबड ोते फार फार तर खुळचट
हणता येतील; पण असा बुरपणा धमा या नावाखाली चाल वणारे जे आततायी गुंड मुसलमानांत

हजारांनी सापडतात यांची ह ोते याहन
ू शतपचींनी मनुंयजातीस कलंक लावणार , शु राक्षसीच
हटली पा हजेत.

आम या हं द ू रा ातील आज या वै ािनक युगात टाकाऊ असणारया खुळचट ढ , ोते, मते यांनी
सोडावी हे वारं वार सांगणे जसे आमचे कत य आहे , तसेच हं दःथानी
रा ाचे आज अप रहाय उपांग
ु
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असले या मुसलमानी समाजासह आमचे हे च सांगणे आहे क , तुमचा समाजह

या धमवेडा या

रानट समजुतींनी िन बुर आचारांनी बुजबुजला आहे ते उपिवी आचार िन बुर धमवेड तु ह श य

ितत या लवकर सोडणे तुम याच हताचे आहे . हं दंव
ू र उपकार कर यासाठ न हे , हं द ू या तुम या
धम मादास िभतात हणून न हे , तर तुम या माणुसक सच तो ब टा आहे हणून, आ ण वशेषतः
एका जुनाट मागासले या संःकृ तीलाच घ ट बांधून घेऊन काला या मागात आडवे पडाल तर
व ाना या टाचेखाली तु ह ह िनःसंशय िचरडन
ू जाल हणून, तु ह ती कुराणास ऽकालाबािधत

ई रो

अक्षर िन अक्षर अनु लंघनीय मानणार सनातन ूवृ ी सोडन
ू कुराणाचा यो य तो स मान

राखीतच पण यांतील या काळ या भांडणतं यास िन अरबःथानसार या याकाळ मागासले या

िन आ ह तु छले या एका आकुंिचत जमातीस ते बरे वाटले हणूनच काय ते ते िनबध ऽकालाबािधत
न मानता मनुंय जाती या हतास जे आज उपयु

ते ते बेखटक आचर याची अ तन ूवृ ी ःवीकारा

! हं दंव
ू र उपकार कर यासाठ न हे ; कारण औरं गजेबी धम मादाचेह कंबरडे यांनी मोडलेले आहे

ितथे ा आजकाल या लुं यासुं या गुंडिगर ची काय कथा ? पण मुसलमान अ यावत बन यावाचून
यांचा ःवतःचाह नाश होणार आहे हणून आता व ानिन बना.
युरोप धािमक आंधळे पणा सोडन
ू या जगात या काळ जे हतकर ते ते शा

समजू लागून बायबल या

बंद तून सुटताच मुसलमानहो, तुमची याने कोण ददशा
केली आठवा बरे ! तु हाला ःपेन मधून
ु

हसकले
, सरसहा क लवून नामशे षले. ऑ ःशया, हं गेर , स हया, ब गे रया ठक ठकाणी ठे चून ठे चून
ु

तुमचा फ ना उड वला. हं दःथानात
तुमची मोगल बादशाह िछनली. अरब, मेसापोटे िमया, इराक,
ु

सी रयातून तुम या छातीवर ते रा य करताहे त. जसा आमचा य , वेद, जप, तप, शाप, िश या यांचे
काह एक वाकडे क शकले नाह त तसेच तुमचे कुराण, कुरबानी, िनमाज, ताईत, तावीज यांचे काह

वाकडे क शकत नाह त. एकदा ‘अ ला’ हा मंऽ या वजावर असतो तो वज अ जं य अशा भावनेने
मौलवींनी सै यावर ल वजावर सह ावधी सं येने ‘अ ला’ हा मंऽ िलह वला िन या वजाखाली
मपसलमानांनी भ नांवर ह ला केला, जसे सवा र शांितूी यथ आमचे पं डत कोट रामनामाचा जप
करतात ! पण युरोपची श ा े अिधक परजलेली अस यामुळे यांनी मुसलमानी सै याचा नुसता

चदामदा केला इतकेच न हे तर ‘अ ला’ हा मंऽ लक्ष वेळा िल हलेला या वजाचाह पाडाव केला, िन
या याशी पोरां या खेळ याशी खेळावे तसे सोजीर खेळू लागले.
हणूनच केमाल आतातुकाने तुक रा ास कुराणातील आज अ यंत मागासलेले हणून जे जे िनबध
आढळले यां या बे यांस तडातड तोडन
ू वमोिचले. नागर वधान (िस हल लॉ), दं ड वधान ( बिमनल

लॉ), सैिनक वधान ह ःव झलड, ृा स, जमनी जेथे अ यावत आढळली तेथून घेऊन कुराणआतील
ते ते िनबध र केले. कुराणात काय सांिगतले आहे हा श जिन ेचा ू च उरला नाह . आज या

मानवी व ाना या ू यक्षिन

ीने रा ा या तारणास आज या प र ःथतीत काय अवँय आहे

इतकाच ू ! केमालने तुक रा अ तन िन व ानिन केले हणून तुकःथान कर युरोप या
भआयःथानी पडला नाह . जर केमाल सुलतानासारखा वा खिलफासारखा कुराणा या दोन पु

ू राहता तर आज जसे हं द मुसलमान तसे ते तुकह युरोपचे पाय चाट त पडले असते !
गुरफटन
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अथातच जर हं द मुसलमानांस तुकासारखे ूगत हावयाचे असेल तर यांनीह हजारो वषापूव या
रानट धमवेडास सोडन
ू व ानाची कास धरावी.
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२. गायः एक उपयु

पशू, माता न हे , दे वता तर न हे च न हे

!

गायीला आ ण बैलाला दे वता मानून पू ज याचा ूघात केवळ आप या हं द ू घमातच आहे असे न हे .
ूाचीन काळ आप या रा ा या महाभारतीय युगाशी समकालीन असणारया या असीर यन,

खा डयन, िमसर, इ को ूभृती मोठमो या संःकृ ती, धम िन रा े होती, यां यातील क येकांत
बैलांची िन गायींची पूजा होत असे. ह गोपूजा िन वृषभपूजा या ूाचीन काळ या लोकांत जवळ जवळ
सारया जगभर इतक ब मूल झालेली होती आ ण ा पशू वषयीची पू य भावना को यावधी दयांत

इतक बळावली होती क , जे हा जे हा कोणी कोणी सुधारक एके र मताचा ूसार कर यासाठ आले,
ते हा ते हा यांना यां या अनुयायास ा गोपूजेपासून िन वृषभपूजेपासून परावृ कर याचे काम
अ यंत कठ ण गेले. ऊदाहरणाथ, मोसेस ूभृती यहु ां या पैगंबराचा इितहास पाहा. मोसेस हा

ईशूे षत – Prophet ! ई राशी समक्ष बोल याचा याचा अिधकार ! सारया यहद
ु रा ाने याचा

द य अिधकार मानून याचा श द हणजेच दे वाचा श द असे समजावे. परं तु या मोसेस पैगंबराने

जे हा वृषभपूजे या व

आंदोलन हाती घेतले ते हा या या या मताला माऽ लोक काह के या

मनापासून मानीतनासे झाले. ू यक्ष दे वाशी, जे हो हाशी, दै द यमान तेजां या िन धुरां या लोटांतून
बघत संभाषण कर यासाठ तो एका पवतावर गेला असता याची पाठ फरलेली पाहन
ू यहु ांनी लगेच
एका (Golden Calf) सुवणव साची मूत ःथा न वृषभपूजा िन गोपूजा पु हा कशी चालू केली आ ण
या यां या व ासघाताने तो जे हो हा दे व िन याचा दत
ू मोसेस हे दोघेह चवताळू न यांनी यहद
ु

रा ास कती कठोर दं ड केला, कती िनभ सले, रागारागाने या सुवणव सा या मूत कशा तोडन
ू

फोडन
ू टाक या, याची गमतीची कथा जु या करारात (Old Testament म ये) आपणास अजूनह
वाचावयास िमळते !
वृषपूजा ह िलंगपूजेचीच एक आनु ंगक प ती आहे . ूजनना मक सृ श
मनुंयमाऽास सहजच वाटते याची ती य

आहे . सृ ीश

चे जे महदा य

चे उ ान, ूकट िन उ कट असे जे ूतीक

ूाचीन मनुंयास दसले याची याने पूजा आरं भावी हे या काळाला साह जकच होते.

यामुळेच

िलंगपूजेचा ूघात जगातील ूचीन अशा बहते
ु क धमातून जगभर पसरलेला आढळतो. िलंगाचे िन
नंद चे साहचयह तसेच िन याच कारणासाठ ूाचीन रा ांतून जगभर ढावलेले होते. नंद या

वृषणास ःपशून वं द याची धािमक बया ह

या सृ श

तील बलशाह पूबीजाचा गौरव कर याची

उ ान प त होय.
महो कट डरका
या फोड त चाललेला तो वृषणशाली बळकट वृषभ हा जसा पुंश
ु

सचेतक ूतीक ठरला, तसेच िन या याच अनुषंगे मातृश

चे सहजग य िन

ची ूतीक ठरली गोमाता! कती दधाळ
,
ु

कती व सल, कती सहनशील ती गाय! ‘दात न थे तब दध
ू दया’ या गाईने; आ ण दात येताच धा य

दले या वृषाने! मनुंयास या या अगद व य ःथती या युगापासून अ यंत उपयोगी पडले या

आ ण पशुपालनयुगा या अगद ूारं भापासून कुऽा, घोडा, शे या ूभृती जे पशू मनुंयाचे जवळ जवळ
मनुंयासारखेच सहकार हो याइतके माणसाळले या पशूत
ं अ यंत माणसाळले यांनी शेजारले या
अशा ा गाईबैलांती मनुंयास युगायुगांची जडलेली माया ह च ा गोपूजेस िन वृषभपूजेस ूाचीन
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जगतात आ ृकेतील िमसरपासून ते अमे रकेतील मे सकोपयत अ यंत लोक ूय क न सोड यास
कारण झाली.
या ूचीन काळ गो न जातीह जगात न ह याच असे न हे . आप या इकडे ह

या असत. गोमेधह

वेदा दकांत तुरळकपणे उ ले खलेले आहे त. पण एकंदर त गाई या ख लारा या रक्षणाथ लढणारया
इं िाची ःतुती करणारया ऋ वेदापासून, ‘मा गामनागाविधः’ अशी क णा भाकणारया वेदमंऽातून ते
कृ ंणभगवाना या भागवतातील गोकुलापयत, जेथे पहाल ितथे, आप या हं द ू वंशाची गायी वषयीची
अ यंत आवड, कृ त ता िन भ

ह च ूामु याने ूकटत आहे . गोपालन िन कृ षी ह च या या

रा ाची मु य उपजी वका होती या या जगातील बहते
ु क ूाचीन रा ात गोभ

चा उदय हावा िन

गोपूजा िन वृषभपूजा ूचलावी हे या ूाचीन जगा या भावनाूधान धमूवृ ीला साजेसे िन
साह जकच होते.

पण िलंगपूजा, पशुपूजा, वृक्षपूजा ूभृती ‘धम’ ह धमाची तामस िन अपकृ

ःव पे आहे त. जे हा या

‘धमा’हन
ू उ चतर िन स यतर धम मनुंया या रानट िन ूाथिमक अवःथेत कळलेलाच न हता, ते हा
या सृ पदाथाची पूजा हाःयाःपद वाटत नसे. पण मनुंयाचे सृ पदाथ व ान जसे वाढत गेले तसे

दे वाची िन दे वतांची ूितकेह अिधक ूकृ

िन ता वक बनत गेली. काह झाले तर मनुंयाने याची

दे वता हणून पूजा करायची ते स व, ते ूतीक, मनुंयाहन
ू मानवी गुणांत तर सवतोपर ौे

असावयास पा हजे. मनुंयाचा दे व हा मनुंयाहनह
ह नतर असेल तर या दे वानेच या भ ाची पूजा
ू
करणे उिचत ठरे ल! मनुंयाहन
ू ूगती-इ छा-बु -श

- ाती ूभृती सव गुणांत ह नतर असणारया

पशूस दे व मान याची चाल ह यासाठ च आज जगातील युरोप-अमे रका ूभृती बहते
ु क ूगत िन स य
रा ांस अ यंत ला जरवाणी वाटत आहे . मग धमाचे अ यंत सा वक िन ता वक असे परमो च
ःव प उपदे िशणारया वेदा ता या अनुयायांनी, आ ह हं दंन
ू ी अजूनह या अपकृ , तामस िन

ू राहावे हा ढ चा केवढा ूताप! उ या रा ाचा
माणुसक स लाज आणणारया पशुपूजेस िचकटन
बु ॅंश ‘धमा’ चा छाप बसलेली ढ कशी क शकते याचे हे एक चटकदार ू यंतर आहे .
यातह बु

वपयासाची गंमत ह क आप या धमाचे त व ान ‘सव ख वदं ॄ

’ या धम वचारां या

अ यु च पदाूत पोच यामुळेच आम या धमात हे पशुपूजेचे अ यंत हणकस वेड आजून टकाव
ध न आहे . ू ह
व

या परमा

या अ तेचे असे कौतुक कर त आहे त क जर हे आॄ ःतंभपयत सारे चराचर
याचीच य

आहे , तर पशूह

नये? बैलाचीह पूजा कां क नये?

या ॄ ाचे ूतीक कां होऊ नये? गाय ह दे व कां होऊ

यास उ र असे क आपण हे उ र जे दे ता ते ब सृ ीतील

वचाराचे क मायासृ ीतील यवहाराचे? जर प हले असेल, तर ू

मायासृ ीतील मु ाचा जो ू

एक िन उ र भलतेच असे होईल.

क मनुंयाने मनुंयाहन
ू दे व मानावे क काय, याचे
ू ह नतर वःदं स

उ र मायासृ ीतील मोजमापानेच दले पा हजे. ॄ सृ ीत गाय िन गाढव ह समानच आहे त, हणून
गायीचे पंचग य प या या संःकारा या ठा◌ायी य ाद धम वधींत गाढवीचे पंचगाढ य ॄा णाने
यावे क काय? जे गोभ

वेदा ती ा ह न पशुपूजेस शेकडो कथापुराणूवचनाद ूसंगी ा

ब वादा या आधारे समिथतात, या या सभांम ये जोडा डो यास घालून िन पागोटे पायात घालून ते
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आलेले नसतात; यां या गो यात या दधाळ
गायी कुंभारा या गोठयात नेऊन द या िन कुंभारा या
ु
घर या लाथाळ गाढवी या गोभ ां या गोठयांत आणून बांध या तर यांस ते खपेलसे दसत नाह .
फार काय, आ ह असे अनेक ूामा णक, ू यात िन स छ ल गोभ

पा हले आहे त क जे गोमातेचे

गोमूत िन गोमय वर ल ॄ वादा या आधारे गाय ह दे वता कां नाह , हणून आ हानपूवक िनचार त
भरसभेत पंचग य पतात, गोमूत ओंजळ ओंजळ भ न दे वळांत िशंपडतात, पण डॉ. आंबेडकरांसार या
एखा ा शु िन यां याहनह
सुू
ू

पूवाःपृँया या हातचे ःव छ गंगोदकह प याचे राहोच पण

यां या अंगावर िशंपडले जाताच वटाळ झाला हणून ःनान क लागतात.

िगळू न कां बसतो? सुबु , दयाशील िन ूामा णक मनुंयांचीह बु

यांचा वाद ितथे मूग

धमाची झापड डोळयांवर पडली

क कशी ॅंशते पाहा! कंबहना
ु गोरक्षण न करता गोभक्षण कां क नये? ॄ वादाने दो ह ह लटक

कंवा दो ह ह खर आहे त, ःवीकाय आहे त. भक्षण िन रक्षण हा भेदच ॄ सृ ीत नाह . ‘नासतो व ेत

भावः नाभावो व ते सतः ’ ह ॄ सृ ी ! मग गोभक्षण कां क नये?
गायीत दे व आहे त हणून पो या सांगतात तर वराहावतार दे व डु कर झाले होते असेह पो या
सांगतात! मग गोरक्षण कां करावे? डु कर-रक्षण संघ ःथापून डु कर-पूजा कां ूचलवू नये?
याअथ गोरक्षँ, गोपूजा, गोभ

वा िध करण हे ह

ा क पनाच मुळ मायासृ ीत या आहे त, याअथ

यांचे ःवीकरण

ा यावहा रक, ूापंिचक िन तुलना मक ववेकानेच करणे श य आहे , उिचत आहे .

या मायासृ ीत जोवर मनुंय आहे आ ण गाय वा बैल पशू आहे , तोवर मनुंयाने या याहन
ू सव

गुणांत ह नतर असले या पशूम दे व मानणे हणजे मनुंयास पशुहू न नाच मान यासारखे आ ण
माणुसक सच कमीपणा आणणारे आहे .

मनुंयाहन
ू सव गुणांत अ यु च असले या ूतीकासच मनुंया या दे वाचे ूतीक मानणे उिचत.

गाढवाने पा हजे तर याहन
ू ौे पशू असले या गाईस दे व मानावे; पण मनुंयाने तसे मान याचा
गाढवपणा क नये.

ॄ वादाने गो कंवा वृषभासार या पशूस
ं दे व हणून पूज याचा ूघाताचे जसे समथन होत नाह , तसे

यु

वादानेह होत नाह . ‘गोपूजे या भावनेमुळे गाय ह दे वता आहे , ितची पूजा तीच दे वाची पूजा, अशी

ई र य धमा या आ ेचीच राजमुिा ित यावर ठोक याने गोरक्षणाची भावना आज कोटयावधी हं द ू
लोकां या रोमरोमी खळू न गेलेली आहे ! !’ हा गोपूजकांचा यु

वाद मनुंया या धमभो या युगात

कतीह खरा ठरलेला असला तर आता यापुढे िन आज या व ानयुगात तो पटला तर लोकां या
हतापेक्षा अनेक पट ने अिधक अशा अ हतास कारण होणारा आहे आ ण न पटला तर हाःयाःपद
ठरणारा आहे .
ू
कारण कोण याह गो ीस तो धम आहे असे पोथीत सांिगतले आहे हणूनच तसे डोळे िमटन
मान याची पोथीिन अंधळ भावना आता झपाटयाने मावळत आहे आ ण ती मावळत जावी हे च आता
मनुंया या वै ािनत ूगतीस अ यंत अवँय आहे . पाच हजार वषापूव या पो यांत सांिगतलेली
ू येक गो आता आ ह जर अ यावत ् िन ाना या कसोट वर पारखून न घेतली, ू यक्षिन
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ाना या ती व

जाताच कंवा आज या प र ःथतीत आप या हं द ू रा ा या हतास हािनूद

ठरताच आ ह त काळ टाकून न दली, तर आपले हं द ू रा िन हं द ू धमह पाच हजार वषाइतकाच

मागासलेला राहन
ा व ाना या वैमािनक युगातील टकराटकर त आपण टकाव ध शकणार नाह .
ू

ू

एका फुटकळ ूकरणाचा नाह , तर एका सवःपश रा ीय ूवृ ीचा आहे . पोथीिन क ू यक्षिन ,

पुरातन क अ तन, ू शू य व ासशील ‘धम’ क ू शील ूयोगक्षम व ान?
अ तन, ू यक्षिन िन ूयोगिस

ा दोन ूवृ ींपैक

व ानच आद या प र ःथतीत िन आज या जागितक ूितःपधत

आम या रा ाचा वेज झाला पा हजे! आ ण ा ूवृिततीला जर तुमची गोपूजा न पटली तर ती

टाकाऊच ठरली पा हजे. कारण तशी मूखपणास ‘धम’ मान याची, केवळ पोथीत तसे आहे हणून
धडधड त बांकळपणास मान तुक व याची सवय रा ास लाग याने जे याचे सवनाशी अ हत होईल,

ते तु ह

हणता या गोपूजनामुळे होणारया यः कंिचत लाभापेक्षा—ते लाभ होतात असे गृह त धरले

तर —अनेत पट ने भयंकर िन घातक आहे . एक वेळ रा ात थोड गोह या झाली तर चालेल, पण उ या
रा ाची बु ह या होता कामा नये. याःतव गाय वा बैल हे पशू आप या कृ षूधान दे शात तर

मनुंय हतास अ यंत उपकारक आहे त इतकेच िस क न आ ण या पशूंचा उपयोग आप या रा ास
ं ी पशू हणूनच जोपासना
या ूमाणात िन या ूकारे होईल या ूमाणात िन या ूकारे च या पशूच

क

हणाल तरच ते गोरक्षण रा ा या िनभळ हताचे होईल. पण या हे तूने गाय ह दे व आहे , कारण

पोथीत ितची पूजा करणे हा ‘धम’ आहे , इ या द थापा माराल तर यावर जर रा ाने यापुढेह व ास
ठे वला िन गोरक्षण थोडे से अिधक झाले तर ह

या पोथीजात ूवृ ीला उ ेजन दे याचे जे अपकाय

यायोगे करावे लागते याचे प रणाम रा ाची शतपट ने अिधक हानी कर ल. एक दवसा या

थंड पुरता शेक हवा हणून कोणी घरालाच पेटवू लागला तर यास ‘अ पःय हे तोबहु हातुिम छन ्
वचारमूढः ूितभािस मे वम ्’ असेच बजावावयास हवे.

आ ण तसेच या गोभ ासह बजावावयास हवे क , जो लोकांना गोरक्षणाचे मह व पट व यासाठ
या यानात वा पुराणात गाईची भरमसाट ःतुती करता करता इतका वाहवतो क , ती गाय ह एक
दे वता आहे इतकेच हणून न थांबता य चयावत तेहतीस कोट दे वता गाईतच राहतात हणून

शपथेवर सांगू लागतो ! आधार ? पोथी! खरोखर च आप या पुराणातून तशी ःतुती केलेली
गोमहा

ये आहे त! ती शु संःकृ तातील अनु ु पे ऐकताच माग या भाबडया युगांत जर भोळ भ

माना डोलवीत रा हली तर आज या काळात यास तशीच मान तुक वणारा दधखु
ु ळा वग दवस दवस
वरळाच होत जाणार! आ ण तसा दधखु
ु ळेपणा नाह सा होणेच इ आहे ! काय ते ःतोऽ आ ण काय

ते िचऽ! वंणू, ॄ ा, शंख, चंि, सूय, सोम, यम ूभृती झाडन
ू सारया दे वांची ित या शर रात एकच

दाट झालेली! कोणी डोळयांत, कोणी दातांवर, याला जथे साधले ितथे तो लगटला. पाठ या

क यात तर, मध या सुट त शाळे तील उनाड पोरे एखा ा बाकावर गमतीने करतात तशी दे वां या
दाट ची रे टारे ट चाललेली आहे क , वाळत घातलेले ःवतःचे गहू खाताना या गाईला पाहन
ू

गोभ दे खील जे हा एखादे लाकूड ित या पाठ त घालतो ते हा दहापाच तर लंबे झा यावाचून राहच
ू
नयेत! वर ह गद झालेली पाहन
ू कुल पवत खालूनच ित या पायात घुसले. नाग पु छात, महष

केसाकेसां या भोकात! ‘पु छे नागाः खुरामेषु ये चा ौ कुलपवताः । म ये दे वगणाः लव लोमकूपे

महषयः!’ पण सग यांत अ यंत के वलवाणी दशा झाली या बचारया म ताची िन व णाची! Bone
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for the latecomers या यायाने उरले या या दोन जागीच श य या समाधानात राह याची पाळ
आली यांजवर या दोन जागा हणजे ‘अपाने तू म

े वो योनौ च व णः ःथतः ! आ ण ‘मूऽे गंगा’ !!!

एका पशूला दे वता बन व या या धांदलीत दे वांनाच पशूहू न पशू बन वले!

या गायी या िशंगां या

ू राहावयास दे व
टोकापासून ते ित या शेपटा या केसां या टोकांनादे खील असे ल बकळत िचकटन

हणजे गोिचडांची एखाद जात आहे क काय? अस या पशूस ःतुतीची असली वणने एक लाक्ष णक
का य या

ीनेदेखील एक अस अितशयो

ितखट कु यास िशवाजी हणणे हा जसा
दे वािधदे व करणारे हे

आहे ! िशवाजीला रायगडचा कुऽा हणणे कंवा दार या

ोक नसून िशमगा आहे तसेच दे वांची वटं बना क न पशूस
ं

ोक लाक्ष णक अथ दे खील एक िशमगा आहे त! परं तु आमचे गोभ

ा

ोकांना

लाक्ष णकह न मानता अक्षरशः स य हणूनच जे हा शपथेवर सांगतात ते हा सार सहनशीलता संपून
असे वचारावेसे वाटते क , जे हा तो कसाई ा दे वतेस सुरया या एका वारासरशी ठार करतो ते हा
ित या शर रात राहणारया या तेहतीस कोट दे वांपैक एकह मायेचा पूत पुढे सरसावून या कसायास
िशक्षा का करत नाह ?

या गाईचे िशर कां वाच वत नाह ? क ते दे व यां या भजकांसारखेच मुदाड

झालेले आहे त? या तुम या तेहतीस कोट दे वांनी गजबजले या गाईस एका घावासरशी लंबे करणारा

मी कसाई तुम या तेहतीस कोट दे वांहू नह पराबमी नाह काय, हणून आ हािनणारया ल छ
कसायाची ह दप

मूख अितशयो

जतक अक्ष य आहे , िततक च ती मूळ कारणीभूत होणार ह आपली गोःतुतीची

अस आहे .

गाई या दे व वाची भाबडे पणापायी झालेली जशी ह वटं बना पा हली, तशीच आता आम या हं द ु वाची
एका गोभ ाने नकळत केलेली वटं बना पाहा. हं द ु वाची या या एका गोभ ाने अशी केलीः

‘धेनुयःय महामाता.’ हं द ू कोण? तर याची महामाता धेनू आहे तो! हे हं द ु वाचे एक मु य लक्षण?

भाबडे पणा या लहर त ा ‘भाला’कारांसार या दे शभ ा या यानात आले नाह क , धेनू जर कोणाची
खरोखरच महामाता असेल तर बैलाची होय! हं दंच
ू ी न हे !!

या हं द ु वास गाई या पायावरच-उभे

राहावे लागते ते गायी या पायांसारखेच संकटा या प ह या झट यात मटकन खाली बसलेच पा हजे.
दे वाचे गुण भ ात उतरतात, गायीला दे व मानता मानता, गायींची पूजा करता करता हं दंच
ू े रा
रा गाय होऊन गेले, यानी दाती तृण धरले! आता जर कोणा या पायावर आपले हे हं द ु व

उभारावयाचे असेल तर ते िसंहा या पायावर उभारले पा हजे. मदो म

या

द गजांची गंडःथाने एका

झेपेसरशी फोडन
ू , फाडन
ू टाकणार तीआण नखे याची आहे त तो नृिसंह आता पुजला पा हजे. हं द ु वाचे
येय ते, खूण ती, गाईची खूर न हे !!

गोरक्षण हा ‘धम’ आहे िन ‘ःवधम िनधनं ौेयः ’ आहे , या दोन भावनांची सांगड पडताच ववेकबु
कशी साफ आंधळ झाली, बेशु झाली याचे ू यंतर आप या इितहासात जे सापडले ते

सांगावयालादे खील लाज वाटते! मुसलमान जे हा हं दःथानावर
चालून आले ते हा यां यातील
ु

क येक लु चा सेनापतींनी मुसलमानी सै यापुढे गायीं या कळपांचे गोल रचून चाल करावी. हं दंच
ू े

सै य यावर उलट चालून जाताच अकःमात थबकावे, मागे मागे हटू लागावे! कां? हं दं ू या हाती
श ा े न हती हणून वा ते रणात काटाकाट कर यास याले हणून? न हे ! तर ती श ा े
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दे शशऽुं या सै यावर सोडली तर ूथम ते गायींचे पुढे आलेले कळपच मरतील हणून!

हणून हं द ू

सै याने श ा े उपस याचे साफ नाकारले! गोवध हे महापाप. सोिशकपणा यां या हाड मासी

खळलेला. पण दे शशऽूंची िन धमशऽूंचीआततायी चढाई रोखणे हे च महापु य ह िशकवण यांस
उ कट वाने कोणी दलेली न हती! गायी म नयेत हणून रा म

दले! मुलतानचे सूयमं दर

आ ह पाडन
ू ढाला
ू टाकू हणून मुसलमानांनी धाक घालताच हं द ू सेनेने हाती आलेले वजय सोडन

परत व या! मुलतान मुसलमानां याच हाती राहू दले! काशी घे यासाठ पुढे याल तर येथील दे वळे
उ

वःत क ॄा णांची क , हणून नबाबाने धमक दे ताच काशीचे हं द ू पेश यांनी काशीवर ःवार

क नये हणून धरणे ध न बसले! आ ण श

असताह पेश यांचा जो उ कट मनोदय क , ‘ौी

सोडवावी ’, काशी क्षेऽ ले छां या हातून घेऊन ःवतंऽ करावे, तो वफल झाला! ‘धम’, श दिन
पोथीजात ‘धम’ हटला क , बु

ू घे यासाठ च क येक
कशी आंधळ होते, कंबहना
ु बु चे डोळे काढन

वेळा ‘धमा’ चे सांडस तापवून हे िततःच कसे घुस वले जातात, याची ह ऐितहािसक उदाहरणे केवळ
चाचणी हणून सांिगतली. याहनह
भयंकर िन असं य उदाहरणे आप या हं द ू इितहासात घडली
ू

आहे त; आजह अःपृँयता, िसंधुबंद , रोट बंद , जाितभेद ूभृती खुळचटे ‘धमा’ पायी घडत आहे त!

मनुंयास उपयु

हणून िन या ूमाणातच गोरक्षण करावे असे ःप सांिगतले असते, ती

यावहा रक भालनाच काय ती असती, तर या हं द ू सै याने ते गायींचे कळप आप या ःवतः या

तलवार ने चराचर िच न लागोपाठ मुसलमानां या मुंड यांचाह ढ ग रणांगणावर रचला असता; एकह
मुसलमान न मार वता ती ती रणे मुसलमान जंकू शकते ना. मुलतानचे एक सूयमं दर धुळ स िमळाले
असते; पण मुलतानहन
ू मुसलमानास मागे हट व याने हं द ू रा य सुर क्षत राहाते. काशीची दहा दे वळे

भंगती; पण हं दंच
दे वळे अभंग राहती!
ू े धमछत िन रा यछत जर अभंग राहते तर सारया हं दःथानची
ु
पण ते पटले नाह ; याचे कारण गोरक्षण, मं दररक्षण हे यावहा रक कत य न ठर वता एकदम

प र ःथितिनरपेक्ष ‘धम’ क न टाकला— ऽकालाबािधत, सनातन, अशंकनीय, अूितवादाह ‘धम’!
याःतव तोच अधम झाला, अनथ झाला आ ण ते गा चे चार कळप वाचवून लाखो गा ची ू यह क ल
करणारे कसाईखाने सारया हं दःथानभर
िन याचे उभा न ठे व याचे पु य जोडले! एक दे वाचे दे ऊळ
ु

पडू नये िमहणून दे वाचे रा य या रा यच बुडवू दले! जणू काय अ लाउ न, औरं गजेबाद

ल छां या रा यात गाई मरत नाह त, दे वळे पाड त नाह त! गोरक्षणास ‘धम’ समज याने गोभक्षण
माऽ बळावले! आधी बु

जाते िन नंतर भांडवल!

हा जसा भूतकाळ तसाच आजचा वतमानकाळ. आजचे गोभ

िन गोधमह तसाच रानट रा हलेला

आहे ! गायीला ूथम बांकळपणापायी माता हटली, पण तेवढयाने समाधान न होता मातेलाह जे
पा व य नाह ते या पशूला दे ऊन ठे वले. ू यक्ष आईचे फार फार तर दध
ू तेवढे पेय, पण गायीचे?

पंचग य ह पेय, पावन! अमे रकेत आम या वेदा तातील त व ान ऐकून क येक बु मान लोक
हं द ू धमाची द क्षा यावयास उतावीळ होतात. पण ती द क्षा दे या या आरं भीच जे हा यांची हं द ू

धमा या आज या आचारांशी गाठ पडते, ते हा यास कोण कळस वाटत असेल याची क पना करा !
सवयीने तो पंचग य हा संःकृ त श द आपणास ॄ

ान श दासारखाच प वऽ वाटतो. मासेमा-या

सवयीने मुळ च येत नाह , पण इतरांस या आळ त पाय टाकताच
को यां या घरात माशांची दगधी
ु

नाक दाबून धरावे लागते. तसेच हं द ू त व ानाने भारले या या अमे रकनाद ूगत लोकांस हं द ू
धमाची द क्षा दे यासाठ गंभीरतेने बसवून आ ह
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डो यांसमक्ष गायीचे मूऽ िन शेण कालवून ते या हणून सांिगतले, तर यास आम या या धािमक

हं द ू आचाराची इतक कळस येईल क , शेण खा यानेच जो धम ःवीकारता येतो याचे त ड दे खील ते

पाहू इ छणार नाह त! आ ह जर यास सांिगतले क , ‘अहो, गाय ह दे वी आहे , माता आहे !’ तर

दे खील ती भावना लाक्ष णक अथ एक वेळ ःवीका नह ते िध काराने उ रतील, ‘अहो मातादे खील
हणतो हवे तर या पशूस; पण मग ितचे ते ऽग य आ हांस ा—दध
ू , दह , तूप ! पण हे काय यात

िमसळता आहा ? गोमूत िन गोमय ? आई या दधातदे
खील केवळ मातृूेमासाठ ित या ा वःतूंचा
ू
मसाला आ ह घालीत नाह !!’

खरोखर हा कळसवाणा ूकार िनदान परधमातील लोकां या हं दकरणा
या संःकारात आढळता कामा
ू

नये. र ािगर हं द ू सभे या शु संःकारात पंचग यास चाट दली आहे ती यासाठ च. फार तर
तुळशीपऽ खावयास ावे. शेण खाणे ह िशवी आहे , संःकार न हे !!
गायीला दे वता मानणे िन गोभ

चे पारणे गोमूऽ खाऊन फेडणे हा भाबडा मूखपणाह एक वेळ क्ष य

होईल; पण या गोमूऽ खा या प याचे समथन वै ािनक बु वादानेह क पाहणारा पढतमूखपणा
तर केवळ अक्ष य होय !

यांचे हणणे असे क , ‘गायी या शेणात िन गोमुऽात तसेच काह

रोगप रहारक िन ‘पौ क’ गुण आहे त !

हणून आमं या ऽकाल ानी ःमृितकारांनी ते शेण खावे िन

गोमूऽ यावे हणून सांिगतले!’ मोठमोठया सभांतून िन लेखांतून गंभीरपणे अनेक गोभ

ह भाषा

आजह वापरतात ! पण आधी असे पाहा क , कोणकोण या रोगांवर गोमूऽ िन शेण अगद रामबाण
उपाय आहे हे डॉ टर मंडळाने सह िश

यािनशी ूिस ले आहे ?

या रोगांवर तो रामबाण उपाय

ठरे ल या रोगा या वेळ ते पंचग य खुशाल या. पण ौावणी ूभृती ूसंगी जी आपण मंडळ जमतो
ती काय या या रोगांनी सार या सार पछाडलेली असतो ? अ ण युरोप अमे रकेत हे पौ क शेण
पढयान पढया कोणीह खा ले नाह

हणून ितकडचे

ीपु ष आज अगद क्षयाने झजलेले अशी

पा याची पतरे झाली आहे त नाह ? उलट आज रोगमःत पा यां या पतरांची ज मिस

पतृभूमी

जर कोणती झाली असेल तर ती ह गायीचे शेण िन गोमूत या पौ कांचा उकाडा पढयान ्- पढया

खाणार बचार आपली भरतभूमीच होय ! गोमुतात हणे औषधी गुण आहे त ! पण ते नाह त कशात
? ना ःतमूलमनौषधम ् ! गोमूऽात जसे काह गुण आहे त तसेच नृमूऽांतह आहे त ! बंद गृहात जे

अ टल सोदे असतात यांना जे हा कळते क आपणांस फट यांची िशक्षा होणार, ते हा राऽी ते

आप या कोठड त बंद असता पहाटे च ःवतःचे मूऽ गटागट पतात! कारण या नृमुऽाचा गुण ते असा

ःवानुभवाने सांगतात, क

या या प याने अंग बिधर होते िन फट यां या वेदना फार कमी होतात !

पण नृमूऽातह काह गुण आहे त हणून मनुंयाचे पंचग यह ू येक धािमक िन प वऽ संःकारात पीत
बसावयाचे काय ? ॄँड ह कफक्षयाद वकारावर औषध आहे .

हणून ौावणीत ितचीह आचमने

यायची काय ? वषह काह रोगांवर औषध असते— या रोगावर ते या.

हणून ू यह का ते

धािमक संःकार हणून यायचे ?
अशा भाकड िन मूख संःकारांस आता चाट ावी हे च आप या धमा या िन संःकृ ती या
थोरवीस साजेसे होईल. गोरक्षणा या
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खुळचट गोमाहा

ये सांगून भागणार नाह . तसली भाबड ूवृ ी रा ात पसर व याचे सोडन
ू जर

आमचे गोरक्षक या याते या कृ षूधान दे शात या उपयु

पशूच
ं ा आिथक उपयोग कती मोठा आहे ,

गाईची िन बैलांची वीण कशी वाढवावी, यां या मलमूऽांची खते कशी करावी, गायी या दधतू
ू पा या

संवधनाचे ूयोगाह उ कृ

ूकार कोणते, गुण कोणते हे सव ूयोगिस िन रासायना दक घटकांसह

ू यक्षिन भाषेत सांगतील िन गोशाळा ूभृती संःथा गा

या आ ण बैलां या जोपासनेचा मनुंयास

अिधकात अिधक ू यक्ष उपयोग कसा होईल याच ऐ हक

ीने चाल वतील, तरच आता गोरक्षणाचे

मह व लोकांस अिधक पटणारे आहे . थोड यात हणजे गाय हा पशू उपयु

आहे हणून रक्षणीय

आहे , अशा धोरणाने गोरक्षणाचे धािमक ःव प सोडन
यास आिथक ःव प दले क झाले.
ू

यायोगे

गोरक्षण हवे याच ूमाणात िन ूकाराने होईल. धािमक ःव पाने आज या युगात काह लाभ नसून
उलट भाबड ूवृ ी पसर व याची हानी माऽ आहे .

हशीला दे वी हणून है समाहा

य अजून कुठे

रचलेले नाह . पण हणून हशीचे रक्षण केवळ ित या आिथक लाभासाठ च कोणी कर त नाह क
काय ? ती अमे रका पाहा, आज ते रा एका अथ गोभक्षक असताह गोरक्षणा या कामी आम याहन
ू
शतपट पुढारलेले आहे . कारण या ू ात धािमक आंधळे पणाचा गडबडगुंडा न चालू दे ता िन वळ
आिथक िन वै ािनक

ीने ते तो सोड वतात. आप या भागवतातील गोकुळे जर कुठे आज

पाहावयाची असतील तर ती आ हा गाईस दे वता मानणा-या गोभ ां या पांजरपोळात न हे त, तर गाईबैल िनभळ पशू मानणा-या अमे रकेतच होत. कोण ध पु सुंदर ती गायींची ख लारे , ते दधाचे
ु

क्षीरसागर, गायींचा दधाळपणा
, ती शा शु जोपासना, उ म गायीबैलांची प यान ्- प या को के
ु

बांधून बांधून केलेली वंशो नती, दर पढ ला सुधारत जाणार ती अनुवंशा या ू यक्ष िन ूयोगक्षम
िनयमांनी केलेली वीण! दहा मरावयास टे कले या गा ना माणसांना िमळत नाह त ती प वा ने
वाढलेली पाने, दे वतांसारखा नैवे दाखवून, खाववून पाळ त बसणे हणजे गोरक्षण न हे !
सुदैवाने अशा काह उपयु तावाद गोरक्षण संःथा आज चालू आहे त. आ ण यांना आमची
पूण सहानुभूती आहे . इतर ूामा णक गोरक्षण कायक यासह आमची वनंती आहे क , धािमक
भाकडपणा जनतेस न पसर वता ती चळवळ सुःप िन ूयोगक्षम अशा आिथक िन वै ािनक पायावर
उभारावी, चालवावी, हणजे अमे रकेूमाणेच आप याइकडे ह खरे गोरक्षण होईल. उगीच, एखाद

गाय वा बैल, दे व वा दे वी हणून गावोगाव हं डवीत भाक मागतात तशांना एक दमड कोणी दे ऊ नये.
या बैलाला कामास जुपवावा न ् या भीकमा या गोभ ाला रा ासाठ वेठ स धरावा.
लेखनमयादा संपली असताह एक चेतावणी आणखी दलीच पा हजे. ती ह क गोरक्षणांस
हं दंन
ू ी दलेले धािमक ःव प कतीह भाबडे पणाचे असले तर द ु पणाचे नाह . कारण मनुंयास

अ युपयोिग अशा गायीबैलांसार या पशूच
ं े रक्षण कर याचाच, हणजे मानव हताचाच, यात हे तू
असतो. पण या क येक अ हं दंच
ू ा ‘धमच मुळ गो न’ आहे , यांचे ते धािमक वेडेपण नुसते भाबडे च

नसून द ु ह आहे यांना हं दंस
ू हस याचा लवलेश अिधकार नाह . उलट हं दंन
ू ी ःवतः या धािमक

भाबडे पणास सोडणे हे जतके आवँय, याहनह
दे वास गायच मारली तर आवडते, अम या दवशी
ू

गायीचेच मांस खाणे प वऽ इ या द राक्षसी व ास उराशी बाळगणा-या अ हं दं ू या धािमक द ु पणास
यांनी सोडन
ू दे णे अिधक आवँयक आहे , माणुसक चे आहे . आिथक
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उपयु

आहे , या शेकडो गायींची क ल दे वा या नावे करणे, ते धािमक कत य समजणे, हणजे

दे वासच राक्षस बन वणे आहे ! हं दं ू या गोभ

त कृ त ता, दया, जीवै यबु

ूभृती स -गुणांचा

अितरे क आहे . पण अशा गो न अ हं दं ू या गोह येत बुरपणा, कृ त नपणा आ ण आसुर जीवनह या
ूभृती दगु
ु णांचा अितरे क आहे तो धािमक खुळेपणाच न हे , पण अपधािमक द ु पणाह आहे .
या अ हं दंन
ू दे ऊन आिथक
ू ीह तो धािमक ‘गो े ष’ सोडन

ाःतव

ीचे गोरक्षण हे च कत य समजावे.

महारा शारदा, ए ूल १९३५
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३ . पोथीिन ेची बाधा
मौलवी वचारतातः ‘दरू वनी (टे लीफोन) सैतानाचा शोध आहे क दे वाचा? ’
ा मह वा या ू ाने म यअरबम ये अलीकडे जी मोठ खळबळ उडवून दली, तीव नह धािमक
छापाचे पुरातन श दिन अ ान, भौितक अ यावत व ाना या मागात पदोपद कसे आडवे येते,
मनुंयाची बु ह या कशी करते हे ःप होईल.

यातह हं दंस
ू धमभोळे काफर हणून हणिनणा-या

मु लामौलवींचाच तो अःसल अरबी धमवेडेपणा अस याने दो श दिन जुनाटाचा पूजक तो तो हं द ू
एसो, मुसलमान असो, कसा अडाणी असतो, ते पाह यासारखे आहे ! तो ू

असा उठला.

इब ्-नसाऊदचे रा य अरबःथान या म यूदे शावर युरो पयन रा ां याच महायु ातील कारःथानां या
साहा याने ःथापले गे याने या या राजवट वर युरो पयन सुधारणांचा थोडा प रणाम झालेला आहे .

या सुधारणांपैक दरू वनीची (टे िलफोन) सुधारणा याने म यअरबात जे हा ूथम चालू केली ते हा ते

व क्ष यंऽ पाहन
ू तेथील ‘कुराणा’ वर ई र य धममंथ हणून अ यंत क टरपणे अवलंबणा-या

श दिन मु लामौलवींनी मोठा कोलाहल केला ! कुराणात उ ले खलेले जे नाह ते ते सैतानी ह

यांची

या याच अस याने कुराणात याचा मागमूस नाह , म केला बोलावे ते, एका खोलीत बोलावे तसे,
म दनेला जे ऐ कवते असे हे व क्ष धूर वनी-यंऽ पाहताच या मु लामौलवींनी त काळ िनणियले क ,
“ हे यंऽ सैतानी आहे ; कारण ते कुराणात उ ले खलेले नाह ! कोण याह ‘द नदार’ मुसलमानाने या
यंऽास ःपशता कामा नये. दरू वनी वापरणे हा मुसलमानी धमा व

‘गु हा’ आहे !”

मो या कडा या या वादानंतर इब ्-नसाऊद या धमसभेत असे ठरले क , ा यंऽा या कणात ूथम

कुराणाचे प वऽ मंऽ बोलावे, हणजे सा-याच वादाचा समाधानकारक िनकाल लागेल. कारण जर हे यंऽ
सैतानाची यु

असेल, गु हा असेल, तर यातून प वऽ कुराणाचा मंऽ कधीह आरपार जाणार नाह !

सैतान प वऽ कुराणाचा फैलाव कसा कर ल ? पण जर कुराणाची प वऽ वा ये ते यंऽ जसे या तसे

बोलले, तर अथातच ते यंऽ मसलमानी मताचे असले पा हजे, ‘पाक’ असले पा हजे !

या परम ानी

धमिन डो यातून ह श कल िनघाली ितची वाहवा कर त ते अडाणी मुसलमान अरब या यंऽा भोवती
समारं भाने जमले. मौलवीने या दरू वनी या क यात भीितयु

कापरे पणाने कुराणाचा मंऽ

उ चारला. तो कोण आ य ! सुदरू, घोडटपालह एका दवसात पोचू नये अशा सुदरू ःथानी बोलता

बोलता बोललेले ऐकू जाऊ लागले! कुराणाचा श द एक कडे बोलला जातो तोच अगद तसाच दसर
ु कडे

ऐकू येत चालला ! अथातच जो दरू वनी को याह मौलवीइत याच शु ःवरात प वऽ कुराण हणू
शकतो ते हा अ लाला तो ूय असलाच पा हजे, द नदार मुसलमानांनी यास ःपिश यास ‘गु हा’
नाह , असे सवानुमते ठरले ! ू

एकपट मूखपणाचा, तर समाधान दसपट मूखपणाचे!

कारण क , दरू वनी हा पदाथ काय आहे हे ह अजून मा हती मसलेले, ते यंऽ सैतानी पक्षाचे वा

कुराणशर फ या मताचे आहे अशी कुशाम शंका काढू शकणारे आ ण या यंऽातून प वऽ कुराणाचे मंऽ
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आरपार जाताच या शा ो

संकेची सशा

िनवृ ी क न घेणारे ते मु लामौलवी सगळे च सगळे इतके

िन इतकेच काय ते शहाणे िन समंजस होते हणून बरे झाले! जर का यात एखादा इतका ूचंड

शहाणा नसता तर तो ‘प वऽ कुराणा’ वर कडक ट का करणारा ‘दयानंद ःवामीं या ‘स याथूकाशा’
तील ‘कुराणसमीक्षण’ हा अ यायह

या यंऽातून तसाच यथावत ् ऐकू जातो क नाह तेह पाहावे’

हणूनह सुच वता ! आ ण सारे च ओंफस होऊन जाते ! !

१.४ आता ह पाहा भ न धमभोळे पणाची गंमत !
धमभोळे पणाची हकालप ट आज जर कुठे ू यक्ष यवहारात झाली असेल तर ती यात या
यात युरोपात होय. धमभो या घरभरणीवाचून घरे , नरबळ वाचून पूल, बायबलातील
जपजा यावाचून ववाह, मुहू तावाचून ूयाणे, पुजेवाचून तोफा, शांितपाठावाचून सुखूसूती, ू यक्ष

ऐ हक असे जे जे यवाहार ते ते ऐ हक व ाना याच ूयोगिस सूऽांूमाणे यात धािमक, श दिन

गडबडगुंडा मुळ च चालू न दे ता युरोपात बहधा
ु ूचलू लागले आहे त. व ानयुगात श दिन ेला वावच

नाह . आम या मंथात आहे हणूनच अमुक खरे हे बोलणेच बंद. ूयोगात ू यक्षिस तेच टकणार,

पटणार. पण ‘धम’ हणजे श दिन ा !

या अथ जो धम या या अथातच अशा व ानाशी,

तपनाशी तमाचे साहचय केवळ अश यच असणार !
एकंदर युरोपात जर हे व ानयुग िन बु िन ा बळावलेली आहे , तर

यातह मागासलेले

असे ःपेन, पोतुगाल, बाल ्-कन ूभृती काह भाग हे पूव भ न श दिन े या सावटाखाली युरोप

असता यांचीह कती भाबड वृ ी असे ते आज या जगास दाख वणारे एक ‘ूदशक’च (exhibit)
आहे त.

यात धमभोळे पणा या गमती अजूनह घडताता.
पाई रनीज पवता या भागावर एक

यांपैक च ह पाहा एक गंमत.

हला नामक पहाड गाव आहे . ःपेन सरकारने या

दरवर
या भागातह टे िलफोन यंऽ चालू करावयाचे ठर वले.
ू

या पहाड गावक-यांत या दरू वनी

यंऽाचे वणन वाचून इतके आ य आधीच वाटत होते क , या दवशी ते दरू वनी यंऽ चालू होणार

हणून ूिस ले होते तो दवस सावजिनक सणासारखा गावक-यांनी पाळला. इत यात, म यअरब

मुसलमान मु लामौलवींनी काढला िततका धमवेडा जर नसला तर , तोफ उड व याआधी पूजा करणाया आपणा हं दंइू त या धमभोळे पणाचा ू तर धम पा यायांनी उप ःथत केलाच! मुसलमानांनी

हटले, ‘ते यंऽ दै वी कुराणात नाह , अथात ते सैतान असलेच पा हजे!’ ते यंऽ बायबलातह नाह ; पण

भःती लोक या मुसलमानांहू न अिधकसुधारलेले िन ववेकशील; यांनी याला सैतानी हणून

धडा यासरशी िशवीच न हासडता सामोपचाराने भःती धमाची द क्षा दे याचे ठर वले. गावक-यांची
िमरवणूक िनघाली. सग यां या पुढे पाि महाशय धमा यक्षा या अिधकृ त वेशात बुस उं च उभा न
चालले होते! यंऽापाशी येताच कोणाह भः याचे धािमक त ड या यंऽास लागून अशु होऊ नये ,
हणून या यंऽास भःत वधीूमाणे ‘प वऽ’ कर यात आले.

यावर बाि ःमासारखे मं ऽत पाणी

िशंपडन
ू बायबलातील लॅ टन मंऽ पढले गेले. नंतर या मंऽास या यंऽा या कानात उ चारले.
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यासरशी दस
ु -या बाजूने थेट मॉ िद राजधानीत ते यंऽ ते लॅ टन भःती मंऽ जसे या तसे बोलू लागले!

या भ न संःकारांनी प व ऽ यानंतर मग या यंऽास ःपश याची धािमक अनु ा भ नांस दे यात
आली !
बचारे यंऽ ! म यअरबात ते मुसलमानी ठरते, ःपेनात भःती, रिशयात ना ःतक—
Godless ! ! जो यातून जे बोलेल ते याचे मत, तो या यंऽाचा धम !
सामा यतः मनुंयह अशा या श दिन धमूकरणी असेच एक ‘दरू वनी’ यंऽ नाह काय?

श दूामा य हे च जथे धमिनणयाचे साधन ितथे लहानपणी एका या कानात ‘कुराण हाच धम’ हे

गुणगुणले क तो मुसलमान, ‘बायबल हाच धम’ हे पढ वले क तो ज माचा भःती! कुराण खरे क
बायबल क वेद हे याला ःवतः तोलून पाहायची सोयच नाह !
हणूनच या मनुंयाला धमाचे नुसते एक दरू वनी-यंऽ बनायचे नसेल, माणूस हणून

ःवतःचे बु िन मत हवे असेल, याने श दिन ेला उ छे दन
ू वेदअवेःता, बायबल-कुराण हे सारे
आदरणीय िन अ यसनीय पण िन वळ मनुंयकृ त मंथ आहे त असे ठाम मत ठरवून यांस इतर

कोण याह मनुंयकृ त मंथाूमाणे सादर अ यासावे.

यां यात जे जथे आज या व ाना या

कसोट स उतरे ल ते तेथून यावे; जे आज मनुंय हतसाधक ते आचरावे; जे अनुभवांती आज टाकाऊ,
अडाणी, बु शू य ठरते ते साफ सोडावे.
व ानालाह आज सृ ीची भौितक िन आ मक अशी अनेक गौ ये कळणार नाह त, कोड
सुटणार नाह त. पण व ान ‘ती तशी आज मला सुटत नाह त, कळत नाह त’ हणून िनःसंकोचपणे
सांगते. ती सोड व या या ूयोगात ू यक्ष िस

ळे तो या या वषयीची याची क पना एक

उपप ी, एक कक, एक सूचना हणूनच काय ती पुढे माड ल; पण काह न कळता ई राने सहा
दवसांत जग रचले िन सात या दवशी र ववार सुट घेतली हणून र ववार प वऽ, अस या काह या
बाह च गो ी िस ा त हणून ू यक्ष ई रा या नावे सांगून वर एक शापह दे ऊन ठे वणार नाह क , जो
माझे अम यातम या ईशूे षताचे (ूॉफेट-पैगंबर अवताराचे) हे दे वद अमके पुःतक श दन ्-श द
खरा मानणार नाह

या काफराचे ा लोक डोके फोडा िन परलोक नरकात ढकला!

१.५ रजपूत जाितधमा या नावे जाटांची डोक फोडतात!
ववेकालाच पाप ठर वणार ‘श दिन ा’ मनुंयाला कती धमाध बन वते, धमाचा छाप
पडले या द ु आचारासह कशी सोड त नाह , याचे हे आणखी एक उदाहरण पाहा, पोथीजात

जाितभेदाचा हा ूताप ऐका! जयपूर रा यात खुड नावाचे एक छोटे से गाव आहे . गे या २८ माचला

ितथे जाटां या एका वरातीची िमरवणूक िनघाली. पण या िमरवणूक त तो जाट घो यावर बसला
होता. हे पाहताच रजपूत लोक खवळले! कारण पोथीजात जाितभेदा या को काूमाणे जाटांना
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रजपूत ह नतर जाती मानतो. जाटांना घो यावर बस याचा अिधकार नाह . घोडा हे केवळ क्ष ऽयांचे,
रजपुतांचे वाहन!
वाःत वक ू यक्ष गुणाव न पाहता पंजाबपासून काशीपयत जाट जाती रजपुतांसारखीच
झुंजार ठरलेली आहे . िशखांतील शूरांतील शूर वीर जाट आहे त, होते. रजपुतां या सै यांना मोठमो या
लढायांत जाट घोडे ःवारांनी आप या टाचांखाली तुडवुले आहे . अनेक संःथानेच न हे त, भरतपूर या
सूरजमल जाटासार या जाटांनी रा ये ःथापली. घो यावरच काय, पण पराबमाने जंकले या
राजगाद वर ते बसलेले आहे त!
पण पराबमाने क्ष ऽय ठरतच नाह , पोथीने ठरतो! मुदाड जर असला तर रजपुतच क्ष ऽय;
मद जाटाहन
ू तो पराकमी मानलाच पा हजे! घो यावर बसणार तो मुदाड, हा मद न हे . कारण तसेच
पोथीत िल हले आहे !

...ते हा तो जाट घो यावर बसलेला पाहन
ू रजपूत खवळले!

यांनी या जाटाची

वरात वेढू न या सा-यांस बेदम मार दला. रजपुतां या िसंहासनास िछनून यावर मुसलमान बसले,
इं मज बसले, याचा या शूर क्ष ऽय रजपुतांस कधीह आला नाह इतका राग या याच पैशाने यानेच
खरे दले या या या घो यावर बसणा-या या ःवधम य हं द ू जाटाचा आला! कुठे कुठे तर जाट

रजपुतांसमोर खाटे वरह बसू शकत नाह त! आ ण हा जाट घो यावर बसतो काय बेटा! रजपुतांनी
लाठ चाल वली—इतक बुरपणे क , ल नासाठ जमले या जाटां या या वरातीत एक ठार िन चाळ स
घायाळ झाले!
ॄा णांनी जाितभेदा या नावाने क्ष ऽयांस ह न ठर व याची लु चेिगर केली हणून सा वक
संतापाने ॄा णांस िश या हासडणा-या क्ष ऽयांनी याच जाितभेदा या नावे ह नतर ठरले या जाटांस

ला यांनी झोडपून काढले! !
काय हणता! !

बचारे जाट? क्ष ऽय कती अ याचार ? थोडे थांबा, िन हे खालील ताजे

वृ वाचा.

रजपुतांनी या सूऽा वये जाटांस छळले हणून जाटांनी िनषेध केला,
याच सूऽा वये जाट अःपृशांस छळतात ! !
लाहोरहन
ू ए ूल २७ ला लाला मोहनलाल, कोयवाह ह रजन सोवक संघ ूितवे दतात (reports)

क , रोहटक भागातील िचर नावा या गावी सुमारे शंभर घरांची चांभार वःती आहे .
अ यंत हाल.

यां या पा याचे

या गावी सग या व हर मचूळ; पण ांना तर व हरच न हती. मोठया ूयासाने

यांनी जाटांपासून एक पड क जागा िमळवून ःवतः व हर खण यास आरं िभले. सुदैवाने याला पाणी
लागले, इतकेच न हे तर गोडे पाणी लागले. आनंदा या भरात चांभारांनी सग या गावात दहापांच
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पयांचा गूळ वाटला! तोच ‘आम या व हर मचूळ असता चांभार यांना गोड व हर असावी!’

हणून जो तो जाट संतापला.

यांनी ती व हर बळाने चांभारांपासून िछनावून घेतली िन सांिगतले क ,

यांना हवे तर द ु न पाणी ओत यात येईल, पण जाटां या व हर स िशवून ती बीट वता येणार नाह !

चांभार गयावया क लागले क , िनदान एका बाजूचा एक रहाट तर
उ र ? जाटां या लाठया.

यांचा हणून राखून ठे वावा!

या व हर वर, आम या ॄा णां या व हर वर, बसतात तशा

कावळे िचम या बसणार, आत बेडू क!

या स जनांना ‘मानव’ ःमृती वा नगरसंःथेचे िनयम लागू

नस याने यां या लहर ूमाणे या व हर चा उपयोग संडास हणूनह

या कावळे -िचम या-बेडक

करणारच! पण वह र याने बाटते असे पोथीत नाह , हणून ती बाटत नाह . पण माणसासार या

माणसांनी— या चांभारांनी—ःव छ हाताने सामा जक ओटे , जे ःपृशांनीच बांधले, याला न िशवता,
तो वरचा रहाट जर ओढला तर खालचे तळाचे पाणी बाटते! कारण? पोथी तसे सांगते, धम ढ तसे
सांगते! क , जाट हा ज मतःच ःपृँय, चांभार हा ज मतःच अःपृँय! चांभाराने तो धंदा सोडन
ू

हायकोट त ज ज झाला तर तो अःपृँय; जाट शेतकाम करता करता या या बैलासारखाच जर म ठ
िन िचखलाची पुटे अंगावर चढलेला असला तर तो ज मतःच िसपृँय, ौे ! पोथीजात जाितभेदा या

को कातच तसे आहे . आ ण पोथीचा श द अशंकनीय! अूित वधेय!
रजपूत ज मतःच ौे , जाट हलका, हणून जाटाने घोडयावर वा खाटे वर बसताच याचे
टाशके फोडू िनघाले या रजपुतास जाट हणाले, “कोण अ याचार!

या रजपुताला गाढवदे खील

रडावे; पण मी जाट, मा या ःवतः या पैशाने घोडा घेऊन
िमळे ना बसायला याने ःवतः या ददवाने
ु

यावर ःवार भरताच याला हरकत करणारा हा कोण अरे राव? काय ा ॄा ण, क्ष ऽय, वैँया दक

ऊ च वणाची ह दं डेली!

हणे पोथी! जाळू न टाका ती!” तेच जाट याच पोथीचे तेच सूऽ दाखवून

अःपृँय पाणी भरायला येताच ‘तू ज मतःच अःपृँय! कु याकाव याहन
ू ओवळा! व हर स
िशवलास तर मुडदा पाड न!’ हणून अःपृँयांवर धावतात!
काय हणता?

बचारे अःपृँय? थांबा. ूथम हे वाचा.

‘ॄा णाने मा याबरोबर जेवावे पण मी भं याबरोबर जेवणार नाह !’
–महार-चांभार हणतो !
या चांभारांना अःपृँय हणून जाटांनी पाणी िशवू दले नाह तेच चांभार भं याचे पाणी घेत
नाह त! सहभोजनां या पंगतीत चांभार हा ॄा णमराठयांबरोबर अगद माणुसक चा वैदा तक
अिधकार सांगून जेवावयास बसतो. इत यात भंगी याच पंगतीत बसू लागले तर ताडकन उठू न
जातो! माणूसक चा, समानतेचा सारा वेदा त चुलीत क बून ओरडन
ू उठतो, ‘आ ह चांभार! राजवंशी!
ा भं यास जीव गेला तर िशवणार नाह ! मग जेवण कुठले! मळखाऊ नीच जात ती!’ र ािगर स

जा यु छे दक चळवळ या ूारं भी चांभार महारांबरोबर िन महार भं यांबरोबर जेवायचे साफ नाका न

‘ॄा णां या पंगतीत बसू हवे तर. महार-भं यां या पंगतीस ॄा ण बसले तर आ ह बसणार नाह !’

असे जळफळत उठू न जात! आता हे खरे क , आजकाल यां यातह ती जा यु छे डक चळवळ ढमूल
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झा यामुळे सहभोजनात काय, सं यवहारात काय र ािगर स तेह सारे सरिमसळ भाग घेतात. अ खल
हं द ू उपहारगृहात ॄा ण-मराठा जसा भं याबरोबर चैनीत चहा पताना दसतो, तसेच शेकडो चांभार-

महारह आपसांत िन भं यात सळू न शेव-िचवडा, पुर भाजी िनःसंकोचपणे िन ‘जातपात सब झूट है ’
याच वषयावर समथक या याने झोड त खातपीत बसलेले आढळतात. पण ते ती ढ धमाची पोथी,
ती श दिन ा, ते जातीपातीचे पोथीजात को क पायाखाली तुड व यानंतर! चार-पाच वषा या
आटोकाट िन स बय ूचारानंतर! अथात पोथीजात जाितभेदामुळे उ च जाती नीच जातीवर जे
अ याचार करतात याचा दोष सा-या जातींकडे , ते पाप सा-या जातींचे, ते खापर ॄा णांपासून

भं यांपयत सा-यां या मा यावर फोडले पा हजे; केवळ ॄा ण-क्ष ऽयांवरच न हे ! हा पोथीजात
जाितभेद भं यांनासु ा ड बावर उ च जाितम ा गाजवायला वाव िमळे हणून या या ूमाणात सा-

यांना हवासाच वाटला; हणून तो टकला, टकत आहे . तो आजह कारण नसता टक व याचा दोष
सा-यांचा, असे आजह ू यह घडणा-या या वर लसार या घटनांव न िस च आहे . ते हा उ म माग
हा क , दोष सा-यांचा, तो सुधार याचे उ रदािय वह सा-यांचे! घर सवानी िमळू न बुड वले. ते होउन
गेले. आता आपण सव हं दंन
ू ी िमळू न ते अ खल हं द ु वा या पोलाद पायावर पु हा उभारावे हे च
उिचत!

—मनोहर, जून १९३५
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४ . गोरक्षक क गायळ ?

क समयी न वदावी त र मग के हा सद ु

बोलावी? — मोरोपंत

‘महारा शारदे ’त गाय ा वषयावर ल आमचा लेख ूिस झा यामुळे या आम या
िलखाणातील मु य वधेयांकडे हं द ू जनतेचे लक्ष, िनदान महारा ाततर , अपेक्षेहू नह तीोतरपणे वेधले

गेले ह समाधानाची गो आहे . गोरक्षण, गोमास, म वंतर, धमजागृती ूभृती क येक वृ पऽांतून या

लेखाची अनुकूल-ूितकूल चचा अ ाप चालू आहे . इतर अनेक पऽांतून या लेखा वषयीचे उ लेख िन
यातील उतारे आलेले आहे त. काह सभांतून िन स मेलनांतून या लेखा या िनषेधाचे ठरावह

आण याचा य झाला, वाद ववाद रं गले आ ण िनषेधाचा ठराव संमत झा याचे जर एखादे उदाहरण
घडलेसे आढळत नाह , तथा प यांना तो लेख िनषेधावासा वाटला, यांचे हणणे आ ह ह लक्षपूवक
वाचले आहे , ववेिचले आहे .

या वना आम याकडे गोरक्षणकाय

यांनी अिभनंदनीय रा सेवा केली

यांची आ ण इतर ठळक ठळक अशा वचारक गृहःथांची पऽेह बर च आली. या लेखाची भाषांतरे
हं दःथानातील
इतर भाषांत होत आहे त. ती अनुकूल पक्षा याच वतीने तेवढ होत नसून या आम या
ु

ू अ खल भारतीय गोरक्षक
धमबंधूंना तो लेख िनषेधाह वाटतो तेह ती भाषांतरे क न, सवऽ वाटन
संःथांकडन
या लेखाचा ूकट िनषेध हावा असे इ छत आहे त, असे गोमास पऽाव न कळते.
ू

काह ं या मते तर हा लेख सव गोभ ांनी एका संमेलनात जमून ूकटपणे जाळावा असे आहे .
यांचा हा बेत अजून तड स गेला नाह , ह खेदाची गो आहे . तो लेख नुसता वाचला जाऊन याचा जो
ूकाश पडला यापेक्षा तो लेख जाळला गेला असता याचा शतपट अिधक ूकाश पडे ल आ ण या
ूकाशातच गोभ

चा भाबडे पणाह अिधकच उघडक स येईल!

‘महारा शारदा’ मािसकात ूिस ले या लेखाने एका रा ीय वचारश

स या ूकरणी

इतक चालना ावी, तो लेख इत या वःतृत ूमाणावर हजारो लोकांकडन
ू अंक धुंडाळू न वाचला जावा,
ववेिचला जावा आ ण कोणास ूशंसाह तर कोणास िनषेधाह वाटला असला तर उपेक्षणीय असा

कोणासह वाटला जाऊ नये, ह आनंदाची गो आहे .
आता या झाले या चचत काह आक्षेप असे आहे त क , जे गैरसमज झाला हणून केले गेले आ ण
काह गैरसमज हावा हणून केलेले आहे त. पैक प ह या वगा या आक्षेपांचा िनरास, तो गैरसमज
दरू कर याचा य

के यास, हो यासारखा आहे . आ ण दस
ु या वगा या आक्षेपकांना ःवतःचे

समाधान जर करता आले नाह —कारण तसे समाधान क न यायचे नाह

काह तर आक्षेप आणलेले आहे त—तर ह

हणूनच यांनी

यां या या आक्षेपांचा फोलपणा दाख वला असता इतरांचे

झालेले गैरसमज दरू हो याचा संभव आहे . याःतव या दो ह वगापैक िनवडक अशा दोघा-ितघा
ट काकारां या लेखांस थोड यात ू यु र दे ऊ.

समम सावरकर वा मय - खंड ५

३०

‘क्ष’ करणे
अगद आरं भीच ूामा णक गोरक्षक कायक यात अमग य असलेले, यांनी गोरक्षणा या

दशेने पुंकळ रा सेवा केली आहे आ ण यांनी गाईची सुधारणा क न गोधन हे रा ास या

लोक दे खथील अिधक उपयोगी होईल अशा वै ािनक उपायांसह अवलं व यास कमी केले नाह , या
साधुशील ौी. च डे महाराजां या ट केस वचारात घेऊ. खरे पा हले असता या बचा या ूामा णक
कायक याने उगीच वा ात वा िशवराळ ट का अशी केलीच नाह . वेडेपणास शहाणपणा ठर व याचा
कोणताह उप - याप न करता या भा वक मना या गोभ ाने थोडे रागावून, पण सरळपणे ःवतःचे
-गत तेवढे दहा-पाच वा यांतच सांगून टाकले.

दे वतेची भावना, वेड

यांचा भावाथ असा क , आमची गाई वषयीची ह

हणा, शहाणी हणा, आ हाला आपली आवडते, आनंद वते. ते हा

आम यापुरती आमची इ छा इतक च क , ‘असेच आ ह वेडे असावे!’ या वा याचाच यांनी यां या
छोटयाशा लेखास मथळाच दला आहे . लेखा या शेवट ह ते पु हा हणतात क , “ हा गाईचे गोमूऽ
िन गोमय

ां या सेवनाने ःवतःचा दे ह प वऽ होतो असे मान याचा वेडेपणा आ हास ज मोज मी

लाभावा! आ ह सदै व असेच वेडे असावे! ! ”
तथाःतु! ‘यो यत ्-ौ ः स एव सः! !’ या एकाच वा यात आ ह ह पण यां या इ छे स

यां या य

पुरता पा ठं बा दे ऊन यांचा िनरोप घेतो.

ू यु रासाठ दसराच
लेख जो आ ह िनवडला आहे , तो यातील यु
ु

वादा या मह वाने

िनवड यास िततकासा यो य आहे हणून न हे ; याचा लेखक च डे महाराजांसारखा धािमक

ीने

गोरक्षणकाय असे ःवतः थोडे फारदे खील कर त आहे हणूनह न हे ; परं तु वाःत वकपणे या
लेखापेक्षा, इतर काह ट कालेखांतच वचार कर यासारखी िन उ र दे यासारखी काह वधेये

असताह स वःतर उ र दे याचा अममान हे याच लेखास जो आ ह दे त आहो, तो या लेखकाचे
सांगोपांग नाव, जे या लेखावर गोरक्षण मािसकात छापलेले आहे , ते ‘लेखकः समाजशा

ौी

गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस)’ असे अस यामुळे आ ण या सांगोपांग नावातील ‘समाजशा

बी.

ए. (ऑनस)’ या दोन पद यांची दया आ यामुळेच काय ते होय! उ र दे याइतकेह त य यात
नाह असे लेख ‘समाजशा

बी. ए. (ऑनस)’ हे ह िलहू शकतात असा भलताच समज या एका

तु छ अपवादाने, सामा य वाचकांचा न हावा, याःतव या पद यां या नावाखाली िल हले या
लेखास अगद च उ र न दे णे बरे न हे .
च डे बुवांसार या भा वकाने ‘गोभ

वेडेपणा असला तर आ हाला आपला तोच आवडतो’,

असे गोभ ास शोभेशा सरळपणे सांगून टाकले. पण ‘असला वेडेपणा हाच शहाणपणा होय’ असे
सांग यास पुढे सरसावले आहे त ‘समाजशा

ौी गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस)’ !

‘ह र ओम’ हट यावाचून भा वक सनातनी कोणताह वेदपाठ वा शा पाठ जसा सहसा
हणत नाह त, तसाच कुठ यातर पा

मा य—युरो पयन, वशेषतः इं लश—मंथातला कोणाचा

लागू- बनलागू उतारा द यावाचून ौी जोशी कोण याह लेखास, लेखकांस, लेख छे दकास आरं भीत
नाह त. कोण याह वधेयकास पूव वेदवा याचा आधार दे ऊन ‘इित ौुितः’ हटले क ते वधेय
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जवळ जवळ िस च झाले अशी आप या ूाचीन सनातनी मंथकारांची िन

ती असे. पण

जोशीबुवांकार या अवाचीन सनातनीॄुव मंथकाराचा असा एक समज झालेला दसतो क ,

कोण याह वधेयास कुठ या तर एका इं लश मंथातील आधार दला िन ‘इित अमुक साहे ब’ असे
हटले क , लगेच ते वधेय ववादा या कक्षेबाहे र जेऊन ःवयंिस

वा या—axiomatic truth

या—पदवीस पोहोचते. ‘धम ज ाःयमानानां ूमाणं परम ौुितः’ असा पूव चा समज. ‘वेदो ’ हे
पूव चायाचे परमूमाण, तसे या अवाचायाचे परमूमाण हणजे ‘साहे बो ’!
सनातन परं परे या शा ांचा ‘न वदे त ् यावनीं भाषां ूाणैः कंठगैतर प’ हा बाणा; आयानी

ल छ भाषा बोलू नये, ह शा ाची आ ा; सनातनीपणाची ूित ा; पण येता जाता मनुभगवान
हणतात ते खरे कां,

ासह अमुक साहे ब तसेच हणतो हणून, असे सांगताना एकसारखा

ल छवा याचा आधार वेदवा यांनासु ा बहधा
ु दे त सुटणा या ौी जोँयांना ःवतःस सनातनी
हणवून घेता येते ! ‘वचना ूवृ ः वचना नवृ ः’ हणून गजणारे , शा ातील

ा वचनास माऽ

धा यावर बसवून ौी जोँयां या ‘साहे बो ’ची या याने ू यक्ष शंकराचाया याह अ यक्षतेखाली
कर व यात सनातनपणच समजतात!
आम या ‘गाय’ लेखावर जो यांनी उलट लेख गोरक्षणात दला आहे , या या आरं भीह
यांनी एका युरोपीय मंथकाराचे इं लश वा य असेच ठोकून दले आहे . ते वा य असेः ‘Perhaps
Asia was profounder than Europe for it kept at arm’s length this science that seems
to kill whatever it touches!’— The meaning of Life by William Durunt. हे वा य
िल हतांना डयुरंटसाहे ब पगत असले पा हजेत. काय हणे ‘जे व ान, जे जे ःपशते ते मारते, या
व ानास हाता या अंतरावर दरू ठे व यात आिशयाने मोठा शहाणपणा केला!’ या व ानाने दे वी,
लेग, कॉलरा, क्षय

ू
ांचे जंतू शोधून यावर जवळ जवळ रामबाण औषधे िन लसींचे उपाय काढन

‘क्ष’ करणे, लोरोफॉम, कृ ऽम

ास ूभृती अनेक साधने ूक पून, उपयोजून मृ यू या तावड तून

लक्षावधी जीवांस सोड वले; ूसववेदनेसार या वेदनांपासून
आगगाट , तार, वनतार, वमाने

ीची सुटका याने केली; आगनाव,

ांह समुि – भूमी – नभ यांजवर ल मनुंयाची श

अमोघ

कर त मृ युचे ूांत या ूांत या या हातून सोडवून मानवी साॆा यास जोडले; वे टासार या
ठकाणी भूकंप होताच सा या मनुंयजातीचे साहा य एका दवसा या आत ितथे एकवटता येऊन

ढगाखालची शेकडो माणसे मरता मरता वाच वता येऊ लागली; ते ◌े वक्षीन हणे जे जे ःपशते ते ते

मारतेसे दसते! लाक्ष णक वा श दशः कोण याह अथ असे एकांगी वधान करणारा आ ण ते
एखा ा परमूमाणासारखे आधार हणून लेखावर दे णारा, हे दोघे कोणीह असले तर

यायोगे या

वधानातील झंगलेला बेतालपणा सावरला जाणार नाह . जुने ‘इित वेदो ’ हा जसा ◌्नुलं य पुरावा
न हे , तसेच

ा न या ‘साहे बो ’ लाह ते साहे बो

आहे येवढयासाठ भीक घाल याचे कारण नाह .

पु हा एक कोणी साहे ब व ानास हण वणारे असले, तर शतावधी वै ािनक—न हे , जवळ जवळ

आजचा सारा युरोप— व ानाचा पुजार िन पुरो हत आहे ! अतकेच काय, पण वेळ अवेळ उगीच

पाचप नास रसायन, ग णत, गभ, समाज, अथ, अनुवंश ूभृती व ानांची नावे धेऊन वेदांचेदेखील
समथन व ानाने करऊ पाह याची खोड जर कोणास लागली असेल, तर ती या वा यास अनुस न
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व ान कुचकामी आहे असे भास वणा या या ‘समाजशा

ौी गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस)’

ांनाच होय!
दसर
गंमत ह क , डयुरंटसाहे बा या या व ाना वषयी या मताचा हाया गायी या लेखाशी
ु

काय संबंध? व ाना वषयी डयुरंट जर असे हणाले, तर गाईचे मलमूऽ खा याने ‘य वग ःथगतं
पापं दे हे ित ित मामके। ूाशना पंचग यःय दह या न रवधनम ्’ हा मंऽ हणत ते पशूचे मलमूऽ

खातात, पतात काय? का जमन रणतर ं या दाराशी शऽुने बांधलेली गाय मरे ल हणून शऽु या

रणतर वर तोफा न डागता ते जमन सै याला इं लंड या कना यावर बेखटक उत दे त आहे त? का
गाईची पूजा के याने परलोक मोक्ष ळतो, हणून व ासत आहे त? अशा अथ डयुरंटचे एखादे

वा य या लेखावर उत न घेतले असते तर जोशीबुवांना असंब ता हणजे काय हे कळते इतके तर
दसून येते! गाईला दे वता मानून जे वेडेचार चालू आहे त यां या समथनाथ जोशीबुवांनी युरंटचे हे
व ान वषयक वा य न दे ता कोण या तर इं लश वा यावाचून लेखाचा ‘ह रःओम ् ’ होतच नाह

योव यासाठ

योितषशा ातले ‘सूयाभोवती पृ वी फरते िन चंि हा उपमह आहे ’ आसे वा य या

लेखावर दले आसते तर काम भागतेच क !
ितसर गंमत अशी क , जर गाईला इहपरलोक मोक्ष दे णार दे वता मान या या समथनाथ
हे वा य युरंटने िल हले िन जोशीमहाशयांनीलेखावर आधार हणून दले असेल, तर आम या
कोण याह को टबमाूमाणे ूमाणशीर तर न हे च पण गोभ

चा अ यंत अ याचार िनषेधसु ा

याच वा याने होत आहे . हे एखा ा नविश या लेखका यादे खील यानात आले असते! पण हे
पडले ‘समाजशा

ौी गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस).’

यां या झंगले या उ सुकतेत यांस एवढे कळले क

युरंट या ‘आिशयाने व ानास दरू

ठे वले हे मोठे शहाणपणाचे केले,’ या वा याचा संबंध आिशया या गाईसंबंधा या वतनाचे समथन

कर याशी असेल, तर ते वा य गोपूजेहू नह गोह येचेच शतपट ने अिधक समथन करते ! ! कारण
जर आिशयापैक हं दःथानने
गोपूजा आजह वेडेचाराइतक पाळली आहे , आिशया शहाणा आहे ,
ु
हणून गोपूजेचे वेडेचार शहाणपणाचे आहे त, असा भाव ौी जोशी या वा याने दाखवू इ छत

असतील, तर या याच अगद उलट असा भावह

याच को टबम प तीने या वा याने कसा

समिथला जातो ते पाहा. कारण या आिशयातच दे वा या नावे दे वास ूसा द यासाठ हजारो गा

या

क ली उड वणे पु य असे सांगणारे धमह या आिशया खंडातच भरभराटले आहे त.
यू लोकांचा पैगंबरामागून पैगंबर गोपूजेस जो सारखा िनंद त आला, तो आिशयातच.
मोसेस पैगंबराने या या यू लोकांना जे हा (Golden calf) सुवणव सास पू जताना धरले ते हा
याने ती मूत फोडन
ू पशू
ू टाकली आ ण जो जगाचा अन य दे व जे हो हा याने आपणांस सोडन

पूजणा या या लोकांना भयंकर शाप दले.

या लोकांनी शेवट गाय मा न या दे वाला गाईचाच

बळ दला! मुसलमानी धमा वषयी तर बोलावयास नको. ू येक ईद या दवशी मनुंयास अ यंत
उपयु

अशा या बचा या शेकडो गा चे तांडे िमरवणुका काढू न सपासप कापून काढ या या राक्षसी
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‘क्ष’ करणे
अ याचारानेच ‘दे व’ ूसादतो असे मानणा या या लाखो मुसलमानांस आपण पाहतो ते

आिशयातीलच आहे त क ! एवढा साधुशील जीसस पण यानेह गोह या िनषेिधली नसून
को यावधी भःती कसाईखाने जगभर चालू असता याने एका श दानेह अूस नता अ ाप
य

वली नाह . हे गोघातक मुसलमानी, भःती, यू धम िन यांचे को यानुकोट अनुयायी

आिशयाचे. आ ण हा आिशया युरंट हणतात मोठा शहाणा (Profound) ! अथात या आिशयाने
चाल वलेली ह गोह याह
असाह

या या Profondity चेच, गहन अ या मशीलतेचेच ोतक होय!

या वा याचा अथ ौी जोशी यांचाच ककप ती ःवीकारता िनघतो! आ ण ते वा य

जोशीबुवा गोपूजेचे समथन ‘इित साहे बो ’ हणून परमूमाणाूमाणे उत न घेतात! कुठे ते
भोळे भाबडे पण सरळ उ रणारे कायकत लोकसेवक च डे बुवा आ ण कुठे हे दं भावडं बर पण
वदतो याघाती उ दे णारे िनकामी ‘समाजशा

ौी गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस)’ ! !

ौी जोशी यां या लेखावर परमूमाण हणून दले या ‘साहे बो ा’ ची जशी ह गयाळ
संगती तशीच यां या सा या िलखाणाची, ‘गाईला दे वता वा माता उपमेपुरते हणणे एक वेळ

चालेल, पण अक्षरशः ते स य मानणे िन या पशूची पूजा आमं ऽणे, ह एक वेडगळपणाची चाल
आहे , असे ूितपादणे हणजे हं द ू तेवढे बु मां झालेले गाढव, मूख, दधखू
ु ळे इ या द ूकारची

कोशातली सार वशेषणे लावून घे यास पाऽ आहे त असेच ू पादणे होय.’ असा जोँयांचा आक्षेप.
हं द ू समाजातील एक चाल वेडसरपणाची आहे असे हणणे आ ण हं द ू समाज वेडगळच आहे असे
हणणे,

ातील फरकह ौी जोशी

‘समाजशा

ांना कळत नाह से दसते. पु यात वसंगत भा ड िल हणारे

ौी गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस)’ हे ू वाद भयंकर मावाचे एक नामां कत लेखक

आहे त असे हटले, हणजे पुणे हे च एक वसंगत भा ड आहे असे ठरते क काय? कोण याह
रा ात काह चाली धमभो या िन वेडगळ असतात, पण तेव याने ते रा
वेडगळ ठरत नाह .

या रा धमभोळे वा

या सवच चालीर तींची छाननी होऊन मग यांचा एकंदर आढावा जसा िनघेल

तसे या रा ा या वतनाचे लक्षण सांगता येईल. पु हा गोपूजे वषयीसु ा हे यानात ठे वले पा हजे
क , गाईला अक्षरशः दे वता न मानणारे आयसमाजी, ॄ ोसमाजी वा आम यासारखे शेकडो

सुधारणावाद लोकह हं दच
ू आहे त. हमालयावरह काह कुजलेली डबक आहे त, हणून हमालय

हाच एक कुजलेले डबके होत नाह . राजवा याची एक खडक खळ खळ झाली आहे हे िश प ाने
दाख व यास, राजवाडाच खळ खळा झाला हणून जर कोणी अधवट ओरडू लागला तर तो या
अधवटाचा दोष होय, या िश प ाचा न हे !
मालाकार िचपळू णकरांसारखे आपणह चुरचुकूत िलहावे, असा ौी जोशी यांस मोह पडलासा

दसतो. चुरचुर तपणाचे ह यार मालाकारां या श ागारातून चोरले तर ते वापरावयास मालाकारांची
भ कम मूठ हवी! िशवाजीची तलवार शकाराने चाल वली तर ःवतःचीच मान छाटली जा याचा
संभव अिधक ! तीच ददशा
ौी जोशी
ु

ां या लेखाची खालील वा यामुळे झाली आहे . ते िल हतात,

“ गाईला माता मानणारे भाबडे देखील ित या आचळास त ड लावून पुऊ लागत नाह त; आम या

पु याकडे तर तसे होत नाह , पण र ािगर स एखादा गोभ

अस यास न कळे !” जोशीबुवास इतके

कळे ना क , र ािगर स कंवा कुठे ह जर आचळास त ड लावून जूध पुणारा गोभ
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‘क्ष’ करणे
गोभ संूदायातील ‘धेनुयःय महामाता’ या गोताव यातील जोशीबुवांचाच भाऊबंद असणार! तो
‘गाय केवळ एक उपयु

पशू, माता न हे , दे वता तर न हे च न हे !’ या ॄीदाचा कोणाह असणे श य

नाह ! दसरे
ु असे क , पु याकडे काय कंवा कुठे ह काय, गाईला माता हणून आचळ त डाने जर

एक वेळ कोणी पऊ लागला, तर तेदेखील कमी ओंगळवाणे ठर वणार एक खोड पु याकड याच
न हे तर य चयावत गोभ

संूदायास आहे . आईलाह नाह तो मान गाईला दे ऊन िलचे गोमय िन

गोमूऽ आपले ‘पाप’ क्षालनाथ ते पताता, हे खरे काय? तो ःवाद ौी जोशीबुवांसार या ‘सनातन’
महाशयांनीह घेतलेला असेलच! नस यास यांनी िल हले या

ा भरमसाट लेखा या पापा या

क्षालनाथ तर एकदा यावा!
‘माझेच येय खरे असे सांगत सुटणे हा बौ क उ माद आहे ’ असे जोशीबुवा सवास
बजावतात. परं तु ह गो

ापूव च सवा या ू ययास ःवतः जोशीबुवांनीच आपले ते ूचंड भा ड –

ते ‘ हं दंच
ू े समाजरचनाशा ’— या दवशी ूिस ले या दवशीच आलेली आहे ! यापुढे, माझेच
येय खरे हे सांगणारा बौ क उ माद असतो कसा? —कुणीह वचारो— या जोशीबुवां या

भा डाकडे बोट दाख वले क काम भाग यासारखं आहे !
शेवट मागचा पुढचा काह एक संबंध नसता एक वा य आठवत होते—तेह साहे बो !—
हणून कुटे तर घुसडायचेच हणून जोशीबुवा हणतात, “Nature entertains no preferences
between men and fleas!” ओ ण याचे भाषांतर आपणच क न दे तात क , “िनसग बॅ रःटर िन
घुंग ट यां यात फरक कर त नाह .”

याअथ men यांचे भाषांतर यांनी केवळ ‘बॅ रःटर’ या

श दाने क न मनुंयात बॅ रःटरांचीच काय ती गणना केली आहे , या अथ उरलेले ‘समाजशा

ौी गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस)’ यांची गणना उरलेला वण जो घुंग ट

यातच ते करतात हे उघड

आहे . ते ठ कह आहे .
इतर ट काकारांपैक काह ंचे आक्षेप वचार कर यासारखे आहे त. पुंकळांनी वचारले आहे
क , जर गाईस माता वा दे वता हणणे चूक तर रा ास वा भूमीस माता का हणता?

याचे उ र

असे क , गाईस माता वा दे वता उपमेपुरते हणणे आ ण ते अक्षरशः स य मानणे यात फरक नाह
काय? िशवाजीमहाराजांस पु षिसंह हणून हणणे, उपमे या आलंका रक अथ

हणणे हे आक्षेपाह

नाह च नाह , पण ते जर अक्षरशः स य मानून कुणी िसंहासारखे आयाळ, पंजे िन शेपट असलेला
असा महाराजांचा पुतळा घडवू लागला, तर ती आपण वडं बना मानू. अमे रकेत गाईस ‘The
mother of prosperity’ हणून काह लेखकांनी संबोिधले आहे तेह आलंका रक अथ ठ कच आहे .
पण हणून या गाईत तीस कोट दे व राहतात, मे यानंतर ती आ हांस गोलोक नावा या अ यु च
ःवगास पोहोच वते, ितचे मलमूऽ से व याने आमचे ‘पाप’ क्षािलले जाते, ितला मार याचा ूसंग

आला तर रा ीय लढाई ह दे ऊ पण गोह येचे पाप जोडणार नाह ूभृती बाभळट ूकार जर कुणी
अमे रकेत क लागला, तर यासह धमवे यातच काढावे लागेल!
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‘क्ष’ करणे
Cow is the mother of prosperity हे आलंका रकपणे हणणे काय िन Necessity is the

mother of invention हणणे काय सारखेच. पण अडचण ह उपायांची जननी, आवँयकता ह
ूक पाची माता होय, असे अक्षरशःच जर कोणी स य मानू लागला, वनतार सारखा ूक प

िनघताच माता आवँयकता बाळं तीण झाली हणून एक मातीची मूत आणून िनजवून शाितपाठास
भट बोलावू लागला, तर यास वे यात काढावयास नको काय?
तीच गो रा मातेची. ित या दधाची
उपमा दे ऊन गंगायमुनांचे पाणी या. पण जर रा ात
ु

वाहणा या गटारांचे पाणी मातृूेमाने पऊ िनघाला िन पंचग याचा हणतात तसा मंऽ हणून.

‘य वग ःथगतं पापं दे हे ित ित मामके’ ते या रा दे वी या तीथाने न होवो. वंदे मातरम ् हणून ते

गटारपाणी पऊ लागला, तर या रा माते या सुपुऽासह वे यां या

णालयात धाडावे लागेल न हे

काय ?
गाईस माता वा दे वता असे अलंकाराने हणणे िन तसे अक्षरशः मानणे यातील फरक गे या
म ह यांतील एका घटनेनेच ःप कसा होतो तो पाहा. मुंबईला कांदेवाड क्षेऽावर एक गाय अशी

आढळली क , ती आजवर न वता थोडे बहत
ू दे त आली आहे . झाले. या ित या वशेषामुळेच ती
ु दध

कामधेनू हणून गोर वली जाऊन आचायपीठा या आ ेने एका उदार शेटजींनी ित यासाठ मं दर

बांधले! आ ण अशा कामधेनूचे दध
ू दे वासच यो य हणून ते माणसांना न दे ता दे वास वा य ातच

काय ते वापरावे हणून यवःथा झाली. गो यात रात िन रानात दवस काढ यातच जला अिधक
आनंद हावा, या गाईला या मं दरात आता दे वता हणून ःथा पली आहे िन ितचे जे दध
ू

माणसां या त डात पडत होते ते ती दे वता होताच आगीत ओतले जाणार! ती पशू होती ते हा
जतक कामाची होती याहनह
कामधेनू होताच ती अिधक िनकामी होऊन बसली.
ू

मं दरात ःथापणा या गोभ ां या स -भावने वषयी िन उदारते वषयी आदर बाळगूनह

या गाईला
यांस असे

नको का सुचवायला क , पशूला मं दरात दे व हणून ःथापता तर पशूचा दे व न होता मं दराचा माऽ
गोठा होतो! ती गाय वीतच नसेल तर ती सा या गाईहन
ू ौे अशी ‘कामधेनू’ अिधक िनकामी

आहे ; कारण गोवंशाची वाढ न करणार ती वांझोट जात होय. न वता दध
ू दे णे च काय दे व वाची

या या? दध
ू दे णारे बैल सापडतात. शेपूट असलेली माणसे अंदमान-जावाकडे तुरळक ज मतात,
यांना हनुमान समजून दे वळात का पुजायचे? शेपूट असणे हा काय हनुमापणा? अशा गाईची

पाठवण ित या लिगक िन गभाशियक वशेषांचे

ान हावे हणून िच क सालयात हावी,

दे वालयात न हे , हं दंच
ू ी अनेक अनाथ अभके परधम यां या जब यातून सोडवून पाळ यासाठ , या

मं दरात एक अनाथालय उघडावे आ ण या गाईचे दध
ू आगीत न ओतता या अनाथालयातील एक-

दोन अभकां या पोषणाथ ावे. कामास येईल ती कामधेनू.

एक एका तक उदाहरण घेऊ. हं द ू रा ा या सैिनक श

चे ममच असा एखादा दग
ु वा

ू यक्ष राजधानी शऽुने वेढली. अ न संपले. तर ह टकाव धर यास शऽुवर बाहे न दसरे
हं द ू
ु

ू येऊन याचा फडशा पाड याचा संभव. अशा ूसंगी यु ास िन पयोगी ते पशू मा न
सै य चढन
खा यावाचून उपाय नसला, तर तो दग
ु वा राजधानी हं द ू शऽु या हाती पडू दे यापेक्षा आ ण तशी
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रा ह या कर यापेक्षा वे यातील अवँय ितत या गाई मा न खाणे, ती गोह या करणे, हाच खरा

हं द ू धम होय. असे ूसंग का पिनक न हे त; इितहासात घडले आहे त. हं द-ू िशखांचा शूर सेनानी

ह रिसंग नलवा काबूलपयत पठाणांस पायाखाली तुडवीत गेला.

यास महाराजा रण जतिसंगा या

मु य सै यापासून लांबलेला पाहन
ू एका ःथानात पठाण सै याने क डला. पठाणां या शेतघरातून
िश न लोक धा य बळाने नेतातसे पाहन
ू मौलवींनी पठाणांस यु
गाई या र ाचे थबसडे िशंपडन
ू ठे वा;

सांिगतली क , सा या धा यावर

हणजे हं द ू ते धा य नेणारच नाह त!

यामुळे जे हा ते

धा य पाडाव केले ते हा हं द ू सैिनक खाईनात! हे पाहताच हं द ू वीर ह रिसंग नलवा पुढे झाला.

काह रानडकरे
कापून आण वली, मुसलमान ◌ा◌ंस िन ष
ु

अशा या रानडकरां
चे र
ु

या

धा यां या ढगांवर मं ऽत जल िशंपडावे तसे िशंपडले, ‘खा आता सारे अ न! धा य शु झाले! !
सत ् ौीअकाल!’ अशी िशखांची रणगजना क न ते अ न सग यांआधी या सेनापतीने खा ले!
मागोमाग सा या हं द ू सैिनकांनी तेच केले. डकरां
या र ाने पठाणां या धा यांची सार कोठारे
ु
िभजून गे यामुळे उलट तेच ‘तोबा! तोबा!’ कर त भुके म लागले. सहा य येताच ह रिसंग

नल याने यांची नुसती क ल उड वली! याला हणतात गोरक्षण, खरा हं द ू धम! नाह तर गाई

मारा या लागतील हणून यां या कळपाआडन
ू पुढे येणा या मुसलमान शऽुंना न मारता रण सोडन
ू
लढाई हरणारे ते गयाळ हं द ू पाहा!
या वेळ गाईचे र ह खा ले हणून काय वीर ह रिसंग नलवा ‘गोरक्षक हं द ू न हता?’

कोण याह गाईचे मलमूऽ प यातच गोभ

चा कळस झाला असे मानणा या शामळू गयाळापेक्षाह

याचे गोरक्षणाचे ॄीद कसे कडकड त होते ते पाहा. पठाणांसार या कड या हं द ू शऽूंना तो जे हा

सरसहा कापीत चालला ते हा या वेळा जो जो पठाण जीवदान मागे यास वीर ह रिसंगाने जी
कोणती अट घातली ती ह क , या गो न पठाणाने हात जोडन
हणावे, ‘मी गाय झालो!
ू

हं द ू वीर

गोवध कर त नाह त; मला जीवदान ा!’ असे हणून जाया पठाणांनी अक्षरशः दाती तृण धरले,
त डात गवत ध न ‘गाय झालो, वाचवा!’ हटले, तेवढे च पठाण जवंत रा हले! वीर ह रिसंग
लन याचे नाव घेऊन पठाणी आया अजूनह आप या लेकरांस िभव वतात. ‘सो जाव! ह रिसंग

आया!’ असे ऐकताच पठाणांची मुले थरकापत िनजताता. इतका या गोरक्षक हं दंच
ू ा दरारा या
गो न अ हं दंस
ू बसलेला आहे !

असा गोरक्षक हं द ू हवा! ते खरे गोरक्षण क जे रा रक्षणाचे ह यार होते. ःवतः गाय होऊन

दाती तृण ध न सा या जगापुढे गयावया कर त याचे रा

हं डत आहे , तो हं द ू केवळ गाईचे गोमूऽ,

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

गाय होऊन िसंहा या तावड तून कुणी सोडवील काय हणून अ य रक्षकाची अपेक्षा करणारा! जो
हं द ू रा ावर आबमण करणा या आतताई आप ींनाच दाती तृण धरावयास लावतो, हं द ू शऽुंना गाय

क न सोडतो, तोच हं द ू खरा गोरक्षक! जे रा रक्षण तेच गोरक्षण! !

आम या गोरक्षण वषयक लेखांवर गोपूजक पंथाकडनच
न हे तर िनःपक्षपातीपणाची
ू

भूिमका ःवतःकडे घेणा या काह ‘म यःथ’ मंडळ ंकडनह
‘सावरकरांचे गो वषयक लेख वचाराह
ू
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आहे त असे समजले तर ह

यां या हातून पा व य वडं बनाचा दोष घडत आहे हे माऽ िनषेधाह होय.’

या आक्षेपासंबंधी आ ह इतकेच हणतो क पा व य कोणाचे? गाईचे क दे व-दे वता-महष चे?

गाई वषयी हणाल तर आम या ू येक लेखात गाईला गायच हटलेले आहे . ितला बेडक वा
बारगुडा हणून या बचार चे आ ह के हाह वडं बन केलेले नाह . इतका उपयु

असलेला हा

माणसाळू , मायाळू , दधाळू
पशू ूेमपूवक पालनीय होय असे गाई या वाःत वक गुणांचे गोडवेह
ु

गायलेले आहे त. पण गाईला जसे आ ह गायच हणतो तसेच दे वालाह दे वच हणतो. ूभु वाचा,
पा व याचा, पूजनीयतेचा परमो च आदश हणजे दे व. अशा द य वाचा बोधक हणूनच दे व श द

आपण राखून ठे वलेला आहे . तसेच दे वता आ ण महष

ा श दां या या या ूमाणातील

पा व यासंबंधी हटले पा हजे. अथात, काह झाले तर

या दे व-दे वता-महष चे पा व य हे पशू या

पा व यापेक्षा तर ह नतर नाह ना? मग तु ह जे हा पशूला दे व हणता, या एकाच न हे तर
तेहतीस कोट दे वांना, दे वतांना िन महष नाह

या गाई या अंगात क बून ितची तशी िचऽे काढता,

वकता, गंधफुले वाहन
ू पुजता, ते हा खरे पा व य वडं बन कोण करतो बरे ? पशूला दे व-दे वता-

महष याह डो यावर चढवून िमरवत नेणारे तु ह , का पशूला ‘पशू हणा िन दे वास दे व !’ असे
तु हाला वनवणारे आ ह ! खरोखर यांनी पा व याचे परमो च आदश जे दे व-दे वता-महष

यांना

गो यातील गाई या गदळ शेपट या रोमारोमांतून डांबून टाकणार अशी िचऽे काढली, या पशू या
‘म ये दे वगणाःसव लोमकूपे महशयः।। अपाने तु म
हटले तर ह घाणरे डेच असणारे

ोक रचले,

या

-दे वी योनौ च व णः ःथतः।।’ असे पक
ोकांना अक्षरशः खरे मानून गाई या पूजा

बांध या, आ ण ‘मूऽे गंगा ! !’ असा मंऽघोष कर त जे गोमूऽाची आचमने जे पीत सुटले िन यांनीच
दे व-दे वता-महष चे पा व य वडं बन केले ! आ ण आजह धमकृ य हणून ते अक्ष य

पा व य वडं बन तेच कर त आहे त. आ ह जर काह कर त असू तर पा व य वडं बन न हे तर या
बु ॅ पा व य वडं बनाचे वडं बन !— पा व यूःथापन ! !

—महारा शारदा, जुलै १९३५
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५. हा गाभारा क गोठा?
आ ह आम या गाईवर ल एका िनबंधात ‘गाय हणजे एक उपयु
न हे च न हे ’ असे ःप पणे सांिगत यामुळे अनेक गोभ

पशू. माता न हे , दे वता तर

असंतु झाले िन या ूकरणी गे या

म हनाभर वा पीठ, यासपीठ, मुिापीठ (Platform, Pulpit, Press) अनुकूल-ूितकूल चचने
दमदमू
ु ु न गेले आहे .
गोभ

जे ूामा णक, यांची गो राहो; पण यांना ज मात कधी गाईचे शेपूट डो यास

लावून ःवतःस प व ऽले नाह , गाईची दे वता हणून तर राहोच पण दे वाचीदे खील दे व हणून पूजा
करणे सोडलेले आहे , ते अूामा णक गोभ दे खील लोक ूयतेचा एक सवंग सवदा पदर पाडन
ू

घे यासाठ आ हास वचार त आहे त क , ‘गाईला माता वा दे वता हटले हणून काय झाले? तो
अमका अमे रकनदे खील गाईस “ Thou mother of prosperity! ” हणून संबोधतो; भूमाता
हणून तु ह ह ‘वंदे मातरम ्’ गाता; पिततपावनात दगडां या मूत दे व हणून ःथापताच क नाह ?’
या ूामा णक आ ण अूामा णक गोभ ामस आमची अशी वनंित आहे क , गाईस उपयु
हणून माता असे, कंवा दे वता असेदेखील, केवळ उपमेपुरते हणणे िनराळे , आ ण या पशूस

माताच न हे तर महामाता हणून मानणे िनराळे . भूमाता हणून हणता हणता जर कोणी या
भूमीची धूळ पा यात कालवून ते भूमातेचे दध
ू वा ितथ हणून पऊ लागला तर या भ ासह

िनषेधावेच लागेल. भूमातेचे तीथच यायचे तर ते ित यावर वाहणा या गंगायमुनांसार या न ांचे
सो वळ पाणी यावे. पण ते सोडन
ू भूऊ ा या भरात जर कोणू याच भूमीवर वाहणा या

नाकझ या दक गटारांचे पाणी पंचग यासारखे प वऽ हणून पऊ लागला आ ण पंचग याचा मंऽ
हणू लागला क , ‘हे गटारपा या! य वग ःथगतं पापं दे हे ित ित मामके—ते सारे तु या ूाशनाने

जळू न राख होवो! वंदे मातरम ्! वंदे मातरम ्!’ तर या भूमाते या भ ास हे गोभ दे खील उपहासू

लागतील क नाह . Cow is the mother of prosperity हणणे काय िन Necessity is the

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

आवँयकता ह ूक पाची (invention) माता माहणजे खरोखर च माता आहे असे समजून कोणताह
एखादा बनतार (Wireless) सारखा ूक प िनघू लागताच ‘माता आवँयकता बाळं तीण होत आहे !’
या भावनेने बाज घालून, सुईम बोलावून शांितपाठ जर कोणी हणू लागले, तर या उपमेपुरते
हण यात िन तसे अक्षरशः ‘मान यात’ जो फरक, तोच गोदे वी वा गोमाता हणून आलंका रकपणे

बोलता बोलता ितचे गोमय िन गोमूऽह खाऊ पऊ लागून यायोगे

ा लोक चेच न हे परलोक चेह

‘पाप धुतले जाते असे मान यात आहे !’
पिततपावनाद मंद रात दे वाची ‘मूत ’ ःथापणे काय, िन खोलीत व डलांचे छायािचऽ लावणे
काय, लाक्ष णक अथ समज याइतक ववेक असणारे सारखेच समंजसपणाचे कृ य मानणार!
व डलांचे छायािचऽ दाख वताना इतकेदे खील आपण सहज हणतो क , ‘हे आमचे वड ल!’ तसेच
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भावाथ समज याचा ववेक असेल तर गाईसार या अ यंत व सल, दधाळ
, सुरेख िन माणसाळू
ु

पशूला व णताना कोणी हटले, ‘एक दे वताच आहे ती!’

हणून व डलां या छायािचऽास हणता

हणता जर कोणी ते छायािचऽ फाडताच ‘वड ल वारले’ हणून धायधाय रडू लागला, िन िचता रचून
ितरड ची बांधाबांध क लागला, तर ते कृ य जसे भ

नसून ॅम समजले पा हजे, तसेच

बोल या या ढबीपुरते गाईस दे वता हणता हणता, गाईचे कळप पुढे घालून दे शशऽू हं द ू सै यावर

चालून आले असता या गाई मरतील याःतव धमशऽूंवर तलवार न चाल वता यांस ःवरा यात घुसू
दे याचे, गोह या टळावी हणून रा ह या होऊ दे याचे कृ यह भ

खरोखरच दे वता मानू लागली, या भ
काय आ य आहे ?

नसून ॅमच होय! पशूला जी

ने माणसाला ूसंगी असे पशूहू नह िनबु क न सोडावे यात

अशा आम या को टबमावर काह व ान असे वचारतात क , अहो आपणा हं दं ू या

माग या इितहासात असा भाबडे पणा विचत घडला असेल, आहे ह , पण आता याचे काय? ‘आज
गाईला खरोखरच दे वता मानून पूजील असा वेडा आहे कोण?’
‘तु ह ःवतः!’ हे च उ र!
कारण या व ानाला, आप या आज या हं द ू समाजातह एका गोभ

याच न हे तर

अशा अनेक ूकार या धमभोळे पणा या महारोगाने लक्षावधी लोकांस पछाडलेले आहे अतकेह
माह त नाह आ ण तर ह जो ःवतःस समाजशा ी समजतो तोह

याच धमभोळे पणाचे हे रोगाणू

आप या लोकां या बु स आजह कसे कुरतड त आहे त हे पु हा एकदा ःव छ दसावे, बरे च डोळे

िमटणा या वर लसार या असमंजस समाजशा यांनाह नाकारता येऊ नये इतके ते धडधड तपणे
िस

हावे, हणून हा पाहा, अगद या म ह या पंधरा दवसांतच घडले या खालील घटनेचा ‘क्ष’

करण आ ह

या ू ावर पाड त आहोत.

मुंबई गोरक्षक मंडळ ची कां दवली येथील क्षेऽावर (फामवर) गीर जाती या गाईची वीण
सुधार याचे काय चाललेले आहे .

यात एक गाय अशी आढळली क , ती आजूनपयत यालेली

नसताह जे हा पा हजे ते हा अ या शेरापासून पाऊण शेरापयत दध
ू दे ते िन ते दध
ू ४८ तासांपयत
बघडत नाह . ह बातमी दे ऊन ‘गोरक्षण’ पऽ पुढे हणते क —

वर ल मा हती गोःवामी १० ८ ौी गोकुळनाथजी महाराज यां या कानी पडताच यांनी
आ ा पले क , अशा दै वक गाईचे दध
ू मनुंयाने न वापरता दे वांना अपावे कंवा मं दर बांधून ितचे
सदो दत पूजन हावे!
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गोःवामीजीं या इ छे नु प काह ौीमंत शेटजींनी एक कामधेनूमं दर बांधून यात या

कामधेनूची ःथापना कर यात आली. उ -घाटन समारं भ गे या रामनवमीस १२-४-१९ ३५ रोजी
झाला.
गाईस एक उपयु

पशू मान यात िन ितला माता वा दे वता मान यात केवढा फरक आहे तो

ा एका उदाहरणाव न ःप होतो. अमे रकेत अशी व याआधी धूध दे णार गाय असती तर ितची
पाठवण वै ािनक िच क सालयात होती, दे वमं दरात न हे . ितची या गाईबैलांपासून वीण झाली
यांची मा हती श य तर िमळ व याची िन या वणीत हा गुण अनुवंशाने येतो क नाह ते

पाह याची, गाईला दध
ू ये याचा कोणता सृ िनयम आहे , कोणते वै ािनक कारण आहे इ या द
सुचेल या ूकारे याची ते लोक िच क सा करते. वेळ ती मे यावर तर ितचे गभाशय ूभृती

अवयव पर क्षून यां या घटनेत काह वशेष फरक आढळतो क काय, याचीह फोड केली जाती.
जो चम कार तो िनयमा या चौकट त बस व याची यांची ूवृ ी. तर आमची याला एकदम दै वक
बनवून हळदकुंकू वाह याची! घरात घग या िनघा या तर मान याला चम कार िन वहा
हळदकुंकू; सं याकाळ बेडक घरात घुसली क मान ितला लआमी िन वहा हळदकुंकू!
चम कारच हणाल तर गवत खाणा या गाईला गाभण राहताच दध
ू यावे हे ह काय कमी

अ -भूत आ य आहे ! पण ते िन या या प रचयाचे झाले, िन गाभण न राहता दध
ू यावे हे कधी

फारसे आढळले नाह इतकाच काय तो फरक, हणून दसरा
अपवाद वाटला. पण वःतुतः ू येक
ु

अपवाद हा िनयम िन चम कार ह साधी घटना आहे . व ान यांची िच क सालयात छाननी क न
या अपवादाचाच िनयम क न सोडते. वेडे भोळे पण मं दरे बांधून उ हा या, वालामुखी ूभृती

सा या घटनांचेह चम कार क न सोडते; योितिलगे, राजापूरची गंगा ूभृतीं या दे वता बनवून,
यावर माहा

यां या पो या रचून, या नवसास पावतात असे समजते; यांची पूजा चालू होते!

याच आम या ूवृ ीने

ा गाभण न राहता दध
ू दे णा या गाईची दे वता बवनून ितला

दे ऊळदे खील बांधून दले! मनुंयाला ितचे जे दध
ू उपयोगी पडे ते दे खील आता न पडता ते आगीत

ओतायचे, य ात खचायचे!

उपयोग या द न अभकांना दध
यापेक्षा या दै वक दधाचा
ु
ू िमळत

नाह अशांना ते पाज याकडे केला असता तर ते कृ य आगीत ओत यापेक्षा कंवा दे वा या

नैवे ास— हणजेच को यातर ल ठभटजीं या पोटात—ढकल यापेक्षा या गाई या दयाळू
कामधेनूपणास अिधक साजेसे िन दे वास अिधक मानवेसे झाले नसते काय? थोडे बहत
ू दे ऊन का
ु दध

होईना, पँ ती माणसांस ते पाजीत होती, कोवरच ती गाय कामधेनू होती. पण ितला हजारो पयांचे

मं दर, यात पंचप वा नांचा नैवे ! इकडे झोपड त व न पाणी खालून ओल येत असले या भुईवर

द मद रि कुटंु बे क बून पडताहे त! नाच याची आंबील पोटभर िमळत नाह !

या गाईला रानावनांत

भटक यात िन बांधावर ल हरवळ रवंथ यात खर मौज वाटावी, ितला मं दरात क ब याने िन
प वानां या प या खा या लाग याने ितला ःवतःलादे खील क डवा यात घात यासारखे वाटत
असेल! ह

हणे गोभ

! मनुंयाला जचे दध
ायचे ते आगीत ओतायचे िन उलट ित यावरच
ू

मनुंया या िनढळा या घामाने िमळालेले हजारो पये खचायचे!
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पण काह केले तर गाभा यात पशू बाधला क पशूचा दे व होत नाह तर गाभा याचा गोठा
होतो! ज या दधाचा
थबह मनुंयास उपयोगी पडत नाह तर उलट ज या च रताथाचा िन
ु

ःतोमाचा बोजा सांभाळ यासाठ मनुंयास हजारो पयांचा खच सोसावा लागतो, अशा या िनका या
धेनूपेक्षा रा ा या

ीने कोण याह कुंभारवा यातील आणा दोन आ यां या वैरणीवार राऽं दवस

मनुंया या कामाचा बोजा वाहणार बचार गाढवीच खर कामधेनू ठरते! !
आप या आजपयत या अवलोकनात न आले या िन हणूनच ‘ वलक्षण’—आपण
बांधले या सामा य लक्षणा या या येत सोडन
ू असलेले ते वलक्षण—असे वाटणा या गो ी

मनुंयास ू यह आढळतात. सृ ीचे वैिच य अगाध, मनुंयाचे अवलोकन उथळ! न वता दध
ू
दे णार गायच काय, पण दध
ू दे णारे बैलह मधून मधून आढळतात! पु षालासु ा अ यु कट

पा हा ःतनी फुट याचे व ासाह दाखले घडलेले आहे त. पु षा या पोटात
वा स याने दधाचा
ु

गभाशय सापडतात. ूथम
दध
ू दे णा या बैलास वा

बांधायची?

ीदे ह असले या म हला हळू हळू पु षपणा पावतात. पण हणून ताया

ी व असून पुढे पु ष होणा या

ीस दे व वा दे वी मानून यांची दे वळे का

यांची मनुंयाने पूजा कर यासारखे या िलंगपालट या केवळ दै हक सृ बमानुसार

घडणा या फरकाने कोणते दे वपण, थोरपण या

ीत वा बैलात आले? तीच ःथती या गाईची.

उलच जर ती वेळ च याली नसेल वा वीत नसेल तर, वऊन अनेक वासरे दे ऊन आम या गोवृषांची
ख लारे वाढ वणा या आ ण तर ह भरपूर दध
ू दे णा या आप या नेहमी या गाईहन
ू ह अधवांझोट

गाय उपयु ते या

ीने उलट ह नतर समजली पा हजे. अंदमानूभृती काह ूदे शी थोड तर शेपूट

असलेली माणसे अजून ूसंगी ज मतात, जगतात हणून काय यास हनुमानाचा अवतार समजून
दे वळांतून पूजाअचा करायची? शेपट वाचून हनुमानाचा यां यात जोवर कोणताह गुण ूकटत
नाह , तोवर यास मनुंया या िन पशूं या मधला दवा
ु असे समजले पा हजे. मनुंया या िन

दे वा या मधला न हे ! मनुंयासारखे त ड िन पशूसारखे शेपूट असणे ह काह दे वाची या या न हे
! तीच ःथती या गायीची. न गाभण राहता ज या सडांतून दध
ू येते, ती दे वी अशी का दे वीची
या या आहे ? बगरय ेतील मुलाइतक दे खील बु

या पशूत नाह

याला केवळ गाभण न राहता

दध
ू येते हणून मनुंयाहन
ू अ यंत ौे अशी दे वी मानणे हणजे दे वपणाचाच न हे तर

माणुसक चाह अस

उपमद करणे होय !

आम या कां दवलीत गोरक्षक बंधूं या स द छे वषयी वा यांनी ते मं दर बांधले यां या

औदाया वषयी आदरच वाटतो. दानाम ये वा भ

म ये पाऽापाऽ ववेक असावा आ ण रा ास ू यक्ष

उपयोगी ते कृ य धािमक समजावे, इतकेच आमचे सांगणे.

या दानशूर मं दरिनमा यास अशी

ू परत गो यात धाडावे. रानावनातील हरवा
वनंती आहे क , यांनी या गाईस गाभा यातून काढन

चारा िन ओ याचे पाणी यथे छ पऊ ावे आ ण या मं दरात टाप टपी या नीट खो या पाडन
ू

यात, उदाहरणाथ सुचवायचे तर, हं द ू अनाथ म हलांचा एक आौम उघडावा. ‘ौ ानंद हं द ू अनाथ

म हलाौमा’ सारखी हं द ू रा ा या हतास अतेयंत अवँय असणार संःथा, ःवतःला घर नाह ,

अभकां या रक्षणाथ दमड नाह , हणून या मुंबईस दारोदार भीक मागत आहे ते, याच मुंबईस
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एका पशूला एक मं दर िन पंचप वा नांचे नैवे आरतीधूपारतीसह अ पले जावे ह केवढ

ववेकशू यता आहे बरे ! आता तर ते मं दर या ‘ौ ानंद अनाथाौमा’ या चालकांस दे ऊन टाकावे

आ ण अ हं दं ू या जा यात गवसणा या आप या हं दं ू या पोटची अनाथ लेकरे सोडवून ती

पाळ याकडे तो दानधम ययावा! तो आजचा खरा धमाचार! एका दधाळ
पशूस दे वता हणून
ु

पुजणे िन ितचे गोड दध
ू भुकले या पोट या लेकरां या त ड न ओतता आगीत ओतणे हे िन वळ
वेडेचार होत!

१.६ ह झाली भाबड गोभ

; आता ह पाहा दांिभक उं द रभ

लेग या संकटातून मनुंयजातीचा बचाव कर यासाठ आम या हं द-ू मुसलमानी दे वलसी

संःकृ तीने अनु ाने, य , जप, नवस, बोकड मारणे, क बडा कापणे, ताईत, गंडे, कुरबानी, िनमाज,
ूाथना ूभृती नाना उपाय क न पा हले; पण

ा ‘दे वलसी’ औषधालयांतील एकाह लसीने लेगचा

केसह वाकडा झाला नाह . पण ितकडे युरोप या ‘ व ानलसी’ संःकृ तीने माऽ अशी एक लस
शोधून काढली क , ज यापुढे लेगसारखा भयंकर कोगह दाती तृण ध लागला.

जथे लाखो लोक

पटापट लेगला बळ पडायचे, ितथे ती लस टोचताच शेकडा पंचाह र तर सुख प राहतात, लेगने
यां यावर दात धरला तर

याची यास डस याची छाती होत नाह . पु हा ती लस सोव यानेच

ू क न पढन
ू , या ितथीला क
वापरावी वा ओव याने िनमाज पढन

या वाराला, आ ःतकाने क

ना ःतकाने, भटास बोलावून वा मु लास वा पा यास अशा कोण याह भाकड थोतांडाची अटबीट न
ठे वता! दे वाला नमःका न टोचून या वा दे वाला िध का न, लसी या गुणधमाने लेशमाऽ फरक
नाह ! सृ िनयम तो; ू यक्ष ूयोगाह, ू यक्षिन , ू यक्षिस , पोथीिस न हे !
लेग अकःमात उ -भवलाच तर ती लस टोच याचा जवळ जवळ रामबाण उपाय शोधून

ू ते व ान ःवःथ बसले नाह , तर लेग उ -भवणेह श य तो दघ
काढन
ु ट व यासाठ

आणखी एक अमोघ उपाय काढला—उं द र मा न टाकणे!

याने

लेगूकरणी उं दरांचा नायनाट या

ूमाणात होईल या ूमाणात माणसांचा नायनाट होणे थांबू लागले. गे या दहा –वीस वषात

प ह या दहा वषात लेगने जसे मारले तसे लक्षावधी माणूस मारले न जाता वर ल दोन उपायांनी
लक्षावधी माणसांचे जीव वाचले. सव मनुंय जातीस आनंद झाला.
महा मा गांधींनी बोरसद तालु यातील बेहरा गावी अलीकडे च एक भाषण दले.
हणाले क , “ या बोरसद तालु यात काह दवसांपूव

या ते

लेगने कहर उडवून दला होता. तो रोग

हट व यासाठ जे उपाय तु ह योजलेत यात उं दरास मार याचा एक उपाय होता. शेकडो उं द र
तु ह

यासाठ मारलेत. पण मी वचारतो क , तुमचा जीव जगावा हणून उमदरांचा जीव घे यास

तु हांस काय अिधकार आहे ? ”
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पण सृ ी उलट वचारते क , माझे िनयमन कसे िन कोण या िनयमानुसार हावे ते

सृ क यासदे खील सांगू पाहणारे तु ह कोण? माझाच एक िनयम आहे , जीवो जीवःय जीवनम ्!

आ ण तो िनयम इतका दल
ु य आहे क , याला जीवदयेवर या याने झोडू िनघालेले आ यताखोर

अ हं सेचे आचायह अपवाद नाह त!

यांचा जीव जगवायचा ू

आला क , तेह इतर जीवांची

सरसहा क ल क नच जग यास सोड त नाह त.
काय हणता, पुरावा हवा? अहो, उं दरास मार याचा मनुंयाला काय अिधकार आहे हे
वचारणा या याच अ हं सक वा या या ू येक आघातासरशी गांधीजीं या जभे या फटका याखाली

लाखो सूआम जीवाणू मरत होते आ ण यां या
होते! ःवतःला

ासो

-वासासरशी लाख लाख जंतूंचे मुडदे पडत

ािसता यावे हणून या लाखो जीवांची क ल कर याचा जो गांधीजींना अिधकार,

तोच ःवतः जगता यावे हणून लाखो माणसांना लाखो उं द र मार याचा अिधकार!
या याह पुढे जाऊव माहा मक आवेशाची नशा उपभोगीत गांधीजींनी ठासून सांिगतले
क , “ उं दरांना माणसाइतकाच जग याचा ह क आहे !” अहो, पण माणसांनाह उं दरांइतका तर
जग याचा ह क आहे , हे उं दरां या ू यक्ष शंकराचायानादे खील नाकारता यावयाचे नाह !
मग या प र ःथतीत एक तर उं द र तर मरतो, नाह तर माणूस तर मरतो असा पोच सृ ी
घालते, ितथे उं दरां या जग या या ह कासाठ माणसांनीच आपला जग याचा ह क सोडावा असे
तर कोण या त डाने सांगणार तु ह ?
या अडचणीसाठ च गांधीजी यां यापुरते पुढे सांगतात क , “ िनदान मा यासारखा अ हं सक
तर उं दरास मार यापेक्षा ःवतःच मरे ल.” तथाःतु! तथाःतु!
याला आपला जीव उं दराइतकाच मू याचा वाटतो, याने श य ितत या झटपट तसेच
करावे. आमची ना नाह !
पण आ हाला माणूस आ ण उं द र, बाजीराव िन बरगुडा, िशवाजी िन शेण कडा सारखा
वाटत नाह . सृषट तह अशी समतेची लवलेश सूचना सापडत नाह .
पु हा, उं दरासाठ अ हं से या नावे गांधीजी हणताता तसे ते ःवतः जर मेले तर फरक
काय झाला? उं दराचा जीव वाचला तर गांधीजींचा जीव गेला. कोणाची तर जीव हं सा झालीच!
जीवाजीवातच न हे , तर माणसामाणसांतह जग यामर याचा वचार तारत याने करावा
लागतो ह गो ू यक्ष गांधीजीह , िनदान यां या ःवतःवर बेतली हणजे, चांगले जाणून
णसताता. मी उं दरात रता मरे न, मा मोठा स यवाद आहे , मी मोठा अ हं सक आहे , तु ह सारे
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हं सक! ूभृती वा ये भो याभाब या कंवा द नदब
ु या लोकांवर छाप पाड या या कामी

गांधीजीं या कतीह उपयोगी पडत असली, तथा प ते ःवतः या अंगावर बोतताच अनेक वेळा सारा
दखाऊ वेदा त गुंडाळू न कसे बाजूस ठे वतात, हे अशा ूसंगी ःप पणे न सांगणे हणजे उं द र मरावा
हणून माणूस म दे णा या भाबडे पणाचा रोग रा ात फैलाव यास हातभार लाव यासारखेच होणारे
आहे . असली शीकवण कती अ यवहार आहे याचा, ‘मी ती ःवतः अगद काटे कोरपणे आचारतो’
असे शपथेवर सांगणारे च कशी आच शकत नाह त हे दाख व यापेक्षा आणखी िन ववाद पुरावा तो
थोड यात कोणता दे ता येणार? तसा एक दाखला हा पाहा.
उं द रभ

या या न या धमपंथाूमाणे जर जीव तेवढा समान आहे आ ण हणूनच उं दरांना

जग याचा माणसाइतकाच जर अिधकार आहे , तर शरारात होणा या रोगां या कोण याह
रोगाणूंनाह जग याचा अिधकार माणसांउंदरांइतका असलाच पा हजे. गांधीजींना उं दरात
अप डसाय टस नावाचा असाच एक भयंकर रोग झाला, ते हा हे रोगाणू, हे जीव यां या र मांसावर
यथे छ ताव मार त िन आ ह दधावर
जगतो तसे घावातील पुवावर जगत असत.
ु

या बाप या

िचमुक या जीवांची वसाहत या वसाहत गांधीजीं या शर रात, ऑःशे िलया ऍ लोसॅ सनांची वसाहत
भरभराटली तशी, भरभराटत होती; यांचे जीव सुखाने नांदत होते. पण यायोगे महा माजींचा जीव
संकटात पडताच यांनी श वै बोलावून ती रोगाणूंची वसाहत या वसाहत क ल केली! ‘उं द र
मा न मी जग यापेक्षा मी ःवत-च
मरे न’ हणून आपली शेखी िमरवणा यांनी ःवतः या जीवासाठ ते लाखो जीव कां क ल केले?
गांधीजींइतकाच या रोग पंडांनाह जग याचा अिधकार होता!
परं तु याह पलीकडे जाऊन अशा थोतांडास कोण यातर एका अलौ कक िस ाउसारखे

समजून जे हा याचा रा ास ूकट उपदे श होऊ लागतो ते हा असे हसडन
ू खडसून वचारणे

सावजिनक कत य आहे क , “ महा माजी, आपण जर असे अगद एकांितक अ हं सावाद आहात, तर
आपणच िल ह याूमाणे जमन लोकांस मार यासाठ सश

सैिनकांची भरती कर या या कामी

थकून ताप येईतो आपण वणवण का हं डलात? केवश अ हं से या ू ापुरते बोलायचे तर काय
उं दरांनाच तेवढा जीव असतो िन जमनांना नसतो?”
फार काय, गांधीजीं या बागेत एकदा माकडांनी फार उपिव दला िन स या या नावे यांस
हात जोडले तर ती माकडे गांधीजीं या बागेतील फळफळावळे खाणे सोजीनात. ते हा गांधीजींनी
या माकडांची श य िततक , थोड का होईना, पण हं सा क न मार व यास ूकटपणे िन तसे करणे
अप रहाय असे सांगूनसव न कंबर कसली होती! मग काय, गांधीजीं या बागेत या के यांपेक्षा
लेगम ये मरणा या या हजारो शेतक यांचे जीव कमी मोलाचे होते? के यां या रक्षणासाठ
माकडांची हं सा करणे अप रहाय हणून वैध; माणसां या जीवांस वाच व यासाठ उं दरांची हं सा
अप रहाय असताह िनषेधाह! पण यु
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शांतता, स य, अ हं सा यां या दे वालयात पूजा कर याचा म ा एक या गांधीजींस

िमळालेला नाह . ूाणपणाने आ ह ह

याच दे वतांची पूजा ितत याच एकिन ेने कर त आलो

आहोत आ ण जे हा जे हा या त वास ू यक्ष आचर याचा ूसंग येतो ते हा ते हा गांधीजींनाह
यां या पोकळ िन भाकड या या बाजूस सा न या स -गुणां या भर व िन स यसृ ीला ध न
असणा या आम या या यांूमाणेच यांचा वताव करावा लागतो.
पण उं द र िन माणसे दोघेह वाच व याची जी आणखी एक अजब यु

यांनी सुच वली

आहे ती तर आजपयत या अशा यां या लु यांसच भाकडपणातह मागे टाकणार आहे .
ते हणतात, “ उं द र मार यापेक्षा, उं दरांची उपजच बंद करावी! हे च ोतास सुसंगत आहे !”
पण जर उं दरांना माणसांूमाणेच जगायचा ह क आहे , तर यांस माणसांूमाणेच
ूजननाचा िन वंश वःताराचाह ह क आहे च! मग तो हरावणारे तु ह कोण? काह उं द र मारणे
जर हं सा तर यांचा आमूलाम िनवश करणे, जातची जात उ छे दणे ह शतपट ने इधुक भयंकर हं सा
न हे काय? माणुसक याच मू यमापनाने जर उं दरक मापायची तर कोणताह ःवरा ािभमानी

उं द र असेच हणणार क , ‘एक वेळ आम यातले दहा-पाच हजार उं द र वीर ठार झाले तर चालतील,
पण आ ह आमची उं द र जात या जात िनवश होऊ दे णार नाह ! आ हांपैक

विचत ूसंगी

सांगूनसव न थोडे से उं द र ठार करणारा माणूस जर राक्षस होय, तर आमची जात या जात
ज मतःच असा केसाने गळा कापून, न कळता ठार करणारा शकुनी महाराक्षस समजला पा हजे!’
आम या माणसांना संततीचे सुख जसे अ यंत हवेसे, आम या म हलांना वा स याचा

पा हा जसा उ कट आनंद दे तो, तसेच उं दरांनाह आप या िच या प यां या व सलतेची माधुर

चाख याची हौस असणारच. सार सृ ी या ूजनना या लालसेने वमो हत, याच लालसेने उं द रह
याकुळ असणारच. मग यास

ा व सलते या आःवादास आच वणे, ती जात या जात ख ची

क न यांचे िनःसंतान करणे ह तेवढ हं सा होय क , जेवढ एखादे रा

या रा पूव चे वजेते ख ची

कर त ते हा यां या हातून घडे !
आ ण पु हा, उं दरांची उपजतच बंद करायची कशी? ू येक उं दराउं दर स हटतर या
ख चीकरण कायालयात धाडन
ू ? का क या या संतितिनयामक या यानांस ऐकवून? कां
संतितिनयामक साधने पुरवून?

–मनोहर, जुलै १९३५
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६ .जगातील य चयावत यु े अश य क न टाकणारा अलौ कक शा ीय शोध

!

या ! तुम या अमे रकेची एवढ घमड हवी कशाला ! काय हणे आगगाड , तारायंऽ, वनतार,
वमान, विनलेख, विनक्षेप (ॄॉडकाःट) ूभृती ूक प (inventions) िन शोध युरोप-अमे रकेने
लावले !

या थो याशा उथळ ूक पासरशी काय ते पा

मा य लोक फुगून गेले ! जणू काय

यांनाच असे शोध लावता येतात आ ण आ हा भारतीयांस मुळ च लावता येत नाह त ! मोडले

शेवट

यां या या घमड चे कंबरडे च ! कारण आम या कामकोट या शंकराचायानी गे या

म ह यात युरोप-अमे रकेला यां या बापज मीह कधी सुचला नाह असा एक अलौक क शोध
लावला आहे !
भारतीयांनीह अगद या पड या काळातह काह वै ािनक शोध लावले होते. िभसे, बोस
यांनी युरो पअन लोकांतह बोलबाला हावा असे काह यां ऽक ूक प िन वै ािनक शोध लावले खरे ;
पण ते इतके अलौ कक न हते क

यायोगे युरो पयन तर काय, पण एकंदर मागचीपुढची मानवी

बु च च कत होऊन जावी! ॄ दे वाचा गव उतर यासाठ ूितसृ ी िनिमतो हणून ूित ापून
व ािमऽाने ॄ दे वी माणसाची ूितसृ ी हणून माकड, ॄ दे वी घो याचा ूितःपध

हणून गाढव

इ या द पदाथ िनमून पूव एकदा जी तोड सतोड उडवून द याचे पुराणे सांगतात, ते हापासून
आजवर सा या जगाची आगगाड एकदम कळ दाबताच या ळावरची या ळावर नेणारा असा अ भुत शोध कोणी लावला न हता! आम या कामकोट या शंकराचायानी तसला अपूव शोध लावून
आ हा भारतीयांचे नाव पु हा उजळले! युरोपचे नाकच कापले!
आ ण या ूक पाचा वषय तर कती गहन! एखादा सटरफटर वमानाचा ूक प न हे
तो, मनुंय हणे युरोपात उडू लागला यात रे काय? कावळादे खील उडत होताच क ! काय हणे
बोलपटांचा शोध! आचरटपणा वाढ वलात; दसरे
ु काय केलेत! अितदशनयंऽ काढले—television
काढले! घार नाह का मैलमैल उं चीव न भूमीवरचा कडा पाहत! असले शोध पैशापासर पडले

आहे त! पण जो शोध माणसाला तर काय पण दे वांनाह कधी लावता आला नाह असा शोध लावावा
तर तो आम या कामकोट ं या शंकराचायानीच! दे वांनादे खील जी थांब वता आली नाह त ती यु े च
मुळ बंद पाड याचा, केवळ अश य क न टाक याचा तो शोध शेवट आ ह भारतीयांनी गे या
म ह यात लावला!
तो अ य -भुत शोध पाटणा येथील ूवचनात ौीम छं कराचाय (कामकोट )

ांनी

परमकृ पाळू पणे आप या िशंयगणांस उपदे िळताना ूकट वला क , जर मनुंयांस यु े अश य क न
सोडायची असतील, दे वांनाह साधले नाह ते साधायचे असेल, तर—आहे !

या अितदघट
सा यासह
ु

सांधणारा उपाय आहे . केवळ एक िनयम सव मनुंयांनी पाळला पा हजे. तो हा क —
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‘प व फळे िन गायीचे दध
ू हे अ न जगातील सव मनुंयांनी सेवावे. या अ नामुळे स वगुण

वाढे ल. स वगुण वाढताच यु कर याची मनुंयाची ूवृ ीच नाह शी होईल.’ ूवृ ीच नाह शी झाली
क , यु च काय, पण यु हा श दसु ा मानवी कोशातूनच न हे तर मनांतूनह नामशेष होईल हे
िन ववादच आहे .
या हणावे आता या युरो पयनांना ! आ हा हं द ू लोकांस िनःश

आ ण ितकडे आपण माऽ लाखो मिशनग स, तोफा, टॉपडो, लखता सश

क न ठे वलेत काय !
मोटार , वमाने,

ःफोटक दा ची िन बॉ बची लक्षावधी भयंकर कोठारे या कोठारे ज यत ठे वलीत िन येताजाता

बायोनेट कडे बोट दाखवून आ हास िभववीत होतात काय ? काढला उपाय बघा आ ह ह

यावर !

तुमची यु कर याची ूवृ ीच मा न टाकतो आता ! प व फळे िन गायीचे दध
ू तु हास खायला
लावले क , जरलीच तुमची रग !

या दा

या, बॉ ब या िन वषार धुरां या बळावर माजला

होतात नाह ? अरे , पण तुमचे हे सारे ःफोटक िन मारक शोध उभारलेले असणार

ा टु कार

रसायना या अिध ानावरच काय ते; पण आमचा हा शोध उभारलेला आहे या भ कम ई रा या
अिध ानावर ! ‘परं तु तेथे ई राचे ! अिध ान पा हजे ! स वगुण पा हजे !’ हे वसरलात तु ह ! !
यावर कुणी युरो पयन वचार ल क , प व फळे िन गायीचे दध
ू हे युरो पयनांस खाणे तु ह

भाग कसे पाडणार क

यायोगे यु कर याची ूवृ ीच लुळ

हावी ? मागे एकदा मांजरां या यु

कर या या ूवृ ीपासून उं द र जातीस बचाव यासाठ उं दरांतील एका वचार पु षाने जे हा अशीच
एक बनतोड यु

काढली होती क , घंटा बांधा या मांजरा या ग यात, ते हासु ा एका संशया

ू
उं दराने अशीच शंका काढन
याचा हु पमोड केला होता क , ‘घंटा बांधावी हे खरे , पण ती कशी ?

कोणी ?’ तो ू

उं दरांना जर अजून सोज वता आला नाह , तर प व फळे िन गायीचे दध
ू

भांडकुदळ माणसांना खाणे भाग कसे पाडावयाचे हा ू
येणार आहे , हे

या

आ हा भारतीयांना तर सहज सोड वता

ा शोधाची चे ा करणा या युरो पयनांनी खूप समजून असावे ! प व फळे िन गायीचे

दध
ू हे यांनी आपण होऊन न खाता, जर

यां या या ूचंड तोफां या रणतर ंसह एक लाख

बायोनेटे घेऊन हं दःथानावर
चढाई केली, तर आम या कना यावर पाऊल ठे वताच आ ह रबरा या
ु

ूचंड न यांतून गाई या दधाचा
यां या त डावर णसा नुसता धुवांधार पाऊस पाडू क , यां या
ु

नाकात डात

ास घेता घेता ते हं डे या हं डे घुसलेच पा हजेत आ ण प व फळांची अशी सारखी

गोलंदाजी चालवू क , त ड मटन खायला जर उघडले तर आमची प व फळे यां या त डात पडलीच
पा हजेत! मग बघू या यां यात स वगुण कसा संचारत नाह ! यु ाची ूवृ ी नाह शी होऊन ते
सा ांग नमःकार घालू लागतील, नमःकार! !
प व फळे िन गायीचे दध
ू हे जर मनुंयमाऽ सेवील तर स वगुणांचा अपरं पार उ कष होऊन

मनुंयाची यु कर याची ूवृ ीच बंद पडे ल.

ा जगातील यु े आमूलात थांब व या या वर ल

अ य -भुत शोधासंबंधी दोन-चार आणखी शंका काह संशया मे काढ यास सोडणार नाह त हे
आ ह जाणून आहोत. कारण आजकाल मनुंयाची धमूवृ ी िन ौ ा हे दोन स -गुण नाह से होत
चाललेले आहे त.

या शंकास िनदाळ यास कामकोट चे शंकराचाय समथच आहे त हणा; पण तशा

समम सावरकर वा मय - खंड ५

४८

‘क्ष’ करणे
संशया
आ ह

यांस कसे िन

या संशया

र करावे हे जर आम यासार या समःत ौ ाळू िशंयवगासह समजले तर

यांची त डे परःपरच बंद पाडू .

यासाठ आ ह

या शंका थोड यात सांगत

आहोत. आचाय कृ पाळू होऊन यांची उ रे कशी ावी ते आ हाला ूिस पणे सांगतील अशी आशा
आहे .
गायीचे दध
ू िन प व फळे ह दो ह ह अ ने स वगुणी असली तर

यात या यात भांडखोर

ूवृ ी गाई या दधापे
क्षाह प व फळात कमी असली पा हजे हे उघड आहे . कारण गाई या दया या
ु
उतरतो तसाच िशंगां या अणकुचीदार मारकटपणाचा
सा वक गयाळपणाचा गुण ित या दधात
ु

दोषह

या गाई या दधात
उतरत असावासे वाटणे क्ष य आहे . एव याचसाठ बैल अगद प ह या
ु

दवसापासून िन वळ गाई याच सा वक दधावर
वाढत असताह मोठा मारकुटा ूाणी हणून
ु

वेदांतदे खील संक तलेला आहे . ते हा मनुंय अगद उपज या दवसापासून जर आई या दधा
ु चा

थबह पऊ न दे ता गाई याच सडावर पोसला गेला तर ह

या यात िनदान बैलाइतका तर िशंगाळ

मारकेपणा येणारच! सा वक दे वता जी गाय ती गायच जर लाथा झाडते, फुःकारते आ ण उपिव
होताच श य तो िशमगावर घे यास सोड त नाह , तर बैलाची गो च नको! बोलून चालून बैलच तो!
बरे गाई या दधाचा
सा वक प रणाम बैलावर जर न झाला तर माणसावर होईलच असे
ु

हणावे तर अगद गाई या दध
ू -दह -लोणी-तुपावरच प रपु झालेले गोकुळ चे भगवान बालकृ ंणह

मारकुटे पणात राक्षसांचेह बालवयातच काळ झालेले होते. आ ह आठरा अक्षौ हणी मार वणा या
भारतीय यु ाचा तो मूितमंत रणगंभीर रणो सव जो सुदशनधार ूौढ ौीकृ ंण याची कथा

उ लेखीत नाह . कारण यु ाची ती अद य झुंजार ूवृ ी ूौढ ौीकृ ंणात ते मोठे पणी क्ष ऽयास उ
ते मांस िन म सेवू लाग यापासूनच आली असे हणता येईल. ौीकृ ंण मांस, म सेवीत हे
भारतात ःप च व णले आहे . पण आ ह बालकृ ंणापुरतेच बोलतो आहोत. बाळकृ ंण तर दह ,
दध
ू , लोणीच आकंठ सेवीत ; पण धर राक्षस क चुरड ह

यांची पराबमी ूवृ ी या गाई या

दधा
ु या चरवीत बुडा याचे के हाह आढळले नाह . गोकुळ या गा

या दधात
रवी घुसळताच दधष
ु
ु

पराबमाचेच लोणी िनघे—गयाळ, मवाळ िन आततायीची खोडक जर वणा या यु ाची ूवृ ीसु ा
न वणा या मुदाड सा वकपणाचे न हे .

या गाई या दधावरच
वाढले हणून बालकृ ंण राक्षसांचे
ु

कंबरडे मोड याइतके झुंझार िन बलवान झाले, असे गोरक्षकच अ टहासाने ूितपा दतात ! इतके

ू
झुंझार क , ओठावर ल या गाईचे दध
ू सुकते न सुकते तोच मथुरेला जाऊन बळे बळे भांडण काढन

ू काढावे ! र ाचा पाऊस पाडन
कंसाचे डोके भर रं गणात छाटन
या
ू उ म वृषभासार या डरका
ु
फोड त रं गणात दं ड थोपट त उभे ठाकावे ! गाई या दधाने
जो अंगी येतो, तो स वगुण असा
ु
असतो—यु ाची ूवृ ीच मा न टाकणारा नसतो !

ह , विचत असे अस याचा संभव आहे क , या दे वपािलत, ूभुलािलत गोकुळ या तुंद
गा चे दध
ू आज या या पांजरपोळ मरतुक या गा
नसावे ! माहणून गोकुळ या गा
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गा

या दधाचे
सेवन केले असता आप या अंगी माऽ मारखाऊ सा वकपणा ओतूोत मुसमुसून
ु

यु ाची ूवृ ीच नाह शी होईल !

गाईला िशंगे अस यामुळे ित या दधात
थोडातर मारकुटे पणा, यु ाची ूवृ ी असणे
ु

अप रहाय असे मानले, तर दे खील आचायानी दसरे
ु अ न जे सा वक गुणाचा ूकष करणारे हणून

सांिगतले आहे या वषयी माऽ काह च शंका घे याचे कारण नाह . वृक्षांना िशंगे नाह त, गाईसार या
लाथा झाड याची खोडह

यांस नाह , ते हा वृक्षां या प व फळांत सा वक गुण अगद िनभळ असा

सापडणे अिनवायच आहे . ते हा प व फळे खा

याने मनुंयांत सा वक गुण उ कषून याची

समरांगणातील यु ाचीच न हे , तर नुस या ःवयंपाकघरातील बोचकार याची फार काय, खेळकर
नाक खाज व याचीसु ा ूवृ ीच मारली जाईल हे अगद खरे आहे .

याला तसा ूयोग यशःवी

झा याचा ू यक्ष वै ािनक पुरावाह आहे —माकडांचा ! ती बचार माकडजात इतक सा वक िन
यु ाची ूवृ ीसु ा लेशमाऽ यां यात आढळत नाह अशी कां झाली? माकडाने असेच कोणास
िचड व याक रता नाक खाज वले, कंवा अयो या-ऽंयंबके र ूभृती हजारो माकडे असले या क्षेऽांत
बायाबाप या दशनास येताच यांचे कुंकवाचे करं डेच पळ व, वेड वाकड त डे क न भेडसाव, मुलास

पळवून ने, िचड वताच खा - कनी डस, आपसांत दगड उचलून, झाडां या फां ा घेऊन मारामा या
कर, दक
ु ानावर अकःमात झडप घालून फुटाणे लूट, िनजले यां या पागो यांचे सोगे ओढ त झाडावर

चढवून ख द खद हास—असे कोणतेह खोडकर चाळे , ूाणघे या झ या, र ाळ बोचकारे काढताना
माकडांस कोणी कधीतर पा हले आहे काय? ओरांगओ यांग, िचंपा झी, बेबून ूभृती ूचंड वानरमाकडां या लढाया सै ये या सै ये जमवून िनबीड अर यात चालतात हणून ूवासी हणतात तेह
खोटे असलेच पा हजे. माकडांत हा जो स व गुणाचा ूकष झालेला आहे , तो िनःसंशय या एकाच
गो ीने असणार क , माकडे -वानर यांचा आहार जवळ जवळ सवःवी प व फळांचाच असतो.
ज माचीच एकादशी शु िन अक्षरशः फलाहारच—फराळ!

यांची

हणूनच ती सा वक झाली, यु ाची

ूवृ ीच यां यात उरली नाह ! होय ना? याःतव हे मनुंया, प व फळे िन गायीचे दध
ू तू सेव, क

तु यात स व उगवेल ! स वाचा हं गाम उगवला क यु ाची ूवृ ीच न ेल ! यु ाची ूवृ ीच न ली

क जगातून यु नामशेष झालेच पा हजे ! सश

लोकांची रग जर व यास िनःश

लोकांस हा

अ यु -भुत शोध हणजे केवळ संजीवनीच सापडली ! केवळ प व फळे िन गायीचे दध
ू ःवतः

खा ले िन दस
ु यास खाव वले क आटोपले ! !

हा झाला यु े ना हशी कर याचा अ -भुत उपाय !
आता भूकंप नाह सा कर याचा िततकाच अ -भुत उपाय ऐका !
कामकोट शंकराचायानी यु ा या आप ीपासून मनुंयजातीस वर ल उपाय शोधला न
शोधला तोच भूकंपापासूनह मनुंयास वाच व याचाएक अ -भुत उपाय महा मा गांधींनी शोधून
काढला आहे .
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भूकंपा या सग याच वषयाचा यांनी फार खोल अ यास केलेला दसतो. युरोप-

अमे रकेतह भूकंप वषयाचा पुंकळ वै ािनक अ यास कर त आहे त. साधारणतः भूकंपाचे न क
भ वंय महणाइतके अचूक जर अजून व ानास सांगता आले नाह तर भूकंपाचे सूआम ध के
आगाऊ दरव
ू र कळ वणार यंऽे बर च कायक्षम अशी िनघाली आहे त. आज ना उ ा महणाचे िनयम
जसे आगाऊ आ ण न क ग णता या पकड त मनुंयाने पकडले आहे त तसेच भूकंपाचे पकडन
ू

ठे वता येतील.

यांची कारणे, वेळा गती, ःथाने िन

तपणे वत वता येतील, असा वै ािनक जगात

व ास वाटत आहे . आ ण ू येक भूकंप होताच ितथे जाऊन माग या भूकंपा या तारखांशी,

ःथानांशी, महवेधांशी, भूगभाशी, गतीशी याचे सा ँयासा ँय तुळून जुळून सामा य िनयम असे
काय काय बोधता येतात ते अवलो कले जाते. आकाशातील महोपमहां या ःथितगतींचे अवलोकन
करता करता जसे सूयचंि-महगती महणांचे िनयम सापडले तशाच ू बयेने भूगभाचेह
मनुंयास कळू न वालामुखी िन भूकंप

ांसार या अ ाप मनुंया या

-गत

ाना या आटो यात न

आले या उ पातांचीह नाड मनुंयास गवसेल अशा अपेक्षेत आकडे मोड जडवाद भौितक वै ािनक
जो ूयोगावर ूयोग कर यात धडपडत आहे त तोच—
गांधीजींनी केवळ स वगुणसंप न अंतःःफूत या बळे तो सारा ू
टाकला ! आता भूकंपा वषयी तर ‘त

ा वा नेह भूयोS य

चुटक सरसा सोडवून

ात यमविशंयते!’

या ूकरणी जे

काय सांग यासारखे ते गांधीजींनी सव सांगून टाकले आहे .
ती गांधीूणीत भूकंप व ा थोड यात अशीः
(१)भूकंप कां होतात? दे व रागावतो हणून.
(२)दे व कां रागावतो? मनुंय पाप करतो हणून.
(३)कोणा या पापाने कुठे भूकंप होतो? अःपृँयांना गु वायूरचे दे ऊळ मिास ूांताम ये
उघडले नाह तर बहार ूांतात भूकंप होतो. दे वच नाह
हमालयीन चु यांचे पाप व याला केले तर वे

हणावयाचे महापाप रिशयात वा

याला भूकंप होतो! ! इतर सांगोपांग टाचणे िन

को के ौ ाळू िशंय जसजसे ू तील तसतसे ूिस ले जाईल.
(४)भूकंपावर रामबाण उपाय कोणता? ूाथना!
पा हलेत ना स वगुणाचा उदय माणसात होऊ लागला क

याला चराचर सृष◌्् ट ची सार गौ ये

अंतःःफूत या एका चमकेत कशी ःप पणे ूतीत होतात! कती समंजस हा कायकारण भाव!
कती सा वक हे

ान! उगीच काह कामकोट

या शंकराचायानी हटले क , प व फळे िन गायीचे

दध
ू खा ले क स वगुणाचा उदय अंतःकरणात झालाच पा हजे ! प व फळे िन गायीचे नसले तर
बकर चे दध
ू गांधीजी उगीच सेवीत नाह त ! सृ ीची भौगोिलक

-गते इतक अचूक जाण वणारा

ूकाशाशील स वगुण अ यथा कसला ूकटणार !
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भूकंप व ेची ह गौ ये अचूक आहे त हे तर कशाव न, अशी कुशंका जर कुणास येईल, तर

या स वगुणा या ःवयंूकाशी ू े या बळावर इतर साधुपु षांनी सृ ीची अशीच आणखी काह

गौ ये जी आजवर सांिगतली आहे त ती पडताळू न पाहावीत, हणजे ती कुशंका िनरःत झा यावाचून
के हाह राहणार नाह . वर ल भूकंप ूकरणातील शोधां या तोड सतोड दे णारे हे खालील सा वक
शोध पाहाः
(१) आकाशात पावसा या भरात गडगडते कां ? दे वांची सासू ित या ूचंड जा यात हरबरे
भरडते आहे हणून.
(२) महामार ची साथ कां आली ? मर आईला क बड दली नाह
(३)

लेग

हणून.

ा वष गावात कां आला ? ब हरोबाला गे या वष बारा बोकडांचे बळ दले

नाह त हणून.
(४) समुि खारट कां ? अगःती ऋषीने यांत लघुशक
ं ा केली हणून.
(५ ) दे वाने चंि कां उ प न केला ? मुसलमानांना िनमाजा या िन रोज या वेळा
कळा यात हणून.
(६ ) पंचग य ू यह कां यावे ? ते सवरोगूितबंधक आहे हणून.
(७ ) पंचग य सवरोगूितबंधक आहे याला आधार काय ? वै कशा ावर ल अ यंत
ूमाणभूत िन ूयोगिस मंथ जो गु च रऽ यात सांिगतले आहे हणून.
(८ ) सारे युरोप, आिशया, अमे रका, हं द मुसलमान, भ न ते रोगूितहारक पंचग य
ज मात कधीह पीत नसता रोगाने पटापट मरत कां नाह त ? पंचग यावर यांची ौ ा नाह
हणून.
(९ ) हं द ू लोक ज मभर पंचग य पीत असताह दे वी, महामार , लेग, क्षय ूभृती रोगांस

युरो पयनांपेक्षाह अ यंत अिधक ूमाणात बळ कां पडतात ? पंचग य हे रोगूितबंधक आहे असे

गु च रऽात सांिगतले असताह ज मभर पता पता एखा ा दवशी तर पंचग य प याला
वसरतात हणून.
परं तु वर ल सव शोधांवर कड करणारा िन युरोप या ूक पक श

चे (Inventive

Geniusचे) रे कॉडच मोडन
ू टाकणारा शोध जर कोणाचा असेल तर तो ौी च डे बुवांचा होय. ू येक
फुटकळ फुटकळ अ र ावर वा रोगावर काय तो एकेक उपाय आजपयत या संशोधकांनी िन

ूक पकांनी काढला. कोणी लेगवर, कोणी दे वीवर, कामकोट या शंकराचायानी जु ाचे एक अ र
नामशेष करणारा, महा माजींनी भूकंपाचे अ र नामशेष वणारा; पण झाडू या एका झपा यासरशी

भारतावरची सार ं या सार अ र े
सारे या सारे जळमट जसे आपण झाडन
ू टाकतो तशी ती ददवी
ु

एका पट यासरशी लंबी क न टाक याचा अ य -भुत शोध साधुशील ौी. च डे बुवांनी लावला!

गोरक्षक—न हे , चुकलो! (मनुंयाने रक्षावी अशी गो हणजे कोणी दबळा
पशू आहे असा याचा अथ
ु
होऊन या गोदे वीची वटं बना होते; याःतव मनुंयाने जची सेवा करावी अशा या गोदे वतेचे—)

समम सावरकर वा मय - खंड ५

५२

‘क्ष’ करणे
गोसोवक च डे बुवा

ांनी अगद अलीकडे च ूित ेवर उ -बोिधले आहे क , तर आ ह भारतीय लोक

ऽयोदशाक्षर द य मंऽा या, सगळे िमळू न का होईना, पण एक कोट जपाची सं या भ न दे ऊ

तरSS—तर काय? अहो, सवा र शांती होईल. सार या सार अ र े अकःमात नाह शी होतील.
लेगने पसूदेखील मरे नाशी होईल. भूगभातील पंचभूतांची सार अ यवःथा िन ढकलाढकली नाह शी
होऊन भूकंप असा होणार नाह . गे या दो ह भूकंपातील पडलेली लाखो घरे , दे वळे पु हा आपली
आपण होऊन उभारलेली दसतील. शेतकर ऋणापासून, साखरे चे कारखाने जकातीपासून, िमठागरे
करांपासून, माणसे ढे कणांपासून िन गायी गोिचडांपासून मु

होतील.

वालामुखी थंड होतील,

चुलीवाचून दधे
,
ु साय येईतो तापतील. कोणी आजार पडणार नाह , कोणी मरणार नाह . दंकाळ
ु

दा र य, पारतं य, पांजरपोळ—अ र िततुके न े. केवळ बस या बस या ‘ौीराम जयराम
जयजयराम’ हा ऽयोदशाक्षर मंऽ एक कोट सं या सग यांनी िमळू न जपला क झाले!

या जपास

मोज यासाठ माळादे खील ौी. च डे महाराज चहकडे
पुरवीत आहे त!
ू
खरोखर, आज या सा या ूक पात िन संशोधनात या च डे बुवां या शोधाने उ चांक (रे कॉड)

पटका वला आहे ! आजपयत संशोधना या चढाओढ त युरोपने केलेला रे कॉड,--पटकावलेला
उ चांक—मोडन
ू टाकला !

१.७ उ चांक हणजे रे कॉड
ओघातच आले याःतव या ‘उ चांक’ श दाचे बारसे इथेच साजरे क . भाषाशु

या

आंदोलनाने महारा ापुरती तर िश क्षत जनतेची ूवृ ीच पुंकळ अंशी बदलून टाकून िल खत भाषेत

तर श यतो अनावँयक परक श द िनदान यापुढे येऊ ावयाचा नाह , असा पुंकळ जणांचा िन य
होत आहे , ह समाधानाची गो आहे . या वषयाचा ऊहापोह सारखा चालू ठे वून नवे नवे श द
सुचवीत रा हले पा हजे. जे गुणांनी टकतील ते जगतील, या हे तूने आ ह मधून मधून या वभागात
तसा ूघात चालू ठे वणार आहोत. आज ओघानेच आलेला हा उ चांक श दच चचला घेऊ.
अम याने पोह यात आजपयतचा रे कॉड मोडला, कुणी धाव यात रे कॉड पटका वला, असे

ूयोग वृ पऽांतून िन बोल यांतून ू यह येऊ लागले आहे त. या वेळ च नवीन ःवक य तदथक

श द ूचारला तर तो त ड बसेल, नाह तर पाच-पंचवीस वषात हा ‘रे कॉड’ श दमराठ त तर काय, पण
संबंध हं दःथानातील
भाषांत रे कॉडला ःवक य श द ढ नाह ! पण आपम काढला िन ढ वला तर
ु

सगळे घेतील. हता
मा, जुळार (compositor), व ःत (trusty), ःतंभ (column), अ यावत,
ु

बोलपट, विधमंडळ असे कतीतर श द गे या सहासात वषात मराठ त आ ह

ढ वताच

हं दःथानभर
फैलावले. रे कॉड या ूितश दाची ह उणीव सवास तशीच भासत आहे .
ु

हणून

रे कॉडला, ूवीणतेतील जाःतीतजाःत अंक या अथ , ‘उ चांक’ हा श द आ ह सुचवीत आहोत.
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कोणताह श द कतीह बोधक असला तर

ढ व यावाचून कानास िन मनास चपखल

भासत नाह . उलट टाकाऊ अधवट अथाचा श ददे खील एखा ा अथ वापर त गेले, ढ वला क

समपक वाटू लागतो. रे कॉड हा इं मजी श दच या. कती ग ध या आहे पाहा ! रे कॉड हणजे
न द चे द तर ; रे कॉड हणजे विनलेखाची तबकड —जसे बालगंधवाचे रे कॉड हणजे यां या
गा याची फोनो लेट ; रे कॉड हणजे ूवीणतेतील प हला बमांक. असे तीन िभ न अथ. रे कॉड
मोडले हणजे ती फोनो लेट फुटली क रे कॉड ऑ फसातील फळ कोसळली क प हला बमांक
िछनावला गेला ? पण ढ ने संदभाूमाणे अथ चटकन यानात येतो इतकेच. तसेच वर ल अथ

रे कॉडचा ‘उ चांक’ श द राखून ठे वून याच अथ वापर त गेलो क , तोह

या अथ अगद चपखल

बसू लागेल, अगद तोच भाव य वील.

१.८ कायदा हणजे िनबध
या अंकापुरता दसरा
श द जो आ ह वाचकांपुढे ूामु याने ध इ छतो तो ‘िनबध’ हा
ु

होय! िनबध हणजे कायदा. ह अगद आ हास ला जरवाणी गो आहे न हे क काय क , आप या
कोण याह हं द ू भाषासंघात—बंगाली ते तामीळपयत— ‘कायदा’ (law)

ा समाजा या अ ःत वाचा

पायाच असले या पदाथास ःवक य श द उरला नाह ! जणू काय मुसलमान हं दःथा
ु नात येईतो

आ हा हं दंस
ू कायदा असा पदाथच मा हत न हता, केवळ रानट कळप काय ते या दे शात वावरत !

सग या मनुंय जातीतील आज उपल ध असा आ िन मह म धमकार (Law giver) जे मनू

भगवान ते या भारतीयांचे धमकार (Law giver), यां यातच Law ला ःवतःचा श ददे खील उ
नये ! ह ल जेची जाणीव कायदा श द उ चारताच मनात सुर सारखी बोचली पा हजे. याःतव

कायदा (Law)

ा परक श दा या ठायी ‘िनबध’ हाच श द वापरावा. गेली चार-एक वष क येक

लेखक िन संःथा तो वापर त आहे त. कायदा या श दाचे जे धेडगुजर समास आज ऐकताच वीट
आणतात यापेक्षा

ा िनबध श दांची — पे िन समास कती

लागतात ते पाहाः

कायदा— िनबध
कायदे पं डत— िनबधपं डत
कायदे शीर—नैबिधक
बेकायदे शीर—अनैबिधक
कायदे शा — िनबधशा
कायदे वभाग— िनबध वभाग

—मनोहर मािसक, ऑगःट १९३५
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७ . उ चांकांची साथ
आमचे िमऽ बॅ. खाजगीवाले यांनी लंडनपयत या मोटारूवासा या वरे त जागितक उ चांक
पटकावला, रे कॉड केले.

या वेळेपासून क येक ूकरणी जो तो हं द ःपधाळू जगाचे जुने उ चांक

मोडन
ू नवे उ चांक ूःथापीत आहे , जगावर ताण कर त आहे !
यातह एक वशेष गो ह क , धावणे, लढणे, जंकणे, शोधणे (discover), क पणे (invent)

ूभृती या या वषयांना उ चांक पटका व यासाठ जग िनवडते याच या जु या पुरा या

वषयांत आमचे ःपधाळू चढाओढ कर याची गतानुगितकता दाख वत नाह त; तर आम या विश
आय संःकृ तीस शोभतील अशी पराबमाची क्षेऽेदेखील नवीनवीच िनवड त आहे त! जगावर ताण
कर याचे वषय िनवड यातदे खील उ चांक पटकावीत आहे त! आम या

ा गव

ला कुणी

युरो पयनाने ःवरा ािभमानाची पोकळ व गना हणू नये, यासाठ आ ह वर ल वधानांना

समथ वणार काह उदाहरणेच खाली दे तो. युरोपचे एकमेकांवर ताण कर याचे नेहमीचे टाकाऊ
वषय हणजे वमानो डाणे, ीुवसमुिो लंघने, दग ्- वजय, वषार वायू शोधणे, दरू वनी,

दरदशनी
, (टे लीफोन, टे िल हजन) बनतार ूभृती यंऽे उ -भ वणे अशा ठरा वक प -धतीचे
ू

असतात. पण आम या ःपधाळूं नी उ चांक पटकाव या या वषयां या िनवडणूक तच कसा उ चांक
पटकाव याचा धडाका उड वला आहे पहा. युरोप िनवडते या सो या वषयांना तु छवून कती दघट
ु
क्षेऽेच ःपधसाठ आम या वीरांनी िनवडली आहे त बघा!

एका वीराने गोःतुती हाच अितदघट
वषय ःपधसाठ िनवडला. गोरक्षण पऽा या ूमुख
ु

मुखपृ ावरच धेनूचे, तेहतीस कोट दे वां या रे टारे ट ने पंढर या याऽेस िनघाले या ितस या वगा या
ड यास लाज वणारे , एक सुशोिभत िचऽ छापून यावर मोठमोठे मथळे दले आहे त.
‘ व ाची अनिभ ष

रा ी ! जग जननी! आ ददे वता! ौीं गोमाता! व ाचे क याण करो! !’

कोणास वाटे ल, आ ह गोःतुतीचे हे का पिनक वडं बन कर त आहो! तो आक्षेप येऊ नये हणून
या गोमातेचा िन रोमहषक गो पधार मुखपृ ाचा ितथी तारखेसह प ा दे तो. नाह तर रामायण ह

इ ज मधली कथा आहे असा शोध लावणारा कोणी भावी जाडा ऐितहािसक ह गोगीता िन गोिचऽ

लोहयुगीन अमे रके या जंगलातील को या रे ड इं डयना या अथशू य छाछूंतले वाङमयचौय होय,
असा तक लढवू लागायचा! याःतव ःप सांगून ठे वतो क , ‘गोरक्षण’ मािसका या शके १८ ५ ७
या वषा या आषाढ व १ बुधवार

ा शुभमुहू त द. १७ जुलै १९ ३५ ला िनघाले या अंकात हे

गोिचऽ िन ह गोगीता ूकटली आहे , अगद या वसा या शतकातला तो एक अपूव शोध आहे —छाछू
न हे !
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प वऽ गाय ह बैलाची काय जननी मानली जाई. पुढे असा शोध लागला क , ती हं दंच
ू ीच जननी

आहे . आता याह शोधास मागे टाकणारा हा शोध लागला आहे क , ती अव या ‘जगायी जननी’
आहे ! ‘जग जननी’ आहे ! !
ूथम गाय ह बैलाची रा ी होती. पुढे काह गोशाळांतील गो यांची रा ी झाली. आता ितचे हे

साॆा य वाढता वाढता ‘ौीमती गोमाता’ ‘ व ाची अनिभ ष

रा ी’ झा याची ह ताजी तार आली

आहे ! ती गोमाता अजून अनिभ ष च कां रा हली आहे , एवढे काय ते कळले नाह .

विचत ्

गायीला वेदो ाचा अिधकार आहे कंवा नाह याचा वाद िशवछऽपतीं या रा यािभषेका या वेळ खो
घालणा या कोणा पैठण या पं डतांनी काढला अस याचा तो ठक ठकाणी जरवून या गोमातेचा
वेदो

रा यािभषेक पार पाडणारा गागाभ ट गोरक्षण वृ पऽा या कायालयात अजून सापडला नसेल.

तसा कोणीतर लवकरच सापडो आ ण अजून अनिभ ष च रा हलेली ती ौीमती गोमाता’ ‘ व ाची
अनिभ ष

सॆा ी’ ह एक-दोन अंकातच होवो; ह च ‘ व ा’ची उ कट इ छा के हाह असणारच!
ा गोपुराणात व ण याूमाणे ौीमती गोमाता ह सूय, चंि, तारे , पृ वी, वायू, वषू ूभृती

य चयावत जगाची ‘जग जननी’ िन य चयावत दे वांची ‘आ ददे वता’ आहे असे आ ह सनातनी
लोकच काय ते हणत नसून

ा गोगीतेला केवळ ‘वेदो ा’चाच आधार आहे असे नसून ‘साहे बो ’ ह

तेच हणत आहे , हे िस कर यासाठ अमे रकेतील को यातर फाट यातुट या साहे बाचा कुठला
तर पण इं लश भाषेतील उतारा माऽ आता ‘गोरक्षण’ मािसका या ये याच अंकात ूिस होणे
आवँयक आहे ! पण ते अवघड कृ य क धज यास जो एकच पं डतूवर काय तो क धजेल, तो
पं डतूवर हणजे आपले समाजशा

ौीयुत गो.म.जोशी, बी. ए. (ऑनस) ! ! गो यात

बांधले या गाईला ‘हे जग जननी! हे आ ददे वते! हे व ाची अनिभ ष

रा ी ! ौीमती गोमाते !’

असे संबोिधणारा कोणीतर साहे ब अफाट अमे रकेत ौी गो.म.जोँयांसार या समाजशा

ास

सापडलाच पा हजे. सार अमे रका धुंडाळ यास वेळ नसलाच तर ौी. जोशीमहाशयांनी अमे रकेतील
दोन-चार ूित ीत ॅिम ालये (Iunatic asylums) तेवढ जर धुंडाळली तर काम भागेल.
गाय ह ‘जग जननी’ आहे हा शोध असा लाग यामुळे अनेक अ ाप अ ात गूढे उकलणे
आता अगद सोपे झाले. सूय, चंि, पृ वी

ांचा पता ‘कावळा’ होय असे उ र ीुवाकड ल काह आद

मानवजाती ( यांना उमट लोक रानट कंवा अडाणी जाती हणतात.) यां या धमकथांतून
सांिगतलेले आहे . अथात जगाचा पता ‘कावळा’ हा शोध लागलेला होता. पण सूय, चंि, पृ वी यांची
जननी कोण हे गूढ काह अ ाप सुटले न हते. ते आता

ा ‘गोरक्षणा’ या अंकाने िन ववादपणे

सोड वले आहे . जग पता जसा ‘कावळा’ तशीच जग जननी जग माता ‘गाय’! सूय, चंि, पृ वी

सार

या गायी या पोट ज मलेली गाईची वासरे होत. ित या दधावर
ती वाढली. गोद ु धाचा
ु

म हमाच तसा आहे ! चंि इतका सा वक, थंड, शीतल, शांत कां, तेह आता ःप झाले. तो गाईचे
दध
ू या जननीचे, गोमातेचे धारोंण दध
ू िनयमाने पोटभर पीत असला पा हजे. सूयह गाईचेच

वास ; मग िततका सा वक शीतळपणा कां नाह

या या अंगात? अशी कडक कां?

हणून जर

कोणी पाखंड बांकळपणे शंकेल, तर याचे त ड कोणताह धेनुदास त काळ बंद कर ल क , ‘तो दे ष
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गाई या दधाचा
नाह ! सूय, ज या पोट ज मला, या गाईचे दध
ू हळू हळू चहा प यास
ु
ू पणे सोडन
सोकावला आ ण या द ु चहा या यसनामुळेसूया या अंगात अशी कडक , जळजळ िन हाड ताप
जो झाला तोह याचमुळे.
मुरला!’ केतूने मधून मधून मास याइतका सूय दबल
ु

या दवशी या

अमृताचा एक बंद ू केतू या त डात पडला िन तो बळावला याच दवशी जर सूय चहा न पता

गायीचे दध
ू याला असता तर तो केतूला हार जाता ना, हे उघड आहे . कारण अमृत झाले तर सा या

‘जगाची जननी’ जी ‘आ ददे वता’ गोमाता ित या गोरसापेक्षा अिधक स वःथ असणे श यच नाह !
गाय ह जग जननी आ ददे वता आहे ह महास ये कळ याइतक बु

एकदा स वशु

झाली क , वर ल गूढे उकल याइतक ती कुशामह झालीच पा हजे! !
आ ह ह आम या धेनुदासवगाने जगाशी ःपधा कर यासाठ अगद अपूव आ ण आम या
सनातनपणास साजेल असे हे गयाळपणाचे क्षेऽ िनवडन
ू गाय ह जग जननी िन आ ददे वता आहे , हा

अ यु -भुत शोध लावला िन गयाळपणात ‘उ चांक’ पटकावला, गयाळपणाचे ‘रे कॉड’ केले, या वषयी
‘गोरक्षण’ वृ पऽास मनःपूवक अिभनं दतो.
आ ण आम या गो यात खुं याशी बांधून ठे वले या

ा गाईस या ‘गोरक्षण’ पऽातील

गोगीते या शेवट या मंऽास अनुस न ूािथतो क , ‘हे व ाची अनिभ ष

रा ी ! व ाचे क याण

. प हले गा हाणे हे क , ह
कर ! एक दोन वय (urgent) गा हाणी तर आज या आज दरवीव
ु

बचार पृ वी सारखी युगोयुगे गरगर फरत आहे , ितला भोवळ येईल ! याःतव ितला आम या

मानवांवर याचा काह अिन प रणाम होवू न दे ता, िगरणीकामगार संघा या मागणीूमाणे ू यह
एक तास ःवःथ बसून वुसावा घे यासाठ सुट

ावी आ ण दसरे
ु गा हाणे हे क , ीुवाला, पृ वी या

उलट, जी एकाच जागी युगोयुगे डांबून ठे व याची आम यासारखी ःथलबंद ची िशक्षा झालेली आहे ,
ती र वून मरणा या आधी एकदा तर िनदान चार धामाची याऽा क न घे याची अनु ा ावी ! हे
मा या गो यात बैलासह खुं याशी बांधून टाकलेले गाई, तू व ाची अनिभ ष
व ाचे क याण कर ! तुला
!’

सॆा ी आहे स !

ा गवता या िन कड या या प या मी ू यह पोटभर खावयास दे ईन !

गाय ह जग जननी िन आ ददे वता होय हा शोध लावून गयाळपणात ‘गोरक्षण’ पऽाने जसा
एक जागितक
जागितक उ चांक पटकावला, तसाच दस
ु या एका ितत याच अपूव क्षेऽात दसरा
ु

उ चांक पटकैव यासाठ नारायणमहाराज केडगावकर यांनीह कंबर कसली आहे . जगात आजवर
पुंकळ स यनारायण झाले ; पण एका बैठक स चौरं गीस चौरं ग िभडवून दोन हजार स यनारायण
एकसमयाव छे दे साजरे कर याची धमक कोणाह माये या पूताने आजवर दाख वली न हती ! तो
वबम नारायणमहाराज हे क न स यनारायणीय उ चांक पटकावणार आहे त !
ह बातमी ऐकताच सार अमे रका िन युरोप गभगळ त हावे यात काय आ य !

स यनारायणा या पोथीत एकेका स यनारायणासरशी एकेका राजाने आपले गेलेले एकेक रा य परत
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जंकले अशा कथा आहे त. स यनारायणाचा हा ूताप मा हत असले या युरोप-अमे रकेला एका

स यनारायणाने एक रा य या दराने दोन हजार स यनारायणांनी कती, हे च ऽैरािशक सहज सुचले
आ ण आता आप या रा ाचे होणार तर काय, केडगावकर कती रा ये जंकणार, हणून ते थरकापू
लागले !
वेडे बचारे युरो पयन ! जडवाद रा याचे भुकेले !

यांना काय मा हत क , आ ह या अशा

रा यारा ांसार या तु छ िन आचरट गो ींचे लालसू नाह ! पूव युगातील गो ी पोथीत द या
आहे त, या वेळ आम या लोकांना तसे सकाम स यनारायण कर याची खोड असे. पण या सकाम

भ

चाच वकास िन उदा ीकरण (Sublimation) होऊन आमची आजची भ

पूण िनंकाम, अगद

िनक मी झालेली आहे ! काह तर लाभ हावा अशी तु छ सकाम बु ने आ ह हे स यनारायण
मुळातच कर त नाह . हे पाच-प नास हजार पये जर काह लाभासाठ च आ हास खचायचे असते
तर आ ह ते या डॉ. मुंजां या या सैिनक व ालयास इं मजां या सरसेनापतीनेसु ा ‘हंू , कर तच

आहात ; करा !’ असे सांिगतले, याला नसती का एवढ मोठ र कम दली ? कंवा या आम या
हं द ू अभकांना कोणी पाळ ना हणूनच परधम या या खईत ढकलावे लागते, या अनाथ लेकरांना

वाचवून हं द ू धमा या

ीनेह एक अ यंत धािमक िन परोपकार कृ य कर यासाठ

या रकमेत

एक अनाथालय आ हास ःथापता आले नसते का ? पण या ूकारचे धमकृ य कर यात मोठे यंग

हे असते क , तीह जर ई रभ

च असते तर ती सकाम होते. तशा धमकृ याने पु य लागते. पण

रा ास या योगे जो ू यक्ष लाभह होतो, ते पाप टाळता येत नाह ! याचसाठ आ ह
दमड चादे खील रा ीय वा ऐ हक लाभ असा या धमकृ याने साधणे अश य आहे आ ण हणूनच जे

अगद िनंकाम, अगद पूणपणे िनक मी, अशी भ

के याने पु य आम या पदर पाडू शकते असे

हे दोन हजार स यनारायणांचे धमकृ य शोधून काढलेले आहे .

ा महान ोताची मूळ ूित ाच अशी

करावी लागते, मु य संक पच असा सोडावा लागतो क , ‘हे पाच-प नास हजार पये मी अगद
िनंकाम िन िनक

या कृ यांतच दे वा या नावे खच न; दोन हजार अनाथ हं द ू लेकरां या दयातह

नारायणाची भावना मला ठे वता येईल, या अभकांना संतोष व यातच नारायणाचा संतोष मानता
येईल. नरांतच नारायणाची अिभ य

, ूाणूित ा अ यिधक उ कट वाने संभवते हे भगव -

वचनह मला ःमरते, पण तर ह मी ते कृ य, उपयु

अस यामुळेच टाकाऊ समजून, तां या या

िनज व अशा दोन हजार गड यांनाच दे वाचे ूितक मानणार, िन या गड यांनाच नारायण हणून
पुजणार, फुले, नैवे अ पणार! !’ जी कामास येईल ती भ
अगद िनंकाम, अगद िनक मी, ती भ

कसली! ती सकाम, हणकस! जी

खर ! !

गयाळ गोरक्षणकरांनी जसा तो एक जागितक उ चांक पटकावला; दमड चादे खील लाभ
यायोगे साधणारा नस यामुळे जे सवःवी िनंकाम, अगद पूणपणे िनक मी आहे , असे दोन हजार
स यनारायणांचे धमकृ य शोधून काढ यात जसा नारायणमहाराजांनी हा दसरा
जागितक उ चांक
ु

पटकावला; तसाच मुंबईचे चांभार पुढार ौी दे व खकर यांनीह धमा या स यःव पाची याखअया
स या
कर या या काय ितसरा एक उ चांक पटका वला आहे ! उ चांक पटकाव याची हं दःथानात
ु

एक साथच आली आहे !
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वेद मानील तो वै दक धम, कुराण हणेल तो मुसलमान धम, बायबलात आहे तो भ न
धम अशा अनेक विचऽ िन बु ह न या या आजवर धम श दा या झा या. पण बु ला वेदांतले
वा कुराणातले वा बायबलातले काह पटले नाह . ू यक्षाने धडधड त खोटे पडणारे वधान

ा

पुःतकांम ये सापडले तर तोह धम मानायचा काय? या अडचणीमुळे धमा या वर ल या या फोल
ठरत. पण आता दे व खकरांनी धमाची अशी एक सुटसुट त, बु ला मा , ूयोगक्षम या या केली
आहे क , ती अगद एखा ा बाजारभावासारखी पये-आणै-पैत रोखठोक मोजून यावी ावी!
मोक्ष-मु

, ःवग-नरक, ै ता ै त, फार काय दे व आहे क नाह , अशा कठ ण िन शुंक

सालपटांत िन कवचांत धमाचा गीर आजवर बंद झालेला अस यामुळे तो सालपटे िन कवचे
सोल यात िन फोड यातच मनुंय बेजार होई; धमाचा जो सरस गीर तो हाती ये या या आधीच
मनुंय म न जाई. पण दे व खकरांनी केले या धमा या या येची ह गंमत आहे क , ित या
मंऽो चारासरशी मोक्ष-मु

, दे व-दे वतां या शुंक नरो या, सव या िन सालपटे झटकन आपोआप

गळू न धमाचे खोबरे तेवढे च हाती येते, खरोखरच दे व खकरांनी धमाचे आगद खोबरे केले!
यांनी मुंबईस एका या यानात सांिगतले क , “ हं द ू धमास मी सोडणार; मुसलमानी,

भःती वा कोणताह दसरा
धम ःवीकार या या आधी मी मु यतः हे पाह न क , या धमात
ु

गे याने आ हास आज िमळाले आहे , याहन
ू शेकडा अिधक ूितिनिध व, शेकडा अिधक मते
विधमंडळात िमळतात क नाह ?

या धमामुळे विधमंडळात अिधक मतदार आ हास िमळे ल, तो

धम मी ःवीकारणार! ”
हणजे दे व खकरांस जो शेकडा अिधक मतदार दे ईल तो धम, तो ःवीकारणीय धम, खरा
धम!
वा रे वा! धमाची कशी काटे कोर या या, कशी बाव नकशी कसोट शोधून काढली आहे

ह ! जो मु

दे ईल तो, जो दे व दाखवील तो, जो आ म वकास कर ल तो, कुराणात वा पुराणात आहे

तो, अशा गौडबंगाली छा-छूं या या यांमुळे धम हणजे न क काय हे एकासह कळत न हते.
कारण आ मा काय, मु

काय, दे व काय, हे च कळणे कठ ण!

या या या, कसोट , ती धम

मोजायची मापेच जर धु याची घडलेली तर धम तोलून, तासून, पारखून आजवर घेताच येत नसे
यात काय आ य!
पण आता ती अडचण संपली. अगद अंकग णतीय काटे कोरपणे, अगद दरसाल
दरशेक या या कसोशीने आता धम पारखून घेता येईल. तुझा धम कती पैशा पासर बोल, असे
आता रोखठोक वचारता येते! खरा धम कोणता? तर दे व खकरांस शेकडा अिधक मतदार दे ईल
तो! अिधकांत अिधक शेकडा मतदार बौ होऊन िमळे ल तर बु धम खरा; भ न होऊन िमळे ल
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तर भ न धम खरा; मुसलमान होऊन मतदार शेकडा अिधक िमळे ल तर मुसलमानी धम खरा ! !
!
बघू या आता दे व खकरमहाशयांनी पुकारले या या िललावात कोण अिधक बोलतो ते—बु
क जीजस, क महं मद !
धमाचे िन

त स यःव प ठर व या या आजपयत या सा या ूय ांवर ताण क न

दे व खकरांनी जागितक उ चांक पटकावला खरा !
पण एक गो माऽ यां या धमिनणया या या युगांतरकार

या यानात जरा घोटा याची

वाटते. ‘ यात आ हास अिधक ूितिनिध व, विधमंडळात अिधक मतदार िमळे ल, तो धम मी
ःवीकार न,’ अशी महनीय िन महोदर घोषणा के यानंतर ते जे लगेच हणाले हणतात क , ‘मी
स या कुराण िन बायबल आणून अ यासीत आहे ’ या वा याचा अथ काय? का यां या
या यानाचे पआितवृ छाप यात ते वा य यां या त ड चुक न घातले गेले?
‘माझा धम ःवीकारताच मुंबई विधमंडळात कंवा अम या तम या ज हाबोडात अमुक
शेकडा मतदार िमळे ल,’ असे कुराणात वा बायबलात कुठे तर सांिगतलेले असलेच पा हजे असा का
दव खकरांचा समज आहे ? कोणता धम ःवीकारला असता मुंबई विधमंडळात शेकडा अिधक

मतदार िमळते, याची मा हती यांना बचारा महं मद वा मनू वा जीजस कशी पुर वणार ? ती

यांनी कुराणा या प यावर न माग वता ग हमट हाऊस, बॉ बे (पोिल टकल डपाटमट) या प यावर
मागवावी !
पण या अथ दे व खकर ूभृती मंडळ ंनी बायबल-कुराणांची एकेक ूत आण वलीच आहे ,
या अथ

यांनी ती समम वाचावी हे च ई . कारण हं द ू धमाूमाणे आम या मुसलमानी धमात वा

भःती धमात वषमता अशी नाह च, आमचा धम सव माणसे समसमान मानतो, असे जो तो
मौलवी िन िमशनर जे गजत रा हला आहे , ते कती स य आहे , ते तर
ितसरे ू

सोडले तर

यांना कळू न चुकेल ! दसरे
ु

यांनी गुलामिगर ची ूथा या धमानी संमितली आहे क नाह येवढे जर

पाहन
ू ठे वले तर मानव समतेचा टभा या धमानाह िमर व याचा कती ह क आहे हे ःप होईल !

मुसलमानी धमाूमाणे एकाच न हे तर हजारो माणसांना, गुलाम हणून भर बाजारात वांगी वका व

तशी, मुसलमान बादशाह, अमीर, मौलवी तर काय, पण ू येक ूित त घरधनी वकत दे ऊ-घेऊ

शकतो. मु ःलम सेनापतींनी जंकले या लढायांतील सारे पाडाव केलेले लोक यांचे गुलाम हणून
यांना धमा ेूमाणेच ध न ने यास ू यवाय नाह . आ ण याूमाणे आ ृका, एिशया,
युरोपमधील हजारो बनमुसलमानी हणजेच ‘काफर’

या-पु ष, बाल-बािलका मुसलमानांनी

गुलाम क न वकले या आहे त, राब वले या आहे त,

ाची मुसलमानी इितहासातील पान िन पान

साक्ष दे त आहे . जी माणसे गुलाम हणून पाडाव झाली, ती धमशासनाूमाणेच यां या ध याची
‘म ा’—जसे पशू तशी म ा—होई. पु ष गुलामाला बायकोचा ह क नसे,
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ह क नसे.

हणजे यांना कौटंु बक जीवनाची ःवतंऽता नसे.

यांची मुले यां या ध याची म ा,

जशी आप या गो यातील गा ची वासरे आपली म ा असते, या गाईबैलांची नसते. गुलामा या

ह या या मुलास ध याने घर या क बजी या पलासारखे वकावे, राबवावे, दे ऊन टाकावे. गुलामांना
घर, दार, पैसा ःवतंऽपणे ठे व याचा ह क नसे. थोड यात हणजे ती नैबिधक ं या (legally as
such) माणसेच राहत नसत ! अशा र तीने लक्षावधी

ी-पु षां या समानते या तर सोडाच, पण

माणुसक या ह कांसह नाकारणार ह गुलामिगर ची ूथा मुसलमानी वा भःती धमात सरसहा
संमितलेली आहे !

यातह या दोन शतकांत ती द ु ूथा जी बंद पाडली ती भः यांनी पाडली ;

मुसलमानी धमात न हे ! मुसलमानी रा ांना गुलामिगर बंद करणे भाग पाडावे लागले ! हा

इितहास शाळाशाळांतील बिमक पुःतकेदे खील घोक त आहे त ; इतक ह गो िन ववाद आहे .
आण

ा एका उदाहरणाव नसु ा मुसलमानी वा भःती धम वा धमशासन सव माणसांना समान

मानते, वषमतेचा यांना ःपशसु ा झालेला नाह , ह घमड कती खोट आहे हे उघड होणारे आहे ?
ते हा दे व खकरांनी सव मनुंयमाऽाची समता, धमभोळे पणापासून संपूण अिल ता,

धणपुःतकां या पुराणांची वांगी ू यक्ष यवहारात खाता येतात ह आशा कोण याह हे तूने महं मद
वा जीजस वाचावयाची तसद न घेतली तर चालेल. धम हटला क घरोघर माती या चुली !
जकडे ितकडे पुराणाची वांगी पुराणात, कुराणाची कुराणांत ! भ न-कॅथॅिलकांनी भ नूोटे ःटं टां याच उड वले या भयंकर क ली िन केलेला धम माद अमानुष संहार िन हालहाल वाचा,
िन मग समते या, स हंणुते या गो ी बोला !
ते हा ौी. दे व खकरांनी समते या कसोट वर खरा धम कोणता ते ठर व याचा वेडा नाद
सोडन
ू दे ऊन यां यापुरती यांनी जी फ कड या या शोधून काढलेली आहे आ ण धमशा ीय
शोधात जागितक उ चांक पटकावला आहे , तीच यांनी उचलून धरावी. खरा धम कोणता ?

ःवीकारणीय धम कोणता ! तर जो दे व खकरांस अिधक मतदार मुब
ं ई विधमंडळात िमळवून दे ईल
तो ? आज मुसलमानांस ती िमळते, तर हा मुसलमान ! उ ा हं दंच
ू ा दवस आला, यांना अिधक

मतदार िमळाली, हा पु हा हं द ू ! हा खा या खरा ! !

— कल ःकर मािसक, १९३६
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८ . धािमक छा-छूचा कायकारणभाव
मानव जातीवर येणा या उ पात-अपघाता दक संकटांपासून बचाव कर याचे उपाय शोध यासाठ
अ ाना या धािमक छा-छूची वाट सोडन
ू व ाना या कायकारणभावांची वाट चोखाळू लागताच

यांना मनुंयावर कोसळणा या एकेका अ र ावर कधीह न फसणारा असा एकेक अमोघ उपाय कसा

सापडू लागतो पाहा!

१.९ पा यात बुडणार नौयाने
आजवर महासागरात कंवा न ांम ये लहानमो या नौका, तारवे, ूचंड बांपनौका बुडू न

को यावधी माणसे पा यात तडफडत मेली असतील! समुिदे वतेला ूसाद यासाठ नारळ फेकफेकून
मचवे हाकारतात; पण तर ह ता एकदा का फुटले क ूाथनांचे पवताएवढे बोळे जर

यात क बले

तर ते भोक बुजत नाह , हा अनुभव मनुंयास आज हजारो वष सारखा येत आहे . समुिात तारवे

बुड याचे बंद करणारा उपाय अ ाना या धिमक छा-छूत सापडला नाह तो नाह च! परं तु ती

झालेली दशाभूल मुधा न समुिात तारवे बुडतात याची सृ ीशा ीय बणे शोध यासाठ व ानाची
खर दशा धरताच तो उपाय मनुंया या आटो यात आला.
नौ व ेत हे आ यकारक प रवतन करणारा शोध अमे रकेतील वदरःपूनसाहे बांनी लावला अस याचे
अिधकृ त वृ अलीकडे च ूिस झाले आहे .

ूमाणे तारवे िन आगनावा बांध या गे या

यां या यु

तर पा यात या बुडू शकणार नाह त, असे यांनी ूयोग दाखवून िस के याचे कळते.
तारवां या एका खोलीत खाली एक मोठे भोक पाडले.

यांनी

यातून समुिाचे पाणी स स कर त आत घुसू

लागताच यां या न या वायुयंऽा या साहा ये यांनी इतका वायु आत भरला क , या दाबासरशी ते
सारे पाणी परत समुिात खाली दडपले गेले. भोक तळाशी तसे या तसे असता पोला द प यासारखा
तो वायुचा दाब या भोकाचे त ड बंद क न रा हला होता.

यावर ल दाबामुळे पा याचा बंदहू

भोकातून वर येऊ शकेना. अशा ूकारे जल िन वायू यांची परःपर झुंज लावून द यामुळे एखा ा

भगदाडासरशी मोठमोठे तारवे िन आगनावा दसता दसता समुिात बुड याचे भय नाह से झाले! ह
यु

जर पूणपणे यशःवी ठरली तर को यावधी पयांची म ा, व िन ूाण वाचवीत राह याचे ौेय

वदरःपून यांनी सततचे संपा द यासारखेच होआल!

या व ानाने समुिा या तळाचा ठाव घेऊन

तेथील संप ी वर आणली, समुिा या तळाशी ूवास करणा या पाणबु या शोधून काढ या, आगनावा
बन व या, ते व ान हजारो ूवाशांनी गजबजले या टटॉिनकेसार या महानौकांना सहजासहजी
ग ट कर याची समुिाची खोडह आज ना उ ा मोडू शकेल. धािमक छा-छूने माऽ यांपैक ऐकह

गो सा य होणे श य झाले नाह , कधीह होणार नाह . वेद, कुराण, पुराण वाचा कंवा वाचू नका,
तारवाला भगदाड पडन
ू समूि आत घुसला क , भट, पाि , काजी ूभृती यां या वेद-कुराण-
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बायबलां या ूतींसह पा यात बुडणार. पण भगदाडांनीसु ा पा याचे तारवे न बुड याची वै ािनक
लु ी सापडली क ज मात ूाथना, िनमाज न पढणारे ‘ना ःतक’ह तरणार! हा ठाम िस ा त!
असाच एकदा केसाळपणा िन काळे पणा घाल व याचा उपाय कोणी लवकर काढ ल का? ॄ ,
िचनी, जपानी ूभृती मंगोिलयन लोकांची वचा सुवणपीत असते. वशोिभत केसाळपणा ित यावर
मुळ च नसतो िन तर ह जे केस सुशोिभत ते यां या मःतकावर वपुल असतात. ते हा केसाळपणा
घेल व याची सोय िनसगात आहे हे िस च आहे . ती सोय कशी साधता येते तो कायकारणभाव
आजून मनुंयास कळला नाह अतकेच. वाःत वक पाहता युरो पयन
शोभा िन लाव य केसाळपणाने फार उणावलेले असते.
घाल व याची यु

ी-पु षां या वचेचे मादव,

यांचे लक्ष हा वशेिभत केसाळपणा

शोध यात पूव च वेधावयास हवे होते. गोरे पणाची गो थोड िनराळ . कारण

थंड वायुमानामुळे युरोपीय रं ग उपजत गोरा.

यामुळे काळा रं ग घाल व याचा ू

आहे . उंण

वायुमानामुळे यांचा रं ग हळू हळू काळा पडत आहे या हं दःथाना
दक दे शांचा. पण आमचे ते दे श
ु

अजूनह धािमक छा-छूं या अ ानयुगातच गुरफटलेले, सृ ीवर मनुंयास श य ती ती स ा

गाज व याचे साम य दे णारे व ानयुग जे हा हं दःथानात
उगवेल, ते हा कोणी हं द वै ािनक
ु

आमची सगळ मुले गोर पानच हटकून कशी िनपजतील याचा अमोघ उपाय खाडकन शोधून काढ ल,
यात आ हास फारसा संशय वाटत नाह . कारण सृ ीत तशी सोय आहे हे ू यक्ष दसत आहे .
सृ ीघटकांचे वै ािनक कायकारणभाव शोधीत युरोप कसकसे ूगत िन ू

बनत चालले आहे हे

काह ताजे दाखले दे ऊन आ ह वर जसे दाख वले, तसेच सृ घटनांचे धािमक छा-छूतले अ ािनक

कायकारणभाव शोिधत आ ह कसे अिधकािधक पढतमूख बनत चाललो आहोत

ाचेह

याच गे या

वषातले काह दाखले खाली दे त आहोत.

ू
१.१० धािमक छा-छचा
कायकारणभाव
बहारम ये भूकंप कां झाला? ॄा म, क्ष ऽय, वैँया दक लोक, भंगी धेड, डोम यांना िशवत नाह त
हणून!

वे

याला भूकंपाने एका राऽीत वीस हजार माणसे मुलाबाळांसह जवंत पु न का ठार

केली? मनुंयां या ‘पापा’मुळे दे व ‘रागावला’ हणून! कोण या मनुंयांनी असे कोणते भयंकर पाप
केले याचा न क िनणय व या या ूाथनामं दरातील भजनानंतर ऐकू येणारा ‘आतला आवाज’
लवकरच सांगणार आहे ! दाभोळे येथे महारवा यात भयंकर अशी पटक ची साथ कां उ -भवली?
भूकंपाचा वर ल धािमक कायकारणभाव जत या िनःशंक िधटाईने व या या मगनवाड तील संताने
सांिगतला ितत याच िनणायक ःप पणे दाभोळ या महारवा यातील संितणीने या पटक या

साथीचा कायकारणभावह सांिगतला क , ‘मर आईचे गे या तीन वषाचे तीन रे डे तु ह अजून बळ
दले नाह त हणून!

हणून पटक ची साथ आली!’ पटापट माणसे मरणा या

ा पटक वर लस

टोचून घेऊ, औषधे पऊ, का काय उपचार क ? दे वऋषीण हणाली, ‘दे वाला गा॑ाणे घाला! टोच
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वा औषधपाणी कर नका. शेणाचे तीन प टे मी घराभोवती ओढ ये.

या पटक या ‘बा’ याने बी ते

ओलांडू न घरात येववणार नाह !’
वर ल ू ो रे काह चे ेचा वषय नाह त बरे ! ती या या ूसंगीची एक अ यंत गंभीर शा
आहे ! एखा ा गु

ा

वाकषणा या िस ा तासारखी ती ती वा ये या या धािमक त ांनी िनःशंक

गांभीयाने उ चारली आ ण यांना वेदवा यांूमाणे व ासणा यांची सं या आजह हजारांनी मोजता
येईल! ह धािमक छा-छू चे ा असती तर ितला कोणी कवड चेह मू य दले नसते. पण ती चे ा
नाह ; ती आज लाखो भोळसटांची ूामा णक िन ा आहे ! ह धािमक छा-छू इतक गंभीर आहे
हणूनच तर इतक भयंकर वाटते. ितचे गांभीय हे च रा ा या बु ॅंशाचे मापन ठरते !

१.११ वड िन ॄ

ांचा कायकारणसंबंध

तु ह सारा वेदवेदा त, शांकरभांय वाचून, ववंचून पालथे घातले असाल ! फार य़फार तर
तु हाला ॄ

िन माया यांचा संबंध कळला असेल ! पण जगात आजवर कोणाला तर ॄ

िन वड

यांचा संबंध कळला आहे का ? ूित ेवर सांगता येईल क , नाह कळला ! मग ऐका तर. असे
िनगूढ त व गु कृ पेवाचून कसले कळणार ?

हणून ूथम सिम पा णगु मेवािभग छे त ् ! याःतव

व हाडात एक ज ासू ौीमत ् परमहं स तुकडोजीबुवा यां या चरणदशनाथ जाऊन अिलकडे च वन वते

झाले क , ‘महाराज ! आपण ॄ

ानी, कवी परमहं स. आपले हजारो िशंय. आपण एक मोठा य

कर वलात. हजारो लोकांना अ नदान दलेत. अशा आप यासार या थोर ॄ
या या हे कसे काय ?

ा याने सतत व या

वड फार याय याचा दे हावर फार वाईट प रणाम होतो असे हणतात !’

या ू ास ऐकून ौीमत ् परमहं स तुकडोजीबुवा ते गूढ कसे उकलवून दाख वते झाले हणता ? ते

अमरावती या ‘उदय’ पऽात या या बातमीदाराने व णले या मा हतीव न सांगू या. महाराज

तुकडोजीबुवा अगद प ह या ूतीचे वड पऊ आहे त. भ गण वड मागून वड चेतवून दे यात
अ याहत गुंतलेले असतात. कारं जा या फवा याूमाणे यां या मुखातून सतत धुराचा अखंड लोट
वाहत असतो. ूःतुत बातमीदाराने ौी. नानाराव अमृतकरां या बंग यावर वर ल ूकारचे ू

वचारले. महाराज तुकडोजीबुवा हणाले, ‘अहो वड चा दे हावर वाईट प रणाम होणार तर होवो !

दे हाचे काय ? बोलून चालून तो नीिशवंत ! दे ह पडला तर पडो ; काय िचंता !’ बातमीदार हणाला,
‘स याक रता, धमाक रता दे ह पडला तर पडो असे हणणे यो य ठरे ल ; पण वड प यापायी दे ह
पडो, असे हणणे यो य कसे ? उ ा दा डाह तसेच हणेल !’
हणाले, ‘तु ह वड वड
धूर ॄ

हणजे काय समजता ! ॄ

यावर महाराज तुकडोजीबुवा

ानाचा ूवाह तोच वड चा धूर ! वड चा

ान घेऊन बाहे र पडतो ! तो अवतीभोवती वाहतो तसे ॄ

ान फैलावतो ! ऐका, भजन !’—

‘ बड म या मजा है ।
तुमको खबर नह ं।।
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नाभी से ऊठ पावे।
ॄ ांड घूम पावे।।
उरउरके दम लगावे।
तुमको खबर नह ं।।’
बातमीदार हणतो, ‘बुवांचे हे भजन ऐकणा या अनेक भाब या भ ांना सहजच वाटते,
वड या

ा धुराम ये ॄ

ानाचा काह गूढ अक असेलह रसरसलेला ! नाह कोणी हणावे ?

यांना यातह दै वीपणा दसतो !’

यावर आमचे इतकेच हणणे क , परोपकारात जो पु ष रत

आहे तो वड पतो हणूनच काह अस पु ष होत नाह . जोवर कोणी दस
ु या या व या चोर त
नाह कंवा दस
ु या या त डात यांचा धूर बळे बळे क बीत नाह , तोवर ती एक तु छ वैय

क हौस

हणूनच दल
ु क्षणे यु . पण ःवतः या वड प यासार या लहानमो या यसनांचे समथन

ॄ

ाना या बातांनी कर यास या लोकांत मोठमोठे महं त धजतात आ ण यां या या धूत वा

मूख श दांतह ‘दै वी गूढ’ भ जन शोधीत बसतात, या लोकांची बु , ववेक िन सृ िनर क्षणश
धािमक छा-छू या अफूने कती मूिछलेली असते ते माऽ लक्षात घेतलेच पा हजे. ॄ
वड चा धूर हणे ॄ

ान घेऊन पोटाबाहे र पडतो ! वा रे ॄ

ान ! वा रे ॄ

ा यां या

ा यांचे सृ ी ान !

१.१२ सौभा यकां क्षणी कुमार कालवड चे ल न
धािमक छा-छूं या कायकारणभावाचा आणखी एक ताजा दाखला हणून िश क्षतांनी
गजबजले या भर उमरावती नगरात घडलेला एका कालवड चा—एका गो-ह चा—हा ल नसमारं भ
पाहा ! कोणी िमस सेयोने ह बातमी सांिगतली असती तर आ ह ितला आम या समाजाची टर
कर यासाठ ितने ती बनावट गो रचली असली पा हजे, इतके का आ ह दधखु
ु ळे आहोत, असे

हणून चांगली फटकारली असती. पण डॉ. कृ दा. व हाडदे शपांडे यां यासार या एका ःवािभमानी

ःवधमबंधूनेच ती सह सह ूिस ली अस यामुळे ती नाकारताच येत नाह . ती घटना अशीः
अमरावतीतील एका घरा यात भूतबाधा होत अस याचा संशय आला.

यावर काय उपाय योजावा ते

ठर व यासाठ शा ीमंडळ स पाचारले. धमिसंधू, िनणयिसंधू ूभृती ऽकाल

सनातन

ाना या

व कोशांना चाळू न-पाखडन
ू िनणय दे यात आला क , या भूतबाधेला एक नं दके रच काय ते टाळू

शकतील. नं दके रास ूसाद वले पा हजे.

यांचा उपाय पाहता एक तदथक ोत सापडले. ते हे क ,

शंकरभगवानांचा नंद अजून कुवार, यामुळे असंतु . ते हा याचे पत क क पून जर को या वृषाला
वरःथानी योजले िन कालवड ला वधूःथानी आ ण यांचे यथा वधी ल न लावले, तर नं दके र
ूस न होतात आ ण या विश

वधी या पु याने अशा ूकारची भूते पळू न जातात.

ा

िनणयानु प एक ‘सुंदर, खाशी, सुबक, ठगणी’ गो-ह िन ितला एक ‘त ण, कुलीन गो हा’ असा वर

पसंत कर यात आला.

ा गो हाम ये नंद ची ूाणूित ा होऊन या ‘नंद

पणे वृषाय’

ल नमंडपात िमरवत आणले. ल ना या आमंऽणप ऽका सवऽ वाट या हो या.
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बु

या उभारले या मो या मंडपात पाहणे
ु मंडळ ंचा थाट जमला. सीमांतपूजन ूभृती विध

यथासांग मंऽघोषासह उरक यात आले. गोरजमुहू त साधून ती नरमाद ल नासाठ मंडपात आणली
गेली ! आपाप या िशंगांनी िन शेपटांनी सुशोिभत अशी ती वधूवरे मुंडावळ बांधून वरमाला घेऊन

उभी असता ‘सावधान शुभ ल न !’ अशी

जांनी चेतावणी दली आ ण मंगला कां या शेवट या

चरणासरशी वा ांचा कडकडाट हो साता तो ववाह संपा दला गेला ! ! भटांना द क्षणा द या.
वरवधूपक्षांना अहे र झाले. भोजना या पंगती झड या. तो जावई नंद िन ती सौभा यवती कालवड
गोरक्षण कायालयातील गो यात मधुमीलनाचे सुख स या लुट त आहे त !

गा ािगर ा अंथरलेले पलंगह

या गो यात

यांना पुर वले आहे त कंवा नाह त तेवढ मा हतीह डॉ टरमहाशयांनी

ूिस ली असती तर बरे झाले असते !
महारा दक आम या ःवधमबंधूं या मानवी वरवधूंची ल ने लाव यास जे भट आपले सोवळे
वटाळे ल हणून जात नाह त आ ण जे मंऽ यांची प वऽता बाटे ल हणून हणत नाह त, ते भट
या बैला या ल नाला गेले, या पशू या अंगावर शाली पतांबरांसह हात फर वते झाले, ते संःकृ त

मंऽ हणते झाले ; आ ण हे सारे एक धािमक गंभीर संःकार हणून ! आम या धमाचे वडं बन

आमचा क टर धमशऽुदेखील यापेक्षा अिधक आचरटपणे काय क शकेल ? धािमक छा-छूचे हे
अ ानयुग संपून हं दःथानात
व ानयुग कधी उगवेल ?
ु

–मनोहर, माच १९३६
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९ . पु हा एकदा गायः हािनकारक धमभावना
महारा -शारदे त आ ह गाय हा िनबंध िल ह यापासून गोरक्षण कोण या

ीने के यास रा ा या

हतास पोषक होईल याची पूव कधीह झाली न हती इत या कसोशीने िन उ कटपणे चचा चालू
झाली.
परं तु गाई वषयी या प ह या लेखापासून आ ह जे दहा-पाच लेख िल हले या सवाम ये आमचा

मु य हे तू गोरक्षण संःथांची सुधारणा कंवा यां या सुधारणेमुळे रा ाचे धन कती कव या वाढू
शकेल इतकाच काय तो न हता. आप या अनेक ‘धिमक’ छापा या समजुती, ौ ा, आचार,
ोतवैक ये. ढ

ां या मपळाशी पूर◌ी
् के हातर काह तर लोक हतास उपयु

असा हे तू असला

पा हजे; परमतु हजारो वषाम ये जगात या उलाढाली झा या, यामुळे आप या हं द ू रा ा या

प र ःथतीत जे बदल झाले, मनुंया या

ान व ानात युरोप-अमे रकेसार या ू यक्षिन िन

बदलले या प र ःथतीला त ड दे यासाठ

या वाढ या व ाना या कसोट वर या आम या धािमक

ूयोगशील बु वा ां या य ातह गे या दोनशे वषात जी आ यकारक वाढ झाली, या उलाढालींनी

छापा या ढ ंना िन भावनांना पु हा एकदा तासून घासून घे याचे, यांची बोथट झालेली धार पु हा
एकदा तीआण िन पाणीदार कर याचे काम गे या द ड हजार वषाम ये तर

हण यासारखे असे

झालेच नाह .
सग या हािनकारक ‘धमभावना’ जर कोणती असेल, तर ती
समजुतींना आज या वाढ या
याड भावना होय!
सनातनः!’

ा पुरातन आचारांना वा ढ ंना वा

ानाची िन िमळ वले या अनुभवाची कसोट लावताच कामा नये, ह

या सा या पाच हजार वषापूव या ढ िन आचार आहे त. ‘एष धमः

ापुढे कतीह हािनकारक छरत गे या तर

या बदलताच कामा नयेत, यांना कसोट

लावणे हाच अधम! कारण या ू येक आचारावर िन ढ वर ःमृतींचा िन ौुतींचा एकच ठरावीक
छाप पडलेलाः ‘एष धमः सनातनः!’
यातह जर को या अगद सुधारक शा याने कसोट लाव यास अनु ा पलेच तर ती कसोट
हणजे एकच—ौुतीत वा ःमृतीत वा पुराणात कोण या तर पोथीत तो धम सांिगतला आहे ना?
मग यामुळे ू यक्ष यवहारात लोकां या उ ाराला या आचारामुळे खीळ बसली कर ह तो ‘एष
धमः सनातनः!’
या आप या भाबडट वृ ीमुळे आपले सव आचार, ढ , भावना हे ‘धािमक’ आचारकांड आप या

जु या तीथाूमाणे शतकोशतके उपसा नस यामुळे सडन
ू कुजून चालले आहे त. आरो यासाठ ,

ःव छ ःनानापानासाठ

या न ा, तळ कुंडे हतकारक हणून प वऽ मानली ती उपसून वारं वार

ःव छ न ठे व यामुळे आज तेच जलाशय क्षेऽोक्षेऽी घाणीची िन रे गांची डबक होऊन पडले आहे त;
तसेच हे अनेक आचार, ढ , समजुती ‘एष धमः सनातनः!’ची पाट
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उजाळा दे णे, उपसा करणे हे च पाप ठर व यामुळे आज भाबडटपणाची डबक होऊन पडली आहे त,
आमचे धािमक जीवन यां यामुळे कलु षत िन रोगट झाले आहे .
ह ःथती आप याच आचारकांडाची झाली आहे असे माऽ मुळ च नाह . भ न, पारशी, यू,
मुसलमान ीमाचा छाप यावर पडतो तो तो आचार वा ढ अप रवतनीय होय, ह खुजट िन कुजट
धमभोळ समजूत सव पोथीिन धमातून अशीच हािनकारक ठरलेली आहे ! पुराणात काय,
कराणात काय. वेदात काय, अवेःतात काय, या काळ
प र ःथतीत उपयु

यांना लोक हतकारक िन यां या

वाटलेले आचार, समजुती िन करकोळ तील करकोळ गो ीदे खील—दाढ , शड ,

केस यां या लांबी ं द पयत—एकाच छापाखाली ढकलले या आढळतात ‘एष धमः सनातनः!’

प र ःथती बदलताच हे धमच अधम ठर याचा, लोकां या धारणाच उलट मार यासह कारणीभूत
हो याचा संभव आहे ,
आढळते.

ा अ यंत मह वा या स या वषयी या सा या धममंथांतून दलक्ष
झालेले
ु

ह धािमक ूवृ ी हणजेच धमभोळे पणा आ ण ती ूवृ ी दस
ु यावर बळाने लाद याचा य

हणजेच

धमवेडेपणा. जोवर लोकांतील ह धमभोळ िन धमवेड ूवृ ी उ चाटली गेली नाह , तोवर ते ते लोक
ूगत होत नाह त, यांचे

ान वाढत नाह , िन या धममंथां या वेळ असले या प र ःथती या

उलट प र ःथतीत यांचे ते ‘सनातन धम’च यां या नाशास कारणीभूत झा यावाचून सहसा राहत

ू
नाह त. जे लोक हे स य ओळखून आपले जुने िन स ःप र ःथतीत नडणारे आचार झटपट पालटन
आज या

ान व ानप र ःथतीला जुळणारे नवे आचार अवलंबतात, ते ूगितशील ठ न या

ःथतीशील धमभो या वा धमवे या समाजांवर मात करतात.

१.१३ न या दे वतेची मूत
या कारणामुळेच युरोपने गे या दोनशे वषात मुसलमानांवर िन हं दंव
ू र मात केली. दोनशे वषापयत
युरोपह बायबल या दोन पु

यां या आत असेच अडकून क बून कुजून रा हले होते. पण अकःमात

एक ःफोट झाला. ृच रा यबांतीचा न हे , तर ृच बु बांतीचा ! ृच रा यबांती या

बु बांतीचा एक अ याय, एक अप रहाय प रणाम ! ृच रा यबांितकारकांनी अक्षरशः अनेक
जु या दे वता नाका न नवी दे वता घडली िन या रस या रः यातून िमर वली—बु ची ! “The
Goddess of Reason”ची !

ा ःफोटासरशी युरोप बायबल या बंद तून बाहे र फेकले गेले.

याने

सा या ‘एष धमः सनातनः !’ना व ानाचे, बु चे, स ःथती या कसोट स लावले आ ण युरोप
वैभवा या झेपिलनम ये आकाशात उं च उं च भरा लागले. युरोपने व ाना या न या न या

श ा ांनी हं दंव
ू र मात केली. आज साराच मु ःलम दे श युरोप या टाचेखाली आहे ! तुकाने तेवढे

युरोपचे ते व ान उचलले, ते धमभोळे पण िन धमवेडेपण सोडले हणून तुक तर बचावला !
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आप या हं द ू रा ासह आज या व ानयुगाशी ट कर दे ऊन जर जगणे असेल, तरणे असेल, तर
आपणह आता या ‘एष धमः सनातनः !’ या धमभाबडट िन आचरट हणजे िनरथक आचाराचे

ःतोम माज वणार ती ूवृ ी सोडन
ू आपला पाच हजार वषापूव घडलेला वा जडलेला ू येक आचार,

ू येक ढ , ू येक ौ ा आज या व ाना या ू यक्षावग य कसोट वर तासून, घासून पर क्षून जी
टकेल तीच ठे व यावाचून, न टकेल ती टाक यावाचून

ा नवीन प र ःथतीशी झुंज यास अवँय

ती नवी श े परज यावाचून ग यंतर नाह , अशी आमची बालंबाल िन

ती पट यामुळे, आ ह

या

धमभो या ूवृ ीस वरोिध यास स जलो आहो. आमचा लढा या हािनकारक ूवृ ीशी आहे .

१.१४ धमभोळे पणाचा पूर
या धमभा या ूवृ ीचे एक उदाहरणच काय ते हणून आ ह आम या गोपूजक गयाळपणास
िनवडले. नाह तर ती बचार गाय आमचे काय खात होती? मुठभर गवत िन थोडे से ओखटपाणी! !
धमभोळे या भाबडे पणापायी आमची तारत य बु

कती पंद ू झाली आहे ते चवा यावर आण या या

कामी आ ह िनवडलेले हे गायूकरण अपेक्षेपेक्षाह अिधक प रणामकारक ठरत अस यामुळे आ ह
या वषयाची चचा आणखी एक वषभर तर तशीच कर त राहणार आहोत. कारण गायीसार या

एका पशूला मनुंयाचीच न हे तर दे वांचीह दे वता बनवून सोडणा या आम या

ा गोपूजक

धमभोळे पणा या समथनाथ अ नहोऽमं दरापासून पांजरपोळापयत जी खळबळ उडन
ू गेली आहे ,
तीमुळे पाऊस पडताच नद , नाले, ओहोळ जसे तुडु ं ब भ न वाहू लागतात तसे धमभोळे पणा या

न ा-ओहोळांना महान पूर आला आहे आ ण ते जो जो फुगून वाहत आहे त तो तो रा ीय मना या

तळाशी दडले या ॅामक समजुतींची िन कुजले या क पनांची सार खळमळसु ा वर येऊन वाहन
ू
चालली आहे . एकदा तो पूर ओसरला िन खळमळ वाहन
ू गेली हणजे धमिन ेचे जीवन ःव छ

होऊन तारत य बु

या पाऽात वाहू लागेल.

आपला ू येक जुना आचार, ढ िन समजूत आज या व ाना या कसोट वर कशी पारखून यावी
आ ण आज या प र ःथतीशी ट कर दे याची क्षमता येईल असे कोणते नवे आचार िन ढ चालू
करा या याचे द दशन कर यास, याचा एक वःतुपाठ दे यास,

गोरक्षणवाद उपयोगी

पड यावाचून राहणार नाह .
यासाठ च तो वाद पुढे चालवून महारा -शारदे त आमचे मागचे लेख आ यानंतर यांना उ र हणून
गोरक्षणाद संःथां या िन वृ पऽां याकडन
ू जे जे भाराभर को टबम पुढे आले यांतील दोनचार
वधेये—आजवर वचारात न घेतलेली—चिच यासारखी या लेखात चिचली आहे त.

१.१५ अमे रकेत गोमाहा

समम सावरकर वा मय - खंड ५

या वषयी आम या ॅामक क पना!

६९

‘क्ष’ करणे
गाईसार या एका पशूला अक्षरशः िन वःतुतःच दे वता समज या या आम या मूखरणाचे समथन

करताना बहते
ु क गोपूजक एकसारखे सांगत सुटतात क , ‘अहो, आ ह च न हे , तर ते

अमे रकनांसारखे लोकदे खील गाईस माता हणतात, दे वता हणतात. गोूःथ अमे रकेत
आ हाहनह
अिधक ूमाणात वाढत आहे . गाय ह अमे रकेसार या आगद अ यावत व ानाचे
ू

आगर असले या रा ातदे खील दे वता मानली जाते हणून गाय ह दे वता आहे ! माता आहे ! !’

ा या पुरा यासाठ अमे रकन लेखकांची ‘Cow is the mother of prosparity’, ‘Cow is the
foster mother of the human race!’, ‘Cow feeds our nation’ ूभृती अनेक वा ये वरचेवर

छापली जातात. अमे रकन नट चे लाव य ती गायीचे दध
ू पुते हणूनच टकते, अमका अमे रकन
गायीचे दध
ू हे अ यु म अ न आहे असे हणतो इ याद िनधानेह वारं वार इत या बेछूटपणे केली

जातात क , यायोगे आम या इकडे वाढले या गाई या ःतोमाूमाणे अमे रकेतह गोपूजा सरसहा
चालू असावी, असा एक लोकॅम सहजग या चहकडे
फैलावत जावा. बहते
ू
ु क गोसेवक, धेनुदास,

गोभूषण ूभृती भोळसट मंडळ ंची तशी समजूत खरोखर च झालेलीह आहे , हे यां यातील अनेक
ूचारक-ूचा रकांची जी कथा-क तने, संभाषणे ऐकू येतात याव न दसून येते.

१.१६ गोभक्षक अमे रका
आता, अमे रका आम या गोपूजे या अथ च गोपूजक आहे . आ ह गाईस या अथ दे वता मानतो
याच अथ ते अमे रकनह गाईला वःतुतःच दे वता मानतात. आ ह

या अथ ितला माता मानतो,

याच अथ अमे रकन लोक सरसहा गाईला वःतुतःच माता मानतात,

ा समजुती कती खो या

आहे त हे दाख व या या आधी अमे रकेतील वा युरोपातील कोण याह गाव या बाजारात नुसता
फेरफटका करताच तु हास काय ँय सेल तेवढे काय ते पाहन
ू येऊ.

ू येक गावात भर बाजारात आळ त या या दकानापु
ढे सकाळ अगद दाट उडालेली दसेल ते ते
ु
दकान
बहधा
जशी अगद िनःसंकोचपणे
ु
ु
ु मांस व याचेच असणार. आप या इकडे भाजीची दकाने
ू येक मो या आळ त एखादे आ ण बाजारातून अनेक हार ने मांडेलली असतात तशी ितकडे
मांसाची दकाने
ठक ठकाणी मांडलेली असतात.
ु

तून मु य मांस हणजे
या मांसा या दकानां
ु

गाईचेच ठे वलेले असते; ते अगद उघडपणे, वगवार ने. ह तंगड , हा खां ाचा तुकडा, हे काळ ज,
इतकेच न हे तर दकानाचा
शृग
ं ार हणून एक दोन तर मारलेली संबंध गाईची वासरे माना कापलेली
ु
कंवा कापले या माना अधवट ल बलेली अशी दकानाव
न टांगलेली असतात. भसमसम ये तर
ु

अशा ॆले या गाई या वासरां या धडांचे एक भीषण ूदशन ू येक हाटाहाटांतून, वाटे वाटे ने लटकत
ठे वलेले असते. ती ‘शोभा’ अिधक आकषक कर यासाठ िन ते मांस अगद ताजे दसून

िग॑ाइकां या त डास पाणीच सुटावे हणून िशंगांसह ल बकळणा या गाई या लहानमो या
डो यां या वर र

िशंपतात, गा

या जभा यांना मारताना जशा त डातून खाली ल बतात तशा या

याभोवती कागदा या फुलांची
तशा जभा ल बत असलेली र ाळ मुंडक परोपर ने टांगन
ू
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िनरिनराळ आरास केलेली असते. तीच गो बक यां या मांसाची, धडांची, मुंड यांची. हे ँय

आप यास जतके राक्षसी वाटते िततकेच ते युरो पयनांना अगद साह जक िन स यपणाचे वाटते.
या दकानासमोर
लहान मुलामुलींना घेऊन आईबाप, नौकरचाकर, त णत णी, स य गृ हणी,
ु

भटािभक्षुकां या (Priest या) दे वदासी बाया अशा सव वगा या िग॑ाईकांची दाट झालेली असून
‘मला मांसाचा खांदा दे ’, ‘आई, गाई या चार जभा आणखी घे’, ‘ ा वासरांचे मांस नको ते पाहू दसरे
ु
धड’, असे सारखे आवाज येत असतात. थोड यात हणजे, आपण जत या िनःसंकोचपणे कराणा
वा भाजी या दकानात
दाट क न दधभोपळे
, वांगी, फणस, किलंगडे संबंधीची सबंध वा फाक
ु
ु
कापकापून रसगळ या ता या ःथतीत हाटातून (बाजारातून) घर आणतो, ितत याच
िनःसंकोचपणे गोमांसाचे ताजे र ाळ भाग ितकड ल हाटाहाटांतून शेकडो

ीपु ष सकाळ-सं याकाळ

वकत घेतांना आढळतात. पुढे जेवतांना आप याकडे जसा भात हे एक मु या न, तसे सकाळ-

सं याकाळ अमे रकेतील खाणावळ तून, कुटंु बातून घरोघर िशज वलेले गोमांस हे एक मु या न
वाढले जाते.

यां या ूाथना टे बलावर गोमांसा या िशज वले या तंग या, खांदे, जभां या ढगांस

रचून हट या जातात िन दे वाला तो गोमांसाचा नैवे सम प यात येतो. पंगतीतून आमहाने

गोमांस वाढ यात येते. आईबाप, मुलेमुली िनःसंकोचपणे आपण भात खातो तसे ू यह ते एक
मु या न हणून सारे युरो पयन, अमे रकन लोक गोमांस खातात. आप या इकडे गोमांस खाणारे
हं द ू जसे केवळ अपवाद; तसेच गोमांस न खाणारे युरो पयन-अमे रकन केवळ अपवाद; हजार

बहादे खील आढळणार नाह त !

१.१७ वरदान कोण या अथ ?
अशा या युरो पयन-अमे रकन लोकांम ये गाईची भ
अमे रकनह गोभ

, आम या गोभ

या अथ वाढत आहे . ते

होत आहे त, ते अमे रकनह ‘Cow is the Mother of Prosperity’ हणून

हणतात बघा, असे जे हा आमची भाबड गोसेवक मंडळ सांगतात आ ण अमे रके या लेखकांची
तशी वा ये वाचून आम यासारखे तेह गयाळ, गोदे व, गोपूजक झालेले आहे त असे समजतात, ते हा
यांची कती हाःया पद दशाभूल होत असली पा हजे बरे ?
अमे रकन लेखकांताल दोन-चार लेखकांचे उतारे ह गोरक्षक मंडळ येताजाता छापतात क , तो
फलाणा लेखक हणतो, ‘Cow is the foster mother of human race.’
पण कोण या अथ ? ‘आम या रा ाची गाय ह अ नदाऽी आहे ’, असे अमे रकन जे हा हणतो,
ते हा ती भरपूर दध
ू दे ते हणूनच काय ते न हे ! तर या ःतुतीचे कारण ःवतः अमे रकन लोक
काय सांगतात ते ऐकाः

‘Truly the cow is one of the greatest blessings of the human race because her flesh
and that of her progeny feeds the nation with its most stable meat! ’
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‘गाय ह मनुंय जातीला लाभलेले एक महान वरदान होय! कारण क गा चे िन ित या वासरांचे
मांस हे च आम या रा ाचे मु य मांसा न होय! ! !’
आता आले का यानात क , मांसखाऊ अमे रकन रा ात कोण या अथ गाईचे माहा

य मानले

जाते ते? ती दध
, आटते ते हा ित या गोमांसावर यथे छ ताव मारता
ू दे ते तोवर ित या दधावर
ु

येतो, हणून अमे रका गाईचा ूितपाल करते, गोधनाची जोपासना करते! पण अमे रकेसारखे

गोमांसखाऊ लोक गाईस रा ाची अ नपूणा का हणतात, ती कारणे सांगणार वर लसारखी वा ये
अमे रके या मािसकांतून हजारो ूसंगी छापली जात णसता, ह आमची भाबड गोसेवक मंडळ

वाचली न वाचली करतात, ती वा ये आम या गयाळ वा -मयातून छापीत नाह त, आ ण लोकांत
असा गैरसमज फैलावू पाहतात क , ‘अहो, ते अमे रकनांसारखे ूगत लोकह गाईस अ नपूणा,
रा माता हणून गौर वतात; अगद आम यासारखे ते गोभ

आहे त; गाईला अगद आम यासारखे

ते पुजतात, ितला दे वी मानतात! !’
अमे रकेची गोभ

हणजे र ाळ गोमांस पोट भ न खा

दाख याने आ हा गोमांसिनवृ
सु याची उपमा दे णे होय!

हं दं ू या गोभ

यानंतर आलेली ढे कर होय! ित या

स समथू पाहणे हणजे वै ा या श ास कसाया या

अमे रकेने अमुक केले हणजे ते बरोबर असलेच पा हजे असे समजणे ह च मुळ िचक . अमे रका
गोमांस खाते, हणूनच काय ते आ ह ह खावे कंवा खाऊ नये, असा या दोन गो ींचा िनणायक
संबंध मुळ च नाह ; परं तु आमची गयाळ गोभ

िन अमे रकेची गो-खाऊ गोभ

यांत

आकाशपाताळाचे अंतर आहे , वरोध आहे , हे स य आम या भाब या गोसेवक बंधूं या यानी
आण यासाछ च वर ल वःतु ःथती जशी आहे तशी सांगावी लागली.

१.१८ न या पंचग य पतात?
आम या गयाळ गोपूजनात िन अमे रके या गोखाऊ गोरक्षणात केवढा भेद आहे ते खालील
काह ू ांव न भाबडे पणा याह

यानात आ यावाचून राहणार नाह .

(१)अमे रकेत गाय ‘परलोक ’ गोलोक नावाचा अ यु च ःवग दे णार दे वता आहे
असे सांगणार पुराणे, धममंथ हणून स मािनली जातात का?
(२) अमे रकन न यांपैक काह ंनी गोद ु धाची ःतुती कोली. ठ क!

इतकेच यायोगे िस होते. परं तु आम या
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काय? आ ण गोमूऽ पणे हे ‘पु यकम’ हणजे जो ‘धािमक वधी’ परलेक ौेयःकर तो अशा

भावनेने गाईचे पंचग य ‘मंऽपूवक’ पतात काय? कंवा गाई या खुरांची वा शेपटांची रांगोळ ने १०८

ू ू यह सोव याने यांची पूजाधूपद पनैवे ाद
िचऽे काढन

या न या करतात काय? आ ण अशी

‘गोप ांची’ ोते चातुमासात के याने मुले होतात वा अशा कोण याह नवसास ती गायदे वता पावते वा
या ोताने ‘दे व’ परलोक स -गती दे तो अशी भावना ध न ‘गोपूजा’ करतात काय? गोमास ोते
ध न नऊ-दहा गुळाचे कानवले क न गाईस चारावे िन एक काय तो गाईचा ‘ूसाद’ हणून ःवतॆखावा, अशी ोते ‘धम वधी’ हणून अमे रकेत या शेकडो

या आचरतात काय?

(३) ःवतः या धमाचे, माणसासारखे मनुंय यांना ‘अःपृँय’ समजून तशा ‘जाती’त या
माणसाची सावली पडताच वा ःपश होताच आपण ‘ वटाळलो’ असे अमे रकन लोक समजतात काय?
आ ण माणसा या ःपशाचा वा सावलीचा तसा ‘ वटाळ’ गाईसार या पशूला िशवून वा ितची शेपट
डो याव न फरवून जातो िन मनुंय ‘शु ’ होतो, असे शेकडो अमे रकन गोभ

ीपु ष मानतात

काय?
(४) को या गाईला गो यात न बांधता, ती खूप दध
ू दे ते कंवा या यावाचून दध
ू दे ते हणून

ितचे एक दे ऊळ उभा न या दे वळात दे वी हणून बांधतात क काय? आ ण ितचे दध
ू ‘प वऽ’
हणून आगीतच ओतावे; माणसासार या ह न ूा याने न पता दे वांनीच यावे; या गाईची

‘धम वधी’ समजून ‘पूजा’ हावी; अशा ‘धमा ा’ अमे रकेतील धमगु ं नी सोड या आहे त काय? क
जशी गे या वष च वैंणव गु ं नी सोडली आ ण या गोमं दराचे उ -घाटन गोसेवक मंडळ ंनी मो या
धुमधडा यात मुंबईकडे केले?
(५) र ािगर या पिततपावन मं दरा या उ -घाटनीय समारं भी साधुशील च डे महाराजांनी
पशुयोनीत ज मले या गायीची पूजा भ

भावे ‘दे वता’ हणून कर वली; पण ‘ःनान क नसु ा

कोणताह अःपृँय दे वा या गाभा यात जाऊन दे वपूजा कर याइतका प वऽ होणेच श य नाह , तो
जातीचाच अःपृँय’ असे ठासून सांिगतले, ‘केसर ’त पऽ िल हले ! तशा ूकारचा पशुयोनीस
मनुंययोनीहन
ू ौे मानणारा शा ो
(६) अमे रके या परशऽू गा

गयाळपणा अमे रकेतील कती महाराजांत आढळतो ?
या कळपा या गोलांना ढालीसारखे पुढे क न यां या आड

चालत येत असता, ह यार चालवावे तर गाई मरतात, गोवध हे ज मोज म नरकात ढकलणारे ‘पाप’
अशा भयाने ह यारे टाकून दे ऊन रा शऽूस रा ात बनधोक िश

दले, रा वध क

दला, पण गोवध

केला नाह , अशा लढाया अमे रका कधी लढली आहे काय? आ ह ते शौय गाज वले आहे !

१.१९ गाय माता कोणाची ?
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(७) आप या रा ास ऊपयु

हणूनच आप या गाई अव य. पण शऽुचा सै यास मांसाचा

िन दधाचा
पुरवठा करणारे शऽूचे गोधनह आपले शऽूच.
ु

गाईह मार या पा हजेत असे न मानता, शऽू या क
क

या शऽू या दाणावैरणीूमाणेच या

यातील गाई मरतील हणूनच शऽू या

यावर भ डमार कर यास अमे रकन सै याने कतीदा नाकारले ? कंवा अमे रकन सै य

वे यात भुके म लागले असताह अडगळ झाले या िनकामी गाईला मा न या मांसास खाऊन लढा
झुंज व याचे, ूसंगी गोमांस खा याचे अमे रकन सै याने कतीदा नाकारले? ःवतः ते सै य, ती
माणसे उपाशी मार वली, पण गाई म

द या नाह त, असे ूसंग अमे रके या इितहासात कती

आहे त ?
(८) अमे रकनांनी आप या रा ीय वाची अशी या या कधी केली आहे काय क, ‘धेनुयःय
महामाता सो मे रकनः ःमृतः’! जशी आम या गयाळ मंडळ ंनी हं द ू वाची या या केली,
‘धेनुयःय महामाता स वै हं द ु रती ःमृतः’ !

वर ल काह ू ांव न तर आम या गयाळ गोभ

त आ ण अमे रके या गवाहार गोभ

त केवढा

फरक आहे ते ःप होईल का ? मे यानंतर आ मा जे हा परलोक जातो ते हा वैतरणी नद तरतांना

गाई या शेपटास धरावे लागते आ ण या आधाराआधाराने ती गाय आ

यास परलोक वैतरणी

नद तून ता न ःवग सुख प पोहोच वते, असे अमे रका मानीत नाह – आ ह मानतो !
आम या गाईवर ल लेखांना उ र दे यासाठ

हणून जे भारे चे भारे िलखाण गयाळ मंडळ ंनी गे या

वष िल हले आहे , यात बहते
ु
ु क भाग ‘पहा, ती अमे रकाह गाईस माता हणते, ित या दधाची
ःतुतीकरते, आम यासारखीच अमे रका ह गोभ
घाऊक वधेयां या पुन

आहे , हणून आमची गोभ

ने भरलेले आहे . यासाठ अमे रकेची गोभ

िनद ष !’

ाच

हणजे काय हे आ ह या

लेखात एकदाचे उलगडन
ू सािगतले आहे .

अन ् जर गाईला अगद आम या गयाळ धेनुदासी संूदायाूमाणेच अक्षरशः दे वता—मनुंयाहन
ू

ौे , परलोक गोलोक ःवग दे णार दे वता- हणूनह को या अमे रकनाने मान यास आरं िभले, तर ह
तशी गोभ

बरोबर ठरणार नाह , भाबड च ठरणार. कारण अमे रकनांत जे जे मानले जाते ते ते

तेव यासाठ बरोबर ठरलेच पा हजे, असे ‘साहे बो म ्’ चे ूमाण आ ह ःवतः िस मानीत नाह .
अमे रकेतह ॅिम ालये (lunatic asylums) ह थोड फार असतातच!

ते हा आता यापुढे को याह गयाळजीने अमे रके या लोकांचे गायी या दधा
ु वषयी, वणी वषयी वा
जोपासने वषयी भाराभर उतारे दे यात आम या टकेचे उ र सापडे ल अशी आशा बाळगू नये.

अमे रकेचे गोरक्षण वषयक सारे धोरण ‘गाय हा एक उपयु

पशू होय’

ा आम या मु य

वधानाचेच समथक आहे . ितचे दध
ू , ितची वीण आ ण शेवट गोमांस ह रा ास उपयु

आहे त हे च

अमे रकेचे हणणे-अन ् तेच आमचे! परं तु गोमांसाहार अमे रका गायीला पारलौ कक ंया ‘दे वता’
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मानीत नाह . गोवध ‘पाप’ समजत नाह . गोपूजा धािमक वधी समजत नाह . आ ह ह तसे
समजू नये हे च ूितपा दतो.

१.२० अहो! पण िशवाजी महाराजह ःवतःला ‘गोॄा णूितपालक’ हणवीत!
हे आणखी एक ठरा वक पालुपद आ हाला उ र हणून िल हले या लेखात पु हा पु हा झोळले जाते
आ ण या वषयी काह ू यु रणाची संधी आ हास गे या लेखातून सापडली नाह . यासाठ
आम या गयाळ िमऽांना या पालुपदा वषयी इतकेच सांगणे क महाराज जे ॄीद िमरवीत, ते

‘गोॄा णूितपालका’ चेच होते; गोदास वा धेनुदासपणाचे न हते. गाय हे आप या कृ षीूधान
रा ाचे मह वाचे धन आहे . गाय हा एक उपयु

पशू या

ीने गोरक्षण, गोूितपालन हे आमचे एक

रा ीय कत य आहे च आहे . पण शऽु पक्षाकड ल गायी मारणे हे ‘पाप’ समजून, गाय ह वःतूच
अव य यासाठ तशा शऽु या गायी मा नयेत हणून ह यार टाकून रा ाचा घात कर या इतक
महाराजांची गोभ
रा भ

बोकाळती तर तीह रा िोह च ठरती! पण या महापु षाने पतृभ

या खालीच गणली, ितथे गोभ

दे खील

ची कथा काय? आ ण तीच गो ‘ॄा ण’

ूितपालना वषयी. काह ॄा ण अिधका यांनी कोषरक्षणी वा करसंमह ढलाई केली क लगेच
महाराजांची दटावणी जाई क , ‘ॄा ण झालेत हणून क्षमा होईल क काय ? रा य काय अळं टाळं
होताच ॄा ण असलात तर कडक शासन होईल ! वेळ च शु वर यावे !’ अशा आशयाची पऽे
उपल ध आहे त !
पण याह पुढे जाऊन असे ःप सांगणे भाग आहे क , महाराजां या काय कंवा कोणाह थोर

पूवजां या काय, या भावना वा शा े वा साधने असतील ती यां या काळापुरती यांना लागू होती.
यांना यो य वाटली, हणूनच काय ती आज या काळालाह यो य वाटलीच पा हजेत, असे हणणे
हणजे पूवजां या मरणानंतर पृ वीने फरायचे िन काळा या घ याळांनी चालायचे सोडन
ू दले, असे

हण यासारखे मूखपणाचे आहे . महाराजां या प र ःथतीत या ॄीदाचा िन शा ांचा िन श ांचा
उपयोग, ती यांनी वापरली. रा राखले; बःस.

यांचे कत य यांनी केले. आमचे कत य

आम या प र ःथतीत रा राखावयास अवँय ते जुने िन नवे साधन हाती घेणे हे च होय. महणे
चंिसूयाना राहू-केतू खातात हणून घडतात; असे िशवाजी मानीत, हणून ू यक्ष

ानाला नाका न

आजह शाळांतून महणांची ती कारण िशकवायची क काय? महारात बैलगाड त बसत हणून आज
आगगाड त बसायचे नाह क पोलाद िशर ाण, हाती वाघनखे—मग तु ह डो यास कानटो या िन
हाती जपमाळा का धर यात? दे श-काल-पाऽा या तारत यानेच ना? हे गयाळ मंडळ स कळत नाह !
महाराजां या गोॄा णूितपालना या ॄीदाूमाणेच आणखी ल छहननासार या असणा या काह
ू बघा. ते नाव घेताच पाहा कसे थरकापतात! ‘अरे बापरे !’
ॄीदां वषयी या मंडळ त गो काढन
हणूनच कानावर हात ठे वतात िन हणतात, ‘अहो! काह काळवेळ तर बघाल! िशवाजीची
प र ःथती कुठे ! आपले कत य हणजे ‘ौीराम जयराम जय जय राम! ! !’ एक कोट वेळा हा
मंऽजप, एक कोट वेळ पंचग य—आ ण पांजरपोळ! !’
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१.२१ तीच गो परमपू य पं डत मालवीयजीं या ‘मान बंद’ू वषयी! !
पु यास पं डतजी हणाले, ‘गाईचे दध
ू अ यंत हतकर!

हणून ती मातेपेक्षाह थोर! हं दसं
ु ःकृ तीचा

गाय हा मान बंद ू आहे ! ! !’ असे पं डत मालवीय हणाले बरे का!

हणून आ हाला ता या ‘गो-

रक्षणा’ या अंकात याचे संपादक बजावतात. दे वा या नैवे ाचे दध
ू वंदन
ू यावे, तसेच पं डत

मालवीयांसार या ऋ षतु य वृ ांचा श द सादर ऐकावा, पण ते नैवे ाचे दध
ू जभेला लावताच जर

नासलेले लागले तर जसे वंदनच
पण टाकून ावे हाच धम, तसेच पुरातन पु षांचे श दह अ यावत
ू

स या या कसोट ला लावताच जर अत य ठरले तर सादरच पण िनषेधावे हे च कत य. गाय रा ास
दध
े च मह वाचे अ न जे तांदळ
ू दे ते हणूनच माता, मातेहू न थोर, तर दधाइतक
ु
ू िन गहू या

तांदळाचे
पोते प याहन
ू दे ते ; बःस, येवढे च गाईचे मह व. बाक सव
ू
ू मोठे का ठ नये ? दध

गोःतोम शु बावळटपणा. गाय ह हं द ू रा ाचा द ु घ बंद ू ! मान बंद ू न हे च न हे ! भ ाचा दे व,
याचा भ

बंद ू भ ाहन
ू मह र हवा, तसाच रा ाचा मान बंद,ू यायोगे रा ाचा अ यु म पराबम,

तेज, आकांक्षा, दघट
ु ् क न सोड ल, माणसांचे अितमानुष क न सोड ल असा मह म हवा ! वाटे ल

याने पळावी, वाटे ल याने खावी अशी ह गाय आम या आज या दबळते
चा मान बंद ू आहे च आहे ,
ु

अगद यथोिचत ूतीक आहे ! पण
नये.

ा हं द ू रा ाचा उ ाचा तर तसला भु कड मान बंद ू राहता कामा

लेखनमयादा संपली तर ह नागपूर या ‘महारा ’ पऽात गोसेवक ौी. सरं जामे यांचा अ य -भुत शोध
जो अलीकडे च ूिस झाला आहे तो वाचकांना नुसता कळवून तर ठे वलाच पा हजे. वाचकहो,
लोकमा यांसारखा कुलद पक सुपुऽ यायोगे हटकून होतो अशी द यौषधी ौी. सरं जामे यांनी शोधून
काढली आहे याचा तु हास अजून प ाच नाह का? अहो, काय सांगावे, आनुवंशशा ात,
सुजनन व ेत, Eugenics म ये असा अ -भूत शोध जर युरोपम ये लागला, तर जगभर याचा
डं डम गाजता. आ हा भारतीयां या गुणांचे आजकाल चीज होत नाह हे च खरे ! लोकमा य

टळकां या केळकरांसार या च रऽकारालाह जे रहःय उलगडले नाह , ते ‘जग जननी’ ‘आ ददे वता’
जी गोमाता ितने सरं जामे यांना गे या दोन म ह यांपू व सांगून टाकले! ते वृ

यां याच श दांत

सांगणे उिचत.
‘ ऽकाल ानी अशा आम या ःमृितकारांनी गोमूऽ िन गोमय यांचे जे मह व सांिगतले ते
व ानशा ानेह खरे कसे ठरते ते कोणी सांगू लागला तर सावरकर ते अक्ष य ठर वतात!

पोथीत या गो ी सावरकरांना मा य नाह त! पण आज या या युगातह ...लोकमा यांसारखा सुपुऽ
हो यासाठ सु ा गोसेवेचे कारण मुळाशी आहे हे यां या च रऽभागात नमूद आहे .
लोकमा यांसार या अलौ कक पु षाला ज म दे णा या या थोर मातेने िन यिनयम हणून पंचग य
ूाशन केले ते गोमाता िन दे वता
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माता िन दे वता आलंका रक भाषेने हणत नाह त. ते अक्षरशः ितला तसे मानतात आ ण तसे
मान यात कोणतीच अडचण नाह , लाज तर मुळ च नाह ! ’
का? आम या ‘ ऽकाल ानी’ ःमृितकारांचे गोमूऽ-गोमयाचे माहा

य ‘ व ानशा ा’ या या

अ य -भूत शोधाने िन ववादपणे सरं जामे यांनी िस क न दाख वले क नाह ? या उता यातील
ू येक श द गयाळ वेदातील सू ासारखा मंऽमय आहे खराच ! व ानाचा पुरावा ावा तर असा !
लोकमा यांची माता पंचग य पीत असे आ ण या सा वी या पोट लोकमा यांसारखा सुपुऽ
िनपजला. अथात पंचग य हे च या अलौ कक पुऽूा ीचे द यौषध ! !
कायकारण भाव जाण याची बु ची क्षमता धमभोळे पणाने कशी पंगु होते

ाचे या वर ल गयाळ

को टबमाहन
ु उदाहरण काय ावे ? लोकमा यांची माता, पंचग याूमाणे मीठ, मोहर ,
ू दसरे

मसाला, भात, वरण, पाणी, भा या ूभृती कतीतर पदाथ लहानपणापासून सेवन कर त न ह याच

असे काह एक गमक अजून सापडले नाह . मग या पदाथापैक पंचग यसेवनानेच असा अलौ कक
पुऽ झाला आहे हे कसे िस झाले ? सरं जा यासार या गोमयानंदांना ते पंचग य ूाशनाचे फळ

वाटते. लवणानंदासार या मीठ खा याचा अिभमा यांना मीठ खा ले हणून लोकमा यांसारखा पुऽ

झाला असे याच यायाने का वाटू नये ? वॉिशंगटन, नेपोिलयन, लेनीन, डा वन यां या मातांपैक
क येक ूायशः गोमांस सेवीत िन क येक ूसंगी म ह पीत ! मग गोमांस खा

याने अलौ कक

पुऽ ज मतात असे ‘ ऽकाल ानी’ िनयम कां बांधता येऊ नयेत ? पण गाईसार या एका पशूस
अक्षरशः दे वता मान याइतक

यांची भावना ‘धािमक’ यांची बु ह पंचग य प याने अलौ कक

पुऽ होतो असे व स याइतक पंगु झाली नसती तरच नवल ! !

—महारा , माच १९३६
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१ ०. ह भूतदया क भूतबाधा?

१.२२ जी मानवी हतास पोषक तीच खर भूतदया
मनुंयसमाजाचे ःथैय िन ूगती, सुखसमाधान िन शोभा, या काह अ युदार भावनांवर
अवलंबतात यां यात दया मु य होय. मुलाला जशी आई तशीच समाजाला दया. ित या दधावर
ु

तो जगतो! ित याच ममते या मांड वर वाढतो.

अ हं सा ह ह ित या धा वथ दयेचाच एक पोटभेद आहे .

यापक अथ , अ हं सा ह च

िनंब य दया. पण तर दे खील दया ह च ौेषेठ. कारण अ हं सा फार तर चांग या दाईसारखी बळे च
कोणास दख
शुौष
ु ा
ु वणार नाह . पण दया ह आईसारखी दःख
ु पाहताच िवेल, दखणाइताची
ु

यापायी ःवतः दखणाईत
झाली तर ममतेने कर तच राह ल. यासाठ च संतस जनांनी हटले
ु

आहे , ‘दया धम का मूल है ! !’

१.२३ मनुंयदया िन भूतदया
मनुंयाने मनुंयावर दया करावी हा माणुसक चाच धम आहे . दया ह मनुंयाची एक
अ युदार अशी नैसिगक ूवृ ी आहे ; अ युदार अशासाठ क , दे शकालपाऽ ववेकाने या भावनेचा
मदपयोग
मनुंय कर त गेला तर मानवी समाजाचे यात क याणच आहे . परं तु मनुंयाची
ु

दयाशीलता ह मनुंयापुरतीच मया दत मसते. दःखी
मनुंय तळमळताना पाहन
ु
ू , लेक

पाळ यातून पडताना पाहनमनु
ंय जसा जयेने िवतो, याची समवेदना जागून या दःु खताचे दःख
ु
ू
याला िनवारावेसे वाटते, तसेच याच समवेदने या जा णवेसरशी मनुंयेतर ूा यातील एखाद

पाळ व गाय ख

यात पडन
तर ितचीसु ा मनुंयाला सहजीच क व आ यावाचून बगूधा
ू दखावली
ु

राहत नाह . पआया या घर यातून अपघाताने ध प दशी खाली पडलेले साळुं क चे वा पोपटाचे
िचमुकले पलू िचविचव क लागताच याला चटकन उचलून पाणी पाजून सुर क्षत उबेत
ठे व यावाचून मनुंयाला चैन पडत नाह .
मनुंय दयेची या ी याच ू बयेने वाढत जाऊन ूथम मनुंयाला उपयु

या या

ूा यां वषयी वाटणा या दयेत—ूा णदयेत—प रणत होते. हं दंन
ू ा गाई वषयी मम व वाटू लागले.
अरबांना उं टा वषयी वशेष ममता वाटू लागली.

यू लोकां या धममंथातून यांचे ूाचीनतम

पूवजशे याम यांना कसे जीव क ूाण कर त ते पानोपानी मंिथलेले आहे च. जे मांसाहार असत
तेदेखील

ा उपयु

ूा यांना मारताना मनात या मनात या बुरतेला लाजत. आप याला जसा

आपण जसे व हळतो, तसेच
ूाण ूय, दखापतीने
ु

ा ूा यांनाह

यांचा ूाण ूय अस याने ते

मरणास िभतात, दखापतीने
द न होऊन गयावया करतात, व हळतात, ह समवेदना मांसाहार
ु
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लोकां या मनाला बोच यावाचून राहत नाह . भयाने, लोभाने, बोधाने कतीह दाबून चाकली गेली
तर , ूा णदयेची ह भावना मांसाहार मनुंयांतह

ा वा या ूमाणात असतेच असते.

हणूनच

मृगया करणा या मृगयूलादे खील गोळ लागून पडले या िन मरणाचे आचके दे णा या वाघालासु ा
पाहन
याची काह तर क व येते. ते का याभोर, चंचल िन ूेमळ नयनांचे मनोहर ह रण
ू

या यामागे लागले या पार या या तीआण बाणांनी वंिधले जाताच जे हा धाडकन खाली पडते

आ ण या या या कमळासार या डो यातून पडणार टपे जीवनाची याचना कर त गळू लागतात,
ते हा या ू येक पार याचे मन याला आत या आत टोच यावाचून सहसा राहत नाह क — ‘न

खलु न खलु बाणःस नपा योsयम ःमन।् मृदिन
ु मृगशर रे तूलराशा ववा नः।।

ह रणकानां जी वतं चाितलोलम।

क बत

क च िनिशतिनपाता वळसारा शराःते।’

बु भगवान बु त वूा ीपूव का

यात राजपुऽ गौतम याच भूिमकेत जे हा होते, ते हा

तेह क्ष ऽयोिचत मृगयेत भाग घेत; पण दे वद ा या बाणाने याकूळ होऊन एक पक्षी राजपुऽ
गौतमा या पायापाशी एकदा तडफडत पडला असता या या या ूाणांितक वेदना पाहन
ू गौतमांना

इतक दया आली क

यां या ःवतः या डो यातूनह टपे गळू लागली.

शुौष
ृ ा क न या पआयाला

यांनी आप या हाताने

ा दखापतीतू
न वाच वले. जो पराबमी पु ष पुढे गु गो वंदिसंगा या
ु

प ात िशखांचे धुर ण व घेऊन पंजाबात मुसलमानांना कदनकाळासारखा भासला, तो वीर बंदा
या या पूवाौमी एक साधू होता.

याला ती उपरती हो याचे कारण ह हे च झाले. तो मृगयेत

अ यंत िनंणात असे. धनुधरांत याचा हात धरणारा वीर वरळा. पण मृगया करता करता एके
दवशी या या शराने एक ह रणी मारली गेली. जवळ जाऊन पाहतो तो ती गभवती !
व , व हळत, ती र

ओकत आहे आ ण या अस

या शराने

ू
घावासरशी वकलगाऽ मृगीचा गभ फाटन

दोन सुंदर पाडसे फ कन बाहे र पडन
ू तडफडत आहे त ! !

या क न ँयासरशी या मृगयू

माधवदासाला दयेचा इतका अनावर उिे क आला क , याने पु हा धनुंय हणून हाती धरावयाचे
नाह , मृगया िन जीवह या हणून करावयाची नाह , असा िनधार क न वैंणव साधूची द क्षा घेतली
आ ण मृगयू माधवदास िनरािमष साधू झाला.
ह जशी य

ंची ऐितहािसक एक दोन उदाहरणे वानगीसाठ दाख वली, तशीच या

धमपंथांनी मृगया वा मांसाशन वा ूाणी हं सा आमूलाम सोडली नाह , यांनीदे खील मार या
मार या या प तीतह
आढळतात, तेह

यात या यात कमी बूर प त ःवीकारावी हणून जे िनबध घातलेले

ा चोर या दयेचेच पुरावे होत. उदाहरणापुरते मुसलमानां या िन आप या

हं दतील
शीखां या ूा यांना मार या या प तीत माजलेला वाद पाहा. मुसलमानांत मांसाशनाःतव
ू

पशुवध करताना सुर खसाखस करवतीसारखी चाल वतात.

यायोगे काप या जाणा या पशूला या

अिधक वेदना भोगा या लागतात ितत या तर टाळा या या हे तूने िशखांत एका झट यासरशीच
पशूला मारले पा हजे असा धम िनयम घालून दला.

या िनयमाव न धािमक छाप पड यामुळे

धमछापा या ढ त जी ‘पापपु या’ची वृ ी बळावते तशी बळावून कोणताह पशू तसा झट यासरशी
जर न मारला गेला तर याचे मांस खाणे पाप होय, अशी िन ा ूचलली. प ह या मुसलमानी
प तीस ‘हलाल’ हणतात; दस
ु या एका घावासरशी मार या या प तीस ‘झटका’ हणतात.
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अथात धमछाप अितरे का या नेहमी या ूभावाने मुसलमान ‘झटका’मांस कधीह , उपाशी म

लागला तर , खाणार नाह . ‘हलाल’ मांस खाणे शीख िन ष मानतात. या मतभेदामुळे पंजाबात
दो ह समाजांचे कसाईखाने ःवतंऽ असतात, इतकेच न हे तर ते शेजार शेजार असेल, तर

एकमेकां या धमभावना दखावतात
हणून अनेक वार भांडणेह होतात! या भांडणातील धमवेडाची
ु
बाजू सोडली, तर या लेखापुरती जी मु य गो उ लेखाह आहे , ती ह क , ूाणीवध करतांनाह

मनुंया या मनात या ूा या या दखापतीसरशी
दयेचा काह ना काह तर उिे क होतोच होतो.
ु
मनुंय दया जशी उपजत, तशीच मनुंया या मनात याच समवेदने या बळे , सहानुभूती या
ःवाभा वक ूवृ ीमुळे, ूा णदयाह उपज यावाचून राहत नाह .
ा भावनेने यांची दयाशीलतेची कक्षा य चयावत ूा णमाऽात सामाव याइतक

यापक

झाली, यांनी सव स -गुणांम ये भूतदयेली अ यु च ःथान दले. मनुंयदयेची या ी ूथम
मया दत ूा णदयेत होऊन शेवट अ यंत कोव या िन सा वक स पु षां या मनात ितची प रणती
यायिसंहा दक हं

पशूव
ं रह दया करणा या भूतदयेत झाली.

जर आपण ‘िनवरः सवभूतेषु’ झालो आ ण ‘दया सवषू भूतेषु’ क लागलो, तर
यायिसंहा दक हं

पशूह आपले वैर सोडन
ू दे तील, आपण साधू झालो तर तेह साधू होतील, नाह

कशाव न ?—अशी असंभव आशाह

यांनी धरली ! तसे होणार होतेच, अशी हमीसु ा दली! आ ण

भूतदयेस यवहार व याचा कृ तसंक प क न तो ू यक्ष ूयोग आप यापुरता तर अनेक
स पु षांनी आजवर क न पा हला. या वा या ूमाणात भूतदयेचा महनीय धम ःवतः श यतो

आचरणारे हे स पु ष जगातील बहते
ु क ूगत समाजात मधून मधून िनघाले; परं तू भूतदया हे नुसते

ता वक ॄीदच काय ते न मानता ती आप या ूितक्षणा या यवहारात आच न दाख व या या

कायात हं द ू रा ाने अिभनमदनीय, अ युदार पण अयशःवी असा जो महनीय ूयोग केला तो केवळ

अतुलनीय होय! दस
ु याचा ूाण घेऊन आप या पोटाची खळगी भरणाची यांना इतक िशसार येऊ

लागली क लक्षावधी लोकां या जाती या जाती िनवृ मांस झा या! शतके न हे सह के आप या

भोग वलासाचा याग क न असहनीय बंधने ःवतःवर लादन
ू घेऊन भूतदये या ॄीदास यांनी अ ाप
संभाळले आहे ! या ू ांची मतमतांतरे चिचताना मनुःमृतीतच हटले आहे ः
योS हं सकािन भूतािन हनः या मसुखे छया । स जीव
(अ हं सक ूा यांना मा नका!

मृत व
ै नक

सुखमेघते ।।

या याह पुढे जाऊन सांगतात—) यो ब धनवध लेशा ूा णनां

न िचक षित । स सवःय हतूे सुः सुखम यु तम नुते ।। नाकृ वा ूा णनां हं सा मांसमु प ते
विचत ् । नच ूा णवधः ःव यःतःमा मांसं ववजयेत ् ।। समु प ं च मांसःय वधब धौ च

दे हनाम ् । ूसमीआय िनवतत सवमांसःय भक्षणात ् ।। अनुम ता वशिसता िनह ता बय वबयी ।
संःकता चोपहता च खादक ेित घातकाः ।। ःवमांसं परमांसेन यो वधियतुिम छित । अन य य
पतृ दे वांःततोS यो नाः यपु यकृ त ् ।। (मनु. अ. ५ )
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ूा णमाऽास दःख
ु नकोसे, जीव यारा; जसा आप याला! हे ःम न ूा णमाऽास दखवू
ु

नकोस, यां या जीवाला लेश होईल असे क नकोस, उलट यांचे दःख
ु िनवार याःतव ःवतःचा
बळ

ावा लागला तर िचंता नाह ! या दयाममतेपायी भयंकर दंकाळातह
ु

यांनी मांस वा मः य

खा ले नाह . पंज यात पाळलेले पोपट सोडन
ू दले, तुकारामाूमाणे पाखरांना शेते खाऊ दली,
मृगया व य मानली, य ात बळ

ावयास चाल वलेले कोक लंगडतेसे पाहन
ू ते बु ासारखे

ग हवरले, या कोकराला ःवतः या लेकरासारखे कडे वर घेऊन चालले, य ात पशुवधा या ठायी
घृतपशूचा वा प पशूचा वक प क पला, गायीची सेवा दे वा या सेवेसारखी प वऽ मानली,

मुं यां या वा ळावर जाऊन पीठ िन साखर पेरली, सापालादे खील वषातून नागपंचमीचा एक दवस
का होईना, पण जाितवैर वस न व बंधु वाने नाते ःम न दध
ू पाजीत आले, आ ण क येक तर
ःवतःला डसणा या सापालासु ा मा न दे ता जवंत जाऊ दे त आले ! ! ढे कूण, पसवा

ांनासु ा न

िचरडता दरू नेऊन सोडले, क डामुंगी मरे ल हणून पाह न पाहन
ू ज मभर पाय टाकले, िनक मी

गाईचेच न हे त तर कु यांचेह शेकडो पांजरपोळ घातले, कु यां या पलांना पोटभर दध
ू िमळत
नस यास धमाथ पांजरपोळांम ये लेकरांना लावावे तसे या कु यांना दधाचे
उकाडे लावले,
ु

या याह पुढे जाऊन सूआम ूा याचेह दःख
ु िनवार यासाठ िनदान, यांची ह या तर घडू नये
हणून, पाणीसु ा तापवून पऊ लागले—क

यायोगे पा यातले जीवजंतू जवंतपणे खाऊन

टाक याची राक्षसी बूरता हातून घडू नये ! दवसा अ नावर घ घावणारे जूवजंतू दसतात तसे राऽी
दसत नाह त, चुकून अ नाबरोबर पोटात जातील, या भये राऽी असे जेवायचे नाह , असे कडक
आचार सह ावधी लोकांनी ज मभर पाळले !

ासासह अनेक सूआम जंतू आत खेचले जाऊन

मरतात असे तकून नाकावर फडक बांधून ठे वली क , यायोगे बाहे र या अनेक जंतूंचे जीव
ासासरशी आत खेचले जाऊन गुदम न म नयेत ! िततक तर हं सा टाळावी ! ! !

मृगया िन ष ; अवघा दा क्षणा य ॄा ण, जैन, वैंणव ूभृती जाितपंथानुयायां या

लक्षावधी लोकांनी शतक शतके मांसम ःयांचा आहार सवःवी व य केलेला आहे ! दस
ु या याच

मांसार ावर आपले मांसर

वाढ व याची चटक ह राक्षसक क माणुसक ?

याची आवँयकता

तर काय? जर ‘ःव छं दफलजातेन शाकेना प ूपूयते। तःय द धोदरःयाथ कः कुया पातकं महत ्’
! ! बचा या पाखरांचे पंख कां ा या पाचो यासारखे उखड; सुंदर ह रणांचे दे ह वां यासारखे भाजून

भाजून िच न िच न यांत मसाला भर; पायाने दाबून ध न ूाणासाठ के वलवाणे ओरडणा या

क ब यांची मान कचाकच काप; आ ण तो भयंकर र बंबाळ खा टकखाना! ते ूाणा तक वेदनांचे
हं बरडे ! ! हर हर ! क चे नृमांस खाणा या या पशा चांपेक्षा ह बूरता काय कमी आहे ?

यापेक्षा

ह शु , सरस हरवीगार, ताजीताजी शाकभाजी; ह सुरंग, सुमधुर फळफळावळ; ह नाना ूकारची
ःवाद,ू सा वक धा ये; यावर काय पोट भरता येत नाह ? मग ते मांसाहाराचे पैशािचक पाप कां

करा ? शाकाहार, धा याहार, फळाहार— कती हं साशू य माणुसक स साजेसा ! साधुजीवनास तोच

यो य !
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पण इत यात अ यंत कोमल मनाची दया डो यांत टपे आणून हणू लागली, धा याहार ?

शाकाहार ? हे पाहा, या धा यभाजीपा यासाठ शेतकर नांगर चाल वताहे त ितकडे ! नांगरा या
फाळासरशी क डमुंगी, जीवजंतूंची भूभागी वसलेली नगरे या नगरे उ मळू न कोसळत आहे त.
यां या वसाहतीची ना दरशाह क ल चालली आहे ! लाखो जीव तुम या या शेतीपायी ठायीठायी
जवास मुकताहे त! आ ण तु ह

हणता धा याहार, शाकाहार हा सा वक, अ हं सक िन साधुशील

हणून! ! तो संहाराचा खा टकखाना जतका हं सक, िततक च ह धा याहाराची वा शाकाहाराची
शेती! मो या ःथून जीवाला जीव जतका ूय, िततकाच सूआम जीवाला जीव ूय! ते हा

खा टकखाना तेवढा िनषेधूनच चालणार नाह , तर दयाशील साधुसंतांनी ‘ हं साूायां पराधीनां कृ ष
य ेन वजयेत ् ।।’

हणून मृगया जशी िन ष , मांसाशन सवःवी व य, तशी हं सा संपूणपणे टाळणे

तर धा याहार, शाकाहार, कृ षी ह पंचमयच ठरली ! ! तर ह दयाशीलतेचा, अ हं सक

बु

याचरणाचा हा मननीय िन स द छ ूयोग करणारे शतावधी स पु ष कचरले नाह त. कृ षी

नसला तर ह आपोआप उगवणार नाना वध वनःपतींची िन फळवृक्षांची कानने या कानने िनदान

ा भारतभूत तर काय थोड आहे त ? आ ह केवळ वनःपती िन फळे खाऊन राहू पण भूतदये या

ॄीदाचा बाणा कलंकू दे णार नाह !
अिभिनवेश न हता.

या स पु षांचा हा िन य कोण याह ूकारचा ग व

यांचे कोमल अंतःकरण जीवमाऽा या दःखाने
िवेच मुळ तसे !
ु

पण मानवी मना या बूरतेला जशी सीमा नाह , तशीच या या कोमलतेलाह सीमा नाह !
केवळ ःव छं दपणे उगवणा या वनःपती िन येणार फळे खाऊ हटले तर हात धुऊन पाठ स
लागलेली हं सा वकट हाःय क न उपहासू लागली क , ‘वनःपती िन फळे ? पण या सूआम

वचाराची वाट तू चोखाळ त आलास, याच सूआम वचाराला वचार क वनःपतीलाह ूाण नाह क

काय ? सुखदःख
ु , भावना नाह त क काय ? ू येक

हो यास कामीकािमनीूमाणेच लंपटलेला असतो !

ीकेसर िन पुंकेसर कामे छे ने संयु

यांना लागलेले फळ हे यांचे अप यच आहे !

या ू येक फळातील ू येक बी पु हा उगवून ये यासाठ , वाढ यासाठ , ूकाशवायुजल यांची ची
चाख यासाठ , भूमीत जून उग व यासाठ उ सुकलेले असणारच ! ू येक वृक्षलता सजीव,

ू येक फळातील ू येक बी एकेक गभ आहे ! असे जे फळ तू खाणार यांतील ू येक बीजामागे

एकेका ॅूणह येचे पातक तुला लागणार !’
बचार भूतदया ! पु हा िवली ! वर ल सूआम ववेक वर दला आहे याहन
ू कतीतर

वःताराने हे ववेचन या स पु षांनी, वशेषतः आप या जैन धमबंधूं या आचायानी, आप या
ूाचीन मंथातून केलेले आहे . इतकेच न हे , तर शेवट

यांनी यांत या यात कोणती फळे खा ली

असता ह बीज हं सा यांत या यात यून घडते, ती को केदे खील दली आहे त ! उगाहरणाथ, वांगे

यून िन ष , कारण यात
अितिन ष , कारण शतावधी बीज हं िस याचे पाप ! आंबा याहन
ू
एकाच कोयाची, एकाच बीजाची हं सा घडणार !

पण तर दे खील हं सा ह टाळता येणे अश य ; ते अश यच ठरणार ! फार काय, अगद
एकबीजी फळाहारदे खील जर टाळला, आहार असा जर केलाच नाह नुसता वारा पऊन जर कोणी
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महातपःवी रा हला, तर खील भूतदयेचे येय संपूणपणे आटरणे यास अश यच होणार ! कारण
नुसता वारा याले, तर वा यातून असं य सूआमाितसूआम जीवजंतू पोटात िश न जठरानलात भःम

होणार !
अन ् मनुंयाचे जीवन हे च अशा ूकारे सवथैव हं सामय आहे असे पाहन
ू भूतदयेसाठ

याचाच नाश केला, काह च न खाता- पता, आपणांसच उपाशी मारले, तर दे खील हं सा टळणार नाह
! कारण आ मघात हणजेह ूाणघात !

हं सा ! पाप ! ! आ ण जर मनुंयमाऽाने हाच धम

पाळला तर मनुंयजात या जात हं िस याचेच मह म पातक पदर पडणार !
इतर येयासाठ मनुंय ःवतःचा बळ दे ऊन तर एक वेळ या येयाचा वजय संपाद ू

शकेल ; पण अ हं से या, भूतदये या येया वषयी सवात कठ ण िन सवात दःतर
अडचण ह च असते
ु
क , या येया या वजयाथ ःवतःचा बळ दे णे हणजेच या येया या सवःवी उलट जाणे, या
येयाचा संपूण पराजय करणे, या अ हं सा येयाचीच हं सा करणे ठरते !

हं सा घडू नये आ ण

जगणे तर हं सेवाचून जगताच येत नाह ; हणून मनुंय ःवतः मेला, कंवा मनुंयजात या जात

जर काह न खाता न पता हता
ु

याचे मरण मरती झाली, तर तीह हं साच अस याने यायोगे जे

चाळावयाचे तेच पाप अचूकपणे पदर पडते ! जगावे तर हं सा ! मरावे तर हं सा ! !
अश य ! अश य ! ! अश य ! ! !

असा हा भूतदयेस वा अ हं सेस सवतोपर आचर याचा आप या हं द ू रा ाने ूाणपणाने केलेला ूयोग
सवःवी अ यव ाय ठरला.

या दै वी स -गुणाचा श यतो अवलंब कर यासाठ

यांनी जो याग

केला, जे लेश सोसले, जी तपःया आचरली, ती माणुसक सवथैव भूषणभूतच गणली जाईल.
यांनी जगात कोण याह रा ाने सोसले नाह त असे क सोसले, अशी िचकाट दाख वली.

यां या

स -हे तूचा करावा िततका गौरव थोडाच आहे ; आ ण या णहनीय ूयोगात यांना आलेले अपयश
हे ह सवःवीच आहे . कारण दयाशीलतेला मनुंय कोठपयत आच शकतो, भूतदया सवथैव श य
आहे क नाह , हा ू

यांनी एकदाचा िनकालात काढला. कोण याह ूयोगाची अिस

ह ह एक

िस च असते. मृगजळा या शतवार पाठ स लागून ह रणे फसतात हणूनच महणूनच मृगजळ
फसवे आहे हे

ान झाले. आकाश पवतावर टे कले आहे से वाटते ते खरे च तसे आहे क काय हे

ू कैलासा या िशखरावर चढले तर आकाश पु हा आपले उं च या
पाह यासाठ पवतामागून पवत चढन

उं चच आहे असे दसले, ते ूयोग अयशःवी झाले, हणूनच आकाश हाती येत नाह हे ठर व याचा
ूयोग यशःवी झाला. तसोच िनरपवाद भूतदयो या वा अ हं से या मृगजळापाठ धावता धावता ते
मृगजळच ठरले. जगावे तर हं सा ! टालावे तर पायीपायी शतावधी जीव मरतात ! बसावे तर
बस याखाली शतावधी सूआम जंतू िचरडन
ू जातात !

नाकास फडके बांधले तर
पाहणारे जंतू

ासो

वास करावा तर जीवजंतू मरतात !

यातूनह आत जाणारे अितसूआम जंतू मरतात, आ ण दे हातून बाहे र पडू

ास रोिध याने आत या आत तडफडन
ू मरतात ! मुळ नाकत ड िशवूनच टाकले,

तर मनुंयच मरतो ! पाणी थंड यायले तर जीवजंतू पोटात जाऊन मरतात, उकळू न यायले तर
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जवंत उकळले जाऊन मरतात ! हात हल वला तर शतावधी जीवजंतूंचे मुडदे पडणार ! नुसती

डो याची पापणी हल वली तर ‘पआमणोS प िनपातेन येषां ःया ःकंधपययः’ असे अितसूआम जीव
मारले जातात, घायाळ होतात ! सूआम जीवजंतूंची गो सोडली, तर मांस खावे तर ःथूल जीवांची
ह या ! धा य खावे तर शेतातील लक्षावधी क डमुं यांची, उं द र-घुशींची, साप-सुरवंटांची ह या !
झाडपाला, फळे खावी तर वनःपतीह जीवच ! ! काह च न यावे, न खावे तर मनुंय जात या जात
ठार ! मशकासाठ मनुंयाचा वध, बागुर यासाठ ॄ ह या, सापासाठ साधूचा घात ! ! रोगाणूह
जीवच—अथात औषधालये हणजेच कसाईखाने ! ! जंताची पूड घेतली तर जंत— हणजेच अगद
आप या पोट आलेले जंतू—मरणार. न घेतली तर मनुंयच मरणार ! क्षयावर औषध घेतले तर
क्षयजंतू क्षयाने रोडावणार.

यांना अस

दःख
ु होणार; न घेतले तर या ःपशज य साथीने

शतावधी माणसे मरणार ! ना वर दया करावी तर मनुंयाला अस

दःखात
पचावे लागणार.
ु

मनुंयावर दया करावी तर ना चा कडा र , पू न िमळू न उपाशी मरणार ! मांजरा या हातून उं द र
सोडवावा तर मांजरास दख
ु वले जाणार, न सोडवावा तर उं दराचा गळा घोटला जाणार ! घरात

िशरले या बुभु क्षत वाघावर दया करावी तर कोव या लेकरांचे कंठ कडाकड फोडले जाणार, लेकरास
वाचवावयास जावे तर वाघाचा कंठनाल कापावा लागणार ! क चे धा य फाकावे तर माणसे पोट
फुगून मरणार, ते दळावे, कांडावे, रांधावे तर या या कृ यांत वातावरणीय शतावधी जंतू कुटले,
दळले, जाळले जाणार ! एव यासाठ दयाशील ःमृितकारांनी पाच ह यां या
‘पंचसूनादोषप रहाराथम ्’ वै दे व करावा हणून आ ा पले; पण या पाची ह यांत जतके जीवजंतू

मारले गेले असतील िततके या वै दे वा या ूद घ कुंडात पु हा ते जवंत जाळले जातात यांचे काय

? अश य ! अश य ! सवागपूण, यथावत भूतदया ‘दया सवषु भूतेषु’ आचरणे मनुंयाला अश य
आहे .

या वाटे या ू येक पावलावर िन वतुळावर दल
ु य अडसर सृ ीनेच लावला आहे क , ‘जीवो

जीवःय जीवनम ् !’ मनूने सृ िनयमांचे सार या एका सुरेख

ोकात मिथले आहे तोच या महनीय

ूयोगात िस लेला िस ा त क —

चरानामचरा भआया दं णाम यदं णः ।
सहःतानामहःता

शूराणां चैव भीरवः ।।

१.२४ दांिभक श द छल
परं तु शतकोशतकां या ूयोगाने िस लेला हा िस ा त डो यांआड क न पु हा आपले ‘मी
अ हं सेस वा भूतदयेस सवथैव आच शकतो. सव मनुंयांनो, तु ह तसा तो धम आचरा’ असा
हटवाद उपदे श कोणी कतीह स द छे ने जर क लागला, तर तो दांिभक श द छला या ख

यात

पड यावाचून राहत नाह ! बौ ांनी पळवाट काढली क दस
ु याने मारलेले मांस खा यास हरकत
नाह . नसेल ! पण ती काह यथाथ अ हं सा न हे ! अनुम ता हा जसा वशिसता तसाच एक

घातक, हे मनूने ःप च सांिगतले आहे . चोर चे ि य लाटणे ह ह चोर च. जैनात रा यकत झाले,
लढाया के या, शेकडो सैिनक मारले ; पण ती हणे ह या नाह ! कां ? तर ‘म युःत म युहित’

समम सावरकर वा मय - खंड ५

८४

‘क्ष’ करणे
हे हणणे शोभते ! खर गो ह च क , या या अपराधासाठ मी सापाला मारले ! ! यथावत

अ हं सा वा सवषु भूतदया आचरणे मला अश य झाले ! घर या साखर-गुळां या ड यातून झाले या
मुं यांना चुलीवर चटके दे ऊन मारायचे िन मग िचमूटभर साखर घेऊन वा ळांतील मुं यांना चारायची
! भूतदया आहे ह , पण ती िनरपवाद न हे च न हे !
महा मा गांधींचीच अगद चालू गो

या !

मुळातच जे असा य ते सा य आहे , अशा स द छ अिभिनवेशाने कायावाचामनसा अ हं सेचे

िनरपवाद आचरण करा. मी करतोच आहे , अशा बा यापायी या स पु षालासु ा कती श द छल
िन वसंगत वतन करावे लागले ते दोन-तीन उदाहरणांनीदे खील ःप ता येते. दध
ू पणेसु ा हं सा.
कारण र ाचे दध
ू बनते!

हणून यानी एकदा दध
ू
ू व जले. पण पुढे दे ह ःवाः याःतव दध

आवँयक झाले. ते हा गाईचे दध
ू तेवढे व य, बकर चे चालेल, हणून ते से व यास आरं िभले !

पण बकर चे दध
ू काय र ाचे नसते? बकर चे दध
ू काय िनभळ गंगोदकापासून बनते ? साप डसतो

तर

ावे, हणून सारखे उपदे िशले; पण पसाळले या कु यांनी ूळय
याला मा नये, सोडन
ू

मांडला ते हा यांना मारावे, मह ी हं सा टाळ यासाठ लघु हं सा करावी, असे फमान सोडन
ू

पसाळलेली कुऽी मार वली ! मग याच कारणासाठ साप कां मा नये ? हा िन वळ श द छल

आ ण याला दभाचा दगध
!!
ु
उं दरालाह जीव नाह का ?

लेग हट व यासाठ लोकांनी उं द र मारले तर यांची िनंदा केली !

हणून ढु ढाचाय थाटात ू

केले; पण साप कां मा नये, हे

सांगताना साप उं दरांना खातात हणून शेतीस उपकारक, हे कारण झाले ? उं द र सापाकडन
ू

मार वणे ह काय ह या न हे ? चोर कर यासाठ चोरांना नोकर ठे वणे हा काय सावाचा धंदा ?
यां या के या या बागेवर माकडांची धाड पडली, ती गीते या उपदे शाने काह जाईना. ते हा ‘कमीत

कमी हं सेत’ माकडांना कसे मारता येईल याचे उपाय शोधले; हा िशखांचा ‘झटका’च न हे काय ?
पूणपणे अ हं सक ॄीदाला ते मुळ च ध न नाह .

लेग पस नये हणूनसु ा उं द र मारणे पाप, असा

गांधीजींसारखा वा ात उपदे श दे णारा जर कोणी गावातून मले रया हट व यासाठ डब यातील
डासांची क ल कर यासाठ

यां याचसारखा िनघाला, तर डांसदे खील याला पुस यास सोडणार

नाह क ‘आता कोठे गेला आहे राधासुता तुझा धम ?’
ं ी
गांधीजींना एकदा अप डसाई टस झाला, ते हा यां या दे हातील र ावर या रोगाणूच
वसाहत आनंदाने नांद ू लागली. पण पुढे यावर श
सोडले नाह . ःवतःचा एक जीव वाच व यासाठ

बया करवून यांची

ांनी क ल उड व यास

या शतावधी जीवांचा नाश केला ! तो कां ?

जीवाजीवात तुलना करायची, हं साधम िनरपेक्षपणे न आचरता सापेक्षतःच आचरणे अवँय, हे च ना
याचे समथन ? आता या वष गांधीजींना मले रया झाला ते हा

णालयात जाऊन यावर औषध

घेऊन ते रोगजंतू मा न यांनी ःवतःचे आरो य राखलेच क नाह ? गुरवायूर या
या क , यांनी
दे वालयूवेशासार या अनेक ूसंगी काह जणां या भावना इत या दखाव
ु

महा माजीं च भःमासुर मंऽ उलटा मा न अ नस यामह केले. ‘गांधीजींना मला भेटू ा, नाह तर
मी दाराशी उपाशी मरतो,’

हणून एकजण गांधीजीं या िन मरा या दाराशी बसला. पण अशा
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ू येक सा या ू ीदे खील गांधीजींनी साफ उ रे दली क , ‘तु ह वाटे ल िततके जण मरणी मेलेत
तर िचंता नाह . मी माझी चळवळ सोडणार नाह . नुसती भेट दे यावार जर तुझा जीव वाचत
असेल, तर तो वाच वणार नाह ! वाटे ल तर भेट दे ईन, नाह तर नाह .’ आ ण या पायी या
अ नस यामह ं या जीवांना अतोनात लेश िन उपासमार सोसावी लागली ! ह काय िनरपवाद
भूतदया ? िनरपेक्ष अ हं सा ? एक गाईचे वास दःसा
य दख
ु
ु याने तडफडू लागले; या दःखाची
ु
दया येऊन गांधीजींनी याला गोळ घालून ठार कर वले ! ह दया असो वा नसो, पण िनरपेक्ष

भूतदया, िनरपवाद अ हं सा न हे च न हे ! असलीच तर तुलना मक अ हं सा, सापेक्ष भूतदया असेल !

१.२५ तर मग श य या तौलिनक भूतदयेची, सापेक्ष अ हं सेची कसोट कोणती
?
मनुंयाला श य िन इ अशा भूतदयेची आजवरची कसोट
समजली जाई. आप या धममंथापलीकडे इतर धममंथांचे

हणजे याचे याचे धममंथ

ान कंवा बहते
ु क ूकरणी अ ःत वसु ा

जे हा िनरिनरा या रा ांना मा हत न हते, ते हा आप यापुरता आपला धममंथकसाबसा बरा वाटत
होता. पण आता सव धमा या तुलना मक
झाली आहे क , याची

ाना या या युगात यां यातील वसंगती इतक ःप

ा ूकरणातील कसोट अगद कुचकामी िन हाःयाःपद ठरावी.

ा मंथां या

आधारे मुसलमान डु कर खाणार नाह त, गाय खातील; भ न गाय िन डु कर दो ह खातील; बौ

मेलेले वा मारलेले डु कर खातील, मारणार नाह त; जैन, वैंणव यांपैक काह च खाणार नाह त ! !
नुसती ॄा णांचीच गो घेतली, तर बंगाली ॄा ण मासे खातील, मांस, क बड खाणार नाह त,

कनोजी मांस खातील, मासे क बड खाणार नाह त; दा क्षणा य मीमांसक य ातील मांस खातील;
इतर ॄा ण मांस, मासे, क बड य ीय-अय ीय काह ह खाणार नाह त, पण कॉडिल हर या
बाच यांचा माऽ फ ना पाडतील!

यू लोकांचा, मुसलमानांचा िन हं दतील
ःमाताचा, जैनांचा असे
ू

धममंथ एकऽ क न यातील खा ाखा पदाथा या तािलका (table) एकासमोर एक ठे व या क , या
ूकरणी यां यात िनबु

वसंगती ओतूोत भरले◌ेली आहे आ ण एकाच दे वाची ती ऽकालाबािधत

िन सावदे िशक आ ा कशी होऊच शकत नाह ते त काल यानात येईल. धममंथांची कसोट एकंदर
भूतदये या ूकरणी अशीच िनक मी िन टाकाऊ अस यामुळे मनुंयाने भूतदया वा अ हं सा कती,
कशी िन कठोर आचरावी, याची यात या यात अिधक बु मा

िन ःप अशी कसोट एकच एक

उरते. ती हणजे ऐ हक मानवी हतास जी पोषक िततक च भूतदया आचरणीय, इ !

या

पलीकडे भूतमाऽांवर दया कर याची मनुंयास जी सोय नाह , मनुंया या हतास अवँय ते हा ते हा
जी हं सा केलीच पा हजे, ितचा दोष मनुंयावर नाह ! तो दोष असलाच तर सृ ीचा, िनसगाचा.
इ छा असलीच तर ूभूची ! या मनुंय हता या कसोट ने वर ल धािमक वसंगतता िन वैचा रक
गांधीग धळ पुंकळ अंशी टाळता येतो. साप- वंचू ूभृती ूाणी िमळे ल तेथे िनःशंकपणे मारावे !
काह जण नांगी कापून वंचू सोडतात ! पण असली दया हणजे भूतदया नसून भूतबाधा असते.
कारण नांगी कापलेला वंचू जर पु हा डसला नाह , तर नांगीवा या वंचवाची वीण वाढ व याचे
काह सोड त नाह !

हं

पशूच
ं ी मृगया अवँय करावी. उपयु

पशू संरक्षावे. मोर, नाना सुरंग

सुरेख पसांचे पक्षी रानात राखावे. उपिव न होईल अशा बेताने ह ीसारखे शोिभवंत िन माणसाळू
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ूाणी वधू नयेत; मनुंयास उपिवू लागले तर बेशक ठार मारावे. घोडा, उं ट, गाय बैल, शे या,

म या, कुऽे मनुंयास अ यंत उपयु ; असे सव पशू ममतेने पाळावे; यांना िनंकारण बूरपणे
वागवू नये. पण मनुंयास उपिवू लागले तर लगेच गोळ घालावी. आहारा वषयी आप या लोकांनी
तर ःवतःवर घातलेले भूतदयेचे ूितबंध इतके ऽासदायक आहे त क , यापायी सह ावधी मनुंये

मार याचे महापाप िन मनुंयह येचा अपराध आपण सारखा कर त आलो आहोत, हे आप या
गो
यानातह येत नाह ! कोण याह दंकाळाची
ु

या. असलेले अ न न खाता या भूतदयेपायी

लाखो मनुंये दंु काळात उपवास काढतात, ती भूतदया का भूतबाधा !
समुिकाठ या वःतीण द क्षण भारतात दोहो बाजूंना असलेले लक्षावधी ॄा ण, वैंणव
आ ण जैन ूभृती िनरािमष लोकांना म ःयाहाराची कती चांगली सोय आहे ! दोन-तीन वषा या
दंकाळाने
ह समुि काह आटत नाह . अशा कठ ण ूसंगी तर या जातींतील दंकाळमःतां
या
ु
ु

उपजी वकेस म ःयाहाराचे कतीतर साहा य िमळे ल ! माशांचे ूाण वाच व यासाठ आप या

मुलामाणसांचे ूाण अ न अ न कर त तडफडू दे यात भूतदया ती काय साधली ? म ःयांचे ूाण

तेवढे दयेस पाऽ िन ःवतः या मुलालेकरांचे ूाण काय केरकचरा आहे त ? तीच गो क बड , ससे,
पक्षी ूभृती ूा यांची. मांसाहार, शाकाहार हा सुकाळात यां या यां या चीचा िन ूकृ तीचा ू

वा अडचणीत पचेल ते ते अवँय खावे! कोणते मांस खा ते धममंथां या
असावा; पण दंकाळात
ु

टपणीत न पाहता वै का या को कात पाहावे. वै क ं या कोणास डकराचे
मांस हतावह असेल,
ु

तर याला तेच ध य. मनुःमृतीत तर वराहाचे मांस खा याचा ॄा णांनादे खील जवळ जवळ

आमहच केला आहे . जे डु कर खात नाह त यांचे हणणे असतेक , डु कर घाण खाते यासाठ ते

धमतः िन ष मांस ! पण गाय ह मांस खाते ! आ ण सग यात सवभक्षक जात कोणती असेल

तर ती हणजे मासे ! गदळ घाण जलूवाहात टाकावयाचा अवकाश क , भसमस केक या

प वा नावर नाताळात युरो पयन जसे लालसेने तुटू न पडतात, तसे मासे यावर बुभुक्षेने तुटून
पडतात ! मग मासे वा गाय धािमक खा

हणून खाणा यांनी रानडकरां
या मांसालाच तेवढे नाक
ु

का मुरडावे ? पोथीत आहे हणून; दसरे
ु काय ? तोच ववेक गाईसह लागू. गाय, बैल, है स हे

दध
ू िन शेतीकाम या

ीने मनुंया या अ यंत उपयोगी, माणसाळू असे पाळ व पशू.

या दयेने पाळावे. पण तर ह

यांना श य

या प र ःथतीत यां यावर दया के याने मनुंया या दवावर

बेतते, या प र ःथतीत काह ती दया उ

ठरणार नाह . रा शऽुचे सै य गा

या गोलाआड दडले

तर गा चा कळप कापून शऽूंशी गाठ घेतली पा हजे. परक य वपक्षा या दे शातील गाई, गाई हणून
काह रमणीय न हे त !

दभ
यां या दधावर
आमचे शऽू वाढतात—आ ह न हे ! हं दःथानात
ु
ु या
ु

गाई वा कामसू बैल खा यासाठ मारणे एकंदर त कमी लाभदायक, हणून साधारणतः व य ; पण

इं लंड-अमे रकेत तर गोमांस हे आ हाससु ा इतर कोण याह मांसासारखे खा यास काह च हरकत
नाह . जो ववेक, मांसाशना या ूकरणी, तोच भूतदये या सव ूकरणी लागू पडतो.
उं द र मारावे क माणसे म

लेगासाठ

ावी ; बहबीज
वांगे खाणे पाप, का एकबीजी आंबा ; शेती करणे हं सा
ु

क बागाईत करणे हं सा ; दवसा खाणे भूतदया क राऽी ; इ या द सव वाद िन कु यांचे पांजरपोळ
घालणे, सापांना दधाचे
उकाडे लावणे, को
ु

ांसाठ काक यांचे मळे पाण वणे, ढे कणांना उपास पडू

नयेत हणून मुलां या पाळ यात िन मो यां या पलंगात यांची लागवड करणे— ा सा या गो ी
भूतदये या नसून भूतबाधे या होत ! भूदयेचा प रणाम नसून भूतबाधेचा खेळ आहे !
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माणसांवर दया क न जर भूतमाऽांवरह दया करता आली असती, तर ती अवँय केली
असती. ते अश य असले तर ह माणसा या हतास घातक असणा या ूा याचा नाश करतानासु ा
मनाला काह तर दःख
ु होतेच होते ; दयेची मळमळ बाधतेच बाघते. पण ःवतः या लेकराला

रोगापासून वाच व यासाठ जे हा श

बया करावी लागते, ते हा कासावीस होणा या आई या

दयाची ती दशा जशी अूयोजक हणून दाबून टाकून लेकरावर श

बया करावीच लागते, तशीच

भूतदयेची ह दबलता
, ह मळमळ मनुंय हताथ दडपून टाकलीच पा हजे. आज आप या इकडे अशा
ु

ूकारची मनुंय हतघातक भूतदया दाख वणा यां वषयी एक ूकारची पू यबु

उ प न होते, तो

जसा काह एक अलौ कक स -गुण समजला जातो, साधु वाचे लक्षण समजले जाते. पण वाःत वक
पाहता ती एक नृशस
ं याधी आहे . ती भूतदया नसून भूतबाधा आहे ! मनुंयघातक अपराध आहे !
मानिसक दबलता
आहे ! जी मनुंयास घातक, ती दया ‘दया सवषु भूतेषु’ होईल तर कशी ?
ु
कारण सव भूतांत मनुंयह आलाच ! सृ ी या आ हास सवःवी असुधारणीय असले या

यवःथेशी नसती घासाघास कर यापायी ‘इदं च ना ःत परं च न ल यते’ अशी फ जती क न
घे यापेक्षा मनुंयाने जे सा य िततके तर साधावे हे च उ म. जी मनुंया या हतास पोषक वा
िनदान अ वरोधी िततक च भूतदया पाळणे एवढे च काय ते याचे कत य, तोच या वषयीचा खरा
सृ

व हत मानवधम ! !

— कल ःकर, डसबर १९३६
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११. त काल ब हंकाय असे काह परक श द

वप

संमतःयाःय कं ःयाद ा वडं बनैः ।

रोचते कं बमेलाय मधुरं कदलीफलम ् ।। १ ।।
(रधुनाथ पं डतकृ त ‘रा य यवहारकोश’)
भाषाशु ची ता वक चचा, अनावँयक या या जु या वा परक य श दांचे ःवभाषेतून
श यतो उ चाटन करावे क नाह , याची अवँय िततक भवित न भवित आता झालेली आहे .

ू नयेत’
महारा सा ह य संमेलनाम ये जळगावला ‘उद ु जुने श द ःवभाषेत जे घुसले आहे त ते काढच

अशा अथा या एका ठरावात असलेला व क्ष तेवढा भाग गाळावा अशी उपसूचना घसघशीत
बहमताने
जी या वष संमत झाली तीच भाषाशु
ू

या चळवळ या ूःतुत ूगतीचे उ कृ

मापन िन

ूबळ पुरावा होय.

सामा जक, राजक य वा वा यीन, कोणतीह सुधारणा हटली क , ूथमतः ितचा काह
ता वक खल अवँयच असतो. परं तु ितचे खरे यश ती यवहा न दाख व यावरच अवलंबते. ती
इ क अिन , श य क अश य, ते नुस या शा दक चचनेच काय ते िस णे बहधा
ु
ु दघटच

असणार. परं तु ती या नेटाने आचरणात आणून सोडली जाते या ूमाणात ितचे सुप रणाम िन
सुसा यता ू यक्षपणेच ू ययास येत चाल याने पूव या वरोधकांम ये जे ूामा णक असतात तेच
ितचे समथक होतात, आ ण जे अूामा णक असतात यांचीह त डे बंद पड यावाचून राहत नाह त.
याःतव आ ह ूथमपासून एक कडे चचचा धडाका चालू ठे वीत असताह ित यावर न
थांबता कंवा शा दक संमती या ठरावांची वा असंभव एकवा यतेची वाट पाहत न बसता, दसर
ु कडे
आम या लेखांतून, भाषणांतन
ू िन ू यह या संभाषणांतून उद,ू इं मजी ूभृती जु या वा न या

परश दांना ू यक्षपणे ब हंकार याचाह श यतो ूय

कर त चाललो, ती भाषेची सुधारणा लगोलग

यवहार तह चालली. आम याूमाणेच ौी आठवले ूभृती अनैक भाषाशु
सुधारणा आच न दाख व याचा यथाश
बळावलेली आहे .

उपबम चाल वला.

या अिभमा यांनी ती

यामुळेच ती चळवळ आज इतक

यातह ूा यापक माधवराव पटवधन यांनी तर आता सा ह य संमेलनाचे आपले

भाषणह अनावँयक परक य श दांचा ःपशह न झाले या शु मराठ तच िल हले आहे ! सा ह य
संमेलना या अ यक्षीय भाषणाम ये भाषाशु

या

ीने अकलं कत अशा मराठ भाषेतील प हले

भाषण कर याचा मान ूा यापक पटवधनांनीच पटकावला हे यांचे वैिशं य िचरःमरणीय होय !
भाषाशु ची सुधारणा नुस या ता वक चच या दलदलीतच पत न ठे वता ती आप यापुरती तर
आचरणात आणून सोड या या यां या ॄीदा वषयी आ ह ूा यापक माधवराव पटवधनांचे
मनःपूवक अिभनंदन करतो. सुधारणा नुसती सुचवून दाख वणारे बहत
ू ; ती क न दाख वणारे च

अ प ! कोणतीह सुधारणा जी यशःवी होते ती मु य वे
!!
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ासाठ च भाषाशु चा जो अनुयायी िन अिभमानी वग महारा ात गे या सात-आठ वषा या
नेटा या चळवळ मुळे उ प न झालेला आहे िन सारखा वाढत आहे , यास आमचे असे सांगणे आहे
क , आता यांनी भाषाशु

करावी क न करावी याचे च वतचरण कर यात फारसा वेळ न दवडता,

यांना या ूमाणात ती पटली आहे , या ूमाणात ती यवहा न टाक यावरच मु य भर ावा.
अनावँयक परक श द, जुने वा नवे, मी मा या संभाषण-भाषण-िलखाणातून नाह तर नाह च

ू ते ते परश द सारखे ब हंकार त चलावे, तदथक आपले जने वलु िन
वापरणार, असे ब द बांधन
नवे उ -भा वत असे ःवक य श द ढावले जातीलच जातील आ ण याच ूमाणात स या
बोकाळलेले तेते परश द भाषेतून लोपू लागतीलच. नुस या ता वक चचने हे काय के हाह साधणार
नाह याःतवच

ा लेखात आ ह भाषाशु

पटले यांनाच काय ते मु य वेक न संबोिधणार आहोत

आ ण यां या अडचणी कशा टाळता येतील, यांनी आपले ौेय कोण या िन

त ःव पात पुढे

ठे वले पा हजे, कोणकोणते परश द अगद त काल ब हंक न तदथ कोण या ूकारे कोण या

कसोट ने ःवक य श द उपायो जले पा हजेत तेच काय ते मु यतः द दिशणार आहोत.

१.२६ भाषाशु ची कसोट
भाषाशु चे मु य सूऽ काय तेच मुळ लक्षात न घेत यामुळे कंवा लक्षात न आ यामुळे
ितचे बहते
ु क वरोधक उगीच या उगीच साप साप हणून भुई बडवीत सुटतात आ ण भरमसाट

परश द वापर या या ःवतः या गबाळपणाचा अितरे क झाक यासाठ आबंद ू लागतात. ‘अहो,

कोणताह परक य श द असा वापरायचाच नाह असे हणणे हा शु वा ांचा िन वळ अितरे क आहे !
यायोगे छटा य

वता येत नाह त, भाषाश ददा र य वाढते !’

या शंकेने याकुळले या मंडळ ंस

आ ह पु हा सांगतो क , आपण भाषाशु ची मूळ ूित ा, मी परश दांना जी कसोट लावू इ छतो
ती कसोट आपण एकदा पाठ क न टाका, हणजे आप या आक्षेपातील शेकडा न वद आक्षेप

आपोआप िनरःत होतील ! आप यात जे ूामा णक आक्षेपक आहे त तेच ितचे समथक बनतील !

कारण ःवभाषेचा अिभमान यांनाह आहे च आहे ! ःवक य श द मारले जाऊन यां या ठाई
वदे शी बाजारबुण यांचा धुमाकूळ माजावा अशी काह
शंकािनरसनासाठ भाषेशु

यां या

या ू येक अिभमा याने भाषाशु ची मु य ूित ा िन कसोट मुखो -

गत क न ठे वली पा हजे. भाषाशु
सुःप क पना ये यासाठ

यांची इ छाच असणे श य नाह .

या ूचारकांना ःवतःसह आप या येयाची िन धोरणाची

ा ूित ेची परे खा अवगत असलीच पा हजे. भाषाशु ची ती ूित ा

िन कसोट थोड यात अशीः
(१ )

आप या ःवभाषेत या अथाचे श द होते, आहे त कंवा उ -भ वणे सुसा य आहे ,

या अथाचे जे परक य श द, ते ढावलेले असले तर ह ब हंकारावे आिम आपले ते तदथक श दच
ूचलवावे. जसेः िशवाय (वाचून), ह ली (स या).
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(२)

परं तु या वःतु आपणात पूव न ह याच आ ण यांना आपले श द उ -भ वणे

दघट
अशा परश दांना वापर यास हरकत नाह . जसेः गुलाब, जलबी, कोट, सदरा, बूट इ या द.
ु
(३)
यां यातील मा

या कटाक्षाचा असाह अथ नाह क ,

ा उद,ू इं मजी ूभृती परभाषाच िशकू नयेत वा

तेह घेऊच नये. परभाषेत जे जे वा ूचार, वृ , घाटणी, वचार सुरेख कंवा

आम याहन
ू अिधक चांगले, ते ते आ ह ह आ मसात कर यास सोडणार नाह .
वर ल कसोट इतक ःप आहे क , परक श द ‘अनावँयक’ कोणते ते बहधा
बनचूकपणे
ु

भाषाशु

या ूचारकांना ठर वता यावे िन ‘झाडन
ू सारे परक श द ःवभाषेतून हसक
ु ू न दे याचा

अितरे क भाषाशु वाद क पाहतात’ असा कांगावा कर यास कोणासह िनिम सापडू नये.
भाषाशु

या अनुयायांना दसर
अडचण जी पदोपद पडतेसे आम याकडे येणा या पऽांव न दसते,
ु

ती ह क , या कसोट ूमाणे कोणते श द त काल ब हंकारावे याची एक टपणी यां यापुढे नसते,
खरे पाहता आ ह सहा-सात वषापूव ूिस ले या ‘भाषाशु ’ या पु ःतके या शेवट एक
चालचलाऊ टपणी छापलेली आहे . पण तर ह आज या आज जे जे परक य श द आप या
िलखाणातून िन भाषणातून छटे ची वा अथाची कोणतीह अडचण न येता सहजासहजी ब हंका रता
येतील, यांची द दशनापुरती एक लहान टपणी खाली दे त आहोत. ू येक श दापुढे याची
थोड शी विश चचाह जोड त आहोत.
खाली दले या टपणीतील परश द तर यापुढे आप या संभाषणात वा िलखाणात मी आजपासून
नाह तर नाह च वापरणार, तदथक ःवक य श दच वापर न, असा अगद िनधार आजपासून
भाषाशु

या अिभमा यांनी करावा. या वषापुरता

ा वषयीचा हाच कायबम ! आपण हे श द

वापरणे सोडले आ ण तदथक श द पु हा ूचलवीत रा हलो क , ते परश द पुंकळ ूमाणात वलु
झालेच पा हजेत, तदथक ःवक य श द पुन

जी वत िन पुंकळ ूमाणात ढ झालेच पा हजेत,

इतक भाषाशु वा ांची सं या आजह वाढलेली आहे . पण यांनी आता नुसता ता वक का याकूट
कर त न बसता आप या िलखाणात वा भाषणात हे इतके िनवडक परश द तर कधीह न वापर याचे
ू यक्ष काय क लागले पा हजे. भाषाशु िनदान

ा ूमाणात तर

यवहा न टाकली पा हजे.

खाली दलेले ःवक य ूितश द केवळ द दशक समजावेत. कोणी दसरे
ु योजले तर चालेल.
ःवक य ूितश द असावेत येवढाच आमह.

आज या आज ब हंका रता ये यासार या अगद अनावँयक अशा परश दांची द दशक टपणी
िशवाय, खेर ज — वना, वाचून यातून, या वना (हे दो ह वदे शी श द बायकामुलां या
त ड दे खील ळलेले. कोणतेह पुःतक या. पानोपानी ‘िशवाय’ बोकाळलेला.

िचपालट

हणूनसु ा ‘ वना’ इ या द ःवक य पयाय येणार नाह त ! तदथक ःवक य श द या दो ह परक य
श दांनी ठार केले! यात ‘छटे ’चाह लवलेश ू

नाह . केवळ वकृ त सवय, खोड! हे दो ह श द

अगद त काल ब हंकाय.)
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ह ली — स या, अिलकडे , आजकाल. (हा श दह बायकामुलांतसु ा बोकाळलेला. लक्षपूवक
पाहावे, मंथातह तीच गो . ःवक य ‘स या’ वलोपत चाललेला ! याःतव हा ‘ह ली’ परक य
श दह त काल ब हंकाय.)
ज र, ज र — अवँय, आवँयकता इ या द (वर ल श दां वषयीची सव कारणे या वदे शी श दांसह
लागू पडतात. याःतव तसाच त काल ब हंकाय.)
दलिगर , दलगीर — खेद, दःखी
ु , वष ण. (वतमानपऽांना कोणी मेले, काह चुकले क , दलिगर

ूदश व याची खोडच लागलेली. खेद, तोटा िन दःख
ु वाटते हे ूयोग सुचतच नाह त ! हे दो ह श द

अगद अनावँयक अतएव ब हंकाय!)
कायम — िन याचा, ःथर, िन

त. ( हे ूितश द योजताना कसेसेच वाचेल, तर खालील ट प

पहावी.)
कायमिनधी — ःथरिनधी. ( हा अशु धेडगुजर श द सवयीने इतका ळला आहे क , याचा
ःवक य श दपयाय ःथरिनधी हाच श द अशु िन हाःयाःपद वाटावा ! मुसलमान जसा बंग यात
बसला तर भटालासु ा वटाळ वाटत नाह , पण हं द ू महार येताच वटाळ होतो, ूथम ूथम

सुधारकालाह कसेसेच वाटते ! — तसेच हे ! !)

अखेर — शेवट, अंत. (हा अखेर श द आगद अनावँयक नाह का बरे !)
अ वलपासून अखेरपयत — अथपासून इतीपयत, आद पासून अंतापयत. (छटे या लटपट तसु ा
परक य ूयोगाचे समथन करणे अश य आहे .)
अगर — अथवा, जर. (हा परश द पूव फारच ढ असे; सुदैवाने अलीकडे वलोपत चालला आहे .
अगद अनावँयक, त काल ब हंकाय.)
अःमान — आकाश, नभ. (खालील ट प पाहा.)
जमीनअःमानाचे अंतर — आकाशपाताळाचे अंतर. (अःमान श द पूव फार ूचिलत असे. आता
तो तुरळक येतो, याची आता थो या सावधपणासरशी हकालप ट करता येईल.)
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जमीनजुमला — शेतीवाड . (जमीनजुम यात जर कोणास छटे चा भास होईल, तर याने प के
समजावे क , ह

ढ ची खोड ! शेतीवाड वापरा, क

यातह छटा येईल.)

उमेदवार — इ छूक, ःपधालू.
सेक डहँ ड — आडहाती, आडिग हाइक .
जबाबदार , जबाबदार — उ रदायी, उ रदािय व, दािय व. ( हं द -बंगालीत ‘उ रदािय व’, ‘दािय व’
हे श द अगद

ढावलेले आहे त. आ ह तेच मराठ त आणून योजीत आलो आ ण आताशी ते बरे च

ळत चालले आहे त. आता सवानी तेच वापरावे क , अगद सवयीचे होतील.)
ूुफ् स — उपमु िते. (आ ह नवीन पाडला.)
क पॉ झटर — जुळार . (आ ह योजलेला हा श द झपा याने फैलावत आहे .)
कॉलम, रकाना — ःतंभ. (हा ःवक य श द आ ह काढ यापासून इत या झटकन ढावत गेला
क , मराठ तून आता हं द ूभृती अनेक भाषांत तो िशरला आहे .)
Martyr (ऊद)ू शह द — हता
मा. (अंदमानात हा श द पुंकळ वाप लागलो.
ु

यासरशी तो

मराठ तच काय पण बोलता बोलता आज हं द , बंगाली, पंजाबी ते तामील, तेलगूपयत ूचलला आहे
! ! काय सव हं द भाषा-संघात Martyr वा ऊद ू शह द
न हताच ?

ा वदे शी श दांना ःवक य ूतीश द असा

मा, हौता
या Martyr वा शह द यापेक्षा हता
ु

य या श दातला वनी अिधक यापक,

सूचक िन अ युदार आहे .)
अरब समुि — प

म समुि. (हे आपले पुरातन नाव. आप या भूगोलातील मानहािनकारक परक

ू टाक याची ूथा पाडली पा हजे.)
नावे श यतो पालटन
स युलर — प रपऽ.
सचलाइट — शोध- योत.
फाउं टनपेन — अखंड टाक, झरणी.
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मोनोटाइप, िलनोटाइप — एकटं कक, पं

-टं कक. (ते दो ह इं मजी श द अजून लोकांत ळले

नाह त, तोच हे ःवक य श द ळवावे.)
टाइपरायटर — टं कलेखन.
पॅ रमाफ — छे दक. (हा श दह आ ह काढ यापासून मराठ त ळत चालला आहे .)
.
मुंक ल — कठ ण, दघट
ु , अडटण, दरापाःत
ु
मदत, मदतनीस — साहा य, सहा यक. ( अगद अनावँयक असताह अगद घर दार , त ड

खळलेला हा परश द बायकामुलां या बोल याकडे लक्ष दे ताच आढळे ल क , ‘मदत’ श द जर शंभरदा

आला, तर ‘साहा य’ एकदासु ा येत नाह . खेडवळां या त ड ह ‘मदत’ फार ! ‘साहा य’ वरळा ! )
रपोट, रपोटर — ूितवृ , ूितवेदक. (चाणा या या अथशा ातह रपोटरला ूितवेदकच
हटलेले आहे . हे श द आ ह योजू लाग यापासून ळले जात आहे त.)
मेहेरबानी — कृ पा. ( हा परक श द खेडवळांपयत ळलेला.

याने ःवक य ‘कृ पा’ श द बोलीतून

नाह सा कर त आणला आहे ! अगद अनावँयक, याःतवच व रत ब हंकाय.)
मेहेरबान — महाशय, कृ पावंत. (अजातून हाच परश द िनयमाने येतो. परं तू हं द ू सभे या वतीने
होणा या आ ण इतर सरकार अजातूनह र ािगर कडे ‘कृ पावंत’ हा ःवक य श द आता िल हला

जातो.)
नंबर — बमांक. (हा सुरेख श द आम या वड ल बंधूंनी काढला. आ ह ूचल वला. हं द पंजाबीपयत आज ढावत चालला आहे .)
खास अंक — वशेषांक. (बमांक जसा मराठ त झटपट ळावला, तसाच िनयतकािलकांनी हा
वशेषांक श द त काळ ज वला पा हजे. हा श द आधीपासूनच प रिचत आहे ; पण तर ह खोड
सुटत नाह ! बहते
ु क संपादक ‘खास अंक’ हणतात !

कल ःकर मािसकांनी ‘ वशेषांक’

वापर याचा जसा िनधार केला आहे , तसाच सारे जण करतील, तर हा एक अनावँयक परश द ‘खास
अंक’ लवकरच नाह सा होईल. यापुढे सवानी ‘ वशेष अंक’ असेच िलहावे, बोलावे.)
अंदाज पऽक, बजेट — ययसंक प, अथसंक प.
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कायदे कौ सल, अस ली — विधमंडळ, विधसिमती. ( हं द , बंगाली, ‘धारासभा’ ‘ यवःथा पका

सभा’, हे श द बहते
ु क वृ पऽे वापरतात. आ ह आप या मराठ स अनुकूल असा विधमंडळ श द

काढला. तो क येक संपादक वापरतात. नामदार यंकटराव सुव तोच विधमंडळ श द मुंबई

विधमंडळातह आज सहा-सात वष वापर त आहे त. पण तर ह ‘केसर ’ सारखी काह पऽे, ‘कायदे कौ सल’ हा धेडगुजर श दच ह टाने कवटाळ त आहे त. ःवक य श दच वापर याचा अितरे क
अिभिनवेश एक वेळ क्ष य मानता येईल; पण परश द िन तोह ‘कायदे -कौ सल’सारखा अगद
ओंगळ, पण तोच वापर न, हा दरामह
िन वळ ल जाःपद नाह का ?
ु

दसरा
ःवक य श द तु ह योजा!
ु

विधमंडळ नको असेल, तर

हं द त ढावलेला ‘धारासभा’, बंगालीतील ‘ यवःथा पका प रषद’

हणा ! पण खरे पाहता मराठ त ळत चाललेला विधमंडळ, विधसिमती हाच सुरेख ! )

लायक — यो य, कायक्षम. (खालील ट प पाहा.)

नालायक — अयो य. टाकाऊ. (हे दो ह परश द अगद अनावँयक असताह गावग ना
बोकाळलेले ! ॄा ण

ीयां या त डालाह ‘लायक’ गोड लागतो ! यो य श दाचा घास घेतला क

ठसकाच लागतो ! !
सदर, सदरहू — वर ल, उपयु , ूःतुत.
िसनेमा टॉक — बोलपट. (िचऽपट, बोलपट हे श द सुदैवाने चहकडे
ू

ढावले आहे त. पण जर का

‘टॉक ’ ह वःतू इकडे येताच आ ह ‘बोलपट’ ‘केसर ’त सुच वला नसता आ ण पाच-सहा वष तशीच
जाती, तर तो ‘टॉक ’च लोकां या त ड

ळू न काढता काढवला नसता. पण बोलपट लगोलग

ूचल व याने आता सा या छटा बटा या याच क छपी लाग या आहे त! ःवक य श द वाप
लागले क , छटा बटा झटसा या यालाह िचकटतात, हे आमचे हणणेच या उदाहरणाव न िस
होत नाह का ?
िसनेमा-हाऊस — पटगृह, िचऽपटगृह.
िसने रओ — पटकथा.
फ म — िचऽावली.
तहहयात — आजीव, याव जीव, आमरण, आज म. (हा श द पूव फारच बोकाळलेला असे. पण
यावर ल आम या सतत ट केने तो आता मृ युपंथास लागला आहे . वाटे ल िततके ःवक य ूितश द
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असताह हा परश द ू येक संःथेत शंभर वष सारखा धुडगूस घालीत होता. याव नच भाषाशु चा
सतत पहारा आप या वाङ-मयावर असणे कती आवँयक आहे , हे दसून येईल !)
िशफारस — अनुरोध. ( हं द -बंगालीत ‘िशफारस’ या परश दाला अगद िनयमाने अनुरोध हाच श द
ढ आहे . आपण मराठ त तोच योजावा.)
स ट फकेट — ूमाणपऽ, दाखला कंवा ूश ःतपऽ (ूमाणपऽ हा श द आ ह पाडला. दसरे
ु पूव चेच
आहे त. ित ह िमळू न िभ न िभ न असे सारे अथ य

होतात.)

पे टर — रं गकार, िचऽकार. (खे यापा यांतह ‘पटर’ घुसत आहे .

याहन
ू रं गकार कती सोपा, ःक य.

पण गबाळपणामुळे हे परश द आ ह नाग रक ूथम वापरतो िन मग ते गावग ना िनवडंु गासारखे
फैलावत जातात.)

वॉचमेकर — घ याळजी. (वर ल ट प पाहा. र ािगर स हा ःक य ूितश द आता ूचलत आहे .)
कोरम — गणसं या, गण. (नुसता ‘गण’ इतका श दच वापरणे पुरे. आ ह हा श द ‘भाषाशु ’ या
पुःतकात सुचवून वाप लागताच मराठ त आज पुंकळ फैलावत चालला आहे .)
शःट — िनक्षेप. (खालील ट प पाहा.)
ू वाप लाग यापासून मराठ स चांगलेच मानव यासारखे
शःट — व ःत. (हे श द ह आ ह काढन
दसतात.)
शःट-ड ड — िनक्षेपपऽ. (वर ल ट प पाहा.)
मोनापोली — एकःव. (नवीन श द)
पेटंट — िनजःव, रामबाण. (नवीन श द. या शोधाचे िनजःव मी मा या नावे न द वले आहे .)
फोनोमाफ — विनलेख.
लाऊड ःपकर — विनक्षेप. (ूचिलत आहे .)
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फ

— केवळ, नुसता, माऽ. (हा परश द अगद अनावँयक, पण घर दार बोकाळलेला; अगद

त काळ ब हंकाय.)
कॅलडर— कालदश, िमितपट. (ूितवष नवी कॅलडस छापतांना यापुढे सवानी कालदश वा िमितपट हा
श द यावर आवँय छापावा.

हणजेच एक-दोन वषात या सुरेख ःवक य श दाची भर ःवभाषेत

पडे ल.)
इमारत, ब डं ग— घर, गृह, बांधकाम, भवन, आलय इ या द. (हे दो ह परश द कती अनावँयक
आ ण तर ह कती बोकाळलेले!

या या या या त ड ! घर बांधले रे बांधले, क झाली ती ब डं ग! !

भवन, िनकेतन ूभृती दहा तर सुरेख श द घर असून घरा या नावासाठ दस
ु या या दार भीक

माग यावाचून वाःतुशांती अशी करायचीच नाह असा लतकोडगेपणा आजकाल चालू आहे ! माहन
ब डं ग, वौाम ब डं ग अशा श दां या ठायी मोहनालय, वौाम भवन ह नावे काय शोभत नाह त?

नुसते बांधणी वषयी बोलावयाचे तर शाळे ची इमारत न हणता शाळागृह कंवा शाळागृहाचे बांधकाम
हणावे.)
उमर — वय. (हा परश द म घातला आहे . अगद

या य.)

मरहम
ू — मृत, वगत, परलोकवासी. (वर ल ट प पाहा.)
ब ल — वषयी, संबंधी. (हा परश दह ‘िशवाय, ह ली’ यां या सारखा त ड िन िलखाणात इतका

बोकाळलेला असतो. एकेका पानांत, वेदांतासार या अगद गंभीर मंथातह ‘ब ल’ दहादा येईल, पण
‘ वषयी’ वा ‘संबंधी’ अगद वरळा! हा परश द त काळ ब हंकाय! )
बाबत — गो , वषय, ूकरण. (वर ल ट पच लागू.)
खुलासा — उलगडा, ववरण, ःप ीकरण. (वर ल ट पच लागू.)
जखम — घाव, दखापत
(या दो ह परश दां वषयी वरचीच ट प)
ु
जखमी — घायाळ, आहत. (हे परश द यां या यां या त ड इतके ढावले आहे त क , तदथक
ःक य श द लेखनातह दहा वेळांतून एक वेळसु ा येत नाह त. हवे याने पारखून पाहावे आजचे
िलखाण वा बोली.)
मेजवानी — जेवणावळ, भोजन. (ॄा ण सभेने टळकांना मेजवानी दली असे हणणे

शाकभाजीपा याला सागुती हण याइतकेच वसंगत आहे ! कारण मेजवानी हणजे टे बलावरचे
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जेवण! पण ढ हा अपूयोग पटकन िगळते. आ ण भोजन वा जेवणावळ ा सुसंगत ःवक य
श दांनाच हसते! भोजन दले, पंगत दली, असेच ूयोग करावे, क तेह

ढ होतील.)

सोकॉ ड — तथाकिथत.
अजट — वय.
नजर —

ी,

. (अगद अनावँयक पण बायकापोरां यासु ा त ड बसलेला हा परश द त काळ

ब हंकाय.)
मालक — धनी, ःवामी. (वर ल ट पच लागू.)
मालक — ःवािम व. (वर ल ट पच लागू.)
खाऽी — िन

ती, ू यय. (आ ह ‘िन

ती पटली’ हा ूयोग क लाग यापासून मराठ त तो ळू

लागला आहे . खाऽी हा परश द अगद पावलोपावली येतो. ूितश द हणून तर एक ःवक य श द
भाषेत ूटलवावा.)
हजर — उप ःथत, व मान. (उप ःथत हा श द हं द -बंगालीत ढ होता, तो आ ह मराठ त
योजू लागलो. ूथम पुंकळ ट का झाली; पण आता मराठ त तो उप ःथत श दच ळत असून ‘हजर’
मागे पडत आहे .)
गैरहजर, हजेर — अनुप ःथत, उप ःथती. (वर ल ट पच लागू.)
तयार — स ज, िस . (तयार या परश दाने ःवक य ‘स ज, िस ’ हे श दच परक य क न
सोडले! तेच नवखे क न सोडले!)
पूवतयार — पूव यवःथा, पूविस ता. (पूवतयार हा धेडगुजर श द अगद संभा वत वा
मयातह खपतो.

याची खंत कोणासह वाटत नाह ! पण या या ठायी पूव यवःथा वा पूविस ता हा

शु ःवक य श द योजला क , तोच वलक्षण िन अितरे क
काय! !

हणून या िश ांना वाटतो! खोड, दसरे
ु

खातर — साठ . (जसे पैशाखातर = पैशासाठ , धमाखातर = धमाथ, धमाःतव.)
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खु — ू यक्ष, ःवयं, ःवतः. (वर ल ट प पाहा)
जा हरात — ूािस क. (नवीन घडलेला हा श द ळत आहे . हं द -बंगालीत ‘ व ापन’ हा
श द जा हरात या अथ सव वृ पऽे वापरतात. आमची पऽे ूािस के हा श द जा हराती या ठायी
वापरतील तर वर त ढावेल.)
जाह रपणे, जाह र — पकटपणे, ूकट.
इरादा — हे तू, बेत.
माफत — ारा, हःते, व माने. (अगद अनावँयक परश द. पण लेखी-त ड उगीचच घर
क न बसलेला.)
खलास — समा , संपूण. (वर ल ट पच लागू.)
सबब — यासाठ , याःतव, िनिम .
स या ःथलाभावी इतके श द द दशनाथ पुरे आहे त. भाषाशु वा ांनी आप यापुढे या

श दांची टपणी नेहमी ठे वावी आ ण आपले कोणतेह पऽ, िनबंध वा इतर िलखाण संपताच ते ा

ीने

पु हा एकदा वाचावे. सवयीमुळे मर ल परश द यात पडलेला दसताच तो खोडन
ू वर ल टरणीतील वा

दसरा
कोणता पटे ल तो ःक य श द योजावा. शंभर जणांनी जर आप या लेखात हे परश द
ु

ब हंका न तदथक ःक य श द एक वषभर वापरले, बोलीत आणले, तर दे खील ते ःवक य श द
भाषेत आज आहे त याहन
ू शतपट ने अिधकपणे ळले गेलेच पा हजेत, ते परश द मागे पडलेच

पा हजेत. पण ‘के याने होत आहे रे । आधी केलेिच पा हजे ।।’

आता शेवट एक परश द तेवढा दाखवावयाचा आ ह हे तुतःच मागे ठे वला आहे . कारण ा
वर ल सव परक य श दांपेक्षा या परश दाचे आप या भाषेतील अ ःत व िन डोईजडपणा आप या
भाषेला अ यंत ल जाःपद झालेला आहे !

१.२७ तो अ यंत ल जाःपद परश द

हणजे ‘कायदा’ (िनबध)! !

पहा, मराठ तच काय, पण काँमीर ते रामे र िन ारका ते काम पपयत आप या सव हं द ू

भाषासंघात ‘काय ा’ला ःवक य असा ूितश द उरला नाह . जगातील अ यंत ूाचीनातील ूाचीन िन
या काळातील ौे ांतील ौे ःमृती-मनुःमृती- या रा ाने रचली, ‘first codified law as such’ या
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रा ाने रो युलस, लायकरगस, ज ःटिनयनां या शतकोशतके आधी मिथला, या आ हा हं दं ू या

रा भाषांतील एकाह भाषेत आज ‘law, कायदा’ या दो ह परक श दावाचून ःवक य असा ‘काय ा’ला
श द उरला नाह ! चंिगु ाची साॆा ये चाल वणा यां या िन चाण याची अथशा े रचणा यां या

वंश यांना समाजाची मूलिभ ीच या भावावर उभी तो ‘काय ा’चा भाव य

व यास परश दां वना

ःवक य श द असा उरला नाह ! ! आज जर मंगळावर ल एखादा पयटक आला तर तो आज या
अवःथेव न असाच िस ांत बांधील क , हं द ू समाजात मुसलमान ये यापूव ‘कायदा’ असा न हताच.

तो भाव य

वणारा श दसु ा यां या ःवतः या भाषेत नाह -जसा अंदमानी बुिशटो ूभृती रानट

टो यां या ! !
परं तु हे श य आ ह ‘काय ा’ला ःवक य ूितश द नस या वषयी सारखी ओरड क तो
तोणा याच मनाला बोचावे तसे बोचले नाह ! ! कायदे कौ सल कायदे पं डत, कायदे शा , कायदे त ,
कायदे शीर (!) असे अ यंत भु कड, कणकटू िन आचरट श द य चयावत हं द ू जनता पं डतअपं डतसु ा वापर त आली, िनःसंकोचपणे आजह वापर त आहे !

या लेखात ‘कायदा, Law’ ा श दा वषयी कंवा यांना जो ःवक य ूितश द आ ह सुचवीत
आहो या वषयी वशेष ववरण कर यास ःथल उरले नाह . पण ते आम या ‘भाषाशु ’ या पु ःतकेत
वाचकांनी एकदा तर अवँय पाहावे.
या लेखापुरते थोड यात इतकेच सांगतो क , आता एकंदर त ‘काय ा’ला ‘िनबध’ हाच ःवक य
श द योजावा. तो िनबध श द दस
ु या अथ न योजता ‘कायदा’ याच अथ राखून ठे वावा. अडथळा या
अथ ूितबंध श द योजावा. कायदे शीर-नैबिधक, बेकायदे शीर-अनैबिधक, िनबधा व

.

ा िनबध

श दापासून घडणारे िनबधशा , िनबधपं डत, िनबधत , िनबधशील ूभृती श द वर ल कायदे पं डत,
कायदे त

पभृती आचरट श दांहू न कती सुसंगत, शु िन ौुितसुःवर आहे त पाहा.

१.२८ नागपूरचे एक पऽ
सुदैवाने उद-ू इं मजीने मासलेली सार ची सार ःमात प रभाषा, नैबिधक श दावली

उ जी व याचे य स या काह ठकाणी होऊ लागले आहे त. आ हास अलीकडे नागपूर या दोघा
ूिस व कलांचे—ौी. चांदरकर
, बी. ए., एल. एल. बी. आ ण ौी काळ कर, बी. ए., एल. एल. बी.—
ू

यांचे पऽ आले आहे .

यात ते िल हतातः

“आपली मराठ भाषाशु

कर याची आःथा िन य सु व यात िन ूशंसनीय आहे त.

आप या कायास साहा यभूत हो याची संधी आ हासह लाभत आहे . नागपूरास एक ‘ यायबोध’
नामक काय ाचे (क्षमःव!) मािसक मराठ त आ ह काढ त आहोत. इकडे उद ू या घनदाट छायेमुळे

कायदे वषयक मराठ प रभाषा नाह . ती ा मािसका ारा िनमाण क इ छतो...‘मनोहर’ मािसकात
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आप या ‘काळे पाणी’ कादं बर त र फउ न या खट यात आपण वापरलेली भाषा समपक िन मनोवेधक
आहे . सबब वनंती क , इं मजी श दांना मराठ ूितश द िनरमाम
क न एक श दसूची धाडावी.”
्
इ याद इ याद .

वर ल वक ल यां या या ूय ाःतव आ ह

यांचे आभार आहोत.

यां या ‘ यायबोधा’ या

ूिस कात छापले आहे क , ‘वाचकां या कायद य शंकांचे समाधान कर यास मदत होईल.’ वर ल
वा यात ‘कायद य’ अशासार या व क्ष श दांचा ूयोग िन पायाने कसा करावा लागतो तेह ःप च
होईल. या ूकरणी िचपळू णचे सा ह यक ौी बव वक ल यांचेह अशीच श दसूची धाड या वषयी पऽ
आले होते. अशा ूय ांना साहा यभूत होतील अशा दोनचार सूचना ा लेखात ूकटपणे के या असता
यांचा अशा वचारां या अनेक गृहःथांना सावजिनकपणे उपयोग होईल, याःतव या तेव या सूचना
क न हा लेख संपवू.
(१) काय ाला िनबध हाच श द योजून मािसकाचे नाव ‘िनबधबोध’ असे ठे वावे. आम या
‘भाषाशु ’ पु ःतकेतील ‘िनबध’ श दाचे ववरण एकदा तर वाचावे.
(२) िनबधप रभाषा (Legal terminology) पुंकळ ौमाने एक ऽत करणारा आ ण जु या
ःमात प रभाषेतील आज लागू ते श द घेऊन यांना नवीन ःवक य श दांची जोड दे णारा असा मोठा
मंथ हटला हणजे ौीमंत सयाजीराव महाराजांनी ूिस लेला ‘ौीसयाजी शासनश द-क पत ’ हाच
होय.

ा नवीन मंथात सव राजक य िन नैबिधक प रभाषेतील शतावधी श दांचे बंगाली, हं द , मराठ

िन संःकृ त भाषेतील ःवक य ूितश द दे ऊन यासहच मूळ इं मजी श दह जोडलेले आहे त.

यातह

या ‘शासनश द-क पत ’ मंथाूमाणे या रा यात ती नैबिधक ःवक य प रभाषा सरकार र या

श यतो वापर याचा उपबम झालेला आहे .

ात दले या श दांपैक काह ःथली आिधक महणीय

असे श द काढता येतील, येतातह . पण ते ते करकोळ अपवाद सोडले असता इतर सव ःथळ
मंथाचा फार उपयोग होणारा आहे . भाषाशु

ा थोर

या कायास तर तो मंथ अ यंत साहा यभूत झालेला

आहे .
(३) हं द नैबिधक प रभाषा हणजेच उद!ू ह ल जाःपद ःथती पालट यासाठ ितकडे ह

चळवळ चालू झाली आहे . ितचे ःव प समज यास ौी ँयामकुमार वक ल महाशय, आगरा ांनी
नवीनच ूिस लेले ‘ःमृितमं दरूवेशक’ (मू य १।। . आगरा नगर, संयु ूांत) हे पुःतक फार

अ यासनीय आहे .
यो जलेले आहे त.

यात अनेक इं लश, उद ू अशा काय ातील परश दांना ःवक य श द वचारपूवक

— कल ःकर, जानेवार १९३७
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१२ . धमभोळे पणाचा कळस
‘ःवरा य’ पऽात काह दवसांपूव अंमळनेर या बातमीदाराने खालील वाचनीय वृ

दलेले

आहे . आशा घटना वरचेवर घडतात; पण लोकांना सवयीमुळे यांत वशेष असे काह च वाटत नाह .
इतकेच न हे , तर धमभोळे पणा कती हाःयाःपद—न हे —घातक असतो, हे जर कोणी दाखवून
दे यासाठ तशा घटनांचे उदाहरण दले तर क येक
अितशयो

ढपूजक मंडळ ‘छट हे काह तर च सांगता!

ह

आहे तुमची! असे कधी घडतच नाह !’ अशी सोियःकर वसराळू पणे वेळ मा न नेऊ

पाहतात. एव यासाठ नावागावासह ती बातमी येथे सांगत आहोत.
अंमळनेर येथील कोट रः यावर नवीन टाउन लॅिनंग क्षेऽात पंपळा या एका झाडाचा
रहदार स अडथळा होत अस यामुळे युिनिसपािलट ने याचा िललाव केला. पंपळाचे झाड अस याने
कोणी हं द ू ते िललावात घेईना. एका मुसलमानाने दोन-तीन पयांना ते वकत घेतले. पण ते तोडले

जा या या आधीच एका ॄा णाची वृ बाई व हर व न पाणी आणीत असता याची एक फांद

या

बाई या डो यावर पडन
ू ती मू छा येऊन पडली. खाटे व न ितला घर आण यावर ितचे ूाणो बमण
झाले!
या अथ ते पंपळाचे झाड ‘प वऽ’ हणून तोडले असता ‘पाप’ लागते कंवा ‘भूतबाधा’ होते या

धमछाप समजुतीमुळे अंमळनेरसार या नगरात कोणीह हं द ू ते वकत घेऊन तोडावयास िस होईना,
या अथ

ा धमभोळे पणा या लेगाने कती ूबळपणे समाजातील फार मो या भागास आजह

पछाडन
ू टाकलेले आहे , ते उघड होते. ‘हो, आता कोण उरले आहे इतके धमभोळे ! नसते ू च गृह त
ध न उगीच का याकूट कशाला करता? ’ अशा ढसराईवार चालू धमभोळे पणावर जे पांघ ण घालू

इ छतात, अ ूय वषय टाळू पाहतात, यांची ती ढसराई ितती अत य िन आंघळ असते याचे हे
उघड ू यंतर आहे ! र ािगर स गे या वष च एक अशी गो घडली. एक वडाचे झाड अगद

मोडकळ स येऊन लवले होते. ते वेळ च तोडा नाह तर अपघात होईल, हणून ध यास पुंकळ
सािगतले. पण वड- पंपळ तोडावा कसा ा भीतीने या दे वलसी ध याने अळं टळं चाल वली. शेवट ते
जुनाट झाड एकदाचे अकःमात कडकड कर त कोसळले, ते थेट मं दरावरच!

या मं दराचा एक भाग

याखाली पडला. ितथे कोणी माणूस योगायोगाने न हते, नाह तर माणूसह मरायचेच! पण माणूस
मेले नाह तर मंद र कोसळलेच! पु हा वड तोड याचे ‘पाप’ टाळले तर मं दर जाणूनबुजून पाडन
ू

घे याचे पाप माथी आले! आ ण धािमक ं या तर तेच पाप मोठे ! आथ क ं याह दस पड चे ते

वडाचे मोडकळ स आलेल झाड वाच व यापायी शेदोनशे पयांचे बांधकाम पाडन
ू घेणे हा दधखु
ु ळेपणाच
झाला!

वड- पंपळ तोडणे हे पाप आहे , ती झाडे जागृत दै वते आहे त, यावर महापु ष राहतात इ याद
भाबडच धमभावनांना उराशी धर यानेच आपण आप या ‘धमा’ची केवढ वटं बना करतो, तेसु ा ा
आंध या धमभोळे पणास दसत नाह !

वड- पंपळ तोडणे हे हं द ू पाप मानतात! हं दने
ू वड- पंपळ

तोडला तर या यावर ल ‘महापु ष’ हं द ू तोडणारा या मानगुट स बसतो! ते झाड, दै वत हं दला
ू

समम सावरकर वा मय - खंड ५

१०२

‘क्ष’ करणे
भेडसावते! पण मुसलमान- भ नांना भेडसावीत नाह !

यांचा केसह वाकडा कर त नाह ! असा दहेु र

ल जाःपद व ास बाळगणे हणजे आप या धमाची अस

वटं बना नाह काय?

हं दंच
ू ी अशीच

धमसमजूत आहे , ह गो नाकारता येत नाह . कारण वड- पंपळाचे जे झाड तोडावयास ते िभतात, तेच
झाड तोड यास हे तुतः मुसलमानास तोडावयास सांगतात.

या झाडांची खांडके उड वणा या

मुसलमान-इं मजाला काह एक होत नाह , हे ते ू यक्ष पाहतात.

हणजे वड- पंपळातले हे हं द ू दै वत

इतके याड आहे क , ते मुसलमान-इं मजांपुढे शेपूट घालते! िभ यापाठ च काय तो लागणारा
ॄ राक्षस!

याला भजणा यां या मानगुट स बसणारा आ ण भंगणा याचे पाय चाटणारा याड!

बायकोचा बाजीराव िन चावड चा मारखाऊ, असा आमचा हा वड- पंपळ दे व आहे असे मानणे, हणजे
आप या दे वाची िन वळ टवाळ करणे न हे काय? ःवधमाची असली पायम ली करणार ‘धमभावना’
ह च अधमभावना न हे काय? हं दंच
ू ा दे व नृिसंहासारखा हवा! आप या भ ाचे—ू हादाचे—कोणी

वाकडे क पाहताच हर यकँयपू या उदरास वद ण करणारा जो दे व तो हं दंच
ू ा दे व एक वेळ शोभेल!

कुठे तो भ रक्षक िन अभ नाशक नृिसंहदे व, िन कुठे हा मुसलमान-इं मजां या कु हाड खाली

बक यासारखी आपली मानगुट ब ब कर त दे णारा, पण हं दने
ू एक पद क्षणा कमी घालताच वा एखाद

डहाळ तोडताच याची मानगुट गुरर क न मुरगळू धावणारा भ घातक याड वडदे व! पंपळदे व!
ू कु हाड चे घाव घालीत
या अंमळनेर या पंपळाला तोड यासाठ मुसलमान यावर चढन

होते. पण या पंपळदे वाने यां या पायाला एक िचमटासु ा घेतला नाह . पण या पंपळाला िन य
पूजा-ूद क्षणा करणा या बचा या वृ ॄ णी या डो यावर माऽ फांद हाणून ितला ठार केले! हा का
हं दंच
ू ा दे व, क हं द ु े षी राक्षस?
जर वड- पंपळ तोड या या ‘पापा’ने दे व हं दंन
ू ा दं डतो तर तेच पाप करणा या मु ःलम-

भ नांना तो कसा दं डत नाह ? असे वचारताच क येक चांगले शा ीपं डतह असे गंभीरपणे

सांगतात क , ‘अहो, भाव तसा दे व! हं द ू पंपळ तोडणे पाप ह भावना बाळगतो हणून याला भूत

बाधते! मुसलमान-इं मज तसे मानीत नाह त हणून यांना पाप लागत नाह . भूत यांना बाधत नाह .
आमचा धम आ हाला, यांचा धम यांना!’ आिम हे च यात या यात खरे , पण पं डतां या

अिभूेताथा या अगद उलट अथ ! कारण पंपळ दै वत आहे असे मानले नाह क , जर पाप लागत
नाह , ते भूत बाधत नाह , तर मग ह भूतबाधा िन पाप टाळ याचा उ चम माग हणजे ती खुळचट
धमभावना सोडणे, ते भूत न मानणे, हाच न हे काय? मुसलमानांूमाणेच आ ह ह वड- पंपळ हे
िन वळ एक झाड आहे , दे व नाह , भूत नाह , असेच मानावे, क मग वड- पंपळ वाटे ल ते हा तोडताह
एईल िन भूतबाधा हो याची वा पाप लाग याची भीतीह उरणार नाह ! ूथम दोर ला साप हणून
जाणूनबुजून समजा का, िन मग ितला पाहताच साप आ या या हब याने खु यासारखे मरा का?
गाय, वड, पंपळ ूभृती ा सार या पशुवक्ष
ृ ांना मनुंयावर िनमहानुमह करणा या दे वता
आहे त असे मानणे हा िन वळ खुळचटपणा आहे ह च गो खर . बैलगाय ह पशू; वड, पंपळ, तुळस
ह झाडे ; जसे िनवडंु गाचे, शेवर चे, पळसाचे. काव या या व ेतून जर

याचे बीज उ कर यात पडले

तर उ कर यात ते उगवते. उपटले क उपटू दे ते, कु हाड हाणली क तुटते, चुलीत घातले क सपण
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होते. वड, पंपळ, तुळस ह झाडे ◌्नुंयांना उपयु

हणूनच काय ती रक्षणीय, वशेषतः आप या

उंण दे शात ा छायादायी वःतीण वृक्षांचा उपयोग अिधक. अथात उलटपक्षी जे हा यांचा उपिव
होऊ लागतो ते हा कोण याह इतर झाडासारखेच यांना तोडन
ू टाकणे हाच खरा धम. एक यःक
पंपळाचे झाड जग व यासाठ

त

या या कोसळणा या फां ांखाली आप या वृ मातास मुले लेकरे म

ावयाची! ह दे वःक क िन वळ राक्षःक ! वड- पंपळ तोड याने भूतबीत काह एक बाधत नाह , हे
अ

समाजाला पट व यासाठ जथे जथे अशा उपिवी जागी वा प र ःथतीत वड- पंपळ असतील,

तेथे तेथ यांचा िललाव पुकारला जाताच ःथािनक हं द ू सभांनी कंवा सुधारक हं दंन
ू ी तो हे तुतः वकत
यावा आ ण कचाकच कु हाड घालून तोडन
ू टाकावा, हणजे हं द ू समाजाला पटे ल क , वड- पंपळ

भ न-मुसलमानांचे जसे काह वाकडे क शकत नाह , तसेच हं दंच
ू ेह काह क शकत नाह ,

माणसासारखा राग, लोभ, शाप, वरदान यांची जाणीव िन श

या जड वःतुस कुठली असणार!

माणसाचा जीव जात असला तर रानडकराचे
चकर मांस खाऊच नये, हा जसा मुसलमानांचा
ु

भाबडे पणा, तसाच मुलांमाणसांचा या या अवजड पड या फां ा कोसळू न चुराडा उडत असला तर

वड- पंपळ तोडच
ू नये, हा हं दंच
ू ा खुळचटपणा! आं या-फणसांसारखी रसाळ झाडे आपण सोयीूमाणे

तोडतो, जाळतो; कारण सुदैवाने यावर धमभोळे पणाचा ‘पोथीछाप’ मारला गेला नाह ! पण वडपंपळावर एका अ ानयुगात तो धमछाप पोथीने मारला हणून या ूकरणी ववेकाचे डोळे असे

आंधळे झाले . धमछाप एखा या भावनेवर पडला क , ती आंधळ होते आ ण ित या ूकरणी मनुंय
प ाहत झालाच हणून समजावे! मग तो हं द ू असो, मु ःलम असो वा भ न वा यहद
ु ! ितथे
बु

वजय संपून भ
भ

वजयाचा अ याय लागलाच हणून समजावे!

वजयाचीच गो िनघाली हणून आणखी एक गमतीची बातमी सांगू. लंडन या मेलने

आलेली ह बातमी नो हबर या ‘पंजाबी’त छापलेली आहे . ती अशीः
‘पोःट ऑ फस या मु य किाकडे जवळ जवळ ५ ० ० ० पऽे असलेली एक थैली या थैली
धाड यात आली आहे . ह थैली समुिाम ये क येक म हने िभजत पडलेली होती. ‘बीओ डसीआ’
नावाचे वायुयान इं लश खाड त गडप झाले होते यावर असलेली ह पऽांची थैलीह समुिात बुडाली.
पुढे योगायोगाने तीच तेवढ

या िसंधुतळ गेले या वायुयाना या अडगळू तून बाहे र पडन
ू समुिात

म हनोगणती बुडत, िभजत, तरत शेवट ितची काह एक नासधूस न होता ःवतः सागराने या थैलीला
के ट ज

ातील डमचच या गाव या तटावर आणून टाकले! ती अवजड अगडबंब थैली पाणी पऊन

पऊन नुसती फुगून गेली होती. समुिा या िचकट पा यात लोण यासारखी सार पऽे मु न मु न
लगदा झालेला होता. पण एकदा ती रास हाती येताच ‘मृतपऽ’ वभागा या कामगारांनी पऽां या
पा याने फुगले या राशी या राशी शुंक करण यंऽावर घालून कोर या के या. ते हा यातून
पा या या घारा सार या गळत हो या. मग अनेक हःतकांनी ती पऽे उलटली, पु हा कुशलपणे

ू येक इतक अलगद सुक वली क , ती िल हली तशीच सुवा च हावी.

यात शेकडो पऽे हं दःथान
ु

िन ऑःशे िलया इतक दरवरची
! पण ती आता याची याला वाट यात येत आहे त!’
ू
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ह गो घडली तशीच सा या लौ कक भाषेत सांिगतली तर आ यकारक वाटते; पण कशी

घडली ते समजते. पण जर का तीच गो तुकारामा या काळ घडली असती तर ती या सा या
ू एखा ा ‘भ
‘टपाल वजय’ मंथातून काढन
पाचे या भ

वजय’ मंथात ढकलली गेली असती! ित या ा लौ कक

वजयी भाषेत कसले अलौ कक करण झाले आसते. ती गंमत पाहावयाची असेल, तर

संत तुकारामा या इं िायणीत बुड वले या व ां या याहनह
सा या गो ीची अ य भुत भ
ू

वजयी

कथा कशी बनली ते आठवा!

संत तुकारामा या अबंगां या व ा या काळ या काह सनातनी कमठांनी इं िायणी या डोहात

बुडवा या हणून आ ा सोडली.

याूमाणे या व ांना एक दगड बांधून ते बोचके इं िायणी या डोहात

ू कंवा पाणी पऊन ते कागद
बुड वले! ते तळाशी गेले; पण तो दगड बांधलेली बंधने िनसटन

ू लगोलग सुक व यानंतर
फुग यानंतर तसे यातसे ए एक-दोन दवसानंतर वर आले. बाहे र काढन
आतील अभंग पु हा वाचता येऊ लागले.
जाड पु

या वाणीछाप व ाच अस यामुळे यां यावर ल िशवले या

यां या वेषटनामुळे आतील पानांचे रक्षण अिधकच सोपे झाले असावे. परं तु ह लौ कक भाषा

सोडन
ू तीच गो

या संतां या िन या काळ या भा वक िन दै वक भाषेत सांिगतली जाताच ितची

कती अलौ कक अशी एक रसाळ कथा बनली आहे ती पाहा!

समत तुकाराम व ठलापुढे धरणे

धरतात, व ठलास संकट पडते. ःवयमेव या व ा उचलून वर आणतात, तुकोबांना
यां या भ

ा त होतात,

चा तो अ य भुत वजय ठरतो!

तशा भा वक

ीने पा हले असता, ह भर समुिात एका प

या पोलाद नभोयानात घालून

तळाशी बुड वले या पऽांची रास म हनोगणती समुिात लोपून शतावधी मैलांवर इं लंड या तीरास

लागावी आ ण यातील पऽे अलगद सुक वली जाऊन ऑःशे िलया या खंडांतरावर ल घरोघर जायाची
यास बनचूक वाटली जावी, हा चम कार या लहानशा इं िायणी या डोहातील पो या तर यापेक्षा
अिधक आ याचा आहे ; पण यातह जर का या अगडबंब थैलीत एखा ा भःती, मु ःलम वा हं द,ू

पाि , अविलया, साधूची एखाद पोथी असती ना, तर—

—तर काय? आम या र ािगर कडे अगद सा या गो ी घड या तर

या ‘ौीं’ या वा

किलपु षा या चम कारात रं ग वणारे एक भाबडे बुवा आहे त. साधी मड यांची उतरं ड यां या
भ ां या घरात उं दरांनी जर गडगड वली, तर ती उं दरां या उ यांनी गडगडली असे न सांगता ते
सांगतील, ‘ौींनी तुला ती साक्ष पट वली!’ ‘किलपु षाचा खेळ तु या घरात चालू झाला! बघ सावध
हो, िन सहभोजनांत बसणे सोड! ! ’

यां या प रभाषेत ह इं लश मेलची लौ कक घटना काह शी

अशी सांगता येती, —जर का या मेलम ये आम या इकड ल पैशापासर झाले या एखा ा
ॄ ांडनायकाची एखाद पोथी असती तर ! ह च लौ कक घटना भ

वजया या को या न या

अ यायात अशा अलौ कक भाषेत किथली जातीः
‘अ खल ॄ ांडनायक अमुक महाराजांनी जगद ु ाराथ अमुक मंथ िलहन
ू तो नभोयानात

धाडला आहे . तो जर ूकाशला गेला तर मा या किलरा या व

समम सावरकर वा मय - खंड ५

दै वी सेनेची मोठ उठावणी होईल,

१०५

‘क्ष’ करणे
अशी िभती पडन
ू किलपु षाने त काळ फूSS क न ते नभोयान समुिात पाडले, तळाशी घातले! ह

बातमी ‘ौीं’ या राजसभेत कळताच ‘ौीं’नी व णाला बोलावून सांिगतले, ‘आण! ती माझी पोथी भर
समुिातून पा या या थबानेदेखील ओली होऊ न दे ता आ ा या आ ा इथं आण!’

यासरशी व णाने

समुिास आ ा पले क , ‘काढ ती दै वी पोथी वर! जर अळं टळं करशील तर सेतू बांधतांना िशळा तरे ना
ते हा रामाने जसा तुला बाण मारला तसा मीह मार न!’ ‘नका नका! बाण मा नका, व णराज!
पोथी शोधून मी ती कोरड या कोरड

या अ खल ॄ ांडनायक अमुक महाराजां या प यावर लगोलग

नेऊन दे तो!’ असे हणून समुि ःवतः झटपट टपालवा या िशपायाचे प धरता झाला—जसा व ठल
दामाजीचा दं ड भर यासाठ महाराचे प धरता झाला! समुिाने पटकन तो टपाली गणवेशाचा खाक

मांडचोळणा पायात घातलेला, खाक फेचा डो यास घातलेला, प टा कट ला ती पोथी आत टाकलेली,
टपालथैली पाठ वर टाकलेली, असे प घेऊन त काळ या अमुक महाराजां या दे वड वर उ या
असले या पऽकाया यक्ष भ ा या हातात ते पोथीचे पासल दले! भर समुिात राहन
ू कोरडे या कोरडे

पासल! भ

उघडन
ू पाहतो तो ती जगद ु ारक पोथी आत! िनःसंशय हा टपालवाला दे वच असला

पा हजे हणून भ , जो याला पु हा पाहावयाला जातो तो टपालवाला दे खता दे खता वरघळू न याची
एक मोठ लाट झाली िन ती आकाशात उठू न लोशत समुिात घुसली! आप या मूळ पात तो मायावी

टपालवाला समुिात दे खता दे खता वलीनला! किलपु षह घाब या घाब या कल ःकर कायालया या
आौयास पळू न गेला! ’
‘गोरक्षण’ पऽ हे अनेक

ींनी संमहाह आहे असे आ हास वाटते. पैक प हला मह वाचा

उपयोग हणजे अ ानयुगात असते तर कसे ते या व ानयुगात वावरणा यांनादे खील याची ह

वानगी पाहन
ू चटकन यानात येते. सृ ी या भौगिभक ूा शलायुग नविशलायुग (Paleolihtic,
Neolihtic) ूभृती युगांतील अनेक विचऽ ूाणी आज नामशेष!

यांची क पना यावयास या

ूा यांचे अ ःथशेष (Fossils) जसे संमहालयातून ठे वलेले उपयोगी पडतात तशाच अ ानयुगातील
वैचा रक क्षेऽातील अडाणी भावभावना असतात तर कशा, ते या गोरक्षण कायालयातील संमहालयात
सहज पाहता येते. ‘गोरक्षण’ पऽ हा अ ानयुगाचा एक संमहणीय अ ःथशेष (Fossils) आहे . ते
एका
गाईला जग जननी, व वं ा, आ ददे वी मानते, समजते. सा या भारतवषातील दंकाळ
ु

कोप यात य

केला क हच वता येईल ह

याची िन ा आहे आ ण ‘ौीराम जयराम जय जय राम’ हा

मंऽ कोट वेळा हटला, तर दंकाळच
काय, पण लेग, पटक , बेकार , दाःय, दा र य, ढे कूण
ु
पसवा—सवा र शांित होते, ह तर यांची ूित ाच आहे !

आणखीह एक उपयोग ा पऽाचा सहजग या होत आहे . तो हणजे आम या मतां या

गयाळवगातह ूचार!

कारण आताशी ा ‘गोरक्षण’ पऽात आम या अनेक जु या-न या लेखांतील

सूऽमय वा ये िनवडन
ू ती छाप यात येतात.

आम याच भाषेत जशी या तशी दली जावी.

या वषयी सूचना इतक च क , ती वा ये श य तो
यात पंचग याचे िशंतोडे मधून मधून उडालेले असतात

तशी गदळ क न दे ऊ नये. आमची वा ये दे ताना अथातच या ःतंभावर ‘ वषबींद’ू असा मथळा जो

गोरक्षणकार दे तात या वषयी आमचे काह च हणणे नाह . उलट तेह नकळत या पऽाकडनच
ू

औिच य घडत आहे . कारण ती वा ये आहे तच वषबींद.ू लेग, पटक िन भाबडे पणा ा रोगांवर
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रामबाण उपाय हणजे ते ते ूितबंधक वषच रोगा या अंगात टोचणे! असे यथाूमाण वीषच अमृत
असते. गयाळ रोगां या अंगात ते वष टोच याचे जे स कृ य ‘गोरक्षण’ पऽ कर त आहे , यायोगे
‘ौीराम जयराम जय जय राम’ मंऽा या कोट कोट जपाचे पु य यांना खिचत लाभेल.
ते हा आम या ऊता यांना ‘ वषधारा’ वा ‘ वषबींद’ू जे हण यात येते ते यथाथच आहे .

गोरक्षण संूदाया या भाकडपणा या बु ॅंश रोगावर ते उतारे च खरे ‘उतारे ’ आहे त. परं तु या

‘ वषधारा’ ःतंभाला लागूनच जो ‘द ु धधारां’चा ःतंभ या पऽात दलेला असतो, या वषयी माऽ

गोरक्षणकरांनी अिधक काळजी यावी. कारण यातील दधातच
अनेक वेळा गयाळपणा या ग धळात
ु
असले वषबींद ू पडलेले असतात क , ते दध
ू पंचग यातसु ा घालून याले जाता गोपूजक संूदाया या

ूकृ तीस ूाणांितक अपाय झा यावाचून राहणार नाह !

उदाहरणाथ, गे या म ह यातील एक दोन अंकच पाहा.
शेळ या दधा
ु या धाराच फार.

या ‘द ु धधारां’त गांधीजीं या

यात गांधीजींचे एकच वचन द ु ध बंद ू हणून दले आहे ः

‘तुम या दे वळात िशरलेली य

मूत ॅ कर ल असे तु हास वाटते, याव न तुमची

दे वा वषयीची क पना अगद दबळ
असली पा हजे! उलट दे वच या य
ु

ंना प वऽ कर यास समथ

आहे असे तु हास कां वाटत नाह ? ’

आता हा ‘द ु ध बंद’ू नसून ‘ वषबींद’ू आहे हे काय सांगावयास हवे? साधुशील

च डे महाराजां या पोटात तर ढवळ यावाचून राहणार नाह ! गांधीजींनी हे सांग यापूव अनेक
वषाआधी पिततपावन मं दरा या गाभा यात ःव छ अःपृँयदे खील िशरताना पाहन
ू जे हा

च डे महाराजांना उ मळू न आले, ते हा बॅ. सावरकरांनी यांना हे च सांिगतले क , ‘बुवा! जो पिततपावन

तो पितता या ःपशाने पितत होईल क पिततालाच पावन कर ल? पु हा तो अःपृँय अगद िनमळ
आहे बघा अंगीवेशी!’ पण च डे महाराजांना ते पटले नाह . ‘वरची ःव छता असेल, पण पंड
अःपृँयाचा ना?’ असा यांचा आक्षेप! मागे तुकोबा हणाले, ‘जर तो ॄा ण झाला धमॅ । तुका
हणे ौे , ितह लोक ।।’ तसाच च डे बुवांचा दं डक दसला ‘जर तो अःपृँय झाला धमिन । च डे
हणे ॅ ितह लोक ।।’
पण जर िनदान आता तर ती मळमळ बंद होऊन च डे महाराजांची ूकृ ती मं दरूवेशास
अनुकूल हो याइतक सुधारली असेल तर आ हास आनंदच वाटे ल. तशा ूामा णक, ूांजळ िन
कषटाळू धमसेवकाची मळमळ ूकृ ती िनकोप हावी यासाठ तर कल ःकर औषधालयातून
धमभो या बु ॅंशावर ल रामबाण वषार लस सह ावधी रो यांना टोच यात येत आहे ! सुदैवाने
आजकाल बहते
ु क अ नहोऽांतून, गोपूजनांलयातून, वेडगावांतून, भ
इतका कल ःकर मािसकांचा अखंड पाठ चाललेला आहे .

वजयाचा पाठ होत नसेल

यामुळे आज ना उ ा यांची ूकृ ती कळत

नकळत पण सुधार यावाचून राहणार नाह . आता औषध थोडे से ूखरच आहे ; ते कडवटह बरे चसे;
ते हा रोगी त डे ह ूथम पुंकळ वगाडणारच; वेळ वै ालाच शऽूह समजणार. ब हंकार घालतो
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हणणार! पण वै ानेह ते सोसलेच पा हजे. आम या िनवडक लेखांचा संमह पुःतक पाने

कल ःकर मंडळ ने नुकताच ूकािशत केला आहे . ते हा बु क्षयाची बाधा असले यांनी तो संमह
िनदान दहा वेळा तर अवँय वाचावा.

या वषबींदंच
ू ी लस दोन स ाह तर ू यह टोचून यावी,

हणजे आजकाल या व ानयुगातह टकाव धर याइतक

यांची ूकृ ती सुधारे ल, अशी या सव

महाराजांना आ हा ूजाजनांची वनंती आहे .
‘गोरक्षण’ हे अ ानयुगाचा एक उ कृ

अ ःथशेष (फॉिसल) कसे आहे याचा आणखी एक

पुरावा हवा असेल तर सहभोजनां वषयी कल ःकर मािसकातून येणा या आम या लेखांतील अनेक
वा ये उता न यांचा जो धम बुडाला हणून आबोश चाललेला असतो, तो एका बाजूस पाहा—आिम
लगोलग गोमय, गोमूऽाचे ःवा द सरबत पीत पीत ते या ट या मारते ते ऐका! अगद सुःव छ

अॄा णासह, मग तो तुकाराम का असेना, शु ताजी ऊन ऊन खीर खाताना यांना िशसार येते. पण
अगद ताजे वाफ िनघणारे ऊन ऊन शेण िन गोमूऽ सळलेले सरबत खाता- पताना यांना िमट या
मारता मारता पुरेसे होते! कारण? धमछाप! गोमय, गोमूऽ सोव यानेसु ा खाणे पणे ‘पु य’
‘प वऽ’ ‘ध य’ हणून पोथी सांगते! मनुंयाने ःव छ मनुंयाशेजार बसून सुःव छपणे सुमास अ न
खाणे ‘अधम’ हणून पोथी सांगते! बस ्! या पोथीछापासरशी शेण िन गोमूऽ खाणे पणे हा धम,

सहभोजन, खीर खाणे हा अधम!

यात या यात समाधानाची गो इतक च क ,

ा पंचग या या डोहात बुडालेले

काह सनातनी तर कल ःकर मािसकातील वचारसूऽां या आधारे बु
येत आहे त.

बचावून काठावर सुख पपणे

ा बचावले यांत आमचे स माननीय धमबंधू भालाकार ांचे नाव ूमुखपणे सांगता येते.

भालाकारांना सनातन बेशु त मधून मधून शु चे जे झटके येतात यांपैक एका शु वर या

झट यात पंटग यात गोमूऽ-गोमय कोळू न पणे हे गदळपणाचे आहे कंवा िनदान या य तर आहे हे

पटले आ ण यांनी पु या या एका सभेत गे या म ह यात तसे पु हा एकदा ःप पणे सांिगतले! दध
ू ,
दह , तूप बदाम िन केशर हे यांचे ‘भालाःमृती’तील नवे पंचग य होय! असेना का! आचार

कालमानाने बदल यात अधम घडत नाह असे एक यापक त व तर

या अ कंिच कर गो ीने

भालाकारांनी मा य केले हे ह काह थोडे नाह . दसर
एक गमतीची गो ह , जी यां या या यानात
ु

भालाकारांनी मानली ती ह क , सहभोतकांना आद म जाितब हंकृ त न हो याचे साधनह हे च यांचे

नवीन पंचग य होय. सहभोजकांनी हे भालाकार पंचग य ूािशले क , ते ूाय

त यांना पुरे आहे से

दसते. एवढे च असेल तर कोण याह सहभोजनानंतर असले अनापेक्षाह पंचग य कोणीह आनंदाने
पईल. पण ूाय

त हणून न हे , तर लवंग-सुपार सारखी एक मुखशु

हणून!

ा सहभोजना या घणाघाईखाली एकदा का रोट बंद या बेड चे तुकडे उडाले क , पोथीजात
जाितभेदाचे कंबरडे मोडलेच हणून समजावे, हे आमचे िनदान ा गयाळवगास तंतोतंत पटले आहे ;
हणूनच सहभोजनाचे नाव िनघताच ‘गोरक्षण’ या छातीत धडक भरते. वाःत वक पाहता

सहभोजनाद चळवळ ंचा गोपूजनाशी काह संबंध नाह . असलाच तर गोपूजन िन रोट बंद ह दोघेह
धमभोळे पणाची औरस संतती, स खी भावंडे इतकाच. पण ‘गोरक्षण पऽात’ सहभोजनाद
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जा यु छे दक चळवळ व

कतीतर ःतंभ खरडलेले असतात! आमचे जा यु छे दक असे एक ना

एक वा य ‘ वषबींद’ू त दर अंक बहधा
ु येते ते चांगलेच होते. पण या या व

हणून ‘द ु धबींद’ू त

गांधीजीं या शेळ दधाचे जे बंद ू िमसळलेले असतात ते पाहन
ू माऽ या गयाळ वसंगतीचे हसू

आ यावाचून राहत नाह . ‘जाितभेदा या द ु ज य दगास
मुळातच असा शाप झालेला आहे क ,
ु

बाँबगो यां या मा यानेदेखील तू कोसळणार नाह स; पण जर का कधी तु यावर कोणी बुंद गो यांचा

मारा केला तर माऽ तुझा त काळ चुराडा उडे ल!’ हे वा य ‘ वषधारां’त दे ऊन या व

या

‘द ु धधारात’ गांधीजींचे कुठले तर एक वा य ‘गोरक्षण’ दे ते क ,, ‘जाितभेद हा मूळ ौम वभागा या

त वावर उभारलेला होता!’ आ ण या वा या या उ लेखाने गोरक्षण ःवतःची अशी समज पाडन
ू घेते
◌ेक , जणू काय गांधीजी सहभोजन, अःपृँयता वनाशाद जाितभेदो छे दक कायबमा या व
आहे त. गांधीजी जर सहभोजना या व

असते तर तेव यामुळेच काय ती चळवळ चुक ची ठरली

नसती ह गो िनराळ च हणा. पण वःतुतः गांधीजींचे शेळपट द ु ध बंददेू खील ा रोट बंद ,
ःपश द . वेदो बंद पभृती बे या तोड या या जाितभेदो छे दक ूकरणी ‘ वषबींद’ू सारखेच

गयाळपणास घातक आहे त. हे ‘गोरक्षण’कारां या लक्षात णसावयास पा हजे. गांधीजींनी एका

महारा या मुलीला ःवतः पाळले, ित या हातचे िन ित यासह खाणे पणे, बसणे, उठणे उघडपणे केले
आ ण शेवट ितचे ल न एका ॄा णाशी ःवसंतोषाने लावून दले! ःवतः या मुलाशी माऽ को या
महार मुलीचे ल न न लावता जर
जु या जाितभेदा या

यांनी उ चतर ॄा ण मुलीचेच ल न लावले, तर

यायोगेच यांनी

ीने प ह या ल नाहनह
घोरतर संकर घड वला! कारण ःमृतींना यात या
ू

यात अनुलोम ववाह क्ष य वाटतो; ॄा णा दकांनी महारा दकां या क या अनुबमे वरणे एक वेळ

ःमृती सोशील, पण यितबम—वा याने ॄा णाची क या करणे हा ूितलोम संकर—केवळ ‘संकरो
नरकायैव’च असणार! पण ःवतःस सोियःकर असे तेह ‘पाप’ गांधींनी केले.

यांनी भं याचे काम तर

गायऽीजपाइतके प वऽ मानले आहे . ःवतः भंगीकाम केले आहे . शेकडो ॄा णांकडन
ू आज या वेळ

फैजपूरला ते करवीत आहे त. इतकेच न हे , तर गांधीजींनी या फैजपूरला एका या यानात जे
भंगीःतोमसू

गायले ते यां या एका चरखाःतोमसू ा याच काय ते पं

स बस वता आ यास यावे

इतके उ ःफूत आहे !
भंगीकाम साध यावाचून ःवरा य कसले िमळणार? ‘ःवरा य िमळवायचे तर भंगीकाम
साधले पा हजे, प वऽ समजून केले पा हजे’ हे च तर या यां या भंगीःतोमसू ाचे पालुपद होते!
ःवरा यासंबंधी या सू ाची चचा आ हाला करता येत नाह आ ण ःवरा याची आता फारशी िचंताच
फरली नाह . कारण गांधीजींते वर ल सू

सांगतच आहे क , भंगीकाम साध याइतके ते ःवरा य काह

अंशी तर आता अनायासेच सुसा य झाले आहे ! पण येथे सांगावयाचे ते इतकेच क च डे महाराजाद
गयाळ सनात यांनी गांधीं या संगतीपासून सावध असावे! गयाळ हे गाईचे भंगी आनंदाने होतील;

गोमयाची पाट डो यावर घेऊन जाणे उलट पावनच मानतील; पण गांघीजीं या संगतीची फार लगट
के यास भं याची पाट च डे महाराजांनादे खील डो यावर दे यास गांधीजी सोडणार नाह त हे ःप
सांग यात आ ह िश ाचाराचा लवलेशह भंग करतो असे ःवतः गांधीजीह

हणू शकणार नाह त.

गांधीजी आिम च डे महाराज भंगीपाट डो यावर घेऊन जोड ने चालत आहे त, असे जोवर होत नाह

तोवर गांधीजी च डे महाराजांना पुरते साधू, पुरते िश समजणार नाह त, असाच अिधक संभव! आज

या वेळ गांधीजीं या घरात (चुकलो आौमात! कारण गांधीजी या घरात राहतात यास आौम
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आ ण या ूासादात राहतात यास पणकुट

हणायचे असते!) राहतात या घरात एक अःपृँय

सपाक आणून ठे व याची बातमीह आ ह जाता जाता, ‘गोरक्षण’कारां या कानावर घालतो आ ण
जा यु छे दक ूकरणी तर वर ल कारणासाठ यापुढे यांनी गांधीजींची वा ये ‘द ु धधारा’तून न छापता

आम या वा याखाली ‘ वषधारां’तून छापावी अशी चेतावणी (caution) दे तो.

आ ण या लेखापुरती शेवटची चेतावणी जी ‘गोरक्षण’कारांना आ ह दे ऊ इ छतो, ती
लोकमा य टळकां या नावा वषयी!

कल ःकरातील ‘भूतदया क भूतबाधा? ’ या आम या लेखाने

द ली या हं द ू महासभे या कायालयापासून ते गोरक्षण कायालयापयत बर च अनुकूल-ूितकूल

खळबळ उड वली आहे , हे आम याकडे आले या पऽांव न िन छापले या चचतून दसून येते.
‘गोरक्षण’चा जो ू

यांपैक

इथे चालू आहे यापुरते बोलावयाचे हणजे, यात या लेखा वषयी जे कतीतर

ःतंभ दोघाितघा लेखकांनी िल हले आहे त, यांत आ हास लोकमा य टळकां या नावाने उपदे शा या
चार गो ी ते सांगत आहे त. ौी िशखरे ‘गोरक्षण’तील आप या लेखात उपरोिधकपणे वचारतात,
‘मांसाहार व य नाह , एवढे च न हे , तर अमे रकेत गे यावर गोमांससु ा खा यास
हरकत नाह , असा शा ाथ कल ःकर मुखे बॅ. सावरकर ूितपा दतात! मग लो. टळकांसारखे हाडाचे
हं द ू वलायतेतह मांसाहार न करता परत आले, याब ल यांना ध यवाद काय हणून ावेत?

मुसलमानह डकराचे
मांस व य मानतो. आमचे बॅ रःटरसाहे ब गाईचेह मांस व य मानीत नाह त! ’
ु
इ या द इ या द.

यां या वैय

या वषयी थोड यात बोलायचे हणजे असे क , लोकमा यांनी मांस खा ले नसेल तर तो
त आवड िनवड चा ू . मांसाहार करणे हणजे काह मोठे शतकृ य करणे न हे .

यावाचून यांचे अडले नसेल तर लोकमा यांनी केले ते यां यापुरते ठ कच. पण यात ‘शु ते’चा वा
‘शा ाथा’चा वा ‘ हं द ू वा’चा संबंध आणू नका हणजे झाले. शा ा वषयीच हणावयाचे तर

‘लोकमा य वलायतेतह मांसाहार न करता शु तेने परत आले’ याच वा यात ौी िशखरे यांनी
शा ाची चांगलीच शोभा केली आहे नाह काय? आ ण नकळत!

‘गोरक्षण’ पऽास लेख शोभावा

हणूनच यांनी असा गयाळ वसंवाद आप या एका वा यात जाणूनबुजून ख चून भरला अस यास

गो िनराळ ! नाह तर ते एक प ट चे लेखक आहे त!

यां या यानात आले नाह क , मांसाहार न

कर यात टळकांनी ‘शा ’ पाळले िन ते ‘शु ’ रा हले गे सांगता सांगताच ते वलायतेत गेले,
सुटाबुटासु ा, मुकटा न नेसता, ल छांसह िन ॄा णांसह चहा, भात-भाजी सेवून ू यह सहभोजने
झोडली, इतकेच न हे तर अं याचा मसाला यात घाल यात येतो या पाव बःकुटांवरह यथे छ हात
मा रला. इ या द अनेक कृ यांत ूसंगी लोकमा यदे खील‘शा ’ गुंडाळू न ठे वीत िन ‘अशु ’ होत हे ह

आपणच सांगन
ू टाक त आहोत, याचे िशख यांना भानच रा हले नाह ! ! पण तसे पाहता वलायतच
कशाला, ू यक्ष पु यात िमशनम ये साहे बाची चहा बःकुटे टळकांनी एका जाितिन वशेष सहाशनात

से वली होतीच क ! आ ण हे ूाय

ाह पाप न हे च हणून उलट तंटेबखेडेह केले होते हे ूिस च

आहे ! ॄा णांनी मांसाहार तेवढा सोडला असता वलायतेत जा यास आ ण ल छांसह शाकाहार,
भात, भाजी, चहा, बःकुटे , पाव, पाणी ओव याने सुटाबुटांसह से व यात काह हरकत नाह , यामुळे
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ॄा ण ‘अशु ’ होत नाह , असे आज याला ‘शा ’ हणतात, यात सांिगतले आहे काय?
शंकाराचाय (सनातनी) ताय हणतात ऐकाः
‘परदे शगमन कोणी केले, तर यास जाितब हंकार नसावा’ असे आ ह ःवतः र ािगर स

जे हा िशंयःवामी शंकराचाय आले ते हा यां या वतीने बोलणा या वे. शा. स. गंडाळे , धा रकरशा ी
ूभृतींस वचारले. ‘सावरकरां या बाले क

यावर जग गु ं ची ःवार ’ असा हं स ूभृती पऽांत उ घोष

ू आलेली! परदे शगमन िनषेिध याने आपली जागितक हं द ू रा ये,
क न शा ीमंडळ चढन

द वजय, सामु िक यापारात कसे ठार झाले, आपण व ेत, व ानात कसे मागासलो, रणात कसे

हरलो, तो पाढा आ ह वाचला. पण गंडाळे , धा रकर ूभृती शा यांचा आपला प हला पाढा पढ
यांनी ठासून सांिगतले क , ‘शुिाने परदे शगमन केले तर ह पापच, पण ूाय

पंचावन!

ॄा ण, क्ष ऽय, वैँय यांनी समुिगमन केले, तर या पापास िनंकृ तीच नाह !

ाह; परं तु

यांनी आजीव

गावाबाहे र ब हंकृ तावःथेत राहावे. पुऽकलऽांनादे खील यांचा संपक झाला असता वाळ तच पडावे
लागेल! शा
शा

हे असे आहे . प रणाम ब रणाम आ हास सांगू नका! ’ गंडाळे , धा रकर मंडळ ंनी हे जे

सांिगतले ते ःमृितवचनांना ध न आहे हे ह खरे .

यात कुचराई इतक च क , वर ल ःमृती या

वचनांना हे महारा ीय शा ी ःवतः या ूकरणी माऽ लावू धजत नाह त. कारण मनुःमृतीूमाणे

कोणाह

जीला ‘ हमव ं ययोम ये’ असले या आयावताबाहे रसु ा राह याची ना आहे ! पंढरपुराद

महारा ीय ूदे श हाचमुळ

ल छदे श आ ण यात पंड पोशीत राहणारे शा ी हे ःवतःच मुळ ोा य

होत!

आसमुिातु वै पूवादासमुिातु प

मात ् ।

तयोरे वा तरं िगय रायावतं वदबु
ु धाः ।। २२
कृ ंणसारःतु चरित मृगो यऽ ःवभावतः ।
स ेयो य

यो दे शो ल छदे शः वतः परः ।। २३

एतान ् जातयो दे शा संौयेर ूय िभः ।
शूिःतु य ःम क ःमं

िनवसे वृ किशंतः ।। २४
(मनु. २. ट काह पाहा.)

बरे , िशख यांनी नकळत मानले याूमाणे लोकमा यां या परदे शगमनाने केले या
शा ाितबमणाचा िन अशु , अःपृँय िन आज म पितत झा याचा दोष सोडला, तर ौी. िशख यांनी

यांचा जो कळू न सव न गुण हणून सांिगतला आहे या वषयी तर ‘शा ’ काय हणते हे िशख यांनी

थोडे से याहाळावे! ‘लोकमा य टळक मांसाहार न करता शु रा हले’

ा िशख यां या श दाश दांत

वसंगती िन वपयास भरलेला आहे ! जर खरोखर च दे शी वा वदे शी लोकमा यांनी मांसाहार असा
कधीच केला नसेल तर िशख यांनी ती गो अशी मोठमो याने तर बोलू नये. जर का ती
मनुभगवानां या कानावर गेली तर टळकां वषयी यांचे मत कती कलु षत होईल, याची िशख यांनी
काह तर िचंता वाहावी! ॄा णकुलात ज मून मांस कधी खा ले नाह
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अनाचाराःतव लो. टळकांना जे शा ाितबमाचे महापाप लागले ते ‘शा ा’ूमाणे इतके मोठे होते क ,
याची िनंकृ ती या थोर पु षाची सार पु याईदे खील क शकती ना! वेदानुसार य पुरोडाश

ॄा णास ू यह आचमनाूमाणेच कत य! वेदकाली मांसाहार य ीय कत य असे, हे काह
पा ा यां या भाषांतराव न कोणी सांगावयास नको, ःवतः मनुभगवान तो इितहास सांगतात क ,
‘बभूवु ह पुरोडाशा भआयाणां मृगप क्षणाम ् ।। पुराणेंव ष य ेषु ॄ क्षऽसवेषु च ।।’ ॄा णक्ष ऽयांनी

अनेक य ांत पशुपक्षांचा पुरोडाश से वला आहे ! (मनु. ५ । २३). अ ाची गो सोडली तर ौा ा दक

आचारात तर मांस खाणे िन खाव वणे अ यंत शा
‘िनयु ःतु यथा यायं यो मांसं ना

य, ॄा णाचे अवँय कत य इतकेच काय पण

मानवः । स ूे य पशुतां याित संभवा येक वंशितम ् ।।’ (मनु. ५

। ३५ ). जो ौा ात मांस खाणार नाह

यास एकवीस ज म पशुयोनी ूा होईल, असा कचकचीत

शाप आहे . शा ांचा पाया—सव ःमृतीतील आ ःमृती जी मनुःमृती—तीतच. बरे , मांस तर कसले?
तर ौा पक्षी ॄा णांना ूशःत हणजे हशीचे मां िन वराहमांस, रानडु कराचे!

यायोगे पतरांची

तृ ी एकच न हे तर दहा म हने होते! ‘दशमासांःतु तृ य त वराहम हषािमषैः ।।’ (मनु. ३ । २७ ० ).
पकरां या ूकरणी जे कत य तेच पुऽा या ूकरणी. कारण ू येक ॄा णाने ज म यानंतर प हले

अ न असे जे खाणे शा संमत, जो पुऽाचा अ न ूाशनसंःकार, तोच सांगतो क , ॄा ण अप याचे
बाळकडच
ू मुळ मांसाहार! कारण गृहसूऽात अ नूाशनसंःकारा या ूसंगी अप यास ूथमा न

हणून समंऽक बक याचे मांस, ित र मांस, वा म ःय यांचा रःसा सेववावा, असेच सांिगतले आहे .

अशा र तीने मांसाहार करणे हे पाप नसून, उलट न करणे हे च शा ांनी शा ाितबमण गणलेले आहे !
ते हा शा वचनाचे नाव ढसराईवार सहसा कोणी काढू नये हे च बरे . शा वचने जर पाहू

लागलो तर शंकराचायापासून िशख यांपयत आपणा सवाची भंबेर उडा यावाचून राहणार नाह .
शंकराचायाचा सं यास हाच मुळ अधम; किलव य ! !

लोकमा यांसार या पु य ोक पु षांनी

लोक हताःतव यां या कालात यां या ःवभावानु प काह शा वचने तु छ वली, काह पाळली;
कारण सह ावधी वषापूव चे सगळे च जुनाट विधिनषेध जर आज कोणी य
तर याला पुढे पाय टाक याची सोयच नाह !

वा समाज पाळू हणेल

या समाजाला आज जगणेच अश य!

आज या वषयी वचाराल तर, आप या हं द ू रा ा या अ युदयाथ आज या प र ःथतीत जो जो
विधिनषेध उपकारक तो तो आमचे आजचे शा !

याची ती उपयोिगता हाच आमचा शा ाधार!

आज या प र ःथतीत जो लोकधारणास साहायक तोच आमचा आजचा धम! ! आ ण आ ह

याच

‘र क्षतसो धमाते आ हासी धम ठाउका ना य ।।’

— कल ःकर, फेॄुवार १९३७
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१३ . आज या ितबेटातील काह गमती

!

भगवान गौतम बु ाने ूवितले या धमसुधारणांम ये अ यंत आवँयक अशी एक सुधारणा ह
होती क मनुंयाने ई रूा ीसाठ ःवतः या दे हाचा नाना ूकार या अघोर पापांनी उगीच या उगीच
दं डू नये. उपाशी राहन
ू मरणे, एकाच पायावर उभे राहणे, एक हात वर उचलून तो लाकडासारखा िनज व

िन बिधर झाला, तर ज मभर तसाच ठे वणे, ख यां या टोकांची श यातयार कून तीवर िनजणे,
अवयव जाळू न घेणे, पंचा नीत भर मींमात तापत बसणे अ याद दे हदं डाची अघोर तपे ह काह

क याणाची साधने न हे त. अशा आसुर उपायांनी ूासादणारा दे व हा मनुंयावर दया करणारा दे व
नसून मनुंयाचा अ यंत छळक असा कुणी राक्षसच असला पा हजे! दे व जर दयाळू असेल तर तो
आप या भ ांची उपांगे वःतवात सरपणासारखी खुपसून या शेगड वर शेकत बसेल तर कसा?
अशा को टबमांनी बु ाने उम िन अघोर अशा अनेक दे हदं डनीय तपांचा, उपासांचा िन य याग दक
हं सा मक कमकांडांचा तीो िनषेध केलेला आहे आ ण वारं वार बजावले आहे क , लोकांची दःखे
ु

िनवारणे, रोग, उपासमार, ह या इ याद संकटांपासून लोकांची मु ता कर यासाठ सतत झटणे, हे
खरे तप होय.
िनवाण हो या या आधी, मृ युश येवर पडले असता बु भगवंतांनी आप या िशंयांना
शेवटचाउपदे श दलाः
“ चरथ िभ खवे चा रकं ।। बहजन
हताय, बहजनसु
खाय, लोकानुक पाय अ थाय हताय
ु
ु

सुखाय दे वःयानुशासनम ् ! ! ”

ा अ युदार श दांत बु ाने धमूसाराचा आपला अंितम आदे श

दला.

“ जा! िभक्षूंनो, जा! बहजनां
चे हत साधीत, बहजनां
या सुखाःतव, लोकांवर क णा
ु
ु

कर यासाठ , सतत झटत ा मा या अनुशासनाचा ूसार दश दशांना करा जा! ”

ा आदे शास मःतक ध न आप या आयावतातील लक्षावधी धमूचारक हमालयांना िन

सागरांना उ लंघून एक कडे उ र ीृवाकड ल

ात टोकां या हममालापयत तर दसर
ु कडे मे सको-

ॄा झल या वाटे मालापयत (गौतमालयापयत) या आयावतातील लक्षावधी बौ िभक्षू या

बु ानुशासनाचा संदेश सांगत गेले! जे हा ूवास अ यंत क मय होता, बहधा
ु पायीच होता, ते हा

गेले. गोबी या वालुकार यात, ितबेट या हमार यात, द क्षण अमे रके या मींमार यात रखडत,
कुडकुडत. उकडत अनेकदा बं दवास, छळ आिम ह याह झा या असता आयावतातील या लक्षावधी
िभक्षूंनी मनुंयजातीची शतकोशतके सेवा केली.

ान, व ान, भाषा, िशक्षण, औषधी, शीलसंयमांची

आपली अमू य आयसंपदा ‘बहजन
हताय, बहजनसु
खाय, लोकानुक पाय’ दे श वदे शी मु
ु
ु
वतरली.

हःतांनी

यां या काळात िन यां या काळापयत मनुंयजातीची कोणीह केली नाह अशी अतुलनीय

सेवा िन शुक्षूषा ा लक्षावधी हं द ू िभक्षूंनी केली आहे !
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या वेळ मोठमोठया दल
ु य पवतांना उ लंघून ितबेटम येह आपले शतावधी सं यःत बु

िभक्षू जाते झाले. सारा ितबेट भगवान बु ाला शरण रघाला.

पण ू येक धममताची, संघाची वा संःथेची ूगती जे हा काळा या ूगती या पावलाशी
पाऊल ठे वून चालू शकत नाह शी होते, ते हा शेवट ितची ददशा
झा यावाचून राहत नाह . बु संघाची
ु
शेवट

याच कारणामुळे ददशा
उडाली.
ु

या त कालीन वै दक कमकांडाचा बु ाने तीो वरोध केला,

याहन
ू िनराळे पण िततकेच कु टल िन बु शू य कमकांड बु धमातह िशरले. वेद ऽकालाबािधत

िन ई रो

ूमाण न हे हणून ब वाद करणा या बु ाचे मंथच ऽकालाबािधत िन ई रो ासारखेच

अशंकनीय ूमाण होऊन बसले! दे वाला नाकारणा या भगवान ब ालाच या या अनुयायांनी महादे व

बनवून टाकले. वेदमंऽाचा शंभर वेळा नुसता उ चार कर त रा हले क मोक्ष िमळतो, वा पाऊस पडतो,
वा संतती वा संप

लाभते वा शऽू न तात, अशी िन ा ठे वणा या धमभोळे पणाची सारखी टर

उड वणारा जो बु

यां यात संघातून ‘ॐ म णप हम ्’ वा ‘नमो बु ाय’ इ याद मंऽांची लक्षलक्ष

आवतने केली क , भूते पळतात, शऽू हरतात, मोक्ष िमळतो ह ौ ा बोकाळली. मंऽतंऽाचे जंजाळ न
भूतो न भ वंयित असे वाढले. दे हदं डना या तपांना अघोर

हणून िनं दणा या बु ा या धमात आसुर

दे हदं डनाचे वलक्षण ूकार धमाचार होऊन बसले; कुधारणा, भाबडे पणा, धममूखता यांचा नुसता
बुजबुजाट झाला!
कोणतीह य

वा मंथ ऽकालाबािधत, अःखलनीय, अशंकनीय असे सावकालीन परम

ूमाण मानले गेले क , या धमाची िन समाजाची ूगती खुंटलीच हणून समजावे!

या य

या

वा या मंथा या उं ची-लांबी- ं द हून तो समाज अिधक असा वाढू शकतच नाह !—शकणार नाह ! दोन
हजार वषापूव ची ती परम ूमाण य

वा तो सव ानमय मंथ असला तर तो समाज िन तो धम दोन

हजार वषानी मागासलेलाच रा हला पा हजे. मग तो मंथ ई रिन िन ई रो

वेद असो, अवेःता

असो, बायबल असो, कुराण असो, वा अगद एखादा अवाचीन असा िशखांचा गु मंथ असो; कंवा ती
य

िनर
रा

र वा अ ेयवाद कोणी बु असो, महावीर असो!
या रा अशा धमभोळे पणापायी भूतकाळा या खडडयात या खडयातच कसे दबून पडते,

इतर व ानवाद समाज ूगती या पथावर एक युग या युग पुढे गेले असताह ते धमभोळे रा

सह ावधी वषापूव या अ ानातच कसे चाचपडत मागासलेले राहते, याचे कोणास जर एखादे उ कृ

उदाहरण हवे असेल तर याने एकदा आज या ितबेटाचे छायािचऽ पाहावे!
ितबेट दे शाची रा यघटनाच मुळ अंधौ े या धािमक सा यात ढाळलेली! ितबेट या
रा यश

चा मु य कणधार, ितबेटाचा रा यकता िन अिधशाःता, हाच मुळ सं यःत िभक्षू संघाचा

जो धमा यक्ष तो असतो.

यास दलाई लामा हणतात. ितबेट दे शा या, धमा या िन रा या या

रक्षणआचा सारा भार ‘चेकयांग’ ा दे वतेने आप या िशरावर घेतलेला आहे आ ण ती दे वता को या ना
को या य

म ये ःवे छे नुसार संचरत राहते, असा ितबेटा या रा यशासनाचा मूळ िस ा त!
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दे वतेचाच अिभूाय ू येक राजक य अशा मह वा या ू ी घेतला जातो, िन ित या अिभूायाूमाणे

संिध वमहाद मह वाचे राजकारणह हाकले पा हजे, ह राजनीती! अवलो कते राची एक मूत आहे ,
ती बोलू शकते, असा व ास आहे आ ण रा या वषयी, दलाई लामा वषयी, रोगपरचबा दकां या

आप ी या ूसंगी ितचाह दै वी अिभूाय वचार यात येतो.
दलाई लामा मृ यू पावला, तर तो मेला असे समजावयाचे नसते. एक य

मेली ते हा आता

रा यपदावर दसर
ःथापायची, ितची िनवड कशी करावयाची, हा ू च यां यापुढे नसतो. कारण
ु
ितबेटा या रा यशा ातील िस ा ताूमाणे दलाई लामा ह य

मुळ मेलेलीच नसते! दलाई

लामाने एक दे ह सोडला न सोडला तोच तो ितबेटम येच कुठे तर नवा ज म घेतो, न या दे हात ूवेश
करतो. ूजेचे काम एवढे च क , या दनाई लामाने तो ज म ितबेटात कुठे घेतला आहे , तेवढे शोधून
काढावयाचे!
तो शोध कसा लावायचा?

या या अनेक आ यकारक प ती रा यघटनेनुसार ठरले या

आहे त, ‘चेकयांग’ या रा ा यक्ष दे वाचा संचार होऊन तो काह जे सांगेल, ते साधन एक;
अवलो कते रा या मूत या मनात बोलावयाचे आले, आ ण अशा वेळ ती ित या पुजा यासमक्ष तर
एकांती बहधा
ु काह ना काह बोल यावाचून सहसा राहत नाह ,—ते साधन आणखी एक; पण ा वा
इतर साघनांपेक्षा मु य िनणायक साधन हणजे दलाई लामा या क्षणी पूव चा दे ह ठे वते झाले तो

क्षण! इकडे या क्षणी यांनी एक दे ह ठे वला, याच क्षणी दस
ू ज म घेतला
ु या दे हात ूवेशन

असलाच पा हजे! यासाठ अगद

या क्षणी कोणाचे बालक ज मले, याचा सा या ितबेटभर कसून

शोध केला जातो. जर या क्षणी ज मलेली एकाहन
ू अनेक मुलेह सापडली—असे कधी कधी होतेच—

तर या सवाना आणवून धािमक अशा मंऽतंऽ-जपजा यां या मोठया अवडं बरासह पुढ या पर क्षेसाठ

राजक य डौलात ठे वले जाते. सव रा यांतील मु य मु य अिधकार — हणजेच पुरो हत िभक्षुकवग—

एकऽ बोल व यात येतात! ितबेटात रा यािधकार हा धमािधकाराहन
ू िभ न नाह च! यामुळे सारे
राजक य अिधकार बहधा
ु िभक्षुकमंडळातीलच असतात, िभक्षूंची सै येह असतात.

या सा या ूमुख

िभक्षुमंडळा या पो यापुराणांतील शकुना दक शंकाकुशंकांचे समाधान होऊन जर एखादे मूल दलाई

लामा या लक्षणांनी यु

ठरले तर लगेच ‘ौीदलाई लामा सापडले!’ हणून सा या रा यभर दवंड वर

दवंड पट वली जाते! गावोगावी आनंदो सव चालू होतो.
परं तु ू येक दलाई लामा या दे ह यागानंतर याने पुनज म घेतलेले मूल मोठे होईतो जो

क येक वषाचा काळ जातो, यांत रा य यवःथा कोणा या हाती दे यात येते? काय ूकट यो यतेने
जो रा यधुरा वाह यास समथ असतो या या हाती? छ ! तोह ू

दै वक, धािमक, भाबडट

कसोट नेच सोड वला जायचा! चेकयांग सांगेल कंवा अवलो कते रा या मूत पुढे िचठठया टाकून जो
कौल िमळे ल, या य

स रा यपालक नेम यात येते. जोवर तो अभक दलाई लामा सापडला नाह

कंवा मोठा झाला नाह तोवर!
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बरे , केवळ दै वक आदे शानुसार दलाई लामा वा रा यपालक नेम या या या खुळचट

ूकारामुळे कट, कारःथाने, लाचलुचपत ांना तर आळा बसतो काय? मुळ च नाह ! दलाई लामा
या क्षणी दे ह याग करतो, याच क्षणी आपले मूल ज मले, हणून खोटे च सांगणारे आईबाप अनेक
िनघतात. जी दोन वा दहा मुले सव रा ांच ते हाच ज मली हणून पुढे आणली जातात,
यां या यां याशी हतसंबंध असणारे पक्ष आपापलाच मुलगा खरा पुनज माचा दलाई लामा होय हे
िस कर यासाठ वाटे ल तो बरावाईट माग ःवीका न भांडणतंटयाना िस होतात. िचठठया

ू कंवा चेकयांग दे व संचारलेली
टाक यात लबाड झाली कंवा पुजार च खोटे बोलला, अशी संका वाटन
य

पक्षपाती वा िम याचाली आहे असा आक्षेप िनघून, पक्ष वपक्ष माजायचे ते माजतातच,

वषानुवष यादवी यु े ती चालतातच!
पु हा अ यंत खुळचट असा पुनज मवादाचा कौल घे याची प त ःवीकार याने ितबेटवरचे हे
रा यशासक दलाई लामा एकाहन
ू एक वरचढ असे महापराबमी वा महाबु मान रा यकत िनपजले क
काय? ू यक्ष अनुभवा ती ठरले क काय? दे वाने िनवडलेले हे रा यािधशाःते, ूकट गुणानु प

माणसांनी िनवडले या इतर दे शां या अिधशाः यांहू न अिधक रा यकायधुरंधर ठरले क काय? छे

छे ! अगद उलट! दे वाने नेमले या हणून या दलाई लामांना ितबट या धममूख रा यघटनेनुसार

आजवर अिधशाःते नेम यात आले, यांतील एकह दलाई लामा या चांभाराचा मुलगा जो ःटॅ िलन
कंवा लोहाराचा मुलगा जो मुसोिलनी यां या पासंगासह पुर यासारखा पराबमी िनघालेला नाह ,
रा यकाय धुरंधर िनघालेला नाह ! उलट, या ूकट गुणांनीच रा याचे अिधशाःते होणा या ःटॅ िलनमुसोिलनीसार या माणसां या तलवार ं या तेजापुढे हे दे वा या नावे िनवडन
दलाई लामा
ू आलेले दबळ
ु
आ ण यांचे रा यदं ड सूयापुढे घुबड दपावे तसे, दपून गेलेले आहे त, जात आहे त! हे दे वाचे

ूितिनधी दलाई लामा या यावर सतत रा य करतात तो ितबेट चीन या सॆाटांचा शतकानुशतके
दास झालेला आहे ! दे वासदे खील न मानणा या िन ःवतः लहानपणी जोडे िशवून वकणा या या
ःटॅ िलन या ूकट कतृ वाने याचे रिशयन रा आज जे जगातील ूबळक्षम रा होऊन बसले, ते
पाहा!

या लोहारा या मुलाला सेनाकत िन रा यकत नेमणारे ते इटलीचे ूबळ रा पाहा! आ ण

आप या रा याचे सवािधकार या दलाई लामा या हाती सोप वणा या या धमूमाण ितबेटाचे हे
पा याचे पतर पाहा! !
ितबेटची वर दलेली रा यघटना जतक भाबडटिततक च याची रा ीय सै यघटनाह

आचरट! आचरट हणजेच दे वखु या आचारां या िन मंऽतंऽ, जारणमारणां या जंजाळात
गुरफटलेली! दलाई लामा मु य सेनापती;

या या हाताखालील शतावधी मठांतून मंऽतंऽा या

पूजापाठात ज मभर मुरत पडणारे जेवढे िभक्षू ते सारे सैिनक; जुनाट प तीची ख गे, तोमर ऽशूळ,

परशू ह आयुधे—अगद नवीनातील नवीन भयंकर श

हणजे त डातून गजांनी दा ठासावया या

तोडया या काह बंदका
ु ! नाना ूकारचे भो यासारखे िचऽ विचऽ वेश केलेले आ ण असली आयुधे

परजलेले हजारो िभक्षू यु पुकारले जाताच रणांगणात उतरतात!
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आपणांस अशी क व येईल क , िभक्षूंचे सै यबळ अवाचीन रिशया या लाल सेनेपुढे वा

ॄ टशां या तोफांपुढे कसे टकाव धर ल, तर या तुम या अौ े ची ितबेट या दे वसेनानी दलाई
तु ह चकलात!
लामालाह क व आ यावाचून राहणार नाह ! कारण यांचे नुसते सै यबळ पाहनच
ु

पण ा मानवी सै यबळामागे असलेले ितबेटचे दै वक आ मबळ जे आहे , ते जर तु ह पाहाल तर
तु ह दे खील त डात बोट घालाल िन हणाल क , रिशया तर काय, पण रिशयाचा दे व आला तर

याचे

ितबेट या पुढे काह एक चालणार नाह ! ते दै वक बळ हणजे ा सैिनक बळा या मागोमाग येणारा
हा हजारो िभक्षूंचा दळभार पाहा!

यां यापाशी कोण याह अ यावत ् तोफा, बॉ ब, वषार वायू वा

वमानांचे यां यापुढे काह एक चालणार नाह , अशी ह दोन अमोघ आयुधे जी आहे त, ती पा हलीत

का?
मानवी सै या या मागोमाग ते ितबेटचे दै वक सै य जे चाललेले असते यातील शेकडो
िभक्षुवीर त डाने नाना ूकारचे सैिनक मंऽ संघशः मोठमोठयाने पठत चालतात.

या मंऽांनी भारलेले

हजारो ताईत, गंडे, दोरे सैिनकां या गळयात, दं डात, हातात, वक्षःःथलांवर अभे कवचासारखे

जखडलेले असतात. आप या इकडे सवा र शांितूी यथ जसे दसरे
ु काह एक कर यापेक्षा अिधक भर
को यातर कोप यात पेटले या य कुंडातील हवनावर टाकणे पुरेसे असते, तसेच नाना ूकारची

तंऽसाधने मठामठांतून अशा यु ांम ये जय िमळ व यासाठ टाललेली असतात. मरणाचे िन
उ चाटनाचे भयंकर मंऽ लक्षलक्ष वेळा आवतून या मं ऽत जलांचा वा मुठ ंचा मारा शऽुसै या या
ूितमेवर सारखा होत असतो.

याचूमाणे यावाचून भूते िन शऽू पळ वणा या लहानमोठया

सह ावधी घंटांना सारखे बडवीत चालणारा आ ण या तुमुल घंटानादांनी दश दशा कंप वणारा हजारो
िभक्षूंचा दळभारह

या मानवी सैिनक बळाला दै वक आ मबळाचा पा ठं बा दे त रणांगणावर चालून

जात असतो, तो िनराळाच!
जपानने युरोप या तोड स तोड हणून तोफेस तोफ, बॉ बला बॉ ब, वमानास वमान
िभड वले खरे ; पण जपानला ते करणेच भाग होते; कारण भुते पळ वणा या घमटा हो याच कुठे मुळ
यां यापाशी! !
आता ितबेट या सामा जक ःव पाची काह क पना ये यासाठ
प हली मह वाची िन अिभनंदनीय गो

याचे दोन-तीन वशेष सांगू.

हणजे ह क , ितबेटात जाितभेद मुळ च

नाह . सवजण—मग िभक्षू असो क गृहःथ, ौीमंत वा द रि —एकाच जातीचे समजले जातात.
हणजे यां यात ज मजात अःपृँय कोणी नाह ; रोट बंद नाह ; इतकेच न हे तर बेट बंद ह नाह .
ते सारे बु धम अ हं सक असले तर खातात मांस िन अंड . आप या इकडे ह अ हं सकांचा एक पंथ जो
आताशी िनघाला आहे , तो जसा मनोवा कायशः अ हं सेचा जयजयकार कर त असताच सभांतून
एकमेकांवर िनःसंकोचपणे अंडयाचा माराह कर त असतो, तसेच हे !
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ितबेटातील एक कौटंु बक वशेष हणजे, एका

ीस एकाच वेळ अनेक पती असू शकतात, हा

होय. भूतानम ये नेपाळातील काह हं द ू जातींतह आ ण ितबेटात बहपित
वाची चाल आजह अगद
ु

ढ आहे . तीत कोण याह ूकारची अनीती आहे , अधम आहे , असे यांना सांिगतले तर पटत नाह .

जसे आप या इकडे एकाच पु षाला एकाच वेळ अनेक भाया असणे, ह एक अगद ःमृितमा य
िश ाचाराची गो , अधम न हे ;

तशीच ितकडे एका

अगद चालू आचार, अध य तर न हे च न हे .

ीला एकाच वेळ अनेक पती असणे हा एक

यातह वशेष हा क , कुटंु बात जर अनेक भाऊ असले

आ ण एकाच भावाने ल न केले तर याची जी प ी ती इतर सव स

या भावांचीह धमप ीच

समजली जाते. या चालीत यांना लवलेशह अनीती वा अधम वाटत नाह . उलटपक्षी एका भावाने

आप यापुरतीच तेवढ बायको आणावी आ ण याचे इतर भाऊ तसेच अ ववा हत पडलेले असता
आपण तेवढे एकटयाने दांप यसुख भोग याचा आ पलपोटे पणा करावा, ह च ूवृ ी यांना अ यंत
नीच वाटते!
ववेकानंद एकदा अशा कुटंु बातील काह लोकांना जे हा हणाले क , ‘आप या भावा या

प ीशी असा यवहार ठे वणे अनैितक आहे . ॅातृजाया ह मातेसमान मानणे हाच मनुंयधम!’ ते हा
या लोकांना मोठे आ य वाटले!

यानी ववेकानंदांना जसे ते हा हटकले, तसेच ते यांना हसणा या

सवाना उपहासून हटकतात क , ‘तर मग आ ह आम या स

या भावांची ूतारणा क न, यांना या

सुखाचा वाटा न दे ता एकटयानेच ते दांप यसुख भोगावे काय? मांस, लोणी, घर, धन, आ ह भाऊ

ू घेतो, कोणतेह सुख आ पलपोटे पणाने एकटे च तेवढे भोगीत नाह , तसे करणे हे
भाऊ जर वाटन
स

या भावाशी कपट करणेच समजतो, तर या सव सांसा रक सुखातील अ यंत सरस िन ूेमळ

असे जे नववधू या ूा ीचे सुख याचा वाटा तर यांना दलाच पा हजे, न हे काय? हा तर िन वळ

अधमपणा होय क , प ी तेवढ एकाच भावाने लाटावी! ॅातृूेमाला कलंक लावणारा हा असा
ःवाथ पणाचा उपदे श आ हास दे ऊ नका! असा अधम आ ह के हाह आचरणार नाह !’
भूतानी लोकांना ववेकानंदांना जे असे उ र दले, ितबेट लोक आजह जे असे ठासून
सांगतात, ते काह

यां यासारखी ‘भुते’ कंवा ‘भंगड’ लोकच या किलयुगात तेवढे सांगतात, असे नाह !

किलयुग लाग यापूव जे हा ू यक्ष धमराजापुढे िौपद ह अजुनाने वरली असता ती याची एकटयाची

प ी समजावी वा पाची पांडवांची समजावी हा ू

पडला, ते हा कुंतीने िन यासांनीह

याचे असेच

उ र अशाच को टबमाने समथून दलेले आहे ! या आडवळणी गावी संदभमंथ हाताशी नस यामुळे
नेहमाच लेखांतून उतारे दे या या कामी फार नड पडते; नाह तर महाभारतातील ते मूळचे

ोक अथे

अगद जसे या तसे उता न ावयास हवे होते. मूळ महाभारतातील िौपद ःवयंवरा या अ यायातील
ते

ोक ज ासूंनी अवँय पाहावेत. कु वंशात िौपद चा ू

उ भव या या पूव ह अनेक बंधूंनी

एकच भाया कर याची चाल हा एक िश संमत कुलाचार होता, असे कुंती ूभृतींनी धमराजास सांिगतले
आ ण याची ूाचीन उदाहरणे उ ले खली आहे त. याह पेक्षा आप या अंगावर शहारे आणणार पण
ितबेटात आचारधम समजली गेलेली एक ूचिलत ढ अशी क , जर बापाची

ी मेली असेल आ ण

या या वड ल मुलाने ल न केले, तर ती वधू या प याची पण प ीच मानली जाते. उलटपक्षी
कुठ या वधवेने जर ल न केले तर ित या प ह या पतीपासून झाले या सा या त ण मुली पण या
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आईसहच या ित या न या पती या भाया होतात. मुली आ ण आई ूेमळ सवतीसवतीं या ना याने
नांदतात!
आप यास जी गो अ यंत कळसवाणी अनैितक िन अध य वाटते, ती ढ , वा चाल, वा
आचार जगात आरं भीच दे वाने ‘धम’

हणून सव मनुंयजातीसाठ सांगून टाकलेला आहे , अशी

ितबेटातील सनात यांची िन ा! नीती िन अनीती ा वःतू चौकोन वा ऽकोणाूमाणे अगद ठरावीक
सा या या, एकठशी, एकछापी, ऽकालाबािधत असतात कंवा आप या कुराणात वा पुराणात जे
चांगले हणून वा वाईट हणून सांिगतले आहे , तेच सव प र ःथतीत, सव मनुंयसमाजात चांगले वा

वाईट ठरलेच पा हजे, हा ह टवाद कती चुक चा आहे , ते िभ निभ न समाजांम ये ूचिलत असले या
धमाचा, ढ ंचा िन िश ाचारांचा असा तौलिनक अ यास केला असता सहज समजून येते. आप यास
जो आचार शु िन हतकर वाटतो, तो आपण आचरावा, पण तोच काय तो सनातन, ऽकालाबािधत,
ई रो

‘धम’ होय, आ ण इतर सा या प र ःथतीत तेच मानला पा हजे, तो हतूद झालाच पा हजे,

तो अप रवतनीय धम असलाच पा हजे, असा धमवेडा दरामह
माऽ ध नये.
ु
या बु ाने दे हदं डक अशा आसूर तपाचा तीो िनषेध केला, याच बु ा या धमाची िभक्षुद क्षा
दे ताना ितबेटात जे संःकार िभक्षुगणांना करावे लागतात, ते बु ा या या उपदे शाची कशी मूितमंत
वटं बनाच असतात, याचेह एक उदाहरण सांगू या.
तो संःकार ू यक्ष पा हलेला एक ूवासी िल हतोः
‘ूभातची वेळ. ॄा मुहू त . तपःयाोत घे यासाठ स ज असे िभक्षुगण ःनान क न शु

व े धारण क न आले. शा यमुनीं या वशाल मूत स मुख मंऽपठन चालू झाले. कधी एकेक तर

कधी सारे जण िमळू न उ च ःवराने मंऽघोष होऊ लागला. मोठमोठे लाकड ढोलह वाजू लागले. जवळ
जवळ स र िभक्षुगण टे कून ब ांजली हो साते द क्षेस िस झाले. मेण, कोळसे, शाई या कु या ूभृती
संभार एका बाजूस ठे वलेला होता. चटईवर बसून बाकावर यांनी हात ठे वले. ूधान िभक्षुगणाने
शाईची बारा-बारा िच हे ू येक द क्षे छू या मःतकावर केली. धूप न ् उदब या पेट व या गे या.

सवजणांनी िमळू न ूाथना हण यास आरं भ केलाः नमो पेनिशतो िशः कया मौनी फूः !’ ‘हे शा यमुने,

तुला, ूणाम असो! आ ह तुला शरण रघत आहोत!’ या मंऽा या घोषात सारे त मय होत असता
ूधान िभक्षूंनी या द क्षे छूं या टाळू वर ल या शाई या िच हातून जळजळ त िनखारे ठे व यास

आरं िभले होते. द डदोन िमिनटां या आत टाळू या कातडयापयत िनखा यांची आग पोचली. चटके बसू
लागले, तो तो अिधक बळाने तो मंऽपाठ ते सारे जण उं च उ -घोषू लागले. मःतकावरची कातड जळू
लागली. जे धीरगंभीर होते ते िभक्षू टाळू जळू लागली तर ह ‘उःस’ न करता वारं वार मंऽ हणतच

होते—‘नमो पेनिशतो िशः कया मौनी फूः !’ पण जे तो दाह साहू शकले नाह त, ते कासावीस होऊ

लागले. हे पाहताच ूधान िभक्षूंनी या ू येक द क्षे छूचे मःतक आप या हातांनी बळकट ध न
यास हालू दले नाह . जकडे ितकडे कातडे जळ याचा उम गंध दरवळू न गेला. ू येका या
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मःतकावर ठे वलेली ठरावीक अ नःफु लंगे जळू न जाईतो तो द क्षासंःकार चालू होता. अशा ूकारे
ू येका या मःतकावर ज मभर राहणार बु शरणाची ती ‘त मुिा’ मारली गेली ! डाग दला गेला!’
ःथं डलावर य ा नी पेट व याची चे ा करणा या बु ा या िशंयांनीच माणसा या डो यावर
य ा नीचे िनखारे पेटवून बु ाचा असा न कळत सूड उगवला ! !
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१४. राहल
ु सांकृ यायन यांचे ितबेटामधील संशोधन
गे या सहा म ह यांत ृा स, जमनी, रिशयापयत या भारतीय इितहाससंशोधकाचे नाव
ूा य व ापं डतांम ये दम
ु दमू
ु न गेले आहे या ऽपीटकाचाय राहल
ु सांकृ यायन यांची आ ण यांनी

महाूयासे केले या ऐित संशोधनाची थोड शी ओळख महारा वाचकांनाह या लेखाने क न दे याचे
आ ह योजले आहे .
बहारचे ूिस ऐित संशोधक पं डत जयःवाल यांनीह

यां या अिलकडे च छापले या एका

लेखात सांकृ यायनां या या संशोधनाने भारता या सा ह यात िन ूाचीन ऐित साधनांत फार
मह वाची भर टाकली अस याचे मा य केले आहे .
बु कालातील िन यानंतर या तीनचार शतकांतील भारतीयांनी िल हले या क येक
मह वाचे मंथ तु झाले होते. परं तु यांचे जे संदभ िन अवतरणे इतर उपल ध मंथातून वारं वार सादर

उ ले खलेली आढळतात, याव न या मंथां या अ ःत वाची िन मह वाची िन

ती पटत असे. ते

मूळ मंथ पु हा कधी सापडतील का, यां या ूचीन वामुळे बु काला या आप या ूाचीन इितहासावर
जो ूकाश पड यासारखा आहे तो पडन
ू तो इितहास अिधक ूःफूट उ

वलतेने झळकू शकेल काय,

अशी चुटपूट गेली शंभर वष तर आप या भारतातील ूा य व ापं डतांनाच काय ती न हे तर
युरोपातील ूाचीनैितहािसक व ानांनाह लागून रा हली होती. पण ते मंथ हडक
ु ू न काढ याचा सतत
य चहकडे
चालला असताह
ू

यांची समम तर काय पण फुटकळ पानेदेखील आजवर सापडली न हती.

परं तु ऽपीटकाचाय राहल
ु सांकृ यायनां या अ यंत ऽासदायक अशा ितबेटातील तीन वेळा केले या
ूवासानंतर िन ूयासानंतर आज ती अलोट मंथसंप ी ितबेटातील अ यंत दःूवे
ु ँय अशा काह

मठांतून साठवून ठे वलेली आढळली आहे .

या मंथा या उपूतीच न हे त तर काह अितूाचीन

मंथां या मूळ ूतीच सापड या. भारतीय सा ह या या, ितबेटात सापडले या, शतावधी मंथाना अनेक
उं टांवर लादन
ू ती वलु

आणली आहे .

संयु

ानसंपदा ौी. राहलाचाया
नी सहा-सात शतकांनंतर आज भारतात पु हा परत
ु

अवाचीन िन ूाचीन सा ह याचे अ ययनात पं डतपद संपा दले या आचाय राहलजीं
चा ज म
ु

ूांतातील एका ॄा ण कुटंु बात झाला. चालू राजक य आंदोलनात यांना दोनदा बं दवासह

भोगावा लागला. समाजस ावादावरह

यांनी एक पुःतक िल हलेले आहे . इं मद , संःकृ त िन पाली या

ित ह सा ह यातील तुलना मक त व ानाचा िन धमशा ाचा यांनी वशेष अ यास केलेला आहे .
ितबेटात भारतीयांची जी मंथसंप ी आहे ितचे एकदा कसून संशोधन हावे, िन ितबेटातील मोठमोठया
या ूाचीन मठातील वशाल मंथसंमहावर अ यावत ् संशोधनाचा िच क सक ूकाश असा पडलेलाच

नाह

यां यावरह

या शोध योतीचा झोत पाडन
ू इितहासा दक वषयी भारतासंबंधी अशी जी काय

मा हती िमळू शकेल ती एकदा िन

त क न टाकावी,

ा हे तूने यांनी ितबेटम ये नाना वध संकटांना

िन अ र ांना त ड दे ऊन तीनदा ूवास केला. म हनोगणती या पुरातन िन ूजीण मठांतून कडक
थंड तसु ा एकसारखे कुडकुडत बसून अनेक दम
ु ळ मंथांचा अ यास केला.

यात जे हा यांना

भारतीयांचे हरवलेले मंथ सापडले ते हा यांना कृ तकृ य झा यासारखे वाटले; नवा उ साह िन नवी
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श

संचरली. दवसानु दवस मांड मोडन
ू बसून यांनी या मोठमोठया मंथांना ूित व याचे प रौम

चाल वले. के हा के हा थक याने िन थंड ने यांना मूछा यावी! ते हा ितबेटातील र तीस अनुस न
मांसाहार िन मध या औषधींना ते सेवू लागले! पण काय सोडले नाह . शेवट जे हा वलु अशा
भारतीय मंथांची भांडारे च उपल धू लागली ते हा ूित व याची हाताची श

अपुर पडणारच असे

पाहन
यांनी पानापानांची छायािचऽे घे याचा सपाटा चाल वला. अशा प रौमानंतर ते ूित वलेले
ू

मंथ, िन मूळचेच जे आणता आले ते मूळ मंथ िमळू न या शतावधी पुःतकांना अनेक उं टांवर लादन
ू
यांनी हं दःथानात
परत आणले.
ु

ा मंथांची क ची टपणी िनर क्षून िन या मंथां या शोधाःतव युरो पयन िन भारतीय
ूा य व ापं डत आजपयत खटपटत होते ते मंथ उपल ध याचे समक्ष पाह यासाठ ते हं दःथानात
ु
यावयास िनघाले आहे त.

बु काला या द डदोन सह

वषा या पूव चा इितहास िन समाज ःथती ावर ूकाश पाडणारे

भारतीय व ानांनी िल हलेले हे शतावधी मंथ गेली सातशे वष भारतात तर जे नामशेष झाले होते ते
का?

यांना ितबेटसार या परक य दे शातील जुनाट ओसाड िन अूिस अशा मठामठांतून ूद घ

अ ातवासात रखडत कां पडावे लागले?
याचे मु य कारण मुसलमानी धमवेडाचा आततायी उ पात! अले झांस या या अमू य
मंथालयाला जे हा मु ःलम सेनापतींनी आग लावून दली ते हा तो हणाला होता, ‘पाखंडां या ा

मंथांत जे कुराणातच आहे तेच असेल तर ह नसती अडगळ आहे ! एक कुराण आहे ते पुरे! बरे , जर
ा मंथांम ये कुराणात नाह ते असेल तर हे उपिवी अस य आहे ! कारण जे कुराणात नाह ते स य

असूच शकत नाह ! ते हा दो ह पक्षी या मंथालयाचा नाश करणेच इ ! ’
ा धमवेडापायी मीकां या िन रोमनां या मंथालयांची राख झाली. पारिसकां या
व ापीठांचीह तीच ददशा
उडाली. तक्षिशलेचे ू यात व ापीठ व वंिसले गेले. बहार ूांतात तर
ु

मठामठांतील ूचंड मंथालयांचीच न हे तर सह ावधी िभक्षूंचीह क ल उडाली आ ण शेवट ब

यार

खलजीने अ खल आिशयामधील सव च महा व ापीठ जो नालंदा वहार यावरह नांगर फरवीला!
सह ावधी पं डत, पाठक, व ाथ , िभक्षू, साधक, िस िनवसू शकणा या या वःतीण
व ानगर या ूाकारांचा, तोरणांचा, मठांचा, मं दरांचा, मूत चा या व वंसक आततायाने तुकडे
तुकडे उडवून चुराडा उड वला. मु ःलम तवार खकारच मोठया डौलाने सांगतात क , या नालंदा
वहाराक ल मंथालयांना ब

यार खलजीने जे हा आग लावून दली ते हा या मंथां या हो या

म हनोगणती जळत रा ह या हो या!
ा महं मद य उ पातांचे संकटकाली शतावधी िभक्षूंनी िन पं डतांनी अमू य ते ते मंथ
वाच व यासाठ गु पणे नेपाळातून ितबेटकडे धाडले. हमालया या दल
ु य तट द ने सुर क्षत िन

अल क्षत अशा ितबेटातील मठांमठांतून यां या ूती जतन के या गे या. पण भारतात माऽ यां या
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येथील अ ःत वाची ःमृतीसु ा वलोपून गेली. ती सात शतके हरवलेली मंथसंपदा आज राहलाचायानी
ु
भारतात पु हा परत आणली आहे .

यातील अनेक मंथां या ववासनाची कहाणी अशी आहे !

अशा या व वंसक उ पातातह

या िभक्षूंनी िन पं डतांनी आपले जीवह धो यात घालून

अनेक अमू य मंथ ितबेटासार या सुंदर िन दंूा
य अशा दे श वदे शी गु पणे वाहन
ु
ू नेऊन जतल क न
ठे वले, यांचे उपकार आज सा या जगातील ूा य व ा वशारद िन ऐितहािसक युरोप-अमे रकेतह जे

मनःपूवक मानीत आहे त ते काह उगीच नाह त.
बा बलोिनयातील ूाचीन इ कालेखांचे कंवा मोहजोदारो येथील नाणकालेखांचे संशोधन एका
ीने जतके मह वाचे, िततकेच दस
ु या

ीने राहल
ु सांकृ यायनांचे हे ितबेट य मंथसंशोधनह

मह वाचे आहे , यांना भूषणाह आहे . भारतीयांना गौरवाःपद आहे .

व

काशी येथील नगरगृहाम ये ूो. पुणतांबेकर यां या अ यक्षतेखाली सांकृ यायनांचे हं द ू

व ालया या बौ

या यानमालेत ितबेट य अनुभवांवर एक वःतृत या यान अलीकडे च झाले.

परं तु या यानातील दोन-तीन चटकदार गो ीच काय या ा लहानशा प रचया मक लेखात सांगता
येतील.

या अशाः
‘ितबेटम ये जाऊ लागताच’, सांकृ यायन सांगतात, ‘मी आपले त ड िन हात धुणे सोडन
ू दले,

आ ण यांना खूप गदळ होऊ दले.’ कारण ितबेट या सामा य जनतेत हात वा त ड क येक आठवडे
साफ असे धुवीतच नाह त! ितकड या कडक थंड मुळे ह सवय जडली असावी! ‘मी त ड-हात धूत
नसे; अशासाठ क

यामुळे मी ितबेट नसून कोणी परक य मनुंय आहे हे ितबेट गावक यांना

चटकन कळू नये. पण तर ह मा या सरळ िन लांब नाकाव न मी पकडला जाई तो जाईच.’
आप या इकडची नवनवी रं गीत छापाची िचऽे ितबेटातील लोकांना दाखिलली असता यांना
फार आवडतात. आजचा छापखाना असा ितबेटात नाह च मुळ ! सांकृ यायन हणतात,
‘मािसकांतील

यांची अनेकरं गी िचऽे मी मा यापाशी जतन क न ठे वली होती.’ ितबेट लोक हणत,

‘ कती सुंदर िचऽे ह !’ पण लगेच हळू हळू हणत, ‘चः चः! पण हे नाक हो काय सरळ िन लांब!

या

उं चट नाकाने सगळे स दय बुघडन
ू गेले बघा या सुंदर मुखडयाचे! ’
ितबेट लोकां या

यांची नाके अगद नकट िन बसक असतात.

या ूयक रणीं या

संगतीने ित या वषयी वाटणार आवड या नकटया नाकां याह वाटयास आली. खड साखरे चा डबा
िभकार टनचा असला, आ ण पातळ कोयनेलची बाटली जर सुरेख गुलाबी रं गाची असली, तर
खड साखरे या गोड मुळे लहान मुलांना िभकार टनचा डबाच जाःत हवासा वाटतो. तो िभकार टनचा
डबा पाहताच जसे मन आनंदते, तसे ती पातळ कोयनेलची बाटली सुरेख गुलाबी असली तर आनंदत
नाह ! कोयनेल कडू िन यामुळे ती सुरेख बाटलीच कडवट वाटते. तसेच हे सवयीमुळे नकटे िन बसके
नाक पाहताच ितबेट लोकां या मनात यां या ूयक रणीं या या ःमृती जागून उठतात, तशा सरळ
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िन लांब नाकांनी होत नाह त. स दया या क पनेतदे खील काह अंशी सवयींचा प रणाम असतो तो
असा! ितबेट लोक एकंदर त स यवाद असतात. ते सहसा खोटे बोलत नाह त. ते रागावले तर
मारहाण करतात. शीयकोपीह फार. पण यां या ‘मुख म राम और बगल म छूर ’ नसते.

यांना

केसाने गळा काप याची कला अ ाप चांगलीशी हणून साधलेली नाह . पृ वी वाटोळ नाह , सपाट
आहे ; कारण बु मंथात ती सपाट सांिगतलेली आहे , हा यांचा आजह अढळ व ास आहे .
सांकृ यायनांनी यांना पृ वी गोल अस याचे पुंकळ पुरावे दले. पण यां यातील धममातडांचे काय
कंवा खेडवळांचे काय, एकमुखी उ र हे च क , ‘पोथी तसे हणत नाह !

हणून पृ वी गोल असणेच

श य नाह ! ’ ते बचारे शा त दा त बौ िभक्षू इत या िनषेधावरच थांबले पण शा

ांनी जे हा

युरोपला ूथम सांिगतले क , ‘पृ वी गोलच आहे ! ’ ते हा या काळ या या भ न मातडांनी, पोपांनी
िन पा यांनी ‘बायबलात पृ वी सपाट सांिगतली आहे याःतव ती सपाटच आहे ,’ हे िस कर यासाठ
िन ववाद पुरावा जो पुढे आणला तो या शा

ांचे डोकेच कापून टाकणे हा ! कुराणातह पृ वी सपाटच

आहे . कदािचत असेह असेल क , कुराण पुराण िल हतो पृ वी सपाट होती; मागाहन
ू गोल झाली ! !
बहार या भूकंपाचे कारण ितबेट या लोकांनी अशाच र तीने न क केले आहे . तो का झाला ते
सांकृ यायनांना ितबेट यनांना पटे ल असे सांगता येईना. ते हा या लोकांनी याचा अगद बनतोड
उलगडा असा केला. ‘मांचोलोमो’ (गौर शंकर कंवा एवरे ःट) हे जे हमालयाचे अ यु च िशखर ते
वःतुतः पवताचे िशखर नसून पावतीदे वी आहे . ित या भोवतालची चार िशखरे ित या चार दासी दे वता
आहे त.

यांना असा वर आहे क तुम यापाशी लगट कर यास जो साहस कर ल तो न होईल असे

असताह गे या वष इं मज लोक या गौर शंकर िशखराभोवती वमानातून िघरटया घाल याचे धा र य
क लागले!

यामुळे मांचोलोमोदे वी संतापली आ ण ितने बहारचा बहार भूकंपात गडप क न

टाकला !
आहे क नाह हा पोथीतील कायकारणभाव बनतोड? अपराध केला इं मजाने, आ ण याचे
शासन हणून भूकंपात गडप झाला बहार ! पण इं मज कुठचे िन बहार कुठचा, ते एक िन दोन. हे
समज याइतका भूगोल तर यावयास पा हजे ना ? आप या इकडे नाह का अगद पेशवाई या शेवट

शेवट एक मराठा सरदार इं मजी पलटणी चहकडन
ू ू चालून येताहे तसे ऐकून संतापाने एका पऽात
वचा रता झाला, ‘हे िशंचे इं मज लोक असे आहे त तर कती ? ’

ा ऐितहािसक पऽाचे उ र काय आले

ते उपल ध नाह . पण इं मजांची वलायत पाहायला जर कोणी सात पढयांत तोवर गेलाच न हता,
समुिपयटनच जर मुळ धमबा , तर ‘हे िशंचे इं मज असे आहे त तर कती ? ’ ती शरणागती ू यक्ष
मोजून सांगणारा सा या साॆा यात कोणीह सापडणे दघटच
होते हे उघड आहे !
ु
तर ह गौर शंकर (एवरे ःट) िशखरावर ‘इं मज वमाने धाडू लागला हणून मांचोलोमोदे वीने
रागावून बहारचा भूकंप कर वला,’ हा ितबेट या धमा
इकड ल महा

यांचा उलगडा काह झाले तर आम या

यां या उलगडयापेक्षा काह फारसा चुकलेला नाह , इतके आपणास मा य केलेच

पा हजे! कारण महा मा गांधींनीह ःप पणे सांिगतले होतेच क नाह , ‘आ ह अःपृँयता िनवा न
मिास या गु वायुरचे दे वालय अःपृँयांस उघडले नाह , यासाठ दे व रागावला आ ण या पापामुळे
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बहारचा भूकंप झाला.’ गु वायुरचे दे वालय यांना न उघड याचे पाप करणारा झामो रन िन सारा

मिास इलाखा सुख प.

यां या घराचे एक कौलसु ा फुटले नाह . पण या मिास या झामो रन या

पापासाठ भूकंपात मेली बहारची सह ावधी पु ष, बायका, मुले. ःपृँयांची आ ण अःपृँयांची. ती
ितकडची मांचोलोमोदे वी आ ण हा इकडचा महा मक दे व ! दो ह ह एकाच पोथी या पाळ यात
वाढलेली भावंडे !
राहल
ु सांकृ यायन सं यासी, शाकाहार , बौ , अ हं साधम ; पण ते बजावून सांगतात क ,

‘मी ितकडे या बु लोकांूमाणेच अंड , मांस आ ण वनगाईसारखी एक गोजाित वशेष जी चममृगी
ितचे मांस हे च खात होतो हणून जगलो. भाजीपाला खाऊन ितकडे जाऊ हणणारे स जन

पांडवांसारखे वाटे तच एकेक गळू न पडतील ! मांस खा ले ते हा कुठे मला येऊ लागलेली मू छा बंद
पडली.’
राहलजी
सांगतात, ‘जो तो वचारतो, ितबेटात आहे त हणून ऐकलेले ते योगींिाचे थवे या
ु

थवे भेटले का ? पण यांचा ितकडे कोणास प ासु ा लागत नाह ! मला योगी बगी कोणी भेटले
नाह त ! ’
जोवर ितबेट एक क पभूमी होती, ितकडे फारसे कोणी गेलेले न हते, तोवर िथऑसफ चे

अनेक अितमानुष ‘महा मे’ आपली ूचंड व संचालक कायालये ितबेटात िन हमालया या िशखरावर
उघडन
ू बसलेले असत.

या काळ या िथऑसफ या पुःतकांतून पानोपानी ा महा

यांचा अचूक

प ा जो लेला असे तो एकचः ितबेट ! पण लॉड कझनची गोर पलटणे ितकडे हासापयत जे हा

दौडत गेली आ ण वमाने जे हापासून या िशखरांवर धुडगूस घालू लागली, ते हापासून या योगी

महा

यांनी आपली ती व संचालक मोठमोठ कायालये के हा बंद केली िन बाड बछायतीसह ते

सारे या सारे कुठे बेप ा झाले याचे एक अवाक्षरसु ा आजकाल या िथऑसफ कल मंथातून आढळत
नाह !
रा हलाचायानी आणले या मंथभांडाराची नीट छाननी झा यावर याचे स वःतर वृ िन
िन

त मह वमापन ूिस ले जाईल.

—ूितभा, मे १९३७

* * * * *
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