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मनोगत 
 

साणहत्य सांस्कृती मांडळाला १९८५ साली २५ वर्ष ेपूिु झाली त्या णनणमत्त महात्मा गाांधी याांच्यावर गुरूदेव 
रकवरनाथ टागोर याांनी बांगालीत वळेोवळेी केलेल्या कितनावर आधाणरत लेखाांिे मराठी पुस्तक साणहत्य 
सांस्कृती मांडळाने प्रकाणशत केले. या पुस्तकाला तेव्हा िाांगलाि प्रणतसाद णमळाला. 

 
यांदा गुरूदेव रकवरनाथ टागोर याांिी १५० वी जयांती देशभर साजरी केली जात आहे. तसेि यांदा राज्य 

साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळािा सुविुमहोत्सव साजारा करण्यात येत आहे. हा सुविुकाांिन योग जुळून येत 
असल्याने हे पुस्तक पुन्द्हा प्रकाणशत करीत आहोत. 

 
या पुस्तकामधील गुरूदेवाांच्या कितनामधून महात्मा गाांधी याांच्या व्यक् तमत्वाच्या णवणवध पैलू आणि 

वैणशष्ट्ट्याांबद्दल आपिाांस माणहती णमळते. हा एक वगेळा आणि मनस्वी अनुभव आहे. रकवरनाथाांसारख्या श्रषे्ठ 
साणहक्त्यकाांकडून महात्मा गाांधींसारख्या श्रेष्ठ व्य तीबद्दल व्य त झालेले कितन हा भारतीय साणहत्यसृष्टीिा 
अमोल ठेवा आहे. तो साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळाच्या सुविुमहोत्सवी वर्षाणनणमत्त पुन्द्हा एकदा मराठी 
वािकाांसमोर ठेवताना मला अणतशय आनांद होत आहे. या पुस्तकाच्या पणहल्या आवृत्तीप्रमािेि मराठी वािक 
या नव्या आवृत्तीिे मनःपूवुक स्वागत करतील यािी मला खात्री आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 मधु मांगेश कर्णिक, 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृती मांडळ. 

 
 
 

 
 

 



 
 अनुक्रमाणिका 

प्रस्तावना 
 

 
१९८५ हे वर्ष ुअणखल भारतीय काँगे्रस कणमटीिे शताब्दी वर्ष ुआहें. हे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेिेही 

रौप्यमहोत्सवी वर्ष ुआहे. तसेि महाराष्ट्र राज्य साणहत्य सांस्कृती मांडळािीही २५ वर्ष ेयाि वर्षी पूिु होतील. 
अशा या इणतहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वर्षात टागोराांनी महात्मा गाांधींवर बांगालीत जे णलहेले आहे आणि जे 
मराठीत कधीि आले नाही ते प्रकाणशत करण्यािा सुयोग येत आहे. 

 
रवीन्द्रनाथाांसारख्या रणसक कणववयाला गाांधीजींबद्दल काय वाटत असेल हे या लहानशा पुक्स्तकेतून 

कळिार असल्यामुळे या पुक्स्तकेिे णवशरे्ष महत्त्व आहे. ही पुक्स्तका १९८५ च्या सुमुहूतावर प्रकाणशत करण्यात 
मांडळास णवशरे्ष आनांद होत आहे. प्रा. वासुदेव णवश्वनाथ गोखले याांिे सांस्कृत, पाली, णतबेटन व बांगाली या 
भारे्षवरील प्रभतु्व सवुश्रतु आहे. त्याांनी माझ्या णवनांतीस मान देऊन हे भार्षाांतर करून णदले हे त्याांिे न णिटिारे 
ऋि आहे. 

 
 

 सुरेन्द्र बारकलगे 
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अनुवादकािे णनवेदन 

(१ िेबु्रवारी १९८४) 
 

माझे णवश्वभारतातील जुने स्नेही व प्रस्तुत पसु्तकाच्या मूळ बांगाली आवृत्तीिे प्रकाशक श्री. 
पुणलनणबहारी सेन याांिे सूिनेवरून व णतिेि गुजराथीतील भार्षान्द्तरकार श्री. बिुभाई शुल याांिे आग्रहावरून 
मी हे मराठी भार्षान्द्तर १९४८ सालीि बहुताांशी हातावगेळे करून ठेवले होते. मुांबईच्या टागोर सोसायटीिे श्री. 
णनमुल भट्टािायु हेही त्याच्या प्रकाशनात णवशरे्ष रस घेत होते. तथाणप ऐनवळेी केन्द्र सरकारच्या इच्छेनुसार 
मला िर्गयुसुन कॉलेजमधून रजा घेऊन णतबटेकडे प्रयाि कराव ेलागल्यामुळे हे काम जे एकदा मागे पडले ते 
काही णकरकोळ सुधारिा झाल्यानांतर आज महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि सांस्कृणत मांडळाकडून प्रकाशात येत 
आहे. हा योग केवळ स्वागताहुि नव्हे तर औणित्यपूिु म्हटला पाणहजे! 

 
अनुक्रमणिकेत दाखणवल्याप्रमािे मूळ बांगाली आवृतीत णदलेल्या रवीन्द्रनाथाांच्या महात्माजींवरील सात 

(क्र. ९९) लेखाांिे समग्र भार्षाांतर प्रथम आलेले आहे. परांतु श्री. पुलेनणबहारी सेन याांनी नांतर प्रकाशनाच्या 
वाटेवर असिाऱ्या इांग्रजी आवृत्तीिीही कच् िी मुणरते पाठवनू णदली. त्यात मूळ बांगाली आवृतीत नसलेले सहा 
(क्र. १-६) लेख आढळून आले; तेव्हा त्यािेही भार्षाांतर करून ‘पणरणशष्ठा’त घालण्यात आले. णशवाय, अगदी 
अलीकडे माझे सक्न्द्मत्र श्री. भाऊ धमाणधकारी याांनी गुजराथी आवृत्तीच्या श्री. शुल याांिे प्रस्तावनेत णमळालेल्या 
रवीन्द्रनाथाांच्या एका पत्रािे रूपान्द्तर करून णदले, ते पणरणशष्ठाच्या सातव्या क्रमाकाांवर णदले आहे. मुख्य 
लेखसांग्रह व पणरणशष्ट या दोन्द्ही णवभागातील प्रकरिाांिा अनुक्रम शयतोवर लेखनकालानुसार ठेवला आहे 
यािीही नोंद घ्यावी. 

 
 
 
 
 
 

३९/१४-१५ प्रभात रोड,  
गल्ली क्र. ९, पिेु ४११ ००४. वासुदेव णवश्वनाथ गोखले 
ता. १२-२-१९४८ * * 
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बांगाली आवृत्तीिी प्रस्तावना 

(१२ िेबु्रवारी १९८४) 
 
महात्माजींसांबांधी रवीन्द्रनाथाांनी णनरणनराळ्या प्रसांगी जे कथन केले अथवा णलणहले ते त्या त्यावळेच्या 

पत्राांतून अगर पसु्तकातून णनवडून घेऊन या णठकािी सांकणलत केले आहे. 
 
बांगाली सां. १३३८ व १३४४ (इ. स. १९३१ व १९३७) या साली शाांणतणनकेतनात महात्माजींच्या 

जन्द्मोत्सवप्रसांगी रवीन्द्रनाथाांनी जी प्रविने णदली, तीि "गाांधीजी" व "महात्मा गाांधी" या प्रबांधािे मूळ होत. 
 
कहदूांमधील मागासलेल्या जातींिा एक स्वतांत्र मतदारसांघ णनमाि करून कहदूसमाजाच्या णनरणनराळ्या 

घटकात पडलेली िूट कायद्याने पक्की करून टाकण्यािा प्रयत्न जेव्हा करण्यात आला, त्यावळेी हे अणरष्ट 
टाळण्याकरता बांगाली सांवत् १३३९ (इ. स. १९३२) साली महात्माजींनी प्रािाक्न्द्तक उपोर्षि आरांणभले; या 
सांकटसमयी शाक्न्द्तणनकेतनातील आश्रमवासीयाांना उदे्दशून रवीन्द्रनाथ जे बोलले ते "आणश्वनी ितुथी" व 
"महात्माजींिे पणवत्र व्रत" या दोन लेखात ग्रणथत झाले आहे. महात्माजींच्या उपवासािे प्रसांगी त्याांिे दशनु 
घेण्याच्या उत्कां ठेने रवीन्द्रनाथ येरवड्याला गेले होते व त्याांच्या उपवासािे पारिे िेडण्याला तेथे उपक्स्थत 
होते; प्रसांगािे विुन या सांकलनातील "व्रतािे उद्यापन" या णनबांधात आले आहे. 

 
महात्माजींच्या येत्या वाढणदवशी आनांदोत्सवािे अघ्यु म्हिनू या पुस्तकािे प्रकाशन व्हाव ेअशी मनातील 

इच्छा, पि राष्ट्राच्या कमनणशबाने अश्रूांिे तपुि करण्याकरता म्हिून आज हे हाती घ्याव ेलागत आहे! 
 
या पुस्तकाच्या णवक्रीिे धन महात्माजींच्या स्मारक-णनधीस अपुि होईल. 
२९ माघ १३५४ (बांगाली वर्ष)ु 
(१२ िेबु्रवारी १९४८) 
 
 

*** 
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प्रवेणशका 
(१९३१) 

 
उांि पवुतणशखरावर णनस्तब्ध रात्री एक भ त ठाि माांडून बसलेला आहे. त्याच्या सभोवतीिी सवु जागा 

बिाने आच्छादलेली असून, आकाशाकडे अणनणमर्षपिे लागलेले त्यािे नेत्र प्रकाशािे णिन्द्ह कोठे णदसते का 
म्हिून शोध घेत णिरत आहेत. सवुत्र काळ्याकुट्ट ढगाांिी दाटी झाली असून, णनशािर पक्षी जेव्हा िीत्कार 
करून उठत, तेव्हा त्यािे शब्द कानी येत. "बाांधव हो, णभऊन जाऊ नका; मानव हा सवुश्रेष्ठ आहे, ही जािीव 
मनात बाळगा!" 

 
त्याांिे ह्याच्याकडे लक्षही नसे. ते आपासात बोलत : "अहो अखेर प्रभावी ठरिार पाशवी सामर्थयिु. पश ू

हाि सनातन. मािुसकीिी भार्षा करिे म्हिजे णनव्वळ आत्मवांिनाि नाही तर काय?" 
 
पि मग जेव्हा त्याांना एखादा जबरदस्त तडाखा बसे, तेव्हा ते रडत रडत त्याला हाका मारू लागत 

आणि म्हित : "भाईजी, कुठे गेला आहात तुम्ही?" त्याांना लगेि उत्तर येई : "हा मी इथेि तर आहे 
तुमच्याजवळ!" 

 
अांधारात त्याांना काहीि णदसत नसे. तेव्हा ते आपापसाांत तकु करीत की, "छेः ! आता आपि जे ऐकले 

तो आपल्याि बावरलेल्या मनःक्स्थतीतून उत्पन्न झालेला एक आभास असावा. आपले आपि साांत्वन करून 
घेण्याच्या मागािे ते एक णवडांबन म्हिता येईल." आणि मग ते असा णनष्ट्कर्ष ु काढीत की, "मनुष्ट्य प्रािी हा 
असाि नेहमी मृगजळापाठीमागे धावत राहिार आणि तेसुद्धा कहसेच्या काटाकुट्याांनी भरलेल्या अशा अिाट 
वाळवांटामधून!" 
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आता ढग णनवळले, पूवेकडील णक्षणतजावर शुक्रािी िाांदिी णदसू लागली. पृर्थवीच्या वक्षःस्थळातून एक 
सुटकेिा दीघाणनःश्वास बाहेर पडला. वृक्षलताांिा ममुरध्वनी अरण्यातून जािाऱ्या पायवाटाांवरून रुळू लागला. 
डहाळी-डहाळीतून पक्षयाांिी साद पडू लागली. अशा वळेी भक्तािे शब्द ऐकू येतात. "िला, वळे झाली!" 

 
"कसली वळे?" 
"याते्रला णनघण्यािी !" 

 
यावर ते सवुजि बसून णविार करू लागतात. काही अथुबोध होत नाही. मग ते आपापल्या 

कल्पनेप्रमािे अथु जुळवीत बसतात. 
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उर्षःकालिा स्पश ुजणमनीमध्ये खोलवर रुजू लागला आहे आणि अणखल वस्तुजातीच्या मुळाांशी िांिल 
प्राि स्िुरि पाव ूलागले आहेत. अशा वळेी कोि जािे कुठून तरी अगदी सूक्षम आवाजात शब्द बाहेर पडून ते 
किोपकिी णननादू लागतात, "आता णनघायिे सािल्य-नगराच्या याते्रला!" झाले, हे शब्द प्रत्येकाच्या तोंडून 
बाहेर पडू लागतात व त्याांिा एक प्रिांड धबधबा बनून तो वगेाने वाहू लागतो. आता पुरुर्ष उांि माना करून 
णनरखू लागले. णियाांनी मस्तकाांवर हात जोडले. मुलामुलींनी हसून टाळ्या वाजणवल्या. 

 
प्रभातीच्या कोवळ्या सूयुणकरिाांनी भक्ताच्या भालप्रदेशावर सोनेरी िांदन माखले होते. सवांिे तोंडून 

घोर्ष ऐकू येऊ लागला – "भाईजी ! तुम्हाांला आमिे वांदन !" 

 
X  X  X 

 
दगडाांच्या कपारींनी अांथरलेल्या अशा णनष्ठुर आणि खडतर मागावरून भक्त पावले टाकीत िालला 

आहे. त्याच्या पाठीमागनू सबळ आणि दुबलु तरुि आणि वृद्ध, पृर्थवीवर राज्य करिारे आणि अधुपोटी राहून 
शतेावर राबिारे असे सवु तऱ्हेिे लोक िालले होते. त्यामध्ये कोिी पायाांवर क्षते पडून दमून गेलेले आहेत, तर 
कोिी मनातल्या मनात िरिडत आहेत; इतर कोिी सांशयाने पछाडलेले आहेत. दरेक पावलागणिक त्याांिे 
णविारिे िालूि आहे– "आता आणिक णकती दूर?" 

 
त्याांना उत्तरे देण्याऐवजी भक्त केवळ गािी गाई. ती ऐकून त्याांच्या कपाळाला आठ्या पडत; तरी पि 

परत णिरण्यािे त्याांच्या मनात येत नसे. सतत पुढे जािाऱ्या जनसमुदायाच्या वगेामुळे आणि अांतःकरिातील 
सुप्त आशचे्या पे्ररिेने ते सारखे पुढेि ढकलले जात होते, त्याांिी झोप उडाली होती आणि णवश्रान्द्तीला त्याांनी 
आपि होऊन िाटा णदला होता. परस्पराांना मागे टाकण्याच्या ईर्षतेि ते व्यग्र होते. कारि, कोि जािे आपि 
मागे पडलो तर सारेि िसायिे. 

 
णदवसामागून णदवस िालले होते. णक्षणतजामागनू णक्षणतज मावळत होते. अञातातािे आमांत्रि त्याांना 

अनेकअदृश्य सांकेताांच्या साहाय्याने भलुवीत होते. त्याबरोबरि त्याांच्या िेहऱ्यावरील भाव हळूहळू कठोर स्वरूप 
धारि करू लागले होते व णतरस्कारािी छाया अणधकाणधक उग्रतर णदसू लागली होती. 
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रात्र पडली होती. याते्रकरूां नी एक वडाच्या झाडाखाली आपापल्या पथाऱ्या पसरून त्यावर बैकठ 

मारली. इतयात एक वाऱ्यािा झोत येऊन णदवा मालवला गेला. आणि जि ूकाही णनरावस्थेतून गाढ मूच्छा 
उत्पन्न व्हावी त्याप्रमािे सवुत्र दाट काळोख पसरला. 

 
मांडळींमधून एकजि एकदम उठून उभा राणहला आणि आपल्या पुढाऱ्याकडे अांगुणलणनदेश करून 

बोलला– "खोटारडा आहेस तू. आम्हा सवांिी तू िसविकू केली आहेस!" 
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णनभतु्सुनेिा हा सूर सवुतोमुखी होऊन वाढत िालला. णियाांनी तीव्र नापसांती व्यक्त केली, तसा 
पुरुर्षाांच्या घमयाांनाही जोर िढू लागला. अखेरीस त्याांच्यापैकीि एका माथेणिरूने उठून त्याच्यावर हात 
टाकला. काळोखात त्यािे तोंड कोिालाि णदसत नव्हते. एकामागून एक उठून त्याच्यावर सारखे प्रहार करू 
लागले. आणि मग गतप्राि झालेला त्यािा देह तेथे तसाि धुळीत पडून राणहला! 

 
रात्री सगळीकडे सामसूम झाले होते. दूर कोठून तरी वहात्या णनझुरािे मधुर शब्द अस्पष्टपिे कानी 

पडत होते, व वाऱ्याच्या झुळकेबरोबर जाईजुइिा मांज सुगांध दरवळून येत होता. 
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याते्रकरू भीतीने गाांगरून गेले होते. बायका रडू लागल्या की, पुरुर्ष णिडून जाऊन त्याांिे अांगावर 
ओरडत– "तोंड बांद करा आधी !" कुत्री जोरजोराने भुांकत पि िाबकािे िटकारे बसले म्हिजे ती केकाटू 
लागत व अखेर शान्द्त होत. रात्र कशी ती सांपत नव्हती. 

 
घडलेल्या गुन्द्ह्यासांबांधी एकमेकाांवर दोर्षारोप करिाऱ्या िीपुरुर्षाांमध्ये वाद णनकरावर येऊ लागले. 

सवुिजि मोठमोठ्याने ओरडत होते आणि एकमेकाांवर गजुत होते. अखेरीस सुरामारीपयंत पाळी येिार की 
काय असे वाटू लागले. पि तेवढ्यात झुांझुरके णदसू लागले. थोड्याि अवधीत प्रभातणकरिाांनी सवु णगणरणशखरे 
व्यापून आकाश उजेडाने भरून टाकले. 

 
एकदम सगळेजि स्तब्ध झाले. सूयुणकरिािी तजुनी त्या मृत मानवाच्या रक्तलाांणछत व प्रशान्द्त अशा 

भालप्रदेशाला स्पश ुकरीत होती ! 
 
णियाांनी तर आकान्द्ति माांडला. पुरुर्षाांनी दोन्द्ही हाताांनी तोंडे झाकून घेतली. काहींना गुििुपपिे 

तेथून णनघनू जावसेे वाटू लागले, पि पाय णनघेना; आपिि बळी णदलेल्या त्या प्राण्याशी ते अपराधाच्या 
श्रृांखलेनें जखडले गेले होते. मग ते आपापसात णविारू लागले,– 

 
"आता आपल्याला वाट दाखवायला आहे कोि ?" 
 
पूवेकडील वृद्ध आिायु मान खाली घालून म्हिाले– "आपि ज्यािा बळी घेतला तोि वाट 

दाखवील!" सवुजि णनरुत्तर होऊन माना खाली घालून बसले. आिायु पढेु म्हिाले– "सांशयाने पछाडल्यामुळे 
आपि त्यािे मानले नाही. क्रोधाला बळी पडून आपि त्यािी हत्या केली. पि आता आपि पे्रमबळाने त्यािा 
स्वीकार करू या; कारि तो मृत्यूच्या आधीन होऊन आम्हा सवांच्या जीवनात आज जगत आहे. हा खरा 
मृत्युांजयि आहे !" 

 
सवुजि उठून उभे राणहले आणि सवांच्या तोंडून एका आवाजात गायलेले गीत बाहेर पडले– 
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"जय मृत्युांजय ! जय !!" 

 
तरुि णपढीिे आव्हान आलें – आता णनघूया पि पे्रमनगरच्या याते्रला शक्णततीथाकडे ! हजारो 

कां ठाांतून णनघिाऱ्या आवाजाांिा एक प्रिांड ओघ णनमाि होऊन घोर्षिा ऐकू येऊ लागल्या– "इहलोकही कजकू 
आणि परलोकही कजकू !" या घोर्षिाांिा अथु सवांच्या मनात सारखाि असेल असे नाही. उत्साह मात्र 
सवांच्यामध्ये भरपूर होता ! सगळ्याांच्या एकणत्रत झालेल्या इच्छाश तीच्या प्रवाहापुढे त्याांना मृत्यिूीही पवा 
वाटत नव्हती. माग ुकोिता हे समजून घेण्यािी गरज नव्हती; सांशयाला थारा उरला नव्हता; पायाांना थकवा 
माहीत नव्हता. णदवांगत पुढाऱ्यािे आक्त्मक बल त्याांिे अन्द्तबाह्य शरीर व्यापून राणहले होते. तो स्वतः मात्र 
मृत्यूच्या परतीराला पोिला होता आणि सांसाराच्या सवु सीमा त्याने केव्हाि ओलाांडल्या होत्या. कधी नुकत्याि 
पेरण्या झाल्या आहेत अशा शतेाांमधून ते िालत असत तर कधी धान्द्यािा साठा करण्याकरता बाांधलेल्या 
कोठाराांवरून त्याांिा माग ुजात असे. कधी अक्स्थपांजर झालेले देह प्रािाांिी भीक कोि घालील म्हिनू वाटेवर 
पडून आहेत. अशा नापीक जणमनीतून, तर कधी मािसाांनी गजबजलेल्या शहराांतील गदीमधून वाट काढीत ते 
िालले होते. कधी अशा उद् ध्वस्त प्रदेशातून की णजथे मकू भूतकाळ आपल्या णदवांगत कीतीला माांडीवर घेऊन 
णनस्तब्धतेने बसला आहे, तर कधी णनधुनाांच्या जीिु झालेल्या वसाहतीमधून की णजथे आश्रय हाि आणश्रताांिे 
णवडांबन करीत आहे– ते आपला रस्ता सुधारीत होते. 

 
उन्द्हाने पोळिाऱ्या वैशाख मासािे ते दीघु प्रहर वाटिाल करता करता सांपून जात. सांध्याकाळी 

उन्द्हाच्या झळा कमी झाल्या म्हिजे ते आपल्या वाटाड्याला णविारीत– "हे जे आपल्याला समोर उांि णदसते 
आहे तेथेि ना आहे आपले आशास्थान ?’ तो म्हिे "छे ! ती आहेत मावळत्या सूयािी लाल णकरिे, 
अस्तािलावरील ढगात णवलीन पाविारी !" 

 
त्यावर तरुिाांिी हाक येई– "असे का ? मग बांधुभणगनींनो आता नाही आपल्याला थाांबून िालिार. 

रात्रीच्या काळ्याकुट्ट अांधारामधून वाट काढीत गेले पाणहजे अमरज्योणत णदसू लागेपयंत !" 

 
अांधारातून िालले होते ते. अशा तऱ्हेने की जिू काही वाटेलाि माहीत आहे कुठल्या वाटेने जायिे ते ! 

पायाखालिी धूळि जि ूकाही आपल्या मूक स्पशाने वाट दाखवनू देत होती ! आकाशमागाने जािाऱ्या नक्षत्राांिे 
दल जिू काही आपल्या मूक सांगीताने आळवीत होती– "साथी, आगे बढो !" 

 
त्याांच्या पुढाऱ्यािे धीर देिारे शब्द अजून त्याांच्या कानात घुमत होते, "आता उशीर नाही !" 
 
 

*** 
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∎ ४ ∎ 

 
गाांधीजी 

(२ ऑटोबर १९३१) 
 

आज महात्मा गाांधींिा जन्द्मणदवस. आपि सवु आश्रमवासी जन आनांदोत्सवाने साजरा करिार आहो. 
याप्रसांगी मला िक्त प्रारांभीिा सूर लावनू देण्यािे काम करावयािे आहे. 

 
आजकाल अशा तऱ्हेच्या उत्सवाांना पुष्ट्कळसे पारांपणरक स्वरूप प्राप्त झालेले णदसते. थोडी सुट्टीवजा 

णवश्राांती व णनरणनराळ्या प्रकारिे करमिकुीिे कायुक्रम णमळून असले उत्सव साजरे केले जातात. परांतु अशा 
तऱ्हेच्या व्यग्रतेत या साऱ्या उपक्रमािे गांभीर तात्पयु अांतःकरिावर ठसवनू घेण्यािी सांधी मात्र अनेक वळेा 
दवडली जाते. 

 
खरे भार्गयशाली पुरुर्ष हे काही केवळ वतुमानकाळािेि अणधकारी असत नाहीत. वतुमानकाळाच्या 

पाश्वुभमूीवर त्याांना समजून घ्यावयािे म्हिजे त्याांना मोठ्यािे लहान करून पहाव ेलागते; असे करताना दीघु 
कालखांडाकडे नजर ठेवनू त्या व्यक्तीिे जे एक शाश्वत स्वरूप आपल्या डोळ्याांना प्रतीत झालेले असते ते आपि 
सांकुणित करून पाहू लागतो. आमच्या तात्परुत्या दृणष्टकोिाति आमिे लक्ष गुरिटल्यामुळे त्याांिा खरा 
मोठेपिा दृष्टीआड करून आपि त्याांच्याणवर्षयी आपले मत बनव ू पाहतो. याउलट महाकालाच्या णवस्तीि ु
पडद्यावर जे एक णवशाल व्यणक्तणित्र उमटलेले असते, त्यावरील रोजच्या जीवनात स्वतःिाि णवरोध व खांडन 
करिाऱ्या आणि नेहमीि वाकड्या जािाऱ्या व अधुवट तुटलेल्या ज्या रेर्षा त्या णवधता आपल्या हाताने पुसून 
टाकतो; जे आगांतुक व क्षिभांगुर स्वरूपािे असेल ते तो लोपवनू टाकतो; आणि अशा तऱ्हेने ज्या णवभतूी 
आम्हाला वांद्य वाटतात, त्याांिी एक सांपूिु व बाांधीव आकारािी मूती सांसारात णिरांतन होऊन राहते. जे 
आम्हाला समकालीन आहेत, त्याांच्याकडेही याि व्यापक दृष्टीने पाहण्यािा प्रयत्न करिे याति आपि त्याांना 
उदे्दशून केलेल्या उत्सवािी साथुकता आहे. 

 
आजच्या क्षिी भारतवर्षात जो राजकीय सांग्राम िालू आहे, तो आिखी दोन णदवसाांनी कदाणित 

णदसिारही नाही; तात्काणलक स्वरूपािी उणद्दष्टेही काळाच्या ओघात कोठच्या कोठे लुप्त होऊन जातील. असे 
समजू या की, आमिी ही राष्ट्रीय साधना उद्या सिळ झाली आणि बाह्यदृष्ट्ट्या तरी णमळवण्यािे असे काही 
बाकी उरले नाही आणि भारत स्वतांत्र झाला तरी तशा पणरक्स्थतीतसुद्धा आजकालच्या आमच्या इणतहासातील 
कोिते आत्मप्रकाशािे णकरि सभोवारच्या धुळीच्या वावटळीतून वर डोके काढू शकले, हेि णवशरेे्षकरून 
आम्हाला पाहाव ेलागेल. अशा दृष्टीने णविार करू लागलो, म्हिजे ज्याांना उदे्दशून आपि आज हा आनांदोत्सव 
साजरा करीत आहो त्याांिे स्थान कोिते व त्याांिे वैणशष्ट्ट्य कशात आहे हे आपल्याला कळून येईल. केवळ 
त्याांच्या राजकारािातील यशक्स्वतेिे मूल्यमापन करीत बसिे हे कधीि बरोबर होिार नाही, तर ज्या अिाट 
सामर्थयाच्या बळावर त्याांनी आज साऱ्या भारतवर्षाला गदगदा हालवनू जागे केले, त्या सामर्थयाच्या मोठेपिा 
समजून घेण्यािा आज आपि प्रयत्न केला पाणहजे. 
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ही शक्ती एवढी प्रिांड आहे की सबांध देशािा ऊर दडपून टाकिाऱ्या अणतशय भारी व अवजड 
पत्थराला णहने जार्गयावरून हलणवले आहे. अगदी थोड्या वर्षांच्या अवधीत भारतवर्षािे स्वरूप पार बदलून गेले 
आहे; जिू काही या देशािा पुनजुन्द्म झाल्यासारखे झाले आहे. या महापुरुर्षाच्या आगमनापूवी सारा देश 
भीतीच्या पाांघरुिाखाली पराभतू वृत्तीत लोळत पडला होता; परयाांिी मजी साांभाळून काकुळतीने केलेल्या 
अजुणवनांत्याि काय त्या दृष्टीस पडत असत, आणि आपल्या रोमरोमात औदासीन्द्यािे दैन्द्य मात्र वावरत होते. 

 
भारतवर्षाच्या बाहेरून जे अगांतुक म्हिून आले, त्याांच्याि शक्तीिा प्रभाव सगळीकडे पडावा आणि 

देशाच्या इणतहासपरांपरेत युगानुयुगे वहात आलेला भारतीय जीवनािा व णविाराांिा जो ओघ तोि जिू काही 
आकक्स्मक स्वरूपािा असल्याप्रमािे कोरडा पडावा, यापेक्षा आिखी मोठी दुगतुी ती कोिती असू शकेल? 
आपल्या सेवनेे, ञातानोपासनेने आणि आत्मीयतेने आपल्या मातृभमूीिे सांपूिु आकलन करून घेण्याच्या आमच्या 
प्रयत्नात व्यत्यय आल्यामुळे आम्ही खरोखरीि स्वदेशाला पारखे झाल्यासारखे झालो. राज्यकत्यांनी घालून 
णदलेली णशक्षिपद्धती आणि राज्यव्यवस्था याांच्या पाठीशी त्याांच्याि तलवारी आणि बांदुका असल्यामुळे 
भारतवर्षात तेि आमिे पढुारी आणि आपि मात्र केवळ त्याांच्या प्रभावळीत शोभिारे– अशा तऱ्हेच्या 
पणरक्स्थतीला आपि परवापयंत मूर्खपिाने मान तुकवीत आलो, आणि आम्ही सारे आळशी आणि मांदबुद्धी 
बनून राणहलो. देशात णठकणठकािी लोकमान्द्य णटळकाांसारख्या काही धैयुवान पढुाऱ्याांनी आपल्या प्रािाांिी पवा 
न करता या आमच्या जडत्वावर जोरािे आघात केले व लोकाांमधील आत्मणवश्वास जागृत करण्यािे व्रत 
अांगीकाणरले हे खरे; पि हे ध्येय इतया प्रखर प्रभावाने आणि पुरेपूर कृतीत उतरणवण्यािा प्रयोग केला प्रथम 
महात्मा गाांधींनीि. भरतखांडाच्या जन्द्मजात प्रणतमेिे वैणशष्ट्ट्य पूिुपिे जािनू घेऊन, स्वतःच्या असामान्द्य 
तपश्चयेच्या तेजातून त्याांनी एका नव्या युगािी स्थापना करण्यासाठी आपली कां बर कसली. आणि त्यामुळे 
आमच्या देशात इतया णदवसानांतर पुन्द्हा स्वतांत्र लोकश तीिा यथायोर्गय व णनभयुपिे अणवष्ट्कार होऊ 
लागला. 

 
इतके णदवस आमच्या भीरुत्वाच्या पायावर गड बाांधून परदेशी व्यापाराणधपती साम्राज्यशाहीिा धांदा 

िालवीत होते. आमच्या नेभळटपिािा त्याांना आधार णमळाला नसता तर आपली शिािे आणि िौजिाटा 
खडा करण्याकरता त्याांना नीट जागादेखील णमळाली नसती. आपल्या पराभवािे जे सवात बलवत्तर साधन ते 
आम्ही आमच्या स्वतःतूनि णनमाि केले होते. हा आपला आपि करून घेतलेला जो पराभव त्यापासून 
आम्हाला मुक्त केले महात्माजींनी; नविैतन्द्याच्या अनुभतूीिे पूर त्याांनी भरतखांडात वाहणवले : आज आपले 
राज्यकते आपल्याबरोबर सांधी घडवून आिण्याला उदु्यक्त झाले आहेत, त्यािे कारि हेि की त्याांच्या परकीय 
शासनतांत्रािा मूळ पाया जो आमच्यातील नेभळटपिाच्या साहाय्याने घातला गेला होता, तोि आज ढासळून 
पडला आहे. आपि आज या पृर्थवीवरील मानवसमाजामध्ये आपल्या स्वतःच्या अशा स्थानावर सहज हक्क साांग ू
शकतो आहो. 

 
म्हिून, आज आपि अशी काळजी घेतली पाणहजे की, जेिेकरून ‘याांनी’ णवलायतेत जाऊन 

गोलमेजपणरर्षदेतील वार्गयुद्धात भाग घेतला, अथवा याांनी खादीिा आणि िरख्यािाि प्रिार िालू ठेवला, 
अथवा आधुणनक वैद्यक शािावर आणि याांणत्रक साधनोपायावर त्याांिा णवश्वास आहे, अथवा नाही– 
वगैरेंसारख्या कायुपद्धतींच्या व मतमताांतराच्या व्यूहात बांणदस्त करून या महापरुुर्षाकडे बघण्यािा मोह 
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आपल्याला होिार नाही. समयानुरूप ज्या ज्या व्यावहणरक योजनाांशी त्याांिा सांबांध आला, त्यात त्याांच्या 
िुकाही झाल्या असतील, त्याांिे बाबतीत मतभेदही असू शकतील; पि णकती झाले तरी त्या गोष्टी अवाांतर 
स्वरूपाच्या. त्याांनी स्वतःि आपि केलेल्या िुकाांिी कबलुी अनेकवार णदली आहे, आणि बदलत्या काळाबरोबर 
आपली मतेही पि त्याांना बदलावी लागली आहेत. परांतु ती जी त्याांिी अढळ सत्यणनष्ठा की णजच्यामुळे त्याांिे 
सारे जीवन णनश्चल अशा भणूमकेवर आरूढ झाले आहे– तो जो त्याांच्या अकजय दृढणनश्चय, तो त्याांच्या 
जन्द्मणसद्ध असल्यासारखा आहे– किाच्या कविाप्रमािे सहजात आहे ! अशा तऱ्हेच्या शक्तीिा अणवष्ट्कार हा 
मानवी इणतहासातील एखाद्या णिरस्थायी वैभवाप्रमािे आहे. आपल्या दैनांणदन गरजाांच्या प्रवाही जीवनात बदल 
हा सारखा िालू राहिारिां, परांतु त्या सगळ्या गरजाांना ओलाांडून पढेु जािारा हा जो श्रेष्ठ िाणरत्र्यािा मणहमा 
आज आपल्यापुढे प्रगट झालेला आहे, त्याच्याबद्दल आदर व श्रद्धा बाळगण्यािी सुबुद्धी आम्हाला होवो म्हिजे 
झाले. 

 
महात्माजींच्या अांगिे हे तेज आज सवु देशाच्या जीवनात सांिारले असून ते आमिे माणलन्द्य धुवनू 

काढीत आहेत. त्याांिी ही तेजःपुांज साधकािी मतूीि महाकालाच्या कसहासनावर कायमिी अणधणष्ठत झालेली 
आहे; आपल्या मागामध्ये येिाऱ्या आपत्ती-अडििींिी त्याांनी कधी पवा केली नाही, स्वतःच्या हातून काही िुका 
घडल्या म्हिनू त्याांना कधी खांत वाटली नाही, क्षणिक उत्साहाच्या भरात असतानाही ते उच्ि मनोभणूमकेवर 
राहून आपली समता ढळू देत नाहीत. अशा तऱ्हेिे प्रबळ िाणरत्र्य ज्याांच्या अांगी वसत आहे, अशा थोर 
महात्माजींना आज त्याांच्या वाढणदवसाच्या प्रसांगी आपि अणभवादन करूया. 

 
शवेटी मला एक गोष्ट साांगावीशी वाटते ती ही की, पूवुजाांनी जे काही केले, त्यािीि केवळ पुनरावृत्ती 

करीत राहिे हा काही मानवधमु नव्हे. इतर जीवजांतू आपल्या जुन्द्यापरुाण्या सवयींच्या कोंडीत णबलगनू 
राहतात; पि मनुष्ट्यप्रािी हा प्रत्येक नव्या युगात नवी सृष्टी णनमाि करून स्वतःला प्रगट करीत असतो. पुरातन 
सांस्कार हे कधीही त्याला एका जागी जखडून ठेव ू शकत नाहीत. म्हिून भारतवर्षात युगानुयुगे वावरत 
असलेली अांधश्रद्धा व मूखुपिाच्या िालीरीती याांच्याणवरुद्ध महात्माजींनी जे बांड एका णदशनेे उभारले त्यािा 
आपि सवु णदशाांनी परुस्कार करीत राहिे हीि आमिी आजिी साधना. जोपयंत जाणतभेद, धमुणवरोध आणि 
बुणद्धहीन सांस्कार याांच्या भोवऱ्यात आपि णिरत राहू, तोपयंत, आम्हाला बांधमुक्त करण्यािे काम कोिाला 
साधू शकेल ? केवळ मतमोजिी व परस्पराांच्या हक्काांिी काटेकोर छाननी एवढ्या जोरावर कोित्याही राष्ट्रािा 
णवपन्नावस्थेतून उद्धार होिे शय नाही. ज्या राष्ट्रािा सामाणजक पाया अांतःकलह आणि जुलूम जबरदस्तीमुळे 
भेगा पडून खिून गेला आहे, जे लोक आपल्या पांिाांगाांच्या रद्दींिी बाडे खाकोटीत मारून कहडतात आणि 
णनबुदु्धतेमुळे णववकेशनू्द्य झालेल्या वृत्तीने णवणशष्ट मुहुतावर एखाद्या णवणशष्ट तीथांत आपल्या वांशपरांपरागत पापािे 
क्षालन करण्यासाठी धावत सुटतात, जे आपल्या स्वतःच्या बणुद्धसामार्थयािा अपमान करिे याति आप्तवायािे 
सारसवुस्व आहे असे समजून त्यािाि उदोउदो करीत राहतात– असल्या लोकाांच्या हातून धीरगांभीर वृत्तीने 
अशी कोितीही साधना पार पडिार नाही, की णजच्यामुळे अांतबाह्य गुलामणगरीिे पाश तोडून टाकले जातील 
ककवा णजच्या साहाय्याने स्वातांत्र्याच्या दुस्तर जबाबदाऱ्याांिे शत्रूांपासून सांरक्षि णिकाटीने व शौयाने करण्यािी 
पात्रता अांगी येईल. आपि ही गोष्ट लक्षाांत ठेवली पाणहजे की, अांतःस्थ शत्रूांशी झगडण्याति मनूच्या गुिाांिी 
खरी पारख होत असते; बाह्य शत्रूांबरोबर सामना देताना णततया मोठ्या शौयािी गरज असत नाही. आज 
आपि ज्याांच्याबद्दल भक्णतभाव दाखणवण्याकणरता जमलो आहो, त्याांनी या कठीि परीके्षवर जय णमळवनू 
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दाखवला आहे; अशा तऱ्हेच्या दुष्ट्कर सांग्रामात णवजयी होण्यासाठी लागिारी जी साधना ती जर आज 
त्याांच्यापासून या देशाला ग्रहि करता आली नाही, तर आजिीही आमिी स्तुणतसुमने आणि समारांभाच्या 
योजना या साऱ्या व्यथु होतील ! आणि आमच्या साधनेला आज कुठे प्रारांभ झाला आहे; काट्याकुट्याांनी 
भरलेला जो दुगमु माग,ु तो अजून पुढेि आहे! 

 
 

शाांणतणनकेतन 
१५ आणश्वन १३३८ 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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∎ ५ ∎ 

 
अणश्वनी ितुथी 

(२० सप्टेंबर १९३२) 
 
खग्रास सूयुग्रहिािे वळेी णदवसािा उजेड ज्याप्रमािे अांधाराने हळूहळू व्याप्त होत जातो त्याप्रमािे आज 

मृत्यूिी छाया सवु देशभर पसरत आहे. मात्र भरतखांडाच्या इणतहासात अशा तऱ्हेने सवांिी अांतःकरिे व्यापून 
टाकिारी काळजी यापूवी देशाला कधी लागली नव्हती, एवढेि काय ते अशा गांभीर शोकप्रसांगीसुद्धा आम्हाला 
मोठे आशास्थान आहे. देशातील अत्यांत गरीबापयंत सवांच्याि मनाला याप्रसांगी तीव्र वदेना होत आहेत. ज्याांनी 
दीघुकाळापयंत आपल्या दुष्ट्कर तपश्चयेच्या सामर्थयाने साऱ्या देशाला खरोखरीने आणि अत्यांत तन्द्मयतेने 
आपलेसे करून घेतले त्या महात्माजींनी आज आम्हा सवांच्या वतीने मृत्यूिी दीक्षा ग्रहि केली आहे. 

 
शिािे व िौजिाटा जमवनू जे लोक मनगटाच्या जोरावर एखाद्या परया देशावर विुस्व स्थापन 

करतात त्याांिा प्रताप णकतीही दाांडगा असला तरी ज्या णठकािी त्या देशािे पांिप्राि वावरत असतात तेथे त्याांना 
मज  जावि असतो; देशाच्या अांतःकरिािा सुईच्या अग्रावर राहील एवढाही कि त्याांना आत्मसात करण्यािी 
ताकद असिे शय नाही. शिािाांच्या बळावर आजपयंत या भरतखांडावर णकत्येक परकीयाांनी णकत्येक वळेा 
अणधकार गाजणवला आहे; पि आपापले ध्वज त्याांनी जे इथल्या मातीत आिनू रोणवले होते ते मातीति 
कोलमडून त्याांिी धूळधाि होऊन गेली. 

 
शिािाांिी काटेरी कुां पिे घालून ज्याांनी परयाांच्या देशावर स्वतःिी सत्ता णटकवनू धरण्यािी दुष्टबुद्धी 

मनात बाळगली अशा लोकाांना ज्या क्षिी कालिक्राच्या िेऱ्यात सापडून पडद्याआड णनघून जाव े लागेल. 
तत्क्षिीि त्याांच्या कीतीिे सारे मनोरे भर्गन होऊन लाकूडणवटाांच्या णढगाऱ्यात अदृश्य होतील. पि ज्याांनी 
आपल्या सत्यणनष्ठचे्या बळावर णवजय सांपादन केला त्या महात्म्याांिे ऐश्वयु त्याांच्या इहलोकीच्या जीवनानांतरही 
त्याांच्या देशाच्या हृदयमांणदरात णवराजमान होऊन राहील यात शांका नाही. आणि या देशाच्या मनःसाम्राज्यावर 
ज्याांिी अशा प्रकारिी सत्ता प्रस्थाणपत झाली आहे, त्या महात्माजींनी आज सवु देशाच्या वतीने आिखी एका 
णवजयोन्द्मुख मोणहमेिे प्रस्थान ठेवले आहे आणि ते आपल्या अांणतम बणलदानाच्या मागावर आज आहेत. अशा 
कोित्या दुस्तर सांकटाांिे णनवारि त्याांना करावयािे आहे की, ज्याच्याकणरता एवढी मोठी ककमत द्यायला त्याांना 
णदक्कत वाटत नाही या गोष्टीिा णनःस्तब्ध मनाने णविार करण्यािा हा आजिा णदवस आहे. 

 
आमच्या देशात हे एक मोठे भय आहे की, एखाद्या आध्याक्त्मक स्वरूपाच्या गोष्टीिीसुद्धा आपि णतला 

केवळ बाह्योपिारी दणक्षिा देऊन आणि वरवर सन्द्मान दाखवनू बोळवि करू शकतो,– बाह्यणिन्द्हाांनाि महत्त्व 
देऊन आपि णतच्या आत्मस्वरूपाला कमीपिा आितो. देशातील पुढाऱ्याांनी आज असा ठराव केला आहे की, 
सवु जनतेने आज उपवास पाळावा; यात काही गैर आहे असे मला म्हिावयािे नाही, पि मन मात्र साशांक होते 
ते एवढ्याकणरता की, महात्माजींनी आपिे प्राि पिाला लावनू जो सत्यसाधनेिा उद्योग प्रारांणभला आहे, 
त्याच्या शजेारी आमिी ही असली अणतक्षुर व उथळपिािी कृती ठेवनू पाहण्यात आमच्या मनाला उलट 
अणधकि खांत वाटायिी ! आपल्या आजच्या भावनोत्कटतेवर एखाद्या दैनांणदन व मामुली स्वरूपाच्या दुःखािे 
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पुसट णिन्द्ह रेखाटून आपि आपल्या आजच्या कतुव्यातून मुक्त होण्यािे श्रेय घेतले, अशा तऱ्हेिी एखादी 
केणवलवािी घटना न घडो म्हिजे झाले ! 

 
महात्माजी आज उपवासाला बसले आहेत, म्हिनू आपिही आज उपवासािे अनुष्ठान सुरू केले आहे. 

पि या दोन घटनाांिी मखुूपिाने एकमेकाांबरोबर तुलना करण्यािी बदु्धी कोिालाही न होवो; कारि या दोन 
गोष्टींत काडीमात्रही साम्य नाही. त्याांिा उपवास म्हिजे काही केवळ अनुष्ठान नव्हे. तो त्याांिा सांदेश आहे– 
अखेरिा शब्द आहे! या त्याांच्या सांदेशवािीिी घोर्षिा साऱ्या भारतवर्षासमक्ष ककबहुना साऱ्या णवश्वासमक्ष 
मृत्यूच्या तोंडून णिरकाल होत राहील. ही सांदेशवािी ग्रहि करिे हे आपले कतुव्यकमु आहे असे जर 
आपल्याला वाटत असेल तर ती यथासाांग रीतीने ग्रहिे केली पाणहजे; त्याांच्या तपश्चयेच्या िळािा स्वीकार हा 
आपि स्वतःच्या मनोभावने केलेल्या तपश्चयेच्या द्वारेि केला पाणहजे. 

 
आज ते आम्हाला जे काय साांगत आहेत त्यािा आपि क्षिभर णविार करून पाहू, मानवी इणतहासाच्या 

आरांभापासून आतापयंत साऱ्या जगात आपल्याला असे आढळून येते की, मनुष्ट्यजातीतील एक वग ु दुसऱ्या 
वगाला खाली पाडून, त्याला पायाखाली िेपून धरून स्वतःिी उन्नती करून घेत आला आहे; एक वगािी 
शक्ती दुसऱ्या वगाच्या गुलामणगरीवर आधारलेली असते. आतापयंत णकत्येक णदवस जरी ही गोष्ट 
मनुष्ट्यप्रािीि करीत आला असला तरी आपि ती अमानुर्षि समजली पाणहजे; कारि गुलामणगरीच्या पायावर 
उभारलेले मानवी ऐश्वयु नेहमी नश्वरि असावयािे. णहच्यामुळे िक्त गुलामाांिीि अधोगती होते असे नाही तर 
त्याांच्या धन्द्याांिाही त्याांिे बरोबरीने अधःपात होतो. आम्ही अपमान करून ज्याांना पायदळी िेकून देतो तेि 
आमच्यापुढील मागकु्रमिात धोंड्याप्रमािे आडव े येतात; आपल्या जडभाराने ते आम्हालाि खाली ओढत 
राहतात. ज्याांना आम्ही हीन समजतो ते हळूहळू आम्हालाि त्याज्य ठरणवतात. मानवाांच्या देवािा असा कायदा 
आहे की नरभक्षक सांस्कृती ही जीिु होत जाऊन शवेटी नष्टि झाली पाणहजे. आणि तरीही आपल्या भारतवर्षात 
आपि ज्याांना साध्या मनुष्ट्योणित आदरालासुद्धा पारखे केले त्याांिा अपमान करून खरोखर साऱ्या भारतवर्षािा 
अपमान करीत आलो आहो. 

 
आज भरतखांडात सहस्रावधी लोक तुरुां गात णखतपत पडले आहेत आणि त्याांिे पशूां-प्रमािे हाल व 

अपमान िालले आहेत– मनुष्ट्यजातीिा हा अपमान देशातील साऱ्या राज्यपद्धतीला कलां क लावीत असून 
णतला िार मोठ्या सांकटाांत टाकीत आहे. पि अगदी यािप्रमािे आपिही आपल्या समाजातील एका मोठ्या 
वगाला अपमानाच्या कोंडवाड्यात बांणदस्त करून टाकले आहे आणि त्याांच्या अधोगतीिा भार वहात असताना 
आमिे पाऊल पढेु पडिे मुक्ष्ट्कलीिे झाले आहे. कैदखाना काही केवळ कारागहृाच्या कभती आडिा असतो असे 
नव्हे; मनुष्ट्यािे हक्क णहरावनू घेिे हीही एक प्रकारिी कैदि आहे. मानहानीसारखा दुसरा तुरुां ग कोिता असू 
शकेल? आपल्या भरतखांडात आजपयंत आपि याि तुरुां गािी वाढ करीत आलो आहोत. या असल्या 
गुलामाांच्या देशात आपल्याला स्वातांत्र्य णमळिार तरी कसे ? –जे दुसऱ्याांना स्वातांत्र्य देऊ शकतात तेि स्वतांत्र 
होण्यास लायक असू शकतात. 

 
आणि इतके णदवस हे असेि िालले होते; आपि कोित्या रसातळाला जाऊन पोहोिलो आहो यािा 

नीट पत्ताही लागला नव्हता आम्हाला. असे असताना एकाएकी भारतवर्षांत स्वातांत्र्यसाधनेच्या जागतृीस प्रारांभ 
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झाला; आणि आम्ही असा पि केला की परकीय अांमलाखाली आमच्या मािसुकीला लुळीपाांगळी बनवनू 
ठेविारी ही शासन पद्धती आपि यापुढे सहन करिार नाही. पि त्याि वळेी आमच्या णवधात्याने आमच्या 
पराभवािी अांधारी भयुारे कोित्या णठकािी वसत आहेत हेही आमच्या नजरेला आिनू णदले आहे. 

 
ज्याांना आपि आजपयंत कःपदाथु लेखीत आलो अशाि लोकामुळे भरतखांडात जे स्वातांत्र्यािी 

उपासना करीत आहेत त्याांच्या साधनेला बाध आला. जे क्षुर म्हिून मानले गेले होते, त्याांनीि आज 
थोरामोठ्याांिे प्रयत्न णनष्ट्िळ ठरणवले; ज्याांना आपि तुच्छ मानून ठोकरले तेि आता आमच्यावर सवांत अणधक 
तीव्र प्रहार करीत आहेत. 

 
व्यक्तीव्य तींमधील सामर्र्थयािे प्रमाि स्वभावातःि कमी अधीक असू शकते. जातीजातीतसुद्धा हा 

भेद आढळून येतो. उन्नतीच्या मागावर असताना सगळेि काही सारखे पुढे जाऊ शकत नाहीत. पि या 
सबबीवर जेव्हा आपि मागासलेल्या लोकाांच्या सभोवती मानभांगािा कोट बाांधून त्याांना पूवीच्याि जागी घट्ट 
जखडून ठेवतो, तेव्हा मात्र आपल्या पापाांिे ढीग साि ू लागतात, आणि मग मानभांगािे णवर्ष देशाच्या एका 
अवयवातून सवांगाांत णभनू लागते. अशाि प्रकारे ज्याांना आपि मािुसकीच्या अणभमानाला पारखे केले, त्याांना 
आपि गमावनू बसलो. याति आमच्या कमकुवतपिािे सारे बीज आहे, हेि आमच्या कुां डलीतील शनीिे 
अष्टमस्थान, आणि याि ममुस्थानाच्या पायी भारतवर्षाला आजपयंत वारांवार पराभव खाऊन मान खाली 
घालावी लागली आहे. आपल्या तटाांिे बाांधकाम इतके पोकळ झाले आहे की, जरा धक्का लागताि ते ढासळून 
पडू लागते. काळाच्या ओघानेि जे भेद आपोआप नष्ट झाले असते, ते आम्ही अगदी प्रयत्नपूवुक, सामाणजक 
रूढींिा हवाला देऊन पके्क करून टाकले आहेत. आमिी राजकीय स्वातांत्र्यसाधना केवळ या भेदबुद्धीच्या 
शापामुळे आज णनष्ट्िळ होऊ पहात आहे. 

 
ज्या णठकािी एखाद्या णवणशष्ट वगाच्या अपमानािे पायावर दुसऱ्या एखाद्या वगाच्या सन्द्मानािी उभारिी 

होते, त्या णठकािी समतोलपिा नाहीसा झाल्यामुळे अनेक आपत्ती ओढवतात; यावरून हेि णसद्ध होते की, 
समता हाि मानवी जीवनािा आधारभतू धमु आहे. युरोपातील राष्ट्रातून दुसरे कोिते भेद नसले तरी पांक्णतभेद 
हा आहेि. त्याांच्यातील पांक् तप्रपांिामुळे मानमरातब आणि सांपत्ती याांिी वाटिी सारखी होत नाही. आणि 
म्हिूनि णतकडे श्रीमांत आणि श्रमजीवी वग ु याांच्यातील णवर्षमता जसजशी वाढत आहे तसतसा तेथील 
समाजािा पाया डळमळू लागला आहे. या णवर्षमतेच्या भाराने तेथील समाजव्यवस्था णदवसेंणदवस खालावत 
आहे– जर काही सोप्या उपायाने समतेिी स्थापना झाली तरि सुटका, नाही तर सध्यािी क्स्थती णनस्तरिे 
त्याांना कठीि आहे. णजथे णजथे म्हिून एक मनुष्ट्य दुसऱ्या मनुष्ट्यािा छळ करतो, णतथेणतथे त्याच्या मािसुकीवर 
आघात हा झालाि पाणहजे. आणि तो आघात त्याला मृत्यचू्याि णदशनेे घेऊन जाईल. 

 
आपल्या समाजाच्या अांतरांगात वास करिारी ही जी णवर्षमता, जी मानहाणन णतच्याकडे महात्माजींनी 

णकत्येक णदवसाांपासून आपले लक्ष वधूेन ठेवले आहे; तरीही जरूर तेवढ्या तत्परतेने या णदशनेे सुधारिा घडवनू 
आिण्याकडे आमिी प्रवृत्ती झालेली नाही. िरखा व खादी याांच्या बाबतीत आम्ही णजतकी आस्था दाखणवली, 
आर्णथक दुरावस्थेकडे आमिे णजतके लक्ष आहे, णततके ते सामाणजक अधोगतीकडे नाही. म्हिनूि आज हा 
दुःखािा णदवस उगवला आहे ! आपली आर्णथक आपत्ती ही पुष्ट्कळ अांशी बाहेरून आयात केल्यासारखी आहे. 
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णतला डावलिे ही काही अत्यांत दुःसाध्य अशी गोष्ट नाही. परांतु आमच्या ज्या सामाणजक पापाांिा आमच्या शत्रूांना 
मोठा आधार आहे, त्याांिे उन्द्मूलन करिे म्हिजे आमच्या अगदी णजवावरिी गोष्ट झाली आहे ! त्याांच्याबद्दल 
आम्हाला केवढी माया ! याि पोसलेल्या पापाांणवरुद्ध आज महात्माजींनी अांणतम युद्धािी घोर्षिा केली आहे. 
आपले नशीब णततकेि खडतर असेल, तर या रिकुां डात त्याांच्या देहािी आहुतीही पडू शकेल. पि मग 
जाताना मात्र ते या युद्धािा भार आमच्यापैकी प्रत्येक व्य तीच्या णशरावर सोपवनू जातील. तेव्हा आजि जर 
आपि त्याांच्या हातून हे दान अांतःकरिपूवुक ग्रहि करू शकलो तरि आजच्या या णदवसािे साथुक होईल. 
एवढी प्रिांड हाक ऐकूनही, जे केवळ एक णदवसाच्या उपासानांतर दुसऱ्या णदवसापासून पुन्द्हा पूवीसारखेि 
कोरडे ठिठिीत रहातील, त्याांच्याकणरता मात्र दुःखामागून दुःखे आणि दुष्ट्काळामागून दुष्ट्काळ हे वाढून 
ठेवलेलेि आहेत. म्हिून असल्या क्षलु्लक देहदांडाने खऱ्या सत्यसाधनेिा अपमान आमच्या हातून घडला नाही 
म्हिजे णमळणवली ! 

 
महात्माजींनी ग्रहि केलेल्या या व्रतािा पणरिाम आमच्या राज्यकत्यांच्या सांकक्ल्पत योजनाांवर णकती व 

कसा होईल हे मला माहीत नाही, व त्यासांबांधी राजनैणतक ििा करीत बसण्यािा हा णदवसही नव्हे. पि एकि 
गोष्ट साांगण्यासारखी वाटते ती साांगतो. आज असे णदसते की, महात्माजींनी जे या अांणतम उपायािे अवलां बन 
केलेले आहे, त्यािा अथु इांग्रजाांमधील बहुजनसमाजाला समजिे शय नाही ! आणि तो न समजण्याला 
कारिही आहे, ते असे की, महात्माजींिी भार्षा णनराळी व इांग्रजाांना समजिारी भार्षा णनराळी. आमच्या 
समाजातील आत्मघातकी भेदभावाणवरुद्ध हा जो महात्माजींिा णजवापाड प्रयत्न िालू आहे, तो त्याांच्या 
सध्याच्या कायुपद्धतीशी जुळत नाही, म्हिून तर त्याांना हा प्रकार णवस्मयजनक वाटतो. तरीही त्याांना या प्रसांगी 
मी एका गोष्टीिे स्मरि करून देऊ शकतो– आयलंड जेव्हा णब्रणटशाांिा सांबांध तोडून टाकून स्वतांत्र होण्यािा 
प्रयत्न करीत होते, त्यावळेी णकती उदे्वगजनक घटना घडून आल्या ! णकती रक्तपात झाला, णकती अमानुर्ष क्रौय ु
दाखणवले गेले ! राजकारिात या कहसात्मक पद्धतीिाि उपयोग करण्यािी सांवय पाणश्चमात्य राष्ट्राांना लागली 
असल्यामुळे, आयलंडाांतील राजकारिािी ही र तलाांणछत प्रणतमा पाहून कोिालाि,– णनदान 
बहुजनसमाजाला तरी, (दुसरे काही वाटले असले तरी) णवणित्र असे काही वाटले नाही. पि महात्माजींच्या या 
अकहसामय आणि स्वाथुणनरपेक्ष प्रयत्नाांिे शाांत स्वरूप पाहून मात्र ते बुिकळ्याांत पडतात. ‘महात्माजींना 
भारतवर्षातील दणलत वगाबद्दल काहीि आपुलकी वाटत नाही’, अशा तऱ्हेच्या अत्यांत अन्द्यायमूलक 
णविारसरिीला आज थारा णमळू शकतो, यािे कारि इतकेि, की या त्याांच्या िळवळीमुळे आमच्या सम्राटाच्या 
कसहासनावर आज सांकटपरांपरा ओढवली आहे; आमच्या राज्यकत्यांिी मने भाांबावनू गेली आहेत, म्हिूनि 
त्याांना असल्या काल्पणनक कथा सुिताहेत. त्याांना ही गोष्ट अजून समजू शकत नाही, की राजकीय तरवारीच्या 
धारेवर कहदु समाजािे दोन तुकडे पडलेले पहाव ेलागिे, ही आपत्ती कहदूांना मृत्यूपेक्षा कोित्याही प्रकारे कमी 
भयांकर वाटिार नाही. समजा, एखाद्या वळेी एखाद्या णतऱ्हाइताने बाहेरून येऊन इांर्गलाांडाांतील प्रॉटेस्टांट आणि 
कॅथॉणलक या दोन पांथाांना अशाि रीतीने एकमेकाांपासून अगदी पूिुपिे णवभक्त करून टाकले असते, तर त्या 
देशात एखादे हत्याकाांड सुरु झाल्याणशवाय राणहले असते काय ? आमच्या देशात कहदुसमाजावर ओढवलेल्या 
या महासांकटकाळी महात्माजींच्या हातून तसल्याि एखाद्या प्रािसांहारक युद्धािे पणरवतुन एका वगेळ्याि 
स्वरूपात अवतरत आहे, इतकेि काय ते. प्रॉटेस्टांट आणि कॅथॉणलक याांिेमध्ये अनेक णदवसाांपासून जे 
अणधकारभेद प्रिणलत होते, त्याांिा तेथील समाजाने आपि होऊनि आज णनकाल लावला आहे; त्याकणरता 
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त्याांनी काही तुकुस्थानच्या बादशाहाला आमांत्रि णदले नाही. तसेि आमच्या देशातील सामाणजक कूटप्रश्न 
सोडणवण्यािी जबाबदारीही आमच्यावरि पडायला हवी. 

 
राजकारिात ज्या अकहसा-नीतीिा महात्माजींने इतके णदवस प्रिार केला, त्याि नीतीिा पाठपरुावा ते 

आज स्वतःिे प्राि देऊन करायला प्रवृत्त झाले आहेत, ही गोष्ट समजालया इतकी काही अत्यांत कठीि आहे, 
असे मला वाटत नाही. 

 
शाांणतणनकेतेन 
बांगाली वर्ष,ु ४ आणश्वन १३३९ 
 
 

*** 
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∎ ६ ∎ 

 
महात्माजींिे पणवत्र व्रत 

(२७ सप्टेंबर १९३२) 
 
अनेक युगातून कधीतरी दैवयोगाने या जगात महापुरुर्षाांिे आगमन होत असते. नेहमीि त्याांिे दशनु 

आपल्याला घडते असे नाही; पि जेव्हा घडेते तो णदवस महान भार्गयािा समजला पाणहजे. आजकालच्या 
जगात दुःखाला पारावार नाही; कायकाय जुलूम, केवढे दैन्द्य, णकती तऱ्हतऱ्हेच्या व्याधी, शोकप्रसांग आणि 
आपत्ती आपल्याला सदोणदत सहन कराव्या लागत आहेत; दुःखािे डोंगर सारखे वाढति आहेत. तथाणप, या 
साऱ्या दुःखाला पाठीमागे टाकिारे असे एकि एक सुख आपल्याला आज लाभले आहे; ते हे की, ज्या पृर्थवीवर 
आपि आज आपले जीवन कां ठीत आहो व व्यवहार करीत आहो, त्याि पृर्थवीवर भारतवर्षांत आज एका 
असामान्द्य महापुरुर्षािा अवतार झाला आहे ! 

 
महापुरुर्ष ज्यावळेी जन्द्माला येतात, त्यावळेी आपि त्याांना नीटपिे ओळखू शकत नाही; कारि 

सामान्द्यतः आमच्या मनोवृत्ती घाबरट व गढूळ, आमिे स्वभाव नेभळट आणि आमच्या सांवयी कमकुवत अशा 
बनून राणहलेल्या आढळतात, मनामध्ये तसे सामर्थयु नसते की, ज्याच्या योगाने मोठेपिा म्हिजे कसा असतो ते 
सांपूिुपिे जािून घेऊन त्यािे ग्रहि करता येईल. वारांवार हीि गोष्ट आजपयंत घडत आली आहे की, जे 
सवांहून मोठे त्याांना आपि सवांहून दूर अन्द्तरावर राखीत आलो आहो. 

 
ञातानी, गुिवान आणि कठोर तप आिरिारे जे पुरुर्ष त्याांिी ओळख पटिे सोपे नाही, कारि आमिे 

स्वतःिे ञातान, बदु्धीसामर्थयु आणि सांस्कार या सवांिा त्याांच्यापुढे काहीि पाड लागत नाही. पि त्याांिी एक गोष्ट 
मात्र समजायला णततकीशी कठीि नसते, ती म्हिजे पे्रम. जे महापुरुर्ष पे्रमाच्या द्वारे इतराांना स्वतःिा पणरिय 
करून देतात, याांना आमच्यामधील पे्रमामुळे आम्ही काही अांशी जािू शकतो. म्हिून तर भारत वर्षांत आज ही 
आश्चयुकारक घटना घडून आली की, आपि एका महापुरुर्षाला ओळखू शकलो. एरव्ही अशी गोष्ट काही सहसा 
घडून येत नाही. आज ज्या णवभतूीने आमच्यामध्ये जन्द्म घेतला आहे ती अत्यांत श्रेष्ठ, अत्यांत महान् अशी आहे; 
तरीही आम्ही णतिा स्वीकार करू शकलो आहो व णतिी ओळख आम्हाला पटली आहे. आज सवांना ते आपले 
असल्यासारखे वाटतात. त्याांच्या पे्रमापढेु उच्ि व नीि, शहािा व मूखु, श्रीमांत व गरीब हे भेद सारे मावळून 
गेले आहेत. त्याांच्या पे्रमािा वर्षाव सवांवर सारखा होत असतो. ते सवांिेि कल्याि, सवांिेि मांगल इक्च्छतात, 
आणि ही इच्छा ते नुसत्या शब्दात बोलून दाखवीत नाहीत, तर आपल्या अांतःकरिातील दुःखावगेाांनी भरलेल्या 
भारे्षत. त्याांनी णकती पीडा व अपमान सहन केले आहेत; त्याांिा साराि जीवनवतृ्ताांत दुःखदायक प्रसांगाांनी 
व्यापलेला आहे. केवळ भारतवर्षाति त्याांना दुःख व मानहानी भोगावी लागली असे नाही, तर दणक्षि आणिकेत 
त्याांना णकतीतरी मारपीट सहन करावी लागनू मरिोन्द्मुख होऊन पडाव े लागले होते. ते दुःखे सोसतात ते 
णवर्षयसुखाच्या आशनेे नव्हे, ककवा स्वाथासाठी नव्हे तर सवांिे भले व्हाव े म्हिून. इतयाांदा प्रहार झाले 
असतील त्याांच्यावर, पि ते कधी कोिाला उलटून बोलले नाहीत की कोिावर रागावले नाहीत. सारे वार 
त्याांनी केवळ आपल्या डोयावर न डगमगता झेलले, आणि त्याांच्या शत्रूांनाही त्याांिे धैयु व मोठेपिा पाहून 
तोंडात बोटे घालावी लागली. त्याांिे सारे सांकल्प णसद्धीला गेले, पि ते मनगटाच्या जोरावर मात्र नव्हे; 
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त्यागाच्या, सहनशक्तीच्या, तपश्चयेच्या जोरावर त्याांनी णवजयश्री प्राप्त करून घेतली. अशा तऱ्हेिी ही णवभणूत 
भारतीयाांच्या दुःखािा डोंगर जिू काय स्वतःवर ओढवनू घेतलेल्या दुःखाच्या आवगेाने ढकलून देण्याकणरताि 
अवतीिु झाली आहे. 

 
तुम्हा सवांनी त्याांना कधी प्रत्यक्ष पाणहले आहे की नाही माहीत नाही.– काही काहींना कदाणित त्याांच्या 

दशानािा लाभ घडलाही असेल– तथाणप त्याांिी माणहती तुम्हा सवांना आहे, ककबहुना साऱ्या भरतखांडाला 
आहे. सवांना ठाऊक आहे, त्याांच्यावरील आपली भक्ती साऱ्या भरतखांडाने कोित्या तऱ्हेने प्रकट केली आहे 
ती. त्याांनी एक पदवी णदली आहे त्याांना– ‘महात्मा’ म्हिून. लोकाांना त्याांिी ओळख कशी पटली ही खरोखरीि 
एक आश्चयु करण्यासारखी गोष्ट आहे. कारि एरव्ही जरी पुष्ट्कळ लोकाांना महात्मा म्हटले जाते व त्यात िारसा 
अथु असतोि असे नाही, तरी या महापुरुर्षाला ‘महात्मा’ म्हिून सांबोधण्यात णनतान्द्त अथु आहे. ज्यािा आत्मा 
महान असेल तोि ‘महात्मा’ होऊ शकतो. ज्याांिे आत्मे क्षरु णवर्षयसुखात गुरिटलेले, ज्याांिी मने पसैाआडका, 
घरदार याांच्या कितेति मर्गन, ते दीनात्मे. त्याांिे उलट, सगळ्याांिी सुखदुःखे ज्याने आपली म्हिून मानली, 
सगळ्याांिे णहत ते स्वतःिे णहत म्हिून मानले, तोि खरा महात्मा ! कारि, सवांच्या हृदयात त्याला स्थान 
असते व सवुजि त्याच्या हृदयात वास करतात. आमच्या शािात परमेश्वराला म्हटले आहे महात्मा. अशा तऱ्हेिे 
णदव्य पे्रम व पे्रमािे ऐश्वयु या मत्यलुोकात केवळ दैवयोगानेि पाहावयास णमळते. हे पे्रम आज ज्याांच्यामध्ये 
व्यक्त झालेले आहे, त्याांच्याबद्दल सारासार णविार करून एवढे तरी आपल्याला आज कळून िुकले आहे की, 
त्याांिे सवांवर अगदी अांतःकरिापासून पे्रम आहे. पि सांपूिुपिे त्याांना आपि अजूनही ओळखू शकलो नाही. 
तसे करण्याच्या आड जी एक गोष्ट येते आहे ती म्हिजे आमच्या मनािा आडमुठेपिा. सत्यािा सरळ स्वीकार 
करायला आपि किरतो. आमच्या मनात शांकाकुशांका उद् भवतात. कष्ट न पडता जे सहजा सहजी मानता 
येण्यासारखे असेल तेवढेि आपि मानतो; गोष्ट समजायला जरा कठीि णदसली की ती सारलीि बाजूला ! 
याकरताि त्याांच्यामधील सवुश्रेष्ठ सत्यािा स्वीकार आपल्याकडून होऊ शकलेला नाही. याति आम्ही त्यािे 
खांडि केल्याप्रमािे आहे. महात्माजी जसे आपिाांमध्ये आज आले, तसे ते उद्या णनघूनही जातील; आणि 
कदाणित शवेटपयंत त्याांिा सांदेश आपि ग्रहि करूही शकिार नाही. 

 
णिस्ती धमुग्रांथात आपि वाितो की, आिारणनष्ठ यहुद्याांनी येशू णिस्तािी शत्रू म्हिून हत्या केली. पि 

हत्या ही केवळ शरीरािीि तेवढी असू शकते काय ? स्वतःिे प्राि पिाला लावनू मनुष्ट्यकल्यािािा माग ुखुला 
करण्यासाठी जे अवतरले, त्याांच्या त्या मागात णवघ्ने उपक्स्थत करिे म्हिजे ही एक प्रकारिी हत्याि नव्हे 
काय? ककबहुना, हीि सवात मोठी हत्या समजली पाणहजे. णकती असह्य वदेना सहन करून आज महात्माजींनी 
मृत्यूच्या व्रतािी दीक्षा घेतली आहे ! त्या व्रतािा जर आमच्याकडून आज स्वीकार नाही झाला, तर ती त्याांिी 
आम्ही हत्या केल्याप्रमािेि होिार नाही काय ? आमच्या क्षरु मनालासुद्धा आपल्या सांकुणितपिािी, 
भ्याडपिािी लाज वाटल्यावािून कशी राणहल ? त्याांच्या त्या दुःखवदेनाांिा अनुभव आम्हाला आपल्या गढू 
अांतःकरिाच्याद्वारे करून घेता येिार नाही का ? त्याांनी णदलेले दान नुसते ग्रहि करण्यािी शक्तीही 
आमच्यात उरलेली नाही ?– इतके का आपि सांकुणित वृत्तीिे आणि भ्याड बनलो आहोत ? त्याांच्या हृदयात 
तर असल्या भ्याडपिािा मागमूसही सापडत नाही. त्याांच्या धैयाला पारावार नाही, मतृ्यलूा त्याांनी क्षुर मानले; 
कारागृहा तील सक्तमजुरी व लोखांडी बेड्या त्याांच्या इच्छाशक्तीच्या आड येऊ शकल्या नाहीत ! अशा 
प्रकारिा हा महात्मा आज अवतरला आहे आमच्यामध्ये. जर का आपि घाबरटपिाने पाठीमागे राणहलो तर 
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आम्हाला आज शरमेमुळे कोिाला तोंड दाखवायिी सोय उरिार नाही. आज त्याांनी जे मृत्यूिे व्रत स्वीकाणरले 
आहे, ते लहानापासून थोरापयंत सवांिे ऐय घडवनू आिण्याकणरता. त्याांच्या या अिाट साहसािे आणि 
शक्तीिे प्रणतकबब आज तरी आमच्या बदु्धीत आणि कायात पडू दे. आज आपि या महात्म्यािे मुक्तकां ठाने 
आवाहन करून त्याला साांग ूया, की ‘जाऊ नकोस तू, ही पाहा आम्ही याक्षिी तुझ्या व्रतािी दीक्षा घेतली !’– 
जर ता हे आपिाांकडून घडले नाही, आणि एवढ्या सामर्थयुवान िाणरत्र्याला जर आपि कुिकामािे ठरणवले, 
तर त्यापेक्षा अणधक भयांकर अशी आपत्ती तरी कोिती ? 

 
आपि तीि तीि गोष्ट सारखी बोलत राहतो की, परदेशातील लोक आपला शत्रूप्रमािे दे्वर्ष करतात; 

पि खरे म्हटल्यास त्याांच्याहीपेक्षा बलाढ्य असा एक शत्रू आमच्या स्वतःच्या हाडीमाशी णखळून राणहलेला आहे. 
तो म्हिजे आमिा स्वतःिा भ्याडपिा. या भ्याडपिावर इलाज करण्याकणरताि जिू काही आमच्या णवधात्याने 
महात्माजींच्या रूपाने आमच्याकडे एक अि धाडून णदले आहे. स्वतःला अभय घेऊन ते आमिी भीती हरि 
करण्यासाठी आले आहेत. हे त्याांनी णदलेले दान काय त्याांना आपि सरळ परत करिार आहोत ? केवळ पांिा 
गुांडाळून घेऊन हा मनुष्ट्य आमिी दारे ठोठावीत णिरत आहे आणि आम्हाला धोका कोित्या णदशकेडून आहे ते 
बजावनू सावध करीत आहे. मनुष्ट्यि जेथे मनुष्ट्यािा अपमान करीत राहतो, त्या णठकािाहून परमेश्वर पाठ 
णिरवनू परत जातो. आज शतकानुशतके मािुसकीच्या अपमानािे हे णवर्ष भारतीयाांच्या नसासनाांतून वाहत 
आलेले आपि पाहत आहो. हीनपिािा असह्य बोजा आपि शकेडो लोकाांच्या वाकलेल्या मानेवर िेपून देत 
आलो आहो. याि भाराने आज सारा देश थकून दुबुळ झाला आहे. याि पापामुळे आज आम्ही सरळ उभेसुद्धा 
राहू शकत नाही. आमच्या नेहमीच्या मागावर आपि पावलो-पावली णिखलािी डबकी तयार करून ठेवली 
आहेत. त्याांच्याति आमिे बहुतेक माांगल्य आज डुबून िालले आहे. भावाने भावाच्याि तोंडाला आपल्या हाताने 
डाांबर िासाव–े हा असला अत्यािार सहन करिे महात्माजींना यापुढे शय नव्हते ! 

 
आपले मन सांपूिपुिे एकाग्र करून आज आपि त्याांिा सांदेश ऐका; त्याांिी इच्छाशक्ती केवढी प्रिांड 

आहे यािा अनुभव घ्या. आज हा तपस्वी उपोर्षिास बसला आहे. णदवसाांपाठीमागनू णदवस जात आहेत त्याांनी 
अन्न न ग्रहि करता; तर त्याांना आज आपि अन्नदान करू शकत नाही काय ? त्याांिा आदेश पाळिे हेि त्याांना 
अन्  नाप्रमािे आहे; ते देऊन आपि त्याांना वािवायला हव.े आजपयंत अनेक अपराध आमच्याकडून घडले, 
पापाांच्या राशी रिून ठेवल्या. आपल्या भावाला आपि वागणवले एखाद्या गुलामाप्रमािे,– पशूप्रमािे; याि 
अपमानामुळे आम्ही साऱ्या जगाच्या दृष्टीने हीन बनलो आहोत. ज्यािा जो योर्गय तो मान जर आपि ठेवला 
असता तर आमिी आज अशी दुरावस्था झाली नसती. पृर्थवीवरील इतर साऱ्या समाजाांबद्दल लोकाांच्या मनात 
आदर असतो, भय असते; कारि ते परस्पराांशी ऐय भावनेने बाांधलेले आहेत. पि आपल्या कहदुसमाजावर 
आघात करण्याला, त्यािा अपमान करण्याला आज कोिालाि णदक्कत वाटत नाही; ही गोष्ट वारांवार प्रत्ययाला 
आलेली आहे. आपल्याशी ही मुजोरी ते लोक कशाच्या जोरावर करतात हे आपल्याला खरोखर एक क्षिभरही 
णवसरून िालिार नाही. 

 
णजतका आदर महात्माजी आम्हा सवांबद्दल दाखव ूपाहतात, णततकाि आदर आपि इतर सवांबद्दल 

दाखणवला पाणहजे; ज्याांना हे साधारि नाही ते कुिकामािे ठरतील ! भावाला भाऊ म्हिून स्वीकारताना जेथे 
प्रणतबांध होतो, असल्या सडलेल्या समाजाला घेऊन काय करावयािे आहे ? सवांत मोठा भ्याडपिा जर कोिता 
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असेल तर तो हाि की सत्यािी जािीव होऊनही आपि ते सत्य मानू शकत नाही; असल्या भ्याडपिाला या 
जगात क्षमा करिे शय नाही ! 

 
आपल्या देशाला हा शाप णकत्येक णदवसापासून लागून राणहला आहे. त्यािे प्रायणश्चत द्यायला आज जे 

महात्माजी बसले आहेत, त्याांना त्या कायांत आपल्याला जोड देिेि प्राप्त आहे. अशा प्रकारच्या सहकायांत 
आमच्या कायमच्या ऐयािा प्रारांभ होऊ शकेल. मृत्यूच्या पात्रात आपल्या प्रायणश्चत्तािे उदक सोडून त्याांनी ते 
आम्हासमोर धरले आहे,– अगदी पढेु करून आमच्या हातापयंत पोहोिणवले आहे. आपि सवुजि त्यािे ग्रहि 
करून आपले पापक्षालन करूया; याति सवांिे कल्याि आहे. त्याांिा शवेटिा सांदेश तुम्हाला णनवदेन 
करण्याकरताि आज मी येथे आलो आहे. ते आमच्यापासून दूर अांतरावर असूनही ते आम्हाला खरोखरि दूर 
नाहीत, कारि आमच्या अांतःकरिात ते अणधणष्ठत झालेले आहेत. जर का त्याांना आज आमच्याखातर प्रािापुि 
करिे भाग पडले, तर मात्र पारावार उरिार नाही आमच्या पश्चात्तापाला. 

 
आपल्याला मान खाली घालावी लागेल. एका दुधरु व कष्टदायक व्रतािा अांगीकार करावयास ते 

आम्हाला साांगत आहेत हे खरे, पि त्याच्याहीपेक्षा दुःसह कायु त्याांनी स्वतः करून दाखणवले आहे; त्याांिे 
स्वतःिे व्रत त्याच्याहीपेक्षा दुधुर आहे. त्याांनी णदलेले व्रत स्वीकारण्यािे धैयु मात्र आम्हाला प्राप्त होवो म्हिजे 
झाले. आम्हाला ज्या गोष्टीिे एवढे भय वाटते ती तर मुळी अक्स्तत्वाति कोठे आहे ? ती तर सारी खोटी माया ! 
सत्यािा अांशही णतच्यात नाही. णतला कशाकणरता एवढे भ्यायिे ? आज आपि सवजुि णमळून णनश्चय करू या 
की, आम्ही असत्याला यापढेु थारा देिार नाही. बोला, आज अगदी मनापासून शब्द येऊद्यात; आता भय 
राणहले आहे कोिािे ? सारे भय हरि करूनि आज महात्माजींनी अनुष्ठान सुरू केले आहे. प्रत्यक्ष मृत्यूिे भय 
त्याांनी कजकल्यामुळे, आता आमच्याकणरता दुसरे कसलेि भय णशल्लक उरले नाही. लोकभय, राजभय, 
समाजभय– यापैकी कोित्याि भयाने आम्हाला दबनू जाण्यािे कारि नाही. आज आपि त्याांच्याि मागाने 
त्याच्याि मागोमाग जाऊ व त्याांिा पराभव होऊ देिार नाही ! साऱ्या जगािे डोळे आज आपल्याकडे लागले 
आहेत. अथात् काही सहानुभणूतशनू्द्य लोक आपला उपहासही करीत आहेत. आणि अशा गांभीर प्रसांगीसुद्धा जर 
आपि कोरडे ठिठिीति राणहलो तर तो एक उपहासािाि णवर्षय होईल यात आश्चयु कसले ? पि जर का 
आज त्याांच्या शक्तीतून उडालेल्या णठिगीपासून आमच्या अांतःकरिात ज्वाला पेटल्या आणि आपि सवुजि 
एका आवाजाने त्याांना म्हिू शकलो की, ‘हे तपस्वी, तुमिा जय असो; तुमच्या तपश्चयेिे साथुक होवो’, तर सारे 
जग णवक्स्मत होईल; तो आमिा जयघोर्ष समुराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंत पोहोिेल व सारी 
दुणनया बोलेल की, ‘सत्यािी वािी अमोघ आहे; धन्द्य असो त्या भारतवर्षािी !’ या आजच्या प्रसांगी एवढ्या 
प्रिांड णसद्धीच्या मागात जो आडवा येईल त्याांिी मात्र कीव करावी णततकी थोडीि आहे. आणि तुम्ही जर केवळ 
भीतीने अशा मािसािा आदर करू लागला त्याच्याहीपेक्षा अणधक तुमिी कीव करावी लागेल. 

 
जो तपस्वी आज या मुहूताला आपल्यासमोर मृत्यूला खडा करून, स्वतःच्या हृदयात भगवांताला 

अणधष्ठान देऊन, आपल्या अांतःकरिाांतील पे्रमािी ज्योत पाजळीत बसला आहे त्यािा णवजय असो ! तुम्ही 
त्यािा जयघोर्ष करा आणि तुमच्या कां ठाांतून णनघालेला ध्वनी त्याच्या त्या दूरच्या आसनापयंत पोहोिू दे; म्हिा 
की, "हा पहा, आज आम्ही तुझा अांगीकार करून तुझ्या सत्यापुढे ही मान वाकणवली !" 
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मी तुम्हाला आिखी काय साांगिार? माझ्या शब्दात इतके सामर्थयु आहे कोठे? ते जी भार्षा बोलतात ती 
केवळ कानाांनी ऐकण्यािी भार्षा नव्हे, तर ती प्रािाांनी ऐकण्यािी भार्षा. ती मानवािी अांणतम भार्षा, तींि तुमच्या 
अांतःकरिािा ठाव घेऊ शकेल. 

 
परका जेव्हा आपला बनतो, तेव्हाि आपले सवुश्रेष्ट भार्गय उदयाला येते; आणि आपि स्वतःला जेव्हा 

पारखे होतो तेव्हाि आपल्यावर सवांत मोठी आपत्ती ओढवते. ज्याांना आम्ही जािूनबजूुन दूर लोटले व हरवनू 
बसलो, त्याांना आज आपि आपि होऊन परत बोलव ू या. साऱ्या अपराधाांिे आज णनमूुलन होऊ दे; सारे 
अमांगल दूर नाहीसे होऊ दे. मनुष्ट्यत्वािा गौरव करून आज आपि मािुसकीच्या गौरवपूिु अणधकारािा लाभ 
करून येऊ या ! 

 
शाांणतणनकेतन 
५ आणश्वन, १३३९ 
 
 

*** 
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∎ ७ ∎ 

 
व्रतािे उद्यापन 
(आटोबर १९३२) 

 
उणद्वर्गनतेमुळे गांभीर झालेल्या वातावरिात, मनामध्ये आशा धरून आम्ही पुण्यािे णदशनेे प्रस्थान ठेवले. 

प्रवास पडला लाांबिा; मनामध्ये शांकाकुशांका येत की, ठाण्यावर पोहोिण्यािे वळेी आपल्यापुढे काय वाढून 
ठेवले असेल कोि जािे ! वाटेवर मोठे स्टेशन लागले की, माझे दोघे साथीदार ताजी वतुमानपते्र णवकत घेऊन 
येत; ती मी मोठ्या उत्कां ठेने वािी. पि शुभ वाता काही कोठे नजरेसमोर येईना. डॉटरमांडळींच्या मते 
महात्माजींिी प्रकृणत काळजी करण्यासारखी झाली होती. शरीरात मेद व माांस िारसे बाकी न उरल्यामुळे 
त्याांिा व्यय यापढेु िार वळे असाि िालू राणहल्यास पणरक्स्थती दुधुर होईल; माांसपेशीिा क्षय तर सुरू झालाि 
आहे; त्यात अधांग झाला तर प्रािाांवरि बेतेल. त्याबरोबर वतुमानपत्रात असेही पि वािले की, त्याांना आपल्या 
व णवरुद्ध पक्षातील मांडळींबरोबर अत्यांत क्लष्ट व वादग्रस्त प्रश्नाांवर दीघुकाळपयंत सूक्षम ििा करावी लागत 
आहे. मागासलेल्या वगांना कहदुसमाजािाि एक भाग समजून त्याांना काही णवशरे्ष हक्क देण्यासांबांधीिी कबुली 
त्याांनी अखेर दोन्द्ही पक्षाांकडून णमळणवली होती. सवु शारीणरक वदेना व अशक्तता याांिेवर मात करून त्याांनी ही 
असाध्य गोष्ट साध्य करून दाखणवली होती; आणि आता केवळ णवलायतेहून ही योजना मांजूर होऊन येण्यावर 
सारे काही अवलांबून होते. ती मांजूर न होण्याला खरोखर कोितेि सयुक्णतक कारि पुढे करता येण्यासारखे 
नव्हते, कारि मुख्य प्रधानाांच्या णनवदेनानुसार मागासलेल्या वगांच्या सांमतीने कहदुसमाज जी योजना मान्द्य 
करील णतिा स्वीकार करण्यास ते बाांधले गेले होते, 

 
आशा-णनराशचे्या दोन कबदूांमध्ये आमिे मन हेलकाव ेखात असता सव्वीस सप्टेंबर रोजी सकाळिे प्रहरी 

आम्ही कल्याि स्टेशनवर येऊन पोहोिलो. तेथे श्रीमती वासांती व ऊर्णमला याांिी गाठ पडली; त्या 
कलकत्त्याहून दुसऱ्या रेल्वमेागाने आमच्या आधी नुकत्याि येऊन पोहोिल्या होत्या. अणधक वळे न गमवता 
आमच्या भावी यजमानीिबाईांनी पाठणवलेल्या मोटरगाडीत बसून आम्ही पणु्यािी वाट धरली. 

 
डोंगराांमधून पुण्याकडे जािारा हा रस्ता मोठा रमिीय आहे. शहराच्या वशेीवर जेव्हा पोहोिलो, तेव्हा 

तेथे लष्ट्करी हालिाली सुरू होत्या– पुष्ट्कळशा णिलखती मोटारगाड्या, यांत्रसज  ज तोिा व रस्तोरस्ती 
िाललेल्या सैन्द्याच्या कवायती दृष्टीस पडल्या. अखेरशवेटी शठे णवठ्ठलदास ठाकरसी याांच्या प्रसादतुल्य 
बांगल्याजवळ आमिी गाडी उभी राणहली.. त्याांच्या णवधवा पत्नींनी सौम्य हास्य करून आमिे स्वागत केले व 
त्या आम्हाला वर घेऊन गेल्या; जाताना पायऱ्याांच्या दोन्द्ही बाजूस उभ्या असलेल्या त्याांच्या णवद्यालयातील 
मुलींनी गीतमाल्याणदकाांनी आमिा सत्कारकेला. 

 
घरी प्रवशे करतानाि सभोवतीच्या गांभीर व णवर्षण्ितेने भरलेल्या वातावरिािी कल्पना आली होती. 

सगळ्याांिे िेहेर किताक्रान्द्त णदसत होते. णविारपूस करताि आम्हाला कळले की, महात्माजींिी अवस्था 
सांकटमय झाली होती. णवलायतेहून तोपयंत काहीि खबर आली नव्हती; तेव्हा मीही एक जरूरीिी तार मुख्य 
प्रधानाांच्या नाव ेरवाना करून णदली. 
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पि त्या तारेिी खरी जरूर उरलेली नव्हती; कारि त्यानांतर लगेि आमच्या कानावर अिवा येऊ 
लागल्या की, णवलायतेहून मांजुरी आली आहे. ही अिवा खरी की खोटी यािा उलगडा मात्र झाला त्यानांतर 
बऱ्याि तासाांनी. 

 
आज होता महात्माजींिा मौनािा णदवस. एक वाजल्यानांतर ते मौन सोडिार होते, त्यावळेी 

त्याांच्याजवळ मी असाव ेअशी त्याांिी इच्छा होती. त्याकणरता येरवडा तुरुां गाकडे जात असताना वाटेत आमिी 
गाडी तेथून अगदी थोड्याि अन्द्तरावर अडवनू धरण्यात आली. मांत्री णशपायाने साांणगतले की, कुठलीही गाडी 
पुढे सोडावयािा हुकूम नाही. मला तर वाटले होते की आजकाल भारतवर्षांत तुरुां गाकडे जािाऱ्या वाटा 
िाांगल्या रुां द झाल्या आहेत ! आमच्या गाडीच्या िोहोबाजूस नाना तऱ्हेच्या लोकाांिी खूप गदी उसळली होती. 

 
आमच्यापैकी एकजि तुरुां गाच्या अणधकाऱ्याकडून जरूर ती परवानगी आिण्याकणरता म्हिून पुढे होत 

आहे, तोि श्रीयुत देवदास तरुां गािी प्रवशेपणत्रका घेऊन हजर ! नांतर आम्हाला कळले की, महात्माजींनीि 
त्याांना पाठणवले होते; कारि त्याांना एकाएकी असे वाटू लागले की आमिी गाडी पोणलसाांनी कोठे तरी अडवनू 
धरली असली पाणहजे ! अथात यासांबांधी त्याांना पूवी काहीि माहीत नव्हते हे साांगिे न लगे. 

 
लोखांडी दरवाजे एकामागनू एक खोलले गेले व पुन्द्हा आमच्या पाठीमागे बांद झाले. आमच्या 

नजरेसमोर मस्त बड्या तटाच्या कभती, त्याांच्यामध्ये बांणदस्त केलेले आकाश, एक सरळ आांखलेला खडीिा 
रस्ता आणि दोन-िार झाडे अशी णदसत होती. 

 
माझ्या आयुष्ट्यात दोन गोष्टींिा अनुभव मला िार उशीराने णमळाला. णवश्वणवद्यालयािे गेट ओलाांडून 

आत प्रवशे करण्यािा प्रसांग अगदी नुकताि मजवर आला होता. त्याप्रमािे तुरुां गाच्या आवारात घेऊन 
पोहोिण्यािी सांधीही थोड्या मुक्ष्ट्कलीने का होईना–मला अखेरीस आज णमळाली ! 

 
डाव्या बाजूकडच्या पायऱ्या िढून दरवाजातून आत गेल्यावर िहूबाजूनी कभती असलेल्या एका 

अांगिात आम्ही प्रवशे केला. अलग अलग अशा खोल्याांच्या दोन राांगा होत्या; त्याांच्या मधल्या अांगिात एका 
लहानशा आम्रवृक्षाच्या दाट सावलीत महात्माजी खाटेवर पहुडले होते. 

 
महात्माजीनी दोन्द्ही हाताांनी मला जवळ ओढून घेतले व बराि वळे छातीशी धरून ठेवनू म्हटले "णकती 

आनांद झाला मला आज !" 

 
शुभवातेच्या लाटेवर बसून आल्याप्रमािेि जिू काही माझे येिे झाले, याबद्दल मी त्याांच्याजवळ माझ्या 

भार्गयािी प्रशांसा केली. सुमारे दीड वाजला असेल त्यावळेी. णवलायतेतून आलेली खबर भारतवर्षात सगळीकडे 
पसरली होती. यािवळेी णवणधमांडळािे सभासदही णसमल्यामध्ये बसून या राजकीय णनिुयािी उघडपिे ििा 
करीत होते असे मागाहून कळले. वृत्तपत्राच्या बातमीदाराांनाही ही गोष्ट माहीत होती. मात्र ज्याांच्या जीवनािा 
ओघ क्षिाक्षिाला आटत जाऊन मृत्यूच्या सीमेला णभडूां पहात होता, त्याांच्यावरील प्रािसांकट टाळण्यािी घाई 
कोिालाि नव्हतीसे णदसले ! मला राहून राहून त्या लाांबि लाांब ‘लाल णिती’च्या कुणटल णनघृुितेिे आश्चय ु
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वाटत होते. सव्वािार वाजेपयंत आमिी उत्कां ठा क्षिोक्षिी वाढत होती; नांतर ऐकले की, सकाळी दहा 
वाजावयाच्या सुमारालाि बातमी पुण्यात येऊन दाखल झाली होती! 

 
िहूबाजूस णमत्रवग ु जमा झाला होता. महादेव वल्लभभाई, राजगोपालािारी, राजेंरप्रसाद – हे 

आल्यािे पाणहले. सौ. कस्तुरबा आणि सरोणजनीदेवीही णदसल्या; जवाहरलालाांच्या पत्नी कमलादेवीही आल्या 
होत्या. 

 
महात्माजींिी मूळिीि रोड असलेली शरीरयष्टी आता अगदी कमालीिी कृश झाली होती. खोल 

गेलेला आवाज जवळजवळ ऐकू येईनासा झाला होता. पोटातील आम्ल सारखे वाढत असल्यामुळे मधूनमधून 
सोड्यािे पािी तोंडात घालण्यात येत होते. डॉटराांनी तर अगदी हात टेकले होते. 

 
इतके झाले तरी महात्माजींिे मानणसक सामर्थयु यक्त्कां णितही कमी झाले नव्हते. णविाराांिा ओघ 

सारखा िालू असून व्यक् तगत िैतन्द्यात खांड पडला नव्हता. हे प्रायोपवशेन सुरु करण्यािे पूवीपासूनही णकती 
गहन णविार व वादग्रस्त प्रश्नाांिी ििा करण्यात त्याांिे मन नेहमी गुांतून पडलेले असे. समुरापलीकडील 
राजकारिी लोकाांबरोबर पत्रव्यवहार करीत असताना त्याांच्या मनावर सारखे कठोर आघात व प्रत्याघात होत 
असत. उपासाांच्या मुदतीतसुद्धा वगेवगेळे पक्ष आपापल्या मागण्या त्याांच्यापढेु जोरजोराने माांडून तसल्या 
अवस्थेतही त्याांच्याबद्दल िारशी सहानुभतूी दाखवीत नव्हते, ही गोष्ट सवुश्रुत आहे. तथाणप, त्याांच्या मनाला 
थकवा आल्यािे कोितेही णिन्द्ह णदसत नव्हते; त्याांच्या णविाराांच्या स्वभावशुद्ध व प्रकाशमय प्रवाहात गढूळपिा 
कधीि णनमाि झाला नाही. शरीरािे कृच््साधन िालू असताना त्यामधून णदसिारी त्याांच्या आत्म्याच्या 
अकजय कमुसाधनेिी मूर्णत पाहून कोिालाही णवस्मय वाटल्यावािनू राणहला नसता. देहाने क्षीि झालेल्या या 
पुरुर्षाच्या अांगात केवढी प्रिांड अध्यात्मशक् त वास करीत आहे यािी कल्पना त्याांना प्रत्यक्ष जवळून 
पाणहल्याणशवाय येिे कठीि होते. 

 
मृत्यूच्या वदेीवर पहुलेल्या या महान् प्रािपुरुर्षािा सांदेश आज भारतवर्षाच्या कोट्यवधी जीवाांना 

जाऊन पोहोिला आहे. दीघु अांतर, लाकूड-णवटा-दगड अथवा प्रणतकूल राजकारि यापैकी कशानेि त्याला 
अटकाव होऊ शकला नाही. अनेक शतकाांच्या जडत्वािे बांधन आज त्याांच्यासमोर धुळीला णमळाले आहे. 

 
महादेवभाई म्हिाले की, माझ्या वाटेकडे महात्माजी सारखे डोळे लावनू बसले होते; अथात मी हजर 

राणहल्याने राजकीय प्रश्न सोडणवण्यास त्याांना काही मदत झाली असती इतकी माझी त्या णवर्षयात गती नाही; 
तथाणप, माझ्या येण्याने त्याांना काहीसे समाधान णमळू शकले, याति मला धन्द्यता वाटते. 

 
सवांनी त्याांच्याभोवती गदी केली तर त्याांना अणधकि कष्ट होतील असे वाटून आम्ही एका बाजूस 

जाऊन बसलो; केव्हा खबर येऊन पोहोिते यािी पुष्ट्कळ वळे वाट पाहात बसलो होतो. दोन प्रहरिे ऊन 
णवटाांच्या कभतीवर उांि कमानीसारखे पडले होते. इतस्ततः शुभ्र खादी घातलेले िार दोन िीपुरुर्ष हलया 
आवाजात ििा करताना णदसत होते. 
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णवशरे्ष डोळ्यात भरण्यासारखी गोष्ट म्हिजे तुरुां गाच्या आवारातील ही मािसे. कोिाच्याही वागिकुीत 
या सवडीिा गैरिायदा करून घेण्यािी प्रवृत्ती णदसून येत नव्हती. िाणरत्र्यािे बळ हे नेहमीि दुसऱ्याांमध्ये 
णवश्वास णनमाि करते; तुरुां गातील अणधकाऱ्याांनाही त्याांच्यावर पूवु णवश्वास टाकून त्याांना अगदी स्वतांत्रपिे 
आपापसात णमसळण्यािी मुभा त्यामुळेि देता आली. महात्माजींच्या अांगीकृत विनाणवरुद्ध जाऊन कोित्याही 
सांधीिा दुरुपयोग त्याांनी केला नाही. आत्मसांयमनािी दृढता व स्थैयु ही त्याांच्या अांगी पूिुपिे बािली असल्यािे 
स्पष्ट णदसत होते. त्याांच्याकडे पाहताि कोिालाही वाटाव ेकी, भारतवर्षांकणरता स्वराज्यसाधन करण्याला जर 
कोिी योर्गय साधक सतील तर ते हेि ! 

 
अखेरीस, आले एकदािे तुरुां गावरिे बडे अणधकारी हातात एक सरकारी मोहोर केलेला लखोटा 

घेऊन; त्याांच्याही िेहऱ्यावरती क्स्मत झळकत होते. सावकाश व गांभीरपिाने महात्माजी पत्र वािू लागले. मी 
सरोणजनीदेवींना म्हटले की, या वळेी सवांनी िहूबाजूस िार पावले दूर सरकलेले बरे. महात्माजींनी वािन 
सांपल्यावर णमत्रमांडळींना जवळ बोलाणवले. ‘पत्रासांबांधी तुम्ही प्रथम ििा करून पाहा; मग ते माझ्या वतीने 
आांबेडकराांना वािावयास देिे जरूर आहे, कारि त्याांिे अनुमोदन त्याला णमळाले तरि मी णनकश्चत होईन’ असे 
त्याांनी बजावल्यािे कळले. 

 
एका बाजूस होऊन उभ्याउभ्या पत्र णमत्रमांडळींनी वािले, मलाही वािावयास णदले. मुत्सदे्दणगरीने 

रिलेला व िार सावधणगरीने णलणहलेला तो लेख िाांगला काळजीपूवुक वाििेि जरूर होते. एकूि बोध असा 
झाला की, महात्माजींच्या अणभप्रायाणवरुद्ध असे त्यात काही नाही. पत्रािा साराांश महात्माजींना णवशद करून 
साांगण्यािे काम पांणडत हृदयनाथ कुां झरूां वर सोपणवण्यात आले, त्याांनी णनःसांणदर्गधपिे केलेले स्पष्टीकरि ऐकून 
महात्माजींच्याही मनात काही सांशय उरला नाही– प्रायोपवशेनाच्या व्रतािी साांगता झाली ! 

 
महात्माजींिी खाट कभतीच्या आड सावलीत घेण्यात आली– त्याांच्या िोहो बाजूांस तुरुां गातल्या 

घोंगड्या पसरून आम्ही सवुजि त्यावर बसलो. कलबािा रस सौ. कमला नेहरूां नी काढून ठेवला. सरकारी 
लखोटा घेऊन आलेले मुख्य अणधकारी–इन्द्स्पेटर जनरल ऑि णप्रझन्द्स– तेथेि होते; त्याांनी णवनांणत केली 
की, सौ. कस्तुरबाांनीि आपल्या हाताने तो रस महात्माजींना द्यावा. महादेवभाई मला म्हिाले, "जीवन जखन 
शुकाये जाय करुिाधाराय एर्षो" हे गीताांजलीतील गािे महात्माजींना िार आवडते. त्यािी िाल तर मी 
णवसरूनि गेलो होतो, पि मग आयत्या वळेी जसे सुिले तसे गाव े लागले. पक्ण्डत श्यामशािींनी वदेपठन 
केले. त्यानांतर महात्माजींनी सौ. कस्तुरबाांच्या हातून कलबािा रस घेऊन त्यािे सावकाशपिाने प्राशन केले. 
अखेरीस साबरमती आश्रमातील मांडळींनी सवांच्या समवते ‘वैष्ट्िव जन तो’ हे गािे म्हटले; िळे व णमठाई 
वाटण्यात आली, ती आम्ही सवांनी ग्रहि केली. 

 
हा सारा महोत्सवािा सोहळा तुरुां गाच्या आवारात िालला होता, ही गोष्ट मात्र अभतूपूवु अशी होती. 

प्रािाहुतीच्या यञाताला प्रारांभ झाला तुरुां गात आणि त्याच्या सािल्यानेही मूतु स्वरूप धारि केले त्याि णठकािी. 
ही जी अकस्मात अवतरलेली मधूरमीलनािी मनोहर मूर्णत, हीि खरी ‘यञातसांभवा’ म्हटली पाणहजे. 
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त्या रात्री पांणडत कुां झरू व पुण्यात या णनणमत्ताने जमलेली मोठमोठी पुढारी मांडळी माझ्याकडे येऊन 
आग्रह करू लागली की, दुसरे णदवशी महात्माजींच्या वाढणदवसाणनणमत्त जी सभा होिार होती णतिे 
अध्यक्षस्थान मी स्वीकाणरले पाणहजे; पांणडत मालवीयही मुांबईहून येऊन हजर राहिार होते. अखेर 
मालवीयजींनाि अध्यक्ष करून मी त्यावळेी िक्त िारदोन णलहून आिलेले शब्द वािून दाखवाव ेअसे ठरले. 
प्रकृतीच्या अशक्तपिाला न जुमानता, अशा मांगलप्रसांगी बोलावलेल्या त्या प्रिांड सभेला हजर राहण्यािे 
कबूल करण्यावािून मला गत्यांतरि नव्हते. 

 
सांध्याकाळी णशवाजीमांणदराच्या णवस्तीिु उघड्या पटाांगिात एक णवराट सभा भरली– आत प्रवशे 

णमळण्यािी मारामार. मला वाटू लागले की, अणभमन्द्यूप्रमािे या िक्रव्यूहात एकदािा प्रवशे झाला खरा, पि 
आता यातून बाहेर कसे पडावयािे ! मालवीयजींनी आपल्या शुद्ध कहदीत प्रास्ताणवक भार्षि करून अस्पृश्यता 
ही कहदुधमुशािाच्या णविाराांशी कशी णवसांगत आहे यािे सुांदर णवविेन केले. त्याांनी आपल्या म्हिण्याच्या 
पुष्ट्ट्यथु पुष्ट्कळ सांस्कृत श्लोक पाठ म्हिून दाखणवले. माझ्या बारीक आवाजामुळे एवढ्या मोठ्या 
जनसमुदायाला माझे म्हििे ऐकणवता येिे मला असाध्यि होते; म्हिून प्रथम मी तोंडी िार शब्द साांणगतल्यावर 
माझे णलहून आिलेले व्याख्यान वािनू दाखणवण्यािी जबाबदारी पांणडतजींिे पतु्र गोंणवद मालवीय याांनी 
आपल्या अांगावर घेतली. त्याांनी त्या सांणधप्रकाशात पूवी एकदाही न वािता ते णलखाि एकदम इतया 
अस्खणलतपिे व स्पष्ट आवाजात घडाघड वािून दाखणवले की ते ऐकून मी िणकति झालो. 

 
माझा तो सांपूिु लेख वतुमानपत्रात प्रणसद्ध झालेला आपि पणहलाि असेल. मी सभेला येण्याच्या 

आधीि थोडावळे तुरुां गात जाऊन त्यािी एक हस्तणलणखत प्रत महात्माजींच्या हाती देऊन आलो होतो. 
 
मोतीलाल नेहरूां च्या पत्नींनी आपल्या बांधुभणगनींना उदे्दशून एक छोटेसे भार्षि केले, त्यात आपल्या 

समाजात सांपूिु समता प्रस्थाणपत करण्यािे जे व्रत आपि अांगीकाणरले आहे त्यात थोडाही खांड पडू न 
देण्याणवर्षयी त्याांनी उपदेश केला. श्रीयुत राजगोपालािारी, राजेंर प्रसाद वगैरे प्रमुख पुढाऱ्याांनी व्यणथत 
अांतःकरिाने आपल्या देशबाांधवाांना आपल्या समाजावरील कलां क धुवनू काढण्याणवर्षयी आजुवाने साांणगतले. 
सभेस हजर असलेल्या णवराट जनसमुदायाने हात वरती करून अस्पृश्यतेिे णनवारि करण्यािी प्रणतञाता घेतली. 
त्या णदवशीिा सांदेश सवांच्या अांतःकरिाला जाऊन णभडला, याणवर्षयी शांका उरली नाही. अगदी परवापयंत, 
सहस्रावणध लोकाांनी अशा तऱ्हेिा दृढसांकल्प करण्यािे नुस्ते मनात आििेही शय झाले नव्हते. 

 
माझे काम आता सांपले होते. दुसरे णदवशी सकाळी बराि वळे महात्माजींच्या साणन्नध्यात काढला आणि 

त्यावळेी त्याांच्या व मालवीयजींच्याबरोबर णनरणनराळ्या णवर्षयाांवर बराि वळे ििा झाली. या एकाि णदवसात 
महात्माजींिी शक् त अपेके्षबाहेर वाढली होती; त्याांच्या आवाजात अणधक स्थयैु आले होते; रक्तदाब 
जवळजवळ योर्गय प्रमािावर आला होता. भेटीस येिाऱ्या पाहुण्याांिा तर रीध लागली होती. प्रत्येकजि येऊन 
आपला आनांद प्रदर्णशत करी व नमस्कार करून िालू लागे. ते सवांच्या बरोबर हसून गप्पागोष्टी करीत. लहान 
मुले िुले घेऊन भेटायला आली म्हिजे तर त्याांिा आनांद गगनात मावनेासा होई. णमत्रमांडळीबरोबर देशात 
सामाणजक समता प्रस्थाणपत करण्यासांबांधी नाना प्रकारिी ििा िाले. त्याांना आता मुख्य काळजी 
कहदुमुसलमानाांच्या ऐयासांबांधी लागली होती. 
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आज जे महात्माजींिे जीवन एवढ्या अिाट भणूमकेवरून व इतया उज्ज्वल स्वरूपात आल्या 
दृष्टीसमोर अवतरले आहे, त्यात सवु मानवसृष्टीच्या अांतःकरिाांतील महामानवािा साक्षात्कार घडवनू देिारी 
पे्ररिा आहे. हीि पे्ररिा भारतवर्षांत सवु सिल होवो. 

 
मुक्णतसाधनेिा खरा माग ु मानवाांच्या ऐयसाधनेत आहे. आमिे राजकीय पारतांत्र्य हे आमच्या 

समाजातील हजारो भेदभावाांवरि पुष्ट झाले आहे. 
 
अवजड रूढींिी सारी बांधने तोडून टाकूनि मानवी सांस्कृतीला ऐयाच्या मागावर अगे्रसर व्हाव े

लागेल– आणि तो णदवस आज उगवला आहे. 
 

शाांणतणनकेतन 
 
 

*** 
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∎ ८ ∎ 

 
महात्मा गाांधी 

(२ आटोबर १९३७) 
 
भारतवर्षाच्या नकाशाकडे पाणहले असता हा देश एखाद्या अभांग मूतीप्रमािे भासतो. पूवेपासून 

पणश्चमेपयंत सवु प्राांतातून आणि उत्तरेच्या णहमालय पवुतापासून तो दणक्षिेकडील कन्द्याकुमारीपयंत जी एक 
अांखड सांपूितुा या भमूीत वास करीत आहे, णतिी मतूी आपल्या अांतःकरिावर ठसावी. अशी इच्छा अगदी 
प्रािीन काळापासून आपल्या लोकाांच्या मनात वसत असल्यािे णदसून येते. महाभारताबद्दल तर आपल्याला 
असे स्पष्टपिे म्हिता येईल की, देशाच्या परांपरेत णनरणनराळ्या प्रसांगी उद् भवलेले व णठकणठकािी णवखुरलेले 
असे जे णविार एक णववणक्षत समयी आढळून आले, ते सवु एकणत्रत करून मोठ्या जागरूकपिे त्याांिी सुसांगती 
लावण्यािा एक मोठा प्रयत्य या ग्रांथाच्या द्वारे करण्यात आला. 

 
भारतवर्षाच्या अखांड भौगोणलक स्वरूपािी मनोमय साक्ष पटवनू घेण्यािी अशीि आिखी एक पद्धती 

आमच्यामध्ये प्रिणलत होती ती म्हिजे तीथुयात्रा. पूवु-टोकापासून पणश्चम-टोकापयंत आणि णहमािलापासून 
महासागरापयंत पसरलेली ही सारी भमूी एखाद्या पणवत्र णपठाप्रमािे कल्पून त्याणठकािी णनरणनराळ्या 
तीथुके्षत्राांिी स्थापना णनरणनराळ्या जागी करण्यात आलेली असल्यामुळे, अखांड भारताला भ तीच्या 
एकतानतेत एकाि अध्याक्त्मक रज  जूने बाांधून ठेविारे असे एक साधनि जिू काही येथे अनायासे णनमाि 
होऊन राणहल्यासारखे झाले आहे. 

 
भारतवर्ष ुहा एवढा मोठा देश की केवळ, कल्पनाश तीच्या जोरावर त्याांिे सांपूिुपिे आकलन करिे हे 

प्रािीनकाळी तरी अशयि होते. हल्ली जसे ‘सव्हे’ करून, नकाश े काढून आणि भगूोलविनेु समग्र णलहून 
भारतवर्षािी कल्पना आिून देिे सोपे आहे, तसे पूवीच्या काळी नव्हते. पि का दृष्टीने ते िायद्यािेि होते; 
कारि सुलभरीत्या साध्य होिारी गोष्ट मनोभमूीत खोलवर पाळेमुळे धरू शकत नाही. म्हिून अत्यांत कष्ट सोसून 
भरतखांडािे तीथुपयुटन केल्याने जे ञातान पूवीच्या काळी प्राप्त होत असे ते सहजासहजी न पुसून जाण्याइतके 
खोल व पके्क रुजलेले असे यात नवल नाही. 

 
महाभारताच्या मध्यभागी अवतीिु झालेल्या गीतेने हेि समन्द्वयािे प्रािीन तत्त्व उघड करून साांणगतले 

आहे. कुरुके्षत्राच्या केन्द्रस्थानी सुरू झालेली ही दशणुनक तत्त्वञातानािी ििा काव्यमीमाांसेच्या दृष्टीने अप्रस्तुत 
ठरिे शय आहे; ककबहुना मूळ महाभारतात हा भाग कोिी तरी नांतर घुसडून णदला असेही म्हििे शय आहे. 
पि नांतरच्या काळात ज्या महाभागाांनी हा भाग त्या जागी आिून बसणवला असेल त्याांना एवढे माहीत असले 
पाणहजे की, या प्रदीघु काव्याच्या पणरसीमेत भारतीय मनोभणूमकेच्या मध्यकबदूवर अशा तऱ्हेच्या ताणत्त्वक 
प्रस्तावािी आवश्यकता णनणश्चतपिे होती. सगळ्या भारतवर्षािे अांतबाह्य स्वरूप आकलन करण्यािा हा प्रयत्न 
धमािरिाांतही अांतभूतु झालेला होता; म्हिून आमच्या देशातील धार्णमक आिारात मोडिारे महाभारतािे 
पाठान्द्तर हे केवळ आध्याक्त्मक दृष्टीनेि केले जात असे, असे नव्हे, तर आपल्या देशािे यथाथु ञातान सवांना प्राप्त 
व्हाव े असाही एक उदे्दश त्यामागे असे. याणशवाय अनेक याते्रकरू देशभर कहडून क्रमाक्रमाने णनरणनराळ्या 
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स्थळाांिा प्रत्यक्ष पणरिय करून घेत अत्यांत आत्मीयतेने या देशािे अखांड मनावर कबबवनू घेण्यािा प्रयत्न करीत 
असत. 

 
ही झाली परुातन काळािी गोष्ट. आज येथे पूवीिी सारी पणरक्स्थती पालटलेली णदसते; देशातील 

मािसे आपापल्या प्रदेशातील कोनाकोपऱ्यातून दाटी करून आपापल्या जागाांना जिकूाही णिकटून 
राणहल्याप्रमािे आढळतात. सांस्काराांच्या आणि रुढीच्या जाळ्यात गुरिटून पडल्यासारखे आज सवुजि झाले 
आहेत. त्यािे उलट महाभारताच्या णवराट के्षत्रात एकतऱ्हेिे स्वातांत्र्यािे वारे खेळत असल्यािे आपल्याला 
णदसते. या महाकाव्याच्या णवस्तीिु पटाांगिात मनोणवश्लरे्षिाच्या णकती तऱ्हा तऱ्हा आढळतात ! ज्याला आपि 
सवुसाधारिपिे कनद्य व वज्यु समजतो त्यालाही महाभारतात स्थान णमळालेले आढळेल. तथाणप, आपल्या 
मनािी णततकी तयारी झाली असेल, तर हे सारे प्रमाद व दोर्ष डोळ्याांआड करून, त्याांच्या पणलकडून ऐकू 
येिारा महाभारतािा सांदेश समजून घेिे काही आपल्याला अशय नाही. महाभारताने जी एक उदात्त णशकवि 
णदलेली आहे ती णनरे्षधात्मक नाही तर णवधायक स्वरूपािी आहे; णतच्यामध्ये एक प्रकारिी व्यावहाणरक दृष्टी 
आहे. या णठकािी सारे मोठमोठे वीरपुरुर्ष आपापल्या मोठेपिाच्या वैभवात मोठ्या णदमाखाने वावरताना 
णदसतात; त्याांच्यामध्येही दोर्ष आहेत, वैगुण्य आहेत; पि हे सारे दोर्ष आणि वैगुण्ये पिनी पाडूनि त्याांनी 
मोठेपि प्राप्त करून घेतलेला आहे. मानवी स्वभावाच्या यथाथु स्वरूपािा सूक्षम णविार करिारी ही जी णशकवि 
महाभारताने आम्हाला णदलेली आहे ती खरोखरीि असामान्द्य महत्त्वािी आहे. 

 
पाश्चात्य सांस्कृतीशी आपला सांबांध आला तेव्हापासून आम्हाला ज्याांिी पूवी तोंडओळखसुद्धा नव्हती, 

असे काही नविे प्रश्न आपल्यापढेु उभे राणहले. कारि, प्रािीन भारतवर्षांत आपल्याला असे आढळते की, णभन्न 
स्वभाव व णभन्न कमु याांिे आधारावर समाजािी णनरणनराळ्या वगांत णवभागिी केलेली होती; व त्याबरोबरि 
अशा तऱ्हेने पडलेल्या णवभागाांिे परस्पराांशी ऐय नाांदाव ेअसा प्रयत्नही सारखा िालू असे. अशा पणरक्स्थतीत 
एकाएकी पणश्चम णदशकेडील महाद्वारािा भेद करून म्लेच्छ शत्रू आत आला. पूवी एकेकाळी आय ुलोकाांनी याि 
मागाने येऊन पांजाबातील पाि नद्याांच्या तीरावर वसाहती केल्या होत्या आणि त्यानांतर त्याांनी णवन्द्ध्य पवुत 
ओलाांडून हळूहळू सारे भारतवर्ष ु व्यापून टाकीले होतो; त्याकाळी भारतवर्ष ु हे गाांधार वगैरे लगतच्या 
प्रदेशासकट एकाि सामुदाणयक सांस्कृतीने बाांधले गेलेले असल्यामुळे परकीयाांिा आघात त्यावर होऊ शकला 
नाही. पि त्यानांतर जे हे आक्रमि झाले, ते करिारे लोक होते णवदेशी, णभन्न सांस्कृतीिे. हे जेव्हा आले तेव्हा 
आपल्याला कळून आले की, आपि त्या वळेपयंत केवळ एकत्र राहत होतो इतकेि; आमिे ऐय असे कधीि 
झालेले नव्हते. म्हिूनि त्यानांतरिे काळात म्लेच्छ आक्रमिाांनी णजकडे णतकडे प्रलय करून सोडला. 
तेव्हापासून आपि दुःख व अपमानाच्या र्गलानीत काळ कां ठीत आलो आहो. या परकीय आक्रमिािी सांधी साधून 
कोिी एकमेकाांणवरुद्ध लावालावी सुरू केली आणि आपापले सामर्थयु वाढणवण्याच्या उद्योगाला लागले, तर 
कोिी आपल्या स्वातांत्र्यािे रक्षि करण्याकणरता तुटलेल्या दुव्याप्रमािे अलग अलग झालेल्या प्रदेशामधून 
परकीयाांना अटकाव करण्यािा िांग बाांधला. कोित्याि मागाने यश हाती लागेना; तसे म्हटले तर 
राजपुतान्द्यात, महाराष्ट्रात, बांगाल्यात अनेक णदवसपयंत युद्धािा विवा शाांत झालेला नव्हता. आणि या 
सगळ्या अपयशाच्या बुडाशी कारि एकि. ते हे की, देश णजतका महान् णततके महान् ऐय त्याला कधीि 
लाभले नाही, अनेक सांकटाांशी टक्कर देऊन आम्हाला अखेर हे अनुभवािे ञातान प्राप्त झाले, पि ते णकत्येक 
शतकानांतर. 
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आमच्यामधील या ऐयाच्या अभावामुळे तर परकीय आक्रमकाांिा माग ुमोकळा आणि सोपा झाला. या 
जवळच्या शत्रूांिे मागोमाग आिखी दूरदेशिे परकीय शत्रुांिे आपल्या व्यापारी जहाजाांतून समुर ओलाांडून 
धडपड करीत येथे येऊन दाखल झाले. पोतुुगीज आले, डि आले, िें ि आले आणि इांग्रजही आले. सगळ्याांनी 
येऊन जोरजोराने धडका मारण्यास सुरुवात केली आणि त्याांना लवकरि कळून िुकले की; येथे दुलुभ्य अशी 
कोितीि आडकाठी नाही. आम्ही आमिी होती नव्हती ती सारी पुांजी बाहेर काढली; आमच्या णवद्वते्तला 
ओहोटी लागली; आणि आमच्या अक्कलहुर्षारीिे णदवाळे वाजले. बाह्य दाणरद्र्यािा पणरिाम अांतःकरिालासुद्धा 
दणररी बनवण्यात होतो म्हितात तो असा. 

 
अशा या णवपत्काळी आमच्यामधील साधुसांताांच्या मनात जे णविार आले ते असे की, भारतवर्षाच्या 

स्वातांत्र्यासाठी जागृती णनमाि करण्यािा माग ुम्हिजे पारमार्णथक ध्येय डोळ्याांपुढे ठेवनू एखाद्या आध्याक्त्मक 
स्वरूपाच्या िळवळीिी प्रस्थापना करिे एवढाि होय. आणि तेव्हापासून आमिे सारे णित्त लागले पारमार्णथक 
पुण्य सांपादनाकडे. जेथे मूर्णतमांत दैन्द्य वावरत होते आणि णशक्षिािा अभाव होता, तेथपयंत आमच्या भौणतक 
सांपत्तीिा ओघ पोहोिूि शकला नाही, पारमार्णथक पुण्य गाठीशी बाांधण्यािी हाव धरून जे काही ऐणहक भाांडवल 
आम्ही खि ुकरीत असू ते सारे महांत व पांडे याांच्या अहांकाराने तुडुांब भरलेल्या उदरात गडप व्हायिे. यापासून 
भरतखांडािे णहत तर झाले नाहीि, उलट ऱ्हास मात्र झाला. 

 
आमच्या या णवशाल भारताच्या णवराट जनसमाजात अशा एका पांथािे लोक आहेत की, जे जपतप व 

ध्यानधारिा साधण्याकणरता आपल्या सांसाराला दाणरद्र्य आणि दुःख याांच्या हवाली करून, मािसातून उठून 
णनघून जातात. अशा तऱ्हेच्या या औदासीन्द्याला वाणहलेल्या व मोक्षाच्या पाठीमागे धाविाऱ्या असांख्य लोकाांना 
अन्न कोि पुरणवतो म्हिाल तर या लोकाांच्या मते मोहात गुरिटून सांसारावर जी लुब्ध झालेली मािसे असतात 
तीि. एकदा एका गावी अशाि एका साधुबुवाांशी माझी गाठ पडली असताना मी त्याांना णविारले, ‘या गावात 
इतके दुरािारी, दुःखीकष्टी आणि व्याणधग्रस्त लोक आहेत, त्याांच्या उद्धाराकणरता आपि काहीि कसे करीत 
नाही ?’ माझा हा प्रश्न ऐकून त्याांना मोठे आश्चयु वाटल्यासारखे णदसले, व रागही पि आला. ते म्हिाले, ‘काय 
म्हिता ? सांसाराला भलुलेल्या या लोकाांिी णिन्द्ता आम्ही वहावी ? अहो, साधु आहे मी ! णनभळे आनांदािा 
अनुभव घेण्यासाठी तर मी तो तुमिा सांसार सोडून णदला; आणि आता पुन्द्हा त्याति पडाव ेम्हिता ? ही वाये 
बोलिाराांना व त्याांच्यासारख्याि इतर साऱ्या उदासवाण्या व सांसाराकडे पाठ णिरवनू बसलेल्या लोकाांना 
एकदा बोलावनू असे हडसूनखडसून णविारावसेे वाटते की, त्याांच्या त्या तुळतुळीत व सतेज अांगक्राांतीिे पोर्षि 
करिारे लोक होते तरी कोि ? पापी आणि णतरस्करिीय म्हिून ज्याांिी हे हेटाळिी करीत आले, त्या सांसारी 
लोकाांनीि त्याांना जेव ू घातले ना ? सारखे परलोकाकडे डोळे लावनू बसल्यामुळे आपल्या सामर्थयािा अशा 
रीतीने केवढा अपव्यप होत आला आहे हे साांगाव े णततके थोडेि आहे. शतकानुशतके भरतखांडािा हा 
शक्णतपात िालूि आहे; आणि याबद्दल जी णशक्षा व्हावयािी तीही पि इहलोकींच्या णवधात्याने आम्हाला 
णदलेलीि आहे. सेवा करून, त्याग करून, इहलोकींच्या सांसाराला आम्ही उपयोगी पडाव े म्हिून ताकीद 
देऊन परमेश्वराने आमिी या जगात पाठविी केली. त्यािी आञाता जर आम्ही मानली नाही तर णशक्षा ही 
भोगायलाि हवी ! 
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अलीकडे युरोपखांडात स्वातांत्र्यािी प्रणतष्ठापना करण्यासाठी िळवळी सुरू झाल्या आहेत. इटली देश 
हा एके काळी परकीयाांच्या तावडीत सापडून अपमानािे णजिे जगत होता; पि नांतर त्या देशातील त्यागी, 
वीरपुरुर्ष मणॅझनी व गणॅरबॉल्डी याांनी आपल्या देशाला गुलामणगरीच्या बेडीतून मुक्त करून स्वातांत्र्य णमळवनू 
णदले. अमेणरकेच्या सांयुक्त सांस्थानामध्येही या स्वातांत्र्यरक्षिािे पायी णकती यातना, णकती प्रयास, णकती सांग्राम 
झाले हे आपल्याला माहीत आहे. मािसाला मािुसकीिे अणधकार प्राप्त करून देण्याकणरता पाणश्चमात्य देशातून 
णकतीतरी लोकाांनी स्वतःिे बणलदान केले आहे ! मािसाांमध्ये भेदभाव णनमाि करून एकमेकाांिा जो अपमान 
केला जातो, त्याच्याणवरुद्ध पाश्चात्य देशातून आजही बांड िालू आहे. त्या लोकाांच्या मते सवुसाधारि 
समाजाांतील प्रत्येक व्यक्तीला मािसुकीिा सारखा अणधकार असल्यामुळे पाणहजेत. त्या देशाताली कायदे 
श्रीमांत-दणररी ककवा ब्राह्मि-शूर असे भेदभाव जािीत नाहीत. आपापसात ऐया करून स्वातांत्र्यािी प्रणतष्ठापना 
कशी करता येते यािे णशक्षि आम्हाला पाश्चात्याांच्या इणतहासापासून णमळाले. सगळ्या भारतवासीयाांना आपल्या 
देशािे राज्य आपिि िालणवण्यािा अणधकार णमळाला पाणहजे, ही जी महत्त्वाकाांक्षा तीसुद्धा आम्हाला 
पाश्चात्याांच्या सहवासामुळेि प्राप्त झाली. इतके णदवसपयंत आपि आपले गाव व शजेारपाजार याांच्या छोट्याशा 
पणरसरात, कोठे तरी इवल्याशा जागेत कायु करीत व णविार करीत बसत असू. आपल्या गावात एखादे तळे 
ककवा देऊळ बाांधून काढले की जन्द्मािे साथुक झाले असे समजून, याि गावाला आपि मातृभणूम अथवा 
जन्द्मभणूम म्हित असू. साऱ्या भरतखांडािा मातृभणूम म्हिनू स्वीकार करण्याइतका अवसरि आपिाला णमळाला 
नाही. प्राांणतक अणभमानाला बळी पडून स्वतःच्या दुबुळ आणि पराभतू अवस्थेत आपि णखतपत पडलो होतो. 
अशावळेी रानडे, सुरेन्द्रनाथ, गोखले वगरेै श्रेष्ठ पुरुर्ष साधारि जनसमाजाच्या उत्कर्षासाठी पुढे आले. त्याांनी 
प्रारांभ केलेल्या साधनेला आपल्या प्रबळ श तीने, रुतगतीने व आश्चयुकारक रीतीने णसद्धीच्या मागावर आिनू 
सोडिारा जो महात्मा या देशात जन्द्माला आला त्याच्या िणरत्रािे स्मरि करण्याकणरता आपि आज येथे 
जमलो आहोत– त्यािे नाव महात्मा गाांधी. 

 
अनेकाांना असा एक प्रश्न णविारण्यािा मोह होिे शय आहे की, महात्माजी हेि आद्य नेते आहेत असे 

तुम्हाला म्हिावयािे आहे काय ? याांच्यापूवी काय काँगे्रसमध्ये कोिी कायुि केलेले नाही ? – अथात काय ु
केलेले आहे ही गोष्ट खरीि आहे. पि अशा कायुकत्यांच्या नावािा उच्चार होताि आपल्या िटकन् ध्यानात 
येईल की, त्याांिे साहस याांच्यापढेु णकतीतरी णिके्क, त्याांिा आवाज णकतीतरी कोता ! पूवीच्या त्या युगात 
काँगे्रसवादी लोक कधीकधी अजुणवनांत्याांिी टोपली सरकारी अणधकाऱ्याांकडे घेऊन जात असत. िार तर 
रागाने डोळे लाल झाल्यािे ढोंग कधीतरी करीत असत. त्याांिी अशी समजूत झाली असावी की केव्हा प्रखर 
झोंबिारे तर केव्हा मृदु असे वार्गबाि सोडून आपि मणॅझनी गणॅरबॉल्डीच्या पांक्तीला सहज जाऊन बसू शकू. या 
णमळणमळीत व लटोपटीच्या शौयाकडे पाहून आज आम्हाला गौरव करण्यासारखे त्यात काही आहे असे मुळीि 
वाटत नाही. आज जो हा परुुर्ष आपिापढेु उभा आहे, तो राजकीय स्वाथापासून सांपूिुपिे अणलप्त असा आहे. 
राजकारिात जी अनेक पापे व दोर्ष भरलेले आहेत, त्यातील एक िार मोठा दोर्ष म्हिजे स्वाथुसाधूपिा. 
राष्ट्रीय स्वाथु हा णकती जरी मोठ्या दजािा स्वाथु झाला, तरी स्वाथीपिाच्या अांगिा जो स्वाभाणवक गढूळपिा 
तो त्यात आल्याणशवाय रहाति नाही. राजकारिी (पॉणलणटणशअन्) लोकाांिी जिू काही एक णनराळी जाति 
बनलेली असते. याांिा जो आदश ुत्यािा कोित्याही मोठ्या ध्येयवादाशी कधी मेळ बसिे शय नसते. हे लोक 
वाटेल णततके खोटे बोलू शकतात आणि हे कू्रर तर इतके असतता की, स्वतःच्या देशाला स्वातांत्र्य णमळवनू 
देण्याच्या णमर्षाने दुसरे देश खुशाला पादाक्रान्द्त करण्यािी हाव त्याांना आवरत नाही. पाश्चात्य देशातील लोक 
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एकीकडे स्वदेशाप्रीत्याथु प्राि खिी घालीत असताांना, दुसरीकडे आपल्या देशाच्या नावावर कुणटलनीतीिी 
आराधना कशी करीत असतात, हे आपल्याला णदसतेि आहे. 

पाश्चात्य देशाांनी ज्या मुसळाला जन्द्म णदला त्यािी श ती आजही युरोपच्या मार्थयावर आपला सांिार 
करीत आहे. आज तेथील अवस्था अशी णदसते की, आजिा युरोपीय समाजािा उत्कर्ष ुउद्यापयंत तरी णटकतो 
की नाही यािी शांका वाटू लागली आहे. ज्याला ते देशाणभमान (पेणरयणटझम) म्हिून समजतात, तोि त्याांिा 
पेणरयणटझम् त्याांिा अखेर घात करिारा आहे. मात्र त्याांच्या णवनाशकाळी ते आमच्यासारखे णनजीव मरि 
पत्करिार नाहीत तर प्रिांड ज्वाला णनमाि करून त्याांच्या भीर्षि प्रलयात ते स्वतःिी आहुती देतील. 

 
आमच्यामध्येही या खोटेपिािा िैलाव झालेला आहे. आपल्या राजकारिी (पॉणलणटणशअन) 

जातीतल्या लोकाांनी गटबाजीिे णवर्ष णजकडेणतकडे पसरवायला सुरुवात केली आहे आणि असल्या 
राजकारिातून बाहेर पडलेले हे णवर्ष आता आपल्या णवद्याथी-णवद्यार्णथनीमध्येही पसरत िालले आहे. 
‘पॉणलणटणशअन’ हे पडले आमिे ‘कायकुते’.त्याांच्या मते, कोितेही कायु पार पाडावयािे म्हिजे काही तरी 
छके्कपांजे केल्याणशवाय भागति नाही ! पि असली ही बनवाबनवी णवणधघटनेनुसार केव्हा तरी उघडकीला 
आल्याणशवाय राहील काय ? या पॉणलणटणशअनाांच्या मुत्सदे्दणगरीिी आणि िातुयािी िार तर एखादे वळेी वाहवा 
करू शकू आम्ही, पि त्याांिी भक्ती करिे आम्हाला शय होिार नाही ! आम्ही भ ती करू शकतो केवळ 
महात्माजींिी; कारि त्याांच्याकडून सत्यसाधनेिा अवलां ब केला गेला आहे. असत्याच्या सांगतीत राहूनसुद्धा 
त्याांनी सत्याच्या सावुभौम नीणततत्त्वािी कास सोडलेली नाही. भरतखांडाच्या या युगातील साधनेच्या 
इणतहासात हा एक मोठा भार्गयािा प्रसांग आहे ! हा असा एकि पुरुर्ष आम्हाला णदसतो की, ज्याने कोित्याही 
पणरक्स्थतीत सत्यािा अपमान केला नाही– मग त्या वळेी तसे करिे सोईिे असो वा नसो. त्याांनी घालून णदलेले 
उदाहरि म्हिजे आमच्यापढेु एक मोठा आदश ु आहे. स्वराज्य आणि स्वातांत्र्य णमळणवण्यािा आतापयंतिा 
जगािा इणतहास रक्ताने माखलेला आहे, लुटालूट आणि दरोडेखोरी याांनी कलां णकत झालेला आहे. पि 
परस्पराांिी कहसा न करता, हत्याकाांडािा अवलां ब न करताही स्वातांत्र्य सांपादन करण्यािा माग ुमहात्माजींनी 
आम्हास दाखणवला आहे. देशाच्या नावाखाली अनेकाांनी लूटमार केली असली, आणि शािीय ञातानाच्या 
जोरावर दरोडेखोरी आरांणभली असली तरी स्वदेशाच्या नावावर णमळवलेले हे त्याांिे वैभव– हा अहांकार णकती 
णदवस णटकिार ? 

 
आमच्यामध्ये असे िारि थोडे लोक आहेत की, जे कहसावृत्तीिा त्याग करून णनर्णवकार मनाने णविार 

करू शकतात. कहसा प्रवृत्तीला अणजबात िाटा देऊनसुद्धा आपि जय णमळव ूशकतो या गोष्टीवर आमिी श्रद्धा 
आहे कुठे ? पि त्याबरोबरि महात्माजी जर कोिी लढवय्ये वीरपुरुर्ष असते तर आपि आजच्याप्रमािे त्याांिे 
पुण्यस्मरि करीत बसलो असतो असे मात्र नव्हे; कारि शूर लढवय्ये पुरुर्ष व बलाढ्य सेनापती या पृर्थवीच्या 
पाठीवर आजपयंत णकती तरी जन्द्माला येऊन गेले आहेत ! 

 
मानवजातींमधील युद्ध हे जरी धमुयुद्ध ककवा नैणतक स्वरूपािे युद्ध म्हिून मानले गेले असले तरी, या 

धमुयुद्धातही णनदुयतेिा अांगीकार केल्यावािून िालत नाही हे आम्हाला गीतेत आणि महाभारतातही 
णठकणठकािी दृष्टोत्पत्तीस येते. आता त्यामध्ये शारीणरक श तीला स्थान आहे ककवा कसे यासांबांधीच्या शािात 
आम्हाला या णठकािी णशरण्यािे कारि नाही. परांतु त्यािे उलट हा जो एक नीणतधमु की, "आम्ही मरू पि 
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मारिार नाही; आणि याि मागाने णवजय सांपादन करू" हा मात्र आम्हाला एखाद्या महावायाप्रमािे 
वाटल्यावािून राहावत नाही. ककबहुना ही सांदेशवािी आहे ! याला केवळ िातुयु म्हिून समजता यावयािे 
नाही. ककवा केवळ कायुणसद्धी व्हावी म्हिनू णदलेला हा व्यावहाणरक सल्लाही पि नव्हे. असल्या प्रकारिे धमुयुद्ध 
हे बाह्य जग कजकण्याकरता नसते, तर युद्धात हार खाल्ल्यानांतरही परत णवजयश्री सांपादन करण्याकणरता 
असते. अधमुयुद्धात मरि येिे म्हिजे खरोखरीि मरिे. धमुयुद्धात मात्र मेल्यावरही काही बाकी णशल्लक उरते; 
ती म्हिजे पराजयापलीकडील जय, आणि मतृ्यूच्या पलीकडील अमृतत्व ! ज्याांनी या तत्त्वािा आपल्या 
जीवनात साक्षात्कार करून घेऊन त्यािा पूिु अांणगकार केला, त्यािे म्हििे आम्हाला मान्द्य केल्यावािनू 
गत्यांतरि नाही! 

 
या तत्त्वञातानाच्या मुळाशी एक उपदेश सांप्रदाय आहे. युरोप खांडातील स्वतांत्र जनतेला आरांभी आरांभी 

जरी अनेक गोड िळे िाखावयास णमळाली असली व पषु्ट्कळ वैभव प्राप्त झाले असले तरी आज आपल्याला 
त्याांच्या स्वातांत्र्यािे अवगुि व त्याांच्या स्वदेशाणभमानािी णवर्षारी िळेही डोळ्याांपढेु णदसत आहेत. कारि या 
पाश्चात्य देशाांनी येशू णिस्तािी णशकवि केवळ तोंडापरुतीि ग्रहि केलेली आहे. णिस्ती धमाने मनुष्ट्य पे्रमािे 
केवढे मोठे उदाहरि आपल्या डोळ्यापढेु ठेवले आहे; ईश्वराने मानवरूप धारि करून आपल्या मनुष्ट्य देहाने 
जगात णजतके म्हिून पाप व दुःख आहे त्या सवांिा अांगीकार करून अणखल मानव जातीिा उद्धार केला आहे 
– आणि तेसुद्धा परलोकी नव्हे तर या इहलोकाति! गरीबाला विदान व भकेुल्याला अन्नदान करिे हे 
प्रत्येकािे कतुव्य आहे अशी र्गवाही इतया स्पष्टपिे णदलेली णिस्तीधमावािनू अन्द्यत्र कोठेही आढळत नाही. 

 
मानवजातीच्या न्द्याय्य हक्काांिी पायमल्ली होऊ नये म्हिनू जन्द्मभर झगडिाऱ्या एका मोठ्या णिस्ती 

साधकाबरोबरि महात्माजींिा पणरियि झालेला होता आणि सुदैवाने याि ऋणर्षतुल्य पुरुर्षाकडून युरोपखांडात 
राहिाऱ्या टॉलस्टॉयकडून त्याांना णिस्ती धमात साांणगतलेल्या अकहसा मागािे यथाथु दशनु घडणवले गेले. यात 
णवशरे्ष भार्गयािी गोष्ट हीि की, हा अकहसेिा सांदेश अशा एका व्य तीकडून त्याांना णमळाला की णजने या जगाच्या 
सांसारािा अनेक परीने अनुभव घेऊन हे अकहसेिे तत्त्व प्रत्यक्ष आिरिात आिनू दाखणवलेले होते; नणशबाने 
णमशनरी अथवा धांदेवाईक प्रिारकाांच्या साच्यातील मनुष्ट्य पे्रमाणवर्षयीिी पोपटपांिी ऐकण्यािे मात्र त्याांना कधी 
प्रयोजन पडले नाही! 

 
णिस्ताच्या णशकविुकीिी ही एक मोठी देिगी आम्हाला णमळण्यािी आतापयंत बाकीि राणहली होती. 

अशीि दुसरी एक मोठी देिगी आम्हाला पूवी मुसलमानाांकडून मध्ययुगीन काळात णमळालेली होती. त्यावळेी 
दादू, कबीर, रज  जब वगैरे साधुसांताांनी असा णनवाळा णदला होता की, णनमुळ व णनमुुक्त असे जे तत्त्व, जे 
आत्मस्वरूपािे श्रेष्ठ भाांडार, ते देवळाांिी दारे बांद करून णवणशष्ट अणधकारी लोकाांिे उपयोगासाठी पहाऱ्यात 
कोंडून ठेवावयािे नसते, ती सरसकट सवु मानव समाजािी सांपत्ती आहे. युगानुयुगे ही गोष्ट घडत आली आहे 
की, जे महापुरुर्ष म्हिून जन्द्माला येतात ते साऱ्या पृर्थवीतील अशा तऱ्हेच्या देिर्गया स्वतःच्या माहात्म्य शक्तीने 
आत्मसात् करून घेतात, आणि त्या आत्मसात् करताना त्याांिे साक्षात् स्वरूप ते प्रकट करून दाखणवतात. 
आपल्या माहात्म्यानेि पृथु राजाने पूवी पृर्थवीिे दोहन केले होते. णतच्या पोटातील साऱ्या रत्नाांिा सांग्रह करून 
ठेवण्यासाठी ! उच्ि कोटीतील महापुरुर्ष आजअशाि रीतीने सगळ्या धमांमधून, इणतहासातून आणि 
नीणतशािातून या पृर्थवीवरील श्रेष्ठ प्रतीच्या देिर्गयाांिे दोहन करीत आले आहे. 
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येशू णिस्ताच्या उपदेशातील श्रेष्ठ नीणत असे साांगते की, ‘जे नम्रपिे वागतात त्याांिाि जय होतो.’ पि 

इकडे आमिे णिस्तधमानुयायी असे म्हित बसले आहे. की, ‘णनष्ठुरपिा आणि उद्धटपिा करूनि आपल्याला 
जय णमळणवला पाणहजे !’ या दोहोंपकैी जय कोिािा होिार आहे ते अद्याप आम्हाला नीट उमगले नसले तरी 
आपल्या डोळ्याांपुढे जी उदाहरिे आहेत त्यावरून, या उद्धटपिाच्या नीतीमुळे युरोपात अजून कोिते कधडवडे 
माजावयािे राणहले आहेत ते आपल्याला णदसतेि आहे. महात्माजींनी नम्रपिािी अकहसानीणत स्वीकारली आहे; 
आणि िारी णदशाांना णतिा प्रभावही पडू लागला आहे. त्याांनी आपले सारे जीवन ज्या नीतीच्या कसोटीला 
लावले आहे, ती नीणत मग ती आपल्याला सांपूिुपिे आिरिात आिता येतो वा न येवो आम्हाला स्वीकारलीि 
पाणहजे. आमच्या अांतःकरिात व आिरिामध्ये र्षणिपूिे व पापवासनेिे थैमान िाललेलेि आहे; तथाणप ते िालू 
असेल तरी पणवत्र तपािरिािी दीक्षा आम्हाला सत्यव्रत महात्माजींच्यापासून ग्रहि केली पाणहजे ! 

 
आजिा हा णदवस सांस्मरिीय होऊन राहील; कारि आज साऱ्या भरतखांडात राष्ट्रीय स्वातांत्र्यािी 

दीक्षा आणि सत्यािरिािे व्रत याांिे सवुसाधारि जनतेच्या हृदयात ऐय घडून आलेले आहे ! 
 

शाांणतणनकेतन 
बांगाली वर्ष ु१६ आणश्वन १३४४ 
 
 

*** 
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गाांधीमहाराज 
 

१ 
गाांधींिे णशष्ट्य आम्ही जणर कुणिणह असूां वा धनी वा दणररी, 
एके ठायीं अम्हाां जें णमळणवत सकलाां तत्त्व तें ऐयकारी– 
मारूनीयाां गरीबाां ककधणह नि भरूां  पोट आम्ही, नमूां ना, 
श्रीमांताांच्या पुढें वा, मुख ककध अमुिें काळवांडें भयें ना ॥ 

 
२ 

धावोनी पाकठ लागे वळणवत मुणठ हा उांि कोिी वणरष्ठ 
बोलूां  हाांसोणनया त्या, णिरणवत जणर ये लाणठ तो धष्टपुष्ट– 
"बाळाांिी झोंप मोडे खणितणि तव हे पाहुनी नेत्र लाल, 
आम्हाां ठावें परी ना भय, म्हिणुन कसें तें कुमा दाणवशील ?" ॥ 

 
३ 

साध्या शब्दाांत बोलूां  सरळपकि जसें स्वच्छ वाटे मनाला, 
ना दावूां आवडे जी ितुर कुणटलता राज्यशािी-जनाला, 
खेंिायाला तुरुां गीं मुरड तणर कशापाकय ती कायद्याला ?– 
काराद्वारीं तसा तो सहज पकडुनी थेट नेतो आम्हाांला ॥ 

 
४ 

जर्थयाांजर्थयाांतुनी हे णवसरुणन घर जे िालले येरवाड्या, – 
पूवी जी मानहानी घडणल णन पडल्या ज्यामुळे हाणत बडे्या, 
त्याांिी ही शापमुक्ती; गळत मग धुळी श्रृांखला–साज त्याांिा 
जै आपोआप, लागे सुभग बघ कपाळी णटळा गाांधीजींिा! ॥ 

 
 

उदयन, शाक्न्द्तणनकेतन, }  रवीन्द्रनाथ ठाकूर. 
१३ णडसेंबर १९४०.   

 
 

*** 
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पणरणशष्ट 
 
 
 
 
 
 

∎ १ ∎ 
(पत्रकाराशी मुलाखत) 

(१९२१) 
 
 
 
 
"महात्मा गाांधींच्या णवर्षयी आपल्याला काय वाटते?" 

 
"महात्मा गाांधींच्या णवर्षयी मला काय वाटते ?" माझ्या प्रश्नािा पुनरुच्चार करून कणववयु आवशेाने 

म्हिाले, "गाांधीजींणवर्षयी माझे मत िारि िाांगले आहे, यात शांका कसली ? ते एक महापुरुर्ष महात्मा असून 
भारतवर्षांतील लक्षावणध जनतेवर त्याांिा णवलक्षि प्रभाव पडलेला आहे." 

 
"त्याांच्या या यशािे खरे रहस्य कशात आहे असे आपल्याला वाटते ?" 

 
"गाांधीजींच्या यशािे रहस्य त्याांच्या स्वयांस्िूतु अशा आध्याक्त्मक शक्तीत व त्याांच्या अणवश्रान्द्त स्वाथु 

त्यागात आहे. सावुजणनक कायकुत्यांमध्ये पुष्ट्कळजि स्वाथी हेतूने त्याग करताना आढळतात; अशा प्रकारिा 
त्याग म्हिजे एखाद्या िायदेशीर धांद्यात गुांतणवलेल्या भाांडवलाप्रमािेि असतो. पि गाांधीजींिी तऱ्हा मात्र 
अगदी वगेळी. त्याांिे औदायु केवळ अणद्वतीय आहे. त्याांच्या स्वतःच्या जीवनाला स्वाथुत्यागाणशवाय दुसरे नावि 
देता येिार नाही; ते मूर्णतमांत त्याग आहेत. त्याांना सते्तिा, उच् ि पदवीिा, सांपत्तीिा, मोठ्या नावािा ककवा 
ख्यातीिा–कशािाही लोभ नाही. तुम्ही त्याांना आज भरतखांडाच्या कसहासनावर बसव ूलागला तरी ते त्यावर 
बसण्यािे नाकारतील, इतकेि नव्हे तर त्यात जडणवलेली रत्ने णवकून टाकून आलेले पैसे गरीबाांना दान 
करतील. अमेणरकेजवळ असलेला सारा पसैा त्याांना आज द्यायला काढला तर ते तो स्वतःकरता म्हिनू 
स्वीकारिार नाहीति; स्वीकारलाि तर त्यािा णवणनयोग मनुष्ट्यजातीच्या उन्नतीकरता एखादे थोर कायु पार 
पाडण्याकडे होईल. त्याांिा आत्मा सदासवुकाळ दुसऱ्याांना दान देण्याकरता मात्र तळमळत असतो, परत 
आपल्याला काही णमळाव े ही अपेक्षाही कधी असत नाही– साध्या आभारप्रदशनुािी सुद्धा नाही. यात 
अणतशयोक् त मुळीि नाही, कारि ते बोलपूरला येऊन काही णदवस आमच्या आश्रमात राणहले होते तेव्हापासून 
मी त्याांना पूिुपिे ओळखतो. आणि या त्याांच्या त्यागश तीला प्रिांड अशा णनभयुपिािी जोड णमळाल्यामुळे ती 
अणधकि दुदुम्य वाटते. सम्राट व महाराजे, बांदुका व सांणगनी, बांणदवास व छळिूक, अपमान व अत्यािार 
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याांच्यापढेुि काय, पि प्रत्यक्ष मृत्युपुढेही गाांधीजींच्या आक्त्मक बळाने कधी हार खाल्ली नाही. त्याांच्या आत्म्याला 
जिू काही मु ती णमळालेली आहे. माझा आज कोिी गळा दाबू लागले, तर मी मदतीकरता मोठ्याने ओरडेन; 
पि गाांधीजींना कोिी तसे करू लागले, तर माझी खात्री आहे, ते हूां की िू सुद्धा करिार नाहीत. गळा 
दाबिाऱ्याकडे पाहून ते िार तर हसतील, आणि मराविे लागले तर हसतमुख मरि पत्करतील. त्याांिे जीवन 
लहान मुलाांच्याप्रमािे णनव्याज आहे. सत्यािी कास ते कालत्रयीही सोडिार नाहीत; त्याांिे मनुष्ट्यपे्रम सणक्रय 
आणि आक्रमक आहे. ज्याला आपि णिस्ती िैतन्द्य म्हितो ते त्याांच्यात आढळून येते. जसजसा मला त्याांिा 
अणधक पणरिय होत आहेत तसतसे ते मला अणधकि आवडू लागले आहेत. जगाच्या भावी घडविुकीत 
महत्त्वािा भाग घेण्याकरताि हा महापुरुर्ष जन्द्माला आला आहे, हे काही मी साांणगतले पाणहजे असे नाही." 

 
"अशा महापुरुर्षािी ओळख जगाला अणधक िाांगल्या रीतीने व्हावयास हवी. मग आपि त्याांिी ओळख 

का करून देत नाही? आपल्याला तर आता जागणतक स्थान प्राप्त झालेले आहे." मी णविारले. 
 
"मी, आणि त्याांिी ओळख जगाला करून देिार?– त्याांच्या प्रकाशमय आत्मशक्तीपुढे मी म्हिजे 

केवळ कःपदाथु! आणि खऱ्या महापुरुर्षाला काही कोिी मोठे बनवाव ेलागत नाही. ते स्वतःच्या प्रभावाने मोठेि 
असतात; मात्र इतर जगािी तयारी झाली म्हिजे ते आपल्या मोठेपिाच्या सामर्थयामुळे आपोआपि प्रणसद्धीस 
येतात. वळे आली म्हिजे गाांधीजी सवांना माहीत होतीलि. कारि जगाला आज त्याांिी आणि त्याांच्या 
पे्रमाच्या, स्वातांत्र्याच्या व बांधुभावनेच्या सांदेशािी गजर आहे. पौवात्य देशाांमधील आध्याक्त्मक प्रवृत्तीिे गाांधीजी 
हे एक उत्कृष्ट प्रतीक आहेत;– कारि अत्यांत पणरिामकारक रीतीने ते आज हेि णसद्ध करून देत आहेत की, 
मनुष्ट्यप्राण्यािा मूळ कपड हा आध्याक्त्मक स्वरूपािा असून, नैणतक व आध्याक्त्मक स्वरूपाच्या साम्राज्याांति 
त्यािी सवांगीि उन्नती होऊ शकते, आणि दे्वर्ष व दारूगोळ्यािा धूर याांनी भरलेल्या वातावरिात तो मनाने व 
शरीराने णनश्चतपिे नाश पावतो. 

 
 

*** 
∎ २ ∎ 

 
(नव्या युगातील धमुयुद्ध) 

(१९३०) 
 
नीणतशािाला परलोकीच्या राज्यात हद्दपार करून आणि त्यािा उपयोग इहलोकात करण्याला 

मज  जाव करून मनुष्ट्याप्राण्याने आजपयंत राजकारिात ककवा रोजच्या व्यवहारात कोित्या तरी उच् ि 
ध्येयवादािी जरूरी आहे असे िारसे मानलेले णदसत नाही. त्यामुळे केवळ व्यक्तीव्यक्तीमध्ये मतभेद उत्पन्न 
झाले असताना जरी कहसेला उते्तजन णमळत नाही, ककबहुना णतच्याबद्दल णशक्षा होते, तरी राष्ट्राराष्ट्रामधील 
भाांडिात मात्र जांगली वागिुकीिा कोिी णनरे्षध करीत नाही– इतकेि नव्हे तर उलट णतिा उदोउदो केला 
जातो. गौतम बुद्ध ककवा येशू णिस्त याांच्यासारखे श्रेष्ठ पुरुर्ष जगाच्या आरांभापासून आजपयंत अकहसेच्या 
तत्त्वािेि समथुन करीत आले आहेत; त्याांनी आपल्या शत्रुवर पे्रम करून जुलमी सत्ताधाऱ्याांणवरुद्ध शाांततेिा 
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लढा णदला आहे; पि त्याांनी आमच्यावर सोपणवलेली ही जबाबदारी आपि काही अजून अांगावर घेतलेली 
नाही. 

 
या जगात सांग्राम हा आवश्यक नाही असे कोि म्हिेल ? आपल्याला पदोपदी भेडसाविाऱ्या 

पापाांणवरुद्ध आपि झगडले पाणहजे– णिकाटीने शवेटपयंत झगडले पाणहजे; कारि असत्यािी गय केली, तर 
आपि त्याच्या अक्स्तत्वािा हक्क मान्द्य केल्याप्रमािे होते. पि मानवी राज्यात हा झगडा नैणतक पायावर 
आधारलेला असिे आवश्यक आहे; त्याला धमुयुद्धािे स्वरूप प्राप्त झाले पाणहजे– म्हिजे अशा प्रसांगी 
भेकडपिाच्या कहस्रवृत्तीणवरुद्ध आपि आपले आध्याक्त्मक सैन्द्यबल उभे केले पाणहजे. महात्मा गाांधी हे याि 
महान ध्येयािे प्रणतणनधी असून केवळ वैयक् तक व्यवहाराति नव्हे तर राष्ट्राराष्ट्राांत ज्या णठकािी सांघर्ष ुणनमाि 
होतो त्या णठकािीही आपि आपले सवोत्कृष्ट बळ णनभयुपिे खिी घातले पाणहजे. अशा तऱ्हेिी हाक त्याांनी 
जनतेला णदली आहे. 

 
जांगली अवस्थेत असताना मनुष्ट्याने आपली भकू शमणवण्याकरता आपि कोित्या तऱ्हेिे अन्न खाव े

यासांबांधी काहीही मयादा आखल्या नव्हत्या; नरमाससुद्धा वज्यु नव्हते, पि समाजात उत्क्रान्द्तीबरोबर हळूहळू 
ते भक्षि करिे ही गोष्ट अशय कोटीतील होऊन बसली. याि तऱ्हेने अशीही एक वळे येण्यािी आपि वाट पाहू 
शकतो, की जेव्हा कहसेिा उपयोग कोित्याही सबबीवर केला तरी तो अन्द्याय ठरेल, मग त्यािे त्यािे पणरिाम 
कोितेही का भोगाव े लागेनात ! कारि युद्धात णमळणवलेला णवजय हाही मािुसकीच्या दृष्टीने भयांकर 
पराजयाप्रमािे असू शकतो; आणि णकती झाले तरी अध्याक्त्मक बळािे मोल देऊन णमळणवलेल्या आणधभौणतक 
लाभाला काहीि ककमत नसते. दुष्ट्कृत्याने जय णमळवनू स्वतःच्या आत्म्यािा णवक्रय करण्यापेक्षा आपि 
सवुस्वाला मुकलेले काय वाईट ? 

 
महात्मा गाांधीना आपि मानतो एवढ्यािसाठी की, त्याांनी या ध्येयािे वाि राजकारिाच्या के्षत्रापयंत 

आिून पोहोिणवले आहे, आणि त्याांच्या नेतृत्वाखाली भारतवर्ष ु णदवसेंणदवस हीि एक गोष्ट णसद्ध करून 
दाखवीत आहे की, मानव जेव्हा आपल्या जागतृीच्या तेजस्वी जाणिवनेे सवु दुःख व अपमान कसलाही 
प्रत्याघात न करता सहन करतो तेव्हा आक्रमक श तींना त्यािेपुढे नाांगी टाकावीि लागते. या महान पुढाऱ्याने 
णदलेल्या स्िूतीमुळे भारतवर्ष ुआज एका नव्या युगाच्या इणतहासास प्रारांभ करीत आहे. 

 
 

*** 
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∎ ३ ∎ 

 
(मानवी णवभणूत) 
(१ णडसेंबर १९३०) 

 
महात्मा गाांधींसारख्या एखाद्या णवभतूीच्या अवतारािी आपि खरोखर वाटि पहात होतो. 

त्याांच्यासारख्या व्य तीने णवभणूतमत्त्व प्राप्त करून घेिे ही गोष्ट केवळ पौवात्य देशाति शय आहे. त्याांच्याजवळ 
शारीणरक ककवा आर्णथक याांपकैी कोितेि बळ नाही, तरी पि सवुतऱ्हेच्या अणनयांणत्रत सते्तखाली णिरडले गेलेले 
लोक केवळ त्याांनी णदलेल्या स्िूर्णतमुळे आपल्या पायाांवर राहू शकेल; आणि सवु जगात अत्यांत प्रबळ अशी 
अध्याक्त्मक शक् त आज त्याांच्यामध्ये वास करीत आहे. त्याांच्या राजकारिातील शहािपिामुळे नव्हे तर त्याांच्या 
आक्त्मक सामर्थयामुळे लोकाांिी त्याांिेवर श्रद्धा बसलेली आहे. लोक ध्येयवादी बनून प्रािापुि करावयास तयार 
झालेले आहेत; दुःखे सहन करण्यािी पात्रता आज त्याांच्यामध्ये आलेली आहे. शतकानुशतके पायाांखाली 
तुडणवले गेलेले हे लोक आज पुढे सरसावतात, दुसऱ्याांना कोितीही इजा होऊ न देता ते स्वतःि दुःख 
भोगतात, आणि अशा तऱ्हेच्या आत्मलेशाांतून ते दुसऱ्याांवर णवजय णमळणवतात– ही गोष्ट अद् भतु नव्हे तर 
काय? 

 
आणि कालपयंत आपापल्या जनानखान्द्यातील पडद्याांपाठीमागे वावरिाऱ्या आमच्या मणहला. त्याही 

आज बाहेर पडून या मािसाच्या या पुढाऱ्याच्या– मागून िालू लागल्या आहेत. हा पढुारी म्हिजे काही एखादा 
मोठा समाज नव्हे ककवा पक्ष नव्हे; तो कोिी मोठा मुत्सद्दीही पि नाही. त्याांच्यात जर काही असेल तर ती 
मािुसकी हीि गोष्ट ! म्हिनू तर त्यािा सांदेश आमच्या नसानसाांतून खोल णशरून वहात राहातो आमच्या 
अांतःकरिात दडून राणहलेल्या शत्रुांवर तो घाव घालीत असतो. आपले नेहमीिे राज्यतांत्र बाहेरून आयात करून 
बाह्य उपिाराांच्या योगाने पणरिाम घडवनू आिण्यािा प्रयत्न करीत असते, तर हा पुरुर्ष आमच्या अांतस्थ 
मानवावर हल्ले िढवीत राहतो. 

 
 
 

*** 
∎ ४ ∎ 

 
महात्माजींिा वाढणदवस  

(२७ सप्टेंबर १९३२) 
 
 
महात्माजींनी नुकताि ज्या मृत्यूवर णवजय सांपादन केला त्या मृत्यूच्या भीर्षि वैभवात आजिा त्याांिा 

वाढणदवस आपि साजरा करीत आहोत. 
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सामान्द्यपिे असे आढळते की, जेथे जन्द्म झाला असेल त्याच्या आसपास कोठे तरी आपापल्या 
जवळच्या नातेवाईकाांमध्ये मािसे आपापला ठरावीक आयुष्ट्यक्रम आमरि आिरीत राहातात. त्याांच्याही 
आयुष्ट्यात दरवर्षी असा एक णवशरे्ष आनांदािा णदवस उगवतो की, ज्या णदवशी ते आपल्या थोड्यािार 
नातेवाईकाांच्या व णमत्रमांडळींच्या पे्रमावर जन्द्मणसद्ध हक्क साांगू शकतात. पि ज्याांना आपि महात्मे म्हिनू 
ओळखतो त्याांिा जन्द्म जीवनाच्या णवशाल के्षत्रामध्ये झालेला असल्यामुळे साऱ्या जनतेकडून व राष्ट्राांकडून 
त्याांिा सन्द्मान केला जातो; त्याांिा वाढणदवस साजरा करताना ते सदासवुकाळ आपलेि आहेत यािी जािीव 
आपि करून घेत असतो, इतकेि नव्हे तर त्याांच्या द्वारा आपि आपले सवु मानवसमाजाशी असिारे 
आध्याक्त्मक बांधुत्व अनुभवीत असतो. ते आपल्या व्यक् तगत अक्स्तत्वािे के्षत्र णवस्तीिु करून त्याला साऱ्या 
णवश्वाच्या णवराट पाश्वुभमूीवर उभे करतात आणि त्याला शाश्वत स्वरूपाच्या मानवत्वािा अथु प्राप्त करून देतात. 

 
अशा तऱ्हेिा एक पुरुर्ष आज आमच्यामध्ये जन्द्माला आला आहे, आणि त्यादुलुभ गोष्ट म्हटली म्हिजे 

आपि स्वातांत्र्य व सत्य याांिा सांदेश देिाऱ्या इतर अनेकजिाांना जसे आजपयंत धुडकावनू लावले तसे याला 
केले नाही, हे आज आमिे मोठेि भार्गय समजले पाणहजे. त्याने णदलेली स्िूर्णत आज सवु देशभर, ककबहुना 
देशाच्या मयादा ओलाांडून बाहेरही, वगेाने सांिार करीत आहे; णतच्यामुळे आमच्या क्षुर वैयक् तक लोभाच्या 
पणरसराला ओलाांडून दूर जािारे आमच्यातील सत्यपे्रम आज जागृत झाले आहे. सेवा व आत्मसमपुि 
याांच्याति खरी मु ती आहे असे त्याांिे आत्मिणरत्र आम्हाला सारखे बजावीत आहे. 

 
महात्माजी हे आज आम्हाला आमच्या मातृभमूीत वसत असिाऱ्या बांधुभावनेिा मध्यवती धागा हाती 

साांभाळिाऱ्या वडील भ्रात्याप्रमािे आहेत, ही गोष्ट सवु राष्ट्राने प्राांजलपिे जाहीर करण्यािा हा णदवस आहे. ती 
व्यक्  त करीत असताना आपि अत्यांत गांभीरपिे वागून या प्रसांगािी साथुकता नुस्त्या गवुभावनेला बळी पडून 
िोल ठरविार नाही अशी मला अशा आहे. प्रस्तुतच्या युगािे आव्हान स्वीकारण्यािे सामर्थयु आमच्यामध्ये येऊ 
द्या, आणि महात्माजींनी जी जबाबदारी आपल्या अांगावर घेतली आहे ती आपि त्याांिे हातातून काढून स्वतःवर 
घेऊ या. 

 
उपणनर्षदात सवजुनाांच्या हृदयामध्ये सदा वावरिारा जो देव त्यालाि महात्मा म्हटले आहे. ‘एर्ष देवो 

णवश्वकमा महात्मा सदा जनना हृदये सांणनणवष्ट : ज्यािा सन्द्मान आपि आज करीत आहो त्या दैवी पुरुर्षाला 
‘महात्मा’ ही पदवी देिे खरोखर योर्गयि आहे, कारि हा पुरुर्ष आपल्या सांकुणित, वैयक् तक जीवनाच्या 
मयादेत गुरिटला गेलेला नसून भारतवर्षांत आज जन्द्मलेल्या व पुढे जन्द्मिाऱ्या अगणित लोकसमूहाांच्या 
हृदयाांमध्ये त्याांिे अणधष्ठान आहे. आणि दुसऱ्याांच्या हृदयाांिे आकलन करण्यािे समर्थयु असिाऱ्या त्याच्या 
आत्म्यािा जो मोठेपिा त्याने आमच्या इणतहासात अभतूपूवु अशी एक गोष्ट घडवनू आिलेली आहे; ती म्हिजे 
आज सामान्द्य जनतेलासुद्धा ‘भारतवर्ष ु ही केवळ एक भौगोणलक समस्या नसून ज्याच्यात आपल्या जीवनािे 
सारसवुस्व सामावले आहे असे ते एक जीवत सत्य आहे’ या महान वस्तुक्स्थतीिी पूिु जािीव झालेली आहे.... 

 
 

*** 
 
 



 
 अनुक्रमाणिका 

∎ ५ ∎ 

 
गाांधींिे मानवी स्वरूप 

(जानेवारी १९३८) 
 
मागे पाश्चात्य देशाांतून काही मणहने पणरभ्रमि करून भारतवर्षात परत येतो तो मला सारा देश 

ताबडतोब स्वातांत्र्य णमळिार अशा अपेके्षने खडबडून उठलेला आढळला. गाांधीजींनी एका वर्षात स्वराज्य 
णमळवनू देण्यािे विन णदले होते– पि ते णमळणवण्यािा माग ु तर उघडउघड सांकुणितपिािा आणि बाह्य 
अनुष्ठानावर भर देिारा असा णदसत होता. 

 
एवढ्या मोठ्या व्य तीकडून अशा तऱ्हेिे विन उच्चारले गेले असल्यामुळे व्यावहाणरक जगात 

सामान्द्यपिे णहशबेी म्हिून समजली जािारी मािसेही आशचे्या उन्द्मादाने पछाडली गेली होती; आणि अशाांनी 
माझ्याबरोबर रागावनू वादही घातले, की यावळेिा प्रश्न हा केवळ तकुटे लढणवण्यािा नसून तो एक तऱ्हेिे गढू 
सामर्थयु आणि अद् भतु अांतञातान बाळगिाऱ्या अशा एका आध्याक्त्मक अवतारासांबांधीिा आहे ! यािा पणरिाम 
मात्र असा झाला की, आमच्या युगानुयुगे णनष्ट्कळ ठरत आलेल्या राजकारिाला जबाबदार असिारा असा जो 
आमच्या स्वभावातील एक जन्द्मजात कमकुवतपिा, त्यालाि उते्तजन देऊन महात्माजी आपल्या महान् 
ध्येयािी पूर्णत करू पहात आहेत की काय, असा सांशय मनात बळाव ूलागला. 

 
आपि जे तकु बदु्धीला तुच्छ लेखण्यात धन्द्यता मानीत आलो आणि अांधश्रदे्धला णतच्या जागी बसवनू 

णतलाि आध्याक्त्मकतेच्या मोलाने लेखीत आलो, त्यािेि प्रायणश्चत्त म्हिून आपि आज मनाने आणि णनष्ठेने 
णनष्ट्प्रभ बनून राणहलो आहो; आपल्या लोकाांमधील अांधश्रदे्धिा िायदा घेऊन वरिा डोलारा जरी तुम्हाला 
िटकन बाांधता आला तरी पाया मात्र खिति राहील, असे म्हिून मी त्यावळेी महात्माजींना दोर्ष णदला. राष्ट्रीय 
नेता या दृष्टीने महात्माजींणवर्षयीिे माझे मूल्यमापन हे अशातऱ्हेने सुरू झाले– आणि ते तेथेि कायमिे सांपले 
नाही, हे मी माझे महद् भार्गय समजतो ! 

 
X  X  X 

 
इतर महान् कमुयोर्गयाांप्रमािे गाांधीजींनाही आपल्यामधील स्वयांभ ूणनमािश तीिा योर्गय व सुसांगतपिे 

आणवष्ट्कार करता यावा म्हिून कोित्या तरी एका णवराट साधनोपायािी आवश्यकता होती. त्याांनी 
समाजके्षत्रातील अगणित खािखळगे व कुां पिे, आणि ओसाड राजकारिातील अमयाद णनबुुद्धता याांच्यामधून 
वाट काढीत सगळ्या देशािे नेतृत्व स्वीकारून त्याला स्वातांत्र्य णमळवनू देण्यािी जबाबदारी जेव्हा अांगावर 
घेतली, तेव्हा ती घेत असतानाि त्याांनी ते साधन स्वतःकरता णनमाि करून घेतले. या त्याांच्या पणरश्रमामुळे 
त्याांिे व्यक् तमत्व अणधकि सांपन्न व पणरपूिु बनले आहे आणि त्याांच्यामध्ये वसत असलेल्या णवणशष्ट 
प्रणतभागुिाांिा आणवष्ट्कार त्यातून होऊ लागला आहे. अलीकडे मी तर त्याांना एक कलावांत म्हिून ओळखू 
लागलो आहे– अथात् त्याांच्या धार्णमक मताांवरून अगर छांदाांवरून मी त्याांच्याणवर्षयी अनुमाने काढीत नाही, तर 
त्याांच्या मनािे अलौणककत्व णसद्ध करिाऱ्या त्याांच्या व्यावहाणरक कृतीवरून त्याांना समजून घेण्यािा प्रयत्न मी 
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करीत असतो. आणि याि एकमेव न्द्याय्य अशा दृणष्टकोिातून त्याांच्याकडे पाहू लागलो म्हिजे त्याांच्या मानवी 
प्रभावसामर्थयािा मला अिांबा वाटतो. 

 
स्वतः वैरार्गयसांपन्न असूनही दुसऱ्याांच्या उपभोगक्षमतेिा त्याांना णतटकारा नाही. उलट ते त्याांच्या 

जीवनवकृ्षाला रात्रांणदवस पािी घालण्याच्याि खटपटीत असतात. स्वतःच्या जीवनात गणरबीला महत्त्वािे 
स्थान देत असतानासुद्धा जनतेच्या आर्णथक कल्यािाकरता इतया तत्परतेने झटिारा मनुष्ट्य भारतवर्षात 
त्याांच्याणशवाय दुसरा सापडत नाही. स्वतः एखाद्या क्राांणतकारकाच्या उत्साहाने सामाणजक सुधारिा घडवनू 
आिीत असता आपिि उद्दीप्त केलेल्या भावनाांवर ते कडक बांधने घालीत राहतात. मतूीपूजक व मूतीभांजक या 
दोहोंिेही णमश्रि त्याांिे स्वभावात झालेले असल्यामुळे ते जुन्द्यापरुाण्या दैवताांना धूळ माजलेल्या देव्हाऱ्यात 
तसेि राहू देतात, पि जुन्द्या तऱ्हेच्या पूजाणवधीला अणधकाणधक परोपकारशीलतेिे वळि ते नकळत लावीत 
असतात. जाणतसांस्थेवर णवश्वास असल्यािे साांगूनही णतिे सवात बणलष्ठ असे िौकीदार जेथे बसले आहेत अशा 
णठकािावर ते आपले सवात तीव्र हल्ले िढणवतात– पि इतके असूनही त्याांच्यापेक्षा एखाद्या कमी दजाच्या ककवा 
कमी प्रभावाच्या मनुष्ट्याला जी लोककनदा सहन करावी लागली असती ती त्याांना जवळजवळ मुळीि सहन 
करावी लागलेली नाही. 

 
लैं णगक जीवन हे मनुष्ट्याच्या नैणतक प्रगतीशी णवसांगत आहे असे म्हिून ते त्यािा णनरे्षध करतात आणि 

"क्रॉयत्सर सोनाटा"च्या लेखकाइतकेि त्याांना त्यािे वावडेही आहे; पि टॉलस्टॉयप्रमािे त्याांना मनुष्ट्यजातीला 
मोहात पाडिाऱ्या कलगािा णतटकारा मात्र नाही. इतकेि नव्हे तर णस्रयाांच्याणवर्षयी त्याांच्या मनात वसत 
असिारी मृदु भावना ही त्याांच्या स्वभावातील एक अत्यांत अणभजात व णटकाऊ स्वरूपािा असा गुिणवशरे्ष आहे; 
आणि त्याांनी िालणवलेल्या आांदोलनात त्याांच्याबरोबर अत्यांत उत्तम रीतीने व आत्मीयतेने काम करिाऱ्या अशा 
सहकाऱ्याांमध्ये या देशातील काही णियाही सापडतात. 

 
दुष्ट्कमु करिाऱ्या मािसािा दे्वर्ष न करता त्याने केलेल्या दुष्ट्कृत्यािा दे्वर्ष केला पाणहजे अशी त्याांिी 

णशकवि आहे. हा उपदेश आिरण्याला अशय कोटीतील असल्याप्रमािे वाटतो; पि त्याांनी स्वतःच्या 
जीवनापरुता तरी तो शय णततका खरा करून दाखणवला आहे. अणधकृत काँगे्रस पक्षाने णवरोही ठरणवलेल्या 
अशा एका मोठ्या राजकीय पुढाऱ्याला ते एकदा मुलाखत देत असताना मी तेथे हजर होतो. त्याांच्या जागी 
दुसरा एखादा काँगे्रस पुढारी असता तर तो अत्यांत णतरस्कारपूवुक वागला असता पि गाांधीजींिी वृत्ती अगदी 
प्रसन्न होती व त्याला जराही कमीपिा न वाटेल अशा रीतीने ते अत्यांत सणहष्ट्िुतेने व सहानुभतूीपूवुक त्यािे 
म्हििे ऐकून घेत होते. मी मनात म्हटले, हे खरे महापरुुर्ष, कारि ते स्वतःच्या पक्षापेक्षाही िार मोठे, इतकेि 
काय, तर ते आपल्या पक्षनीणतहूनही अणधक मोठे आहेत ! 

 
म्हिून गाांधीजींणवर्षयी जी एक णवशरे्ष गोष्ट लक्षात ठेवली पाणहजे असे मला वाटते ती अशी की, 

राजकारिी, सांघटना करिारे, लोकनायक, नीणतसुधारक अशा णनरणनराळ्या स्वरूपात ते णकती जरी मोठे 
वाटले तरी, त्या सवांपेक्षा ते आपल्या मानवधमाने अणतशय मोठे आहेत; कारि त्याांिी इतर कोितीही स्वरूपे 
अथवा काये त्याांिे मानवांत्व मयाणदत करू शकत नाहीत. ककबहुना त्याांना या त्याांच्या मानवतेतूनि स्िूर्णत व 
आधार णमळत आला आहे. ते अगदी अट्टल ध्येयवादी असून सवलुौणकक व्यवहाराला आपली आवडती 
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नीणतसूते्र लागू करीत राहण्यािे त्याांना जरी वडे असले, तरी तत्त्वतः ते मनुष्ट्यपे्रमी आहेत– कल्पनापे्रमी नव्हे; 
यामुळेि तर ते आपल्या क्राक्न्द्तकारक योजनाांिी अांमलबजाविी करण्यािे कामी इतके दक्ष व स्थैयुशाली असू 
शकतात. एखादा सामाणजक स्वरूपािा प्रयोग करून पाहण्यािे त्याांनी ठरणवले म्हिजे प्रथम ते तो प्रयोग 
स्वतःवर करून घेतात; दुसऱ्याकडून त्यागािी अपेक्षा करण्यापूवी स्वतः त्यािी ककमत देऊन पहाण्याणवर्षयी 
त्याांिा कटाक्ष असतो. अनेक समाजवादी म्हिणविारे लोक स्वतःिे णवणशष्ट हक्क सोडण्यापूवी दुसऱ्याांिे हक्क 
आधी णहरावनू घेतले जातात की नाही यािी वाट पाहत बसतात, तर गाांधीजी दुसऱ्याांना स्वाथुत्यागािा उपदेश 
करावयास जाण्यापूवी स्वतः तो आिरून दाखणवतात. 

 
भारतवर्षांत व इतर देशातूनही असे णकत्येक देशभ त सापडतील की ज्याांनी स्वदेशापायी गाांधीजींच्या 

इतकाि स्वाथुत्याग केलेला आहे, णकत्येक असेही सापडतील की ज्याांना त्याांच्याहीपेक्षा जबरदस्त णशक्षा 
भोगाव्या लागल्या आहेत; धार्णमक के्षत्रात सुद्धा या देशात असे काही तपस्वी लोक आढळतील की ज्याांच्या 
खडतर व्रतािरिाांशी तुलना करता गाांधीजींिे जीवन हे णकतीतरी सुखािे वाटाव.े पि ते देशभ त म्हिजे 
णनव्वळ देशभ ति, यापलीकडे काही नाही; त्यािप्रमािे ते तपस्वी म्हिजे केवळ आध्याक्त्मक स्वरूपािा 
व्यायाम करिारे मल्ल, स्वतःच्याि गुिाांमध्ये गुरिटलेले मानव. त्याांिे उलट गाांधीजी मात्र स्वतःच्या महान् 
सद् गुिाांपेक्षाही महान् आहेत ! 

 
त्याांच्या नावाशी सांलर्गन झालेल्या सुधारिाांपैकी कुठल्याि सुधारिेिी मूळ कल्पना त्याांिी स्वतःिी 

नव्हती; त्यापैकी बहुतेक सगळ्या त्याांच्या पूवीच्या अगर समकालीन व्य तींनी प्रणतपादलेल्या व प्रिारलेल्या 
आढळतात. भारतवर्षातील ग्रामोद्धाराकरता णवधायक कायुक्रमािी जरूरी, मुलाांच्या णशक्षिात 
हस्तव्यवसायास महत्त्वािे स्थान देण्यािी आवश्यकता, कहदुधमातील अस्पृश्यतेच्या दुःस्वप्नािा भांग करियािी 
णनकड या सवु बाबतीत काँगे्रसने त्या मान्द्य करण्यािे आधी णकती तरी णदवस मी स्वतः णलणहले आहे व प्रिार 
केला आहे. तरी पि ही गोष्टी कोिीही नाकबूल करू शकत नाही की, त्याांनी हे कायुक्रम हाती घेताि 
त्याांच्यामध्ये जी एक स्िूर्णतदायक श ती णनमाि झाली तशी ती पूवी कधीही झालेली नव्हती; कारि यावळेी 
त्याांच्या पाठीशी उभी असिारी सांिालक श ती ज्या णसद्ध पुरुर्षािी आहे तो आपल्या ध्येयाशी अत्यांत तन्द्मय 
झालेला असा असून त्याच्या दृष्टीपढुील सारे आदश ु त्याच्या साऱ्या जीवनाशी सांपूिुपिे णनगडीत झालेले 
आहेत. 

 
त्याांनी आपल्या अकहसेच्या तत्त्वञातानािी उभारिी साधनाांच्या शुद्धतेवर व सत्यतेवर भर देऊनि केली 

आहे, ही गोष्ट त्याांच्या गांभीर व दृढ स्वरूपाच्या मानवत्वािी साक्ष देते; कारि णतिा कटाक्ष असा आहे की, 
स्वतःच्या वैयक् तक अथवा सामुदाणयक हक्काांसाठी लढत असताना आपि आपले अणधकार अशा तऱ्हेने 
प्रस्थाणपत केले पाणहजेत की, त्यामुळे जीवसृष्टीबद्दल आदर बाळगण्याणवर्षयीिे जे आद्य मानवी कतुव्य त्यात 
अांतर पडता कामा नये. हल्  ली अक्स्तत्वात असिारे काही णवणशष्ट वगांिे अणधकार व हक्क हे प्रथम कहसेच्या 
जोरावर णमळणवले गेले होते व त्याांिे रक्षिही कहसेनेि केले जात आहे, म्हिून त्याांिा नाश करावयािा 
असल्यास तोही कहसेनेि करावा लागेल असे म्हििे म्हिजे केवळ एक कधीही न सांपिाऱ्या िक्रापत्तीत 
सापडण्यासारखे आहे. कारि प्रिणलत असलेल्या समाजव्यवस्थेणवरुद्ध योर्गय अगर काल्पणनक स्वरूपाच्या 
तक्रारी करिाराांिी सामान्द्यपिे वाि कधीि पडत नाही, तेव्हा अशा सवुि लोकाांना वरील तत्त्वानुसार स्वतःवर 



 
 अनुक्रमाणिका 

कोित्याही तऱ्हेिी नैणतक जबाबदारी पडू शकत नसून आपि कहसेच्या णिखलातून माग ुकाढीति आपले ध्येय 
गाठिार अांसे ठासून साांगण्यािा हक्क प्राप्त होईल. कोठे ना कोठे तरी या िक्रािा भांग झाला पाणहजे. हा भांग 
प्रथम घडवनू आिण्यािे श्रये आपल्या देशाने प्राप्त करून घ्याव.े हीि गाांधीजींिी इच्छा आहे. 

 
यात कदाणित त्याांना यश येिारही नाही. मनुष्ट्यजातीला आपल्या पापाांपासून परावृत्त करण्याच्या 

प्रयत्नात कदाणित ते बदु्ध-णिस्ताांप्रमािे पराभतू होतील. पि भणवष्ट्यकालाकरता आपल्या जीवनािा नमुनेदार 
आदश ुसवांपुढे ठेवनू जािारा म्हिून मात्र त्याांिी स्मृणत णिरांतन कालपयंत णटकून राहील. 

 
 

*** 
∎ ६ ∎ 

 
(थोर सांत) 

(२८ िेबु्रवारी १९३९) 
 
सामान्द्य मािसाांच्यापेक्षा णवशरे्ष उच् ि अशा मनोभणूमकेवर आरूढ होऊन णविार करू शकिारे व 

इणतहासाला नव े वळि लावनू देिारे असे काही श्रेष्ठ पुरुर्ष आपल्याला वळेोवळेी राजकारिाच्या के्षत्रात 
उदयाला येताना णदसतात. ते ज्या श तींिा उपयोग करतात त्या जवळजवळ भौणतक श तींच्या इतया प्रभावी 
व णनघृुि असतात; आणि त्याांच्या साहाय्याने लोभ, भय, पोकळ अणभमान वगैरेसारख्या मानवी मनाला 
कमकुवतपिा आििाऱ्या मनोवृत्तींिा ते गैरिायदा घेत असतात. 

 
महात्मा गाांधींनी भारतवर्षाच्या स्वातांत्र्यािी िळवळ ज्यावळेी सुरु केली, त्यावळेी त्याांच्या हाती अशा 

तऱ्हेिी एखादी शक् तही नव्हती अथवा लोकणनयांत्रि करण्यािा एखादा जबरदस्त अणधकारही नव्हता. पि 
त्याांच्या व्यक् तमत्त्वाांतून उिाळिारे तेज मात्र णवलक्षि शोभायमान व सांगीताने पणरपूिु भरलेले असे होते ! 
इतराांवर या तेजािा एवढा प्रिांड प्रभाव पडण्यािे कारि म्हिजे त्याांत सामावलेली स्वयांस्िूतीने आत्मसमपुि 
करण्यािी श ती हेि होय! याकरताि तर भारतीय जनतेला त्याांच्यामध्ये जी एक क्लष्ट प्रश्न सहजरीतीने 
हाताळण्यािी हातोटी दृष्टीस पडते णतिे णवशरे्ष महत्त्व वाटत नसून त्याांच्या स्वभावात जो एक णनभेळ व णनव्याज 
सत्यािा आणवष्ट्कार झालेला आहे त्यािेि खरे कौतुक वाटते. व्यावहाणरक राजकारि हे त्याांिे मुख्य कायुके्षत्र 
असतानाही ज्याांिे ितैन्द्य मानवी स्वभावाच्या णित्रणवणित्र आणवष्ट्काराांना पुरून उरते आणि साांसाणरक जीवाांना 
अनांत प्रञेाततून उगम पाविाऱ्या प्रकाशणकरिाांच्या णदशनेे अणभमुख करते, अशा महात्म्याांच्या कोटीत लोक त्याांना 
बसव ूपहातात, त्यातीलही रहस्य हेि आहे. 

 
(शाांणतणनकेन) 
 
 

*** 
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∎ ७ ∎ 

 
("णवश्वभारती"– णवर्षयक पत्र) 

(१९-९-१९४०) 
 
प्रस्तुत पुस्तकािे गुजराथी भार्षाांतर माझे स्नेही श्री. बिुभाइ शुल याांनी १९४८ साली केले. त्याांनी 

आपल्या प्रस्तावनेत रवीन्द्रनाथ व महात्मा गाांधी या दोघाांमध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारािा काही भाग गुजराथीत 
णदला आहे. हा भाग गाांधी-साणहत्यािे सुपणरणित अभ्यासक श्री. भाऊ धमाणधकारी याांिे नजरेस आिून देताि 
माझे णवनांतीवरून त्याांनी त्याांिे मराठी भार्षाांतर त्वणरत उपलब्ध करून णदले. त्यापकैी रवीन्द्रनाथाांिे 
"णवश्वभारती"च्या स्थैयासांबांधीिे एक पत्र या पणरणशष्टाांत घालिे योर्गय वाटते. पत्र खालीलप्रमािे. (२६-१-
१९८४) 

 
णप्रय महात्माजी,  उत्तरायि, १९-२-१९४० 
 
आज सकाळी थोड्याि वळेापूवी तुम्ही ‘णवश्वभारती’ केन्द्राच्या कायुपद्धतीवर उडत उडत नजर 

टाकली आहेत. णतच्या गुिदोर्षाणवर्षयी तुम्ही मनात काय अांदाज बाांधले असतील ते मला माहीत नाही. 
आपल्याला माहीत आहे की, ही सांस्था स्वतःच्या प्राथणमक अवस्थेत जरी राष्ट्रीय असली तरी णतिे अांतयामीिे 
रूप आन्द्तरराष्ट्रीय आहे; आणि णतला उपलब्ध असलेल्या सवु साधनाांणनशी ती भारतीय सांस्कृतीिें अणतर्थय 
जगातील इतर देशाांना देऊ करीत आहे. 

 
आिीबािीिी एक वळे आली होती, अशा समयी तुम्ही णतला कोसळून पडण्यापासून वािणवलेत, आणि 

णतला स्वतःच्या पायाांवर उभी केलीत. या मतै्रीपूिु कामणगरीबद्दल आम्ही तुमिे सदैव ऋिी आहोत. 
 
आणि आता तुम्ही शाांणतणनकेतनिा णनरोप घेऊन िालला आहात त्याअगोदर मी तुम्हास 

अांतःकरिपूवुक एक कळकळीिी णवनांती करू इक्च्छतो; ती ही की, या सांस्थेला तुम्ही राष्ट्रीय सांपत्ती म्हिनू 
मानीत असाल, तर णतला तुम्ही आपल्या छायाछत्राखाली कायमिी घेत असल्यािी र्गवाही द्यावी. ‘णवश्वभारती’ 
ही माझ्या जीवनािी सवोत्तम मत्ता वाहिारी नौकाि आहे असे तुम्ही समजा ! माझ्या देशबाांधवाांनी णतिे जतन 
कराव ेअसा खास दावा ती करू शकेल अशी मला आशा आहे. 

 
  सपे्रम 
  रवीन्द्रनाथ ठाकूर 

 
 

*** 


