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दा� - समाज अधोगतीचे कारण  

डॉ. सु. �व. रानडे 

महा�मा गांधी यांनी भारतीय समाजाचे िनर��ण क�न काह� मह�वा�या चळवळ� सु� के�या हो�या. �यातील 

‘दा"बंद�’ ह� सवा$त मह�वाची चळवळ होती. ःवातं&यल'य़ा�या काळात असहकार, स*वनय कायदेभंग, िमठाचा 

स�यामह, ःवदेशीचा वापर इ�याद� चळवळ�ंचा ूभाव जनमानसावर पडला. माऽ दा"बंद� हा *वषय माऽ गांधी 

त�व4ानाचा एक भाग बनला व स�चे गांधीवाद� सोडता इतरांनी तो फारसा गांभीया$ने घेतला नाह�. आतातर 

स9या�या न:या पा;<मा�य संःकृती�या ल>'यात दा�ला *वल�न ूित?ा ूा@ झालेली आहे.  
 

सरकारनेदेखील दा"बंद� खाते िनमा$ण केले खरे माऽ �या�याकडे उ�पनाची बाब Dहणून पाFहले. दा� दकानाचा ु
परवाना, दा� *पGयाचा परवाना, *वदेशी दा�वर कर इ�याद� मागा$ने पैसे िमळ*वणे हेच मह�वाचे काय$ या 

खा�याकडे राFहले. 
 

दा"�या :यसनामुळे ॅामक सुखाची चटक लागते. सव$ दःखांचा *वसर पडतोु . पैशाचा व तLबेतीचा नाश होतो 

आहे याचे भान रहात नाह�. कजा$त FदवसेFदवस अिधकािधक बुडGयाची पाळ� येते. कौटं*बक ःवाःNय ु

संपते.�या�या आशा-आकां�ांचा चOकाचरू होतो. आिथ$क *वषमता, जाती धमा$ची *वषमता, शोषण करणार� 

सरंजामशाह� वQृी या*व"R आवाज उठ*वGयाचे बळ राहत नाह�. एवढेच नाह� तर पैशा�या लोभाने या*व"R 

लढणाT या समाजसेवकांना नेःतनाबूत करGया�या काया$त धनदांडUयांना मदत करGयात कमीपणा वाटत नाह�. 
 

जग हे गर�ब माणसा�या बाबतीत फार बूर असते. ौीमंताचे हजार गुXहेह� समाज चालवून घेतो. माऽ गYरबाचा 

एक गुXहा समाजा�या रोषाचे कारण बनतो. केवळ ौीमंतच न:हे तर �या�यासारखे गर�ब लोकह� अशा 

गुXहेगाराला िश�ा देGयास अमेसर असतात. आपण �यातले नाह� हे �यांना समाजाला दाखवून Zायचे असते. 

या िश�ेमुळे �याची गुXहेगार� संपेल अशी �यांची क�पना असते. माऽ गुXहेगार�चा िशOका �या�यावर 

बस�यावर सारे जग �याचे कडे तु�छतेने गुXहेगार Dहणूनच बघते.  
 

यासाठ\ गर�ब माणसाने जाःतीत जाःत संयम व सहनशीलता दाख*वGयाची गरज असते. पण एवढ� 

*ववेकश]^ �यां�या अगंात नसते. संताप, उलट उQर, मारामार� यासार_या �या�या ूितFबया आगीत तेल 

ओततात. पूवaचा आरोप �यामुळे अिधक bढ होतो. पोलीसह� हात धवुून मागे लागतात. �या�या कडून पैसे 

उकळGयाचे ूयc होतात. साह;जकच सव$ बाजूने काऽीत सापडलेली ती :य]^ पुXहा गुXहा करGयास ूवQृ 

होते. 
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गYरबी, दःखु , अगितकता, नैराँय यापासून सुटका िमळ*वGयासाठ\ गर�ब माणूस दा�ला जवळ करतो खरे. पण 

एकदा दा�ची सवय लागली क^ ती �याला गुलाम बनवते. अशा दा��या नशेत उसने अवसान येऊन गुXहा 

घडतो. गुXहा करणाT याला �याची शुR नसते. नंतर फार उशीर झालेला असतो. गुXfाचे दg चबु  �या�यामागे 

लागते व तो व �याचे कुटंब रसातळाला जातेु . 
 

ौीमंतांनी दा� *पGयास हरकत नाह� असे माझे Dहणणे अ;जबात नाह�. दा�ने सवाhचेच नुकसान होते. माऽ 

िश�ण, नोकर�, पैसा यामुळे �यां�यावर गर�बांइतके संकट कोसळत नाह�. माiया अगद� जवळचे नातेवाईक 

यांचा सोXयासारखा संसार दा�मुळे उ9वःत होऊन �यांना आपला जीव गमवावा लागला हे उदाहरण माiया 

डोkयापुढे आहे. �याचूमाणे ूित?ेपायी वा *ब;झनेस�यानावाखाली सु� केले�या दा�पाlयाhपासून वेळ�च सावध 

होऊन पासून सुटका क�न आपला संसार व :यवसाय सावर�याचीह� उदाहरणे माiया माFहतीत आहेत.  
 

माऽ गर�ब दा��या आहार� गे�यावर परत सुधारला याचे उदाहरण माऽ ददmवाने अजूनु  माiया पाहGयात आलेले 

नाह�. यासाठ\ गर�ब माणसाने तर� दा�पासून कटा�ाने दर राFहले पाFहजेू . कोणी नातेवाईक वा िमऽ दा��या 

आहार� गेला असेल तर �याला वाळ�त न टाकता सुधारGयाचा ूयc केला पाFहजे.समाजात ःथयै$ व सुबQा 

यायची असेल तर दा�ला दर लोटले पाFहजेू . 
 


