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णनवेदन 
 

आिायव भागवत याचं्या संकचलत साचहत्यािा दुसरा खंड प्रचसद्ध करताना साचहत्य संस्कृती मंडळाला 
चवशषे आनंद होत आहे. हा खंड प्रा. अ. के भागवत याचं्या सहकायामुळेि प्रचसद्ध होत आहे. याबद्दल त्यािें 
आभार. 

 
पचहल्या खंडात आिायव भागवत याचं्या चलखाणापैकी इस्लामिी चशकवण, अध्यात्म आचण चवज्ञान, 

स्त्रीिे समाजातील स्थान, ध्येयवादािे चवविेन, समाज धारणेिी नवी मूल्ये इत्यादी चवषय येऊन गेले. त्याचं्या 
काही कचवताही त्यात प्रचसद्ध झाल्या आहेत. थोडक्यात, आिायांिी जीवनदृष्टी आचण त्यामागे असलेले 
तत्त्वज्ञान यावरच्या लेखािें संकलन पचहल्या खंडात झाले. या दुसऱ्या खंडात प्रा. भागवत यानंी आिायांच्या 
साचहत्यचवषयक चलखाणािे संकलन केले आहे. एका रीतीने हे आिायांिे साचहत्यसमीिाशास्त्रि होय. 
आिायव भागवत यािंी जीवन व साचहत्य याचं्याकडे पाहण्यािी चवचशष्ट दृष्टी होती. त्यामुळे आिायांच्या 
चलखाणािा हा दुसरा खंड महाराष्ट्रातील नवीन चपढीला नेहमीि स्फूर्ततप्रद होत राहील, याचवषयी मला शकंा 
नाही. पचहल्या खंडाप्रमाणेि हा दुसरा खंडही प्रचसद्ध करताना साचहत्य संस्कृती मंडळाला आनंद होत आहे, 
हे सागंणे नकोि. आिायव म्हणजे महाराष्ट्रािे एक ऋषी. त्यािें साचहत्य प्रकाचशत करणे हे ऋचषऋणि होते. 
ते कतवव्य आमच्याकडून पुरे होत आहे ही भाग्यािी गोष्ट. 

 
२ ऑक्टोबर, ८६   सुरेन्द्र बारलिगे 
४२, यशोधन  अध्यि, 
चदनशा वाच्छा रोड, मंुबई — ४०० 
०२०. 

 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण संस्कृती 
मंडळ 
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प्रास्ताणवक 
 

-१- 
 

आिायव भागवताचं्या संकचलत वाङ्मयाच्या पचहल्या खंडात त्यािंी जीवनदृष्टी आचण तीवर 
आधरलेले त्यािें ताचत्त्वक चविार आलेले आहेत. हे चविार महाराष्ट्रातील व भारतातील सामाचजक, 
राजकीय, धार्तमक, सासं्कृचतक घडामोडी, चटळक-गाधंी यासंारखे चविार व आिार िेत्रातील नेते, त्यानंी 
केलेली आंदोलने व तत्संबंधीिे त्यािें चविार व मूल्यकल्पना यावर आधारलेले आहेत. संकचलत वाङ्मयाच्या 
ह्या दुसऱ्या खंडात आिायांच्या मुख्यतः साचहत्यचवषयक चलखाणािे संकलन आहे पण त्यापेिाही महत्त्वािे 
म्हणजे आिायांनी स्वतःच्या काही मूल्यचवषयक कल्पना मापदंडासारख्या वापरून काही साचहत्त्यकाचं्या 
कृतींना त्या लावनू त्यािें मूल्यमापन करण्यािा प्रयत्न केला आहे. यातल्या काही कल्पना आपल्या समोरील 
साचहत्यकृतींवरून आिायांनी काढलेल्या आहेत, तर काही त्याचं्या स्वतःच्या संस्कृत, मराठी, इंग्रजी ककवा 
बगंाली साचहत्त्यक ककवा समीिक यािंा वािनातून अथवा चववेिनातून घेतलेल्या आहेत. 

 
पचहल्या खंडातील दुसऱ्या भागात ‘महाराष्ट्रािा मूल्यचविार’ ह्या चवषयावरील आिायांच्या 

चलखाणािे संकलन आहे. त्यात मराठी साचहत्य अथवा सामाचजक इचतहासातील काही पथंािंा ककवा 
आंदोलनािंा परामशव घेतलेला चदसतो. उदाहरणाथव महानुभावपथं, संतकवी, संयुक्तमहाराष्ट्र आंदोलन 
इत्यादी. हे लेख ककवा भाषणे साचहत्य ककवा भाषा यांसंबधंी असली तरी त्यािंा हेतू साचहत्यािे पचरशीलन, 
रसग्रहण ककवा मूल्यमापन करण्यािा नाही. साचहत्य हे साधनभतू मानलेले असून त्यातून जी जीवनदृष्टी 
ककवा ज्या मूल्यकल्पना प्रतीत होतात त्यािें सामाचजक, समाजशास्त्रीय ककवा सासं्कृचतक अंगानंी पचरशीलन 
केलेले चदसते. याउलट दुसऱ्या खंडात आपण जे साचहत्यािे चनकष चनधाचरत केले आहेत त्यािें उपयोजन 
करून साचहत्यकृतींिे समीिण करण्यािा ककवा त्यािंा रसास्वाद घेण्यािा प्रयत्न आहे. 

 
आिायांनी स्वतःच्या चलखाणासंबधंी म्हटले, “माझी लेखनाकडे प्रवृत्ती कमी असल्याने मायया 

वैिाचरक जीवनािा चवकास कसा होत गेला ह्यािे व्यवत्स्थत चनरूपण करण्यािा माझा चविार आहे.” (प्रस्तुत 
खंड प.ृ १११) हा चविार प्रत्यिात आला असता आचण आिायांनी स्वतःि आपल्या चविारािंा मागोवा घेतला 
असता तर त्याला अस्सल दस्तऐवजािे स्वरूप आले असते. आिायव स्वतःच्या चविारािंी कठोर, वस्तुचनष्ठ, 
चिचकत्सा करू शकत असत. ककबहुना स्वतःिे आत्मचनरीिण व परीिण करून जे चनष्ट्कषव त्यानंी काढले 
त्यावंर आधारून आपल्या मूल्यकल्पनात व आिारात पचरवतवन करण्यािे धैयव त्यानंी आयुष्ट्यभर दाखचवले हे 
त्यािें वैचशष्ट्यि आहे. त्यानंी वळेोवेळी केलेल्या साचहत्यचनर्तमतीवरून त्याचं्या चलखाणाच्या उत्क्राा्तीिा 
मागोवा घेणे शक्य आहे. आिायांिा जीवनचवषयक चविार म. गाधंींप्रमाणेि साफल्यवादी होता. तत्त्वज्ञान, 
धमव, राजकारण, समाजकारण, चशिण, व्यक्तीिे अथवा साचहत्यािे मूल्यमापन या कोणत्याही चवषयावर 
चलहीत असता त्या त्या चवषयािी ताचत्त्वक पार्श्वभमूी आिायव प्रत्यि चवशद तरी करतात ककवा ती त्याचं्या 
चलखाणामागे अचभपे्रत असते. त्यामुळे त्यानंी कोणत्याही चवषयावर चलचहले तरी त्यामागील ताचत्त्वक, 
वैिाचरक पार्श्वभमूी लिात येण्यास अडिण पडत नाही. त्याचं्या मूल्यकल्पनाही स्पष्टपणे प्रतीत होतात. 
त्यामुळे त्याचं्या चलखाणात एक तऱ्हेिा बाधेंसूदपणा चदसून येतो. चवपुल व चवस्तृत चलखाणामध्ये ज्या 
चविारधारा असतात त्यातंही एकवाक्यता चदसून येते. असे असले तरी काही अडिणी येताति. एक म्हणजे 
त्यानंी प्रकट केलेले चविार एकमेकाशंी इतके एकजीव झालेले असतात की त्यािें अभ्यासासाठी काटेकोर 
वगीकरण करणे कठीण पडते. दुसरी अडिण अशी की आकलनाच्या सोयीसाठी चवषयवारीने केलेले हे 
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वगीकरण त्याचं्या चविाराचं्या उत्क्राा्तीिा मागोवा घेण्यात अडथळे चनमाण करते. कारण असा मागोवा 
घेण्यासाठी ज्या काळात लेख चलचहले गेले त्यािंा कालानुक्राम लिात घ्यावा लागतो. चवषयवारीने वगीकरण 
केल्याने चनरचनराळ्या काळातले चविार एकत्र येऊ शकतात. म्हणून आिायांच्या चविारप्रवासािा मागोवा 
घेताना काळािे भान ठेवणे अगत्यािे ठरते. तसे करण्यािा प्रयत्न या प्रस्तावनेत केला आहे. 

 
णवचार प्रवासाचा मागोवा व स्स्ित्र्ंतरे  
 

“जीवन व साचहत्य याचं्याकडे पाहाण्यािी माझी एक मूलभतू व चवचशष्ट दृष्टी आहे. पण ती काही 
नवीन नाही. पूवािायांनी ज्या गोष्टी साचंगतल्या त्याि मी वगेळ्या शब्दात माडंीत आहे.” असेही आिायांनी 
चवनयाने उद गार काढले आहेत (प्रस्तुत खंड प.ृ २३७). साचहत्याकडे पाहण्यािी त्यािंी मूलभतू दृष्टी समजून 
घेण्यासाठी त्याचं्या चविारप्रवासािा मागोवा घेणे अवश्य आहे. तसेि त्याचं्या चविारातील त्स्थत्यंतरेही लिात 
घेतली पाचहजेत. ही त्स्थत्यंतरे पचहल्या खंडातील चलखाणात चदसून आलेली आहेत आचण त्यािंा उल्लेख 
पचहल्या खंडाच्या प्रस्तावनेत केलेला आहे. येथे पचहल्या खंडातील, त्स्थत्यंतरािंी व मूल्यकल्पनािंी दुसऱ्या 
खंडातील साचहत्यचविाराशंी सागंड घालण्यािा प्रयत्न करावयािा आहे. 

 
आिायव भागवतािंा जीवनप्रवास १९०३ ते १९७३ हा बायबलने साचंगतल्याप्रमाणे ‘तीन चवसा आचण 

दहा’ वषांिा. त्याचं्या चविाराचं्या जडणघडणीच्या पाठीमागे संस्कृत भाषेिे व कहदू धमवशास्त्रािे सखोल 
अध्ययन, एकोचणसाव्या शतकातील सामाचजक व राजकीय त्स्थत्यंतरे आचण मूल्यचविार यािंी पार्श्वभमूी 
आहे. चवसाव्या शतकात चवद्याथीदशते वािलेले पूवािायव लोकचहतवादी, चिपळूणकर आचण आगरकर, तसेि 
प्रत्यि पाचहलेले ऐकलेले आचण वािलेले लो. चटळक आहेत. ज्यािंा प्रत्यि चनकट सहवास घडला असे 
चशवराम महादेव पराजंपे आहैत तत्कालीन इंग्रजी चशिण घेतलेल्या सुचशचितापं्रमाणे त्यानंी इंग्रजीतील 
तत्त्वज्ञान, शके्सचपअर, शॉसारखे नाटककार, इमसवन, थोरो इत्यादींिेही सखोल वािन केले होते. 
लोकमा्याचं्या आचण त्याचं्या सहकाऱ्याचं्या जाज्वल्य देशाचभमानािा, इंग्रजाशंी लढा देण्यास त्यानंी 
दाखचवलेल्या अतुलनीय धैयािा आचण त्यागािा पचरणाम होऊन जनतादेवीने स्वयंवरात लोकमा्यानंा माळ 
घातल्यािी कल्पना आिायांनी वयाच्या सतराव्या वषी केलेल्या काव्यात गोवली आहे, हे आपण पाचहले. 
घरातील कमवठपणािे वातावरण, सोंवळेपणा, ‘उच्च’ जातीत ज्म झाल्यामुळे अंगी बाणलेला अहंकारी 
जात्यचभमान व ह्या सवांवर भारतात म. गाधंींच्या झालेल्या उदयामुळे आचण प्रभावामुळे झालेले आघात [आिायव 

श.ं द. जावडेकर, ‘पुरोगामी साचहत्य’, पुणे १९४१] व त्यामुळे घडून आलेली त्स्थत्यंतरे फार महत्त्वािी आहेत. पूवीच्या 
कमवठपणािी जागा सामाचजक दृष्टीने प्रगत अशा सववधमवसमवायाने घेतली हळूहळू त्याचं्या अध्यात्माने सुद्धा 
इहवादािे स्वरूप घेतले आचण ईर्श्रभक्तीपासून नव्या ईर्श्राच्या चनर्तमतीच्या आवश्यकतेवर त्यानंी भर 
चदला. देवदानवा नरे चनर्तमले ह्या केशवसुताचं्या चविारसरणीिा त्यानंी स्वीकार केला. मोिकल्पना ही 
कोणतीही परलोकातील मुक्ती नसून ती ह्याि देही, ह्याि डोळा अनुभवण्यािी एक अवस्था आहे व चतिे 
साधम्यव जीवनमुक्तीच्या कल्पनेशी त्यानंी १९४९ च्या सुमारास माडूंन दाखचवले हेही आपण पाचहले (पाह खंड 
१, प्रस्तावना प.ृ सव्वीस-सत्तावीस) आिायांच्या जीवनात दोन महायुदे्ध होऊन गेली. म. गाधंींच्या अचभनव 
सत्याग्रह युद्धात त्यानंी प्रत्यि सैचनक म्हणून भागि घेतला. जनतेने चनकराने चदलेल्या लढ्यामुळे व 
जागचतक पचरत्स्थतीच्या रेयामुळे भारताला चमळालेले स्वातंत्र्य त्यानंी पाचहले. त्याबरोबरि देशािी झालेली 
फाळणी व चतच्यातून उद भवलेले हत्याकाडं, त्याला जोडूनि झालेली म. गाधंींिी चनघृवण हत्या, या सवव 
गोष्टींिे आिायव सािी होते. या आपत्तींवर मात करून स्वतंत्र भारताला समतेवर व सम्यायावर आधारलेली 
राज्यघटना व ती अमलात आणण्यासाठी जवाहरलाल नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली झालेले प्रयत्न, पाचकस्तानशी 
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झालेली दोन युदे्ध, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन व संयुक्त महाराष्ट्रािी स्थापना, चवनोबा भाव्यािें भदूान 
आंदोलन, पिीय राजकारण सोडून जयप्रकाश नारायण यानंी भदूान, आंदोलनात स्वतःला जीवनदानी असे 
संबोधन वाहून घेणे इत्यादी महत्त्वाच्या घटना आहेत. 

 
ह्या झंझावाती घडामोडीतील मोठ्यात मोठी आचण सूक्ष्मात सूक्ष्म अशी स्प्दने चटपण्यात आिायांच्या 

संवदेनिम मनाने साइयमोग्राफच्या सुईिी तत्परता दाखचवली. आपल्या बुचद्धसामर्थ्याने त्यानंी ह्या सवव 
घडामोडींिी छाननी केली. हे करताना चविार, कल्पना, भावना ह्यावर आधारलेले काव्य, नाय, कथा, 
कादंबरी हे लचलत प्रकार बहुसंख्य इतर राजकीय कायवकत्यांप्रमाणे त्यानंी दुलव चिले नाहीत. आपल्या 
स्वतःबरोबरि सभोवतालच्या समाजाच्या मानचसक, आध्यात्त्मक व सृजवनशील शक्तींिे पचरपोषण व्हावे, 
नवनवीन जाचणवािें अंकुर रुजावे, सहानुभतूीच्या किा तळागळातील जनतेच्या दुःखा पयंत रंुद व्हाव्या 
ह्यासाठी त्यानंी आपली आस्वादिमता नव्याि सतत स्वागत करण्यासाठी उत्सुक व टवटवीत ठेचवली. 
टागोर, इक्बाल, खचलल चजब्रान यासंारख्या परभाषी ककवा परदेशीयाचं्या तसेि अनेक महाराष्ट्रीय ककवा 
यरूोपीय साचहत्यकारािंा आचण त्याचं्या कृतींिा त्यानंी पचरिय करून चदला एवढेि नव्हे तर त्यािें भाषातंर-
अनुवाद मराठीत व्हाव ेह्यासाठी र. ग. जोशी, श्रीपाद जोशी, डॉ. ना. ग. जोशी ह्या व दुसऱ्या समथव लेखकानंा 
प्रोत्साहनही चदले. त्याचं्या रचसकतेिा आवाका, गचतमानता आचण नव्यािे ग्रहण करण्यात त्यानंी 
दाखचवलेली तत्परता चवस्मयकारक आहे. चवशषेतः १९२०-४५ व १९४६-७० ह्या काळात मराठी 
वाङ्मयचनर्तमतीला उधाण आल्यावर व नवनव ेप्रयोग करण्यािी साचहत्त्यकािंी ईष्ट्या बळावल्यावर, आपण 
ज्या परंपरेत वाढलो त्यापेिा अगदी वगेळ्या वाटा आचण वळणे अवलोकन करण्यात, व त्या आत्मसात 
करण्यात त्यानंी जो उत्साह दाखचवला तो चनचिति स्वागताहव होता. राजकीय व सामाचजक िेत्रात म. 
गाधंींच्या प्रभावाने जु्या कमवठपणािी जागा सववधमवसमवायाने घेतली, सम्यायावर आधारलेल्या 
समताचधचष्ठत समाजरिनेिी त्यानंी आिायव जावडेकराबंरोबर तरफदारी केली. महाराष्ट्रातील मध्यमवगाला 
प्रथम न पिलेला गाधंीवाद त्यानंी बुचद्धवादी भचूमकेवरून अत्यंत चहरीरीने व आवशेाने माडंला. गाधंीजींच्या 
अचभनव जीवनचशिण पद्धतीमध्ये सचक्राय भाग घेऊन ह्या पद्धतीच्या चविार व आिारधनात त्यानंी मोलािी 
भर घातली. ‘गाधंीवादी अकहसेिा त्याचं्याइतका कहसात्मक प्रिार दुसऱ्या कोणी केला नाही’ ही िाटूक्ती साथव 
वाटावी अशा तऱ्हेिे त्यािें चवविेन असे. पण गाधंीजींिेसुद्धा त्यानंी अंधानुकरण केले नाही. मोि, 
ईर्श्रकल्पना, सं्यास इत्यादी महत्त्वाच्या बाबतीत १९३५-४१ च्या सुमारास त्यानंी चमत्र, स्वतंत्र, पथृगात्मक 
अशी भचूमका समथवपणे माडंली, हेही आपण पचहल्या खंडात पाचहले. 

 
ध्येयवादी जीवनािे आपण उपासक असूनही तत्त्वपे्रमाने येणाऱ्या कठोरतेिा आचण मानवतेमुळे 

येणाऱ्या दुबवलतेिा आपण त्याग केला. संसारातील भावनािंी कोमलता व मंगलत्व आपण समजू लागलो. हे 
त्यानंी मृणाचलनी देसाईंना १९४४ मध्ये चलचहले. आिायांच्या चविारातले हे पचरवतवन फार महत्त्वािे आहे. 
(पाह खंड १ प.ृ २८६-८७). 

 
ह्या दुसऱ्या खंडात तर त्यानंी गाधंीजींच्यापेिा वगेळी, स्वतंत्र व अचधक समावेशक अशी भचूमका 

साचहत्यचविारात व साचहत्य-कृतींच्या समीिणात माडंली. गाधंीजींिी भचूमका कलेच्या व साचहत्याच्या 
बाबतीत उघडपणे बोधवादी होती. संगीतामध्ये मीराबाई, कबीर ककवा तुकारामाचद संतािें भत्क्तसंगीति 
केवळ त्यानंा रुित असे. आपण स्वतः चनसगापासून आनंद घेऊ शकतो तेव्हा आपणास कोणाही चित्रकाराच्या 
मध्यस्थीिी आवश्यकता नाही असे गाधंीजी प्लेटोप्रमाणे म्हणत. साचहत्याने उद बोधनािे कायव कराव ेअसे 
आिायव भागवत मानीत, तरीही टागोराचं्या काव्यािे कलामोल ते मानीत असत व त्यातील सौंदयव ते रचसक 
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आस्वादकाच्या भचूमकेतून प्रकट करीत. सामाचजक व आर्तथक बाबतीतही गाधंीवादाने समाजवादािे रूप 
घ्याव ेहा स्वतंत्र चविार त्यानंी आचण जावडेकरानंी १९३४ नंतर माडंला. स्वातंत्र्यसंपादनानंतर कग्गे्रसपि 
राजकीयदृष्ट्या चवसर्तजत करावा आचण कग्गे्रसपिीयानंी लोकसेवकािंी भचूमका घेऊन जनचशिणािे व्रत पुढे 
िालवावे हा गाधंीजींिा चविार जावडेकर आचण भागवत ह्या दोघानंीही आग्रहाने प्रचतपादन केला. 

 
आ. भागवताचं्या कितनाला आचण चविारांना एक चवचशष्ट चदशा लागली ती बऱ्याि प्रमाणात प्रचसद्ध 

चवद्वान् श्री. के. ल. दप्तरी याचं्या सहवासाने. १९२६ साली आिायव नाचशकमधील पिंवटीमध्ये शकंरािायव 
डॉ. कुतवकोटी यानंी स्थाचपलेल्या संस्कृत चवद्यालयात संस्कृतच्या सखोल अभ्यासासाठी गेले होते. श्री. 
दप्तरी हे त्या वळेेस चवद्यालयािे प्रमुख होते. तेथे असताना, पहाटे उठून आिायव काही ध्यानधारणा करीत 
असत. दप्तरींनी आिायांना चविारले, ‘हे तुम्ही काय करता?’ आिायांनी, आपण जे करीत होतो त्यािा 
तपशील साचंगतला. तेव्हा दप्तरी म्हणाले, ‘मी एखादा सामाचजक ककवा आध्यात्त्मक मुद्दा घेऊन त्यािे कितन 
करतो. त्यामुळे चविारानंा आचण आिारानंा अचधक नेमकी चदशा चमळते.’ तेव्हापासून आपल्या चविारानंा आचण 
आिारानंा वगेळी व नेमकी चदशा चमळाली व आपण बदललो असे आिायांनी आपले भािे मलकापूरिे डॉ. 
दत्ता जोशी याचं्याकडे उद गार काढले.  

 
प्रस्तुत खंडात साचहत्यचविार हा प्रमुख असल्यामुळे त्यािा अचधक चविार करावयािा आहे, परंतु त्या 

आधी आिायांनी साचहत्याचभरुिीिे संवधवन करण्यासाठी आचण इष्ट मूल्याचं्या संवधवनासाठी जो प्रसार व प्रिार 
केला त्याच्यावर येथे एक चवहंगम दृचष्टिेप टाकणे योग्य होईल. आज केवळ गं्रथालयाचं्या कपाटात बचंदस्त 
होऊन पडलेल्या व चवस्मृतीच्या पडद्याआड गेलेल्या अनेक कवी आचण तत्वकितकाचं्या तसेि देशसेवकाचं्या 
िचरत्र आचण िाचरत्र्यािी त्यानंी वािकानंा नव्याने ओळख करून चदली. उदाहरणाथव, १९४६ मध्ये चलचहलेली 
‘राधारमणािें काव्यस्वरूप’ (प्रकरण २१) ही प्रस्तावना ककवा स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यािें एक सहकारी नाना 
काणे (प्रकरण ३६) याचं्या समर्तपत जीवनािा त्यानंी करून चदलेला हृद्य पचरिय (१९३८). ह्यात उल्लेखनीय 
गोष्ट म्हणजे जु्याच्या पे्रमाने त्यानंी आपल्या नव्याच्या आकलनाला आचण स्वीकाराला कधी बाधा येऊ चदली 
नाही. नव्या साचहत्त्यकाचं्या वगेळ्या मूल्य-कल्पना, आशय-आचवष्ट्कारािे चभन्न प्रयोग, भावना, कल्पना आचण 
संवदेना यािें नवनव े उ्मेष त्यानंी स्वतः समजून घेण्यािा प्रयत्न केला व ते आपल्या वािकापंुढे ककवा 
श्रोत्यापंुढे माडंण्यािा सतत प्रयत्न केला. उदाहरणाथव मंगेश पाडगावकराचं्या ‘धारानृत्या’िी त्यानंी १९५० 
मध्ये चलचहलेली प्रस्तावना (प्रकरण ३२) ककवा मढेकरावंरील ‘नवकवीिा अस्त’ (१९५६) हा मृत्युलेख 
(प्रकरण ३३) मढेकरावंर शासनाने भरलेल्या अश्लीलतेच्या खटल्यात आिायांनी मढेकराचं्या बाजूने साि 
देऊन तीत मढेकराचं्या काव्यातील अश्लीलता, ग्राम्य उल्लेख इत्यादी तथाकचथत आिेपाहव गोष्टी कलेच्या 
दृष्टीने अपचरहायवि नव्हे तर आवश्यक आहेत, असे त्यानंी म्हटले. ही त्यािंी कामचगरी अभतूपूवव म्हणावी 
लागेल. प्रस्तुत खंडात खचलल चजब्रानच्या ‘त्स्पचरट स चरबेचलयस’ ककवा ‘बडंखोर आत्मे’ (प्रकरण २६), या 
कथासंग्रहातील ‘गुलबदन’ ह्या कथेिी नाचयका आपल्यावर बाळपणी वचडलानंी लादलेल्या पतीशी एकचनष्ठ 
न राहण्यािा चनिय करून पे्रमासाठी सामाचजक बधंनािंा तेजस्वीपणे पचरत्याग करते, तसेि ‘ब्रोकन कवग्ज’ 
ककवा ‘सलमा’ ह्या कथेिी नाचयका पतीऐवजी अ्य चप्रयकराशी एकचनष्ठ राहता येत नाही म्हणून आत्मत्याग 
करते (प्रकरण २७) या नीचतबाह्य पे्रम्भावनेिे समथवन कथाकाराप्रमाणे आिायांनीही केले आहे (१९४८). 
रूढ नीचतकल्पनापंासून क्वचितप्रसंगी एखाद्या स्त्रीिे स्खलन झाले असता आिायांनी प्रत्यिात त्याचं्याकडे 
अत्यंत सहानुभतूीने पाचहले असल्यािे उदाहरण ह्याि सुमारास पचहल्या खंडातील त्याचं्या जीवनिचरत्रात 
आलेलेि आहे (पहा खंड पचहला, प्रस्तावना, प.ृ िौदा) रूढ नीतीच्या चवरुद्ध जाणारी आपल्या नाचयकािंी 



 

अनुक्रमणिका 

पे्रमभावना समाजाच्या नीचतकल्पनाचं्या चवरुद्ध असली तरी ती आध्यात्त्मक दृष्ट्या समथवनीयि मानली 
पाचहजे हे चजब्रानिे समथवन आिायांनाही योग्य वाटले (पषृ्ठ २१५) 

 
आिायांच्या ह्या पुरोगामी वृत्तीमुळे ते काही चविारधारा, ध्येयकल्पना व मूल्ये यािें प्रतीक म्हणून 

ओळखले जाऊ लागले. प्रातंीयता व राष्ट्रीयता यािंा चवकास करून माणसाच्या संवदेनानंी चवर्श्ात्मकतेिी 
पातळी गाठावी अशा तऱ्हेच्या मूल्य-कल्पनावंर आपले साचहत्य आधारणारे मंगेश पाडगावकर, डॉ. ना. ग. 
जोशी ह्यासंारखे ‘नव’ साचहत्यकार आिायांकडे नव्या चवर्श्ासाने पाहू लागले व त्यािें प्रोत्साहन आपल्याला 
लाभाव ेअसा प्रयत्नही करू लागले. 

 
अशा साचहत्त्यकाचं्या साचहत्यकृतींना आिायांनी प्रदीघव प्रस्तावना चलचहल्या आचण त्यातं हा 

साचहत्यकृतींतील नवा आशय, नवी मूल्ये, नवी माडंणी, मोठ्या तपशीलवार परंतु रसील्या पद्धतीने 
वािकापंयंत नेण्यािा प्रयत्न केला. १९४८ साली, मंुबईत आिायांनी केशवसुतावर तीन व्याख्याने चदली. 
त्यािंा ‘सत्यकथे’त आलेला चवस्तृत गोषवारा प्रस्तुत खंडात प्रकरण २९ मध्ये चदलेला आहे. केशवसुतािें 
काव्य आपल्या जीवनाला वळण लावण्यास उपयोगी पडले असल्यामुळे केशवसुताचंवषयी आपल्याला 
अचतशय आदर वाटत असला तर त्यात आियवकारक, अथवा अस्वाभाचवक काहीही नाही असे आिायांनी 
म्हटले (पषृ्ठ २१९) “केशवसुताचं्या काळी पाित्य संस्कृतीिे मंगलस्वरूप तेवढेि दृष्टीसमोर आले होते. आज 
त्याि संस्कृतीतून भाडंवलशाही, साम्राज्यशाही यािंा ज्म झाला असून समाजवाद व गाधंीवाद हे दोन नवे 
मागव ह्या पचरत्स्थतीवर उपाय म्हणून पुढे आलेले आहेत. मानवी ध्येयवाद नष्ट होतो की काय अशी भीती वाटत 
आहे. अशा वेळी मानवी ध्येयवाद चजवतं ठेवण्यासाठी झटणारा महाकवी आपल्याला हवा आहे व तसा एखादा 
कवी चनमाण व्हावा आचण त्याने केशवसुतासं मागे टाकाव ेअसे मला सुद्धा वाटते” असा आिायांनी चनवाळा 
चदला आहे (पृ. २३५) आचण तो त्या काळातल्या (१९४०-५२) पुरोगामी साचहत्याच्या भचूमकेशी सुसंगत आहे. 
[आिायव श.ं द. जावडेकर, ‘पुरोगामी साचहत्य’, पुणे १९४१] ह्या चविारसरणीत व प्रचतपादनात साचहत्यािा जो चविार आहे 
त्यािे साचहत्येचतहासातील एक प्रवाह म्हणून वैचशष्ट्य चनचिति आहे. चशवाय साचहत्याने कोणती इष्ट मूल्ये 
संक्राचमत करावयािी हा साचहत्याच्या समाजशास्त्रािा चविारही चततकाि महत्त्वािा आहे. म्हणून आिायांिी 
ही व्याख्याने त्या वळेच्या ‘पुरोगामी’ दृष्टीला पथचनदशवक ठरली. आणखी एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे ह्या 
व्याख्यानात आिायांनी कलेच्या तंत्रासंबधंी व आशयासंबधंी जी मूल्ये चनधाचरत केली आहेत त्यामुळे ह्या 
व्याख्यानािंा पचहल्या खंडातील तत्त्वचविाराशंी साधंा जुळतो. चशवाय केशवसुतसाचहत्य व समीिणातही 
मोलािी भर पडते (खंड १ प्र. २ ‘जीवनसाफल्य’ व प्रकरण ३ ‘ध्येयवादी जीवन’). अशाि तऱ्हेिे ह्या 
खंडातील आणखी काही लेख-ज्यािंा पचहल्या भागातील तत्त्वचविाराशंी साधंा जुळतो-त्यािंा आधी चविार 
करणे सोईिे होईल. हे लेख असे : ‘आंतर भारती आंदोलन’ (प्रकरण ४, ५, ६). गाधंीजींच्या काही 
साचहत्यकृती (प्रकरणे ११, १२), आिायव जावडेकरािें ‘आधुचनक भारत’ (प्रकरणे १३, १४, १५). 

 
साने गुरुजींची ‘आंतर भारती’ 
 

आिायांच्या रचसकतेला व स्वतःला भावलेले चविार व कलासौंदयव श्रोत्यापंयंत संक्राचमत करण्याच्या 
त्याचं्या हातोटीला उधाण आले ते त्याचं्या चवचवध वळेच्या कारावासात उदा. बेळगाव, येरवडा, चत्रिनापल्ली 
येथे त्यानंी बंगाली उदूव, बगंाली, कानडी ह्या भाषाशंी व त्यातील श्रेष्ठ साचहत्याशी पचरिय-करून घेतला. 
आपले राजकारणातील सहकारी व चवशषेतः संस्कारिम वयातील तरुण यानंा भाषाचशिण देण्यािा नवा व 
रोिक साचहत्त्यकमागवही त्यानंी यशस्वीपणे हाताळला, टागोराचं्या शाचंतचनकेतनमधील एक तरुण व उत्साही 



 

अनुक्रमणिका 

चशिक सतीशिदं्र रॉय यानंी ही पद्धती इंग्रजी चशकचवण्यासाठी फार यशस्वीपणे वापरली होती. 
पौगंडावस्थेतील आपल्या चवद्यार्थ्यांना इंग्रजी चशकचवताना चलपी ककवा व्याकरण याचं्या जंजाळात न 
अडकवता एकदम वाङ्मयसागरात चवहार करावयाला ह्या चशिकाने चशकचवले. त्यामुळे भाषाज्ञान नकळत 
आचण आपोआप प्राप्त झाले, असे टागोरानंी वणवन केले आहे. शके्सचपअरिी नाटके ककवा ब्राउकनगच्या कचवता 
सतीशिदं्र आपल्या चवद्यार्थ्यांना वािून दाखवीत आचण मग त्यािें बगंाली स्पष्टीकरण देत असत. त्यािंी स्फूती 
पाठ्यपुस्तकातून आलेली नसे तर त्याचं्या तरल, भावनास्पशी मनािा जीवनाशी जो संयोग होत असे त्यातून 
आलेली असे. आिायांच्या तुरंुगवासातील व नंतर बाहेरच्या बगंाली वगांबद्दल असेि म्हणता येईल. 

 
आिायांच्या मते सानेगुरुजींनी चवचवध संस्कृतींिा अभ्यास केला. परभाषािें अध्ययन तरी केले ककवा 

त्यातील अनुवाचदत साचहत्य मोठ्या प्रमाणात वािले, त्यामुळे भाषािें काही व्यापक सामाचजक, राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय पचरणाम त्याचं्या ध्यानात आले. परभाषेिे अध्ययन म्हणजे चभन्नचभन्न भाषाभचगनींना एकत्र आणून 
त्यानंा ‘एक हृदय हो भारतजननी’ ह्या महान तत्त्वािा सािात्कारं घडवनू आणायिा व अशा तऱ्हेने राष्ट्रीय 
एकात्मकतेला योग्य पार्श्वभमूी चनमाण करायिी अशीं कल्पना साने गुरुजींना सुिली व तीवर त्यानंी 
‘आंतरभारती’िे आंदोलन उभारले. प्रथम त्याला त्यानंी ‘प्रातंभारती’ हे नाव चदले परंतु पुढे रकवद्रनाथाचं्या 
‘चवर्श्भारती’वरून गुरुजींच्या चनधनानंतर ‘आंतर भारती’ हे नाव देण्यात आले. 

 
ह्या आंदोलनाच्या ध्येयधोरणाला चनचित स्वरूप देऊन त्याला सुव्यवत्स्थत असे संस्थात्मक रूप द्यावे 

ह्यासाठी आिायव भागवतानंी आंतरभारतीिा प्रिार व प्रसार केला. प्रस्तुत खंडातील ४, ५, ६ या १९५० साली 
चलचहलेल्या प्रकरणात त्यानंी आंतरभारतीच्या कल्पनेिे चवचवध पैलू चवस्ताराने माडंले आहेत. तौलचनक भाषा 
व साचहत्याभ्यास, चवचवध भाषािें एकमेकीस आदानप्रदान व त्यायोगे राष्ट्रीय एकात्मकतेिे कल्पनास्वप्न 
प्रत्यिात साकार करणे या गोष्टींिा त्यात समावशे आहे. ही एकात्मकता घटनात्मक ठरावानंी होणार नसून 
परस्पराबंद्दलच्या पे्रमभावनेच्या वृद्धीने होईल अशी गुरुजींिी आशा होती. १९४९ च्या मराठी 
साचहत्यसंमेलनाने प्रातंभारतीला अचधकृत पाकठबा चदला. प्रत्यि एक जागा घेऊन आंतर भारतीिे कायालय 
सुरू झाले, परंतु त्याला जे व्यापक स्वरूप यायला हवे होते ते मात्र फलदू्रप झाले नाही. आजही दुसऱ्या 
राज्यातील भाषा चवशषेतः द्राचवडी भाषा-चशिणासाठी, कोठेही संस्थात्मक सोय नाही. 

 
असे का झाले? स्वातंत्र्योत्तर काळात पेन, साचहत्य अकादमी, नॅशनल बुक रस्ट, आकाशवाणी व 

इतर अनेक संस्था-संघटनानंी अनेक पचरसंवाद, ििासते्र, व्याख्यानमाला आचण संकचलत लेखसंग्रह प्रचसद्ध 
केले. साने गुरुजींच्या आंतर भारतीिा प्रयत्नही ह्यासाठीि होता. पण तरीही तौलचनक भारतीय 
साचहत्याभ्यासाला चमळावी तशी गती चमळालेली नाही. ह्यािे कारण टागोर, सानेगुरुजी, श्री अरकवद 
याचं्यासारख्यानंी केवळ भावनात्मक आवाहने केली परंतु भावनात्मक आवाहनाला पुरेसे बौचद्धक पाठबळ 
चदले नाही. चशवाय वाङ्मयाभ्यासाला आचण मानव्यचवद्यानंा जीवनचवषयक तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीिी पुरेशी 
जोडही चदली नाही. साचहत्यािी एकता व चतच्यात अंतभूवत असलेली आशय, अचभव्यक्ती हेतू, प्रभव आचण 
प्रभाव ही सवव अंगे-उपागें अत्यंत जचटल असून त्यातील प्रत्येकाबद्दल अनेक मतमता्तरे आहेत तीही लिात 
घेणे आवश्यक आहे. [वसंत बापट, ‘तौलचनक साचहत्याभ्यास’, (मंुबई १९८१) प.ृ ४८-८६. ] 

 
प्रस्तुत प्रस्तावनालेखकाला असे वाटते की हे कायव अचधक भरीव व चटकाऊ होण्यासाठी ते 

चवद्यापीठाकंडे सोपवावे आचण त्यानंा उदारपणे भरपूर अनुदाने शासनाने द्यावी. ककवा दुसरा मागव म्हणजे 
‘भारतीय चवद्या भवना’सारख्या मातबर संस्थेकडे हे काम सोपवाव.े ही योजना स्वीकारून चतिी कायववाही 



 

अनुक्रमणिका 

अशा संस्थेने योग्य अचधकारी तज्ज्ञावंर सोपवावी. या तज्ज्ञांच्या जोडीला साने गुरुजी अथवा आिायव भागवत 
याचं्यासारखे तळमळीिे उत्साही कायवकते असणे आवश्यक आहे; पण ते चमळणे आज शक्य आहे काय?  

 
गांधीजींना प्रभाणवत करिाऱ्र्ा काही साणहत्र्कृती 
 

चटळक व गाधंी याचं्या राजकारण, समाजकारण, जीवनदृष्टी, मूल्यकल्पना व तत्त्वमीमासंा यावंर 
आिायव भागवतानंी केलेले चवपुल चलखाण पचहल्या खंडात संकचलत केले असून प्रस्तावनेत त्यािा परामशवही 
घेतला आहे. ह्या खंडात गाधंीजींनी ज्यािा गुजराथीत संचिप्त अनुवाद केला व त्यावरून इंग्रजीत चववरण- 
पॅराफे्रज- केले त्या रत्स्कनच्या ‘Unto This Last’ या गं्रथािे आ. जावडेकरानंी केलेले ‘अथवशास्त्र की 
अनथवशास्त्र’ हे भाषंातर आिायव भागवतानंी समालोिनासाठी घेतले आहे (प्रकरण १२), प्रकरण ११ मध्ये 
‘गं्रथकार गाधंींिे अलौचककत्व’ या मथळ्याखाली गाधंीजींिी ‘आत्मकथा’, त्यािंी गीतेवरील भाष्ट्ये, त्यािंा 
‘कहदस्वराज्य’ हा आचफ्रकेतील सत्याग्रह आंदोलनानंतर १९०८ साली चलचहलेला गं्रथ ह्यािंा समावशे आहे. 
आिायव भागवतािंा हा लेख १९६९ मध्ये चलचहलेला असून रत्स्कनच्या गं्रथावरील टीकाचटप्पणी १९४१ सालिी 
आहे. 
 

वरील लेख महत्त्वािा ह्या दृष्टीने की त्यावरून गाधंीजींिी पुस्तकासंंबंधीिी दृष्टी स्पष्ट होते. गाधंीजींिे 
वािन चवपुल व चवस्तृत नव्हते तर मोजके, चनवडक आचण विेक होते. लहानपणापासून त्यानंी ज्या गोष्टी 
ऐकल्या ककवा पुढे जी पुस्तके वािली, त्यातंील काही चवचशष्ट कल्पनाि त्याचं्या मनात घर करून राचहल्या 
कारण त्या त्या वळेेस त्या कल्पना ककवा ती मूल्ये त्याचं्या कितनािे चवषय झाले होते. काही वेळेस आपल्या 
मनातील चविार व कल्पना त्या त्या गं्रथातून आपल्याला चमळाल्या असे त्यानंी म्हटले; पण वास्तचवक पुष्ट्कळ 
वळेा, त्या त्याचं्या स्वतःच्याि कल्पना होत्या. गं्रथातील चवविेनाशी कसोशीने प्रामाण्य राखण्याच्या पचंडती 
परंपरेशी हे काहीसे चवसंगत होते. परंतु गाधंीजींिा भर चविारापेिा कृतीवर अचधक असल्याने त्यानंा हे करणे 
योग्य वाटते. आपले वेळोवेळी जे कितन िाले त्याला पोषक असा अथव त्यानंी चवचवध गं्रथातूंन काढला. त्यािंा 
हा चवचशष्ट दृष्टीकोन त्यानंी भगवद गीतेच्या अनासक्ती योगासंबधंी काढलेल्या उद गारात स्पष्ट चदसतो. 
‘गीतेच्या केवळ अिरामंधून चनघणारा अथव आपल्या स्वतःच्या अनुभवाशी चवसंगत असल्यामुळे तो आपल्याला 
मा्य करता येत नाही. भौचतक युद्ध हे आजच्या काळात धम्यव मानता येणार नाही’ (प्रस्तुत खंड प.ृ ९६). असे 
त्यानंी म्हटले. त्यानंी वािलेल्या इतर पुस्तकाबंद्दलही हेि म्हणता येईल. 

 
रत्स्कनच्या Unto This Last (या गं्रथनामावरून गाधंीजींना ‘सवोदय’ ही कल्पना सुिली) ह्या 

गं्रथावरून आपल्याला मागवदशवक वाटलेल्या चत्रसूत्रीिा गाधंीजींनी उल्लेख केला आहे. त्यात तर गाधंीजींिी 
गं्रथासंबंधीिी दृष्टी फार स्पष्टपणे चदसते. सवोदयािे हे तीन चसद्धा्त असे- 

  
१. सवांच्या कल्याणात आपले कल्याण आहे. 
 
२. वकील काय ककवा हजाम काय दोघाचं्या कामािी ककमत सारखीि असली पाचहजे, कारण 

पोटापाण्यािा हक्क दोघानंाही सारखाि आहे. 
 
३. साधे अंगमेहनतीिे शतेकऱ्यािें जीवन हेि खरे जीवन होय (प्रस्तुत खंड प.ृ १००). 
 



 

अनुक्रमणिका 

वरील चसद्धा्तावंर गाधंीजींिे ख्यातनाम िचरत्रकार लुई चफशर यािें चवविेन महत्त्वािे आहे. [Louis 

Fischer, Life of Mahatma Gandhi, Pt. One (Bombay 1965) pp. 64-66] व त्यावरून रत्स्कनने मुळात काय चलचहले व 
गाधंीजींनी ते तत काळ आपणासारखे कसे केले ह्या गोष्टीवर प्रकाश पडू शकतो. रत्स्कनिा पचहला चनष्ट्कषव 
असा- संपत्तीच्या नावाखाली माणूस दुसऱ्या माणसावंर सत्ता चमळचवण्यािी इच्छा करतो. म्हणून रत्स्कनिे 
म्हणणे असे : “माणसाने अचधक संपत्तीिा हव्यास धरू नये तर समान सुखािा आग्रह धरावा. अचधक 
धनदौलतीच्या ऐवजी सखोल आनंदािी कािंा धरावी. महत्त्वािी सत्ता मानावी ती आत्मसत्ता. अन्न आचण 
शातंी यािंा वारसा अगदी अखेरच्या गचरबातल्या गरीब माणसाला चमळेपयंत, म्हणजे चिस्तािे राज्य 
होईपयंत थाबंाव.े” ह्या चववेिनापासून साररूपाने गाधंीजींनी आपला पचहला चसद्धा्त काढला. 

 
दुसऱ्या चसद्धा्तािी आपल्या मनाला अंधुक जाण होती. असे गाधंीजी म्हणतात. रत्स्कनच्या ज्या 

वाक्यावर गाधंीजींनी आपला दुसरा चसद्धा्त आधारला ते वाक्य असे : “मध्यम त्स्थतीतला माणूस जसा 
तलवारीने ककवा शस्त्रचक्रायेतील उपयोगी हत्याराने आपल्या देशािी सेवा करतो तशीि सेवा मजूर आपल्या 
कुदळीने करतो.” सवांच्या कामािे मूल्य सारखे आहे असे रत्स्कनने म्हटलेले नाही. ते गाधंीजींनी आपल्या 
मनातले बोलून दाखचवले. रत्स्कनला वास्तचवक सवव माणसामाणसामधील समता अशक्य आहे असे वाटत 
होते. म्हणून सामाचजक व्यवहारात गरीब-श्रीमंत हा भेद नष्ट करावा असेही त्यािे म्हणणे नव्हते. चवषमतेिी 
दुःखे चनवारण करण्यासाठी जे समर्तपत (‘चडव्होटेड’) आहेत त्याचं्या सद्सद चववकेबुद्धीला आवाहन करावे 
असेही रत्स्कन मानीत असे. 

 
गाधंीजींनी रत्स्कनपासून काढलेले चतसरे सूत्र पूणवपणे गाधंीजींिे आहे. जो भमूीिी मशागत करतो 

त्यािाि जीवन जगण्याच्या लायकीिे आहे हा गाधंीजींनी काढलेला चनष्ट्कषव, रत्स्कनच्या एकूण 
चशकवणुकीशी जमण्यासारखा आहे; परंतु तो रत्स्कनमध्ये प्रत्यि, सापडत नाही. 

 
गाधंीजींिे वैचशष्ट्य असे की, रत्स्कनपासून चशकलेले हे धडे त्यानंी ताबडतोब कृतीत आणले. 

आचफ्रकेत प्रथम त्यानंी ‘टॉलस्टॉय फामव’ हा आदशव शतेी प्रकल्प, स्थापन केला व १९११ नंतर १९१३ मध्ये 
फीचनक्स येथे त्यानंी शभंर एकर जमीन घेतली आचण आपल्या सत्याग्रही अनुयायािंी तेथे एक आदशव वसाहत 
वसचवली. ह्या वसाहतीतील रचहवाशानंी रत्स्कनच्या चत्रसुत्रीप्रमाणे जीवनक्राम आखावा अशी गाधंीजींनी 
व्यवस्था केली. चफशर ह्यािंा चनष्ट्कषव असा की गाधंीजींनी स्वतः म्हटल्याप्रमाणे रत्स्कनने त्याचं्या चविारात 
क्राा्ती केली परंतु त्याचं्या जीवनात क्राा्ती करण्यािी शक्ती रत्स्कनमध्ये नव्हती. ती शक्ती गाधंीजींनी 
स्वतःच्या कितनामधून, स्वतःच्या अनुभवामधून तसेि थोरी आचण टॉलस्टॉय ह्याचं्या चविारामधून चमळचवली. 

 
लहद स्वराज्र् (१९०८, १९२५) 
 

“गाधंीजींच्या सवव चलखाणात हे चलखाण अत्यंत महत्त्वािे मानाव े लागेल. ह्या पुस्तकात 
मानवसमाजाच्या नैचतक दृचष्टकोनातून त्यानंा प्रतीत झालेला आदशव त्यानंी जगापुढे ठेवला. गाधंीजींिा हा 
गं्रथ जगातील चविारवतंानंा सदैव पे्ररणा देत राहील” (प.ृ ९५). या उचित शब्दात या पुस्तकािा आ. 
भागवतानंी गौरव केला आहे. चवज्ञानाच्या सामर्थ्याने दाचरद्र्यातून व गुलामचगरीतून सुटका करून घेण्यािी 
मोठी संधी मानवसमाजाला चमळाली. कहसा व दे्वष ह्या दुष्ट वृत्तींिे चनराकरण करण्यािी संधीही आलेली आहे. 
परंतु चवज्ञानातून आलेल्या याचंत्रक व सामाचजक संघटना राबवनू घेताना लागणारे नैचतक सामर्थ्यव मानवानंी 
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दाखचवले नाही तर मानवजातीवर चवनाशािे संकट कोसळेल, या चविारानंी व्यचथत झालेल्या लोकानंा ‘कहद 
स्वराज्य’ पुष्ट्कळ पे्ररणा देईल असेही आिायांिे मत आहे. 

 
‘कहद स्वराज्य’ हा गं्रथ केवळ अत्यंत महत्त्वािा नाही तर गाधंीजींच्या आिारचविाराचं्या दृष्टीने 

बीजभतू व भचवष्ट्यदशी मानावा लागेल. पुस्तकािे मूळ गुजराथीत असून ते १९०९ मध्ये गाधंीजींनी लंडनहून 
दचिण आचफ्रकेला आगबोटीतून परतताना आठ चदवसात चलचहले. गाधंीजी इंग्लंडमध्ये आचफ्रकेतील 
भारतीयािें चशष्टमंडळ घेऊन गेले होते. तेथे त्यािंां अनेक अराज्यवादी आचण दहशतवादी भारतीय तरुणाशी 
आणी त्याचं्या सावरकरासंारख्या नेत्याशंी संपकव  आला. लंडनला पोिण्याच्या थोडे आधी मदनलाल कधग्रा 
ह्या पजंाबी तरुणाने सर कझवन बायली ह्या चब्रचटश अचधकाऱ्यािी लंडन येथे हत्या केली, कधग्राने 
स्वमतसमथवमाथव ्यायमंचदरात जे भाषण केले त्यािी त्या वळेिे चब्रचटश वसाहतीिे दुय्यम चिटणीस चव्स्टन 
िर्तिल यानंी ‘देशभक्तीिे उत्कृष्ट समथवन’ अशी स्तुती केली. गाधंीजींनी मात्र कधग्रा व त्याच्या सहकाऱ्यािंी 
‘िुकीिे मागवदशवन लाभलेले देशभक्त’ अशी संभावना केली आचण आपले पुस्तक दे्वष व कहसा याऐवजी पे्रम 
आचण अकहसा यावंर आधारलेले आहे असे म्हटले. 

 
आपल्या ह्या पुस्तकात आधुचनक संस्कृतीिा कठोर चनषेध आहे असे गाधंीजींनी म्हटले. ही आधुचनक 

यंत्रसंस्कृती भारताने टाकून चदली तरि भारतािा लाभ होईल असे गांधीजींिे प्रमुख प्रचतपादन आहे. ह्या 
प्रचतपादनामुळे इंग्रजानंी आपल्या साम्राज्याबरोबर रेल्वे, तारायंते्र, कापडचगरण्या इत्यादी गोष्टी आणल्या 
आचण अशा तऱ्हेने, मध्ययुगीन जीवन जगणाऱ्या भारताला आधुचनक चवज्ञानयुगात आणले हे इंग्रजानंी 
भारताला चदलेले मोठे योगदान आहे, असे मानण्यािी अव्वल इंग्रजापंासून सुचशचित भारतीयािंी पद्धत होती 
व आजही आहे. ह्या सवव चविारसरणीला गाधंीजींच्या या पुस्तकाने जबरदस्त आचण अगदी मूलभतू हादरा 
चदला. रेल्वे, तारायंते्र यातून मानवतेिा काही फायदा नाही. त्यामुळे जीवनािी प्रत सुधारत नाही असे त्यानंी 
स्पष्टपणे म्हटले आचण १९३२ मध्ये व १९४२ मध्ये सुद्धा आपण या पुस्तकात फक्त एका शब्दाखेरीज काहीही 
बदल करू इत्च्छत नाही असेही बजावले! 

 
तरीसुद्धा प्रत्यिात मात्र गाधंीजींच्या यंत्रासंबधंीच्या चविारातं मोठी उत्क्राातंी घडून आली असे 

महादेव देसाईंनी १९२५ च्या आवृत्तीच्या आरंभी एका टीपेत म्हटले. गाधंीजींनी स्वतः ह्या उत्क्राातंीिे टप्पे, 
‘यंग इंचडया’ व ‘हचरजन’ वृत्तपत्राचं्या चनरचनराळ्या अंकातून १९२४ सालापासून चदले आहेत. [Nirmal Kumar 

Bose, Studies in Gandhism (1953), मराठी अनुवाद, भा. रा. बापट, ‘गाधंी : कायव व चविारप्रणाली’ (मंुबई, १९७३) पृ. २०-३१.] खेड्यातून 
चवजेिा वापर करावा पण चवजेिे व्यवस्थापन पंिायत सचमतीकडे असाव.े चशवणयंत्रासारखी लहान यंते्र 
उत्पादन करावी पण त्यासाठी लागणारी मोठी यंते्र व कारखाने राष्ट्राच्या मालकीिे असावे असे मानण्याइतके 
आपण समाजवादी आहो, असे गाधंीजींनी प्रचतपादन केले. कारखा्याचं्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबरि गाधंीजींनी 
सहकारी शतेीिेही समथवन केले. असे असले तरी हे समथवन काहीसे नाखुशीनेि केले असल्यासारखे आजच्या 
वािकाला वाटेल. आपले खरे मत मोठे कारखाने व यंते्र नसावीत असेि आहे असे गाधंीजी पुनःपु्हा 
बजावतात. गाधंीजींच्या नंतर आज जवळजवळ िाळीस वषांनी यंत्रसंस्कृतीिे चदसणारे दुष्ट्पचरणाम (मनुष्ट्य 
आचण पयावरण यािंा समतोल चबघडणे, रािसी शहरे व त्यातील गचलच्छ वस्त्याचं्या समस्या, कायदा व 
सुव्यवस्था पाळण्यासंबधंीिी िीण जाणीव, युचनयन काबाइडसारखे प्रिडं प्रदूषण, मोठ्या स्वरूपात शस्त्र व 
अण्वस्त्रचनर्तमती व यामुळे जगावर पडलेले संहाराच्या भीतीिे सावट इत्यादी) चनयंचत्रत करण्यात आज तरी 
प्रगत राष्ट्रानंासुद्धा फारसे यश आलेले नाही. ही पचरत्स्थती जोपयंत आहे तोपयंत गाधंीजींिे ‘कहद 
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स्वराज्य’मधील यंत्रसंस्कृतीला चदलेले आव्हान व त्यानंी यंत्रािंा स्वीकार करताना सुिचवलेली पथ्ये 
कितनीयि ठरतील. 

 
गांधीजींची आत्मकिा- ‘माझ्र्ा सत्र्ाच्र्ा प्रर्ोगांची किा’ (१९२५)  
 

“गाधंीजींनी आपल्या आत्मकथेत, आपल्या जीवनावर संस्कार कसकसे होत गेले व आपली 
जीवनदृष्टी कशी त्स्थर होत गेली, यािे उत्तम चित्रण केलेले आढळते.” (प.ृ ९४) असे आिायव भागवतानंी 
म्हटले आहे. गाधंीजींनी स्वतः म्हटले, “हे माझे आत्मिचरत्र नसून, मी जे वगेवगेळे प्रयोग केले त्यांच्या 
चनवदेनापलीकडे त्यात काही नाही. ह्या चनवदेनािा माझा वािकानंा लाभ झाल्याचशवाय राहणार नाही.” 
आपण ह्या आत्मकथेत आपल्या आध्यात्त्मक जीवनाबद्दल चलहीत आहो व ही माचहती आपल्याचशवाय दुसऱ्या 
कोणालाही नाही असेही गाधंीजींनी म्हटले. आपल्या अध्यात्मािी पचरणती म्हणजे मोिासाठी िाललेली 
धडपड आहे असेही गाधंींजींनी साचंगतले. 

 
गाधंीजींच्या कायामागील पे्ररणा जाणण्यासाठी व प्रत्येक गोष्ट करण्यामागील हेतू शोधण्यासाठी ह्या 

गं्रथािा उपयोग पूवीच्या अभ्यासकानंी केला. हा कायवकारणभाव गाधंीजींच्या शब्दात माडंला की संपले, अशा 
तऱ्हेने ह्यासंबंधी चलचहले गेले. परंतु आज हे पुस्तक चलचहले गेल्यानंतर साठ वषांनी आपण त्यातील प्रत्येक 
घटना अचधक वस्तुचनष्ठ दृष्टीने पाहू शकतो. चवशषेतः एचरक एचरक्सनसारख्या मनोचवकलन शास्त्रज्ञानंी या 
आत्मकथेवर जो मोलािा प्रकाश टाकला आहे [Erick Erickson, ‘Gandhi’s Autobiography, The Leader As a Child’, in 

Norman Cousins (Ed), Profiles of Gandhism, Delhi 1969, pp 182-187] तो लिात घेतला तर आपल्याला काही महत्त्वािी 
सूक्ष्मदशवने चमळू शकतात. एचरक्सन यािें चवश्लेषण फ्रॉइडपेिा वगेळ्या पद्धतीिे आहे ही गोष्ट लिणीय आहे. 
एचरक्सन याचं्या चवश्लेषणातील प्रमुख मुदे्द खालीलप्रमाणे : 

 
(१) प्रत्येक थोर व्यक्ती मोठी होते ती एका मनोचवकृतीतून (्यरूॉसीस) ह्या फ्रॉइडच्या मताऐवजी 

व्यक्तीच्या बाळपणातील प्रत्येक घटना घेऊन चतिे दुव ेव कायवकारणभाव एकमेकाशंी जुळवनू घेतल्यावर 
माणसाच्या व्यक्तीमत्त्वाबद्दल काही चनष्ट्कषव काढता येतात. हे चनष्ट्कषव अंचतम व अपचरवतवनीय असतात हे 
फ्रॉईडिे म्हणणे बरोबर नसून व्यक्तीिे व्यत्क्तमत्त्व व िाचरत्र्य अखेरपयंत बदलत जाते हे अचधक खरे आहे. 

 
(२) जवळ जवळ साठीच्या घरात आल्यावर गाधंीनी आत्मकथा चलचहली. आपल्या प्रौढ जीवनातील 

धागेदोरे बाळपणात पाहण्यािा ते यत्न करतात का? तसे चदसत नाही. गाधंीजींच्या बाळपणाच्या खोड्या, 
त्यािंी मातृभक्ती, आईिे लि इतर भावडंापेंिा स्वतःकडे ओढून घेण्यािे प्रयत्न (मराठी वािकानंा येथे साने 
गुरुजींच्या ‘श्याम’ने केलेल्या अशाि प्रयत्नािंी आठवण होईल), इतरािंी परीिा घेण्यािे त्यािें प्रयोग, 
अस्पृश्यतेचवरुद्ध त्यानंी काढलेल्या शकंा आचण मासंाहारािे प्रत्यि प्रयोग करून दाखवलेली बंडखोर वृत्ती 
ह्यातून दोन महत्त्वाच्या गोष्टी चदसतात. 

 
(३) ह्या गोष्टी म्हणजे दुसऱ्यािी िािणी घेण्यािा प्रयत्न करणे आचण त्यािी खोडी काढणे (Testing 

and teasing). मोठेपणी ह्या साध्या गोष्टींिा उपयोग त्यानंी आपल्या सत्याग्रह तंत्रात मोठ्या यशस्वी पद्धतीने 
केला आचण त्यानंा एका उच्चतर अवस्थेत नेऊन त्यानंा एक सासं्कृचतक स्थान चदले. 
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(४) ह्यावरून असे चदसते की, आत्मकथेतील गाधंी स्वतःच्या वृद्धावस्थेच्या अनुरोधाने बाळपणािी 
संगती लाव ू पाहात होते असे नाही. उलट ते बाळपणिे स्वतंत्र अत्स्तत्व मा्य करतात आचण आपल्या 
बाळपणािी वृद्धावस्थेतील आपल्याि व्यत्क्तत्वाशी गाठ घालून देतात. 

 
(५) ही शक्यता मानली तर गाधंीजी मानवी व्यत्क्तत्वाच्या चवकासाबद्दल एका महत्त्वाच्या 

चनष्ट्कषापयंत आले होते असे म्हणाव ेलागले. मानवी जीवनिक्राामध्ये एक महत्त्वािा आंतचरकदृष्ट्या वर्तधष्ट्णू 
असा टप्पा त्यानंी गाठलेला चदसतो. ह्यावरून त्याचं्या चविारपद्धतीवर प्रकाश पडतो तो असा : गाधंीजी 
आयुष्ट्यभर अत्स्तत्ववादी प्रयोगचनष्ठ होते. (Existential experimentalist), त्यामुळे बालमोचनयािे चनरागस 
प्रयोग तरुण मोहनदासािे पापाबद्दल प्रयोग, चम. एम. के. गाधंींिे आचण वृद्धावस्थेच्या उंबरठ्यावरील 
महात्म्यािे व्यक्ती व घटना यािंी िािणी घेण्यािे तंत्र यात एक सुसंगती चदसते. 

 
(६) ही सुसंगती म्हणजे आपल्या खोड्या, िािण्या व प्रयोग यािें रूपातंर गाधंीजींनी एका उच्चतर 

अवस्थेत केले. ह्या अवस्थेला व्यापक सासं्कृचतक रिनेत स्थान आहे. चिडपणे अथवा खोड्या काढणे यामुळे 
गाधंीजींिा जनमानसावरील प्रभाव माणुसकीच्या पातळीवर आला. उपदेशकािी भचूमका कठोर न होता 
सुसह्य आचण सौम्य झाली. राजकीय व्यत्क्तत्वाला खेळकरपणािे नव ेपचरमाण चमळाले. यािे उत्तम उदाहरण 
म्हणजे दाडंीयात्रा तो चब्रचटश सरकारला चिडचवण्यािा एक प्रकार होता. आम्ही आमच्या स्वतःच्या समुद्रातून 
चमठासारखी साधी गोष्ट बाहेर काढण्यािा प्रयत्न करीत असता, तुम्ही आमच्या डोक्यात लाठ्या घालून 
रक्तपात करता, आततायीपणे वागता- असा यात चिडचवण्यािा आव्हानात्मक भाग आहे. बचलष्ठ 
प्रचतस्पध्याशी समानता प्रस्थाचपत करण्यािा यत्न आहे. सत्याग्रह्याचं्या अत्यंत साध्या कृत्याला चब्रचटशानंी 
दंडुकेशाहीने उत्तर देण्यािा प्रयत्न केला आचण जगात आपले हसे करून घेतले. त्यामुळे त्याचं्या भारतातील 
अचधसते्तला मोठा तडा गेला हे चनचित. 

 
(७) आपल्या मातेने जशी स्वतःच्या कुटंुबािी सेवा केली तशी गाधंीजींनी सेवा केली ती सवव चवर्श् हे 

एक कुटंुब मानून! वचडलानंी व्यवस्थापन केले आधी स्वतःच्या कुटंुबािे आचण नंतर चदवाण म्हणून गुजरात-
सौराष्ट्रामधील संस्थानािें. गाधंीजींनी व्यवस्थापन केले ते साऱ्या चवर्श्संसारािे. आयुष्ट्यभर िाललेल्या 
आपल्या प्रयोगानंा दे्वष व स्पधा याचं्याऐवजी पे्रम व सहकार याचं्या साह्याने पूणवत्व देत देत त्यानंी आपली 
साध्ये मोठ्या प्रमाणात गाठली हेि त्यािें सत्यािे प्रयोग! ह्या प्रयोगानंा ऐचतहाचसक दृष्ट्या वास्तव, राजकीय 
अत्स्तत्व होते, हे त्यािें मोठेपण- त्याचं्या यशात आचण अपयशातसुद्धा. असा एचरक सन यािंा अखेरिा 
चनवाळा. 

 
आचार्य जावडेकर आणि ‘आधुणनक भारत’ 

 
“ज्या मानाने राजकीय मतभेदािंी मीमांसा करण्यािी प्रवृत्ती बळावले, त्या मानाने िालू 

राजकारणातील वादचववादही अचधक तत्त्वशुद्ध व व्यत्क्तचनरपेि बुद्धीने व वृत्तीने िालचवले जातील, आचण 
राजकीय जीवनात शुद्धता व प्रभाचवता हे गुण येत जातील.” आ. जावडेकरािें हे उद गार त्याचं्या ‘आधुचनक 
भारता’तील तत्त्वमीमासेंमागील भचूमका चवशद करतात. पेशवाईच्या अस्तापासून लो. चटळकाचं्या 
चनधनापयंत आचण म. गाधंींच्या राजकारणातील उदयापासून त्याचं्या २९-३० व ३२ या वषांतील सत्याग्रह 
िळवळींिे ह्या गं्रथाच्या १९३८ च्या पचहल्या आवृत्तीत चवश्लेषण आचण मूल्यमापन केले आहे. तर १९५३ च्या 
दुसऱ्या आवृत्तीत गाधंीयुगािे संपूणव समालोिन आले आहे. हा गं्रथ म्हणजे, आधुचनक काळातील राजकीय व 
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सासं्कृचतक घडामोडी, कल्पना व मूल्य याचं्या आधाराने चलचहलेला वैिाचरक इचतहास आहे. ह्या दो्ही 
आवृत्तींना आिायव भागवतानंी चवविेक प्रस्तावना चलचहल्या आहेत. (प्रकरणे १३ व १५). आथवर कोस्लरच्या 
‘डाकव नेस ॲट नून’ (प्रकरण १४) ह्या गाजलेल्या कादंबरीिा आपल्या मनावर कसा खोलवर पचरणाम झाला 
हे जावडेकरानंी भागवतानंा चलचहलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे. प्रकरण १६ मध्ये आ. जावडेकराचं्या १९५५ 
साली झालेल्या चनधनानंतर आ. भागवतानंी त्यानंा वाचहलेली श्रद्धाजंली आहे. “पचहल्या महायुद्धानंतर 
चविारािंी सववि सूते्र सुटून गेल्यासारखी चदसत होती. दुसऱ्या महायुद्धाने पचरत्स्थती अचधकि चबघडली, 
अशा बौचद्धक व्यामोहाच्या काळी आ. जावडेकरानंी महाराष्ट्राला जीवनचवषयक सम्यक दृष्टी चदली.” या 
दृष्टीने आ. भागवताचं्या मते ते महाराष्ट्रािे मागवदशवक ठरले. (प.ृ १२४) 

 
आ. जावडेकरािें चवविेन आ. भागवताचं्या मते संप्रदायचवरचहत असून त्यात त्यानंी चवविेक 

तकव बुद्धीच्या जोडीला रिनात्मक सम्वयबुद्धी वापरली आहे. यासाठी परस्परचवरुद्ध मतातील सत्याशं एका 
उदार भचूमकेतून बघावा लागतो हेही जावडेकरानंी केलेले आहे. सम्वयबुद्धी हा आ. जावडेकराचं्या 
मनोभचूमकेिा प्रधान गुण होता. त्यािंी ही दृष्टी त्यांनी चठकचठकाणी दाखवली आहे. चटळक-राजकारणािा 
वारसा गाधंीजींकडे आला. त्यात गाधंीजींनी जहाल राजकारणाबरोबर अकहसा आचण प्रगत समाजकारण ह्या 
गोष्टी जोडल्या. सत्याग्रहाच्या अचभनव क्रााचंततंत्राने राजकीय व समाचजक िळवळी, तळागाळापयंत नेल्या. 
पण समाजवादाला सामावनू घेतल्याचशवाय सत्याग्रहािे साफल्य होऊ शकणार नाही म्हणून त्यानंी आिायव 
जावडेकराचं्या भाषेत ‘भारतीय संस्कृतीतील सत्याग्रहाच्या अमृततत्त्वाला’ समाजवादािी जोड चदली. यात 
सत्यािा आग्रह, समता व अ्यायािे पचरमाजवन यािंा सम्वय होता. अकहसेच्या सवाभतूी पे्रम करावयास 
सागंणाऱ्या तत्त्वाने माणुसकीिी बंधने पाळण्यास त्यानंी भारतीय जनतेला चशकचवले. माक्सविा केवळ अथववाद 
अपुरा पडेल म्हणून गाधंीवादािा त्याच्याशी सम्वय करून सत्याग्रही समाजवादािे भारतालाि नव्हे तर 
अचखल मानवजातीला थोर योगदान चदले. चवशुद्ध मागांनी जनतेला संघचटत करून आपला कपड अकहसक 
असला तरी आपली वृत्ती सवांगीण मूल्यपचरवतवन करणाऱ्या क्रााचंतकाराकािी आहे, हे गाधंीजींनी दाखवून 
चदले असे आ. जावडेकरािें चवविेन आहे. 

 
अव्वल इंग्रजातंील आरंभीच्या काळातील धमवसुधारणा आचण राजकीय सुधारणा बरोबरि व्हाव्या या 

त्या वळेच्या नेत्याचं्या आग्रहािे ‘सवांगीण सुधारणावाद’ हे यथाथव वणवन आ. जावडेकरानंी केले, यात त्यािंी 
चवविेकबुद्धी नेमकी चदसते (प्रकरण १५) असे आ. भागवतानंा वाटते. आरंभीच्या काहीशा चनराशचे्या 
वातावरणातून स्वाचभमानी राष्ट्रवादािा उदय चटळक, अरकवद, चववकेानंद याचं्या जहाल आध्यात्त्मक 
राजकारणाने कसा झाला यािे यथाथव वणवन, हा गं्रथ अचभनव पद्धतीने करतो, हे म्हणणे योग्य वाटते. मात्र 
“युरोपीय संस्कृती अंतगवत चवरोधाने िीण होत िालली तर तुलनेने भारतीय संस्कृती राष्ट्रवादाच्या शक्तीवर 
पुष्ट होत िालली” (प.ृ १००) हे भागवतािें चवधान जावडेकराचं्या चवविेनावर आधारलेले असले तरी ते 
अचतशयोक्त वाटते. परंतु एकूण महाराष्ट्रातील व भारतातील चवचवध ताचत्त्वक, वैिाचरक प्रवाहािंा संपूणव 
आढावा घेऊन भारतािा स्वातंत्र्यलढा जागचतक लढ्यािा एक भाग आहे ही चनष्ठा जावडेकरानंी प्रकट केली 
व ह्या स्वातंत्र्यलढ्याला लोकशाही समाजवादािे इष्ट स्वरूप येणार आहे असे भाकीत केले ह्यात 
जावडेकरानंी प्रज्ञायुक्त चववेिकबुद्धी दाखचवली हा त्यािंा यथाथव गौरव भागवतानंी केलेला चदसतो. 

 
१९३८ च्या आवृत्तीनंतर एक जागचतक महायुद्ध होऊन गेले. १९४० च्या वैयत्क्तक सत्याग्रहानंतर 

‘करेंगे या मरेंगे’ या गाधंीजींच्या आदेशाप्रमाणे ‘छोडो भारत’ ह्या घोषणेवर आधारलेला युद्धचवरोधािा लढा 
गाधंीजींच्या नेतृत्वाखाली चदला गेला. जागृत लढाऊ राष्ट्रवादाने चनमाण केलेल्या चब्रचटशचवरोधी 



 

अनुक्रमणिका 

वातावरणाने आचण आंतरराष्ट्रीय पचरत्स्थतीच्या रेयाने चब्रचटशानंा सत्तात्याग करावा लागला. भारतािे हे 
स्वराज्य भारताच्या फाळणीमुळे व त्यानंतरच्या हत्याकाडंाने दूचषत झाले, भगंलेली मने साधंण्यािे म. गाधंींिे 
प्रयत्न यशस्वी होण्यािी चि्हे चदसत असता गाधंीजींिी हत्या घडली. परंतु त्याआधी समाजवादी िळवळींिा 
उदय जवाहरलाल- जयप्रकाश यािें नेतृत्व, म. गाधंींच्या अंत्योदय व सवोदयाच्या कल्पना, आिायव चवनोबा 
भाव ेयाचं्या भदूान ग्रामदान िळवळी यािें चवश्लेषण व गौरव जावडेकरानंी केला आहे. आ. जावडेकरानंी 
गाधंीजींच्या अध्यात्मवादी राजकारणािी जी तरफदारी केली आहे चतिे आिायव भागवतानंी आपल्या अचभनव 
पद्धतीने समथवन करून, ‘अध्यात्मवाद ही परलोकासंबंधी अवस्था आहे’ ह्या समजुतीिे चनराकरण केले आहे 
व हे प्रचतपादन त्याचं्या पचहल्या खंडातील अध्यात्म आचण मोि या कल्पना इत्यादीि आहेत या मताशी सुसंगत 
आहे. (प ृ११७) 

 
भागवतानंी जावडेकराचं्या गं्रथािी केलेली प्रशसंा सववसाधारणपणे साथव असली तरी गं्रथातील काही 

त्रटुींिा त्यानंी चविार केलेला चदसत नाही. उदाहरणाथव गं्रथातील प्रचतपादनािी प्रत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 
चवविेनात काहीशी घसरल्यासारखी वाटते. चवश्लेषणाऐवजी येथे घटनािंी जंत्री आढळते ह्यािा उल्लेख आ. 
भागवत करीत नाहीत. म. गाधंींच्या सत्याग्रहाला आचण जवाहरलाल नेहरंूच्या समाजवादाला 
जयप्रकाशाचं्या सहकायाने यश हमखास चमळेल हा १९५३ च्या आवृत्तीतील आ. जावडेकरािंा आशावाद आज 
स्वप्नवादी वाटतो. प्रत्यिात जे घडले त्यािा आधार नाही ह्यािाही उल्लेख आ. भागवताचं्या चववेिनात नाही. 
गाधंीजींिे उत्तराचधकारी जवाहरलाल नेहरू आचण चवनोबा भाव ेयािें यश जावडेकरानंा चनरपवाद वाटते. 
सवोदय व ग्रामराज्य या संकल्पनािंा समाजवादाशी सम्वय घालता येईल असा आशावाद जावडेकरानंा 
अखेरपयंत वाटत राचहला. या बाबतीत आिायव भागवतािंा चनवाळा “प्रत्यिात मात्र गाधंीजींच्या या दोघाही 
उत्तराचधकाऱ्यानंा अपेचित यश चमळाले नाही असे सध्या तरी चदसत आहे” (खंड १ प.ृ २३४) अचधक 
वास्तववादी वाटतो. जावडेकराचं्या गं्रथात म. फुल्याचं्या सत्यशोधकी िळवळीला फारसा ्याय चदलेला 
चदसत नाही आचण डॉक्टर आंबेडकरािंा तर अनुल्लेखि चदसतो. 

 
आ. जावडेकरािें माक्सववाद व गाधंीवाद याचं्या वैिाचरक सम्वयािे प्रयत्न स्वागताहव होते. 

जवाहरलाल नेहरू, नरे्द्र देव, राममनोहर लोचहया ककवा जयप्रकाश नारायण यासंारख्या काही थोड्या 
नेत्यािंा अपवाद वगळता दुसऱ्या कोणा राष्ट्रीय प्रवाहातल्या चविारवंताने माक्सववाद फारसा समजून घेतला 
नाही. आ. जावडेकरािंा प्रयत्न अचभनव असला तरी तो फारसा तकव शुद्ध वाटत नाही. जो इहवादी 
अध्यात्मवाद जावडेकरानंी माक्सववादात पाहाण्यािा प्रयत्न केला तो माक्सववादाच्या दं्वद्वात्मक 
भौचतकवादापेिा वगेळा वाटतो. त्यामुळे या दो्हीिा साधंा जमचवण्यािा प्रयत्न बरािसा अचतव्याप्त वाटतो. 
प्रस्तुत खंडाच्या प्रकरण िौदामध्ये कोस्लरच्या ‘डाकव नेस ॲट नून’ कादंबरीबद्दल चलचहताना सोत्व्हएट 
रचशयाच्या भौचतक जडवादाला अध्यात्मवादी यतींच्या प्रयत्नांनी वगेळे वळण चमळेल अशी कोस्लरिी आशा 
जावडेकरानंी स्वतःच्या पसंतीिे चशक्कामोतवब करून नमूद केली आहे (प.ृ ११३ इंग्रजी अवतरण). तशी 
पचरत्स्थती या कादंबरीनंतर आज िाळीस वषांनी रचशयात फलदू्रप होते आहे असे चदसत नाही. फार फार तर 
यरूोपमधील प्रागचतक उदारमतवादािी व लोकशाहीिी काही चि्हे त्या समाजात चदसू लागली आहेत 
एवढेि म्हणावे लागेल. 

 
आ. भागवतानंी स्वतः मात्र आपल्या उत्तरायुष्ट्यात प्रथम त्यानंा वाटत असलेला आशावाद सोडला 

आचण ते अचधक वास्तववादी झाले हे आपण पाचहलेि आहे. भागवतािंी व जावडेकरािंी बौचद्धक व ताचत्त्वक 
भचूमका एकि होती. त्यामुळे आ. जावडेकरानंा १९५५ नंतर आयुष्ट्य लाभले असते तर त्यानंाही आपल्या 



 

अनुक्रमणिका 

भचूमकेिा फेरचविार करावासा वाटला असता असे मानण्यास जागा आहे. इतकी ह्या दोघाचं्या चविारामंध्ये 
एकवाक्यता होती. 

 
 

-२- 
 

आिायव भागवताचं्या साचहत्यचवषयक भचूमकेकडे व तीवर आधारून त्यानंी जे साचहत्त्यकािें व त्याचं्या 
कलाकृतींिे समीिण केले आहे यािे धागेदोरे पचहल्या खंडातही सापडतात. ‘जनता देवीच्या स्वयंवरात’ 
देशप्रीती, सच्चचरत्रािा संस्कार, देशसेवबेरोबर ईशसेवाही घडावी ही मूल्ये आपण श्रोत्यापंयंत ्यावी व त्यािें 
आिरण त्यानंी करावे हा बोधवादी दृष्टीकोन स्पष्ट चदसतो. साचहत्यातून लोकािें उद बोधन व्हावे ही 
नीत्युपदेशकािी दृष्टी आिायांनी अखेरपयंत कायम ठेवली. परंतु हा नीत्युपदेश प्रिारासारखा होऊ नये, 
त्याने कलात्मक रूप घ्याव ेहा आग्रह त्यानंी धरला. ‘कलेकरता कला’ ह्या तत्त्वािा त्यानंी चनषेध केला आचण 
कला ही जीवनासाठीि आहे हे पुनः पुनः प्रचतपाचदत केले (खंड १ प्रकरण २ ‘जीवनसाफल्य’). मराठी 
वाङ्मयािा आढावा घेताना उपचनषदानंी चदलेला चवर्श्ैक्यािा, मतै्रीिा, पे्रमािा वारसा गौतमबुद्धाने पुढे 
िालचवला, आध्यात्मािे भाडंार त्याने ब्राह्मणापंासून िाडंळापंयंत सवांना खुले केले. महानुभावानंी गुरू 
कोणत्याही वणािा असावा, रजस्वला स्त्रीिा चवटाळ मानू नये ही समतेिी तत्व ेमाडंली. संतानंी आध्यात्त्मक 
समता पसरवली; परंतु त्याचं्या िातुववण्यचनष्ठेने सामाचजक बाबतीत त्यानंी उच्चनीि जातींिी उतरंड मानली 
हे त्यािें वैगुण्य (खंड १ प.ृ १०७) आधुचनक संत गाधंीजींनी नाहीसे केले. आपल्या सामाचजक व राजकीय 
िळवळीत अकहसेवर म्हणजेि पे्रमभावनेवर आधारेलेल्या सत्याग्रह िळवळी उभारून त्यानंी भारतीयांना व 
साऱ्या मानवतेला पे्रमािा आदशव घालून चदला. पण त्यानंा आचण त्यािें उत्तराचधकारी नेहरू आचण चवनोबा 
ह्यानंा मयाचदति यश आले असेही आ. भागवतांनी म्हटले. 

 
जीवन व साणहत्र् 
 

प्रस्तुत दुसऱ्या खंडातील आिायांच्या साचहत्यचवषयक भचूमकेच्या दृष्टीने त्यानंी टागोरांच्या 
Personality ह्या चनबधंावरून माडंलेली ‘जीवन व साचहत्य’ याबद्दलिी मीमासंा बीजभतू मानावी लागेल. 
कारण तीमधील तत्त्वािंा त्यानंी आपल्या साचहत्यचवषयक समीिणात आचण मूल्यमापनात पुनःपु्हा उपयोग 
केलेला चदसतो. ह्याआधी ‘कलेकरता कला’ की ‘जीवनाकरता कला’ ह्या १९३५-४१ या काळात गाजलेल्या 
वादात आपण कलावादी नसून जीवनवादी आहोत असे त्यानंी ठामपणे प्रचतपादन केले. टागोरावंरील प्रस्तुत 
भाषणातही त्यानंी तसे म्हटले तरी हा वाद शुष्ट्क व चनरथवक असून ही दो्ही तत्त्व ेएकि आहेत, त्यात फरक 
असला तर तो केवळ माडंणीिा आहे असेही स्पष्ट केले (खंड २, प.ृ ३). 

 
आिायांनी केलेल्या गोषवाऱ्यात टागोरानंी कलेच्या उत्पत्तीचवषयी ‘अचतचरक्त शक्ती चसद्धातं’ 

(Surplus Energy Theory) माडंला असून शरीराच्या गरजावं्यचतचरक्त माणसाला जी अचधक भकू आहे ते 
कलेिे अचधष्ठान आहे असे म्हटले आहे. म्हणून जीवनात ज्यािी अनुभतूी आली तोि साचहत्यािा चवषय झाला 
पाचहजे. ही अनुभतूी येत असतानाि स्वतःिे रूप घेऊन येते व ते रूप कला म्हणून प्रकट होते. आशय व 
अचभव्यक्ती या जचटल व पुनःपु्हा िर्तिल्या गेलेल्या प्रश्नाबद्दल हा त्यािंा चनवाळा आहे. कला नसेल तर 
माणसािे जीवन नीरस होईल असे नकारात्मक पद्धतीने माडूंन आिायव कलेच्या रसचनर्तमतीच्या कायािा 
गौरव करतात. माणसाच्या ‘जास्तीपणाच्या’, ‘फाजीलपणाच्या’ प्रवृत्तीमधून चवचवध कला चनमाण होतात. 



 

अनुक्रमणिका 

माणूस जो जगतो तो आनंदासाठी, स्वतःच्या सवव शारीचरक व मानचसक शक्तींच्या चवकासासाठी 
उपयुक्ततेपेिा अचधक ज्ञानािी भकू त्याच्यात आहे. त्यामुळे पशू जसे केवळ शारीचरक गरजासंाठी जगतात 
तसा माणूस जगत नाही तर संस्कृतीच्या बाहेर जाऊन तो संस्कृती चनमाण करतो. ही संस्कृती पे्रमभावनेवर 
आधारलेली आहे. मानवाच्या पे्रमभावनेच्या सतत चवकासावर त्यािे जीवन आधारलेले असते म्हणून 
साचहत्यिेत्रािी व्याप्ती आिायांनी टागोरािें विन उद धृत करून वणवन केली आहे (प.ृ १२). “साचहत्याच्या 
िेत्रात नीती, चवज्ञान, कला, अध्यात्म, मानव आचण मानवता यािंा समावशे होतो.” (Morals, Science, 
Art, Mysticism, and Humanity is the Kingdom of Art ह्या चठकाणी Mysticism ह्या शब्दािा अथव अध्यात्म 
असा केला आहे. ‘गूढानुभतूी’ ककवा गूढगुंजन’ असा केलेला नाही हे लिात घेतले पाचहजे). कला उच्चतर 
जीवन देते, सौंदयाबरोबर सत्यािा आचण साधुत्वािा पचरपोष करते. सत्य, सौंदयव, साधुत्व ही चत्ही 
जीवनाच्या मूल्याच्या दृष्टीने एकि आहेत. शवेटी त्यािंा संगम जेथे होतो त्यालाि परमेर्श्र असे म्हणतात 
(पषृ्ठ १२). 

 
आिायांनी टागोरािंा म्हणून माडंलेला उववचरत-शत्क्त-चसद्धातं हा ‘क्राीडा-पे्ररणा-चसद्धातं’ म्हणून 

चवख्यात असून तो मूळात काटंने माडंला. त्याने कला व श्रम असा भेद केला. श्रम हे साधनरूप तर क्राीडा ही 
क्राीडेसाठी असते असे काटंने माडंले. चशलरने यापुढे जाऊन उववचरत शक्तीिे क्राीडा व कला हे दोन आचवष्ट्कार 
असतात असे म्हटले. जीवनातील जड व िेतन घटक यािें एकत्रीकरण कलेत झालेले असते. त्यामुळे 
कलाचनर्तमतीत व आस्वादात मानवी व्यत्क्तत्वािे सवव पैलू भाग घेतात. म्हणून हा चसद्धातं कलेच्या 
उत्पत्तीसंबंधी असला तरी तो कलास्वरूपाचवषयीिा चसद्धातं आहे असा चनष्ट्कषव डॉ. रा. भा. पाटणकरानंी 
काढला आहे. [रा. भा. पाटणकर : ‘उववचरत शत्क्तचसद्धातं’, ‘सौंदयव मीमासंा’ (मंुबई, १९७४) प.ृ १५६-१६०.] व त्याच्याशी आिायव 
भागवतानंी केलेली कला व साचहत्य यािंी मीमासंा सहमत आहे. प्लेटोसारख्या चवर्श्िैत्यवादी 
तत्त्वज्ञापं्रमाणे आिायांिी ही आदशववादी भचूमका आहे. कलेच्या उत्पत्तीबरोबरि कलेिे स्वरूपही आिायांनी 
चठकचठकाणी चवशद केलेले चदसते. यामध्ये मानवािी पशूपासून मानवतेपयंत झालेली जीवशास्त्रीय उत्क्राातंी 
तसेि मानवाच्या मूलभतू पे्ररणाचं्या मानवशास्त्रीय मीमासेंिाही आिायव पुनःपु्हा उल्लेख करतात. म्हणून थोर 
व्यक्ती, साचहत्त्यक अथवा साचहत्यकृती यािें समीिण अथवा मूल्यमापन करताना आिायव पुढील चनकषािंा 
उपयोग करतात (पषृ्ठ १२७) : (१) माणसाच्या मूलभतू पे्ररणा समजून घेणे. (२) त्यािी सामाचजक पचरत्स्थती 
नीट जाणून घेणे. (३) कोणाही व्यक्तीिे जीवन आंतचरक पे्ररणा आचण सामाचजक पचरत्स्थती याचं्या आघात-
प्रत्याघातानंी बनते व तो नेहमी गुंतागुंतीिी असते. म्हणून कतृवत्ववान माणसाच्या जीवनािे मूल्यमापन 
सावधपणे चविार करून कराव ेलागते. (४) माणूस ज्या समाजात वाढतो त्या समाजातील जीवनािे प्रश्न 
भतूकालीन परंपराशंी चनगडीत झालेले असतात. समाजजीवनाला भचवष्ट्यािी ओढ असते. भतूकाळाच्या 
परंपरा आचण भचवष्ट्यािी ओढ यािंी एकमेकाशंी रस्सीखेि िालू असते. अगदी थोर व्यक्तीिा थोरपणासुद्धा 
ऐचतहाचसक शक्तींच्या (Historical forces) प्रवाहानंी चनर्तमलेला असतो. (५) साचहत्त्यकाच्या ककवा 
कलावतंाच्या स्वतःच्या चनर्तमतीचवषयक जाचणवा ह्याही लिात घ्याव्या लागतात. वरील चनकष आिायांनी 
चवचवध साचहत्त्यक, राजकारणी अथवा समाजकारणी व्यक्ती ककवा साचहत्यकृती यािें मूल्यमापन करताना 
कमी-अचधक प्रमाणात वापरले आहेत असे चदसते. अशा काही लिणीय सचहत्यकृती ककवा व्यत्क्तजीवन या 
संबधंािें उल्लेख पुढे येणारि आहेत. 
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किेचे स्वरूप 
 

जीवनात ज्यािी अनुभतूी आली असेल तोि साचहत्यािा चवषय होईल यावर आिायांनी पुनःपु्हा भर 
चदला आहे. अनुभतूी नसेल तर साचहत्य वरवरिे, बेगडी व चवलासी बनेल (प.ृ १६). जीवनानुभतूीमध्ये प्रत्यि 
व परोि असे दोन भाग असतात. त्यात प्रत्यिापेिा परोि अचधक महत्त्वािे असते. कलेिा ज्म परोिाच्या 
प्रकटीकरणासाठी असतो. परोिाच्या प्रातंातून जीवनािी आचदरूपे व जीवनािी ध्येयदृष्टी यािंा ज्म होतो. 
ही आचदरूपे म्हणजेि आत्म्याच्या अनंत आकािंा. त्याचं्या प्रकटीकरणातून सत्यािा, मंगलािा आचण 
सौंदयािा सािात्कार कलावतंाला होतो. ह्या ध्येयाकािंा कलाचं्या द्वारा प्रकट होतात म्हणून कलानंा मनाला 
मुग्ध करण्यािे सामर्थ्यव असते. नायकलेत हे सवव गुण एकवटलेले असतात म्हणून नायकला सवव कलािंी 
सम्राज्ञी आहे (प.ृ १६). नाय कलेच्या चवविेनात १९३३-३४ मध्ये वािलेल्या अलडाइस् चनकाल याच्या 
‘चथअरी ऑफ द ड्रामा’ ह्या गं्रथािे ऋण स्पष्ट होते. 

 
किेचे माध्र्म व तंत्र 
 

कला प्रकट होते ती शब्दमाध्यमातून. या शब्दाचं्या पाठीमागे साचहत्यचनमात्याच्या हृदयािा 
चजव्हाळा, त्यािंा मोकळेपणा, त्यािे अनुभतूीशी इमान, तादात्म्य या साऱ्या गोष्टी आहेत. अंतःकरणािी भावना 
ही वास्तचवक शब्दाचं्या अतीत असते. (प.ृ ३४), परंतु ती कलाचं्या द्वारा वािक, श्रोते ककवा पे्रिक याच्यापयंत 
संक्राचमत करण्यासाठी कोठल्यातरी जड साधनािा आश्रय घ्यावा लागतो, म्हणून ती साचहत्यात शब्दरूप 
आकार धारण करते (प.ृ २१). तेव्हा जीवनािी शब्दमय मूती म्हणजे साचहत्यकला. जीवनािा ताजेपणा 
साचहत्यात व्यक्त झालेला असतो. साचहत्त्यकाच्या अंतःकरणािे गुण कोणत्याही तंत्रमंत्रापेिा श्रेष्ठ आहेत. 

 
हाि चविार रसचसद्धातंािा आश्रय घेऊन आिायव पुढीलप्रमाणे माडंतात : काव्यशरीर म्हणजे शब्द व 

त्यािंी चवचशष्ट रिना, काव्यािा प्राण म्हणजे जीवनािे ध्येयदशवन आचण रसचनर्तमती हा काव्यािा आत्मा (प.ृ 
१४९-१५०). रसचसद्धातं ध्येयदृष्टीिा-अंतभाव आिायांनी केला आहे तो प्रिचलत सासं्कृचतक पचरत्स्थती 
चविारात घेऊन, रसरूप आत्मा चनत्यस्वरूपािा असून शब्दरूपी ध्येय व अथवरूपी प्राण यािंी स्वरूपे 
बदलणारी व चवकास पावणारी आहेत. त्यािें भाग करणे केवळ चवश्लेषणाच्या सोयीसाठी असते. साचहत्यािे, 
काव्यािे स्वरूप वास्तचवक एकचजनसीि असते (प.ृ १४९). रसचसद्धातंातंील चनकष आधुचनक कलाकृतींना 
लावनू त्यािें समीिण करण्यािा यत्न मात्र आिायांनी फारसा केलेला चदसत नाही. 

 
अंतःकरणातील पे्रमभावना, चजव्हाळा, सववश्रेष्ठ मानल्यामुळे आिायांनी तंत्रािा बचडवार माजवला 

नाही पे्रमभावनेवर उभारलेले गाधंीजींिे सत्याग्रह-आंदोलन ककवा सानेगुरुजींिी आंतर भारती– चजच्यामुळे 
भारतजननी एकहृदय होईल– या गोष्टी त्यानंी श्रेष्ठ मानल्या, त्यामुळेि आपल्या भावसामर्थ्याच्या जोरावर 
प्रिार ककवा भावुकता हे तंत्रदोष असूनही सानेगुरुजी श्रेष्ठ वाङ्मय चनमाण करू शकले. “तंत्रदृष्ट्या 
सा्याचं्या कचवतेत अनेक दोष आढळतात. ह्या दोषानंा आपण गुणरूप मानतो असे नाही. परंतु हे दोष म्हणजे 
केवळ तंत्रज्ञानािा अभाव असे नसून तो त्याचं्या जीवनातील अपूणवतेिा दोष आहे.” (प.ृ ६९). तरीही 
साचहत्याच्या द्वारा समाजािे व्यापक उत्थापनही ते करू शकले (प.ृ ७१). पे्रमािी चवशालता व व्याप्ती त्यानंी 
बहुजन समाजापयंत चभडचवली. म्हणून त्यािें वाङ्मय श्रेष्ठ ठरले असे आिायांिे प्रचतपादन आहे. साने 
गुरुजींच्या ‘पत्री’संबधंी चलहीत असताना आपण या काव्यािे केवळ कला म्हणून पचरशीलन केले नाही कारण 
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बाह्य तत्त्व आचण आंतचरक सत्य यात भेद नाही. उत्तम कला ही तंत्रासकट प्रकट होते (प.ृ ६९). केवळ 
तंत्रातून गटेॅच्या फाउल्टसारखे श्रेष्ठ नाटक चनमाण होणार नाही असेही त्यानंी म्हटले. 

 
किेतीि आशर् व आणवष्ट्कार 
 

आिायांच्या मते जी जी अनुभतुी ज्माला येते ती स्वतःिा आकार घेऊन ज्माला येते. कलेच्या 
आकारािा अभ्यास म्हणजे शलैीिे तंत्र. आपापल्या वेगवगेळ्या अनुभतूीप्रमाणे ज्याने त्याने आपली अनुभतूी 
लोकापंुढे माडंावी. ती शरीरापुरतीि मयाचदत केली तर शरीरापुरतेि काव्य होईल माणसाला शरीराबरोबर 
बुद्धी, भावना व आत्मा ही आहेत. वास्तव म्हणजे केवळ इंचद्रयगोिर अनुभव नव्हे. त्यापेिा अचधक म्हणजे 
मन, बुद्धी, हृदय यानंा भावते ते वास्तव अचधक महत्त्वािे. म्हणून शलैी ककवा कसे चलहाव े हाि केवळ 
साचहत्यािा चविार नाही. काय चलहाव ेहाही चविार महत्त्वािा आहे. तंत्रशुद्ध रिना म्हणजे कला नव्हे, ती 
कृचत्रम काराचगरी आहे. असा आिायांिा चनष्ट्कषव आहे (प.ृ १२, १३). 

 
वाङ्मर्ीन महात्मता व किादोष 
 

साचहत्यािा मोठेपणा साचहत्त्यकाच्या जीवनाच्या मोठेपणावर अवलंबून असतो. जीवनािे श्रेष्ठ गुण 
म्हणजे उच्च कलासामर्थ्यव. सानेगुरुजींिे सववि साचहत्य अनेक दृष्टींनी अपूवव आहे. आत्मीकता आचण 
भौचतकता, संयम आचण स्वैरािार, वैराग्य आचण भोग, व्यत्क्तवाद आचण समाजवाद, आदशववाद व वास्तववाद 
ह्या परस्परचवरोधी दं्वद्वातून कोठल्याही एका कल्पनेच्या आहारी न जाता त्या सवांमध्ये जे ग्राह्य आढळून येईल 
त्यािा सम्वय म्हणजे जीवनािे सत्य गुरुजींमध्ये हा सम्वय आहे. ह्या सत्यािा हेतुपूणव प्रिार आहे, कोठेही 
एकाचंतकता नाही. जीवनात अशा आयवभावनािंी प्रस्थापना हे साचहत्यािे कायव (प.ृ ८१). गुरुजींप्रमाणे आिायव 
जावडेकरानंी अशा तऱ्हेिा परस्परचवरोधी मूल्यािंा सम्वय मानला होता ह्यािा उल्लेख पूवी आलेलाि आहे. 
ही आदशव व इष्ट मूल्ये स्थलकालाप्रमाणे बदलतात, बदलणे योग्य आचण आवश्यक आहे. ह्यावर आिायांनी 
भर चदला. त्यानंी नीचतमूल्यािंी सापेिता आचण पचरवतवनशीलता मानली त्यामुळे त्यािंी भचूमका अप्रत्यि 
नीतीवाद्यािी होती. प्लेटोप्रमाणे प्रत्यि नीतीवाद्यािी नव्हती. 

 
साचहत्त्यकािे जीवन व त्यािे साचहत्य याचं्या परस्पर संबधंाचंवषयी आ. भागवतानंी ‘िचरत्र आचण 

िाचरत्र्य’ (प्रकरण ३) ह्या व्याख्यानात १९४८ मध्ये जे चविार माडंले– आहेत ते वरील चविारसरणीला पोषक 
आहेत. अनुभतूीिे सामर्थ्याने संकलन म्हणजे िाचरत्र्य. साधुत्वािे व साचहत्यािे मूल्य एकि असून त्यात 
परस्परचवरोध नाही. साचहत्य म्हणजे अ्तःकरणाच्या शुद्धीिी साधना. ती जीवचवकासाला मदत करते, 
िाचरत्र्यवान माणूस िागंले िाचरत्र्य घडव ूशकेल, साचहत्यही घडव ूशकेल (प.ृ २०). साधू सत्याला ‘चशव’ 
म्हणतो, त्याि सत्याला एखादा साचहत्त्यक ‘संुदर’ म्हणू शकतो, साधुत्व व साचहत्य व दो्ही मागांनी मुक्तीिा 
मागव सुलभ होतो. चनव्वळ कल्पनाशक्तीच्या कुबड्यावंर अनुभतूीचशवाय प्रकटलेले साचहत्य मोहक ठरेल, 
परंतु त्याच्यात सत्यािा अंश नसल्याने ते संुदर ठरणार नाही. म. गाधंींसारख्या सत्पुरुषाच्या ठायी साधुत्व व 
साचहत्य यािंा मनोहर संगम झाला होता, उलट काही लोकाचं्या मनात उद भणारे संुदर चविार कृतीत आणता 
येत नसतील पण साचहत्यात उतरवता येत असतील तर ती त्यािी दुबवळता म्हणून हवी तर िम्य मानता 
येतील (प.ृ २५) म्हणून आिायांिा चनष्ट्कषव असा की िाचरत्र्यवान माणूस आपले िचरत्र घडव ूशकेल ककवा 
साचहत्यही चनमूव शकेल. साचहत्यातील चबघाड, कमतरता ककवा बदसूर ही जीवनातील कमतरतेमुळे चनमाण 
होतात हे मत आिायांनी माडंले ह्यािा उल्लेख पूवी आलेलाि आहे. प्रस्तावनाकाराच्या मते सामाचजक 
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जीवनात बदसूर ककवा कमतरता चनमाण झाली तर चतिे प्रत्यंतर वाङ्मयात येते हे म्हणणे चठक आहे. परंतु 
साचहत्त्यकाच्या व्यत्क्तगत जीवनािी अपूणवता कलादोषानंा कारणीभतू होते असे म्हणताना मात्र कला व 
जीवन ह्याचं्या परस्परसंबंधाबंद्दल काही गल्लत होते असे वाटते. 

 
ह्या चवविेनातील तकव दोष असा : साचहत्यचनर्तमतीसाठी स्वतः कलावतंाच्या जीवनात साधुत्वािे 

प्रत्यि आिरण असण्यापेिा साधुत्वाच्या कल्पनािंी जाण अचधक आवश्यक आहे. ह्या मूल्यकल्पना स्वतःच्या 
जीवनानुभवातून चमळू शकतील ककवा ध्येयवादी, आदशववादी मूल्ये प्रत्यि मानणाऱ्या ककवा आिरणाऱ्या 
व्यक्तीच्या जीवनाच्या चनरीिण-परीिणातून आचण अभ्यासातून चमळू शकतील ककवा काही वेळा ज्यात 
मूल्यकल्पनािंा ऊहापोह, ििा तत्त्वमंथन असेल अशा गं्रथाच्या पचरशीलनातून चमळतील. (उदा. 
‘भगवद गीता’, माक्सविे ‘दास केचपटल’, सावरकर ककवा गाधंींच्या आत्मकथा इ.) कारण गं्रथामंध्ये 
युगानुयुगािा अनुभव संचित केलेला असतो. जीवनमूल्यािंी जाण हा बोधनेिा, भावनेिा व बुद्धीला योग्य ती 
आकलनशक्ती असण्यािा भाग आहे. ती मूल्ये स्वतःच्या आिरणात येतील ककवा आलीि पाचहजेत असे 
नाही. स्वतः िाचरत्र्यहीन असलेला माणूस आपल्या आकलनशक्तीच्या, समानानुभतूीच्या (Empathy) आचण 
सहानुभतूीच्या साहाय्याने थोर जीवनमूल्याशंी समरस होऊ शकेल आचण मोठे साचहत्यही चनमाण करू शकेल, 
म्हणून मोठ्या साचहत्यचनर्तमतीसाठी मोठे साधुत्व अंगी बाणले पाचहजे असे नाही. ते समजले मात्र पाचहजे. ही 
समज कमी असली तर मोठ्या िाचरत्र्याच्या आकलनामध्ये काही वेळा तो अडथळा होऊ शकेल पण तसे 
नेहमीि होईल असे नाही. स्वतः कोठल्याही नैचतक ककवा राजकीय-सामाचजक ध्येयदृष्टीबद्दल साशकं 
असणारा समरसेट मॉम आगाखानाचं्या िचरत्राला अत्यंत सहानुभचूतपूणव प्रस्तावना चलहू शकतो पण त्याला 
गाधंींच्या आत्मकथेला ्याय देता आला असता असे नाही. चभन्न मूल्यकल्पना असल्यावर समरसता अवघड 
होईल पण अशक्यि होईल असे नाही. स्वतः साधुत्वािी मुल्ये स्वीकारलेल्या टॉलस्टॉयला साधुत्वािे प्रत्यि 
आिरण अगदी अखेरच्या काळापयंत जमले होते असे चदसत नाही. काउंटेस स्टॉलस्टॉयिी दैनंचदनी हे स्पष्ट 
करते. व्यापक व सखोल जीवनानुभतूींिी व मूल्यकल्पनािंी जाणीव, लेखन गुणासंाठी केलेली तपस्या 
(‘काही पाट केली संतािंी उत्तरे..’), चनवडलेला अनुरूप कलाप्रकार आचण त्याच्या तंत्रािा यथायोग्य वापर, 
जी रिना करायिी चतच्यात अथववाही, भाववाही, िपखल शब्दानंी साधलेला बाधेंसूदपणा आचण सौष्ठव, 
लयबद्धता यानंी केलेली सौंदयवचनर्तमती ह्यामुंळे साचहत्य समथव व प्रत्ययकारी ठरू शकते. वतवनाच्या बाबतीत 
मात्र मूल्ये पटूनसुद्धा ती आिरणात आणताना अनेक मानचसक प्रकृचतज्य अडथळे चनमाण होण्यािी शक्यता 
आहे. कारण बौचद्धक वा भावचनक जाणीव व ती आिरणात आणण्यासाठी वतवनात कराव ेलागणारे बदल ह्या 
गोष्टी चभन्न पातळीवरील आहेत. मनाच्या चनधारावर देहािी स्खलनशीलता मात करू शकते. इंग्रजीतील 
बायरन, कीट स, शलेी ह्या रोमचॅटक कवींिे व्यत्क्तगत िाचरत्र्य रूढ नीचतचनयमानंा धरून होते असे म्हणता 
येणार नाही परंतु काव्य म्हणून त्याचं्या कलेिे मोल कमी ठरले असे नाही. शके्सचपअरच्या 
जीवनिचरत्राबद्दलही हेि म्हणता येईल, त्याच्याप्रमाणे कालच्या व आजच्या अनेक साचहत्त्यकामंध्ये 
समकलगीव्यक्तीबद्दल आकषवण व प्रत्यि संबधंही आढळून आले आहेत. (उदा. इ. एम्. फॉस्टवर, आ्दे्र जीद 
इ.) असे असूनही त्याचं्या नैचतकतेच्या जाचणवबेद्दल आचण चतला त्यानंी चदलेल्या कलात्मक रूपाबद्दल 
कोणीही शकंा उत्पन्न केलेली नाही. 

 
साचहत्त्यकाच्या, कलावंताच्या िाचरत्र्यातील काही दोषानंी त्यािे साचहत्य चहणकस ठरत नाही ह्या 

गोष्टीिी आिायव भागवताना पूणव जाणीव होती हे त्याचं्या काही लेखात स्पष्ट चदसते. रूढ नीचतकल्पनापं्रमाणे 
नैचतक स्खलन झालेल्या स्त्रीला त्यानंी अत्यंत सहानुभतूीने संरिण चदले, रूढ नीतीच्या चवरोधी वतवनािी 
तरफदारी करणाऱ्या साचहत्य कृतीिे त्यानंी समथवन केले यािा उल्लेख पूवी आलेलाि आहे. प्रस्तुत खंडातील 
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‘आचदमानव गोकवदाग्रज’ ह्या १९४८ सालच्या व्याख्यानात (प्रकरण ३०) त्यानंी गडकऱ्याचं्या 
व्यसनाधीनतेकडे उदार दृष्टीने पाचहले असून दारूच्या व्यसनाने त्याचं्या उद्दाम प्रचतभेला अचधक स्फूती चमळत 
असेल तर त्यािंी दारू चनषेधाहव का मानायिी असा प्रश्न त्यानंी उपत्स्थत केला आहे (प.ृ २३६). 
गडकऱ्यामंध्ये एका उद्दाम आचदमानवािी शक्ती होती व ती सववच्या सवव त्यानंी आपल्या कलेत व्यक्त केली. 
त्यामुळे मनामध्ये जो चरतेपणा चनमाण झाला तो त्यानंी आपल्या मचदरासक्तीने भरून काढला. कलेतील 
चजवतंपणा महत्त्वािा मानला आचण तो जर गडकऱ्यानंा दारूमुळे चमळवता येत असला तर आिायांच्या मते 
त्यािें व्यसन आिेपाहव ठरत नाही. 

 
चशवाय गडकऱ्यानंी आपल्या नाटकातं आपल्यातींल स्खलनािा पाढा चनरचनराळ्या पात्राचं्या मुखाने 

माडूंन आपल्या पापािें प्रायचित्य घेतले आहे (प.ृ २४०). गडकऱ्यामंध्ये भ्याडपणा नव्हता तर आचदमानवािा 
चजवतंपणा आचण वासनािंी उत्कटता होती. मात्र ते संपूणव आचदमानव नव्हते. आपल्या मूळच्या 
आचदमानवतेवर त्यानंी पूववसंस्कारािंी अनेक बंधने घालून घेतली होती. ते चभते्रही होते पण त्यानंी हा चभते्रपणा 
आपल्या नाटकातंील काही पात्राचं्या द्वारा व्यक्त केला आहे तेथे त्यानंा भाषेिा फुलोरा आचण बनावटी 
कलाकुसर करावी लागली आहे. शक्ती व कहमत नाही म्हणून व्यसनाच्या वाटेस न जाणाऱ्या सज्जनासंारखे ते 
नव्हते. अशा सज्जनानंा स्वगािे द्वार खुले नसते तर आत्यंचतक दुजवनानंा ते िटकन उघडू शकते (प.ृ २४०). 

 
साणहस्त्र्क व चैतन्द्र्ाचा साक्षात्कार 
 

कलावतंाच्या व्यत्क्तगत जीवनातील ह्या तथाकचथत िाचरत्र्यदोषािें समथवन साधुत्व व साचहत्य ह्या 
चवषयींच्या आिायांच्या चवविेनाशी चवसंगत असले तरीही ते अचधक वास्तवदशी आहे. समानानुभतूी आचण 
सहानुभतूी ह्याचं्याद्वारा साचहत्त्यकाला समरसता साधू शकते. िैत्यािा सािात्कारही होतो. सािात्काराच्या 
ह्या प्रतीतीमध्ये एक िण असा येऊ शकतो की त्या िणी कलावतंाला जे प्रतीत झाले ते जडािी बधंने तोडून 
कलारूप घेऊन प्रकट होते. टागोराचं्या ‘चनझवरेर स्वप्नभगं’ ह्या काव्यातील चनझवराच्या भव्य रूपकाने 
कलाचनर्तमतीिी ही प्रचक्राया आिायांनी अत्यंत उत्कटतेने पुनःपु्हा माडंलेली चदसते. अशा काही कलाकृतीत 
आशय व आचवष्ट्कार ह्यािें संपूणव अदै्वत चदसून येते. चनझवरािी ही प्रतीकात्मकता अत्यंत उत्कट, तरल असून 
ती ज्या अथववाही, समपवक शब्दानंी, नाद व अथव यािंा तोल साधून व्यक्त झाली आहे त्यािें व्यंजनात्मक 
सामर्थ्यव चकती मोठे आहे ह्यािा प्रत्यय आिायव भागवत जेव्हा बगंालीिे वगव घेत असत तेव्हा त्याचं्या श्रोत्यानंा 
सहजपणे येई. 

 
केन रे चवधाता पाषाण हेन, 
िाचर चदके तार बग्धन केन! 
भाङ् रे हृदय भाङ् रे बग्धन, 
साध् रे आचजके प्राणेर साधन 

ककवा शवेटी 
ओरे िाचर चदके मोर 
अे की कारागार घोर, 
भाङ् भाङ् कारा, आघाते आघात कर । 

 



 

अनुक्रमणिका 

वरील ओळी ज्या आवशेाने आिायव उच्चारीत त्यामुळे त्यावंर भाष्ट्य करण्यािी गरजही भासत नसे. 
ह्या ओळींिे नादमाधुयव, अथववत्ता, शब्दलाचलत्य आचण आवश्यक ते शब्दकाचठण्यसुद्धा– श्रोत्यापंयंत 
आपोआपि येऊन पोित असे. मात्र साने गुरुजींच्या ‘पत्री’मधील अनेक कचवतातं हे साधते असे जेव्हा असे 
आिायव म्हणतात तेव्हा त्यािा प्रत्यय आजच्या श्रोत्यानंा ककवा वािकानंा येणे कठीण पडते. 

 
जवळपास हीि गोष्ट गुरुजींच्या कथाकादंबरी वाङ्मयािी. त्यातील भावभावनािें दशवन भावुकतेिे, 

भावचववशतेिे रूप घेऊन येते. जीवनातील जचटलता, ज्याचमश्रता भोळ्याभाबड्या सरलतेने व्यक्त झालेली 
चदसते. गुरुजींच्या काव्यािा दोष सागंताना त्यात एक पद्यकार लपलेला आहे व तो सारखा आपले अत्स्तत्व 
दाखचवतो असे आिायांनी म्हटले आहे (प.ृ ७०). तसाि ह्या कथात्मकवाङ्मयात एक उपदेशक बराि 
उघडपणे वावरतो. मानवी जीवन ककवा समाजजीवनातंील सूक्ष्म स्पंदने चटपण्यािी उत्कटता त्यात कमी 
प्रमाणात आढळते. ह्याला उल्लेखनीय अपवाद ‘श्यामिी आईिा’. ह्या कलाकृतीत व्यत्क्तगत भावना आचण 
चवर्श्ात्मकता यािंा सुरेख संगम झालेला आहे (‘श्यामिी आई ती आमिी आई’- वसंत बापट) त्यामुळे ही 
कलाकृती अगदी आपली, खरीखुरी आचण चजवतं भासते. प्रत्येकाच्या आत्म्यािा तो एक भाग आहे आचण 
तरीही ती परतत्त्वस्पशी आहे. ह्या कादंबरीिी प्रमुख वैचशष्ट्ये म्हणजे : कादंबरीच्या चनवदेकािे वधेक 
व्यत्क्तमत्त्व, त्यािा हळुवारपणा, आजार, श्रोत्याशंी त्यािा होणारा अकृचत्रम संवाद व त्यातून साधणारा 
परस्परािंा भावबधं. ह्यातून सहजपणे स्फुरलेली, चवकचसत झालेली अनुरूप चनवदेन पद्धती. कथेच्या 
चनरूपणात चवचवधता आहे, अनेक पदरी, अनेकाचं्या दृचष्टकोनातून साकारलेली, आपोआप उलगडत जाणारी 
नायात्मक कथा आहे. तीत मानवी भावनािें सूक्ष्म स्पंदन आहे, ते कधी चवनोदािे, कधी दुःखािे तर कधी 
कारुण्यािे रूप घेऊन प्रकटते. श्यामिे कथाकथन त्याच्या व्यत्क्तत्वािा अचवभाज्य भाग आहे. त्यातील 
मूल्याचं्या आग्रहाला कधी बोधवादािे स्वरूप येत नाही इतके ते व्यत्क्तत्वाशी एकजीव झालेले आहे. ह्या 
कथेतून व चनरूपणातून आशय व अचभव्यक्ती यािंी एकतानता साधलेली चदसते आचण त्यामुळे ही एक श्रेष्ठ 
कलाकृती आहे यािा सहज प्रत्यय येतो. ह्या कथेला जो हेतू व जी व्यत्क्तगत, कौटंुचबक आचण सामाचजक 
मूल्ये संक्राचमत करायिी आहेत ती बाहेरून ओढूनताणुन चिकटवलेली नाहीत तर ती कथेच्या, 
व्यत्क्तरेखाचं्या अंगोपागंात खेळवली आहेत. म्हणून ह्या कथेत केवळ हेतुपूणवता नाही तर हेतुगभवता आहे. 
पचरणामी तीत वािकानंा नकळत काही मूल्यािंा सािात्कार घडवनू आणण्यािे व तो मनात ठसचवण्यािे 
सामर्थ्यव आहे. कथेिे हे चवचवध स्वरूपािे यश आिायांनी समपवक शब्दातं वणवन केले आहे. 

 
पार िॉगेणवस्ट र्ांची ‘बाराब्बास’ कादंबरी 
 

‘श्यामिी आई’प्रमाणेि पे्रमसामर्थ्यािी महती गाणारी दुसरी एक थोर परंतु अचधक व्याचमश्र अनुभव 
कलात्मकतेने आचवष्ट्कृत करणारी कलाकृती म्हणजे १९५१ िे नोबेल पाचरतोचषक चमळचवणारी स्वीचडश 
भाषेतील ‘बाराब्बात’ ही श्री. भाऊ धमाचधकारी यानंी समथवपणे अनुवाद केलेली कादंबरी (प्रकरण १९, प.ृ 
१३४-१४०). येशू चिस्ताला कु्रासखाबंी चखळवनू बाराब्बास ह्या खुनी गु्हेगाराला मोकळे सोडण्यािा चनणवय 
चहब्र ूलोकानंी घेतला. चिस्तािी पे्रमभावना आचण बाराब्बासिे ‘डोळ्यासाठी डोळा’ आचण ‘दातासाठी दात’ हे 
पाशवी तत्त्वज्ञान याचं्या वधेक संघषावर आधारलेली ही कलाकृती आजच्या जगातील संघषािे मोठे 
कलात्मक दशवन घडचवते. दे्वष, अत्यािार, कहसा ह्या रानटी अवस्थेतील प्राथचमक, पाशवी धमवभावना आचण 
चिस्तािंी मानवपे्रमावर आधारलेली उच्चतर भावना ह्यातील संघषव येथे मोठ्या सूिकतेने व्यक्त केला जातो. 
परंतु चिस्ताच्या नव्या धमवभावनेिा प्रसार हळूहळू गुप्तपणे पण चनचितपणे कसा होतो, शार्श्त जीवनमूल्यािंा 
प्रत्यय प्रगत धमवकल्पनेमुळे आचदम वासना व चवकार यािंा पगडा असलेल्या असंस्कृत मनावर कसा ठसतो 



 

अनुक्रमणिका 

ह्यािा अत्यंत प्रत्ययकारी सािात्कार ह्या कादंबरीत चदसून येतो. तुलनेने ह्याि नावािी मारी करेलीिी 
बेसुमार खपािी कादंबरी हाि संघषव केवळ शारीचरक उद्दाम वासनाचं्या पातळीवर दाखवनू एक सवगं, 
सनसनाटी वातावरण कसे तयार करते हे लिात घेतले म्हणजे अिर वाङ् मय आचण केवळ वासना िेतवणारे, 
रंजकतेिी हीन पातळी गाठणारे गल्लाभरू साचहत्य ह्यातील अंतर लिात घेऊ शकते. शार्श्त जीवनाच्या 
प्राप्तीसाठी ऐचहक जीवनािा त्याग अवश्य नाही, सत्य, पे्रम व सेवाभाव याचं्या साहाय्याने ज्या जीवनानुभतूी 
येतात तेि शार्श्त जीवन कादंबरीिे सूत्र मोठ्या कलात्मकतेने कथावस्तूतून प्रस्थाचपत होते हे आिायांनी 
समथवतेने चवशद केले आहे. कुशल व्यावसाचयक वाङ्मयसमीिक कादंबरीच्या चनवदेनाच्या दृचष्टकोनासंबधंी 
अचधक मचल्लनाथी करून कथेिे चनवदेन तृतीय पुरुषी असूनसुद्धा बाराब्बासच्या दृष्टीकोनापुरते मयाचदत 
ठेवण्याने कोणते कलात्मक लाभ होतात हे चसद्ध करील. पण ही आवश्यकता आिायांना भासलेली नाही. 
त्यानंी आपले लि ह्या कलाकृतींतील मूल्यकल्पनावंरि कें चद्रत केले आहे. 

 
िोर व्र्क्ती, साणहत्र् अिवा साणहस्त्र्क  
 

थोर व्यक्ती अथवा साचहत्त्यक आचण साचहत्यकृती याचं्या मूल्यमापनासाठी आिायांनी जे चनकष 
चनधाचरत केले त्यािंा उल्लेख ह्या प्रस्तावनेत मागे आलाि आहे (पहा प.ृ १९). ह्या सवव चनकषािंा पचरपाक 
अ्तःप्रवृत्तीत होऊन कलावंताच्या अथवा ध्येयवादी व्यक्तींच्या सवव सजवनशक्तींना अिानक जाग येते असे 
आिायांिे प्रचतपादन आहे. ह्यािी उत्तम उदाहरणे म्हणजे त्यानंी चलचहलेल्या माधवराव बागल (प्रकरणे १७, 
१८), नाना काणे (प्रकरण ३६), चशवराम महादेव पराजंपे (प्रकरण ३९) ह्या व्यत्क्तरेखा. माधवराव बागलािंी 
अ्यायाचवरुद्ध लढा देण्यािी पे्ररणा बाह्य पचरत्स्थतीच्या आघातामुंळे चवकचसत झाली आचण त्याचं्या 
क्रााचंतकायाला उठाव आला तीव्र भावनाशीलता, उदार, चनष्ट्कपट, भोळेभाबडे मन, अ्यायािी िीड व 
हृदयािी स्वाभाचवक शुद्धता हे त्यािें गुण त्याचं्या सवव कायात उठून चदसले. क्रााचंतकायािी त्यािंी ओढ 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही कायम राचहली व ती पुरी करण्यास संयुक्त महाराष्ट्रािे आंदोलन उपयोगी पडले (पृ. 
१२८-१२९). मात्र त्याचं्या तीव्र भावनाशीलतेमुळे त्याचं्या मनात व्यक्तीचवषयी व चविाराचंवषयी मधूनमधून 
कटुता उत्पन्न झालेली आढळते. ह्या दोघािंाही आिायव मोठ्या सहानुभतूीने उल्लेख करतात (प्र. १३३). 
चशवराम महादेव पराजंपे यािें आिायांनी केलेले जीवनदशवन त्याचं्या ध्येयदृष्टीिे आचण अनुषंगाने आलेल्या 
मूल्यकल्पनािें असेि मार्तमक मूल्यमापन करते व त्याबरोबरि त्याचं्या व्यत्क्तमत्वाच्या शारीचरक लकबींवरही 
मोठा हृद्य प्रकाश टाकते (प.ृ २७०). चशवरामपतंानंी देशभक्तीरसािी प्राणप्रचतष्ठा मराठी साचहत्यात केली 
(प.ृ २७४), तुरंुगात असताना तेजािे ध्यान करताना त्यानंा जो आत्मसािात्कार झाला त्यािे स्वतःच्या मन, 
बुद्धी आचण इंचद्रयावंर कोणते पचरणाम झाले हेही आिायांनी त्याचं्या ‘चवष्ट्णुसहस्त्रनाम’ ह्या लेखातील अवतरण 
उधृत करून स्पष्ट केले आहे (प.ृ २७६). चशवरामपतंाच्या सवव श्रेष्ठ गुणािंा उल्लेख करूनही शवेटी त्याचं्या 
व्यत्क्तमत्वातील ठळक वैगुण्यािाही आिायांनी उल्लेख केला आहे तो त्याचं्या चनःपिपातीपणािा चनदशवक 
आहे. “सत्यदशवनासाठी सववस्वािी आहुती देण्यािी तयारी असणाऱ्यालाि महात्म्याचं्या महासभेत मानािे 
स्थान प्राप्त होते पण चशवरामपतंाचं्या अंतःकरणाच्या खोल कप्प्यात आपल्या कतृवत्वाबद्दल व भचवतव्याबद्दल 
खोल चनराशा बसत असावी, त्यामुळे त्यानंा महात्म्याचं्या पकं्तीत स्थान चमळू शकले नाही तरी त्या मागाने 
जाणाऱ्या असंख्याचं्या अग्रभागी ते राचहले” असा आिायांिा चनष्ट्कषव आहे (प.ृ २०९). व्यं. सी. कारखानीस, 
नाना काणे, शकंरराव देव (त्यािें अध्यात्म, चनरलस देशसेवा, त्यानंी चदलेल्या उदात्त पे्ररणा) ह्या अनेक 
व्यत्क्तरेखात आिायांिी व्यक्तीच्या मूल्यमापनाबद्दलिी हीि मूलगामी वृत्ती चदसून येते. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

अध्र्ात्म, आत्मज्ञान, महामानव व णवश्वमानवकल्पना आणि साणहत्र् 
 

अध्यात्मवाद हे जीवनािे एक अत्यंत उच्च दशवन आहे व माणूस त्यािा द्रष्टा आहे. बाह्यसृष्टी व 
आंतरजीवन चमळून जीवन बनते. ह्यालाि प्रवृत्ती आचण चनवृत्ती असे म्हटले असून प्रवृत्तीपासून चवज्ञान चनमाण 
होते तर चनवृत्ती ही आंतचरक असून ती आत्मज्ञानापयंत नेते. ही जीवनािी दोन दशवने असल्याने त्याचं्यात 
चवरोध नाही. प्रत्येक जीवनात हा अथव बाणला जाऊन जीवनािी पचरपूणवता व्हावी असे अध्यात्मवाद म्हणतो. 
म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने चवर्श्ाशी एकरूप व्हायला पाचहजे (खंड १, प्रस्तावना प.ृ एकतीस). भौचतक आचण 
आत्त्मक ह्या जीवनसत्याच्या दोन बाजू असल्याने त्यात चवरोध संभवत नाही. चवज्ञान चवश्लेषणात्मक आचण 
आत्मज्ञान संश्लेषणात्मक असले तरी दो्हीतून घडणारे जीवन एकात्मकि आहे (खंड १ प.ृ ६०). 

 
महामानव लकवा अणतमानव 
 

आधुचनक काळात पािात्त्य देशात बुचद्धपूजेिे पुनरुज्जीवन झाले ते प्रािीन काळी ग्रीसमध्ये ‘ज्ञान हाि 
सद गुण’ ह्या सॉके्राचटसच्या चसद्धा्ताच्या बठैकीवर आधारलेले होते. परंतु बुचद्धपूजकािंी ही श्रद्धा प्रत्यि 
व्यवहारात बहुताशंी चवफल ठरली. (‘व्यासािंा आक्राोश’ खंड १, प.ृ २५). म्हणून बनाडव शॉने आदशव 
समाजासाठी ‘नवमानव’, ‘अचतमानव’ चनमाण करण्यािी योजना माडंली (खंड १ प.ृ २६). हा महामानव 
बौचद्धक पूणवतेिा आदशव आहे असेही शॉने माडंले. आिायांच्या मते ही सववसामा्य माणसाच्या बुचद्धवादाच्या 
पराभवािी कबुली आहे. माणसामध्ये बुद्धीपेिा भावनानंा व चवकारानंा अचधक प्राधा्य आहे. तकव बुद्धीला 
झालेले ज्ञान माणसाच्या संकल्पशक्तीला जागृत करू शकत नाही असा यािा चनष्ट्कषव आहे (खंड १, प.ृ २६). 
ह्याि चनबंधात आिायांनी चजब्रानच्या ‘प्रॉफेट’िा उल्लेख केला असून मानवामध्ये अद्यापी अमानव अंशि 
मोठ्या प्रमाणंात वावरत आहे आचण या अमानव अंशाला मानवतेिे स्वरूप येण्यासाठी दीघव तपस्येतून जावे 
लागेल असे चजब्रानिे मतही माडंले आहे (चकत्ता प.ृ २७). अचतमानवतेत त्यािे पचरवतवन ही आणखी पुढिी 
पायरी असून चतिी स्पष्ट कल्पना चजब्रानने आपल्या ‘प्रॉफेट’ काव्यातील ‘आत्मज्ञान’ ककवा Self knowledge 
या प्रविनात केली आहे. “आत्मज्ञान” ही आत्म्यािा गुप्त चनझवर प्रकट करण्यािी इच्छा. तो हृदयािा ध्वनी, 
जे चविारात चनत्य जाणलेले ते शब्दात व्यक्त करण्यािी इच्छा. ही इच्छा पूणवपणे फलदू्रप होणार नाही कारण 
आत्मा म्हणजे असीम आचण अपचरचमत असा समुद्र आहे. त्यािा मागव आपल्याला सापडला आहे असे 
म्हणण्यापेिा आपण आपल्या मागाने िालत असणाऱ्या आत्म्याला भेटलो आहो हे म्हणणे अचधक योग्य.” [र. 
ग. जोशी, ‘जीवन दशवन’ (‘प्रॉफेट’िा मराठी अनुवाद, पुणे १९५१) पृ. १३] 

 
ह्याआधी आत्मज्ञानािी कल्पना चवशद करताना आिायांनी अशीि माडंणी केली आहे चशिणाच्या 

ध्येयासंबंधी बोलताना आिायांनी ‘शातंोऽयम् आत्मा’ हे ध्येयवाक्य मौनी चवद्यापीठासाठी चनवडले व त्यात ब्रह्म 
व आत्मा यािा अथव एकि असून मानव हा अचखल चवर्श्ािा द्रष्टा आहे अशी कल्पना माडंली. ब्रह्म हे 
व्यत्क्तजीवनािे मूलतत्त्व असून चवर्श्जीवनािेही तेि मूलतत्त्व आहे. म्हणून आत्मज्ञान हेि ब्रह्मज्ञानािे साधन 
आहे. चवर्श् आपल्याति भरून राचहले आहे ही अनुभतूी म्हणजे अदै्वतािी अनुभतूी (खंड १ पषृ्ठ २५२). भारतीय 
नवजागरणात ह्या दो्ही प्रवृत्तींिा सम्वय राममोहन रॉय, रामकृष्ट्ण, चववकेानंद, लो. चटळक इत्यादींनी 
स्वीकारला. आत्मज्ञान = ब्रह्मज्ञान = चवर्श्ात्मक्ता व हे प्राप्त करणे हा मोठा पुरुषाथव ही आिायांिी कल्पना 
ना. ग. जोशी यानंी आपल्या ‘जीवन योग’ (१९४२) आचण ‘चवर्श्मानव’ (१९५०) ह्या दीघव काव्यात चवशद 
केली आहे. आिायांनी ह्या दो्ही काव्य-संग्रहानंा प्रस्तावना चलचहल्या आहेत. त्यापैकी ‘चवर्श्मानव’ काव्यािी 
प्रस्तावना संकचलत वाङ्मयात समाचवष्ठ करण्यािे नजरिुकीिे राहून गेले. परंतु त्यातील मुदे्द येथे घेण्यात 
येत आहेत. हे दो्ही काव्यसंग्रह वैचशष्ट्यपूणव असून दीघव काव्य ह्या आज फारशा वापरल्या न जाणाऱ्या 
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काव्यप्रकारािी ती लिणीय उदाहरणे आहेत. दो्ही काव्यािंी रिना संस्कृतप्रिुर असून त्यात दीघव काव्याला 
अनुरूप अशी वस्तुचनष्ठता आचण भावकाव्यािी प्रखर आत्मचनष्ठताही आहे. रिनाप्रभतु्व, आशयघनता आचण 
कितनशीलता ह्या गुणािंा त्यात हृद्य प्रत्यय घडून येतो. ‘चवर्श्मानवा’च्या प्रस्तावनेत काव्यािे महत्त्व त्यात 
प्रचतपाचदलेल्या जीवनचवषयक तत्त्वज्ञानावर चकतपत अवलंबनू आहे असा एक वादग्रस्त चवषय आिायांनी 
उपत्स्थत केला आहे. काव्यात अनुभतूींच्या जीवतंपणाला महत्त्व असून अनुभतूीिी व्यापकता सखोलता 
मानवी मनाला उदबुद्ध करण्याला चवशषे कारणीभतू ठरते ते श्रेष्ठ काव्य असे त्यानंी म्हटले आहे. त्यादृष्टीने 
ह्या दो्ही काव्यािें चवशषेतः ‘चवर्श्मानवािे’ महत्त्व आहे ह्यािे प्रत्यंतर आजच्या वािकाला येऊ शकते. मात्र 
काव्यातील संस्कृत प्रिुरतेमुळे-चवशषेतः ‘जीवना योगातील’-सववसाधारण वािकापयंत हे काव्य जाणार नाही 
हे स्पष्ट आहे. परंतु हा धोका कवीने जाणूनबुजून पत्करला आहे हे ध्यानात घेतले पाचहजे. 

 
‘जीवनयोग’ काव्य केशवसुतािंा सामाचजक ध्येयवाद पुढे नेते असा त्यािा गौरव आिायांनी केला 

असून आंतरराष्ट्रीय जीवनात समग्र मानव्य कितनी धरून िरािरात एकरूपता पाहावी असा कवीिा 
सामाचजक ध्येयवाद आिायांना आर्श्ासनपर वाटतो. ‘जीवनयोगातील’ सामाचजक ध्येयवाद हा आल्डस 
हक्स्ले, रोमा रोलग् आचण म. गाधंी याचं्या ताचत्त्वक चविारावंर आधारलेला आहे. ह्या चतघा ‘अध्यात्मवादी’ 
चविारवंतानंी मानवतेच्या एकात्मकतेला जे योगदान चदले आहे त्यािा पत्नीपे्रम, पत्नीचवयोग या व्यत्क्तगत 
दुःखाशी मेळ घालण्यात कवीला यश लाभल्यािे प्रत्यंतर येते असे आिायांिे प्रचतपादन आहे. 
प्रस्तावनालेखकाच्या मते ४२ च्या स्वातंत्र्य लढ्यासारख्या प्रासंचगक राजकीय आंदोलनािी व्यापक ताचत्त्वक 
पार्श्वभमूी काव्यात्मकतेने चवशद करणे हे कवी व कलावंतािे कायव कवीने समथवपणे पार पाडले आहे हे त्यािे 
यश. प्रिचलत तात्काचलक घटनाचं्या मागील मूलभतू नैचतक प्रश्न जाणणे, राजकीय व सामाचजक चवर्श्ािे 
नैचतक चवर्श्ात रूपातंर करणे आचण सहज साधलेल्या कलात्मक अचवष्ट्काराने रिनासौंदयािा सािात्कार 
घडवनू आणणे हे ह्या रिनेिे वैचशष्ट्य आहे. 

 
आिायांनी ‘चवर्श्मानवाच्या’ प्रस्तावनेत चवर्श्मानवाच्या संकल्पनेतील एक गमतीदार परंतु वेधक 

चवरोधाभास स्पष्ट केला आहे. प्रािीन काळात भौचतक पचरत्स्थतीमुळे व चवज्ञानाच्या प्राथचमक अवस्थेमुळे 
चवर्श्ात्मकता प्रत्यिात येणे शक्य नव्हते तरीही चतिी आवश्यकता तत्त्वज्ञानात, काव्यात माडंली जात होती. 
उलट आज चवज्ञानाच्या सहाय्याने मानवाने केलेल्या भौचतक चवकासाने अचखल समाजात एकता चनमाण 
होण्यािी शक्यता चनमाण झाली असता समतेऐवजी चवषमता वाढत आहे, वाढवली जात आहे. भावना व बुद्धी 
यािें हे दै्वत व्यक्तीच्या चजजीवीषेने, परस्पर सौहादाच्या भावनेने चवलयाला जाणे शक्य आहे. चभन्नचभन्न 
देशातील व संस्कृतीतील व्यक्तीजीवनातील हे चनरचनराळे नायमय िण चनवडून भावनोत्कटतेने 
वािकापंयंत आणण्यात कवीने यश चमळचवले आहे. काव्यातील संदभव पौराचणक आहेत तसेि अवािीन 
पुराणवस्तुशास्त्र, मानववशंशास्त्र ह्यातील अत्याधुचनक सुद्धा आहेत. त्याचं्या सम्वयाने समग्र मानव बनतो हे 
कवीने समथवपणे हाताळलेल्या चवचवध छंदानंी स्पष्ट होते. 

 
आिायांनी १९५० मध्ये चलचहलेली मंगेश पाडगावकराचं्या ‘धारानृत्यािी’ प्रस्तावना (प्रकरण ३२) ‘ही 

कचवता आज चनराळी’ ह्या दृष्टीने आिायांना उल्लेखनीय वाटते. मानवपे्रम, आत्मज्ञान, चवर्श्ात्मकता ह्या 
सोपानपरंपरेत बसणारी ही कचवता आधुचनक मराठी काव्यातील एका महत्त्वपूणव पचरवतवनाच्या टप्प्यावर उभी 
आहे. तीत केवळ आशयािी अचभनवताि नाही तर चतिा आचवष्ट्कारही चततकाि हृद्य आहे (उदाहरणाथव 
‘माती’िा चतने केलेला गौरव). ह्या काव्यातील प्रचतमा-प्रतीके व्यत्क्तगत असूनही अनेक अथवच्छटािंी वलये 
व्यक्त करीत असल्याने व्यापक, सामाचजक व चवर्श्ात्मक भासतात ह्यािा खास उल्लेख आिायव करीत नाहीत 
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परंतु ते त्यानंा अचभपे्रत असाव.े आपली कचवता प्रथम केवळ अनुकरणात्मक होती. आपल्या अनुभतूीवर-
चवशषेतः चनसगवसौंदयावर-अथवा प्रीतीवर एखादे रूपक बाधंण्यािा तीत प्रयत्न होता. त्यामुळे अनुभतूी ही 
केवळ चनचमत्तमात्र होती. पचरणामी रिनेत कलेऐवजी काराचगरी अचधक प्रमाणात होती. हळूहळू 
चनसगवदशवनाने मनात तरळणाऱ्या सूक्ष्म संवदेना भाववृत्तीशी एकजीव होत गेल्या व त्यात एक अत्यंत सखोल 
अनुभव ठरू लागल्या. त्यामुळे कचवतेच्या रिनेत तकाऐवजी प्रत्येक उपमा-उत्पे्रिा भाववृत्तीने मारली गेली 
आचण म्हणून कवीतेला एक चवलिण भावनािमता लाभली. ह्या दृष्टीने ‘जाभंळी नीज ये’ ही कचवता आपल्या 
नव्या जाचणवेिी चनदशवक ठरली, तीत केवळ काराचगरी नव्हती तर रूपरंगगंधस्पशव यािंा एकजीव झाल्याने 
ते एक कलात्मक रसायनि होते. रिनेतील प्रत्येक घटकािा सेंचद्रय संबधं ह्या आचवष्ट्कारािा आचवभाज्य 
भाग होता. कवीिी अनुभतूी ही त्याच्या संवदेनाशंी एकरूप झाल्यामुळे ती त्याच्या काव्यािे अन्यसाधारण 
असे व्यवच्छेदक लिण बनली. कचवतेिा आशय समकालीन कवींनी हाताळलेला असला तरी कवीच्या ह्या 
रिनावैचशष्ट्याने ही कचवता अगदी चनराळी भासू लागली. कवीने स्वतःच्या काव्यदृष्टीतील व रिनेतील ह्या 
महत्त्वाच्या त्स्थत्यंतरािी स्पष्ट कल्पना एका भाषणात १९५८ मध्ये चदली आहे. [मंगेश पाडगावकर, ‘मायया काव्यािी 

भचूमका, साचहत्य संभव’ (चदल्ली १९४८) प.ृ ४८-४९] आिायांच्या प्रस्तावनेत मुख्यतः मूल्यकल्पनांच्या दृष्टीने काव्यािे 
वैचशष्ट्य चवशद केले असून रिनासौंदयािा ओझरता उल्लेख केला आहे. 

 
‘रसगंगाधर’ (प्रा. गं. चव. कुलकणी) याचं्या प्रसाद काव्यात अध्यात्म, आत्मज्ञान, सािात्कार ह्या 

कल्पना कशा कितनशीलतेने अचभव्यक्त होतात ह्यािा आिायांनी गौरव केला आहे. कहसा, दे्वश याचं्या आहारी 
न जाता चित्त शातं आचण त्स्थर राखून बाह्य चवर्श्ाच्या अनंततेिे दशवन घेण्यािी इंचद्रयानंा सवय लागली 
पाचहजे. ह्या काव्यात सैिी या बौद्ध साधकाच्या साधनमागािा जो गौरव कवीने आहे तो मराठीत नवीनि 
असल्याने आिायांना गौरवास्पद वाटतो (पृ. २६३). आत्मज्ञान व आत्मशक्ती यावंर आधारलेला गाधंीजींिा 
सत्याग्रहचविार स्वातंत्र्योत्तर काळात चवनोबानंी पुढे िालवला, चवज्ञान व आत्मज्ञान त्याचं्या सहकायाने नव्या 
जगाच्या चनर्तमतीसाठी कृष्ट्णमूतीसारखे नवचविारक पुढे आले पाचहजेत अशी आशा आिायांनी प्रकट केली 
आहे. प्रस्तावनेच्या शवेटी मात्र गुरुपरंपरेला मानािे स्थान देण्याच्या कवीच्या वृत्तीबद्दल आिायांनी जे 
उपरोधक उद गार काढले आहेत ते त्याचं्या आत्मप्रत्ययाला महत्त्व देण्याच्या वृत्तीला साजेसे आहेत. 
“कोणताही मानव सद गुरू होण्याच्या लायकीिा असत नाही.... गुरू आचण चशष्ट्य यािें ऐक्य जेथे होते तीि 
अनुभतूीिी परम अवस्था आहे ह्यािा फक्त ज्याला त्यालाि अनुभव येतो (प.ृ २६४).” आिायांनी चलचहलेली 
ही शवेटिी प्रस्तावना (१९७२) ह्या दृष्टीने चतिे वेगळे महत्त्व आहे. 

 
गूढगंुजन आणि केशवसुत, रवीन्द्रनाि टागोर आणि खिीि णजब्रान 
 

आ. भागवतंाच्या काव्यचवषयक प्रस्तावनेत वरील तीन कवी व त्यािें काव्य यासंंबंधी चवस्तृत चववेिन 
आहे. त्यापैकी केशवसुतासंंबधंीिा उल्लेख प्रसंगोपात पूवी आलेलाि आहे. रवींद्रनाथानंा काव्यस्फूती कशी 
झाली आचण मानवी िैत्यािा प्रवाह जड कविानंा फोडून मुक्तपणे कसा वाहू शकतो ह्या संबंधीिे त्याचं्या 
काव्यातील उल्लेखही आधी येऊन गेले आहेत. खलील चजब्रानच्या कलाकृतीतील रुढ नीचतचवरोधी वतवनािे 
व्यत्क्तस्वातंत्र्याच्या आचण आध्यात्त्मकतेच्या पातळीवरून आिायांनी केलेले समथवनही आपण पाचहले आहे. 
हे चत्ही कवी ज्याला सामा्यपणे ‘चमत्स्टक’ ककवा गूढवादी म्हणतात त्यात गणले जातात. 

 
आिायांना ‘गूढगुंजन’ हा शब्द पसंत नाही. त्याऐवजी ते ‘चमत्स्टचसझम्’ हा शब्दि वापरतात. आधी 

प.ृ १७ वर त्यानंी अध्यात्म हाि प्रचतशब्द काहीशा सैलपणे वापरला आहे हे आपण पाचहले. ‘सत्यं ज्ञानं अन्तं 
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ब्रह्म’ं हे उपचनषदातील विन उद धृत करून ते चमत्स्टचसझम् िी व्याख्या पुढील प्रमाणे करतात, “सत्य हेि 
ज्ञान आहे. ते अनंत आहे व त्यालाि ब्रह्म म्हणतात. या जीवनसत्यािी अनुभतूी प्रिीत होणे म्हणजेि 
‘चमत्स्टचसझम’ काही जि त्र्ािा णवराट अज्ञानाने ‘गूढगंुजन’ म्हितात व गूढगंुजन म्हिजे न समजेिसे 
बोििे असे म्हितात, त्र्ात तथ्र् नाही (अधोरेखन प्रस्तावनाकारािे). ‘चमत्स्टक’ असतो तो जीवनाच्या 
मूलभतू कें द्रापयंत जाऊन राहण्यािा प्रयत्न करतो” (प.ृ २३३) 

 
ह्यापुढे आिायव केशवसुताचं्या ‘कोठे जातोसी’ ह्या कचवतेिा उल्लेख करून म्हणतात की यात ‘कुठे 

जातो हे मला कळत नाही’ असे म्हटले आहे. ह्या अवस्थेत ज्ञानाला मयादा आहेत यािे दुःख होऊ लागते व 
‘ज्ञानाच्या कंुपणावरून, धीरत्व धरून, उड्डाण करून’ जीवनाच्या शोधकाला पलीकडे जावेसे वाटते... 
आपल्या प्रचतभेच्या िोिीने त्याला ज्या अंधुक कृती पलीकडे चदसतात त्यातून एखादी वनमाला आणण्यािे 
कायव केशवसुतानंी केले आहे (प.ृ २३३-३४. ‘सुख’ आचण ‘प्रीती’ ह्या दो्ही बाबतीत व्यत्क्तगत व सामाचजक 
असे दोन प्रकार संभवतात. ‘आपले व दुसऱ्यािे’ ह्यातील ‘दुसऱ्यािे’ जेव्हा पत्करले जाते तेव्हा 
‘चमत्स्टचसझम्’िा प्रवास सुरू होतो असा आिायांिा चनष्ट्कषव आहे. प्रीतीच्या उसळत्या भावनेवर जेव्हा बधंने 
येतात तेव्हा आत्म्यािी ओरड सुरू होते : ‘ते व मी एकि आहे’. आत्मा स्वतंत्र होण्यािी धडपड करतो. ती 
त्याला तळमळि लागलेली असते. (प.ृ २३२). जीवनातील दुःखानंी केशवसुत चविचलत झाले नाहीत 
म्हणूनि त्यािंी प्रगती चमत्स्टचसझमपयंत होऊ शकली, नाही तर ते भक्तीपयंत जाऊन पोिले असते असेही 
आिायांिे प्रचतपादन आहे. हे चसद्ध करण्यासाठी केशवसुताचं्या ‘झपुझा’ व ‘हरपले श्रेय’ ह्या कचवतािंी त्यानंी 
तुलना केली आहे. ‘हरपले श्रेय’मध्ये आत्म्यािी तळमळ आहे तर ‘झपुझा’मध्ये चनदं्वद्व अवस्थेिे वणवन आहे. 
कालमानाप्रमाणे ‘झपुझा’ आधी चलचहली असली (१८९३) तरी ती मानसशास्त्रदृष्ट्या ‘हरपले श्रेय’ (१९०५) 
पेिा नंतरिी चनदं्वद्व अवस्था वणवन करते. ‘हरपले श्रेय’ चवशाल ध्येये हृदयाशी बाळगणाऱ्या आत्म्यािी कथा 
वणवन करते तर ‘झपुझा’मध्ये देहभान चवसरल्यानंतरिी वृत्ती वणवन केली आहे. (उदा. ‘कंटक शल्ये 
बोथटली, प्रकाश गेला चतचमर हरपला, काय म्हणाव े ह्या त्स्थचतला झपुझा गडे झपुझा’ (प.ृ २३४.) 
केशवसुतावंरील व्याख्यानाच्या शवेटी आिायांनी आधुचनक कचवपिंकापैकी रेव्ह. चटळक, चवनायक, गडकरी 
बालकवी यािंी केशवसुताशंी तुलना केली असून ह्या िारही कवींनी एकेकि सूर आळवला आहे तर 
केशवसुतामंध्ये साऱ्याि सुरािें चमश्रण आहे असे म्हटले आहे. हे चवशषेतः रेव्ह. चटळकानंा अ्यायकारक 
असून चटळकाचं्या कचवतेिे ‘ते फुलामुलािें कवी होते’ हे वणवन काही मयादेपयंति खरे आहे. ह्या वणवनात 
चटळकािंी तर ज्ञानपर आचण कितनपर अशी ‘वनवासी फूला’सारखी कचवता ककवा त्यािंी ‘अभगंावली’ आचण 
चिस्ती प्राथवनागीतामंध्ये समाचवष्ट झालेली भत्क्तगीते याजकडे दुलवि झाले असे चदसते. बालकवींनी 
प्रामुख्याने ‘चनसगवकाव्ये चलचहली असली तरी त्यात एकसूचरत्वािा दोष चशरला आहे’ असे म्हणणे म्हणजे 
त्याचं्या चनसगाशी झालेल्या संपूणव तादात्म्यािे, त्यातून त्यानंा प्रतीत झालेल्या पूणव आनंदमय अथवा उदासीन 
कितनशील वृत्तीिे व एकूण रिनाकौशल्यािे आिायांना चवस्मरण झालेले चदसते (उदा. बालकवींिी 
‘फुलराणी’, ‘तारकािें गाणे’, ‘औदंुबर’ ककवा ‘िाफेकळी’ ही गीते). 

 
आिायांनी गूढवादािी जी व्याख्या केली आहे ती तत्त्वज्ञानातील गूढवादािी केली आहे. 

तत्त्वज्ञानातील गूढवाद व साचहत्यातील गूढवाद असा भेद त्यानंी केलेला नाही. हा भेद श्री. के. िीरसागरानंी 
पुढीलप्रमाणे केला आहे : “ज्या लेखनाला उघड अथाव्यचतचरक्त आणखी एखादा गूढ अथव असतो ते 
गूढगुंजनात्मक चलखाण म्हणता येईल.” अशी एक ‘कामिलाऊ’ (शब्द िीरसागरािंा) व्याख्या माडंली आहे. 
ह्यात ‘गूढ’ म्हणजे ‘खोल’ अशा अथाने पाचहले तर गूढगुंजनवादी काव्यातील तरतमभाव, पयोपयव लावता 
येते अशा तऱ्हेिे िीरसागरािें ह्या व्याख्येवरील भाष्ट्य आहे. [प्रा. श्री. के. िीरसागराचं्या चववेिनातील मुदे्द त्याचं्या पुढील 
लेखात ककवा गं्रथात आढळतात : ‘रवी्द्रनाथ आचण आ. भागवत’ (‘रिना’, सप्टेंबर १९४८ प.ृ ४१, ४८) ‘व्यक्ती आचण वाङ्मय’ (पुणे १९३७), 
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‘रवी्द्रनाथ’, ‘सुवणवतुला’, (मंुबई १९४५, १९६४), ‘टीकाचववेक’ (मंुबई १९८१) प.ृ २६१, २६२, ४४५.] त्यानंी केलेली ह्यापेिा अचधक 
समपवक व्याख्या पुढीलप्रमाणे : “अचनवविनीय अनुभवाचवषयी आनंदमय त्स्थतीत चलचहलेले जे काव्य अथवा 
गद्य ते गूढवादी असे म्हणता येईल.” म्हणून गूढाथव सापडणे हे चहकमतीिे काम नसून त्या गूढाथािा चजतका 
चविार करावा चततका अचधक अथव सापडतो असे त्यािें मत आहे. गूढाथव ओळखणे म्हणजे एका नव्या 
भचूमकेत, नव्या सािात्कारात प्रवशे केल्यासारखे वाटते. ह्या दृष्टीने ‘हरपले श्रेय’ ही कचवता ‘खोल’ या अथाने 
गूढ वाटत नाही तर ‘कूट’ व ‘संचदग्ध’ ह्या अथाने गूढ वाटते. अध्यात्ममागी गूढवाद्यानंा अंचतम िैत्यदशवन 
हा एक मुत्क्तमागव वाटतो तर वाङ्मयीन गूढवाद्यानंा ते एका वगेळ्या वाङ्मयीन सौंदयवप्राप्तीिे साधन वाटते.” 
वाङ्मयीन गूढगुंजन हा सौ्दयववादािा (रोमटचटचसझमिा) एक वगेळा उच्च कोटीिा प्रकार असून येट स्, 
मेटरकलक आचण रवी्द्रनाथ ठाकूर ही तीन नाव ेगूढानुभचूतपर वाङ्मयात वैचशष्ट्यपूणव आहेत. सौंदयववादी 
गूढवादात प्रयत्न, तपस्या अथवा self discipline यािंी अपेिा नाही तर उलट धार्तमक गूढवादात वैराग्य, 
आत्मसंयमन, ध्यानावस्था ह्यािंी अपेिा आहे. गूढगुंजन हा एक तऱ्हेवाईक काव्यप्रकार नसून तो सववव्यापी 
अनुभव आहे व त्यािे साचहत्यातील महत्त्व ‘चतसरा नेत्र’ ह्या अचभमानाने िीरसागर प्रस्थाचपत करू इत्च्छतात. 
ह्या दृष्टीने श्री अरकवदाचं्या काव्यात सवोच्य प्रतीच्या सौ्दयाच्या चदव्याभासािी प्रतीती येते असे त्यानंा वाटते. 
पािात्त्य टीकेत गूढवादाकडे दुलवि झाले आहे ह्यािी त्यानंा खंत वाटते; काही गूढवादी कवी आचण कचवता 
यािें त्यानंी केलेले चवश्लेषण सखोल व मार्तमक असले तरी गूढवादाला ‘चतसरा नेत्र’ म्हणजे अचतशयोक्त 
वाटते. [ह्या मुद्द्ासंंबंधी सखोल व मार्तमक कितनासाठी पाहा, म. द. हातकणंलेकर, ‘साचहत्यातील अधोरेचखते’ (पुणे १९८०) प.ृ ४५]  

 
गूढवादािे चवषय कोणते असू शकतील? चजब्रानच्या ‘प्रॉफेट’वरील चनबधंावरील एका समीिकाने 

चलचहले आहे ते आिायांनी उद धृत केले आहे. ‘यात जुनी सत्ये नव्या अचधकारयुक्त वाणीने साचंगतली आहेत. 
जीवनपे्रम, चववाह, बालके, श्रम, हषव, दुःख, मरण या महान् वस्तंूचवषयी चनभवयपणे चलचहले आहे (प.ृ १८८). 
मानवी जीवनातील प्रमुख प्रश्नािंा त्यात ऊहापोह येतो. मानवाच्या अशा आकािंा परमेर्श्राच्या पे्ररणा असून 
दृश्य प्रपिं अदृश्य अंतरात्म्यािी लीला आहे. औपचनषचदक दशवनाप्रमाणे चजब्रानिे जीवनदशवन अदै्वतवादीि 
आहे. त्यािी पे्रमकल्पना म्हणजे जीवनपे्रम आहे व ह्या पे्रमभावनेला अन्यभावाने शरण जाण्यात परम पुरुषाथव 
आहे. ह्या पे्रमभावनेिी रौद्र व मंगलरूपे मानवाने जाणली पाचहजेत. ह्याि दृष्टीने लग्न, बालके, अपराध व 
शासन या चवषयावंरील त्यािी प्रविने पाहाण्यासारखी आहेत. (प.ृ १९३) 

 
गूढवादािी लिणे कोणती? प्रॉफेट व इतर काव्यात ककवा ‘तुटलेले पंख (सलमा), अथवा ‘बडंखोर 

आत्मे’ (Spirits Rebellious) ह्या पुस्तकातील ‘गुलबदन’ ह्या कथेत आिायांना आकारसौंदयापेिा 
चविारसौंदयव श्रेष्ठ वाटते. जीवनाच्या अंतरंगात प्रवशे करून त्यातील पे्ररणा प्रकट केलेल्या चदसतात. 
सािात्कारी कवी स्वतःला मॅडमन्, पागल आचण बग्डरर म्हणवनू घेतो, ह्यािे सादृश्य केशवसुतानंी ‘झपुझा’ 
मध्ये वणवन केल्याप्रमाणे त्याला ‘व्यथी अचधकि अथव चदसे / तो ज्यात चदसे / ज्या म्हणती चपसे असे आहे. 
चपशानंाि जीवनािा परम अथव सापडलेला असतो. (प.ृ १८९) त्यामुळे त्यानंा सत्यािा सवो्ि सािात्कार 
होऊ शकतो. ह्या सवव गुणसमुच्चयाने कबीर, जलालुद्दीन, रॅव्हनव, ब्लेक याचं्या पकं्तीत चजब्रान बसू शकतो. 
(प.ृ १८९) ‘गीताजंली’ व प्रॉफेट यािंी तुलना करताना जॉजव रसेल (A. E.) यािें मत आिायांनी उद धृत 
केले आहे ते महत्त्वािे आहे (प.ृ १९१). गीताजंलीत परमात्म्यािी आळवणी असून तीत जीवनाच्या 
आध्यात्त्मक अंशािे चववरण आहे. प्राथवना, चवरक्ती, भसेूवा, मृत्य,ू मरणोत्तर जीवन हे चवषय तीत येतात. तीत 
कमवयोगािा गौरव असून जीवनािे संपूणव दशवन सचित झाले आहे. जीब्रानिा ‘प्रॉफेट’ हा गं्रथ सािात्कारी 
आहे पण वैयत्क्तक आचण सामाचजक या दोनही दृष्टीने तो जीवनािे संपूणव दशवन घडवतो. गीताजंलीत केवळ 
सूचित केलेल्या सामाचजक दृष्टीिा येथे संपूणव आचवष्ट्कार चदसतो (प.ृ १९२). गूढवाद व आधुचनकता यािंा 
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आिायांनी केलेला उल्लेखही महत्त्वािा असून भत्क्तमागी संतकवी आचण टागोर-चजब्रानसारखे आधुचनक 
गूढवादी याचं्यात त्यानंी केलेला भेद लिणीय आहे. अध्यात्म ही केवळ वैयत्क्तक बाब न राहता चतिे 
सामाजीकरण झाले पाचहजे म्हणजेि अध्यात्माने कमवयोगी स्वरूप धारण केले पाचहजे. असे झाले तर 
आधुचनकतेिा अध्यात्माशी चवरोध होण्यािे कारण नाही. हे आिायािे प्रचतपादन (प.ृ १९२-९३) त्याचं्या 
पचहल्या खंडातील अध्यात्मासंबधंीच्या चववेिनाशी सुसंगत आहे. (खंड १, प.ृ१६०-६१) 

 
टागोर व चजब्रान [खलील चजब्रानिी आधुचनक िचरते्र व त्यािे भाष्ट्यकार पुढीलप्रमाणे : (१) 

Barbara Young, A Study of Kahlil Gibran, (New York, 1936). (2) Joseph P. Ghougassian, 
Kahlil Gibran, Wings of Thought, (New Jersey, 1973). (3) Anthony R. Ferris, A Second 
Treasury of Kahlil Gibran (New Jersey, 1973). (4) Andrew Deb Stegan, A Third Treasury of 
Kahlil Gibran, (New Jersey 1973). (5) Jean Gibran and Kahlil Gibran, Kahlil Gibran, His Life 
and World, (Definitive Biography), (New York, 1984) (६) श्रीपाद जोशी, ‘चजब्रान, खलील चजब्रान’ 
(पुणे १९७६)] यािंी िचरते्र उपलब्ध नसल्यािी खंत आिायांनी व्यक्त केली आहे (पृ. १९२) व ‘गीताजंली’िा 
‘प्रॉफेट’वर पचरणाम झाला की काय अशी त्यानंी शकंा प्रदर्तशत केली आहे. आधुचनक काळात ह्या दोघाही 
सािात्कारी कवींिी अनेक िचरते्र उपलब्ध असून त्यात आिायांनी प्रस्तावना चलचहल्या त्या वळेेपेिा अनेक 
गोष्टींवर प्रकाश पडला आहे. उदाहरणाथव बायबलच्या शलैीवरून स्फूती घेऊन ‘फ्रॉफेट’ अवतरले आहे ह्या 
संबधंी आता शकंा उरलेली नाही. ‘फ्रॉफेट’ व ‘गीताजंली’ याचं्यातील साम्यभेद आज तपशीलाने दाखचवता 
येतील. दाखवले गेलेलेही आहेत. परंतु प्रॉफेटवर ‘गीताजंली’िा पचरणाम आहे ककवा नाही हे चनणायकपणे 
सागंणे मात्र कठीण आहे. ‘गीताजंली’च्या प्रकाशनानंतर चजब्रानिी अमेचरकन मैत्रीण मेरी हॅस्केल चहने त्याला 
गीताजंलीिी प्रत वािण्यास चदल्यािा उल्लेख त्याच्या िचरत्रकारानंी केला आहे (पृ. २६३). मात्र टागोराचं्या 
अमेचरकाभ्रमणात त्यािंी व चजब्रानिी दोन-तीन वळेा भेट झाल्यािे िचरत्रकार नमूद करतात परंतु त्यात 
चजब्रानिे टागोराबंद्दलिे मत, व्यावसाचयक असूयेमुळे की काय, फारसे अनुकूल झालेले चदसत नाही. 
टागोरानंी ‘साधना’ ह्या आपल्या पुस्तकात अमेचरकेच्या सुखासीन व अध्यात्मचवरोधी वृत्तीवर टीका केली. 
त्यासंबधंी चजब्रानने प्रचतकूल मत व्यक्त केले असून आपण टागोराचं्या या मतािी फारशी पवा केली नाही (I 
gave Tagore the dickens…) असे तो म्हणतो आचण यंत्रामध्ये सुद्धा ‘आत्मा’ असू शकतो ह्याबद्दल आपण 
त्यािंी खात्री पटवली असाही तो दावा करतो. ह्या प्रकारिी टीका टागोराचं्या भाषणाबंद्दल अमेचरकेतील 
अनेक वतवमानपत्रानंी केली. त्यामुळेि की काय टागोरानंी आपल्या नंतरच्या अमेचरका भेटीत अमेचरकेतील 
भौचतक सुखवादाबरोबरि तेथे चदसणाऱ्या प्रबळ आध्यात्त्मक आदशववादाबद्दल गौरवोद गार काढलेले 
चदसतात. [Tagore & America, New Delhi, 1961]’  

 
चजब्रानच्या अलीकडील अनेक िचरत्रकारानंी व टीकाकारानंी त्याच्या जीवनाच्या चवचशष्ट अंगावंर 

प्रकाश टाकला आहे. त्यामुळे त्याच्या अनेक कलाकृतींमागील पे्ररणािंा, त्याच्या साचहत्य हेतंूबद्दलिा तसेि 
त्याच्या साचहत्योद भवामागील कारणािंा शोध होऊ शकतो. ह्या सवव तपशीलामुळे आिायांनी केलेल्या त्याच्या 
मूल्यमापनात काही मूलभतू बदल होतात असे नाही परंतु आिायांच्या चनष्ट्कषांना पुष्टी चमळू शकते. 

 
चजब्रानच्या कामजीवनासंबधंी आधुचनक पद्धतीला अनुसरून िचरत्रकारानंी अत्यंत मोकळेपणाने 

चलचहले आहे. त्याच्या काही मचैत्रणी व पे्रयसी यािंी त्यानंी नावे चदली असली तरी त्याच्या चनकट सहवासात 
आलेल्या चस्त्रयािंी संख्या नक्की सागंता येणार नाही असे त्यानंी म्हटले आहे. त्याचं्यापैकी काहींशी त्यािे संबंध 
वासनारचहत-प्लेटॉचनक- होते तर काहींशी त्यािे लैं चगक-फॉयचडअन- असत. ह्यात त्याच्याकडे 
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चित्रकलेसाठी नग्न मॉडेल म्हणून येणाऱ्या चस्त्रयािंाही समावशे होता. चजब्रानिे कामजीवनाबद्दलिे मत 
त्यािी अमेचरकन मतै्रीण व साहाय्यकती मेरो हॅस्केल चहने चलचहले आहे. चजब्रानच्या मते प्रत्येक व्यक्तीमध्ये 
मस्तक, हृदय आचण कलग अशी तीन कें दे्र असतात. ह्यापंैकी एक ककवा दोन कें द्रािंा व्यक्तीवर चनरचनराळ्या 
प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो. आपल्या स्वतःच्या बाबतीत काही वषांपूवी मस्तक व हृदय यािंा प्रभाव होता. 
नंतर लैं चगकतेिा. िचरत्रकारािंा एकूण चनष्ट्कषव असा : स्वतःच्या कामभावनेिे उदात्तीकरण चजब्रान ‘ॲगपी’ 
ककवा वैचर्श्क बधुंपे्रमामध्ये करू शकत होता. त्यािे पे्रम-मग ते व्यत्क्तगत कामभावनेवर आधारलेले असो की 
वैचर्श्क असो- हे जीवनािे सार आहे असा त्यािा दृढ चवर्श्ास होता. त्याच्या ‘प्रॉफेट’ काव्यामध्ये ककवा ‘ब्रोकन 
कवग्ज’ ककवा ‘गुलबदन’ ह्या कथाकाव्यात त्याने पे्रमभावनेिी महती मुक्तपणे गायली आहे.  

 
रवी्द्रनाथ व चजब्रान यासंंबंधी चलचहत असता आिायांनी ह्या गूढवादी कवींच्या चवर्श्िैत्यवादी, 

अलौचकक मूल्यकल्पनामुंळे त्याचं्या काव्यािी महती ठरते असे प्रचतपादन केले आहे. केशवसुताचं्या 
‘झपुझा’मधील चनदं्वद्व अवस्था ही पूणवतेिी अवस्था असून तीत देहभान चवसरल्यानंतरिी वृत्ती वणवन केली 
आहे, तर त्या आधीिी ‘हरपले श्रेय’मधील हुरहुर ही मधली त्स्थती आहे (खंड २ प.ृ २३४). ’हरपले श्रेय’मध्ये 
आपल्या मनःत्स्थतीिे वणवन करताना केशवसुतानंी आपले चमत्र चकरात यानंा पत्र चलचहले त्यात त्यानंी 
चलचहले ‘A crack in the heart? But alas! Where is the restorative?’ दुसऱ्या एका पत्रात ते ह्यािा 
मराठी अथव देऊन म्हणतात, “तुम्हास जगाच्या अंधारात आपल्या बुद्धीिा चकरण पाडणे आहे काय? असेल 
तर तुमिे हृदय उललेले आहे काय? फाटले आहे काय? तो प्रकाश जेव्हा बुद्धी परावृत्त करून जगावर पाडते 
तेव्हा अंधारात िािपडणाराला वाट चदसू लागते.” [चद. के. बेडेकर, ‘केशवसुतािंी काव्यदृष्टी’ (मंुबई १९६६), प.ृ ३९-४०] हृदय 
उलणे, फाटणे ही आधीिी हुरहुरीिी, दं्वद्वािी अवस्था व त्यानंतरिी हषव खेद मावळला ही चनदं्वद्व अवस्था 
असा ह्या श्रेयसाधनेिा क्राम आहे. त्यातंल्या कोठल्या अवस्थेला कवी ककवा कलावतं चकती व कोणते स्थान 
देतो ह्यावर जु्या व नव्या कला व साचहत्यदृष्टीमध्ये जो महत्त्वािा फरक चदसतो तो स्पष्ट होतो. 

 
प्रा. श्री. के. िीरसागरानंी रवी्द्रनाथाचं्या काव्यावर आिेप घेताना असे म्हटले आहे की त्याचं्या 

काव्यात समाजाचभमुखता आहे पण जीवनातील दं्वद्वािंी, संघषांिी व अपचरहायव अशा बीभत्सतेिी वास्तववादी 
दखल त्याचं्या कलेत नाही. जीवनात केवळ पे्रम नसते तर असमता आचण चवफलताही असते. परंतु त्यािें 
यथाथव दशवन रवी्द्रसाचहत्यात घडू शकत नाही. ते चवक्रााळ चवर्श्रूप महम्मद इकबाल यास अचधक स्पष्ट 
झाले होते. त्याआधी रचव्द्रनाथानंी जे कलेिे महत्त्व आपल्या चनबधंातून दाखवले आहेत कोटीक्रामाने आचण 
दृष्टा्ताने. त्यामुळे चवज्ञानवाद आचण बोधवाद यािंी जपमाळ घेऊन बसलेल्या महाराष्ट्रीयानंा ते चवशषे मनन 
करण्यासारखे वाटले. (हा रोख अथात आ० भागवतासंारख्याचं्या समीिणावर आहे). अदै्वत व भक्तीमागव 
यातं जे दोष चशरले ते रवी्द्रातंही चशरले असाही िीरसागरािंा आणखी एक आिेप आहे. ह्याचशवाय 
टागोरािंा गूढवाद व चवशषेतः त्याचं्या काव्यािी इंग्रजी रूपातंरे गुळिट (goody doody) आचण पातळ 
(diluted) आहेत अशीही त्यावर िीरसागरानंी टीका केली आहे. 

 
गूढगुंजन हा रवी्द्रसाचहत्यािा सवोत्कृष्ट भाग आहे काय असा प्रश्न उपत्स्थत करून रवी्द्रनाथािें 

बालकाव्य उदा. गाडवनर काव्य, ककवा ‘काबुलीवाला’ ह्यासंारखा बालजीवनावरील लघुकथा कोणत्याही 
समाजाला कोणत्याही काळी अत्यंत चप्रय व अपूवव वाटतील अशा आहेत. ह्या काव्यािंा आचण लघुकथािंा 
अपूवव चवशषे म्हणजे देशकालाच्या आवरणाखाली दडलेले आचण बाह्य दोषानंी डागाळलेले मानवी हृदयािे 
सौंदयव प्रतीत करणे हा आहे. रवी्द्रनाथानंा झालेला ‘गीताजंली’मध्ये चदसणारा सत्यािा आचवष्ट्कार 
चववकेानंद अथवा गाधंी याचं्या सत्यसािात्काराइतका संपूणव नव्हता असाही एक आिेप आहे. रोमग् रोली 
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याचं्या जग् चक्रास्तोफ कादंबरीमधील शातंतेकरता िाललेल्या झगड्यािे चित्र रवी्द्रनाथांनी ‘गीताजंली’त 
दाखवलेल्या शातंतेच्या साम्राज्यापेिा अचधक पचरणामकारक व अचधक चहतकर आहे असे म्हणावे लागेल असे 
मतही व्यक्त केले गेले आहे. 

 
हे मत प्राचतचनचधक या अथाने की रवी्द्रसाचहत्याचवरुद्ध अशा तऱ्हेिी चवरोधी मते सतत माडंली जात 

होती व सध्याही माडंली जात आहेत. बगंाली साचहत्त्यकािंी १९३०-४० च्या दशकातंील नवी चपढी ज्या भाव 
व भावना आपल्या साचहत्यात साकार करते त्यािें सूत्र रवी्द्र रिनावलीत चमळत नाही अशी तक्राार 
चशवनारायण राय यानंी रवी्द्र ज्मशताब्दीच्या वळेी एका लेखात माडंली आहे. [चशवनारायण राय, ‘रवी्द्रनाथ आचण 
आधुचनक भारत’, अनुवाद, अशोक शहाणे, ‘नवभारत’, (पुणे, जाने. १९६१) प.ृ ९-१९]  

 
रवी्द्रनाथाचं्या साचहत्त्यक वारशािे एक सूत्र भारतीय औपचनषचदक होते तर दुसरे युरोपीय 

रेनेनॉ्स-नंतरच्या मानवतावादात होते. पचहल्या बारशामुळे हे चवर्श्ब्रह्माडं एका कल्याणमय उपत्स्थतीिा 
बाह्य आचवष्ट्कार असून जगातील सवव दुःख, संघषव व मोडतोडीच्या आड एका िैत्यमय पुरुषािे अत्स्तत्व 
असून तो सवव काही सुसंगत व संुदर ठेवतो अशी रवी्द्रनाथािंी कल्पना होती. (ह्यामुळेि आ. 
भागवतासंारख्या त्याचं्या अभ्यासकानंा रवी्द्रनाथ ‘आनंदयात्री’ भासले). राय यािंा आिेप असा की 
चवर्श्िैत्यवादी अथवा मानवतावादी चविारावंर त्स्थर राहाणे आजच्या मानवाला युचरआंका, बेल्सेन व 
चहरोचशमाच्या अनुभवानंतर शक्य नाही. आधुचनक मन-मग ते युरोपमधील असो की बगंाल ककवा 
महाराष्ट्रातील असो- आतव, चद्वधाग्रस्त, चनराशावादी झाल्याचशवाय राहाणार नाही. आपल्या अंतदं्वद्व 
असलेल्या वृत्तीिे प्रचतचनधी आधुचनक वािकाला एचलटच्या त्स्वनी ककवा टायरेचसअसमध्ये, हक्सलेच्या 
चथओडोर गॅ्रब्रीएलमध्ये आचण सात्रवच्या प्रोफेसर मरॅ्थ्यमूध्ये अचधक प्रमाणात सापडतात. हीि लिणे 
डोस्टॉवसे्कीच्या कादंबऱ्यातही आढळतात. प्रािीन भारताच्या औपचनषचदक बारशाने अथवा पचिम युरपच्या 
रेनेस्सच्या बारशाने हे समजणार नाही. मात्र ह्या गोष्टीिी अस्पष्ट जाणीव टागोरानंा आयुष्ट्याच्या उत्तरकाळी 
झाली असावी असा टीकाकारािंा कयास आहे. वयाच्या ७० व्या वषांच्या पुढे त्यानंी चित्रकलेिे माध्यम 
स्वीकारले व त्याच्या द्वारा आपल्या अंतमवनातील दं्वद्वािी प्रतीती आणून चदली. प्रस्तावना लेखकाच्या मते 
त्यानंी रेखाटलेले आदीम मानवी मनािे प्रचतचनचधत्व करणारे चवरूप, कू्रार िेहरे आचण सौंदयवचवहीन परंतु 
जोरकस रेखाटणे त्याचं्या साचहत्यातील पूणव सौंदयाच्या आचवष्ट्कारापेिा वगेळ्या, अपूणवतेच्या, संचदग्धतेच्या 
जगाकडे नेताना चदसतात पण या अनुभतूींना त्यानंी साचहत्यामध्ये सुस्पष्ट जाचणवचे्या पातळीवर आणून ठेवले 
आहे. 

 
यािा अथव रवीद्रनाथािें साचहत्य व आधुचनक मन यािंा परस्पर भावबधं आता पूणवपणे तुटला आहे 

काय? तसे होण्यािे वास्तचवक कारण नाही. देश, काल, भाषा तत्त्वज्ञान, वृत्ती यातं चभन्नता असूनही आपण 
वगेळ्या कलाकृतींिा आस्वाद घेऊ शकतो. जगाच्या कें द्रस्थानी कोणी कल्याणमय पुरुष असो की नसो, 
सत्यासत्य, ्याय-अ्याय ह्याबंद्दल आपल्याला स्थायी मानदंड सापडो ककवा न सापडो- पे्रम, करुणा, भीती, 
क्राोध, धृणा, चवस्मय ह्या वृत्ती आपल्या मनात आवगे चनमाण करू शकतात. ह्या चवभावअनुभाव-
संिारीभावाचं्या ऐक्याने जो रस चनमाण होतो तो सवांच्या बाबतीत एकि असतो म्हणून पचरत्स्थती, स्वभाव 
व वृत्ती यातं अंतर असूनही रवी्द्रसाचहत्याला चवदग्ध रचसक आजही चमळू शकतील. [चकत्ता] 
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णजब्रान आणि अस्स्तत्ववाद (Existentialism) 
 

रवी्द्रसाचहत्याच्या आधुचनक आकलनासाठी राय जसे रसचसद्धातंाकडे वळले त्यािप्रमाणे चजब्रानिे 
आधुचनक लेबनीज िचरत्रकार व समीिक अत्स्तत्ववादाकडे वळले आहेत असे चदसते. त्यानंी चजब्रानच्या 
अलौचककतेकडे, त्याच्या चवर्श्िैत्यवृत्तीतून आलेल्या पूणवते कडे लि कें चद्रत केलेले नाही तर त्याच्या 
कितनात त्यानंा अत्स्तत्ववादािी बीजे चदसतात. त्या दृष्टीने चककेगाडव, मासेल, ब्यबूेर इत्यादी उजव्या 
ईर्श्रवादी अत्स्तत्ववाद्याशंी त्यािे साधम्यव त्यानंी दाखचवण्यािा प्रयत्न केला आहे. चजब्रानच्या कितनाला 
तत्त्वज्ञानािा दजा देण्यास चवद्यापीठीय चवद्वान तयार नसले तरी ‘चजब्राचनझम्’ हा एक महत्त्वािा मूल्यचविार 
आहे असे चजब्रानिे आधुचनक संकलक व भाष्ट्यकार म्हणतात. १९७३ मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या पचंडतमा्य 
‘Dictionary of American Philosophy’ मध्ये चजब्रानदशवनािा समावशे केला गेला आहे. आधी उल्लेचखलेल्या 
उजव्या अत्स्तत्ववाद्यापं्रमाणे चजब्रानिे लेखन व चवविेन पद्धती आवगेी (impulsive) आहे. तीत तत्त्वज्ञानाला 
अचभपे्रत असलेली चशस्तबद्धता, काटेकोरपणा नाही. परंतु हे सवव हेतुपुरस्सर आहे असेही त्याच्या आधुचनक 
भाष्ट्यकारािें मत आहे. देकातव, हेगेल याचं्या काटेकोर बुचद्धवादाला चवरोधी अशी भावनात्मकता त्याच्या 
आचवष्ट्कारात चदसते, त्यामुळे तो आधी कवी आचण मग तत्त्वज्ञानी आहे असे त्यािे भाष्ट्यकार म्हणतात. 

 
चजब्रानच्या देशभक्तीिा, सामाचजक जाचणविेा तसेि आपल्या दुभागी देशाबद्दल त्याला वाटत 

असलेल्या असीम करुणेिा त्याच्या समकालीन देशबाधंवानंी मोठा गौरव केल्यािे िचरत्रकार नमूद करतात. 
परंतु आपल्या देशबाधंवाबंद्दल चजब्रानने अनुकंपेने चलचहले तसेि त्याचं्या गुलामीवृत्तीबद्दल त्याने त्वषेािे 
उद गार काढले ते रवी्द्रनाथाचं्या ‘अपमाचनत’ (हे मोर दुभागा देश) कचवतेतील तीव्र भावनािंी आठवण 
करून देतात. आपल्या देशाबद्दलिी भावना त्वषे आचण असीम करुणा यािें चमश्रण होते. त्या चलखाणािा हेतू 
देशबाधंवानंी जुलमी सते्तचवरुद्ध उठाव करावा असा होता. त्याने अनेक वेळा ‘क्राातंी’ हा शब्द उच्चारला. ही 
क्राातंी म्हणजे रक्तपाती क्राातंी आहे असे काही िचरत्रकारािें मत आहे तर काही जण समाजसुधारणाचं्या 
संदभात चतिे स्वरूप उत्क्रााचंतवादी होते असे मानतात. ह्याबाबतीत आिायांनी केलेले चववेिन महत्त्वािे आहे. 
चवकासासाठी सवोदयकारी चविारधारा महत्त्वािी आहे. समाज चनगुवण चनराकार असून सगुण व साकार वस्तू 
म्हणजे ‘व्यक्ती’. म्हणून मानवी जीनवािी सारी संपत्ती (मूल्यसंपत्ती या अथी) वैयत्क्तक व आध्यात्त्मकि 
असते. श्रद्धा, पे्रम व कमव याचं्यामुळे व्यक्तीला चवर्श्मय बनचवणाऱ्या पे्ररणा चनमाण होतात (प.ृ १९२). 
आिायांच्या ह्या प्रचतपादनास आधुचनक िचरत्रकाराचं्या चलखाणाने पुष्टी चमळते. 

 
चजब्रानने प्रत्यि राजकारणात भाग घ्यावा, आंतरराष्ट्रीय पचरषदात तुकव स्तानी साम्राज्यवादाच्या 

चवरोधी आवाज उठचवण्यासाठी त्याने आपल्या देशािे प्रचतचनचधत्व कराव ेअशा तऱ्हेच्या त्याच्याकडे मागण्याही 
केल्या गेल्या. परंतु आपण राजकारणी नाही असे म्हणून चजब्रानने त्यािंा अव्हेर केला. टागोराचं्या जीवनातही 
त्यानंी भारतािे सासं्कृचतक प्रचतचनचधत्व कराव ेह्यासाठी लो. चटळकानंी त्यानंा ५०,००० रुपयािंी देणगी देऊ 
केली असता त्यानंी ती नाकारली अशी माचहती स्वतः टागोरानंीि चदली आहे. चजब्रानने स्वतः आपल्या 
देशबाधंवासंाठी टागोरापं्रमाणे काही शिैचणक सामाचजक प्रकल्प हाती घेतले होते असे चदसत नाही. परंतु 
त्याच्या अत्स्तत्ववादात व धमवकल्पनात चह्दू, अरब आचण पाचिमात्य कल्पनािंा समावशे होतो. तो प्रत्यिपणे 
कहदंूिी पुनजव्मकल्पना मानीत नसला तरी मृत्यू हा जीवनािा शवेट नाही तर ती एक मानवी जीवनािे सातत्य 
कायम ठेवणारी अवस्था आहे असे तो मानतो. आधुचनक पािात्त्य जगातील-आचण चवशषेतः अमेचरकेतील-
चनकडीच्या प्रश्नाशंी त्यािी भावनात्मक व वैिाचरक गुंतवणूक चदसते. उदाहरणाथव मानव व त्यािा पचरसर, 
पयावरण समस्या, चिस्ताच्या मूल्यकल्पनावंर आधारलेले त्यािे आध्यात्त्मक पुनरुज्जीवन-ह्याचं्या जोडीला 
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अत्यंत साधेपणा व चनरागसता, ताजेपणा, चजव्हाळा, ईर्श्रावरील चनष्ठा आचण मानवावरील प्रगाढ श्रद्धा 
त्याच्या गं्रथातं चदसतात. ह्या सवव कल्पना सािात्कारी पद्धतीने त्याने चवशद केल्या आहेत हा आणखी एक 
चवशषे. त्याने हाताळलेल्या जड वस्तू ककवा प्रसंग पूणवपणे जडवादी नाहीत तर त्यानंा काहीतरी गूढ हेतू 
चिकटलेला आहे, अशी भावना त्याच्या आजच्या वािकानंा प्रतीत होऊ शकते. 

 
चजब्रानच्या िचरत्रकारानंी त्याच्या लोकचप्रयतेिे एक प्रमुख लिण म्हणून त्याच्या ‘प्रॉफेट’सारख्या 

पुस्तकािा सतत होत असलेल्या खपािे आकडे चदले आहेत. १९२३ मध्ये प्रथम प्रचसद्ध झालेल्या ह्या 
पुस्तकािी १९५७ मध्ये दहा लाखािी प्रत चवकली गेली. पुढच्या आठ वषांत ह्यािी दुप्पट झाली आचण १९७० 
च्या दशकात िाळीस लाखािे पुस्तक चवकले गेले. कोठेतरी अमेचरकन वािकाचं्या अ्तमवनाच्या ऊमीना 
आचण आकािानंा ह्या पुस्तकाने चनरंतर साथ चदली ह्यािे हे द्योतक आहे असे म्हणायिे की काय? नाहीतर 
पुस्तकाच्या या बेसुमार खपािे म्हणजेि सतत चटकून राचहलेल्या वािकचप्रयतेिे अ्य कारण कोणते? 

 
एक कारण असे संभवते. माणसािी एक व्याख्या ‘तो गोष्टी सागंणारा आचण गोष्ट ऐकणारा प्राणी आहे’ 

अशी केली गेली आहे. त्याप्रमाणेि त्यािा कपड हा उपदेश करण्यािा आचण उपदेश ऐकण्यािा आहे. त्यािी 
प्रवृत्ती मुळात बोधवादी आहे. काव्यािी मंत्रशक्ती ही बोधवादातून चनघालेली आहे. कलेच्या रमणीयतेने, 
भावोत्कटतेने ह्या बोधवादाला उदात्त स्वरूप येऊ शकते. चवशषेतः त्यात जर सामा्य जाचणवचे्या पलीकडिे 
अतक्यव, अगम्य काही असले तर त्यािे फार मोठे आकषवण मानवाला आहे. रवी्द्रनाथ ककवा चजब्रान 
याचं्यामध्ये हे फार मोठ्या प्रमाणात होते हे त्याचं्या लोकचप्रयतेिे कारण असू शकेल. साने गुरुजींच्या 
वाङ्मयाबद्दलही हेि म्हणता येईल. हा बोधवाद चजतका साधा, सुगम, काही प्रमाणात ढोबळ, भावनाचववश 
चततकी त्यािी वािकचप्रयता अचधक, त्यािा जनमानसावरला प्रभावही अचधक. ‘अंकल टॉम्स केचबन’सारखी 
अमेचरकन यादवी युद्धाच्या वळेी बेसुमार गाजलेली कादंबरी आज कमालीिी भावनाचववश, बऱ्याि प्रमाणात 
सवगं भासते, परंतु समकाचलनाचं्या भाव-भावनानंा, दया, अनुकंपा, करुणा यानंा चतने चनकट स्पशव केला. 

 
ह्या थोड्या चवषयातंरानंतर चजब्रानकडे वळायिे तर- चजब्रानच्या अत्स्तत्ववादािी प्रमुख लिणे 

कोणती? आधुचनक िचरत्र आचण भाष्ट्यकाराच्या मते ती पुढीलप्रमाणे : 
 
(१) त्यात कहदू (चक बौद्ध?) पुनजव्म, मध्यपूवव-मुत्स्लम सुफी आचण पािात्त्य अमेचरकन व चिस्ती 

कल्पनािंा संगम आहे. 
 
(२) पयावरण, पचरसरचवज्ञान, चिस्ताच्या पुनरुज्जीवनावर आधारलेल्या आधुचनक अमेचरकन 

आध्यात्त्मक आंदोलनास पाकठबा. 
 
(३) सािात्कारी असूनही सामाचजक व राजकीय आंदोलनाबंद्दल आस्था अनंताच्या कितनामुळे 

आपण शजेारधमव पाळला नाही तरी िालेल अशी वृत्ती नाही ककवा आपण बडंखोर आहोत म्हणजे आपण 
प्रत्यि ईर्श्रि आहो. म्हणजे आपण सत्य व सामाचजक कतवव्य यापंासून मुक्त आहो ह्या वृत्तीपासून अचलप्तता. 
सािात्कारी पुरुषािी सामाचजक नीती प्रमाण न मानता ती पूववसंस्कारावंर अवलंबनू असते हे ध्यानात घेणे 
अवश्य आहे ह्यावर आिायांनी चदलेला भर येथे आठवतो (खंड १, प.ृ १४१). 

 



 

अनुक्रमणिका 

(४) चजब्रानच्या गूढवादी दृष्टीला वास्तवाच्या आध्यात्त्मक पचरमाणािी सतत जाण आहे त्यामुळे तो 
कधीही कककतवव्यमूढतेिी, कृचतशू्यतेिी भचूमका घेत नाही. त्याच्या मते कोणतीही गोष्ट-अणु पराणू, 
वस्तुमात्र, घटना, कृती-ही केवळ जड नाही. त्या सवांमागे काही हेतू आहे व तो प्रत्येकाने काढला पाचहजे 
असे मत त्याने माडंले आहे. 

 
चजब्रानिी प्रमुख पुस्तके जेव्हा प्रचसद्ध झाली (उदा० ‘बडंखोर आत्मे’ १९०६, ‘तुटलेले पंख’ ककवा 

‘ब्रोकन कवग्ज’ ककवा ‘सलमा’, १९१२, ‘मडॅमन’ १९१८, ‘प्रॉफेट’ १९२३, ‘जीझस, द सन ऑफ मनॅ’ १९२८) 
तेव्हा त्याला गूढवादी सािात्कारवादी, अध्यात्मवादी ककवा सौ्दयववादी असे मानले गेले. परंतु दुसऱ्या 
महायुद्धानंतरच्या काळात म्हणजे त्याच्या मृत्यनंूतर १७ वषांनी, त्यािा समावशे अत्स्तत्ववादी 
तत्त्वकितकामंध्ये करण्यािी त्याच्या भाष्ट्यकारानंा आवश्यकता का भासावी असा प्रश्न पडतो. यािे काहीसे 
उत्तर चशवनारायण राय याचं्या रवी्द्रनाथावंरील प्रचतपादनात आले आहे. चहरोचशमासारख्या संहारानंतर 
धमव, चवज्ञान, अध्यात्म ह्या सवांवरील श्रद्धा ढासळल्या. अध्यात्मातून, सािात्कारातून येणारी जीवनमूल्ये 
अपचरवतवनीय आहेत की काय, आधुचनक जगाच्या भयाकूल अवस्थेत त्यािंा संदभव आहे की नाही यासंबंधी 
मोठ्या प्रमाणात साशकंता चनमाण झाली. चवज्ञानाच्या साहाय्याने मानवाच्या उद गमनािी यशोगाथा गाणारा 
ब्रावनोस्कीसारखा वैज्ञाचनकसुद्धा आपली बुचद्धवादी प्रजे्ञवरील श्रद्धा डळमळली, आपल्या मनाला एक 
ताचंत्रकाज्य धक्का (नव्हवस शॉक) बसला आहे अशी कबुली देतो. आजच्या संस्कृतीत बौचद्धक ज्ञान आचण 
आत्मज्ञान (चवज्ञान आचण साचहत्यकला) यािें अनुभवधन एकत्र करणे अगत्यािे आहे असे आग्रहाने सागंतो. 
परंतु हे होईल का व कसे होईल ह्याबद्दल त्याच्या मनात भीती आहे. [J. Brownowski, The Ascent of Man, (B. B. C. 

London, 1977) p. 438] ह्या साशकंतेतून अत्स्तत्वाच्या पोकळीत मानवप्राणी आयुष्ट्य व्यतीत करीत असता 
आपल्या जीवनािा हेतू स्वतः जाणून, अत्स्तत्वाला अथव प्राप्त करून घेता येणे शक्य आहे हे मानणारे 
अत्स्तत्ववादासारखे कितन आज अचधक जवळिे वाटाव ेयात आियव नाही. प्रत्येक अनुभव व्यक्ती आचण 
समष्टी याचं्यातील मुकाबला-कन् फंटेशन-आहे व तो स्वतः पडताळून, पारखून घेतला पाचहजे, तशी कृतीही 
केली पाचहजे. जी गूढवादात अचभपे्रत नाही अशी बाचंधलकीसुद्धा अत्स्तत्ववादात बसू शकते. 

 
आचार्ांच्र्ा साणहत्र्णवषर्क भूणमकेसंबंधी णनष्ट्कषय 
 

आिायांच्या संकचलत वाङ्मयािे पचरशीलन करताना असे वाटते की त्यानंी आपल्या बाल्य व 
तारुण्यामधल्या पारंपचरक, केवल, चिद वादी चनष्ठा अनुभवाने, कितनाने, वािनमननाने बदलल्या. १९३३-
३४ या वषांतील त्यािंी एक दैनंचदनी उपलब्ध झाली आहे. १९३० च्या सत्याग्रह मोचहमेत भाग घेऊन 
तुरंुगवास भोगून आिायव बाहेर आले असून त्यानंी सासवडच्या आश्रमात जाण्यािा चनिय केला आहे. आपण 
केलेल्या जीवन संकल्पाबंद्दल ते चलचहतात. “सत्य, अकहसा आचण कष्ट या तीन तत्त्वािंा पूणव स्वीकार करून 
जीवन उभारायिे. आत्मलाभ हे ध्येय. जनसेवा हे साधन. अकहसा हे तत्त्व. स्वावलंबन हे व्रत. शरीर कष्टवीत 
असताही मानचसक, बौचद्धक चवकास साधायिा आचण नैचतक शुद्धतेने आध्यात्त्मक पूणवता गाठण्यािा प्रयत्न 
करायिा. 

 
“आर्तथक, सामाचजक, राजकीय आचण धार्तमक सवव जीवनात सत्य धमािा पूणव आचवष्ट्कार करण्यािा 

अखंड उद्योग करीत राहावयािे.” 
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ह्या व्रतचनियापंयंत जाताना आईला कोठे ठेवायिे, भावािे चशिण कसे करायिे, गोखल्यासंारख्या 
चमत्रािें आचण त्याचं्या कुटंुचबयािें काय व्हायिे, आपण त्यानंा कसे साहाय्य करायिे ह्या नाना कितातूंन त्यानंी 
मनाच्या चनधाराने वाट काढलेली चदसते. ह्या मागाला जाण्यािी चनचिती होत असता त्याचं्या मनािी जी 
घालमेल झाली आहे चतिे प्रत्यंतर ह्या दैनंचदनीच्या पानापानातून येते. अशाि प्रकारिे त्यािें बरेिसे वैिाचरक 
कितन अप्रकाचशत असून ध्वचनचफतींच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. ह्या सवांिे पचरशीलन केले तर त्यािंा 
मूल्यािंा शोध अखेरपयंत िालू होता, नव्यािे स्वागत करण्यािी त्यािंी वृत्तीही कायम होती असे चदसते. हे 
सवव वाङ्मय नीट तपासून त्याचं्या एकूण चविारसरणीिा आलेख काढणे आवश्यक ठरते. हे करीत असता 
चजब्रानच्याबाबतीत जे घडते (ककवा एचरक्सननी गाधंीजींच्या आत्मकथेबद्दल जसे म्हटले प.ृ १४) त्याप्रमाणे 
त्यािें तत्त्वचविार व जीवनदृष्टी अत्स्तत्ववादाच्या चकती जवळ जाते हे जाणकारानंा ठरवता येईल. 

 
आिायांनी मानलेली साचहत्यमूल्ये आचण साचहत्यकृतींच्या मूल्यमपनासाठी वापरलेले मानदंड 

पाचहले तर चनष्ट्कषव असा चनघतो की त्यािंी समीिा बव्हंशी आशयचनष्ठ आहे. आशयामागील मूल्यकल्पनािंी 
तीत छाननी आहे. मूल्यकल्पनामंध्ये त्यानंी तरतमभावही लावला आहे. केवळ इंचद्रयगम्य शारीचरक 
अनुभतूींवर आधारलेले, केवळ करमणुकीसाठी, रंजनासाठी चनमाण झालेले साचहत्य हा सवांत खालिा स्तर 
त्यापेिा वरिा म्हणजे आत्मप्रतीतीपासून चनमाण झालेले, काही इष्ट मूल्यकल्पना संक्राचमत करणारे साचहत्य 
(उदा. साने गुरुजी, पर लॉजेचवट, चशवराम महादेव पराजंपे यािें व्यत्क्तत्व व साचहत्य इ.) चतसरा स्तर 
अध्यात्म दृष्टीने चवकचसत झालेले साचहत्य व त्यातून चनघालेल्या मानवपे्रम, चवर्श्पे्रम तसेि चवर्श्ात्मकता ह्या 
भावना, महामानव, चवर्श्मानव ह्या कल्पना (उदा. ना. ग. जोशी यािंी कचवता) आचण िौथा स्वर केशवसुत, 
खचलल चजब्रान व रवी्ग्रनाथ टागोर याचं्या गूढवादी साचहत्यािा, हा तरतमभाव लावनूही आिायांनी केवळ 
त्याच्या आधारे ह्या साचहत्याला श्रेष्ठ कचनष्ठ मानलेले नाही. तर दुसऱ्या कोठल्याही गुणापेिा अनुभतूीिा 
ताजेपणा, उत्कटता चजव्हाळा यानंा अचधक महत्त्व चदलेले आहे. तंत्रशुद्धता व अनुभतूीच्या ह्या लिणािें ऐक्य 
यािंा एकजीव महान साचहत्यात होता असे ते म्हणतात. परंतु प्रत्यि कलाकृतीत हे ऐक्य कसे घडून आले 
ह्यािा ते आपल्या समीिणात उल्लेख करीत नाहीत. ह्यािे एक कारण असे संभवते की त्यािें बहुतेक लेख 
प्रस्तावना म्हणून चलचहले गेले. या प्रस्तावनािंा हेतू त्या त्या लेखकाच्या साचहत्यकृतीिी सामथ्वये उलगडून 
दाखवायिी हा असल्याने त्यात काही सूिक उल्लेखावं्यचतचरक्त अचधक टीका येऊ शकत नाही. काही वळेेस 
तर टीका करण्यािे हेतुपुरस्सर टाळले आहे असेही वाटते, उदाहरणाथव देवचगरीकरानंी भाषातंचरत केलेल्या 
‘गीताजंली’वरच्या पचरचशलनात त्यानंी हा अनुवाद मुळाशी चकतपत प्रामाचणक आहे- केवळ अथाच्या दृष्टीनेि 
नव्हे तर त्यातील रिनेच्या दृष्टीने-ह्याबद्दल उल्लखे केलेला नाही. आणखी एक शकंा अशी-चजिा आिायांनी 
उल्लेख केलेला नाही-चजब्रानच्या गं्रथाच्या शीषवकामंध्ये बदल केल्याने काय साधते? उदाहरणाथव ‘प्रॉफेट’ला 
‘पे्रचषत’ ककवा ‘संदेष्टा’ हे मराठी बायबलने रूढ केलेले शब्द का वापरू नयेत? ककवा मूळच्या ‘ब्रोकन कवग्ज’िी 
‘सलमा’ केल्याने कथाकाराला जी नाचयकेिी चवद्धता अपेचित होती ती ह्या नामातंरात येते का? 
रवी्द्रनाथाचं्या तालसुरानंी बद्ध असलेल्या संगीतमय काव्यािंी गद्य भाषा्तरे मुळातील रसवते्तपासून चकती 
प्रमाणात दूर जातात अशासंारखे प्रश्नही अनुत्तचरत राहातात. 

 
समीिेिे एक महत्त्वािे काम म्हणजे चतने उत्कृष्ट, मध्यम आचण अधम साचहत्य कोणते हे ठरचवण्यािे 

चनकष वािकाला, रचसकाला पुरवायिे. प्रस्तावनाकाराच्या भचूमकेत हे चततक्याशा प्रमाणात बसत नाही. साने 
गुरुजींिी ‘पत्री’, राधारमणािें काव्य, पाडगावकर, ना. ग. जोशी, रसगंगाधर यािंी कचवता ह्यात पयोपयव 
लावणे शक्य आहे परंतु हे केलेले नाही. केवळ आशय व मूल्यकल्पनाबंद्दलि दृष्टी सीचमत केल्याने हे होऊ 
शकलेले नाही. ते करण्यािे सामर्थ्यव आिायांत नक्कीि होते हे केशवसुताचं्या काही कचवतािें त्यानंी जे 
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रसग्रहण केले आहे, ककवा ‘चनझवरर स्वप्नभगं’ ह्या काव्यािा त्यानंी पुनःपु्हा जो उच्चार केला आहे त्यावरून 
स्पष्ट चदसते. 

 
आिायांनी चवविेनात शब्द हे काव्यािे शरीर, प्राण म्हणजे ध्येयदशवन आचण आत्मा म्हणजे रसचनर्तमती 

अशी रसचसद्धातंाच्या साहाय्याने साचहत्यप्रचक्राया स्पष्ट केली आहे. ह्यािे उपयोजन त्यानंी आपल्या समीिणात 
केलेले चदसत नाही. प्राण ककवा आत्मा शब्दशरीराच्या व्यचतचरक्त अचभव्यक्त ककवा कायविम होऊ शकत 
नाही. म्हणून शब्द हे केवळ शरीर न राहाता प्राण आचण आत्मा यािें एकमेव दृश्यरूप (embodiment) 
बनतात. वािक-रचसक आचण साचहत्त्यक याचं्या मधला तो एकमेव सेतू असतो. ह्या दृष्टीने कवीने जे शब्द 
वापरले त्यािें काव्यरिनेच्या बाबतीत मोठे महत्त्व आहे. चवशषेतः आजिा कवी केवळ मुख्याथाकडे, मूल्याचं्या 
पचरपूतवतेकडे ककवा केवलतेकडे (absolutism) कडे न जाता मधली जी संदेहावस्था आहे ती प्रकट 
करण्यािा प्रयत्नात असतो. म्हणून तो नेहमीिी तकव पद्धती सोडून ज्या प्रचतमादं्वारे अनुभतूी प्रकट होते त्या 
प्रचतमाि पकडण्यािा यत्न करतो. मनात तरळणाऱ्या रंगगंधाचं्या तरल संवदेनातून तो काव्य चनमाण करू 
शकतो. ह्या सूक्ष्मतरल संवदेना भाववृत्तीशी एकजीव झालेल्या असतात त्यामुळे त्याचं्यात एक अत्यंत सखोल 
अनुभव चनमाण होतो. कवीने वापरलेले प्रत्येक चनरीिण, प्रत्येक उपमा भाववृत्तीने भारलेली असते- चवलिण 
संवदेनािम झालेली असते. [मंगेश पाडगावकर, टीप ८ पहा.]  

 
ह्याबरोबरि बदललेल्या काळाला अनुरुप अशा नव्या प्रचतमा, नवी प्रतीके, नव्या चमर्थ्यकथा तो 

अचधकाचधक प्रमाणात वापरतो. त्यािेंही पचरशीलन समीिकाकडून व्हायला हव.े आिायांना ह्या सवव 
प्रचक्रायेिी जाण होती परंतु त्यानंी आपली दृष्टी आशय व मूल्यकल्पनावंर कें चद्रत केली. व त्यािें चवचवध स्तर 
आपल्या साचहत्य समीिेत चवशद केले. हे करताना त्यानंी जी स्वागतशीलता दाखवली चतिा उल्लेख पूवी 
आलेलाि आहे. शब्द, रिना, तंत्र, आकार यानंा गौण स्थान आिायांनी हेतुपुरस्सर चदले असे वाटते. कारण 
त्यािंा मूळ कपड हा सौंदयववादी रचसकािा नव्हता तर तो साचहत्य हे साधन मानून ते ज्या मूल्यकल्पना व ध्येये 
आचवष्ट्कृत करते त्याच्या चनष्ठावतं प्रिारकािा व प्रसारकािा होता. म्हणून त्याचं्या साचहत्यसमीिणात 
सामाचजकतेला, ताचत्त्वक मूल्य कल्पनाचं्या चववरणाला चजतके महत्त्व आहे चततके आकार, रिना इत्यादींना 
नाही. संस्कृत काव्यािे उत्तम अभ्यासक असल्यामुळे त्यानंा रघुवशं ककवा शाकंुतलातील सौंदयव प्रतीत होत 
होते व ते आपल्या चवद्याथी-सहकाऱ्यापंुढे समथवपणे माडूंही शकत होते. त्यािंी दृष्टी ही कलापे्रमी, मूल्यवादी 
अशा समाजसुधारकािी होती. असे असल्यामुळे केवळ रिना व तंत्र ह्याचं्या चवशुद्धतेवर त्यानंी आपली 
वाङ्मयीन महते्तिी कल्पना आधारली नाही. संपूणवपणे तंत्रशुद्ध अशी रिना असणे म्हणजेि साचहत्यािी-
कलेिी श्रेष्ठता हे त्यानंा मा्य होण्यासारखे नव्हते. तंत्रशुद्धता नसूनही चडक्सच्या कादंबऱ्यानंी आपल्या 
सृजक िैत्याच्या जोरावर श्रेष्ठ साचहत्य चनमाण केले आहे. साने गुरुजींमध्ये तंत्रदोष, बोधवाद असूनही 
त्यानंी पे्रमािा, स्वातंत्र्यािा संदेश बहुजनसमाजापयंत नेला. इष्टमूल्ये उपेचितापंयंत नेण्यात व तेथे ती 
रुजचवण्यात त्यानंा जे यश चमळाले त्यािे आिायव सािी होते. साऱ्या समाजािी आत्मजागृती घडवनू 
आणण्यािे कामी गुरुजींनी लचलत साचहत्यािा उपयोग करण्याच्या कायािा प्रारंभ केला ही आिायांच्या मते 
त्यािंी मोठी सामाचजक व साचहत्त्यक महत्ता. 

 
मनािी संवदेनिमता आचण संस्कृती श्रेष्ठ मानणाऱ्या व्यक्तीपुढे अनेक वळेा एक यि प्रश्न उभा राहतो. 

राजकीय स्वातंत्र्य, सामाचजक समता, पाचंडत्य ककवा स्वतःच्या मूल्यकल्पनानंी सारा समाज बदलू 
पाहाणाऱ्या ध्येयवादी व्यत्क्तला एका गोष्टीिा चनणवय करावा लागतो : आपण आपल्या व्यत्क्तगत संस्कृतीिा, 
साधनेिा, मनाच्या समृद्धीिा काही काळ ककवा सदैव त्याग करायिा आचण ही ध्येये सवांपयंत जावीत म्हणून 
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िाललेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनात प्राणपणाने स्वतःला झोकून द्यायिे की नीरो बादशहाप्रमाणे आपल्या 
व्यत्क्तगत संस्कृतीच्या संगीतात मश्गूल होऊन राहायिे? अशा वळेेस आिायांसारख्या सामाचजक, वैचर्श्क 
मूल्यािंा साधक म्हणेल की माझी तथाकचथत व्यत्क्तगत संस्कृती खड्ड्ड्यात गेली तरी िालेल. मी माझे तन-
मन-धन ह्या महान् कायासाठी सुरू असलेल्या संघषाला अपवण करीन. ह्या समपवणामध्ये एक कृताथवता आहे. 
ज्यासाठी आपण आपली व्यत्क्तगत संस्कृती अव्हेरली चतिा अखेर आपल्याला लाभ झाला अशी साफल्यािी 
भावनाही त्यामुळे प्रतीत होऊ शकेल, लो. चटळकािंी जीवनगाथा आचण जवाहरलाल नेहरंूिी आत्मकथा ही 
ह्या अनुभवािी उत्तम उदाहरणे आहेत. आिायव भागवतािंी स्वतःच्या साधनेिी व साफल्यािी कल्पना यापेिा 
वगेळी नव्हती. 

 
–अच्रु्त केशव भागवत 
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एबार णिराओ मोरे – 
[आिायव भागवतािें या कचवतेवरील भाष्ट्य. अखेरिे अवतरण त्यानंी केलेल्या मूळ कचवतेच्या अनुवादातूनि] 

 
(आता मिा परत णिरव) 

 
रवी्द्रनाथाचं्या ‘कमविेत्रािी हाक’ (१८९४) ह्या कचवतेत एक महत्त्वािा मुद्दा समाचवष्ट झाला आहे. 

‘कलेसाठी कला’ आचण ‘जीवनासाठी कला’ हे वाद सध्या साऱ्या जगभर िालू आहेत. रवी्द्रनाथाचं्या 
साचहत्यात या दो्ही वादातंील सत तत्त्वािा सम्वय झालेला आढळून येतो. नैचतक उपदेश अथवा सामाचजक 
लढ्यािंा पुरस्कार वाच्याथाने कलेकडून अपेचित नसतो. पण कलावतंािे जीवन आचण त्यािी जाणीव 
चजतकी समृद्ध आचण व्यापक असेल त्या मानाने त्यािी कला समाजाला उद बोधक आचण पे्ररक ठरते. 
प्रकृचतमातेने ज्याला केवळ बासरीि चदली आहे तो काही बासरी टाकून तरवार घेऊ शकत नाही. तसा त्याला 
उपदेश करणे अप्रयोजकपणािे होईल. रवी्द्रनाथानंी असला अप्रयोजकपणा कधीि केला नाही; परंतु 
बासरी चमळाली म्हणून ती वाजवीत वाजवीत आपल्याि सुरात मुग्ध होऊन संसारािी सीमा सोडून दूर 
कोठेतरी कोपऱ्यात जाऊन बसणे मोठे स्पृहणीय नव्हे... 

 
म्हणून कवी म्हणतो, “मायया हृदयात िुधानल पेटला आहे- जेव्हा या जगात मी प्रवशे केला, तेव्हा 

जग्मातेने मला ही खेळण्यािी बासरीि चदली. ती बासरी वाजवीत वाजवीत आपल्याि सुरावर मुग्ध होऊन 
मी जगत सीमा ओलाडूंन दूर एका्त स्थानी चनघून गेलो. त्या बासरीमधून जे सूर काढण्यास मी चशकलो 
आहे त्याच्या उदे्रकाने जर ही गीतशू्य चवषाद नगरी मी दुमदुमून टाकू शकलो, मृत्युंजयी आशचे्या संगीताने 
चनत्ष्ट्क्राय जीवनािा एक कोपरा केवळ एक िणभर तरंचगत करू शकलो-दुःखाला जर वाणी लाभली, 
अंतरातील गंभीर चपपासा चनदे्रतून स्वगाच्या अमृतासाठी जागी झाली-तर माझे गान ध्य होईल. शतशत 
असंतोषानंा महागीतामध्ये मुक्ती लाभेल.” 

* 
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१ 
 

जीवन व साणहत्र् 
 

सत््मत्रहो, 
 

‘जीवन आचण साचहत्य’ या चवषयावर मी माझे चविार सागंण्यासाठी आलो आहे. ‘जीवन आचण 
साचहत्य’ यासंबधंी आपल्यामध्ये चनरचनराळ्या प्रकारिे वाद सध्या िालू आहेत, आचण यामुळे माझी या 
चवषयाकडे पहाण्यािी काय दृष्टी आहे ती साचंगतली तर उपयोगी पडेल म्हणून मी हा चवषय योचजला आहे. 
सध्या असलेल्या वादामंध्ये परस्परचवरुद्ध उभे असलेले दोन वाद म्हणजे ‘साचहत्य-म्हणजे व्यापक अथाने 
कला ही जीवनासाठी असली पाचहजे’ हा एक पि व ‘कला ही कलेसाठीि असली पाचहजे’ हा दुसरा. यापंैकी 
‘कला ही जीवनासाठी असावी’ असा मी पि घेणार आहे. आपल्याला माचहत आहे, की हे दोन वा: 
परस्परचवरुद्ध मानले जातात, पण जर खोल चविार केला तर ते असे चवरोधी नाहीत असे चदसून येईल असे 
जर मी म्हटले तर आपल्याला कदाचित आियािा धक्का बसेल. कला ही जीवनासाठी ककवा जीवन हे 
कलेसाठी म्हणजे काय हे जरा समजून घेतले तर ठीक होईल. हे जर समजून घेतले नाही तर कोणत्याही 
गोष्टींमधून कोणताही अथव चनघतो. जीवन ही काय वस्तू आहे, आचण चतच्यामधून कला केव्हा उत्पन्न होते, 
कोणत्यािणी उत्पन्न होते, चतिी गरज काय या गोष्टींिा चविार करताना असे आढळून येईल की जीवनामध्ये 
नुसती कलाि उत्पन्न होते असे नाही, आणखी अनेक गोष्टी उत्पन्न होतात. माणसाच्या जीवनात अनेक शक्ती 
आहेत. माणसािे आयुष्ट्य भौचतक आचण व्यावहाचरक गरजेपेिा जास्त शक्तींनी भरले आहे. दुदैवाने अथवा 
सुदैवाने त्याच्यामध्ये गरजेपेिा अचधक शक्ती व वृत्ती संचित होत जातात आचण त्यामधून अनेक गोष्टी ज्म 
पावतात. 

 
रवी्द्रनाथ ठाकूर हे कहदुस्थानिे महाकवी होते, त्यानंा Poet Laureate of Asia-आचशयािे 

राजकवी-म्हणतात. साऱ्या चवर्श्ात त्यानंा चकती चमळाली होती म्हणून ते चवर्श्कवी होते. त्यानंी कलेिी 
मीमासंा फार संुदर केली आहे. रवी्द्रनाथ हे ‘कलेकचरता कला’ मानणारे गृहस्थ आहेत. त्यानंी साचहत्यािी 
जी मीमासंा केली आहे त्यात Art for Art’s sake-कलेकचरता कला-हे चसद्ध केले आहे. ‘कला ही 
जीवनासाठी आहे’ असे अट्टाहासाने सागंणारे लोक आढळतात. माययाही व्याख्यानात असे शब्द आढळतील. 
पण मी सागंू इत्च्छतो, की ही फक्त माडंणी आहे. ‘जीवनासाठी कला’, ‘कलेसाठी कला’, ‘कलेसाठी जीवन’ 
या वगेवगेळ्या गोष्टी नसून एकि गोष्ट चनरचनराळ्या रीतींनी माडंली आहे एवढेि. जीवन आचण कला- अथात 
साचहत्य-यािें परस्पराशंी सत्यसंबंध कोणत्याही शब्दातं व्यक्त केले तरी हरकत नाही. रवी्द्रनाथािंी 
साचहत्यमीमासंा त्या दृष्टीने मी आपल्यापुढे माडंणार आहे. 

 
मानवी जीवन हे उपयुक्ततेच्या जीवनाच्या पलीकडे आहे. मनुष्ट्याला शरीर आहे, त्या शरीराच्या अन्न, 

चनवारा, रिण इ. गरजा आहेत. पशूलाही शरीर आहे आचण त्याच्याही अशाि गरजा आहेत. या गरजाचं्या 
तृप्तीमधून जे सुखसमाधान शरीराला लाभले तेवढेि सुख समाधान धरले तर मनुष्ट्य व इतर सृष्टी यात चवशषे 
फरक नाही. मग माणसात जास्त काय आहे? 

 
प्राचणमात्रािे जीवन संसारमय आहे. संसार-संसृचत म्हणजे िक्रा. व्यक्तीने जे केले ते चतच्या संततीने, 

पुनः त्या संततीच्या सारखे करीत जाणे ही संसृचत म्हणावयािी. ज्म होतो, वाढ होते आचण मरण येते या 
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गोष्टी मनुष्ट्य आचण मनुष्ट्येतर सृष्टी या सवांमध्ये एकसारख्या िालू आहेत. या स्वाभाचवक पे्ररणा आहेत, त्यानंी 
जीवन व्हायिे तसे होत जाते, सुखदुःख जे भोगायिे ते शरीर भोगत जाते. मानवी जीवन म्हणजे एवढेि असे 
असेल तर मग वणवनािी गरजि नाही. पण तसे आढळून येत नाही. पशूजवळ फक्त सहजपे्ररणा असतात. 
खाण्यासाठी, आत्मरिणासाठी, वशंसातत्यासाठी त्या पे्ररणा असतात. याहून जास्त प्रवृत्ती पशूमंध्ये सापडत 
नाही. त्यामुळे त्यािें आयुष्ट्य समाधानािे असेल असे मानायला हरकत नाही. या पे्ररणामुंळे उत्पन्न होणाऱ्या 
गरजािंी पूती झाली की पशूला सवव काही चमळाले असे होते. त्याच्या वासनानंा प्रचतरोध झाला म्हणजे फक्त 
त्यािी असंतुष्टता चदसून येते, तो िी िी करीत बसतो, आचण तो प्रचतरोध नाहीसा करण्यािी होईल ती 
तात्काचलक धडपड तो करतो. याहून अचधक जीवन त्याला नाही. त्याला फक्त भौचतक-व्यावहाचरक-जीवन 
आहे. It is world of utility- हे त्यािें उपयुक्ततेिे जग आहे असे रवीं्द्रनाथ म्हणतात. याबाबतीत माणूस हा 
पशूपेिा चनराळा नाही. आहे, थोडा चनराळा आहे. माणसाला पशूपेिा वासनातृप्तीकचरता थोडे जास्त श्रम 
कराव ेलागतात. त्यासाठी त्याला चनरचनराळे साचहत्य जमचवण्यािी आवश्यकता असते. पण एवढ्याने संपूणव 
माणूस होत नाही. माणसात दुसरे काही चवशषे आहे. तो पशूहून श्रेष्ठ आहे. आजच्या सुधारलेल्या काळाति 
आपण माणसे श्रेष्ठ आहोत असे नव्हे तर प्रािीन काळी- इचतहास पोित नाही अशा काळी सुद्धा-जंगली म्हणून 
असलेला माणूससुद्धा प्राण्यापेंिा श्रेष्ठ होता, त्याचं्यापेिा त्याच्यात जास्त मनुष्ट्यपणा होता. ज्या िेत्रात 
मनुष्ट्यािी प्राण्याहून ही श्रेष्ठता आढळून येते ते िेत्र मानवी संस्कृतीिे िेत्र आहे. 

 
अशा रीतीने दोन गोष्टी आपल्यापुढे आल्या : संसृचत आचण संस्कृचत, पशूजवळ नुसती संसृचत आहे, 

माणसाजवळ संसृचत आचण संस्कृचत दो्ही आहेत. मनुष्ट्य हा सुद्धा एक पशूि आहे- अथात मी हे िागंल्या 
अथाने म्हणतो. ‘पश्यचत इचत पशुः’ पण माणसापाशी पशूपेिा काही अचधक आहे. हे काय अचधक आहे? मनुष्ट्य 
संग्रह करतो, पशू संग्रह करीत नाही. काही प्राणी संग्रहशील आहेत, नाहीत असे नाही. पण मनुष्ट्याप्रमाणे 
दूरिा चविार करून ते संग्रह करीत नाहीत. पशूही खातो, मनुष्ट्यही खातो. पण खाण्यािी वृत्ती पाचहली तर 
पशूपेिा मनुष्ट्यामध्ये ती अचधक आहे. मनुष्ट्य खाईल पण तो त्यात आनंद उत्पन्न करण्यािा प्रयत्न करून 
खाईल. पशू पोट भरण्यासाठी खाईल, माणूस खाईल तो चनव्वळ पोट भरण्यासाठी नाही खाणार. खाण्यात 
आनंद आहे, मौज आहे, म्हणून तो खाईल. पोट भरले की पशू अन्नाला तोंड लावणार नाही, पण पोट भरलेले 
असले तरी खाण्यािी वृत्ती एकया माणसाति आहे. जास्त खाण्यािी वृत्ती आली म्हणजे आपल्यात 
माणसािी वृत्ती आली असे समजायला हरकत नाही. आरोग्याला आवश्यक त्याहून जास्त खाण्यािे पशूत 
नाही, पण माणूस? आरोग्य चबघडत असले तरी माणूस खाईल. खाण्याच्या आनंदासाठी खाणे हे माणसाति 
आहे. माणसािा हा अचधकपणा, फाजीलपणा म्हणा वाटले तर, जो आहे त्याति माणसािे माणूसपण आहे. 
अथात मी हे परमाथाने बोलतो. 

 
चवर्श्ाच्या प्रारंभी जे काही एकतत्त्व होते ते जीवरूप होते की जडरूप होते, ज्ञानरूप होते की 

अज्ञानरूप, कुणास ठाऊक पण त्या तत्त्वािी ‘आहे हे पुरे’ अशी वृत्ती नव्हती. ‘एको ऽ हं बहुस्या ंप्रजामेय’- मी 
एक आहे, मला पुष्ट्कळ होऊ द्या, अशी ती वृत्ती होती. ही अचधक होण्यािी वृत्ती आहे. सृष्टीच्या पाठीमागे जो 
एक रेया आहे तो फाजील होण्यािा आहे. हा फाजील होण्यािा स्वभाव जीवनाच्या चनरचनराळ्या िेत्रातं 
डोकाव ूलागतो, त्यातून चनरचनराळ्या कला, साचहत्य चनमाण होते. जीवन हे फक्त जीवनासाठी असे झाले 
तर ते जीवन चभकारडे होईल. जगायिे कशासाठी? केवळ जगण्यासाठी, याहून भयाण उत्तर दुसरे नाही. 
जीवन हे अचधक होण्यासाठी, अचधक जगण्यासाठी आहे. अचधक होण्यािी शक्ती आहे त्याति माणूसपणा 
आहे. म्हणून पशूनंा धमव नाही, नीती नाही, संस्कृती नाही, कला नाही, साचहत्य नाही. ते चबिारे एका प्रिडं 
यंत्रातं सापडलेले प्राणी आहेत. जसा आदेश आला, िक्राानंी जशी गती चदली तसेि ते जाणार. चनसगाने ज्या 
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पे्ररणा चदल्या तसेि ते वागणार. पण मनुष्ट्य चनसगाच्या पे्ररणानंासुद्धा बाजूला ठेव ूशकतो, चनसगाने जे चदले 
त्याहून अचधक होण्यािी धडपड करतो. जे जे आमच्यापाशी आहे त्याहून अचधक होणार ही मनुष्ट्यािी वृत्ती 
आहे. यात ज्याला शक्य आहे तो पुढे जाईल, िुकला तर दुसरा प्रयोग होईल. 

 
मनुष्ट्यामध्ये ज्या ज्या जास्तीपणाच्या प्रवृत्ती आहेत त्यातूंन कला चनमाण होतात; अचधक होणे शक्य 

आहे, या शक्तीतूनि मानवाने रमणीय गोष्टी चनमाण केल्या. माणसात ज्ञानािी इच्छा कशी उत्पन्न झाली? 
अथात जगण्यासाठी. जगणे कशासाठी? आनंदासाठी. म्हणून जगण्यासाठी त्याने चनरचनराळ्या प्रकारिे 
प्रयोग केले, हा पाला खा, ते फळ िाखून बघ, अशा तऱ्हेिे प्रयोग त्याने केले. त्या प्रयोगातून त्याला काही 
‘ज्ञान’ होऊ लागले. तेव्हा आनंदासाठी जगावे, जगण्यासाठी खाणे, आचण खाण्याकचरता म्हणजे शवेटी 
जगण्याकचरता ककवा आनंदाकचरता ज्ञान अशी उपपत्ती लावली जाते. अथात ही उपपत्ती कामिलाऊ आहे, 
पण काही मयादेपयंत ती िालू शकते. अशा रीतीने खाण्यासाठी म्हणजे सुखासाठी जर ज्ञान चमळाचवले असेल 
तर खाण्यािे चमळाल्यानंतर माणसािी ज्ञानािी प्रवृत्ती थाबंायला पाचहजे. जे चमळाले आहे त्यािाि आस्वाद 
घेत त्याने वास्तचवक राहायला पाचहजे. पण तसे होत नाही. खायला चमळण्यापुरतीि माणसािी ज्ञानप्रवृत्ती 
थाबंत नाही. तुम्ही यािा स्वतःशी अनुभव घेऊन पहा. याबाबतीत मते अजमावनू पहा. अथात मतमोजणी 
केली तर काय होईल सागंता येणार नाही. पण मला असे वाटते की, सवांिेि मत बहुधा असे पडेल की 
खायला प्यायला, अंथरायला पाघंरायला, चनवाऱ्याला पुरेसे चमळाले की ‘आता आपल्याला काही नको’ असे 
माणसाला वाटू लागते असे होत नाही. ‘आणखी काही हव,े’ ‘आणखी काही पाचहजे’ ही माणसािी कसली 
तरी भकू थाबंति नाही. पशूच्या ज्या शरीराच्या गरजा आहेत त्या भागल्या म्हणजे तो जसा स्वस्थ बसतो, 
तसे माणसािे होत नाही. पशूला गरज उत्पन्न झाली की तो शोधू लागतो. मनुष्ट्यही शरीराच्या गरजेकचरता 
शोध करतो. शोधातून गरज सारतो, त्यातून त्याला काही ज्ञानािा लाभ होतो, पण तेवढ्या ज्ञानावरि तो 
थाबंत नाही. उपयुक्ततेपेिा जास्त ज्ञानािी हाव माणसामध्ये आहे. माणसाने आकाशािे ज्ञान चमळचवले ते 
आपल्या जरुरीतून चमळचवले असे म्हटले तर रात्री बेरात्री जंगलातून जाणाऱ्या चशकाऱ्याला, पाण्यावरून 
िालणाऱ्या खलाशाला उपयुक्त असा धु्रवताऱ्यािा शोध त्या ताऱ्यापुरताि राचहला असता. प्रवास करताना 
सदोचदत आपल्या बरोबर असणाऱ्या आकाशात जे िमिम करणारे अनंत चठपके आहेत त्यातून एके चठकाणी 
त्स्थर राहणारा आचण आपल्याला चदशादशवनािी मदत करणारा तारा त्यानंी शोधून काढला आचण त्यािा 
उपयोग करून घेतला. उपयुक्ततेच्या दृष्टीने तेवढ्या ताऱ्यापुरतीि त्यािंी चजज्ञासाप्रवृत्ती राचहली असती, 
पण नाही. माणूस एकया धु्रवाकडेि बघत नाही; तो केवळ उत्तर चदशकेडेि बघून थाबंत नाही, तो वर 
डोक्यावरही बघतो. पशूच्या बाबतीत उपयुक्ततेच्या दृष्टीनेि बघणे आहे. पशू समोर बघेल. त्यािे िारी पाय 
जचमनीवर आचण शरीर व डोके जचमनीला समातंर असल्यामुळे आपल्यासमोर बघण्यावािून त्याला गत्यंतरि 
नाही. पण माणसािा चवकास होऊन त्याच्या पुढच्या दोन पायािें जेव्हा दोन हात झाले आचण ते वर उिलून 
जेव्हा तो ताठ झाला, आडवा होता तो उभा झाला तेव्हा माणूसरूपी पशूत मोठा क्राातंी झाली. तो समोरि न 
बघता वरही बघू लागला. तेथे त्याला अनंत आकाश चदसले, आचण त्याच्या डोक्यात प्रश्न उभा राचहला. हे 
काय आहे? हे अनंत िमकणारे चठपके काय आहेत? ते चठकाणावर आहेत की िालत आहेत? ते कसे िालत 
आहेत? कुठे जात आहेत? हे त्याच्या उपयुक्ततेच्या आवाक्याच्या पलीकडिे प्रश्न त्याच्या डोक्यात आले. हे 
‘काय आहे’ असा आकाशाकडे बघून उत्पन्न झालेला प्रश्न हा फाजीलपणािा प्रश्न आहे. शरीराच्या गरजेसाठी 
त्यािा काही उपयोग नव्हता. पण जरी उपयोग नसला तरी वर बघण्यािे त्यािे ज्ञान करून घेण्यािे, त्यािा 
आनंद लुटण्यािे सोडायला माणूस तयार नाही. उपयोग नसतानासुद्धा मी वर बघणार, पुनः बघणार, 
पुनःपुनः बघणार आचण बघणार इतकेि नव्हे तर ते बघून जो आनंद होतो तो तुम्हाला सागंणार. हे लिावधी 
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तारे काय आहेत, त्यािंा उदय काय, अस्त काय यािंा शोध लावल्यावािून माणसाला िैन नाही पडणार. 
क्फूचशयस म्हणतो- 

 
“Starry heavens above and Moral laws within.” 
 
आता हा माणूस आकाशात बघत बसला याला काय म्हणणार? या बघण्यािे केवळ शरीराच्या 

भौचतक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने मूल्य शू्य असले, तरी मनुष्ट्याला आकाशािी उपासना केल्यावािून स्वस्थ 
बसवत नाही. याला काय म्हणणार? यालाि कला म्हणायिी. माणूस अखंड शोध घेत राहातो. त्याच्या मागे 
शोधािा जो रािस लावनू चदला आहे तो त्याला स्वस्थ बसूि देत नाही. केवळ शरीर स्वस्थ राहील 
एवढ्यापुरतेि तो माणसाला पाहू देत नाही. तो त्याहून त्याला अचधक करायला लावतो. हे जे अचधक त्याला 
इंग्रजीत Surplus म्हणतात, ककवा संचित म्हणा, हे जे जरूरीपेिा ज्यादा माणूस गोळा करतो ही माणसािी 
माणुसकी आहे. असा संिय ज्याच्याजवळ नाही तो स्वतःला माणूस म्हणवनू घ्यायला लायक नाही. 
उपयोचगतेच्या उपपत्तीने ज्ञानाच्या पे्ररणेिी उपपत्ती लागणार नाही. ज्ञान ही पे्ररणा आहे. त्यासाठी माणूस 
चजवािी आटाचपटी करतो, आपत्ती झेलतो. या पे्ररणेमुळेि नाइल नदीच्या, गंगा नदीच्या, उगमािंा शोध 
लागला. नदी पाचहली की ही चनघते तरी कुठून हे तो िालला बघत. या गोष्टी पशूनंा अवश्य वाटल्या नाहीत, 
माणसाला मात्र वाटल्या. जीवनािे हे Surplus संचित आहे, त्याति मानवी जीवनािी कृताथवता आहे अशा 
रीतीने भावनािें, बुद्धीिे, आत्म्यािे Surplus वाढले म्हणजे मानवािी संस्कृती तयार झाली. Surplus 
वाढायिे म्हणजे केवळ िागंल्यािेि वाढेल असे नाही, िागंल्यािेही वाढणार, वाईटािेही वाढणार. 

 
अहो, असे पहा, माणसात स्मरणािी एक शक्ती आहे. पशूतही ती आहे पण माणसात त्याच्यापेिा 

जास्त आहे. या स्मृतीने सुखेही वाढतात, दुःखेही वाढतात. स्मृचत हे दुधारी शस्त्र आहे. पशूमंध्ये कळप 
असतात, एका नरापासून अनेक माद्याचं्या पोटी संतती चनमाण होते. पण त्याला हा माझा मुलगा, ही माझी 
बहीण असे स्मरण नसते. पूवीिी चपतृप्रधान समाजव्यवस्था (Patriachal society) घ्या. त्या कुटंुबािा जो 
मुख्य पुरुष असतो त्याला ही माझी मुले असे स्मरण आमरण असते. पशूमध्ये ‘माझी प्रजा’ ही भावना नाही. 
ती माणसात जास्त आहे. तो स्मरण ठेवतो. माझी मुलगी कोणती, माझी बायको कोणती हे तो चवसरत नाही. 
म्हणून तो मुलीशी चनराळ्या रीतीने वागतो, बायकोशी चनराळ्या रीतीने वागतो. असे स्मरण हे संस्कृतीिे 
लिण आहे. ही संस्कृती पे्रमामधून चनमाण होते. या पे्रमािा संग्रह करता येतो, त्यािे वणवन करता येते, त्यािी 
गीते गाता येतात. पण जसा पे्रमािा संग्रह करता येतो तसा दे्वषािा संग्रह काय करता येत नाही? दे्वषािाही 
संग्रह करता येतो. स्मृचतपटलावर दे्वषाच्या काळ्या रेघोयाही कायम ठेवता येतात, एकाि व्यक्तीच्या 
अंतःकरणावर त्या कायम राहातात असे नव्हे तर बापापासून मुलाला, मुलापासून नातवाला असे त्यािे लोण 
पोिचवता येते. ज्या अरबस्तानात महंमद पैगंबर ज्माला आला आचण त्याने लोकामंध्ये पे्रमभावन- ऐक्य 
भावना चनमाण केली, त्या अरबस्तानात महंमदाच्या ज्मापूवी वैरे चपढ्यान् चपढ्या िालत येत असत. एका 
कळपातली मेंढी दुसऱ्या कळपात गेलेली बचघतली की, ‘माझी मेंढी तू कशी घेतलीस’ म्हणून मारामाऱ्या सुरू 
व्हायच्या. त्यात एकमेकािंी डोकी फुटायिी आचण मरायिे. 

 
त्यात एकजण मेला तर मरताना तो आपल्या पुत्र पौत्रादींना जमवनू त्याचं्याकडून शपथ घेववी की, 

या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबािा सूड आम्ही घेऊ आचण हा दे्वष चपढ्यानचपढ्या राहील असे करू. अहो, काय 
सागंाव?े वैरािी सुद्धा एक संस्कृती आहे. चतच्यातही काही उपयुक्तता आहे हे मी कबूल करतो. मनुष्ट्य पे्रमही 
चशकतो, दे्वषही चशकतो. कोणी मला आपत्तीच्या काळी हृदयाशी धरले तर त्यािे जसे स्मरण ठेवता येते तसेि 
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कोणी मला मारले तर त्यािेही स्मरण ठेवता येते. मग त्या मारणाऱ्यावर काव्य करायिे, हा पहा आपला 
चपढ्यानचपढ्यािा शत्रू म्हणून त्यािी प्रचतमा करून ठेवायिी, याला आपल्याला मारायिा आहे- ठोकायिा 
आहे अशा रीतीने दे्वषािी वृत्ती चिरस्थायी करायिी, त्यावर पोवाडे करायिे, बखरी चलहायच्या इ. करता 
येते. हेही साचहत्यि आहे, हे मी नाकबूल करीत नाही. साचहत्याच्या िेत्रात नंदनवनही आहे आचण रौरव 
नरकही आहे. या दो्ही भावना साचहत्यात चनमाण झाल्या आहेत. दे्वषाच्या मागाने मनुष्ट्य मोठा होईल, पण 
त्या मोठे होण्याला मयादा आहे, हे मी तुम्हाला सागंू इत्च्छतो. मनुष्ट्य दे्वषाने जगािा काही भागि कजकील पण 
पे्रमाने तो सारे जग कजकू शकतो हे लिात ठेवा. पे्रमाच्या मोठेपणाला मयादा नाही. पे्रमािी लज्जत एकदा का 
समजली म्हणजे मनुष्ट्य त्याला सोडणारि नाही. अडिण फक्त समजण्यािी आहे. ती समजली की मनुष्ट्य 
मग दे्वष करू शकणार नाही. त्याला समजून येईल की, A tooth for a tooth and a nail for a nail’ ‘ठोशास 
ठोसा’ यापेिा पे्रमाच्या शक्तीत जास्त काही आहे. पे्रमाने चपढ्यान् चपढ्या िालणारा दे्वष सुद्धा चवरघळून 
नाहीसा होतो हे जेव्हा मनुष्ट्य पाहील तेव्हा दे्वषाच्या संस्कृतीिे वाटोळे झालेि म्हणून समजा. मग त्या 
महंमदाला ते ‘हजरति’ म्हणणार, त्यािी देवदूत म्हणून पूजा करणार, त्यािी स्तुती-स्तोते्र गाणार. 

 
पण जरी महंमदािा गौरव केला आचण पे्रमगीते गाचयली तरी ती अरबस्तानापुरतीि राहाणार. 

अरबस्तानाच्या आतील लोकाबंद्दल पे्रमगीते, बाहेरच्या लोकाबंद्दल दे्वषगीते, कारण पे्रमािे िेत्र अजून मोठे 
झाले नाही. हे मोठे होण्याला वाव नाही काय? आहे. याहीपेिा पुढे जाण्यािी कोणाला इच्छा झाली तर तो 
अवश्य पुढे जाऊ शकतो. मात्र त्यािा तो चजवतं अनुभव झाला पाचहजे. आपण कहदूस्थानिे तेवढे सारे एक 
असे तुम्ही नाही म्हटलेत, पण आम्ही कहदू तेवढे एक या भावनेिी जरी तुम्हाला अनुभतूी आली तरी मी तुमिे 
स्वागति करीन. अहो, ते तरी आमच्यात कुठे आहे? त्या महारानंा, मागंानंा, िाभंाराला अस्पृश्य म्हणून आम्ही 
दूर ठेवलेि आहे. ‘ते आमिे’ असे तुम्ही म्हणायला लागलात तरी मी म्हणेन, आहे, यािें पे्रम वाढले आहे. 
‘तुम्ही अम्ही सकल कहदू बंधू बधूं’ ही भावना जर तुमच्या नसानसात धाव ूलागली, शुद्राशंी जे आज तुमिे 
घृणास्पद वतवन िालले आहे ते जर गेले तर मी म्हणेन काही हरकत नाही, यवनाचं्या दे्वषाखेरीज अचखल 
कहदंूचवषयी तुमच्यात पे्रम उत्पन्न होति नसेल तर तुमिा दे्वषही मी सहन करीन. मात्र तुम्हालंा खऱ्या पे्रमािी 
अनुभतूी त्यातून झाली पाचहजे, तुमच्या मनाला अंतःकरणापासून खरेखुरे वाटले पाचहजे की, हे अस्पशृ्य सुद्धा 
आमिे आहेत. या पे्रमात जे सत्य आहे ते मा्य करायला काहीि हरकत नाही. पण कहदंूच्या बाहेरसुद्धा 
ज्याच्या पे्रमािी गंगा वाहू शकली, ‘आम्ही मानव सारे एक’ असे जो म्हणू शकला-अंतःकरणापासून ज्याला 
तशी अनुभतूी झाली तो ‘आम्ही कहदू तेवढे एक’ म्हणणाऱ्यापेिा अचधक पुढे गेला यात काही शकंा आहे काय? 
मानव्याच्या आदशाकडे मानवी समाज िालला आहे. ‘आम्ही ब्राह्मण तेवढे एक’ असे म्हणण्यापेिा ‘आम्ही 
कहदू सारे एक’ म्हणण्यात मानव संस्कृतीिे एक पाऊल पुढे गेले आहे, तो पुरोगामी आहे हे खरे पण साऱ्या 
मानवजातीला हृदयाशी धरणारा तो पुरः पुरोगामी आहे हे चवसरून िालणार नाही. आचण ही पे्रमािी प्रगती 
केवळ मानवापुरतीि थाबंत नाही, पशू आचण वनस्पतीपयंत त्यािी धाव जाते. आपल्या जीवनासाठीसुद्धा 
दुसऱ्या जीवनािा चवनाश करण्यािी कल्पनाही त्याला असह्य होते. ज्याच्या पोटात खाल्लेले बकरे ओरडत 
नाही त्याच्या कलेिा, साचहत्यािा बकऱ्यािी म्हणजे पशूिी कहसा हा चवषय होऊ शकतो. तयात चशकारीिे 
वणवन येईल, यज्ञपशू म्हणून बोकडाला मारताना तो ओरडतो कसा यािे वणवन येईल, पशूिा संहार 
करणाऱ्याच्या पराक्रामािे पोवाडे होतील. पण याही अनुभवाच्यावर तुम्ही गेलात, पशूसुद्धा तुमच्या दयेिा 
आचण पे्रमािा चवषय झाला तर जे काव्य चनमाण होईल ते पूवीच्या रूपाने व्यक्त होणार नाही. जो जीव मी 
चनमाण करू शकलो नाही त्याला मी मारू कसा, या भावनेिी अनुभतूी ज्याला झाली त्यािी कला आचण त्यािे 
साचहत्य चनराळ्या प्रकारिे असू शकेल. जीवन हे अशा प्रकारच्या कलेसाठी, शास्त्रासाठी, नीतीसाठी, 
आनंदासाठी आहे. त्या साचहत्यातं, कलेत, नीतीत, शास्त्रात तुमच्या जीवनािी अनुभतूी व्यक्त झाली पाचहजे. 
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ज्या वस्तूिी अनुभतूी झालेली नाही तो आपल्या साचहत्यािा चवषय झाला तर ते साचहत्य अमर नाही होऊ 
शकणार. 

 
मनुष्ट्यािी अचधकता-Surplus-ज्ञानासाठी असते. सत्य काय आहे यािा चनरंतर शोध घेण्याकडे 

मानवािी धाव असते. असे शोध घेताना माणूस चनरचनराळ्या अनुभवातूंन जात असतो. या अनुभतूीशी एकरूप 
होऊन तो एका चनराळ्याि सृष्टीत प्रवेश करतो. ती सृष्टी कलेिा सृष्टी आहे, ते कलेिे राज्य आहे, ते खरे 
माणसािे जीवन आहे. अशा एका खऱ्या जीवनातून अचधक खऱ्या जीवनात जाण्यािी जी धडपड ती माणसािी 
संस्कृती होते. 

 
कलेमधून मनुष्ट्य सौंदयािा आस्वाद घेतो. जगामध्ये जे सत्य आहे ते सुंदर आहे, त्या सौंदयािा 

आचवष्ट्कार तो कलेमधून करतो. कोणी साचहत्यात रममाण होतात, कोणी शास्त्रीय चवविेनात आनंद घेतात, 
कोणी गचणतात. लोकमा्यािंी एक गोष्ट सागंतात-हचरभक्तपरायण पागंारकर हे मोठे रचसक गृहस्थ होते. 
साचहत्यािा-काव्यािा त्यािंा अभ्यास मोठा होता. त्यातं ते गुंगून जात असत. ते एकदा चटळकाचं्याकडे गेले. 
चटळक काही गचणत करीत होते. आचण ते त्यात रंगून गेले होते. त्याचं्या हातातील काम संपल्यावर पागंारकर 
त्यानंा म्हणाले, ‘तुम्ही गचणतात कसे बुवा रमता? ते का काव्य आहे की साचहत्य आहे?’ चटळकानंी उत्तर 
चदले, ‘साचहत्यातं आचण काव्यातं जसे तुम्ही रमता तसाि मी गचणतात रमतो.’ साराशं गचणत काय, साचहत्य 
काय, कला काय यातं मनुष्ट्य इतका रमून जातो, की तो देहभान चवसरून जातो, समाचधस्थ होतो. 
प्रयोगशाळेत काम करून शोध लावणारे शास्त्रज्ञ पहा. त्याचं्या एकाग्रतेतूनि सत्यािा शोध लागत असतो. 
मात्र शास्त्रज्ञाला पे्ररणा आतून झाली पाचहजे. अशा आतल्या पे्ररणेने प्रयोगामागे लागलेला चवज्ञानसंशोधक 
आपल्या शोधानंी थक्क करून टाकतो. पण ‘ॲटम बग्ब चनमाण करा’, ‘अमुक शस्त्र चनमाण करा’ ही शास्त्रज्ञािंी 
पे्ररणा आतली नव्हे. ती बाहेरून लादलेली आहे. शास्त्रज्ञ शोध लावतात ते केवळ सत्याच्या ज्ञानाच्या लालसेने 
लावतात. अमुक शस्त्र तयार करण्यासाठी बसलेले लोक ते ज्ञानािे शोधक नव्हेत. ते बापडे पामर आहेत. जे 
कोणाच्याही सागंण्यावरून नव्हे, कोणत्याही स्वाथवसाधक हेतूने नव्हे तर सऱ्याच्या चजज्ञासेने शोधाच्या मागे 
लागले आहेत, ते श्रेष्ठ होत. संपत्तीिा डोंगर पुढे ओतला ककवा आपत्तीिी खाई जरी पुढे आली तरी ज्यािी 
अंतःपे्ररणा थाबंणार नाही तो परमेर्श्री पुरुष समजा. त्याला सत्य हेि सौंदयव, सत्य हीि त्यािी कला. 
सॉके्राचटसिे नाव आज स्वस्त झाले आहे पण त्यािा चवषािा पेला मात्र स्वस्त झालेला नाही. सॉके्राचटस 
सत्योपासक होता. सत्य बोलणे आचण सत्य सागंणे याबाबतीत त्याने कोणािी- म्हणजे सरकारिीसुद्धा- 
चफकीर बाळगली नाही. पण त्याला चवषािा पेला प्यावा लागला; आचण सत्यािी उपासना त्याने चवषाच्या 
पेल्याने पुरी केली. खरा कलावतं हा सॉके्राचटसासारखा असला पाचहजे- तो तसा असतो. ‘मला जी अनुभतूी 
आहे ती मी प्रकट करणारि’ हे धैयव कलावतंाच्या अंगी असले पाचहजे. सत्यािी अनुभतूी घेतल्यानंतर ते सत्य 
अनुभवले तसे बाहेर काव्यातूंन, चित्रातूंन, प्रचतभेतून प्रकट करताना चवषािा पेला पुढे आला तरी जो डरत 
नाही तोि खरा कलावतं, तोि खरा साचहत्त्यक. राजाला खूष करण्यासाठी, ककवा पैशाच्या लोभाने जी काव्ये 
सुरू झाली त्याला मी साचहत्य म्हणणार नाही. खऱ्या साचहत्यासाठी खऱ्या अनुभतूींिी गरज आहे. 

 
हा, या अनुभतूींत तरतम भाव आहे. एकाला ज्या सऱ्यािे दशवन झाले तेि दशवन दुसऱ्याला होईल 

असे नाही. त्याचं्या अनुभवात फरक होऊ शकेल. त्यामुळे सत्यािा आचवष्ट्कार चनरचनराळ्या प्रकारानंी होऊ 
शकेल. पण तो सत्यािा आचवष्ट्कार असेल, सत्यािी जी अनुभतूी आली तीि त्याचं्या साचहत्यातून-कलेतून 
चनमाण झालेली असेल. अनुभचूतशू्य, केवळ वासनानंी बरबटलेले साचहत्य ते असणार नाही. आपल्या 
अनुभवािा प्रसाद काव्याच्या रूपाने जगाला देणारा आचण जगाला सत्यािे, स्वतःला जे आचण जसे दशवन 
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झाले तसे, दशवन घडचवणारा हाही एक कवी आचण आपल्या नानाप्रकारच्या वासनािें, लोभािें जगाला उच्च 
भाषेच्या आवरणात काव्यात्मक दशवन करचवणारा हाही एक कवीि. पण दोघाचं्या काव्यात भयंकर फरक 
आहे. एकाच्या काव्यािी स्फूती त्यािा आिार ही आहे. तर दुसऱ्याच्या काव्यािी स्फूती अनुभवशू्य दंभही 
आहे. एकजण जे सागंतो ते आिारातूंन चमळालेले सागंतो, दुसरा अत्यंत उत्कटतेने वासनेिी जी वृत्ती चनमाण 
होते ती नीतीच्या गोंडस शब्दातं बोलतो. पण मी तुम्हालंा सागंतो, नीतीच्या दंभापेिा अनीतीिे आिरण श्रेष्ठ 
आहे, कारण त्यातून केव्हा ना केव्हा सत्य काय आहे त्यािी अनुभतूी तरी चमळेल. इंचद्रयसुख झाले आहे, 
आनंद देणारे आहे, अशी तुमिी अनुभतूी असेल तर तसे स्पष्ट शब्दातं मोकळेपणाने माडंा. पाचवत्र्य हे थोताडं 
आहे हा तुमच्या जीवनािा अनुभव असेल तर तो अनुभव तुम्ही अवश्य जगापुढे सागंा. पण फार उच्च बोलायिे, 
इंचद्रयसुख हे कमी दजािे आहे असा अनुभव असूनही कशाच्या तरी लोभाने सत्य झाकून ठेवनू त्या इंचद्रयाच्या 
ओढीला ‘पे्रम’ असे गोंडस नाव देऊन त्याच्याभोवती चदव ेओवाळायिे ही महाभयंकर गोष्ट आहे हे मी तुम्हालंा 
सागंू इत्च्छतो. फार उच्च बोलायिे, आपल्या आिारातं कधीि येत नाही असे बोलायिे, चलहायिे हे काय 
साचहत्य झाले? मी त्याला ‘साचहत्य’ म्हणायला तयार नाही. 

 
आपल्याला जे वाटते ते उघडे बोलायिे असा एक संप्रदाय आज चनघाला आहे. युरोपमधून तो आला 

आहे. ती िागंली गोष्ट आहे. पण आम्ही जे बोललो, उघडे सत्य माडंले तीि जीवनािी पराकाष्ठा आहे. असे 
म्हणणे हे बरोबर नाही; सत्याचवष्ट्कारंाच्या दृष्टीने ते अपुरे आहे. कारण तुमच्या बरोबरि दुसरीही माणसे 
समाजात जगत आहेत, तीही अनुभव घेत आहेत. तीही चविार करीत आहेत. त्यानंा जर चनराळी काही 
अनुभतूी असेल तर ती तुम्ही लिात घेतली पाचहजे. त्यािा चविार केला पाचहजे. तसे केलेत तर तुम्हाला 
आढळून येईल की, तुलनेने त्यािंी कला, त्यािंा धमव हे श्रेष्ठ ठरतात. सत्या्वषेण करीत गेलो तर आज जे 
बरे वाटते ते उद्या वाईट वाटेल, जे वाईट वाटेल ते टाळून आपण पुढे जाव ेअशी जी पे्ररणा ती नीतीिी पे्ररणा 
आहे. एके काळी आम्हाला देवापुढे बोकडािा बळी देणे हे बरोबर वाटत होते, अस्पशृ्य म्हणून काही लोकानंा 
आम्ही आजपयंत दूर ठेवीत होतो. पण आज बोकडािा बळी देणे हे अबुद्धीिे, हलके काम आपण मानतो; 
माणसासारखी माणसे असताना त्यानंा अस्पृश्य म्हणून दूर ठेवणे आज आपल्याला अ्यायािे, अधमािे 
वाटते, माणसािा हा चवकास आहे. हा चनवास सत्याच्या शोधातून, ्यायाच्या पे्ररणेतून आला. सत्यािी, 
्यायािी, पे्ररणा हे नीचतततत्वािें मूल्यस्थान आहे. नीचतततत्वे, िाकोरीतून गेल्याने सापडत नाहीत. ज्यानंा 
Social Traditions (सामाचजक रूढी) ककवा Traditional Morality (परंपरागत आिारधमव) म्हणतात ते 
महत्त्वािे नाहीत. कोणत्या गोष्टीमुळे मला मोठे होता येईल, ‘अलम्’ होता येईल ते पाहून ती गोष्ट 
अंगीकारण्यात मानवािा मोठेपणा आहे. ‘अलं’ या संस्कृत शब्दािे दोन अथव होतात. एक अलं म्हणजे ‘पुरे’ 
म्हणजे उणीव भरून काढणे असा अथव, आचण दुसरा ‘अलं’ म्हणजे पुष्ट्कळ, मात्र अथव, अलं म्हणजे फाजील 
होण्यात मानवािा मोठेपणा आहे. 

 
मानवसेवचे्या कल्पनेिाही चवकास होत आला आहे. मानवािी सेवा म्हणजे साऱ्या मानव समाजाशी 

एकरूपतेिी भावना अनुभवणे आहे. माझा आत्मा केवळ एवढ्या-एवढ्याशा कुटंुबाच्या गोष्ट्पदात, ककवा 
जातीच्या, देशाच्या डबक्यात डुबक्या घेण्यात समाधान पावत नाही. त्याला मानवतेशी चवलीन होण्याइतका 
मोठा होण्यािी तळमळ लागली आहे, अफाट मानव समुद्रात चमसळून जावसेे त्याला वाटत आहे. याला 
‘Oceanic feeling’ म्हणतात. कबदूला सागर होण्यािी कल्पना यात आहे. ही सुद्धा मनुष्ट्यािी एक अनुभतूी 
आहे. ही तुमच्या अथवशास्त्रात बसत नसली तरी मानसशास्त्रात चतला स्थान आहे. आचण मानसशास्त्र हे 
अथवशास्त्रापेिा मोठे आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अशा रीतीने साचहत्याच्या िेत्रात नीचत, चवज्ञान, कला, अध्यात्म आचण मानव आचण मानवता यािंा 
समावशे होतो. “Morals, Science, Art, Mysticism and Humanity is the Kingdom of Art” असे 
रवीं्द्रनाथानंी म्हटले आहे कला ही उच्चतर जीवन देते. कला ही सौंदयाबरोबरि सत्यािा आचण साधुत्वािा 
पचरपोष करते; सत्य, सौंदयव, साधुत्व ही चत्ही अंचतम जीवनाच्या मूल्याच्या दृष्टीने एकि आहेत. शवेटी 
त्यां् या संगम एकाति होतो. ती ज्या चठकाणी एकत्र होतात त्यालाि ‘परमेर्श्र’ म्हटले आहे. 

 
प्रत्येकाला वेगवगेळ्या प्रकारिी अनुभतूी येईल. ज्याला जी अनुभतूी येईल ती त्याने खुशाल 

लोकापंुढे माडंावी, माणसाला शरीर आहे; शरीरापुरती वासना होईल तेव्हा शरीरापुरतेि काव्य होईल. पण 
शरीराव्यचतचरक्त दुसरे काही आहे, मनुष्ट्याला मन आहे. बुद्धी आहे. भावना आहेत, आत्मा आहे. हे सवव 
शरीराहून मोठे आहेत, यािीही अनुभतूी आहेि. लोक म्हणतात, ‘आम्ही Realist म्हणजे वास्तववादी आहोत. 
जगात उघड्या डोळ्यानंी आम्हाला जे चदसते, कानानंी जे ऐकू येते, स्पशाने जे कळते ते ‘आम्ही वणवन करू.’ 
अहो, पण वास्तववादी म्हणजे काय? मनुष्ट्य म्हणजे डोळे, कान हात एवढेि आहे काय? यानंा जे अवगत 
झाले तेवढेि वास्तव काय? याचं्याकडून जी अनुभतूी झाली तेवढीि खरी काय? डोळ्यानंा ते सवव खरेि आहे 
असे आढळून येत नाही. बाह्येंचद्रयानंा जे खरे भासले ते मन, बुद्धी इ. ना खोटे आढळून येऊ शकते. मग वास्तव 
कुठे राचहले? इंचद्रयाचं्या, मनाच्या, बुद्धीच्याही पलीकडे हृदय आहे. मनुष्ट्यािा आत्मा आहे त्याला खरे म्हणून 
जे पटले तेि वास्तव आहे. ही अनुभवािी गोष्ट आहे. पण आज वास्तववादी म्हणचवणारे खोया गोष्टी सुद्धा 
शलैीने खऱ्या करून दाखचवतात, पण खोया गोष्टींवर शलैीने चलचहले तरी त्या खऱ्या कशा होतील? शलैी 
म्हणजे साचहत्य नव्हे. एका शब्दािे अनेक अथव होतील, असे शब्द वापरणे हेि काही साचहत्य नव्हे. त्या फक्त 
शब्दाचं्या गमती एवढेि. प्रािीन संस्कृत गं्रथात आचण आजही अशा शब्दाचं्या कसरती आढळून येतात, 
चलचहण्यािी, माडंण्यािी शलैी, कसे चलहाव ेएवढाि साचहत्यािा चवषय नाही. काय चलहाव ेहाही त्यािा चवषय 
आहे. गटेिे ‘फौस्ट’ हे नाटक अिर झाले आहे. कारण त्याच्या स्वतःच्या अनुभतूीतून ते उतरले आहे. अथात 
शलैीिीही अनुभतूीला जोड चमळाली आहे. यात शकंा नाही. पण स्वतःिी अनुभतूी प्रकट करताना तशी शलैी 
चनमाण झाली आहे, हे लिात ठेवा. जी जी अनुभतूी ज्माला येते ती ती आपला आकार घेऊन येते. मग त्या 
आकारािा अभ्यास करून त्या शलैीिे तंत्र शोधले जाते. शास्त्री लोक त्या तंत्रावर एक मोठा गं्रथ चलचहतात, 
आपल्याला वाटते की, या प्रिडं गं्रथात जी तंते्र आखून चदली आहेत ती आपण आत्मसात केली की आपलेही 
साचहत्य तसेि अमर होईल! पण मी तुम्हाला आव्हान देतो की या शास्त्रािंी सगळी तंते्र घाला आपल्या 
नाटकात आचण दाखवा मला एक फौस्ट तयार करून! तंत्रानंी अमर-अिर काव्य चनमाण होत नाही. अिर 
काव्यातून तंत्र शोधले जाते, शास्त्री लोक त्या काव्यािी चवचिचकत्सा करतात, चिरफाड करतात. पण जर त्या 
काव्याला, ज्म देणारी अनुभतूी स्वयंभ ूनसेल तर अगदी जशास तसे गटेिे, रवींद्रनाथािें तंत्र, उिलून सुद्धा 
काही तुम्ही गटे ककवा रवींद्रनाथ होऊ शकणार नाही. अनुभतूी असेल तर ती नादरूपाने, शब्दरूपाने, 
चित्ररूपाने व्यक्त होईल, तंते्र वाटेल तेवढी चनमाण होतील मन अगोदर चनमाण करा, अनुभतूी, अगोदर 
चनमाण करा. त्या अनुभतूीबरोबरि तंत्रही चनमाण होईल. History of Art and History of Criticism are 
parallel. आधी कला चनमाण होते, मग तंत्र तयार होते. शास्त्र चनमाण होते. कला आचण मन यािंा देह आचण 
आत्मा असा संबधं आहे. चनरोगी असा आत्मा असेल तर शरीरही चनरोगी राहील तुमिे मन जर स्वच्छ, चनरोगी 
असेल तर तुमच्या कलेतून चनमवल, ओजस्वी, चविारािंा प्रवाह वाहू लागेल. शृगंाराला तुमच्या साचहत्यात 
स्थान नसाव े असे मी म्हणत नाही अहो शृगंार हा एक रसि आहे. त्याला ‘रसाना ं राजा’ म्हटले आहे. 
साचहत्यात त्यािा बचहष्ट्कार का म्हणून असावा? तुम्ही त्यािा बचहष्ट्कार करावा असे आमिे मूळीि म्हणणे 
नाही. पण आमिे म्हणणे हे आहे की, त्याला त्याच्या स्थानी ठेवा, त्याला त्याच्या कोंदणात बसवा. मानवी 
हृदयात नुसताि शृगंार नाही. इतरही भावना, इतरही रस मानवाच्या अंतःकरणात वास करीत आहोत. तो 
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‘रसाना ंराजा’ मंत्री, सेनापती, दरबारी याचं्यापासून बापडा एकटाि पडला तर त्याच्या ऐर्श्र्यािी काय 
शोभा? मानवी हृदयात वीररस आहे. करुणरस आहे. वात्सल्यरस आहे. या रसाचं्या बरोबर शृगंाररसाला 
आळवा. मनुष्ट्याच्या जीवनात चप्रयेला स्थान आहे. पण मातेिे स्थान त्याहूनही उच्च आहे. चप्रयेच्या आकलगनात 
बद्ध न राहाता देशमातेच्या हाकेने जो चप्रयेला फेकून देतो त्याच्या अंतःकरणातील वीररसािाही पुरस्कार 
करा. पण असा वीररस आळवायला पचरत्स्थती अथात राजसते्तिी दृष्टी अनुकूल नाही. सामाचजक 
अ्यायातून पाझरणारा करूणरस आता लोकानंा फारसा आवडत नाही. मग राहाता राचहला एकि रस! 
तारुण्याच्या उ्मादात अ्यायाशी टक्कर देणाऱ्या हृदयात, अ्यायाचवषयींिी िीड जशी उसळते तशीि 
भोगवृत्तीही उसळून येत असते. त्या भोगवृत्तीला केवळ आलटून पालटून, आंजारून-गोंजारून, आपल्या 
साचहत्यात गौरवायिी, चतिाि प्रकषाने उदोउदो करायिा एवढेि एक कायविेत्र आमच्या साचहत्यबुवानंा 
उरते, देशभक्ती म्हटले की सरकारिी अवकृपा आलीि, ती सोसण्यािी ताकद नसल्यामुळे लोकामंधील, 
भोगवृत्तीला ‘शृगंाररस’ म्हणून उते्तजन देणे एवढेि कायव उरते, लोकाचं्या वृत्ती अशा रीतीने काही काळ तुम्ही 
उते्तजीत करू शकाल, काही काळ तरुण तुमिी काव्ये, तुमच्या कथा आवडीने, लोलुपतेने वाितील, पण 
असा एक काळ येईल की, त्याि तरुणानंा तोि तो रसहीन शृगंार, तीि ती भोगवृत्ती यािंा वीट येईल, 
चतटकारा येईल आचण ते त्या साचहत्यािा दे्वष करू लागतील. 

 
म्हणून जीवनात ज्यािी अनुभतूी आली तोि साचहत्यािा चवषय झाला पाचहजे. ही अनुभतूी येत 

असतानाि आपले रूप घेऊन येत असते. ते रूप कला म्हणून प्रकट होते. अशा कलेवािून मनुष्ट्यािे जीवन 
नीरस होईल. मनुष्ट्य म्हणजे केवळ शरीरि नव्हे. शरीराच्या गरजेव्यचतचरक्त जी अचधक भकू आहे ते कलेिे 
अचधष्ठान आहे. म्हणून मी प्रथम म्हटले की, ‘जीवनासाठी कला’, ‘कलेसाठी जीवन’, ‘कलेसाठी कला’ हे 
वाद व्यथव आहेत. या वस्तू चभन्न नसून त्या एकरूपि आहेत. महाकवी रवींद्रनाथानंी हाि अनुभवािा संदेश 
आपल्याला चदला आहे. तोि मी मायया भाषेत माडंणी करून आपल्याला साचंगतला. कोणावरही टीका 
करण्यािी माझी इच्छा नाही. पण भाषणाच्या ओघात जर तसे शब्द मायया तोंडून गेले असतील तर मला 
आपण िमा करा. आपण माझे भाषण शातं चित्ताने ऐकून घेतले याबद्दल मी आपले आभार मानतो. 
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जीवन आणि रंगभूमी 
 

जीवन आचण कला यािंा संबधं रमणीय आचण चविारणीय आहे. जीवनािे प्रत्यि आचण परोि असे 
दोन भाग पडतात. त्यातील प्रत्यिापेिा परोिािे महत्त्व अचधक आहे. परोिािे प्रकटीकरण करण्यासाठी 
प्रत्यिािा ज्म होत असतो. या परोिाच्या प्रातंाति जीवनािी ध्येयसृष्टी-कलेिी आचदरूपे-ज्म घेत 
असतात. या ध्येयातून जीवनाच्या पे्ररणा प्रत्यिात उतरण्यासाठी धडपडू लागतात. ही ध्येये म्हणजे अमर 
आत्म्याचं्या अनंत आकािंा होत. या आकािंाचं्या प्रकटीकरणाच्या द्वारे आत्म्याला आपले सत्यस्वरूप प्रतीत 
होते. आपल्या सौंदयािा त्याला सािात्कार होतो, आचण आपल्या साधुतेिी त्याला अनुभतूी लाभते. त्यामुळे 
चविारवंतानंी आत्म्याच्या ह्या ध्येयजीवनािा सववत्र मचहमा गाइलेला आढळतो. आत्म्याच्या या ध्येयाकािंा 
प्रत्यि जीवनात चवचवध कलाचं्या द्वारा व्यक्त होत असतात. चनरचनराळ्या माध्यमािंा स्वीकार करून कला 
प्रत्यिामध्ये अवतरत असते. काव्य, चित्र, चशल्प, नृत्य, संगीत यापंैकी एक एक कला घेतली तरी चतच्यात 
मानवी मनाला मुग्ध करून टाकण्यािे अिाट सामथ्वय असते हे आपण पाहतो. नायकलेमध्ये या सववही 
कलािंा सम्वय झालेला असल्यामुळे ती कलािंी सम्राज्ञी झालेली आहे. ‘रंगभमूी’ या शब्दाने ही 
नायकलाि येथे चववचित आहे. 

 
‘रंगभमूी’ या शब्दाने नाटककार, नट आचण पे्रिक या चतघाचं्या परस्पर सहकायाने चनमाण होणाऱ्या 

एका चवशाल कलानुभतूीिा स्वीकार करावयािा आहे. या अनुभतूीमध्ये या चतघािें सहकायवि काय पण संपूणव 
तादात्म्य आवश्यक असते. इतकेि नव्हे, तर नाटककार, नट आचण पे्रिक यापंैकी प्रत्येकातही या चतघािें 
अत्स्तत्व आढळून येते. नाटककाराच्या मनोभमूीत खरोखरि एक मनोमय नाय िालत असते आचण तो 
स्वतः नट आचण पे्रिकही बनत असतो. त्याचशवाय नायवस्तूिी प्रतीती त्याला होणारि नाही. नटािेही 
असेि आहे. नाटककाराने आपल्या कल्पनासृष्टीत सािात्काचरलेली अनुभतूी प्रथम नाटकाच्या शब्दात जड 
स्वरूप धारण करते. नंतर नट आपल्या कल्पनेच्या संजीवनाने त्या अनुभतूीला आपल्या अंतजीवनात पुनः 
िैत्यरूप बनचवतो. त्यावेळी तो स्वतः एका बाजूला नाटककार व एका बाजूला पे्रिक बनत असतो. 
नाटककारािी मानस अनुभतूी नटाच्या शरीचरक अचभनयािा आश्रय करून पे्रिकापंुढे उभी राहते, त्यावळेी 
आपल्या रचसकतेच्या साहाय्याने पे्रिक त्या अनुभतूीिा आपल्या मानस जीवनात पुनःसािात्कार संपाचदतो. 
याही वळेी पे्रिकाच्या जीवनात नाटककार आचण नट याचं्या भचूमका िालू असतात. अशारीतीने 
नाटककाराच्या जीवनात प्रथम अवतीणव झालेली कलानुभतूी नटाचं्या द्वारा चवखुरली गेल्यानंतरही पे्रिकाच्या 
जीवनात पुनः अभगंरूप धारण करते. यामुळेि रंगभमूीिा मचहमा अवणवनीय झाला आहे. 

 
नायािे अथवा रंगभमूीिे आणखी एक वैचशष्ट्य आहे. चित्र, चशल्प इत्यादी कला आपले अमर भाव 

व्यक्त करण्यासाठी जड साधनािंा आश्रय करतात. पण रंगकला आत्मभाव व्यक्त करण्यासाठी कोणत्याही 
जड साधनािंा आश्रय करीत नाहीत. नट पे्रिकानंा जवळ जवळ आत्म्यािे प्रत्यि दशवनि करचवतो. यामुळे 
रंगकलेिी मोचहनी नेहमीि अनावर असते. रंगकलेिा हा चवशषे इतर कोणत्याही कलेला कधीही चहरावनू 
घेता येणार नसल्यामुळे भौचतक साधनािंा चकतीही प्रकषव झाला आचण जड साधनाचं्या द्वारे केवढीही करामत 
करून दाखचवण्यािी शक्ती उपलब्ध झाली तरी रंगकलेिे स्थान अढळ राहील. नृत्य आचण संगीत ह्या कला 
रंगकलेशी स्पधा करू शकल्या तरी नृत्यािी मूकता आचण संगीतािी चनराकारता सदैव त्यानंा उणेपणा 
आणणारि. या दृष्टीने पाहता रंगकलेिे स्वरूप साववभौम आचण सवैर्श्यवसंपन्न असेि राचहले. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यि जीवनात आत्म्यािी चवकसनासाठी अथवा प्रकाशनासाठी जी धडपड िालू असते चतिे स्वरूप 
स्पष्ट करून दाखचवणे हा रंगकलेिा सनातन चवषय आहे. अचखल जीवन हाि एक अखंड संग्राम असल्यामुळे 
तो सारा नायमयि आहे. मानव जीवन चवकासिम असल्यामुळे मानव जीवनातील संग्राम चनत्य नूतन रूप 
धारण करतो आचण त्यामुळे रंगकलेलाही नवी नवी रूपे प्राप्त होतात. मनुष्ट्यािा पचहला संग्राम याि भौचतक 
जड सृष्टीशी िालतो, चनसगाच्या कठोर चनयतीशी भावनामय कोमल आत्म्यािा होणारा करुण संघषव हे 
नायािे प्रथम स्वरूप आहे. मनुष्ट्य समाजातीलि एखाद्या व्यक्तीशी वा व्यत्क्तसमूहाशी दुसऱ्या व्यक्तीिा वा 
व्यत्क्तसमूहािा चहतचवरोध ठेवनूही संग्राम सुरू होतो. हे नायािे दुसरे स्वरूप होय. एकाि व्यक्तीच्या 
जीवनात सत आचण असत अशा दोन चवरोधी भावनािंा अथवा चवकारािंा जो संग्राम िालतो त्यािे चित्रण 
करणे हे नायािे तृतीय स्वरूप होय. एकाि व्यक्तीच्या जीवनात एखादे वळेी दोन सद भावनािंाि तीव्र चवरोध 
जेव्हा उद भवतो तेव्हा त्या तुमुल संग्रामािे चित्र रेखाटणे हे नायािे िवथे आचण सववश्रेष्ठ स्वरूप होय. 
जगातील आजपयंतिी सवव नाटके अवलोचकली असता ती या िार प्रकारातं सामावतात असे आपणाला 
सहज चदसून येईल. 

 
या संग्रामामुळे मानवी आत्म्यािी भावशुद्धी होऊन त्यािी उन्नती आचण प्रगती होत असल्यामुळे या 

संग्रामाला आध्यात्त्मक दृष्टीने चवशषे महत्त्व आलेले आहे. जड सृष्टीच्या आचण संकुचित वृत्तीच्या कोंडीत 
सापडलेल्या आत्म्याला ती कोंडी फोडून आपले िैत्यरूप पुनः प्राप्त करून घेण्यासाठी दीघव तपस्येतून जावे 
लागते. अनेक दुःखपरंपरा भोगाव्या लागतात. म्हणून जीवनािी सारी साधना करुणगंभीर झालेली आहे. 
भवभतूीने ‘एको रसः करुण एव’ असे म्हटले आहे ते याि अथाने. तसेि ग्रीक रॅजेडीला महत्त्व चदले जाते 
तेही यािमुळे. पण कारुण्य म्हणजे हळवेपणा नव्हे, अथवा वैफल्यपूणव हळहळ नव्हे. जीवनातील दारुण 
प्रसंगानंी आत्म्यािी मोहचनद्रा नाहीशी होते आचण त्याला आपल्या चनदं्वद्व त्स्थतीिे भान होऊन तो व्यावहाचरक 
शोक-मोहाच्या अतीत होतो. म्हणूनि Tragedy ने पे्रिकािंी चित्तशुद्धी (Catharsis) होत असे ॲचरस्टॉटलने 
साचंगतले आहे. Tragedy मुळे जीवनािे सत्यस्वरूप स्पष्ट होते, आचण त्यामुळे चित्ताला शातंी लाभते. 
नायकला अशा रीतीने जीवनाला आत्मबोध करून देणारी श्रेष्ठ अध्यात्म कला आहे. 

 
आजपयंतच्या पौरस्त्य-पािातत्य ‘अचभजात नाया’ (Classical Drama) कडे पाचहले असता 

वरील उपपादन सहज स्पष्ट होण्यासारखे आहे. आधुचनक नाय (Modern Drama) म्हणून जी नवीन 
िळवळ युरोपमध्ये इब्सेनपासून चनघाली आहे, चतिा काही अचभजात नायाशी ताचत्त्वक चवरोध नाही. मात्र 
एका गोष्टीत इब्सेनिे नाय प्रािीन नायाहून पुढे जाऊ पहात आहे. प्रािीन नायात मनुष्ट्यस्वभाव त्स्थर व 
बहुताशंी अपचरवतवनीय मानलेला चदसतो. आधुचनक नायात मानवी स्वभावघटनेिी मीमासंा करण्यािा 
प्रयत्न िाललेला आहे. भौचतक शास्त्रािंा चवकास झाल्यामुळे ही मीमासंा करणे अचधक सुलभ झाले आहे. 
माक्सव आचण फ्रॉयड इत्यादींच्या समाजशास्त्रीय मीमासंािा आश्रय करून मानवी जीवनातील संग्राम 
दाखचवण्यािी आधुचनक नायािी आकािंा आहे. ही आकािंा ज्या मानाने सफल होत जाईल त्या मानाने 
नायकलेला, समाजजीवनाला उद बद्ध आचण उत्सुक्त करण्यािे कायव अचधक यशत्स्वतेने करता येणार 
आहे. या दृष्टीने आधूचनक नायािे आपण स्वागत करावयास हरकत नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

३ 
 

चणरत्र, चाणरत्र्र् आणि साणहत्र् 
 

आज मी ‘िचरत्र, िाचरत्र्य आचण साचहत्य’ या चवषयावर बोलावयािे ठरचवले आहे. या चवषयावंर 
अचलकडे बराि वाद झालेला आहे आचण पुष्ट्कळशी ििाही झाली आहे. त्यापैकी वादाला मीही थोडासा 
कारणीभतू झालेलो आहे. जीवन, साचहत्य व िाचरत्र्य यासंबधंीिे माझे चविार मी सवड सापडेल तेव्हा 
चविारकासंमोर माडंीत असतो. असे करण्यात वादचववाद करण्यािी बुद्धी नाही ककवा प्रचतपिािे खंडन 
करण्यािा दुराचभमानही मला धरावयािा नाही. आिेपकानंी जे आिेप यापूवी घेतलेला आहेत, त्या आिेपािंा 
चविार केल्यावरही मला जे म्हणावसेे वाटते ते मी माडंणार आहे. असे केल्याने चविार अचधकाचधक स्पष्ट होत 
जातील व त्या योगाने तुमिा आचण माझाही फायदा होईल असे मला वाटते. या चवषयावर अजून वाद होताहेत 
ह्यािाि अथव चवषय अद्याचप स्पष्ट झालेला नाही असा घ्यावयास हरकत नाही. कारण चवषय स्पष्ट होता तर 
वादािे कारणि उरले नसते. चवषयािे स्वरूप शक्य चततके वादरचहत करीत जावयािे हाि चविारप्रदशवनािा 
हेतू आहे. 

 
मूळ प्रश्न कार् आहे? 
 

जीवन आचण साचहत्य यािंा संबधं आहे की नाही ही मूलगामी शकंा कोणी काढीत नाही. म्हणजे 
साचहत्य आचण जीवन यािंा संबधं आहे हे मा्य झाले. आता वाद आहे तो जीवनासंबधंी आहे. जीवन म्हणजे 
साचहत्यकारािे जीवन की साचहत्यात चिचत्रत केलेले जीवन हाि काय तो वादािा प्रश्न उरलेला आहे. 

 
िचरत्र आचण साचहत्य असा चवषय घेतला असता तर वादाला फारशी जागा राचहली नसती. पण या 

दोन गोष्टींबरोबर िाचरत्र्यािाही त्यात संबंध आल्याने वादाला अवसर चमळालेला आहे. या चत्ही शब्दािें 
अथवही व्यक्त करताना नेहमी एक अडिण उत्पन्न होत असते. एखाद्या चवषयासंबंधी आपल्या मनात जो भाव 
असेल तो बरोबर व्यक्त करणारा शब्द आपल्या मुखातून उच्चारला गेला पाचहजे. पण पुष्ट्कळ वळेा दुदैवाने 
अनुभव असा येतो की, शब्दात असावी तशी स्पष्टता नसते व मनात असलेला यथाथव शब्दािा अथव मुखातून 
उच्चारताि येत नाही. आपल्या अंतयामी एखादी कल्पना जागृत झाली व आपण दुसरेि काही बोलत असलो 
तर जगाच्या अंतापयंत वाद संपण्यािी आशाि नको. म्हणून या शब्दािें मायया मनात जे काही अथव अचभपे्रत 
आहेत ते मी स्पष्ट करून सागंण्यािा प्रयत्न करतो. 

 
चाणरत्र्र्ाचा अिय तरी कार्? 
 

‘िचरत्र’ म्हणजे काय हे फारसे स्पष्ट करून सागंण्यािी आवश्यकता नाही. ‘िाचरत्र्य’ म्हणजे 
काहीतरी नैचतक संबंध ककवा शील एवढा अथव आपल्या सहज ध्यानात येतो. पण एवढ्या संकुचित अथाने या 
शब्दाकडे पाहून भागणार नाही. माणसाने चमळचवलेली जी काही अनुभतूी असेल, त्या अनुभतूीिे सामग्र्याने 
संकलन करणे याला िाचरत्र्य असे नाव देता येईल. मानवाच्या ‘िाचरत्र्या’िे अथवा जीवनािे मुल्य कशात 
आहे हा प्रश्न घटकाभर बाजूला ठेवला, तरी प्रत्येकाच्या जीवनात असे मूल्य असते हे नाकबूल करता येणार 
नाही. जे मूल्य चमळाल्याने आपण कृताथव झालोसे वाटेल; ककवा जे चमळाले नाही तर आपल्या जीवनाला 
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पूणवता येणार नाही असे एक मानवािे मूल्य असते. सववि माणसािें हे मूल्य एकि असू शकणार नाही. परंतु 
प्रत्येकाच्या जीवनािे असे एक मूल्य असल्याचशवाय भागत नाही, हे आपल्याला मा्य करावे लागेल. 

 
साणहत्र्ाचा व साधुत्वाचा कार् संबंध?  
 

जीवन आचण साचहत्य यािंा संबंध आहे काय? जीवन मोठे असल्यास साचहत्यही मोठे चनमाण होणे 
शक्य आहे काय? आमिे जीवन िदु्र असेल तरी आमिे साचहत्य महान होऊ शकेल काय? जीवन म्हणजे 
तुम्ही साचहत्यकारािे जीवन समजता की साचहत्यामध्ये प्रचतकबचबत झालेले जीवन समजता? हा वाद 
महाराष्ट्रात काही काळापूवी बराि माजलेला व गाजलेला होता. ह्या लोकािें म्हणणे असे की, तुम्ही एखाद्या 
व्यक्तीिे साचहत्य पाहताना त्याच्या जीवनाकडे का वळून पाहाता? एखाद्यािे साचहत्य वािून तुम्हालंा जीवन 
जाणून घेण्यािी इच्छा झालीि तर त्याने साचहत्यात रंगवलेले जीवन तुम्ही का पाहात नाही? एखादा 
साचहत्त्यक, सत्पुरुष नसेल, साधू नसेल, मुखव असेल, बदफैली असेल, पण तो िागंले साचहत्य चनमाण करू 
शकेल. अशा वळेी तुम्ही त्याच्या साचहत्यावर संतुष्ट व्हावयास काय हरकत आहे? एखादा साचहत्त्यक साधू 
नसेल तर संतजनाचं्या मंडळीत त्याला बोलाव ूनका, त्याच्याचवषयी आदरभाव दाखव ूनका, त्याला मान देऊ 
नका; पण जेथे साचहत्यििा िालली असेल तेथे त्याला त्यािी योग्य जागा द्या. 

 
तसेि जर पाहू गेले तर हा प्रश्न एका कहदी शब्दात व्यक्त केल्याप्रमाणे बराि ‘पेिीदा’ आहे, बराि 

पेिदार आहे. एवढी सरळ गोष्ट असेल तर एखादा साधू साचहत्त्यक नसेल ककवा एखादा साचहत्त्यक साधू 
नसेल तर त्यािा अवमान तरी का करावा? 

 
मूल्रे् दोन नसून एकच आहे 
 

परंतु साधुत्वािे मूल्य चनराळे, साचहत्यािे मूल्य चनराळे, हे मायया हृदयाला तरी पटत नाही. 
बुद्धीलाही पटत नाही. आपण जीवन जगतो. ते तुकड्यातुकड्यानंी का जगत असतो? जीवन हे अखंड असते. 
मग ही दोन चनरचनराळी मूल्ये का मानावयािी? 

 
ज्यानंा साधुत्वापेिा साचहत्य श्रेष्ठ आहे असे वाटत असेल त्यानंी साधुत्व हे मूल्यि नाही असे मानले 

ककवा साधुत्व हे साचहत्यापेिा श्रेष्ठ मानणाऱ्यानंी साचहत्य हे मूल्यि नाही असे म्हटले तर ते लिात तरी 
येण्यासारखे आहे. पण दो्हीही गोष्टींना जीवनािी मूल्ये मानावयािी व त्यापंैकी एक मूल्य अपूणव राचहले तरी 
जीवन पूणव झाले असे मानावयािे हे मला तरी पटत नाही. 

 
प्रश्न असा आहे की, साधुत्व आचण साचहत्य या दो्ही शक्ती परस्पराचवरोधी आहेत काय? साधुत्वािा 

तरी आपण अंगीकार का करतो? जीवनािा चवकास व्हावा, आपण मुक्त व्हावे म्हणूनि ना? मग साधुत्वाप्रमाणे 
साचहत्यानेही मायया जीवनािा चवकास होणार असेल, मी मुक्त होणार असेन, तर साचहत्यािी उपासना 
सोडून मी साधुत्वािा स्वीकार करावाि कशाला? साधुत्व आचण साचहत्य यातं पुष्ट्कळसे लोक मानतात तसा 
भेद नसून त्याचं्या योगाने जीवनसंबंधीिे दोन चभन्न दृचष्टकोण व्यक्त होतात एवढेि काय ते. 
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साणहत्र् : आंतणरक शुद्धीची साधना 
 

साधुत्वाप्रमाणे मला साचहत्यािीही आवड आहे. साचहत्य ही माझी उपासना आहे. मात्र साचहत्य 
म्हणजे मी एखादा पोरखेळ ककवा पोट भरण्यािा धंदा अगर घटकाभर करमणूक करण्यािे साधन समजत 
नाही. मायया अंतःकरणातील शुद्धीिी ती साधना आहे असे मी मानीत आलो आहे. मायया जीवनाच्या 
चवकासाला साचहत्याने मदत केली आहे. साचहत्याच्या श्रेष्ठत्वाचवषयी मला अनुभव आला तसा तुम्हाला 
कदाचित आला नसेल. पण म्हणून मला प्रतीत झालेला अनुभव काही खोटा ठरणार नाही. 

 
साचहत्य आचण साधुत्व यातं चभन्नता नाही असे मला तरी वाटते. मानवी जीवनाच्या चवकासाला 

साधुत्वातूंन अगर साचहत्यातूंन जे मुल्य चमळू शकेल ते एकाि प्रकारिे असेल; चनरचनराळे असणार नाही. 
एखाद्या साधूला ते साधुत्वामुळे प्राप्त होईल तर एखाद्या साचहत्त्यकाला साचहत्यातूनही ते चमळू शकेल. 

 
िचरत्र हा मानवी जीवनािा एक भाग आहे. आपण आपले आयुष्ट्य संवादी बनवावे, चवसंवाचदत्व त्यात 

राहू नये, त्याला कलेिे सौंदयव प्राप्त व्हाव ेअसे प्रयत्न करीत असतो. आपल्याला जीवनचवकासासाठी पे्ररणा 
होते अगर स्फूती येते चतिे तरी प्रयोजन काय? तेही पाहू. 

 
जीवनाची पे्ररिा कृतीची 
 

स्फूतींिे प्रयोजन कृती करण्यासाठी असते असे मला म्हणावयािे आहे. जर एखाद्या पे्ररणेने कृती 
करण्यािी बुद्धी होत नसेल तर चतला स्फूती म्हणता येणार नाही. स्फूतीही चनव्वळ स्फूतीसाठी आली असे 
उदाहरण सापडत नाही. स्फूती आली म्हणजे ती मानवी जीवनाला स्वस्थ बसू देत नाही. एक पाऊल पुढे 
टाकाव,े असे ती सारखे सागंत असते. माणसाला त्स्थर होऊ देत नाही. चतच्याि योगाने, आपण मोठे व्हावे, 
आपण पुढे जावे, अशी पे्ररणा आपल्याला होते. आपण जगावे, अचधक जगावे, अचधकतर जगावे, अचधकतम 
जगाव ेअसे माणसाला सारखे वाटत असते. ज्माला आलेल्या प्रत्येक प्राण्याला अन्न चमळाले नाही, वस्त्र 
चमळाले नाही, ज्ञान चमळाले नाही, मान चमळाला नाही, संपत्ती चमळाली नाही, तरी जगावेसे वाटते. 
जीवनाच्या धगधगीत अंगारािा कोळसा झाला तरी माणूस जगत असतो. यािे कारण काय? त्याच्या 
अंतःकरणात जी आशा असते, स्फूती असते, जी पे्ररणा असते चतच्यावर तो जगत असतो. 

 
आज वाईट दशा असली तरी उद्या िागंली दशा येईल म्हणून तो जगतो. ज्मठेप झालेला कैदी 

सुटण्यािी यत्त्कंचित आशा नसतानाही चनव्वळ आशवेर जगत असतो. रात्री चनद्राधीन झाल्यावर तुरंुगािे 
दार उघडले आहे, आपण बाहेर पडत आहो असे स्वप्न त्याला पडत असते आचण त्या स्वप्नावर तो जगत 
असतो. 

 
ही स्फूती, ही पे्ररणा, चनव्वळ जगाव ेएवढीि पे्ररणा देत नाही. कबदूतून कसधू व्हावा, अल्पातून महत्तम 

कायव व्हाव ेअसे ती पे्ररणा आपल्याला सागंत असते. आचण त्याप्रमाणे आपले वतवन अथात कृती होत असते. 
 
अशा प्रकारे अंतःपे्ररणेने एखाद्याने केलेली कृती ही साधुत्वाऐवजी साचहत्यात पचरणत झाली तर त्यात 

वावगे ते काय? 
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साणहत्र् म्हिजे कार् ? 
 

साचहत्य म्हणजे काय यािाही चविार करावयास पाचहजे. साचहत्य म्हणजे मानव्यािे ध्येय, कला, 
चविार वगैरे मानवाने जे जे चनमाण केले ते सवव ज्या वेळी शब्दरूपाने आकार धारण करते त्यावळेी त्यास 
साचहत्य असे म्हणावयािे. मानवी जीवनात साचहत्याला, स्थान नाही, ककवा त्यािंी जरुरी नाही असेही 
समजावयािे कारण नाही. 

 
भगवान बुद्धािंी एक गोष्ट सागंतात की, एकदा ते एका शतेकऱ्याकडे चभिा मागावयाला गेले. त्यावर 

शतेकरी म्हणाला, मी या जचमनीत बैलाचं्या व नागंराच्या साहाय्याने धन चपकचवले आहे ते मी तुययासारख्या 
ऐतोबाला काय म्हणून द्यावे? भगवान बुद्ध त्यावर म्हणाले, तुझे जसे शते आहे. तसेि माझेही शते आहे. मीही 
ते नागंरतो, त्यािी मशागत करतो, आचण त्यातून धन चनमाण करतो. तुझे धन जीवनाला जसे उपयोगी पडेल 
तसे माझे चविारधनही जीवनाच्या उपयोगी पडण्यासारखे आहे. तुयया-माययात तसा फारसा फरक नाही. 
भकू लागली असली म्हणजे काव्याने पोट भरत नाही. त्यासाठी अन्न खाव ेलागेल हे खरे; पण पोट भरल्यावर 
आनंदचनर्तमतीसाठी कचवताही हवी. शतेकऱ्याने कचवता केली पाचहजे ककवा कवीने नागंर धरला पाहीजे असे 
म्हणून िालणार नाही. अथात एखाद्या माणसािी कृती ही साधुत्वात पचरणत होईल तर दुसऱ्यािी साचहत्यात 
पचरणत होईल. 

 
दुबयिता म्हिजे साधुत्व नव्हे! 
 

साधुत्व म्हणजे काय यािाही जरा चविार केला पाचहजे. आपली साधुत्वाचवषयीिी कल्पना चभकारडी 
आहे. सामा्यपणे जगणारी व फारशा भानगडीत न पडू इत्च्छणारी गबाळ सज्जन माणसे म्हणजे साधू असे 
काहीजण समजतात, माझी साधुत्वािी कल्पना इतकी िदु्र ककवा दुबवल नाही. साधुत्वाबद्दल मला जी कल्पना 
प्रतीत होते ती या कल्पनेच्या मानाने थोडीशी क्रााचंतकारक आहे. साधूला एकदा सत्य बोलण्यािी पे्ररणा झाली 
तर तो त्या पे्ररणेनुसार वागेल, मग त्यासाठी त्याला अनेक संकटाशंी सामना द्यावा लागला तरी तो 
डगमगणार नाही. सत्यािी कास एकदा साधूने धरली तर त्यासाठी तो तुरंुगात जाईल ककवा प्रसंगी 
फासावरही लटकण्यास तयार होईल. पण अंतःपे्ररणेच्या चवरुद्ध तो जाणार नाही. आचण कुणाशी लािारीनेही 
वागणार नाही. गौतमबुद्धाला सौंदयािा मोह पडला होता. पण जेव्हा त्याला ज्ञान प्राप्त झाले, त्यावळेी तो 
बाहेर पडला, त्या मोहाकडे मागे वळून न पाहता बाहेर पडला, साधू हा िार सामा्य माणसे ज्या मागाने 
जातात ककवा ज्या नीतीसंकेतानुसार वागतात त्याप्रमाणेि वागेल असे नाही. त्याला प्रसंगी आपल्या 
वागणुकीसाठी दगड खाव ेलागतील, गोळ्याही खाव्या लागतील. 

 
सामा्य माणसाला येणारी स्फूती व साधूच्या अंतरात्म्यािी स्फूती यात थोडासा फरक असतो. 

एखादे घर पेटलेले आहे. त्यात एक अभवक आक्राोश करीत आहे असे कळल्यावर सामा्य माणूस कदाचित 
आगीच्या खाईत उडी घेण्यास किरेल, त्यामुळे तो आपली कातडी बिाव ूशकेल. परंतु साधू असेल तो आतव 
कककाळी ऐकून आपल्या चजवािी पवा करणार नाही. तो तसल्या आगीत धावनू जाईल. कदाचित त्याच्या 
प्रयत्नाला यश येऊन तो अभवकाला वािव ूशकेल; पण स्वतःही होरपळून चनघेल, तर एखादे प्रसंगी जळत्या 
घरातील लहान अभवकासचहत त्यािा देहही जळून भस्म होईल. पण अशाही प्रसंगी त्याच्या आत्म्यािी शातंी 
ढळणार नाही. आचण अशा माणसाला साधू म्हणाव ेलागेल. सॉके्राचटस, चिस्त अशा लोकानंा साधू म्हणावे 
लागेल, त्यािें ठायी साधुत्व आहे असे मानाव े लागेल जो शहीद असेल तो साधू असेल. सत्याच्या 
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आचवष्ट्कारासाठी जो झटत असेल, सत्यासाठीि जो जगत असेल तो साधू असू शकेल. एकनाथ महाराज 
म्हणतात ‘अंतरीिें धावे स्वभावें बाहेरीं’ हे आहे साधुत्वािे खरे लिण, इंचद्रयावर जो मात करील, आत्म्याच्या 
स्फूतीला प्रमाण मानील, त्याला हव ेतर साधू म्हणा. साधू हा पचरसारखा असतो. तो ज्याला स्पशव करील 
त्याचं्यात िैत्य आणील. तो जनतेला स्वातंत्र्यािी स्फूती देईल आचण त्याप्रमाणे लोकाकंडून कृती करवनू 
घेईल. इतरेजनािें दुःख दूर करण्यासाठी तो बाहेर पडतो तेव्हा तो हेतुपूववक तसे करीत नाही. त्यािा तो 
सहज स्वभावि बनून जातो, त्याला सत्कमव केल्याचशवाय सुटका नसते व त्याचशवाय त्याला शातंीही लाभत 
नाही. त्याच्या मनात नसले तरी नकळत सत्कमव घडूनि जाते. 

 
अंतरीचें धावे, स्वभावें बाहेरीं 
 

साधुत्व हे कमवकाडंाने प्राप्त होणार नाही. कोणीही िरखा चफरवनू महात्मा गाधंी होऊ शकणार नाही. 
साधुत्व हे बाह्य कृतींवर अवलंबून नसून ते अंतरातूनि चनमाण व्हावे लागते. पुष्ट्कळदा काही व्यक्तींना एक 
मधली त्स्थतीही प्राप्त होते. त्यानंा संसारात गोडी वाटेनाशी होते. व परमाथात पुढिे पाऊल कसे टाकाव ेहे 
समजत नसते. अशा वळेी अंतःकरणािी तळमळ तळमळ होत असते. चरकामे भाडें गडबड गडबड करीत 
असते, त्याप्रमाणे मनािी त्स्थती होत असते. तुकाराम महाराजािंी अशी अवस्था झाली होती. म्हणून त्यानंी 
देवाशी भाडंण केले होते. त्याचं्या आत्म्याला पुढे जावसेे वाटत होते. पण देहाला तर ते झेपत नव्हते. अशा 
व्यक्तींच्या िाचरत्र्यािा हळूहळू चवकास होत जातो. िाचरत्र्याप्रमाणें माणसािे िचरत्र घडत जात असते. 
जीवनातील खडबडीतपणा हळूहळू नाहीसा होत जात असतो. अंतःकरणातल्या पे्ररणाना घासून, तावनू, 
सुलाखून, मोजून आपल्या वतवनािे एकेक पाऊल पुढे टाकीत असतो. आपल्या अंतःपे्ररणेप्रमाणे जीवनािी 
घडण झाली नाही, तर आयुष्ट्य फुकट गेले असे वाटू लागते. िाचरत्र्यातून िचरत्र घडल्याचशवाय माणसाला 
पुढे जाणे शक्य होत नाही. 

 
संुदर व णशव एकच 
 

एखादा साधू ज्या सत्याला ‘चशव’ म्हणतो त्याि सत्याला एखादा साचहत्त्यक ‘संुदर’ म्हणून संबोधत 
असतो. एखादा साचहत्त्यक ‘चशवाला’ जर ‘संुदर’म्हणू लागला तर शब्दासंाठी आम्हाला भाडंत बसावयािे 
नाही. ‘संुदर’ ‘संुदर’ म्हणजे तरी काय हेही स्पष्ट झाले पाचहजे. What is art? म्हणून प्रश्न चविारून शदेोनश े
व्याख्या साचंगतल्या, पण त्या व्याख्या केल्यावरही सौंदयव हे व्याख्येने सागंता येत नाही, ते प्रत्यि अनुभवाविे 
लागते, असेही त्याने साचंगतले. एखाद्या माणसाला ‘संुदर’ भेटले अगर प्राप्त झाले तर त्यात कोणता बदल 
घडून येतो? संुदराच्या दशवनाने माणसािे देहभान हरपते, तो त्मय होऊन जातो, भोवतालच्या गोष्टींिी 
त्याला चवस्मृती पडते. एखादा मनुष्ट्य एखाद्या संुदर कलाकृतीकडे ओढला गेला तर तो चनराळ्या मागाने का 
होईना, पण मुक्त होतो. अशा वळेी उपाधीिी सवव बधंने गळून पडलेली असतात. 

 
साधुत्वाने ज्याप्रमाणे मुक्तीिा मागव सुलभ होतो त्यािप्रमाणे साचहत्यानेही मुक्तीिा मागव सुलभ होत 

असेल तर हा दुसरा मागव अचधक सोपा व जवळिा नाही काय? परंतु हा मागव चदसतो तसा सोपा नाही. 
साचहत्यचनर्तमतीला अनुभतूीिी गरज नाही, चनव्वळ कल्पनाशक्तीच्या द्वारेही साचहत्यचनर्तमती होऊ शकते, 
असे काहीजण मानतात. पण अनुभव नसताना संुदर साचहत्य चनमाण होऊ शकत नाही. चनव्वळ 
कल्पनाशक्तीच्या जोरावर, तळमळीिी तपस्या नसेल, हृदयािी वदेना नसेल, तर उच्च साचहत्यािी चनर्तमती 
होऊ शकत नाही हे आपण पुष्ट्कळ वेळा चवसरतो. आचण कल्पनाशक्तीच्या कुबड्यावर आपण भरधाव 
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धावण्यािा प्रयत्न करीत असतो. मराठी साचहत्यातंही आज या कुबड्यानंा बराि भाव आलेला आहे. 
अनुभतूीचशवाय चनर्तमलेले साचहत्य हे प्रसंगी द्रव्यप्राप्ती करून देईल. कीतीही मागोमाग धावत येईल. परंतु 
ती खऱ्या अथाने साचहत्यचनर्तमती होणार नाही. साधू हा कलावतं असतो. व कलावंत हा साधूि असतो. या 
दो्ही गोष्टी चभन्न नसून एकि आहेत. चशवाशी ककवा संुदराशी लग्न लागल्यानंतर माणूस मुक्त झाला पाचहजे. 
तो पु्हा बद्ध होता कामा नये. त्याच्या वासना व चवकार वाढता कामा नयेत. 

 
‘संुदर’ आणि ‘मोहक’ 
 

‘संुदर’ आचण ‘मोहक’ याचं्यातला फरक न कळल्याने पुष्ट्कळ वळेा गोंधळ असतो. मराठीत आज 
चनमाण होणारे पुष्ट्कळसे साचहत्य ‘संुदर’ नसून ‘मोहक’ आहे. म्हणून ते मनाला मोह पाडीत असते. 
गुलामचगरीत खोल ढकलीत असते. ‘संुदर’पणामुळे याच्या उलट कृती होत असतात. तुम्हालंा टूथपावडरिी 
माचहती आहेि. त्या टूथपावडरच्या जाचहराती घ्यावयाच्या असतील तर त्यािा संबधं वस्तुत्स्थतीने पहाता 
चनव्वळ दाताशी येत असतो. पण जाचहरातदार जाहीरात देताना टूथपावडर व दात यािंा संबंध आहे असे न 
भासवता टूथपावडर व मोहक िेहऱ्यािी स्त्री यािंा संबंध वािकाचं्या मनावर कबबवीत असतो. अशाप्रकारिेि 
बरेिसे मोहक वाङ्मय आज चनमाण होत आहे व त्यालाि संुदर वाङ्मय म्हणण्यािी प्रथा पडत आहे. 

 
माणसामाणसाला सौंदयािी जी प्रतीती होते ती चभन्न चभन्नही असू शकेल. समुद्रतीरावर संुदर मासा 

चदसला तर रवींद्रनाथासंारखा कवी व खलाशी हे दोघेही आनंदाने ‘अहाहा चकती संुदर’ म्हणून उद गार 
काढतील, पण दोघाचं्या ‘संुदरपणातील’ भाव एकि नव्हेत ही गोष्टही लिात घ्यावयास हवी. 

 
एखादा माणूस िागंला साधू असू शकेल ककवा एखादा माणूस साचहत्त्यक असू शकेल महात्मा 

गाधंींच्यासारख्या सत्पुरुषाचं्या ठायी दोहोंिाही संगम झालेलासुद्धा आढळेल. याच्या उलट काही लोकानंा 
आपल्या मनात उद भवणारे संुदर चविार कृतीत आणता येत नसतील पण साचहत्यात उतरवता येत असतील 
तर ते दुबवल म्हणूनही त्यानंा हव ेतर िम्य मानता येईल. 

 
सत्र्ाचा शोध- अंणतम पुरुषािय 
 

पण साचहत्त्यकातं याहून एक चनराळा असा पथंही आहे. आम्ही हलकट आहोत म्हणूनि आमिे 
साचहत्य श्रेष्ठ दजािे आहे असे ते कंठरवाने ओरडून सागंत असतात. पण मनुष्ट्य अशा दुहेरी भचूमका करू 
शकत असेल असे मला वाटत नाही. एखाद्या सरकारी नोकरािेि उदाहरण आपण घेऊ. समजा, देशाच्या 
स्वातंत्र्याच्या लढ्यात त्याला भाग घेता येत नसेल, त्याला भीती वाटत असेल, तर त्याच्या भावना मी समजू 
शकतो. कदाचित तो सरकारच्या आहारीही जाईल हे खरे. पण स्वातंत्र्यािा लढा सुरू झाला असताना 
आपल्याला त्यात प्रत्यि भाग घेता येणार नाही म्हणून स्वातंत्र्यगीते तयार करून देणारा कवी, चदवसा 
स्वातंत्र्यवीरानंा स्फूती देणारी गीते रिील व रात्र पडली म्हणजे त्याि स्वातंत्र्यवीरािंी अज्ञात स्थाने 
पोचलसानंा दाखवनू देण्यास मदत करील हे मला तरी शक्य वाटत नाही. 

 
िचरत्र, िाचरत्र्य आचण साचहत्य यािंा संबंध हा असा आहे. िाचरत्र्यवान माणूस आपले िचरत्रही िागंले 

घडव ूशकेल ककवा साचहत्यही चनमूव शकेल. पण आमिे िाचरत्र्य िागंले नाही म्हणूनि आमिे साचहत्य श्रेष्ठ 
आहे अशा प्रकारिी भचूमका घेणारे लोक हे बरोबर असू शकतील असे चनदान मायया मनाला तरी पटत नाही. 
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जीवनािा अंचतम पुरुषाथव सत्यािा शोध हा आहे. मग तो संुदरामुळे साध्य होवो, वा चशवामुळे प्राप्त होवो. 
याबद्दल अ्य मागाने जाऊन सत्य सापडेल असे मला तरी वाटत नाही आचण म्हणूनि िचरत्र व साचहत्य या 
दोघाचं्यामध्ये ‘िाचरत्र्य’ हा शब्द मी व्याख्यान देताना उपयोचजला आहे. 
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४ 
 

आंतर-भारतीचा स्वप्नरष्टा 
 

साने गुरीजींची चणरत्ररेखा 
 

भेदाभेद भ्रम अमंगळ असा संस्कार घेऊनि जणू साने गुरुजींिा ज्म झाला. चजथे चजथे संकुचितता 
चतथे चतथे त्यािंा जीव गुदमरे. भत्क्त पे्रममय अशा त्याचं्या हृदयाला जाचतभेद, धमवभेद, भाषाभेद, प्रातंभेद या 
सवांिा मोठा जाि वाटे. आईकडून चमळालेल्या सहज चशिणािाही ह्यात फार मोठा वाटा आहे. अंतरंग 
नटवाव.े फुलवाव,े परोपकार करावा. गड्यामाणसानंा, मोलकरणींना पे्रमाने वागवाव.े शजेार धमािी व्याप्ती 
वाढवावी. गाईगुरावंर मुक्या प्राण्यावंर, पानाफुलावंर पे्रम कराव े असे त्यानंी गुरुजींना चशकवले होते. 
म्हाताऱ्या हचरजन मोळीवालीच्या डोक्यावर भारा उिलून देण्यासाठी त्या जु्या चशवाचशवीिे स्तोत्र असणाऱ्या 
काळात त्याचं्या आईने त्यानंा पाठवले, यािा मोठा संस्कार गुरुजींवर झाला. जीवनाचवषयी त्याचं्या मनात 
अपार पूज्यभाव चनमाण झाला. जाचत धमाच्या कभती त्याचं्या मतै्रीने त्याही काळात ओलाडंल्या होत्या. 
रामकृष्ट्ण चववेकानंद-रामतीथव यािंा त्याच्यावर फार पचरणाम झाला होता. रामकृष्ट्ण, रवींद्रनाथ आचण म. 
गाधंी ह्या त्यांच्या आदशव चत्रमूर्तत होत्या. रामकृष्ट्णािंी धमव सम्वयािी वृत्ती, रवींद्रनाथािंी पूवव-पचिमेच्या 
सम्वयािी दृचष्ट आचण गाधंीजींिा सवव सम्वयािा प्रयोग यािें त्यानंा आकषवण वाटे. रामकृष्ट्णािंी भक्ती, 
रवींद्रािंी सौंदयव वृत्ती आचण गाधंीजींिी सेवावृत्ती त्यानंा अंगी यावी असे वाटे. त्याचं्या ह्या गुणािंा एक पराधांश 
जरी आपल्या वायाला आला तरी आपले जीवन ध्य होईल, अशी त्यािंी भावना होती. कॉलेजात 
टॉलस्टॉय, रवींद्रनाथ, कालाईल, रस्कीन कीटस, शलेे, इमसवन, बायरन, ब्राऊकनग, टेचनसन, वडवस्वथव, 
त्व्हटमन इत्यादींिा त्यानंी पचरिय करून घेतला. तत्त्वज्ञान, इचतहास व काव्य यािंी त्यानंा आवड होती. 
चवचवधतेतील ऐक्य अनुभवता आले म्हणजे चवचवधता वैभवािे साधन बनते, ही ऐक्यािी अनुभतूी नसेल तर 
चवचवधती वैराला कारणीभतू होते. हे जाणून चवचवधतेतील ऐक्य अनुभवण्यािी त्यानंा तळमळ होती. 

 
अमळनेरच्या तत्त्वज्ञान मंचदरात पाठ्यवेतन घेऊन ते गेले. तेथे गुजरात, बगंाल, मद्रास या प्रातंातले 

सहाध्यायी त्यानंा लाभले. त्यामुळे भारतातील चवचवधतेतील ऐक्यािे संगोपन करण्यािी त्यानंा संधी चमळाली. 
त्या त्या भाषािंा, जीवनप्रणालींिा आचण साचहत्यािा त्यानंी थोडाफार पचरिय करून घेतला. भाषाभ्यास ही 
जोडणारी महान शक्ती आहे. ही गोष्ट त्यानंा जाणवली. त्यानंी लोकचहतवादी, ना. गोखले, इचतहासािायव 
राजवाडे यािंी जशी िचरते्र चलचहली त्यािप्रमाणे आशुकतेष मुखजी, देशबधुं दास, ईर्श्रिदं्र चवद्यासागर 
इत्यादींिी िचरते्रही चलचहली. छात्रालय दैचनकात ते सकल भारतािा पचरिय व्हावा म्हणून नाना प्रकारिे 
लेख देत. प्रफुल्लिंद्र, जगदीशिदं्र, रामन् याचं्यासारख्या शास्त्रज्ञािेंही पचरिय त्यानंी करून चदले. ‘चवद्याथी’ 
हे छापील माचसक चनघू लागल्यावर त्यानंी हे काम चवशषे उमेदीने सुरू केले. 

 
दुदवम्य स्वातंत्र्यपे्रम, गचरबाचंवषयी अपार कणव आचण सववत्र अदै्वत अनुभवण्यािी तळमळ ह्या तीन 

गोष्टी गुरुजींच्या जीवनात ओतप्रोत चदसत. १९३०-३२ च्या सत्याग्रहात ते सामील झाले. त्यानंा 
चत्रिन्नापल्लीच्या तुरंुगात ठेवले होते. तेथे त्यानंी पे्रमाने दचिण भाषािंा अभ्यास सुरू केला. पे्रमसंग्रह हाि 
त्या मागिा त्यािंा एकमेव उदे्दश होता. चत्रिनापल्लीला सुब्रहाण्यम् भारतींच्या काव्यािा त्यानंी पचरिय करून 
घेतला. ‘तामीळ वदे’ अशी पदवी असलेल्या ‘कुरळ’ गं्रथािा त्यानंी अनुवाद केला, रवींद्रनाथामुंळे बगंालीिे 
अध्ययन त्यानंी पूवीि सुरू केले होते. रवींद्र संगीतही त्यानंा मुग्ध करी. गुरुजींनी आपल्या चकत्येक कचवतािंी 
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रिना बगंाली िाली देऊन केली, गुजराती सत्याग्रहींशीही त्यािंा ह्या काळात पुष्ट्कळ संबंध आला. त्यामुळे 
गुजरातीिाही अभ्यास वाढला. गुजरातीिेही काही अनुवाद त्यानंी केले. ह्याि काळात चवर्श्मानुष 
चवनोबाशंीही त्यािंी ओळख झाली आचण दोघातं अन्य असे पे्रमादरािे नाते जुळले. चवनोबाजींिी अमोल 
अशी गीताप्रविने गुरुजींनी अिरबद्ध केली आज ह्या प्रविनािंा सवव भारतीय भाषातं, काही बोलींत आचण 
इंग्रजींतही अनुवाद झाला आहे. 

 
या काळाति गुरुजींच्या मधील सृजनशील साचहत्त्यक वृत्ती बहरास आल्या. ‘श्यामिी आई’ हे 

मातृपे्रमािे महत्मंगल स्तोत्र त्यानंी अवघ्या साडेतीन चदवसातं नाचशकच्या तुरंुगात चलहून पूणव केले. 
‘धडपडणारी मुले’ ही प्रिडं चत्रखंडात्मक कादंबरी त्यानंी चलचहली. पुनजव्म, ‘सती’ या कादंबऱ्या 
हातावगेळ्या केल्या. ‘आत्स्तक’ ही सम्वयािा जयघोष करणारी कादंबरी याि काळात त्यानंी पूणव केली. 
भारत हा मानवी संस्कृतींच्या संगमािें एक महातीथव आहे. सम्वयािे प्रयोग येथे हजारो वष ेहोत आहेत. या 
संस्कृचतसंमेलनािीि गाथा त्यानंी ह्या कादंबरीत गाचयली आहे. 

 
तुरंुगातून बाहेर पडल्यानंतर अ्य कामाचं्या व्यापात असतानाही त्यानंी ‘भारतीय संस्कृती’ हा थोर 

गं्रथ चलचहला. ह्या गं्रथातही त्यानंी स्तोत्रि गाचयले आहे. भारतीय संस्कृतीबद्दलिी आपली भावना व्यक्त 
करताना ते म्हणतात, : “जगात जे जे संुदर, चशव व सत्य चदसेल ते ते घेऊन वाढणारी ही संस्कृती, जगातले 
सारे ऋचषमहषी ती पूजील. सवव संतानंा ती बदंील जगातील सवव धमवसंस्थापकानंा ती आदरील. मोठेपणा 
कोठेही चदसो, भारतीय संस्कृती त्यािी पूजा करील आचण आदराने व आनंदाने त्यािा संग्रह करील. 

 
“भारतीय संस्कृती संग्राहक आहे. संकुचितपणािे वावडे असणारी ही संस्कृती आहे. आचण म्हणूनि 

भारतीय संस्कृती म्हणताि माझे हात जोडले जातात. भारतीय संस्कृती म्हणजे मेळ. अशा प्रकारिा महान 
मेळ करू पाहणारी अशी जी ही थोर संस्कृती चतिा लहानसा उपासक मला ज्मोज्मी होऊ दे.” अशी त्यािंी 
भावना होती. त्यानंी ‘कग्गे्रस’ नावािे जे वृत्तपत्र िालवले होते त्यात त्यानंी एकदा चलचहले होते, “I am 
synthesis of all.” 

 
१९४०-४२ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात गुरुजी होतेि. ह्या काळात त्यानंी इस्लामी आचण चिनी संस्कृतींिा 

अभ्यास केला. त्याचं्या सम्वयकाचरणी वृत्तीला हे साजेसेि होते. इस्लामी व चिनी संस्कृतीवर त्यानंी या 
काळात काही लेखनही करून ठेवले. िळवळ संपून गुरुजी बाहेर आले. समाजातील अस्पशृ्यता जाऊन 
हृदयकवाडे खुली व्हावी यासाठी त्यानंी महाराष्ट्रभर झंझावाती दौरा करून प्रिार केला. भेदाभेद भ्रम 
अमंगळा हे लोकानंा जाणवावे, स्वतंत्र्याच्या उषःकाली सामाचजक व आर्तथक चवषमतेिाही चनरास व्हावा, त्या 
दृष्टीने पावले पाडावी अशी तळमळ त्यानंा होती. पंढरपूरिे चवठ्ठल मंदीर हचरजनासंाठीही खुले व्हाव ेम्हणून 
त्यानंी प्राणाचंतक उपोषण माडंले. त्याचं्या ह्या तपाला यश येऊन ते मंचदर हचरजनानंाही खुले झाले. त्यानंतर 
स्वतंत्र भारतािी टोलेजंग इमारत उभारायिी आहे. भाषावार प्रातंरिना पूवीि मंजूर झाली आहे. परंतु अशी 
रिना केली जात असता दे्वष मत्सर न फैलावोत, परस्पर पे्रम राहो, सहकायव राहो. भारतािे एक हृदय आहे, 
ही जाणीव सवांना असो. परमेर्श्राला सहस्त्रशीषव, सहस्त्रही चवशषेणे आपण देतो. परंतु सहस्त्रहृदय असे 
चवशषेण कधीि नाही. परमेर्श्राला हृदय एकि. त्याप्रमाणे भारतािे प्रातं अनेक झाले तरा अंतःकरण एक 
असो. 
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आपण अजून सवव राष्ट्रािी सवव समाजािी अशी दृष्टी घेऊ शकत नाही परंतु ही दृष्टी जोवर येणार 
नाही तोवर लोकशाही म्हणजे थट्टा होईल. आलेले स्वातंत्र्य चमळालेले स्वराज्य चटकवायिे असेल तर 
संकुचितता, िदु्रता, स्वाथव इत्यादी गोष्टी दूर करायला आपण चशकले पाहीजे. स्वराज्याच्या महान साधनाने 
आपणास मा्य फुलवायिे आहे. संस्कृती समृद्ध करायिी आहे. 

 
स्वतंत्र्यपूवव काळात राजकारणाशी साने गुरुजींिा संबंध होता. परंतु राजकारणात त्यानंी आपली 

चशिकािीि भचूमका सदैव वठवली. चनवडणुका, पदाचधकारी पदे, प्रचतचनचधत्व याचं्या भानगडीत ते कधी 
पडले नाहीत. कग्गे्रस संघटनेवर त्यािें चनतातं पे्रम. कग्गे्रस म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीिे प्रतीक त्यानंा 
वाटे. गाधंीजींिी सत्याग्रही दृष्टी आचण समाजवादातील सामाचजक ् यायािी तळमळ यािंा सम्वयि जगाला 
तारील अशी त्यािंी भावना होती. “अजातीय व अकहसक, लोकशाही व सत्याग्रही दृष्टी घ्या. भारतात 
रक्तपात न होता समाजवाद येवो. व्यत्क्तस्वातंत्र्यासह समाजवाद फुलो. लोकशाही सत्याग्रही समाजवाद हे 
ध्येय धरा. ते तारील” असे म्हणत. त्याचं्या सववसम्वय दृष्टीिा हा राजकीय आचवष्ट्कार म्हटले तरी िालेल. 
आ्तर भारती ही या सम्वय दृष्टीिी सासं्कृचतक मूती होती. 

 
साने गुरुजी पे्रमधमािे वारकरी होते. पे्रमसंग्रहासाठीि भाषा, जीवनपद्धती आचण संस्कृती यािंा 

अभ्यास झाला पाचहजे असे त्यानंा वाटे. आपल्या पे्रमसंग्रहावर मयादा पडू नयेत यासाठीि त्यानंी ब्रह्मियव 
व्रतािे आजीवन पालन केले. पे्रमािे वतुवळ सतत वाढवीत जाणे म्हणजेि धमािरण असे त्यानंा वाटे. त्यातंि 
खरा धमव, खरी संस्कृती आहे. परंतु पे्रम हे चनचित असू शकत नाही. ही भावनाही समूतव, सशरीर असली 
पाचहजे. ती सेवचे्या रूपाने अचवव्यक्त झाल्याचशवाय समाधान पावत नाही. गुरुजी पे्रमधमािे उपासक होते. 
म्हणूनि योग्यानंाही अगम्य असा गहन सेवाधमव त्यानंी जीवनभर आिरला. 

 
चवचवधतेच्या अंतरात असलेला ऐक्यािा अनुभव घेण्यािी त्यानंा तळमळ होती. भाषाभेदामुळे 

चवचवधता चवभक्तता ठरते, हे चदसून आल्यावर त्यानंा वाटू लागले. गाधंीजींच्या िळवळीत अचखल भारतीयािें 
झालेले पोषण त्यानंा स्फूतीप्रद वाटे. रवींद्रनाथाचं्या चवर्श्भारतीच्या धतीवर आपणही सकल भारतीय 
भाषाचं्या संगमािे तीथव बनेल अशी संस्था उभारावी, असे त्यानंा वाटत होते. 

 
स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर तर या गोष्टींिी चनकड त्यानंा चवशषे जाणव ूलागली. एका बाजूला भेदातूंन 

पोषण चमळवणारे राजकारण हाती कात्री घेऊन तुकडे करण्याला चसद्ध झालेले. जेथे जेथे तुकडा 
पडण्यासारखा असेल तेथे राजकारण पचरपुष्ट करताना चदसत होते. धमव-जात-भाषा याचं्या चवचवधतेला 
भेदािे रूप आल्याने हा समाज व्रतभगं होईल, असे स्पष्ट चदसत होते. यावर उपाय चवभक्तता जाऊन भक्ती 
येवो, ही गुरुजींिी प्राथवना होती. 

 
भारतातील लोकशाही अचधक यथाथव होण्याच्या दृष्टीने भाषावार प्रा्तरिना आवश्यक होती. पण ही 

लोकािंी सोय राजकारणी मुत्सद्यानंा भाडंणािी पववणी वाटत होती. ह्या रास्त मागणीच्या अनुषंगाने प्रातंीय 
चवदे्वषािी भावना बळावत होती, युरोपप्रमाणे येथे भाषाभेद हा राष्ट्रभेद ठरतो की काय अशी भीती चनमाण 
झाली होती. गुरुजींना ह्या पचरत्स्थतीमुळे आ्तर भारतीिे कायव चवशषेि अगत्यािे वाटत होते. १९४७ च्या 
स्वातंत्र्य चदनी त्यानंी आपले साधना साप्ताचहक सुरू केले. त्यात प्रा्त भारती हे सदर चनयचमत येई. त्या 
सदराच्या प्रस्तावनेति गुरुजींनी म्हटले होते; या सदरातून भारतातील त्या त्या प्रातंातील नवचनर्तमतीिी, 
साचहत्यािी महाराष्ट्रीयास ओळख करून देण्यात येईल. साधनेने सुरू केलेली ही नवभारतािी उपासना 
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आहे. १९४९ च्या मे मचह्यात पुण्याला आ. जावडेकर याचं्या अध्यितेखाली मराठी साचहत्य संमेलन भरले 
होते. आपला नेहमीिा संकोि बाजूला ठेवनू गुरुजी त्या संमेलनाला गेले आचण त्यांनी ‘प्रातं भारतीिा’ ठराव 
मोठ्या कळवळ्याने माडंला. भाषावार प्रातंाच्या मागणीला आंतर भारतीिी जोड चमळाल्याने त्या मागणीतून 
चनमाण होणाऱ्या संभाव्य चवषयावर एक उताराि चमळाला. म. म. पोतदार प्रभतृींनी ही कल्पना सववभावे 
उिलून धरली. हा ठराव मोठ्या उत्साहाने सवव साचहत्त्यकानंी मा्य केला. त्यानंतर दरवषी साचहत्य 
संमेलनाच्या अध्यिानंी आंतर भारतीच्या मनोवृत्तीच्या जोपासनेिा आवजूवन उल्लेख केला. 

 
प्रातं भारतीच्या स्वप्नािा त्यानंतर साने गुरुजींना ध्यासि लागला. ‘साधना साप्ताचहकाच्या 

धबडग्यातून मोकळे होऊन या कामाला वाहून घ्याव,े असे त्याचं्या मनात येऊ लागले. हे सासं्कृचतक कायव 
अचधक अगत्यािे आहे, ही जाणीव त्यानंा स्वस्थ बसू देत नव्हती. प्रातं भारतीच्या स्थापनेच्या दृष्टीने त्यानंी 
खटपटीस सुरवात केली. १९५० मध्ये काही चमत्राशंी सल्लामसलत करून मंुबईच्या जवळि जोगेर्श्री व 
गोरेगाव याचं्या दरम्यानिी एक जागा मुक्रार करण्यात आली. ९९ वषांच्या कराराने ती जागा भईुभाड्याने 
घ्यावयािे ठरले होते गुढीपाडव्याच्या चदवशी भमूीपूजनासाठी गूरुजी आपल्या चमत्रासंमवते त्या जागी गेले. 
त्यानंा खूप प्रसन्नता वाटत होती. 

 
नंतर त्यानंी दचिणेत कनाटक-महाराष्ट्राच्या सीमाप्रदेशात दौरा केला. धारवाड, हुबळी, कारवार 

या भागात तीन तीन चदवस गीतेवर प्रविने केली आचण प्रातं भारतीच्या उभारणीसाठी जो काही पै-पैसा 
चमळाला तो त्यानंी जमा केला. अहमदाबादकडेही त्यानंी एक फेरी आधी केली होती, सववत्र प्रविने करून 
आपल्या ह्या संस्थेसाठी पैसे जमा करावे, अशी त्यािंी इच्छा होती. व त्यानंी चवनोबाजींना तसे कळवलेही 
होते. 

 
पुढे ‘प्रातं भारती’ हे नाव त्यानंा काहीसे उणे वाटू लागले. चवर्श्ाशी भारताला जोडणारी ती चवर्श् 

भारती, त्यािप्रमाणे प्रातंानंा भारताशी समरस करणारी ती प्रातं भारती-, ‘प्रातंानंी भारती’ व्हाव ेव भारताने 
अचतभारती, चवर्श्भारती व्हाव ेअसे ते म्हणत. प्रातंीयता जर नको तर ते नावि टाकलेले काय वाईट, चशवाय 
भारताच्या नवीन राज्यघटनेने प्रातं हा शब्द टाकून राज्य हा शब्द स्वीकारला होता. त्यामुळेही आंतर भारती 
मधील प्रातं शब्द संदभवरचहत झाला होता. आंतर भारती हे नाव त्यानंा ‘इंटर इंचडया’ या धतीवर सुिले असावे. 
चशवाय भाषा चशकणे हा काही केवळ उदे्दश नव्हता. भाषा चशकल्या तरी तेवढ्यानेि पे्रमसंग्रह होतो असे नाही. 
अंतःकरणात पे्रम नसेल तर जोडणारे साधनि तोडणारे ठरू शकते. परस्पराचं्या हृदयािी भावभाषा सवांनी 
चशकली पाचहजे. गुरुजी म्हणत, “हास्य आचण अश्रू ही जागचतक भाषा आहे. ती साऱ्यानंा समजते.” शब्दाचं्या 
अतीत असलेली ही जी अंतःकरणािी भाषा आहे ती सवांनी चशकून घेतली पाचहजे. या सवव दृष्टींनी “प्रातं 
भारती” हे नाव त्यानंी टाकले. आचण मृत्युपूवी केवळ तीनि चदवस त्यानंी चमत्रानंा बजबजावनू साचंगतले, 
“प्रातंभारती” नव्हे “आंतर भारती.” ११ जूनला गुरुजींनी आपली जीवनज्योत चवझवली. आंतर भारती हा 
त्यािंा अखेरिा ध्यास होता. 

 
१९५० 
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५ 
 

आंतर-भारती 
 

भारताच्या स्वातंत्र्य-घोषणेनंतर थोड्याि काळाने सानेगुरुजींनी महाराष्ट्रात ‘आंतरभारती’च्या 
आपल्या नव्या कल्पनेिा प्रिार आपल्या व्याख्यानातूंन आचण लेखनातून, उत्कटतेने सुरू केला. प्रारंभी काही 
चदवस त्यानंी ‘प्रातं-भारती’ असा शब्द योचजला होता. पण अचधक चविाराअंती ‘आंतरभारती’ हाि शब्द त्यानंी 
चनचित केला. आिायव जावडेकर यांच्या अध्यितेखाली सन १९४९ च्या उ्हाळ्यात पुणे येथे भरलेल्या 
महाराष्ट्र साचहत्यसंम्मेलनाच्या अचधवशेनात गुरुजींनी स्वतःि आंतरभारतीच्या कायासंबधंीिा ठराव माडंला 
होता आचण त्याला महामहोपाध्याय दत्तोपतं पोतदार यानंी पाकठबा चदला. तो ठराव सवांनुमते मंजूर झाला 
होता. पुढे काही कालाने सानेगुरुजींच्या देहावसानानंतर त्याचं्या स्नेह्यानंी व िाहत्यानंी आंतरभारतीिे कायव 
मूतव स्वरूपात आणण्यासाठी चनधी गोळा केला व ‘आंतरभारती’ या संस्थेिी रीतसर स्थापनाही केली. गेली 
सुमारे तीन वष ेआंतरभारतीिे काम िालत आले आहे. 

 
‘णवश्वभारती’ व ‘आंतरभारती’ 
 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात चनरचनराळ्या फुटीरपणाच्या प्रवृत्ती वाढतील असा धोका चनमाण 
झालेला चदसल्यामुळे भारतीय एकतेिी वाढ करण्यासाठी एखाद्या सासं्कृचतक िळवळीिी जरुरी आहे असे 
सानेगुरुजींना वाटू लागले होते. म्हणून त्यानंी गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर याचं्या चवर्श्भारतीिा सासं्कृचतक 
सम्वयािा थोर आदशव आपल्या डोळ्यापंुढे ठेवनू भारतात बधुंभावािे वातावरण चनमाण करण्यासाठी 
आंतरभारतीिी कल्पना केली. 

 
रवींद्रनाथािंा आदशव जगातील सवव मानवािें सासं्कृचतक संघटन बंधुभावनेच्या पायावर करण्यािा 

आहे. पािात्त्य देशानंी अलीकडच्या इचतहासामध्ये ज्या आक्रामक राष्ट्रवादािी उपासना िालचवली आहे 
चतच्याचवरुद्ध रवींद्रनाथानंी आपली वाणी सतत िालचवली आचण सत्ता, संपत्ती याचं्या स्पधेने मानवसंस्कृतीिा 
चवनाश झाल्याचशवाय राहाणार नाही असा जगाला इषारा चदला. रवींद्रनाथाचं्या चवर्श्बंधुत्वाच्या नव्या 
ध्येयािा पुरस्कार करणारे पुष्ट्कळ चविारवतं आचण कलाकार चनरचनराळ्या राष्ट्रातूंन पुढे आले आचण त्यातून 
‘चवर्श्भारती’ या नव्या सासं्कृचतक चवद्यापीठािी भारतात चनर्तमती झाली. ‘यत्र चवर्श्ं भवचत एकनीडम्।’ हा 
चवर्श्भारतीिा मुद्रालेख आहे. मानवमात्र सववत्र एक आहे. त्यािे हृदय सवव चठकाणी आचण सववकाळी एकतेिेि 
स्पदंन करीत आले आहे. अशी रवींद्रनाथािंी श्रद्धा आचण अनुभतूी असल्यामुळे, राष्ट्र, धमव, संस्कृती इत्यादी 
भेदानंी मानवकुलाच्या एकतेिा भगं होता कामा नये, असा एकतेिा नवा आदशव रवींद्रनाथानंी चवर्श्भारतीच्या 
द्वारे भारतापुढे आचण जगातील सवव राष्ट्रापंुढे ठेचवला आहे. भेदातूंन अभेद पाहण्यािी, चवचवधतेतून एकता 
अनुभचवण्यािी भारतीय संस्कृतीिी प्रािीन काळापासून िालत आलेली सम्वयदृष्टी आजच्या जगाला चवशषे 
तारक होण्यासारखी आहे. असा रवींद्रनाथािंा चसद्धातं होता. जीवनािे सत्यस्वरूप ततत्वतः एक असले तरी 
त्यािा बाह्य आचवष्ट्कार स्वरूपाति होत असतो, म्हणून चवचवधतेमुळे चवद वषे चनमाण होण्यािी गरज नाही. 
उलट, चवचवधतेतील सौंदयव अनुभचवण्यािी शक्ती माणसानंी वाढचवली पाचहजे. स्पधेऐवजी सहकाराला आचण 
त्याऐवजी पे्रमाला जीवनात श्रेष्ठ स्थान चदले पाचहजे. राजकीय, आर्तथक आचण सामाचजक जीवनातही हीि 
दृष्टी स्वीकारल्याचशवाय मानवी जीवन संस्कृचतसंपन्न होणार नाही. अशी रवींद्रनाथािंी चशकवण आहे. 
थोडक्यात असे म्हणता येईल की, भारतािे परराष्ट्रीय धोरण ज्या ताचत्त्वक चसद्धातंावर उभारले जाव ेअसे 
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आपणास वाटते ते चसद्धातं रवींद्रनाथाचं्या चवर्श्भारतीने आधीि भारताला देऊन ठेवलेले आहेत. स्वतंत्र्य 
भारताला रवींद्रनाथाकंडून चमळालेला हा मोठा सासं्कृचतक वारसा आहे असे म्हणता येईल. 

 
आंतरभारतीिी जीवनचवषयक ताचत्त्वक दृष्टी रवींद्रनाथाचं्या चवर्श्भारतीहून यत्त्कंचित ही चनराळी 

नाही जागचतक पातळीवर चभन्न चभन्न राष्ट्रामंध्ये जे सासं्कृचतक सहजीवन चनमाण व्हाव ेअशी चवर्श्भारतीिी 
इच्छा आहे त्याि सासं्कृचतक सहजीवनािी चनर्तमती भारतीय गणराज्याच्या घटकराज्यामंध्ये करण्यासाठी 
झटणे हे सानेगुरुजींच्या पे्ररणेने चनघालेल्या, आंतरभारती संस्थेिे मुख्य कायव राहील. चवर्श्भारती हे भारतािे 
परराष्ट्रीय धोरण (फॉचरन पॉचलसी) मानले, तर आंतरभारती हे भारतािे अंतगवत धोरण (इंटनवल पॉचलसी) 
मानण्यास हरकत नाही. 

 
‘अणवभक्तं णवभक्तेषु’ 
 

भारतीय राष्ट्रीयत्व हे पािात्याचं्या आक्रामक राष्ट्रवादािे अनुकरण करणार नाही. कोणत्याही 
राष्ट्रीय प्रश्नािा चविार करीत असताना भारतीय राष्ट्र पुढाऱ्यानंी चवर्श्बंधुतेच्या आदशावरील आपली दृष्टी 
ढळणार नाही यािी सदैव जागृती बाळगली पाचहजे. त्यािप्रमाणे भारतीयत्वािी जोपासना करीत असताही 
भारतीयत्व आचण प्रादेचशकत्व याचं्यामध्ये िागंला मेळ, साधण्यािाही प्रयत्न केला पाचहजे. भारतामध्ये चभन्न 
चभन्न भाषा बोलणारे वगेवेगळे लोकसमूह आहेत. भारताने लोकशाही समाजवादािी अथवा सवोदयी 
समाजािी घोषणा केलेलीि आहे. लोकशाहीच्या चवकासासाठी भारतातील प्रमुख लोकभाषािंा चवकास 
झाला पाचहजे. चशिणाच्या सवव प्रदेशात लोकभाषा प्रचतष्ठेने वावरू लागल्या पाचहजेत. लौचकक आचण 
व्यावहाचरक सवव व्यवहारात लोकभाषािंा वापर झाला पाचहजे. तरि लोकमानस समृद्ध होईल आचण 
लोकशाही िालचवण्यािी शक्ती लोकामंध्ये चनमाण होईल. 

 
भारतीय गणराज्य हे चभन्न चभन्न प्रादेचशक घटकानंी बनले आहे. यामुळे भारतीय समाजाच्या चवकासात 

एकत्व आचण चवचवधत्व या दो्ही अंगािें मीलन झालेले आढळते. या प्रादेचशक घटकािें प्रदेशभाषा हे एक 
स्पष्ट वगेळेपण दशवचवणारे महत्त्वािे लिण आहे. मराठी, गुजराती, कहदी, बगंाली, असचमया, उचडया, 
कचश्मरी, पजंाबी, कन्नड, तेलुगू, तामीळ आचण मल्याळम् या भारतीय गणराज्याच्या बारा प्रदेशभाषा प्रचसद्ध 
आहेत. उदूव आचण कसधी या भाषािें सलग पथृक प्रदेश नसले तरी भारतीय गणराज्यात त्या भाषा बोलणारे 
समाजही मोठ्या प्रमाणात आहेत. या िौदाही भाषािंा सवांगीण चवकास भारतीय लोकजीवनाच्या चवकासाच्या 
दृष्टीने आवश्यक आहे. बहुधा लौकरि भारतात पचहल्या बारा भाषािंी प्रदेशराज्ये चनमाण झालेली चदसतील. 
त्यामुळे सामा्य जनतेिा सवव व्यवहार प्रदेशभाषेत िालू लागेल. चशिणािे माध्यमही प्रादेचशक भाषा बनेल 
आचण त्यामुळे या साऱ्या भारतीय भाषािंा झपायाने चवकास होत जाईल. या प्रादेचशक राज्यािंी साहचजकि 
काही वैचशष्ट्ये आहेत. या वैचशष्ट्यािंा योग्य तो स्मान केला पाचहजे. मात्र या वैचशष्ट्यािंा प्रमाणाबाहेर 
अचभमान वाढणार नाही अशी दिता सववत्र घ्यावी लागेल. कारण प्रादेचशक भेद असले तरी भारतीयत्व सववत्र 
अचभन्नि आहे. म्हणून ‘अचवभक्तं चवभक्तेषु’ अशी आंतरभारतीिी स्नेहाळ दृष्टी चनमाण केली पाचहजे. 
संघराज्यािंी कहदी भाषा प्रदेशभाषानंा मारक होता कामा नये, अथवा एकाद्या प्रदेशभाषेने आपलेि श्रेष्ठत्व 
घोचषत करण्यािा वडेेपणाही करणे योग्य नाही. भारताच्या या िौदा- सववच्या सवव राष्ट्रभाषाि आहेत अशी 
व्यापक भावना भारतात वाढचवली पाचहजे. उत्तर कहदुस्थानातील चह्दी ही प्रदेशभाषा असणाऱ्या लोकानंी 
स्वखुषीने दचिणेकडील एखादी द्राचवड भाषा चशकण्यािा उत्साह दाखचवला पाचहजे. म्हणजे भाचषक 
आक्रामणािी भीती कोणाला वाटणार नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रदेशभाषेच्या अभ्यासाबरोबरि भारतातील चभन्न चभन्न भाषािंा पचरिय करून घेण्यािी खटपटही 
प्रत्येक प्रदेशात िालू झाली पाचहजे. सध्या इंग्रजी भाषेिा पगडा सुचशचिताचं्या मनावर इतका मोठा आहे की, 
आपल्या सुचशचिताना इंग्लंड व अमेचरकेतील साचहत्त्यकािंी माचहती ज्या मानाने असते त्या मानाने 
भारतातील चभन्न चभन्न भाषातंील साचहत्त्यकािंी वा साचहत्यािी माचहती असत नाही. आमच्या सुचशचितािे हे 
अज्ञान प्रादेचशक भाषाचं्या उपेिेला कारणीभतू होत आहे. या प्रकारच्या अज्ञानामुळे संकुचितपणा आचण 
पथृाचभमान हे दोष सुद्धा घर करून राचहलेले आढळतात. भारतातील सुचशचितानंा भारतीय भाषातंील 
साचहत्यािी आचण कलािंी सुव्यवत्स्थत माचहती करून देण्यािे काम आंतरभारतीने अंगीकारले आहे. या 
कामी जाणत्यािें लि वेधले जात आहे. गेल्या पाि वषांत भारतात ही प्रवृत्ती वाढू लागलेली चदसते. 
माचसकातूंन आचण साप्ताचहकातूंन भारतीय भाषातंील साचहत्यािंा पचरिय करून देणारे लेख चदसू लागले 
आहेत. व्याख्यानमालातूंन देखील अशी व्याख्याने घडचवण्यािे धोरण आढळते. कें द्र-सरकारने ज्या 
चनरचनराळ्या ‘अकादमी’ चनमाण केल्या आहेत त्यामुळे परस्पर पचरियािे कायव िागंले सुरू झाले आहे असे 
म्हणता येईल. प्रादेचशक भाषािंी चवद्यापीठेही या कामात लि घालू लागली आहेत. त्यामुळे आंतरभारतीिी 
कल्पना आता सानेगुरुजींच्या आंतरभारती-संस्थेइतकी मयाचदत राचहलेली नाही, हे एक शुभ लिणि मानले 
पाचहजे. सानेगुरुजींिी कल्पना अगदी योग्य वेळी महाराष्ट्रात चनमाण झाली असे म्हणता येईल. 

 
भाषा व साणहत्र् र्ांची ऐक्र्संवधयक शक्ती  
 

भारतात नानाप्रकारिे जाचतभेद, धमवभेद आचण पंथभेद आहेत. त्याति भाषाभेदािीही भर आहे असे 
चकत्येकानंा वाटते. परंतु भारतीय भाषाचं्या इचतहासाकडे लि चदले तर असे आढळून येईल की, भारतातील 
आधुचनक भाषानंी लोकमानसाला एकतेिे संस्कार देण्यािे महत्त्वािे काम शतकानुशतके केले आहे. 
भारतातील सवव भाषातं मध्ययुगीन संतानंी जे भत्क्तसाचहत्य चनमाण केले त्यामुळे भारतीय मनाला श्रदे्धिी, 
सचहष्ट्णुतेिी आचण उदारतेिी चशकवण चमळालेली आहे. रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादी गं्रथािंा आधार 
घेऊन भारतीय भाषातं पूववकाळी चवपुल गं्रथरिना झालेली आहे. या साऱ्या रिनेने भारतीय संस्कृतीिी 
व्यापक एकता सववत्र फैलावलेली आढळते. अवैचदक आचण अकहदू पथंानंी देखील आपापल्या प्रदेशात 
प्रादेचशक भाषािंा स्वीकार केल्यामुळे साचहत्य हे भेचदलेल्यानंा एकत्र आणणारे िागंले आळंबन झालेले आहे. 
कन्नड साचहत्यािे उदाहरण या बाबतीत फार उद बोधक ठरेल. कनाटकात जैन, कलगायत आचण वैष्ट्णव असे 
पथं आहेत. त्याचं्यात पाचंथक भेदभावना फार तीव्र आहे असेही म्हणता येईल. पण कन्नड साचहत्य हे या सवांना 
एकत्र आणण्याइतके संपन्न आचण समथव आहे; कारण कन्नड साचहत्याला या सवांनी प्रचतष्ठा चमळवनू देण्यात 
आपली शक्ती विेली आहे. कन्नड भाषेिा आचदमहाकवी पथं हा जैन आहे. तथाचप साचहत्याच्या 
अभ्यासकामंध्ये पपंाचवषयी परमप्रीती आढळते. मग ते स्वतः कलगायत असोत वा वैष्ट्णव असोत. बसव आचण 
इतर कलगायत साधुसंत यानंी विनसाचहत्य म्हणून एक नवाि साचहत्यप्रकार कन्नड भाषेत चनर्तमला. त्यािे 
रसग्रहण करण्याच्या आड कनाटकातील पथंभेद येऊ शकत नाहीत. वैष्ट्णव दासािे भत्क्तसाचहत्यही 
कनाटकात इतर पंथीय देखील आवडीने वाितात व ऐकून तल्लीन होतात. यामुळे कन्नड-भाषेने कनाटकावर 
ऐक्यािे पचरणाम घडवनू आचणले आहेत, असे सहज दाखचवता येईल. बगंालमध्ये आधुचनक प्रकारिे काव्य 
चनमाण करण्यािा मान मायकेल मधुसूदन याला चदला जातो ‘मेघनादवध’ या बगंाली श्रेष्ठ काव्यािा हा 
कता धमाने चिस्ती होता हे प्रचसद्धि आहे. नजएल इस्लाम या कवीिे बगंालमधील स्थान रवी्द्राचं्या 
खालोखाल मानले जाते. पूवव बगंालमध्ये राजकीय फाळणीनंतरही तेथील मुसलमानामंध्ये बगंाली भाषेिे पे्रम 
मुळीि कमी झालेले नाही. उलट आपल्या ज्मभाषेिा अचभमान त्यानंी अत्यंत तीव्रतेने प्रकट करून 
दाखचवला आहे. इतर भाषातंही अशा गोष्टी दाखचवता येतील. भाषा आचण साचहत्य याचं्यामध्ये माणसाचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

मनानंा एकत्र आणण्यािी शक्ती फार चवशषेत्वाने असते, हे आपण लिात ठेचवले पाचहजे साचहत्यािा आस्वाद 
घेण्यािी शक्ती वाढत गेली तर माणसािंी मने संकुचित भेदभावनेच्या पलीकडे जाऊ शकतील यात शकंा 
नाही. 

 
म्हणून भारताच्या चभन्नचभन्नं प्रदेशात भारतीय भाषाचं्या अभ्यासाच्या प्रवृत्ती चनमाण झाल्या पाचहजेत. 

नागरी चलपीिा स्वीकार केला असता, द्राचवड भाषा वगळल्या तर बाकीच्या भारतीय भाषातंील साचहत्यािा 
पचरिय सुलभतेने होऊ शकतो असा आंतर-भारतीिा अनुभव आहे. भारतीय भाषािंा व साचहत्यािा अभ्यास 
वाढला तर भारतीय एकतेच्या भावनेला अचधक बळकटी येईल. सते्तिे व स्वाथािे लोभ कमी करण्याच्या 
कामीही सचहत्यािा थोडाफार उपयोग होईल. साचहत्यचनष्ठा भारतात पसरचवण्यािी सध्याच्या काळी 
तातडीिी गरज आहे. 

 
तुिनात्मक अभ्र्ासाची जरुरी 
 

रामायणािी व भारतािी कथा संस्कृतात आहे तशीि भारतीय भाषांनी ठेवलेली नाही. तुळशीदासाने 
चनर्तमलेले रामायण एका ढंगािे असले तर बगंालीतील कृचत्तवासािे रामायण अगदीि वगेळ्या स्वरुपािे आहे. 
कृष्ट्णभक्ती एकि पण चतिा आचवष्ट्कार चभन्न चभन्न भाषातं चभन्न चभन्न रीतींनी झालेली आहे. ही चभन्नता त्या त्या 
प्रदेशातील समाजजीवनािी वैचशष्ट्ये दशवचवणारी आहे. प्रादेचशक भाषातील रामायणाच्या तुलनात्मक 
अध्ययनाने आपले भारतीय समाजािे ज्ञान अचधक सुस्पष्ट होईल. संताचं्या वाङ्मयातही जागोजाग वैचशष्ट्ये 
आहेत. कोणी मूर्ततपूजाचवरोधी आहेत, कोणी मूर्ततपूजेिे समथवक आहेत, कोणी िातुववण्यवचवरोधी आहेत, तर 
कोणी िातुववण्यािे पुरस्कते आहेत. म्हणून संताचं्या साचहत्यािा तुलनात्मक अभ्यासही अभ्यासकािा 
दृचष्टकोन चनःसंशय चवशाल करणारा ठरेल. पूववकाळी दळणवळणािी साधने फारशी नसतानाही आपले पचंडत 
आचण संत फार प्रवास करीत असत आचण त्यामुळे त्यानंा भारतािे चवचवध प्रकारिे ज्ञान झालेले असे. आज 
प्रवासािी आचण अध्ययनािी साधने वाढली असूनही परस्पराचं्या पचरियािी प्रवृत्ती थोडी कमीि झालेली 
आढळते. महाराष्ट्राच्या मुक्तेर्श्राला कनाटकाच्या कुमारव्यासािा पचरिय होता. कुमारव्यासाच्या कन्नड 
महाभारतात चकत्येक मराठी शब्द आढळून आलेले आहेत. त्या मानाने आजच्या लेखकामंध्ये वा 
अभ्यासकामंध्ये हे परस्पर ज्ञान थोडे झालेले आढळून येईल. ही उणीव आता आपण झपायाने भरून काढली 
पाचहजे. त्यासाठी भारतीय भाषातंील साचहत्यािा व साचहत्त्यकािंा परस्पर पचरिय वाढचवण्यािे काम आपण 
हाती घेतले पाचहजे. यामुळे आपले भारतीयत्व अचधक सुदृढ बनेल. आपल्यामध्ये परस्पर सहकाराच्या 
कल्पना वाढत जातील. एकमेकाबंद्दल पे्रम आचण आदर हे गुण वृकद्धगत होतील व आपल्या प्रजे्ञला आचण 
प्रचतभेला नवनव ेअंकुर फुटतील. 

 
‘आंतरभारती’च्या उद घाटनासाठी दोन वषांपूवी पुण्यास प्रख्यात कन्नड साचहत्त्यक श्री. मास्ती 

वेंकटेश अय्यंगार यानंा बोलावण्यात आले होते; त्या वळेी प्रत्यि पचरियाने स्नेहभावना वाढीस लागते ह्यािे 
िागंले प्रत्यंतर आले. महाराष्ट्रातील मुख्य मुख्य शहरी गेल्या दोनतीन वषांत आंतरभारती कें दे्र स्थापन झाली 
आहेत. तेथे रवी्द्रािें बगंाली साचहत्य नागरी चलपीच्या द्वारे अभ्याचसले जात आहे. नमु्यासाठी रवी्द्रािंा 
‘कणव-कु्ती संवाद’ नागरी चलपीत मराठी अनुवादासह प्रकाचशत करण्यात आला आहे. साचहत्याच्या द्वारा 
भाषेिे अध्ययन करण्यािी एक नवी पद्धती या कें द्रातून मा्यता पावत आहे. आंतरभारती संस्थेने अलीकडे 
उदूव साचहत्यािा पचरिय करून देणारे दोन छोटे गं्रथही चनमाण केले आहेत. अहमदाबाद येथे उमाशकंर जोशी 
याचं्यासारख्या गुजराथी साचहत्त्यकानंी पुढाकार घेऊन आंतरभारती कें द्र स्थापन केले आहे. अशी कें दे्र 
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भारताच्या सवव प्रदेशराज्यातं स्थापन झाली तर परस्पर पचरियािे व स्नेहसंवधवनािे कायव वाढीस लागेल यात 
शकंा नाही. 

 
१९५० 
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६ 
 

आंतर-भारतीची भाषादृष्टी 
 

स्वतंत्र भारतामध्ये सामाचजक चवकासािे चनरचनराळे प्रश्न चविारासाठी पुढे येत आहेत. त्यामंध्ये 
भारतातील चवचवध भाषाचं्या चवकासािा प्रश्न महत्त्व पावणार आहे. भारतीय गणराज्यात ज्या प्रमुख लोकभाषा 
आहेत त्यािंा चवकास झाल्याचशवाय भारतातील सामा्य लोकािंा बौचद्धक व सासं्कृचतक चवकास होऊ 
शकणार नाही. चशिणािे माध्यम लोकभाषा बनचवल्याचशवाय लोकाचं्या मानचसक चवकासािे साध्य कधीि 
होणारे नाही. यासाठी क्रामाक्रामाने भारतातील सवव प्रमुख लोकभाषानंा लोकजीवनाच्या सवव िेत्रातं मानािे 
स्थान चमळवनू चदले पाचहजे. गणराज्याच्या व्यवहारासाठी समावशेक स्वरूपािी राष्ट्रभाषा चवकचसत करावी 
लागेल. तथाचप ही राष्ट्रभाषा अथवा गणराज्यभाषा लोकभाषािें स्थान कधीही घेऊ शकणार नाही. म्हणून 
राष्ट्रभाषेच्या चवकासाबरोबरि भारतीय लोकभाषािंा चवकास आस्थेने व नेटाने घडवून आणण्याच्या योजना 
अंगीकाचरल्या पाचहजेत. त्यासाठी काही चविार येथे देण्यात येत आहेत. 

 
भारतीय लोकभाषाचं्या दृष्टीने पाहता पाचकस्तान व भारत असा भेद करण्यािे कारण चदसत नाही. 

पजंाबी आचण बगंाली या भाषा बोलणारे लोक दोनही राज्यातं चवपुल संख्येने आहेत. कसधी भाषा बोलणारा 
फार मोठा समाज भारतात येऊन राचहला आहे. म्हणून पजंाबी व बगंाली भाषापं्रमाणेि कसधी ही देखील 
भारतािीि भाषा मानली पाचहजे. वायव्य सरहद्द प्रातंातील पठाणािंी पश्तो भाषा ही एकि पाचकस्तानिी 
खास भाषा आहे असे म्हणता येईल. परंतु भारतात पठाण लोकही कायमिे रचहवासी झालेले आहेत व 
पुश्तोिा संबंध संस्कृत भाषेशी असल्यामुळे भारताने त्या भाषेलाही परकी भाषा मानणे योग्य होणार नाही. 
खान अब्दुल गफारखान हे अखंड भारतािे एक प्रमुख पुरस्कते होते. आजही त्यानंा आचण त्याचं्या अनुयायानंा 
आजच्या पाचकस्तानी राज्यकत्यांकडून छळण्यात येत आहे. या सवव गोष्टींिा एकचत्रत चविार केला म्हणजे 
भारतीय भाषाचं्या दृष्टीने राजकीय फाळणीिा चविार चवसरण्यासारखा आहे. अखंड भारतातील सवव लोक-
भाषािंा चवकास कसा होईल हाि चविार आपणासमोर येतो. लोकभाषाचं्या चवकासासाठी लोकािें चनत्यािे 
सवव व्यवहार शक्य तोवर लोकाचं्याि भाषातूंन होऊ लागतील यािी व्यवस्था प्रथम केला पाचहजे. भाषावार 
राज्यरिना असण्यािी आवश्यकता यासाठीि आहे. राज्यव्यवहारािे साम्राज्य सध्याच्या काळी 
लोकजीवनाच्या चवचवध िेत्रावंर पसरलेले आहे. राज्यव्यवहारािी भाषा जेथे लोकभाषेहून चभन्न आहे त्या 
चठकाणी लोकभाषािंा संकोि झाल्याखेरीज राहात नाही. लोकभाषा समृद्ध होण्यासाठी लोकव्यवहारावरील 
अ्य भाषािें सावट प्रथम दूर झाले पाचहजे. परकीय इंग्रजी भाषेच्या जागी भारतीय कहदी भाषा आली असता 
लोकभाषािंी त्स्थती कमी वाईट होईल ही कल्पना िुकीिी आहे. उलट कहदी भाषा ही भारतीय भाषा 
असल्यामुळे चतिा लोकव्यवहारावर वाढता पगडा बसत िालला तर लोकभाषा झपायाने चवकृत आचण 
संकुचित होत जातील. म्हणून राष्ट्रभाषा आचण लोकभाषा यािंी िेते्र चविारपूववक आखून घेतली पाचहजेत. 
आवश्यक व अपचरहायव िेत्राबाहेरील सवव प्रदेश लोकभाषासंाठी मोकळा राचहला पाचहजे, म्हणजे राष्ट्रभाषेिा 
अयोग्य वरपगडा होणार नाही. अंतभूवत राज्यव्यवहाराप्रमाणेि अंतगवत चशिण-व्यवहाराच्या िेत्रातंही 
लोकभाषानंा संपूणव िेत्र व्यापण्यािी संधी चदली पाचहजे. चशिणािा व्यवहार लोकभाषातंि होत राचहला तरि 
सामा्य समाजािी बौचद्धक पातळी उंिाव ूशकेल.  

 
यासाठी लोकभाषािंी चवद्यापीठे भारतात सववत्र चनमाण झाली पाचहजेत आचण त्या चवद्यापीठािें सवव 

शिैचणक व्यवहार मुख्यतः लोकभाषातंि होऊ शकतील अशी योजना केली पाचहजे. या गोष्टी झाल्या म्हणजे 
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लोकभाषािंी शक्ती खूप वाढेल. यािा अथव भारतातील प्रजेने आपल्या प्रादेचशक भाषाहूंन अ्य भाषािंा 
अभ्यास करू नये असा नाही. लोकभाषाचं्या समृद्धीसाठी जगातील सारे ज्ञान लोकभाषेत आणण्यािी 
व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी प्रत्येक प्रदेशराज्यात जगातील सवव प्रगत भाषा जाणणारे व्यासंगी लोक 
चनमाण होण्यािी गरज आहे. या व्यासंगी लोकानंी जगातील प्रमुख भाषािंा िागंला व्यासंग करावा आचण त्या 
त्या भाषातंील ज्ञान, सौंदयव आपल्या प्रादेचशक भाषेत आणून आपल्या भाषा समृद्ध कराव्यात. त्यािप्रमाणे खुद्द 
भारतीय गणराज्यातं ज्या चभन्न चभन्न भाषा आहेत त्यािंाही परस्पर अभ्यास करण्यािी प्रवृत्ती वाढीस लागावी. 
भारतीय गणराज्यातं ज्या १५-१६ भाषा आहेत त्याचं्यातील श्रेष्ठ साचहत्यािा, सासं्कृचतक चविारािंा परस्पर 
पचरिय आचण चवचनमय झाला पाचहजे. भारतीय गणराज्याच्या प्रचतष्ठेसाठी भारतीय संस्कृतीिे नागचरकातं 
भारतीय एकत्वािी भावना वाढीस लागली पाचहजे. भारतीय संस्कृतीिे स्वरूप एकरंगी वा एकचजनसी कधीि 
नव्हते. ते नेहमीि बहुरंगी आचण बहुचजनसी राचहलेले आहे. अनेकातं एकत्व पाहणे हा भारतीय जीवनािा 
मुख्य चसद्धातं बनलेला आहे. सत्य हे एकि असले तरी त्यािा आचवष्ट्कार चवचवध रूपानंी आचण चवचवध 
आकारानंी सदैव होत असतो आचण या चवचवधतेच्या पसाऱ्यातूंन एकत्वािे दशवन घेण्यािे कायव हेि भारताने 
आपले श्रेष्ठ जीवन दशवन मानलेले आहे. “एकं सत चवप्रा बहुधा वदत््त” या ऋग्वदेातील विनात काय ककवा 
‘अचवभक्तं चवभक्तेषु’ या गीता विनात काय, हाि संदेश साचंगतलेला आहे. म्हणून भारतीय एकत्वाच्या 
जाचणवसेाठी भारतीय लोकानंी आपल्यातील चवचवधतेिे ज्ञान करून घेतले पाचहजे. दुदैवाने आतापयंत अशा 
तऱ्हेिे आपल्या चवचवधतेिे ज्ञान करून घेण्यािे साधन फारसे, उपलब्ध झालेले नाही. रवींद्रनाथाचं्या 
चवर्श्भारतीने भारत आचण चवर्श् यािें संबंध जोडण्यािी एक चवशाल योजना तयार केली आहे. परंतु भारतीय 
गणराज्यातील चवचवध भाषािंा व सासं्कृचतक िळवळींिा परस्पर परामषव घेण्यािे काम अद्याचप व्हावयािेि 
आहे पूज्य साने गुरुजींच्या पे्ररणेने चनघालेल्या आंतर भारती संस्थेिे हेि प्रयोजन आहे. भारतातील चवचवध 
भाषातं उत्पन्न झालेल्या वा होणाऱ्या साचहत्यािा एकमेकानंा पचरिय करून घ्यावा यासाठी आंतरभारतीिा 
ज्म आहे. भारतीय लोकभाषातं जु्या काळीि पुष्ट्कळ िागंले साचहत्य चनमाण झालेले आहे. पािात्त्य जगािा 
पचरिय झाल्यापासून या सवव भाषातूंन आधुचनक युगही सुरू झालेले आहे. भारतािी एकता दृढ करण्यासाठी 
या साऱ्या प्रािीन व अवािीन सासं्कृचतक प्रयत्नािंा भारतीयानंी िागंला पचरिय करून घेतला पाचहजे. असे 
करण्यासाठी भारतीय लोकानंी भारतातील चभन्न चभन्न भाषािंा अभ्यास करण्यािे कामही अंगीकाचरले पाचहजे. 

 
भाषािंा अभ्यास करण्याच्या चभन्न चभन्न पद्धती होऊ शकतात. िालकाचं्या शालेय पद्धतीनेि 

कोणत्याही भाषेिा अभ्यास केले पाचहजे असे नाही. ज्यानंा सामा्य तोंडी व्यवहार करण्यासाठी एखादी भाषा 
वापरावयािी असेल त्यानंा त्या भाषेिे ज्ञान चमळचवण्यासाठी चलपीज्ञानािी गरज नसते. उदाहरणाथव मराठी 
बोलणारा माणूस चदल्लीला, कलकतत्याला, अहमदाबादला, बगंलोरला वा मद्रासला गेला आचण कामासाठी 
काही वष ेतेथे राचहला तर त्यािी मुले शजेारच्या मुलाशंी खेळता खेळता कहदी, बगंाली, गुजराती, कन्नड, 
अथवा ताचमळ या भाषामंध्ये बोलू लागतात. घरातील चस्त्रया िाकरनोकरांशी वा शजेाऱ्यापाज्याऱ्याशंी 
कामाचनचमत्त बोलण्यासाठी या भाषािें ज्ञान सहजासहजी चमळचवतात. घरातील पुरुष वगालाही व्यवहाराच्या 
चनचमत्ताने या भाषािें ज्ञान होते. हे सारे ज्ञान तोंडी व्यवहारासाठीि असल्यामुळे त्यात त्या त्या भाषािंा 
पद्धतशीर अभ्यास अपेचित नसतो. भाषा ही व्यवहारासाठी चशकावयािी म्हणजे ऐकून ऐकूनि चशकली जाते. 
श्रोत्र आचण वाणी या दोन इंचद्रयाचं्या जोड सहकायाने कोठलीही भाषा संपादन करता येते. भाषाचशिणािा 
हा सवांत श्रेष्ठ मागव आहे. माणसाच्या चवकासाबरोबर त्या, त्या भाषािंाही चवकास होत गेला आचण वाढत्या 
वाङ्मय संपत्तीिे जतन करण्यासाठी माणसाने लेखनचवदे्यिा आश्रय केला. त्यामुळे भाषेिे अध्ययन म्हणजे 
चलचखत वा मुचद्रत चि्हािें डोळ्यानंी केलेले आकलन असा भाषेच्या अध्ययनािा नवा प्रकार रूढ झाला. श्रोत्र 
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आचण वाणी ही मागे पडून हात आचण डोळे पुढे आले. रससाचहत्य आचण व्याकरणाचद भाषाशासे्त्र यािंा व्याप 
वाढत गेला. 

 
सध्याच्या काळी भाषािंा अभ्यास ही एक अचतशय गुंतागुंतीिी आचण जचटल प्रचक्राया बनली आहे. 

सासं्कृचतक दृष्ट्या भाषािंा अभ्यास करावयािा असेल तर त्यासाठी भाषेच्या अध्ययनासाठी एखादी 
सुटसुटीत अभ्यास-पद्धती शोधून काढली पाचहजे. भाषेच्या अभ्यासामध्ये चलचपज्ञान आचण व्याकरण यािंा 
फार बोजा झालेला आहे. 

 
महाराष्ट्रीय माणसास रवींद्रािें साचहत्य बंगालीतून आस्वादावयािे आहे अशी आपण कल्पना करू. 

यासाठी बगंाली भाषेच्या चलपीज्ञानािी अपचरहायवता खरोखरी आहे काय? बगंालीिे व्याकरण यथाशास्त्र 
अभ्याचसल्याखेरीज त्याला रवींद्रािंी कचवता वा कथा समजू शकणार नाही काय? व्यावहाचरक बगंाली 
बोलण्यािी शक्ती न येताही त्याला रवींद्र-साचहत्य समजणे अशक्यि आहे काय? भाषेच्या अध्ययनािी दृढ 
शालेय पद्धती हीि एकमेव पद्धती आहे असे मानल्यास या सवव प्रश्नािंी उत्तरे चनराळीि येतील. रवींद्र-
साचहत्यािे आस्वादन करू इत्च्छणाऱ्या महाराष्ट्रीय व्यक्तीला प्रत्यि रवींद्र-साचहत्य वाणीने ऐकचवले तर 
त्याला पुष्ट्कळसा अथवबोध झाल्याचशवाय राहणार नाही. येथे कोणत्याही चलपीिी आवश्यकता नाही. पण 
चलपीच्या द्वारा रवींद्राशंी पचरिय करून घ्यावयािा झाला तरी महाराष्ट्रीय माणसाला तो पचरिय नागरी 
चलपीतून करून घेणे अचधक सोयीिे व सुखािे होईल. 

 
म्हणून साचहत्यािा आनंद चमळावा एवढ्याि दृष्टीने ज्याला बगंाली भाषेिा पचरिय करून घ्यावयािा 

असेल त्याला बगंाली चशकचवण्यासाठी अगदी वगेळ्याि पद्धतीिा स्वीकार करावा लागेल. नागरीतून 
रवींद्राचं्या कचवता चलहून काढून त्या एकदम प्रौढ माणसानंा चशकचवता येतील. चशिकाला मात्र बगंाली 
भाषेच्या खािाखोिािेंही िागंलेि ज्ञान असाव ेलागेल. बगंाली, कहदी, गुजराती या भाषा मराठीला इतक्या 
जवळ आहेत की, थोड्याशा मदतीने महाराष्ट्रीय माणसाला या चत्ही भाषातंील साचहत्य आस्वाचदता येईल. 
बगंाली आचण गुजराती या चलप्या देखील नागरी अथवा बालबोध चलपीशी बऱ्याि जुळत्या आहेत. 
संस्कृतप्रिुर वणानात्मक कथा व संवाद हे रवींद्र-साचहत्यातूंन चनवडून घेतले आचण ते नागरीतून मुचद्रत केले 
तर महाराष्ट्रीय माणसाला ते पुष्ट्कळसे समजू शकतील. आवश्यक तेवढ्या व्याकरणाच्या टीपा जोडल्या तर 
संपूणव अथवज्ञानही त्याच्या पदरी पडेल. 
 

अशा तऱ्हेिे खास प्रयत्न आमच्या आंतरभारती या संस्थेतफे आम्ही नुकतेि सुरू केले आहेत. ही 
साचहत्यातूंन सािात भाषेकडे जाणारी एक नवी अध्ययन पद्धती आहे असे आमिे म्हणणे आहे. प्रयोगाने चसद्ध 
झालेली ही पद्धती भाषेिे अध्यापक स्वीकारतील तर चभन्न चभन्न भाषाचं्या अध्ययनाला मोठीि सुलभता उत्पन्न 
होईल असे आम्हाला वाटते. भाषेिा अभ्यास केवळ डोळ्यानंी करू नये हे येथे पुनः साचंगतले पाचहजे. रेचडयो 
आचण ग्रामोफोन यािंा नीट उपयोग केला तर भाषाचं्या अध्ययनाला िागंली मदत होईल. बगंाली भाषेच्या 
अभ्यासासाठी तर रेचडयो व ग्रामोफोन यािंी चवशषे आवश्यकता आहे. कारण बगंालीिे लेखन आचण उच्चार 
यामंध्ये बराि फरक आहे. वस्तुतः कोणतीही भाषा केवळ पुस्तकावरून कधीि पूणवपणे चशकता येणार नाही. 
भाषेिे स्वरूप िागंले तोंडी बसण्यासाठी ती सतत तोंडाने बोललेली ऐकलीि पाचहजे. आचण त्यासाठी 
भाषाचं्या अध्ययनामध्ये व्याख्याने, संभाषणे, गाणी, नाटके इत्यादींना महत्त्वािे स्थान देण्यात आले पाचहजे. 
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बगंाली, गुजराती साचहत्यािे अचधक अध्ययन करण्यासाठी सध्या तरी बंगाली वा गुजराती चलपीिे 
ज्ञान चमळवावे लागेल. परंतु ज्याला साचहत्य-ज्ञानासाठीि चलपीिा स्वीकार करावयािा असेल त्याला चलपी 
डोळ्याने ओळखून चतच्यातील साचहत्य िाखता आले म्हणजे झाले. त्या त्या भाषाचं्या चलप्या चलचहण्याइतके 
ज्ञान त्याला आलेि पाचहजे असे नाही. अथात ज्याला त्या त्या लोकाशंी लेखनादी व्यवहार करावयािा असेल 
त्याने त्या त्या चलप्यािंाही लेखनासाठी वापर करावा. बगंालीसारख्या भाषेत ज्याला पाचंडत्य चमळवावयािे 
असेल, आपल्या भाषेतील साचहत्य त्या भाषेत अनुवाचदत करण्यािी ज्यािी इच्छा असेल त्याने त्या त्या 
भाषेिा अचधक सूक्ष्म व शास्त्रीय अभ्यास जरूर करावा. 

 
भारतीय भाषाचं्या अभ्यासामध्ये द्राचवड भाषािें एक स्वतंत्र स्थान मानाव ेलागेल. भारतीय ऐक्याच्या 

दृष्टीने संस्कृत कुलातील भाषा बोलणाऱ्या लोकानंी द्राचवड भाषािंा- कन्नड, तेलगू, ताचमळ, मल्ल्याळम् 
यािंा-पचरिय प्रयत्नपूववक करून घेतला पाचहजे. आचण त्यासाठी देखील नवी सुलभ अध्ययन पद्धती शोधून 
काढली पाचहजे. द्राचवड भाषाचं्या चलपी चभन्न चभन्न आहेत; आचण त्यािंा मुलभतू शब्दसंग्रहही अगदी वगेळा 
आहे. द्रचवड साचहत्याशी पचरिय करून घेण्यासाठी नागरातून त्या त्या भाषािंा पचरिय करचवणारे सुलभ 
संग्रह चनमाण कराव े लागतील. त्याचं्या साचहत्यातील सुलभ वणवनात्मक चवभाग चनवडून काढून त्यािंा 
नागरीतून अनुवादासह प्रिार करावा लागेल. त्या अनुवादाला आवश्यक त्या व्याकरणाच्या टीपा जोडल्या 
म्हणजे वािकािंा द्राचवड भाषाशंी सामा्य पचरिय होऊन जाईल. यासाठी देखील रेचडयो व ग्रामोफोन यािें 
सहाय्य घ्याव ेलागेल. नागरीतून िागंला भाषा पचरिय झाल्यानंतर या भाषाचं्या चलप्यािंा पचरिय करून घेणे 
योग्य होईल. भाषाज्ञान आले म्हणजे चलचपज्ञान करून घेणे सुलभ होते. ज्म-भाषेच्या बाबतीत देखील 
मुलाला आधी काही भाषा आलेलीि असते आचण मगि तो चलपीिा अभ्यास आरंचभतो. प्रौढाचं्या बाबतीत 
अ्य भाषाचं्या दृष्टीने तर भाषाज्ञान आधी व चलचपज्ञान नंतर हा चनयमि मानणे योग्य होईल. कधी काळी 
भारतातील साऱ्या भाषािंी एकि चलपी व्हावी अशी अपेिा कचरता येईल. कदाचित नागरी हीि भारतीय चलपी 
होऊ शकेल. पण त्यासाठी नागरीहून ज्याचं्या चलप्या चभन्न आहेत त्या लोकानंी स्वेच्छेने नागरीिा स्वीकार 
केला पाचहजे. नागरीच्या अचभमा्यानंी इतरावंर आपल्या चलपीिे प्रभतु्व लादण्यािा प्रयत्न करू नये. असे 
प्रयत्न चवफल झाल्याचशवाय राहणार नाहीत. द्राचवड भाषाचं्या बाबतीत एक महत्त्वािी चदशा येथे सुिचवता 
येईल. द्राचवड भाषा न जाणणारा फार मोठा चवभाग भारतात आहे. यातील काही लोकानंी साचहत्याच्या पे्रमाने 
आचण भारताच्या ऐक्यासाठी एखाद्या द्राचवड भाषेिा स्वतः मनःपूववक अभ्यास करण्यािा संकल्प करावा. अशा 
अभ्यासकासंाठी जे साचहत्य तयार कराव ेलागेल ते नागरीति तयार केले जाव.े या नव्या द्राचवड साचहत्य-
वािकासंाठी नागरीतून द्राचवड साचहत्याच्या खास आवृत्या काढता येतील. म्हणून द्राचवड साचहत्यािा 
आस्वाद घेणारे लोक द्राचवड प्रदेशाबाहेर जेवढ्या प्रमाणात वाढतील तेवढ्या प्रमाणात द्राचवड भाषातील 
साचहत्य नागरीत मुचद्रत होण्यािी शक्यता वाढत जाईल. यासाठी नागरीच्या अचभमा्यानंी द्राचवड भाषािंा 
अभ्यास करण्याकडे अचधकाचधक लि चदले पाचहजे. 

 
भारतीय भाषामंध्ये उदूव भाषेिे स्थान स्वतंत्रपणे ठरचवण्यािी आवश्यकता आहे. कहदुस्थानच्या 

राजकीय फाळणीमुळे उदूव ही भारतािी भाषा नव्हे असा एक दुग्रवह सध्या बराि पसरलेला आहे. पाचकस्तानने 
उदूव ही आपली राष्ट्रभाषा म्हणून घोचषत केली असली तरी पाचकस्तानातील मुसलमानािंी देखील उदूव ही 
ज्मभाषा नाही. त्यामुळे पाचकस्तानातही उदूवला सामा्य जनतेतून चवरोधि होत आहे. भारतातील, चवशषेतः 
उत्तर भारतातील मुसलमानािंी उदूव ही बऱ्याि अंशाने ज्मभाषा आहे. आचण उत्तर कहदुस्थानात उदूव ही 
ज्यािंी ज्मभाषा शतकानुशतके राचहली आहे अशा कहदंूिी संख्याही अद्याचप काही कमी नाही. याचशवाय उदूव 
भाषेतील साचहत्य चनर्तमण्यात मुसलमानापं्रमाणेि अनेक कहदू लेखकानंीही आपली प्रचतभा वचेिली आहे. या 
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सवव कारणासंाठी उदूव भाषा ही भारतािी स्वतःिी एक भाषा आहे असे भारतीय गणराज्याने ठरवनू चदले आहे. 
तथाचप उदूव साचहत्यािे संरिण आचण संवधवन व्हावयािे असेल तर उदूव भाषेनेही नागरी चलपीिा स्वीकार 
करणे फलदायी होईल. म्हणून उदूवतील चनवडक साचहत्य नागरीतून प्रकाचशत करणे हा एक महत्त्वािा 
कायवक्राम मानला पाचहजे. उदूव ही ज्यािंी ज्मभाषा नाही अशा लोकानंा देखील उदूव साचहत्यािा पचरिय 
करून घ्यायिा म्हणजे उदूविे स्वरूप सहज व स्वदेशी बनत जाईल आचण चतिे भारतीयत्व सुस्पष्ट होईल. 

 
भारतीय भाषािंा चवकास आचण समृद्धी साधण्यासाठी जे प्रयत्न करावयािे ते तीन पातळींवरून केले 

पाचहजेत. कें द्र सरकार आचण राज्य सरकारे यानंा या बाबतीत आपली धोरणे चनचित करून त्याप्रमाणे 
आपापल्या िेत्रात अंमलबजावणीला प्रारंभ केला पाचहजे. चवद्यापीठे आचण चशिणसंस्था यानंीही आपला योग्य 
तो वाटा उिलावयास हवा. पण या बरोबरि सुचशचित जनतेने स्वावलंबनाच्या बळावर भाषा चवकासािा प्रश्न 
सोडचवण्यािे स्वतंत्र प्रयत्न केले पाचहजेत. अशा तऱ्हेने सवव बाजंूनी संशोधन, संघटन आचण प्रिार होईल तर 
भारतीय भाषािंा चवकास िागंल्या तऱ्हेने होत जाईल अशी आंतरभारतीिी भाषादृष्टी आहे. 

 
१९५९ 
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७ 
 

साने गुरुजींची ‘पत्री’ 
 

‘Who touches this book, touches the man.’ 
 

Walt Whitman 
 

या काव्यात कवीने आपले सवव हृदय उघडे करून दाखचवल्यामुळे कवीच्या िचरत्रपचरियािी 
आवश्यकता नाही. कवीसंबंधी आजच्या काळात अत्यंत समाधान देणारी गोष्ट ही आहे की, त्याचं्या जीवनात 
प्रािीन शुद्ध परंपरा आचण आधुचनक नवीन प्रगती-कारक चविार यािंी मोहक जुळणी झालेली आहे. आचण 
त्यामुळेि त्याचं्या वाङ्मयातही चजवतंपणा, सहाचजकपणा आचण आपलेपणा उत्पन्न झाला आहे. लहानपणी 
सरळ आचण शुद्ध अशा संस्कृतीत त्यािी वाढ झालेली असल्यामुळे भारतीय जीवनातील अत्यंत उच्च अशा 
वृत्तींिा त्याचं्यात सहजि पचरपोष झालेला आहे. खेड्यातील राहणीिा ताजेपणा, चनव्याजता, संतोषवृत्ती 
यािंा त्याचं्या बालमनावर अत्यंत पचरणाम झालेला आहे. चनष्ट्पाप स्त्री हृदयाच्या साचन्नध्यामुळे त्याचं्या हृदयात 
देवाचवषयी अलोट पे्रम जागृत झालेले आहे. यािबरोबर, एम्. ए पयंतच्या आधुचनक चशिणाने त्याचं्या तीव्र 
चववके, स्वातंत्र्यप्रीती आचण समतेिा हव्यास गाजून राचहला आहे. यामुळे जीवनात भारतीय भक्ती आचण 
युरोपीय शक्ती यािंा सम्वय झालेला चदसतो. त्यािें वाङ्मयलोलुप मन बालपणीि स्त्री गीते, पोर्थ्या-पुराणे 
याचं्यातील चवचवध रस िोखून पुष्ट होत होते. चवद्याथीदशते प्रािीन-अवािीन मराठी वाङ्मयािा त्यानंी कसून 
अभ्यास केला. भारतीय इचतहास-संस्कृतीशी पचरिय करून घेतला. संस्कृत वाङ्मयातील काव्य, साचहत्य 
आचण शास्त्र, अदै्वत यािंा आस्वाद घेतला, बायबल-कुराण, गीता धम्मपद इत्यादी धमववाङ्मय आत्मसात 
केले. इंग्रजी वाङ्मयातील उत्तमोत्तम कवी, आचण चविारवान् लेखक याचं्या संगतीत रात्रीच्या रात्री 
काढल्या, कचवसम्राट रवींद्रनाथ ठाकुर आचण इस्लामी महाकवी महंमद इक्बाल याचं्या काव्यसृष्टीत यथेच्छ 
चवहार केला आचण आपल्या शुद्ध भावनािें पोषण, करून घेतले. Goethe िे Faust त्यानंा फार आवडले, 
त्यावर त्यानंी चवचवधज्ञानचवस्तारामध्ये एक लेखही चलचहला होता. अमेचरकन कवी Walt Whitman यािी 
कचवता त्यानंा फार आवडावयािी, त्याचं्या ‘Leaves of Grass’ या नावािी तर त्यानंा अशी मोचहनी पडली 
होती की पुढे मागे आपल्या हातून कचवता चनमाण होऊन प्रचसद्धीिा प्रसंग आल्यास त्यानंा तृणपणे हे नाव 
द्यावयािे हे त्यानंी चवद्याथी-दशतेि योजून ठेचवले होते. 

 
तथाचप आपल्या स्वतःच्या संस्कृतीत ते इतके मुरलेले, वाढलेले, की या सववप्रकारच्या 

अध्ययनानंतरही त्याचं्यात अनुकरणािी आसक्ती उत्पन्न झाली नाही. वनस्पतीिी वाढ जशी होते त्याप्रमाणे 
त्याचं्या जीवनािी मुळे खोलवर पसरलेली असून आकाशातून चमळणाऱ्या प्रकाश, उष्ट्णता इत्यादी बाह्य 
उपाधींिा त्याचं्या वैचशष्ट्यािी वाढ होण्याकडेि उपयोग झाला आहे. अनेक प्रकारच्या अनुभवांनी आचण 
अध्ययनानेही ते भारतीयि राचहले. आचण या काव्यसंग्रहाला ‘तृणपणे’ न म्हणता ‘पत्री’ हेि उचित अचभधान 
त्यानंी चदले. ‘पत्री’ या नावाने काव्यािी सहज स्फूतवता, कवीिी शालीनता आचण भक्ती स्पष्ट होते. अमेचरकन 
‘तृणपणात’ भारतीय भक्ती चमसळली की ‘पत्री’ तयार होते. 

 
त्यािंा चवद्या-व्यासंग दाडंगा असूनही त्याचं्या चलखाणात कोणा चवचशष्ट गं्रथकारािा ठसा उमटलेला 

आढळत नाही. चलचहण्यािी शलैी अथवा चविारािंी प्रणाली चवचशष्ट छापािी चदसत नाही. इतर लेखकाचं्या 



 

अनुक्रमणिका 

कल्पनाही त्याचं्या लेखनात शोधून पाचहले तरी सापडत नाहीत. नुसत्या काव्यावरूनि त्यािें गं्रथावलोकन 
कोणी जाणू जाईल तर तो फसल्याचशवाय राहणार नाही. खंडकाव्यातील रात्रीच्या वणवनात झाडावर 
चफरणाऱ्या वटवाघुळाला ‘पुजं तमािा जणु उडत’ असे वर्तणले आहे. ती कल्पना Conrad च्या चलखाणातून 
आली आहे असे ते म्हणतात. त्याति ‘नवभारतािा उदय’ गाइला आहे, त्यात ‘ज्ञानही वाढो आदर वाढो’ असे 
म्हटले आहे. त्यात टेचनसनच्या प्रचसद्ध विनािा अनुवाद आला आहे, हे इंग्रजी काव्य वािणारास सहज 
आढळून येईल तेथील ‘स्वातंत्र्य शाचहरािे गाणे पाचहले तर त्यात कवी स्वतःिी काव्य-कल्पना’ सागंत आहे. 
त्व्हटमनच्या एका कचवतेिी आठवण होण्यासारखी आहे. ‘बाल-वृद्ध-संवाद’ या कचवतेत चनशाणािा उल्लेख 
आहे. त्व्हटमनच्या एका कचवतेत चनशाणाचवषयी फार उदात्त चविार ग्रचथत केलेले आहेत त्यािे स्मरण 
होण्यासारखे आहे. क्वचित ‘उपजणे मरणे न िुके नरा’ ‘अवघाचि संसार सुखािा करीन’ ‘सुखामृतािे तुम्ही 
डोह थोर’ असे िरण वािताना ते वामन, तुकाराम, ज्ञानेर्श्र याचं्यातून आले असल्यािे वािकानंा सहज 
समजेल. ‘ध्वात’ ‘शहपात’ ‘पोत’ ‘अगार’ असले दुबोध शब्द, दीघवसमास आचण कचवसंकेत यामधून कवीिे 
संस्कृत, भाषेिे ज्ञान डोकावताना आढळेल, रूपातंचरत कचवता अगदीि थोड्या असून त्या त्या चठकाणी 
कवीने कसा स्पष्ट चनदेश केला आहे. तथाचप सववसामा्यतः या संग्रहातील कचवता अगदी स्वतंत्र आहेत असे 
चदसून येईल. त्यातंील भावना कवीच्या प्रत्यि जीवनातूनि आलेल्या आहेत. कवी आपल्या भावनामंध्ये 
इतका बुडून गेला आहे की त्याला बाह्य सृष्टीिी वा बौचद्धक पाचंडत्यािी जाणीवि राहू नये. यामुळे या 
काव्यसंग्रहात कवीिी स्वतःिी तळमळ प्रकटली आहे. काव्य देशभक्तीिे असो, देवपे्रमािे असो वा, 
उपदेशरूप असो त्यात बौचद्धक कृचत्रमता नाही. हार्तदक सहजता भरपूर आहे. कवीिे मन ध्येयवादी आहे. 
उत्कृष्ट भावनेने उदात्त ध्येयानंा कवटाळावयास तो जात आहे. पण त्या प्रमाणात प्रत्यिात कृती होत नाही, 
चसद्धी चमळत नाही, यामुळे तो चनराश होऊन स्वतःच्या अशुद्धतेबद्दल, दुबवलतेबद्दल स्वतःला चधक्कारीत आहे. 
आपण पूणव शुद्ध, पूणव सेवामय, पूणव ज्ञानमय, पूणव आनंदमय व्हाव ेहा त्यािा हव्यास आहे. आपल्या अपूणवतेिी 
त्याला दाहक जाणीव आहे व या अपूणवतेतून सुटण्याला तो वाटेल ते चदव्य करावयाला तयार आहे. कवीिी 
ही भचूमका नीट पारखून घ्यायला हवी. 

 
सृष्टीिा चवकास होताना जड-स्वरूपापासून मानव-स्वरूपापयंत मजल आली म्हणजे सारेि तंत्र 

बदलते. मनुष्ट्येतर सृष्टी केवळ कायव-कारण-भावाने बाधंलेली आचण कोणातरी चवर्श्शक्तीच्या पकडीत 
सापडून यंत्रवत चफरत असलेली चदसते. चतला स्वतःच्या जीवन-कायािी जाणीव नसते आचण स्वातंत्र्यािी 
अनुभतूीही तेथे आढळत नाही. मनुष्ट्यसृष्टीत मानवी आत्म्याला पूणवतेिी स्वप्ने पडू लागतात आचण 
चवर्श्शक्तीिे ककचित आकलन होऊ लागते. चनसगाच्या जड चनयमाचं्या जागी नैचतक ध्येयकल्पना आरूढ 
होतात. चवर्श्शक्ती हे आपलेि अंतयामी तत्त्व आहे, तेि आपले खरे स्वरूप आहे, त्यािे कायव तेि आपले 
कायव आहे. अशा भावना बळावत जातात आचण चवर्श्शक्तीिा सहिारी आचण सहकारी म्हणून तो आपले स्थान 
चनमाण करू लागतो. 

 
आत्मचवकासासाठी, आत्मस्वातंत्र्यासाठी सवव सृष्टीिी िाललेली धडपड मनुष्ट्यजीवनात अत्यंत तीव्र 

स्वरूप धारण करते. केवळ इंचद्रयाचं्या पे्ररणानंी त्यािे समाधान होत नाही. आपल्या ज्ञानशक्तीिा कसून 
उपयोग करून आपला जीवन-धमव शोधण्यािी तो पराकाष्टा करतो. आचण त्याच्या आिरणाने तो िचणकाच्या 
आवरणातून आपली मुक्तता करून शार्श्त शातंी आचण अनंत आनंद यािंा अखंड अनुभव घेऊ पाहतो. 

 
मनुष्ट्यजीवनातील या भेदामुळे मानवी ‘संसारा’ला ‘संस्कृती’ हे उच्च स्वरूप प्राप्त होते. जीवन हे 

पुरुषाथासाठी आहे. जीवनािा अत्यंत उच्च-पुरुषाथव म्हणजे स्वतःिे स्वरूप जाणणे आचण अनुभचवणे. आपल्या 
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ऋषींनी यालाि ‘आत्मज्ञान’ असे म्हटले आहे. मानवी जीवनात अनंत वृत्तींिा खेळ िालला असल्यामुळेि या 
अंचतम पुरुषाथािी चसद्धी बाह्य सृष्टीत अनेकचवध मागांनी िाललेली चदसून येते. जाणत-अजाणत, िुकत 
माकत जीवनािा प्रवाह चधम्मेपणाने चतकडेि िालला आहे. आवश्यकाच्या बंधनात सापडलेले जीवन 
आवश्यकाच्या प्राप्तीसाठी धडपडत असता-असताि आवश्यकाच्या पलीकडे उड्डाण करून जाते. सुख आचण 
सौंदयव, सामर्थ्यव आचण साधुत्व यािंा जीवनाला उपयोग आहे. म्हणून जरी प्रथम त्याचं्या प्राप्तीसाठी मनुष्ट्यािा 
प्रयत्न सुरू झाला तरी शवेटी सुख-सौंदयाच्या आचण सामर्थ्यवसाधुत्वाच्या चनर्तमतीति त्याला चवशषे आनंद 
चदसू लागतो. आचण त्यानंािं पुरुषाथािे रूप चमळते. जीवनाच्या इचतहासात असा चनयम आढळून आला आहे 
की मनुष्ट्य कोणत्याही पुरुषाथाच्या मागे लागला तरी त्याला एका चवचशष्ट प्रकारच्या संयमातून, तपियेतून 
जाव ेलागते आचण त्याला चमळणाऱ्या आनंदािी मीमासंाही एकाि प्रकारिी होते. इंचद्रयसुखासाठी झटणाऱ्या 
मनुष्ट्याला सुख हे ध्येयरूपाने चप्रय असले तरी प्रत्यि झगड्यात सुखासाठी तो दुःख भोगण्यास तयार होतो 
आचण प्राप्ती होईपयंत तो संयमाने वागण्यात शहाणपणा समजतो. इंचद्रयांच्या भावी सुखासाठी आज तो त्यानंा 
चशस्त लावनू देतो व त्यात त्याला आपण सुखासाठीि हे करीत आहो अशी कल्पना असल्यामुळे समाधान 
वाटत असते. प्रयत्नां् ती यश आले म्हणजे त्याला जो आनंद होतो, त्यािी मीमासंा पुढीलप्रमाणे करता येते. 
प्रयत्नाचं्या पूतवतेमुळे त्याला आपल्या स्वातंत्र्यािी आचण सामर्थ्यािी प्रतीती होते. आवश्यकतेच्या पलीकडे 
जाण्यािी आपली पात्रता आहे या जाचणवनेे त्याला दुःख राहात नाही. आचण आपल्या अनंततेिा आस्वाद 
घेता आल्यामुळे तो पूणव आनंदी होतो. हाि चनयम इतर कोणत्याही पुरुषाथाला लागू आहे. ध्येयािी कल्पना 
त्यासाठी जीवनातील सवव शक्तींिा चवचनयोग, तात्काचलकािी चवरक्ती, सतत साधनेिी आराधना, यामुळे 
आवश्यकाच्या पकडीतून सुटका आचण शवेटी अन्तत्वािी प्रतीती हा क्राम अबाचधतपणे आढळून येतो. 

 
जीवनाशी अखंड समरस होण्यािा हव्यास ही मनुष्ट्याला पूणवत्वाकडे नेण्यािी शक्ती आहे. नदी जशी 

वगेानेि शुद्ध होत जाते, त्याप्रमाणे जीवन हे प्रामाचणक धडपडीनेि पचवत्र बनते. पण प्रवाहािा जोर नसला 
म्हणजे नदी वाळूति लुप्त व्हावी अथवा चतिे प्रवाचहत्व संपून चतला सािलेल्या तळ्यािे रूप यावे, त्याप्रमाणे 
जीवनािा आवशे लुळा झाला की मन ठराचवक चठकाणीि फेऱ्या घालीत राहाते आचण त्यािे प्रगचतपरत्व 
नाहीसे होऊन त्याला संकुचित स्वरूप प्राप्त होते. कोणताही पुरुषाथव धरून चनघाल्यास हरकत नाही पण 
मनुष्ट्यािी दृष्टी िचणकावर चखळून न राहाता ती चिरकाचलकािा शोध करणारी झाली पाचहजे. आचण स्वतःच्या 
व्यत्क्तजीवनापूरतीि मयाचदत आचण कृपण न होता चवर्श्जीवनाइतकी व्यापक आचण उदार होत गेली 
पाचहजे. मनुष्ट्य-सृष्टी चजतकी अचनत्यावरून चनत्यावर आचण स्वतःवरून चवर्श्ावर त्स्थर होत जाईल 
त्यामानाने त्याच्या पुरुषाथािे स्वरूप अचधकाचधक उज्ज्वल बनत गेले की त्यासाठी लागणारा त्याग 
करण्यािी इच्छा स्वभावतःि उत्पन्न होत जाते. म्हणून कळकळ अथवा सत्यतेिी तळमळ हीि जीवनातील 
मुख्य वस्तू आहे. मनुष्ट्य कोणत्याही वृत्तीने पे्रचरत झाला असेना, त्याच्या जीवनात ही तळमळ असेल तर 
त्याच्या उद्धारािी काळजी करण्यािे कारण नाही. तो स्वतःि आपला उद्धार करीत जाईल. 

 
तथाचप काही आयुष्ट्यात इतक्या अप्रत्यि रीतीने होणाऱ्या चवकासापेिा जीवनािे उच्च धमव 

जाणल्याबरोबर प्रत्यि त्याचं्या आिरणानेि तात्काळ जीवन-साफल्य घडवनू आणाव ेअशी तीव्र इच्छा उत्पन्न 
होते. लहानसहान पुरुषाथव त्यानंा साधक न वाटता बाधकि भासू लागतात. आपण प्रयत्नपूववक इंचद्रयमनाच्या 
वृत्ती अंतमुवख बनवनू जीवनातील मागंल्यािे आपल्या आिरणात कायमिे प्रस्थापन कराव े अशी त्यािंी 
तळमळ िालू लागते. संपूणव शुद्धी, संपूणव पे्रमवृत्ती यािंा केव्हा अचवष्ट्कार होईल असा त्यानंा ध्यास लागतो. 
ध्येयाथी पुरुषात तीव्रतेने जीवन-शुद्धी घडवनू आणणारे हे पुरुष ‘मुमुि’ु ‘संत’ या नावाने इचतहासात सववत्र 
प्रचसद्ध आहेत. 
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श्री. साने यािंी भचूमका या मुमुििूी आहे. भारतीय भक्तीच्या वातावरणात आचण महाराष्ट्राच्या 
ज्ञानेर्श्र-तुकाराम या संताचं्या संगतीत त्यांिे जीवन वाढत असल्यामुळे त्यानंा इतर कोणत्याही कलापेंिा 
या जीवनकलेिे महत्त्व अचधक वाटते. चवचवध कलािंा ज्म जीवनािा अथव समजून घेणे आचण इतरानंा 
समजावनू देणे यासाठीि असल्यामुळे जीवनाला चवरोधी अशी कलाि संभवणार नाही. कोणतीही कला 
घेतली तरी चतच्याद्वारे जड द्रव्यावर मानवी कल्पनािें प्रभतु्व प्रस्थाचपत होऊन आत्मानंदािा आस्वाद घेण्यािी 
सोय झाल्यािे आढळून येते. कलावतंाच्या मनात असलेले सौंदयव पाषाणातून, आकृचतवणातून, शब्दातून 
अथवा सुरातून प्रगट होत असते. ज्या अंशाने ते सौंदयव चसद्ध झाले असेल त्या अंशाने त्या कलाकृती चवर्श्ात 
अमर होतात आचण जीवनाला उदात्त करीत राहातात. जीवनकलेिी उपासना करणारा संत हा पाषाणादी 
बाह्य साधनािंा आश्रय न घेता आपली साधुत्वािी मागंल्यािी दशवने आपल्या प्रत्यि जीवनाति प्रगट करतो. 
जीवनातील प्रत्येक स्फूती ही कृतीसाठीि चनमाण झालेली असते. कृतीच्या उदात्ततेवरि जीवनािे मूल्य 
ठरते. जीवन अशुद्ध झाले असेल तर शुद्ध कला चनमाण होणार नाही. जीवनािा ताल सुटला की कला बेताल 
व्हावयािीि. माणसे िदु्र वृत्तीिी झाली तर त्या समाजात जीवन आनंददायक वाटणार नाही. िागंली चिते्र 
आचण दुरािारी माणसे ककवा वाईट चिते्र आचण सदािारी माणसे यापंैकी आपण कशािी चनवड करू? 
वाङ्मयात आदशव पुरुष-चस्त्रयािंी वणवने असण्यापेिा जीवनात तशा व्यक्ती दशवनाला चमळणे यात अचधक 
आनंद आचण औचित्य नाही काय? संगीतात बदसूर येऊ नयेत म्हणून जपतात. त्यािप्रमाणे ककबहुना 
त्याहूनही अचधक जीवनात बदसूर चनघू नये म्हणून जपणे अगत्यािे नाही काय? काव्यात शब्द चनवडून 
वापरावयािे पण भाषणात अपशब्दािंी गल्लत करावयािी हे बरे आहे का? वाङ्मय रसात्मक असते त्यापेिा 
जीचवत अचधक रसात्मक झाले पाचहजे. या दृष्टीने आपल्या सवव इंचद्रयानंी केवळ सत्यं-चशव-ंसंुदरािे पूजन 
करणारे संत हेि मोठे कलावान होत यात शकंा नाही. सवव कलािंी पचरणती या जीवन कलेति व्हावयास 
पाचहजे. 

 
आज भारतीय जीवन बेताल आचण बदसूर झाले आहे. जागचतक जीवनािाि तो कबदू असल्यामुळे 

जागचतक वातावरणात उत्पन्न झालेल्या अनेक चवकृतींिा मल त्यात उतरला आहे. जगात शास्त्रीय ज्ञानािी 
झपायाने वाढ झाल्यामुळे मनुष्ट्यजीवनाला उपयुक्त अशा अनेक सुखािंा पसारा चनमाण झाला आहे. पण 
संपत्तीच्या राशी भोवती असूनही अन्नािा कण पोटात न गेल्यामुळे मनुष्ट्याचं्या मुखावंर पे्रतकळा चदसत आहे. 
मानसशास्त्रािे चसद्धा्त आचण राजकीय व्यवस्थेिे चविार प्रगल्भतेला पोिूनही सामाचजक समाधान अगर 
संस्कृतीिी त्स्थरता उत्पन्न झाली नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य आचण चववेकवाद यानंी सामाजातील दौबवल्य आचण 
लढता यािंा संहार करण्यािा प्रयत्न िालचवला. समता आचण लोकशाही या तत्त्वानंी मनुष्ट्यमात्राला समथव 
आचण स्वतंत्र होण्यािी संधी आणून चदली. तथाचप प्रत्यि अनुभवात जुलूम वाढता आहे. आर्तथक बेकारीने 
उपासमारी होत आहे आचण पारतंत्र्य वाढून जीवन चनराश आचण चनरानंद झाले आहे. जीवनािे प्रश्न 
सोडचवण्यासाठी मोठमोठ्या क्राा्त्या आचण प्रचतक्राा्त्या होत आहेत. तथाचप अद्याचप जीवनािा धमव सापडून 
त्याप्रमाणे समाज वागल्याने तो सुखी होईल अशी त्स्थती चदसत नाही. 

 
संस्कृतीिे ऐवजी अशी चवकृती उत्पन्न होण्यािे कारण काय? मानवी संस्कृती केवळ सुखवादावर 

उभारता येणार नाही. व्यत्क्तस्वातंत्र्याच्या योग्य िेत्राति त्या तत्त्वािा चवस्तार झाला पाचहजे. 
आत्मचवकासाच्या बाबतीत व्यक्तीला स्वातंत्र्य चमळाले पाचहजे. परंतु भौचतक दृष्ट्या इतरािंा नाश करून 
स्वतःिा चवलास िालचवण्यािे कृत्य व्यत्क्तस्वातंत्र्यात न मोडता ते सामाचजक अत्यािारात मोडेल. शास्त्रीय 
ज्ञान ज्या मानाने वाढेल त्या मानाने त्यािा लाभ सवांच्या वायास आला पाचहजे. संपत्तीिी मालकी 
व्यक्तींच्या हातात न राहाता ती सवव समाजाच्या हाती गेली पाचहजे. आचण सवव समाजािे चहत ते आपले चहत 
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अशी चवर्श्कुटंुबी वृत्ती वाढली पाचहजे. आज चवर्श्कल्याण कितणाऱ्या उदार चवभतूींिे युरोपात वजन नाहीसे 
झाले असून ढोंगी मुत्सद्दी आचण लोभी व्यापारी यािें हातात सवव कारभार आला आहे. लोभ आचण भोग यावरि 
सवव आिार अचधचष्ठत झाल्यामुळे दे्वष आचण कहसा यािें साम्राज्य चवर्श्ावर चवस्तारत िालले आहे. नुसत्या 
उपदेशाने अथवा प्रचतदे्वष आचण प्रचतकहसा केल्याने ही चवस्कटलेली घडी नीट होईल असे मानून कोणी 
फसवणूक करून घेऊ नये. ही चवकृती ताचत्त्वक दृष्ट्या दुष्ट असून चतच्यात केवळ भौचतक सुखवाद आचण 
नात्स्तक जडवाद यािें चमश्रण आढळून येते. मानवी जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या उच्च श्रदे्धिी आचण उदात्त 
भावनािंी त्यात भयंकर उणीव राचहली आहे. 

 
या चवकृतीिा पचरणाम पािात्त्य वाङ्मयावरही पडत िालला असून ध्येयवादी आणी उदात्त सौंदयािे 

उपासक अशा लेखकापेंिा भोगलोलुप आचण स्वैरािारी वृत्तीिे लेखक आपल्या मोहक चलखाणाने उथळ 
मनािा ताबा घेत आहेत. पािात्त्य वाङ्मयािा महाराष्ट्राशी प्रथम पचरिय झाला त्यावळेी पािात्याचं्या थोर 
लेखकाचं्या उच्च चविारािंा येथील चवद्वद वगावर खोल पचरणाम झाला. त्यामुळे मराठी वाङ्मयात 
देशाचभमान, सामाचजक समता, ज्ञानसंवधवन इत्यादी गोष्टी प्रकटल्या आचण त्यािा आिारही महाराष्ट्र जनतेने 
जोमाने िालचवला. तथाचप अलीकडे युरोपातील चवकृतीने तेथील ध्येयवादाला शह चदल्यानंतर आमच्या 
समाजसुधारकासं वाटणाऱ्या आशा चनष्ट्फळ झाल्या. आता आमच्या इकडेही साचहत्यािी संसाराशी फारकत 
होऊन उथळ कलाचवलास चमरव ूलागला आहे. 

 
जीवनाच्या या चवकृतीला आचण वाङ्मयाच्या अंधःपाताला तोंड देण्यािे सामर्थ्यव चजच्यात आहे अशी 

नवसंस्कृती चनमाण करण्यािे ध्येय हृदयाशी बाळगून जीवनाच्या सवव िेत्रात शुद्धतेिा प्रवाह खेळचवणारे 
शकेडो वीर पाचहजे आहेत. जगाच्या इचतहासात अधःपाताच्या काळी समाजात नविैत्य खेळचवणारे लोक 
वारंवार चनमाण झाले आहेत. आजही युरोप-अमेचरकेत असे काही पुरुषाथी लोक या चवकृतीशी वाङ्मयातून 
आचण जीवनातून सारखे झंुजत आहेत. ज्यािंी दृष्टी केवळ पार्तथवाति रममाण झालेली नाही, चवर्श्ातील 
मागंल्यावर ज्यािंी अखंड श्रद्धा आहे, चवर्श्सेवेसाठी जे आपल्या सववस्वािे मोल अर्तपण्यास आनंदाने तयार 
आहेत, चवषमता पाहून ज्यािें अंतःकरण तळमळून जाते, ज्याचं्या चित्तात प्राचणमात्राबंद्दल चनवैर भाव नादंत 
आहेत, तै्रलोक्यािे राज्य चमळाले तरी जे सत्यापुढे त्याला तुच्छ मानतील, शत्रूंवर आचण छळकावंरही जे 
पे्रमि करतील आचण हृदयातून रक्तािी धार वाहत राचहली तरीही जे कोणत्या कहसेिा चविार मनात आणणार 
नाहीत असे चवर्श्कल्याणाथव देहगेहािी पवा सोडून चनघालेले चनभवय वृत्तीिे संत हेि आज जगािे तारक 
होतील. भारतीय संतानंी आपल्या इचतहासात हा िमत्कार एकदा नव्हे अनेकदा करून दाखचवला आहे. 
आचण श्री. साने याचं्या या संग्रहातील भावना तपासल्या म्हणजे या बाबतीत भारतीय परंपरा अद्याचप त्रचुटत 
झाली आहे असे वाटत नाही. ही श्रद्धा जोपयंत भारतीय रक्तात खेळत आहे तोपयंत भारतीय संस्कृतीच्या 
उज्ज्वल भचवष्ट्याबद्दल कोणी चनराश होण्यािे कारण नाही. 

 
चवर्श्ातील मागंल्यावरिा दृढचवर्श्ास संताचं्या जीवनािा मुख्य आलंब असल्यामुळे सामाचजक 

दुःखािे चनरसन करण्यास लागणारा उच्च आशावाद समाजात संति चनमाण करू शकतात. व्यत्क्तगत 
सुखािी अनास्था ही संतािंी सहज मनोवृत्ती असल्यामुळे चवर्श्चहताथव व्यत्क्तसुखािा बळी देण्यास लागणारी 
त्यागवृत्ती संति आिरून दाखचवतात. स्वाथािा आचण पशुवृत्तीिा आपल्या जीवनातून कायमिा वध 
केल्यामुळे चवर्श्पे्रम करण्यािी पात्रता संतामंध्येि उत्पन्न झालेली असते. सामा्य माणसे संसाराच्या 
आपत्तीनी गाजंलेली आचण चनराश झालेली असतात. त्यानंा सुखािा मागव चनमाण करून देण्यािे कायव या 
चवर्श्संसारी सं्याशानंाि करता येते. ध्येयवादी समाजसुधारक आचण आध्यात्मवादी संत यात वृत्तीिे साम्य 
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बरेि आहे. तथाचप संताचं्या अध्यात्मवृत्तीमुळे त्यानंा चनवरैता आचण चनरहंकाचरता सुलभ असते व त्यामुळे 
त्याचं्या चनष्ठेला अकहसेिे आचण शुद्ध पे्रमािे स्वरूप येते. दे्वषाने, मत्सराने, लालसेने आचण कहसाचप्रयतेने 
आहाळून जाणाऱ्या आजच्या जागचतक समाजाला समाधानािा मागव दाखवनू साचत्त्वकता संपन्न करण्यािे 
कायव अध्यात्मवादी संति करू शकतील. संताचं्या या चवचशष्ट शक्तीमुळे त्यानंा समाज चवकासात फार मोठे 
स्थान आहे हे सवांनी लिात बाळचगले पाचहजे. 

 
जीवन आचण वाङ्मय यािंा संबधं आगदी चनकटिा आहे. जीवनाच्या अप्रकट शक्ती प्रथम वाङ्मयात 

स्फूर्ततरूपाने प्रकट होतात आचण वाङ्मयात वावरणाऱ्या वृत्ती शवेटी जीवनात कृचतरूप घेतात. प्रत्यि 
जीनवािे मागे आदशव-जीवनािा—पूणवजीवनािा—रेया आहे. आदशव जीवनािी अस्फुट दशवने प्रत्यि 
जीवनात थोर कलावंताचं्या प्रचतभादृष्टीला चदसत राहातात आचदशक्ती ही शब्दरूपाने व्यक्त होऊ लागते. 
आचण सामा्य जनानंा आपल्या जीवनािा अथव समजण्यािे साधन म्हणून वाङ्मयािा अवतार झाल्यािे 
अनुभवास येते. वाङ्मयचनर्तमतीच्या मागे ही जीवनािी प्रकट होण्यािी धडपड असते हे ध्यानात धरले असता 
वाङ्मयकारानंा दैवी संपत्तीिे पुरुष, चदव्य दृष्टीिे द्रष्टे, क्राा्तदशी कवी, जीवनािे महषी अशी गौरवािी नावे 
का चदली जातात ते सहज चदसून येईल. वाङ्मय हा शब्द या चठकाणी व्यापक अथाने योचजला असून 
जीवनाच्या चदव्यतेिी साि पटचवणाऱ्या सवव कलाशक्तींिा वािक समजण्यास हरकत नाही. कवी, 
कलाकार, वाङ्मयकार हे शब्दही याि अथाने समजाव.े कवी जेव्हा केवळ पत्रकार अथवा काव्य-चशल्पी 
नसतो तेव्हा तो जीवनािा भाष्ट्यकार असतो. हे भाष्ट्य तकव मागाने चलचहलेले नसते. भावनाचं्या ओलाव्याने 
आद्रव झालेले आचण हृदयाच्या रसानंी रसाळ झालेले असते. सामा्य जनािंी दृष्टी दृश्यावरि इतकी दृढ 
झालेली असते की, दृश्यािे पोटी जी अनंत अदृश्ये सामावलेली आहेत ती त्यानंा कोणीतरी दाखवावी 
लागतात. कवीिे कायव हे असते की, आपल्याजवळिी चदव्यदृष्टी देऊन सासंाचरकानंा परम अथािी, ऐचहकानंा 
परलोकािी दशवने घडवनू आणावयािी. चनत्याच्या अवलोकनाने आंधळे झालेल्या स्त्री-पुरुषानंा साध्याही 
चवषयातील मोठा आशय दाखवावयािा. आवश्यकाच्या कोंडीत सापडलेल्या देहवाद्याला अनंत आकाश 
प्रदेशात आत्म्यािे स्वातंत्र्य लाभेल असे करावयािे. अपूणवतेच्या बधंनात सापडल्यामुळे असत्य, कुरूप आचण 
पापमय भासणारी सृष्टी सत्य, सौंदयव आचण साधुत्व यानंी पूणवपणे भरलेली आहे यािा पूणव प्रत्यय आणून 
द्यावयािा. महाकवी आपल्या उच्च सौंदयवदृष्टीने या चवर्श्ातील वस्तूमध्ये अडकून पडलेल्या परमशुद्ध अथाला 
आपल्या मूळच्या पूणव स्वतंत्र रूपात पाहू शकतो व त्या आदशव अनुभवािी गोड गाणी गात तो संसारात चफरत 
जातो. तो जेथे जाईल तेथे जीवनात ताजेपणा, साधेपणा व शुद्धपणा पसरतो आचण जीवनाला उदात्तता 
आणल्याबद्दल जग त्यािे कायमिे ऋणी राहाते. या वाङ्मयाने चनमाण केलेल्या सृष्टीत जीवनाला शुद्ध 
करण्यािे सववि धमव असतात. ती चनयतीच्या कठोर चनयमानंी चनबद्ध नसते. प्रत्यि जीवनातील सुखदुःखे 
आचण आशा-चनराशा यािंा एकाि आनंदरसात चवलय होऊन जातो. जड चनसगािी कविे उकलून आतील 
िैत्य प्रतीत होते आचण मानवी भावनािंी संकुचित आवरणे फुटून त्यातील चवर्श्व्यापी रसािी उपलब्धी होते. 

 
जीवनाच्या उच्च प्रदेशातून उत्पन्न होऊन संसाराच्या मरुभमूीत वाहणाऱ्या या भावगंगा संसाराला 

आरामािे स्वरूप आणतात. नाना फुलानंी आचण फलानंी ही भमूी भरून जाते. काव्यािा-वाङ्मयािा पचरपाक 
आनंद हा आहे, बोध ककवा उपयुक्तता नव्हे असे म्हणतात त्यािा खरा अथव समजला पाचहजे. काव्याने संसार 
मंचडत होतो आचण पचंडतही होतो. काव्यािा आनंद हा जीवनािा आनंद असल्यामुळे हजारो उपदेशापेंिा 
जीवनाला शुद्धता आणण्यािे सामर्थ्यव त्यात अचधक भरून राचहलेले असते. काव्यात ज्ञान असते ते जीवनािे 
असते. तकाच्या भाषेत ते सगळे माडंता आले नाही तरी तकाने जाणलेल्या ज्ञानापेिा ते अचधक चजवतं आचण 
म्हणूनि जीवनाला अचधक उपकारक असते. कलेिा नीतीशी संबधं काय? या प्रश्नािे खरे उत्तर हे आहे की 
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समाजाच्या चवचशष्ट व्यवस्थेसाठी रूढचवलेल्या चवचशष्ट नीचतकल्पनेच्या मयादा कला पाळीत नसली तरी ती 
जीवनाच्या नीतीिा आचवष्ट्कार करण्याकचरताि प्रकट होत असल्यामुळे ती आपल्या आिरणाने चतिाि प्रसार 
करील. जीवनाच्या मंगल श्रदे्धिा ज्यात भगं झालेला असेल ते काव्य वा कला या नावालाि पात्र नाही. तो 
केवळ शवािा शृगंार आहे. जीवन-चवरचहत वाङ्मय हा केवळ वचंितािा चवरंगुळा आहे. 

 
संताचं्या जीवनात प्रगट होणारी शुद्धतेिी तळमळ आचण कवींच्या काव्यात प्रगट होणारी सौंदयािी 

कळकळ या तत्त्वतः एकि आहेत. संत आपल्या जीवनात काव्य प्रगट करीत असतात, आचण कवी आपल्या 
काव्यात जीवन प्रगट करीत असतात. संत आपल्या जीवनाला कलेिे सौंदयव आणतात. कवी आपल्या कलेला 
जीवनािी शुद्धी अपवण करतात. दोघाचं्याही जीवनात परमसत्यािा आचवष्ट्कार सारखाि झालेला असतो. 
सत्योपासक तत्त्ववते्ता, सौंदयोंपासक कवी, आचण साधुत्वोपासक संत हे चवर्श्ातील थोर महात्मे आहेत. 
सत्य, सौंदयव आचण साधुत्व ही जीवनािी चवचवध तत्त्व ेआहेत. तथाचप जीवन हे एकचजनसी असल्यामुळे सत्य, 
सौंदयव आचण साधुत्व ही जीवनािी तीन दशवने परस्परचवरोधी नसून ती एकाि वस्तूिी तीन अचभधाने आहेत. 
प्रत्यि संसार हा जीवनाच्या प्रकटीकरणािे िेत्र असल्यामुळे त्यात अपूणवता आहे. अपूणव असल्यामुळेि तो 
अशुद्ध आहे. या अपूणवतेकडून पूणवतेकडे जाण्यािी ओढ म्हणजेि सृष्टीिा चवकास. या चवकासाला ज्ञान, पे्रम 
आचण कृती यािंी सारखीि आवश्यकता आहे. प्रािीन महषींमध्ये सत्यािे ज्ञान, सौंदयािे पे्रम आचण जीवनािे 
साधुत्व ही चमसळून गेलेली होती. मानवी संस्कृती शुद्ध आचण चवकासो्मुख राहावी असे वाटत असेल तर या 
चवचवध वृत्तींिी समाजात जोमाने जोपासना झाली पाचहजे. म्हणजे जीवन शुद्ध होईल आचण वाङ्मय चनमवळ 
होईल. 

 
समाजात या वृत्ती क्वचित चभन्नतेने आचण क्वचित अचभन्नतेने आढळतात. ज्या चठकाणी ज्ञानािा 

हव्यास, सौंदयािे पे्रम आचण शुद्धतेिी तळमळ या गोष्टी एकवटून प्रकट होतील त्याला ‘अयं समृचदतः सवो 
गुणानंा गणः’ असेि म्हणाव ेलागेल. जीवनािे साधुत्व आचण काव्यािे सौंदयव जेथे एकत्र अवतरले असेल त्या 
काव्याला भारतीय लोक ‘संत-काव्य’ अशा चवचशष्ट नावाने संबोचधतात. आधुचनक काळात चवर्श्-चवश्रुत 
रवी्द्रनाथ ठाकुर हे ‘संतकवी’ म्हणून उदाहरणादाखल सागंता येईल. पािातत्य राष्ट्रात रवी्द्रानां 
चमळालेली मा्यता पाचहली म्हणजे हे भारतीय ध्येय चवर्श्ध्येय होण्याच्या लायकीिे आहे याचवषयी शकंा 
राहात नाही. 

 
श्री. साने याचं्या जीवनािा आचण वाङ्मयािा साफल्याने चविार केला म्हणजे आत्तापयंत केलेल्या 

चवविेनातील चविार-सरणी त्यानंा पूणवपणे लागू पडते असे चदसून येईल. त्यािें काव्य त्यांच्या जीवनाशी 
अत्यंत चनगडीत झालेले आहे. त्यािें जीवन जसे भारतीय राचहले आहे तसेि त्यािें वाङ्मय-ध्येयही 
भारतीयि आहे. ‘स्त’ आचण ‘कवी’ याचं्या आतापयंत स्पष्ट केलेल्या भचूमका त्याचं्यात एकवटल्या 
असल्यामुळे त्याचं्या काव्याला ‘स्त-काव्य’ हा शब्द लावावयाला हरकत नाही. ‘संत-काव्य’ या दृष्टीने त्यािें 
स्थान कोणते ठरेल ते त्याचं्या काव्याच्या आधाराने ठरचवण्यािा प्रयत्न कचरता येण्यासारखा आहे. 

 
प्रस्तुत काव्यसंग्रहािे िार खंड पडतात. पचहल्या खंडातील कचवतात ज्याप्रमाणे भक्तीच्या काव्याला 

अग्रस्थान चमळाले आहे, त्यािप्रमाणे कवीिी ईर्श्रप्राप्तीिी तळमळ व्यक्त झाली आहे. तशीि कवीच्या 
जीवनातही इतर वृत्तींपेिा भक्तीि प्राधा्य चमळवनू राचहली आहे. आपल्या हृदयकसहासनावर अचभनव 
रमणीय आचण गुणचनधान अशी प्रभिूी मूती सदैव चवलसत राहावी अशी कवीिी प्राथवना आहे. कवीच्या 
मनोमंचदरात रामप्रभ ू बाल्यापासून बसून पे्रमसुखाच्या गोड गोष्टी सागंत असल्यािे कवीला स्मरत आहे. 
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तारुण्याच्या उमेदीत ध्येयािंी गदी उडाल्यामुळे कधी प्रचतभावान गं्रथकार व्हावे, प्रभावी सत्कवी व्हावे, अथवा 
इचतहास-संशोधक व्हाव ेअसे वाटाव.े तर कधी लोकसेवते रक्त आटवाव ेअसे वाटाव.े पण या कोणत्याि 
ध्येयाने मनाला चवसावा न वाटल्यामुळे पु्हा ईर्श्राच्याि पायी लोळण घ्यावी असा कवीिा ध्यास आहे. आपले 
मन संुदर व्हावे, आपल्या हृदयभवनात सववत्र प्रकाश भरून राहावा यासाठी कवीिे मन रातं्रचदवस झुरत आहे. 
रामाने जागृत व्हावे, आपले अंतर हसू लागाव,े आपला जीवनतरू पुत्ष्ट्पत आचण फचलत व्हावा या हेतूने तो 
मनमोहनािा धावा करीत आहे. देवाचवना कोणताि आधार नाही या व्याकुळतेने जीव कासावीस झाला तरी 
त्याच्या भेटीच्या अपेिेनेि केवळ रामासाठीि त्यािा जीव उरला आहे. रात्रीच्या वळेी इतर मंडळींना 
चदवसाच्या श्रमाने स्वस्थ झोप लागली तरी कवीने जागे राहावे, कोठडीच्या दारात उभे राहून बाहेर 
अंगणातील झाडािंी पाने सळसळली की ‘तो येतो आहे’, या आशनेे हात बाहेर काढून बसाव ेआचण चनराश 
होऊन अश्रू गाळाव ेअथवा आपण अशुद्ध आहो म्हणून देव भेटत नाही यासाठी कंचदलावर हात भाजून घ्यावा 
इतकी उत्कटता कवीच्या मनात उसळत आहे. देवाजवळ बसून रडावयािा छंद त्याला लागला आहे. या 
रामवडे्याच्या अंतरीिे दुःख इतरानंा समजणे शक्य नाही, म्हणून त्याने रघुरायाला आपली तळमळ एकातंी 
चनवदेन करावी, चनराधार होऊन प्रभलूा आपले िरण दाखचवण्यािी चवनवणी करावी, आपल्या आशा, चनराशा 
आपले अश्रू बरोबर घेऊन शतज्माच्या उपवासािे पारणे होईल या आशनेे आईच्या दाराशी उभे राहाव ेआचण 
दार उघडाव ेम्हणून चवनंती करावी, आपल्या जीवनाच्या पचडत वावरात प्रभनेू स्वतःच्या इच्छेला त्या प्रकारे 
मशागत करावी आचण जीवनबाग सजवावी अशी त्यािी इच्छा आहे. तथाचप त्याच्या भेटीिी अजून वाता नाही. 
‘येतो का तो दुरून’ या अत्यंत संुदर कचवतेत ही तळमळ व्यक्त झाली आहे. रडून रडून आता नयनातं मुळी 
नीरि राचहले नाही. अश्रूचवणे रडणे हे चकती दाहक असते हे बाहेरून पाहणाराला कसे समजेल? चकती 
चवनवण्या केल्या, अश्रूंिे सडे घातले, तरी दशवन होत नाही तर आता जगण्यात तरी अथव काय आहे? म्हणून 
कवीला ‘मी केवळ मरुनी जावे’ असे तीव्रतेने वाटू लागते. सृष्टीतील सारे लोक दुःखी चदसतात. या हसणाऱ्या 
सृष्टीत मी रडत राहाण्यापेिा मला नेत का नाहीस? चवनाकारण इतराचं्या आनंदात हा चमठािा खडा 
कशाला? सारी चनसगवसृष्टी हासत, नाित येत आहे आचण कवीच्या हृदयात मात्र नैराश्य पसरले आहे. आपली 
होडी बुडत आहे, आपल्याला कृपेिा हात हवा आहे. सववत्र अंधार दाटला आहे, एका चकरणािी यािना आहे 
असे आतीिे उद गार आहेत. आता तर चनराशाि गडद दाटली. हे जीवन व्यथव आहे. नव्हे मनुष्ट्यजीवनही 
व्यथवि आहे. आनंद हा भ्रमि आहे. सृष्टी स्वाथानेि भरली आहे. डोळे बाधूंन टाकले कवीने. नको ते दुष्ट 
दशवन! सगळे महात्मे-थोताडं आहे सारे. सारेि आसक्त. ते रामकृष्ट्ण नव्हते का चववकेानंदासंाठी व्याकुळ 
होत? जगात पूणव शुद्धता नाहीि! असा वैताग वाढला. हे पूज्य चदन, ही सृष्टीिी चशसारी, हा मनुष्ट्याबद्दलिा 
चतटकारा म्हणजे केवळ चनराशिेी प्रचतचक्राया! वैतागािी पराकोठी अशी की एक तत्त्वज्ञानि बनचवले कवीने 
त्यािे. Philosophy of Stone ‘पाषाण दशवन’ माणूस ही चवकृतीिी शवेटिी पायरी. पूणवता म्हणजे शातंता. 
माणसापेिा पशू चकती शातं! पशूपेिा वनस्पती! आचण वनस्पतीपेिा जड सृष्टी. पाषाण हीि त्स्थतप्रज्ञािी 
प्रचतमा झाली पाचहजे! अंमळनेरच्या ‘तत्त्वज्ञान-मंचदरात’ असताना या अवस्थेतून कवी गेला आहे. 

 
चनराश होतो बनतो भ्रचमष्ट 
चवकनचदतो व्यत्क्त जगद् -गचरष्ठ॥ 
 

हे हृदयािे बोल त्या अवस्थेिे दशवक आहेत. 
 

‘कैसे लाचवयेले मी दार’ या कचवतेत या भ्रमातून झालेली सुटका वर्तणली आहे. माझे रडणे माययाि 
कृतीिे आहे, 
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पायापंाशी माचणक मोती 
प्रकाशकसधू सदासभोती 
चभकार चतचमरी केली वसती 
आचण अता रडणार! 
 

या संुदर ओळीत या चवकृतीिी स्पष्ट कल्पना आल्यािे चदसते. आशाचनराशांच्या या हेलकाव्यातही कवीिी 
श्रद्धा वाढत आहे. आपली जीवनािी वले प्रभचू्या अंगणात लागलेली आहे. चतच्याकडे प्रभ ूदुलवि करणार 
नाही. आपली जीवन-कळी केव्हा तरी फुलेलि अशी ‘आशा’ कवीला वाटते आहे. अंतरीच्या 
वासनाचवकाराबंद्दल जरी त्याला तीव्र जाणीव आहे तरी 

 
ज्म-मरणािंी पाऊले टाकीत 
येतो मी धावत । भेटावया 
चदवसेंचदवस । होऊचन चनमवळ 
िरणकमल । पाचहन तुझे 
 

अशी त्याला खात्री वाटत असून तो ‘सो्यािा चदवस’ लवकरि उजाडल्याचशवाय राहाणार नाही याचवषयी 
त्याला चवर्श्ास वाटत आहे. 

 
या श्रदे्धच्या जोरावर आता जगाव ेअसे तर वाटतेि आहे. पण जीवनातील दुःखकारक प्रसंगी आनंद 

अनुभचवण्यािी सोयही आता झाली आहे. तुरंुगातील िक्की चपसण्यासारख्या प्रसंगी जात्याच्या खंुयावर 
परमेर्श्राच्या पायािीि कल्पना केल्यामुळे किता—भीती सरल्यािे आचण शोक—खेद गळाल्यािे ‘अचत आनंद 
हृदयी भरला’ या गीतात सुिचवले आहे. चवकासाला चवपत्तीिीही जोड होते यािी जाणीव झाल्यामुळे ‘आईिा 
मार’ या कचवतेतील वृत्ती अत्यंत चबकट प्रसंगी कवीला तारक होऊ लागली आहे. आता चनराशा आली तरी 
चटकत नाही. लगेि आशाही प्रगट होते. हा ‘चद्वचवध अनुभव’ सुरेख वर्तणला आहे. चवर्श्ावर चनरपेि पे्रम करावे 
आचण कोणी पे्रम करू लागले की, 

 
पे्रमाच्या पाठीमागे 
आशािें असती लागे 
 

हे ओळखून सावध रहाव ेव त्यानंाही सावध करावे, हा अनुभव कवीला आला आहे. आता ‘अश्रू’ हे हृदयशुद्धीिे 
साधन झाले आहे. दुबळ्या चनराशिेे चि्ह राचहले नाही. 

 
रड तू सदैव बाळा । भरू दे तुडंुब हृदय 
येईल भत्क्त मग ती । होईल सचच्चद उदय 
 

अशी आता साधना चसद्ध होत आहे. 
 

ईर्श्रचवषयक भक्तीिा आचवष्ट्कार समाजसेवते झाला म्हणजे त्याला चवशषे माधुरी प्राप्त होते. 
अचखल िरािर हे प्रभिूी कमवमय पूजाि करीत आहे अशी कवीिी श्रद्धा असल्यामुळे आपल्या जीवनात सववत्र 
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सेवा भरून जावी असा ध्यास त्याला लागला आहे. आपण प्रभचू्या चनत्य कामी याव.े आपल्या अंतःकरणात 
प्रभिेू वास्तव्य झाले, म्हणजे सवव िदु्र वासना आपोआप नाहीशा होतीलि अशी वृत्ती आता आहे. प्रभचू्या 
करातील पावा बनून आपला ज्म कृताथव व्हावा असे वाटू लागले आहे. भक्ती आचण युक्ती यािंा अनुभव 
एकाि सेवेत चमळावा असे चविार वाढत आहेत. 

 
‘मदंतरींिी चमसळून भत्क्त । मदीय कमी चमळवीन मुत्क्त’ असे ‘माझे ध्येय’ कवी सागंत आहे. 
 
‘येवो वसंत वारा’ आचण ‘हे संुदर अनंता’ या दोन कचवता फार संुदर उतरल्या आहेत. सृष्टीत वसंत 

आला तरी आपल्या मनात अद्याचप चशचशरि आहे, याबद्दल कवीला वाईट वाटत आहे. 
 
संसार मायभिूा । सारा धुळीत आज 
काही करावयाला । येई मला न काज 
 

अशी देशभक्ती ईर्श्रभक्तीत चमसळून जात आहे. अथवा ईशभक्ती देशभक्तीत पचरणत होत आहे. 
 
त्वत्स्पशव अमृतािा । मजला मृता चमळू दे 
मम रोम-रोचम रामा । िैत्य संिरू दे 
 

या गोड ओळी गुणगुणत राहाव्या इतक्या मधुर आहेत. दुसऱ्या कचवतेत सायंकाळच्या सृष्टीवैभवािे अत्यंत 
हृदयस्पशी वणवन आहे. कवीला चनसगािे चवलिण वेड आहे. पाने, फुले, आकाश आचण पाऊस यात तो 
देहभान चवसरून जातो. आकाशातील श्यामल मेघानंा सुवणािी चकनार चमळाल्यामुळे  

 
घालूचनया चकरीट । का्हाि का उभा तो 
ऐसा कधी कधी तो । आभास गोड होतो 
 

अथवा 
 
होताि वासरा्त । होताि भास्करा्त 
जणू पूर वैभवाला । िढतो वरी नभात 
 

हे पाचहल्यानंतर कवीच्या मनात उदात्त आशावादािे सूर येतात आचण कवी 
 
येता समीप अंत । जीवासही अनंत 
ऐसे चमळेल भाग्य । करू मी चकमथव खंत? 
 

असा स्वतःलाि धीर देतो. 
 

या दो्ही कचवता समग्र वािल्या पाचहजेत इतक्या त्या भावपूणव, सहजस्फूतव आचण आशावादाने 
भरलेल्या आहेत. 
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‘हृदयािे बोल’ यात सवव मनःत्स्थती कवीने एकवटली आहे. आशा-चनराशा वर्तणल्यावर कवीिी 
मागणी हीि आहे की, आपल्या सवव इंचद्रयानंी ईशपदाभोवती प्रदचिणा कराव्या. आपल्या सवव कृतींच्या मागे 
ईर्श्रािी चवलोभनीय श्यामल मूती पार्श्वभमूीच्या रूपाने रहावी, आचण आपल्या सवव कमात मागंल्य प्रगट 
व्हाव.े 

 
‘जीवनात मायया सदा, राम गुंफीन’ या संुदर गीतात फारि पे्रमळपणा भरलेला आहे. मूळच्या एका 

प्रख्यात स्त्रीगीताच्या िालीवर यािी रिना झाल्यामुळे त्यात चवशषेि मादवव भासते. त्यातही आमच्या इंचद्रयांनी 
सत्यं-चशव-ंसंुदरम् िे पूजन कराव ेहीि तळमळ आढळून येते. 

 
चदव्य आनंदािे िण कवीने अनुभचवले आहेत आचण त्याचं्या आधारावर त्याला पूणवतेिी शक्यता पटली 

आहे. गाडी धीरे धीरे हाकीत गेले असता इष्ट स्थानी पोिू असा आत्मचवर्श्ासही उत्पन्न झाला आहे. ‘प्रभ ुमम 
हृदचय आज येणार’ या कचवतेतील आर्श्ासन कचवजीवनाला फुलचवण्यास समथव आहे. 

 
या खंडातील शवेटिी कचवता ‘फुलािी आत्मकथा’ आहे. कवीिे जीवनचवषयक सवव तत्त्वज्ञान त्यात 

स्पष्टि आले आहे. श्रद्धा आचण तपस्या याचं्या आधाराने मानवी आत्मा परमेर्श्री प्रसादाला पात्र होतो आचण 
सेवते त्यािी पचरणती झाली म्हणजे कृताथवता होते असा त्यािा साराशं आहे. 

 
जीवनािी आधारशक्ती ही काय स्वरूपािी आहे हे मनुष्ट्यबुद्धीला समजणे अशक्य प्राय आहे. तथाचप 

आपल्या जीवनात अत्यंत उच्च अशी अवस्था ज्या नैचतक मूल्यानंी उत्पन्न होते त्याचं्याि द्वारा त्या शक्तीिे 
माणूस आकलन करू शकतो कवी हा भावनेति खेळत, वाढत असल्यामुळे आपल्या अंतःकरणातील उच्च 
आकािंा वणवन कचरताना त्याला रंग आचण रूप चनमावे लागते. चवर्श्शक्तीला कसेही वर्तणले तरी ते वणवन 
अपुरेि होईल. मानवी पूणवतेच्या कल्पनाही मानवी बुद्धीनेि मयाचदत होतात आचण त्यामुळे चवर्श्शक्तीिे 
मानवी रीतीने केलेले वणवन उच्च तत्त्वज्ञानदृष्ट्या नेहमीि गौण समजले जाते. तथाचप धमव-भावनेिा पचरपोष 
होण्याच्या दृष्टीने या चित्रकल्पनानंा मानवी जीवनात महत्त्वािे स्थान आहे. काव्यािा अथव वाच्याथाने न घेता 
ध्वनीने घ्यावयािा असतो ते यासाठीि. वरील कचवतात कवीिी ईर्श्रदशवनािी तळमळ म्हणजे पूणवतेिी 
तळमळ आहे, हे ध्यानात बाळगल्यास आधुचनक परंपरेत वाढलेल्या वािकानंाही या भावनाशंी समरस होता 
येईल आचण रसास्वाद घेता आल्यामुळे आनंद चमळचवता येईल. रामकृष्ट्णाचद नाव ेऐचतहाचसक व्यक्तींपूरती 
मयाचदत राचहली नसून भारतीय संस्कृतीत त्यानंा अत्यंत व्यापक अथव आला आहे. आचण त्याि भावनेने कवीने 
त्यािंा उपयोग केला आहे. ईर्श्रप्राप्तीमागे म्हणजे जीवनाच्या पूणवतेमागे लागलेल्या पुरुषांना काही चवकृती 
जडण्यािा संभव असतो. स्वाथववृत्ती नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात पुष्ट्कळ वळेा लोक-संग्रहकारक कमािा सुद्धा 
नाश होतो आचण भोग त्यागाच्या कल्पनेने केवळ जीवनाथव इंचद्रयपोषण देखील पापमय वाटू लागते. सुदैवाने 
श्री. साने याचं्या लेखनात या चवकृती फारशा आढळत नाहीत. तथाचप, जेथे आढळतील तेथे त्या चवकृतींकडे 
वािकानंी िमावृत्तीनेि पाचहले पाचहजे. काही वळेा साधकाच्या अवस्थेत असताना या चवकृती अपचरहायव 
असतात. त्याचं्या मागिी चदव्यतेिी तृष्ट्णा पाहून आपण समाधान मानले पाचहजे. श्री. साने याचं्या भत्क्तपर 
कचवतावंरून ते एक उच्च प्रकारिे साधक आहेत हे चदसून आलेि आहे. पूणावस्थेिी प्राप्ती झाल्यािे ते बोलत 
नाहीत. आचण ज्या दृष्टीने ते पूणवतेकडे पाहात आहेत, त्या दृष्टीने सवांशी पूणवता प्राप्त होण्यािा संभवही नाही. 

 
मनोवृत्तींवर जय चमळचवण्यासाठी युरोपातील मध्यकालीन संतांिा िालणारा प्रयत्न बरािसा कृचत्रम 

आचण वैयत्क्तक स्वरूपािा होता. सगुण पूजा, भजन, नामस्मरण, मठवास, देहदंड इत्यादी प्रकार िालत. 



 

अनुक्रमणिका 

क्वचित ध्यान-धारणादी योगमागािाही अवलंब होई. या बाबतीत भारतीय संतािें आचण चवशषेतः महाराष्ट्रीय 
संतािें साधनमागव अचधक सरळ आचण संसारात राहून साधावयासारखे असत. तरीही केवळ नामस्मरणाला 
जास्त महत्त्व आलेि होते. आधुचनक काळी धमािी कल्पना सामुदाचयक होत िालली आहे आचण जनसेवा 
हाि मुक्तीिा मागव होऊ लागला आहे. यामुळे मुक्तीिा अथव केवळ व्यत्क्तसापेि न राहाता तो समाजालाही 
उपकारक होत आहे. भक्तीिे अंतरंग सेवेच्या बचहरंगाशी जोडल्याने समाजसुखाला सात्त्वकता लाभते आचण 
आत्मचहताला जडतेिे स्वरूप येत नाही. संसार मस्त होत नाही आचण धमव आळशी राहात नाही. भक्तीिी 
शुद्ध स्वरूपात जोपासना केल्याने लोक-संग्रह आचण मुक्ती या दोनही ध्येयािंा लाभ घडतो. 

 
भक्त हा ज्या मागाने जीवनाशी समरस होत जाईल, त्या मानाने त्यािे सेवािेत्र व्यापक होत जाईल. 

यािा अथव संसारातील सवव भानगडीत त्याने गुंतून पडाव ेककवा इतराचं्या जीवनात व्यथव ढवळाढवळ करावी 
असा नव्हे. परंतु आपली सेविेी दृष्टी व्यापक आचण शुद्ध बनवावी. सवव प्रकारच्या आसक्तींपासून त्याने 
आपल्या चित्तािी सोडवणूक करून घ्यावी, आचण आपल्या वृचत्तभेदाप्रमाणे वायास येणारी सेवा करून ती 
ईर्श्राच्या पायी चनष्ट्कामतेने अपवण करावी. श्री. साने याचं्या भक्तीिी कल्पना अशीि असल्यामुळे त्याचं्या 
ईर्श्रभक्तीिे पयववसान सात्त्वक देशभक्तीत झाले आहे. देशभक्ती म्हणजे दचरद्रनारायणािी सेवा. 
ईर्श्रभक्तीिी जशी इचतहासात चवकृती झालेली आढळते त्यािप्रमाणे देशभक्तीच्या शुद्ध कल्पनेिीही चवकृती 
आज सवव जगभर पसरलेली आहे. असली पाशवी सुखाच्या मागे धावणारी देशभक्ती कहदुस्थानला कधीि 
करता आली नाही. आजही तसली चवलासी देशभक्ती आपल्या येथे रुजणार नाही. देशभक्ती म्हणजे 
शजेारधमव. आजच्या काळात तो स्वदेशी धमव. प्रचणमात्रािें पालनपोषण होऊन चवकासाला योग्य वातावरण 
त्यानंा चमळाव ेयासाठी आवश्यक त्या वृत्ती, आचण वस्तू चनमाण करणे हे देशभक्तीिे मुख्य सूत्र आहे. त्यात 
दे्वषाला जागा नाही. लोभाला वाव नाही. भारतीय स्वातंत्र्य हे सवव भारतीयाचं्या रिण-वधवनासाठी जसे 
असेल, तसेि ते जगातील इतर राष्ट्राचं्याही रिण-वधवनाच्या आड येणार नाही. भक्तीच्या अंकुशाखाली 
वावरणारी देशसेवा या प्रकारिी होईल. श्री. साने याचं्या गाण्यात हीि देशभक्ती भरून राचहलेली चदसेल.  

 
दुसऱ्या खंडातील कचवतात ही व्यापक दृष्टी वापरलेली आढळेल. या कचवता समाज-चवषयक, 

संसारचवषयक आहेत. त्यात समाजात आज आढळून येणारी धार्तमक जडता, वैिाचरक कृपणता दाखचवली 
आहे. आता कवीला जीवनातील चदव्यता चदसू लागली आहे. व ती तो इतरानंा आशावादाने सागंत आहे. 
‘मेघासारखे जीवन’ ही आत्मचनष्ठ कचवता िागंली आहे. संतािंा नवीन सं्यास वर्तणला आहे. पे्रमधमािा 
मचहमा गाइला आहे. गं्रथािें महत्त्व, चमत्रपे्रमािे मधुरत्व, सणािें रहस्य, एकदोन कथात्मक कचवता आचण 
काही इंग्रजी कचवतािंी रूपातंरे आली आहेत. या सवव चवषयाचं्या चनवडीत कवीिी एक चवचशष्ट ताचत्त्वक दृष्टी 
आचण भावनेिी नाजुक वृत्ती चदसून येते. ‘परी बाळाला सकळ ती समान’ या कचवतेतील बालमनािी अव्याज 
मनोहरता अत्यंत हृदयभेदक आहे. अंतःकरण रचसक असेल तर सृष्टीत चकती उदात्तता भरलेली आढळते, 
यािा ही कचवता उत्कृष्ट नमुना आहे. ‘कसे तरी मग जग चदसते’ यात संसाराला रमणीयता आणणाऱ्या वस्तू 
सागंून व त्या नसत्या तर जग कसे चदसले असते असे चविारून वािकािी शुद्ध वृत्ती जागृत केली आहे. इंग्रजी 
कचवतातंील कल्पनािें चनवडीत देखील तीि शुद्ध वृत्ती वापरलेली आढळून येईल. 

 
यापुढील चतसऱ्या खंडात मातृभमूीिे पे्रम ही एकि भावना भरून राचहली आहे. श्री. साने याचं्या 

अंतःकरणात स्त्रीिे मातृरूप इतके व्यापून राचहले आहे की ज्मदात्री माता, अन्नाच्छादन देऊन वाढचवणारी 
आचण भत्क्तभावािे वळण लावणारी भारतमाता आचण चवर्श्मंगलाच्या ध्येयाकडे बोलचवणारी जग्माता या 
मातृत्रयीिे त्याचं्या काव्यात अखंड स्तोत्रगायन िाललेले असते. आपल्या कचवता व लेख चवद्याथी माचसकात 
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‘मातृ-भक्त’ या नावाने ते प्रचसद्ध करीत असत. त्याचं्या मातृसूक्तािंी भाषा चकत्येक वळेा इतकी मोघम असते, 
की ते कोणत्या मातेिे आवाहन करीत आहेत हे स्पष्ट होत नाही व त्यामुळे त्यािें माधुयव अचधकि वाढते. मराठी 
भाषेत संतानंी जग्माउलीला आळचवले आहेि आचण श्री. साने याचं्या ‘मातृगीतानंी’ इतर स्वरूपािेंही पूजन 
करण्यािी सोय झाली आहे. मातृपे्रमािा इतका मधूर आचवष्ट्कार अ्यत्र सापडत नाही. 

 
‘मनमोहन मूती तुझी माते’ या संुदर कचवतेत भारतमातेिा मचहमा वर्तणला आहे. ही कचवता 

देशसेवकाचं्या प्राथवनेत जाऊन बसली आहे. सकल जगाला पे्रमाने कुरवाळणारी, आपल्या अमृतस्पशाने शातं 
करणारी, सकळ धमांना बालकाप्रमाणे स्नेहाने वाढचवणारी, भेदभाव न मानणारी, अशी भारतमूती ध्यानी 
ठेवनू चतच्या सेवते मरणही सुधारस वाटतो, अशी कवी ग्वाही देत आहे. आधीि कवीिे भावनोत्कट हृदय 
आचण भारतीय स्वातंत्र्यािी नौबत देशात झडू लागली, त्याबरोबर कवीिे सारे जीवन स्वातंत्र्यरसाने भरुन 
गेले. लाहोरला स्वातंत्र्यािा ठराव पास झाला. १९३० साल उजाडले आचण कवी म्हणतात ‘माययाही हृदयात 
उजाडले.’ शाळेतील नोकरी सोडून ते स्वातंत्र्याच्या िळवळीत सामील झाले. आचण आजपयंत त्याति सेवा 
करीत आहेत. स्वातंत्र्य-समर स्थचगत झाल्यामुळे दचरद्रनारायणािी प्रत्यि सेवा करण्यािे कायव सुरू झाले 
आहे आचण श्री. साने हे खानदेशातील भागात ग्रामसेवाकायव करीत आहेत. 

 
मातृभमूीिे पे्रम त्यानंा चकती वाटते ते पुढील ओळींवरून चदसेल—  
 
तुयया धुचळमाजी वाटे लोळणे सुखािे 
इथे पाय पावन चफरले राम-जानकीिे 
 

‘प्रभ ूभारतीिे वैभव केठे गेले?’ या कचवतेत आलेला भारतीय प्रािीन वैभव आचण आधुचनक चवपन्नता यािंा 
चवरोध हृदयस्पशी झाला आहे. उपचनषदाचं्या भमूीत चवषमता भरली, अमृतत्वािा घोष िाललेल्या भमूीत 
मरणािा डर भरला, सत्यदेवाचं्या जागी अमृतदेव चदसू लागले, असे वणूवन प्रभलूा आपली भीषण भेरी 
गजवचवण्यािे आवाचहले आहे. ‘जा रे पुढे, व्हा रे पुढे’, ‘हा देश वैभवी ्यावा’, ‘तुफान झालो’, ‘गाऊ मी कसले 
गाणे’, ‘स्वातंत्र्यानंदािे गाणे’, ‘खरा हुतात्मा’, ‘नव युवक’ इत्यादी कचवतातूंन चनरचनराळ्या प्रकारानंी पण 
देशभक्तीिेि चविार आले आहेत. ‘बालवृद्धसंवाद’ लाबंट असला तरी काही चठकाणी आकषवक झाला आहे. 
‘स्वातत्र्यचदन-दशवन’ ही एक िागंली कचवता आहे. ‘खरे सनातनी’ या कचवतेत सनातन धमाच्या नावाखाली 
समाजात िाललेले अधमािे प्रकार कसे अयोग्य आहेत आचण खरा धमव कसा उदार आचण पे्रमपूणव असतो, 
यािे मनोहर वणवन आले आहे. 

 
भारतमातेिे दै्य पाहून कवीिे मन कळवळून जाते. उदात्त संस्कृतीला ज्म देणाऱ्या, संतऋषींच्या 

या पचवत्र प्रदेशाला हीन कळा आलेली पाहून आपल्या सववस्वािे खत घालून पु्हा हे राष्ट्रीय उद्यान फुलवाव-े
सजवाव ेअसे त्याला वाटते. आपण इतके सत्पुत्र असता मातेिे दास्यमोिन होत नाही याबद्दल त्याला लाज 
वाटते. आपल्या कतवव्यपालनाने आपण स्वातंत्र्य पु्हा आणू शकू या आत्मचवर्श्ासाने तो तरुणासं 
देशकायासाठी आवाहन करीत आहे. व्यक्तीिा प्रपिं तूतव काही काळ बाजूस ठेवनू या राष्ट्र-प्रपंिास सवांनी 
लागाव े अशी त्यािी चशकवण आहे. राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरि सामाचजक उद्धारही झाला पाचहजे. खरे 
स्वातंत्र्य एकागंी असू शकत नाही. देशािा खरा उद्धार हा सवांगानंी एकदम होत असतो यािी त्याला स्पष्ट 
जाणीव आहे. आचण स्वातंत्र्याबरोबरि त्याने समानतेिी सद्धमािीही गाणी गाइली आहेत. कवीिा देशाचभमान 
हा व्यापक आहे. शुद्ध आहे. भारतमातेिी गाणी गाण्यात त्याला आनंद वाटतो. केवळ प्राचंतक अचभमान त्याला 
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रुित नाही. जातीय वृत्ती त्यात नाही. तथाचप महाराष्ट्राचवषयी त्याला यथाथव अचभमान आहे आचण या 
संग्रहातील एकदोन कचवतातं तो िागंल्याप्रकारे व्यक्त झाला आहे. ‘राणा प्रताप’ आचण ‘महात्माजी’स या 
स्फुट कचवतातंही स्वातंत्र्य पे्रम आचण त्यागािी तळमळ प्रगटली आहेत. 

 
िवर्थ्या खंडात ‘सत्याग्रही’ नामक खंडकाव्य आले आहे. मुद्रण-स्वातंत्र्याच्या मुस्कटदाबीमुळे ते 

संपूणव स्वरूपात येऊ शकले नाही. तथाचप, वािकानंा ते अपूणवसे भासणार नाही. या खंडकाव्यात कवीिे सवव 
काव्यसामर्थ्यव आचण चविारसववस्व एकवटून आली आहेत. चत्रिनापल्लीच्या तुरंुगात असताना तेथील 
सत्यनारायण नावािा एक अल्पवयी सत्याग्रही बदंी अचतसाराने मरण पावला. वस्तुतः तो सत्याग्रह करून 
आला नव्हता. पण इतर स्वयंसेवकाबंरोबर त्यालाही पकडून चशिा देण्यात आली होती. चशिा झाल्यानंतर 
मात्र त्याच्या स्वाचभमानी वृत्तीला जागृती आली. माफी मागून सुटाव ेम्हणून त्याच्या घरच्या मंडळींनी पुष्ट्कळ 
प्रयत्न केले. मरण समोर चदसू लागल्यावरही त्याने माफी मागण्यािा चविार मा्य केला नाही. आनंदाने मरण 
स्वीकारले. या घटनेिा आमच्या सवांच्याि मनावर पचरणाम झाला. श्री. साने यानंी त्यावर लगेि काव्य 
रचिले. सत्याग्रहाचवषयक सारेि तत्त्वज्ञान त्यात गोवण्याच्या कल्पनेने मुळािा बराि चवस्तार झाला आचण 
त्याला खंडकाव्यािे रूप आले. माताचपत्यानंी मृत पुत्राचवषयी केलेला शोक इतक्या उत्कटतेने वर्तणला गेला 
आहे की, ते वणवन वािताना वािक ढळढळा रडल्याचशवाय रहात नाही. 

 
अंधार आज भरला भरल्या घरात 
त्याहून दाट भरला भरल्या मनात! 
लावी कुणी तचर तदा सदनात दीप 
आशा नसे चतळ परी हृदयासमीप! 
 

असली हृदयभेदक चिते्र त्यात अनेक सापडतील. आईच्या तोंडी इतके घरगुती शब्द आचण स्वाभाचवक 
कल्पना घातल्या आहेत की, वािकाला आपण चजवतं पात्राशंीि बोलतो आहोत असा भास होतो. कवीिी 
उच्च शब्दशक्ती येथे प्रकट होते. 

 
फत्तरासही फुटतील झरे राजा 
चकती पडचतल हृदयास घरे मायया 
काय समजाचवशी? बोलसी कशाला 
जगी समजावी कोण माउलीला? 
 

असल्या श्लोकानंी हृदय चवदीणव होणार नाही असा कोण वािक असेल? अचतशय थोड्या शब्दानंी एखाद्या 
प्रसंगािे वधेक चित्र चनमाण करण्यािी कला कवीजवळ आहे. ‘रात्रीिे बाहेरिे स्वरूप’ या खालील बारा 
ओळी वािल्याने कोणािीही खात्री पटेल. 

 
या काव्यात कथानक चवशषेसे नाहीि. सत्याग्रह-तत्त्वज्ञान सागंण्याच्या चमषाने कथानक आले आहे. 

कवीला आपल्या समाजात काय काय चविार यावयास पाचहजेत, कोणत्या वृत्ती चनमाण झाल्या पाचहजेत ते 
सवव या पुढील भागात आलेले आहे. त्यात प्रथम ‘लोकाचं्या मनोवृत्तींिे’ वणवन करून उन्नती व्हावयास केवळ 
भावना अथवा वल्गना उपयोगी पडत नाहीत. णवचार, भावना आचण कृती या चतघािें मीलन व्हावे लागते असे 
म्हटले आहे. ‘दीन-शरण्या शुभ-लावण्या’ हे मातृगीत फार ओजस्वी झाले आहे. संस्कृतीच्या सवव चविारािें 
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सार यात सामावले आहे. या पुढील श्लोकात जगातील सवव राष्ट्रे स्वातंत्र्याने चवराजत आहेत. भारताला मात्र 
अद्यापी पारतंत्र्यात चखतपत पडावे लागले आहे, या चवषयी कवी-मनाला हळहळ वाटते. कहदी स्वातंत्र्यािे 
आड स्पृश्य-अस्पशृ्य, कहदु-मुसलमान असे झगडे उभे आहेत. त्यािंा कोणत्या दृष्टीने चनकाल लावला पाचहजे 
यािा कवीने उत्कृष्ट ऊहापोह केला आहे. अस्पशृ्यता हा आपल्या उदार धमावरील कलंक असून आपण तो 
लवकरि धुऊन टाकला पाचहजे आचण मुसलमानाबंद्दल केवळ दे्वषभावनेने चविार करण्यािे सोडून चदले 
पाचहजे. इस्लामी संस्कृतीमध्ये ज्या उदात्त गोष्टी आहेत त्यािंा अभ्यास वाढला पाचहजे. संशयाने कलुचषत 
झाले म्हणजे मनािी मतै्री अशक्य होते. समाजात िोभकारक प्रसंग घडले असता चित्तािी शातंता कायम 
चटकचवणे आचण तात्काचलक प्रसंगाचं्या बऱ्यावाईट ऊमीनी चनत्य तत्त्वािें दशवन झाकोळले जाणार नाही अशी 
जबाबदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. िुद्र वृत्तींच्या आहारी जाऊन कलहाला प्रवृत्त झाल्यावर धमव, जाती 
इत्यादी कल्पनािें चमश्रण करून देणे तर फारि अश्लाघ्य आहे. अचविारी अनुयायाचं्या अमानुष आिारानंी 
धमािे नाव इचतहासात अनेक वळेा कलंचकत झाले आहे. या धमववडेावर सद्धमािा प्रसार हाि एक उपाय 
आहे. नुकसान सोसूनही सत तत्त्वािंा आिार करण्यानेि समाजात शातंता आचण सदािार चनमाण होतात. 
भारतीय संस्कृती सत्य-संग्राहक वृत्तीिी असल्यामुळे धमवकलहािे चनमूवलन होण्यास सवव धमांिा पे्रमाने 
अभ्यास करणे आचण प्रत्येकाला चवकासाला आवश्यक अशा संधी चमळवनू देणे याि गोष्टींवर येथे भर चदला 
जातो. जातीय आंदोलनाचं्या या काळात ही उच्च धमववृत्ती समाजात पसरचवण्यािी अत्यंत जरूरी आहे. 
महंमद, चिस्त, बुद्ध ह्याचं्या उपदेशािी महती श्री. साने यानंी अत्यंत आत्मीयतेने वर्तणली आहे. 

 
लोखंडाहुचन अत्ग्न थोर, जल ते अग्नीहुनी उद बळ 
वारा वाचरहुनी तयाहुन असे मोठा चगरी चनिल 
त्या अद्रीहुनी, थोर जे सदय जे चनष्ट्पाप जे अंतर 
ऐसे या जगतास चनत्य कचरते श्रीमत्कुराण जाचहर 
 

या श्लोकातील कुराण शब्दामागे श्रीमत हे चवशषेण इतके सहज आले की प्रथम हा श्लोक वािल्यावर त्यातील 
शुद्ध भावनेने माझे मन अगदी द्रवनू गेले. श्री. साने यानंी या रिनेने महाराष्ट्रास अगदी अचभनव अशी दृष्टी 
चदली आहे, यात मला शकंा नाही. अचभमानाच्या आंधळ्या वृत्तीने वागताना समाज परस्पर दोषािेंि आघ्राण 
कचरतात. कालाइलने म्हटले आहे, “Nations like dogs, seem to approach each other some times 
only to sniff at the shameful parts.” या कदवमी वृत्तीनेि संसारात सववत्र चिखल उपसलेला आढळतो. 
सत्यािा उपासक असे कधीही करणार नाही. त्याला आपल्याप्रमाणेि इतरािें दोष पाहूनही फार वाईटि 
वाटेल. इतराचं्या गुणािंा तो गौरवि करील. स्वतःला उदात्त बनचवण्यानेि आपण इतरािंी उन्नत्ती करू 
शकतो. या वृत्ती चजतक्या सववसामा्य माणसापंयंत जाऊन पोितील चततके भारतीय उत्थान सुलभ होईल. 
भारतीय स्वातंत्र्य या उदात्त संस्कृतीिा जगाला संदेश पोिचवण्यासाठी चनमाण करावयािे आहे. 

 
शातंीिा जगास सत्पथ भला दावावया भारत 
होतो मुक्त, म्हणून ईर्श्रकृपे तो जाहला ना मृत 
 

अशी कवीिी श्रद्धा आहे. 
 

हे चविार अव्यवहायव वाटतील, पण मग सत्य हेि अव्यवहायव ठरेल. जीवन हेि अव्यवहायव होईल. 
सरळ मनाच्या मनुष्ट्याला असे वाटणार नाही. सुखाथी मनुष्ट्यािी गोष्ट सोडा, ध्येयाथी मनुष्ट्य असे कधीि 
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मानणार नाही. चवर्श्ाच्या इचतहासात या ध्येयाथी पुरुषानंी अनेक वेळा अव्यवहायव सत्ये व्यवहायव करून 
दाखचवली आहेत. या ध्येयाथीिे स्तोत्र श्री. साने यानंी फारि संुदर वर्तणले आहे.  

 
सत्याच्या समाजात प्रसार व्हावयािा तो केवळ उपदेशाने होत नाही. सत्यासाठी जी सत्याथी पुरुष 

तपिया कचरतात, सुखािा जो होम कचरतात, त्या तपियेतून, त्या होमातून सत्यािी चदव्य मूती चनमाण 
होऊन्न जनमानसामध्ये प्रचतष्ठा पावते. सत्र्ािी असिाऱ्र्ािा सुखािी राहता रे्त नाही सत्य आचण सुख ही 
चवर्श्जीवनािी लिणे असल्यामुळे संपूणव जीवनात ती दो्ही अचवरोधाने वागतील असे मानण्यास हरकत 
नाही. परंतु चवर्श्जीवन अद्याचप चनमाण व्हावयािे आहे. आचण ते चनमाण करण्यािे सामर्थ्यव व्यत्क्तजीवनातूनि 
चनष्ट्पन्न होत असल्यामुळे व्यक्ती ही सुखाथी होऊन िालणार नाही. व्यक्ती चजतकी सत्याथी असेल, त्या 
मानाने समाजातील अपूणवता नाहीशी करण्यािे प्रयत्न चतिे हातून होतील आचण चवर्श्जीवन सुखी होण्यािे 
ध्येय शक्य कोटीत येऊ लागेल. ज्या पुरुषाला हे ज्ञान असते तो सत्याथी बनतो. सत्यासाठी सोसावा 
लागणारा छळ त्यािे चित्तािी शातंी ढवळू शकत नाही. तो एक एक सत्य आपल्या मरणािे मूल्य देऊनही 
समाजात चसद्ध करत जातो. समाजािी उन्नती आचण समाजािे सुख या सत्याथी वीराच्या मरणातूनि पैदा 
होतात. समाजाने यािेंि स्तवन केले पाचहजे. सुखाथी व्यवहारितुर माणसानंा या सत्याथींिे श्रेष्ठत्व नडू 
लागले म्हणजे सत्याथीच्या ध्येयवादाला ते नाव ेठेव ूलागतात. तथाचप, समाजाने पुत्ष्ट्पत वाणीने भलूुन जाऊ 
नये आचण सत्याथीिी कास सोडू नये. 

 
घालोनी स्वचशचर चकरीट कंटकािंा 
हालािंा चमरवुन कंचठ हार सािा 
मृत्यलूा चनरखुचनही करी िाल 
भेटाया मुचदत अशास चवर्श्पाळ 
 
अशा ध्येयाथी पुरुषाचं्या तेजस्वी जीवनामुळे समाजात कतवव्यस्फूती जागृत होते आचण चजणे मोलवान 

होते. 
 
महात्मा गाधंी आचण रवी्द्रनाथ टागोर हे दोन ध्येयाथी घेऊन त्याचं्या ध्येयािें सचवस्तर चवविेन केले 

आहे. यंत्रशक्तीने मनुष्ट्यािी आत्मशक्ती बद्ध केल्यामुळे संस्कृतीिे ऐवजी वाणगट वृत्ती वाढत िालली आहे. 
आचण भौचतक चवजय हेि ध्येय बनत आहे. वास्तचवक पाहता यंत्रशक्तीने मानवी आत्म्यािी जडाच्या बंधनातून 
सुटका करणे शक्य झाले आहे. भौचतक चवलास हे माणसािे ध्येय नसून नैचतक चवकास हे त्यािे ध्येय आहे. 
शक्ती असूनही ती चशवािी अनुसाचरणी नसेल तर समाजात अमंगलािाि आचवष्ट्कार झाल्याचशवाय राहणार 
नाही. यासाठी मनुष्ट्याने आपले नैचतक श्रेष्ठत्त्व प्रथम ओळखले पाचहजे. हा रवी्द्राचं्या सवव जीवनािा आचण 
गायनािा मचथताथव आहे. हा संदेश कहदुस्थानात पसरचवण्यासाठी त्यानंी प्रथम शाचंतचनकेतन येथे आश्रम 
काढला आचण नंतर ते चवर्श्ाला तोि संदेश सागंत चफरले. ‘चवर्श्भारती’ चवद्यापीठािे ध्येयही याि संदेशािे 
जगात प्रस्थापन करणे हे आहे. महात्मा गाधंींिे कायव प्रत्यि जनतेपुढे आहेि. वाङ्मयात आचण चशिणात ज्या 
वृत्ती रवी्द्र चनमाण करीत आहेत त्याि वृत्ती महात्मा गाधंी प्रत्यि सामाचजक व्यवहारात उतरवीत आहेत. 
भारतीय संस्कृतीिा आदशव जगाला तारंक होईल यात त्यानंा चतळमात्र शकंा नाही. केवळ भौचतक सुखाचं्या 
अमयाद वाढीने माणसािी नैचतक उन्नती होत नाही. हा त्यािंा मुख्य चसद्धा्त आहे. आचण साध्यािे सौंदयव 
चकतीही मोहक असले तरी साधनािी शुद्धता जर राखली गेली नाही तर ते साध्य हस्तगत होत नाही, असा 
त्यािंा दृढ चवर्श्ास आहे. यासाठी जीवनात नैचतक मूल्ये चसद्ध करण्यासाठी त्यानंी साबरमतीस आश्रम 
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काढला, आचण त्याच्या द्वारा भारतीय समाजाला नवसंस्कृतीच्या चनर्तमतीिे साधन म्हणून सत्याग्रहािे 
तत्त्वज्ञान अपवण केले. या तत्त्वािा आिार अद्याचप िालू असल्यामुळे त्याच्या यशत्स्वतेबद्दल इतक्याति 
साशकं होण्यािे कारण नाही. अनेक संशयात्म्यािंा आजवर भ्रमचनरास झाला आहे आचण सत्याग्रहवृत्ती 
चजतकी समाजात पसरत जाईल चततके चतिे नवसंस्कृती चनमाण करण्यािे सामर्थ्यव अचधक प्रगट होईल. 
आज या तत्त्वािे काही ध्येयाथी पुरुषानंी आकलन केले आहे आचण आपल्या जीवनािे द्वारा ते समाजात त्यािा 
प्रसार करीत आहेत. योग्य वळेी त्यािी फळे चमळाल्याचशवाय राहणार नाहीत. दचरद्रनारायणाच्या जीचवताशी 
एकरूप होऊन सत्य आचण अकहसा याचं्या द्वारे सवव सामाचजक प्रश्न सोडचवण्यािी या तत्त्वज्ञानािी आकािंा 
आहे. धमव, समाज आचण राजकारण यातील सवव प्रश्नािंा या तत्त्वज्ञानात सम्वय करण्यात आला 
असल्यामुळे चवर्श्शातंीसाठी यािाि आश्रय लोकानंा करावा लागेल अशी श्रद्धा बाळगण्यास हरकत नाही. 

 
टागोर आचण गाधंी याचं्या स्वभावात भेद असल्यामुळे त्याचं्या मतातही चकत्येक चठकाणी भेद चदसतो. 

तथाचप साधकािे दृष्टीने त्या दोघाचं्या चविारािंा सम्वय होऊ शकतो असे मला चकत्येक वषे वाटत आले 
आहे. श्री. साने यािें या बाबतीतील चविार मला त्यामुळे फार आवडले. महात्मा गाधंींच्या साधनानेि 
रवी्द्रािें साध्य चनमाण होऊ शकेल अशी माझी स्वतःिी समजूत आहे. यापेिा या चवषयािा अचधक चवस्तार 
करण्यािे हे स्थळ नव्हे. 

 
यानंतर ‘स्वातंत्र्य-शाचहरािे स्फूर्ततगीत’ आले आहे. त्यात चनव्वळ चनसगवसौंदयव आचण व्यक्तीच्या 

जीवनातील वैषचयक व्यवहार ह्या संसारात इतर कवींप्रमाणे मला गोडी वाटत नाही. तथाचप, 
 
हृदय कवीिे पचर मम आहे । प्रबळ भावना वारा वाहे 
प्रचतभा स्फुरते मदंतरंगी । काव्य नािते मनस्तरंगी 
चिता भडकली मदीय चित्ती । गीत थरथरे ओठावरती 
गीत कशािे? मदे्दशािे । स्वातंत्र्यािे समानतेिे 
 

असे सागंून, 
 

कठोर हृदये मृदु नवनीते । कचरचतल माझी नवीन गीते 
मृदु नवनीता वज्र करीन । चदव्य असे मी चनर्तमन कवन 
त्यागा उ्मुख मरणा स्मुख । माचनतील त्यामधे स्वरे सुख 
अशी जनािंी वृचत्त करीन । स्वातंत्र्यािी गीते चनमुवन 
 

असे आपले चवचशष्ट ध्येय आत्मचवर्श्ासाने माडंले आहे. हे खरोखरि स्फूर्ततगीत आहे. आचण त्यामुळे मनाला 
िटका लावनू जाते. 

 
यापुढे एक गीत असून त्यात ‘नवभारतािा उदय’ गाइला आहे. ‘स्वातंत्र्यप्रभात’ वणवन करणारे 

त्यापुढिे गीत तर अचधकि सरस वठले आहे. 
 
आम्ही चत्रिनापल्लीस असतानाि महात्मा गाधंींना चबनशतव मुक्त केल्यािे समजले. समेटाच्या 

वाटाघाटी िालल्याि होत्या. त्यामुळे गाधंींिा चवजय समजून ‘गाधंी सुटले’ इत्यादी गाणे कवीने रिले. पुढे 
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त्यात ‘ग्रहण सुटले’ असा बदल करून या खंडकाव्यात त्यास शवेटी स्थान चदले आहे. ‘आकाशी मावळला 
उगवनू शशी’ असे आरंभीच्या राचत्रवणवनात आल्यामुळे या ग्रहणािा लािचणक अथवि घेतला पाचहजे. रात्रीच्या 
अंधःकारािे सृष्टीला लागलेले ग्रहण सुटल्यािे पाहून भारतमातेिे ग्रहण असेि सुटेल अशा आशनेे हे गीत 
गाइले आहे. काव्यािा अंतही थोडा िटकदार झाला आहे. 

 
कवी आचण काव्य याचवषयी येथपयंत केलेले चववेिन वािल्यावर वािकाला दोघाचंवषयीही बरोबर 

कल्पना येईल, असा मला चवर्श्ास वाटतो. देव आचण देश या दोनि वस्तू कवीला जीवनात चप्रय आहेत आचण 
त्यानंाि त्याने काव्यात गाइले आहे. तथाचप, या बाबतीत कवीिी एक चवचशष्ट बठैक असल्यामुळे इतर कवींशी 
त्यािंी तुलना करण्यात अथव नाही. देशभक्तीिी पूतवता देवभक्तीत होत असल्यामुले त्याचं्या देशभक्तीिे 
स्वरूप इतर कवींच्या देशभक्तीच्या चलखाणाहून स्वतंत्र आचण चवचशष्ट झाले आहे. देशभक्तीिी पचरणती 
देशभक्तीत होत असल्यामुळे केवळ जु्या वळणाच्या लेखकाशंीही त्यािंी तुलना होत नाही. आजच्या 
काळाला आवश्यक अशा सवव संस्कारािंा त्याचं्या जीवनात समावशे झाला असल्यामुळे त्यािें वाङ्मय 
व्यापक, शुद्ध आचण चजवतं बनले आहे. त्याचं्या साचन्नध्यात राहून त्यािें भावपूणव मन मी प्रत्यि पाचहले तेव्हाि 
मला वाटले की, रामकृष्ट्ण परमहंसाच्या जातीतील हे गृहस्थ आहेत. आपल्या आयुष्ट्यात रामकृष्ट्णािंी भक्ती 
आचण महात्माजींिी सेवा अत्यंत अल्प प्रमाणात तरी उतरावी आचण रवीद्राचं्या काव्य गायनाप्रमाणे आपणही 
जीवनािी शुद्ध गीते थोडीफार गावी हा त्याचं्या जीवनािा आदशव आहे, तो त्याचं्या गीतातूंन स्पष्टपणे 
प्रचतकबचबत झालेला आढळतो. 

 
या काव्यसंग्रहािे केवळ कला म्हणून फारसे परीिण आतापयंत आले नाही. कारण कलेिे बाह्य तत्त्व 

हे आतील सत्त्वापासून चनराळे आहे असे मी मानीत नाही. शब्द आचण अथव चमळून एकि वस्तू मी समजतो. 
कला जेव्हा उत्पन्न होते, तेव्हा ती आपल्या तंत्रासह प्रकट होते असेि चदसते. केवळ तंत्रािा अभ्यास करून 
चनयम काढता येतील, पण त्या चनयमाचं्या अभ्यासाने कला चनमाण करता येणार नाही. यामुळे जेथे उत्तम 
कला आहे तेथे तंत्र शुद्ध असतेि. आचण जेथे तंत्र चबघडल्यासारखे वाटते तेथे कलाि प्रचतबद्ध झालेली 
आढळते. तंत्रशुद्ध रिनेला कला म्हणण्यािा प्रकार अलीकडे ऐकू येऊ लागला आहे. पण माझी त्याचवषयी 
चनराळी भावना आहे. अशा कृचत्रम काराचगरीला मी कला म्हणणार नाही. 

 
जीवनािा ताजेपणा ज्यात नाही अशा कलेला कला हे नाव मी देणार नाही. अनेक कारणामुंळे 

जीवनाशी सत्यचनष्ठ राहाणे समाजात अवघड होत िालले आहे. आचण त्यामुळे साचहत्यािा संसाराशी 
असणारा संबंध नाहीसा होत िालला आहे. चनव्वळ बुचद्धप्रधान रिना म्हणजे जसे वाङ्मय नव्हे, त्यात 
अनुभवािा-जीवनािा ओलावा हवा; त्यािप्रमाणे चनव्वळ काल्पचनक रिना म्हणजे कला नव्हे, चतच्यातून 
जीवनाच्या सत्य स्फूती उमटावयास हव्यात. तंत्रदृष्ट्या श्री. साने याचं्या कचवतातं वािकानंा पुष्ट्कळ दोष 
आढळतील. मी त्या दोषानंा गुणरूप मानतो असा कोणी गैरसमज करून घेऊ नये. परंतु त्याचं्या त्या दोषािे 
कारण केवळ तंत्रज्ञानािा अभाव असे मी म्हणणार नाही. तो त्याचं्या जीवनातील अपूणवतेिा दोष आहे. या 
दोषामुळे ती रिना नीरस वाटते. त्यांिी बहुतेक रिना सहज-स्फूतव असते ज्यावेळी ती स्फूती शुद्ध आचण 
चजवतं असते त्यावळेी त्यािें लेखणीतून अत्यंत सरस अशी रिना बाहेर पडते. शब्द आचण अथव यािें तेथे 
अगदी मीलन झालेले आढळते. प्रमाणशुद्धता राखलेली सापडते. सूिकता भरून राचहलेली असते. यािें 
नमुने या संग्रहात पुष्ट्कळ सापडतील. 
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उलट जीवनािा स्पशव ओसरून गेला तरीही शब्दामंागून शब्द येत राहातात आचण अथव अदृष्ट्य झाला 
तरी रिनेिे जाळे पसरति राहाते. हे खोटे शब्द आहेत. ही चनरथव रिना आहे. चकतीही तंत्रशुद्धी केली तरी 
त्यावळेी खरे वाङ्मय चनमाण होणार नाही. मनुष्ट्याच्या इंचद्रयािंा हा धमव आहे की, त्यानंा एकदा एखादा आंतर 
अनुभव आला की ती त्याचं्या मागे धावत राहातात. इंचद्रयावाटे आलेला हा अनुभव वस्तुतः अतींचद्रय असतो. 
तो इंचद्रयाचं्या चवचशष्ट कसरतीने कसा चनमाण होऊ शकेल? तो येतो तेव्हा त्याला आवश्यक अशी इंचद्रयािंी 
योजना तो करून घेतो. अनुकरणाने तो पु्हा उत्पन्न होत नाही. धार्तमक-आध्यात्त्मक अनुभवात तर हे चवशषेि 
आढळते. यामुळेि धमात चवचशष्ट रूढींना चिकटून राहाण्यािी मनुष्ट्यात प्रवृत्ती आढळते. या रूढींना 
जपल्यामुळे त्यातून धमववृत्ती उत्पन्न होईल ही वडेी आशा, हा खोटा आग्रह त्यािे मुळाशी आढळून येतो. 

 
अनुकरणाने अनुभव उत्पन्न होत नाही. त्या अनुभवाच्या चनर्तमतीसाठी जीवनाच्या त्या अवस्थेवर 

आतून गेले पाचहजे तथाचप प्रत्येक वेळी अनुभव थोडा चभन्न असणार आचण त्यािे आचवष्ट्करणही चनत्य नूतनि 
भासणार, म्हणून कलेमध्ये जो कंटाळवाणेपणा येतो तो जीवनाच्या अपूणवतेमुळे वा अभावामुळे आलेला असतो. 
आचण ती अपूणवता अशुद्ध तंत्रािे रूपानेही पाहावयास सापडते. श्री. साने हे साधक आहेत. त्यानंा चनत्याचनत्य 
चववके करण्यािी सवय आहे. त्यानंी अचधक अंतमुवख होऊन अंतर्तनरीिण केले तर त्यानंा खरे काव्य आचण 
कृचत्रम रिना यातील भेद कळेल. ते प्रामाचणक आहेत. अगदी लहानपणापासून त्यानंा कचवत्वशक्ती आहे. 
वािाव ेआचण चलहाव ेहा त्यािंा बाळपणापासूनिा क्राम आहे. संताचं्या िचरत्राच्या पोर्थ्या वािाव्या आचण त्याि 
सोप्या धावत्या वृत्तात रिून म्हणाव्या असा त्यािंा क्राम असे. पुढे मोरोपंताचद पचंडती कवींिा व्यासंग केल्यावर 
त्यानंा मोरोपंतासंारखी यमकबद्ध रिना येऊ लागली. आला चविार पद्यचनचवष्ट करावा अशी त्यािंी सवय 
झाली. पुढे त्यानंी इंग्रजी काव्य वािले आचण या सवव रिनेत काही अथव नाही म्हणून फाडून टाकले. हीि वृत्ती 
त्यानंी सदैव जागृत ठेवावी. ते कवी आहेत पण त्याचं्याजवळ पद्यकारही लपून बसलेला आहे. कवीच्या काव्या 
मागोमाग हा पद्यकार आपली टाकंसाळ िालू कचरतो आचण अस्सल काव्याति आपलीही पोथी दडपून देतो. 
श्री. साने भाचवक आहेत आचण त्याचं्या भाचवकपणामुळे त्याचं्या बुद्धीला फसचवणे या पद्यकाराला सोपे जाते. 
या पद्यकाराला त्यानंी आपल्या जीवनातून चनवाचसत करून टाकला पाचहजे. 

 
काव्यात कवी आपले जीवन ओतीत असतो. पद्यात पद्यकार पदाथािे वणवन देत रहातो. दृश्य वस्तूिे 

कंठाळीवजा वणवन सागंताना आपण आपला अनुभव सागंत आहो असे म्हणण्यात अथव नाही. कवीने ही विंना 
करून घेऊ नये. वणवनात्मक बहुतेक कचवतातं हा कृचत्रमतेिा दोष असल्यामुळे त्या पाल्हाचळक आचण 
पचरणामशू्य झाल्या आहेत. कथात्मक वाङ्मयातही कवी आपण पाचहलेली कथा आपल्या जीवनातून काढून 
इतरानंा देतो. केवळ बाह्य घटनािें शब्दकथन करीत नाही. जीवन हा स्वतःि कलाकार आहे. तो चवर्श्ाशी 
वागताना चनवड कचरतो, प्रमाण राखतो आचण म्हणून जीवनाने चमळचवलेली संपत्ती सगळी कलात्मकि असते. 
ती चजतकी उत्कट असेल, त्या मानाने त्या जीवनातून ती संपत्ती बाह्य चवर्श्ात पु्हा कालरूपात फेकली 
जाते. 

 
प्रत्येक मनुष्ट्य कलाकारि आहे. कारण प्रत्येकाला कला बाह्य स्वरूपात चनर्तमता आली नाही तरी 

चनमाण झालेली कला तो थोडीफार जाणू शकतो. ही रचसकता म्हणून म्हटली जाणारी शक्ती मूक कलाि 
आहे. वणवनात्मक वाङ्मयािी जी गोष्ट तीि उपदेशात्मक वाङ्मयािी. श्री. साने याचं्या चलचहण्यात सूिकतेिी 
मयादा सुटून उपदेशािा वषाव सुरू होतो. जीवनािा चनयम शोधून तो प्रकट करावयािा हे कवीिे कायव आहे. 
तथाचप उपदेश कवीने प्रत्यि करावयािा नाही. जीवनािे चित्र चनर्तमल्यानंतर त्यातून उपदेश आपोआपि 
पाझरू लागतो. तो उपदेश रचसकानंी आपापल्या भचूमकेप्रमाणे घ्यावयािा असतो. स्पष्ट शब्दात उपदेश 
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माडंल्याने त्यािी व्यापकता कमी होते आचण त्याला जड स्वरूप आल्यामुळे तो जीवनाला भारभतू होऊ 
लागतो. हे दोष आहेत. पण यािें शुद्धीिा प्रयत्न तंत्रािे चठकाणी करावयािा नसून जीवनाति करावयास 
हवा. श्री. साने याचं्या जीवनचवकासात याही गोष्टी घडून येतील अशी आशा करण्यास हरकत नाही. 

 
आजच्या मराठी वाङ्मयात जीवनािा स्पशव अदृश्य होत िालल्यामुळे चवचवधता कमी होत िालली 

आहे. प्रणयालाि चनरचतशय महत्त्व येण्यािे हे एक प्रभावी कारण आहे. श्री. साने याचं्या प्रिडं लेखनात 
प्रणयािा कोठेि चवलास चदसत नाही. त्यािें मन ईर्श्रािे िरणी रंुजी घालीत असले तरी गृहस्थाश्रमी स्त्री-
पुरुषाचं्या पचवत्र जीवनाबद्दल त्यानंा पे्रम वाटत नाही असे नाही. पण जीवनातील उदात्त पुरुषाथाशी फारकत 
करून केवळ प्रणयाच्या उ्मादात बेहोष होणे त्याचं्या सात्त्वक मनाला भयकारक वाटते. पे्रम हे पराक्रामाला 
पे्ररक झाले पाचहजे. ते भावनाशुद्धीला कारण झाले पाचहजे, आपल्या सुखाच्या मागे लागताना इतराचं्या 
जीवनािा आपण चकती नाश करतो यािी जाणीव मनुष्ट्याला नसेल, तर तो सुखोपभोग स्वतःलाही नाशकारक 
झाल्याचशवाय राहाणार नाही. जीवनात अत्यंत मोठे प्रश्न उपत्स्थत होत आहेत. त्यािंी उत्तरे शोधून 
काढल्याचशवाय जीवन अशक्य आहे. असे चदसत असताही दौबवल्यामुळे जे जीचवताला नाकारून 
सुखोपभोगाकडे वळतील. त्यािें हातून उदात्त वाङ्मय चनमाण होणेि शक्य नाही. जीवनािे िेत्रात पराभतू 
झालेले नामदव वाङ्मयािे िेत्रात गदी करीत असले आचण स्वतःच्या प्रचतष्ठेसाठी खोटीि मूल्यमाने चनमाण 
करू लागले तरी त्यािंा हा प्रयत्न कधीि यशस्वी होणार नाही. शुद्धता, सत्यचप्रयता हा जीवनािा पचहला 
कायदा आहे. यात जो चटकेल तोि जगेल. यात पराचजत होणाऱ्यािे मरण अवश्यभावी आहे. ते कधी टळणार 
नाही. 

 
श्री. साने याचं्या चलचहण्यात काही दोष असले तरी एकंदरीत त्यािें चलचहणे ओजस्वी आहे. जीवनािे 

समरभमूीवर ‘यतस्तुकिस्तत एव वचवः’ या ्यायाने पाय रोवनू ते उभे आहेत आचण यामुळे याचं्या 
काव्यसंगतीत घालचवलेला काळ मनाला आल्हादकारक आचण जीवनाला सामर्थ्यवदायक वाटल्याचशवाय 
राहाणार नाही. संसारातील साचत्त्वक सुखासंाठी आज मोठा पराक्राम करण्यािा काळ आला आहे. या 
पराक्रामािी उमेद बाळगण्यािी स्फूती या काव्यसंग्रहात खचित आहे. 

 
१९३५ 
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८ 
 

श्र्ामची आई 
 

साने गुरुजींचा नवा णनमयळ गं्रि 
 

जननी, ज्मभमूी आचण जगदंबा या चत्रचवध रूपाने नटलेल्या मातृदेवतेिे श्री. साने हे पे्रमळ पुजारी 
आहेत. ‘पत्री’ मध्ये ज्मभमूी आचण जगदंबा यािंी स्तोते्र गाइली होती. ‘श्यामिी आई’ या गं्रथात त्यानंी 
जननीिा मचहमा वर्तणला आहे. या दोन पुस्तकाचं्या द्वारा त्यानंी आपल्या जीवन-देवतािें पूजन पचरपूणव केले 
आहे. ‘सीद्ती स्तो चवलस्त्यस्तः’ याप्रमाणे चभकार पुस्तके गौरवाने चमरवत असता ‘पत्री’सारखे 
साचत्त्वक पुस्तक सरकारच्या रोषाला बळी पडाव े हे आजच्या चरयासतीला साजेसेि आहे. जीवन आचण 
वाङ्मय यािंा परस्परसंबधं कसा असतो आचण जीवनाच्या तळमळीतून आदशव वाङ्मय कसे चनपजते यािे 
उदाहरण म्हणून ‘श्यामिी आई’ या पुस्तकािा चनदेश आनंदाने करता येईल. 

 
काही वषांमागे अमळनेरच्या ‘चवद्याथी’ माचसकात श्री. साने यािंा ‘श्यामिी आते’ या नावािा एक 

संुदर लेख आला होता. पचवत्र जीवनािे एक आदशव शब्दचित्र म्हणून मला तो लेख अत्यंत आवडला होता. 
अशी चिते्र चवपुलतेने महाराष्ट्राच्या हाती पडावी असे मला वाटे. श्री. साने याचं्या ‘श्यामिी आई’ने ही इच्छा 
काहीशी सफल होत आहे. 

 
जीवनाची शब्दमर्मूती म्हिजे वाङ्मर् 
 

‘श्यामिी आई’ हे ‘आईच्या पे्रममय थोर चशकवणीिे सरळ, साध्या व संुदर संस्कृतीिे एक करुण व 
गोड कथात्मक चित्र’ आहे. ‘श्यामिी आई’ वािून वािकाचं्या हृदयात मातेबद्दल पे्रम, भक्ती व कृतज्ञता याचं्या 
अपार भावना उत्पन्न होतील यात शकंाि नाही. पण हृदयशुद्धी होऊन त्याचं्या जीवनात नवीन आशा आचण 
नवीन ध्येयवाद चनमाण होईल. जीवनात पचरवतवन घडचवण्यािी शक्ती या पुस्तकात खचित आहे. इतके 
सत्यपूणव, अकृचत्रम आचण जीवतं वाङ्मय वारंवार पैदा होत नाही. आश्रमातील स्नेह्याचं्या आग्रहाने श्याम 
आपल्या आईच्या आठवणी सागंतो. प्राथवनेनंतर संध्याकाळी उघड्या आकाशाखाली बसून या कथा िालतात. 
अशा एकंदर ४२ ‘रात्री’ यात आहेत. ‘आरंभी’ मनुष्ट्यािा मोठेपणा आईबापावंरि कसा अवलंबनू असतो यािे 
चववरण आहे. कोकणातील ब्राह्मण घराण्यािे, एकेकाळी श्रीमंत परंतु पुढे भाऊबदंकी, कज्जेदलाली, 
कजवबाजारीपणा यामुळे मोडकळीस आलेल्या आचण शवेटी अन्नालाही महाग झालेल्या साचत्त्वक 
सदािारसंपन्न अशा कुटंुबािे करुणा उत्पन्न करणारे वणवन एवढाि या पुस्तकािा चवषय आहे. तथाचप हा 
साधाि चवषय इतक्या त्मयतेने, श्रदे्धने आपुलकीने आचण सत्यतेने वर्तणला आहे की, वािकािे हृदय तदु्रप 
होऊन जाते. रस बाह्य वस्तूत नाही. तो मनुष्ट्याच्या हृदयात आहे आचण अशा हृदयाच्या रसाने रंगून जेव्हा 
मनुष्ट्य चलहील तेव्हा त्याला वाङ्मयात कायमिे स्थान चमळाल्याचशवाय राहणार नाही. केवळ कल्पनािें तरंग 
नािचवणे, शब्दाचं्या कसरती करणे, वाङ्मयप्रकारािें अनुकरण करणे अथवा तंत्रािी नक्कल उठवनू देणे 
म्हणजे वाङ्मय नव्हे. जीवनािी शब्दमयमूती म्हणजे वाङ्मय. वाङ्मय चनमाण करू इत्च्छणारा जर केवळ 
स्वतःच्या जीवनाशी प्रामाचणक राहील आचण पचरणाम घडवनू आणण्याच्या मोहात सापडणार नाही तर तो 
चकतीतरी िागंले वाङ्मय चनमाण करू शकेल. ‘श्यामिी आई’ या पुस्तकात वाङ्मयािा हा पचहला आचण 
महत्त्वािा गुण उत्कटतया चनमाण झाला आहे. 
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रोजच्र्ा जीवनात केवढी गोडी असते! 
 

‘श्याम’च्या आठवणी या केवळ कल्पनेने रिलेल्या नाहीत. गं्रथकाराच्या अनुभवातील रसानंी त्या 
ओतप्रोत भरलेल्या आहेत. आत्मकथेिा चजव्हाळा लाभल्यामुळे ‘श्यामिी आई’त कृचत्रम कलाचवलास नाही. 
स्वतःच्या भावना सत्यचनष्ठेने वर्तणल्यामुळे तीत उच्च कला प्रकट झाली आहे. गं्रथकाराला आपल्या कथा- 
चवषयाबद्दल पे्रम वाटले पाचहजे. ‘श्यामिी आई’त गं्रथकाराने इतके पे्रम प्रकट केले आहे की, संसारातील 
अगदी नेहमीच्या प्रसंगानंा अनुपम माधुयव आले आहे. सबधं पुस्तकात एकही गोष्ट अशी दाखचवता येणार नाही 
की जीत अद भतुता अथवा अकत्ल्पतता आहे. रोजच्याि घडणाऱ्या घटना-मुलािंी भाडंणे, बायकािंी 
कामेधामे, पुरुषािें व्यापार उदीम, कुटंुबातील पे्रम-दे्वष, जीवनाच्या आशा-चनराशा, अगदी-अगदी चनत्यािा 
व्यवहार. पण हा सारा नीरस व्यवहार चजवतं आचण रसमय झाला आहे. रोजच्या व्यवहारात इतकी गोडी 
असते यािी आपण अचतपचरियाने आठवणि चवसरलो आहो. खोया महतत्वाकािेंच्या नादी लागून, 
काल्पचनक स्वगाच्या आचण कलेच्या कृचत्रम आनंदाच्या मागे धावनू आपण जीवनातील हा स्वगव, ही कला 
लाथाडीत आहोत ही केवढी भलू आहे यािी जाणीव या पुस्तकाच्या वािनाने होते. 

 
कोकिची साधी संस्कृती 
 

प्रगतीच्या नावाने आपण इतके कृचत्रम आचण जड होत िाललो आहो की आपणाला साधे सौंदयव 
प्रतीति होत नाही. आपल्या भोवतालच्या वस्तुत्स्थतीसी आपली इतकी फारकत झाली आहे की, आपल्या 
भाषेत, िालीरीतीत, आपल्या आशाआकािंात आपण अगदी उथळ बनलो आहो. आत्त्मक संबंध 
असल्याचशवाय आपल्या सवव कृतीत चजवतंपणा येणार कसा? श्री. साने याचं्या या पुस्तकात जीवनाशी 
आत्त्मक संबंध चटकचवलेला आढळून येईल. पुस्तकािी भाषा इतकी घरघुती आहे की, आपण प्रत्यि 
माणसाशंीि बोलतो आहो इतका भास चनमाण होतो. ओव्या, गाणी, उखाणे, म्हणी यािंी इतकी सहज पे्ररणा 
झाली आहे की, या अव्याज मनोहरपणािे कौतुक वाटते. कोकणिी संस्कृती ती काय? केळी-पोफळी, द्रोण-
पत्रावळी, गाई-माजंरे, सुकंबािे लोणिे, कुचळथािे चपठले, खाडंवी, पातोळे, नारळािे घाटले, फार झाले 
तर श्रीमंताचं्या घरी श्रीखंडाच्या वड्या, साधेपणा तर चविारूि नका. िौघडी पाघंरायला, इरले पावसात 
डोक्यावर. कोकणच्या स्त्री-जीवनात प्रसंग ते कसले? वडा-तुळशीिी पूजा, दचिणा-प्रदचिणा, नवस-
नजराणा, लग्न-कारणे, वने-उद्यापने, मुलींिे माहेरपण, शजेारणीिे बाळंतपण. मुलाचं्या आयुष्ट्यात काय 
घडायिे? पोहणे, खेळणे, श्लोक-स्तोते्र पाठ करणे, भाडंणे-झगडणे, चशकणे-सवरणे. पुरुषािें जीवन तरी 
काय? शतेी-वाडी, वैरण-काडी, गुरे, गोठा, कजववाम, स्नान-संध्या, देव-देवतािवन. तथाचप या सवव संसारात 
मानवी हृदय गुंतले आहे आचण त्या हृदयािी धडपड, खडखड अखंड िाललेली आहे. या हृदयाच्या पे्रमािे 
चित्रण हे कलेिे कायमिे कायव आहे. अनेक संकटातूंन, मोहातूंन, दुःख-सुखाच्या अनुभवातून मानवी 
आत्मशक्तीिा िाललेला प्रवास प्रदर्तशत करणे, त्यािें अंचतम स्थान पे्रममय आहे यािी श्रद्धा चनमाण करणे हे 
वाङ्मयािे कायव. श्यामच्या आईने हे कायव उत्तम तऱ्हेने केले आहे. यामुळेि या पुस्तकाला वाङ्मयािा उत्तम 
नमुना म्हणून मी म्हणतो. 

 
कुटंुबापिीकडे पाहाण्र्ाची जरुरी 
 

श्यामच्या आईिा अंत अचतशय दाचरद्र्यात, दुःखात झाला. आज घरोघर बहुतेक असाि प्रकार 
िालला आहे. यामुळे श्यामच्या आईच्या िचरत्राला एक राष्ट्रीय महत्त्व आले आहे. हे दुःख काही थोडे 
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सुखवस्तू आचण श्रीमंत लोक सोडले तर जवळजवळ साववचत्रक झाले आहे. या असंख्य मातािें हे दुःख कसे 
आचण केव्हा दूर होणार? केवळ भावनावश होऊन अश्रू गाळण्याने या दुःखािंा पचरहार होणार नाही. एखाद 
दुसऱ्या माणसाने चकतीही पचरश्रम केले तरी आपल्या मातेिे दुःख दूर करणे त्याला अशक्य आहे. 
कुटंुबजीवनािी ही नासाडी दूर करण्यासाठी आपणाला केवळ कौटंुचबक चविारावंर िढले पाचहजे. आपल्या 
घरातील ही दुःखे दूर करण्यासाठी आपल्याला सामाचजक चविार केला पाचहजे. आचण भारतमातेिे दुःख दूर 
करण्यानेि आपल्या माता सुखी होऊ शकतील हे जाणले पाचहजे. खऱ्या पुत्रािे कायव भारतसेवा हे आहे. 
भारतमातेच्या सेवतेि मातृसेवा साठचवली आहे. ही भारत-सेवा संकुचित अशा देशाचभमानाने केल्याने आपण 
कृतकायव होणार नाही. यासाठी आपणाला अचखल मानवतेशी पे्रमभावाने, सहकायाने वागण्यास चशकले 
पाचहजे. म्हणजेि देशाचभमान हा धमववृत्तीने शुद्ध करून घ्यावयास हवा. अकहसा वृत्तीने श्रमजीवी बनून साध्या 
राहण्यातील काव्य जाणून चवषमतेशी अखंड शातंीसंग्राम िालचवल्यानेि आपले जननी, ज्मभमूी आचण 
जगदंबा यािें ऋण चफटेल हा साने यािंा या गं्रथाच्या द्वारे चनचित संदेश आहे. 

 
सवांगसंुदर गं्रि 
 

भाषा साधी पण मोहक आहे. वणवने अलंकाररचहत पण वधेक आहेत. तपशील आहे, पण पाल्हाळ 
नाही. उपदेश आहे, पण कंटाळवाणेपणा नाही. गोष्टी, आख्याचयका, अवतरणे मधून मधून सहज आल्याने 
रुचिरता वाढली आहे. जागोजाग थोडीफार समाजदोषावर टीका आहे. नवीन समाजघटनेिी तत्त्व ेसूचित 
केली आहेत. कथानकािा ओघ सववत्र अखंड आहे. वाक्यरिना बहुतेक चठकाणी सुटसुटीत सुभाचषतमय 
झाली आहे. देशसेवचे्या आश्रमजीवनािी पार्श्वभमूी घेऊन मातृमचहमा वर्तणला आहे. ईशसेवेिे अनुसंधान 
राखून देशसेवा प्रकट केली आहे. अशा सवांगसुंदर पुस्तकािी २५० पषृ्ठानंा एक रुपया ही अगदीि अल्प 
ककमत आहे. या पुस्तकािा प्रसार साऱ्या महाराष्ट्रात झाला पाचहजे. चवद्यार्थ्यांिे ते आवडते पुस्तक झाले 
पाचहजे इतकी त्यािी योग्यता आहे. मातृभक्त महाराष्ट्र त्यािे िीज करो. 
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९ 
 

सानेगुरुजींचे साणहत्र् 
 

‘पत्री’ पासून ‘भारतीर् संस्कृती’ परं्त 
 

प. वा. ना. गोखले, इचतहास संशोधक राजवाडे, पचंडत ईर्श्रिदं्र चवद्यासागर इत्यादी थोर पुरुषाचं्या 
िचरत्रगं्रथािें लेखक व अमळनेर येथील ‘चवद्याथी’ या गत माचसकािे संपादक म्हणून श्री. पाडूंरंग सदाचशव 
साने, एम्. ए. हे मराठी वािकानंा पचरचित आहेति तथाचप चवशषेतः गेल्या दोनअडीि वषांत त्यािें काव्य, 
कादंबरी, कथा, संवाद, प्रबधं इत्यादी जे बहुचवध साचहत्य प्रकाचशत झाले आहे ते बरेि अपूर्व असल्यामुळे 
त्यािा योग्य तो पुरस्कार करण्यासाठी हे िार शब्द चलचहण्यात येत आहेत. 

 
प्रख्यात फ्रें ि चविारप्रवतवक रोमग् रोलग् यानंा ‘आपण का चलचहता?’ असा प्रश्न एकदा करण्यात आला 

असता त्यानंी उत्तर चदले, ‘कारण मला तसे करण्याचवना गत्यंतरि नाही... कारण लेखन हे माझे चविारािे 
व आिारािे श्रेष्ठ साधन आहे. कारण माययाबाबतीत चलचहणे म्हणजेि र्श्ासोच्छ् वास करणे वा जगणे होय.’ 
श्री. साने याचं्याचवषयीही असेि म्हणता येईल. त्यािें लेखन म्हणजेि त्यािें जीवन. या म्हणण्यात यत्त्कंचित 
अचतशयोक्ती नाही. त्यािें अंतःकरण अखंड तळमळत असते आचण ती तळमळ ककचित हलकी करण्यासाठी 
ते लेखनािा आश्रय करतात. यामुळे त्यानंी आतापयंत प्रिडं लेखन करून ठेवले आहे. देशबधुं दास याचं्या 
चनधनानंतर त्यानंी फार पचरश्रम करून त्यांिे िचरत्र चलचहले. १९३०-३२ च्या सत्याग्रहाच्या लढ्यात त्यानंा 
अनेकदा कारागृहवास लाभला. या काळात त्यानंी रातं्रचदवस खपून सारखे लेखन केले. रवीन्द्रनाथ ठाकूर, 
टॉलस्टॉय, भचगनी चनवचेदता याचं्या चकत्येक गं्रथािंी त्यानंी संुदर भाषातंरे केली. ‘Amiel’s journal’ या 
टॉलस्टॉय यानंी नावाजलेल्या संुदर पुस्तकािे व ताचमळ वाङ्मयात ‘वदे’ म्हणून मा्यता पावलेल्या प्रख्यात 
‘कुरळ’ काव्यािे त्यानंी मराठीत रुपातंर केले. याचशवाय कचवता, खंडकाव्ये, नाटके, लघुचनबंध, कादंबऱ्या 
आचण गोष्टी अशीही बरीि रिना केली. यातील थोडाि भाग गेल्या दोनअडीि वषांत प्रकाचशत झाला आहे. 
तथाचप प्रचसद्ध झालेल्या काही पुस्तकावंरून त्यािें साचहत्यातील उच्च स्थान चसद्ध होण्यासारखे आहे. हे 
साचहत्य जो कोणी वािील त्याला श्री. साने यािें सवव चलखाण सत्वर प्रचसद्ध झाले पाचहजे असे वाटल्याचवना 
खचित राहणार नाही. 

 
साचहत्यािा मोठेपणा साचहत्त्यकाच्या जीवनाच्या मोठेपणावरि अवलंबनू असतो. साचहत्य हा केवळ 

बुद्धीिा अथवा कल्पनेिा खेळ नव्हे. ज्याने आपल्या जीवनात उत्कट भावनािंा अनुभव घेतला नाही, ज्याच्या 
दृष्टीपुढे चदव्य ध्येये कधी उभी राचहली नाहीत, िदु्र वासनाचं्या पलीकडे ज्यािे मन गेले नाही, व्यावहाचरक 
उपयुक्ततेच्या पलीकडील आत्त्मक अत्स्ततत्वािा अनुभव ज्याने िाखला नाही, जीवनाच्या प्रत्यि संग्रामात 
्यायाच्या बाजूने उभे राहण्यािे धैयव ज्याने दाखचवले नाही, ज्याच्या चित्ताला चनभवयतेिा चनष्ट्पाप आनंद कधी 
स्पशवला नाही, त्याच्या साचहत्यात मानवी मनाला मुग्ध करून टाकणारे सौंदयव, देहभावािी चवस्मृती पाडणारा 
आनंद आचण प्रत्यि जीवनातील असत्याशंी व दुःखाशंी झगडा करावयास अवश्य लागणारा मंगलमय 
आशावाद या श्रेष्ठ साचहत्यगुणािंी कधीि चनर्तमती होणार नाही. 

 
जीवनािे हे श्रेष्ठ गुण अंगी असून ज्यािे कलासामर्थ्यव उच्च प्रकारिे असते, त्याि लेखकािे साचहत्य 

चिरंतन होते. श्री. साने याचं्या साचहत्यात हे जीवनािे उच्च गुण सववत्र आढळतात. चवद्याचभरुिी, स्वातंत्र्यप्रीती 
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आचण आत्त्मक शुचितेिा हव्यास हे त्याचं्या जीवनािे चवशषे होते. त्यािंा चवद्याव्यासंग दाडंगा आहे. मराठी, 
संस्कृत व इंग्रजी या भाषातंील साचहत्य व तत्त्वज्ञान त्यानंी िागंले अभ्याचसले आहे. बगंाली, गुजराती आचण 
कहदी या भाषाही त्यानंा अवगत आहेत. जगातील प्रमुख धमांिा अभ्यास त्यानंी केला आहे. यामुळे त्याचं्या 
लेखनात उदात्त आचण गंभीर चविार परोपरी आढळतात. चवदे्यमुळे मनुष्ट्याच्या मनाला जो एक उच्च संस्कार 
प्राप्त होतो तो त्याचं्या ठायी आढळून येतो. स्वातंत्र्यप्रीती हा त्यािंा दुसरा महत्त्वािा चवशषे होय. राजकीय 
पारतंत्र्य हे कहदुस्थानाला सवांगानी नाशकारक आहे अशी त्यािंी पक्की खात्री झाली असल्यामुळे त्याचं्या 
जीवनात स्वातंत्र्यािा अखंड ध्यास चदसून येतो. तसेि त्यािंी स्वातंत्र्यािी कल्पना राजकीय िेत्रापुरतीि 
संकुचित नाही. भारतीय समाजात जो सामाचजक चवषमतेिा घोर अ्याय सववत्र पसरलेला आहे त्याचवषयी 
त्याचं्या मनाला चवलिण िीड वाटते. आर्तथक दास्यासंबधंीही त्यानंा तशीि तळमळ लागलेली आहे. 
स्वातंत्र्याच्या तळमळीमुळेि त्यानंी पूवीिा केवळ पाठशालीन चशिकािा व्यवसाय सोडून चदला आचण प्रत्यि 
स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेऊन खानदेशातील सामा्य जनतेत प्रिार प्रारंचभला. स्वातंत्र्यािा संग्राम म्हटला 
म्हणजे त्याग आचण दुःखभोग हे आलेि. त्यािंाही त्यानंी आनंदाने स्वीकार केला आहे. आत्त्मक शुचितेिा 
हव्यास हा त्यािंा चतसरा चवशषे होय. भारतीय संताचं्या संगतीत वाढल्यामुळे त्याचं्या जीवनात अ्तबाह्य 
शुचितेिी तळमळ अत्यंत उत्कटतेने आढळून येते. आपले सारे आयुष्ट्य दुःखी देशबाधंवाचं्या सेवेत घालवावे, 
ही त्यािंी एकि एक इच्छा आहे. लेखनाहूनही प्रत्यि सेवाकायव त्यानंा अचधक आवडते. प्रत्यि सेवा जेव्हा 
अशक्य होईल त्यावेळी त्यािंी लेखनसेवा िालू होते. ह्या सेवापरायण साधुवृत्तीमुळे त्यानंा ‘साने गुरुजी’ असे 
नाव चमळाले असून ते त्यानंा अचतशय शोभतेही. त्यानंा चनसगािे, फुलािें आचण मुलािें चवलिण वडे आहे. 
मुलाशंी ते तात्काल समरस होऊन जातात. आपल्या चवदे्यच्या आगरातून या बालचमत्रांना अनेक संुदर संुदर 
गोष्टी सागंून त्यािंी जीवकुसुमे चवकचसत करण्यात त्यानंा अत्यंत आनंद वाटतो. लहानपणापासून त्यािें 
जीवन आपत्तींच्या शाळेत घडत आले आहे. त्यामुळे त्याचं्याजवळ नाना प्रकारिा अनुभव गोळा झालेला आहे. 
इतके उदार, इतके पचवत्र, इतके त्यागमय, इतके ज्ञानपूणव, इतके सेवामधुर जीवन आज महाराष्ट्रीय 
लेखकातं अत्यंत चवरळ आहे. इतक्या समृद्ध जीवनािा लेखक जे साचहत्य चनमाण करील तेि अिर साचहत्य 
होऊ शकेल. जीवनािी ही समृद्धता त्याचं्या वाङ् मयात िागंली उतरली आहे. 

 
अलीकडे चकत्येक वषे साचहत्यािी संसारातील चजवंत प्रश्नाशंी फारकत झाल्यामुळे महाराष्ट्र 

वाङ्मयात कृचत्रम कलाचवकास, नकली सौंदयव आचण चविारािंा उथळपणा यानंा ऊत आलेला चदसतो. 
साचहत्याला पराक्रामी व्हावयािे असेल तर जीवनातील पुरुषाथांना डावलून िालणार नाही. जीवनाशी 
सत्यचनष्ठ राहावयािे म्हटले म्हणजे लेखकाला श्रेयोथी साधक बनले पाचहजे. लोकभय, राजभय, मृत्यभूय 
इत्यादी भयापंासून मुक्त झाल्याचवना समाजातील सत्य गजूवन सागंण्यािे सामर्थ्यव येणार नाही. ही सत्यािी 
चनभवय गजवना साचहत्यात घोषचवणारा महान साचहत्त्यक महाराष्ट्रात अद्याप चनमाण व्हावयािा आहे. आजिे 
महाराष्ट्र साचहत्य कृपण भावना व्यक्त करणारे आहे. धमाच्या नावाखाली भ्याड लोकाकंडून अत्यंत रटाळ 
चविार एकीकडे प्रकट होत आहेत, तर दुसरीकडे नवमतवादाच्या नावाखाली चहडीस कामुकपणा कलेच्या 
नावाने बोकाळू लागला आहे. त्यािा आनंद जीवनाबाहेरील कल्पनाचनर्तमत चथल्लर गोष्टींवर उभारलेला आहे. 
वास्तववाद्याचं्या चलखाणातं वास्तवतेिा मागमूसही सापडत नाही, आचण ध्येयवाद तर आम्हाला मा्य नाही 
असे ते स्वतःि ओरडून सागंत आहेत! अशा वळेी श्री. साने यािें प्रचसद्ध झालेले वाङ्मय मनाला आर्श्ासन 
देणारे, साचहत्यावरील श्रद्धा वाढचवणारे असे झाले आहे. 

 
‘पत्री’, ‘श्यामिी आई’, ‘श्याम’, ‘चवश्राम’, ‘सो्या मारुती’ व ‘भारतीय संस्कृती’ अशी त्यािंी 

लहानमोठी सहा पुस्तके गेल्या दोन-अडीि वषांत प्रकाचशत झाली आहेत. ‘पत्री’ मध्ये देवभत्क्तपर व 
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देशभत्क्तपर कचवता असून ‘सत्याग्रही’ नावािे एक खंडकाव्य आहे. देशभक्तीच्या कचवतातं हृदयािी आतव 
भावना प्रकट झाली असून सत्कमामध्ये आपले जीवन व्यतीत व्हाव े अशी तळमळ व्यक्त झाली आहे. 
देशभक्तीच्या कचवतातं ज्मभमूीिी संुदर स्तोते्र असून स्वातंत्र्यप्रीती रसरसलेली आहे. ‘सत्याग्रही’ ह्या खंड 
काव्यात अस्पृश्यताचनवारण, कहदू मुसलमानािें ऐक्य, ध्येयवादािी महती, महात्मा गाधंी आचण रकवद्रनाथ 
ठाकुर यािें संदेश, सत्याग्रह-युद्धनीती इत्यादी चवषय आले आहेत. हा तेजस्वी काव्यसंग्रह प्रचसद्ध होताि 
खानदेशच्या खेड्यापाड्यातं त्यािा प्रसार होऊ लागला, म्हणून तो तात्काळ सरकारच्या रोषास बळी पडला! 
राष्ट्रसभेच्या प्रधान मंडळाने त्यावरील बंदी नुकतीि उठचवली हे योग्यि झाले. या संग्रहातील बहुतेक कचवता 
तुरंुगात तयार झाल्यामुळे त्याि वेळी सामा्य जनात त्यािा प्रसार झाला. सानेगुरुजींिे हृदय समजून 
घेण्याला हा काव्यसंग्रह अत्यंत उपयोगी आहे. त्यािंी भक्ती, त्यािंी स्वातंत्र्यप्रीती, त्यािंी चवरक्ती आचण 
त्यािंी चवनयवृत्ती येथे एकवटून पहावयास सापडते. 

 
‘श्यामिी आई’ मध्ये कोकणामधील साध्याभोळ्या संस्कृतीिे करुण रसपूणव शब्दचित्र रेखाटण्यात 

आले आहे. साधी आचण शुद्ध मराठी भाषा, संसारातील चनत्याच्या गोष्टींिे पे्रमाने केलेले वणवन, कुटंुबात चनत्य 
येणारे सुखदुःखािे प्रसंग, भाचवक मनािी श्रद्धापूणव वृत्ती, वात्सल्य, सुहृदभाव इत्यादी कोमल भावािंा उदे्रक, 
कोकणातील चनसगव सौंदयािे वणवन, तत्कालीन समाजातील बऱ्यावाईट गुणदोषािें यथाथव दशवन इत्यादी 
चवचवध गुणामुंळे हे पुस्तक मराठी वाङ्मयात अजरामर होऊन राहणार आहे. 

 
‘श्याम’ या पुस्तकात चवद्याथीदशिेे असेि मनोरम चित्र आले आहे. वरील दो्ही पुस्तकानंा 

गं्रथकाराने आपल्या िचरत्रातील गोष्टींिा आधार घेतला आहे. तथाचप ती पुस्तके त्यािंी िचरते्र नव्हेत, तर 
कल्पनाचिते्रि होत. 

 
‘चवश्राम’ हा िार गोष्टींिा संग्रह आहे. ‘मोलकरीण’ ह्या गोष्टीत दचरद्री आईबापानंी चशकवनू मोठा 

केलेला मुलगा आय. सी. एस्. झाल्यावर त्यानंा चवसरतो. बापािा अपमान, दुःखाने अंत होतो. आई आपल्या 
मुलाच्या घरी मोलकरीण म्हणून राहते आचण शवेटी त्या मुलाला पिातताप होऊन त्यािें पुनमीलन होते. 
‘शशी’च्या गोष्टीत आजच्या कृचत्रम चशिण पद्धतीत बालकाचं्या स्वाभाचवक प्रवृत्ती कशा िुरडल्या जातात यािे 
भेदक वणवन असून मुसलमानाचं्या चवरुद्ध सध्या जो कोठे कोठे तामसी प्रिार केला जात आहे त्यािा 
ओंगळपणा दशवचवला आहे. ‘श्यामिी आई’ ही गोष्ट ‘श्यामच्या आई’सारखीि आहे. ‘चवश्राम’ ह्या कथेत मालक 
आचण मजूर याचं्यातील चवषम संबंधािी कल्पना रंगचवली आहे. 

 
‘सो्या मारुती’ या पुस्तकात नायमय संवाद आहेत. त्यात कहदुस्थानात जे अनेक दचलत वगव 

चवखुरले आहेत त्यािें दशवन घडचवले असून त्यािें दुःखचनवारण हीि परमेर्श्रािी खरी पूजा होय असे 
उपदेचशले आहे. 

 
‘भारतीय संस्कृती’ हा एक मोठा प्रबधं असून त्यात अदै्वत, बुद्धीिा मचहमा, प्रयोग करणारे ऋषी, वणव, 

कमव, भक्ती, ज्ञान, संयम, िार पुरुषाथव, िार आश्रम, स्त्रीस्वरूप, मानवतेर सृष्टीशी पे्रमािे संबंध, अकहसा, 
ध्येयािंी पराकाष्ठा, प्रतीके, मृत्यिेू काव्य इत्यादी तेवीस प्रकरणे आहेत. भारतीय संस्कृतीिी मूलतत्त्वे समजून 
घेण्याच्या दृष्टीने हा प्रबधं अत्यंत उपयुक्त झाला आहे. कमव, अकहसा, प्रतीके ही प्रकरणे तर फारि उद बोधक 
झाली आहेत. 
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साने गुरुजींिे हे सवव साचहत्य अनेक दृष्टींनी अपूवव असे झाले आहे. सध्या समाजात नानाप्रकारिे वाद 
उत्पन्न झाले असून साचहत्यातही त्यािें प्रचतध्वनी चनघू लागले आहेत. आत्त्मकता आचण भौचतकता, संयम 
आचण स्वैरािार, वैराग्य आचण भोग, व्यत्क्तवाद आचण समाजवाद, आदशववाद आचण वास्तववाद, रूढनीती 
आचण नवनीती इत्यादी परस्परचवरोधी दं्वद्वापैकी कोणत्याही एका कल्पनेच्या आहारी न जाता जीवनाच्या 
दृष्टीने त्या सवांमध्ये जे ग्राह्य आढळून येईल त्यािा संग्रह करणाऱ्या उच्च सम्वयािी आज आवश्यकता उत्पन्न 
झाली आहे. या सम्वयालाि ‘जीवनातील सत्य’ म्हणता येईल. या सत्यािी अखंड साधना करणाऱ्या 
पुरुषासि साचहत्यातून समाजाला ते सत्य दाखचवण्यािे सामर्थ्यव येईल. साने गुरुजींच्या साचहत्यामध्ये ही 
सम्वय दृष्टा सववत्र राखलेली आढळते. सनात्यापंासून साम्यवाद्यापंयंत त्यानंा जेथे जेथे सत्याशं आढळला 
तो माचिक वृत्तीने, सािेपाने ग्रहण करून त्यानंी आपल्या साचहत्याच्या मधुपुटात साठचवला आहे. त्याचं्या 
साचहत्यात हेतूपूववक प्रिार आहे, पण तो केवळ सत्यािाि प्रिार आहे. कोठेही चवकारशील एकाचंतकता नाही. 
यामुळे त्यामध्ये अत्यंत उन्नत, उदार असे आयवभाव प्रकट झाले आहेत. जीवनात अशा आयवभावनािंी 
प्रस्थापना करणे हे साचहत्यािे प्रधान कायव होय. श्री. साने यािें साचहत्य असल्या आयवसाचहत्यािा िागंला 
आदशव म्हणून मा्य करण्यास मला संकोि वाटत नाही. 

 
साने गुरुजींच्या साचहत्यात ज्ञान असले तरी पाचंडत्य नाही. ते पे्रमाने अपरंपार भरले आहे. त्यात 

दुःचखताचंवषयी दया, पीडकाचंवरुद्ध त्वषे, सेविेा उत्साह आचण त्यागािी तळमळ आहे. जीवनाला जागृत 
करून पुरुषाथाच्या मागाकडे प्रवृत्त करण्यािी पे्ररणा त्यात भरपूर आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील तरुण 
स्त्रीपुरुषाचं्या हाती हे साचहत्य अवश्य पडले पाचहजे. प्रािीन परंपरा आचण आधुचनक प्रगती यािंा मनोहर संगम 
या साचहत्यात, आढळतो. आज महाराष्ट्रात नवी चपढी आपल्या प्रािीन परंपरेतील सौंदयाला, साधुतेला 
पारखी होत िालली आहे. हे साचहत्य ह्या चपढीतील लोकानंा ते सौंदयव व ती साधुता पटवनू देईल. सनातनी 
चविारात गुरफटून गेलेल्या लोकानंा हे साचहत्य आजच्या चजवतं प्रश्नाकंडे कसे पाहाव ेहे चशकवील, श्रद्धा 
आचण बुद्धी यािंा चवरोध चमटवनू त्यािें सहकायव हे साचहत्य घडवनू आणील. जीवन आचण कला याचं्यामध्ये 
आज जी एक खाडी चनमाण झाली आहे ती भरून काढून हे साचहत्य जीवनाला सौंदयव आचण कलेला 
चजवतंपणा आणून देईल. कारण, हे साचहत्य जीवनाशी सवांशाने समरस झालेल्या सत्यचनष्ठ साधकाने 
अंतरीच्या तळमळीने चनमाण केले आहे. ते केवळ आनंद देण्यासाठी प्रवृत्त झालेले नाही. जीवनाच्या 
चनर्तमतीसाठी त्यािी चनर्तमती झाली आहे. 

 
आज जगात रचशयन साचहत्त्यकानंा जे मानािे श्रेष्ठ स्थान चमळाले आहे त्यािे कारण म्हणजे रचशयन 

साचहत्यकार आपल्या कल्पनाकंुजािा त्याग करून जीवनातील दुःखाचं्या खाईत जाऊन उभे राचहले आचण 
प्रत्यिािा पचरिय करून घेऊन त्यानंी आपल्या भोवतालच्या जीवनाला वािा फोडली. आधुचनक काळी 
महाराष्ट्रात समाज-जीवनाशी सवांशाने समरस झालेला असा साचहत्यकार कोण आहे असा प्रश्न 
चविारल्यास साने गुरुजींच्याकडे कोणालाही बोट दाखवाव ेलागेल.  

 
महाराष्ट्रातील पचहला सत्याग्रही साचहत्य चनमाता म्हणून सानेगुरुजींिे नाव महाराष्ट्राच्या 

इचतहासात चिरकाल प्रकाशत राहील. सानेगुरुजींच्या साचहत्यात तंत्रवादाला मुळीि स्थान नाही. त्यािें 
चलचहणे कळकळीच्या पे्रमािे असते, त्यात चदखाऊपणा नसतो, तथाचप त्याचं्यामध्ये स्वाभाचवक उच्च 
कलाशक्ती आहे. ‘श्यामच्या आई’मध्ये ती अत्यंत मोठ्या प्रमाणात व्यक्त झाली आहे. अ्य चठकाणी कोठे 
कोठे रिनेिी चशचथलता, रसापकषव करणारी पाल्हाळवृत्ती, कल्पनािंा ओबडधोबडपणा इत्यादी दोष 
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आढळतात, हे दोष त्यानंी आपल्या पाचंडत्यािा उपयोग करून घेण्यािे मनात आणले तर ते सहज दूर करू 
शकतील. त्यामुळे त्याचं्या साचहत्याला अचधक संस्कार लाभेल. त्यािंी प्रभा सवांना चदपव ूशकेल. 

 
भावना हाि साचहत्यािा प्राण हे खरे. परंतु आजच्या संशयवादाच्या काळात या भावनानंा चवविेक 

बुद्धीिी जोड भरपूर चमळाल्याचवना ती भावना बुचद्धमंतानंा तरी पुरेशी जागृत करू शकणार नाही. 
सानेगुरुजींिा भर शुद्ध भावनेवर अचधक असतो. सामा्य जनतेला गाजृत करण्याच्या कामी ते यशस्वी होत 
आहेत, पण आपल्या बुद्धीिा उपयोग करून सुचशचित बुद्धीवादी वगालाही त्यानंी आपला संदेश पोिचवला 
पाचहजे. असे करण्यािे सामर्थ्यव त्याचं्या अंगी वसत आहे अशी माझी समजूत असल्यामुळे सानेगुरुजींच्या 
वाढत्या चवकासात या अपेिा पूणव झाल्याचवना राहाणार नाहीत असा मला चवर्श्ास वाटतो. 

 
१९४१ 
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१० 
 

सानेगुरुजींचे भावसामथ्र्य 
 

सानेगुरुजी हे एक अलौचकक पुरुष असून आधुचनक महाराष्ट्राच्या इचतहासात त्यानंी आपणासाठी 
स्वतंत्र स्थान चनमाण केले आहे. त्याचं्या व्यक्तीमत्त्वाला चवचवध पैलू असून त्यासवांमधून त्याचं्या असामा्य 
जीवनािी चदव्य प्रभा सतत प्रकट होत आली आहे. त्यािें जीवनकायव संपलेले नाही. इतकेि नव्हे, तर त्याचं्या 
जीवनचदनािा अद्यापी मध्या्हही झालेला नाही. तथाचप त्याचं्या सामर्थ्यािा जोमदार चवकास होत राचहला 
असून त्याचं्या कायािा अचधकाचधक आचवष्ट्कार व्हावयािा आहे. यामुळे त्याचं्या जीवनािे आचण कायािे 
मूल्यमापन करण्यािा हा काळ नव्हे. ते काम पुढल्या चपढीला कदाचित करता येईल. आज साने गुरुजींच्या 
जीवनासंबधंी महाराष्ट्राला जो थोडाफार प्रत्यय आला आहे, आचण त्यामुळे त्याचं्यचवषयी ज्या आशाआकािंा 
चनमाण झाल्या आहेत. त्याबद्दल थोडे चववेिन करता येण्यासारखे आहे. 

 
असाधारि िोकणप्रर्ता 
 

१९२४ मध्ये अमळनेर येथील हायस्कुलात चशिकािे काम सुरू केल्यापासून त्याचं्या साववजचनक 
सेवचे्या कायाला प्रारंभ झाला असे म्हणता येईल. तेव्हापासून आतापयंतच्या जवळजवळ दोन तपाचं्या 
काळात त्याचं्या साववजचनक सेवलेा वाढते वैभव लाभत आलेले चदसते. शाळेच्या चिमण्या जगात त्यांनी फक्त 
सहाि वष े काम केले. आचण तेथून त्यानंी जनतेच्या चवशाल सागरात उडी टाकली. सामा्य जनतेच्या 
जीवनाशी ते अगदी त्मय होऊन गेले आहेत. आज साऱ्या महाराष्ट्रामध्ये त्याचं्या नावािी चजतकी मोचहनी 
आहे, तेवढी दुसऱ्या कोणाही कायवकत्याच्या नावाला नाही, हे उघडपणे मा्य केले पाचहजे. चवद्याथी 
चवद्यार्तथनी, शतेकरी-कामकरी आचण महाराष्ट्रातील मध्यमवगीय कुटंुबातील सवव सामा्य स्त्री-पुरुष या 
सवांच्या हृदयाला वडे लावण्यासारखे त्याचं्यात काय अलौचककत्व आहे? सानेगुरुजींच्या पेिा एकेका चवचशष्ट 
िेत्रात अचधक बुचद्धमान, अचधक कतृवत्वसंपन्न आचण संघटनाकुशल लोक महाराष्ट्रात नाहीत असे नाही. 
व्यत्क्तगत िाचरत्र्याच्या दृष्टीने त्याचं्याइतकी शुद्धता संपाचदलेले लोकही महाराष्ट्रात आढळतील. 
त्याचं्यापेिा अचधक स्वाथवत्याग केलेली माणसेही सध्यािे महाराष्ट्रात अगदीि दुर्तमळ आहेत असे नाही. असे 
असूनही या सवांपेिा सानेगुरुजींच्या िचरत्र्यािा प्रभाव जनमानसावर अचधक का आहे? सानेगुरुजींिी ही 
लोकचप्रयता म्हणजे एक तात्पुरते खूळ आहे. असे म्हणून या प्रश्नािंी बोळवण करणे मला शक्य वाटत नाही. 
कारण हे खूळ भासले तरी त्याच्या मागे काहीएक सत्य वावरत आहे, असे चदसत आहे. ते व्यक्त करण्यािा 
मी प्रयत्न करणार आहे. 

 
बुणद्धवीर आणि भाववीर 
 

मनुष्ट्याच्या जीवनात सामा्यतः स्वतःसंबंधािे पे्रम कें द्रस्थानी असते. आपल्यासाठी सुख चमळवावे, 
आपले वैभव वाढवावे, इतरावंर आपले प्रभतु्व प्रस्थाचपत करावे अशी सामा्य माणसािी स्वाभाचवक प्रवृत्ती 
असते. त्यासाठी तो आपल्या सवव शक्तीिा चवचनयोग करीत असतो. असे करीत असताना त्याला अनेक 
शक्तींिा आचण व्यक्तींिा सहकार अपचरहायव होत असल्यामुळे अगदी संकुचित अथवा चनरचतशय स्वाथी बनून 
भागत नाही. इतराचं्या सुखािाही आपल्या सुखात समावशे करण्याइतकी त्याला आपली मनोवृत्ती उदार 
बनवावी लागते. त्यावळेी सववसाधारण माणसे थोड्या उदारपणे आपल्या चवकासािा मागव आक्रामीत असतात. 
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त्यानंा भचैतक सूखािी एक चवचशष्ट मयादेपयंत आवश्यकता असते. व त्यासाठी त्यानंा भौचतक जगाशी झगडा 
करावा लागतो. या झगड्यातून नाना शासे्त्र, नाना कला आचण चवचवध प्रकारच्या संघटना चनमाण होतात. 
सामा्य जनतेतील सववि व्यक्ती समान बुचद्धमते्तच्या आचण समान कतृवत्वाच्या असत नाहीत. काही काही 
व्यक्तींमध्ये तर असामा्य बुद्धी, असामा्य कतृवत्व ही उदयास येतात. अशा असामा्य पुरुषामंधून सामाचजक 
संस्कृतीिी पातळी उच्चतेला नेण्यास कारणीभतू होणारे लोक पुढे येतात. या लोकािें व्यत्क्तमत्त्व सामा्य 
जनतेपेिा अचधक उच्च बनलेल असते. तथापी अशा लोकािंा आपल्या व्यत्क्तमत्त्वािा अहंकारही प्रबळ 
झालेला असतो. त्यामुळे या लोकाबंद्दल सामा्य जनतेला आदर वाटत असला तरी त्यात भीतीिाही अंश 
असतो. त्यामुळे समाजात वगवभेद चनमाण होतो.  

 
उच्च वगाच्या हाती स्वाभाचवकि सत्ता, संपत्ती व सूख यािें कें द्रीकरण होत जाते. सामा्य जनतेिा 

जीवनािा आधार या उच्च वगाच्या कतृवत्वावर अवलंबनू असल्यामुळे सामा्य जनतेत एक प्रकारिी 
दास्यभावना पसरत जाते. हळूहळू उच्चवगीयािें अहंकार अचधकाचधक संकुचित, उद्दाम आचण ओंगळ बनू 
लागतात. अशा वळेी या उच्चवगीयामंधून काही असामा्य भावनाशक्तीच्या व्यक्ती पैदा होतात. आचण 
आपल्या उच्चवगीय अहंकारािे कवि फोडून त्यािें जीवन सामा्य जनतेच्या जीवनाशी एकरूप होते. 
सामाचजक जीवनाच्या चवकासात ही प्रचक्राया बरोबर घडत आलेली आहे. या प्रचक्रायेमुळे समाजात समतेिे 
नवीन आदशव चनमाण होतात. या नव्या आदशाच्या चसद्धीसाठी पु्हा नव ेबुचद्धवान आचण कतृवत्ववान वीर नव्या 
आदशांच्या अत्स्मतेने रंगून जाऊन कायव-प्रवण होतात. आचण साऱ्या समाजाला संस्कृतीच्या नव्या उच्च 
पातळीवर घेऊन जातात. समाजाच्या नव्या आदशाच्या चनर्तमतीसाठी भावनावादी आचण बुचद्धवादी असे दोन 
प्रकारिे नवे वीर चनमाण झाले. तरी त्या दोघाकंडे पाहण्यािी सामा्य जनतेिी दृष्टी वगेवगेळी असते. 
बुचद्धवादी आचण कतृवत्वसंपन्न अशा संघटनावीरािी सामा्य जनता पूजा करील, तथाचप त्याच्याचवषयी चतला 
एक प्रकारिा विकही भासेल. पण शुद्ध भावनेच्या उत्कटतेने जनताहृदयाशी एकरूप झालेल्या 
भाववीराबद्दल असा विक वाटण्यािे कारणि असत नाही. कारण भावना ही समाजातील सवव व्यक्तींना 
ओळखता येण्यासारखी वस्तू आहे. भावनेच्या पातळीवर सवांिी समानता होऊ शकते. तेथे सवांना तदू्रपतेिी 
जाणीव लाभते. हृदयीच्या पे्रमरसायानाने चवषमतेच्या साऱ्या खाड्या भरून जातात म्हणून क्राातंी काळातही 
बुचद्धवीरापेंिा भाववीर अचधक प्रभावी होतात. आजच्या महाराष्ट्रीय समाजात सानेगुरुजी हे या प्रकारिे 
अलौचकक भाववीर आहेत हे कोणालाही कबूल कराव ेलागेल. 

 
पे्रमाची अद भुत णकमर्ा 
 

सानेगुरुजींिी मनःप्रकृती संतप्रवृत्तीिी आहे. त्यानंा स्वतःच्या शरीरसुखािा मुळीि हव्यास नाही. 
पचहल्या प्रतीिी बुचद्धमत्ता असताही पाचंडत्याच्या चनर्तमतीत त्याचं्या बुद्धीला रस वाटत नाही. मानवतेिे पे्रम 
त्याचं्या हृदयात तुडंुब भरून राचहलेले आहे. दुःखाच्या दशवनाने काय, पण केवळ कल्पनेनेदेखील चवव्हल 
होण्याइतकी कोमलता त्याचं्या ठायी आहे. यामुळे बालबाचलका आचण खेड्यापाड्यातील स्त्रीपुरुष याचं्याशी 
ते िटकन एकरूप होऊ शकतात. त्या वेळी त्यािंी बुद्धी, त्यािंी चवद्वत्ता अथवा त्यािें कतृवत्व ही हृदयातील 
पे्रमात बुडून जाऊन संपूणवपणे चवलीन होतात. आपल्या प्रिडं भावशक्तीच्या साहाय्याने भोवतालच्या 
भावनाशील भाबड्या समाजाशी त्मय होऊन गेल्यामुळे त्या समाजािी संपूणव जीवनशक्ती ते हादरून 
सोडतात. ही पे्रमािी अद भतु चकमया हे सानेगुरुजींच्या अलौचककतेंिे एकमेव रहस्य आहे, अशी माझी खात्री 
झालेली आहे. त्यािंी पे्रमवृत्ती स्वतःचसद्ध आहे त्यानंी ती प्रयत्नाने अथवा अनुकरणाने चमळचवलेली नाही. ती 
व्यक्त करण्यात लौचकक अथवा अलौचकक कोणताही हेतू असत नाही. वषवणे हा मेघािा, वाहणे हा नदीिा, 
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पसरणे हा वाऱ्यािा जसा स्वभाव आहे, त्याप्रमाणे पे्रम करणे हा सानेगुरुजींिा स्वभाव आहे. ते पे्रम इतके 
उदंड आहे की, त्याला समोरिा दोष चदसू शकत नाही. या पे्रमाने त्यानंा स्वतःच्या शारीचरक आसक्तीपासून 
मुक्त केले आहे. त्यानंा चवर्श्कुटंुबी बनचवले आहे. सते्तिा, संपत्तीिा अथवा िदु्र स्वाथािा त्यानंा कधीही स्पशव 
झालेला नाही. राजकारणातील त्यािें कटे्ट प्रचतस्पधीदेखील ही गोष्ट मुक्त कंठाने कबूल करतात. 

 
सामाणजक ध्रे्र्वादाची जोड 
 

मूळच्या संतप्रकृतीला देशसेवचे्या आधुचनक सामाचजक ध्येयवादािी जोड चमळाल्यामुळे 
सानेगुरुजींच्या या पे्रमशक्तीला सामाचजकदृष्ट्या चवशषे प्रकारिे महत्त्व आले आहे. त्यािंी पे्रमशक्ती ही 
कोठल्याही चवषमतेिा आचण अ्यायािा स्वीकार करू शकत नसल्यामुळे चतला सवांगीण क्रााचंतवादािे स्वरूप 
लाभले आहे. भारतीय संतािंा आध्यात्त्मक पे्रममागव असाि होता. फक्त आधुचनक काळाला अनुसरून 
सानेगुरुजींच्या जीवनात त्याला ऐचहक स्वरूप लाभले आहे. महात्मा गाधंींिा अकहसात्मक क्रााचंतवाद आचण 
रकवद्रनाथ ठाकूर यािंा सासं्कृचतक आदशव हे आधुचनक भारतातील दो्ही ध्येयवाद तत्त्वतः याि स्वरूपािे 
असल्यामुळे सानेगुरुजींच्या जीवनावर त्यािंा चवलिण पचरणाम झाला असल्यास त्यात काहीि आियव नाही. 
याि कारणामुळे अलीकडे चकत्येक वष ेत्याचं्यावर ‘समाजवादािा’ वाढता पचरणाम होत असलेला चदसून येत 
आहे. त्यामुळे सानेगुरुजींच्या द्वारा महाराष्ट्रीय जनमानसावर होत असणारे संस्कार हे वैिाचरक दृष्ट्याही 
पुरोगामी आचण शुभपचरणामी ठरत आहेत. 

 
समाजजीवनात नवे रु्ग 
 

सानेगुरुजींच्या कायािा प्रारंभ खानदेशात झाला. ही गोष्टदेखील लिात ठेवण्याजोगी आहे. 
खानदेशािी भमूी सानेगुरुजींसारख्या पे्रममूतीला सववस्वी अनुरूप अशीि आहे. बौचद्धक दृष्ट्या खानदेश इतर 
महाराष्ट्राच्या मानाने बराि मागासलेला आहे. चनदान पिंवीस वषांपूवी तरी होता असे म्हणता येईल. तेथल्या 
सुपीक भमूीवर वाढलेली जनता शरीराने धडधाकट आचण मनाने चदलदार अशी आहे. तेथील कोवळ्या 
तरुणानंा सानेगुरुजींसारखा पे्रमळ चशिक लाभल्याबरोबर त्याचं्या जीवनात अननुभतू उत्साह आचण आशा 
यािंा संिार झाला. सानेगुरुजींनी अमळनेरला चशिणिेत्रात प्रवशे केला. त्यावेळी त्यािे वडील नुकतेि 
चनवतवले होते. त्याचं्या मातोश्री जाऊन पाि-सहा वष ेलोटली होती. त्यामुळे त्यािेंवर चवशषे बंधन उरले 
नव्हते. लग्नाच्या बधंनात पडण्यािी त्यानंा उत्सुकता नव्हती. यामुळे चवद्यार्थ्यांच्या जीवनात ते संपूणवपणे 
चमसळून गेले. आपली सारी बुद्धी, सारी संपत्ती त्यानंी मुक्त हस्ताने चवद्यार्थ्यांच्या चवकासासाठी विेली. 
चवद्याथी हेि त्यािें कुटंुब बनले. आचण या चवद्यार्थ्यांच्या द्वाराि त्यांनी खानदेशच्या जनतेत प्रवशे केला. १९३० 
च्या सत्याग्रह- संग्रामामध्ये त्यानंी आपल्या स्फूर्ततदायक वक्तृत्वाने अचखल खानदेश जागृत करून सोडला. 
याि सुमारास त्यािंी कचवत्वशक्ती जागी झाली. देवपे्रमाच्या आचण देशपे्रमाच्या असंख्य गीतानंा चतने ज्म 
चदला. तुरंुगवासात अनेक प्रकारच्या आपत्ती भोगीत असताही त्याचं्या साचहत्यचनर्तमतीला खंड पडला नाही. 
१९३२-३४ च्या दुसऱ्या लढ्यातही त्यािें लोकजागृतीिे आचण साचहत्यचनर्तमतीिे कायव िालूि राचहले. 
नंतरच्या सनदशीर राजकारणाच्या काळातही त्यािें लोकाचभमुखत्व बंद झाले नाही. उलट ‘कग्गे्रस’ नावािे 
साप्ताचहक पत्र काढून जनतेच्या चविाराला सुचशचित करण्यािे काम त्यानंी िालचवले. या वळेी कग्गे्रसमधील 
अचधकारी मंडळींशी त्यािें खटके उडू लागले. जहाल गटाशंी आचण कम्युचनस्टाशंी त्यािें सहकायव वाढू 
लागले. तथापी त्याचं्या जीवनात कसल्याही प्रकारिा स्वाथव नसल्यामुळे त्यािंी कग्गे्रसचनष्ठा शुद्धि राचहली. 
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या काळात महाराष्ट्राच्या इतर चजल्ह्यातंही त्यािंा प्रवेश झाला आचण ४२ च्या आंदोलनामध्ये त्यानंी 
साऱ्या महाराष्ट्रातील चवद्याथी, कामकरी आचण शतेकरी यािंी मने आकषूवन घेतली, त्याचं्या प्रभावािा हा 
वाढता चवकास पाचहला म्हणजे त्यािंी लोकचप्रयता केवळ आगंतुक आहे असे म्हणता येणार नाही. आपल्या 
अचवरत उद्योगाने आचण अखंड तपियेने त्यानंा जनमनात स्थान प्राप्त झाले आहे. देशाचभमानाच्या भावनेने 
तरुणािंी मने भारून टाकण्याच्या कामी तयािंा हातखंडा आहे. ध्येयवादाच्या, त्यागाच्या, सेवचे्या कल्पना 
त्याचं्या सान्चनध्यात आलेल्या कोणाही मनुष्ट्याच्या हृदयात सहज प्रादुभूवत होतात. रुि आचण पचंडत 
भासणाऱ्या हृदयातही भावनेिा ओलावा चनमाण करण्यािे त्यािें सामर्थ्यव मोठे अजब आहे. या त्याचं्या 
कामचगरीमुळे त्यानंी महाराष्ट्रात एक नवे युग सुरू केले आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. 

 
वाङ्मर्ातीि क्रांती 
 

महाराष्ट्राच्या वाङ्मयीन जीवनातही त्यानंी चवलिण क्राातंी घडवनू आणली आहे. लोकमा्य 
चटळकाचं्या मृत्यनंूतर महाराष्ट्र जे चविारािें अराजक सुरू झाले त्यात महाराष्ट्र-साचहत्यािे ध्येयवाचदत्व 
लोपून त्याला उथळ कलाचवलासािे िदु्र स्वरूप प्राप्त झाले. भावनेला िदु्र लेखून केवळ बुद्धीिा बचडवार 
माजचवणारा एक प्रचतचष्ठत संप्रदाय चनमाण झाला. लोकमा्य चटळकाचं्या मृत्यपूयंत साचहत्यािे दोन संप्रदाय 
महाराष्ट्रात वावरत होते. एका संप्रदायात पािातत्य संस्कृतीतील बुचद्धवाद, व्यत्क्तस्वातंत्र्य, सामाचजक 
समता, लोकशाही इत्यादी सासं्कृचतक मूल्यािंा जोरदार पुरस्कार होत असे. दुसऱ्या संप्रदायात भारतीय 
संस्कृतीिे श्रेष्ठत्व, राजकीय स्वातंत्र्य, आध्यात्त्मक ध्येयवाद इत्यादी गोष्टींवरील चनष्ठा घोचषत होई. खरोखर 
या दोनही संप्रदायािें मीलन करून दाखचवण्यािी कामचगरी महाराष्ट्रातील बुचद्धवतंानंी आचण साचहत्त्यकानंी 
करून दाखचवणे अगत्यािे होते. पण हे करावयािे म्हटले, तर त्यासाठी एक उच्च जीवनचनष्ठा चनमाण करावी 
लागली असती. अशी जीवनचनष्ठा चनमाण करण्यािी शक्यता चटळकाचं्या मृत्यचू्या वळेी महाराष्ट्रातील 
बुचद्धमंतातं आढळून आली नाही. सुधारणावादी आचण स्वातंत्र्यवादी दो्ही संप्रदायातील बहुतेक जुने लोक 
थकून भागून चनराश झाले होते. त्याचं्या स्वतःच्या पूवीच्या चनष्ठाही आता दुबवल झाल्या होत्या. मग नवीन चनष्ठा 
चनमाण करण्यािे सामर्थ्यव त्याचं्यात कोठून असणार? युरोपातील पचहले महायुद्ध संपल्यावर पािातत्य 
संस्कृतीच्या येथील पूजकातं चवलिण गोंधळ उडाला, भाडंवलदारी संस्कृती ही पुरोगामी की समाजवादी 
संस्कृती पुरोगामी यािा तंटा सुरू झाला. 

 
महात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाखाली कहदुस्थानात असहकारयुगािे जे आचवष्ट्करण झाले, त्याने 

महाराष्ट्रातील दुबवल बुचद्धवादी संपूणवपणे भाबंावनू गेले. दुदैवाने त्या वळेच्या महाराष्ट्रातील बहुतेक 
बुचद्धवतंानंा या दोनही घटनािंा उलगडा होऊ शकला नाही. रचशयातील क्राातंी आचण कहदुस्थानातील क्राातंी 
या दोहोंिे ममव ध्यानी न आल्यामुळे महाराष्ट्रातील चविार चकत्येक वषांपयंत अडखळून राचहला आचण त्यािा 
पचरणाम म्हणून महाराष्ट्रातील साचहत्य ध्येयहीन, भावहीन झाले. जीवनातील जोमदार स्पशव अदृश्य 
झाल्यामुळे चनष्ट्प्राण झालेले साचहत्य तंत्रवादाच्या आश्रयाने तजेलदार करण्यािे प्रयत्न सुरू झाले. आचण 
शलैी ही साचहत्यािी कसोटी बनली. जीवनातील सारे उच्च ध्येयवाद लोपल्यामुळे इंचद्रयचवलासालाि 
गौरचवण्यािे प्रयत्न वाढू लागले. परंतु चवलासािी तरी शक्यता कोठे आहे? महाराष्ट्र आधीि दचरद्री आचण 
त्यातही साऱ्या कहदुस्थानाबरोबर साम्राज्यशाहीच्या पाशानंी जखडून टाकलेला यामुळे इंचद्रयचवलासािी चिते्र 
रंगचवणे एवढेि हाती उरले. अशी शब्दचिते्र काढून देणाऱ्यानंा थोर कलावतं म्हणून चमरचवण्यािा एक तुटका 
संप्रदाय तयार झाला. या संप्रदायािे आयुष्ट्य आता संपलेले चदसते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

गेल्या पिंवीस वषांच्या महाराष्ट्रीय िळवळीिा चनष्ट्कषव म्हणून आज चवर्श्ासपूववक असे सागंता येईल 
की, महाराष्ट्रातील अचखल जनता आता जागृत झालेली आहे. चतिे नेतृत्व करणारे खंदे वीर आता पुढे 
आलेले आहेत. सासं्कृचतक चविारािें घुसळण होऊन नव्या मूल्याचं्या स्पष्ट कल्पना चनमाण झाल्या आहेत. 
नव्या बुचद्धवंतािंा वगव हळूहळू आपले साम्राज्य त्स्थर करू लागला आहे. जीवनािी नवी चनष्ठा चनमाण होऊन 
चतने आपले आसन त्स्थर केले आहे. या सवांिा पचरपाक म्हणून साचहत्यातही नवी चनष्ठा व्यक्त होत आहे. 
१९३५ च्या राष्ट्रीय आठवड्यात सानेगुरुजींच्या काव्यािंा संग्रह ‘पत्री’ या नावाने प्रचसद्ध झाला. त्यातील 
कचवतानंी खानदेशातील सामा्य जनतेिे हृदय हलचवले असले, तरी महाराष्ट्रीय साचहत्त्यकाचं्या बुद्धीला 
त्यािें मुळीिे आकषवण भासले नाही. त्यानंतर ‘श्यामिी आई’, ‘श्याम’, ‘जीवन कलह’, ‘चवश्राम’, ‘सो्या 
मारुती’ आचण ‘भारतीय संस्कृती’ अशी पुस्तके दोन अडीि वषांच्या काळात प्रचसद्ध झाली. त्यािंी ‘श्यामिी 
आई’ प्रचसद्ध झाल्याबरोबर महाराष्ट्रात जणू एक िमत्कारि झाला. त्या पुस्तकािी महाराष्ट्रात मोठमोठ्या 
साचहत्त्यकानंीही मुक्त कंठाने स्तुती केली. आचण चवद्याथी-चवद्याथीनींना तर त्या पुस्तकाने अिरशः वडे 
लावले. या पुस्तकाच्या आतापयंत आठ आवृतत्या चनघाल्या आहेत. ‘भारतीय संस्कृती’च्या तीन आवृतत्या 
आल्या. आचण आतापयंत त्या पुस्तकाचं्या सहा हजारावर प्रती खपल्या. ‘भारतीय संस्कृचत’नंतर गेल्या सात-
आठ वषांत त्यािंी लहान-मोठी २५-३० पुस्तके प्रचसद्ध झाली आहेत. आज महाराष्ट्रात सानेगुरुजींच्या 
साचहत्यािा खप पचहल्या प्रतीिा आहे. ही गोष्ट सवांना माहीत आहे. यामुळे सानेगुरुजींच्या साचहत्याने 
महाराष्ट्राच्या वाङ्मयीन जगात एक नवीन युग चनर्तमले आहे, ही गोष्ट कोणासही अमा्य करता येणार नाही. 

 
पे्रमशक्तीचा गौरव 
 

साने गुरुजींिे साचहत्य त्याचं्या असामा्य व्यत्क्तमत्वाच्या वैचशष्ट्याने संपूणवपणे रंगलेले आहे. त्यािें 
जीवन ज्याप्रमाणे स्वाभाचवक आचण अकृचत्रम भावनेिा आचवष्ट्कार आहे. त्याप्रमाणे त्याचं्या साचहत्यातही 
स्वाभाचवक भावनािंी अकृचत्रमता व्यक्त झालेली आहे. चनसगाच्या आचवभावात जशी धडपड, झटापट आचण 
अबोधपूणव अहेतुकता आढळून येते, तशीि त्याचं्या जीवनािी आचण साचहत्यािी अवस्था आहे. यामुळे 
चनसगाच्या चजवतंपणाबरोबरि चनसगािा आंधळेपणाही त्यात आढळतो. उद्दाम पे्रमभावना ही त्याचं्या 
जीवनातील स्थायी वृत्ती असल्यामुळे जनतेच्या सुखदुःखाशी चवलिण रीतीने एकरूप होऊन सामाचजक 
अ्याय आचण चवषमता याचं्याशी झंुज घेण्याला ते नेहमी प्रवृत्त असतात. त्यासाठी कोणत्याही त्यागाला ते 
कमी पडणार नाहीत. तथाचप सामाचजक क्राातंीसाठी व्यवहारचनष्ठ बुद्धीने संघटना बाधंण्यािे काम त्यािे हातून 
होणार नाही. जनतेमध्ये आपल्या शुद्ध िाचरत्र्याने ते असामा्य जागृती चनमाण करू शकतील. पण जागृत 
झालेल्या भावनेला दैनंचदन कायवक्रामात गुंतवनू अखंड कायविम बनचवण्यािे कायव त्यानंा साधणार नाही. 
क्राातंीसाठी ते जनताहृदयाला चवचशष्ट वेळी आवशेाने उद्युक्त करतील, पण क्राातंीिा प्रत्यि कायवक्राम ते बाधूंन 
देऊ शकणार नाही. त्यासाठी लागणारी तटस्थ वृत्ती, भावनािंा आवगे चवचशष्ट वळेी चवचशष्ट मयादेत 
राखण्यािा संयम, ध्येयवादाच्या चसद्धतेसाठी अवश्य असणारा बुचद्धवाद आचण प्रत्यि क्रााचंतकायात अवश्य 
असणारी चशस्तीिी कठोर वृत्ती या गोष्टी त्याचं्या आत्यंचतक भावशक्तीमुळे त्यानंा वापरता येत नाहीत. या 
गोष्टींिी गरज न समजण्याइतके ते बुचद्धहीन नाहीत. पण त्यािंा स्वभावि चनराळा बनलेला आहे. यािी त्यानंा 
जाणीव असल्यामुळे ते आपल्याला पुढारी समजत नाहीत. आचण पुढारी होण्यािा अहंकारही त्याचं्या वृत्तीत 
कधी आढळून येत नाही. 

 
चनसगातील प्रत्येक शक्तीला एक मयादाही असते. चतिी शक्ती हीि चतिी मयादा होते. पे्रमभावना 

ही एक थोर चनसगवशक्ती आहे. मानवी जीवनात चतिे सवात श्रेष्ठ स्थान आहे. पे्रमािी भावना जागृत 



 

अनुक्रमणिका 

झाल्यानंतर खऱ्या बुद्धीिे डोळे उघडतात. आचण ती पे्रमाला व्यावहाचरक यशत्स्वता आणून देण्याच्या मागांिे 
संशोधन करू लागते. पे्रमाच्या कह्यात िालणारी बुद्धी ही मानवािी थोर संपत्ती आहे. बुचद्धवादाच्या 
नावाखाली स्वाथवसाधनािी अखंड धडपड समाजात सतत आढळते. पण ती या थोर संपत्तीिी चवकृती होय. 
म्हणून समाजाच्या इचतहासात या चवकृत बुचद्धवादाच्या चवरुद्ध पे्रमशक्तीिा गौरव करणारे अनेक जीवनवीर 
चनमाण होत असलेले आढळतात. धार्तमक वाङ्मयामध्ये चजला श्रद्धा हे नाव देण्यात आलेले आहे, ती हीि 
वस्तू होय बुद्धीिा स्वभाव दै्वत चनमाण करण्यािा असल्यामुळे ती अदै्वतािा अनुभव घेण्यास नेहमीि अपुरी 
पडते. त्या अनुभवासाठी बुद्धीच्या पलीकडच्या शक्तीिी गरज असते. ही शक्ती माणसाला हृदयाच्या द्वारा 
प्रतीत होत असल्यामुळे तार्तकक ज्ञानापेिा हृदयािी श्रद्धा श्रेष्ठ मानण्यात आलेली आहे. सामाचजक 
क्राातंीसाठी देखील या श्रदे्धिाि मुख्य उपयोग होत असतो. ही श्रद्धा जोपयंत जागृत झाली नाही, तोपयंत 
क्राातंीिे बोबडे बुचद्धवाद व्यथव आहेत. अशी चजवतं श्रद्धा ज्या पुरुषाच्या जीवनात व्यक्त होत असेल, तो पुरुष 
समाजात नवयुगािा प्रारंभ करतो. साने गुरुजींनी महाराष्ट्राच्या सामा्य जनतेत असे नवीन युग सुरू केल्यािे 
चदसत आहे. कहदुस्थानात महात्मा गाधंीनी अशा प्रकारच्या नवयुगाला ज्म चदला असून त्याच्या चनर्तमतीिी 
चसद्धी करण्यािे कायव कग्गे्रसच्या झेंड्याखाली अत्यंत जोमाने िालले अहे. सानेगुरुजींनी आपल्या जीवनात 
कग्गे्रस हेि परम दैवत बनचवले आहे. आचण आपली सारी भावशक्ती त्या दैवताच्या पायी वाहण्यािा संकल्प 
केला आहे. यामुळे त्याचं्या भावसामर्थ्यािा महाराष्ट्राला अपार फायदा चमळेल, महाराष्ट्रातील थोर पुढाऱ्यानंी 
सानेगुरुजींच्या या प्रिडं भावसामर्थ्यािे प्रत्यि संघटनेत पचरवतवन करून घेण्यािी दिता बाळगली पाचहजे. 
आपल्या साचहत्याने हीि गोष्ट सानेगुरुजी चसद्ध करून दाखवीत आहेत. 

 
साचहत्याने जीवनािे हृदय जागृत झाले पाचहजे. हृदयातील आशा आचण श्रद्धा प्रफुचल्लत झाल्या 

पाचहजेत. सत्य साधुत्व आचण सौंदयव यािें अपार आकषवण वाटू लागले पाचहजे. असत्यािी िीड, अ्यायािा 
चवरोध, िदु्रपणािा चतरस्कार, दै्य आचण दाचरद्र्य यािें चवरुद्ध, संताप, दुष्टपणा आचण कुरूपता यािें चवषयी 
क्राोध, जीवनात चनमाण व्हावयास पाचहजे. वैयत्क्तक सुखलालसापेंिा सामाचजक चवकासाच्या िळवळीिा 
हव्यास अचधक मोहक वाटला पाचहजे. साचहत्यािे समाजजीवनातील हेि महनीय प्रयोजन आहे. 
सानेगुरुजींिे साचहत्य याि कळकळीने चनमाण झालेले आहे. त्यात तंत्रबद्धता नसेल; जागोजाग पुनरक्ती, 
पाल्हाळ, कालचनर्तमतीच्या सहेतुक जाचणविेा अभाव इत्यादी पुष्ट्कळ दोष बुचद्धवादी टीकाकाराला सहज 
सापडतील, मी ते कधी नाकारले नाही. तथाचप सानेगुरुजींच्या साचहत्यात हृदयािी पकड घेणारे अलौचकक 
सामर्थ्यव आहे, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही ‘पत्री’िी प्रस्तावना चलचहण्यापूवी त्यािें चवपुल वाङ्मय मी 
हल्तचलचखत रूपात वािले होते. त्याचं्या प्रत्यि सहवासात मी बराि काळ काढला होता. त्यामुळे मला 
त्याचं्या जीवनािे व साचहत्यािे जे वैचशष्ट्य वाटले, ते त्या प्रस्तावनेत मोकळेपणाने महाराष्ट्राला चनवेदन केले 
होते. आज दहा वषांनंतर ही प्रस्तावना चलहीत असताना मायया त्या वळेच्या मतात बदल करण्यािी 
आवश्यकता आहे असे मला भासत नाही. त्यािें साचहत्य लोकहृदयािी पकड घेईल अशी माझी पक्की खात्री 
होती. गेल्या दहा वषांच्या अनुभवाने ती गोष्ट आता पूणवपणे चसद्ध झाली आहे. सोनेगुरुजींच्या साचहत्याने 
महाराष्ट्राच्या चवद्याथी वगात आचण सामा्य जनतेत ती अचभरुिीिी क्राातंी घडवनू आणली आहे, त्याबद्दल 
महाराष्ट्राने त्यािें सदैव ऋणी राचहले पाचहजे. 

 
हृदर्ाची किा 
 

सानेगुरुजींच्या साचहत्यािे स्वरूप साधे, भोळेभाबडे भासले तरी त्याचं्यामध्ये हृदयािे सौंदयव 
जागोजाग ओसंडून येत असलेले आढळते. त्यात कला आहे. पण ती हृदयािी स्वाभाचवक कला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

कलेच्या जाचणवनेे बुद्धीिे िातुयव वापरून चतला सफाई आणण्यािा कोठेही प्रयत्न केलेला आढळून येणार 
नाही. यािे कारण ते साचहत्य केवळ हृदयाच्या तळमळीने चनमाण झालेले आहे. मानवपे्रम हाि त्यािा एकमेव 
स्थाचयभाव आहे. आजच्या याचंत्रक जगामध्ये, बुचद्धचवकासाच्या या काळामध्ये माणसािी हृदये शुष्ट्क होत 
िालली आहेत. मानवपे्रमािा झरा आटून गेला आहे. ही अत्यंत भयानक घटना आहे. मनुष्ट्यसमाजाला जर 
जगायिे असेल, तर त्यािे हृदय पु्हा जागृत केले पाचहजे, पे्रमािा झरा पु्हा उसळू लागला पाचहजे, बुद्धीच्या 
कृचत्रमतेिी आपली आसक्ती कमी झाल्याचशवाय हे कायव होणार नाही. सानेगुरुजी बुद्धीला चवसरण्यात एक 
आनंद अनुभव ूशकतात; तोि आनंद त्यािें साचहत्य वाितानाही वािकाला अनुभवता येतो. त्यािें साचहत्य 
वािकाच्या बुद्धीला चदपव ूपाहात नाही. तर हृदयाला भलुव ूपाहते; आचण ज्या समाजाला उदे्दशून ते साचहत्य 
चनमाण करण्यात आलेले आहे, तो समाजही अजून बुचद्धवादी झालेला नाही. हृदयाने हृदयाशी बोलावे, 
जीवाने जीवात चमसळून जाव.े 

 
आत्म्याने आत्म्यात प्रवशे करावा, अशा थाटािे ते साचहत्य आहे. त्यातील घरगुतीपणा, त्यातील 

भावनािंा गोडवा, त्यातील भाषेिे सहजत्व यामुळे त्या साचहत्याला एक अलौचकक मनोहाचरत्व लाभलेले 
आहे, अवीट गोडी प्राप्त झाली आहे. सहस्त्रावधी हृदयािंा हा अनुभव खोटा म्हणता येईल काय? त्या 
साचहत्याच्या वािनाने सहस्त्रावधी जीवनात जी भावशुद्धी घडून येत आहे, चतिी सामाचजक दृष्ट्या उपेिा 
करणे योग्य आहे काय? सानेगुरुजींच्या टीकाकारानंी या गोष्टीकडे अवश्य लि पुरचवले पाचहजे. सानेगुगुजींिे 
साचहत्य हा एक साचहत्यािा संपूणव आदशव आहे, असे मी केव्हाही म्हटले नाही. पण त्या आदशव साचहत्याकडे 
त्याने तोंड वळचवले आहे, ही गोष्ट कोणी नाकारू शकणार नाही. सानेगुरुजींच्या लेखनपद्धतीिे अनुकरण 
करून चलहावे, असेही माझे मत नाही. पण ज्या कोणाला साचहत्यकार व्हावयािे असेल, त्याच्याजवळ 
हृदयािा चजवंतपणा आधी असला पाचहजे. मानवपे्रम हृदयात जागृत झाल्याचशवाय श्रेष्ठ साचहत्य कधीही 
चनमाण होणार नाही, असा माझा दृढ चवर्श्ास आहे. 

 
साणहत्र्ाचे प्रर्ोजन 
 

सानेगुरुजी हे बहुजनसमाजाच्या हृदयािी पकड घेणारे आधुचनक महाराष्ट्रातील पचहलेि 
साचहत्यकार आहेत असे माझे मत आहे. आपल्या साचहत्यातील सवव िळवळी सुचशचित लोकापंुरत्या मयाचदत 
राहतात. साचहत्यािी काही िेते्र चवशषे बुचद्धवतंापंुरती मयाचदत राहणे अपचरहायव असले, तरी सामा्य जनतेिे 
हृदय हाती घेणारे साचहत्य चनमाण झाल्याखेरीज आपले सामाचजक जीनव समृद्ध होणार नाही. साचहत्यािा 
व्याप जनतेच्या दैनंचदन जीवनापयंत पोिला पाचहजे. लचलत साचहत्यािे स्वरूप केवळ चनरुद्योगी करमणूक 
करणारे अथवा मूठभर मध्यमवगीय बुचद्धवतंानंा लचलत साचहत्याच्या सौंदयाजवळ हृदय जागृत करण्यािी 
शक्ती असते. या शक्तीिा साचहत्त्यकाला प्रत्यय येतो. तो साचहत्यकार आपल्या साचहत्यािे प्रयोजन केवळ 
सौंदयवचनर्तमती आहे, हे मानू शकत नाही. सौंदयाच्या द्वारा आत्म्यािी संपूणव जागृती करणे हे त्यािे प्रयोजन 
बनते. साऱ्या समाजािी आत्मजागृती घडवनू आणण्याच्या कामी लचलत साचहत्यािा अपार उपयोग 
होण्यासारखा आहे. सानेगुरुजींनी या कायाला प्रारंभ केला असल्यामुळे साचहत्यािे वतीने मी त्यानंा ध्यवाद 
देतो. महाराष्ट्रािे तरुण साचहत्त्यक याि मागाने पुढे जाऊन सानेगुरुजींच्या साचहत्यापेिाही अचधक उज्ज्वल, 
अचधक संुदर आचण अचधक तेजस्वी वाङ्मय चनमाण करून महाराष्ट्रीय जीवन समृद्ध करतील, अशी मला 
आशा आहे. 

 
१९४५ 
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११ 
 

गं्रिकार गांधींचे अिौणककत्व 
 

महात्मा गाधंींिे जीवन चवचवध अंगानंी नटलेले असल्यामुळे त्याचं्याकडे चवचवध कोनातूंन पाहाण्यािी 
सोय आहे. गाधंीजींच्या हयातीति असे चकत्येक िागंले प्रयत्न झालेले आहेत.त्याचं्या मृत्यनंूतरही अशा 
गं्रथािंी चनर्तमती होत राचहली आहे. ज्मशताब्दीच्या चनचमत्ताने या वषी सवव जगभर, असेि प्रयत्न होणार 
आहेत. मराठीत प्रचसद्ध होणाऱ्या लेखसंग्रहात ‘गं्रथकार गाधंी’ या चवषयावर चलचहण्यािी मला करण्यात 
आलेली चवनंती मी आनंदाने स्वीकारीत आहे. 

 
गं्रथामंध्ये मुख्यतः दोन प्रकार होतात. पचहला प्रकार प्रासंचगक गं्रथािंा म्हणता येईल. चिरस्थायी 

गं्रथािंा दुसरा प्रकार मानला जातो. गाधंीजींच्या चलखाणात या दोनही प्रकारच्या चलखाणािा सम्वय 
झालेला आहे. कारण गाधंीजींिे व्यक्तीमत्त्व प्रासंचगकत आचण चिरंतनता या जीवनाच्या दो्ही अंगािें एकत्र 
दशवन देणारे आहे. 

 
गाधंीजी हे आधुचनक काळातील अत्यंत व्यापक आचण चवशाल प्रजे्ञिे कमवयोगी होते. ते स्वतःला 

सत्यािे उपासक समजत असत- आचण त्यािंी सत्यािी कल्पना संपूणव जीवनाला एकाि वेळी व्यापण्यािा 
प्रयत्न करणारी होती. ते जीवनाच्या अदै्वतािे उपासक होते. व्यत्क्तगत जीवन आचण सामाचजक जीवन हा 
भेद ते करीत नसत. व्यावहाचरक जीवन आचण आदशव जीवन हा भेदही त्यानंा मंजूर नव्हता. संसार चनराळा 
आचण चित्तशुद्धीिा परमाथव चनराळा, ही रूढ कल्पना त्यानंा स्वीकार करण्यालायक वाटली नाही. राजकीय 
स्वातंत्र्य, आर्तथक समानता, सामाचजक एकता या तीनही मूल्यािें एकाि वळेी व एकाि साधनेने संगोपन 
होऊ शकते, असा त्यािंा दृढ चवर्श्ास होता. 

 
गाधंीजींनी चवद्याथीदशते असतानाि जीवनाच्या अंचतम मूल्यािें खूप तीव्रतेने कितन केले होते. 

चवलायतेत चशकत असतानाि प्रामुख्याने त्यानंी जीवनाच्या चवचवध अंगािंा पचरिय करून घेतला. आत्स्तक 
नात्स्तक अशा उभयचवध चविारसरणींिा त्यानंा पचरिय झाला. आहारचवषयक प्रश्नािंी चिचकत्साही त्यानंी 
खूप केली. या सवव चविार-मंथनातूंन त्यािंी जीवनमूल्ये त्स्थर होऊ लागली. कहदुस्थानात आल्यानंतर त्यािंा 
रायिदंभाईंशी पचरिय झाला. रायिदंभाईंच्या चविारािंा गांधीजींच्या जीवनावर अत्यंत खोल पचरणाम 
झालेला आहे. परंतु गाधंीजींच्या जीवनचवषयक चविारानंा खरा आकार चमळाला, तो ते दचिण आचफ्रकेत 
गेल्यानंतर. दचिण आचफ्रकेत गाधंीजींना आपले जणू जीवनािे अवतारकायवि गवसले. तेव्हापासून 
जीवनाच्या अखेरच्या िणापयंत त्यािंा जीवन-चवकास एकसारखा ं होत राचहला. जीवनाच्या प्रत्यि 
संग्रामाति त्यानंा जीवनािी चनरचनराळी कोडी उलगडण्यािी आवश्यकता उत्पन्न झाली व चक्रायात्मक 
कितनातूनि त्यािें जीवन-चविार प्रकट होत गेले. म्हणून चक्रायात्मक कितन हे गाधंींच्या चविारािें एकमेव 
वैचशष्ट्य मानले पाचहजे. 

 
ज्ञान, भावना आचण चक्राया या तीन शक्ती चमळून जीवन बनलेले आहे. व्यत्क्तजीवनािा 

चवर्श्जीवनाशी अखंड संबंध असतो. या संबधंािे स्वरूप समजणे हीि ज्ञानािी प्रचक्राया बनते. या संबधंालाि 
गाधंीजींनी ‘सत्य’ हा शब्द वापरलेला आहे. हा संबंध अनुभवण्यासाठी उत्कट पे्रमभावनेिी आवश्यकता 
असते. गाधंींनी या पे्रमभावनेला ‘अकहसा’ हा शब्द योचजलेला आहे. व्यत्क्तजीवन काय, ककवा चवर्श्जीवन 
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काय, जीवन हे बाह्यतः अखंड कमवमयि असते. या जीवनकमांत अखंड वावरत असतानाि जीवनाच्या 
एकत्वािे सदैव भान साभंाळणे आचण पे्रमभावनेिा सतत उत्कषव करीत राहाणे हा खरा जीवनयोग होय. 
गाधंीजींनी याि जीवनयोगाला ‘सत्याग्रह-दशवन’ असे नाव चदले आहे. त्याचं्या जीवनाच्या सवव शक्ती या 
सत्याग्रहदशवनाच्या संशोधनात विेलेल्या आढळतात. त्यानंी आपल्या साऱ्या जीवनाला प्रयोगशाळेिे स्वरूप 
चदले होते. त्यािें सवव चलखाण या सत्याच्या प्रयोगाचं्या सापेिी वणवनाति ज्म पावलेले आहे. 

 
दचिण आचफ्रकेत प्रत्यि सामाचजक लढ्यातूंनि गाधंीजींना आपले सत्याग्रहदशवन लाभले. रत्स्कन 

आचण टॉलस्टॉय या दोन प्रचतभावतं लेखकािंा त्याचं्या जीवनावर उत्कट पचरणाम होऊन सत्याग्रहािे स्वरूप 
स्पष्टपणे त्यानंा उमजले. अमेचरकन तत्त्वचविारक थोरो यािाही सत्याग्रह-चविारातं फार मोठा वाटा आहे. 
गाधंीजींनी आपल्या ‘आत्मकथे’त आपल्या जीवनावर कसकसे संस्कार होत गेले व आपली जीवनदृष्टी कशी 
त्स्थर होत गेली, यािे उत्तम चित्रण केलेले आढळते. दचिण आचफ्रकेतील सत्याग्रह-संग्रामात त्यानंा आलेले 
चवचवध अनुभव यािें चित्रण व त्याचं्या चविारािंा झालेला चवचवध प्रकारिा चवकास यािे चित्रण त्यानंी आपल्या 
‘आत्मकथेत’ आचण ‘दचिण आचफ्रकेतील सत्याग्रह’ या गं्रथात उत्तम प्रकारे केले आहे. हे त्यािें दोन गं्रथ 
म्हणजे त्याचं्या स्वतःच्या जीवनािा चवकास दशवचवणारे नकाश ेआहेत. त्यानंी भारतात आल्यानंतर अनेक लढे 
केले आचण अनेक प्रयोग िालचवले. त्याचं्या सवव लढ्यािंा व प्रयोगािंा इचतहास त्याचं्याि शब्दातं साचंगतलेला 
उपलब्ध आहे. 

 
गाधंीजींिे वाङ्मय आचण त्यािें स्वतःिे जीवन ही अत्यंत एकरूप झालेली आढळतात. ‘कहद 

स्वराज्य’ हे त्यािें पुस्तकरूपाने चलचहलेले पचहलेि चलखाण त्याचं्या सवव चलखाणातं अत्यंत महत्त्वािे समजावे 
लागेल. त्या पुस्तकात मानव समाजािा नैचतक दृचष्टकोनातून त्यानंा प्रतीत झालेला आदशव त्यानंी जगापुढे 
ठेवला आहे. गाधंीजींिा हा गं्रथ जगातील चविारवतंानंा सदैव पे्ररणा देत राहील. चवज्ञानयुगाने इतक्या 
समस्या चनमाण केल्या आहेत की, त्यातून मानवसमाजाला कोणता आचण कसा मागव काढावा हे कळणे कठीण 
होत िालले आहे. 

 
चवज्ञानामुळे मानवसमाजाला दाचरद्र्यातून आचण गुलामचगरीतून सुटका करून घेण्यािी फार मोठी 

संधी आणून चदली आहे हेही खरेि, कहसा आचण दवषे या दुष्ट मनोवृत्तींच्या चनराकरणािी सामुदाचयक शक्यता 
समीप आली आहे. तथाचप, चवज्ञानातून ज्म पावलेल्या अनेक याचंत्रक आचण सामाचजक संघटना राबवनू 
घेण्याला लागणारे नैचतक सामर्थ्यव मानवाला वाढचवता आले नाही तर, मानवजातीवर चवनाशािे मोठे संकट 
कोसळल्याचशवाय राहणार नाही. या चविारानंी व्यचथत झालेल्या लोकानंा ‘कहद स्वराज्य’ हे पुस्तक पुष्ट्कळि 
पे्ररणा देऊ शकेल. 

 
गाधंीजींिे गीतेसंबंधीिे गं्रथ त्याचं्या स्वतंत्र प्रजे्ञने नटलेले आढळतात. त्यानंी शोचधलेले सत्याग्रह-

दशवन सतत वाढणारे आचण चवकचसत होणारे जीवनदशवन आहे. गाधंीजींना सतत प्रयोगािी व चविारशोधनािी 
आवश्यकता पटलेली होती. भौचतक, शास्त्रातील संशोधक जसे आपल्या प्रयोगशाळेत सतत प्रयोग करीत 
राहतात, त्यािप्रमाणे सामाचजक आचण आध्यात्त्मक िेत्रातंही चविारवतंानंी सतत प्रयोग िालचवले पाचहजेत, 
आपले चसद्धातं वरिेवर पारखून घेतले पाचहजेत. आचण आपल्या नजरेस आलेला चसद्धातंातील दोषही काढून 
टाकण्यािी कहमत बाळगली पाचहजे, असा गाधंीजींिा अखेरिा आदेश आहे. आपल्या गं्रथाच्या 
अभ्यासकासंाठी त्यानंी अत्यंत महत्त्वािा संदेश देऊन ठेचवला आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

“मी ‘महात्मा’ म्हटलो गेलो म्हणून माझे विन प्रमाण आहे असे समजून कोणी िालू नये. ‘महात्मा’ 
कोण हे आपल्याला माहीत नाही. म्हणून िागंला मागव हा की, ‘महात्म्या’िे विनदेखील बुद्धीच्या कसोटीवर 
घासून घ्याव ेआचण ते कसास न उतरल्यास त्यािा त्याग करावा.”  

 
“मी खूप आत्मचनरीिण केले आहे. एकूण एक मनोवृत्ती तपासली आहे, चवश्लेषण केले आहे. पण 

त्यातून चनघालेले चनष्ट्कषव हे सवांच्या बाबतीत अंचतम आहेत, ते खरेि आहेत वा तेि-खरे आहेत, असा दावा 
मी केव्हाही करू इच्छीत नाही.” 

 
“पण एक दावा मी अवश्य करू इत्च्छतो, आचण तो हा की, मायया दृष्टीने ते खरे आहेत, आचण तूतव 

तरी ते मला स्वतःला अंचतम असे वाटतात.” 
 
म. गाधंींनी आपल्या लेखनाचवषयी वािकाला आणखी एक इशारा देऊन ठेवला आहे. आपल्या 

जीवनात आपला सतत चवकास होत िालला आहे, असा त्यानंा दृढ चवर्श्ास होता. ते म्हणतात— 
 
“म्हणून कोणाला मायया दोन विनातं चवरोध भासल्यास त्याने, त्यािा मायया शहाणपणावर चवर्श्ास 

असेल तर, एकाि चवषयावरील या दोन विनापंैकी मागाहूनिे विन प्रमाण मानाव.े” 
 
म. गाधंींनी ही आधुचनक वैज्ञाचनक वृत्ती चनभवयपणाने आपल्या देशातील सामाचजक आचण आध्यात्त्मक 

दोनही िेत्रातंल्या रूढ आिार-चविाराचं्या आचण चसद्धातंाच्या परीिणात दाखचवली आहे. आपल्या समाजात 
चकत्येक शतके स्वतंत्र चविारािंा लोप झालेला होता. स्वतंत्र चविारशक्ती व प्रयोगशक्ती नष्ट झाल्यामुळे 
साऱ्या समाजजीवनाला बचधरता आचण जडता आली होती. भारतीय मनाला या जडतेतून सोडचवण्यािे कायव 
गेल्या शभंर वषांत अनेक थोर पुरुषानंी िालचवले होते. त्या सवांच्या प्रयत्नातं गाधंीजींच्या प्रयत्नानंा फार मोठे 
स्थान द्यावे लागेल. गाधंीजी आध्यात्त्मक मूल्ये मानीत होते, हे खरे असले तरी त्यानंी आपला सवव मूल्यचविार 
प्रयोगवादावर उभारला होता. भारतीय समाजाच्या पुनरुत्थानाच्या व्यापक कायाला त्यानंी फार मोठा 
हातभार लावला आहे. 

 
चवज्ञानयुगाने चनमाण केलेल्या सवव नैचतक प्रश्नािंा त्याचं्या लेखनात सतत ऊहापोह केलेला आहे. 

‘अनासत्क्तयोगा’च्या प्रस्तापनेत गीतेिा अथव करताना ‘गीतेच्या केवळ अिरामंधून चनघणारा अथव आपल्या 
स्वतःच्या अनुभवाशी चवसंगत असल्यामुळे तो आपल्याला मा्य करता येत नाही’, असे स्पष्ट उद गार काढले 
आहेत. भौचतक युद्ध हे आजच्या काळात धम्यव समजता येणार नाही. मानवजातीच्या चवकासासाठी नवे 
मानवमन चनमाण करावे लागेल. त्यासाठी नव्या अध्यात्मचसद्धातंािंा स्वीकार करणे अपचरहायव झाले आहे, 
असे त्यानंी प्रचतपादन केले आहे. रवींद्रनाथ ठाकूर आचण अरकवद घोष याचं्याप्रमाणेि महात्मा गाधंींनी 
भारतीय मूल्यचविारानंा नवा आकार देण्याच्या कामात महनीय कामचगरी केली आहे. 

 
गाधंीजींना हयातभर जीवनाच्या चवचवध िेत्रातं सतत प्रयोग िालचवले होते; आचण त्या प्रयोगाच्या 

चनचमत्ताने त्या चवषयावरील प्रािीन-अवािीन सवव लेखकािें म्हणणे समजून घेण्यासाठी त्यानंी त्या 
चवषयावरील महत्त्वािे वाङ्मय स्वतः बारकाईने अभ्याचसले होते. तुरंुगवासात त्यानंी नाना चवषयािंा अभ्यास 
केलेला आढळतो. १९२२ साली त्यानंी तुरंुगात असताना अभ्याचसलेल्या गं्रथािंी एक यादीि एके चठकाणी 
चदली आहे. ती पाचहली असता त्यािें गं्रथाध्ययन चकती चवशाल असे, यािी कल्पना येऊ शकेल. 



 

अनुक्रमणिका 

म. गाधंींनी चलचहलेल्या संपूणव वाङ्मयािी अचधकृत आवृत्ती सध्या प्रचसद्ध होत आहे. चतिे मोठ्या 
आकारािे पन्नास भाग होतील असा सध्यािा अंदाज आहे. या चवशाल वाङ्मयातून चवषयवारीने चनवड करून 
गाधंी स्मारक चनधीच्या महाराष्ट्र शाखेने वीस गं्रथािंा एक संि प्रकाचशत केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या तरुण 
चपढीिी उत्तम सोय झालेली आहे. भारताच्या पुनघवटनेच्या सध्याच्या काळात महाराष्ट्रातील तरुण चपढीने 
आपल्या बौचद्धक चवकासासाठी आधुचनक चवज्ञानाच्या अध्ययनाबरोबरि गाधंीजींिे जीवनचवषयक चविार 
समजून घेण्यािा अवश्य प्रयत्न करावा. कोणत्याही चवचशष्ट संप्रदायाच्या आहारी न जाता महाराष्ट्रातील 
तरुणानंी आपले चितत प्रयोगशील राहील आचण चवर्श्ातील मानवतेच्या चवकासाशी समरस होईल, असा 
प्रयत्न ठेवावा.  

 
१९६९ 
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१२ 
 

अियशास्त्र की अनियशास्त्र? 
 

जॉन रत्स्कन याच्या Unto This Last या गं्रथािा अनुवाद मराठी भाषेत प्रचसद्ध करून सुलभ राष्ट्रीय 
गं्रथमालेने महाराष्ट्र-वाङ्मयात एका बहुमोल गं्रथािी भर घातली आहे. या अनुवादािे काम आिायव 
जावडेकरासंारख्या अचधकारी पचंडताने केले असल्यामुळे ते अगदी प्रमाणभतू झाले आहे हे सागंण्यािी 
आवश्यकता नाही. रत्स्कनिे गं्रथ चवद्यापीठातूंन नेहमीि लावले जातात. यंदाि मंुबई चवद्यापीठाच्या ‘इंटर 
आट वस’ परीिेसाठी सदर गं्रथ लाचवलेला आहे. रत्स्कनिी चविारसरणी ताचत्त्वकदृष्ट्या गहन आचण 
भाषासरणी प्रौढ असल्यामुळे चवद्यार्थ्यांना त्यािे गं्रथ आकलन करण्याला बरेि अवघड वाटतात असा नेहमी 
अनुभव आहे. महाराष्ट्रीय चवद्यार्थ्यांिी या अनुवादामुळे चवशषे सोय झाली आहे व ते चतिा अवश्य उपयोग 
करून घेतील अशी आशा आहे. या अनुवादाला आिायव जावडेकरानंी जी चवस्तृत प्रस्तावना चलचहली आहे ती 
या पुस्तकािे मूल्य वाढचवणारी झाली आहे. या प्रस्तावनेत रत्स्कनच्या ताचत्त्वक चविारािंा अचतशय सुबोध 
भाषेत ऊहापोह करण्यात आला असून जीवनासंबधंी त्यािे जे महत्त्वािे चसद्धातं आहेत त्यािंा स्पष्ट उलगडा 
करण्यात आला आहे. यामुळे रत्स्कनिी योग्यता समजण्याला या प्रस्तावनेिा फार िागंला उपयोग होणार 
आहे.  

 
आध्र्ास्त्मक दृष्टीने जीवनाचा णवचार : 
 

कालाईल आचण रत्स्कन हे दोन गं्रथकार आध्यात्त्मक दृष्टीने जीवनािा चविार करणारे असल्यामुळे 
भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासकानंा नेहमीि आदरणीय वाटतात. पािात्त्य जीवनात जडवादािा प्रादुभाव 
झाल्यामुळे तेथील सवव सामाचजक शास्त्रानंा जे केवळ भौचतक सुखवादी स्वरूप येऊ लागले त्यािा चधटाईने 
चनषेध करणारे जे थोडे तत्त्वज्ञ गेल्या शतकात युरोपात झाले त्यात कलाईल व रत्स्कन यािंी योग्यता फार 
मोठी समजली पाचहजे. याचं्याहून मोठा फक्त टॉलस्टॉयि झाला. यामुळे याचं्या गं्रथािा अभ्यास 
काळजीपूववक व्हावयास पाचहजे. रत्स्कनच्या Unto This Last या गं्रथाला एक असामा्य महतत्व आहे. 
युरोपात जे भौचतक शोध लागले त्यामुळे उत्पादनािी प्रथा बदलून गेली आचण नवीन आर्तथक व सामाचजक 
घडी चनमाण झाली. या नव्या घडीिा पाया ज्या अथवशास्त्रीय चसद्धातंावर उभारला होता त्यािंी कठोर 
चिचकत्सा करून त्यािें भ्रामकत्व आचण चवनाशकाचरत्व रत्स्कनने या गं्रथात सप्रमाण चसद्ध केले आहे. 
एकोचणसाव्या शतकाच्या मध्यास हा गं्रथ प्रथम चलचहला गेला. पण त्यात केलेली चिचकत्सा आजही अगदी 
ताजी राचहली आहे, इतके या गं्रथािे मौचलकत्व आहे. भौचतक सुखवधवन आचण वैयत्क्तक अचनबंध स्वातंत्र्य 
या तत्त्वावंर समाजािा कधीही उत्कषव होऊ शकणार नाही. स्पधा आचण सुखलालसा जीवनाला उपकारक 
नसून मारक आहेत. जीवनचवकास व्हावयािा असेल तर ्याय आचण संयम यािंा व्यत्क्तमात्राने स्वीकार 
केला पाचहजे आचण स्पधेिा त्याग करून सहकायािा अंगीकार केला पाचहजे हे रत्स्कनिे मूलभतू चसद्धातं 
आहेत. म्हणजेि आचधभौचतक पायावर समाजशास्त्रािी उभारणी करणे हे घातक असून ती आध्यात्त्मक 
पायावरि केली पाचहजे हा मूलभतू चसद्धातं जोपयंत सववसामा्य होत नाही व ह्या चसद्धातंावर सवव सामाचजक 
व्यवहारािंी उभारणी करण्यािे प्रयत्न केले जात नाहीत तोपयंत रत्स्कनच्या या गं्रथािे नावी्य नाहीसे होणार 
नाही.  
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गांधीजींच्र्ा जीवनावर रस्स्कनचा पगडा : 
 

आजच्या जागचतक कोलाहलात रत्स्कनच्या या चविारािंी जनतेला पु्हा गरज लागणार आहे. 
रत्स्कन ककवा टॉलस्टॉय याचं्याप्रमाणेि आध्यात्त्मक चविारसरणीवर सामाचजक व्यवहारािंी उभारणी झाली 
पाचहजे असे म्हणणारा व त्याप्रमाणे आपल्या देशातील जनतेिी संघटना करणारा एकि पुरुष सध्याच्या 
जगात आहे. तो महात्मा गाधंी होय. महात्मा गाधंींच्या जीवनावर रत्स्कनच्या या गं्रथािा चकती मोठा पचरणाम 
झाला आहे हे त्याचं्या आत्मकथेवरून चदसून येते. आत्मकथेच्या िवर्थ्या भागातील अठराव्या प्रकरणात ‘एका 
पुस्तकािा चवलिण पचरणाम’ या शीषवकाखाली त्यासंबंधी त्यानंी चलचहले आहे. चम. पोलाक यानंी रेल्वचे्या 
प्रवासात वािण्यासाठी म्हणून महात्मा गाधंींना रत्स्कनिे हे पुस्तक चदले. पण त्या पुस्तकातील चविारानंी 
गाधंीजींच्या आयुष्ट्यावर इतका चवलिण प्रभाव गाजचवला की, त्यानंी आचफ्रकेत लागलीि चफचनक्स आश्रम 
स्थापन केला व रत्स्कनच्या सागंण्यातील तत्त्वािंा आिार एकदम सुरू केला. तेव्हापासून आतापयंतच्या तीन 
तपाचं्या काळात गाधंीजींनी जीवनात जे चवचवध प्रयोग केले त्यामधून त्यानंी आध्यात्त्मक पायावर समाजरिना 
कशी करता येईल या बाबतीत अनेक चवधायक आदशव चनमाण केले आहेत. 

 
सत्याग्रही समाज चनमाण करण्यािा त्यािंा हा अपूवव प्रयोग इतका आकाराला आला आहे की, 

कहदुस्थानपुरते तरी त्यानंी आपले सवांगीण नेतृत्व चसद्ध केले आहे. सत्याग्रही समाजािे अथवशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, चशिणशास्त्र कसे असले पाचहजे याचवषयी गाधंींजींनी राष्ट्राला चनचित कल्पना चदल्या आहेत. 
सत्याग्रहािे युद्धतंत्रही त्यानंी पूणव चवकचसत करून चदले आहे. ही सत्याग्रही समाजशास्त्रािी उभारणी 
करताना गाधंीजी रत्स्कनच्याही पुढे गेले आहेत ही गोष्ट अवश्य लिात येते. ही गोष्ट लिात घेण्यासारखी 
असली तरी तेवढ्याने रत्स्कनच्या चविारािंी महती कमी होत नाही. उलट रत्स्कनच्या या गं्रथाच्या अभ्यासाने 
महात्मा गाधंींच्या सत्याग्रही समाजशास्त्रािे आकलन होण्यास िागंले साह्य होण्यासारखे आहे. 

 
स्वतः महात्मा गाधंींनी रत्स्कनच्या या पुस्तकािे सार गुजराती भाषेत ‘सवोदय’ या नावाने पूवीि 

प्रचसद्ध केले आहे. या सवोदयािे चसद्धातं म्हणून गाधंीजींनी तीन गोष्टी साचंगतल्या आहेत.  
 
(१) सवांच्या कल्याणात आपले कल्याण आहे.  
 
(२) वकील काय ककवा हजाम काय, दोघाचं्या कामािी ककमत सारखीि असली पाचहजे. कारण 

पोटापाण्यािा हक्क दोघानंाही सारखाि आहे. 
 
(३) साधे अंगमेहनतीिे शतेकऱ्यािें जीवन हेि खरे जीवन होय. 
 
रत्स्कनच्या गं्रथात हे तीन चसद्धातं आहेत असे महात्मा गाधंींिे म्हणणे आहे. महात्मा गाधंी हे संपूणव 

समतावादी असल्यामुळे रत्स्कनपेिा त्यानंी दुसरा चसद्धातं अचधक स्पष्ट शब्दात माडंला आहे असे चदसून 
येईल. समाजसेवा हेि सवव व्यवसायािें उचद्दष्ट असले पाचहजे व कोणत्याही प्रकारिी सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला 
समाजाने अवश्य ते जीवनवतेन चदले पाचहजे असे रत्स्कनने प्रचतपाचदलेि आहे. तथाचप कामाकामात भेद 
करून त्याप्रमाणे चनरचनराळ्या प्रतींच्या कामानंा चनरचनराळे वतेन चदले पाचहजे असे त्यािे म्हणणे आहे. प्रत्यि 
व्यवहाराच्या दृष्टीने पाहता असा भेद समाजात काही काळ तरी अपचरहायव आहे हे कोणीही कबूल करील. 
पण सेवा हेि व्यवसायािे उचद्दष्ट धरले म्हणजे मग सेवते प्रकारभेद करणे हे ्याय्य होणार नाही. ज्याने त्याने 
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आपल्या अचधकाराप्रमाणे समाजािी सेवा केली म्हणजे झाले. सवांिी ककमत सेवचे्या दृष्टीनेि मोजली पाचहजे 
असे म्हटले म्हणजे सेवा करणाऱ्या सवव वगांना ककवा व्यक्तींना नैचतक दृष्ट्या समानतेनेि वागचवले पाचहजे 
हे उघड आहे म्हणून गाधंीजींिा दुसरा चसद्धातं अचधक तत्त्वशुद्ध आहे व गीतेत म्हटल्याप्रमाणे सववि भक्त 
सारख्या योग्यतेिे आहेत असेि म्हटले पाचहजे असे मला वाटते, हा तपचशलािा मतभेद आहे असेि मी 
मानतो. कारण समाजसेवेच्या दृष्टीने सवांिा अचधकार व जगण्यािा हक्क सारखा आहे हे रत्स्कनिेही 
प्रचतपादन आहे.  

 
साध्र्ा जीवनाचा पुरस्कार : 
 

साध्या जीवनािा रत्स्कनने जो पुरस्कार केला आहे तो सवव चविारी मंडळींनी अगत्य ध्यानी 
आणण्यासारखा आहे. महात्मा गाधंींना रत्स्कनच्या गं्रथापासून साध्या जीवनािी स्फूती झाली ही गोष्ट 
जीवनाच्या इचतहासात कायमिी नमूद केली जाईल, आचण अशी स्फूती देण्यािे सामर्थ्यव ज्या रत्स्कनच्या 
शब्दातं आहे ते शब्द चकती शार्श्त मोलािे आहेत हे चदसून येईल. 

 
साणहत्र्ाहून जीवन श्रेष्ठ! 
 

रत्स्कनच्या जीवनासंबधंी आणखी एक महत्त्वािी गोष्ट येथे नमूद करण्यासारखी आहे. रत्स्कन हा 
स्वतः संपन्न कुटंुबात ज्माला आला होता व त्यािी संपत्ती लिावधी रुपयािंी होती. त्याला लचलतकलािंी 
चवलिण आवड होती. साचहत्य, चित्र व चशल्पकला यासंबधंी त्यािा व्यासंग फार मोठा होता व त्याचवषयी 
त्यािे चलखाणही चवपुल व चवशषे योग्यतेिे आहे, तथाचप ज्या समाजात तो नादंत होता त्या समाजाच्या 
उथळपणाकडे, दै्याकडे व चवपत्तीकडे त्यािे लि गेले. सौंदयवचनर्तमतीसाठी समाजात आर्तथक सुत्स्थती 
असली पाचहजे व सभोवार दै्य आचण दुःत्स्थती पसरली असताना खरी सौंदयोपासना होऊि शकत नाही हे 
त्याला चदसून आले. त्याने आपली आरामशीर लचलतकलािंी उपासना टाकून चदली व समाजाच्या दै्याच्या 
दूरीकरणासाठी काय केले पाचहजे यािा शोध केला. रत्स्कनच्या या कृत्यामुळे तो एक सुखासीन शब्दोपासक 
नव्हता तर जीवनािा श्रेष्ठ उपासक होता हे चदसून येते. समाजाच्या जीवनाशी एकरूप झाल्याचशवाय साचहत्य 
चनमाण करता येत नाही हे त्याला आढळून आल्याबरोबर त्याने साचहत्य सोडून समाजजीवनाच्या प्रत्यि 
सुधारणेच्या कायात आपले सववस्व वेिले.  

 
साचहत्यापेिा जीवन श्रेष्ठ आहे हा चसद्धातं रत्स्कनच्या जीवनावरून आपणाला चशकता येईल. 

महाराष्ट्र-साचहत्याला रत्स्कनपासून पुष्ट्कळि चशकता येण्यासारखे आहे.  
 
अशा प्रकारे चनरचनराळ्या दृष्टींनी रत्स्कनच्या या गं्रथािी योग्यता असल्यामुळे मराठी वाङ्मयात 

याच्यामुळे चविाराला िालना चमळेल अशी मला खात्री आहे. यासाठी या गं्रथािा अभ्यास महाराष्ट्रात सवव 
चठकाणी व्हावा अशी इच्छा मी प्रकट कचरतो.  

१९४१ 
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१३ 
 

आचार्य जावडेकरांचे ‘आधुणनक भारत’  
[पचहल्या आवृत्तीिा प्रस्तावना.] 

 
‘आधुचनक भारत’ या अचभनव गं्रथािे लेखक आिायव जावडेकर यािंा महाराष्ट्राला पचरिय करून 

देण्यािी आवश्यकता नाही. ‘कहदी राजकारणािे स्वरूप’, ‘राजनीती शास्त्रपचरिय’, ‘राज्यशास्त्र-मीमासंा’ 
इत्यादी गं्रथािें कते, चटळक महाचवद्यालयातील इचतहास, अथवशास्त्र व राजकारण या चवषयािें अध्यापक, 
असहकार युगातील राष्ट्रीय सभेच्या तेजस्वी राष्ट्रधमािे उपासक, ‘लोकचशिण’ माचसकातून भारतीय आचण 
महाराष्ट्रीय राजकारणािी चवद्वत्तापूणव चिचकत्सा करणारे समालोिक, आचण ‘नवशक्ती-लोकशक्ती’ या 
राष्ट्रीय सभेच्या कायवक्रामािा पुरस्कार करणाऱ्या वृत्तपत्रािें संपादक अशा चवचवध रूपानंी त्यािंा अचखल 
महाराष्ट्राला उत्तम पचरिय झालेलाि आहे. भारतीय संस्कृतीच्या प्रािीन परंपरेिा त्यानंी खोल अभ्यास केला 
असून, आधुचनक युरोपीय संस्कृतीच्या बहुतेक सवव अंगािंा त्यांनी दीघव काल व्यासंग केला आहे.  

 
राजकारण म्हणजे मानवी समाजाच्या घडामोडींिे शास्त्र आहे. या घडामोडींिे यथाथव स्वरूप 

आकलन होण्यासाठी समाजाच्या भौचतक त्स्थतीिे आचण मानवी मनाच्या घटनेिे ज्ञान अपचरहायव आहे. 
कारण भौचतक आचण मानचसक अंगाचं्या चक्राया प्रचतचक्रायामंधून समाजािे प्रत्यि जीवन घडत असते. भौचतक 
घटनाचं्या ज्ञानासाठी अध्यात्मशास्त्रािा व्यासंग केला पाचहजे. अथवशास्त्र आचण अध्यात्मशास्त्र याचं्या परस्पर-
संबधंािे सम्यज्ञान झाल्याचशवाय राजकारण समजत नाही. आचण िालचवता येत नाही. सामाचजक जीवन हे 
चनत्य बदलणारे असल्यामुळे, त्याच्या कोठल्याही एकाि अंगावर अथवा एकाि स्वरूपावर लि चखळवनू 
रहाणारास सामाचजक सत्यािी प्राप्ती होत नाही. सामाचजक जीवनािे सत्य हे पचरवतवनशील असल्यामुळे 
राजकारणािे शास्त्रही चनत्य नूतन स्वरूप धारण करीत असते. या नूतनाखाली मानवी जीवनाच्या चवकासािे 
एक सनातन रूप नेहमी आढळून येत असले तरी त्या सनातनाच्या आचवष्ट्कारािा प्रयत्न नूतनातूनि होत 
असतो. समाज-जीवनािी ही गचतमत्ता आचण त्या गचतमते्तिी प्रचक्राया जाणल्याने मनुष्ट्याला चवकासािा आचण 
प्रगतीिा मागव चदसू लागतो. सामाचजक जीवनातील हे चवकाससूत्र शोधून काढणे आचण मनुष्ट्याला प्रगतीच्या 
मागावर पावले टाकण्यास साह्य करणे हे राजकारण-शास्त्रािे प्रयोजन आहे. आिायव जावडेकर याचं्यापाशी 
हे चजवतं राजकारण जाणण्यािी शक्ती आहे ही गोष्ट, ‘आधुचनक भारत’ या गं्रथाच्या वािनाने कोणालाही 
आढळून आल्याचशवाय रहाणार नाही. 
 

राजकारण हे इचतहासािे भाष्ट्य असले पाचहजे. इचतहासात घडणाऱ्या घटना कोणत्या 
कारणपरंपरेमुळे घडल्या, उत्पन्न होणारे चविारसंप्रदाय कोणत्या प्रयोजनासाठी उत्पन्न झाले, त्यातील 
कोणता भाग कोणत्या काळी कसा उपयुक्त झाला, इत्यादी गोष्टींिा चविार करून इचतहासािा बुचद्धगम्य 
उलगडा राजकारणाने केला पाचहजे. इचतहासातील घटनानंा आचण चविारसंप्रदायानंा सापेि सत्यत्व असते. 
ते शोधून काढून त्यािें यथाथव स्वरूप मनुष्ट्यसमाजाला चशकवावयािे असते. राजकारण-शास्त्र कोणतीही एक 
संस्था अगर कोणताही एक चविार चनरपेि सत्य म्हणून ग्रहण करीत नाही. यामुळे त्याला चवचशष्ट संस्थेिा 
अगर चविारपद्धतीिा संप्रदाय बनचवता येत नाही. चनत्य नूतन रूप घेणाऱ्या जीवनाच्या एकाि अंगािे व 
स्वरूपािे कितन करीत रहाणे आचण अशा त्यालाि सनातनत्व अपूवन त्यािी उपासना, करणे हे जडतेिे लिण 
आहे. अशा सापं्रदाचयक जडतेत जीवनािे सत्य कधीि वास करीत नाही. संप्रदायरचहत होऊन मानवी 
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जीवनािा प्रवाह अंतःपे्ररणेने सतत धाव घेत अंचतम चवकासाकडे िालला आहे. त्यािे स्वरूप जाणता येईल 
चततके जाणून त्या प्रवाहाला अप्रचतबद्ध संिार करण्यािी पात्रता आणणे हे मननशील मनुष्ट्यािे कायव आहे.  

 
संप्रदायरचहत राजकारणानेि हे कायव सफल होण्यासारखे आहे. आिायव जावडेकर याचं्या 

राजकारणाच्या मीमासेंिे स्वरूप असेि संप्रदायरचहत आहे. अशा मीमासेंला केवळ चववेिक तकव बुद्धी 
(Analytical reason) िे भाडंवल पुरेसे होत नाही. चतला रिनात्मक सम्वयबुद्धी (Synthetical reason) 
िे साह्य असाव ेलागते. चववेिक तकव बुद्धीच्या साह्याने चवचशष्ट कालातील घटनाचं्या वा चविाराचं्या गुणदोषािें 
पथृक्करण कचरता येते, परंतु त्या गुणदोषाचं्याही उत्पत्ती-चवकासाचं्या कारणाकंडे नजर पुरचवल्यानंतर त्याि 
गुणदोषािंा भावी चनर्तमतीच्या कायाकडे उपयोग कचरता येतो. परस्परचवरुद्ध मताचं्या संघषातून राष्ट्रािी 
प्रगती होत असते. या प्रगतीकायासाठी परस्परचवरुद्ध मनातंील सत्याशंािा एक उदार भचूमकेवरून सम्वय 
करावा लागतो. याि सम्वयबुद्धीच्या आश्रयाने इचतहासातील चवरोधी घटनािें यथाथव स्वरूप उलगडते 
आचण प्रत्येक घटनेला ्याय चमळूनही संप्रदायजडता चनमाण होण्यािी भीती रहात नाही. अशी उच्च 
सम्वयबुद्धी आिायव जावडेकरानंी आपल्या राजकारणाच्या मीमासेंत सववत्र वापरलेली आहे. 

 
‘आधुचनक भारत’ या गं्रथात इ. स.१८१८ सालापासून आजतागायतिा म्हणजे सुमारे सवाश ेवषांिा 

भारतीय इचतहास चववचेिला आहे. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस भारतीय संस्कृतीला युरोपीय संस्कृतीपुढे 
सववस्वी हार खावी लागली. भारतीय समाजशासनािी यंते्र एकामागून एक युरोपीय संस्कृतीच्या रेयाखाली 
कोसळून पडली. भारतीय समाज जड आचण मूढ बनला. प्रािीन काळापासून िालत आलेल्या या चवशाल 
समाजािी अशी अवस्था का झाली, ज्या युरोपीय संस्कृतीने त्यािेवर यशस्वी आक्रामण केले, त्या संस्कृतीिे 
अंगी कोणते चवशषे आक्रामक गुण होते, भारतीय संस्कृतीिी ममवस्थाने आचण युरोपीय संस्कृतीिी शत्क्तस्थाने 
कोणकोणती होती इत्यादी प्रश्नािंा चविार करून भारतीय पुढाऱ्यानंी कोणकोणते चसद्धा्त शोधून काचढले 
आचण त्या चसद्धातंाचं्या आधारावर त्यानंी कोणकोणत्या िळवळी हाती घेतल्या, त्यात कशी कशी पचरवतवने 
होत गेली, आचण आजच्या घटकेला भारतीय संस्कृतीिी शत्क्तस्थाने कोणती चनमाण झाली आहेत आचण 
युरोपीय संस्कृतीिी ममवस्थाने कोणती उघडी झाली आहेत या चवषयािा शास्त्रीय ऊहापोह सचवस्तर आचण 
साधार असा या गं्रथात प्रथमि माडंण्यात येत आहे, असे मानण्यास काहीि बाधा नाही.  

 
भारतीय समाजावर आक्रामण करणाऱ्या राज्यिालकानंा आचण मुत्सदद्यानंा या आक्रामणातूनि पुढे 

मागे समथव भारतीय राष्ट्र चनमाण झाल्याचशवाय राहाणार नाही यािी कल्पना होती. त्यािप्रमाणे या 
आक्रामणाखाली चिरडलेल्या समाजातील पुढाऱ्यानंाही या आक्रामणामुळेि आपण स्वतंत्र राष्ट्राचं्या माचलकेत 
पु्हा नवीन तेजाने खचित चमरव ू असा चवर्श्ास उत्पन्न झाला होता, ही एक चवस्मयकारक घटना आहे. 
चब्रचटशानंा आपल्या चवजयाति पराजयािी बीजे चदसत होती, तर भारतीयानंा आपल्या पराजयाति चवजयािे 
संजीवन साठचवले असल्यािा प्रत्यय येत होता. गेल्या सवाश े वषांिा इचतहास म्हणजे या परस्पर चवरोध 
पिानंा चदसलेल्या एकाि दृश्यािी पचरणती म्हणावयास हरकत नाही. अठराव्या आचण एकोचणसाव्या 
शतकातील युरोपीय संस्कृतीिे सामर्थ्यव चतच्या चवज्ञानात आचण आर्तथक आक्रामणशक्तीत होते. या 
आक्रामणशक्तीसाठी युरोपाने प्रिडं संघटना करण्यािे शास्त्र पैदा केले आचण संहारसाधनेही सज्ज केली. 
भारतीय समाज त्यावळेी चवज्ञानात आचण सामाचजक संघटनेच्या चवदे्यत मागे पडला होता.  

 
युरोपीय संस्कृतीपासून चवज्ञान आचण संघटनाकौशल्य यािें धडे घेऊन आपण आपली मुक्तता करून 

घेऊ शकू अशी आपल्याकडील पचहल्या एकदोन चपढ्यािंी कल्पना होती. या कायात आपण येथील जनतेला, 
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साह्य करू असे चब्रचटश लोकही त्या वळेी बोलत असत. त्यामुळे चब्रचटशाचं्या सहकायानेि आपला उद्धार होऊ 
शकेल, अशी कल्पना त्यावेळी सवव सुचशचित चविारवंतातं रूढ झाली. परंतु चब्रचटश सते्तिे स्वरूप केवळ 
राजकीय नसून ते आर्तथक आक्रामणाच्या स्वरूपािे असल्यामुळे चब्रचटशाचं्या सते्तिा येथील समाजाच्या 
चवकासाला उपयोग होणे हे वस्तुगत्याि अशक्य होते. त्यािी जाणीव जसजशी आमच्या लोकनायकानंा होत 
गेली, तसतशी सहकायािी व सुधारणेिी भाषा मागे पडून स्वावलंबनािी व क्राातंीिी भाषा जोराने पुढे येऊ 
लागली. आपल्या सामाचजक उन्नतीसाठी आपणाला प्रथमतः आर्तथक आक्रामण दूर केले पाचहजे आचण 
आर्तथक आक्रामणािा पचरहार करण्यासाठी राजकीय सत्ता काबीज केली पाचहजे हा चविार भारतीय समाजािे 
नेतृत्व करणारामंध्ये दृढ होऊ लागला. राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यािे कायव प्रधान आहे हे चदसून 
येण्यालाि पचहली पन्नास वष ेलोटली, तोपयंत धमवसुधारणेिे, सामाचजक सुधारणेिे आचण चशिण सुधारणेिे 
मागवि आक्राचमले जात होते. ही सुधारणा झाल्यावर आपोआपि आपली आर्तथक व राजकीय सुधारणा होईल, 
अथवा या सुधारणा सवव एकदम होत जातील असे मानणाऱ्या वगाला आिायव जावडेकर यानंी ‘सवांगीण 
सुधारणावादी वगव’ असे यथाथव नाव चदले आहे. या वगाच्या आश्रयाने चब्रचटश राज्य येथे त्स्थरावले, हा वगव 
प्रथम बगंालमध्ये उदय पावला. राजा राममोहन राय हे त्यािें प्रमुख पुरस्कते मानले जातात. राजा राम मोहन 
राय याचं्या चविारातील श्रेष्ठ भाग पुष्ट्कळ चठकाणी दाखचवण्यात आला आहे. परंतु त्याचं्या श्रेष्ठपणाबरोबरि 
त्याचं्या आर्तथक व राजकीय चविारातील उणेपणािी चिचकत्सा ‘आधुचनक भारता’ति प्रथम पहावयास 
चमळेल. महाराष्ट्रातील बगंालच्या पाठोपाठ ‘लोकचहतवादी’ प्रभतृींिा सवांगीण सुधारणावाद ज्मास आला. 
परंतु ‘लोकचहतवादीं’च्या सवांगीण सुधारणावादात आर्तथक आचण राजकीय प्रश्नानंा महत्त्व चदल्यािे चदसून 
येत असल्यामुळे महाराष्ट्रािे वैचशष्ट्य या चठकाणी प्रथम चदसून येते. बंगाल आचण महाराष्ट्र या दोन प्रातंातील 
सुधारणावादी पुढाऱ्याचं्या चविारातील या भेदाला त्या दोन प्रातंातील ऐचतहाचसक घटनािंा भेद कसा कारण 
झाला ते आिायव जावडेकर यानंी प्रथमि िागंले चवशद केले आहे. यामुळे कोणावरही अ्याय झाला नाही. 
अगर कोणािा अ्यथा गौरव झालेला नाही.  

 
आर्तथक आक्रामणािी स्पष्ट कल्पना कहदुस्थानात प्रथम महषी दादाभाई नौरोजी यासं आली व त्यानंी 

क्रााचंतवादी राजकारणािा पाया तयार करून चदला. ्यायमूती रानडे यानंी राष्ट्रीय अथवशास्त्राच्या पायावर 
प्रागचतक राजकारणािी उभारणी महाराष्ट्राति प्रथम केली. दादाभाई आचण रानडे याचं्या आर्तथक व 
राजकीय चविारातील भेद या पुस्तकात िागंल्या प्रकारे व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यािप्रमाणे 
बगंालमधील ब्राह्मसमाज आचण महाराष्ट्रातील प्राथवनासमाज या दोन धमवसुधारणेच्या पथंात साम्य व वैषम्यही 
असून त्यातही महाराष्ट्रीय सुधारकािें वैचशष्ट्य चदग्दर्तशत करण्यात आले आहे. ‘सवांगीण सुधारणावादा’िे 
प्रागचतक राजकारण चनघाले, त्याच्या प्रचतष्ठापनेसाठी व प्रिारासाठी राष्ट्रीय सभेिी स्थापना कशी झाली व 
चतला चनमाण करण्यात ह्यमूसारखे चब्रचटश मुत्सददी, येथील व्हाइसरॉय आचण प्रागचतक चविारािे कहदी 
पुढारी या सवांिे सहकायव कसे झाले यािी एका स्वतंत्र प्रकरणात माचहती देण्यात आली आहे. समाजातील 
नेत्यािें लि जसजसे राजकारणाकडे वेधू लागले तसतसे प्रागचतक राजकारण अपुरे वाटू लागले आचण 
महाराष्ट्रात चिपळूणकर, चटळक आचण आगरकर याचं्या स्वाथवत्यागी जहाल राजकारणािा प्रथम उदय 
झाला.  

 
१८१८ पासून १८७५ िा काळ चनराशिेा, अनुकरणािा व परावलंबनािा गेला. तर १८७५ पासून 

कहदुस्थानात सववि चठकाणी भारतीय संस्कृतीबद्दलिा चवर्श्ास, आपल्या भावी कतृवत्वाचवषयी आशावाद आचण 
स्वावलंबनािी आवड इत्यादी वृत्तींिा प्रादुभाव मोठ्या प्रमाणावर झाला. १८७५ पासून १८९५ पयंत बगंाल, 
पजंाब, मद्रास आचण महाराष्ट्र या िारही प्रातंातं रामकृष्ट्ण चमशन, आयवसमाज, चथऑसफी आचण महाराष्ट्र 
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धमव या नावाने प्रािीन संस्कृतीच्या अचभमानावर देशसुधारणा करण्यािे चविारसंप्रदाय चनमाण झाले. 
महाराष्ट्रात रानड्यािंा नेमस्त प्रागचतक पथं, आगरकरािंा चववेकवादी राष्ट्रवाद आचण चिपळूणकर, 
राजवाडे, चटळक यािंा स्वाचभमानी राष्ट्रवाद या चविारवादािंा जोराने संघषव झाला. भारतातील या सवव 
चविारक्राातंीिी सचवस्तर ििा आिायव जावडेकर यानंी आपल्या गं्रथाच्या सातव्या प्रकरणात ‘भारतीय 
संस्कृतीिे तत्त्वमंथन’ या मथळ्याखाली चदली आहे. ती अत्यंत उद बोधक झाली असून रानडे, राजवाडे, 
चटळक, आगरकर याचं्या वादािें व चवरोधािे खरे स्वरूप समजण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त झाली आहे. 
महाराष्ट्रात रानडे-राजवाडे, चटळक-आगरकर, चटळक-गोखले यािें संप्रदाय बनले असून त्यातील 
लेखकानंी आपापल्या संप्रदायािंा अचभमान धरून पुष्ट्कळ चलखाण केले आहे. परंतु अत्यंत ्यायबुद्धीने 
पािाचं्याही चविारािंा परामशव कोणीही घेतलेला उपलब्ध नाही. आिायव जावडेकर यानंी या प्रकरणी अत्यंत 
श्रेष्ठ प्रकारिी ्यायबुद्धी दाखचवली आहे आचण प्रत्येकाच्या चविारािें वैचशष्ट्य दर्तशत केले असून सवांिा 
यथायोग्य गौरव केला आहे. शास्त्रीय ििेिा उत्तम नमुना म्हणून हे सववि प्रकरण अत्यंत चविारणीय झाले 
आहे. येथे गं्रथािा प्रथम खंड पुरा होतो. 

 
१८९५ पयंत भारतीय नेत्यानंी पािात्यािें चशष्ट्यत्व पत्कचरले होते. त्यानंा पािात्त्य संस्कृतीिा 

मोठेपणा व आपल्या संस्कृतीिा िदु्रपणा भासत होता. परंतु येथून सवव मनू बदलला. भारतीय चविारवतंानंी 
आपल्या संस्कृतीिा अभ्यास केल्यानंतर त्यानंा आपल्या संस्कृतीतील भव्यता आढळून आली. युरोपीय 
संस्कृतीिे जडवादी स्वरूप हे भारतीय संस्कृतीच्या आत्मवादी स्वरूपाहून हीन दजािे आहे अशी त्यािंी 
खात्री होत िालली आचण सुधारणावादी प्रागचतक राजकारणािा त्याग करून क्रााचंतवादी राष्ट्रीय धमािा 
त्यानंी पुरस्कार केला. या राष्ट्रीय धमािा इचतहास चववचेिण्यासाठी गं्रथािा उत्तर भाग खिी पडलेला आहे. 
महाराष्ट्रात चटळक आचण बगंाल्यात अरकवद घोष या दोघानंी ज्या तेजस्वी राष्ट्रधमािा प्रसार केला त्यािी 
अत्यंत उद बोधक माचहती दोन प्रकरणातं आली आहे. या धमात युरोपीय संस्कृतीशी टक्कर देण्यासाठी 
भारतीय संस्कृतीला उद घोचषत करण्यात आले. स्वावलंबनाच्या आचण चनःशस्त्र प्रचतकाराच्या पायावर िढाऊ 
राजकारणािी उभारणी करण्यात आली. युरोपच्या चवज्ञानाचवरुद्ध आचण कहसक शक्तीचवरुद्ध भारतािे 
आत्मज्ञान आचण आत्मबल यानंा उभे करून भारतीय स्वातंत्र्यािा संग्राम सुरू झाला. लोकमा्यानंा सहा 
वषांिी चशिा झाल्यामुळे, अरकवदानंी राजकारणसं्यास केल्यामुळे, आचण राष्ट्रीय सभेत फूट पडल्यामुळे 
१९१० ते १९२० पयंतिा काळ ‘राष्ट्रीय आपद्धमा’सारखाि गेला. त्यानंतर चखलाफत, पजंाब इत्यादी प्रकरणी 
घोर अ्याय झाल्यामुळे महात्मा गाधंींनी असहकार युद्धािी घोषणा केली. या वळेेपासून आधुचनक भारतािे 
नव े पवव सुरू झाले. तेव्हापासून आत्तापयंत महात्मा गाधंींच्या सत्याग्रह तत्त्वज्ञानाप्रमाणेि राष्ट्रीय सभेिे 
राजकारण िालत आले आहे. चटळक, अरकवद याचं्या असहकार-धमािी व सत्याग्रह-युद्ध नीतीिी आिायव 
जावडेकर यानंी अत्यंत शास्त्रशुद्ध सागंड घालून दाखचवली आहे. रचशयन क्राातंीनंतर समाजवादी क्रााचंतशास्त्र 
व तत्त्वज्ञान कहदुस्थानात आले. त्यािा इचतहास व आधुचनक भारतातील त्याच्या कायािे स्थान यािाही चविार 
करण्यात आला आहे. भारतीय समाजात गेल्या सव्वाश े वषांत जी चविारजागृती झाली त्या सवव 
चविारजागृतीिा महात्मा गाधंींनी आपल्या ‘सत्याग्रही’ राष्ट्रीय क्रााचंतशास्त्रात समावशे केला आहे. 

 
एकोचणसाव्या शतकात युरोपीय संस्कृतीिे जे स्वरूप होते ते चवसाव्या शतकात आचण चवशषेतः 

महायुद्धाच्या नंतर उरलेले नाही. युरोपात संस्कृतीिा प्रथम आघात भारतीय संस्कृतीवर झाला, त्या वळेी 
चतच्यामध्ये सामर्थ्यव आचण चवर्श्ास ही वसत होती. व्यत्क्तस्वातंत्र्य, बुचद्धप्रामाण्य, राष्ट्रीय व लोकशाही समता, 
स्वातंत्र्य, संघटनािातुयव इत्यादी गुणािंा चवलास त्यावळेी त्या संस्कृतीत आढळत होता. याच्या उलट 
भारतीय जनतेत रूचढचप्रयता, गं्रथप्रामाण्य, जातीयवृत्ती, चवषमता, पारतंत्र्य आचण चवस्कचळतपणा इत्यादी 
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दुगुवणािंा बुजबुजाट झालेला होता. चतच्यात दौबवल्य आचण अचवर्श्ास ही वास करीत होती. चवसाव्या शतकात 
आपण पहाति आहोत की, युरोपीय संस्कृतीने लोभ आचण कहसा याचं्या आहारी जाऊन आपल्या बहुतेक 
गुणािंा ग्रास िालचवला आहे. चतिी रक्तचपपासू वृत्ती वाढति िालली आहे आचण चतच्यातील आत्मरिणािेही 
त्राण चदवसेंचदवस नाहीसे होत िालले आहे. उलट, भारतीय समाजात राष्ट्रीयत्व, समतेिे व स्वातंत्र्यािे 
पे्रम, त्यागािे सामर्थ्यव व संघटनेिे कौशल्य हे गुण वाढत िालले असून त्यािे सामर्थ्यव व आत्मचवर्श्ास वाढत 
आहे. युरोपीय संस्कृतीच्या अंतगवत चवरोधाने जशी ती िीण होत िालली आहे तशीि भारतीय संस्कृती ही 
राष्ट्रवादाच्या शक्तीवर चदवसेंचदवस पुष्ट होत आहे. प्रचतपिाशी सामना करावयािा म्हणजे प्रचतपिाच्या 
शस्त्रास्त्रानंी त्याला कधीि पराभतू करता येत नाही. प्रचतपिाजवळ नसलेल्या साधनानंीि त्याला जेरीस 
आणता येते. चवज्ञान, आर्तथक आक्रामण शक्ती आचण सुधारलेली संहार-साधने याचं्या बलावर युरोपीय 
संस्कृती दुववषव झाली असल्यामुळे चतिा प्रचतकार करण्यासाठी अ्य साधनािंाि शोध करावयास पाचहजे 
होता. लो. चटळक आचण अरकवद घोष यानंी आपल्या प्रािीन संस्कृतीतूनि या संग्रामासाठी लागणारी स्फूती 
चमळचवली आचण सामा्य जनतेच्या संघचटत प्रचतकाराच्या जोरावर येथील परकीय साम्राज्यशाहीशी झगडा 
सुरू केला. महात्मा गाधंी यानंी या सामा्य जनतेसाठी एक स्वावलंबी कायवक्राम तयार केला आचण चनःशस्त्र 
प्रचतकाराला आध्यात्त्मक अचधष्ठान देऊन सत्याग्रहािे एक चनराळे क्रााचंतशास्त्रि बनचवले. क्रााचंतशास्त्रात 
समतेिा पुरस्करा केलेला आहे. सवव धमांिा चवरोध काढून टाकण्यात आला आहे. खेड्यातील जनतेच्या 
आर्तथक सुधारणेिा स्वावलंबी कायवक्राम स्वीकारलेला आहे, आचण मध्यमवगीय बुचद्धमंतानंा या जनतेिे नेतृत्व 
स्वीकारून चतला चनभवय करण्यािा मंत्र बनचवलेला आहे. या क्रााचंतशास्त्राने गेल्या १८ वषांत भारतीय जनतेिे 
केवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संघटन केले, राष्ट्रीय सभेला लढाऊ संस्थेिे स्वरूप कसे आणून चदले आचण 
चनभवयतेने आपल्या स्वातंत्र्यासाठी संग्राम करण्यास कसे चशकचवले हे पाचहले म्हणजे या क्रााचंतशास्त्रािे अमोघ 
व कोणाही चनःपिपाती मनुष्ट्याला पटल्याचशवाय राहाणार नाही. या क्रााचंतशास्त्रामध्ये आजपयंत 
स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करीत असलेल्या सवव पिातील विेक सद गुण समाचवष्ट करण्यात आले आहेत. सशस्त्र 
क्रााचंतकारकािंा त्याग व शौयव, प्रागचतकािंी चवधायक वृत्ती, समाजसुधारकानंी प्रचतपाचदलेल्या समता, स्त्री-
स्वातंत्र्य इत्यादी गोष्टी आचण धमवसुधारकांनी प्रचतपाचदलेली सत्य, अकहसा, शुचिता इत्यादी तत्त्व ेया सवव 
चवषयािंा संुदर सम्वय साधलेला आहे. या क्रााचंतशास्त्रािे बाराव्या प्रकरणात आिायव जावडेकर यानंी उत्तम 
प्रचतपादन केले असून या क्रााचंतशास्त्रावर घेण्यात येणाऱ्या आिेपािें खंडन केले आहे.  

 
‘आधुचनक भारत’ हा केवळ इचतहासगं्रथ नाही. इचतहासािे चवविेन करून त्यातील घटनािंा चवकास 

कसकसा होत आला, हे यात साचंगतले आहे. भारतीय जीवनात गेल्या सव्वाश ेवषांत ज्या ज्या चविारािें 
आंदोलन झाले त्या सवव चविार-संप्रदायािंा येथे परामशव घेण्यात आला आहे. तत्त्वचवविेन हा या गं्रथािा 
चवशषे होय. केवळ इचतहासापेिा अशा गं्रथािी योग्यता अचधक असते. इचतहास समजून घेण्यािी यात 
ततत्वदृष्टी दर्तशत केली आहे. संशोधन हा या गं्रथािा उदे्दश नसला तरी चकत्येक प्रकरणामंधून पुष्ट्कळि नवीन 
प्रकाश देणारे उतारे या गं्रथात आढळतील आचण त्यामुळे भारतीय चविारप्रवाहािें आकलन करण्यास बरीि 
मदत होईल. आधुचनक भारतीय समाजाच्या आर्तथक, राजकीय आचण सासं्कृचतक चविारािंा इचतहास यात 
चववचेिला असल्यामुळे आधुचनक भारत समजून घेण्यास या गं्रथासारखे अ्य साधन नाही असे म्हणावयास 
हरकत नाही.  

 
इतक्यानेि या गं्रथािे अपूववत्व संपले नाही. आजपयंतच्या चविारािंा इचतहास यात आहेि. पण या 

सत्याग्रही क्रााचंतशास्त्राला सवांगीण क्रााचंतशास्त्रािे स्वरूप कसे येऊ शकेल आचण त्यामुळे भारतीय समाजािे 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरिे पुनघवटनेिे प्रश्न सोडवण्यास यािे कसे साह्य होईल यािेही चवविेन गं्रथकत्यांनी 
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शवेटच्या तेराव्या प्रकरणात केले आहे. समाजवादािे तत्त्वज्ञान व क्रााचंतशास्त्र आचण सत्याग्रहािे तत्त्वज्ञान व 
क्रााचंतशास्त्र यािें तुलनात्मक चवविेन या प्रकरणी आले आहे. ती गं्रथकाराने ताचत्त्वक चविारात घातलेली 
मौचलक भर आहे. हे प्रकरण म्हणजे या गं्रथातील अत्यंत महत्त्वािा भाग होय. या प्रकरणात गं्रथकारािी 
स्वतंत्र बुचद्धमत्ता, कल्पकता आचण समाजाला मागवदशवन करण्यािी पात्रता इत्यादी गुण चसद्ध झाले आहेत.  

 
आज सारेि जग आर्तथक आपत्तीत आचण संहारसाधनाचं्या आगीत सापडले आहे. यातून जगाला 

वािचवण्यािा मागव युरोपजवळ उरला आहे असे चदसत नाही. युरोपने चनमाण केलेल्या संस्कृतीतील लोभ 
आचण कहसा हे दोष इतके अनावर झाले आहेत की, त्या संस्कृतीतील सवव सद गुणानंा ते भस्मसात करण्यास 
चनघाले आहेत! सामाचजक जीवनातील आर्तथक चवषमता आचण दास्य यािंा चनरास करण्यािा एखादा 
अकहसक उपाय समाजाला पाचहजे आहे. आधुचनक भारताने आपल्या आिरणाने सत्याग्रही क्रााचंतशास्त्रािे द्वारा 
जर येथील आर्तथक चवषमता नाहीशी करून राजकीय स्वातंत्र्याबरोबर आर्तथक समता आचण सामाचजक बंधुता 
यािंी प्रस्थापना केली तर जगालाही आपल्या प्रश्नािंा चनणवय करण्याकचरता याि सत्याग्रही क्रााचंतशास्त्रािा 
स्वीकार करावा लागेल. भारताला जगािे गुरुत्व करण्यािा स्पहृणीय मान चमळेल. या क्रााचंतशास्त्रािे आजिे 
स्वरूप राष्ट्रीय असले तरी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीबरोबरि या शास्त्रािे चवसजवन न कचरता त्यांिा चवकास 
करून सवांगीण क्रााचंतशास्त्रािे स्वरूप त्याला देता येईल असाही मला भरवसा वाटतो. सत्याग्रही 
क्रााचंतशास्त्राने स्वतंत्र झालेला भारत आपल्या सामाचजक पुनघवटनेच्या कामी याि शास्त्रािा अवलंब करील 
असा मला चवर्श्ास आहे. यासाठी आपण राष्ट्रात सत्याग्रहशास्त्रािे ज्ञान फैलचवले पाचहजे. अकहसा म्हणजे 
केवळ कहसेिा अभाव नव्हे. ती एक चनष्ठा आहे. पे्रचरत होऊन समाजातील सामा्य जनतेिे सवव दैनंचदन प्रश्न 
सोडचवण्याच्या कामी या साधनािा उपयोग सतत होत राचहला पाचहजे. चजतक्या प्रमाणात आपण आपल्या 
जनतेला स्वावलंबी, संयमी आचण सत्याग्रही बनव ूत्या प्रमाणात राष्ट्रातील अकहसाबल वाढत जाईल. जनता 
एकदा चनभवय झाली, आपली दुःखे आपल्या सहकायाच्या शक्तीने आपणाला दूर कचरता येतात अशी चतिी 
खात्री पटत गेली म्हणजे चतजवर कोणताही अ्याय फार काळ िालू रहाणे शक्य नाही. अकहसेच्या 
साधनमागाने चसद्ध झालेला समाज आपणाला उचित, ्याय्य वाटणारी समाजरिना करू शकेल. कारण 
जीवनात अशी शक्ती पूणवपणे भरलेली आहे. ती रिनात्मक शक्ती (Creative Power) जागृत करण्यािे कायव 
सत्याग्रही लोकानंा अखंड िालू ठेचवले पाचहजे. सत्याग्रहाला सवांगीण क्रााचंतशास्त्रािे स्वरूप चदले असता 
त्याला कोणकोणते लढे स्वीकाराव ेलागतील आचण भावी भारतािी सासं्कृचतक पुनघवटना कोणत्या स्वरूपािी 
करावी लागेल यािे आिायव जावडेकर यानंी आपल्या कल्पनेप्रमाणे चित्र रेखाटले आहे. त्यानंी समाजवाद व 
सत्याग्रह या दोन जागचतक ततत्वज्ञानािंा सम्वय करून समाजवादी तत्त्वज्ञान सत्याग्रहािे पोटी सामावनू 
घेतले आहे. त्यातील तपचशलात न चशरता मी इतकेि म्हणतो की, समाजात संपूणव अकहसा नादंण्यासाठी 
समाजात िालू असलेल्या सवव अ्याय्य संस्था नष्ट झाल्या पाचहजेत. दुबवलानंाही संरिण चमळाले पाचहजे. 
लोभ, आक्रामण, कहसा इत्यादी वृत्तींना फारसा वाव उरणार नाही अशाि सामाचजक संस्था चनमाण झाल्या 
पाचहजेत. अशी ्यायावर आचधचष्ठत झालेली समाजरिना करण्यािे सामर्थ्यव सत्याग्रह-तत्त्वज्ञानात आहे. 
आचण यामुळे भारतीय जीवनात या तत्त्वज्ञानाला संपूणव यश चमळाल्यानंतर सवव जगतालाही याि तत्त्वज्ञानािा 
आश्रय करावा लागेल, असा माला दृढ चवर्श्ास आहे.  

 
महाराष्ट्रीय तरुणवगात चवशषेतः महाचवद्यालयीन चवद्याथी वगात ‘आधुचनक भारत’ अभ्याचसले 

जाईल असा मला दृढ चवर्श्ास आहे. 
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आपल्या प्रािीन संस्कृतीिा यात जो सखोल चविार माडंला गेला आहे त्यािे महाराष्ट्रभर पचरशीलन 
झाले पाचहजे. या गं्रथानंतर आिायव जावडेकर यानंी ‘आधुचनक भारत’ नावािा आणखी एक गं्रथ चलहून 
युरोपीय चविार संप्रदायािंा महाराष्ट्राला पचरिय करून द्यावा अशी माझी त्यानंा आग्रहािी चवनंती आहे. 
कारण युरोपीय संस्कृतीकडे त्यािंी पहाण्यािी दृष्टी अत्यंत तत्त्वशुद्ध व नवीन आहे असे मला वाटते. महाराष्ट्र 
या सद गं्रथािे िीज करील यात मला मुळीि शकंा वाटत नाही. 

 
१९३८ 
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१४ 
 

आचार्य जावडेकरांची सत्र्ाग्रहणनष्ठा 
 

‘लोकशक्ती’िे संपादकत्व सोडताना आिायव जावडेकरानंी जे चविार व्यक्त केले होते, त्यामुळे 
‘जावडेकराचं्या सत्याग्रहचनष्ठे’बद्दल महाराष्ट्रात बराि वादचववाद चनमाण झालेला आहे. मायया आचण 
जावडेकराचं्या वैचाणरक सहजीवनाचा वृत्ता्त आता महाराष्ट्राला माहीत झालाि आहे. आमच्या दोघाचं्या 
वृत्तीत काही वैचशष्य े आहेत, आचण त्या वैचशष्यामुंळे जीवनािा एकि चविार थोड्या स्वरूपभेदाने 
आमच्याकडून व्यक्त होत आला आहे. जावडेकर हे मुख्यतः लेखक असल्यामुळे त्यािें चविार महाराष्ट्राला 
चलचखतरूपाने चमळत आले आहेत. माझी लेखनाकडे प्रवृत्ती कमी असल्यामुळे मायया चविारािे संकचलत 
स्वरूप लोकासंमोर अद्यापी आलेले नाही. पुढे मागे, मायया वैिाचरक जीवनािा चवकास कसा कसा होत गेला, 
यािे व्यवत्स्थत चनरूपण करण्यािा माझा चविार आहे. आज आिायव जावडेकरािें मायया संग्रही असलेले 
एक पत्र प्रचसद्धीसाठी पाठवीत आहे. ता. ४ फेबु्रवारी १९४६ रोजी इस्लामपूर येथून जावडेकरानंी हे पत्र 
चलचहले असून त्यात ‘Darkness at Noon’ या प्रचसद्ध कादंबरीच्या वािनाने त्यांच्या मनात चनमाण झालेले 
ताचत्त्वक चविार गं्रचथत केले आहेत. ‘सवकंष राजसत्तावाद’ आचण ‘अराज्यवाद’ या दोन तत्त्वज्ञानािें मीलन 
करणे आजच्या युगाला अत्यंत आवश्यक आहे ही त्यानंी आपली श्रद्धा स्पष्टपणे माडंली आहे. या बाबतीत 
व्यत्क्तशः मला जावडेकरािें मत संपूणवपणे मा्य आहे. आचण हळूहळू आधुचनक चविारवतंानंा ते मा्य होईल 
अशीही माझी खात्री आहे. महात्मा गाधंींच्या उक्ती आचण कृती याचं्यातील चवसंवाद पुष्ट्कळानंी दाखचवला 
आहे. पण त्या चवसंवादात गाधंीजींिे अलौचककत्व साठचवलेले आहे, हे फार थोड्या चविारवतंाचं्या लिात 
आले आहे. ‘गाधंीवाद’ म्हणजे काय याचवषयी सध्या बरीि डोकेफोड िालली आहे. गाधंींनी जीवनचवषयक 
प्रश्नावंर जे जे चलचहले आहे त्यािे संकलन करून त्या जीवन-दशवनाला ‘गाधंीवाद’ हे नाव काही लेखक 
देतात. गाधंीजींच्या कृतीच्या आधारानेही एक ‘गाधंीवादी’ व्यवहारदशवन बनू पाहात आहे. माझे स्वतःिे 
दीघवकालीन कितन व अनुभव यावंरून असे मत बनत िालले आहे की, “गाधंीजींच्या उक्ती आचण कृती 
याचं्यातील चवसंवादािा उलगडा करणारे शास्त्रीय तत्त्व शोधून काढण्यानेि गाधंीवादािे खरे स्वरूप प्रकट 
होईल.” 

 
मायया या म्हणण्यािा उलगडा करावयािा म्हणजे बऱ्याि खोल पाण्यात चशरले पाचहजे. आज मला 

तसे करण्यास सवड नाही. पण या दृष्टीने फारसा कोणी चविार करीत असल्यािे आढळत नाही. आिायव 
जावडेकराचं्या चविाराति ही दृष्टी मला आढळून आली आहे. यामुळे महाराष्ट्राने जावडेकराचं्या चविारािंा 
आस्थापूववक अभ्यास करावा, अशी माझी महाराष्ट्राला चवनंती आहे. सध्या महाराष्ट्रात राजकारणाला 
सापं्रदाचयकतेिे दुष्ट स्वरूप प्राप्त होत िाललेले चदसत आहे. मला या चवषयी असमाधान आहे. महाराष्ट्राला 
आपली शक्ती नवजीवनाच्या चनर्तमतीसाठी वापरावयािी असेल, तर या दुष्ट िक्राातून त्याने आपले मन 
सोडवनू घेतले पाचहजे. जीवनािा शास्त्रीय चविार चनभवयपणे करण्यास चशकले पाचहजे. नाही तर ही नवी 
सापं्रदाचयक जडता आपल्या जीवनाला ग्रासल्याचशवाय राहाणार नाही. अशा शास्त्रीय चविाराला पे्ररणा देणारे 
म्हणून पुढील पत्र मी प्रचसद्धीसाठी पाठवीत आहे.  

 
इस्लामपूर चज. सातारा, ४।२।४६ 
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णप्रर् आचार्य,  
 

स. न. चव. चव. परवा आपणास जे पत्र चलचहले त्यानंतर आज हे पत्र चलचहण्यास कारण त्यानंतर 
दुसरे एक संुदर पुस्तक वािावयास चमळाले हेि होय. या पुस्तकािे नाव ‘Darkness at Noon’ असे आहे. 
रचशयातील सुप्रचसद्ध Moscow Trials संबधंी हे एक कादंबरीवजा पुस्तक आहे. एका कम्युचनस्ट पिातील 
बड्या अचधकाऱ्यावर समाजद्रोहािा व त्यासाठी परकीय सते्तिी मदत घेऊन पिनेत्यािा खून करण्यािा 
आरोप ठेवण्यात आला. त्याच्यावर ठेवण्यात आलेला चवचशष्ट आरोप व त्यािा तपशील धादातं खोटा होता 
तरीही आरोपीने उघड कोटात पिात्तापयुक्त कबुलीजबाब चदला! ही घटना कशी घडली यािे तपशीलवार 
चवविेन या पुस्तकात मानसशास्त्र व तकव शास्त्र दृष्ट्या करण्यात आलेले आहे. “End justifies the means”, 
“Objective consequences only matter in law and politics… and subjective motives have no 
place….”, “Party loyalty and service to the Party are the criterion in revolutionary ethics…”, 
“Right of conscience is a temptation based upon sentimentalism and eonscience is a 
weakening psychical force produced by personal attachments and impressions of sense.” वगैरे 
तत्त्व े एकातून एक कशी चनघतात. Objective method of social reform or revolution and violent 
revolution यािे तकव शुद्ध चनष्ट्कषव हेि कसे आहेत, Economic Fatality मा्य करणाराचं्या तकव शास्त्रात व 
मानसशास्त्रात वरील प्रकारिे खोटे कबुलीजबाबही कतवव्याच्या स्थानी त्यानी कसे बसचवता येतात, हे सवव या 
कादंबरीवजा सत्यकथेत फार कौशल्याने वर्तणले आहे. 

 
या वणवनाबरोबर मानवजीवनािा हा एकागंी चविार आहे. व्यक्तीिी मनोदेवता, आतला आवाज, 

बधंनातील अराजकवाद, Oceanic Feeling, आत्मसािात्कार, हे एक जीवनािे अचधक अगाध असे अचधक 
महत्त्वािे अंग आहे, असे चठकचठकाणी ध्वचनत व सूचित केलेले आहे. अखेरीस आरोपी कबुलीजबाब (खोटा) 
देऊन देहा्त चशिा भोगणे हे आपले कतवव्य आहे, असे मानून शातंतेने मरणािी तयारी करतो. मरताना 
शातंता लाभत नाही व आपले सववि जीवनशास्त्र, समाजशास्त्र व राज्यक्राातंीशास्त्र िुकले, असे त्याला वाटू 
लागते व तो स्वतःशी म्हणतो : 

 
‘Perhaps later, much later, the new movement would arise-with new fiags, a new spirit 

knowing of both; of economic fatality and the ‘oceanic sense.’ Perhaps the members of the 
new party will wear monk’s cowls, and preach that only purity of means can justify the ends. 
etc.” यावरून मला हे पुस्तक का आवडले यािी कल्पना आपणास येईल. मायया मनात घोळणाऱ्या अनेक 
चविारािें चवशद स्वरूप मला या पुस्तकात वािावयास चमळाले आचण सत्याग्रही समाजवादाच्या 
आवश्यकतेसंबधंी माझा चसद्ध्त मला अचधक तकव शुद्ध व साधार वाटू लागला. हे पुस्तक केव्हा तरी आपल्या 
वािनात यावे आचण नंतर आपण त्यासंबधंी बोलाव ेअसे मला वाटते.  

 
आजच्या जगात सवकंष राजसत्ता व अराज्यवाद अशी दोन तकव दृष्ट्या सुसंगत समाजशासे्त्र आहेत 

व ती मानवी जीवनासंबधंीच्या एकागंी चविाराच्या गृहीत कृत्यावर आधारलेली आहेत. खरा मानव आकलन 
करण्यास यापंैकी कोणतेही एक गृहीत कृत्य समथव नाही. तो चत्रगुणातं बद्ध असून चत्रगुणातीत बनण्यािाि 
नव्हे, तर त्या गुणावंर प्रभतु्व प्रस्थापून चत्रगुणमय जगात आपल्या संसार थाटण्यािा प्रयत्न करणारा प्राणी 
आहे. त्याला जगण्यािी इच्छा आहे. िागंले जगण्यािीही इच्छा आहे. ‘जगाव ेकसे’ या प्रश्नाइतकाि ‘कसे 
जगाव’े हा प्रश्नही त्याला चजव्हाळ्यािा वाटतो. ‘जगाव ेकसे’ हीि समस्या पुढे उभी राचहली असता कोणतीही 
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नीती न मानणारा हा प्राणी ‘कसे जगावे’ हे चशकचवण्यासाठी मरण्यासही तयार होतो. सत्यासाठी मरण्यास 
तयार होणारेही ‘सत्य म्हणजे काय’ या प्रश्नात घोटाळून पडतात. मनोदेवतेिी आज्ञा हे सत्य, की शासे्त्र 
सागंतात ते सत्य? गुरु सागंतात ते सत्य, की पि सागंतो ते सत्य? यापंैकी मनोदेवतेला वगळून म्हणजे शासे्त्र, 
गुरू अथवा पि याचं्यासाठी मनोदेवता गुंडाळून ठेवनू वागणे व त्यातं परमशातंी उपभोगणे हे मनुष्ट्यानंा शक्य 
आहे काय? तसे त्यानंी कराव ेयाति त्यािंी उन्नती आहे काय? सत्याग्रह व अकहसक क्राातंी यािंा हा आधार 
होऊ शकेल काय? मला वाटते, शास्त्रािी, गुरूिी अथवा पिािी आज्ञा हीि अंचतम चनष्ठा समजण्यात कहसा 
आहे. यातूंन सत्याग्रह चनमाण होऊ शकणार नाही. सवव धमांिा अधःपात या वृत्तींतूनि झालेला आहे. अथात 
सत्याग्रहािा आधार प्रत्येकािी मनोदेवता हाि असला पाचहजे. अराज्यवाद, आत्मसत्ता हाि या सत्याग्रही 
वृत्तीिा तकव शुद्ध चनष्ट्कषव आहे. तसेि गुरू, शसे्त्र अथवा पि याचं्या चनष्ठेला अंचतम स्थान देण्यािा तकव शुद्ध 
चनष्ट्कषव ‘सवकंष राजसत्ता’(Totalitarian State) हाि होऊ शकतो. लोकसत्ता ही एक मधली अवस्था आहे. 
बहुमतािे आज्ञापालन व मनोदेवतेवरील आंतरचनष्ठा, यािंा सम्वय करण्यािा तो एक प्रयत्न आहे. पण 
लोकसते्तिा हा उपाय समाजाच्या सवव अवस्थातं व्यवहायव असत नाही. समाजात सवांगीण क्रााचंतकालात हा 
सम्वय साधणे अशक्य बनते. अशा वेळी ‘सवकंष राजसत्ता’ व ‘अराजक आत्मसत्ता’ असे दोन पयाय चनमाण 
होतात. मानवी जीवनािे हे दोन धू्रव आहेत. ‘वास्तववाद’ व ‘आदशववाद’ यािंा उगमही असाि होत असतो. 
त्यापंैकी कोणत्याही एकाच्या आधारे मानवसमाजाच्या जीवनािे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. हे जाणूनि 
पूवीच्या स्मृचतकारानंी समाजधारणेला राजधमव व यचतधमव या दोहोंिी आवश्यकता प्रचतपादली. राजधमािी 
वाढ होऊन आजिे समाजवादी क्रााचंतशास्त्र बनत आहे. समाजािा चनवाह कोणत्याही एकावर होणार नाही, 
हे जाणून आजच्या स्मृचतकारानंी समाजवाद व सत्याग्रह यािंा सम्वय केला पाचहजे, असा माझा चसद्धातं 
आहे. प्रस्तुत पुस्तक वािून माझे हे मत अचधकि दृढ झाले आहे. म. गाधंी आपल्या सवव व्यवहारातं 
वास्तववादी भौचतक अंगाशी सम्वय अथवा तडजोड करून वागत असतात, पण त्यािंी ताचत्त्वक ककवा 
शास्त्रीय मीमासंा ते करीत नाहीत. यामुळे त्याचं्या अनुयायानंा गुरुप्रिीती हीि अंचतम चनष्ठा ठेवनू वागण्यािी 
सवय लागते. यामुळे गूढता येते, सवकंष राजसते्तकडे प्रवृत्ती वाढते व या सवंकष राजसते्तला चवचशष्ट 
पचरत्स्थतीत प्रचतगामी स्वरूप येण्यािाही धोका उत्पन्न होतो. अशा अवस्थेत आपण आज आहो. आमच्या 
सामाचजक मनावर आधुचनक व्यत्क्तवाद व लोकसत्ताक संस्कृती यािें संस्कार पुरेसे झालेले नसल्याने हा 
धोका आचधकि वाढला आहे. आपली पुढील प्रगती होण्याच्या दृष्टीने सत्याग्रह व समाजवाद या शास्त्रािें 
अचधक चवशाल ज्ञान होणे, आज अवश्य झाले आहे. ही मागणी पुरचवणारे शास्त्रीय चविार चनमाण झाले नाहीत 
तर आमिी प्रगती खंुटून राहणार आहे. केवळ गुरुप्रिीती व पिचनष्ठा यावंर हा गाडा पुढे जाणार नाही. 
कदाचित तो अडून बसेल अथवा एखाद्या खोल खड्ड्ड्यात जाऊन पडेल. असो. कळाव ेलोभ असावा ही चव. 

 
आपला, 

शं. द. जावडेकर. 
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१५ 
 

आचार्य जावडेकरांचा सत्र्ाग्रही समाजवाद  
[‘आधुचनक भारत’ ह्या गं्रथाच्या सुधारून वाढचवलेल्या दुसऱ्या आवृत्तीिा पचरिय.] 

 
आचारशीि तत्त्वज्ञ 
 

आिायव जावडेकर यािंी भचूमका इचतहासकारािी अथवा केवळ तत्त्वकितकािी नाही. भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय पे्ररणेशी ते स्वतः बाळपणापासून समरस झालेले आहेत चशवाय त्यािंी मानचसक प्रकृती 
सापं्रदाचयक नाही. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याच्या सवंगीण िळवळींिा ते पुरस्कार करीत आले आहेत. 
सामाचजक सुधारणा आचण राष्ट्रीय स्वातंत्र्य यािंा त्यानंी कधी परस्पर चवरोध मानला नाही. उलट, ह्या दो्ही 
गोष्टी परस्परानुकूल आहे. अशीि त्यािंी स्वतःिी बाळपणापासून चनष्ठा आहे. तथाचप परतंत्र राष्ट्रािे संजीवन 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनेि होऊ शकते हा त्यािंा दृढ चवर्श्ास होता. यामुळे सामाचजक सुधारणेच्या एकेरी आग्रहाने ते 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या मुख्य लढ्यापासून कधीही पराङ् मुख झाले नाहीत. 

 
गाधंीयुगाच्या प्रारंभी त्यानंी साववजचनक जीवनात स्वतः प्रवशे केला, तोपयंत त्यािंी चवद्यासाधनाि 

िालू होती. या चवद्याथीदशते त्याचं्यावर चटळक आचण आगरकर या दोघािेंही सारखेि संस्कार झालेले होते. 
यामुळे गाधंीयुगाच्या स्वागतािी त्यािंी पूववतयारी झालेली होती. ते स्वतः अथवशास्त्र व राजकारण या चवषयािें 
अभ्यासक असल्यामुळे, त्यानंी समाजवाद व रचशयन राज्यक्राातंी यािंा अभ्यास प्रारंचभलेला होताि, पण 
त्याचं्या बुद्धीला तत्त्वज्ञानािीही आवड असल्यामुळे, त्यानंी आपल्या महाचवद्यालयीन जीवनात पौरस्त्य व 
पािात्त्य तत्त्वज्ञानािा अभ्यास आरंचभलेला होता. तत्त्वज्ञानाच्या बठैकीवरून सामाचजक जीवनाच्या सवव 
व्यवहारािें परीिण करण्यािी पात्रता या अध्ययनप्रवृत्तीमुळे त्यानंा सहजि लाभली.  

 
एव्हढ्या व्यापक चशदोरीसह त्यानंी गाधंीयुगाच्या प्रारंभी महाराष्ट्राच्या राजकीय व शिैचणक जीवनात 

प्रवशे केल्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुण कायवकत्यांमध्ये त्यािें वैिाचरक उच्चस्थान चनमाण झाले. गं्रथलेखन, 
अध्यापन आचण वृत्तपत्रीय संपादन या तीन मागांनी त्यांनी आपले वैिाचरक मागवदशवनािे कायव अव्याहत िालू 
ठेवले. १९३०, १९३२ व १९४२ च्या स्वातंत्र्याच्या सामुदाचयक लढ्यामंध्ये त्यानंी देहदंडही सोसला, अशा 
रीतीने त्यानंी आपल्या चविारानंा आिारािें योग्य पाठबळही चदलेले आहे. असहकाचरतेच्या प्रारंभी इस्लामपूर 
येथे त्यानंी अस्पशृ्यता चनवारणाच्या कामाला धैयाने हात घातला व पुण्याला आल्यावर एका अस्पृश्य 
चवद्यार्थ्याला त्यानंी जाहीरपणे आपल्या कुटंुबात एकत्र राहाण्यास घेतले. यामुळे आिायव जावडेकरािंा 
राष्ट्रवाद हा सवांगीण क्रााचंतकारक बनलेला आहे.  

 
राष्ट्रवादी तत्त्वज्ञाने वा िळवळी पुष्ट्कळ वेळा एकागंी, हठवादी आचण संकुचित झालेल्या चदसतात. 

अशी चवकृती जावडेकराचं्या चविाराला वा आिाराला जडलेली कोणी पाचहली नाही. राजकीय चविाराला 
अचतचरक्त पिचनष्ठेनेही चवकृती येऊ शकते. बहुधा, राजकारणातील पिभेद हे एक प्रकारच्या बौचद्धक 
वचकलीने डागळलेले असतात. त्यािें चलखाण सत्यचनष्ठेपेिा पिचनष्ठेवरि आधरलेले असते. आिायव 
जावडेकर यािें वृत्तपत्रीय संपादन देखील या दृष्टीने आदशव मानावे लागले. त्यानंी आपल्या आयुष्ट्यात 
आपल्या बौचद्धक चनष्ठेशी कधीही प्रतारणा होऊ चदली नाही. संकुचित पिचनष्ठेिा स्वीकार करून आपल्या 
बौचद्धक स्वतंत्रतेिा त्यानंी कधीि बळी चदला नाही. यामुळे त्याचं्या लेखनात ओजस्वी तत्त्वचनष्ठा भरून 
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राचहलेली आढळते. महाराष्ट्राच्या अचलकडच्या चकत्येक वषांच्या लेखनइचतहासात आिायव जावडेकरानंा 
अलौचकक स्थान द्याव े लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यपवािा रोमहषवक इचतहास चलचहण्यासाठी महाराष्ट्राला 
आिायव जावडेकरासंारख्या ध्येयचनष्ठ आचण आिारशुद्ध तत्त्वज्ञ लेखक लाभला हे महाराष्ट्रािे चवशषे सौभाग्य 
होय. 

 
समन्द्वर्-बुद्धी 
 

आिायव जावडेकर याचं्या राष्ट्रवादाला आणखी दोन बाजू आहेत. एका बाजूने त्यानंी आपला 
राष्ट्रवाद आध्यात्त्मक भमूीवर त्स्थर केला आहे आचण दुसऱ्या बाजूने त्या राष्ट्रवादाला त्यानंी समाजवादािी 
चदशा जोडून चदली आहे. त्याचं्या सम्वयबुद्धीनेि त्यानंा ही गोष्ट साध्य करता आली हे उघडि आहे. या 
चठकाणी सम्वय या शब्दािा नीट अथव समजून घेतला पाचहजे, सम्वय म्हणजे तडजोड नव्हे. प्रसंगसाधू 
राजकारणी ज्याप्रमाणे वाटेल त्या तडजोडी व्यवहारात करीत असतात त्याप्रमाणेि अशा राजकारणािी 
वचकली करणारे संचधसाधू लेखकही वैिाचरक िेत्रात वाटेल त्या तडजोडी दाखचवण्यास पुढे येतात, 
तडजोडीने राजकारणे जशी फसतात तशीि तडजोडीिी तत्त्वज्ञानेही अंती लचज्जत झाल्याचशवाय राहात 
नाहीत. या प्रकारच्या तडजोडीला सम्वय हे नाव देता येणार नाही. तो शुद्ध संचधसाधूपणा होय.  

 
सम्वय ही एक उच्च ज्ञानप्रचक्राया आहे. या प्रचक्रायेत चवचवध आचण चवरोधी भागातही जे एक 

एकत्वदशवक सत्य लपलेले असते ते शोधकबुद्धीने हुडकून काढावयािे आचण जीवनािी शक्ती चवचवधतेने 
भाबंावनू जाऊ नये या व्यथव चवरोधाने िीण होऊ नये यासाठी चतला सफलतेच्या मागावर पुढे जाण्यासाठी 
चदग्दशवन करावयािे असते. अशा सम्वयशोधक बुद्धीिी समाजाला नेहमीि गरज असते. ही बुद्धी म्हणजे 
केवळ तकव बुद्धी नव्हे. या बुद्धीत तार्तकक चवश्लेषणािी शक्ती गृहीत धरलेली असली तरी तेि चतिे मुख्य रूप 
नव्हे. तार्तकक चवश्लेषणाने स्पष्ट चदसून आलेल्या असत्य अंशािंा कठोरपणाने त्याग करण्यािे सामर्थ्यव अशा 
सम्वयबुद्धीला असाव े लगतेि, परंतु असत्य अंशाचं्या त्यागानंतर जु्या सत्य अंशािंा एका नव्या उच्च 
पातळीवर एकत्र समावशे करून नव्या व्यापक सत्यािे दशवन घेण्यािी अथवा असे अचभनव सत्य चनमाण 
करण्यािी शक्ती हाि सम्वयबुद्धीिा प्राण होय. आिायव जावडेकराचं्या बुद्धीत ही सम्वय शक्ती आहे असे 
मला म्हणावयािे आहे. ही सम्वयबुद्धी दोन पातळींवर चनमाण झालेली आढळते. सामाचजक जीवनात नवे 
आदशव चनमाण करणाऱ्या व समाजाला त्या नव्या आदशांकडे स्वतःच्या तपस्येने खेिून नेणाऱ्या ऋषींिा वगव 
ही एक पातळी अशा जीवनदृष्ट्या ऋषींच्या चविारािंा बौचद्धक उलगडा करून दाखचवणाऱ्या तत्त्वज्ञ 
आिायांिा वगव ही दुसरी पातळी. आिायव जावडेकर हे या दुसऱ्या पातळीतील एक श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ म्हणून 
महाराष्ट्रात सदैव मानले जातील असा मला दृढ भरंवसा आहे.  
 
कमयर्ोगी अध्र्ात्म 
 

अध्यात्मवाद म्हटला म्हणजे परलोकपरायणता, ऐचहक पराङ् मुखता, व्यत्क्तपरता, 
समाजचव्मुखता, एकाचंतक कितनशीलता, भौचतकाचवषयी उदासीनता इत्यादी गोष्टींिी चिते्र सामा्यतः 
डोळ्यासमोर उभी रहातात; आचण म्हणून समाजजीवनाच्या दृष्टीने अध्यात्मवाद ही एक प्रगचतचवरोधी वृत्ती 
आहे. तो एक पलायनवाद आहे. असे पुष्ट्कळ क्रााचंतकारकािें मत झालेले आहे. अध्यात्मािा जगातील 
इचतहास पाचहला तर असे मत बनण्याला अध्यात्मवादी लोकानंी पुष्ट्कळ जागा करून ठेवलेली आहे हे 
नाकारता येणार नाही. चवशषेतः राजकीय सत्ता आचण आर्तथक श्रेष्ठता उपभोगणाऱ्या वगांनी आपले आचधपत्य 
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चटकचवण्यासाठी अध्यात्मवादी चविारािंा आचण कल्पनािंा आतापयंत खूप दुरुपयोग केलेला आहे हे देखील 
कबूल केले पाचहजे. तथापी एवढ्याने आध्यात्मवाद हा मुळाति समाजचवरोधी आहे असे मानणे योग्य होणार 
नाही. कारण अध्यात्मवादी पुरुषानंी आपल्या सववस्वािे बचलदानही केलेले आहे. म्हणून अध्यात्मवादािी 
चवकृती झाडून काढून शुद्ध अध्यात्मािे स्वरूप समाजापुढे वारंवार माडंण्यािी गरज आहे.  

 
सववस्वी हीनदीन झालेल्या भारतीय समाजात आशिेा आचण उत्साहािा नवा आवशे चनमाण 

करण्यासाठी आधुचनक भारतात गेल्या शभंर दीडश े वषांत जे थोर पुरुष झाले त्यानंी आपली स्फूती 
अध्यात्मातूनि चमळचवली होती असे चदसून येते. या अध्यात्माला रूढ चवकृतींपासून वेगळे करण्यासाठी त्यानंी 
‘कमवयोगी अध्यात्म’ असे मुद्दाम नवीन नाव चदले. या कमवयोगी अध्यात्मािी योग्य चिचकत्सा आिायव 
जावडेकरानंी आपल्या गं्रथात जागोजाग केली आहे. व्यक्तीने स्वतःच्या सुखात वा चवलासात मग्न न रहाता, 
समाजचवकासाच्या कायात आपले व्यत्क्तत्व चवरवनू टाकले पाचहजे आचण त्यातूनि आपले व्यापक व्यत्क्तत्व 
चनमाण केले पाचहजे हा या कमवयोगी अध्यात्मािा मुख्य संदेश आहे. हे अध्यात्म बुचद्धप्रामाण्याच्या चवरोधी नाही. 
फक्त बुद्धीिा चवकास केवळ तकव शक्तीने होत नाही, त्यासाठी भावशुद्धीिी आवश्यकता असते. एवढेि या 
अध्यात्मािे म्हणणे आहे. सामाचजक समतेिा सवगंीण चवकास हे या कमवयोगी अध्यात्मािे एकमेव साध्य 
मानलेले आहे आचण या साध्यासाठी समाजाने अचधकाचधक शुद्ध साधनािंा स्वीकार केला पाचहजे, असा या 
अध्यात्मवादािा चवशषे कटाि आहे. आिायव जावडेकरानंी आपल्या राष्ट्रवादाला कमवयोगी अध्यात्मािा 
आधार चदल्यामुळे तो राष्ट्रवाद समाजवादाच्या चदशकेडे स्वाभाचवकि वळला आहे. 

 
भारतीय राष्ट्रवादी पे्ररणा भारतीय जनतेच्या उद्धारािी असल्यामुळे येथील राष्ट्रवादाला चवकृत 

स्वरूप लाभणे शक्य नाही असा आिायव जावडेकरािंा मुख्य चसद्धा्त आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 
इचतहासाकडे पाचहले असता हा त्यािंा चसद्धा्त सामा्यतः बरोबर ठरला आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. 
कोणताही वाद सामा्य जनतेपासून दूर गेला तर तो तेव्हाि चवकृत होतो. सामा्य जनतेच्या जीवनप्रश्नाशंी 
साथ राखणारा कोणताही वैिाचरक पथं अंती शुद्ध झाल्याखेरीज रहात नाही. राष्ट्रवाद चवकृत झाला असता 
त्याला फॅचसझमिे स्वरूप येते हे आपण नुकतेि पाचहले आहे. या फॅचसझमलाही अध्यात्मवादािे मोठे आकषवण 
असते ही गोष्ट खोटी नाही. पण फॅचसझमिी ही चवकृती जनताद्रोहामुळेि चनमाण होत असते हेही आता उघड 
झाले आहे. आिायव जावडेकर यािंा आध्यात्त्मक राष्ट्रवाद जनताचनष्ठ राचहल्यामुळे त्याला समाजवादािे 
मधुर स्वरूप लाभले आहे.  

 
समाजवाद आणि सत्र्ाग्रह 
 

राष्ट्रवाद आचण समाजवाद याचं्या परस्परसंबंधािंा चविार आिायव जावडेकर यानंी असहकार-
युगाच्या प्रारंभीि केलेला आढळतो. ककबहुना गाधंींच्या सत्याग्रह-तत्त्वज्ञानािा ताचत्त्वक स्वीकार 
करण्यापूवीि आिायव जावडेकर यानंी समाजवादािा स्वीकार केला होता. आपल्या ‘राजनीचतशास्त्र पचरिय’ 
नावाच्या पचहल्या मोठ्या गं्रथात त्यानंी समाजवादाचवषयी िागंले चवविेन केलेले आढळेल. त्यानंतर त्यानंी 
महात्मा गाधंींच्या सत्याग्रह तत्त्वज्ञानािा पूणव चविारा्ती स्वीकार केला आचण तेव्हापासून सत्याग्रही 
समाजवादािे आपले नवे तत्त्वज्ञान ते पसरवीत आले आहेत. 

 
पचहल्या महायुद्धानंतर कहदुस्थानात गाधंीवाद आचण माक्सववाद हे दोन नव ेचविारसंप्रदाय परस्पराशंी 

झगडत आले आहेत. ह्या दो्हीही चविारािंा सम्वय इष्ट आचण शक्य आहे अशी आिायव जावडेकरािंी दृढ 
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श्रद्धा आहे. भारतात चवकचसत होत आलेल्या आध्यात्त्मक राष्ट्रावादािे सत्याग्रही समाजवाद हे पचरणत फल 
आहे असे त्यािें ठाम मत आहे. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर भारतीय जनतेिी सवांगीण चवकासािी िळवळ 
सत्याग्रही समाजवादाच्या चदशनेेि होत राहील असा त्यािंा चवर्श्ास आहे. सत्याग्रही समाजवादाच्या 
चसद्धा्तािें आिायव जावडेकर यानंी गेली दोन तपे जे चवविेन िालचवले आहे त्यािा चनष्ट्कषव आधुचनक 
भारताच्या नव्या आवृत्तीत सुस्पष्टपणे पु्हा एकदा माडंण्यात आला आहे. हे सवव चवविेन मौचलक चविाराने 
भरलेले आहे असा माझा अचभप्राय झाला आहे. महात्मा गाधंींच्या मृत्यनंूतर गाधंीवादी चविारािे सामर्थ्यव लोपते 
की काय अशी एक भीती उत्पन्न झाली होती. चनत्ष्ट्क्रायता आचण सापं्रदाचयकता यानंी बहुतेक गाधंीवादी 
ग्रासल्यािे चदसत होते. परंतु चवनोबाजींच्या रूपाने भारतात सत्याग्रहािे अथवा सवोदयािे नव े तेजस्वी 
स्वरूप प्रकट होऊ लागले आहे. आचण समाजवादी चविार सत्याग्रहािे तत्त्व अचधकाचधक आत्मसात करू 
लागला आहे. यामुळे भारतात यापुढच्या काळात आिायव जावडेकर म्हणतात त्याप्रमाणे सत्याग्रही 
समाजवादाच्या प्रस्थापनेला अनुकूल पचरत्स्थती चनमाण होत िालली आहे असे मलाही वाटते. 

 
म. गाधंींिे सत्याग्रहािे तत्त्वज्ञान अकहसक समाजरिनेच्या चनर्तमतीसाठी पुढे आलेले आहे. त्यािंी 

दृष्टी पारलौचकक नाही, ऐचहकि आहे. सत्याग्रह हा सं्यासमागव नसून तो प्रखर सामाचजक कमवयोगि आहे. 
त्यािी बठैक संकुचित राष्ट्रवादािी नाही. तो चवर्श्मानवािे एकत्व मानणारा व त्यासाठी सामाचजक 
जीवनाच्या सवव िेत्रात समतेिी प्रस्थापना करणारा मानवतावादी चविार आहे. यामुळे मानवामानवामंध्ये भेद 
पाडणाऱ्या सवव संस्कारािंा त्याला चनरास करावयािा आहे. राजकीय पारतंत्र्य, आर्तथक चवषमता आचण 
सासं्कृचतक श्रेष्ठ कचनष्ठता यािंा सामाचजक जीवनातून संपूणव चवलय केल्याचशवाय अकहसक समाजािी चनर्तमती 
होणार नाही. अकहसक समाजचनर्तमतीच्या मागातील हे अडथळे दूर करण्यासाठी सत्याग्रह तत्त्वज्ञानाला 
मोठमोठ्या सामाचजक िळवळी हाती घ्याव्या लागतील.  

 
म. गांधींचा अलहसा-मागय 
 

म. गाधंींनी भारतात सत्याग्रहािा जो दीघव संग्राम िालचवला त्यािे स्वरूप त्यानंी स्वतःि ठरवनू 
घेतले होते. ते अकहसा धमािे संपूणव पुरस्कते असले तरी त्यानंी भारतीय जनतेपुढे ठेचवलेला अकहसा मागव, 
जातीय ऐक्य आचण स्वराज्यप्राप्ती या दोन िेत्रापंुरताि प्रारंभी मयाचदत केलेला होता. ‘Hinduism and 
Nonviolence’ या मथळ्याखाली १९२५ साली आपल्या ‘यंग इंचडया’ या पत्रात चलचहताना त्यांनी पुढील 
उद गार काढले आहेत– 

 
But I have never presented to India that extreme form of Non-Violence, if only because 

I do not regard myself fit enough to redeliver that ancient message. Though my intellect has 
fully understood and grasped it, it has not as yet become part of my whole being. My strength 
lies in my asking people to do nothing that I have not tried repeatedly in my own life. I am then 
asking my countrymen today to adopt non-violeuce as their final creed; only for the purpose of 
regulating the relations between the different races, and for the purpose of ataining Swaraj. 
Hindus and Mussalmans Christians, Sikhs and Parsis must not settle their differences by resort 
to violence, and the means for the attainment of Swaraj must be non-violent. This I venture to 
place before India not as a weapon of the weak but of the strong. 
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गाधंींिा सामाचजक अकहसा मागव क्रामाक्रामाने चवकचसत होत गेलेला आढळतो. आत्मक्लेशाने 
चवरोधकािे हृदय पचरवतवन घडवनू आणणे हे त्या मागािे मुख्य सूत्र सदैव कायम राचहले असले, तरी 
चवरोधकाशंी ठेवावयाच्या संबधंात बदल झालेला चदसून येतो. पचहल्या महायुद्धाच्या वळेी शवेटी त्यािंी 
भचूमका युद्ध सहकारािी होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वळेी शवेटी ती संपूणव असहकारािी बनली आचण युद्धािा 
कोणत्याही प्रकारे स्वीकार करू नये, सवव प्रकारच्या युद्धाशंी भारताने (भारतािे प्रचतचनचधत्व करणाऱ्या 
राष्ट्रीय सभेने) कायमिा असहकार पुकारावा अशी एकाचंतक अकहसेिी झाली हे प्रचसद्धि आहे. परंतु या 
त्याचं्या व्यत्क्तगत चवकासाबरोबर त्यािें अनुयायी देखील साथ करू शकले नाहीत. आचण त्यामुळे भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या अखेरच्या लढ्यात गाधंींजींिी शुद्ध अकहसा जनतेला आिचरता आली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी 
साधन म्हणून राष्ट्रीय सभेने स्वीकारलेला शांतताप्रधान मागवही खरोखर अकहसाधमव म्हणून नव्हे तर 
राजकारणािे व्यवहायव धोरण म्हणूनि स्वीकारलेला ठरला. तथाचप भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामािे नेतृत्व 
अखेरपयंत महात्मा गाधंी याचं्या हातीि राचहले व ते स्वतः शुद्ध अकहसेिे चनष्ठावतं उपासक असल्यामुळे 
त्याचं्या पुण्याईिा लाभ भारतीय जनतेला झाला. ‘Satyagraha never fails,’ ‘One perfect Satyagrahi is 
enough to indicate truth.’ हे गाधंींिे म्हणणे भारतीय संग्रामापुरतेि साथव ठरले. 

 
जातीय ऐक्यासंबधंी गाधंीजींच्या अकहसा-मागािे अनुसरण भारतीय जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर 

होऊ शकले नाही. मुसलमान जनतेिा धमववडेेपणा, चतच्यातील राजकीय जागृतीिा अभाव, वैिाचरक 
चशिणािा मागासलेपणा या दोषािंा पुरेसा चनिरा न झाल्यामुळे जातीय ऐक्यािी प्रस्थापना न होता खंचडत 
स्वराज्यािी योजना राष्ट्रीय सभेच्या पुढाऱ्यानंा अगचतक होऊन स्वीकारावी लागली. या अपयशािी 
जबाबदारी मुसलमान जनतेप्रमाणे कहदुजनतेवरही आहेि. कहदंूिी जाचतसंस्था, त्याचं्यामधील अस्पृश्यतेिी 
रूढी, सोवळेपणाच्या कल्पना आचण उच्चनीिभावािा अट्टाहास या दोषामुंळे भारतीय राष्ट्रीयत्व अभगं राहू 
शकले नाही. चब्रचटश मुत्सद्द्ानंी भारतीय राष्ट्रीयत्वािा हा दुबळेपणा वाढचवण्याला मदति केली आचण 
जातीयवादी पुढाऱ्यानंा हाताशी धरून त्यानंी भारतीय राष्ट्रवादािे सामर्थ्यव खच्ची करण्यािा कसून प्रयत्न 
केला. या सवव पचरत्स्थतीमुळे गाधंीजींना सवव िेत्रातं सामाचजक दृष्या मोठे यश चमळू शकले नाही. तथापी 
गाधंींनी कहदु-मुत्स्लम ऐक्याच्या प्रस्थापनेसाठी आ-मरण पचरश्रम केले आचण आपल्या अकहसाधमािे आिरण 
करीत करीति त्यानंी आपला देहही बळी चदला. यामुळे गाधंींच्या जीवनात त्यानंी स्वतःपुरता तरी आपला 
अकहसामागव कधी सोडला नाही, असेि म्हणाव े लागेल. सामुदाचयक यशाच्या बाबतीत कमतरता आली 
असली तर तो ऐचतहाचसक पचरणाम मानावा लागेल.  

 
दंडसंस्िा आणि अलहसा 
 

परतंत्र राष्ट्राने चनःशस्त्र त्स्थतीत आपल्या स्वातंत्र्यािी प्राप्ती कशी करून घ्यावी यािा एक व्यवहायव 
आदशव गाधंीजींच्या प्रयत्नामुळे जगापुढे आला आहे यात शकंा नाही. गाधंीजींिी क्रााचंतशास्त्रातील ही महत्त्वािी 
भर म्हणावी लागेल. तथापी सध्याच्या जागचतक पचरत्स्थतीत सशस्त्र सै्य न बाळगता राष्ट्रीय सरकार कसे 
िालचवता येईल यािा उपाय सत्याग्रह-तत्त्वज्ञानाने अद्यापी दाखचवलेला नाही. यामुळे स्वतंत्र भारतातील 
राष्ट्रीय सरकारला िािपडति जावे लागत आहे. आिायव जावडेकर यािें म्हणणे असे आहे की, आजच्या 
त्स्थतीत सत्याग्रही लोकानंा राष्ट्रीय सरकार हाती घेता येणार नाही. त्यानंी जनतेत जाऊन सत्याग्रह-
तत्त्वज्ञानािा प्रिार करावा आचण जनतेिे दैनंचदन प्रश्न हाती घेऊन ते अकहसामागाने सोडचवण्यािी साधना 
करावी. भारतातील राष्ट्रीय सरकार लोकशाही समाजवादी तत्त्वज्ञान मानणाऱ्याचं्या हाती असावे म्हणजे या 
सरकारिी प्रगती अकहसेच्या चदशनेे होत राहील. राज्यसंस्था ही दंडसंस्था असल्यामुळे चतला अकहसक 
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स्वरूप द्यावयािे म्हणजे चतिे संपूणव चवसजवन करावयािे. सत्याग्रह-तत्त्वज्ञान हे या अथाने अराज्यवादी आहे. 
हा अराज्यवाद म्हणजेि गाधंींिे रामराज्य होय. परंतु या रामराज्याच्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी काही टप्पे 
साधाव ेलागतील.  

 
परकीय राज्यसंस्थेपेिा स्वकीय राज्यसंस्था ही अकहसेला जवळ आहे. स्वराज्यातही लोकशाही 

स्वराज्य हे अकहसा वृत्तीला अचधक पोषक आहे. त्यािप्रमाणे भाडंवलशाहीप्रधान लोकशाहीपेिा समाजवादी 
लोकशाही ही समाजाला अचधक अकहसेकडे नेणारी ठरेल. म्हणून आजच्या त्स्थतीत भारतािे व्यवहायव 
राजकीय ध्येय लोकशाही समाजवाद हे असले पाचहजे असे आिायव जावडेकरानंी या गं्रथात शवेटी प्रचतपाचदले 
आहे. मात्र या समाजवादी चविाराने सत्याग्रह-तत्त्वज्ञानािे अंचतम श्रेष्ठत्व मा्य केले पाचहजे व आपला सवव 
व्यवहार करीत असता अचधकाचधक अकहसा धमािा आिार केला पाचहजे असे त्यािें आग्रहािे म्हणणे आहे. 
समाजवादाला सत्याग्रहािे अनुयाचयत्व करावयास लावणे हे गाधंीवादािे यापुढील चनयोचजत कायव समजले 
पाचहजे, असा आिायव जावडेकर यािंा चनचित चनष्ट्कषव आहे. हे कायव साधावयािे असेल तर गाधंीवादाने 
समाजाशी चवरोध सोडून चदला पाचहजे व राज्यसंस्थेिा सवव व्यवहार समाजवादी चविारकाचं्या हाती 
सोपचवण्यास तयार झाले पाचहजे असे जावडेकरािें म्हणणे आहे. सामा्यतः जावडेकरािें हे चनष्ट्कषव चनरपवाद 
आहेत असे माझे मत झाले आहे. राज्यसंस्था िालचवणाऱ्यानंी आपण गाधंीवादी आहोत हे म्हणण्याने 
चविारािंा गोंधळ माजत आहे व ढोंगाला उते्तजन येत आहे. त्यापेिा सरळपणाने त्यानंी आपण समाजवादी 
आहो असे म्हणण्यास प्रारंभ करावा म्हणजे तत्त्वचनष्ठा शुद्ध राहील आचण व्यवहारही चनमवळ होईल. 

 
िोकशाही समाजवाद 
 

आचशयातील जनतेिे प्रश्न लोकशाही समाजवादाच्या स्वीकाराचशवाय सुटणार नाहीत ही गोष्ट आता 
सववि चविारवंतानंा मा्य होत िालली आहे. आचशयातील जु्या समाजसंस्था सववत्र कोसळत आहेत. नवी 
समतेवर आधारलेली मानवतावादी संस्कृती आचशयात चनमाण होण्यानेि जगातील युद्धसंस्था चवराम पाव ू
शकेल. भारत आचण पाचकस्तान या दोनही राष्ट्रातंील जनतेिे प्रश्न लोकशाही समाजवादाच्या स्वीकारानेि 
सुटणार आहेत. संकुचित जातीयवादी पुढारीपणाने कहदंूिे काय ककवा मुसलमानािें काय कोणतेि प्रश्न 
कायमिे सुटणार नाहीत. म्हणून भारताने लोकशाही समाजवादािा स्वीकार केला तर त्यािा 
पाचकस्तानवरही अनुकूल पचरणाम झाल्याचशवाय राहणार नाही. पाचकस्तानातही जातीयवादी पुढारीपण मागे 
पडून लोकशाही समाजवादी पुढारीपण चनमाण होण्यािी आवश्यकता आचण शक्यता आहे. असे झाल्यानंतर 
भारत आचण पाचकस्तान यािें पु्हा मतै्रीिे संबधं चनमाण झाल्याचशवाय राहणार नाहीत. 

 
जवाहरिाि, जर्प्रकाश आणि णवनोबाजी 
 

महात्मा गाधंींनी चनमाण केलेली सामाचजक ध्येये मानवाला नव्या युगात नेण्याला समथव ठरणारी 
आहेत, यात शकंा नाही. मात्र त्यासाठी गाधंीजींच्या प्रमाणेि स्वतंत्र चविार करणारे व जनतेच्या रोजच्या 
प्रश्नाशी समरस होणारे नवे कायवकते चनमाण व्हावयास पाचहजेत चविारािें संप्रदाय बनले म्हणजे त्यािें 
सामर्थ्यव िीण होते आचण कमवठपणाच्या नादी लागून समाजािी हानी करण्यालाही ते कारणीभतू होतात असा 
जगािा इचतहास आहे. संप्रदायाच्या व कमवठपणाच्या आपत्तीतून गाधंींिा चविार सुटू शकेल अशा आशा पूज्य 
चवनोबाजींच्या अलीकडच्या तेजस्वी िळवळीने चनमाण झाल्या आहेत. जवाहरलाल, जयप्रकाश आचण 
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चवनोबाजी यािें सहकायव झाले तर आिायव जावडेकर म्हणतात त्याप्रमाणे भारतात सत्याग्रही समाजवादािी 
प्रचतष्ठापना झाल्याचशवाय राहणार नाही, असा मला भरवसा वाटतो. 

 
१९५३ 
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१६ 
 

महाराष्ट्राचा मागयदशयक गेिा! 
 

आिायव जावडेकरािंी प्रकृती गेल्या वषी इतकी िागंली झाली होती की ते पुण्यास आले असता 
एरंडवण्याच्या डोंगरावर िढून जाऊ लागले होते. यामुळे इतक्या लौकर त्यािंा देह काळाच्या तोंडात पडेल 
असे मला वाटले नव्हते. तथाचप या वषी गणेशोत्सवािे सुमारास आिायांना ३-४ चदवस ्युमोचनयािा ताप 
आला व त्याने हृदयावरही बराि पचरणाम होऊन त्यानंा अत्यंत िीणता आली. आचधक उपिारासाठी त्यानंा 
ता. ३० नोव्हेंबर रोजी पुण्यात आणण्यात आले. पण पुण्यात आणल्यावर त्यानंा पुनः ्युमोचनयािा ताप आला 
व आधुचनक सवव उपिार करून देखील त्यानंा बरे वाटले नाही. पुण्यात आणल्यावरही डॉक्टर-मंडळींना 
प्रथम काही चदवस आशा वाटत होती, पण ती देखील पुढे नाहीशी झाली. आचण आिायव महाराष्ट्राला कायमिे 
अंतरले! 

 
आिायव जावडेकर हे स्वभावाने कितनशील वृत्तीिे पुरुष होते. वैिाचरक चवर्श्ात ते सदैव चवहार करीत 

असत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या राजकारणािा त्यानंा मुख्य ध्यास होता. तथापी त्याचं्या चविारािंी बैठक अत्यंत 
व्यापक होती. जीवनािा भौचतक आचण आध्यात्त्मक, बौचद्धक आचण भावनात्मक अशा चवचवध बाजंूनी ते नेहमी 
चविार करीत असत. आदशव आचण व्यवहार यािंा एकचत्रत संबंध शोधण्यािी त्यािंी चवशषे प्रवृत्ती होती. त्यािें 
अध्ययनही अशाि प्रकारिे व्यापक आचण चवचवध अंगी असे. लोकमा्य चटळकाचं्या ‘गीता-रहस्या’ने 
महाराष्ट्रात गं्रथलेखनािा एक नवा आदशव चनमाण केला. नीचतशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादी शास्त्राचं्या चविारातं 
भारतीय व युरोपीय दृष्टींिा तुलनात्मक चविार करावयािा ही ‘गीतारहस्या’िी खास दृष्टी चदसते. शकंरराव 
जावडेकरानंी आपल्या राजकारणावरील पचहल्याि पुस्तकात ‘गीतारहस्या’च्या या दृष्टीिा बुदध्याि स्वीकार 
केलेला आढळतो. त्याचं्या ‘राजनीचतशास्त्रपचरिया’त राजकारणातील महत्त्वाच्या सवव चवभागािंा चविार 
तुलनात्मक पद्धतीने करण्यात आलेला आहे. वैचदक चविारापासून समाजवादाच्या चविारापयंत या पुस्तकात 
व्यापक ऊहापोह आढळतो. रानडे-राजवाडे, आगरकर-चटळक याचं्या चवरोधी चविारािंा परामशव घेण्यािी 
प्रथा पुढे चटळक-गाधंी, गाधंी-जवाहरलाल याचं्या चविाराचं्या चिचकत्सेतही चदसून येते. पािात्त्य 
चविारप्रवाहािें भारतीय चविारप्रवाहाशंी आढळून येणारे साम्य शोधून काढणे व तुलनात्मक रीतीने दो्ही 
चविारधारािें समीिण करणे हे आिायव जावडेकराचं्या बुद्धीिे आवडते काम असे. या त्याचं्या सवव चविारािें 
पचरपक्व स्वरूप ‘आधुचनक भारत’ या त्याचं्या सववश्रेष्ठ गं्रथातं पाहावयास सापडते. राजकारण, अथवशास्त्र, 
समाजशास्त्र, नीचतशास्त्र आचण अध्यात्मशास्त्र या सवव शास्त्रािंा परस्परसंबधं जाणून ते आपले चविार माडंीत 
असत. यामुळे त्याचं्या कोणत्याही चलखाणात मौचलक चविार पाहावयास सापडतात. कोणत्याही व्यक्तीच्या 
वा चविाराच्या एकागंीपणाने आहारी गेल्यािे दृश्य त्याचं्या जीवनात कधी चदसले नाही. इतका त्स्थरबुद्धीिा 
चविारक लोकमा्य चटळकानंंतर महाराष्ट्रात दुसरा आढळत नाही. कै. वामन मल्हार जोशी यानंी 
म्हटल्याप्रमाणे ‘आधुचनक भारत’ हा ‘गीतारहस्या’नंतरिा महाराष्ट्रातील मोठा गं्रथ आहे असे चनःसंशय 
म्हणता येईल. ‘गीतारहस्या’ने सामाचजक चविारािे सूत्र जेथपयंत आणून ठेचवले, तेथून ते आधुचनक 
काळातील जीवन-चविाराचं्या अद्यतन पातळीपयंत खेिून नेण्यािे काम जावडेकराचं्या गं्रथानंी केले आहे. 
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आिायव जावडेकरािें हे कायव अत्यंत मोलािे झाले आहे असेि भावी इचतहासकार 
चलचहतील. 
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पचहल्या महायुद्धानंतर चविारािंी सववि सूते्र तुटून गेली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाने पचरत्स्थती 
अचधकि चबघडचवली आहे. अशा बौचद्धक व्यामोहाच्या काळात आिायव जावडेकरानंी महाराष्ट्राला 
जीवनचवषयक सम्यक दृष्टी देण्यािे काम जवळ जवळ दोन तपे केले. त्याचं्या मृत्यनंूतर त्यानंा ज्या सववत्र 
श्रद्धाजंली आर्तपल्या जात आहेत त्याचं्याकडे पाचहले म्हणजे जावडेकरािें महाराष्ट्र-जीवनातील वैिाचरक 
स्थान स्पष्ट झाल्याचशवाय राहात नाही. 

 
आिायव जावडेकर संपन्न त्स्थतीत ज्माला आले व े वाढले अशा प्रकारिी एक समजूत चकत्येक 

चठकाणी प्रकाचशत झालेली पाचहली. मला जावडेकराचं्या जीवनािी चकत्येक वषे अगदी जवळून माचहती 
असल्यामुळे वरील समजूत िुकीिी आहे असे मला म्हणावसेे वाटते. आिायव जावडेकर यांना आयुष्ट्यात 
केव्हाही दाचरदयािी झळ लागली नाही ऐवढेि म्हणता येईल. त्यािंी आर्तथक त्स्थती केव्हाही संपन्नतेिी 
नव्हती. त्यािें वडील आपल्या मृत्यूपयंत िचरताथासाठी कष्ट करीत असलेले मी पाचहले आहेत. 
शकंररावानंाही अखेरपयंत काही ना काही चमळवाव ेलागत असे. बेिाळीसच्या िळवळीत आचण नंतरही काही 
चदवस त्याचं्या पत्नी श्री. सुशीलाबाई इस्लामपूर येथील हायस्कूलमध्ये चशचिकेिे काम करीत असत. 
जावडेकराचं्या वचडलािंा पचरवार बराि मोठा होता व त्यामुळे त्यानंा खूप तोशीस लागत असे. तथापी 
जावडेकरािें सववि कुटंुब स्वावलंबी, स्वाचभमानी आचण समाधानी असल्यामुळे त्याचं्या घरी कधी दै्य 
आढळले नाही. आर्तथक सुत्स्थतीपेिा सासं्कृचतक संस्कार हेि जावडेकराचं्या घरातील प्रसन्नतेला कारणीभतू 
झालेले होते. स्वतः शकंररावानंी कधीि संसारचवषयक किता केली नाही. त्यािंी वृत्ती आशावादी असे. 
त्याचं्या गरजा अगदी थोड्या असत. यामुळे त्यािंा सारा संसार सुखासमाधानािा झाला. दाचरद्र्य आचण दै्य 
त्याचं्या मागे हात धुवनू लागले नाही एवढ्या अथाने त्यानंा भाग्यवान् देखील म्हणता येईल. त्याचं्या पत्नी 
अत्यंत अनुरूप अशा चनघाल्या. त्यामुळे त्यािें कौटंुचबक भाग्य उजळून चदसले.  

 
आिार्य जावडेकर हे केवळ एक रुि तत्त्वज्ञ होते, त्यािें अंगी रचसकता नव्हती, त्यानंा 

साचहत्यचदकािंा पचरिय नव्हता अशी आणखी एक गैरसमजूत प्रकाशात आली आहे. जावडेकरािें चलखाण 
साचहत्त्यक शलैीने ढंगदार बनलेले नाही एवढ्यािमुळे हा गैरसमज चनमाण झालेला असावा. शास्त्रीय 
चलखाण सरळ, तकव सुद्ध व खणखणीत असाव ेअसा लोकमा्य चटळकापं्रमाणेि आिायव जावडेकरािंा बाणा 
होता. तथाचप साचहत्यािी रचसकता जावडेकरािें अंगी भरपूर होती. त्यानंी शके्सचपयर, चमल्टन, शलेी, 
बायरन, कीट स, वर् वस्वथव इत्याचदकािें साचहत्य तरुणपणी पुष्ट्कळ वािले होते. शॉ, गाल्सवादी, इब सेन 
इत्यादी आधुचनक नाटककारािंी बहुतेक नाटके त्यानंी आवडीने अभ्याचसलेली होती. काचलदास, भवभतूी 
इत्यादी संस्कृत सूरींिे रससाचहत्य त्यानंी िागंले अभ्याचसले होते. मराठी संतािंा त्यािंा व्यासंग केवळ 
तत्त्वज्ञानापुरताि नव्हता. आधुचनक मराठी साचहत्य त्यानंी बहुतेक पाचहलेले होते. केशवसुत, गडकरी, 
चवनायक, बालकवी, चटळक, ताबं,े माधव ज्यचूलयन, चगरीश, यशवंत इत्यादी सवव प्रमुख आधुचनक कवींिी 
पुस्तके त्यानंी वािली होती. आधुचनक कवींिे काव्यही ते पाहात असत. कवदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, 
वसंत बापट इत्यादी नवकवींच्या काव्याशी त्यािंा पचरिय होता. साचहत्यािे आचण काव्यािे प्रयोजन काय 
असाव ेयाचवषयी त्यानंी पुष्ट्कळ सूक्ष्म चविार केला होता. त्यािंा चवशषे भर सामाचजक शास्त्रांवर असल्यामुळे 
व प्रकृतीने ते मुख्यतः चवमशवशील असल्यामुळे त्यािंा साचहत्यािा व्यासंग चवशषे चदसून येत नसे इतकेि. 
त्याचं्याजवळ जाऊन गप्पागोष्टी करणारानंा त्याचं्यातील रचसकतेिा प्रत्यय झाल्याचवना राहात नसे. 
प्राध्यापक प्रधान यािंा ताजा अनुभव अशीि साि देईल. 
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भारतीय चविारपद्धतीतील िार आश्रमािंा चविार आिायव जावडेकरानंा फार पसंत असे. ते स्वतः 
गृहस्थ असले तरी देखील अत्यंत अचलप्ततेने वागत असत. त्याचं्या चविारातं आचण आिारातं चवशषे प्रकारिी 
सुसंगतता आढळून येई. संपत्तीिा, सते्तिा अथवा चकतीिा त्यानंा कधीही लोभ झाला नाही. राजकीय नेतृत्व 
करण्यािी त्यानंी कधी आकािंा बाळगली नाही. राजकीय नेत्यानंाही मागवदशवन करण्यािे सामर्थ्यव आपल्या 
अंगी आहे असा त्यानंा आत्मचवर्श्ास होता. तथाचप याही बाबतीत त्यािेंजवळ कधी अहंकार आढळला नाही. 
यामुळे त्याचं्याबद्दल सवव पिाचं्या मंडळींत आदरभाव वसत असे. खाजगी संभाषणात देखील ते कधी कोणािी 
व्यत्क्तगत कनदा वा कुिाळी कचरताना कोणाला आढळले नाहीत. अंतबाह्य शुचिता हा त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वािा 
फार मोठा चवशषे होता.  

 
महाराष्ट्राच्या भचवतव्याबद्दल त्यानंा सदैव आशा वाटत असे. सध्याच्या महाराष्ट्राच्या चवपत्कालात 

आिायव जावडेकरािें मागवदशवन काही वषे तरी लाभले असते तरी ते महाराष्ट्राला उपकारक झाले असते. 
त्याचं्या मृत्यूने महाराष्ट्रािे ऐन वळेी मोठे नुकसान केले आहे. तथापी चविार अमर असतात. माणसािे 
चविाराचं्या चजवतंपणावर मृत्यिूी सत्ता िालू शकत नाही. हे रहस्य ध्यानी आणून महाराष्ट्राने आिायव 
जावडेकराचं्या दुःखद चनधनािा आघात शातंपणे सोसला पाचहजे.  
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१७ 
 

माधवराव बागि 
 

माणसाि ंव्यत्क्तमतत्व त्याच्या जीवनाच्या मूलभतू पे्ररणानंी बनलेलं असतं. कोणीही माणस आपल्या 
मूलभतू पे्ररणाचं्या चवरुद्ध फारसा जाऊ शकत नाही. अशी जीवनािीि मयादा असल्यामुळे एखाद्या थोर 
माणसािे जीवन समजून घ्यावयािे झाले तर आपणाला त्याच्या मूलपे्ररणा कोणत्या ते समजून घ्यावे लागते. 
पण माणसािे सवव जीवन समजावनू घेताना त्यािी सामाचजक पचरत्स्थती नीट जाणावी लागते. कारण 
कोणाही व्यक्तीि ंजीवन हे आंतचरक पे्ररणा आचण सामाचजक पचरत्स्थती याचं्या आघात प्रत्याघातानंी बनत 
असते. ती सामाचजक पचरत्स्थती नेहमीि गुंतागुंतीिी असते. यामुळे कोणाही कतृवत्ववान माणसाच्या जीवनािे 
मूल्यमापन करताना सावधपणे चविार करावा लागतो. आणखी एक मुद्दा लिात घेण्यासारखा असतो. 
व्यत्क्तशः माणसे ज्या समाजात वाढत असतात त्या समाजातील जीवनािे प्रश्न भतूकालीन परंपराशंी 
चनगडीत झालेले असतात. समाजातील जीवनाला नेहमीि भचवष्ट्यािी ओढ असते. या भचवष्ट्याच्या ओढीला 
भतूकाळाच्या परंपरा कधी मागे खेिीत असतात, तर कधी पुढे जाणाऱ्या गतीला प्रोत्साहन देणाऱ्याही 
असतात. या चशवाय व्यक्ती ज्या प्रत्यि जवळच्या समाजात ज्म घेते त्याच्या आजूबाजूच्या सवव सामाचजक 
खळबळींिा, आघातािा चतच्यावर पचरणाम होत असतो. यामुळे एखाद्या कतृवत्ववान व्यक्तीिे कतृवत्व 
समजावनू घेताना आचण त्या व्यक्तीि ंमूल्यमापन करताना या सवव पचरत्स्थतीिा समतोलपणानं चविार करावा 
लागतो. कारण व्यक्ती चकतीही थोर झाली तरी चतला चमळालेला थोरपणा ऐचतहाचसक शक्तीच्या [Historical 
forces] प्रवाहानंी चनर्तमलेला असतो. ही सारी मीमासंा लिात ठेवनू मला पूज्य माधवरावजी बागल याचं्या 
जीवनािे मूल्य समजून घ्यावयािे आहे. 

 
माधवरावािंा ज्म ज्या कुटंुबात झाला ते कुटंुब कोल्हापुर संस्थानात आपल्या अंगच्या कतृवत्वाने 

प्रचतचष्ठत झाले होते. माधवरावजींिे वडील कोल्हापूर संस्थानात मोठे अंमलदार होते. पण त्याचं्या अंगी केवळ 
सववसामा्य प्रापचंिक वृत्ती नव्हती. उलट स्वतंत्र चविारािा जोम होता, आचण सामाचजक कतृवत्वािी पे्ररणा 
होती. यामुळे त्यानंी नोकरीिा पाश तोडून वचकलीिा स्वतंत्र्य पेशा स्वीकारला. त्या पेशात ते आपल्या 
कतृवत्वाने सहजि यशस्वी झाले. पण तेवढ्याने त्यािें समाधान झाले नाही. आपला सारा समाज दुबवलतेने 
ग्रासलेला पाहून त्याचं्या चवजीगीषुवृत्तीला आवाहन चमळाले आचण शाहूमहाराजानंी सुरू केलेल्या बहुजन 
समाजाच्या उद्धाराच्या महान िळवळीत त्यानंी आपली शक्ती विेली. स्वाभाचवकपणेि माधवरावजींच्या 
वचडलािंी इच्छा आपल्या मुलानं वचकल व्हाव ंव आपल्याप्रमाणेि स्वातंत्र्य साभाळूंन समाजसेवा करावी अशी 
होती. पण माधरावानंा आपण वकील व्हाव ेअसे कधीि वाटले नाही. त्याचं्यामध्ये कलावतंािा कलंदरपणाही 
असल्यामुळे ते आपल्या तरुण वयात कलाचशिणाकडे वळले आचण तेथे त्यानंी उत्तम प्रगतीही केली. सुदैवाने 
माधवरावाचं्यापुढे उपजीचवकेिा प्रश्न नव्हता आचण त्याचं्या वचडलानंादेखील आपल्या मुलानं द्रव्याजवन 
करावंि असा हव्यास नव्हता. या स्वातंत्र्यािा फायदा माधवरावानंी उत्तम प्रकारे करून घेतला असे म्हणता 
येईल. माधवरावजींच्या वचडलानंी छत्रपती शाहू महाराजाचं्या मृत्यनंूतर “हंटर” नावािे मराठी साप्तचहक 
सुरू करण्यािे ठरचवले; त्यावळेी माधवराव आपल्या वचडलाचं्या उद्योगात सहकारी झाले. तेथूनि त्याचं्या 
सामाचजक जीवनाला प्रारंभ झाला. पण यावळेी कहदुस्थानात आचण कहदुस्थानाच्या बाहेर युरोपातील देशातं 
प्रिडं घडामोडी सुरू झाल्या होत्या. यािा पचरणाम म्हणून महाराष्ट्रातील तरुण चपढीत चविाराचं्या खळबळी 
माजल्या होत्या. माधवराव हे स्वभावतःि कलावतं असल्यामुळे जगभर सुरू झालेल्या खळबळीपासून 
अचलप्त राचहले नसले तर त्यात आियव नाही. त्यानंी अचतशय आवेशाने या प्रवाहात उडी टाकली आचण ते 
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महाराष्ट्रीय पुढारीपणाच्या जागी जाऊन उभे राचहले. केशवराव जेधे यानंी याि सुमारास भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या संग्रामात प्रवशे केला होता. माधवरावजींनी देखील त्याचं्या बरोबरीने या िळवळीत 
बहुजनसमाजाला योग्य मागवदशवन केले. 

 
माधवरावजींच्या जीवनातला हा वसंतकाल म्हणता येईल याचं्या जीवनातल्या सवव शक्तींना यावेळी 

अिानक जाग आली आचण समाजाच्या उत्थानाच्या सवव प्रयत्नात ते सवांशानी सहभागी झाले. त्याचं्यातला 
कलावतं आता सामाचजक क्रााचंतकारक बनला आचण कलावतंाच्या बेहोषीने त्यानंी सवव सामाचजक िळवळींना 
सामर्थ्यव चमळवनू चदले. प्रत्येक कलावंत सामाचजक क्राातंीत भाग घेईलि असे समजण्यािे कारण नाही. 
सामाचजक जीवनातील अ्यायाचवरुद्ध बडं करून उठणारं मन जर झंुझार प्रवृत्तीि ं असेल तरि ते 
क्रााचंतकायात प्रत्यि प्रवशे करील, माधवरावजींिा कपड केवळ कलावंतािाि असता तर ते प्रत्यि क्राातंीच्या 
लढ्यात उतरले नसते. पण त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या घडणीत सामाचजक अ्यायानी िीड दबनू राचहलेली 
होती. संधी येताि ती पे्ररणाही कायवरूपाने प्रकट झाली.  

 
भारतीय समाजात शतकानुशतके िालत आलेल्या जीवनपद्धतीमध्ये अनेक पातळीवर सामाचजक 

अ्याय परंपरेने िालत आलेले आहेत. सामाचजक स्वातंत्र्यािी क्रााचंतकारक दृष्टी पािात्याचं्या संपकामुळेि 
येथे उदय पावली, कारण पाित्य संस्कृतीने, भारतावर राजकीय आक्रामण केले त्यापूवीि त्याचं्या स्वतःच्या 
जीवनात स्वातंत्र्याच्या सवांगीण कल्पनािंा प्रादुभाव झालेला होता. यामुळे भारतािे राजकीय स्वातंत्र्य त्यानंी 
हरण केले खरे पण भारतीय समाजातील चविारवंतानंाही त्यानंी आपल्या नवचविारानंी भारून टाकले. यामुळे 
भारतात जेव्हा राजकीय स्वातंत्र्यािी िळवळ सुरू झाली त्यािवळेी सासं्कृचतक आचण सामाचजक 
स्वातंत्र्याच्या कल्पनािंा प्रसारही वगेाने होऊ लागला. माधवरावजींनी या व्यापक सामाचजक स्वातंत्र्याच्या 
कल्पनािंा अत्यंत उत्साहानं स्वीकार केला आचण ते आपल्या कालातील बंडखोर नेते ठरले.  

 
माधवरावाचं्या वचडलानंी अस्पशृ्योद्धाराच्या कायास सुरुवात केलीि होती. बडंखोर माधवरावानंी 

प्रथम याि प्रश्नाला हात घातला. अस्पशृ्योद्धारािी िळवळ सौम्य स्वरूपाने िालत आलीि होती. 
माधवरावजींनी या िळवळीला प्रथमि आक्रामक स्वरूप चदले, ते स्वतः धार्तमक दृष्ट्या नात्स्तकवादी 
असताही त्यानंी कायद्यािा चनबधं झुगारून अस्पशृ्याला जगदंबा मंचदरात नेले. रोटीव्यवहाराच्या करगणात 
चफरत राहणाऱ्या अस्पशृ्यता चनवारणाच्या िळवळीला धैयाने बाहेर खेिून बेटीव्यवहाराच्या प्रिोभक िेत्रात 
नेऊन उभे केले.  

 
आतापयंत समतेच्या िळवळी सामाचजक संबंधापुरत्याि मयाचदत झालेल्या असत. माधवरावजींनी 

आर्तथक जीवनातील अ्यायाचवरुद्ध झगडण्यािी चशकवण कोल्हापुरातील चगरणी मजुरानंा प्रथम चदली. 
आचण त्याचं्या लढ्यािे स्वतः पुढारीपण केले आचण संप, संघटना, उपवास ही साधने स्वतः िोखाळली. याि 
दृष्टीने त्यानंी कोल्हापुरातील सवव प्रकारच्या मजुरािें संघटन केले. 

 
चब्रचटश हद्दीत स्वराज्यासाठी लढा िाललाि होता त्या लढ्यािे पडसाद भारतातील संस्थानंी 

प्रदेशात उमटू लागले होते. पचंडत जवाहरलाल नेहरू आचण सुभाषिदं्र बोस यानंी तरुणामंध्ये संघटना 
चनमाण केल्या आचण भारतातील राष्ट्रसभेला स्वातंत्र्यािे ध्येय मा्य करावयाला लावले. माधवरावजींनीही 
कोल्हापूर संस्थानात प्रजेिी संघटना चनमाण केली आचण येथील राजेशाही आचण सरदारशाही याचं्याचवरुद्ध 
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लढा िालू केला. आपल्या संस्थानाच्या बाहेरही दचिणी संस्थानातूंन स्वतः कहडून प्रजेला संघचटत करण्यािे 
काम त्यानंी केले. यामुळे दचिणी संस्थान प्रजापचरषदेिे अध्यिस्थान त्यािेंकडे िालत आले.  

 
सामाचजक स्वातंत्र्याच्या चवचवध िेत्रातंील लढे िालवीत असताना माधवरावजींनी आपली लेखणीही 

सतत िालचवली हती. सुदैवाने माधवरावाचं्या अंगी कलाप्रवृत्ती असल्यामुळे चविारप्रिाराच्या कायात त्यानंा 
कथावाङ्मयािेही सहाय्य घेता आले. माधवराव हे महाराष्ट्रातील मोठ्या वक्त्यापंैकी एक प्रचसद्ध वक्तेही 
आहेत. त्याचं्या वक्तृत्वाला प्रत्यि कतृवत्वामुळे चवलिण तेज िढले. हा काळ शास्त्रीय चिचकत्सेिाही होता. 
गाधंींवाद आचण साम्यवाद (कम्युचनझम) यािा वैिाचरक संघषव यावळेी तीव्रतेने िाललेला असे. 
माधवरावजींना सामाचजक तत्त्वज्ञान समजून घेण्यािीि तीव्र इच्छा असे, त्यामुळे त्यानंी या वेळच्या चवरोधी 
चविारपद्धतीिे फावल्या वळेात खूप अध्ययन-कितन केले. आचण शास्त्रीय लेखनही केले. महाराष्ट्रात आिायव 
शकंरराव जावडेकर हे सम्वय वादािा पुरस्कार करीत होते. माधवरावािंा कपडही सम्वयी चविारािा 
स्वीकार करणारा असल्यामुळे त्यानंी आपल्या गं्रथातूंन सम्वयािे चविार स्वतंत्र्यपणे प्रकट केले. यामुळे 
आिायव जावडेकर व माधवरावजी बागल यािंी वैिाचरक मतै्री चनमाण झाली आचण प्रत्यि सहकायवही घडले.  

 
व्यक्ती चकतीही थोर झाली आचण चतच्या प्रवृत्ती चकतीही उगात्त असल्या तरी चतने उभारलेल्या 

साऱ्याि ध्येयानंा प्रत्यिात सारखेि यश येते असे नाही. भारतीय स्वातंत्र्याच्या उद गात्यानंा भारतीय ऐक्य हे 
प्राणाहून प्यार होते पण भारतीय समाज पूणवपणे एकसंघ होऊ शकला नाही. त्यामुळे व्यवहाचरक तडजोड 
म्हणून स्वातंत्र्य आले त्यावेळी एकता गमवावी लागली.  

 
माधवरावजींच्या राजकीय जीवनातही त्यानंा असािा अनुभव आला. माधवरावजींच्या साऱ्या 

जीवनात कोल्हापूर संस्थानातील प्रजाजनानंा कें द्रस्थान होते. यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कोल्हापूरिी प्रजा 
सुसंस्कृत आचण संपन्न कशी होईल यािेि चविार त्याचं्या मनात सदैव घोळत राहतात. पण भारत देश स्वतंत्र 
झाल्यानंतर सारी धोरणे भारतीय दृष्टीकोनातून पाहण्यािा काळ चनमाण झाला. भारतासारख्या खंडतुल्य 
प्रदेशामध्ये लोकशाही नादंावयािी असेल तर चतला चवकें चद्रत स्वरूप असले पाचहजे. फाळणीमुळे 
चवकें द्रीकरणाच्या तत्त्वज्ञानाला अनेक अडिणी चनमाण झाल्या व अजूनही होत आहेत. त्यामुळे अनेक चवरोध 
उत्पन्न होत असतात. 

 
संस्थानाच्या चवलीनीकरणाच्या प्रश्नामध्ये अशाि अडिणी चनमाण होत गेल्या. चवकें द्रीकरणाच्या 

तत्त्वाला धरून हा प्रश्न सोडवता येईल अशी भारतीय नेत्यािंी समजूत होती. दचिणी संस्थान फेडरेशनिी 
कल्पना काही काळ चविारात होती. श्री. शकंरराव देव यानंी या कल्पनेिा जोरदार पुरस्कार िालवला होता. 
तथापी स्वगीय वल्लभभाई पटेल यानंी चनग्रहािी भचूमका घेऊन संपूणव चवलीनीकरण घडवनू आणले. दचिण 
संस्थानं फेडरेशन मोडीत चनघाले तरी कोल्हापूरिे संस्थान स्वायत्त राखावे असा एक चविार कोल्हापुरात 
चनघाला. माधवरावानंी या चविाराला पुरोगामी स्वरूप देण्यािा अत्यंत चहरीरीने प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नाला 
यश येणे शक्यि नव्हते, यामुळे माधवरावजींना तीव्र मनस्ताप सोसावा लागला.  

 
माधवरावजींिा कपड खरोखर कलावतंािाि. ते क्रााचंतकायात पडले हे त्यािें वैचशष्ट्य असले तरी 

त्यािंी भचूमका त्या िेत्रातही कलावतंाला शोभेल अशीि राचहली. क्राातंीला उठाव करणे चनराळे आचण क्राातंी 
झाल्यानंतर नवसमाजरिना करण्यािे काम यशस्वी करून दाखचवणे चनराळे. या कायाला चवधायक 
मुत्सद्दीपणा या गुणािा उत्कषव असलेली माणसे लागतात. माधवरावजी हे स्वभावतः क्रााचंतवीर आहेत त्यामुळे 
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ते स्वाभाचवकपणेि नव्या नव्या लढ्याकडे आकर्तषले जातात. सुदैवाने स्वतंत्र्यप्राप्तीनंतरही अशा एका मोठ्या 
लढ्यािे िेत्र त्याचं्यापुढे िालून आले. 

 
भाषावार प्रातंरिना आचण भारतीय स्वातंत्र्य यािंा परस्पर चवरोध होईल अशी कल्पनादेखील 

भारतीय पुढाऱ्यानंा कधी चशवली नव्हती. यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीिी पचरणती भाषावर घटक राज्यातं सहजि 
पचरणत होईल असे सवांनाि वाटत होते. पण स्वातंत्र्यचसद्धीनंतर याही प्रश्नाला अनेक अडिणी चनमाण 
झाल्या. दुदैवाने या प्रश्नावर उत्तर भारत आचण दचिण भारत असा चवरोध चनमाण झाला त्यामुळे भारतीय 
जीवनात नाना प्रकारिे क्लेश चनमाण झाले. आचण आंध्रला आचण महाराष्ट्राला नानाचवध चवपत्तीतून जावे 
लागले. महाराष्ट्रामध्ये तर अनथव परंपराि ओढवली. अशा प्रसंगी माधवरावजींसारखा भावनाप्रधान पुरुष 
स्वस्थ कसा बसू शकणार? माधवरावजींनी या लढ्यात अत्यंत धैयाने, आपल्या चजवािी तमा न धरता 
स्वतःला लोटून चदले. या लढ्यात महाराष्ट्र चवजयी झाला आचण महाराष्ट्रािं वगेळं घटक राज्य चसद्ध झालं. 
माधवरावजींच्या आयुष्ट्यातील हा अत्यंत तेजस्वी खंड समजावा लागले. 

 
गोकवदराव कोरगावकर संस्थेच्या स्थापनेपासून माझं कोल्हापुरात वरिेवर येणं सुरू झालं. श्री. जे. 

पी. नाईक याचं्या इच्छेला मान देऊन मौनी चवद्यापीठाच्या कायाशी मी बराि चनगडीत झालो. माधवरावजींच्या 
सहवासािाही लाभ मला चमळत गेला आचण अलीकडे काही वषे तर माधवरावजींच्या पे्रमाला आचण 
चवर्श्ासालाही पात्र झालो आहे. यामुळे माधवरावजींच्या व्यत्क्तमत्त्वातील अनेक छटा मला चदसून आल्या 
आचण त्यामुळे माधवरावजी हृदयान चकती कोमल आहेत, त्याचं्यामध्ये हळुवार भावना चकती आहेत यािेही 
मला दशवन झाले. अलीकडच्या काळातील हा माझा मोठाि लाभ झाला आहे असे मी मानतो. त्यानंा आता 
लवकरि सत्तराव े वषव लागणार आहे. त्या चनचमत्ताने मला त्यािें व्यत्क्तमत्त्व जसे चदसले तसे महाराष्ट्र 
समाजापुढे माडंाव ेअशी तीव्र इच्छा वाटली त्यािें हे लहानसे चित्र आहे. 

 
१९६५ 
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माधवराव बागिांची आत्मकिा : ‘जीवनप्रवाह’ 
 

श्री. माधवराव बागल यानंी ‘जीवनप्रवाह’ या नावाने आपल्या आत्मिचरत्ररूपी आठवणी छापल्या 
जात असताना मला वािण्यािी संधी चदली. माधवरावािंा आचण माझा प्रथम पचरिय सुमारे वीस-बावीस 
वषांपूवी कोल्हापूर येथे झाला. ३२-३३ सालच्या कायदेभगंाच्या िळवळीचनचमत्त येरवड्याच्या कट प जेलमध्ये 
असताना कोल्हापुरातील चकत्येक तरुण कायवकत्यांिा पचरिय झाला होता. त्यामुळे व्याख्यानाचनचमत्त 
कोल्हापुरला मला याव ेलागले असता माधवरावािंी भेट झाली. त्यापूवी चकत्येक चदवस माधवरावािें चविार 
पुस्तकातून पचरचित झाले होते. आिायव जावडेकराचं्या स्नेहामुळे मला गाधंीवाद आचण माक्सववाद यािंा 
सम्वय साधण्यािे चविार आवडू लागले होते. माधवराव हे सत्यशोधक समाजाच्या वातावरणात 
लहानपणापासून वाढले पण त्यानंी प्रथमि महाराष्ट्रात समाजवाद आचण गाधंीवाद यािें चविार आपल्या 
स्वतंत्र बुद्धीने समजून घेतले आचण महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर िळवळीला नवे प्रगचतपर बौचद्धक 
अचधष्ठान चनमाण करून देण्यािा प्रयत्न केला. यामुळे आिायव जावडेकरापं्रमाणेि मला देखील माधवरावाचं्या 
चविाराबद्दल आत्मीयता वाटू लागली होती. त्यानंतर माधवरावािें राजकीय पुढारीपण कोल्हापुरात वाढू 
लागले व त्यािंा शकंरराव देव, काकासाहेब गाडगीळ, केशवराव जेधे इत्याचद महाराष्ट्रातील त्यावळेच्या 
कग्गे्रस पुढाऱ्याशंी संबंध वाढत गेला. प्रत्यि राजकीय संघटनेशी माझा कधीि संबंध नसल्यामुळे या काळात 
माधवरावािंा व माझा चवशषे प्रत्यि संबंध आला नाही. १९४६ नंतर कोरगाव रस्टच्या चनचमत्ताने माझे 
कोल्हापुरात येणे-जाणे वाढू लागले. आचण तेव्हापासून माधवरावािंा संबधंही वाढत गेला. अलीकडे काही 
वष ेमाझा त्यािा िागंला स्नेह चनमाण झाला आहे. आचण स्नेही म्हणून आमच्यात मोकळेपणा व पे्रम वाढले 
आहेत. माधवरावानंी आपल्या जीवनप्रवाहािे मला चवर्श्ासाने दशवन करून चदले आहे. साऱ्या महाराष्ट्रासाठी 
तेि दशवन त्यानी गं्रथरूपाने करून देण्यािे ठरचवणे ही फारि िागंली गोष्ट झाली असे मला वाटते. 
महाराष्ट्राच्या सामाचजक जीवनात जे अनेक गुंतागुंतीिे प्रश्न चनमाण झालेले आहेत ते समजून घेण्यासाठी 
माधवरावाचं्या या ग्रथािंा महाराष्ट्रातील तरुण कायवकत्यांना चवशषे उपयोग होईल असा मला भरंवसा 
वाटतो.  

 
माधवराव हे श्रेष्ठ कलावतं आचण िागंले साचहत्त्यक आहेत. तीव्र भावनाशीलता हा त्याचं्या प्रकृतीिा 

प्रमुख स्थायीभाव आहे. त्यािें मन उदार, चनष्ट्कपट आचण भोळे भाबडे आहे. त्यानंा ज्ञानािी लालसाही आहे. 
अ्यायािी िीड व दचलत समाजािे पे्रम हे गुणही त्याचं्या चठकाणी तीव्रतेने आढळतात. आपल्याला योग्य 
वाटणाऱ्या मतािे प्रचतपादन आचण आिरण करण्यािी त्यािंी वृत्ती आहे. त्यासाठी दुःख सोसण्यािी त्यािंी 
तयारी आहे. या सवव प्रवृत्तींमुळे त्याचं्या हातून फार मोठ्या िळवळी झाल्या. त्या िळवळींत त्यािंी वीरता 
अनेकवेळा प्रकट झाली. तथापी राजकीय पि संघटनेच्या कामी त्यानंा अनेक वळेा अपयशािे व तीव्र 
मनस्तापािे प्रसंग पाहाव े लागले. अशा प्रसंगी त्याचं्या स्वाचभमानाला धक्का बसल्यामुळे त्याचं्या मनात 
मधूनमधून व्यत्क्तचवषयक वा चविाराचवषयी कटुता चनमाण झालेली आढळते. सामाचजक जीवन हे सामा्यतः 
गुंतागुंतीिे असते. महाराष्ट्रीय जीवनात तर चवशषेि गुंतागुंत झालेली आहे. माधवरावाचं्यासारख्या केवळ 
भावनाप्रधान माणसाला जीवनािे हे गुंताव ेउलगडता आले नाहीत हा काही त्यािंा दोष म्हणता येणार नाही. 
त्या त्याचं्या मयादा मानल्या पाचहजेत. पुष्ट्कळ वळेा भावनाशील माणसाला आपल्या शक्तीच्या आचण 
कतृवत्वाच्या मयादा स्पष्ट होत नाहीत. भावनेच्या आवशेात तो काहीसा धंुद बनतो आचण अपयशाने चिडूनही 
जातो. माधवरावाचं्या जीवनात अशा आकारच्या घटना घडलेल्या आढळतात. त्यामुळे अशा माणसाबद्दल 
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इतरािंी मतेही कटू व तीव्र होऊ शकतात. माधवरावाचं्याबद्दल हेही प्रकार घडलेले आहेत. तथापी 
माणसाच्या हृदयात जर स्वाभाचवक शुद्धता असेल, स्वाथव, लोभ इत्यादी दुष्ट प्रवृत्ती नसतील तर त्याला 
आत्मचनरीिणािा मागव चदसू लागतो आचण मग आपल्या जीवनाच्या मयादा त्याला हळूहळू स्पष्ट होऊ 
लागतात. मग भावनेिा आंधळेपणा जाऊन ती डोळस बनू लागते, अहंभाव कमी होऊ लागतो. आचण आपले 
स्वतःिे यशापयश हे देखील खेळकरपणाने पारखण्यािी शक्ती लाभते. माधवरावािंा हा ‘जीवनप्रवाह’ जो 
कोणी तटस्थपणाने चनरखील त्याला माधवरावािें जीवन आता आत्मचनरीिणाने शातं होत िालले आहे असे 
चदसून आल्याचशवाय राहणार नाही. माधवराव जातीिे कलावतं असल्यामुळे स्वतःच्या जीवनाकडे देखील 
कलावतंाच्या तटस्थतेने पाहू शकले यात काहीि आियव नाही. अलीकडे ते केव्हा केव्हा मरणाच्या गोष्टी 
बोलत असतात. त्यािंा स्नेही म्हणूनि नव्हे तर महाराष्ट्रीय समाज जीवनािा चनरीिक या नात्यानेही मला 
असे म्हणावसेे वाटते की, माधवरावाचं्या जीवनािा प्रवाह आणखी चकत्येक वषे वाहात राहण्यािी आवश्यकता 
आहे. कितनाने गंभीर बनलेल्या आचण आत्मचनरीिणाने शातं झालेल्या नव्या माधवरावािें यापुढील 
जीवनदशवन महाराष्ट्राला अचधक प्रसन्नता देणारे होईल असा मला चवर्श्ास वाटतो.  

 
१९५४ 
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‘बाराब्बास’ : जीवनाचा शोध 
 

Whosoever shall seek to save his life shall lose it, 
and whosoever shall lose his life shall preserve it. 

 
Jesus: St. Luke 17·33 

 
‘बाराब्बास’ या कादंबरीला सन १९५०. िे नोबेल पाचरतोचषक चमळालेले आहे. स्वीचडश लेखक पार 

लागेरचक्वस्ट यानंी १९५० साली स्वीडनमध्ये ही कादंबरी प्रथम प्रकाचशत केली. तेव्हापासून या कादंबरीिे 
अनुवाद जगातील महत्त्वाच्या भाषामंध्ये प्रचसद्ध होत आहेत. पार लागेरचक्वस्ट यािंा ज्म दचिण 
स्वीडनमधील एका लहानशा नगरात सन १८९१ मध्ये झाला. आपल्या देशातील चवद्यापीठातले चशिण पूणव 
केल्यानंतर त्यानंी डे्माकव , फ्रा्स आचण इटली या देशात बरीि वष ेघालवली, सन १९३० मध्ये ते आपल्या 
मातृभमूीला परत आले. सन १९४० साली स्वीचडश अकादमीने त्यानंा आपले सभासद चनवडले. 
स्कॅत्ण्डनेत्व्हयाच्या साचहत्यचवर्श्ात लागेरचक्वस्ट यानंा फार श्रेष्ठ स्थान चमळालेले असून उच्च अचभरुिी आचण 
चविारस्वातंत्र्य या गुणचवशषेामुंळे त्यानंी गेली पन्नास वष े मागवदशवकत्वािा मान साभंाळला आहे. 
साचहत्यचनर्तमती आचण साचहत्यमीमासंा या दोनही िेत्रात त्यानंी चवशषे प्रकारिे कायव केलेले आहे. काव्य, 
नाय, कथा इत्यादी साचहत्यचवभागात त्याचं्या प्रचतभेने संिार केला असून, जीवनाच्या गूढ रहस्यािें 
आकलन करण्यासाठी नीचतशास्त्र, सौंदयवशास्त्र आचण अध्यात्मशास्त्र यातील कूटप्रश्नाशंी पुष्ट्कळ झगडा 
केलेला आहे. नानाचवध संशय आचण चनराशा याचं्या चवरुद्ध दीघवकाल संग्राम केल्यानंतर मानवी जीवनाच्या 
अिर मूल्याचंवषयी त्यानंा एक प्रकािी चवशषे अनुभतूी लाभली आहे. ‘बाराब्बास’ या त्याचं्या श्रेष्ठ कृतीत 
त्याचं्या प्रजे्ञिी व प्रचतभेिी पचरणती पाहवयास सापडते. 

 
या कादंबरीत बाराब्बासिे जे िचरत्र रेखाटण्यात आले आहे त्याला ऐचतहाचसक आधार फारि थोडा आहे. 
[‘बाराब्बास’, लेखक : पार लागेरचक्वस्ट, अनुवाद : भाऊ धमाचधकारी, (कादंबरीिी प्रस्तावना.)] बायबलच्या ‘नव्या करारा’त यशू 
चिस्तािी जी िार िचरते्र आली आहेत त्यात बाराब्बासचवषयी चदलेली माचहती थोडी परस्पर-चवरुद्ध आढळते. 
सेंट मरॅ्थ्य ूयाने बाराब्बास हा A notable prisoner होता एवढेि म्हटले आहे. सेंट जॉन याने तो एक दरोडेखोर 
होता अशी माचहती चदली आहे. सेंट माकव  आचण सेंट ल्यूक या दोघानंी बाराब्बास याने सरकारचवरुद्ध केलेल्या 
एका बडंाच्या दंगलीत खून केला होता असे वर्तणले आहे. चिस्ताच्या सववही िचरत्रात एकरूपाने वर्तणलेली 
घटना आढळते ती एवढीि की, येशू चिस्ताच्याऐवजी लोकाचं्या मागणीवरून गव्हनवर पायलेट याने बाराब्बास 
याला जीवनदान चदले होते. बाराब्बासच्या बरोबर आणखी दोघानंा देहा्तािी चशिा चमळालेली होती. यशू 
चिस्ताला जेव्हा कू्रासावर िढचवण्यात आले त्या वळेी त्या दोघा गु्हेगारानंाही यशू चिस्ताशजेारीि कू्रासावर 
लटकावनू चदले होते.  
 

येशू चिस्ताच्या ज्मापूवी ५०-६० वष े पॅलेस्टाईनमधील ज्य ू लोकावंर रोमन साम्राज्यािा अंमल 
प्रस्थाचपत झालेला होता. येशू चिस्ताच्या जीवन कालात पॉत््टअस पायलेट हा पॅलेस्टाईनिा गव्हनवर होता. 
येशूने आपण चिस्त म्हणजे मानवािंा तारक असल्यािे जाहीर केल्यामुळे यहुदी धमाचधकारी खवळून गेले 
होते. यहुदी लोकाचं्या धमवपरंपरेत अशी एक दृढ श्रद्धा चपढ्यान् चपढ्या िालत आलेली होती की, ईर्श्र यहुदी 



 

अनुक्रमणिका 

लोकासंाठी एक मेसाया म्हणजे अवतारी पुरुष पाठवनू देणार आहे. आचण तो आपल्या लाडक्या यहुदी 
लोकानंा साऱ्या परृ्थ्वीिे राज्य चमळवनू देणार आहे. येशूने ‘मीि तो मेसाया आहे’ अशी घोषणा केली. पण 
यहुदी धमाचधकाऱ्यानंी येशूिा हा दावा मा्य केला नाही, इतकेि नव्हे तर असा दावा करणे हा धमद्रोह आहे 
असे ठरवनू येशूस आपल्या धमवसभेत देहा्तशासनािी चशिा फमाचवली. यहुद्याचं्या धमवसभेने चदलेल्या 
देहा्ताच्या चशिेला रोमन गव्हनवरिी मा्यता चमळाल्याचशवाय त्या चशिेिी अंमलबजावणी कचरता येत नसे, 
यासाठी येशूला रोमन गव्हनवर पायलेट याच्यासमोर उभे करण्यात आले. आचण त्याच्यावर राजद्रोहािा, 
यहुदी लोकािंा राजा होण्यािा कट करीत असल्यािा आरोप ठेवण्यात आला. पायलेटने प्रश्न केला असता 
‘My kingdom is not of this world.’ ‘माझे राज्य या परृ्थ्वीवरिे नाही,’ असे येशूने उत्तर चदले. तथापी आपण 
यहुद्यािंा राजा असल्यािे त्याने अमा्य केले नाही. यामुळे पायलेटला देहा्ताच्या चशिेला मा्यता द्यावी 
लागली. ते यहुदी लोकाचं्या पासोव्हर नावाच्या सणािे चदवस होते. या सणाच्या चनचमत्ताने देहा्तािी  

 
चशिा झालेल्या एका कैद्याला जीवदान देण्यािी प्रथा यहुदी लोकातं िालत आलेली होती. 

पायलेटच्या मनात येशूला जीवदान द्यावे असा चविार असल्यामुळे त्याने ्यायालयात जमलेल्या सवव 
लोकानंा, ‘येशूला सोडून देऊ काय?’ असे चविारले. पण यहुदी धमाचधकाऱ्याचं्या चिथावणीवरून लोकानंी 
‘बाराब्बासला सोडून द्यावे’ अशी मागणी केली, त्यामुळे पायलेटिा नाइलाज झाला. ईर्श्राला न मानणारा 
दुष्ट्कमी बाराब्बास चजवतं राचहला आचण ईर्श्रािा पुत्र म्हणचवणारा पे्रमधमी येशू कू्रासावर िढचवला गेला. 

 
प्रख्यात इंत्ग्लश साचहत्त्यक बनाडव शॉ यानंी आपल्या ‘ॲ्द्रोक्लीस ॲण्ड चद लायन’ या नाटकाच्या 

प्रस्तावनेत पुढील उद्गार काढले आहेत : “The choice of Barabbas thus appears as a popular 
choice of the militant advocate of physical force as against the unresisting advocate of mercy.” 
‘येशू की बाराब्बास?’ यातून लोकानंी बाराब्बासािी चनवड केली, यावरून ‘लोकानंी पे्रम आचण िमा 
याचं्याऐवजी आक्रामण आचण कहसा अचधक पसंत पडली.’ असा शॉ यािंा चनष्ट्कषव आहे. येशूच्या नावाने पुढे जो 
संघचटत चिस्ती धमव चनमाण झाला त्याने चिस्ताच्या पे्रमसंदेशाऐवजी बाराब्बासिी कहसा प्रवृत्ती पोसण्यािे 
काम केले असल्यामुळे शॉ यानंी “Barabbas has stolen his name and taken his cross as a standard,” 
असेही भेदक उद्गार काढले आहेत. बाराब्बास या व्यक्तीच्या जीवनात काय घडले असेल यािा शोध शॉ 
यानंी घेतलेला चदसत नाही. खलील चजब्रान यानंी “Jesus the son of man” या आपल्या प्रख्यात गं्रथात 
एका अचभनव पद्धतीने येशूिे िचरत्र सादर केले आहे. प्रत्यि जीवनात ज्यािंा येशूशी संबधं आला अशा 
अनेकचवध लोकानंा येशू कसा चदसला हे चजब्रान यानंी आपल्या प्रचतभेच्या सामर्थ्याने वर्तणले आहे. त्यात 
बाराब्बास याला येशू कसा चदसला हेही दाखचवले आहे. येशूिा कू्रासावर अंत झालेला पाचहल्यानंतर 
बाराब्बासच्या मनात पुढील चविार आले: 

 
I know now that those who slew Him in my stead achieved my endless torment. 
 
His crucification endured but for an hour. But I shall be crucified unto the end of my 

years.  
 
खलील चजब्रान यानंी बाराब्बास याच्या जीवनावर येशूच्या वधािा जो पचरणाम झाल्यािे सूचित केले 

आहे त्यािा संपूणव चवस्तार पार लागेरचक्वस्ट याचं्या प्रस्तुत कादंबरीत आपणास पहावयास चमळतो.  
 



 

अनुक्रमणिका 

पार लागेरचक्वस्ट यानंी बाराब्बास यािे जे जीवन िचरत्र सादर केले आहे ते आपल्या मनािी सहज 
पकड घेऊ शकेल असे आहे. बाराब्बास यािा ज्म जेरुसलेम या शहरात झालेला असून तो स्वतः चहब्र ू
वशंािाि होता. मग त्याला स्वकीयाचंवषयी दे्वष आचण चतरस्कार का वाटावा? समाजद्रोही जीवनात त्याने 
सामील होण्यािे कारण काय? कोणीही माणूस मुळाति वाईट नसतो हे आजच्या समाज शास्त्रज्ञािें मत गृहीत 
धरावयािे म्हटले म्हणजे बाराब्बास याच्या गु्हेगार जीवनािी कारणे दाखचवली पाचहजेत. यासाठी 
लोखकानंी तशी योजना केली आहे. 

 
ज्या बालकानंा लहानपणी आईबापािें पे्रम चमळत नाही ती बालके पुष्ट्कळ वळेा गु्हेगार बनतात, 

बाराब्बासिा बाप एल्याहू हा एक आडदाडं लुटारू होता. मोआबाईट जमातीच्या एका बाईला लूटमारीत कैद 
करून आणल्यानंतर एल्याहू आचण त्यािे साथीदार यानंी काही काळ चतच्यावर बलात्कार केले होते. या 
परस्पर-दे्वष युक्त संगमािे प्रतीक म्हणून बाराब्बास ज्माला आला. ती दुदैवी स्त्री रस्त्याति बाळंत झाली 
आचण पुढे रस्त्याति मेलेली आढळली. ते पोर कुणािे हे कुणालाि माहीत नव्हते. गभात असतानाि आईने 
त्याला चशव्या-शाप मोजले होते. त्याला ज्मास घालणाऱ्या चवधात्यािाही चतने खूप उद्धार केला होता. 
एल्याहूला देखील बाराब्बास हा आपला मुलगा आहे हे माहीत असणे शक्य नव्हते, तरी देखील 
चनसगवक्रामामुळे तो बाराब्बासिा नेहमी दे्वष करी. दोघाचं्या झटापटीत एकदा बाराब्बासने बुढ्ढ्ढ्या एल्याहूला 
कड्यावरून खाली फोकून चदले, त्यात एल्याहूच्या शरीराच्या किधड्या झाल्या. एल्याहूने मारलेल्या सुऱ्यािा 
घाव बाराब्बासला डोळ्याखाली लागला होता. त्यािा एक वण बाराब्बास मरेपयंत धारण करीत होता.  

 
बाराब्बास याला मरणािी भयंकर भीती वाटत असे. जगण्यामध्ये त्याला आसक्ती असूनही 

कशासाठी जगाव ेहे समजत नसे, यामुळे स्वभावाने तो एकलकोंडा बनला, समाजाने त्यािा दे्वष केल्यामुळे 
त्याच्याही मनात समाजाचवषयी दे्वष उत्पन्न झाला. त्यामुळे समाजद्रोही लोकाचं्या संगतीत तो स्वाभाचवकपणे 
वाढला, पण त्या जीवनातही त्यािे मन कधी रमले नाही. एल्याहूने त्याच्यावर सुऱ्यािा वार केल्यापासून 
त्यािी साहस वृत्ती जागृत झाली. त्यामुळेि दंगलीत घुसून खून करण्यािे कृत्य त्याच्या हातून घडले, पण 
चवचित्र योगायोगाने तो देहा्ताच्या चशिेतून सुटला. ज्याच्यासाठी आपण सुटलो तो माणूस केवळ 
चनरपराधीि नव्हे तर कोणी तरी मोठा अवतारी पुरुष मानला जात आहे हे पाचहल्यामुळे तर बाराब्बासिी बुद्धी 
पूणवपणे गोंधळून गेली. आचण त्यािी स्वतःिी प्रवृत्ती प्रचतकूल असताही तो हळूहळू येशूच्या जीवनाकडे 
आकर्तषत होत गेला. येशूिा पे्रम करण्यािा संदेश त्याला प्रथम मुळीि आकषवक वाटला नाही. तरी देखील 
हळूहळू त्याच्या हृदयातील पे्रमभावना जागृत होऊ लागली. देवाला मानण्यािी गरज बाराब्बासला जाणवनेा, 
मात्र येशूच्या चदव्य जीवनावर आपली श्रद्धा बसावी अशी इच्छा त्याच्या मनात चनमाण होऊ लागली.  

 
येशूिे कू्रासावरील बचलदान बाराब्बासने जवळून पाचहले होते. भर दोनप्रहरी काही वळे काळोख 

पडल्यािा िमत्कार त्याने स्वतः अनुभवला होता. येशूने आपल्या चशष्ट्यानंा असे साचंगतले होते की, आपण 
ईर्श्रपुत्र असल्यामुळे आपला नाश कोणीही करू शकणार नाही. मातीत पुरल्यानंतरही आपले पुनरुत्थान 
होईल व आपण ईर्श्राकडे वैभवाने परत जाऊ. यामुळे येशूच्या मृत्यनंूतर चतसऱ्या चदवशी त्यािे पुनरुत्थान 
झाले. असे येशूच्या अनेक चशष्ट्यानंा अनुभवास आले. हा िमत्कार स्वतः पाहाण्यासाठी बाराब्बास येशूच्या 
कबरस्थानी पहाटेपासून बसून राचहला होता. पण त्याला फक्त कबर चरकामी चदसली, तथाचप येशूच्या 
पुनरुत्थानावर चवर्श्ास ठेवणारे पुष्ट्कळ लोक त्याला चदसू लागले. त्याचं्या श्रदे्धिा पचरणाम बाराब्बासवर थोडा 
फार झाल्याचशवाय राचहला नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पार लागेरचक्वस्टने बाराब्बासिी कथा दोन चवभागातं चवभागून साचंगतली आहे. पूवव भागाच्या अंती 
एका पचतत स्त्रीला ‘येशू हा देवािा मुलगा आहे’ असा प्रिार केल्याच्या आरोपावरून दगडानंी ठेिून ठार 
केल्यािे दृश्य बाराब्बासला पहावयास चमळते. या स्त्रीच्या पचततावस्थेला बाराब्बासि कारण झालेला असतो. 
यामुळे चतिा छळ त्याला पाहवत नाही. तो दगड फेकणाराच्या पोटात एकदम सुरा खुपसतो, नंतर रात्री पु्हा 
येऊन त्या स्त्रीिे चछन्नचवत्च्छन्न झालेले पे्रत घेऊन जातो, आचण चतच्या मृत बालकाला जेथे पूवी पुरण्यात आले 
होते, त्याि जागी चतिेही पे्रत पुरून टाकतो. ‘आपल्याला करणे शक्य होते तेवढे आपण चतच्यासाठी केले’ या 
चविाराने तो थोडा सुखी होतो. मात्र येशूिा पे्रमािा संदेश, आपल्याला मा्य नाही असेही तो यावळेी 
आपल्याशीि बडबडतो.  

 
उत्तराधात बाराब्बास म्हातारपणी सायप्रसच्या ताबं्याच्या खाणीत गुलाम म्हणून काम कचरताना 

दाखचवलेला आहे. साहाक नावाच्या आर्तमचनआच्या गुलामाशी त्याला बेडीने जखडण्यात आलेले आहे. 
साहाक याच्या येशूवरील चनता्त चनष्ठेिा बाराब्बासच्या मनावर हळूहळू कसा पचरणाम होत जातो यािे चित्र 
लेखकाने उत्कृष्टपणे रंगचवले आहे. येशू चिस्ताप्रमाणेि साहाक यालाही रोमन अचधकाऱ्याकंडून कू्रासावर 
चखळचवले जाते. साहाकिे बचलदान पाहून बाराब्बासिे हृदय पूणवपणे हादरून जाते. त्यानंतर बाराब्बास 
रोममध्ये घरगुती गुलाम म्हणून आणला जातो. रोममध्ये येशूला मानणाऱ्या असंख्य गुलामािंा रोमन 
साम्राज्याकडून कू्रार संहार िाललेला असतो. तो पाहून बाराब्बासिे हृदय पु्हा खवळून जाते येशूच्या 
कायाला मदत करावी या सद बुद्धीने रोममधल्या एका जाळपोळीत तो उत्साहाने भाग घेतो, येशूिा प्रमुख 
चशष्ट्य पीटर हा या वळेी बाराब्बासला पु्हा भेटतो व त्यािे मनोगत जाणून घेऊन त्याच्या या अत्यािारािी 
उदार मनाने िमा करतो. पीटरसह अनेक चिस्ती गुलामानंा कु्रासावर िढचवले जाते. बाराब्बासलाही चिस्ती 
ठरवनू कू्रासावर िढचवण्यात येते. आपला मृत्यु जवळ आलेला पाहून अंधारात बाराब्बास जणू कोणाला तरी 
उदे्दशून म्हणतो, ‘तुला माझा हा आत्मा अपवण असो!’ त्या वळेी तरी त्याच्या डोळ्यासमोर येशूिी मूती उभी 
राचहली होती की काय यािी शकंाि वाटते. 

 
बाराब्बासला मरणािी ज्मभर भीती वाटत होती. मरण म्हणजे संपूणव चवनाश, सववस्वािी शू्यता, 

या शू्यतेत स्वतःला गमावनू बसणे त्याला मुळीि पसंत नव्हते. या शू्यतेिा शोध तो केव्हा केव्हा करीत बसे. 
येशूने लॅझॅरस याला चजवंत केल्यािी कथा जु्या बायबलमध्ये चदलेली आहे. बाराब्बास या लॅझॅरसला 
भेटावयाला गेला असता, ‘मेलेल्यािें जग कसे असते?’ असा प्रश्न त्याने लॅझॅरसला चविारला, या प्रश्नाने 
स्वतः लॅझॅरस पूणवपणे गोंधळून गेल्यािे मोठे मार्तमक वणवन लेखकाने चदले आहे.  

 
येशूच्या बचलदानानंतर सुमारे दोन वषांनी स्टीफन याला यहुदी धमाचधकाऱ्यानंी दगडानंी ठेिून ठार 

केल्यािा उल्लेख बायबलमध्ये आढळतो. रोमन बादशहा नेरो याच्या कारकीदीत प्रख्यात चक्रास्त सेवक सेंट 
पॉल याला ठार करण्यात आले. नेरोने असंख्य चिस्ती लोकािंा छळ आचण संहार केला. त्याति येशूिा 
प्रख्यात चशष्ट्य पीटर यालाही मरण स्वीकाराव ेलागले. येशू चिस्ताच्या मृत्यनंूतर िौचतसाव्या वषी पीटरिे 
बचलदान झालेले आहे. हाि बाराब्बास यािाही अंतकाल असल्यािे या कादंबरीत दाखचवलेले आहे. 

 
बाराब्बास याच्या जीवनिचरत्राच्या अनुषंगाने येशूच्या नावाने नवा चिस्तीधमव कसा चनमाण झाला 

यािेही सामाचजक चित्र या कादंबरीत अत्यंत रेखीवपणे उभे केले आहे. श्रद्धा आचण भोळेपणा, संशय आचण 
कमवठपणा, उदात्तता आचण िदु्रता इत्यादी मानवी मनाच्या चवचवध वृत्तींिे यथाथव चित्रण त्यात पहावयास 
सापडते. पचततानंा, दचलतानंा आचण शोचषतानंा येशूच्या नावाने केवढा धीर चमळाला आचण त्याचं्या दुःखी 
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आचण चनराश जीवनात आशा आचण आनंद यािंा नवा अनुभव कसा चनमाण झाला हे येथे िागंले दृष्टीस पडते. 
यामुळे या कादंबरीला एक वगेळेि महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पाशवी शक्ती आचण नैचतक शक्ती यािंा आजच्या 
जगातही भीषण संग्राम िाललेला असल्यामुळे या कादंबरीतला चवषय आजही सवव चविारवतंानंा चजवतं व 
चजव्हाळ्यािा वाटणारा आहे.  

 
मृत्यचू्या शोधातूनि धमािा आचण तत्त्वज्ञानािंा ज्म होतो. ‘मृत्योः मा अमृतं गमय-मला मृत्यूकडून 

अमृतत्वाकडे ने-’ ही उपचनषदातल्या ऋषींिी प्राथवना प्रचसद्धि आहे. केवळ भौचतक जीवन अत्स्थर आचण 
असुखदायी असल्यािा पुकारा जगातील साऱ्या पे्रचषतानंी व साधुसंतानंी सतत िालचवलेला आहे. येशूने 
घोचषत केलेले Kingdom of Heaven अथवा Kingdom of God म्हणजे वैष्ट्णवािें वैकंुठ होय. योग्यािें 
परंधामही तेि. वात्ल्मकीिे व गाधंीजींिे रामराज्यही तेि होय. यालाि शार्श्त जीवन असेही म्हणतात. या 
शार्श्त जीवनािा अनुभव ‘याचि देही, याचि डोळा’ घ्यावयािा असतो. ऐचहक जीवनािा त्याग करून 
पारलौचककाच्या शोधात हे शार्श्त जीवन लाभत नाही. मानवी हृदयातील लोभ, दे्वष आचण कहसा या 
चवकारानंी जीवन चवकृत झाले म्हणजे जो अनुभव येतो तोि मृत्यू, तोि नरक. मानवाच्या हृदयात सत्य, पे्रम 
आचण सेवाभाव याचं्या प्रकाशज्योती पाजळल्या म्हणजे ज्या जीवनािी अनुभतूी येते तेि शार्श्त जीवन होय. 
तोि स्वगव आचण तोि मोि. या शार्श्त जीवनािी अनुभतूी सामाचजक जीवनाच्या सवव िेत्रातं प्रस्थाचपत करणे 
हेि प्रत्येक मानवािे जीचवत कतवव्य होय. थोर कवी आचण कलावंत हे देखील आपल्या काव्यातून आचण 
कलातून समाजाला याि शार्श्त जीवनािा सािात्कार देण्यासाठी सतत धडपडत आले आहेत. म्हणूनि 
उच्च साचहत्य आचण उदात्त कला ही धमवप्रस्थापनेिेि कायव करीत असतात असे मानलेले आहे. अशा 
साचहत्यकारािंा व कलावतंािंा जगभर सदैव जयजयकार झालेला आहे. ‘बाराब्बास’ या कादंबरीला चवर्श्ािी 
मा्यता चमळाली असल्यामुळे समकालीन साचहत्याबद्दल आशावादी राहण्यास कसलीि हरकत उरलेली 
नाही. 

 
या मराठी अनुवादाचवषयी चवशषे चलचहण्यािी आवश्यकता नाही. श्री. भाऊ धमाचधकारी हे 

मराठीतील एक कसलेले लेखक आहेत. अनुवादाच्या कलेतही त्यांनी उत्तम यश चमळचवले असल्यािे 
यापूवीि चसद्ध झालेले आहे. असा चसद्धहस्त अनुवादक या गं्रथाला चमळाला हा एक उत्तम योग म्हणावा 
लागेल. मूळ गं्रथकाराच्या जीवनदशवनाशी ते पूणवपणे समरस होऊ शकल्यामुळे त्यािंा हा अनुवाद चवशषे 
मोलािा झाला आहे असे वािकाचं्या अनुभवास येईल असा माझा दृढ चवर्श्ास आहे. 

 
१९६० 
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णव. द. साठे णिणखत मराठी नाट्यकिा  
[कै. चव. द. साठे चलचखत पुस्तकािी प्रस्तावना-मंगल साचहत्य प्रकाशन, पुणे.] 

 
“I am convinced that fine art is the noblest, the most seductive, the most effective 

instrument of moral propaganda in the world, excepting only the example of personal conduct, 
and I waive even this exception in favour of the art of the stage, because it works by exhibiting 
examples of personal conduct made intelligible and moving to crowds of unobservant and 
unreflecting people to whom real life means nothing. I have pointed out again and again that 
the influence of the theatre in England is growing so great that private conduct, religion, laws, 
science, politics and morals are becoming more and more theatrical, whilst the theatre itself 
remains impervious to common sense, religion, science, politics and morals.” 

 
–Bernard Shaw 

 
[From the preface to Mrs. Warren’s Profession] 

 
‘मराठी नायकथा’ ह्या अचभनव पुस्तकािा पुरस्कार कचरताना मला चवशषे आनंद वाटत आहे. या 

पुस्तकािे लेखक श्री. चव. द. साठे हे अनुभवी चशिक असून त्यानंी अध्यापनशास्त्रािाही अभ्यास केला आहे. 
नायवाङ्मयािा त्यािंा व्यासंग बरीि वषे िालला असून मराठी रंगभमूीिे चवशषे संशोधन अलीकडे त्यानंी 
हाती घेतले आहे. अशा अचधकारी लेखकाने चवद्याथीवगासाठी चवशषे हेतुपूववक चनमाण केलेल्या या 
पुस्तकामुळे मराठीतल्या चशिणसाचहत्यात िागंल्या प्रकारिी भर पडणार आहे. चशिणाच्या पुनघवटनेच्या या 
काळात ज्या चवचवध अंगािंा चशिणात समावशे करणे अत्यंत आवश्यक आहे त्यात नानाचवध कलािंा अंतभाव 
केला पाचहजे असे माझे स्वतःिे मत आहे. उपयुक्तता आचण कला यािंी चशिणात फारकत झाल्यामुळे 
जीवनातही त्यािंी फारकत झालेली आढळून येते. वस्तुतः उपयुक्तता आचण कला ही काही अलग राहू 
शकतील अशी जीवनािी अंगे नाहीत. एका संपूणव जीवनािी ती परस्पर उपकारक अशीि मूल्ये आहेत. परंतु 
जीवनाच्या तत्त्वज्ञानात तशी मा्यता न चमळाल्यामुळे ती चवयुक्त झाली आहेत. चवयुक्त झाल्यामुळे त्याचं्यात 
चवरोधही माजला आहे. हा चवरोध नाहीसा केल्याचशवाय जीवनािी सवांगीण उन्नती होणार नाही. सध्या 
जीवनात उपयुक्ततावादी आचण कलावादी असे चवरोधी पि चनमाण झाले आहेत. ह्या पिानंी चविारािंा 
गोंधळही वाढचवला आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी एका नव्या तत्त्वज्ञानािी अथवा नव्या जीवनदशवनािी 
आवश्यकता उत्पन्न झाली आहे. या दशवनाने उपयुक्ततेिा कलेशी आचण कलेिा उपयुक्ततेशी आंतचरक संबंध 
जाणला पाचहजे. आचण त्याचं्यामध्ये सलोख्यािे, सहकायािे आचण पे्रमािे संबंध प्रस्थाचपत केले पाचहजेत. 
तरि उपयुक्ततेला सौंदयव लाभेल आचण सौंदयव चनष्ट्प्राण होणार नाही. जीवन म्हणजे केवळ जगणे नव्हे, 
ढोरासारखे राबणे नव्हे, ती केवळ याचंत्रक चक्राया झाली. जीवनात ज्ञान, सौंदयव, मागंल्य याच्या अनुभतूी प्रकट 
झाल्या पाचहजेत, तरि ते चजवतं ठरेल. जीवनाला चजवतंपणा देण्यािे कायव कलेला करावयािे असते. म्हणून 
जीवनाच्या सवव िेत्रातं कलेने प्रवशे केल्यचशवाय ते प्राणयुक्त बनणार नाही. असे जीवन समाजात तयार 
करण्यासाठी एका नव्या चशिणशास्त्रािी आवश्यकता आहे. त्या चशिणशास्त्राने उपयुक्तता आचण कला यािंा 
सम्वय साधला पाचहजे. असे नवे चशिणशास्त्र आपल्या देशात चनमाण होण्यािा काळ आता आला आहे अशी 
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माझी समजूत आहे. नायािी अथवा रंगभमूीिी कला ही सामाचजक जीवनावर पचरणाम घडवनू आणण्याच्या 
दृष्टीने सवव कलातं अग्रगण्य आहे असे प्रािीन काळापासून मोठमोठे चविारवतं मानीत आले आहेत. जीवनािा 
चजवतं आदशव आपल्या स्वतःच्या िचरत्राने समाजापुढे माडंणाऱ्या चवभतूींिा अपवाद वगळल्यास 
नायकलेइतके जनमनािी पकड घेणारे दुसरे समथव तंत्र आढळत नाही असे बनाडव शॉ यानेही म्हटले आहे. 
नाटं्य णभन्नरुचैजयनस्र् बहुधाप्रे्कं समाराधनम् । या काचलदासाच्या विनातही नायािी ही अलौचकक 
आकषवकता मा्य केली आहे. ‘काव्येषु नाटकं रम्यम्  ।’ हा संस्कृत नायरचसकािंा अचभप्रायही याि अथािा 
आहे. हे सारे सामर्थ्यव केवळ करमणुकीसाठी वाया घालवणे ह्यासारखा दुसरा समाजद्रोह होऊ शकणार नाही. 
नायािे हे सामर्थ्यव समाजमनाला एका व्यापक अथाने सुचशचित करण्यासाठी वापरले पाचहजे. आचण याि 
दृष्टीने या कलेिा चशिणात आरंभापासूनि समावशे होण्यािी आवश्यकता आहे. 

 
अगदी लहान वयापासून मुलाचं्या अंगी नायप्रवृत्ती असलेली चदसून येते. यात अनुकरणािा भाग 

बराि असला तरी आत्मप्रकटनािा भागही थोडाफार असतोि. चशिणशास्त्राने मुलाचं्या या स्वाभाचवक 
प्रवृत्तींिा िागंला अभ्यास करून चतिा चवकास घडवनू आचणला तर मुलाचं्या जीवनाला चनरामय 
क्राीडेबरोबरि चनर्तमतीिे सामर्थ्यवही चमळवनू देता येईल. नायकलेच्या उपासनेमध्ये सृष्टीचनरीिण, 
मानवस्वभावपरीिण यािंा अभ्यास अपचरहायवतेने येतोि. भाषा, वक्तृत्व, अचभनय, नृत्य, चित्र, चशल्प, काव्य, 
संगीत यािंाही नायचनर्तमतीसाठी स्वीकार करावा लागत असल्यामुळे या सवव कलािें चवकसन 
नायकलेच्या अनुषंगाने होऊ शकते. कल्पनाशक्तीिा चवकास करण्यािे साधन या दृष्टीने तर नायाला 
चवशषेि महत्त्व आहे. आजिे आपले शालेय चशिण चनत्ष्ट्क्राय केवळ बुचद्धप्रधान आचण केवळ शब्दगुंचठत झालेले 
आहे. यामुळेि ते चनजीव बनले आहे. चवद्यार्थ्यांिी चनमाणशक्ती जागृत करण्यािे कायव त्याला साधत नाही 
तेही यामुळेि. जाणणे ही काही अमूतव, संबधंरचहत प्रचक्राया नाही. जाणले की ते कृतींच्याद्वारे व्यक्त 
होण्यासाठी धडपडू लागते. कृतीच्या द्वारा पु्हा नव्या जाचणवा चनमाण होतात. अशा जाणण्या-करण्यािा 
चनत्यसंबधं आहे. नायकलेत हा संबधं अचतशय िागंल्या रीतीने चवशद होत असल्यामुळे चवद्यार्थ्यांच्या 
चशिणात या कलेला चवशषे प्राधा्य चमळाले पाचहजे. चवद्यार्थ्यांनी आपले ज्ञान आचण जीवन ही दो्ही चजवंत 
ठेवावी. चशिणशास्त्राच्या अलीकडे नायाशी घरोबा वाढत आहे. ही घटना स्वागताहव आहे असे मी मानतो. 
साम्यवादी रचशयाच्या नव्या चशिणपद्धतीत नायाला आचण रंगभमूीला मानािे स्थान देण्यात आले आहे या 
गोष्टीिाही आमच्याकडील चशिण शास्त्रज्ञानंी चविार करण्यासारखा आहे.  

 
श्री. चव. द. साठे यािें प्रस्तुत पुस्तक लटबच्या Tales from Shakespeare सारखे भासले तरी त्या 

पुस्तकासारखे चनव्वळ बालवािकासंाठी चलचहलेले नाही. मुख्यतः मराठी भाषेच्या प्रौढ चवद्यार्थ्यांसाठी यािी 
रिना करण्यात आली आहे. नाय हा एक कथाप्रकार आहे. रंगभमूीवर कथा अचभनयाच्या द्वारा वतवचवली 
की चतच्यात श्राव्य आचण दृश्य भागािंी भर पडते. परंतु नाटकातील कथा पे्रिकाला आपल्या कल्पनाशक्तीच्या 
सहाय्याने पचरपूणव करून जाणावी लागते. प्रस्तुत पुस्तकात नायािे गुण चततके कायम राखून कथा 
सागंण्यात आल्या आहेत. नायािा श्राव्य व दृश्यभाव पचरचशष्ट्ये व प्रस्तावना याचं्या रूपाने पुरचवण्यात आला 
आहे. यामुळे या कथाचं्या वािनाने मराठी रंगभमूीिी चवद्यार्थ्यांना बरीि कल्पना येईल. प्रत्यि प्रयोग 
पाहाण्यािी व करण्यािी इच्छा त्याचं्यामध्ये उत्पन्न होईल. या पुस्तकात मराठी रंगभमूीिी अगदी प्रारंभापासून 
आजतागायत कशी वाढ होत आली यािे सुसंगत चित्रण व मार्तमक चवश्लेषण असल्यामुळे जाणत्या 
वािकानंादेखील यािी उपयुक्तता वाटेल असा मला चवर्श्ास वाटतो. रंगभमूीवर सामाचजक जीवनािीि चिते्र 
प्रचतचिचत्रत होत असल्यामुळे ह्या पुस्तकाच्या पचरशीलनाने महाराष्ट्राच्या गेल्या शभंर वषांतील सामाचजक 
जीवनािा आढावा वािकानंा चमळणार आहे.  
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मराठी रंगभमूीिा आचण नायवाङ्मयािा सामा्य जनतेत प्रसार करण्याच्या दृष्टीनेही या पुस्तकािा 
िागंला उपयोग होईल. नायवाङ्मयि काय पण सववि वाङ्मय सुबोध कथारूपाने समाजाला देण्यािी 
गरज लोकशाहीच्या नव्या युगात सतत भासणार आहे. नानाचवध देशातंील नानाचवध भाषािें साचहत्य आपल्या 
समाजाला पुरचवले पाचहजे. सध्याच्या गदीच्या जीवनात मूळ मोठे गं्रथ वािण्यापेिा ते सारंशरूपाने वािणे 
जास्त सोयीस्कर पडेल. इंग्रजीतले Readers’ Digest सारखे बेसुमार खपािे माचसक केवळ मोठ्या लेखािंा 
साराशं देत असते. त्याि पद्धतीवर चतकडे omni-book, Coronet ही माचसके अलीकडे चनघाली आहेत. 
नवीन प्रचसद्ध झालेल्या पुस्तकािें सारंश गोष्टरूपाने देऊन ती त्याचं्या लोकचप्रयतेस मदत करतात. Worlds 
Famous Books in Outline, The World’s Heritage यासंारख्या गं्रथातूंन चवर्श्साचहत्यािा सुलभ पचरिय 
करून देण्यात येत असतो. Strand सारखी लोकमा्य माचसके तर शके्सचपअर-चडक्ससारख्या लेखकाचं्या 
नाटक-कादंबऱ्या कथारूपाने मोठमोठ्या लेखकाकंडून मुद्दाम चलहवनू छापीत असतात. चव्स्टन िर्तिलनने 
सुद्धा एकदा Strand साठी शके्सचपअरिी Julius Caesar िी कथा चलहून चदली होती (The strand 
Magazine, November 1933). मराठी मध्येही असे प्रयत्न िालले आहेत. संस्कृत नाटकाचं्या सुबोध कथा 
सागंण्यािे तीन िार प्रयत्न आतापयंत झाल्यािे आढळते. प्रा. फडक्याचं्या ‘मनोहरिी आकाशवाणी’ या 
पुस्तकात काही िागंल्या पािात्त्य कादंबऱ्यािंी कथानके त्याचं्या रसग्रहणासह चदली आहेत. प्रा. के. ना. 
वाटव ेयानंी ‘संस्कृत काव्यािे पिंप्राण’ या आपल्या नव्या गं्रथात संस्कृतातील प्रचसद्ध पंिकाव्यािंा पचरिय 
मराठी वािकासं घडचवला आहे. श्री. साठे यािें प्रस्तुत पुस्तक या दृष्टीने सामा्य मराठी वािकानंाही 
उद बोधक होईल अशी मला आशा आहे.  

 
या पुस्तकािे कहदुस्थानातील चनरचनराळ्या प्राचंतक भाषातूंन भाषातंर झाल्यास आंतरप्रातंीय 

सासं्कृचतक चवचनमयाच्या दृष्टीने त्यािा िागंला उपयोग होईल. इंग्रजीतही यािे भाषातंर झाल्यास मराठी 
रंगभमूीिे स्वरूप पािात्यानंा कळण्याच्या दृष्टीने त्यािा उपयोग होऊ शकेल. 

 
अशा प्रकारच्या एका अचभनव पुस्तकािी रिना केल्याबद्दल माययाप्रमाणेि महाराष्ट्रातील सवव 

साचहत्यपे्रमी आचण चशिणसेवक श्री. साठे यानंा ध्यवाद देतील अशी मला खात्री आहे.  
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२१ 
 

‘राधारमिाचें’ काव्र्-स्वरूप 
 

“कला आचण साचहत्य याचं्या भाडंारात चभन्न चभन्न देशी, चभन्न चभन्न काळी मनुष्ट्यािी अनुरागसंपत्ती 
रचित आचण संचित होत आली आहे. या चवशाल चवर्श्ात चवचशष्ट देशाच्या लोकानंी कोणत्या चवचशष्ट गोष्टींवर 
पे्रम केले ते त्यािें साचहत्य पाचहल्याने समजू शकते. या पे्रमाच्या द्वाराि माणसािंा चविार करावयािा असतो.  

 
“एका काळच्या नीतीिे दुसऱ्या काळी आपणाला ग्रहण नाही करता येणार कदाचित, पण त्या नीतीने 

ज्या सौंदयाला आनंदाच्या सत्यभाषेत प्रकाचशत केले असेल ते सौंदयव आपणाला चनत्यनूतनि असेल, आजही 
मोगल साम्राज्यािे चशल्प ताजे आहे. ते साम्राज्य व त्या साम्राज्यािी नीती आपणाला पसंत असो वा नसो.” 

 
–रवीन्द्रनाि ठाकूर 

 
चवर्श्संसार म्हणजे एक प्रकारे जीवनमरणािा अखंड संग्रामि होय. मानवापयंतच्या सृष्टीतही 

मरणाशी झगडून यशस्वी होण्यािा प्रयत्न जीवनाने जाचतरूपाने िालचवलेला चदसतो. प्राचणसृचष्टत जीवनाने 
जाचतरूपाने आपले सातत्य चटकचवलेले चदसते. मानव-जीवनात ही प्रवृत्ती अचधक बलवान झालेली आढळते. 
मानवाला देखील मरणाने ग्रासलेलेि आहे. इतर प्राण्यांप्रमाणे मानवानेही आपली जाती चटकवनू धरण्यात 
बरेि यश चमळचवलेले आहे. पण या प्रयत्नातं त्यािी मानवतेर सृष्टीपेिा चवलिण प्रगती झालेली चदसून येते. 
मानवािे ज्ञानसामर्थ्यव, भावसामर्थ्यव आचण चक्रायासामर्थ्यव चवशषे प्रकारे वाढत िालले आहे. त्यामुळे मानवाला 
व्यत्क्तचनरपेि अशी एक चनराळीि सृष्टी चनमाण करता आलेली आहे. ही सृष्टी म्हणजेि मानवािे खरे स्वरूप 
होय. भौचतक-सृचष्टच्या ज्ञानाने मानवाने आपली आत्मसृष्टी चनमाण केली आहे. ही आत्मसृष्टी भौचतक सृष्टीपेिा 
अचधक संुदर आचण अचधक सत्यमय आहे. शासे्त्र, कला, नीती, अध्यात्म यािंी जी सृष्टी तीि मानवािी 
आत्मसृष्टी होय. चतलाि मानवी संस्कृती असेही म्हणतात. मानवी संस्कृती ही केवळ भौचतक सृष्टीिी देणगी 
आहे असे म्हणता येणार नाही. मानवाच्या अंतःशक्तीने, भौचतक-सृचष्टच्या सहकायाने ही आत्मसृष्टी चनमाण 
केलेली आहे. या आत्मसृष्टीिा वारसा प्रत्येक मानवाला चमळण्यासारखा आहे. ज्या मानाने मनुष्ट्य हा वारसा 
आत्मसात करील त्या मानाने त्यािे जीवन सफल झाले असे म्हणता येईल. हा वारसा चमळवनू तो आपल्या 
शक्तीने अचधक समृद्ध करणे हा मानवािा मुख्य पुरुषाथव समजला पाचहजे.  

 
मानवाच्या या आत्मसृष्टीत साचहत्यािे स्थान चवशषे प्रकारिे आहे. भौचतक जड सृष्टी आचण शास्त्रीय 

ज्ञानसृष्टी या दोनही सृष्टी मानवाच्या हृदयरसात पूणवपणे चवरून गेल्यानंतर सौंदयािी अचभनव सृष्टी ज्म घेते. 
हाि साचहत्यािा प्रदेश होय, या प्रदेशात मानवातील िरम सत्यािे प्रकटीकरण होते. मनुष्ट्याच्या बाहेरिी 
भौचतक सृष्टी चकतीही बदलली, त्याच्या बौचद्धक ज्ञानािे िेत्र केवढेही पालटले तरी त्याच्या हृदयािे भाव 
त्स्थरि राहतात, अखंड पचरवतवनशील मानवी जीवनातील हाि स्थायी अंश आहे. तेि जीवनािेही परम सत्य 
होय. या परम सत्यािा युगानुयुगाच्या साचहत्यात सतत आचवष्ट्कार होत आला आहे. यामुळेि साचहत्याला 
अिरस्वरूप लाभते, याि दृष्टीने भारतीय साचहत्य-शास्त्रज्ञानंी रसचनर्तमती हेि साचहत्यािे एकमेव लिण वा 
प्रयोजन माचनले आहे. रससाचहत्याला चदक कालािी बंधने बाधूं शकत नाहीत. कारण कालाकालामधून आचण 
देशादेशामधून एकि महामानव जगत आलेला आहे. त्यािा पोषाख चभन्न असला, त्यािे भौचतक अन्न वगेवेगळे 
असले, त्याच्या बौचद्धक ज्ञानािी पातळी कमीअचधक असली, तरी त्यािे हृदय सववत्र सारखेि स्पंदन करीत 
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आले आहे. याि कारणामुळे जगातील कोणत्याही काळािे वा कोणत्याही देशािे साचहत्य रचसकमनाला 
सारखेि आल्हाददायक असल्यािा अनुभव येतो. चभन्नचभन्न शाखांच्या मानवानंा सहभाव चशकचवणारे आचण 
मानवमात्राच्या एकतेिी प्रतीती आणून देणारे साचहत्यासारखे दुसरे साधन नाही. साचहत्याच्या अनुशीलनाने 
मानवकुलािा बधुंभाव दृढ होण्यासारखा आहे. कोणत्याही साचहत्यािा याि व्यापक आचण उदार भचूमकेवरून 
अभ्यास झाला पाचहजे. साचहत्यािे मूल्यमापन करीत असताना मानवतेच्या मूल्यािंा, हाि चनकष उपयोचजला 
पाचहजे.  

 
साचहत्याच्या इचतहासात जीवनाच्या इतर िेत्रापं्रमाणेि चवकास आढळून येत नाही, असे नाही. 

हृदयािी प्रीती सनातन असली तरी प्रीतीिे चवषय आचण प्रीतीच्या रीती याचं्या स्वरूपात बदल घडून येणे 
अगदी स्वाभाचवक आहे. माणसाच्या भोवतालिी भौचतक सृष्टी मधूनमधून बदलते. माणसाच्या भौचतक ज्ञानात 
बदल झाल्यानेही माणसाच्या भौचतक संबधंात अपचरहायवपणे बदल घडून येतात. या बदलामुंळे माणसाच्या 
संस्कृती-चविारात आचण नैचतक ध्येयकल्पनातही पचरवतवने घडून येतात. सामाचजक संस्था, राजकीय घटना, 
आर्तथक योजना याचं्या स्वरूपात व आदशात वळेोवेळी मोठमोठ्या उलथापालथी होत राहतात. या सवव 
अवस्थातंरािंा पचरणाम साचहत्यावरही झाल्याचशवाय राहात नाही. कारण साचहत्यािा सारा मालमसाला याि 
सृष्टीतून घेतलेला असतो. सत्यािे पे्रम, ्यायाचवषयी चनष्ठा, कल्याणािी कळकळ, सुखािी आवड, 
पाचवत्र्यािी गोडी, मागंल्यािी ओढ, चवजयािी आकािंा, ध्येयासाठी बचलदान करण्यािी पे्ररणा या मानवी 
हृदयातील सनातन वृत्ती असल्या तरी सत्य म्हणजे काय, ्याय कशात आहे, कल्याणािे स्वरूप कोणते, 
सुखािे तत्त्व काय, पाचवत्र्य आचण मागंल्य यािें यथाथवत्व कशाने ठरते, चवजय आचण बचलदान यानंी ज्या 
ध्येयािंी चसद्धी करावयािी त्यािंी व्याप्ती वा मयादा कोणती याचं्या बाबतीत कसलेि सनातनत्व सागंता 
येणार नाही. जीवनाच्या सवांगीण चवकासाच्या मागावर या सवांना वगेवगेळी रूपे लाभत असतात. 
समाजजीवनाच्या चवकासाच्या चवचशष्ट अवस्थेत चवचशष्ट ध्येयवाद ज्म घेतात आचण त्या त्या अवस्थेतील 
साचहत्यरिनेतही त्यािें प्रचतकबब पडलेले आढळून येते. साचहत्यािे मूल्यमापन करताना रसचसद्धीबरोबरि 
या ध्येयदशी आशयािाही चविार करण्यािी आवश्यकता असते. साचहत्यािे आणखी एक अंग आहे; ते म्हणजे 
त्यािे शरीर. प्रत्येक कलेिे एक शरीर असते, या शरीराच्या ठेवणीतही वगेवगेळी पचरवतवने होत असलेली 
आढळून येतात. साचहत्याच्या संपूणव कल्पनेत या सवव अंगािंा समावशे झालेला असतो. काव्य हा एक 
साचहत्यािाि भाग असल्यामुळे काव्याच्या अभ्यासातही हीि दृष्टी राखावी लागते. 

 
शरीर, प्राण आचण आत्मा हे अशा रीतीने काव्यािे तीन घटक मानता येतील. शब्द व त्यािंी चवचशष्ट 

रिना हे काव्यािे शरीर होय. जीवनािे ध्येयदशवन हा काव्यािा प्राण होय आचण रसचनर्तमती हा काव्यािा 
आत्मा समजता येईल. यातील रसरूप आत्मा चनत्यस्वरूपािा असून शब्दरूपी देह आचण अथवरूपी प्राण यािंी 
स्वरूपे बदलणारी, चवकास पावणारी आहेत. चववेिनाच्या सोयीसाठी काव्यािे असे तीन भाग कत्ल्पले तरी 
काव्य हे स्वरूपतः एकचजनसीि असते. कोणत्याही चजवतं वस्तूप्रमाणे त्यािा चजवतंपणा राखून हे तुकडे 
वगेळे करता येण्यासारखे नाहीत. अथवा आधी कोठून तरी हे तुकडे जमवनू आणले तरी त्याचं्या एकीकरणाने 
काव्यािी चजवतं वस्तू चनमाण होणार नाही. कवीच्या जाचणवते वगेळेपणाने असणारे हे अंश प्रचतभेच्या 
रसायनाने जेव्हा एकजीव होतात, तेव्हाि काव्याला ज्म प्राप्त होतो. पण काही झाले तरी काव्यामध्ये हे तीन 
अंश प्रत्ययाला आल्याखेरीज राहात नाहीत. यामुळेि चनरचनराळ्या काव्याच्या मूल्यचनधारणेत मतभेद उत्पन्न 
होऊ शकतात. नव े काव्य, जुने काव्य, पुरोगामी काव्य, प्रचतगामी काव्य यािंी भाडंणे िालू लागतात ती 
देखील यामुळेि. काव्याच्या बाबतीत पचहला प्रश्न हा पाहावयािा असतो की ते चजवतं काव्य आहे की काव्यािे 
पे्रत आहे. अनुभतूीचशवाय केलेली रिना म्हणजेि काव्यािे पे्रत होय. त्यात प्राणही नसतो आचण आत्माही 



 

अनुक्रमणिका 

नसतो; आचण शरीर असले तरी ते काव्यासारखे गार व सडण्याच्या पंथास लागलेले असते. या शवाला जवळ 
करणारा माणूस चवकृति समजावा लागेल. चजवतं काव्य वािकाच्या मनात सहभाव चनमाण करू शकते. 
काव्यातील अनुभतूीने वािकाच्या मनातही नवी अनुभतूी चनमाण होते. अशी अनुभतूीिी जागती ज्योत चनमाण 
करण्यािे सामर्थ्यव ज्या रिनेत असेल ते चजवतं काव्य होय. सारीि चजवंत काव्ये एका अथाने नवकाव्ये म्हणता 
येतील. अनुभतूीिा चवषय जुना असल्याने काव्याला जुनेपण येण्यािे कारण नाही. जु्या चवषयाला चशळेपणा 
येतो तो काही कालामुळे येत नाही. माणसािे हृदय ज्या चवषयात रंगेल तो चवषय त्याला ताजा वाटतो. 
हृदयाने नाकारलेल्या वस्तू चशळ्या होतात. म्हणून अनुभतूीिा चजवतंपणा हाि काव्याला नवीनता देऊ 
शकतो. पण नवकाव्य यािा आणखीही एक अथव आहे. अनुभतूीतही चवकास होऊ शकतो. आचण जेव्हा 
जीवनात नव्या अनुभतूी चनमाण होतात तेव्हा त्यानंा प्रथमि आकार देणारे काव्य नवकाव्य ह्या नावाला प्राप्त 
होते. हे नव ेअनुभव केवळ नवेि नव्हत तर ते मानवी जीवनाच्या उच्चतर अवस्थेिे दशवक असतील तर त्या 
नवकाव्याला पुरोगामी काव्य असे म्हणता येईल. 

 
चजवतं काव्य, नवकाव्य आचण पुरोगामी काव्य अशी काव्यािी चवभागणी केली तर पुरोगामी काव्य हे 

अचधक चवकचसत काव्य होय असे म्हणाव ेलागेल. पुरोगामी काव्यात प्रािीनािा चधक्कार असण्यािे कारण 
नाही. फक्त त्याने असत्यािा चधक्कार केला म्हणजे झाले. प्रािीनातील सत्य आपल्या भोवतालच्या जीणव 
असत्यािा त्याग करून उच्चतर अवस्थेला पोिले म्हणजेि त्याला पुरोगामी सत्य म्हणतात. सत्यािा 
स्वभावि पुरोगामी असल्यामुळे पुरोगामी सत्य हा शब्दप्रयोगही पुनरुत्क्तदोषाने दूचषत समजला पाचहजे. परंतु 
सत्यािे पुरोगाचमत्व ज्यावेळी चवसरले जाते त्यावेळी सत्यािी घोषणा करणाऱ्यानंा त्याच्या पुरोगाचमत्वावर 
अचधक जोर द्यावा लागतो. असत्य हे मात्र नेहमीि प्रचतगामी असते. सामाचजक त्स्थत्यंतराच्या काळी सत्य 
कोणते आचण असत्य कोणते यािाि चनणवय लागावयािा असतो; यामुळे वाद माजतात. जीवनाच्या चनचखल 
अंगाशंी प्रामाचणकपणा राखणारे जे तत्व तेि जीवनािे सत्य होय. या वाढत्या जीवनसत्यािी आपल्या 
जीवनात प्रथम अनुभतूी घेणारा आचण आपल्या काव्यात या नव्या सत्याला अचवष्ट्कार देऊन सामाचजक मनाला 
व्यापकपणाच्या नव्या िेत्रात नेऊन सोडणारा कवी हा त्या युगािा महाकवी होय. समाजाला वळेोवळेी अशा 
महाकवींिा लाभ होत आलेला आहे. जीवनचवकासाच्या दृष्टीने अशा युगानुयुगींच्या महाकवींमध्येही जुना नवा 
असा चफरून भेद उत्पन्न झाल्याचशवाय राहात नाही. म्हणून प्रत्येक युगाला आपला जीवनानुभव सामग्रय्ाने 
अनुभचवणारा असा नवा कवी चनमाण करावाि लागतो. यात जु्यािंा अचधिेप नाही. जीवनािी ती स्वाभाचवक 
गरज आहे.  

 
काव्यालोिनािी ही दृष्टी ‘राधारमणाचं्या’ काव्य-संभाराकडे वळचवली असता आपणाला काय 

आढळून येते ते आता पाहू. आधुचनक मराठी कवींत ‘केशवसुता’ंना नवयुगप्रवतवक मानले जाते हे सुप्रचसद्धि 
आहे. चजवतं काव्य, नवकाव्य आचण पुरोगामी काव्य या तीनही संज्ञा ‘केशवसुता’ंच्या काव्याला अगदी 
यथाथवपणे लावता येतील. ‘केशवसुता’ंनंतर आजपयंत मराठीत पुष्ट्कळ कवी आचण पुष्ट्कळ िागंले काव्य 
चनमाण झाले असले तरी ‘केशवसुता’ंना सामग्र्याने मागे टाकणारा कवी अद्यापी ज्माला यावयािा आहे, 
असा माझा दृढ अचभप्राय आहे. पािात्त्य संस्कृतीिा भारतीय संस्कृतीवर ममवभेदक आघात झाल्यानंतर 
भारतीय मन नव्या आवशेाने आचण नव्या रूपाने नवा ज्म घेऊन उठले त्यािी महाराष्ट्रीय जीवनात, 
काव्यिेत्रात साि पटचवण्यािे काम केशवसुतानंी केले. ‘राधारमणा’ंिे काव्य ‘केशवसुता’ंच्या काव्याहून 
चकत्येक बाबतीत चनराळे आहे. महाराष्ट्रात पाित्या चवदे्यच्या संसगाने जो नवचविारािंा प्रिोभ झाला त्यातून 
जीवनाच्या प्रमुख ध्येयपद्धती चनमाण झाल्या. आगरकराचं्या द्वारा सवांगीण क्रााचंतवादािी ध्येयपद्धती प्रकट 
होऊन महाराष्ट्रीय मनाला जोरािे धके्क देऊ लागली. ‘केशवसुत’ हे या कं्राचतबलािे उद गाते झाले. 
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याि सुमाराला चटळकाचं्या द्वारा स्वाचभमानी राष्ट्रवादािी ध्येयपद्धती पुढे येऊन चतने महाराष्ट्रातील 
बहुसंख्य नवचशचितािंी मने काबीज केली. चिपळूणकर आचण चटळक यानंी प्रवर्ततत केलेला स्वाचभमानी 
राष्ट्रवाद महाराष्ट्राच्या ऐचतहाचसक व सामाचजक वैचशष्ट्यामुळे महाराष्ट्रात वैिाचरक दृष्ट्या फारि बळावला. 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्य ही सवांत प्रधान वस्तू मानून त्या स्वातंत्र्याच्या चनर्तमतीसाठी सवव शक्ती एकवटण्यािा आदेश 
या ध्येयपद्धतीने महाराष्ट्राच्या बुद्धीला चदला. इंग्रजानंी राज्य घेतले ते महाराष्ट्रात तरी ब्राह्मण पेशव्याचं्या 
हातून. चशवशाहीच्या नंतरच्या काळात मराठा िचत्रयािें महत्त्व कमी होऊन ब्राह्मण मुत्सद्द्ािें आचण 
लढवय्यािें महत्त्व वाढत िालले होते. जाचतप्रधान समाजसंस्थेत ब्राह्मणािें श्रेष्ठत्व परंपरेने मा्य केलेलेि 
होते. ब्राह्मणाचं्या परंपरागत सामाचजक श्रेष्ठत्वाला राजकीय अपणीपणािी जोड चमळाल्यामुळे महाराष्ट्रात 
ब्राह्मणवगािे महत्त्व चवशषेि वाढले. जु्या संस्कृत पाचंडत्यािा वारसा ब्राह्मणाजंवळ होताि. नव्या पािात्त्य 
चवदे्यिी द्वारे महाराष्ट्राला खुली झाल्याबरोबर तो नवा वारसाही महाराष्ट्रातील ब्राह्मणाचं्या हाती प्रथम आला. 
या नव्या चवदे्यने राष्ट्रवादाच्या नव्या कल्पना पसरू लागल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात परंपराचभमानी ब्राह्मणवगवि 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या उत्कट उपासक बनला. समाजजीवनात राजकारणाला आचण राजकारणात 
स्वातंत्र्योपासनेला नेहमीि महत्त्वािे स्थान लाभत असल्यामुळे या स्वाचभमानी राष्ट्रवादाला चवलिण गौरव 
लाभले.  

 
महाराष्ट्रातील ब्राह्मण वगािे हे सवव चवशषे चटळकामंध्ये पचरगत झालेले असल्यामुळे चटळकाकंडे या 

ध्येयवादािे नेतृत्व सहजि आले. चटळकानंी आपली सवव पुण्याई राजकीय िेत्रात खिव करण्यािे ठरवनू 
भारतीय स्वातंत्र्य हे आपले जीवनकायव मानले. भारतीय स्वातंत्र्यािे चवशाल ध्येय आत्मसात करण्याइतकी 
बुद्धीिी चवशालता चटळकाजंवळ असल्यामुळे चटळक हे भारतीय असंतोषािे जनक बनू शकले, त्यानंी अचखल 
भारताला स्वराज्याच्या ज्मचसद्ध हक्कासाठी चनभवयपणे झगडण्यािी स्फूती चदली. या त्याचं्या महनीय 
कामचगरीमुळे त्यानंा ‘लोकमा्य’ ही पदवी लाभली. भारताच्या आधुचनक इचतहासात चटळकािें नाव अमर 
झाले आहे. लो. चटळकाचं्या स्वाचभमानी राष्ट्रवादात भारतीय स्वातंत्र्यािी नवी आचण पुरोगामी कल्पना 
सामावलेली असल्यामुळे त्या वादातील इतर प्रचतगामी वैगुण्य बराि काळपयंत महाराष्ट्रात तरी स्पष्ट नजरेस 
येऊ शकली नाही. या स्वाचभमानी राष्ट्रवादी ध्येयकल्पनेिे प्रचतकबब महाराष्ट्राच्या साचहत्यात आचण काव्यात 
उमटणे अपचरहायवि होते. त्याप्रमाणे या ध्येयवादािे पडसाद महाराष्ट्र साचहत्यात चननाचदत झालेले आढळून 
येतात. चशवरामपतं पराजंपे यािें ‘काळा’तील सवव साचहत्य याि ध्येयवादाने रसरसलेले आहे. काव्याच्या 
िेत्रात ‘गोकवद’ कवी आचण चवनायकराव सावरकर यानंी राष्ट्रस्वातंत्र्यािे स्फूर्ततयुक्त उद गान केलेले 
आढळते. वीर सावरकरािें काव्य ओजस्वी असले तरी पुढे भारतीय स्वातंत्र्यावरून कहदू राष्ट्र-वादाकडे 
वळल्यामुळे चटळकाचं्या शुद्ध भारतीय राष्ट्रवादाच्या दृष्टीने प्रचतगामीि म्हणाव े लागेल. चटळकाचं्या 
स्वाचभमानी राष्ट्रवादेिे यथाथव गायन करणारा महाकवी महाराष्ट्रात झालाि नाही. ‘राधारमणा’ंच्या काव्यात 
चटळकाचं्या स्वाचभमानी राष्ट्रवादािे गायन जेवढे झाले आहे ते सारे प्रमाचणक आहे यात शकंा नाही. पण 
त्यािी व्याप्ती अगदीि मयाचदत आहे. महाकवीला लागणारी प्रचतभेिी उत्कटता याचं्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
मुळाति चदसत नाही. तथाचप त्यािें मन चटळकाचं्या जीवनचवषयक तत्त्वज्ञानाने पचरपूणव भारलेले होते, यात 
चतळमात्र शकंा नाही. पारतंत्र्यािी खंत आचण स्वातंत्र्यािी तळमळ त्याचं्या काव्यात जागोजागी व्यक्त झालेली 
आढळते. या वृत्ती त्याचं्या जीवनात बद्धमूल झालेल्या होत्या ही गोष्ट त्याचं्या आिरणावरून चदसून येते. 
स्वराज्यासाठी चटळकानंी प्रचतपादलेल्या ितुःसूत्रीपैकी राष्ट्रीय चशिणासाठी त्यानंी प्रत्यि प्रयत्न केला आचण 
चटळकानंा राजद्रोहाबद्दल झालेल्या चशिेवर रिलेल्या काव्यामुळे त्यािंी पुण्याच्या ्य ूइंत्ग्लश स्कूल मधील 
नोकरीही त्यानंा गमवावी लागली. चटळकानंी राष्ट्रीय चवभतूींच्या उत्सवानंा आपल्या स्वातंत्र्य-प्राप्तीच्या 
कायवक्रामात महत्त्वािे स्थान चदलेले असल्यामुळे त्यानंी नाना फडणीस याचं्या जीवनावर दहा सगांिे स्वतंत्र 
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काव्य रिले. ‘महाराष्ट्रदशव’ -नावाच्या दुसऱ्या एका दीघव काव्यात त्यानंी मराठ्यािें गुणगान आचण 
चशवभपूतीिा मचहमा यािे गायन केले. खुद्द चटळकाचं्यावरि त्यानंी दोन काव्य रिलेली आहेत. ‘जहाल आचण 
मवाळ’ नावाच्या कचवतेत त्यानंी जहालाचं्या स्वाथवत्यागी परंपरेिे जोरदार समथंन केले आहे. अशा रीतीने 
‘राधारमणा’ंच्या एकंदर काव्यरिनेिा चनम्म्याहून थोडा अचधक भाग चटळकाचं्या स्वाचभमानी राष्ट्रवादाच्या 
उद गायनात खिी पडलेला असल्यामुळे राधारमणानंा चटळकाचं्या जीवनदशािे महाराष्ट्र काव्यिेत्रातील 
प्रामाचणक प्रचतचनधी मानले पाचहजे. 

 
‘राधारमणा’ंनी आधुचनक इंग्रजी काव्य रचसकतेने आस्वाचदलेले असूनही त्यािें काव्यातील आदशव 

भारतीयि राचहले. मराठीतील मोरोपंतादी आख्यान-कवी आचण संस्कृतातील काचलदास, भारवी 
याचं्यासारखे चवद्वत-कवी याचं्या काव्यािा राधारमणाचं्या बुद्धीवर अचतशय दृढ पचरणाम झालेला आढळतो. 
राधारमणािंी रचसकता उच्च प्रकारिी होती यात संशय नाही. त्याचं्या काव्यात कोठेही औचित्यािा भगं 
आढळणार नाही. हे औचित्य त्याचं्या जीवनािे सहज अंग बनून गेलेले होते. शब्दात दाखचवण्यापुरते घेतलेले 
वरवरिे सोंग नव्हते. ही त्स्थती अचभजात रचसकतेचशवाय कधीि प्राप्त होण्यासारखी नाही. संस्कृत कवींिा 
उत्तान शृगंार अथवा मराठी आख्यान-कवींिा आिरट अश्लीलपणा ‘राधारमणा’ंच्या कृतीत आढळणार नाही. 
स्त्रीिे वणवन करताना ‘राधारमणा’ंनी रचसकता व औचित्य या दोहोंिे मीलन साधले आहे. तत्त्वज्ञानाच्या िेत्रात 
त्यािंी भचूमका वदेातंवादी होती. मात्र त्या वदेातंािे स्वरूप आत्मशुचद्धमय आचण लोक-कल्याणकारक असे 
होते. या बाबतीत त्याचं्या मनावर महाराष्ट्रीय संताचं्या जीवनादशािा चवशषे पचरणाम झालेला चदसून येतो. 

 
नाना फडणीसानंा चवभचूतपद देऊन त्यािें साद्यतं िचरत्र ‘फडणीस-काव्या’त वर्तणलेले आहे. यातील 

गुणगौरव ऐचतहाचसक चिचकत्सेच्या दृष्टीने तपासण्यात अथव नाही. ज्या इंग्रजाचं्या समोर भारतीयानंी सववस्वी 
हार खाल्ली, त्याचं्या तत्कालीन संस्कृतीपेिा भारतीय संस्कृती त्या काळी चनचित अधःपचतत झालेली होती, 
हा चसद्धातं आज महाराष्ट्रातील इचतहासज्ञ मोकळ्या मनाने कबूल करीत आहेत. पण १९०५ साली 
महाराष्ट्रातील स्वाचभमानी राष्ट्रवादी लोक ही गोष्ट कशी मा्य करणार? इंग्रजी सते्तचवरुद्ध वाटणारा त्वेष 
व्यक्त करण्यासाठी आचण आपला स्वाचभमान जागृत करण्यासाठी त्यानंा असल्या अनैचतहाचसक 
चवभचूतगौरवािा स्वीकार करावा लागत होता. म्हणून या काव्यािे महत्त्व चिरकाल चटकू शकणार नाही. 
त्यावळेच्या देशाचभमानी लोकाचं्या मनोवृत्तीिा पचरिय करून घेण्याच्या दृष्टीने त्यािे महत्त्व अवश्य आहे. या 
काव्यात वारंवार ब्राह्मण राज्यािा उल्लेख आलेला आहे. कोठे कोठे मराठी राज्य असेही म्हटले आहे. यातील 
संकुचितता देखील अहेतुकपूववक मानली पाचहजे इंग्रजानंा कपटी म्हणून प्रश्न सुटत नाही. नाना फडणवीस 
देखील कपयात कमी नव्हते. भौचतकशास्त्र, सामाचजक व राष्ट्रीय ध्येयवाद, संघटनाकुशलता, ऐचतहाचसक 
व भौगौचलक ज्ञान या सववि बाबतीत इंग्रज नाना फडणीसापेंिा श्रेष्ठ होते. इंग्रजांिी राष्ट्रभक्ती तर नानानंा 
माहीतही नव्हती. तथापी राज्य बुडचवणाऱ्या इंग्रजापेंिा राज्य जगवणारा नाना ममत्वाच्या दृष्टीने 
महाराष्ट्रीयानंा व चवशषेतः ब्राह्मण सुचशचितानंा जवळिा वाटावा यात आियव नाही. चटळकाचं्या भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या पुरोगामी ध्येयासाठी या सवव चवभचूतगौरवािा उपयोग व्हावयािा होता, एवढ्याि दृष्टीने त्याला 
महत्त्व होते. जीवन-चवकासाच्या व्यापक दृष्टीपुढे त्यािा बेगडीपणा आता उघड झालेला आहे. या काव्यातील 
‘राधारमणा’ंिी प्रमुख भावना स्वदेशभक्तािी व स्वातंत्र्य-उपासकािी असल्यािा प्रत्यय येत असल्यामुळे ते 
आजही एकदा वािण्यासारखे आहे.  

 
कालािी गती आचण राजकारणािी रीती चकत्येक वळेा वक्रा आचण चवपचरत असते यात शकंा नाही. 

चशवाजीला लुटारू म्हणणाऱ्या इंग्रजानंा पचहल्या महायुद्धात आपल्या साम्राज्यरिणासाठी चशवाजीिा जाहीर 
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गौरव करावा लागला. आचण ‘राधारमणा’ंसारख्या जहाल राष्ट्रवादी कवीला चशवाजीच्या तोंडून चब्रचटशाचं्या 
साम्राज्य संरिणाला मदत करण्यासाठी मराठ्यानंा उपदेश करावासा वाटला. ‘महाराष्ट्रवीरादशा’िा प्रारंभ 
स्वाभाचवक व म्हणूनि पचरणामकारक आहे. लो. चटळकािंा राष्ट्रवाद चनःशस्त्र बचहष्ट्कार-योगावर आधारलेला 
होता. परंतु पचहल्या महायुद्धाच्या वळेी कहदी राष्ट्रवादािे बळ साम्राज्यशाहीशी असहकार करण्याइतके वाढले 
नसल्यामुळे लोकमा्य चटळकानंाही चवशषे कतृवत्व दाखचवता आले नाही. शस्त्रचवदे्यिे थोडेफार चशिण चमळेल 
तेवढ्यावरि संतोष मानण्यािी वळे आली होती. यामुळे ‘राधारमणा’ंच्या चशवाजीलाही इंग्रजाचं्या नोकरीत 
चशरण्यािी कल्पना साजरी करून घ्यावी लागली! 

 
‘जहाल मवाळ’ या कचवतेत मवाळ चपत्यािा जहाल होऊ इत्च्छणाऱ्या पुत्राशी झालेला संवाद वर्तणला 

आहे. महाष्ट्रात रानडे, गोखले यािंा पि मवाळ समजला जात असे. चटळक हे जहाल पिािे अध्वयूव होते. 
या दोन पिामंध्ये अत्यंत वैरभाव त्यावेळी चनमाण झालेला होता. साधनािंी शुचिता सामाचजक अथवा 
राजकीय व्यवहारात आिरण्यािी आवश्यकता महाराष्ट्राच्या बुद्धीला कधीि फारशी पटलेली नाही. त्यामुळे 
प्रामाचणक मतभेद उदारपणे सहन करण्यािी महाराष्ट्राला चवशषे सवय नाही. यामुळे चनरचनराळ्या चवरोधी 
पिातं दे्वष आचण मत्सर तीव्रतेने वाढलेला महाराष्ट्रात नेहमी आढळून येतो. चटळकाचं्या वळेी हीि पचरत्स्थती 
होती. गणेशोत्सवातील मेळे हीन अचभरुिीिा कळस करीत असत. खुद्द चटळकानंीदेखील या प्रकारािंा कधी 
जाहीर चनषेध केला नाही. ‘राधारमणा’ंच्या प्रस्तुत कचवतेत या सवव पचरत्स्थतीिे प्रचतकबब पडलेले आहे. 
नामदार गोखले आचण ्यायमूती रानडे यािंी थोरवी ओळखणाऱ्या ‘राधारमणा’ंच्या लेखणीतून हा संवाद 
कसा उतरला यािे आियव वाटल्याचशवाय राहात नाही. ‘राधारमणा’ंिी उच्च अचभरुिी या चठकाणी 
घसरल्याबद्दल चवषाद वाटतो. या कचवतेत कोणाही ऐचतहाचसक पुरुषािें नाव नाही हीि एक समाधानािी 
गोष्ट मानली पाचहजे.  

 
‘राधारमणा’ंच्या काव्यािे स्वरूप आतापयंत बऱ्याि चवस्ताराने दाखचवण्यािा प्रयत्न केला. त्यानंी 

स्वतःि म्हटल्याप्रमाणे–  
 
वृत्तवणवरिना पचररिी 
चभन्नता लघुगुरूचतल लिी 
अथवचसचद्ध कचरतो रुचिरा जो 
 
अशा प्रकारिे कवी ते स्वतः होते, हे कोणाही वािकाला मा्य होण्यासारखे आहे. त्यािंा काव्यािा 

आदशव त्यानंी स्वतः पुरेपूर आिरणात आणला. त्याचं्याि शब्दातं या लेखनािा उपसंहार करता येण्यासारखा 
आहे.  

 
सुवणे गुणे जी हरी अंतरंग 
कधीही रसािा करी जी न भगं । 
 
सदा सेचवता शुद्ध जी भाव दावी 
कवीिी कृती ती सतीशी वदावी ॥ 

 
१९२१ 
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२२ 
 

रवीन्द्रांची गीतांजिी 
[त्र्यं. र. देवचगरीकर याचं्या ‘गीताजंली’च्या अनुवादािी प्रस्तावना.] 

 
रवी्द्र साचहत्यात ‘गीताजंली’ला अत्यंत श्रेष्ठ स्थान द्याव े लागेल. कारण या गं्रथात रवी्द्राचं्या 

प्रचतभेिे संपूणव वैभव प्रकटले आहे. रवी्द्राचं्या जीवनचवकासाच्या दृष्टीने पाहाताही ‘गीताजंली’िे कालात 
त्याचं्या प्रजे्ञला पचरणत स्वरूप प्राप्त झाल्यािे चदसून येते. रवी्द्रािंा ज्म ७ मे १८६१ (इ. स.) रोजी झाला. 
आचण ७ ऑगस्ट १९४१ (इ. स.) रोजी त्यािें चनयाण झाले. अगदी बाळपणाति त्याचं्या साचहत्य चनर्तमतीला 
प्रारंभ झाला. आचण अंतकालपयंत ती अखंड िालू होती. वयाच्या बाराव्या वषी ‘पृर्थ्वी-राज-पराजय’ नावािे 
एक नाटक त्यानंी रिले होते. ‘वनफूल’ ही आठ सगातील दीघव कचवता इ. स. १८७६ िे सुमारास त्यानंी 
चलचहली. तथापी इ. स. १८७८ त प्रचसद्ध झालेला ‘कचवकाचहनी’ नावािा कचवता संग्रह हा त्यािंा प्रथम गं्रथ 
मानला तरी त्याचं्या साचहत्यजीवनािा काल िौसष्ट वषांिा ठरतो.  

 
‘गीताजंली’िी गीते इ. स. १९०९ मध्ये मुख्यतः चलचहली गेली. आचण इ. स. १९१० साली प्रथम 

गं्रथरूपाने ती प्रकटली. म्हणजे कालदृष्ट्या रवींद्र साचहत्यात ‘गीताजंली’िे स्थान मध्यभागी येते. खरोखरि 
रवी्द्राचं्या साचहत्यहारािा ‘गीताजंली’ हा कौस्तुभमणीि होय. ‘गीताजंली’ चलचहल्यावर रवी्द्राच्या 
जीवनाला पन्नास वषे पूणव झाली. रवी्द्राचं्या आध्यात्त्मक जीवनािा प्रारंभ महषी देवे् द्रनाथाचं्या साचन्नध्यात 
आचण उपचनषद गं्रथाचं्या संगतीत बाळपणीि झाला. इ. स. १८८२ च्या सुमारास कलकत्याला सदर 
स्रीटवरील वाड्यात असताना रवी्द्रनाथानंा दृश्य चवर्श् हे आनंद आचण सौंदयव यानंी भरून गेलेले असल्यािा 
सािात्कार झाला. या सािात्कारािे वणवन ‘चनझवरेर स्वप्नभगं’ या त्याचं्या प्रचसद्ध कचवतेत आले आहे. 
रवी्द्रनाथाचं्या सवव साचहत्यात, िढत्यावाढत्या वैभवात जीवनािा हाि सािात्कार भरून राचहलेला आहे. 
‘गीताजंली’त या चदव्य अनुभतूीिी गंभीर पचरणती झालेली आढळते. रवी्द्राचं्या कीर्ततवैभवाच्या चवकासातही 
‘गीताजंली’ला असेि अचद्वतीय स्थान लाभले आहे. कीतीच्या दृष्टीने रवी्द्रनाथ खरोखरि भाग्यशाली होते. 
वर उल्लेचखलेल्या सािात्काराच्या पूवीि त्याचं्या प्रचतभेिा गौरव प्रत्यि महषी बचंकमिदं्र िट्टोपाध्याय यानंी 
केला होता. ‘संध्यासंगीत’ इ. स. १८८२ साली प्रचसद्ध झाले. या संग्रहातील रवी्द्रािंी गीते श्री. बचंकमबाबूनंा 
इतकी आवडली की श्री. रमेशिदं्र दत्ताचं्या घरी झालेल्या एका समारंभात श्री. बचंकमबाबूनंी आपल्या 
गळ्यातील हार रवी्द्राचं्या गळ्यात घालून त्यािंा गौरव केला.  

 
बचंकमबाबंचू्या भचवष्ट्यवाणीप्रमाणे रवी्द्रनाथानंी बगंसाचहत्यािे नाव पुढे जगचवख्यात केले. बगंाली 

‘गीताजंली’च्या प्रकाशनानंतर ‘शाचंतचनकेतन’ येथे रवी्द्रनाथािंा पन्नासावा वाढचदवस मोठ्या धमवगंभीरतेने 
साजरा करण्यात आला. यानंतर पुढील वषी म्हणजे इ. स. १९१२ साली बगंीय साचहत्यपचरषदेच्या 
पुढाकाराखाली कलकत्यास टाऊन हॉलमध्ये प्रिडं साववजचनक सभा भरून त्यािंा जाहीर सत्कार करण्यात 
आला. या प्रसंगी रवी्द्रनाथानंा अपवण करण्यात आलेल्या मानपत्रात बगंसाचहत्याच्या सवव िेत्रातं 
रवी्द्रनाथानंी केलेल्या असामा्य कामचगरीिा स्तुचतपूणव शब्दातं गौरव करण्यात आला. मौचलक 
संशोधनाच्या अचभवृद्धीसाठी पचरषदेने रवी्द्राचं्या नाव ेएक खास चनधीदेखील चनमाण केला. इ. स. १९१३ 
मध्ये ‘गीताजंली’ (इंगे्रजी)ला स्वीचडश ॲकॅडेमीने त्या वषीिा साचहत्यातील सववश्रेष्ठ आदशवदशी गं्रथ म्हणून 
साचहत्यािे ‘नोबेल पाचरतोचषक’ चदले. आचण तेव्हापासून रवी्द्रनाथ हे आचशयािे राजकवी व चवर्श्ािे गुरुदेव 
झाले. आणखी एका दृष्टीने ‘गीताजंली’ला रवी्द्रजीवनात महत्त्व आहे. ‘गीताजंली’ चनमाण होण्याच्या पूवीि 
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रवी्द्रानंी कवी, नाटककार, संगीततज्ज्ञ, कथा-कादंबरीकार म्हणून कलािेत्रात आपले नाव अमर केले 
होते. इतकेि नाही तर धमव, अध्यात्म, समाजकारण, राजकारण, इचतहास आचण चशिण व साचहत्य चवविेन 
इत्यादी िेत्रातंही त्यानंी अलौचकक कामचगरी केली होती. बोलपूर येथे देवेंद्राचं्या ‘शाचंतचनकेतन’ आश्रमात 
२२ चडसेंबर १९०१ रोजी रवी्द्रनाथानंी ‘बोलपूर ब्रह्मियाश्रम’ नावािी शिैचणक संस्था स्थापन केली. यालाि 
पुढे ‘शाचंतचनकेतन चवर्श्भारती चवद्यापीठ’ हे स्वरूप प्राप्त झाले. वगंभगंाच्या वळेच्या स्वदेशी िळवळीत 
रवी्द्रनाथ हे बगंालिे राजकीय पुढारी म्हणून पुढे आले होते. या सवव भचूमकाहूंन ‘गीताजंली’िी भचूमका 
अचधक व्यापक आचण उदात्त आहे. येथून पुढे रवी्द्रनाथािंी वृत्ती आ्तरराष्ट्रीय संस्कृचतसम्वयाकडे 
वळली. ‘यत्र चवर्श्ं भवत्येकनीडम्’ हा ‘चवर्श्भारती’िा मुद्रालेख आहे. सवव चवर्श्ामध्ये शातंीिे आचण पे्रमािे 
साम्राज्य नादंाव े यासाठी लागणारी वैिाचरक भचूमका त्यानंी ‘गीताजंली’च्या द्वारा प्रथम चवर्श्ाला चदली. 
चवर्श्ाच्या नवसंस्कृतीच्या रिनेत ‘गीताजंली’ला शार्श्त स्थान राहील. 

 
रवी्द्रनाथाचं्या जीवनदशवनात औपचनषद अदै्वतािे ज्ञान; मध्ययुगीन वैष्ट्णव संतािे भत्क्तपे्रम आचण 

आधुचनक युगातंील सामाचजक आदशव प्रत्यि व्यवहारात चसद्ध करण्यासाठी लागणारी कमवप्रवृत्ती या चवचवध 
प्रवाहािंा मनोहर संगम झालेला आहे. रवींद्रािें बाळपण ज्या पचरवारात गेले त्यात रूढींिी गुलामचगरी, 
कमवकाडंािा संकुचित एकागंीपणा अथवा सापं्रदाचयक चविाराचं्या शृखंला यािंा संपूणव अभाव होता. सवव 
प्रकारच्या स्वातंत्र्याने ते वातावरण पचरपूणव झालेले होते. तथाचप त्या स्वातंत्र्यात कोणत्याही प्रकारिा 
अचतरेक अथवा उथळपणा नव्हता. त्यात स्वतःिी प्रौढी नव्हती की इतरािें अनुकरण नव्हते. ज्ञानािी रुिता 
नव्हती की भक्तीिी चवव्हलता नव्हती. चवरक्तीिी चवकृती नव्हती की लोलुपतेिी लािारी नव्हती. धमािी 
परलोकपरायणता नव्हती की संसारािी भोगपरायणता नव्हती. संसारद्रोही सािात्कार हव्यास नव्हता की 
ऐत््द्रय चवर्श्ाति समाधान पावण्यािी पार्तथवता नव्हती.  

 
महषी देवेन्द्रनाि र्ांची जीवनसाधना  
 

ईशावास्यं इदं सवे यत्त्कंि जगत्या ंजगत । 
तेन त्यक्तेन भञु्जीथाः मा गृधः कस्यत्स्वद धनम् ॥ 
 
या वैचदक मंत्रावर उभारलेली होती. आचण रवी्द्रनाथानंाही त्याि शातं, समाचहत उपासनेिी 

बाळपणीि दीिा लाभली. त्यामुळे रवी्द्राचं्या जीवनात आचण साचहत्यात हीि उपासना पचरणतीला गेलेली 
आढळते. ‘गीताजंली’तल्या प्रत्येक गीतात रवी्द्रनाथािें हे जीवनदशवन व्यक्त झालेले आहे. या दशवनात 
‘जड चवरुद्ध िेतन’ असा चवरोध नाही. साऱ्या चवर्श्ािी एकात्मता यात गृहीति आहे. हे एकत्व अखंड 
स्फूर्ततमान, नवनवो्मेषानंा ज्म देणारे, आत्मचवकासात आनंद मानणारे, ज्ञानस्वरूप, भावपूणव आचण 
चक्रायारूप असल्यािा अनुभव येतो, असे रवी्द्रािें सागंणे आहे. उपचनषदात म्हटले आहे : ‘आनंदरूपम् 
अमृतम् यद चवभाचत ।’ जे सारे चदसत आहे ते आनंदरूप आहे. 

 
‘आनंदरूप’ म्हणजे आनंदमय, आनंदाने भरलेले, आनंद देणारे. पण रवी्द्रनाथ यािा अथव असाही 

समजतात. ‘आनंदरूप’ म्हणजे ‘आनंदािे रूप’ आनंदाने धारण केलेले स्वरूप. हे चवर्श् आनंदमय आहे. 
आनंद देणारे आहे, कारण आनंद तत्त्वािाि तो आचवष्ट्कार. ‘चवर्श्’ आचण ‘चवर्श्ेर्श्र’ यािें स्वरूप एकि आहे. 
को ह्यवे अ्यात, कः प्राण्यात? यद एध आकाश आनंदो न स्यात । 
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‘बाह्य आचण आंतर आकाश आनंदस्वरूप नसते. तर कोण जगू शकला असता?’ - हे विन देखील 
रवी्द्रानंा फार आवडणारे असे आहे. ‘गीताजंली’त चठकचठकाणी या अनुभवािी आवृत्ती चदसून येईल. 
‘सीमार माझे असीम तुचम’ (प.ृ १३३), ‘पे्रम पाने गाने गंधे’ (प.ृ ७), तुचम नव नव रूपे एसो प्राणे’ (प.ृ ८), ‘एइ 
तो तोमार पे्रम’ - (प.ृ ३३) इत्यादी गीतातूंन सवव िरािर चवर्श् ‘आनंदमया’िा आचवष्ट्कार आहे, हा अनुभव 
गाइला आहे. या आनंदरूप चवर्श्ात ज्म घेणे हीदेखील केवढ्या भाग्यािी आचण आनंदािी गोष्ट! ‘जगते 
आनंदयजे्ञ आमार चनमंत्रण’ या गीतात (प.ृ ४७) या भाग्यािी ध्यता वर्तणली आहे. सारे चवर्श् जरी 
‘आनंदमया’िा आचवष्ट्कार असले तरी मानव स्वरूपात त्यािी चवशषे प्रकारे पचरपूती होते. ही वैष्ट्णव संतािी 
खास कल्पना रवींद्रानंी आपल्या गीतामध्ये चवशषे मनोज्ञरूपाने व्यक्त केली आहे. ‘आमार माझे तोमार चलला’ 
(प.ृ १४३), ‘ताइतोमार आनंद आमार पर’ (प.ृ १३४), ‘हे मोर देवता भचरया हे देहप्राण’ (प.ृ १०७) या 
गीतातूंन, आनंदमय परमेर्श्राने आपल्या आचवष्ट्कृत चवर्श्ािा स्वतः आस्वाद घेण्यासाठी मानवरूप धारण 
केले आहे, असे वणवन आहे. दृश्य सृष्टीतील नानाचवध आचवष्ट्काराशंी आपल्या चवचवध इंचद्रयानंी संबद्ध होऊन 
शुद्ध आनंद प्राप्त करून घेणे ही चवर्श्ािी आचण मानवािी जीवनसफलता आहे, अशी रवींद्रािंी धारणा आहे. 

 
रवीद्रािंी भचूमका आध्यात्त्मक कवीिी असल्यामुळे, मानवाच्या सवव व्यापारातूंन आनंदरसािी चसद्धी 

झाली पाचहजे, अशी त्यािंी एकमेव अपेिा आहे. चवर्श्ािा आचण मानवािा संबधं चवचवध प्रकारे येऊ शकतो. 
बाह्य वस्तंूिा शरीरसुखासाठी होणारा उपयोग ही प्राथचमक अवस्था होय. बुद्धीने दृश्य चवर्श्ाच्या अव्यक्त 
चनयमािें आकलन करणे ही त्यापुढील अवस्था मानता येईल. यातूंन नानाचवध शास्त्रािंा ज्म होतो. या 
शास्त्राचं्या साहाय्याने मनुष्ट्याला आपली शारीचरक सुखे वाढचवणे शक्य होते. पण शास्त्रज्ञािंा शुद्ध आनंद यावर 
अवलंबनू असत नाही. पण हा आनंद देखील केवळ बुचद्धप्रधान असल्यामुळे त्यास शक्ती असली तरी शातंी 
असत नाही. शारीचरक सुखे आचण बुद्धीने चमळणारा आनंद याचं्याहीपेिा उच्च प्रकारिा एक जीवनानुभव 
असतो, तो मानवाच्या पे्रमशक्तीने चवर्श्ातील वस्तुसौंदयात समरस होण्याने उपलब्ध होतो. हाि खरा 
आध्यात्त्मक आनंद होय. चवर्श्ािा अनासक्त उपभोग असे यािे वणवन करता येईल. यात चवर्श्ाचवषयी पे्रम 
आहे, पण मोह नाही. मानवी जीवनात अशा प्रकारिी पे्रमवृत्ती जागृत झाल्याने मानवाला अ्तबाह्य सृष्टीत 
मुक्तता लाभते. या मुक्ततेत जी शातंी ज्म पावते, तेि जीवनािे अंचतम मूल्य होय. ‘गीताजंली’त पे्रम आचण 
शातंी यािेंि साम्राज्य पसरलेले आहे. पे्रमवृत्तीिा चवकास हीि रवी्द्रािंी जीवनसाधना आहे. 

 
पे्रमवृत्तीच्या चवकासािी साधना ‘गीताजंली’त चवचवध रूपानंी नटलेली आढळते. वणव, गंध, नाद 

इत्याचदकामंधून दृश्य सृष्टीिा सागर अखंड उसळत असतो, त्यातील तरंगाशंी आपल्या इंचद्रयाचं्या आचण 
मनाच्या साह्याने आनंदात एकरूप होणे हे त्या साधनेिे एक प्रमुख रूप होय. ‘गीताजंली’त आकाश, प्रकाश, 
वाय ू यािंी स्तोते्र गाइलेली आढळतात. त्या स्तोत्रांतील वणवन हा केवळ कल्पनेिा चवलास नाही. 
आत्मचवकासाला उपयोगी पडणारी ती जाणीवपूववक साधना आहे. 

 
‘जगत जुडे उदार सुरे’ (प.ृ १७), ‘चनशार स्वप्न छुटलोरे’ (प.ृ ४०), ‘आलोय आलोकमय करे हे’ 

(प.ृ ४८), ‘आकाश तले उठलो फुटे’ (प.ृ ५१), ‘आचज गंधचवधुर समीरणे’ (प.ृ ५९), ‘संुदर, तुचम एसे चछले 
आज प्राते’ (प.ृ ७२), या गीतातं व्यक्त झालेली आतवता हेि द्योचतत कचरते. परृ्थ्वीवर ऋतुिक्राािे नृत्य अखंड 
िाललेले असते. रवी्द्रनाथानंी आपल्या दीघव जीवनात आपल्या प्राणामनानंी त्या नृत्याशी सतत साथ केली 
होती. ‘गीताजंली’तील ऋतुगीते या दृष्टीने अभ्याचसण्यासारखी आहेत. वसंत, वषा आचण शरद यािंी गीते 
प्रामुख्याने पाहण्यासाखी झाली आहेत. पण ही ऋतुवणवने देखील बाह्य सृष्टीच्या केवळ सौंदयािी वणवनेि 
नाहीत. नाना ऋतंूच्या चमषाने सृष्टीच्या हृदयात असलेले आनंदतत्त्व मानवी हृदयाला जागृत आचण उद बुद्ध 
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करण्यासाठी, झटत आहे. त्यामुळे वसंतािी शोभा, वषेिे मनोहाचरत्व यािंी स्तोते्र ककवा शारदालक्ष्मीिी 
आगमनी-गीते ही परमात्म्यािीि भत्क्तसूक्ते आहेत. ‘आज घानेर खेते रौद्र छायाय’ (प.ृ ९), ‘आमरा बेंवचेछ 
काशरे गुच्छ’ (प.ृ १२), ‘आमार नयनभलुानो एले’ (प.ृ १५), ‘आज झडेत राते’ (प.ृ २३), ‘एसो हे एसो सजल 
घन’ (प.ृ ३८), ‘आचज वसंत जागृत द्वारे’ (प.ृ ६०), ‘नदीपारेर एइ आषाढेर’ (प.ृ १२३) या गीतािंा वरवर 
अभ्यास केला तरी देखील रवी्द्राचं्या ऋतुगीतािें आध्यात्त्मक स्वरूप सहज ध्यानात येण्यासारखे आहे. 

 
पे्रमवृत्तीच्या चवकासाच्या आड येणारे मोठे चवघ्न म्हणजे माणसािा अहंकार. माणूस आपल्या नाना 

प्रकारच्या वासनानंी आपल्यातील पे्रमशक्तीिी चवकृती करीत असतो. आपल्या ‘अहं’िा पे्रमाति संपूणव 
चवकास होऊ शकतो. हे आध्यात्त्मक सत्य अनुभवास येईपयंत अहंतृप्तीिे नानाचवध प्रयोग माणसािे िालू 
असतात. वासनािें चवकृतीकरण न होऊ देता जीवनसत्याच्या मागांने त्यािे उदात्तीकरण करीत जाणे ही 
आध्यात्त्मक जीवनािी प्रमुख चशस्त आहे. ‘गीताजंली’त अहंकाराच्या चवलयनाचवषयी बरीि गीते आहेत. 
त्यात ‘आमात माथा नत करे दाओ’ (प.ृ १), ‘आचम बहु वासनाय प्राणपणे िाइ’ (प.ृ ३), ‘जा हाचरये जाय ता 
आगळे बसे’ (प.ृ ४३), ‘एइ मचळन वस्त्र छाडते हबे’ (प.ृ ४४), ‘नामाओ नामाओ आमाय’ (प.ृ ५८), ‘आर 
आमाय आचम चनजेर चशरे’ (प.ृ १११), ‘मनके आमार कायाके’ (प.ृ १५४), ‘तोमार साथे चनत्य चवरोध’ (पृ. 
१६४) इत्यादी गीते चवशषे महत्त्वािी आहेत. चित्तशुद्धीिी ही साधना आध्यात्ममागात सववत्र सारखीि 
उपदेचशलेली आहे. रवी्द्रनाथानंी या साधनेिा आपल्या चवकासात सतत उपयोग केलेला आढळतो. 
‘गीताजंली’त तर या प्रकारच्या साधनेला उत्कट रूप आलेले चदसून येते. 

 
बाह्य सृष्टी आचण मानवी मन यािें नेहमीि सामरस्य घडून येते असे नाही. मनाच्या आकांिानंी बाह्य 

सृष्टीिी साथ चमळण्याऐवजी चकत्येकदा चतच्याकडून चवरोधि होतो. आचण मग आकािंा चवफल झाल्यामुळे 
मनािा तडफडाट सुरू होतो. अथवा मानवी मनात व वृत्तीिे सामंज्यस्य न साधल्यामुळे चित्ताला अशातंी प्राप्त 
होते. या दो्ही प्रकाच्या दुःखानंी मनुष्ट्याच्या हृदयातंील पे्रमवृत्तींिा चवकास खंुटतो अथवा त्यािी चवकृती 
होते. आध्यात्त्मक जीवनाच्या चवकासात या दुःखािंा पचरहार करण्यािी योजना शोधावी लागते. वस्तुतः 
पाहता या दुःखानंा मनुष्ट्यािे अज्ञान अथवा आसक्ती हेि कारण असते. जेव्हा जेव्हा वासनाचं्या वैफल्याने 
दुःख पदरी पडते तेव्हा तेव्हा तटस्थपणे मनुष्ट्याने आपल्या वासनािें चनरीिण आचण परीिण केले तर 
वासनािंी शुद्धी होत जाते. शुद्ध वासना म्हणजे शास्त्रीय वासना. बाह्य सृष्टीच्या घडामोडींच्या चनयमानुसार 
वागण्यात समाधान मानणारी वासना. अनेक धके्किपेटे सोसून चववकेाच्या साह्याने माणसािी वासना शुद्ध 
आचण शास्त्रीय होऊ शकते. अंतरीच्या नानाचवध वृत्तींिा कलहही आदशवदशी चववकेाने थाबंचवता येतो. 
वासनािें उद्दाम नृत्य मनुष्ट्याच्या मनात सतत िालते. वास्तचवक हा उद्दामपणा हा एक आत्म्यािी शक्तीि 
आहे. चतला तुच्छ लेखून, चतिा अपमान करून जीवनचवकास होणार नाही. चतला दडपून ती दडपली जाणार 
नाही. चतला शास्त्रीय मागाने वाट काढून चदली पाचहजे. वासनािें उन्नयन हाि जीवनचवकासािा मागव आहे. 
वासना ज्ञानाने नष्ट करणे, म्हणजे वासनेला ज्ञान स्वरूप देणे हा ज्ञानमागव होय. चित्तवृत्तीिा चवलास थाबंवनू 
त्यानंा आपल्या कें द्रात म्हणजे आत्म्यात एकचत्रत करणे, चित्त अचखल वृत्तीसह आत्मस्वरूप बनचवणे हा 
योगमागव होय. प्रभचू्या वासनेत आपल्या वासना चजरवनू टाकणे हा भत्क्तमागव होय. 

 
आणखीही चकत्येक मागव जीवनाच्या इचतहासात चभन्नचभन्न साधकानंी आपल्या जीवनािी साधना 

म्हणून वापरलेले आढळतात. पण तत्त्वतः या साऱ्या मागातील प्रचक्राया एकि आहे. रवी्द्रनाथानंी चवपत्ती 
अथवा दुःख याचं्याकडे एका खास दृष्टीने पाहण्यािी साधना चनमाण केली आहे. दुःखामुळे चकत्येक वळेा 
वासनािंा आंधळेपणा नाहीसा होत असल्यामुळे दुःख ही एक परमात्मािी कठोर कृपाि आहे, असे त्यानंी 
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वर्तणले आहे. (प.ृ ३). चकत्येकदा आपण आपले दुःख आपल्या आधीरतेतून चनमाण करीत असतो. चवर्श्ात 
सववत्र एकि चनयम, एकि पे्रम आचण एकि आनंद भरलेला असल्यामुळे आपणाला चवचशष्ट स्थलािी, चवचशष्ट 
पचरत्स्थतीिी, चवचशष्ट पदाथांिी अथवा व्यक्तीिी आसक्ती धरण्यािे कारण नाही. हा अनुभव ‘कत अजानारे 
जानाइले तुचम’ (प.ृ ४) या गीतात फारि िागंल्या रीतीने व्यक्त झाला आहे. ‘चवपदे मोरे रिा करो’ (प.ृ ५) 
हे प्राथवनागीत चवशषे बुचद्धवादी आहे. 

 
ज्या वळेी बाह्य आपत्ती दूर करण्यािे ज्ञान अथवा साधन आपल्याजवळ नसेल त्या वेळी त्या 

आपत्तीखाली चिरडून जाण्यापेिा चतच्यावर जय चमळवण्यािी मानचसक शक्ती संपाचदणे हाि व्यवहायव मागव 
उरतो. न चभता आचण न कुरकुरता दुःख सहन करण्यािे सामर्थ्यव असणे ही देखील एक आध्यात्त्मक शक्तीि 
आहे. सुखसंपत्तीच्या अनुकूल वातावरणात वागल्यामुळे चकत्येकदा माणसािी िैत्यशक्ती बचधर होऊन 
जाते. अशा वेळी चवयोग, दुःख, अपमान इत्याचदकािें आघात ती बचधरता नाहीशी करून नवजागृती चनमाण 
करतात. या दृष्टीने दुःख-वदेना आत्म्याला जागे करणाऱ्या दूचतकाि होतात. ‘चिरजनमेर वदेना’ (प.ृ ८२), 
‘कनदा दुःख अपमानं’ (प.ृ १३९), ‘आरो आघात सइबे आमार’ (प.ृ ९५) ‘एइ करछो भालंो’ (प.ृ ९६) इत्यादी 
गीतातूंन दुःखाच्या आवश्यकतेिे आचण उपकाचरत्वािे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. भीती हेही एक दुःखािेि 
स्वरूप आहे. सुख चवनाशािी शकंा, दुःख प्राप्तीिी अशकंा यातून भीती चनमाण होते. िचणकाला चिरकाचलक 
बनचवण्यािी दुराशा हे भीतीिे मूळ आहे. आपल्या जीवनािा आलंब जोपयंत अल्पिचणक आचण 
सा्तस्वरूपािा असेल तोपयंत भीतीिी कैदाशीण आपली पाठ पुरवणारि. अध्यात्मामध्ये आपल्या जीवनािा 
आलंब महान् चिरकाचलक आचण अनंत बनचवण्यािी साधना करावयािी असते. ‘दाओ हे भय भेडे. दाओ’ (प.ृ 
३५) या गीतात या साधनेिा उल्लेख आहे. 

 
मृत्य ू हे मानवी जीवनातील सवांत मोठे दुःख होय. खरोखर मृत्यूपेिा मृत्यिूी कल्पना अचधक 

दुःखदायक भासते. इतर दुःखे चकतीही भयप्रद असली तरी माणसाच्या अहंभावाच्या चवनाश करण्यािे 
सामर्थ्यव त्याचं्यात नसते. ती ‘अहं’च्या चवकासालाि प्रचतबधं करू शकतात. पण मृत्यमुूळे शरीर, इत््द्रये, मन 
आचण बुद्धी या साऱ्या सुख-साधनासंह बाह्य चवर्श्ाला कायमिे आंिवावे लागते, म्हणून ‘अहं’ला मृत्यूिी 
कल्पना देखील सहन होत नाही. देहाला अमर करण्यािे कायाकल्प, अमृतसंजीवनी, रसदशवन? ‘पारा’ 
चसद्ध केल्यामुळे मनुष्ट्य अमर होतो, असे प्रचतपादन करणारे तत्त्वज्ञान इत्यादी प्रयत्न आचण जीवात्म्यािे 
अमरत्व, स्वगाचद सुखलोक इत्यादी कल्पनािंी चनर्तमती यासाठीि मनुष्ट्याने केलेली आहे. रूढ धमामध्ये 
परलोकािे जे चवलिण प्रस्थ माजलेले चदसते त्यािेही कारण ‘अहं’िी आसक्ती हेि होय. खऱ्या आध्यात्त्मक 
जीवनात ‘अहं’िा संपूणव चवलय उचद्दष्ट असल्यामुळे ही आसक्ती तेथे उरति नाही. उलट व्यक्ती आचण चवर्श् 
याचं्या मधला देहािा आचण दै्वतािा पडदा दूर करून चजवाला चवर्श्मय म्हणजेि चवर्श्ात्ममय करण्यािे महान 
कायव मृत्यनेू साधत असल्यामुळे त्याला परमात्म्याच्या संदेशवाहकािे स्वरूप लाभते. ‘यम’ ही मृत्यिूी देवता 
असली तरी त्याला ‘धमव’ हे नाव देण्यात आले आहे ते यामुळेि. मृत्यूिे हे रहस्य यमाला माहीत असल्यामुळे 
कठोपचनषदात यमाला आत्मचवदे्यिा उपदेष्टा बनचवले आहे. मृत्यिेू रहस्य हेि आत्म्यािे रहस्य आहे. ‘प्राणो 
मृत्यःू, प्राणो चवराट’ या उपचनषदातील घोषणापं्रमाणेि रवी्द्रनाथाचं्या साचहत्यात जीवन आचण मरण यािें 
एकत्वि प्रचतपाचदलेले आढळते. देहाच्या मरणाने आध्यात्त्मक जीवनात खंड पडत नाही. ही श्रद्धा 
‘गीताजंली’च्या गीतात उत्कटत्वाने व्यक्त झाली आहे. रवी्द्रनाथाचं्या ‘नैवदे्य’ नामक कचवतासंग्रहात ‘ज्म’ 
आचण ‘मृत्य’ू अशी दोन सुनीते आहेत. त्यात म्हटले आहे– 
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रूपहीन ज्ञानातीत भीषण शकचत 
घरेछे आमार काछे जननीमूगचत 

 
(‘ज्म’) 

 
ज्या शक्तीने मला या अज्ञात चवर्श्ात ज्म चदला चतनेि जननीिी मूती धारण करून माझा साभंाळ केला, 
नंतर जीवन मला पे्रममय भासले. ज्या अथी जीवनावर माझे पे्रम जडल्यािा अनुभव आहे, त्या अथी मृत्यवूरही 
मला तसेि पे्रम करता येईल हे खास. 

 
स्तन ह ते तुले चनले फॉदे चशशू डरे 
मुहुते आर्श्ास पाय चगये स्तना्तरे 

 
(‘मृत्य’ू) 

 
बालकाला स्त्य पाजताना माता त्याला एका बाजूकडून काढून दुसऱ्या बाजूकडे घेते. त्या वळेी बालकाला 
प्रथम आक्राोश करावासा वाटतो, पण अनुभवाने ते लागलेि शातं होते. रवी्द्राचं्या या वणवनावरून ज्म आचण 
मृत्य ूया दो्ही एकाि मंगल शक्तीच्या दोन बाजू आहेत, असे सूचित होते.  

 
‘पे्रमेर दूतके पाठाव ेनाथ कषे’ (प.ृ १६७) या गीतात मृत्यलूा पे्रमािा दूत म्हणून आळचवले आहे. 

जीवनािी साधना मृत्य ूनंतर देखील िालू राहील असे ‘तोमाय खॉजा शषे हव ेना भोर’ (प.ृ १४६) या गीतात 
ध्वचनत झाले आहे. या चविारधारेप्रमाणे पाहता मृत्यमूध्ये जीवनािी सफलता होते असेि म्हणाव ेलागेल. 

 
‘जेनो शषे गाने मोर सब राचगणी पुरे’ (प.ृ १४७) या गीतात हा भाव वर्तणला आहे. मृत्यिूा चदवस हा 

दुःखािा अथवा चवफलतेिा न होता आनंदािा आचण उत्सवािा झाला पाचहजे. ‘जाबार चदने एइ कथाचट’ (प.ृ 
१५५) या गीतात प्रयाणचदनीिी ध्यता अनुभचवण्यािी इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे. पे्रमवृत्तीच्या 
चवकासाच्या साधनेतील दुःख, भय आचण मृत्य ूयािें रवी्द्रनाथानंी वर्तणलेले स्थान आध्यात्त्मक चवकासाला 
अत्यंत उपकारक आहे, असे आतापयंतच्या चवविेनावरून उघड होईल असे वाटते.  

 
चवर्श्ाच्या आनंदरूपात समरस व्हावयािे म्हणजे चवर्श्ािे चशव आचण रौद्र, सुखकर आचण दुःखकर 

अशा दोनही अवस्थािें आनंदस्वरूप अनुभचवणे होय. अहंकारािा चवलय झाल्यावर सुखदुःखांच्या 
द्व्द्वापलीकडील आनंदतत्त्वाशी एकरूप होण्यािी शक्यता असते. चवर्श्ाच्या उभारणीच्या आचण संहारणीच्या 
लीलेत स्वचे्छेने सामील होऊन चवर्श्ाशी एकरूप होण्यािी साधना ‘पारचव नाचक जोग चदते एइ छ्दे रे’ (प.ृ 
३९) या गीतात भव्योदात्त शब्दातं रवी्द्रनाथानंी व्यक्त केली आहे. चित्ताच्या समाधीवर आरूढ झालेल्या 
चसद्धािी व्यवहारावस्था बाल, उ्मतत, चपशाि याचं्यासारखी वर्तणलेली आढळते. त्या त्स्थतीशी या 
गीतातंील वणवन सहज तुलीता येईल. ‘आनंदेचर सागर थेके एसेछे आज वान’ (प.ृ १०) या गाण्यातही 
भावो्मत्तता प्रकट झाली आहे. 

 
अध्यात्ममागातील साधकािी, भगवत्पे्रमािी भकू लागलेल्या भक्तािी चित्तवृत्ती नेहमीि अत्यंत आतव 

झालेली आढळते. ‘आर्तत’ अनुभचवल्याचशवाय आध्यात्त्मक जीवनािी पचरपूती होत नाही. प्राप्त पचरत्स्थतीिा, 
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भौचतक सुख, लौचकक यश इत्याचदकािंा उबग आल्याचशवाय भक्तहृदय चनमाण होत नाही. ‘गीताजंली’च्या 
अनेक गीतातं ही आर्तत उत्कटत्वाने प्रकट झाली आहे. ‘जचद तोमार देखा ना पाइ, प्रभ’ू (प.ृ २७), ‘प्रभ,ू तोमा 
लागी आटखी जागे’ (प.ृ ३१), ‘धने जने आचछ जडाये हाय’ (प.ृ ३२), ‘आसन तलेर माचटर परे’ (प.ृ ४९), 
‘कबे आचम बाचहर होलेम’ (प.ृ ७०), ‘जतो बार आलो ज्वालाते िाइ’ (प.ृ ७७), ‘धाय जेने भोर सकल 
भालोबासा’ (प.ृ ८४), ‘चछन्न करे लाओ हे मोरे’ (प.ृ ९२), ‘िाइ गो आचम तोमारे िाइ’ (प.ृ ९३), ‘एकटी 
नमस्कारे प्रभ’ू (प.ृ १६१), ‘पे्रमेर हाते धरा देवो’ (प.ृ १६५) या गीतातील आतवता मध्ययुगीन भक्ताचं्या 
कचवतातील आतवतेशी तुचलता येईल. भक्तहृदयािी ही आर्तत एका चनराळ्या प्रकारे व्यक्त झालेली वैष्ट्णव 
भक्ताचं्या कचवतेत आढळते. भक्त असे मानतो की, परमेर्श्र आपल्या भेटीसाठी आचण उद्धारासाठी अत्यंत 
चवव्हल झालेला आहे. भक्ताला मुक्ती चदल्याचशवाय त्याला समाधान लाभत नाही. रवी्द्राचं्या 
‘गीताजंली’तही या प्रकारिी गीते आलेली आहेत. ‘आमार चमलन लाचग तुचम आसछो कबे थेके’ (प.ृ ३७), 
‘तोरा शुचनस चन की शुचनस चन तार पायेर ध्वचन’ (प.ृ ६७) या गीतात प्रभ ूभक्ताच्या मीलनासाठी आतुर झालेला 
असतो, सहस्त्ररूपानंी सहस्त्रमागावरून भक्ताला हृदयाशी धरण्याला धावत असतो, अशी भक्तािी समजूत 
व्यक्त झाली आहे. प्रभ ू भेटण्यासाठी, भेट देण्यासाठी उत्सुक आहे, पण भक्तालाि ओळख पटत नाही, 
असेही वणवन काही गीतातूंन आले आहे. भक्तहृदय प्रभचू्या भेटीसाठी आतुर असले, त्यासाठी सववस्वाच्या 
त्यागािी त्यािी तयारी असली, कोणात्याही कठोर साधनेला स्वीकारण्यािी त्यािी शक्ती असली तरी 
प्रभचू्या प्राप्तीसाठी आपली तपस्या आचण आपले सामर्थ्यव पुरे पडणार नाही अशी त्यािी खात्री असते. आपला 
उद्धार अखेरीस प्रभचू्या कृपेनेि होणार आहे ही त्यािी दृढ श्रद्धा असते. कारण प्रभचू्या 
परमकारुचणकतेचवषयी त्याच्या मनात मुळीि संदेह नसतो. रवी्द्राचं्या ‘गाताजंली’तही प्रभचू्या या 
कृपाशक्तीवरील चवर्श्ास ‘दया चदये हव ेगो मोर जीवन धुते’ (प.ृ ८०), ‘दया करे इच्छा करे आपचन छोटो 
हये’ (प.ृ १२५) या गीतात चदसून येतो. परमेर्श्राला भक्त नाना स्वरूपानंी आळचवतो. कधी राजा म्हणून, 
कधी मालक म्हणून, कधी सखा म्हणून वर्तणले जाते. माता, चपता, या नात्यानंी त्याला वाहणे हे तर चनत्यािेि 
आहे. भक्तीिे हे सारे ढंग ‘गीताजंली’त आलेले आहेत. चजवाला वधू मानून परमात्म्याला चप्रयकर समजणे 
ही मधुरा भक्तीही ‘गीताजंली’त आली आहे. क्वचित भक्ताच्या भेटीसाठी प्रभिूा अचभसार होत असल्यािेही 
वणवन आहे. चधटाईने परमेर्श्राशी सलगीिे भाषणही ‘गीताजंली’त सापडेल. तात्पयव, भारतीय परंपरेतील 
भक्तीच्या साऱ्या साधना रवी्द्रनाथातं अवतीणव झालेल्या आढळतात. 

 
रवी्द्राचं्या भत्क्तगीतामंध्ये एक खास वैचशष्ट्य आढळते. ते या चठकाणी चनराळे नमूद केले पाचहजे. 

चवर्श्ाच्या हृदयस्थानी असलेले िैत्य स्फूर्ततशाली असल्यािा रवी्द्रािंा अनुभव आहे. रवी्द्रनाथ हे स्वतः 
महान् कवी कलावतं असल्यामुळे या िैत्यतत्त्वािा सािात्कारही त्यानंा त्याि स्वरूपात व्हावा यात काहीि 
अस्वाभाचवक नाही. चवर्श्ाच्या अंतयामी अथवा मनुष्ट्याच्या अंतयामी असणारे तत्व हे कवी अथवा कलावंत 
याप्रमाणे नवनवो्मेषशाली, सजवनशील आत्मप्रकाशनासाठी अधीर झालेले आहे असे रवी्द्रानंी आपल्या 
साचहत्यात आचण साचहत्यमीमासेंतही प्रचतपादले आहे. वैचदक वाङ्मयात क्वचित असे उद गार आढळतात. 
तेथे परमेर्श्राला कवी म्हणून संबोचधलेले सापडते. चवर्श् हे देवािे काव्य आहे, असे ‘पश्य देवस्य काव्यं न 
ममार न जीवचंत!’ अशासारख्या विनातून चदसून येते. रवी्द्राचं्या साचहत्यातही अ्तयामी पुरुषाला कवी, 
चित्रकार, चशल्पी आचण गायक म्हणून वर्तणले आहे. रवी्द्राचं्या प्रचतभेिा चवर्श्तोमुखी चवस्तार असला तरी 
त्या प्रचतभेिे प्रमुख स्वरूप गानमयि आहे. त्यानंी काव्य, नाय, नृत्य, चित्र, चशल्प इत्यादी बहुतेक सवव 
लचलत कलामंध्ये अचभज्ञता दाखचवली असली तरी त्यािंी प्रमुख भचूमका जीवनािे गायक हीि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सामा्यतः गायन म्हणजे सुरािंी सजावट समजली जाते. पण रवी्द्रािंी गायनासंबधंीिी कल्पना 
याहून फार व्यापक आचण चवशाल होती. प्रािीन कहदी शास्त्रीय संगीताहून त्यानंी एक वगेळे संगीत चनमाण 
केले. भाव, शब्द, अथव आचण स्वर या सवांिे मनोहर मीलन रवी्द्राचं्या बहुतेक गीतातूंन आढळून येते. 
बगंालमध्ये शास्त्रीय संगीताच्यापेिा चनराळे असे रवी्द्र संगीत चनमाण झाले आहे. या संगीतात जीवनाच्या 
साऱ्या पे्ररणा सामंजस्याने आळचवण्यािी पद्धती आहे. चवर्श्ातील नाना घटना; नाना कृती आचण नाना 
आचवष्ट्कार या सवांमध्ये ताल आहे, लय आहे आचण या चवचवध सुरानंी या चवर्श्ािे मनोहर संगीत िालले आहे, 
अशी रवी्द्रािंी अनुभतूी आहे. अ्तयामी पुरुष हा गायक असून त्यािे गायन चवर्श्रूपात पचरणत होत असते, 
असे रचव्द्रनाथानंी ‘गीताजंली’तही अनेक गीतातं गाइले आहे. गायनकला ही सवव कलािंी सम्राज्ञी आहे, 
असा त्यािंा गायनकलेचवषयीिा अचभप्राय होता. आपल्या जीवनातही साऱ्या वृत्तींिे आचण कृतींिे संुदर गायन 
चनमाण व्हाव ेही त्यािंी प्रमुख आकािंा होती. प्रभचू्या चवर्श्संगीताशी आपल्या स्वतःच्या हृदयवीणेने अखंड 
साथ करावी ही त्यािंी जीवनसाधना होती. या दृष्टीने पाहता त्याचं्या गायनािे स्वरूप संपूणवपणे आध्यात्त्मक 
होते हे उघड होईल. ‘तुचम केमन करे गान करो’ (प.ृ २५), ‘हेथा जे गान गाइते आसा आमार, ह्यचन से गान 
गावा’ (प.ृ ४२), ‘एबार नीरब करे दाओ’ (प.ृ ६४), ‘वजे्र तोमार बाजे बौंचश’ (प.ृ ७९), ‘तुचम जखन गान 
गाहीते बोलो’ (प.ृ ८३) या गीतातूंन हीि चविारसरणी व्यक्त झालेली आढळून येईल. 

 
रवी्द्रािंी प्रचतभा गायनस्वरूपािी असल्यामुळे आपल्या हृदयात गानपुष्ट्पे कोणीतरी अकस्मात 

फुलवीत आहे, असा त्यािंा नेहमीिा अनुभव असे. या गानानंी आपले जीवन चिरकाल कृताथव करून टाचकले 
आहे, असाही त्यािंा अनुभव असे (प.ृ १०२). ‘गान चदये जे तोमाय खुटचज बाचहरमने’ (प.ृ १४५) या गाण्यात 
गायनाच्या साधनेने आपण जीवनाच्या नाना रहस्यािंा सािात्कार घेऊ शकलो, असे रवी्द्रानंी वर्तणले आहे. 
रवी्द्राचं्या आध्यात्त्मक साधनेिा बौचद्धक उलगडा होण्यासाठी ही गानमीमासंा अत्यंत आवश्यक आहे, असे 
मला वाटत असल्यामुळे या चठकाणी चतिा मुद्दाम थोडा प्रपिं केला आहे. 

 
आध्यात्त्मक साधना म्हटली म्हणजे देहािा चतरस्कार, कमािा दे्वष, सामाचजक कतवव्याचवषयीिी 

बेचफचकरी, चवर्श्ाला माचयक अथवा आभाचसक समजून स्वतःमध्येि रंगून जाण्यािी स्वाथवमयता इत्यादी 
गोष्टींिे चित्र पुष्ट्कळाचं्या डोळ्यासमोर उभे राहते. आध्यात्त्मकतेच्या इचतहासात या साऱ्या चवकृती भरपूर 
आढळून येत असल्यामुळे हा केवळ आधुचनक मनािा गैरसमज आहे. असे म्हणता येणार नाही. ज्ञानाने कठोर 
रुिता आचण भक्तीने दुबवल चवव्हलता चनमाण झालेली समाजाने पाचहलेली आहे. भारतीय मध्ययुगीन 
संताचं्या जीवनातही सामाचजक जीवनाच्या नानाचवध चवकासाकडे पुष्ट्कळसे दुलविि झालेले आहे. सुदैवाने 
आधुचनक काळात भारतीय आध्यात्त्मकतेला कमवयोगािे सामाचजक स्वरूप चवशषेत्वाने लाभले आहे. 
रवी्द्रनाथाचं्या जीवनदशवनात भक्तीला चवर्श्पे्रमािे, चवर्श्सेवेिे, आचण चवर्श्उद्धारािे स्वरूप लाभले आहे. 
‘आमार ए पे्रम नय तो भीरू’ (प.ृ ९४) या गीतात व्याकुळ होऊन डोळ्यातूंन चटपे गाळीत बसणारे असे आपले 
पे्रम भीरू आचण बलहीन नाही, भीषण मनोहराला वरण्यािी त्यािी तयारी आहे, असे घोचषत झाले आहे. 
‘नैवदे्य’ नामक संग्रहात रवी्द्रनाथानंी एका सुनीतात आपल्या भक्तीिा आदशव वर्तणला आहे. 

 
जे भक्ती तोमारे लये धैयव नाही माने, 
मुहुते चवव्हल हय नृत्य गीतगाने 
भावो्मादमत्तनाय, सेइ ज्ञानहारा 
उदभ्रा्त उच्छल-फेन भक्तीमद धारा 
नाचंह िाचह नाथ॥ 
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दाओ भक्ती शा्तीरस, 
त्स्नग्ध सुधा पूणव कचर मंगल कलस 
संसार भवन द्वारे । जे भत्क्त अमृत 
समस्त जीवने मोर हइणे चवस्तृत 
चनगूढ गंभीर, सवव कमे चदबे बल, 
व्यथव शुभ िेष्टारेओ कचरबे सफल 
आनंदे कल्याणे । सवव-पे्रमे चदबे तृत्प्त, 
सवव दुःखे चदबे िेम, सवव सुखे दीत्प्त 
दाहहीन ॥ 

संबचरया भव-अश्रुनीर 
चित्त रव ेपचरपूणव अमत्त गंभीर ॥ 
 

यात भावो्मादाच्या मत्ततेमध्ये नृत्यगीतात बुडून जाणारी, बाह्य चवर्श्ािे भान नष्ट करणारी प्रमत्त भक्ती 
आपणाला नको आहे असे प्रथम म्हटले आहे. नंतर शातं, अप्रमत्त अशा भक्तीिी यािना केली आहे. अशी 
भक्ती सवव कमांना बल देणारी, केवळ भौचतक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने चनरथवक असणाऱ्या शुभ व्यापारानंाही 
आनंद आचण कल्याण रूपात पचरणत करणारी, पे्रमात तृप्ती, दुःखात िेम आचण सुखात दाहहीन दीप्ती प्रकट 
करणारी असेल असा रवी्द्रनाथानंी आपला चवर्श्ास व्यक्त केला आहे. आणखी एके चठकाणी रवी्द्रनाथ 
म्हणतात : 

 
भावरे लचलत क्राोडे ना राचख चनलीन 
कमविेते्र कचर दाओ सिम स्वाधीन 
 

भावाच्या मृदू अंकावर मला झोपवनू टाकू नको, कमव िेत्रात मला समथव आचण स्वतंत्र कर, अशीि वीयािी 
मागणी त्याचं्या साचहत्यात चठकचठकाणी आढळते. रवी्द्रािें जीवनही सामाचजक उद्धाराच्या नानाचवध 
प्रयोगानंी भरून गेलेले चदसून येते. राजकारणाच्या धकाधकीतही त्यानंी आपला वाटा उिललाि होता. 
तथाचप आपल्या स्वभावधमाला अनुसरून चशिणिेत्र हेि आपले कमविेते्र त्यानंी बनचवले होते. त्या िेत्रात 
त्यानंी चनमाण केलेला चवर्श्भारतीिा आदशव हा साऱ्या चवर्श्ातील चवद्वानानंा मा्य झालेला आहे. 
चशिणिेत्रातील रवी्द्रािंी कामचगरी नवभारताला चवशषे उपयोगी पडणार आहे, अशी माझी दृढ खात्री आहे.  

 
चवर्श्ेर्श्रािी प्राप्ती करून घ्यावयािी असेल तर चवर्श्ाच्या सुखदुःखाशी समरूप झाल्याचशवाय ती 

होणार नाही हा चवर्श्ास ‘चवर्श्साथे योगे जेथाय चवहारो’ (प.ृ ९९), ‘भजन पूजन साधन आराधना’ (प.ृ १३१) 
या गीतात उत्तम तऱ्हेने व्यक्त झाला आहे. आपल्याि मनाच्या कोपऱ्यात दडून न बसता प्राणाच्या रथामध्ये 
आरूढ होऊन मी चवशाल चवर्श्ामध्ये केव्हा वावरेन, सुखदुःखाच्या सागरात झेप टाकून त्या सागरािे तरंग 
छातीवर कधी झेलीन अशी तळमळ ‘आमार एकला घरेर आडाल मेडे’ (प.ृ ८९), ‘एका आचभ चफरबो ना आर’ 
(प.ृ ९०), ‘जेथाय तोमार लुट हतेछे भवुने’ (प.ृ १०१) इत्यादी गाण्यातं आढळते. या तळमळीप्रमाणे 
रवी्द्रनाथानंी समाजसेवसेाठी आचण ग्रामीण जनतेच्या उद्धारासाठी पुष्ट्कळ प्रयोग केले. आपल्या संपत्तीिा 
फार मोठ्या प्रमाणात त्यागही केला, तथाचप भारतीय जनतेिे, चवशषेतः ग्रामीण जनतेिे दाचरद्र्य इतके 
भयानक आहे, चतिे अज्ञान इतके अगाध आहे की, कोणाही एका माणसािा त्याग- मग तो चकतीही 
उत्कटत्वाला पोिलेला असला तरी- पुरा पडणार नाही. भारतातील दचरद्रनारायणाशी त्याच्या दाचरद्र्यात 
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एकरूप होणे हे अत्यंत वैराग्यशील सेवकालाही सवांशाने साधण्यासारखे नाही. रवी्द्रनाथानंा ही जाणीव 
झालेली होती. हे ‘जेथाय थाके सबार श्रधम दीनेर हते दीन’ (प.ृ ११६) या प्रचसद्ध गीतात स्पष्टपणे चदसून 
येते.  

 
तत्त्वज्ञानदृष्टीने सुखदुःखात्मक सारा दृश्य प्रपिं एकाि तत्त्वािा चवस्तार असला आचण भावावेशात 

साऱ्या दं्वद्वािंा काही काळ चवसर पडत असला तरी जीवनाच्या व्यावहाचरक अवस्थेत दुःख आचण वैषम्य 
याचं्याशी सतत झगडण्यािी आचण त्याचं्यावर चवजय चमळचवण्यािी आवश्यकता असते. मानवी जीवनाच्या 
चवकासातील हे कठोर सत्य नाकारणाऱ्या कोणत्याही साधनेला जीवनसाधना म्हणून स्वीकारता येणार नाही. 
चतला चवकृतीि मानाव ेलागेल. कारण जीवन हे अखंड मंडलाकार आहे. त्यािे तुकडे पाडता येणार नाहीत. 
रवी्द्राचं्या जीवनदशानात जीवनािे हे अखंड ऐक्य साभंाचळलेले आहे. तत्त्वज्ञानातील अदै्वत आचण 
भत्क्तमागातील पे्रम यािंी पचरणती सामाचजक एकतेत, समतेत, स्वतंत्रतेत आचण बंधुतेत झाली पाचहजे. 
रवी्द्राचं्या सामाचजक आदशात या पचरणतीवर चवशषे जोर चदलेला आढळून येतो. ‘हे मोर दुभागा देशा’ (प.ृ 
११७) या त्याचं्या कचवतेत कहदुसमाजातील अस्पृश्यतेच्या रूढीिा अत्यंत तीव्रतेने चधक्कार केलेला आहे. 
मानवाच्या स्पशािा चतरस्कार केल्यामुळे मानवातील नारायणािा चतरस्कार होतो. आचण सामाचजक सुखात 
व स्मानात समाजाच्या काही भागाला सहभागी होऊ चदले नाही तर शवेटी साऱ्याि समाजाला दुःखात आचण 
अपमानात समान व्हाव ेलागते, हा जीवनािा कठोर कायदा स्पष्ट केला आहे. भारतीय संस्कृतीच्या चवकासात 
समतेिा सामाचजक आदशव चकत्येक शतके खंचडत झाल्यामुळे भारतीय समाजाला जडता आलेली होती. त्या 
जडतेतून त्याला जागृत करण्यािे कायव गेली शभंर वष ेभारतातील आधुचनक भाग्यपुरुष करीत आहेत. या 
पुरुषातं रवी्द्रनाथािें स्थान अगदी पचहल्या श्रेणीतले आहे. ‘हे मोर चित्त, पुण्य तीथे जागो रे धीरे’ (प.ृ ११२) 
या ‘गीताजंली’तील प्रचसद्ध गीतात भारतीय संस्कृतीच्या चवकासािे सूत्र रवी्द्रनाथानंी अचतशय उदात्त 
शब्दात दाखवनू चदले आहे. अनाचद कालापासून मानवािे नाना प्रवाह भारतात लोटत आलेले आहेत. अनायव 
आचण द्राचवड प्रवाहाशंी चमचश्रत होऊन आयािी वैचदक संस्कृती चनमाण झाली. चतच्याति शक, यवन, हूण, 
बबवर इत्याचदकाचं्या धारा चमसळून गेल्या आचण चतला कहदुसंस्कृतीिे स्वरूप लाभले. त्यानंतर इस्लामिा 
महानद कहदुस्थानात येऊन दाखल झाला. कहदंूिी गंगा आचण मुसलमानािंी यमुना याचं्या संगमाने 
कहदुसंस्कृतीला आणखी एका भव्य प्रयोगािी अवस्था प्राप्त झाली. आचण आता तर पािातत्य संस्कृतीने 
भारतीय जीवनात मोठाि कोलाहल माजवनू चदला आहे. तरी पण पािातत्याचं्या प्रवाहही पिवनू येथील 
संस्कृती अचधक व्यापक आचण पुष्ट होईल अशी उज्ज्वल आशादायक भचवष्ट्यवाणी या गीतात प्रकटली आहे.  

 
दुसऱ्या महायुद्धाने साऱ्या जगामध्ये आचण चवशषेतः आचशयातील आजपयंतच्या दचलत 

जनसमाजामध्ये नव्या आशा आचण नव ेप्रयत्न ज्मास आले आहेत. कहदुस्थान महात्मा गाधंींच्या नेतृत्वाखाली 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या समीप येऊन ठेपला आहे. अशा प्रसंगी रवीद्रािंा हा सामाचजक आदशव व्यवहारात 
येण्यािा काळ प्राप्त झाला आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. आचशयाच्या आचण जगाच्या नवरिनेच्या 
कायात रवी्द्राचं्या साऱ्याि जीवनदशवनािा महान उपयोग होणार आहे.  

 
१९४७ 
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२३ 
 

णवश्वकवी रवीन्द्रनाि ठाकूर 
 

राजा राममोहन राय यानंा आधुचनक भारताच्या चनमात्यातं प्रथम स्थान देण्यात येते. खरोखरीि ते 
पचहले आधुचनक भारतीय पुरुष होऊन गेले. त्याचं्या मृत्यलूा सव्वाश ेवष ेहोत आहेत. त्यानंी बगंालमध्ये नव्या 
चविारानंा प्रथम पे्ररणा चदली. जीवनाच्या सवव िेत्रातं सम्वयािी दृष्टी वापरून राजा राममोहन राय यानंी 
बगंालच्या द वारे भारताला नवजागृतीिा मंत्र चदला. आधुचनक बगंाली साचहत्याच्या दृष्टीने पाचहले तरीदेखील 
राजा राममोहन राय यािें कायव महत्त्वािे आहे. इतर आधुचनक भारतीय भाषापं्रमाणेि बगंालीिे पूवव साचहत्य 
पद्यमयि आहे. बगंाली गद्यािा पाया राजा राममोहन राय यानंी नव्यानेि घालून चदला. बचंकमिंद्रानंी त्या 
गह्यामध्ये सौंदयािा नवा आचवष्ट्कार करून चदला आचण रवी्द्रनाथानंी बगंाली गद्य कळसास पोिचवले. 
एवढ्या एकाि कायासाठी रवी्द्रनाथािें नाव बगंाली साचहत्यात अमर होण्यासारखे आहे. तथाचप, राजा 
राममोहन राय आचण बचंकमिदं्र या दोघानंी सुरू केलेल्या सवव प्रवृत्तींिा पूणव पचरपाक रवी्द्राचं्या साचहत्यात 
झाला असल्यामुळे बगंाली साचहत्याच्या दृष्टीने रवी्द्रािें स्थान अत्यंत श्रेष्ठपणािे ठरले आहे. 

 
बंगािमधीि तीन क्रांत्र्ा  
 

रवी्द्रनाथािंा ज्म झाला त्यावळेी बगंालमध्ये तीन क्रा्त्या िालू झालेल्या होत्या. राजा राममोहन 
राय यानंी धार्तमक आचण सामाचजक चविारात सुरू केलेली क्राा्ती ब्रह्मोसमाजाच्या रूपाने वाढीस लागलेली 
होती. रवी्द्रनाथािें वडील देवे् द्रनाथ हे त्या क्रा्तीिे स्वतःच्या आिरणाने त्यावळेी नेतृत्व करीत होते. 
आपला भारत-देश इंग्रजाचं्या दास्यातून मुक्त करण्यासाठी दुसरी क्राा्ती सुरू झालेली होती. योगी 
अरकवदािें मातामह राजनारायण बसु याचं्याकडे त्या क्राा्तीिे पौरोचहत होते. चतसरी क्राा्ती साचहत्यिेत्रात 
सुरू झालेली होती. कवी चबहारीलाल बचंकमिदं्र आचण मायकेल मधुसूदन हे या क्राा्तीिे यशस्वी पुरस्कते 
होते. रवी्द्राचं्या बाळपणी रवी्द्राचं्या प्रचतमेवर या तीनही क्राा्त्यािें खोलवर पचरणाम झालेले चदसून येतात. 

 
आध्र्ास्त्मक बैठकीचे स्वरूप 
 

ठाकुर घराणे हे कलकत्त्यात आचण सवव बगंालमध्ये अत्यंत पुढारलेले होते. रवी्द्रनाथ हे देवे् द्रािें 
सवांत कचनष्ठ पुत्र. ठाकुर घराण्यात चवद्या, कला, देशभक्तीिे उद्योग, स्वदेशीिे प्रयोग, स्त्रीचशिण आचण इतर 
सामाचजक सुधारणा इत्यादी चवचवध प्रवृत्ती सतत िाललेल्या असत. सुधारक म्हणून सनात्यािंा या 
घराण्यावर बचहष्ट्कारि असल्यामुळे ठाकुर घराण्यािे जीवन सववप्रकारच्या संकुचित रूढींपासून पूणवपणे मुक्त 
असे. कमवठपणाला तेथे मुळीि वाव नव्हता. देवेंद्रनाथ ठाकुर हे स्वतः कते समाजसुधारक होते आचण 
हरतऱ्हेच्या शिैचणक कायात सदैव चनमग्न असत. तथाचप त्याचं्या जीवनािी बैठक अध्यात्मावर उभी 
राचहलेली होती. उपचनषदातील शुद्ध ब्रह्मचवदे्यिी त्यानंी ज्मभर चनष्ठेने उपासना िालचवली. 

 
“ईशा वास्यं इदं सव ंयत ककि जगत्या ंजगत । 
तेन त्यक्तेन भ ुजीथाः मा गृघः कस्यत्स्यत धनम् ॥” 
 



 

अनुक्रमणिका 

या प्रचसद्ध औपचनषद मंत्राने त्यानंा ब्रह्मचवदे्यिा मागव उघडा करून दाखचवला होता आचण बाळपणी 
रवी्द्रानंा वचडलाकंडून याि मंत्राच्या द्वारा उपचनषदातील ब्रह्मचवदे्यिी दीिा चमळाली होती. देवे् द्राचं्या दीघव 
साधनेमुळे त्यानंा ‘महर्तष’ ही पदवी लाभली होती आचण महषीच्या प्रशा्त साचन्नध्यात रवींद्रनाथाचं्या जीवनािा 
स्वाभाचवक चवकास होत गेला. यामुळे रवींद्रनाथाचं्या चवभचूतमत्त्वािा पाया उपचनषदातील ब्रह्मचवदे्यनेि 
घडचवलेला आहे. जगतािे आचदतत्त्व सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप असले तरी ते मुख्यतः आनंदस्वरूप आहे 
आचण दृश्य चवर्श् हे त्या आनंदािे आचवष्ट्करण आहे असा रवीद्रानंा उपचनषदापंासून झालेला प्रधान सािात्कार 
आहे.  

 
‘आन्दरूपम् अमृतम् यत चवभाचत ।’ या प्रचसद्ध उपचनषद-विनािा ‘हे सवव दृश्य चवर्श् आनंदतत्त्वाने 

धारण केलेले रूप आहे’ असा रवींद्रनाथानंी अथव केलेला आहे. त्यामुळे रवींद्रािें अध्यात्म परंपरागत 
अध्यात्माप्रमाणे चनत्ष्ट्क्राय, परलोकपरायण, समाजचवमुख झाले नाही. याच्या उलट, त्यािंी जीवनदृष्टी केवळ 
जडवादी, चवलासपरायण ककवा व्यत्क्तचनष्ठही बनली नाही रवींद्रनाथाचं्या आध्यात्त्मक बठैकीिे हे स्वरूप 
िागंले समजून घेतले म्हणजे त्याचं्या सवव जीवनािा व साचहत्यकलािंा अथव समजण्यास अडिण पडत नाही. 

 
रवींद्रनाथािंी प्रचतभा चवचवधरंगी आचण चवर्श्तोमुखी आहे. संत, साचहत्त्यक, कलावतं, तत्वज्ञ, 

चशिणसुधारक, चवर्श्शातंीिे उपासक अशा चवचवध रूपानंी त्यािें जीवन समृद्ध झालेले आहे. या सवव शक्तींिा 
चवकास त्याचं्या दीघव आयुष्ट्यात सतत होत राचहलेला चदसतो. वयाच्या पन्नाशीपयंत त्याचं्या कायािे िेत्र 
बगंाल प्रातंापुरतेि मयाचदत राचहलेले होते. परंतु १९१३ मध्ये त्याचं्या ‘गीताजंली’ला ‘नोबेल प्राइझ’ नावािे 
प्रख्यात चवर्श्पाचरतोचषक चमळाल्यानंतर साऱ्या जगािे लि त्यािेकडे धावनू गेले. तेव्हापासून त्याचं्या पार्तथव 
देहाला मृत्य ू येईपयंत, म्हणजे सुमारे अडीि तीन तपािंा काळ, त्यािंी कामचगरी जागचतक िेत्रात िालू 
राचहली होती. त्यािें ‘शातंीचनकेतन’ ही लहानशी शाळा राचहली नाही. चतला ‘चवर्श्भारती’िे चवशाल स्वरूप 
लाभले. ‘यत्र चवर्श्ं भवचत एकनीडम् ।’ या मुद्रावाक्यात व्यक्त झालेल्या व्यापक संकल्पाला प्राणप्रचतष्ठा 
चमळाली. जगातील सवव राष्ट्रानंी, सवव चवद्यापीठानंी व सवव साचहत्यसंस्थानंी रवींद्रनाथानंा चनमंत्रणे देऊन 
त्याचं्या उत्साहाने सत्कार केला आचण त्यािंा मानवतेच्या ऐक्यािा व पे्रमािा संदेश त्याचं्या तोंडून ऐकला. 
बगंालिे कवी आता चवर्श्ािे कवी झाले आचण शाचंतचनकेतनमधले गुरुदेव खरोखरीि जगद गुरू बनले. 

 
णवश्वमानवाचा आदशय 
 

रवींद्रनाथाचं्या बालपणी ज्या तीन क्राातं्या िालू असल्यािे म्हटले त्या तीनही क्राातं्यांत त्यानंी पुढे 
स्वतः पुष्ट्कळ कामचगरी केलेली आहे. राजा राममोहन राय यानंी सुरू केलेल्या धमवचविारातंील क्राातंीला 
रवींद्रनाथानंी आपल्या जीवनात अत्यंत व्यापक स्वरूप चदले. महर्तष देवेंद्रनाथानंी या क्राातंीला उपचनषदातील 
ब्रह्मचवदे्यिा खंबीर आधार चमळवनू चदला आचण रवींद्रनाथानंी त्याि ब्रह्मचवदे्यच्या आधारावर चवशाल 
मानवधमािी इमारत उठवनू चदली. रवींद्रनाथानंी ब्राह्मो-समाजाच्या प्राथवनामंचदरातूंन शकेडो प्रविने चदली 
असली आचण ब्राह्मसंगीत म्हणून अनेक उपासनागीते स्वतः रिून गाचयली असली तरी ते ब्राह्मोसमाजाच्या 
सापं्रदाचयक पचरवषे्टनात कधीि गुंतून पडले नाहीत. याबद्दल कट्टर ब्रह्मसमाजीयानंा चवषादि करावा लागला 
आहे. त्याचं्या प्रख्यात ‘गोग’ कादंबरीत अशा संकुचित कट्टर सापं्रदाचयकािंी खूप थट्टा उडवलेली आहे. ‘The 
Religion of Man’ या त्याचं्या प्रख्यात गं्रथात त्यानंी आपल्या ‘मानवधमा’िे िागंले चवशदीकरण केले आहे. 
रवींद्रािंा चवर्श्मानवािा आदशव आजच्या जगाला आनंदाने स्वीकारता येण्यासारखा आहे.  
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राजकीर् कामणगरी 
 

भारताच्या राजकीय मुक्ततेच्या कायातही रवींद्रनाथानंी फार मोठी कामचगरी बजावलेली आहे. 
भारतमुक्ततेिी दीिा सशस्त्र क्रााचंतकारकाचं्या संगतीत रवी्द्रनाथानंा बाळपणीि चमळाली होती. तथाचप त्या 
मागािा प्रत्यि आिार त्यािें हातून कधीि झाला नाही. यािे कारण भ्याडपणा नव्हे. रवींद्रनाथ हे अत्यंत 
चनभवय वृत्तीिे पुरुष होते. त्याचं्या जीवनात चवलाचसताही नव्हती. पण स्वातंत्र्यािी त्यािंी कल्पना 
पचहल्यापासूनि व्यापक होती. केवळ राजकीय फेरफारानंी भारतािे दास्य दूर होऊ शकणार नाही अशी 
त्यािंी चविाराने खात्री झालेली होती. भारताच्या मुक्तीसाठी भारतीय लोकािें मन आचण बुद्धी ही पूणव चनभवय 
आचण स्वतंत्र झाली पाचहजेत असा त्यािंा चसद्धातं होता. कहदुस्थानात कग्गे्रसच्या स्थापनेपासून जे 
अजवचवनंत्यािें नेमस्त राजकारण िालले होते, त्यािे रवी्द्रनाथानंा कधीि आकषवण वाटले नाही. पण 
वगंभगंाच्या तीव्र आघाताने त्याचं्या स्वाचभमानी वीरवृत्तीला जोरािी िालना चमळाली आचण 
शाचंतचनकेतनातील आपल्या नव्या शिैचणक प्रयोगातून बाहेर येऊन सामुदाचयक आंदोलनात ते दाखल झाले. 
वगंभगंानंतरच्या चवराट िळवळीत ते अरकवदाचं्या बरोबरीने बगंालिे पुढारीपण करीत होते. यावेळी त्यानंी 
अत्यंत स्फूर्ततदायक गीते रचिली आचण अनेक प्रबंधातूंन भारतीय समाजाच्या सवांगीण स्वातंत्र्यािा मागव 
शोधला. राजकीय दृष्ट्या अत्यंत तीव्र चविारािे अनेक लेखही या वळेी त्यानंी चलचहले. ‘स्वदेशी समाज’ 
नावाच्या चनबंधसंग्रहात त्यानंी भारतीय स्वातंत्र्यासंबंधी प्रकट केलेली मीमासंा आजच्या स्वतंत्र भारताला 
पुष्ट्कळि उद बोधक ठरण्यासारखी आहे. वगंभगंाच्या िळवळीतून दहशतवादािी जी चवकृती चनमाण झाली 
चतच्यामुळे ते प्रत्यि िळवळीतून चनवृत्त झाले. तथाचप त्याचं्या साचहत्यातून राजकीय समस्यािंा ऊहापोह 
िाललाि होता. करबदंी, चनःशस्त्र प्रचतकार, सत्याग्रह, यािंा पुरस्कार त्याचं्या चकत्येक कादंबऱ्यातूंन आचण 
नाटकातूंन त्या काळी केलेला आढळतो. आचण म्हणूनि महात्मा गाधंींनी प्रथम दचिण आचफ्रकेत आचण नंतर 
कहदुस्थानात सत्याग्रहािी जी अनेक आंदोलने केली, त्यात प्रत्येक वळेी रवींद्रनाथानंी गाधंीजींिी उत्साहाने 
साथ केलेली आढळते. यावरून राजकीय िेत्रातील रवी्द्रनाथाचं्या कामचगरीिे स्वरूप स्पष्ट होण्यासारखे 
आहे. वगंभगं रद्द झाल्यानंतर १९११ च्या चडसेंबरात कलकत्ता येथे भरलेल्या कग्गे्रसच्या अचधवशेनात 
रवी्द्रनाथािें ‘भारतचवधाता’ हे प्रभावी राष्ट्रीय गीत प्रथम गाचयले गेले. आचण भारताला स्वातंत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर रवी्द्रनाथाचं्या त्याि गीताला अचधकृत राष्ट्रगीत म्हणून मा्यता लाभली. याति 
रवी्द्रनाथाचं्या राजकीय कामचगरीिा पुरेसा गौरव झाला असे मानता येईल. 

 
‘संतांच्र्ा िीिेतून नीतीचा जन्द्म’ 
 

रवी्द्रनाथाचं्या बालपणी साचहत्यिेत्रातही एक मोठी क्राातंी िाललेली होती असा उल्लेख यापूवी 
आला आहे. या क्राातंीिा झेंडा रवी्द्रनाथानंी बगंाली साचहत्यात सववत्र अखंड नािचवला आचण आपल्या 
असामा्य प्रचतभासामर्थ्याने बगं साचहत्याला चवर्श्साचहत्यात मोठ्या मानािे स्थान चमळवनू चदले.  

 
‘चनझवरेर स्वप्नभगं’ नावाच्या अगदी तरुणपणी चलचहलेल्या कचवतेत : 
 

‘आचम ढाचलबो करुणाधारा 
आचम भाचगयो पाषाणकारा 
आचम जगत प्लाचबया बेडाबो गाचहया 

आकुल पागल-पारा’ 
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या शब्दातूंन जे चनझवरािे मनोगत व्यक्त करण्यात आले आहे ते जणू कवी स्वतःिेि मनोगत वणवन करीत आहे 
असे चदसते. 

 
‘एतो कथा आढे एतो गान आढे, 

एतो प्राण आढे मोर’ 
 

हे शब्द तर त्याचं्या दीघव जीवनातील सुदीघव साचहत्यसेवेला अिरशः लागू पडतात. 
 

‘जे चदन जगते िले आचस 
कोन् मा आमारे चदचल शुधु 
एइ खेलाबार बग्चश ।’ 
 

या शब्दातं रवींद्रनाथ जगदंबेशी पे्रमाने तक्राार करतात की, ‘मला तुययापासून केवळ खेळण्यासाठी बासरीि 
चमळालेली आहे.’ परंतु त्यानंी आपले व्यत्क्तमत्व केवळ कल्पनेच्या रंगात बुडवनू ठेवले नाही. अथवा 
स्वतःच्याि सुखदुःखात मग्न होऊ चदले नाही. कारण ‘जो माणूस स्वाथवमग्न होऊन बहत जगतापासून चवमुख 
होतो तो कधी वािू शकत नाही,’ यािी अनुभतूी त्यानंी चमळचवली होती. जीवनाच्या सािात्कारासाठी सत्यािा 
धु्रवतारा करून चवर्श्जीवनाच्या महान् सागरात चनभवयपणे चशराव ेलागते, त्याच्या तरंगावर नाित जाण्यािी 
चहम्मत चमळवावी लागते, मृत्यिूी भीतीदेखील कजकावी लागते, हे रवी्द्रनाथानंा िागंले उमजले होते. यामुळे 
‘संताचं्या लीलेतून नीतीिा ज्म होतो’ या ज्ञानेर्श्राचं्या विनाप्रमाणे रवी्द्रनाथाचं्या बासरीने केलेले खेळ 
चवर्श्ाच्या कल्याणाला सदैव कारणीभतू होतील यात आियव नाही. 

 
काणिदासाचे काव्र् व ज्ञानेश्वराचे अध्र्ात्म 
 

रवींद्रािंी प्रचतभा बहुरंगी होती. ते साचहत्याचद कलािें चनमाते होते, पण त्याबरोबरि ते श्रेष्ठ प्रतीिे 
साचहत्यसमालोिकही होते. त्यानंी प्रािीन संस्कृत काव्ये, प्रािीन व अवािीन बंगाली साचहत्य, यािेंचवषयी 
अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीिे समालोिनात्मक लेख चलचहलेले आहेत. ‘प्रािीन साचहत्य’, ‘आधुचनक साचहत्य’ इत्यादी 
त्यािें चनबंधसंग्रह चवद्व्मा्य झालेले आहेत. साचहत्याच्या ताचत्त्वक स्वरूपाचवषयीदेखील त्यानंी बंगालीमधून 
आचण इंग्रजीमधून पुष्ट्कळ रहस्योद ग्राही चवविेन केले आहे. साचहत्य अथवा कला यािें प्रयोजन आनंद हेि 
आहे असे त्यािें मत आहे. ‘Art For Art’s sake’ याि पंथािा त्यानंी पुरस्कार केला आहे. पण असे असूनही 
त्याचं्या कलामूल्यातं जीवनाच्या श्रेष्ठ मूल्यानंा वगळलेले नाही. इतकेि काय पण त्याचं्या दृष्टीने साचहत्य हे 
मानवाच्या मुक्तीिे अत्यंत श्रेष्ठ साधन होऊ शकते. उथळ बोधवादािी त्यानंी खूप टर उडचवली आहे. तथाचप 
त्याचं्या साचहत्यािी तुलना आधुचनक वास्तववादी कलावतंाशंी होण्यासारखी नाही. त्यािें साचहत्य हे 
कोणत्याही भाषेतील श्रेष्ठ संतसाचहत्याशी तुचलता येण्यासारखे आहे. यािे कारण लचलत आनंदाच्या 
प्राप्तीसाठी देखील माणसाला आपल्या लोभमोहादी चवकारापंासून मुक्त व्हावे लागते, असा रवी्द्रनाथािंा 
चसद्धातं आहे. तथाचप त्याचं्या साचहत्यात सामा्यतः संतसाचहत्यात आढळून येणाऱ्या साकेंचतक गोष्टी नाहीत. 
संसारकनदा, वैराग्यािा एकसुरी उपदेश, असंभाव्य पौराचणक गोष्टी, ईर्श्री लीलेिे अंतंबद्ध वणवने, 
नामस्मरणाचद साधनािंा बेसुमार बचडवार, मूर्ततपूजेिे कंटाळवाणे प्रकार, चनसगवसौंदयाचवषयी बेचफकीरी 
इत्यादी कोणतेि प्रकार रवी्द्र-साचहत्यात, अगदी त्याचं्या ‘गीताजंली’तही आपणाला आढळणार नाहीत. 
तरी देखील रवी्द्रािें काव्य हे सािात्कारी काव्य आहे यािा प्रत्यय आल्याचशवाय मात्र राहात नाही. रवींद्रानंी 
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चनसगवसौंदयातून, बालकाचं्या चनहेतुक क्राीडातूंन, पे्रमी जनाचं्या परस्पर पे्रमातून, मानवाचं्या सुखदुःखातून, 
जीवनातून आचण मरणातूनही ईर्श्राच्या लीलेिे आनंददशवन घडते. त्यािंी काव्यसाधना हीि त्यािंी 
धमवसाधना आहे. काचलदासािे काव्य आचण ज्ञानेर्श्रािें अध्यात्म यािंा एकत्र संगम रवी्द्राचं्या काव्यसंपत्तीत 
आढळून येतो, हे रवींद्रनाथािें खास वैचशष्ट्य आहे असे माझे स्वतःिे मत आहे. 

 
‘कीतीपेक्षाही मोठे’ 
 

रवींद्रनाथामंध्ये भारतीय संस्कृतीच्या सवव मंगलगुणािें मीलन झालेले आढळते. भारतीय 
संस्कृतीच्या इचतहासात संसारचवमुख वैराग्यािी एक परंपरा प्रािीन काळापासून िालत आलेली आहे. 
त्यािप्रमाणे चवलासवादी कलावतंािंीही दुसरी एक परंपरा चततकीि जुनी असलेली आढळते. 
रवींद्रनाथामंध्ये या दोनही परंपरातंील सद गुणािंा सुरेख सम्वय झालेला चदसून येतो. ‘वैराग्यसाधने मुत्क्त, 
से आमार नय । 
 

असंख्य बंधन माझे महानंदमय 
लचभबो मुत्क्तर स्वाद ।’ 

 
या त्याचं्या प्रचसद्ध घोषणेत त्यािंी सासं्कृचतक दृष्टी स्पष्टपणे व्यक्त झालेली आहे. रवींद्रनाथ हे स्वभावतःि 
सौंदयोपासक आहेत आचण त्यानंी जीवनातील अचखल वस्तंूमध्ये सौंदयािे दशवन घेतलेले आहे. त्यानंी 
बगंालमध्ये प्रचतचष्ठत घराण्यातूंन नृत्य आचण नाय यािेंचवषयी स्त्रीपुरुषानंा गोडी वाटेल असे संस्कारी 
वातावरण चनमाण केले. चवर्श्भारतीतील चवद्याथी-चवद्यार्तथनी रवींद्रनाथाचं्या अनेक नृत्यगीतािें व 
नृत्यनायािें कायवक्राम करून दाखचवतात. त्यावळेी अचभरुिीिी उच्च पातळी यत्त्कंचित ही न सोडता शुद्ध 
कलेिा आचवष्ट्कार कसा करता येण्यासारखा आहे यािे उत्तम चनदशवन पाहावयास चमळते. रवींद्रनाथ हे स्वतः 
उत्तम नट होते. स्वतः चलचहलेल्या नाटकातंील अनेक भचूमका त्यानंी अनेक वळेा करून दाखचवलेल्या आहेत. 
कला म्हटली की थोडाबहुत सभ्यपणाला फाटा चमळालाि पाचहजे अशी पुष्ट्कळािंी समजूत असते. ही समजूत 
तत्त्वतः पूणवपणे िुकीिी आहे हे रवींद्रनाथानंी आपल्या जीवनात चसद्ध करून दाखचवले हा त्यानंी केलेला 
मोठाि कला चवक्राम होय असे समजले पाचहजे. भारतीय कलावतंांपुढे रवींद्रनाथानंी अत्यंत योग्य असा आदशव 
उभा केलेला आहे.  

 
रवींद्रनाथािें व्यत्क्तमतत्व सववि िेत्रात स्वतंत्रतेने प्रकट झालेले आहे. त्यािंी वृत्ती इतकी 

असापं्रदाचयक होती की त्यानंी आपला स्वतःिा एकही संप्रदाय चनमाण केला नाही. त्यािंी प्रचतभा ही 
खरोखरि नवनवो्मेषशाचलनी होती. यामुळे साचहत्यािे नव ेनवे प्रकार शोधून काढण्यात ती सदैव गुंतलेली 
असे. गद्यलेखनािे देखील त्यानंी अनेक प्रयोग करून ठेवले आहेत. प्रचतभेच्या आचवष्ट्कारािी त्यािंी िेते्रही 
सतत बदलत गेली आहेत. साचहत्य, संगीत, नृत्य, नाय, चित्र इत्यादी चवचवध प्रकारािंा त्याचं्या प्रचतभेने 
नवा नवा आश्रय शोधला आहे. 

 
‘तोमार कीर्ततर िेये तुचम जे महत 
ताइ तव जीवनेर रथ 
पिाते फेचलया जाय कीर्ततरे तोमार वारंवार॥’ 
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या ओळीत म्हटल्याप्रमाणे रवींद्रनाथ हे आपल्या कीतीहून मोठे होते आचण म्हणूनि त्याचं्या जीवनािा रथ 
त्याचं्या कीतीला वारंवार मागे टाकून पुढेि धावत गेलेला आहे. त्यािें समृद्ध जीवन अनंतात चवलीन झाले 
असले तरी त्यानंी मागे ठेचवलेले आपार साचहत्य त्याचं्या जीवनसमृद्धीिे दशवन करून देण्याला आजही समथव 
आहे. त्याच्या अध्ययनाति यापुढेही आपणाला त्यािें दशवन होत राहील. 

 
१९५५ 
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२४ 
 

रवीन्द्रनािांच्र्ा प्रणतभेचे स्वरूप 
[टागोर-साचहत्य, कला, चविार (संपादक अ. के. भागवत) ह्या पुस्तकािी प्रस्तावना.]  

 
धमे ते धीर्ताम् बुणद्धः । 

मनस्तु महदस्तु च ॥ 
 

‘महाभारत’, १५-१७-२१ 
 

भारतात गेल्या शभंर वषांत थोर थोर चवभतूी चनमाण झाल्या. त्या सवांत रवी्द्रनाथ ठाकूर याचं्या 
चवभचूतमत्त्वािे स्वरूप अत्यंत वैचशष्ट्यपूणव असलेले आढळते. त्यानंा केवळ कवी म्हणून सामा्यतः ओळखले 
जाते. पण ते एक चवशाल प्रचतभेिे व्यापक महापुरुष होते हे नीट समजून घेतले पाचहजे. कधी या शब्दािा 
प्रािीन वैचदक-वाङ्मयात जो चवस्तृत अथव मानलेला आहे तो लिात घेऊन त्यानंा कवी म्हणण्यास हरकत 
नाही. कवी म्हणजे जीवनािे संपूणव दशवन घेतलेला प्रचतभासंपन्न महापुरुष. रवी्द्रनाथािंी प्रचतभा अशा 
महापुरुषािी होती. रवी्द्रनाथाइंतके संपन्न व्यत्क्तमत्त्व फारि क्वचित पहावयास चमळते. बाळपणापासून 
त्यानंा अनेक-चवध संस्कार चमळाले. त्यानंी स्वतः आपल्या भोवतालच्या पचरत्स्थतीिे िागंले वणवन करून 
ठेचवले आहे: 

 
“ज्या जगात मी प्रथम नेत्र उघचडले ते अगदीि एकाकी असे होते” असे त्यानंी म्हटले आहे. हा 

एकाकीपणा अगदी अलौचककि होता. ठाकूर घराण्यािी नौका रवी्द्रनाथाचं्या ज्मापूवीि समाजािा नागंर 
उिलून दूर पक्क्या घाटाच्या बाहेर येऊन लागली होती. सामाचजकदृष्ट्या ठाकूर घराणे बचहष्ट्कृत झालेले 
असल्यामुळे रूढीिी बंधने स्वाभाचवकि तुटलेली होती. पुरातन कालाच्या पारंपचरक जीवनािा प्रवाह जसा 
ठाकूर घरापासून दूर गेला होता त्याप्रमाणेि जु्या काळच्या संपत्तीच्या प्रवाहालाही ओहटी लागलेली होती. 
रवी्द्रनाथ म्हणतात, “श्रीमंतीमध्ये माझा ज्म झाला नव्हताि, पण श्रीमंतीच्या स्मृतीमध्येही तो झाला 
नव्हता.” मोठ्या देशापासून दूर असलेल्या तुटक बेटावरल्या झाडाझुडपाचं्या ककवा जीवज्तंूच्या स्वाभाचवक 
स्वातंत्र्याप्रमाणे ठाकूर कुटंुबात एकाकीपणािे स्वातंत्र्य नादंत असे. वशेभषेूत, वाणीत आचण एकंदर 
िालिलणुकीत ठाकूर घराण्यािी चवचशष्ट लकब असे. त्या वळेच्या चशचित बगंाली समाजाने बगंाली भाषेला 
आपल्या घरातल्या अ्तःपुरात ढकलून चदले होते. सवव व्यवहार इंग्रजीत िालत असे. पण ठाकुराचं्या घरात 
ही चवकृती चशरलेली नव्हती. तेथे बगंाली भाषेचवषयी उत्कट पे्रम असे. सवव व्यवहारात ठाकूर मंडळी बगंाली 
भाषेिाि उपयोग करीत असत. देवे् द्रनाथ ठाकुराचं्या जीवनाला उपचनषदापंासून पे्ररणा चमळालेली 
असल्यामुळे ठाकूर घराण्यािा भारताच्या प्राक-पौराचणक युगाशी घचनष्ट संबंध चनमाण झालेला होता. 
रवी्द्रनाथ अगदी बाळपणी, बहुधा दररोज, उपचनषदाचं्या श्लोकािंी शुद्ध उच्चारात अखंड आवृत्ती करीत 
असत. साधारणतः बगंालमधील धमवसाधना उद्दाम भावावगेाने भरलेली असते. पण रवी्द्रनाथाचं्या भोवती 
त्याचं्या वचडलानंी उभी केलेली उपासना शातंसमाचहत स्वरूपािी होती. देवेंद्रनाथानंा महषी ही पदवी 
लावलेली आढळते. त्यािें जीवन शाचंतसाधनेति व्यतीत होत असे. बोलपूरजवळच्या उघड्या माळावर 
शात््तचनकेतन या नावाने देवे्द्रनाथानंी आपला आश्रम स्थापन केला होता व तेथे ते आपल्या उत्तर आयुष्ट्यात 
दीघव काळ उपासना करीत असत. या सवव पचरत्स्थतीिा रवी्द्रनाथाचं्या मनावर बाळपणीि अचतशय दृढ 
पचरणाम झालेला होता. आश्रम-जीवनािे त्यानंा चवलिण आकषवण वाटत असे.  



 

अनुक्रमणिका 

याच्या बरोबरि रवी्द्रनाथाचं्या वडील ब्धुमंडळीत इंगे्रजी साचहत्याच्या आनंद भरून राचहलेला 
असे. शके्सचपयरच्या नायरसािा आस्वाद घेण्यात ही मंडळी दंग असत. सर वॉल्टर स्कॉट यािाही प्रभाव 
प्रबल होता. देशप्रीतीिा मधुर सुगंधही ठाकूर घराण्यात भरून राचहलेला असे. कहदु मेळ्यािा चविार आचण 
त्यािी तयारी करण्याच्या कामी ठाकूर घराण्यातील सवव मंडळींना मोठा उत्साह वाटत असे. रवी्द्रनाथ 
म्हणतात, “ज्योचतदादाने एक गुप्त सभा स्थापन केली होती. चतिी बठैक एका पडक्या घरात होई. ऋग्वदेािी 
पोथी, मृताच्या डोक्यािी कवटी व नागवी तरवार याचं्या द्वारा चतिे अनुष्ठान िाले. राजनारायण बसू चतिे 
पुरोचहत होते. त्या चठकाणी आम्हाला भारतोद्धारािी दीिा चमळाली.” 

 
कलकत्ता शहरात अजून दगडी रस्ते झाले नव्हते. चगरण्याचं्या धुराने आकाशािे मुख अद्याचप 

काळवडंले नव्हते. गोड्या तेलाच्या चदव्याच्या मंद प्रकाशात िटईवर बसून म्हाताऱ्या दासीजवळ रवी्द्रनाथ 
रूपककथा ऐकत बसत. ते म्हणतात, “या चनस्तब्धप्राय जगामध्ये मी एका कोपऱ्यातील माणूस- लाजाळू, 
मूक, चनिल असा होतो.” 

 
“आणखी एका कारणाने मी चवशोचभत झालो होतो. मी शाळेतून पळून गेलेला मुलगा. परीिा चदली 

नाही. पास झालो नाही. मायया भावी काळासंबधंी माझे चशिक हताश झालेले. शालागृहाच्या बाहेरिा जो 
अचनबंध अवसर त्यात माझे मन भटक्या लोकापं्रमाणे संिार करीत असे.” 

 
एकाकीपणाच्या अचनबंध स्वातंत्र्यात वाढत असतानाि बाल रवी्द्रानंा कचवतेिा छंद जडला. 

रवी्द्रनाथ स्वतःि म्हणतात, “‘पयार’, ‘चत्रपदी’ इत्यादी छंदाचं्या अ्तःपुरात आपला अचनबंध अचधकार आहे 
या जाचणवचे्या अक्ला्त उत्साहाने मी चलचहण्यात मस्त होऊन गेलो. अष्टािरी, षर् अिरी, दशािरी 
पद्यामंधून चवचवध प्रकारे शब्दािें चवभाग करून घराच्या कोपऱ्यात माझा छंदाच्या घडामोडीिा खेळ िालू 
झाला.” हा खेळ खेळणाऱ्या बालकाला घरात देखील चवपुल स्वातंत्र्य लाभले. रवी्द्रनाथानंी वर्तणले आहे, 
“चपतृदेव चहमालयात असत. घरात वडील बधूं कतेसवरते होते. ज्योचतदादानंा मी सवांहून अचधक मानीत 
असे. त्यानंी मजवर बाहेरून कोणतेि बंधन लादले नाही. मी त्याचं्याशी वादचववाद करीत असे. नाना 
चवषयावंर बरोबरीच्या नात्याने ििा करीत असे. बालकािंाही आदर करावा हे त्यानंा ठाऊक होते. मायया 
मानचसक स्वातंत्र्याच्या द्वारेि त्यानंी मायया मनोचवकासाला साहाय्य केले.” 

 
रवी्द्रनाथाचं्या लहानपणी सुरू झालेल्या या साचहत्यसाधनेत या जगावगेळ्या बालकािी 

रीचतभगंािी प्रवृत्ती स्वभाव-चसद्धि होती. त्या वळेच्या साचहत्त्यकामंध्ये रवी्द्रनाथ वयाने सवांहून लहान व 
चशिणाने सवांहून अपक्व होते. “त्या वळेच्या साचहत्त्यकानंी आपल्या बोलण्याने वा चलचहण्याने मला उते्तजन 
चदले नाही. मायया अध्या कच्च्या चलचहण्याला ते थोडेबहुत हसत असत. पण ते काही कनदकािे हास्य नसे. 
म्हणून उते्तजनािा अभाव असताही रूढपद्धतीच्या चवरुद्ध रीतीने मी आपले चलखाण आपल्या इच्छेप्रमाणे 
चनमाण करू लागलो.” 

 
चनसगािे चवलिण आकषवण रवी्द्रनाथानंा अगदी बाळपणापासूनि होते. “केव्हा केव्हा चतसऱ्या 

मजल्याच्या गच्चीवर एका बाजूला चरकामपणाच्या वळेी आपल्याशीि आकाशकुसुमािंी माळ ओवीत, तर 
केव्हा केव्हा गाजीपूरच्या जुनाट कनबवृिाखाली बसून चवहीरीच्या पाण्याने बागेिे कशपणे िाले, त्यािा 
करुणध्वनी ऐकता ऐकता आपली कल्पनानौका अहेतुक वदेनेने भरून चतला समीपच्या गंगाप्रवाहात दूर 
सोडून देत मी आपला काळ घालवीत असे.” 
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बालवयाति रवी्द्रनाथानंा इंग्लंडमध्ये जाण्यािी संधी चमळाली. तेथील समाजािे चनरीिण 
करण्यािी, त्याचं्या साचहत्यसंपदेशी पचरिय करून घेण्यािी व त्याचं्या स्वातंत्र्यवादी उदार वृत्तीिी प्रत्यि 
ओळख पटण्यािी ही संधी रवी्द्रनाथािें व्यत्क्तमत्त्व संपन्न करण्यास चवशषे कारणीभतू झाली असल्यास 
नवल नाही. 

 
अशा रीतीने अगदी बालपणापासूनि रवी्द्रनाथािें जीवन अध्यात्म, चनसगव आचण साचहत्य याचं्या 

उपासनेत चवकचसत झालेले आहे. स्वातंत्र्याच्या चवशाल अवकाशात ते पचरपुष्ट झालेले आहे. कोणत्याही 
सामाचजक वा वैिाचरक रूढ बधंनानंी कोठेही जखडून राचहलेले नाही. स्वतःच्या अनुभतूींशी प्रामाचणक 
राहण्यािी त्याला नेहमीि सवय लागलेली आहे. रवी्द्रनाथािें सारे सामर्थ्यव आचण सारे सौंदयव या 
संस्काराति साठचवलेले आहे असे म्हणण्यास कसलीि हरकत चदसत नाही. 

 
राजा राममोहन रॉय, ईर्श्रि्द्र चवद्यासागर आचण देवे् द्रनाथ ठाकूर या तीन महापुरुषाचं्या 

िाचरत्र्यािा रवी्द्रनाथाचं्या जीवनावर फार खोलवर पचरणाम झालेला चदसून येतो. राजा राममोहन रॉय हे 
भारतातील पचहले आधुचनक पुरुष होत. शतकानुशतके त्स्तचमत व जड होऊन पडलेल्या भारतीय मनाला 
त्यानंी प्रिडं धक्का चदला व जीवनािा सवंगीण चविार करण्यािी नवी दृष्टी चदली. ईर्श्रिदं्रानंी सामाचजक 
सुधारणेला आवश्यक असलेली बुचद्धप्रामाण्यािी चनभवयता चशकचवली. देवे् द्रनाथानंी या नवचविारानंा प्रािीन 
उपचनषदाचं्या आध्यात्त्मक अनुभतूीवर आरूढ केले. त्यासाठी उ्मुक्त आध्यात्त्मक साधनेिा मागव शोधून 
काढला. रवी्द्रनाथानंी आपल्या जीवनात या तीनही नव्या शक्तींिा संपूणव सम्वय साधला व त्याला 
सासं्कृचतक साधनेिी व्यापक बठैक चमळवनू चदली. या तीनही चवभतूींिे आपले ऋण रवी्द्रनाथानंी 
‘िचरत्रपूजा’ या गं्रथात अत्यंत भावपूणव शब्दातं व्यक्त केलेले आढळेल. 

 
रवी्द्रनाथाचं्या जीवनात प्रािीन ऋषींच्या सम्वयदृष्टीिा उच्चाकं गाठलेला चदसून येतो. औपचनषद 

ऋषींनी आपल्या जीवनदशवनात त्याग आचण भोग यामधील चवरोध शमचवलेला आढळतो. ‘त्यक्तेन भञु्जीथाः’ 
हा त्यािंा महामंत्र आहे. रवी्द्रनाथािें दीघव जीवन या मंत्राच्या उपासनेति खिी पडलेले आहे. आपल्या 
असामा्य प्रचतभासामर्थ्याने त्यानंी या मंत्रािा चवचनयोग जीवनातील साऱ्या समस्यािंा उकल करण्याकडे 
केलेला चदसून येतो. जीवनािे एक पचरपूणव दशवन रवी्द्रनाथानंी भारताला आचण जगाला चदलेले आहे. 

 
जीवनात चवचवधता आहे आचण एकताही आहे. एकतेच्या आकषवणाने चवचवधतेिा अवमान करण्यािी 

अथवा चवचवधतेच्या आकषवणाने एकता नाकारण्यािी िूक अनेक चठकाणी झालेली इचतहासात आढळून 
आलेली आहे. जीवनातील साऱ्या दुःखािे व वैफल्यािे बीज या िुकीति भरून राचहले आहे असे 
रवी्द्रनाथािें प्रचतपादन आहे. भौचतक आचण आत्त्मक या चद्वचवध अनुभवातं वैर नाही. उलट ते दोनही अनुभव 
एक- एकमेकािें पूरक आहेत हे आधुचनक काळात रवी्द्रनाथाइंतके कोणीि उत्तम तऱ्हेने दाखचवलेले नाही. 
जड आचण िेतन, सा्त आचण अन्त, साकार आचण चनराकार, व्यक्ती आचण समष्टी, प्रपिं आचण परमाथव, 
चवर्श् आचण चवर्श्ेर्श्र यामंधील आत्यंचतक चवरोध रवी्द्रनाथानंी आपल्या सौंदयवपूणव साचहत्याने नाहीसा करून 
टाकलेला आहे. त्यािंी जीवनसाधना आचण त्यांिी साचहत्य-साधना ही इतकी एकरूप आहे की, एकीिा अथव 
दुसरीचशवाय उलगडति नाही. रवी्द्रनाथाचं्या साचहत्यािा चविार करताना या गोष्टीिे कधीही चवस्मरण 
होऊ देता कामा नये. खुद्द रवी्द्रनाथानंी या बाबतीत अनेक चठकाणी चववरण केले आहे. पुढील दीघव उतारा 
या दृष्टीने अत्यंत माननीय ठरेल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

“मला जाणण्यािा ज्यानंी थोडाफार प्रयत्न केला असेल त्यानंा इतक्या चदवसानंंतर चनदान एवढे 
तरी समजून आले असेल की जीणव जगात मी, ज्म घेतला नाही. मी नेत्र उघडून जे काही पाचहले त्यामुळे 
मायया नेत्रानंा कधीि शीण झाला नाही. त्यातील चवस्मयािा अंत कधी लागला नाही. िरािराला वेष्टन करून 
अनाचद कालािी जी अनाहत वाणी अनंत-कालाकडे वाजत िालली आहे, चतला मी आपल्या प्राणामनानंी 
साथ देत आलो आहे. युगानुयुगी ही चवर्श्वाणी मी ऐकत आलो आहे असे मला सदैव वाटले आहे. 
सूयवमण्डलाशजेारी या आमच्या छोया श्यामल परृ्थ्वीला ऋतूिे आकाशदूत चवचवध रसाचं्या वणववस्त्रानंी 
सजवीत असतात, त्या प्रीतीच्या समारंभामध्ये आपल्या हृदयाच्या अचभषेकजलाने भाग घेण्यास मी कधीही 
आळस केलेला नाही. प्रचतचदनी उषःकाली काळोख्या रात्रीच्या अंती ‘यते्त रूपं कल्याणतमं, तते्त पश्याचम’ या 
गोष्टीिा सािात्कार करून घेण्यासाठी मी शातंपणे उभा राचहलो आहे. सकलवस्तुजाताच्या आत्मीय संबंधािे 
जे ऐक्यतत्त्व आहे, ज्याच्या आनंदामुळेि चनरंतर असंख्य रूपाचं्या प्रकाशाने चवचवध प्रकारे माझे जीवन 
आनंचदत होते आचण ‘को हेयेवा्यात कः प्राण्यात? यदेष आकाश आन्दो न स्यात’ असे बोलू लागते, ज्यानंा 
काहीि व्यावहाचरक प्रयोजन नाही अशा वस्तूसुद्धा माणसाला केवळ आनंदाच्या आकषवणाने ओढून घेतात. 
या अत्यंत आियवमय व्यापारािा िरम अथव ज्या तत्त्वामध्ये आहे, जे मनुष्ट्याच्या हृदयात राहून त्याला 
पूणवत्वाला नेत असते व यामुळेि प्राण पणास लावनू केलेल्या कठोर आत्मत्यागािा ‘तो एक आत्मघातकी 
माथेचफरूिा मूखवपणा आहे’ असे म्हणून आपण कधी उपहास केला नाही, त्या चवराट तत्त्वाला आपल्या 
जीवनात प्रत्यि स्पशव करण्यािी मी इच्छा धचरली आहे.” 

 
रवी्द्रनाथाचं्या बाबतीत त्यािंी कलासाधना हीि त्यािंी अध्यात्मसाधना होती. संस्कृत 

साचहत्यशास्त्रामध्ये कलानंदाला ‘ब्रह्मान्द सहोदर’ असे म्हटलेले आढळते. रवी्द्रनाथाचं्या कलामीमासेंत 
इतकाही भेद मानलेला नाही. त्याचं्या दृष्टीने कलान्द हा ब्रह्मान्दि आहे. ब्रह्मप्राप्तीसाठी करावी लागणारी 
सारी तपस्या कलाचसद्धीसाठी करावी लागते असा रवी्द्रनाथािंा अनुभव आहे. 

 
“मी स्वतःला वारंवार म्हटले आहे; ‘तेन त्यक्तेन भजुीथाः, मा गृधः ।’- ‘तुययापाशी जे सहज आले 

आहे, जे तुययाभोवती िौबाजंूनी भरून राचहले आहे, त्यामध्ये आनंद मान. त्याति चिरंतनािी वसती आहे. 
लोभ धरू नकोस.’ काव्य साधनेला हा मंत्र मोठ्या मोलािा आहे. आसक्ती ज्याला कोळ्याप्रमाणे आपल्या 
जाळ्यात पकडते त्याला जीणव करून सोडते. चतच्यामुळे ग्लानी येते, ती शीण आणते. का की, आसक्ती 
त्याला समग्रातून उपटून काढून आपल्या सीमेमध्ये बाधूंन टाकते. त्यानंतर तोडलेल्या फुलाप्रमाणे 
अल्पकाळाति त्याला ग्लानता येते. महत साचहत्याभोगािा लोभापासून, सौंदयािा आसक्तीपासून, चित्तािा 
चनत्याच्या गरजाचं्या दण्डधाऱ्यापंासून उद्धार कचरते. रावणाच्या घरी सीता लोभामुळे बदंी होती, तर रामाच्या 
घरी सीता पे्रमामुळे मुक्त होती. चतिा सत्यप्रकाश तेथेि प्रकट झाला होता. पे्रमाजवळ देहािे अपूवव रूप प्रकट 
होते, लोभापाशी त्यािे स्थूलमासं चदसून येते.” 

 
सौंदयव, पे्रम आचण मुक्ती यािंा परस्पर संबधं रवी्द्र कसा उलगडून दाखचवतात तो पाहा– 
 
“सौंदयाच्या अंतरात रसमय, रहस्यमय, आयत्ताच्या अतीत असे सत्य असते. त्यािा आपल्या 

अंतःकरणाशी अचनवविनीय संबधं आहे. त्याच्या संपकाने आपली आत्मिेतना मधुर, गंभीर, उज्ज्वल होते. 
आपला अंतयामी पुरुष व्यापक होतो, रंगून जातो, रसयुक्त होतो. आपले अत्स्तत्व जणू त्याच्याशी रंगरसानंी 
चमळून जाते. यालाि म्हणतात अनुराग. 

 



 

अनुक्रमणिका 

“या अनुरागाने मानवी िैत्याला उद्दीप्त करणे, औदासी्यापासून त्याला उद बोचधत करणे हे कवीिे 
कायव होय. ज्याचं्यामध्ये चनयता आहे, मचहमा आचण, व्यापक आचण गंभीर अशी मुक्ती आहे असल्या सवव 
चवषयात मानवी चित्ताला ज्याने आचश्लष्ट केले असेल त्या कवीलाि जग मोठा म्हणते.” 

 
अनुरागाला वीयववान आचण चवशुद्ध करण्यािे काम वैराग्याला करता येते आचण म्हणूनि काव्यातही 

सुरािें असंख्य वैचित्र्य असले तरी वैराग्याला ध्वचनत करणारा सूर अवश्य असला पाचहजे अशी रवी्द्रनाथािंी 
काव्यापासून अपेिा आहे. ते म्हणतात, “भतृवहरीच्या काव्यात भोगी माणसाला आपला सूर ऐकू येतो, परंतु 
त्या बरोबरि त्या काव्याच्या अंतरंगामध्ये त्यागी मनुष्ट्य आपली एकतारी घेऊन बसला आहे असे चदसते. या 
दोन सुराचं्या समवायाति काव्यात आचण मानवजीवनात रसािे वजन सारखे राहते.” 

 
आपल्या साचहत्याचवषयी त्यािंा स्वतःिा अचभप्राय आहे तो असा– “चकत्येक चदवसापंासून 

जीवनाच्या नाना पवांत आचण नाना अवस्थेत मी चलहीत आलो आहे. अपचरपक्व वयाति मी प्रारंभ केला. 
त्यावळेी मला स्वतःिी ओळख पटली नव्हती. म्हणून मायया त्या वळेच्या चलखाणात चनरथवक आचण त्याज्य 
असा भाग बराि आहे यात संदेह नाही. हा सवव केरकिरा वगळला म्हणजे जे बाकी राहते त्यात मला वाटते, 
ही घोषणा स्पष्ट ऐकू येण्यासारखी आहे, की मी या जगतावर पे्रम केले आहे, महत ला प्रणाम केला आहे. 
परमपुरुषाला आत्मचनवदेन करण्याने लाभणाऱ्या मुक्तीिी मी कामना केली आहे. ‘सदा जनाना ं हृदये 
संचनचवष्टः’ या महाभावनामधील मानवसत्यावर मी श्रद्धा बाळगली आहे.” आचण आपल्या जीवनाचवषयी ते 
म्हणतात– “आबाल्य-अभ्यस्त अशा ऐकात््तक साचहत्यसाधनेच्या सीमेिा अचतक्राम करून एकदा मी त्या 
महामानवाला उदे्दशून यथाशक्ती मायया कमांिा अध्यव आचण मायया त्यागािा नैवेद्य आर्तपला आहे. त्यात 
बाहेरून जरी चवघ्ने आली असली तरी अंतःकरणातून मला प्रसाद लाभला आहे. मी या धरणीच्या महातीथावर 
आलो आहे. येथे सवव देश, सवव जाती आचण सवव काल याचं्या इचतहासाच्या महाकें द्रात नरदेवता अचधचष्ठत 
आहे. त्या देवतेच्या वदेीपाशी एकटाि बसून आपला अहंकार, आपली भेदबुद्धी यािें िालन करण्याच्या 
दुःसाध्य कमात आजही मी प्रवृत्त आहे.” आपल्या वयाला सत्तर वष ेपूणव, झाल्यानंतर रवींद्रनाथानंी हे चनवदेन 
केलेले असल्यामुळे त्याला चवशषे प्रकारिे महत्त्व आहे असे मी मानतो.  

 
आपली ही कलामीमासंा स्वीकारून त्यानंी प्रािीन साचहत्यािे, आधुचनक साचहत्यािे, 

लोकसाचहत्यािे मूल्यमापन केले आहे. काचलदासािे ‘शाकंुतल’, ‘मेघदूत’ आचण ‘कुमार-संभव’ यावंरील 
त्याचं्या अप्रचतम सौंदयाने नटलेल्या लेखात त्यािंी हीि कलादृष्टी व्यक्त झालेली आहे. ज्ञानेर्श्रानंी 
मराठीला चिद चवलासािे असेि मनोहर दशवन घडचवले असल्यामुळे महाराष्ट्राला हे रवींद्रदशवन सहज 
समजाव ेअसे आहे. रवींद्रनाथािें काव्य हे संतकाव्यािे आधुचनक काळालाही पूणवपणे पटण्यासारखे संुदर 
उदाहरण आहे. ‘गीताजंली’ला चवर्श्पाचरतोचषक चमळाल्यामुळे त्यावर चवर्श्ाच्या मा्यतेिी मुद्रा पडलेलीि 
आहे. 

 
वैष्ट्णव कवींनी व संतानंी प्रपंि हा परमाथवमय कसा कचरता येतो यािा मागव दाखचवलाि होता. पण 

त्या मागाने जाऊन सारे समाज-जीवनि परमपावन बनचवण्यािी साधना फक्त रवींद्रनाथानंीि जगापुढे 
माडंली आहे. 

 
भारतीय संस्कृतीिा सारा प्रवाह चवर्श्-मागंल्याच्या चदशनेेि िालला आहे. हे रवींद्रनाथानंी आपल्या 

अनेक प्रबंधात सचवस्तर प्रचतपाचदले आहे. “चवर्श्ामध्ये आचण आपल्या स्वतःच्या आत्म्यामध्ये एकत्वािे दशवन 



 

अनुक्रमणिका 

घेऊन चवचवधतेमध्ये त्या एकत्वािी स्थापना करणे, ज्ञानाच्या द्वारा त्यािा आचवष्ट्कार करणे, कमाच्या द्वारा 
त्याला प्रचतचष्ठत करणे, पे्रमाच्या द्वारा त्यािा अनुभव घेणे आचण जीवनाच्या द्वारा त्या एकत्वािा प्रिार 
करणेहेि काम भारतवषव नाना बाधा-चवपत्तींमध्ये, दुगवती-सुगतीमध्ये करीत आलेला आहे” [“एकके चवर्श्ेरमध्ये ओ 
चनजेर आत्मारमध्ये अनुभव कचरया सेइ एकके चवचिवेरमध्ये स्थापन करा, ज्ञानेरद्वारा आचवष्ट्कार करा, कमेरद्वारा प्रचतचष्ठत करा, पे्रमेरद्वारा उपलत्ब्ध 
करा एवं जीवतेरद्वारा प्रिार करा- नाना बाधा-चवपत्ती-दुगवचत सु..चतरमध्ये भारतवषव इहाइ कचरते छे.” 

 
‘भारवष ेइचतहास’] 
 
हे काम केवळ समाजव्यवस्थेति भारताने करण्यािा प्रयत्न केला आहे, असे नव्हे तर धमवचविारात 

आचण नीचतचविारातही भारतािा हाि प्रयत्न होता हे श्रीमद भगवद गीतेत ज्ञान, पे्रम व कमव याचं्यामध्ये संपूणव 
सामंजस्य स्थापन करण्यािा जो प्रयत्न केला आहे त्यावरून स्पष्ट चदसून येते असेही रवींद्रनाथानंी म्हटले 
आहे. 

 
प्रचतभेच्या स्वरूपािे वणवन कचरताना रवी्द्रनाथ म्हणतात : “दुसऱ्याला आपलास करण्याला 

प्रचतभेिी गरज असते. दुसऱ्यामध्ये प्रवशे करण्यािी शक्ती आचण दुसऱ्याल संपूणव आपलासा करून घेण्यािे 
इ्द्रजाल हेि प्रचतभेिे खरे स्वरूप आहे” [“परके आपन कचरते प्रचतभार प्रयोजन । अ्येरमध्ये प्रवेश कचरबार शत्क्त एवं अ्यके संपूणव 
आपन कचरया लइबार इ्द्रजाल इहाइ प्रचतभार चनजस्व.”] 

 
भारतवषाजवळ एके काळी अशी प्रचतभा होती म्हणूनि पुचल्द शबर, व्याध इत्यादी जमातींकडून 

बीभल्स सामग्रीिे ग्रहण करूनही चतच्यामधून आपला आध्यात्त्मकभाव व्यक्तचवलेला आहे. भारतवषाने 
कशािाही त्याग केला नाही. सवांिा स्वीकार करून सवांना आपले बनचवले आहे, असे रवी्द्रनाथािें उद गार 
आहेत. ही समावशेनािी व उन्नतीकरणािी चक्राया अलीकडे चकत्येक शतके थाबंल्यामुळे भारतीय समाजाला 
जड अवस्था लाभली आहे. केवळ कमवकाडंाच्या आंधळ्या आसक्तीमुळे प्रगतीिी चदशा तो हरवनू बसला आहे. 
त्याला पु्हा गचतमान करण्यासाठी चजवतं समाजधमािे चशिण चदले पाचहजे. त्यािे हृदय आचण त्यािी बुद्धी 
पु्हा सद भावनानंी व सद चविारानंी भरून टाकली पाचहजे असे रवी्द्रनाथानंी चवशषे आग्रहाने उपदेचशले 
आहे. जाचतभेद, अस्पृश्यता याचं्यासारखी कृचत्रम बधंने मोडून टाकली पाचहजेत म्हणजे भारतीय समाज पु्हा 
चजवतं होईल व खरे जीवन-स्वातंत्र्य अनुभव ूलागेल असे रवी्द्रानंी जागोजाग दाखवनू चदले आहे. 

 
मानव संस्कृतीने युरोप-अमेचरकेत जे वळण घेतले आहे त्यािेही रवी्द्रनाथानंी स्वागति केले आहे. 

तथापी त्या संस्कृतीिे स्वरूप चवरोधमूलक असल्यामुळे चतच्यात अनेक उदे्वगकारक व मागंल्यचवदारक गोष्टी 
चनमाण झाल्या असल्यािे त्यानंी दाखवनू चदले आहे. चवज्ञानािी उपासना ही देखील मानवाला मुक्त करणारी 
अध्यात्म-साधनाि आहे असे चववकेानंदापं्रमाणे रवी्द्रनाथानंीही अनेक चठकाणी म्हटले आहे. मात्र 
चवज्ञानातून चनमाण होणाऱ्या चवकृती दूर करण्यािे काम पे्रमधमाच्या उपासनेचशवाय होणार नाही असाही 
आपला अचभप्राय खणखणीत शब्दातं अनेक चठकाणी व्यक्त केला आहे. भारतीय समाजातील जडतेिा 
चनकाल करण्यासाठी चवज्ञानािा, बुचद्धप्रामाण्यािा, व्यत्क्तस्वातंत्र्यािा, सामुदाचयक सहकारािा स्वीकार 
केलाि पाचहजे असे रवी्द्रनाथानंी कळकळीने प्रचतपाचदले आहे. तथापी मानवी जीवनािे साफल्य केवळ 
भौचतक स्वातंत्र्यात व सुखोपभोगात नाही तर ते अध्यात्त्मक शातंीच्या शोधाति आढळून येणार आहे असाही 
त्यािंा चनचित चनणवय आहे. यासाठी चवज्ञान आचण अध्यात्म याचं्या सम्वयावर आधारलेली नवी जागचतक 
संस्कृती चनमाण करण्यािा काल आता आला आहे असा त्यािंा संदेश आहे. हा संदेश देण्यासाठीि त्यानंी 
आपला शिैचणक प्रयोग आरंचभला व चवश्वैक्याच्या उपासनेसाठी आपल्या ‘चवर्श्भारती’त साऱ्या चवर्श्ाच्या 
चवद्याभ्यासकानंा पािारून आणले. रवींद्रनाथाचं्या प्रचतभेने चनमाण केलेले चवर्श्मानवािे अचभनव दशवन ही 
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रवी्द्रनाथािंी चवर्श्ाला चमळालेली सवांत मोठी देणगी आहे. महाभारतात व्यासानंी हीि मानवधमािी दृष्टी 
चनमाण केली होती असे रवी्दनाथानंा वाटत असे. महाभारत हे एक धमवप्रविन आहे असेि व्यासाचंवषयी 
भारतीय चविारकानंी मानलेले आहे. 

 
‘लोकयात्राथवमेवहे । धमव-प्रविनं कृतम् ॥’ असेि शब्द महाभारतात वापरलेले आहेत. चवर्श्ात 

आनंदरूपाने सतत उसळत राहणारे जीवनतत्त्व आपल्या साऱ्या जीवनव्यवहारात व्यक्त करण्यािा प्रयत्न 
करण्याच्या साधनेलाि धमव असे भारतीय ऋषींनी म्हटले आहे. भारतीय युद्धात पाडंव चवजयी झाल्यानंतर 
कंुती वनगमनासाठी चनघाली असता चतने युचधचष्ठराला म्हटले, ‘तुझी बुद्धी धमामध्ये त्स्थर राहू दे. आचण तुझे 
मन महत असू दे.’ हाि धमािा आदेश आहे. रवी्द्रनाथानंी आपल्या अमृततुल्य वाणीने धमािा हाि संदेश 
भारताला व जगाला या काळात पु्हा व्यापक अथाने चदला हे रवी्द्रनाथािें अत्यंत मह्नीय कायव होय. 

 
सासं्कृचतक जीवनाच्या चवकासाच्या दृष्टीने रवी्द्रनाथानंी स्त्रीपुरुष संबंधाचवषयी जे चविार प्रकट केले 

आहेत त्याचं्याकडेही लि चदले पाचहजे. ‘भारतवषीय लग्न’ या त्याचं्या चवस्तृत चनबधंात हे चविार अत्यंत 
स्पष्टपणाने माडंण्यात आले आहेत. हे चविारही त्याचं्या जीवन-दशवनाशी अत्यंत सुसंबद्ध असेि आहेत. 

 
‘आनंदलहरी’ नावाच्या एका काव्यात शकंराियांनी चवर्श्शक्तीिे नारीस्वरूपात गायन केले आहे. 

रवी्द्रनाथ म्हणतात, “चवर्श्गत आनंदाला ‘आनंद लहरी’ चलचहणाऱ्या कवीने नारीरूपाने पाचहले आहे. यािा 
अथव असा की, त्या कवीच्या मताप्रमाणे मानव-समाजात या आनंदशक्तीिा चवशषे आचवभाव नारीप्रकृतीत 
झालेला आहे. या आचवभावाला आपण माधुयव म्हणू शकू. माधुयव म्हणजे लाचलत्य असा अथव कोणी समजू नये. 
त्याच्याबरोबर धैयव-त्याग संयमयुक्त िाचरत्र्यबळ, सहजबुद्धी, सहजनैपुण्य, चविार, व्यवहार, भाव आचण 
वागणूक यातील शोभा वगैरे अनेक गुण चमसळलेले असतात. परंतु त्याच्या गूढ कें द्राच्या चठकाणी आनंद 
राचहलेला असतो, आचण तो प्रकाशाप्रमाणे स्वाभाचवक रीतीनेि नेहमी पसरत राहातो, स्वतःिे दान करीत 
असतो.” 

 
पे्रयसीरूपी नारीच्या या आनंदशक्तीला पुरुषाने लोभाला वश होऊन आपल्या व्यत्क्तगत 

भोगासाठीि वापरल्यामुळे चतला चवकृत करून टाकले आहे. आचण इतर जड संपत्तीप्रमाणे स्वतःच्या संकुचित 
उपयोगाति चतला बाधूंन ठेचवले आहे. यामुळे स्त्रीदेखील आपल्या अंतःकरणातील यथाथव शक्तीिे पूणव गौरव 
अनुभव ू शकत नाही. घराप्रमाणेि घराबाहेरील समाजरिनेच्या कायातही स्त्रीला आपली चवशषे शक्ती 
उपयोगात आणता येईल त्याि वळेी मानवसंसारात स्त्री-पुरुषािें खरे मीलन होऊ शकेल. प्रािीन काळापासून 
आतापयंत ज्या लग्न-पद्धती िालत आल्या आहेत त्यात स्त्री-पुरुषाचं्या अशा पूणव मीलनाच्या मागात अनेक 
आडकाठी आलेल्या आहेत. चववाह हा आजही सवव देशातं थोड्या फार प्रमाणात स्त्रीला कैदेत ठेवणारा 
कपजराि ठरला आहे, असे रवी्द्रनाथानंी म्हटले आहे.  

 
मानव-संस्कृती जेव्हा युद्ध-चवग्रह वगैरेंच्या कोलाहलातून बाहेर पडून परस्पर पे्रमाच्या आचण 

सहकायाच्या नव्या आध्यात्त्मक स्वरूपात प्रकट होईल तेव्हा स्त्रीच्या माधुयव शक्तीला प्रामुख्याने कायव 
करण्यािी संधी प्राप्त होईल. 
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रवी्द्रनाथािें हे चविार त्याचं्या कथातूंन, नाटकातून आचण मुख्यतः त्याचं्या अनेक कादंबऱ्यातूंन 
चवपुलतेने प्रकट झालेले आढळून येतील. अशा रीतीने रवी्द्रनाथाचं्या प्रचतभेने चवचवध रूपानंी आपले 
आनंददशवन प्रकट केले आहे. 

 
भारताला आचण जगाला रवी्द्रनाथाचं्या या आनंददशवनािी सध्या अत्यंत गरज आहे यात मला शकंा 

वाटत नाही. रवी्द्रज्मशताब्दीच्या चनचमत्ताने भारतात आचण इतर देशातही सध्या रवी्द्र-जीवनािे व 
रवी्द्र-साचहत्यािे स्मरण िालू झाले आहे ही स्पहृणीय व आशादायक घटना मानता येईल. महाराष्ट्रातही 
रवी्द्रनाथाचं्या साचहत्याकडे बुचद्धमान माणसे पु्हा उत्साहाने वळत आहेत ही समाधानािी गोष्ट मानली 
पाचहजे. 

 
रवी्द्रनाथािें पूणव स्वरूप समजण्यासाठी मूळ बगंालीिा पचरिय करून घेणारे अभ्यासक चजतके 

अचधक चनमाण होतील चततके रवी्द्रनाथाचंवषयीिे अनेक गैरसमज आपोआप चवतळून जातील असा मला 
भरवसंा वाटतो. 

 
प्रस्तृत चनबधं-संग्रहामुळे महाराष्ट्रीय वािकानंा रवी्द्रनाथािंी चवर्श्तोमुखी प्रचतभा स्वस्थपणाने 

समजून घेण्यास पुष्ट्कळि मदत होईल यात शकंा नाही. महाराष्ट्रीय वािक या गं्रथािे उत्तम िीज करतील 
अशी मला आशा आहे. रवी्द्रनाथािें संपूणव दशवन घडचवण्याच्या कामी या गं्रथािा पुष्ट्कळ उपयोग होणार 
असल्यामुळे या गं्रथाच्या सवव लेखकानंा, संपादकानंा व प्रकाशकानंा ध्यवादि चदले पाचहजेत. 

 
१९६१ 
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२५ 
 

खणिि णजब्रानचे ‘जीवनदशयन’ 
 
कारागृहवासातील जीवन तत्त्वकितनाला आचण आत्मशोधनाला चवशषे अनुकूल असल्यािे अनुभवास 

आलेले आहे. म. गाधंींच्या १९३० मधील सत्याग्रहाच्या िळवळीत खचलल चजब्रानिा Prophet हा मूल्यवान 
गं्रथ सत्याग्रहींच्या हाती पडला. तेव्हापासून सत्याग्रही सेवकामंध्ये या गं्रथाला मोठी मा्यता चमळाली आहे. 
मला स्वतःलाही या गं्रथातील चविारसौंदयाने िांगलेि आकर्तषत केले. गेल्या दहा-बारा वषांत अध्यापन-
प्रविनाद्वारा मी या गं्रथािा प्रिार करीत आलो आहे. आचण त्यामुळे हा मराठी अनुवाद वािकाचं्या हाती 
देताना मला फार आनंद वाटत आहे. सहा वषांपूवी श्री. चकशोरलालभाई मश्रूवाला यानंी Prophet िा 
गुजराती अनुवाद केला आहे. अलीकडे कहदीतही तो झाला आहे. श्री. महादेवभाई देसाई यानंी म. गाधंीच्या 
‘हचरजन’ पत्रामध्ये यािी खूप प्रशसंा केली होती. आचण Prophet मधील श्रमावरील प्रविन अवतचरले होते. 
नागपूरच्या ‘चवहंगमा’तून खचलल चजब्रानच्या The Madman आचण The Wanderer या पुस्तकािें श्री. 
काकासाहेब कालेलकर यानंी केलेले अनुवाद प्रचसद्ध झाले आहेत. Sand and Foam यािाही 
काकासाहेबानंी केलेला अनुवाद मी पाचहला आहे. अद्यापी तो कोणी प्रकाचशत केला नाही. The Prophet हे 
खलीलच्या सवव पुस्तकातं अत्यंत श्रेष्ठ पुस्तक आहे. मला आशा आहे की, प्रस्तुत अनुवादािे द्वारा महाराष्ट्रीय 
वािकातं खचलल चजब्रानिे इतर गं्रथही वािण्यािी चजज्ञासा जागृत होईल. आचण त्यािेंही अनुवाद गं्रथरूपाने 
प्रचसद्ध होतील. 

 
इतक्या संुदर गं्रथािी चनर्तमती करणाऱ्या थोर गं्रथकारािे जीवन जाणण्यािी इच्छा होणे अगदी 

स्वाभाचवक आहे. पण दुःखािी गोष्ट की, या गं्रथकारािे िचरत्र अद्याचप कोठेि उपलब्ध होत नाही. त्याच्या 
गं्रथाचं्या प्रकाशकानंी जी काही तुटपुजंी माचहती चदली आहे, चतच्यावरि भकू भागवनू घ्यावी लागते. खलील 
चजब्रान यािा ज्म इ. स. १८८३ मध्ये सीचरया देशातील माउंट लेबानॉनमध्ये झाला. यहुदी लोकािें अनेक 
पैगंबर या प्रदेशात ज्म पावल्यामुळे इचतहासात यािी फार प्रचसद्धी आहे. बारा वषांिा असताना तो आपल्या 
आईबापाबंरोबर बेत्ल्जयम, फ्रा्स आचण अमेचरका या देशात गेला होता. पण सुमारे दोन वषांनंतर तो आपल्या 
सीचरया देशाला परत आला आचण बइरुतच्या ‘अल् चहकमत’ पाठशाळेत दाखल झाला. इ. स.१९०३ मध्ये तो 
पु्हा अमेचरकेला गेला आचण तेथे पाि वष ेराहून चित्रकलेिा अभ्यास करण्यासाठी पु्हा फ्रा्समध्ये गेला. 
इ. स. १९१२ मध्ये अमेचरकेत जाऊन तेथेि स्थायी झाला. १९३१ मध्ये अंत होईपयंत तो ् ययूॉकव मध्येि राचहला 
होता. अरबी भाषेमध्ये त्याने चवपुल गं्रथरिना केली आहे. अरबी भाषा जाणणारे लिावधी लोक त्याला 
अलौचकक प्रचतभेिा पुरुष माचनतात. खाचलल चजब्रान हा महाकवी, तत्त्वज्ञानी आचण चित्रकार होता. त्यािी 
कीती जगभर पसरली आहे. त्याच्या गं्रथािंी भाषातंरे वीसाहूंन अचधक भाषातं झालेली आहेत. आचण त्याने 
काढलेली चिते्र पािात्त्य देशातील बहुतेक प्रमुख नगरातं दाखचवली गेली आहेत. सुमारे १९१८ पासून त्याने 
इंग्रजीत रिना करण्यास प्रारंभ केला. इंग्रजीमध्ये त्यािी एकंदर नऊ पुस्तके प्रचसद्ध आहेत. त्याच्या सवव 
पुस्तकातं त्यािी स्वतःिी चिते्रही चदलेली आहेत. 

  
खाचलल चजब्रान यािी चित्रकार म्हणूनही सववत्र ख्याती झालेली आहे. त्याच्या वाङ्मयाप्रमाणेि 

त्यािी चित्रकलादेखील आध्यात्त्मक वृत्तीने भारलेली आहे. त्याच्या चित्रातील मानवाकृती चदगंबर असतात. 
पण त्यामुळे कोठेही पाचवत्र्यािी हानी झालेली मला भासली नाही. कवी आचण चित्रकार असा योग फारि 
दुर्तमळ. चवचलयम ब्लेक (William Blake), रसेल (A. E.) रवी्द्रनाथ ठाकूर हे असे चवरळ कलावंत होऊन 
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गेले. खचलल चजब्रान यािी गणनाही याचं्याि माचलकेत करण्यासारखी आहे. प्रख्यात फ्रें ि चशल्पकार ऑगस्ट 
रोचडन (Auguste Rodin) याने खचललच्या चित्रािंी चवचलयम ब्लेक याच्या चित्राशंी तुलना केली आहे. 
‘प्रॉफेट’ मध्ये त्यािी बारा चिते्र चदली आहेत. महाराष्ट्रीय वािकानंा त्याच्या चित्रकलेिाही थोडा आस्वाद 
िाखण्यास चमळावा म्हणून त्यातील काही चनवडक चिते्र या अनुवादाबरोबर देण्यात येत आहेत.  

 
‘मडॅमन’ हा खचललिा पचहला इंग्रजी गं्रथ होय. तो १९१८ मध्ये प्रचसद्ध झाला. या प्रथम कृतीतही 

त्याच्या प्रचतभेच्या बहुतेक छटा पाहावयास चमळतात. पचरचशष्टात ‘मी वडेा कसा झालो?’ या नावाखाली या 
गं्रथािी कल्पना सूचित केलेली आढळेल. ‘The Madman’ आचण ‘The Prophet’ याचं्या दरम्यान त्यािे दोन 
गं्रथ प्रचसद्ध झाल्यािे सागंतात. पण मला ते गं्रथ पहावयास सापडले नाहीत. त्यािें स्वरूप काय आहे यािीही 
मला कोठे माचहती चमळू शकली नाही. ‘सटड अटड फोम’ (१९२५) यात जीवनाच्या सागरावर लाधलेल्या ज्ञान-
कचणका त्याने उधळून चदल्या आहेत. ‘Jesus : The Son of Man’ (१९२८) या पुस्तकात त्याने येशू चिस्तािे 
िचरत्र वर्तणले आहे. चिस्ताच्या जीवनात ज्या ज्या व्यक्तींिा संबधं आला आहे, त्या त्या व्यक्तींच्या मुखानंी हे 
चिस्तिचरत्र वदचवले असल्यामुळे यात नावी्य आचण ताजेपणा चनमाण झाला. ‘The Earth Gods’ (१९३१) 
या पुस्तकाने आपल्यावर चवशषे छाप पाचडली नाही असे चकशोर लालभाईंनी चलचहले आहे. पण श्री. 
काकासाहेब कालेलकरानंा त्यािी कल्पना फारि भव्य वाटते. मला हे पुस्तक अद्यापी पाहावयास चमळाले 
नसल्यामुळे काहीि सागंता येत नाही. ‘The Wanderer’ आचण ‘The Garden of the Prophet’ हे दोनही 
गं्रथ कवीच्या मृत्यनंूतर प्रचसद्ध झाले. वग्डरर (१९३२) मध्ये जीवनाच्या पचरणतावस्थेतील अनेक अनुभव 
लहान लहान गोष्टींच्या रूपाने गुंफलेले आहेत. जीवनािा कटू अनुभव त्यात चमसळलेला असला तरी त्यातून 
भरपूर माधुयवही आढळते. पचरचशष्टातील उताऱ्यावंरून यािी थोडी कल्पना येईल. ‘दी गाडवन ऑफ दी प्रॉफेट’ 
हा त्यािा शवेटिा गं्रथ होय. मरणापूवी चकत्येक वष ेखचलल याने याच्या चनर्तमतेिे कितन िालचवले होते. हा 
गं्रथ म्हणजे त्याच्या ‘प्रॉफेट’िी पुरवणीि आहे. यात प्रॉफेटमधील जीवनचवषयक ििा पुढे िालचवली असून 
ताचत्त्वक चववेिनही बरेि आहे. राष्ट्रचवषयक चविारािंा एक उतारा पचरचशष्टात चदला आहे. त्यावरून त्यातील 
चविारािंी व्यापकता सहज चदसून येईल. 

 
तथापी ‘प्रॉफेट’ (१९२३) हाि यािा गं्रथराज होय. अमेचरका आचण इंग्लंड या दोनही देशातं या 

गं्रथाच्या अनेक आवृत्या आजपयंत चनघाल्या आहेत. अगदी स्वल्प ककमतीतही अलीकडे हा गं्रथ चमळण्यािी 
सोय झाली आहे. प्रचसद्ध आयचरश कवी, तत्त्वज्ञ आचण शतेीच्या िळवळींिा प्रवतवक A. E. ऊफव  जॉजव रसेल 
याने खचललच्या या गं्रथराजािी पुढील शब्दात स्तुती केली आहे. 

 
“रवी्द्रनाथ ठाकूर याचं्या गीताजंलीनंतर कवी आचण चित्रकार खचलल चजब्रान याच्या ‘प्रॉफेट’ 

इतकी संुदर वाणी पूवेकडून कानी आली आहे असे मला वाटत नाही. चविारसौंदयात याला मागे टाकील 
असा गं्रथ गेल्या चकत्येक वषांत मी पाचहला नाही. ‘आकार सौंदयापेिा’ चविारसौंदयव मनाला अचधक मोचहनी 
घालते असे सॉके्राचटसाने बटके्वट (Banquet) मध्ये म्हटले आहे. त्यािा अथव हा गं्रथ वािीत असता मला िागंला 
उमजला. पानागचणक मला यातून अवतरणे देता येतील आचण प्रत्येक पानावर काही ना काही संुदर व पे्ररक 
चविार सहज सापडेल.” 

 
‘कंरी लाईफ’ नावाच्या चनयतकाचलकात पुढील अचभप्राय आढळतो : 
 



 

अनुक्रमणिका 

“या गं्रथाच्या लेखकाने जुनी सत्ये- आचण सत्ये सारी जुनीि असतात- पण नव्या आचण 
अचधकारयुक्त वाणीने साचंगतली आहेत. जीवन, पे्रम, चववाह, बालके, श्रम, हषव, दुःख, मरण इत्यादी महान 
वस्तंूचवषयी त्याने चनभवयपणे चलचहले आहे. लहान माणसानंा हे चवषय केवळ चनरथवक शब्दावडंबरािेि 
भासतात. पण या चवषयावंर चलचहताना त्याने चनष्ठा, गंभीरता, कल्पकता आचण भाषासौंदयव हे गुण इतके प्रकट 
केले आहेत की, कबीर आचण जलालुद्दीन, राहनव (Traherne) आचण ब्लेक याचं्यासारख्या महान सािात्कारी 
लेखकाचं्या माचलकेत या गं्रथकाराला एकदम नेऊन बसचवण्यास आपणाला हरकत वाटत नाही.” 

 
खचलल हा जीवनािा शोध घेणारा क्रााचंतदशी कवी आहे. लौचककािी चिते्र रेखाटणाऱ्या सामा्य 

लेखकािंी दृष्टी जीवनाच्या बचहरंगावरि बहुधा चखळून राचहलेली असते. त्याचं्या लेखनात संसारी मनाला 
थोडाफार चवरंगुळा लाभतो, नाही असे नाही. पण जीवनाच्या अंतरंगातील अनंत प्रदेशात काय काय चिजा 
साठचवलेल्या आहेत, कोणकोणत्या पे्ररणा लपून राचहल्या आहेत, यािे दशवन त्याचं्या लेखनात कधीि 
आढळावयािे नाही. त्यासाठी खचललसारख्या अलौचकक प्रचतभेच्या असामा्य कलावतंािीि कास धरली 
पाचहजे. वरवर पहाणाराला अशा कवींिे काव्य गूढ भासते. आचण कोठल्याही गूढतेिा ठाव पहाण्यािी 
सामा्य बुद्धीिी प्रवृत्ती नसल्यामुळे जे गूढ ते दुबोध, आचण जे दुबोध ते अथवशू्य अशी समीकरणे बाधंण्यािी 
बुद्धीला घाई होते. यामुळे सािात्कारी चलखाणाला कमी लेखण्यािा एक संप्रदायि सापं्रत चनमाण झाला 
आहे. खचललसारख्या लेखकानंा त्यािी िागंली जाणीव असते. आचण म्हणून ते आपण होऊनि आपणाला 
मडॅमन (पागल), वग्डरर (भटक्या) अशी नाव ेघेत असतात. वस्तुतः हेि खरे शहाणे आचण ज्ञाते म्हटले 
पाचहजेत. 

 
“सवव भतूासं जी रात्र जागतो संयमी चतथे” 
 

अशी त्यािी त्स्थती असते.  
 

“व्यथी अचधकि अथव वसे 
तो त्यासं चदसे, 
ज्या म्हणचत चपसे” 
 

या केशवसुताचं्या शब्दातं वर्तणल्याप्रमाणे या चपशानंाि जीवनािा परम अथव सापडलेला असतो. आचण म्हणून 
यािंीि वाणी अथवपूणव आढळते. तो अथव इतका गाढ असतो की, एकाि वािनाने तो हस्तगत होऊ शकत नाही 
अथवा एकाि वृत्तीपुरता तो मयाचदत असत नाही. अनुभतूीिी वाणी तार्तकक प्रत्यिापेिा चवशाल आचण व्यापक 
असल्यामुळे चतिा अथव कोणत्याही एका साच्यात संपूणवपणे सामाव ूशकत नाही. पण हा चतिा दोष नसून श्रेष्ठ 
प्रकारिा गुणि समजला पाचहजे. जडाकडून िेतनाकडे, अचधभौचतकाकडून आध्यात्त्मकाकडे जसजसे 
जाव,े तसतसे ज्ञानािे स्वरूप चवशाल आचण चवरल होत जाते. यामुळे भौचतक शास्त्रापेंिा आध्यात्त्मक शासे्त्र 
गूढ भासतात खरी. पण तेवढ्यावरून ती कमी प्रतीिी ठरचवता येणार नाहीत. यासंबधंी आध्यात्म ज्ञानावरील 
कोणत्याही गं्रथात अशीि मीमासंा आढळेल. चवख्यात तत्त्वज्ञ सर सववपल्ली राधाकृष्ट्णन् याचं्या ‘An Idealist 
View of Life’ या गं्रथातील पुढील उतारा पाहाण्यासारखा आहे : 

 
The lower we descend the more clear may be our knowledge. Mathematical knowledge 

may be very much clearer than our knowledge of the world as a closed energetic system which 
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may be clearer than a knowledge of it as the environment of life and sentience. The knowledge 
of ourselves as ethical beings may be much clearer than that of the warld as spirit and yet it is 
this mysterious, unclear and inarticulate knowledge that brings us closest to reality. (Page 311) 

  
ज्ञानाच्या श्रेणीवर जसजसे आपण िढत जाऊ तसतसे ते ज्ञान अस्पष्ट होत जाते. पदाथवचवज्ञानापेिा 

रसायनशास्त्रातील आचण रसायनशास्त्रापेिा जीवशास्त्रातील ज्ञान कमी स्पष्ट असते. मानसशास्त्र अथवा 
नीचतशास्त्र यातंील ज्ञाने त्याहूनही अचधक अस्पष्ट वाटतात; आचण आत्मस्वरूपािे ज्ञान तर  

 
“यतो वािो चनवतव्ते अप्राप्य मनसा सह” 
 
यात म्हटल्याप्रमाणे अचनवविनीयि असते. तथापी हेि ज्ञान आपणाला सत्यािा सवोच्च सािात्कार 

घडवनू आणीत असल्यामुळे चनरचतशय आनंदािा लाभ करून देते.  
 
रवी्द्रनाथानंी ‘गीताजंली’त म्हटले आहे : 
 
“I put my tales of you into lasting songs, the secret gushes out from my heart They 

come and ask me, ‘Tell me all your meanings’ I know not how to answer them, I say ‘Ah who 
knows what they mean!’ They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling.” 

 
“मायया गीतात मी तुयया कथा ओवतो. त्यामधून मायया हृदयातील रहस्य बाहेर धावनू येते. लोक 

मला चविारतात. ‘यािा सवव अथव सागंा,’ काय उत्तर द्याव ेहे मला कळत नाही. मी म्हणतो, ‘कोण जाणे काय 
अथव आहे!’ आचण मग लोक हसतात व तुच्छतेने चनघून जातात. तू मात्र हसत असतोस.” 

 
केशवसुतानंी देखील असेि वर्तणले आहे : 

 
“ज्ञाताच्या कंुपणावरून 
धीरत्व धरून 
उड्डाण करून 
चिद घन िपला ही जाते 
नाित तेथे िमिमते 
अंधुक आकृचत कतस चदसती 
त्या गाताती 
चनगूढ गीती” 

 
प्रॉफेटमध्ये शवेटी म्हटले आहे : 

 
“If these be vague words, then seek not to clear them.” 
 
“हे शब्द अस्पष्ट असतील तर ते स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न करू नका.” कारण, 
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“Life and all that lives, conceived in the mist and not in the crystal.” 
 
“जीवनािी आचण िैत्यमय अशा सवव वस्तंूिी गभवधारणा दवकबदूत होत असते; स्फचटकात ती होत 

नाही.” 
 
आचण हे सारे अगदी यथाथव आहे. म्हणूनि जीवनािी अंचतम सत्ये तकाच्या शास्त्रीय गं्रथात न सापडता 

ती सािात्कारी कवींच्या आषव वाणीत सापडतात. जगातील सवव धमवगं्रथ हे अशाि ऋषींिे काव्योद्गार आहेत. 
वस्तुतः अशा आषव काव्यातील अथव अनंत असतो. ज्याच्या त्याच्या शक्तीप्रमाणे आचण अचधकाराप्रमाणे त्याला 
तो घेता येतो.  

 
“From the words of the poet men take what meanings please them. Yet their last 

meaning points to thee.” 
 

रवी्द्रनाथाचं्या ‘गीताजंली’तील या विनािा अथवही हाि आहे. 
 

जॉजव रसेल (A. E.) याने प्रॉफेटिी गीताजंलीशी तुलना केली आहे. ती सािात्कारी (Mystic) काव्य 
या दृष्टीनेि होय. ‘गीताजंलीत’ मुख्यतः परमात्म्यािीि आळवणी आहे. त्यामुळे जीवनाच्या आध्यात्त्मक 
अंशािेि चववरण तीत प्रामुख्याने सापडते. तथापी प्राथवना, चवपत्ती, चवरक्ती, भतूसेवा, मृत्य,ू मरणोत्तर जीवन 
इत्यादी चवषयही ‘गीताजंली’त आले आहेत. कारण यािंा आध्यात्त्मक जीवनाशी चनत्य आचण चनकट संबंध 
असतो. ‘गीताजंली’त कमवयोगािाही गौरव केलेला आहे. कारण चनष्ट्काम कमवयोग हेि चित्तशुद्धीिे सवांत 
सुलभ साधन आहे. यामुळे ‘गीताजंली’ हे भत्क्तपर काव्य असले तरी तीत जीवनािे संपूणव दशवन सूचित 
झालेले आहे. खचलल चजब्रान यािा ‘प्रॉफेट’ हा गं्रथ सािात्कारी दृष्टीने भारलेला आहे हे खरेि. पण वैयत्क्तक 
आचण सामाचजक अशा दोनही दृष्टींनी जीवनािे संपूणव दशवन उभे करणे हा या गं्रथािा प्रधान उदे्दश आहे. 
‘गीताजंली’त जी सामाचजक दृष्टी सूचित होते चतिा सामाचजक जीवनाच्या दृष्टीने ‘प्रॉफेट’मध्ये पूणव आचवष्ट्कार 
पाहावयास चमळतो. खचललिे िचरत्र उपलब्ध नसल्यामुळे ‘गीताजंली’िा प्रत्यि पचरणाम त्याच्या लेखनावर 
झाला असेल की काय हे सागंता येत नाही. स्वतंत्रपणेही त्याच्या प्रचतभेने आपली जीवनसृष्टी शोचधली असेल. 
बायबलिा पचरणाम त्याच्या जीवनावर चवलिण झालेला चदसतो. ‘प्रॉफेट’मधील लेखनशलैी थेट बायबलच्या 
वळणावरि आहे. आचण चिस्तािा पे्रमसंदेश सामाचजक जीवनात सवांशाने आणण्यािी जो कोणी धडपड 
करील त्याला ‘प्रॉफेट’मध्ये दाखचवलेल्या जीवनदशवनाकडेि याव े लागेल. या दृष्टीने पाहता खचललिा 
चविार-चवकास बायबलच्या स्फूतीनेही झाला असण्याच्या संभव आहे. ते कसेही असो. ‘प्रॉफेट’ हा एक 
जीवन-दशवनािा गं्रथ असल्यामुळे त्यािी थोरवी अलौचकक समजली पाचहजे. यासाठीि ‘प्रॉफेट’च्या या 
मराठी अनुवादाला ‘जीवन-दशवन’ असे नाव देण्यात येत आहे. इतर कोणत्याही काव्यात्मक नावापेिा हे नाव 
अचधक अथवबोधक होईल असे मला वाटते. 

 
रवी्द्रनाथ, खचलल चजब्रान हे सािात्कारी कवी या दृष्टीने ज्ञानेर्श्र, तुकाराम, कबीर, जलालुद्दीन 

इत्याचदकाचं्या माचलकेतील असले, तरी त्याचं्या काव्यात आधुचनकता भरून राचहली असल्यामुळे त्यानंा 
वैचशष्ट्य प्राप्त झाले आहे. समता हा आधुचनक चविारािा एकमेव चनष्ट्कषव सागंता येईल. राजकीय, आर्तथक 
आचण सासं्कृचतक अशा समाजाच्या सवव चवभागातं चवकासाच्या समान संधी समाजातील प्रत्येक घटकाला 
सारखेपणाने उपलब्ध झाल्या पाचहजेत हा समतेिा अथव समजला जातो. अशा सामाचजक समतेच्या 
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चनर्तमतीसाठी एका नव्या जीवनदशवनािी आवश्यकता उत्पन्न झाली आहे. आध्यात्त्मक ऐक्याच्या पायावरि 
समतेिी सामाचजक इमारत उभारता येईल. आधुचनकतेिा (Modernism) चनचित अथव अद्यापी ठरवावयािा 
आहे. जडवाद हाि आधुचनकतेिा प्राण होय असे काहींिे म्हणणे आहे. भौचतक सुखवाद हीि आधुचनकतेिी 
मुख्य कसोटी आहे असेही काही लोक माचनतात. स्वैरािार हेि आधुचनकतेिे स्वरूप अशी देखील चकत्येकािंी 
कल्पना चदसते. यामुळे सध्या वैिाचरक सृचष्टत बराि गोंधळ माजलेला आहे. पण सामाचजक ध्येयवाद यािे 
खरे स्वरूप तत्त्वतः आध्यात्त्मकि असते. कारण, तो व्यक्तीला स्वतःच्या सुखापचलकडे आचण मयाचदत 
जीवनापचलकडे घेऊन जात असतो. ध्येयवादािी आंतचरक स्फूती ही आत्म्याच्या अमर आकािंातूनि 
उद भवत असते. आचण ध्येयवादािे स्वरूप चजतके व्यापक असेल चततका तो सवोदयकारी आचण अचखल 
जीवनाला कल्याणप्रद होतो. ध्येयवादाच्या चसद्धीसाठी ज्या साधनािंा स्वीकार करावयािा असतो ती साधने 
चजतकी शुद्ध आचण मागंल्यपूणव असतील चततके ध्येयवादाला यश प्राप्त होत असते. यामुळे सामाचजक 
आदशांिी चसद्धी होण्यासाठी त्या आदशांच्या उपासकाचं्या जीवनात उदात्त आचण उन्नत भावनािंी अव्याहत 
उपासना िालत राचहली पाचहजे. म्हणूनि जीवनाला आध्यात्त्मकतेिे अचधष्ठान अपचरहायव होते. मायया 
समजुतीने आधुचनकतेिा अध्यात्माशी चवरोध असण्यािे कारण नाही. मात्र अध्यात्म ही केवळ वैयत्क्तक 
जीवनािी गोष्ट समजता कामा नये. त्यािे सामाजीकरण झाले पाचहजे. यालाि अध्यात्मािे कमवयोगी स्वरूप 
म्हणतात. ‘गीताजंली’ अथवा ‘प्रॉफेट’ या गं्रथातं हाि आध्यात्त्मक कमवयोग चिचत्रलेला आहे. आचण म्हणूनि 
ते आधुचनक जगाला आकषवक वाटत आहेत.  

 
खचलल चजब्रानच्या ‘जीवन-दशवना’त मानवी जीवनातील सवव प्रमुख प्रश्नािंा ऊहापोह आला आहे. 

मानवी जीवन हा चवर्श्जीवनािा अथवा परमेर्श्री जीवनािा एक अंश आहे. मानवाच्या हृदयात उसळणाऱ्या 
आशा-आकािंा या परमेर्श्राच्या पे्ररणा आहेत. आचण हा दृश्य प्रपंि अदृश्य अंतरात्म्यािी लीला आहे ही 
खचललिी जीवनचवषयक प्रधान कल्पना आहे. “यदयं सव ंआत्मा” या औपचनषद दशवनाप्रमाणेि खचललिे 
जीवन-दशवन अदै्वत रूपि आहे. पे्रम, जीवन, ईर्श्र अशा चवचवध शब्दानंी खचलल एकाि चिद्वस्तूिे वणवन 
करीत असतो. चकत्येक वेळा त्याच्या चलचहण्यात असे भासते की, जीवन या शब्दाने तो िैत्याच्या चनगुवण 
स्वरूपािा उल्लेख करीत असावा. आचण िैत्याच्या सगुण स्वरूपाला ईर्श्र हे नाव असाव.े पण काही चठकाणी 
व्यक्ताव्यक्त िैत्य सागराला तो जीवन म्हणून संबोचधतो आचण ईर्श्र ही त्या िैत्यसागरािी चनयामक 
शक्ती होय असे मानीत आहेसे चदसते. प्रारंभीि त्याने जे पे्रमावर प्रविन केले आहे त्यातील पे्रम या शब्दािा 
अथव जीवन-पे्रम असा आहे. ती एक परमेर्श्रािीि पे्ररणा आहे. मनुष्ट्याने आपल्या आयुष्ट्यात या परमेर्श्री 
पे्ररणेशी कधी प्रतारणा करू नये. त्या पे्ररणेला सववभावाने शरण जाण्याति त्यािा पुरुषाथव साठचवलेला आहे. 
ही पे्ररणा बुद्धीच्याही पलीकडिी असल्यामुळे चतिे संपूणव स्वरूप आगाऊ आकलन होत नाही. तथाचप 
आत्मचनवदेनबुद्धीने त्या पे्ररणेशी एकरूप झाले असता जीवनािी अज्ञात दालने एकाएकी खुली होतात. 
जीवनािी ही पे्ररणा अथवा जीवन-पे्रम हे कधी रुद्रस्वरूपी तर कधी चशवस्वरूपी असते. आपल्या घोर आचण 
मंगल अशा दोनही स्वरूपानंी ते जीवनात आचवष्ट्कृत होत राहाते. जीवनोपासकाने या दो्ही स्वरूपातं त्याला 
जाणण्यािी शक्ती प्रथम संपाचदली पाचहजे. खचललिे प्रारंभीिे पे्रमावरील प्रविन एकदा नीट आकलन झाले 
तर त्याच्या पुढील सवव चववेिनािा आपोआप उलगडा होईल. 

 
‘लग्न’, ‘बालके’, ‘अपराध आचण शासन’, ‘साधुता आचण दुष्टता’ आचण ‘सुख’ या चवषयावंरील त्यािें 

चविार अभ्यासपूववक अवलोचकण्यासारखे आहेत. मनुष्ट्य हा तत्त्वतः परमेर्श्रािा अंश असल्यामुळे त्याच्या 
जीवनात मागंल्यािी बीजे असणारि. प्रािीन काळापासून सािात्कारी साधु-संत हीि श्रद्धा बाळगीत आले 
आहेत. आचण आधुचनक काळातील समतेिे पुरस्कते कळत न कळत याि श्रदे्धिा स्वीकार करीत आहेत. 
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आधुचनक काळात चशिणशास्त्र, मानसशास्त्र, राज्यशास्त्र, नीचतशास्त्र इत्यादी जीवनाच्या प्रमुख शास्त्रातं 
चनयंत्रणापेिा स्वातंत्र्याला आचण शासनापेिा सहानुभतूीला अचधक मानािे स्थान देण्यात येऊ लागले आहे. 
स्त्री ही पुरुषािी सदैव अंचकति राचहली पाचहजे, आज्ञापालन एवढाि बालकािंा धमव होय, दुष्टािें कठोरपणे 
दंडन व चनमूवलन केले पाचहजे, सुखािी वासना ही दडपूनि टाचकली पाचहजे असे चसद्धा्त सामाचजक 
जीवनात अगदी दृढमूल झालेले आजवरच्या इचतहासात आढळून येतात. बुद्धािा अवैरािा, चिस्तािा 
अप्रचतकारािा, आचण सवव साधुसंतािंा पे्रमािा संदेश आजवर सामाचजक दृष्ट्या अव्यवहायव म्हणून उपेचिला 
आचण अवमाचनला गेला आहे. पण आधुचनक चविारािें वळण पुनः आध्यात्त्मक प्रकृतीच्या संतमहात्म्याचं्या 
जीवन-दशवनाकडेि िाललेले चदसत आहे. 

 
अगदीि असामा्य अपवाद वगळले तर स्त्री आचण पुरुष ह्या दोघाचं्याही जीवनचवकासाला चववाह 

आवश्यक आहे. पुरुषाने आपल्या पाशवी बलावर स्त्रीला गुलाम बनचवले असल्यामुळे आधुचनक कालात स्त्रीने 
पुरुषवगाचवरुद्ध बंड उभारले आहे. पुरुषाने चववाहसंस्थेिा दुरुपयोग केल्यामुळे आज स्त्रीने चववाहसंस्थेवरि 
हत्यार उगारले आहे. पण खुद्द बरग् रसेल याने ‘Marriage and Morals’ या आपल्या प्रख्यात पुस्तकात चववाह 
हीि स्वाभाचवक त्स्थती आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे. आचण पचतपत्नींना काडीमोड करावा लागणे ही त्यािें 
जीवनातील अपेशी गोष्ट आहे असाि चनणवय चदला आहे. चववाह ही केवळ भौचतक अथवा अर्तथक संस्था नाही. 
चववाहािा आदशव, जीवनािा संपूणव चवकास करणे हाि आहे. या आदशाच्या चसद्धीसाठी पती आचण पत्नी या 
दोघािंाही समातंर चवकास होत गेला पाचहजे. पत्नीने आपल्या व्यत्क्तत्वािा पतीच्या व्यत्क्तत्वात चवलय केला 
तर पती चवलासी आचण सत्तालोलुप बनतो. आचण पत्नीच्या कपाळी दास्यत्व येते. पतीच्या पाशवी बलाचवरुद्ध 
झगडण्यासाठी चतला ‘अनृतं साहसं माया’ इत्यादी कापयपूणव शास्त्रािंा अंगीकार करावा लागतो. याच्या 
उलट पुरुषाने स्त्रीिा अनुनय करण्यािी आचण पत्नीच्या व्यत्क्तत्वात पतीने आपले व्यत्क्तत्व चवलीन 
करण्यािी कल्पना स्त्रीला उ्मादी आचण पुरुषला लंपट बनचवते. चववाहाच्या आदशात पचतपत्नींनी एकमेकात 
चवचलन व्हावयािे नसून दोघानंी चमळून जीवनपचरपोष करावयािा आहे. गृहस्थधमात पती हा जसा गृहािा 
स्वामी असतो, तशीि पत्नी ही गृहािी स्वाचमनी असते. आचण दोघाचं्याही जीवनावर गृहस्थधमािे अचधराज्य 
िालते. पत्नी ही पतीिी सहिाचरणी नव्हे तर सहधमविाचरणी असते.  

 
“Only the hand of Life can contain your hearts.” 
 
“केवळ जीवनाच्या हाताति तुमिी हृदये सामावणे शक्य आहे.” या खलीलच्या वाक्यािा हाि अथव 

आहे. 
 
‘बालका’ंवरील प्रविनात खचललने व्यक्त केलेले चविारही आधुचनक चशिणशास्त्राला मा्य होत 

िालले आहेत. जमदग्नीच्या आजे्ञसरशी रेणुकेिी मान आपल्या कुऱ्हाडीखाली तोडणाऱ्या परशुरामािे 
आज्ञापालन हा काही आदशव पुत्रधमव नव्हे. सत्यासाठी चहरण्याकश्यपूच्या चवरुद्ध बंड करणारा प्रल्हाद आचण 
कैकयीिा चधक्कार करून अरण्यवास पत्करणारा भरत हेि आदशव पुत्र समजले पाचहजेत. रवी्द्रनाथानंी 
स्नेह-ग्रास नावाच्या सुनीतात बालकाचवषयी मातेला केलेला उपदेश खचललसारखाि आहे. ते चलचहतात : 

 
“चनजेर से, चवर्श्ेर से, चवर्श्देवतार 
संतान नोहे गो मातः संपचत्त तो पार” 
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“बालक हे स्वतःिे, चवर्श्ािे आचण चवर्श्देवतेिे आहे. माते, बालक ही काही तुझी खाजगी संपत्ती नव्हे.” 
 
बालकाचं्या रूपाने जीवन पुनःपु्हा अवतरत असते. यामुळेि जीवनािे अमरपण चसद्ध होते. मागच्या 

चपढीच्या अपुऱ्या आकािंा पुऱ्या करण्यासाठी नव्या चपढीिा ज्म होतो. म्हणून बालके म्हणजे पुढे जाणाऱ्या 
जीवनािे प्रचतचनधी होत. पालकानंी आपले पे्रम त्यानंा द्यावे; पण आपल्या जीणव चविाराचं्या शृखंला त्याचं्या 
पायात अडकचवण्यािे पाप करू नये.  

 
गु्हेगाराचं्या मानसशास्त्रािा अलीकडे जो अभ्यास िालू आहे त्यावरून गु्हेगार म्हणजे कोणी 

रािसी जातीिे प्राणी आहेत ही सववमा्य समजूत खोटी ठरत आहे. अपराधािंी कारणे आनुवचंशक, आर्तथक 
आचण सामाचजक असतात असे आढळून आले आहे, यामुळे अपराधािी जबाबदारी वैयत्क्तक न धचरता 
सामाचजक माचनली पाचहजे असे मत मा्यता पाव ू लागले आहे. गु्हेगाराबंद्दल सूडबुद्धी न बाळगता 
त्याचं्याचवषयी सहानुभतूी व पे्रमभाव बाळगला पाचहजे, आचण कैदखा्यात िाललेला गु्हेगारािंा छळ बंद 
करून त्याचं्यातील माणुसकीिे अंश जागृत होतील अशा तऱ्हेिे वातावरण तेथे चनमाण केले पाचहजे असे 
चविार पसरत आहेत. साधुसंतानंी आपल्या आिरणाने आचण उपदेशाने पचततानंा पुनीत करण्यािा हाि मागव 
साचंगतला नाही काय? सज्जन आचण दुजवन या काही लखोटबदं जाती नाहीत. सज्जनातही हीनाशं आढळतो 
आचण दुजवनातही सदंश लपलेला असतो, खचललिे या संबंधािे प्रविन कोणालाही मा्य होण्यासारखेि 
आहे.  

 
सुखािी वासना काही काही वळेा मानवाला इतकी उ्मागवगामी बनचवते की चतच्या नंग्या स्वरूपाला 

चभऊन जीवािा त्याग करण्याच्या अचतरेकी मागव सुिचवला जातो. खचललिे ‘सुखा’वरील प्रविन इतके 
समतोलपणािे आहे की कोणीही जीवनभीरू बैराग्याला ते पुनः जीवनात आणून सोडील. 

 
‘चववके आचण वासना’ यामधील चविारही जीवनािा संपूणव चवकास करणाराला पूणवपणे मागवदशवक 

होतील. नुसता चववेक ही एक जीवनाला चनयंचत्रत करणारी शक्ती आहे, आचण नुसती वासना जीवनाला 
जाळणारी ज्वाला आहे. वस्तुतः शातंी आचण वासनेत गतीिा सािात्कार होतो. चववके आचण वासना याचं्या 
तालबद्धतेत जीवनािे सुरेल संगीत प्रकट होते. 

 
खचललिे ‘श्रमा’वरील प्रविन हा या गं्रथातील सवोत्कृष्ट भाग होय. जीवन अखंड गचतमान आहे. 

आचण या गतीति त्यािी शातंीही सामावलेली आहे, ही आध्यात्त्मक कमवयोगी दृष्टी होय. ‘चवसगवः कमव-
संचज्ञतः’ गीतेत जगद व्यापारालाि धमव अशी संज्ञा चदलेली आहे. आचण जग हे जगदीर्श्राहून चनराळे 
नसल्यामुळे कमव आचण ब्रह्म यातही तत्त्वतः काहीि भेद नाही. कमाने व्यक्तीिी धारणा होते, समाजािा संग्रह 
होतो, आचण चित्तािी शुद्धी होऊन ब्रह्मािा सािात्कारही होतो. म्हणून जीवनात कमाला अन्यसाधारण 
स्थान प्राप्त झालेले आहे. उपयुक्ततेिे सुख, कलेिा आनंद आचण उपासनेिी शातंी ही तीनही अमृतफले 
जीवनातील कमववृिावरि लटकलेली असतात. यामुळे कमािा मचहमा अवणवनीय झाला आहे. आधुचनक 
शिैचणक मानसशास्त्राला शरीरश्रमािा बुद्धी आचण भावना याचं्या चवकासाशी संबधं असल्यािा शोध लागलाि 
आहे. यामुळे कमव हे जीवनचवकासािे एकमेव साधन यापुढे होणार आहे. शतेकऱ्यापेिा चशल्पकार मोठा आचण 
िमवकारापेिा चित्रकार मोठा या खुळ्या कल्पनेला खचललने धक्का चदलाि आहे. पण मायया समजुतीने 
जीवनािे अमृततत्त्व शोधणाऱ्या खचललच्या पैगंबराला आपल्या शोधासाठी चवजनवासािी आवश्यकता राहू 
नये, कमात हात गुंतलेले असतानाि जीवनािी गूढे उकललेली बुद्धीला चदसतात; चशवाय कमव ही कल्पनेिी 
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कसोटी असल्यामुळे कमविेत्रात चनमाण झालेली ज्ञाने चवफल होण्यािी भीती उरत नाही. कमािे स्वरूप 
नेहमीि सामाचजक असल्यामुळे ते व्यक्तीला चवशाल बनचवण्यास सहजि उपयोगी पडते. कमाच्या या चवराट 
स्वरूपािे आकलन केलेले असंख्य कमवदेव आज आपल्या समाजाला पाचहजे आहेत. 

 
जीवनािे सारे व्यापार अध्यात्माच्या चवशाल भमूीवरून होऊ लागले म्हणजे खाणेचपणे, वस्त्र-

आच्छादन, घर-दार, मतै्री-वातालाप इत्यादी सामा्य चवषयानंाही अलौचकक प्रभा प्राप्त होते. जेवणखाण हे 
उदरभरण न होता ते एक यज्ञकमवि बनते. वस्त्रामागिी लज्जा मनाला चवकृत करणारी राहात नाही. घराचं्या 
कभतींनी आपल्या आत्म्यािे चिचतज संकुचित होत नाही. मतै्री ही आपली आत्मवृत्ती गाढ-गंभीर करण्यािे 
साधन बनते आचण सत्याथाला शब्दाचं्या शृखंला जखडू शकत नाहीत. 

 
‘संुदरते’वरील प्रविनात चकतीतरी लौचकक कल्पना अलौचकक सौंदयात वर्तणल्या आहेत. आचण 

‘जीवनािे अनावृत दशवन म्हणजेि संुदरता’ असा गं्रथकारािा स्वतःिा चसद्धा्त प्रकटला आहे. 
 
‘क्राय-चवक्राय’ या नावाखाली खचललिे अथवशास्त्रचवषयक दशवन आलेले आहे. ‘श्रम करणारालाि 

चवचनमयािा अचधकार आहे’ हा महत्त्वािा समाजवादी चसद्धा्त यात गं्रचथत झालेला आहे. मात्र कलावतंानंाही 
उत्पादक-श्रम करणाऱ्याइंतकेि गौरचवले आहे. कलावत जर साध्या अन्नवस्त्रावर संतुष्ट राहातील तर समाज 
त्यानंा पोशीलही. पण कलेिा उत्पादक-श्रमाशी चवरोधि असला पाचहजे असा चसद्धातं मा्य करता येणार 
नाही. आचण समाजाच्या आदशव अवस्थेत कलावतंही उत्पादक-श्रम आनंदाने करतील अशी अपेिा 
करावयास हरकत नाही. आर्तथक व्यवहारात ्यायािी संपूणव प्रस्थापना होईपयंत जीवनात शातंी चनमाण 
होणार नाही. हा खचललिा चसद्धा्त सवव अध्यात्मवादी लोकानंी सदैव ध्यानात बाळगला पाचहजे.  

 
समाजाच्या राजकीय चवभागाचवषयी ‘कायदे’ आचण ‘स्वातंत्र्य’ या नावाखाली खचललने आपले 

चविार प्रकट केले आहेत. आध्यात्त्मक दृष्ट्या आदशव समाजात दंडशक्तीवर आधारलेली राज्यसंस्था 
आढळणारि नाही. ‘लोकसत्ता’ ककवा ‘समाजसत्ता’ हा राज्यसंस्थेिा अंचतम आदशव असला तरी सामाचजक 
जीवनािा अंचतम आदशव आत्मसत्ता हाि आहे. प्रजेच्या अंतःकरणातील दुष्ट चवकारािें चनयमन करण्यासाठीि 
राज्यसंस्थेिा तत्त्वतः ज्म होतो. समाजजीवन सत्यमय, ्यायचनष्ठ आचण भयरचहत झाले म्हणजे 
राज्यसंस्थेिी आवश्यकता संपते. आचण नंतरि खऱ्या सामाचजक स्वातंत्र्यािा उदय होतो. अशा समाजात 
कायद्याचं्या कृचत्रम बेड्या आचण लौचकक नीतीिी बाह्य बंधने गळून पडतात. म्हणून राजकीय कायदे आचण 
राजकीय स्वातंत्र्य यािंी खचललने िेष्टाि केली आहे. तो आध्यात्त्मक स्वातंत्र्यािा भोक्ता असल्याकारणाने 
त्यािी ही िेष्टा यथाथव आहे असेि म्हटले पाचहजे.  

 
खचललच्या ‘जीवन दशवना’त माणसानंा गुलाम बनचवणारी प्रिडं कारखानदारी आचण राष्ट्रेच्या राष्ट्रे 

बेचिराख करणारी युद्धचवद्या यानंा कोठेि स्थान नाही. ‘राष्ट्र,’ ‘राजा’ आचण ‘सुधारणा’ हे पचरचशष्टातील 
उतारे पाचहले असता त्यािी राजकीय चविारसरणी कळून येईल. पण आध्यात्त्मक आदशाच्या चनर्तमतीला 
लोभ आचण कहसा यािंा कधीि उपयोग व्हावयािा नसल्यामुळे कारखाने आचण युदे्ध यािंा उल्लेख खचललने 
केला नाही. ही गोष्ट ताचत्त्वकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूणव आहे. 

 
“तुमिे रोजिे जीवन हेि तुमिे मंचदर आहे आचण हाि तुमिा धमव आहे” या अत्यंत समपवक शब्दांत 

खचललने धमािे व्याख्यान केले आहे. आचण आपल्या मुलाबंाळामंध्ये, आकाशातील मेघमालेमध्ये आचण 
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झाडावंरील फुलामंध्ये हसणाऱ्या परमेर्श्राला पाहा, उगाि कूट समस्या उकलण्याच्या भानगडीत पडू नका, 
असा योग्य संदेश चदला आहे. 

 
आध्यात्त्मकदृष्ट्या जीवनािा चविार करणाराला मृत्यूिी कधीि भीती वाटत नाही. ज्म आचण मृत्यू 

ही एकाि जीवनािी दोन स्वरूपे आहेत. जीवनाच्या आनंदात रंगलेल्या उपासकाला 
 
“नाचभन्देत मरण ंनाचभन्देत जीचवतम्” 
 

अशी साम्यावस्था लाभलेली असते. व्यक्तीच्या जीवनात ज्या आशा-आकािंा उसळत असतात, त्यामधूनि 
आत्म्यािे अमरत्व भासमान होते. मानवी जीवनात पूणवतेिी स्वप्ने वावरत असतात, त्याचं्यावरील श्रदे्धमुळे 
मानवाला शार्श्ततेिा सािात्कार होतो. आचण देहाच्या मरणामुळे त्याला अनंताशी समरस होण्यािा मागव 
खुला होतो. मरण ही चवफलता न होता कृताथवता होते. 
 

‘जीवन-दशवना’त ‘दान’, दुःख, प्राथवना, इत्यादी आणखी चकत्येक चवषय चववचेिले आहेत. पण 
त्यासंबधंी येथे काही सागंण्यािी आवश्यकता चदसत नाही. खचलल हा ज्या समाजात वाढला तो समाज 
मासंाहारी आचण पचरचमत मद्यसेवन करणारा असल्यामुळे याच्या लेखनात त्यािंा चनषेध चदसत नाही. 
आध्यात्त्मक चवकासात या दोनही गोष्टींिा त्याग करावा लागतो अशी भारतीय संतािंी समजूत आहे. 
आधुचनक आहारशास्त्रही मद्य आचण मासं यािंा चनषेध सागंू लागले आहे, एवढेि येथे नमूद करावसेे वाटते. 

 
‘जीवन-दशवना’िे लेखक श्री. र. ग. जोशी हे स्वतः िागंले साचहत्त्यक आहेत. ‘पद्मचवहारी’ या 

नावाने त्याचं्या चकत्येक कचवता ‘लोकचशिणा’त यापूवी प्रचसद्ध झाल्या आहेत. खचललने वर्तणलेल्या जीवन-
दशवनाशी ते स्वतः हृदयापासून समरस झालेले आहेत. कारण त्यािंा आध्यात्त्मक जीवनावर चवर्श्ास आहे. 
यामुळे त्यािंा अनुवाद रसपूणव झाला आहे. खचललिी चवचशष्ट लेखन-शलैी मराठीत उतरचवण्यासाठी त्यानंी 
केलेले प्रयास िागंले सफल झाले आहेत असे मला वाटते. महाराष्ट्रीय वािक याबद्दल त्यानंा ध्यवाद 
देतील अशी मला आशा आहे. 

 
१९४१ 
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२६ 
 

खणिि णजब्रानचा क्रास्न्द्तवाद  
[श्री. श्रीपाद जोशी याचं्या ‘बडंखोर आत्मे’ या पुस्तकािी प्रस्तावना.]  

 
णजब्रानचे अिौणकक जीवन 
 

‘बडंखोर आत्मे’ या पुस्तकात चजब्रानच्या जीचवतात आचण अरबी साचहत्यात सवव दृष्टीनी महत्त्व प्राप्त 
झालेले आहे. चजब्रानने आपल्या वयाच्या १८ ते २० वषांमध्ये (स. १९०१ ते १९०३) हे पुस्तक चलहून प्रकाचशत 
केले. या दोन वषांत तो पॅचरस येथे चित्रकलेिाही अभ्यास करीत होता. या कथातून जीवनािा सवांगीण 
क्राात््तवाद व्यक्त झालेला आहे. चजब्रानिे वय, त्यािी कौटंुचबक परंपरा आचण त्याच्या देशातील सामाचजक, 
आर्तथक व राजकीय पचरत्स्थती या सवांिा चविार कचरता हा क्राात््तवाद त्याला स्फुरावा, याति त्याच्या 
अलौचककत्वािे दशवन होते. वयाच्या अकरा वषापयंत अरबी, फ्रें ि आचण इंग्रजी भाषािंा अभ्यास त्यािेकडून 
घरगुती रीतीने करवनू घेण्यात आला होता. वयाच्या अकराव्या वषी (स. १८९४) तो आपली आई, भावडें 
याचं्या बरोबर बोस्टन (अमेचरका) येथे गेला. पण दोनतीन वषांति आपल्या ज्मभाषेिा अभ्यास 
करण्यासाठी तो आपल्या मातृदेशाला अट्टाहासाने परत चफरला. बरैूतच्या मदरसतुल चहकमत- 
(ज्ञानशाला) मध्ये त्याने मॅचरक्युलेशनिी परीिा चदली आचण त्या वळेी अभ्यासक्रामाबाहेरील वैद्यक, 
आंतरराष्ट्रीय कायदा, धमािा इचतहास आचण संगीत वगैरे चवचवध चवषयािंा अभ्यास केला. सन १९०१ मध्ये 
त्याने आपले उच्च चशिण पुरे केले. आपल्या वयाच्या पंधराव्या वषी त्याने ‘प्रॉफेट’िी अरबी भाषेतील पचहली 
प्रत तयार केली. ‘अल् हकीकत’ (सत्य) या नावािे साचहत्य व तत्त्वज्ञान या चवषयांना वाचहलेले माचसक 
वयाच्या सोळाव्या वषी िालचवले. सत्राव्या वषी त्यािे एक गद्यकाव्य वतवमानपत्रात झळकले. आचण त्याि 
सुमारास इस्लामच्या उदयापूवीच्या अरबी कवीिी चिते्र त्याने रेखाटली. या कवीिी रेखाचिते्र कोठेही 
उपलब्ध नव्हती. आपल्या प्रचतभेने त्याचं्या आकृती कल्पून चजब्रानने त्यानंा प्रथमि आकार चदला. पदवी 
चमळचवल्यानंतर पॅचरसला जाताना त्याने ग्रीस, इटली व स्पेन या देशानंा भेट चदली. चजब्रानिा ज्म मॅरोनाइट 
ििवच्या संप्रदायात झालेला होता. त्याच्या आईिा बाप हा त्या ििवमधील एक पुरोचहत होता. त्याच्या बापािा 
बाप हा उत्तर लेबनॅॉनमधील एक मोठा धनाढ्य गृहस्थ होता. तो आपल्या मोठेपणािी जाणीव बाळगणारा 
होता. चजब्रानच्या आईिे नाव काचमला आचण बापािे नाव खचलल असे होते. खचलल-काचमला याचं्या प्रथम 
पुत्रािे नाव खचलल असेि ठेवण्यात आले. खचलल यािा अथव ‘चनवडलेला, चप्रयचमत्र’ असा आहे. काचमला 
म्हणजे ‘पचरपूणा’ आचण चजब्रान या शब्दाने ‘आत्म्यानंा रोगमुक्त करणारा अथवा समाधान देणारा’ असा अथव 
सूचित होतो. अरबी भाषेमध्ये प्रत्येक नावाला नेहमी चनचित अथव असतो. अरबी भाषेत ‘ग’ वणव नसल्यामुळे 
‘चगब्रान’ असा उच्चार होऊ शकत नाही. अरबीतील उच्चार ‘जब्रान’ हा आहे. अरबीमध्ये महाकवी चजब्रान यािे 
नाव जब्रान खलील जब्रान असे चलचहले जाते. इंग्रजीमध्ये खलील यािे वणव Khalil या ऐवजी Kahlil असे पुढे 
कवीने स्वतःि बदलून घेतले. 

 
कवी चजब्रानच्या जीवनावर त्यािी आई काचमला आचण त्यािी बहीण मॅचरयाना (Marianna) यािंा 

चवशषे पचरणाम झालेला आहे. काचमला ही अनेक भाषाकोचवद होती. ती अचतशय रूपवती होती. आचण चतिा 
आवाज अत्यंत मधुर होता. काचमलाने मधुर आवाजािी देणगी आपल्या पुरोचहत चपत्याकडून संपाचदलेली 
होती. काचमला लहानग्या खचललला सायंकाळी तासन् तास गाणी म्हणून दाखवीत असे. हारून 
अल् रशीदच्या पुराणकथा आचण अरबी जीवनातील लोककथा काचमलाच्या तोंडूनि चजब्रानने बालपणी 
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ऐचकलेल्या होत्या. आपला मुलगा कोणीतरी अलौचकक पुरुष आहे, अशी चतिी खात्री झालेली होती. ‘If there 
is a saint living upon this earth, it is Marianna Gibran, the daughter of my mother’ असे चजब्रान 
आपल्या बचहणीचवषयी अचभमानाने उद गार काढीत असे. चजब्रानिे व्यत्क्तमत्त्व ज्या कौटंुचबक वातावरणात 
चवकचसत होत होते, त्यािे स्वरूप या प्रकारिे होते. 

 
िेबनानची सांस्कृणतक परंपरा 
 

चजब्रानच्या देशािे नाव लेबनान. या देशािी सासं्कृचतक परंपरा हजारो वषांइतकी प्रािीन आहे. 
चमसर, असुर, खत्ल्डया या देशातील संस्कृतीच्या साऱ्या परंपरा लेबनानच्या अचतप्रािीन इचतहासात पुजंीकृत 
झालेल्या आहेत. मौंट लेबनान आचण त्याच्या आसपासिा प्रदेश ही यहुदी पे्रचषतािंी पुण्यभमूी आहे. चिस्ती 
धमािा संस्थापक येशू याि भागात ज्माला आला. येशूिी ज्मभाषा (Aramaic) आजही तेथे प्रिचलत आहे. 
ग्रीक आचण रोमन संस्कृतीिे बरेवाईट सारे अवशषे येथील संस्कृतीत सामावलेले आहेत. यहुदी आचण चिस्ती 
धमानंतर त्याि सेमेचटक वंशात उदय पावलेला अत्यंत प्रभावी असा इस्लाम धमवही या प्रदेशावर आपला खोल 
पचरणाम करून गेला आहे. लेबनानमधील प्रमुख भाषा आजही अरबीि आहे; आचण तेथील लोक यहुदी, 
चिस्ती, इस्लामी अशा चभन्न चभन्न धमवसंप्रदायािें असूनही संस्कृतीने ते सारे एकि आहेत. आज त्यािें एक 
स्वतंत्र राष्ट्रही बनलेले आहे. आधुचनक पािात्त्य संस्कृतीिा देखील या देशाच्या संस्कृतीवर फार पचरणाम 
झालेला आहे. असा हा संस्कृचतसमृद्ध प्रदेश चकत्येक शतके तुकांच्या साम्राज्याच्या जोखडाखाली चखतपत 
पडला होता. राजकीय पारतंत्र्य, धार्तमक अंधश्रद्धा आचण सामाचजक रूढीिी गुलामचगरी याचं्या 
दडपणाखाली सामा्य जनतेिे जीवन पूणवपणे जड व बचधर होऊन गेले होते. चजब्रानने ज्या सामाचजक व 
राजकीय पचरत्स्थतीच्या चवरुद्ध आपले व्यत्क्तमत्त्व उभे केले, चतिे स्वरूप या प्रकारिे होते. 

 
आध्र्ास्त्मक बंडखोरी 
 

सामाचजक पचरत्स्थती आचण वैयत्क्तक मनःत्स्थती याचं्या संघषातून जीवनातील नानाचवध ध्येयवाद 
ज्म पावत असतात. सामाचजक पचरत्स्थती अत्यंत जड व बचधर झालेली असेल, तर त्या पचरत्स्थतीशी झंुज 
घेणारे मन बंडखोरीिे स्वरूप धारण करते. ही बडंखोरी प्रथम आध्यात्त्मक वषेात प्रकट होते. आचण त्या 
आध्यात्त्मक स्वरूपातूनि पुढे यथाकाळी भौचतक व व्यावहाचरक िळवळी ज्म पावतात. अशा आध्यात्त्मक 
बडंखोरीिे प्राथचमक स्वरूप स्वाभाचवकि साचहत्यसृष्टीत आकार पावते. चजब्रानच्या प्रारंभीच्या साचहत्यसृष्टीिे 
स्वरूपही अशाि प्रकारिे आहे. ‘बडंखोर आत्मे’ या कथासंग्रहात ही आध्यात्त्मक बंडखोरी उत्कट सामर्थ्याने 
प्रकट झालेली आहे. जीणव आचण जड बनलेल्या समाजातील सत्ताधारी संस्था बुचद्धद्रोही आचण िैत्यचवरोधी 
असतात. त्या त्स्थचतचप्रयतेच्या इतक्या आहारी गेलेल्या असतात की, कोणत्याही प्रकारिी गती सहन 
करण्यािे सामर्थ्यव त्याचं्यात उरलेले नसते. यामुळे अशा समाजातील बडंखोर आत्म्याला सवव बाजंूनी 
दडपण्यािे व चिरडण्यािे प्रयत्न केले जातात. हाि अनुभव खलील चजब्रान यालाही आला. ‘बडंखोर 
आत्म्या’च्या प्रकाशनानंतर थोड्याि चदवसातं पुरोचहत वगाकडून बरैूतच्या बाजारात त्यािी होळी करण्यात 
आली. ते पुस्तक घातक, क्रााचंतकारक आचण तरुणाचं्या मनात चवष कालचवणारे (dangerous, 
revolutionary and poisonous to youth) आहे असे ठरचवण्यात आले. पॅचरसमध्ये रोद्यट (Rodin) िा चमत्र 
आचण चशष्ट्य म्हणून शातंपणाने चित्रकलेच्या अभ्यासात मग्न असलेल्या चजब्रानला ज्या वळेी या होळीिी वाता 
समजली, त्या वळेी त्याने इतकेि उद गार काढले की, ‘त्या पुस्तकािी ताबडतोब दुसरी आवृत्ती काढण्याला 
हे एक उत्तम कारण झाले.’ पण या गं्रथािी होळी होऊनि प्रकरण थाबंले नाही. ििवमधून बचहष्ट्कृत केल्यािे 
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वृत्तही त्याला पॅचरसमध्ये कळचवण्यात आले. आचण तुकी साम्राज्याच्या जुलमी सत्ताधीशाकंडून त्याला 
स्वदेशातून चनवाचसत करण्यात आल्यािे कळचवले गेले. १९०८ साली तुकव स्तानमध्ये नवीन सरकार काम 
करू लागल्यानंतर त्याच्या हद्दपारीिी आशा पुनः जारी करण्यात आली. तथाचप चजब्रानिा लौचकक वाढति 
गेला. त्यािी लेबनानमधील तरुणाचं्या मनावंरील पकड अचधकि दृढ होत गेली. आचण त्याने पेटचवलेल्या 
क्राातंीिी ज्वाला वाढत जाऊन चतने लेबनानच्या साऱ्या जीणवतेिा व जडतेिा ग्रास करून टाकला. 

 
१९१० मध्ये त्याने ्ययूॉकव मध्ये कायमिी वस्ती केली आचण अंतकाळपयंत (१९३१ पयंत) अमेचरका 

हीि त्यािी कमवभमूी झाली. या सुमारे दोन तपाचं्या काळात चित्रकार आचण साचहत्यकार म्हणून त्यािी 
उत्तमोत्तम कामचगरी होत गेली. अरबी व इंग्रजी अशा दोनही भाषातं त्याने चवचवध प्रकारिे साचहत्य चनमाण 
केले आचण अरबी व इंग्रजी या दोनही साचहत्यातं आपले नाव अजरामर केले. त्याच्या देशातील सहस्त्रावधी 
तरुण अमेचरकेत येऊन राचहलेले होते; त्यािंा तो मागवदशवक झाला होता. अमेचरकेत असलेल्या अरबी 
साचहत्यकारातील प्रचतभाशाली तरुणािंा तो स्फूर्ततदाता बनला होता. 

 
नवराष्ट्राचा णनमाता 
 

तुकी साम्राज्याच्या चवनाशातून मध्यपूवेत जी नवी राष्ट्रे ज्मास आली, त्यात लेबनानच्या प्रजासत्ताक 
राज्यािी गणना प्रामुख्याने करावी लागेल. या नवराष्ट्राच्या चनमात्यामंध्ये खलील चजब्रान यािे स्थान चवशषे 
उच्च प्रकारिे आहे. या ‘बडंखोर आत्म्या’च्या ज्मदात्याला त्याच्या स्वतंत्र राष्ट्राने चवलिण आदराने 
गौरचवले. चजवतंपणी त्यािा सत्कार करण्यािी संधी त्याच्या देशबाधंवानंा न चमळाल्यामुळे त्यानंी चजब्रानच्या 
मृत्यनंूतर त्यािे शव अमेचरकेतून दरबारी थाटाने त्याच्या मायदेशी आचणले आचण अत्यंत अभतूपूवव 
जयजयकारात त्याच्या चबशरेी (Bisherri) या ज्मगावी तेथील चिस्ती मठाच्या शजेारीि त्यािी स्थापना 
केली. चजवतंपणी देशभक्तीच्या गु्ह्यामुळेि बचहष्ट्कृत झालेल्या या बडंखोराच्या सत्कारात यावळेी सरकारिे 
सवव अचधकारी, ििविे प्रमुख धमवगुरू आचण सवव धमािे व पथंािे नागचरक यानंी अहमहचमकेने भाग घेऊन 
चजब्रानवरील आपले पे्रम व्यक्त केले. महाकवी खलील चजब्रान यािे माहात्म्य चसद्ध करण्यास याहून आणखी 
कोणत्या पुराव्यािी गरज आहे? 

 
सवोदर्कारी जीवनपद्धती 
 

‘बडंखोर आत्मे’ या पुस्तकात जो जीवनािा सवांगीण क्राात््तवाद व्यक्त झाला आहे, त्याच्याचवषयी 
येथे थोडा चविार करणे योग्य होईल. मानवी जीवनािा चविार कचरताना व्यक्तीला प्राधा्य द्यावयािे की 
समाजािी श्रेष्ठता स्वीकारायिी, असा प्रश्न प्रारंभीि उपत्स्थत होतो. या प्रश्नाच्या वगेवगेळ्या उत्तरापं्रमाणे 
वगेवगेळी जीवनदशवने चनमाण झाली आहेत. मायया समजुतीप्रमाणे व्यक्ती चवरुद्ध समाज असा आत्यंचतक 
चवरोध संभवति नाही. व्यक्तीिा ज्म समाजात होतो. आचण व्यक्तीच्या सवांगीण चवकासाला समाजाच्या 
सहकायािी सदैव अपेिा असते. म्हणून समाजाच्या चवघातावर कोणाही व्यक्तीिा चवकास कधीि उभारला 
जाणे शक्य नाही. त्यािबरोबर ही गोष्टदेखील चततकीि ध्यानी बाळगण्यासारखी आहे की, समाजािा चवकास 
म्हणजेि त्यातील घटकािंा, व्यक्तीिा चवकास होय. ज्या समाजात व्यक्तीिा चवकास घडून येणार नाही, तो 
समाज जड समजला पाचहजे. आणखी एक महत्त्वािी गोष्ट या बाबतीत लिात ठेवण्यासारखी आहे. 
समाजातील काही थोड्या व्यक्तींच्या चवकासासाठी त्यातील बहुसंख्य घटकािंा चवनाश होत असेल तरी 
देखील ती गोष्ट समाधानकारक मानता येणार नाही. ताचत्त्वक दृष्ट्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या 
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अंतगवत शक्तीिा चवकास करण्यािी समान संधी आचण समान साधने उपलब्ध झाली पाचहजेत. ज्या समाजात 
अशा प्रकारिी सवोदयकारी जीवनपद्धती चनमाण झालेली असेल, तोि समाज खरोखर सुसंस्कृत झाला 
आहे, असे म्हणता येईल. अशा सवोदयकारी जीवनदशवनािे स्वरूप कशा प्रकारिे असू शकेल? 
समाजचवकासाला पे्ररणा देणारी जीवनशक्ती कोणती? त्या शक्तीिी उपासना कोणत्या साधनानंी होऊ 
शकेल? हेि प्रश्न जीवनदशवनाच्या शोधात अत्यंत महत्त्वािे ठरतात. 

 
व्र्क्तीिा णवश्वमर् बनणविाऱ्र्ा पे्ररिा 
 

तसे पाचहले तर समाज ही एक चनगुवण वस्तू आहे, ती चनराकारही आहे. सगुण आचण साकार अशा 
वस्तू म्हणजे व्यक्तीि. म्हणून वरील प्रश्नािे उत्तर व्यक्तीच्याि जीवनात सापडले पाचहजे. यामुळेि मानवी 
जीवनातील सारी संपत्ती वैयत्क्तक आचण आध्यात्त्मकि आढळून येते. चवर्श्ाला गवसणी घालू शकणारा 
व्यत्क्तवाद हेि मानवी जीवनािे यथाथव दशवन होय. मानवी व्यक्ती आपल्या चवकासासाठी इतर व्यक्तीिी 
आचण चनसगािी अपेिा राखते. या अपेिेति मानवािी सारी दुःखे आचण सारा आनंद सामावलेला आहे. 
चजजीचवषेिी मूलभतू पे्ररणाि सामाचजक आहे. यामुळे व्यक्तीच्या जीवनपे्ररणा चजतक्या उत्कट आचण 
प्रामाचणक बनत जातील, चततके व्यक्तीिे व्यत्क्तत्व कमी होत जाते. आचण ती चवर्श्मय होऊ लागते. 
व्यक्तीला चवर्श्मय बनचवणाऱ्या या पे्ररणा, खचलल चजब्रानच्या भाषेत सागंावयाच्या तर, ‘faith, love and 
work’ या होत. श्रद्धा, पे्रम आचण कमव या तीन शब्दातं जीवनािे सारे तत्त्वज्ञान खरोखरि साठवलेले आहे. 
जगण्यासाठी नानाचवध कमािी आवश्यकता इतकी उघड आहे की, त्याचवषयी चवविेन करणे हास्यास्पद 
होईल. पण हे कमव पे्रमाने, स्वचे्छने, अ्तरीच्या उमाळ्याने झाले, तरि ते जीवनाला कृताथव करते. ज्यावळेी 
हा उमाळा आटून जातो, त्यावळेी कमव दुःखमय बनते आचण मग कमवसं्यासािे रढके तत्त्वज्ञान ज्म घेते, 
अथवा कमािी सक्ती केली पाचहजे अशा प्रकारिी भौचतक जड तत्त्वज्ञाने चनमाण होतात. म्हणून जीवनात 
कमापेिाही या अ्तरीच्या उमाळ्याला खरे महत्त्व आहे. 

 
प्रारंभी या उमाळ्यािे स्वरूप संकुचित आचण म्हणूनि स्वाथवमय भासते यालाि वासना म्हणतात. या 

वासनािें यथाथव स्वरूप न जाणल्याकारणाने त्या अनथवकारक आहेत, असे म्हणणारे एक बरैागी तत्त्वज्ञान 
जगाने चनमाण करून ठेवले आहे. व सना अनथवकारक नाही, वासनेिी दुबवलता ही अनथवकारक आहे. वासना 
हीि जीवनशक्ती होय. ती चजतकी उत्कट आचण प्रबळ होत जाईल, चततकी ती डोळस बनत जाते. आचण 
वासना डोळस झाली म्हणजेि चतला श्रद्धा म्हणतात. ही श्रद्धा व्यक्तीला चवर्श्ाशी एकरूप करून सोडते 
आचण आपल्या व्यापकतेत आपल्या व्यत्क्तत्वािे चवसजवन करून घेते. जीवनाच्या चनत्यतत्त्वावर आचण 
अखंचडतत्वावर आरूढ झालेली श्रद्धा हे माणसाला प्राप्त होऊ शकणारे सवात मोठे ज्ञान म्हणता येईल. 
त्याति त्यािे सामर्थ्यव आचण त्यािी शातंी सामावलेली आहे. 

 
णववाह हा समाजसंस्िांचा पार्ा 
 

‘बडंखोर आत्म्या’ंत चजब्रानिे हे जीवनदशवन आपणाला संपूणव स्वरूपात पाहा- वयास चमळते. 
मानवाने आपल्या चवकासासाठी चनरचनराळ्या सामाचजक संस्था चनमाण केलेल्या आहेत. आचदमानवापासून 
तो आजपयंतच्या सहस्त्रावधी वषांच्या समाजचवकासात त्यािंाही चवकास होत आलेला आहे. स्थूलमानाने या 
सामाचजक संस्था िार रूपामंध्ये आढळतात. चववाह (Marriage), चवत्त (Property), (State) आचण धमव 
(Church)- अशी त्यािंी नाव ेसागंता येतील. समाज या िारही संस्थानंी रिला आचण बाधंला गेलेला आहे. 
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चजब्रानच्या या कथासंग्रहात या िारही संस्थाचंवरुद्ध बंडखोरी चशकचवलेली आढळते या िारही संस्थािंी 
मानवाच्या जीवनात काही गरज नाही असे प्रचतपादन करणारी तत्त्वज्ञाने आपणाला पचरचित आहेत. चववाह 
आचण चवत्त यािंा चनषेध सागंणाऱ्या संप्रदायानंा दंडसंस्थेिी आवश्यकताि नाही. खरोखरि चववाहामुळे 
चवत्तािी आवश्यकता उत्पन्न होते. चववाहािी आवश्यकता जर मानवसमाजातून नष्ट झाली, तर चनसगवतः 
उत्पन्न होणाऱ्या िाऱ्यावर मानवप्राणीदेखील आपला चनवाह करू शकेल. मानवाला चववाहाच्या आकािेंनेि 
चवत्तािा शोध करण्यास भाग पाडले. चववाहासाठीि तो वतनाला चिकटून राहात आहे. चववाह आचण चवत्त 
याचं्या आवश्यकतेतूनि दंडसंस्थेिी उत्पत्ती झालेली चदसून येईल आचण जेथे दंडशक्तीने देखील काम 
होईना, त्या चठकाणी धमवसंस्था चनमाण करावी लागलेली आहे. म्हणून चववाहािा छेद कचरता आला, तर या 
साऱ्याि संस्था चवराम पावणे शक्य आहे. चववाहािी पे्ररणा ही पापमय आहे, हा चविार माणसाने आपल्या 
मनात फार वष ेवागवलेला आहे. तथापी त्याला ती पे्ररणा नष्ट करण्यात मुळीि यश आलेले नाही. म्हणून 
अपवादात्मक व्यक्ती वगळल्या, तर मानवी समाजाला चववाह वज्यव मानता येणार नाही. नव्हे, चववाह हा 
समाजािा पायाि आहे. चववाहबधं नसेल तर मानवी व्यक्ती या आकाशातील ढगापं्रमाणे भटकत राहतील. 
चववाहामुळेि स्त्री आचण पुरुष यािें मीलन होते आचण त्यातूनि कुल, गोत्र, जाती अशी समाजािी चनष्ट्पत्ती 
होते. नाही! चववाहाचशवाय समाजजीवनि नाही; आचण चववाह मा्य केला म्हणजे चवततािा प्रश्न आलाि, 
मानवी समाजाच्या आदशव अवस्थेतही चववाह आचण चवत्त या संस्था राहणार व राचहल्या पाचहजेत. पण 
दंडसंस्थेिी मात्र तशी त्स्थती नाही. चववाह आचण चवत्त या संस्था यथाथव स्वरूपात चनमाण कचरत आल्या, तर 
दंडसंस्थेिी आवश्यकता उरणार नाही. आचण धमवसंस्थेिी (Church) देखील उपयुक्तता संपेल. 

 
णववाह व णवत्त र्ांचा पार्ा 
 

‘बडंखोर आत्म्या’त चजब्रानने दंडसंस्था आचण धमवसंस्था याचं्या संपूणव चवलयनािी घोषणा केलेली 
चदसते. चववाह आचण चवत्त या संस्थािें यथाथव स्वरूप काय असावे, यािे स्पष्ट चदग्दशवन त्याने केले आहे. 
चववाह हा परस्पराचं्या आत्त्मक पे्रमावरि उभारला पाचहजे, असे त्याने स्पष्ट साचंगतले आहे. ‘कराव ेआचण 
मरावे’ या सूत्रावर चवत्तसंस्थािी उभारणी झाली पाचहजे, अशी त्यािी चशकवण आहे. ज्या अथी राबल्याचशवाय 
अन्न चनमाण होत नाही, त्या अथी राबणाऱ्यालाि अन्न सेवन करण्यािा अचधकार आहे, असे त्यािे सोपे 
अथवशास्त्र आहे. चववाहसंस्था आचण चवत्तसंस्था यािंा मूलभतू पाया म्हणून चजब्रानने साचंगतलेले पे्रम आचण श्रम 
हे दोन चसद्धा्त सववमा्य होण्यासारखे आहेत. पे्रमावर चववाह आचण श्रमावर चवत्त उभारण्याच्या कामी 
मानवजातीला अद्यापी यश आलेले नाही. आचण म्हणूनि आज देखील मानवसमाजात ्यायािी स्थापना 
झालेली चदसत नाही. पे्रम आचण श्रम यािंा पाया न चमळाल्यामुळे चववाह आचण चवत्त या दोनही संस्था चवकृत 
झालेल्या आहेत. आचण त्या चवकृतीतून सारे अ्याय पैदा झाले आहेत. दंडसंस्था आचण धमवसंस्था यािें कायव 
समाजात ्यायप्रस्थापना करण्यािे असल्यामुळे त्यानंी सवव अ्यायाच्या मुळाशी असलेली ही चवकृती दूर 
केली पाचहजे. पण हे लिात न घेता या दोनही संस्था केवळ बाह्य दडपणाने शातंी प्रस्थाचपत करण्यािा 
िुकीिा मागव अवलंचबतात आचण मग चजब्रानसारख्या क्राात््तकारकानंा या संस्थाचं्या चवरुद्ध बडं पुकारावे 
लागते. 

 
णववाहाणद संस्िांचा ऐणतहाणसक णवकास 
 

चववाह, चवत्त, दंड आचण धमव या िार संस्थािंा ऐचतहाचसक दृष्टीनेही चविार कचरता येतो. मानवाने 
जीवनसंग्रामात आपल्या सुखासाठी आचण प्रचतष्ठेसाठी या संस्था हळूहळू चनमाण केल्या आचण चनरचनराळ्या 



 

अनुक्रमणिका 

सामर्थ्याच्या आधारावर त्यानंा वगेवगेळी रूपे िढचवली. वरवर पाहता ‘बळी तो कान चपळी’ या ्यायावर 
म्हणजे ताचत्त्वक दृष्ट्या अ्यायावरि या संस्थािंी रिना झालेली चदसते. पुरुषाने आपल्या पाशवी बळाच्या 
जोरावर स्त्रीला अंचकत करून आपल्या भोगचवलासािे भाजन बनचवले. चववाहसंस्थेिे हे अगदी प्राथचमक 
स्वरूप होय जचमनीच्या मालकी हक्काच्या जोरावर याि माणसाने इतर माणसाच्या श्रमावर ऐदीपणाने 
जगण्यािा मागव शोधून काढला. चवत्तसंस्थेिे हेि पचहले रूप. खरोखर स्त्री हेि पुरुषािे पचहले चवतत होय. 
या दोनही संबंधातंील अ्यायािी परंपरा िालू राखण्यासाठी माणसाने जे शारीचरक बळ वापरण्यािे ठरचवले 
तेि दंडसंस्थेिे प्राथचमक स्वरूप होय. आपल्या सामर्थ्याच्या उ्मादाने बेहोष होऊन ‘मी या सवव सुखािा 
आचण सुखसाधनािंा ज्मतःि प्रभ ूआहे. माययामागे कोणी चदव्य शक्ती मायया रिणासाठी उभी आहे, आचण 
चतिा मी लाडका पुत्र असल्यामुळे माझा चवजय घडवनू आणणे हेि त्या शक्तीिे प्रयोजन आहे.’ -असल्या 
धंुद श्रदे्धलाि प्रारंभी धमवसंस्था हे नाव लाभले असले पाचहजे. 

 
मानवाच्या चवकासात हळूहळू या संस्था चभन्न चभन्न रूपे घेत्या झाल्या आचण प्रारंभी एकाि व्यक्तीमध्ये 

पुजंीभतू झालेल्या या िारही संस्थािें पथृक पथृक प्रचतचनधी चनमाण झाले. तथाचप शुद्ध पाशवी बळावर जीवन 
फार काल जगू शकत नाही आचण ज्याचं्यापासून भोग-चवलासािी अपेिा करावयािी, त्याचं्या खुषीच्या 
सहकायािी प्राप्ती झाल्याचशवाय भोगचवलासही यशस्वी रीतीने पदरी पडत नाहीत. म्हणून स्वाथासाठी 
देखील बळाच्या बरोबरीनेि अनुनयािा, खुशामतीिा आश्रय करावा लागतो. ऐचतहाचसक चवकासात या 
िारही संस्थाचं्या स्वरूपात उत्तरोत्तर, बलामध्ये अनुनयािे चमश्रण केलेले आढळून येते, ते यामुळेि. यामुळे 
मूळच्या अ्यायािी उग्रता कमी होते. आचण गुलामचगरीतही थोडी रंजकता चनर्तमली जाते. याति दुबवलाचं्या 
व्यत्क्तत्वाला अवसर चमळू लागतो. आचण त्यािे बल वाढीस लागते. अशा रीतीने मानवसमाजात सते्तिे 
समतोलन सतत वाढत आचण बदलत िाललेले आढळून येईल. पण मानवी जीवनाच्या या भौचतक 
अंगाबरोबरि त्यािे आध्यात्त्मक अंगही चवकचसत होत िाललेले आहे. या आध्यात्त्मक अंगािे दशवन 
माणसाच्या मानचसक चवकासात आढळून येते. ‘जसे आपल्याला तसेि दुसऱ्याला’ ही भावना देखील त्याच्या 
बुद्धीमध्ये थोडी थोडी त्स्थर होऊ लागते. आचण त्याच्या चठकाणी ् याय बुद्धीिा प्रादुभाव होतो. या ् यायबुद्धीिा 
चवकास होत जाणे हाि मानवी मनािा आध्यात्त्मक चवकास होय. भौचतक अनुकूलतेिा या आध्यात्त्मक 
्यायबुद्धीला आधार चमळाला म्हणजे ती ्यायबुद्धी सामाचजक िेत्रात त्स्थर होऊ लागते. चववाह, चवत्त, दंड 
आचण धमव या िारही संस्थाचं्या चवकासामध्ये मानवाच्या चवकचसत झालेल्या ् यायबुद्धीिे हळूहळू पण चनियाने 
पचरवतवन घडवनू आणलेले आहे; हे देखील आपण लिात ठेचवले पाचहजे. 

 
णववाह संस्िेचे प्राितत्त्व 
 

चववाहसंस्था ही संपूणवपणे ्यायबुद्धीवर उभारली जावयािी असेल तर पुरुषाने स्त्रीला आपल्या 
पाशवी बळावर अंचकत करून ठेवण्यािी दुराशा अंतःकरणातून कायमिी सोडून चदली पाचहजे. आचण केवळ 
पे्रमानेि चतिी प्राप्ती करून घेण्यािा मागव िोखाळला पाचहजे. चववाह संस्थेिे प्राणतत्त्व कोणते? ‘पे्रम’ असे 
चजब्रानिे उत्तर आहे. स्त्री आचण पुरुष चमळून पूणव मानव होतो. ‘अधेन नारी व्यभवत’ यािा अथव हाि आहे. 
आचण म्हणूनि स्त्री व पुरुष याचं्यामध्ये स्वयंभ ूआकषवण आढळते. हे आकषवण अगदी स्वाभाचवक आहे. यािी 
लाज वाटण्यािे काहीि कारण नाही. स्त्रीच्या पूणवतेला पुरुषािी आचण पुरुषाच्या पूणवतेला स्त्रीिी गरज आहे. 
हे जीवनसत्य नाकारण्यात अथव नाही. हे आकषवण केवळ शारीचरक आहे असे समजणे, हे केवळ बुचद्धमादं्य 
होय. या आकषवणािे अंचतम स्वरूप आध्यात्त्मक आहे. यािी प्रिीती आली म्हणजे या आकषवणािी भीती नष्ट 
होते आचण त्यातील चदव्यता अनुभवास आल्यानंतर हे आकषवण आध्यात्त्मक चवकासािे साधन म्हणून 



 

अनुक्रमणिका 

चनभवयपणाने वापरता येते. चजब्रानसारखे महाकवी ज्यावळेी स्त्री-पुरुषामंधील पे्रमाला आध्यात्त्मक पाचवत्र्य 
अपवण कचरतात, त्यावळेी त्यािंी दृष्टी अशीि असते यात शकंा नाही. ही पे्रमभावना प्रत्येक स्त्रीपुरुषाच्या 
हृदयात वास करीत असते. ही पे्रमभावना केवळ प्रणयवृत्तीपासून चभन्न आहे, हे ओळखण्यािे सामर्थ्यव चशिणाने 
आचण संस्कृतीने प्रत्येक मानवाला चमळाले पाचहजे. स्त्री-पुरुषािंा चववाह हा कुल, जाती, वणव, संपत्ती, प्रचतष्ठा 
अथवा केवळ ऐ्द्रीय सुख यावर उभारण्यािे प्रयत्न कधीि सफल झालेले नाहीत. परस्पराचं्या शुद्ध पे्रमावरि 
आधारलेले वैवाचहक जीवन परस्परानंा कृताथव करू शकते. पुरुषापेिा स्त्रीला ही पे्रमवृत्ती अचधक सुलभ असते. 
कारण चतिे जीवन चनर्तमतीसाठी आहे. उलट पुरुष सते्तिा आचण पराक्रामािा लोभी असतो. म्हणून शुद्ध 
पे्रमावर आधारलेल्या चववाहाने स्त्रीिे जीवन कृताथव होते आचण पुरुषाच्या जीवनाला उदात्तता लाभते. 
चजब्रानच्या पुढील कथातं हा पे्रमािा चसद्धा्त चनरचनराळ्या रूपानंी माडंलेला आढळून येईल. 

 
णववाह संस्िेच्र्ा णवकृतीचे पणरिाम 
 

सामा्यपणे मानवसमाजात चववाह हे एक पचवत्र बंधन मानले जाते. त्यािा धमामध्ये समावशे केलेला 
आढळतो. चववाहबधंन हे ईर्श्री बंधन आहे. अशी समजूत प्रिचलत आहे. चववाहामध्ये चनष्ठेला अत्यंत श्रेष्ठ 
स्थान चदलेले आढळते. म्हणूनि व्यचभिार हे पातक समजले गेले आहे. पण चववाहसंस्थेिी आध्यात्त्मक 
उपपत्ती मा्य करावयािी झाल्यास चववाहािा प्राण, पे्रम हाि मानावा लागेल. पे्रमानेि मनुष्ट्यािे हृदय शुद्ध 
होत असल्यामुळे पे्रम हेि ईर्श्री तत्त्व समजाव ेलागते. या तत्त्वािा मानवी हृदयात आचवष्ट्कार झाला म्हणजे 
चनष्ठा सहजि चनमाण होते. आचण व्यचभिार संभवत नाही. पण सामाचजक दृष्ट्या चववाह संस्थाही कोठेि 
अद्यापी शुद्ध पे्रमावर उभारण्यात आलेली नाही. अद्यापी बाह्य आचण कृचत्रम साधनानंीि चनष्ठा चनमाण 
करण्यािे प्रयत्न िालले आहेत. कारणाचशवाय कायािी उपलब्धी होईल, अशी दुराशा या वृत्तीच्या मुळाशी 
आहे. पे्रमािी प्रतीती न आल्यामुळे चववाह हा एक केवळ ‘शरीर संबंध’ ठरतो. आचण मानचसक चनष्ठेच्या अभावी 
त्याला तत्त्वतः व्यचभिारािेि स्वरूप प्राप्त होते. चववाहसंस्थेच्या या चवकृतीमुळे समाजात नेहमीि स्त्री 
पुरुषािंा-चवशषेतः स्त्रीिा-छळ होत आला आहे. आियािी आचण दुःखािी गोष्ट ही की, हा छळ धमव, 
ईर्श्रेच्छा, पाचवत्र्य इत्यादी बड्या नावाखाली िाललेला आढळून येतो. शरीर एकीकडे आचण मन दुसरीकडे 
अशा अवस्थेत समाजात ढोंग, फसवणूक यानंा ऊत येतो. हे ढोंग दडपण्यािे बाह्य उपाय यशस्वी 
होण्यासारखे नसल्यामुळे समाजात जडता आचण कू्रारता यािंी वाढ होत जाते. आचण सारेि समाजजीवन 
उथळ, पुरुषाथवशू्य व चवलासप्रवण बनते. अशा वेळी रूढ चववाह हेि पापमय होतात आचण आत्त्मक 
कल्याणासाठी पे्रमाच्या नावाने रूढ चववाहसंस्थेचवरुद्ध बंड पुकारण्यािी आवश्यकता चनमाण होते. चजब्रानच्या 
साऱ्या वणवनात हीि बंडखोरी आपणाला आढळून येईल. ‘आत्मथे पचृथवी त्यजेत’ या वृत्तीने पे्रचरत होऊन 
चजब्रानच्या स्त्रीपुरुष पात्रािी िाललेली सारी हालिाल वािकाचं्या अंतःकरणाला आकर्तषत करते, उल्हाचसत 
करते, उदात्त बनचवते. पे्रम ही सौदा करण्यासारखी वस्तू नाही. ती एक आकाशीिी ज्वाला आहे. चतला बाह्य 
उपाधीनी चनमाण करू पाहणे अथवा अडवनू ठेव ूपाहणे हा शुद्ध वडेेपणा आहे. ती ज्वाला ज्या वळेी हृदयात 
अवतीणव होते, ज्यावळेी ती हृदयाला जाळून पचवत्र करते. यातून लाभणारी कृताथवता इतकी आकषवक असते 
की, या पे्रमािा सािात्कार होण्यासाठी आचण झाल्यानंतर माणसे आपल्या शरीरािे संपूणव बचलदान करण्यात 
आनंद मानतात. 

 
चजब्रानने हे सारे प्रकार दाखचवले आहेत. 
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‘गुिबदन’ 
 
‘गुलबदन’ नावाच्या चजब्रानने चलचहलेंल्या कथेत पे्रमाच्या बडंखोरीिे एक आत्यंचतक स्वरूप चिचत्रत 

केलेले आढळते. गुलबदनिे लग्न ज्या पुरुषाशी झाले होते, तो पुरुष िागंला आहे. त्याला पे्रमािी जाणीव 
आहे. गुलबदनिे पे्रम चमळाव ेम्हणून सवव प्रयत्न केले. पण गुलबदनच्या हृदयात त्याच्याचवषयी प्रीतीिी भावना 
कधीही उमलू शकत नाही, त्याच्यासाठी आपल्या मनात पे्रम उत्पन्न व्हावे, असा चतने प्रामाचणक प्रयत्नही 
केला. पण तो सफल झाला नाही आचण दुसऱ्या एका दचरद्री, सद गुणी तरुणाचवषयी चतच्या मनात पे्रम चनमाण 
झाले. अशा त्स्थतीत चतने काय करावे? पे्रमाने प्राप्त होणारी जीवनािी कृताथवता चमळवावी की पे्रमािा त्याग 
करून आपले हृदय शुष्ट्क, बचधर आचण जड बनवावे? जीवनाच्या चवकासाच्या दृष्टीने चतने पे्रमािा स्वीकार 
करावा असेि म्हणाव ेलागेल. चजब्रानने हाि चनणवय चदला आहे. आचण तो आध्यात्त्मकदृष्ट्या बरोबर आहे, 
असे माझे मत झाले आहे. 

 
दंडसंस्िेची आध्र्ास्त्मक उपपत्ती 
 

‘कसेल त्यािी जमीन’ या तत्त्वािा चजब्रानने आपल्या कथेत पुरस्कार केला आहे, तो आजच्या जगात 
सववमा्य झालेला आहे, दंडसंस्थेिी ऐचतहाचसक उपपत्ती ‘बळी तो कान चपळी’ अशी असली तरी त्या 
चवषयीिी आध्यात्त्मक उपपत्तीही दाखचवली जाते. माणसामध्ये स्वाथवबुद्धी आचण ् यायबुद्धी यािंी परस्पर झंुज 
नेहमी िाललेली असते. ्यायबुद्धीिा आश्रय करून स्वाथवबुद्धीला लगाम घालणे ही माणसािी संस्कृती 
साधना आहे. समाजात अशा सुसंस्कृत नागचरकािंी संख्या वाढत आहे. हाि समाजािा चवकास होय. या 
चवकासाच्या आदशावस्थेत ् यायबुद्धीिे अचधराज्य प्रस्थाचपत होईल आचण अ्तरीच्या उमाळ्याने ् यायबुद्धीिा 
स्वीकार झाल्यामुळे बाह्य दडपणािी आवश्यकता उरणार नाही. हाि आत्मदंड होय. परंतु अशी अवस्था प्राप्त 
होईपयंत सामाचजक व्यवहाराच्या चनयमनासाठी बाह्य दंडािी आवश्यकता रहाते. सामाचजक ्याय 
प्रस्थापनेसाठी समाजातील लोकानंी स्वखुषीने लादून घेतलेला राजदंड हा आत्मदंडािाि सामाचजक 
आचवष्ट्कार आहे. म्हणून लोकमतानुवती राजसंस्था (Democratic state) आजच्या सुसंस्कृत मानवाने पसंत 
केली आहे. मात्र ही शुद्ध राखण्यासाठी सारे वैयत्क्तक मालकी हक्क तत्त्वतः नष्ट केले पाचहजेत. चवत्तसंस्था 
सामुदाचयक मालकीिी मानल्याचशवाय राज्यसंस्था सामाचजक ्यायमूतीिे कायव करू शकणार नाही. हा 
चनष्ट्कषवही आता सववमा्य झाला आहे. खचलल चजब्रानिे दंडसंस्थेचवषयीिे चविार याि चदशनेे िालले होते, 
असे आपणाला या कथावंरून चदसून येते. 

 
जीवनातीि सारे कमय हाच धमय 
 

शवेटी धमवसंस्थेिा चविार राचहला. धमासंबधंी आचण धमवसंस्थेसंबंधी मोठमोठ्या चविारी माणसाचं्या 
डोक्यातही अद्याचप फार गोंधळ माजलेला आहे. जगातील बहुतेक धमवसंस्था थोड्याफार चवकचसत 
झाल्यानंतर तेथेि चखळून पडलेल्या आहेत. नानाचवध शुष्ट्क चवधींच्या आहारी जाऊन धमवसंस्थेने आपला प्राण 
गमचवला आहे. सामाचजक, आर्तथक, आचण राजकीय अ्यायािा मूढपणाने पाठपुरावा करण्यात बहुतेक 
धमवसंस्थानंी आपली सारी शक्ती वेिलेली आहे. यामुळे आधुचनक काळी सामाचजक क्रााचंतकारक धमवसंस्थेिे 
वैरी झाले आहेत. धमवसंस्थेिा चवरोध करणारा आणखी एक वगव पुरातन काळापासून िालत आलेला आहे. 
तो वगव म्हणजे सािात कारी स्तािंा होय. मीमासंक आचण वदेातंी शास्त्री आचण स्त यािें झगडे वैचदक धमात 
िालत आलेले आपणाला माहीति आहेत. इस्लामी आचण चिस्ती धमातही हे दं्वद्व पहावयास चमळते. इस्लाम 
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कमवकाडंाला कंटाळलेल्या सािात कारी लोकािंा गट सूफीया नावाने ओळखला जातो. चिस्ती धमातही 
सापं्रदाचयक चसद्धातंाच्या पलीकडे गेलेले लोक चििन चमत्स्टक्स या नावाने प्रचसद्ध आहेत. खचलल चजब्रान 
हा याि चििन चमत्स्टक्समधील एक सािात्कारी पुरुष होता. तो म्हणतो. ‘Religion what is it? I know 
only life. Life means the field, the vineyard and the loom.’ जीवन आचण जीवनातील सारे कमव हाि 
त्यािा धमव होता. हे सारे जीवन एकात्म आहे. अशी त्यािी धारणा होती, सारे दृश्य चवर्श् त्या जीवन 
सागरावरील उसळते तरंग होत, अशी त्यािी जीवनदृष्टी होती. व्यक्तीिा कबदू चवर्श्ाच्या कसधूमधून चनघाला 
आहे. आचण कसधूति चवलीन होणारा आहे असे त्यािे जीवनदशवन होते. तो म्हणतो, ‘The church is within 
you. You yourself are your priest. All that is worthwhile is a free spirit.’ कोणत्याही बाह्य प्रलोभनाने 
चविचलत न होणारे व अंतरीच्या कोठल्याही ऊमीने न झाकोळणारे मुक्त मानस ही व्यक्तीच्या चवकासातील 
अत्यंत उच्च अवस्था होय. असा मुक्त आत्मा चनमाण करणे हेि धमवभावनेिे कायव आहे. असा मुक्त पुरुष 
हृदयातील चवर्श्पे्रमाने परीपूणव झालेला असतो आचण त्यािे हात बाह्य चवर्श्ात कल्याणचनर्तमतीच्या कायात 
सदैव गुंतलेले राहतात. खचलल चजब्रानिा धमव या जातीिा होता, हा धमव मानवी समाजाला आवश्यक आहे. 
रूढ धमवसंस्थाबंद्दल तसे म्हणता येणार नाही. 

 
नावात कार् आहे? 
 

‘बडंखोर आत्मे’ या पुस्तकात खचलल चजब्रानिा जीवनािा सवांगीण क्रााचंतवाद कसा प्रगटला आहे, 
हे आपण आतापयंत पाचहले. साचहत्यातील तंत्रचवशारद असा प्रश्न उपत्स्थत करतील की, या कथानंा कथा 
म्हणता येईल काय? या प्रश्नािे उत्तर देण्यािी मला मुळीि जरुरी वाटत नाही. या कृतींना कोणते नाव 
द्यावयािे हा प्रश्न मायया दृष्टीने अप्रस्तुत व असमंजसपणािा आहे. हे उच्च प्रकारिे साचहत्य आहे, याचवषयी 
माझी खात्री पटली आहे. यात चजव्हाळा आहे. चजवतंपणा आहे. जीवनािे खोल प्रश्न रोिकतेने गळी 
उतरचवण्यािे सामर्थ्यव आहे. सामाचजक जडतेला उलथून पाडण्यािी क्रााचंतकारक शक्ती यातून प्रतीत 
झालेली आहे. याचं्या वािनाने केवळ करमणूक होणार नाही. जीवनािी दृष्टी चमळेल. स्फूती चमळेल आचण 
पुरुषाथाला अवश्य लागणारी पे्ररणाही लाभेल. महाराष्ट्राला या साऱ्या गोष्टी या गं्रथापासून चमळतील अशी 
मला उमेद आहे. 

 
१९४८ 
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२७ 
 

णजब्रानचे पे्रमदशयन 
[श्री. श्रीपाद जोशी याचं्या ‘सलमा’ या पुस्तकािी प्रस्तावना.]  

 
‘ज्या लोकानंा प्रीतीने आपले अनुयायी बनचवले नाही आचण ज्यानंी प्रीतीला बोलताना ऐकलेले नाही 

त्याचं्यासाठी ही गोष्ट चलचहलेली नाही. त्या लोकानंा जरी या तुच्छ प्रश्नािंा अथव लागला तरी ज्या चविारानंा 
व कल्पनानंा शाई पोषाख िढव ूशकत नाही अथवा ज्याचं्यासाठी कागद चवश्राचंतस्थान बनू शकत नाहीत त्या 
चविारािें व कल्पनािें दशवन या ओळींमध्ये घडणे शक्य नाही.’ 

 
—खणिि णजब्रान 

 
‘सलमा’ ही एक पे्रमकथा असून चतच्यामधून चजब्रानने आपल्या काळातील चववाहसंस्थेच्या 

वास्तवतेिे चवदारक चित्र रेखाटले आहे. वरवर पाहता कथावले्हाळ वािकानंा यात त्यानंा चप्रय असणारे 
चवशषे गुंतागुंतीिे कथानक आढळणार नाही. अथवा तंत्रपरायण टीकाकारानंा या कथनाला कथा हे नाव देणे 
मंजूर होणार नाही. तरी देखील मायया दृष्टीने चजब्रानच्या या कथेिे महत्त्व चवशषे प्रकारिे आहे. यात 
चिचत्रलेली नाचयका सलमा ही ‘आपल्या बापािी संपत्ती व नवऱ्यािी वैषचयकता याचं्या वदेीवर बळी गेलेली’ 
एक तरुणी आहे. चतिे एका समवयस्क तरुणावर पे्रम जडलेले असताही चतला एका दुरािरणी पुरुषाशी 
चववाहबद्ध व्हाव ेलागते आचण त्या चववाहाति चतिा अकाली अंत होतो. पण सलमा ही काही एक व्यक्ती 
नाही. ती आपल्या समाजातील स्त्री- जीवनािी प्रचतचनधी आहे आचण चतच्या जीवनाच्या द्वारा ती साऱ्या 
समाजािे स्वरूप स्पष्ट करून दाखवीत आहे हे या कथेिे मुख्य वैचशष्ट्य होय. पुरुषाचं्या वासनेसाठी आचण 
अहंकारासाठी स्त्रीला जेथे आपल्या व्यत्क्तत्वािे बचलदान द्यावे लागत असेल त्या समाजािा कधीि 
उदयकाळ येणे शक्य नाही. असे समाज धमाच्या नावाने आचण संस्कृतीच्या आवरणाखाली दुरािरणािे आचण 
दुष्टतेिे पोषण करतात आचण शवेटी घणाखाली मडक्यािंा िक्कािूर व्हावा त्याप्रमाणे काळपुरुषाच्या 
आघाताखाली जमीनदोस्त होतात. या कथेत चजब्रानने म्हटले आहे, ‘चदव्यामध्ये याच्या ज्योतीिे जे स्थान 
असते तेि स्थान राष्ट्राच्या दृष्टीने स्त्रीिे असते. जेथे स्त्रीिे जीवन उज्ज्वल राहू शकत नाही ते राष्ट्र नष्ट 
झाल्याचशवाय रहात नाही.’ या कथेच्या चमषाने चजब्रानने मध्यपूवेतील समाजजीवनािे स्वरूप वािकानंा 
समजावनू देण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
परृ्थ्वीच्या पूवेकडील चवभागात आतापयंत अनेक संस्कृती उदय पावल्या आचण चवलयाला गेल्या. 

मानवािे प्रथम ज्मस्थान देखील पूवेकडेि असल्यािे चदसते. सध्या जगभर रूढ असलेल्या धमांिा उगमही 
पूवेकडेि झालेला आहे. कहदु दमव, बौद्ध धमव, चिस्ती धमव आचण इस्लामी धमव या िारही प्रमुख धमांिे संस्थापक 
पूवेने पैदा केलेले आहेत. असे असूनही आधुचनक इचतहासात पूवेकडीले लोकािें कोणतेि कतृवत्व आढळत 
नाही. पािात्त्य देशातील आधुचनक संस्कृतीपुढे पौरस्त्य देश सववत्र नसल्यािे जे दृश्य चदसते त्यािा अरथ् 
काय? चजब्रानने या कथेच्या रूपाने या प्रश्नािा उलगडा करण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. चजब्रानिे अवलोकन 
जरी लेबनॅॉनपुरते मयाचदत असले तरी त्यािे वणवन सवव पौरस्त्य राष्ट्रानंा लागू पडेल इतके व्यापक आहे. 
मायया दृष्टीने पूवेकडील सारा समाज हा जीणव झालेला आहे. त्यामुळे त्या समाजात सववत्र जडता भरून 
राचहलेली आहे. या जडतेमुळे या समाजातील लोकानंा सववत्र गुलामचगरीि पत्करावी लागलेली आहे. 
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कहदुधमव, बौद्धधमव, चिस्ती धमव व इस्लाम धमव या िारही धमांच्या परंपरामंध्ये चजवतंपणािा जोम 
आढळत नाही. चजब्रान हा स्वतः चिस्ती होता आचण त्याने पाचहलेले आचण वर्तणलेले जीवनही चिस्तीि आहे. 
तरी देखील मध्यपूवेतील चिस्ती समाजािी अवस्था इतर धमीयाचं्या अवस्थेतून वगेळी नाही. पूवेकडील या 
सवव समाजात परंपरागत रूढींिे साम्राज्य नादंताना आढळते. या समाजािंी ज्ञाने त्याचं्या जु्यापुराण्या गं्रथात 
साठचवलेली आहेत. नव्या प्रयोगािी आवश्यकता नाही अशी त्याचं्या गं्रथपरायण पचंडतािंी दृढ समजूत आहे 
या समाजातील आिार त्याचं्या पचरणतप्रज्ञ वाडवचडलानंी पूणव चविारातंी घालून चदलेले असल्यामुळे त्यात 
बदल करण्यािा चविारही त्यानंा पापमय वाटतो. त्याचं्या धमािे चक्रायाकाडं अचतप्रािीन काळीि पूणावस्थेला 
पोहोिलेले असल्यामुळे त्यानंा धमवचविारािी आवश्यकताि वाटत नाही. त्याचं्या सामाचजक, आर्तथक, 
राजकीय वगैरे िेत्रातंील संस्था सनातन स्वरूपाच्या आहेत असा त्यािंा दृढ चनणवय झालेला आहे. यामुळे 
कोणत्याही प्रकारच्या नव्या प्रयोगाला, नव्या चविाराला, नव्या संशोधनाला या समाजात प्रचतष्ठा नाही. असा 
समाज पािात्त्य देशातील चजवतं लोकाचं्या संघषात पराभतू झाला यात कसले आियव? पाितत्य देशातील 
ताजेपणा, चजवतंपणा ही एक स्वागत करण्यासारखी वस्तू आहे हे पूवेकडील लोक चजतक्या लौकर 
समजतील चततके त्यािें भले होणार आहे. हे जीवनािे दशवन ज्यानंा झाले अशा पूवेकडील काही थोर 
पुरुषापंैकी खचलल चजब्रान हा एक थोर पुरुष आहे असे मला वाटते. पािात्त्य संस्कृतीिे सामर्थ्यव चतच्या केवळ 
भौचतक चवज्ञानात आहे असे जे कोणी समजतात त्यानंा पािात्त्य संस्कृतीिे खरे स्वरूप उमगले आहे असे 
म्हणता येणार नाही. मायया दृष्टीने भौचतक चवज्ञानािी शक्ती ही केवळ पािात्त्याचं्या अध्यात्मशक्तीिा एक 
आचवष्ट्कार आहे. पािात्त्य संस्कृतीिा खरा आत्मा व्यत्क्तस्वातंत्र्य, बुचद्धप्रामाण्य व प्रयोगशरणता या वृत्तीत 
असून लोकशाही आचण सवांगीण समता या ध्येयकल्पनात आहे. भौचतक शक्तींच्या उपासनेने मत्त होऊन 
पािात्त्य समाजातही या आत्म्याकडे अलीकडे दुलवि झाले आहे ही गोष्ट खरी. या दोषामुंळे पािात्त्य समाजही 
चवनाशाकडे िालला आहे हेही खरे. पण पूवेकडील समाज त्यामुळे श्रेष्ठ आहेत असे ठरत नाही. जीवनािी 
श्रेष्ठता जीवनाच्या अंतरंगशक्तीच्या दशवनावरि उभारलेली असते. ज्या समाजात अंतरंगशक्तीिे उपासक 
मोठ्या प्रमाणावर सतत चनमाण होत राहातील तोि समाज चजवतं आचण चवकासशील राहील. 

 
चजब्रानच्या इतर कलाकृतींप्रमाणे या कलाकृतीतही त्यािी आत्म्याच्या उपासनेिी ही दृष्टी स्पष्ट 

चदसून येते. या कथेत वर्तणलेले सौंदयव आचण पे्रम या आत्म्याच्या शक्ती म्हणून वर्तणलेल्या आहेत. प्रणयाच्या 
ज्मादाने धंुद होणाऱ्या सध्याच्या उथळ वािकाला चजब्रानिे पे्रम समजणार नाही. शरीराच्या सौंदयावर 
आशक असलेल्या आजच्या बाजारी मनाला चजब्रानिे सौंदयव आकलन होणे कठीण आहे. कारण प्रीतीने 
हृदयािी दारे उघडली म्हणजे चतच्या प्रकाशाने हृदयािा कोनाकोपरा उजळून चनघतो असा चजब्रानिा दावा 
आहे. ‘खरे पे्रम हा दोन आत्म्याचं्या आंतचरक मीलनािा पचरणाम असतो. आचण हे मीलन जर एका िणात 
पूणावस्थेस गेले नाही तर त्यािी पूतवता एका वषातही होणार नाही. अथवा एका शतकातही होऊ शकणार 
नाही.’ या पे्रमाच्या दशवनाने माणसािा पुनजव्म होतो आचण त्यािी जीवनाकडे पाहण्यािी दृष्टीि बदलून जाते. 
हे पे्रम म्हणजे आध्यात्त्मक जीवनािी दीिा होय. 

 
“उच्च पे्रमाला हेवा कसा तो मुळीि माहीत नसतो, कारण ते स्वच्छंदी असते. ते शरीराला मुळीि 

त्रास देत नाही, कारण त्यािा सरळ आत्म्याशीि संबधं असतो. 
 
ती एक बलवान प्रवृत्ती आहे. ती संतोषाने मन भारून टाकते. 
 
ती एक नाजुक भकू आहे. ती हृदयाला संतुष्ट बनचवते. 
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ती एक मधुर भावना आहे. ती वासनेला जागृत करते, परंतु चतला उद्दीप्त बनवीत नाही. 
 
ती एक अलौचकक मोचहनी आहे. ती संगीताने भमूीला भरून टाकते आचण जीवनाला ‘मधुर स्वप्न’ 

बनचवते.” 
 
चजब्रान म्हणतो, “सलमािे सौंदयव चतच्या शरीराच्या वैचशष्ट्यात नसून चतच्या आत्म्याच्या मोठेपणात 

होते. सलमािे सौंदयव चतच्या सोनेरी केसात नसून त्या केसाभोवती असलेल्या तेजोवलयात होते. चतच्या 
टपोऱ्या डोळ्यातं नसून त्या डोळ्यातूंन चनघणाऱ्या तेजःचकरणात होते. चतच्या गुलाबी ओठातं नसून त्या 
ओठातूंन स्त्रवणाऱ्या माधुयात होते. चतच्या लवलेल्या मानेत नसून ककचित बाकदार अशी ती मान जरा पुढे 
झुकचवल्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या भावनेत होते.” 

 
सौंदयव हे जीवनािे रहस्य आहे. ती आत्म्यािी प्रकाशचकरणे आहेत, अशी चजब्रानिी धारणा आहे. 

‘खरे सौंदयव हा स्त्री व पुरुष याचं्यातील एक संपूणव समझोता आहे. तो एका िणात पूणावस्थेस जाऊन पोहोितो 
आचण जगातील सवव प्रवृत्तींहून श्रेष्ठ अशी एक प्रवृत्ती चनमाण करतो. आत्म्याच्या या प्रवृत्तीलाि आपण पे्रम असे 
म्हणतो.’ सौंदयािा आचण पे्रमािा असा संबधं चजब्रान मानीत असल्यामुळे प्रीती ही मानवाला मुक्त करणारी 
शक्ती आहे असे त्याने म्हटले तर त्यात आियव नाही. उदाहरणाथव तो म्हणतो, ‘या जगात प्रीती हेि खरे 
स्वातंत्र्य आहे. आचण ज्या चठकाणी मानवी कायदे व रीतीचरवाज पोहोिू शकत नाहीत व जेथे भौचतक हुकूम 
व बंधने यानंा मुळीि स्थान नाही अशा परमोच्च चठकाणी ते आत्म्याला नेऊन पोहोिचवते.’ 

 
चजब्रानिी ही कथा स्वरूपतः एक शोकाचंतका आहे. मानवी हृदय बाह्यसृष्टीच्या ककवा बाह्य 

समाजाच्याचवरुद्ध झगडा करीत असताना त्याला संपूणव यश नेहमीि चमळेल असे नाही. तत्त्वतः मानवी 
हृदयातील नैचतक मूल्यािंा अंचतम चवजय चनचित असला तरी व्यवहारतः नेहमीि ते यश व्यक्तीच्या हाती 
लागेलि असे नाही. म्हणून व्यत्क्तजीवनाच्या दृष्टीने नैचतक मूल्याचं्या उपासकाला पुष्ट्कळ वळेा भौचतक 
अपयश स्वीकाराव े लागते. पण त्यामुळे ते जीवन असफल झाले असे म्हणता येणार नाही. सामाचजक 
जीवनाच्या दृष्टीने तर अशी चवफल झालेली व्यत्क्तजीवने म्हणजे सामाचजक यशािी सोपान-परंपराि होय. 
या दृष्टीने या वैफल्यातही साफल्य साठवलेले असते. जीवनाच्या उपासकाला बाह्य अपयश लाभले 
तरीदेखील आंतचरक समाधान लाभल्याचशवाय रहात नाही. आचण त्यामुळे अशा चवफल जीवनािी कहाणी 
संपचवल्यानंतर वािकाच्या मनालाही एक प्रकारिे करुणगंभीर आर्श्ासन प्राप्त होते. चजब्रानच्या या कथेिी 
हीि पचरत्स्थती आहे. या कथेिा अंत गंभीर वातावरणात होतो. यात दुःख आचण वैफल्य असले तरी 
जीवनमूल्यािंी जाणीव झाल्याने यातील मुख्य पात्रानंा आध्यात्त्मक शातंी लाभलेली आहे. चतिा अंश 
वािकाच्या मनामध्ये प्रचतकबचबत झाल्याचशवाय रहात नाही. यात दुःख आहे, पण त्या दुःखािा जाणीवपूववक 
स्वीकार करणारे भव्य हृदयही आहे. हीि उदात्त कलेिी कसोटी होय. या कसोटीवर घासून पाचहल्यास 
चजब्रानिी ही कलाकृती उदात्ततेत कमी पडणार नाही असा माझा दृढ चवर्श्ास आहे. 

 
या कथेतील नाचयका सलमा आपल्या पे्रमािे बचलदान देऊन आपल्या भौचतक जीवनािा चवनाश 

स्वीकारते असे चजब्रानने वर्तणले आहे. यापेिा चनराळा शवेटही योचजता आला असता. ‘बडंखोर आत्म्या’तील 
गुलबदन पे्रमासाठी सामाचजक बधंनािंा तेजस्वीपणे पचरत्याग करते हे आपण पाचहलेि आहे. चजब्रानला 
गुलबदनपेिा चनराळ्या मानसप्रकृतीिी मूती यावळेी चनमाण करावयािी होती. म्हणून त्याने बडंखोरीच्या 
ऐवजी बचलदानािी प्रवृत्ती रंगचवली आहे. सामाचजक दृष्ट्या दोनही चित्रािंा पचरणाम वािकाच्या मनावर 
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सारखाि होतो. पण वैयत्क्तक जीवनाच्या दृष्टीने गुलबदन आचण सलमा या दोन चभन्न प्रकृती आहेत. 
गुलबदन ही जचयष्ट्णू कमवयोचगनी वृत्तीिी प्रचतचनधी आहे, तर सलमा ही सचहष्ट्णू कमवसं्याचसनी वृत्तीिी 
प्रचतचनधी म्हणावी लागेल. चजब्रानने सलमेिी वृत्ती पुढीलप्रमाणे चतच्या तोंडून वदचवली आहे. “जी प्रीती 
आपल्या पे्रमपात्रावर ताबा चमळव ूइत्च्छते ती संकुचित असते. परंतु जी प्रीती काळ व स्थळ याचं्या बधंनातून 
मुक्त असते चतला आपल्या पे्रमपात्राच्या व्यत्क्तत्वाखेरीज इतर कशािीि अपेिा नसते.” नायकाच्या तोंडी 
घातलेल्या पुढील उद गारावंरूनही सलमेच्या मानसप्रकृतीचवषयी चजब्रानिे हेि धोरण होते ही गोष्ट स्पष्ट 
होते. ‘ज्या मानचसक चनयमानुंसार सलमाने स्वतःसाठी जीवनाऐवजी मृत्यूिी चनवड केली त्या चनयमासंंबंधी 
त्या रात्रीपासून या वळेेपयंत मी चकतीदा तरी गंभीरपणे चविार केला आचण बडंखोरी करणारे व बचलदान 
देणारे यापंैकी जास्त संुदर व जास्त श्रेष्ठ कोण, हे ठरचवण्यासाठी बंडखोरािें शील व यश आचण बचलदान 
करणाऱ्यािें माहात्म्य व सज्जनता या दोहोंिी खूप तुलना करून पाचहली, परंतु या वळेपयंत फक्त एकि 
वस्तुत्स्थती मायया ध्यानात आली आहे. ती अशी की, कृतीिे सौंदयव व सज्जनता यािंा उगम खऱ्या पे्रमातून 
होतो. आचण सलमा म्हणजे खरे पे्रम व संपूणव चवर्श्ास यािी मूतीि होय.’ 

 
१९४९ 
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णजब्रानचे सौंदर्यदशयन 
[श्री. श्रीपाद जोशी याचं्या ‘चहरे आचण चहरकण्या’ या पुस्तकािी प्रस्तावना.]  

 
खचलल चजब्रान हा एक थोर कलावतं आहे. त्याने चित्रकला आचण लचलत साचहत्य यािंी आपल्या 

आयुष्ट्यात अखंड समातंर उपासना िालचवली होती. या दो्ही कलाप्रकारातूंन त्याने आपल्याला प्रतीत 
झालेले जीवन दशवन व्यक्त केले आहे. कलावतंािें देखील पुष्ट्कळ प्रकार आढळतात. कलावंताचं्या अनुभतूीत 
चकत्येक वळेा क्रााचंतकारक बदल झाल्यामुळे त्याचं्या जीवनचनष्ठेतही बदल घडून येतो. हा बदल त्याचं्या 
कलेतही व्यक्त झालेला आढळतो. यामुळे अशा कलावंताचं्या कलाकृतीत चवरोध व चवसंवाद चदसून येतो. 
अथवा एका काळच्या जीवनचनष्ठा अचजबात नष्ट झाल्यामुळे काहींिे कलाजीवनही चवराम पावते. पण काही 
कलावतं असे आढळून येतात की, ज्याचं्या कला-जीवनात चवसंवाद अथवा चवरोध मुळीि आढळत नाही. 
त्यािें जीवनदशवन कधी खंचडत होत नाही. ते अचधकाचधक रमणीय आचण पचरणामकारक बनत जाते. खलील 
चजब्रान हा अखंडदशी कलावतं आहे. त्याच्या प्रारंभीच्या कलाकृतीत जीवनािे जे दशवन पचरस्फुचटत झालेले 
आहे तेि अखेरपयंत स्फुरत राचहलेले आढळते. त्याच्या प्रचतभेिा चवकास झाला नाही असे नाही. त्याच्या 
कलेला अचधकाचधक पचरणत स्वरूप प्राप्त झालेले कोणालाही प्रतीत होईल. पण या त्याच्या चवकासात चवरोध 
अथवा चवसंवाद दाखचवता येणार नाही. प्रचतभेच्या बळावर त्याला प्रथमि जे जीवनरहस्य आकचलता आले 
त्यािी गंभीरता आचण व्यापकता उत्तरोत्तर वाढत गेली. त्यािा आत्मचवर्श्ासही अचधकाचधक वाढत गेला. पण 
त्याच्या एकंदर कलाजीवनात चनचित असे एकि जीवनदशवन भरून राचहलेले आहे. यािे कारण खचलल 
चजब्रान हा जीवनाच्या आध्यात्त्मक सािात्कारावर पोसलेला एक कलावतं होता, हेि होय 

 
आध्यात्त्मंक जीवनदृष्टी आचण रूढ धार्तमकता या दोहोंमध्ये जमीन-अस्मानािे अंतर आहे. रूढ धमव 

मनुष्ट्यािा अहंकार वाढचवतात, त्याच्या भावनानंा संकुचित बनचवतात, आचण त्याच्या बुद्धीला भेद पाडावयास 
चशकचवतात. कलावतंािी प्रचतभा जेव्हा रूढ धमािा उच्छेद करून चवर्श्ाला गवसणी घालण्याइतकी चवशाल 
बनते त्यावेळी चतला चवर्श्जीवनाच्या अनंतत्वािी सािात प्रतीती येते. हेि जीवनािे आध्यात्त्मक दशवन होय. 
अशी थोर प्रचतभा ज्या कलावंताच्या वायाला आली असेल तो जीवनािी सारी रहस्ये अगदी बालपणी देखील 
आकलन करू शकतो. खचलल चजब्रानला अशी प्रचतभा बालपणीि लाभलेली चदसते. ही प्रचतभाशक्ती 
तार्तकक बुद्धीहून चभन्न आहे. केवळ तार्तकक बुद्धीला जीवनािे आध्यात्त्मक दशवन वैज्ञाचनक सत्य म्हणून मा्य 
होत नाही. या आध्यात्त्मक दशवनाला कल्पनाजाल अथवा भ्रम म्हणून चतरस्काराने उडवनू लावण्यात तार्तकक 
बुद्धीला भषूण वाटत असते. परंतु प्रचतभाशक्ती ही देखील जीवनातील एक सत्यशक्ती आहे. मानवी जीवनािे 
बाह्य व्यापार बाह्य सृष्टीशी चनगचडत असल्यामुळे त्याचं्या यशत्स्वतेसाठी भौचतक चवज्ञानािी गरज चनःसंशय 
आहे. पण मानवी जीवनािे अंतःस्वरूप केवळ भौचतकशास्त्राने संपूणवपणे उलगडणार नाही. हे स्वरूप 
अंतःशक्तीनेि अखेर जाणता येईल. महाकवीिी प्रचतभा म्हणजे मानवी मनािी ही गूढ अंतःशक्तीि होय. या 
अंतःशक्तीिा भौचतक शक्तीशी चवरोध मानण्यािे कारण नाही. आत्त्मक आचण भौचतक असा जीवनचवरोध 
कल्पून नानाचवध चविारसंप्रदाय आतापयंत माणसाने रूढचवले आहेत. पण सारे जीवन हे तत्त्वतः एकि 
समजले पाचहजे. आचण भौचतक चवर्श् हा आत्त्मक शक्तीिा चवकास अथवा चवलास मानला पाचहजे. 
अ्तःस्वरूपात लपलेली एकता बाह्य स्वरूपातील चवचवधतेतही अखेर प्रत्ययाला यावयािी आहे. जीवनाच्या 
अंतःस्वरूपाति जीवनािी सारी मूल्ये बीजरूपाने वसत असतात. या मूल्यािंा सािात्कार कलावतंानंा त्याचं्या 
प्रचतभाशक्तीने होतो. या मूल्यािें सामाचजक व्यवहारात प्रस्थापना करण्यािे काम भौचतक चवज्ञानािे आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

त्या चवज्ञानाला पे्ररक आचण प्रोत्साहक अशी कवीिी प्रचतभा होऊ शकते. प्रचतभा आचण चवज्ञान यािंा हा 
परस्परसंबंध नीट जाणला असता जीवनचवकासात कलावतंािें कोणते कायव असते ते स्पष्ट चदसून येईल. 
खचलल चजब्रानने आपल्या थोर प्रचतभेने अरबी भाषा बोलणाऱ्या महान लोकसमुहाला अलीकडच्या काळात 
सामाचजक चवकासािी थोर पे्ररणा चदलेली आहे. 

 
खचलल चजब्रान यािी भचूमका प्रारंभापासून अखेरपयंत सौंदयोपासक कलावतंािीि होती. प्रत्यि 

राजकीय उलाढालीत तो कधीि पडला नाही. त्याच्या कलेसाठीि त्याला त्याच्या ििवने बचहष्ट्कृत केले होते. 
त्याच्या कलेसाठीि तुकी साम्राज्यसते्तने त्याला मायदेशातून हद्दपार केले होते. तो सौंदयवदशी कलावंत होता 
हे खरे. पण त्याच्या सौंदयािी कल्पना मोहकतेला भेदून जीवनाच्या सत्स्वरूपापयंत पोहोिलेली आहे. तो 
म्हणतो, “मायया अंतरात्म्याने मला सावध केले आचण मला अशी चशकवण चदली की, ‘रूप आचण रंग याचं्या 
पडद्याआड दडलेले सौंदयव तू शोधून काढ.” 

 
‘होय, मायया अंतरात्म्याने मला अगदी बजावनू साचंगतले की, ‘जी जी वस्तू कुरूप व असंुदर 

समजली जाते ती ती सुस्वरूप व संुदर चदसू लागेपयंत तू चतच्याकडे टक लावनू पहा.’ जोपयंत मायया 
अंतरात्म्याने मला अशी चशकवण व पे्ररणा चदली नव्हती तोपयंत मला सौंदयव हे धुराच्या लोटामंधून 
दीपचशखेप्रमाणे भासत होते. परंतु आता धूर नाहीसा झाला आहे. आचण मला ज्योतीचशवाय दुसरे काहीि 
चदसत नाही.’ 

 
मोहािे आवरण गळून पडल्यामुळे सामा्य माणसाला आसक्त करणाऱ्या गोष्टींकडे चजब्रानिे हृदय 

ओढले जात नाही. लैचकक दृष्टीने आपण पागल ठरलो असल्यािे तो चठकचठकाणी सागंतो. 
 
‘मी या जगात एक चनवाचसत आहे.’ 
 
‘मी खरोखरीि चनवाचसत आहे. मायया आत्म्यािी भाषा कोणाही माणसाला समजत नाही.’ 
 
‘होय, माझी स्वप्ने, मायया कल्पना अगदीि चवचित्र आहेत. अशी स्वप्ने कोणाही माणसाला पडत 

नाहीत.’ 
 
जीवनाच्या सौंदयवदशवनाने हृदयातील आसक्ती गळून गेल्यामुळे चजब्रानच्या जीवनात पे्रमाला 

कायमिी वस्ती करता आली. चजब्रान हा आधुचनक काळातील थोर मानवतावादी कलावंत होऊन गेला. 
त्यािे मानवपे्रम कोठल्याही मयादानंी मयाचदत होऊ शकले नाही. तो चवर्श्ािा नागचरक बनला. पण 
चवर्श्पे्रमाच्या धंुदीत त्याला सामाचजक अ्यायािा चवसर पडला नाही. चवर्श्पे्रमाने त्याला सवांगीण 
क्रााचंतकारक बनचवले. तो म्हणतो, ‘जीवन आचण मरण याचं्याप्रमाणेि मी स्वातंत्र्यावरही पे्रम केले आहे आचण 
जसजसे माझे पे्रम वाढत गेले, तसतसे जुलूम आचण चतरस्कार याचं्या गुलामचगरीत मानव कसा चपित आहे 
या संबंधीिे माझे ज्ञानही वाढू लागले.’ 
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आपल्या ‘सािात्कार’ या गद्यकाव्यात त्याने पुढील उद गार काढले आहेत : ‘पे्रम आचण त्यापासून जे 
काही चनघते, क्राातंी आचण चतच्यापासून जे काही उत्पन्न होते, स्वातंत्र्य आचण त्यायोगे जे काही उजेडात येते 
ती सारी परमेर्श्रािी स्वरूपे आहेत. आचण परमेर्श्र हा सा्त व िेतन चवर्श्ािा अन्त आत्मा आहे.’ 

 
१९५३ 
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केशवसुतांची कणवता 
[मुंबई साचहत्यसंघातफे झालेल्या िार व्याख्यानािंा साराशं.]  

 
जीवनािा वळि 
 

केशवसुतािें काव्य लहानपणापासून मायया जीवनाला वळण लावण्यास उपयोगी पडले असल्यामुळे 
मला जर केशवसुताचं्याचवषयी अचतशय आदर वाटत असला, तर त्यात आियवकारक अथवा अस्वाभाचवक 
असे काहीही नाही हे आपल्या सहज लिात येईल. केशवसुतावंर मराठीत चकतीतरी प्रकारांनी चलचहले गेले 
आहे. आचण आणखीही चकतीतरी प्रकारानंी चलचहता येण्यासारखे आहे व चलचहले जाईलही. मला 
केशवसुताचं्याबद्दल जे सागंावयािे होते ते मी शाळेत व चटळक महाचवद्यालयात चवद्यार्थ्यांना व तुरंुगात मायया 
सहकाऱ्यानंा चशकचवले आचण साचंगतले आहे. पण आपणासारख्या रचसकासंमोर मात्र ते मी अद्यापी व्यक्तचवले 
नाही अगर चलहावयास पाचहजे होते ते चलचहले नाही. आपल्याजवळ असलेले चविार वाणीने वा लेखणीने 
इतरासंमोर माडंणे हे आपले एक कतवव्य आहे. व हे कतवव्य न केल्यािा गु्हा मायया हातून घडला आहे हे 
कबूल करावयास मला मुळीि संकोि वाटत नाही. 

 
केशवसुतावंर चकती प्रकारानंी व चकती पैलू पाडून बोलता येईल हाही एक महत्त्वािा भाग होऊ 

शकतो. पण माझी शक्ती आचण आपल्या मयादा ओळखून मी माझे यासंबधंीिे चविार माडंणार आहे. त्यासाठी 
केशवसुताचं्या काळिे जीवन कसे होते ते आपणास समजून घेतले पाचहजे. कारण साचहत्य आचण जीवन 
यािंा परस्पर संबधं आहे असे मला वाटते. म्हणून त्या वळेच्या जीवनािी व साचहत्यािी ओळख आपण अगोदर 
करून घेतली म्हणजे त्याला वळण लावण्यासाठी केशवसुतानंी काय केले ते आपल्या लिात येऊ शकेल. 

 
क्रांणतवादी नवकाव्र् 
 

केशवसुतानंी नवकाव्य चनर्तमले हे चवधान चसद्ध करीत बसण्यािी आज जरुरी राचहलेली नाही. 
त्याचं्या काव्यात जो नवयुगािा सािात्कार घडतो त्यािे स्वरूप क्रााचंतवादी आहे की उत्क्रााचंतवादी आहे हा 
वादही आता संपुष्टात आला असून ते क्रााचंतवादी होते हे सववमा्य झालेलेि आहे. केशवसुताचं्या वेळच्या 
पचरत्स्थतीत हे बदल कसकसे घडून आले ते आपण तपासून पाचहले की, केशवसुत चनमाण होण्यािे कारण 
मनामध्ये आहे की बाह्य पचरत्स्थतीत आहे यािाही उलगडा सहजि होणार आहे. 

 
दोन संस्कृतींचा संगम 
 

केशवसुताचं्या ज्मकाली भारतीय जीवनात एक मोठी क्राातंी घडून येत होती. या क्राातंीिा ज्म 
होण्यािे अगोदर भारतीय जनता, फक्त भारतीय आिार, चविार, साचहत्य, संस्कृती याति गुरफटून गेली 
होती. परंतु त्या संस्कृतीला नंतर पािात्त्य संस्कृतीच्या योगाने एक मोठा जोरािा धक्का बसला व भारतीय मन 
पािात्त्य मनाशी जुळले गेले. भारतीय व पािात्त्य संस्कृतीिे हे जे संबंध आले, ते स्वच्छेने ककवा जाणीवपूववक 
घडले होते असे मला म्हणावयािे नाही. पण अचनच्छेने, नाइलाजाने व जबरदस्तीने जरी हे संबंध जुळून आले 
असले, तरी त्र्ापासून ज्र्ा मोठमोठ्या गोष्टी तेव्हापासून होण्र्ास प्रारंभ झािा त्र्ांचा शेवट अद्यापही झािा 
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नाही असे मी मानतो. पूवी पूवी भारतीय व पािात्त्य संस्कृतीिी मते, अपेिा, कल्पना, यािंी तुलना करून 
भारतीय तेवढे कमीपणािे, युरोचपयनािें तेवढे िागंले असे समजण्यािीही एक अवस्था येऊन गेली. 
आपल्याकडे कमीपणा घ्यावयािा परक्यानंा मोठेपणा द्यावयािा अशीही एक मनािी ठेवण सुरुवाती 
सुरुवातीस बनत गेली. पण पुढे पुढे तीत बदल घडून आला. या पौवात्य व पाचिमात्य, भारतीय आचण 
अभारतीय संस्कृतींच्या संगमात एकवेळ भारतीय संस्कृतीने आपल्याकडे कमीपणा घेतला, भारतीय मन 
वाकले. पण नंतर त्याने पुनः उत्थानही केले. या पतनापासून उत्थानापयंतच्या ज्या ज्या अवस्था कहदुस्थानात 
घडत गेल्या त्या त्या अवस्थात महाराष्ट्रािे असे एक चवचशष्ट स्थान आहे. आचण महाराष्ट्रात जे जे घडले, 
त्यात साचहत्याला एक चवचशष्ट स्थान असून त्यात केशवसुताचं्या कायालाही एक महत्त्वािे स्थान प्राप्त झाले 
आहे. 

 
केशवसुत व आगरकर 
 

काहीजण असे चविारतात की, केशवसुतानंी तरी असे कोणते महत्त्वािे कायव केले? आगरकरानंी जे 
गद्यात साचंगतले तेि केशवसुतानंी पद्यात साचंगतले नाही का? या म्हणण्याला अवसर सापडावा 
अशातल्यासारखी पचरत्स्थती आहे खरी. पण आगरकरावंरही हाि आिेप घेऊन कोणी असे म्हणतील की, 
आगरकरानंी तरी हे सारे चमलवरूनि घेतले ना? या म्हणण्यात काही अंशी सत्य आहे आचण काही अंशी 
नाहीही! कारण चमल जरी पुष्ट्कळानंी वािला होता, तरी तो फारि कमी लोकानंी समजावनू घेतला होता हे 
आपणास चवसरून िालणार नाही. आगरकराचं्या चनबंधात जे अचतशय चतखट, जळजळीत चविार व्यक्त 
झाले आहेत, जी भावनेिी जळजळ, अंतःकरणाच्या ऊमी, शब्दातला कडकपणा व्यक्त झाला आहे, तोि 
केशवसुताचं्या काव्यातही उतरला आहे. पण त्याला कारण त्यावळेिी भारतीय पचरत्स्थती हीि होती. 

 
िंड गोळा का झािा? 
 

चटळक-आगरकराचं्या जीवनापूवी महाराष्ट्रािे जीवन कसे होते यािे वणवन स्वतः लोकमा्य 
चटळकानंी कै. रानडे याचं्या मृत्युलेखात केले आहे. ‘महाराष्ट्र हा एक थंड गोळा होऊन पडला होता व 
्यायमूती रानडे याचं्या िळवळीने त्या गोळ्यात थोडी ऊब आली’ असे चटळक सागंत आहेत. 

 
यावर प्रश्न असा उद भवतो की, आपली आयवसंस्कृती जर सववश्रेष्ठ, ‘कृण्व्तो चवर्श् आयवम्’ ही जर 

आपली महत्त्वाकािंा तर आपला थंड गोळा का होतो? आपण घरात का पडून रहातो; आचण आपली ही 
दुबवलावस्था चटळकासंारखा महापुरुष कबलू तरी का करतो? ही पचरत्स्थती का आली हे समजावयास 
आपल्याला थोडे मागे जावयास पाचहजे. 

 
मुमूषय अवस्िा 
 

आपल्या संस्कृतीिा एक थंड गोळा होऊन पडण्यािे कारण असे की, त्यावळेी भारतीय संस्कृतीिी 
‘मुमूषूव अवस्था’ सुरू झाली होती. मुमूषूव अवस्था व मृत्य ूयात तफावत आहे मुमूषव अवस्थेत अगदी मृतवत 
झाल्यासारखे वाटले, तरी थोडीशी धुगधुगी आत चशल्लक असते. ती संपून मृतावस्था प्राप्त होईपयंत 
थाबंावयािी नेहमी आवश्यकता असते. या अवस्थेत असताना मृत्य ू झाला असे बाह्यागंी भासले, तरी 
खरोखरि मृत्य ू घडून आला यािी तज्ज्ञाकंडून खात्री करून घ्यावयािी असते व मगि मृतािी राख 
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करावयािी असते. आमिी संस्कृती त्यावेळी मरणापयंत जाऊन पोहोिली असली, तरी मेली नसल्याने चतला 
सरणावर िढचवण्यािी जरुरी नव्हती. आचण म्हणूनि या थंड गोळ्यात ऊब आणावी म्हणून रानडे, आगरकर, 
इत्याचदकािें प्रयत्न िालले होते. आगरकरानंी म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय संस्कृतीिा वटवृि आता बराि जीणव 
झाला असल्याने त्याला खच्ची केला तरि नवी पालवी फुटण्यािी शक्यता होती. बाहेरिी आवरणे तोडून 
फोडून टाकली असती, तरि आत धुगधुगी चशल्लक राहाण्यािी शक्यता होती. म्हणूनि आगरकर-
केशवसुतानंा या वटवृिावर कठोरपणाने कुऱ्हाड िालवावी लागली. 

 
कहदुस्थानात जीणव संस्कृतीवर कुऱ्हाड िालचवण्यािा पचहला मान राजा राममोहन राय याचं्याकडे 

जातो. अशीि नवचविारािी माणसे त्यावळेी प्रत्येक प्रातंात चनमाण झाली होती. ह्या महापुरुषानंी 
मृतजीवनाला नवी कळा आणली. गौरीशकंराच्या उच्च चशखरावरून खाली कोसळून जसा गंगेिा अधःपात 
व्हावा, ककवा एखाद्या माणसाला बेशुद्धी यावी, अशी आमच्या संस्कृतीिी अवस्था झाली होती व चतला बाहेरून 
एक जोरािी लाथ बसण्यािी जरुरी चनमाण झाली होती. हे लाथ देण्यािे कायव पािात्त्य संस्कृतीने केले. 

 
अनावश्र्क कवचे 
 

आपल्या संस्कृतीवर आिारचविार, रूढी यािंी जबरदस्त अशी कविे माजलेली होती. एकेकाळी 
आवश्यक असलेल्या रूढी व गोष्टी आज अनावश्यक वाटत असल्या, तरी त्या तशाि चिकटून बसलेल्या 
होत्या. एखाद्या संस्कृतीिा उत्कषव होण्यास चवकासवाद आवश्यक असला, तरी त्या चवकासािीही गती 
कंुचठत होत असते. व मग अशा प्रसंगी या चवकासाचवरुद्धही प्रचतचक्राया होऊ लागते. एकि एक अवस्था सववि 
काळ जीवन प्रगत करण्यास उपयोगी पडत नाही. कोंबडीच्या अंड्यािे उदाहरण घेतले म्हणजे ही गोष्ट 
आपल्या ध्यानी िागंल्या प्रकारे येईल. अंड्याच्या आतील चजवाच्या चवकासाला कवि काही काळ उपयोगी 
पडते. कविामुळेि त्या चजवािे संरिण होत असते व अशावळेी कवि फोडले तर आतील चजवािा नाश होतो 
हे सवव खरे आहे. पण आतील चजवाच्या चवकासात व संरिणास कारणीभतू झालेले हे कवि पुढे पुढे चवकासास 
चनरुपयोगी होते व ते फोडून जीव बाहेर आला नाही तर आतल्या आत गुदमरून जाऊन त्यािा अंत होण्यािा 
संभव असतो. अशा वळेी आतून तो जीव कवि फोडण्यासाठी धडपडत असतोि. आपल्या भारतीय 
संस्कृतीिी अवस्था अशीि झाली होती. एकेकाळी चतच्या चवकासास साहाय्यीभतू झालेली कविे आता चतच्या 
चवकासास बाधक होऊ लागली होती. आत धुगधुगी होती. पण आतून कवि फोडण्यािे त्राण तीत नव्हते, 
चतला बाहेरून कोणी तरी धक्का देणारा हवा होता. हा धक्का पािात्त्य संस्कृतीने चदला व नंतर भारतीय 
संस्कृतीने पुनः आपल्या चवकासास प्रारंभ केला. 

 
रानड्ांची श्रद्धा 
 

रानडे व आगरकर याचं्यात एक महत्त्वािा फरक असा होता की, रानडे हे श्रद्धावादी व आगरकर हे 
बुचद्धवादी होते. रानडे म्हणत की, आपण गुलाम झालो हीसुद्धा दैवी घटना (Divine dispensation) आहे 
अशी त्यािंी श्रद्धा होती. या पतनातूनि आपला उद्धार होणार आहे, अशी त्यािंी भावना होती. मंगलािा 
मंगलाशी संबंध झाला, तर त्यािी पचरणती मंगलाति होणार अशी त्यािंी मनापासून श्रद्धा होती. 
रवी्द्रनाथाचं्या शब्दात सागंावयािे म्हणजे भारतभाग्यचवधात्यािा आपल्याला दुःख देऊनही पुढे नेण्यािा 
हेतू असेल असे ते मानीत व पािात्याचं्या मस्तीतही त्यानंा एक प्रकारिी नम्रता आढळून येई. योग्य वळेी 
बसलेल्या आघातािासुद्धा उन्नतीसाठी उपयोग होत असतो. 
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पेशवाई बुडाल्याबद्दल पुण्यात आनंद झाला होता. यािा अथवि असा की, पेशवाईिे राज्ययंत्रि इतके 
जड आचण जीणव झाले होते की, ते कोसळून केव्हा पडते यािी वाट लोक पहात होते. राजा हा आपण 
चपत्याप्रमाणे मानतो. पण तो उलथून पडला म्हणून आनंद होत होता! यािे कारण एवढेि की, राजामुळे 
वाटणारी आनंदािी अवस्था संपून गेली होती! मुलामुलींच्या चवकासास जोपयंत चपता मदत करीत असतो 
तोपयंत तो हवासा वाटतो; पण तोि बाप मुलामुलींच्या चवकासाच्या आड येऊ लागला की, तो मरावा असे 
मुलानंा वाटू लागते! भारतीय संस्कृतीिी त्यावळेी अशीि अवस्था झाली होती. त्या संस्कृतीला तंत्रबद्धतेिे 
स्वरूप आले होते. पुष्ट्कळानंा तंत्रािा फार मोह असतो. पण जो तंत्रशुद्ध असतो, तो जड असतो. जो अगदी 
चनयमबद्ध वतवन करतो तो जड समजावयास हरकत नाही. चजवतं वस्तूत हालिाल असते, घडचवण्यािी व 
मोडण्यािी शक्ती असते. शातंी व क्राातंी, चनर्तमती व नाश या दो्ही चक्राया जीवनास अत्यावश्यक असतात. 
पेशवाईच्या काळी सवांत शहाण्या समजलेल्या नाना फडणीसालासुद्धा चकत्येक गोष्टी माहीत नव्हत्या! 
फ्रा्समध्ये भयंकर मोठी राज्यक्राातंी झाली होती. पण चतिी आमच्यावरील प्रचतचक्राया अवघ्या एकाि वाक्यात 
साठवलेली आहे. ते वाक्य म्हणजे ‘फराशानंी राजा मारला.’ या वाक्यापुढे काही ज्ञान त्या वळेच्या 
तत्त्वज्ञा्यानंा, शहाण्यानंा व ब्रह्मज्ञान जाणणाऱ्यानंाही होऊ शकले नाही. आचण म्हणूनि आमिे अधःपतन 
होत िालले होते. 

 
महान् ध्रे्र्ामुळे पतन 
 

आमिी ध्येये कमी दजािी होती म्हणून आमिे अधःपतन झाले काय? या प्रश्नािे उत्तर ‘नाही’ असे 
येईल. उिट मी तर असेही म्हितो की, आमची ध्रे्रे् मोठी होती म्हिूनच आमचे पतन झािे! आमिी ध्येये 
महान्, पण ती आमच्या अनुभवास न पेलणारी अशी होती. नुसती पोपटपिंी करून आम्ही ही ध्येये चमळवली 
होती. पोपटपंचीने उचििेिी चांगिी ध्रे्रे् व अनुभवाने णमळणविेिी वाईट ध्रे्रे् र्ांच्र्ातून णनवड करार्ची 
असिी, तर प्रसंगी तुम्ही अनुभवांनी णमळणविेिी वाईट ध्रे्रे् णनवडिी तरी चािेि असे मी म्हितो. कारण 
या वाईट अनुभवातूनसुद्धा त्याला िागंल्या मागाकडे जाण्यािी आशा असते. वाईट झालात तरी हरकत नाही; 
पण चजवंत व्हा. कारण चजवतं असणे हे िागुंलपणािे पचहले लिण आहे. वाईट मागाने गेलेले लोक 
स्मागावर आल्यािी उदाहरणे म्हणून वाल्या, नाम्या यािंी सागंता येतील! चजवंतपणािा नाश करायला 
पुष्ट्कळ वेळा तंत्रवाद उपयुक्त ठरतो. आचण चजवतंपणािा नाश करावयािा सवांत उपयुक्त मागव म्हणजे 
कोणत्याही संप्रदायािा स्वीकार करणे हा होय. 

 
सामा्य माणसे आपल्या डोक्यावर, पाठीवर, काखेक मोठमोठी ध्येयािी गाठोडी घेऊन गढ 

िढण्यािा हव्यास धरतात, आचण मग त्यानंा मुळीि हालिाल करता येत नाही! सत्य, ब्रह्म, माया, इत्यादीत 
ते गुरफटतात. ब्रह्मीभतू होण्यािा प्रयत्न करतात. पण साधे स्वातंत्र्यही त्यानंा चमळचवता येत नाही! म्हणून 
मी म्हणतो, ध्येयािे ओझे टाका. बापजाद्यािंा मोह, उपचनषदािंी विने, ज्ञानेर्श्र, एकनाथ यािें बोल यािंा 
मोह टाका. केशवसुतही म्हणतात की, ‘हृदर्ातून न जे बोि, णनघती ते सवयही िोि’ आचण ह्याकडे आपण 
लि चदले पाचहजे. हे तंत्रात बसलेले आहे की नाही, ह्या शब्दात नादमाधुयव आहे की नाही, वृत्तरिना िुकली 
आहे की नाही अशा शाळेतील मुलानंा चशकचवताना लावावयाच्या कसोया या काव्याला लावनू उपयोगािे 
नाही. हृदयातून जे बोल चनघाले असतील ते पाचहले पाचहजेत, समजावनू घेतले पाचहजेत, तंत्रािे नुसते 
अवडंबर माजचवण्यात अथव नाही. चांगल्र्ा ध्रे्र्ाच्र्ा बडबडीपेक्षा चांगल्र्ा ध्रे्र्ांचे जीवन जगिे र्ािा जास्त 
महत्त्व आहे. संत असेि जीवन जगले. ते जीवन चनराळे व आपण बडबड करून जे जीवन जगू पहातो ते 
जीवन चनराळे. थोरानंा आपला आत्मा बद्ध आहे, तो मुक्त झाला पाचहजे अशी तळमळ लागलेली असते. अशा 



 

अनुक्रमणिका 

तळमळीने संत साचहत्य चलचहतात! केशवसुतही असेि चवशषे जीवन जगून गेले. केशवसुतानंतर मराठीत 
अनेक कवी होऊन गेले, पण केशवसुताचं्यापुढे अजून कोणताही कवी गेलेला नाही. 

 
सामान्द्र् िोकांना ‘मरगळ’ 
 

सामा्य माणसानंा पुष्ट्कळ वळेा ‘मरगळ’ पडलेली असते. जे मोठे झाले, जे चशखरावर जाऊन बसले, 
त्याचं्यापुढे आमिा काय पाड असे ते मानतात. माणसािे आयुष्ट्य स्वतःकचरता नसून दुसऱ्याचं्या 
कौतुकाकचरता आहे असे ते समजतात. या कौतुकातून चनमाण झालेले, मरगळलेले, गुलाम झालेले साचहत्य 
म्हणजे संतलीलामृत, भत्क्तलीलामृत इत्यादी गं्रथ होत. या गं्रथातं वर्तणलेले संत जे जीवन जगले ते 
अनुभवािे जीवन होते. पण त्यािं मचहमा गाणाऱ्याजंवळ गुलामीचशवाय दुसरे काहीि नव्हते. एकनाथ 
महाराजानंा अचतशय भकू लागल्यावर त्यानंी स्वहस्ते पोळ्या केल्या व त्या ते खावयास बसणार तोि कुत्र्यािे 
त्या नेल्या! त्याला कोरड्या पोळ्या खाव्या लागतील म्हणून एकनाथ महाराज तुपािी वाटी घेऊन त्याच्या 
मागे धावले. ही आमिी आयवसंस्कृती! एकनाथमहाराज चकती थोर! आम्ही चकती िदु्र म्हणून हरदास वणवन 
करतात! आचण सवांच्या डोळ्यातं घळघळा अश्रू येतात! ते गेले तो मागव िोखाळावा, नाहीतर गप्प बसाव ेअसा 
काहींिा समज. त्यािंी गौरीशकंरासारखी उच्च ध्येये पाहूनि आमच्या मनाला मरगळ यावयािी! संतािंा असा 
हेतू नव्हता. पण त्याचं्या साचहत्यािा पचरणाम तसा झाला खरा. तुकाराम महाराज अनुभवाने बोलतात की, 
‘न चमळो खावया, न वाढो संतान.’ आम्हीही भजनात तेि म्हणतो, टाळ कुटण्यात दंग होतो, ब्रह्मानंदी टाळी 
लागते! पण या ढोंगात अथव असतो का? पोटात कावळे ओरडत असताना ‘न चमळो खावया’ म्हणून म्हणण्यात 
काय अथव आहे? हे जीवन नव्हे, ही जडता आहे. एवढा मोठा मोरोपतं! पण तो सुद्धा म्हणतो की, ‘काही आपण 
तरावया गाव.े’ त्यािे म्हणणे असे की, संतािंा चवहंगममागव असला तरी आमिा आपला चपपीचलका-मागवि 
बरा. चसद्धािंी लिणे ही साधकािंी साधने असतात. खरे बोलता येत नसेल तर चनदान खरे बोलण्यािे ध्येय 
तरी डोळ्यासंमोर ठेवा. एकनाथासारखे औदायव दाखचवता येत नसेल तर चनदान पतं्क्तप्रपंि तरी करू नका.  

 
ध्येयािी ही जोखडे चशरावर ठेवल्याने आमिा प्रपंि रडका झाला. व्यक्तींिा चविार अचजबात न 

करता सवांिे तंत्र ठरून गेले. भरताने नायशास्त्रािे तंत्र ठरवनू टाकले. स्वतः काही हालिाल करण्याऐवजी 
चजवतं माणसे नसल्यासारखी वागू लागली! आचण अशा मरगळलेल्या अवस्थेतही आम्ही आमच्या संस्कृतीिे 
पोवाडे गायला लागलो! या साधनात-ध्येयात बदल करा म्हणून आगरकर-केशवसुत आम्हाला सागंू लागले! 
 
पाखंड म्हिजे जागृती 
 

आपल्या वैचदक कालातील पाखंडे ही जागृतीिी लिणे होत. बौद्ध, जैन, कलगायत, महानुभाव यािंा 
उदय ही एका अथाने वैचदक संस्कृतीचवरुद्ध बडें होत. त्यानंी सवव मानव समान अशी चशकवण समाजात 
पसरवली! 

 
महाराष्ट्रात जुन्द्र्ा णवषमतेच्र्ा कल्पना राणहल्र्ा, ब्राह्मि श्रेष्ठ ही भावना राणहिी म्हिून महाराष्ट्र 

मागे पडिा. ब्राह्मण-श्रेष्ठत्वाच्या भावनेने इतरािें व्यत्क्तत्व मारले गेले. 
 
पािात्त्य संस्कृतीत व्यत्क्तत्व, वासना, भावना, आशाआकािंा यानंा एक मानािे स्थान आहे आचण हे 

एक चजवतंपणािे लिण आहे. केशवसुतानंी आयवसंस्कृतीवर गोफणीतून दगड फेकलेले आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

आमची ध्रे्रे् वाईट नव्हती पि ती जागृत नव्हती! 
 

एक संत झाला की, अनेक ‘संताळे’ चनमाण होतात! या संताळ्यानंी महाराष्ट्र बुडचवला सववि जण 
देवभजनी लागले. मला देव नको, धमव नको, मी पाखंडी रहाणार असे म्हणणाऱ्यािेंही त्याचं्या स्वतंत्र 
बुद्धीबद्दल कौतुक करावयास हव.े आपणात ही प्रवृत्ती नाही. धमवचनष्ठ होता येत नाही म्हणून आपण धमवभीरू 
होऊ पहातो. असले ढोंग उपयोगािे नाही. जेवायला हव ेअसेल तर ‘न चमळो खावया’ म्हणून टाळ कुटीत 
बसू नका! 

 
पाखंड्यािंा गौरव करण्यािी बुद्धी पािात्त्यातं आहे. सेटन आचण ईर्श्र याचं्यात सेटन हा एक 

प्रामाचणक मनुष्ट्य दाखचवला आहे. तो आहे देवदूति, पण बडंखोर आहे. हे फळ खाऊ नको म्हटले, तर तो 
म्हणतो मी खाऊन पहातो, अनुभव घेऊन पहातो. मला ज्या वासना आहेत त्या मी पूणव करणार म्हणून तो 
म्हणतो! तो बंडखोर आहे पण माणूस आहे; मेणाच्या बाहुलीसारखा तो नाही. तो बाहेरच्या देवाला भीत नाही. 
तो अंतःकरणाला प्रतीत होते तसेि वागतो. प्रसंगी त्यात आत्मनाश होईल. पण तोही सोसण्यास तो चसद्ध 
होतो! शलेे रूढ अथाने पाखंडी होता म्हणतात. पण त्यािा श्रेष्ठ आध्यात्त्मक कवी म्हणून आज गौरव होतोि 
की नाही! 

 
भारतीर् ‘बंडखोर’ 
 

प्रािीन धमवगं्रथातंसुद्धा अशा बडंखोर माणसािंी उदाहरणे नाहीत असा गैरसमज करून घेण्यािे 
कारण नाही. महाभारतात व्यासानंी दुयोधनािे पात्र रंगचवले आहे. त्यात जोरदारपणा वाटतो व त्यावरून या 
माणसाचवषयी व्यासाचं्या मनात आदर आहे असे वाटू लागते. काचलदासाच्या काव्यातही सीतेिा पतीला 
चनरोप वणवन करण्यािा प्रसंग आला आहे, शकंुतला दुष्ट्यंताला खडसावीत आहे, तेव्हािे प्रसंग चकती रम्य 
वाटतात. वाल्मीकी-रामायणातही रावण, वाली यािंी पाते्र माणसासंारखी वाटतात. मोरोपंतातंही कणािे 
वणवन करताना ‘दैत्य’ संिारतो. कणव, दुयोधनाचदकािें पंतािें आयाभारतातील संवाद चजतके रंगतात चततके 
पाडंवािे रंगत नाहीत. दुयोधन मोडतो पण वाकत नाही. त्यात खरा चजवतंपणा वाटतो. चजवतंपणािी पूजा 
हे जीवन जगणे होय. नीती नीती म्हणून आपण म्हणतो; पण चजवंतपणा हीि पचहली नीती व ही नीती 
म्हणजेि, सत्यजीवनाला चिकटला तर सवव काही चमळेल. सत्य नाकारले तर काही चमळणार नाही. 

 
नवीनतेचे सूचक 
 

बगंालमध्ये वाल्मीकी ते कृचत्तवास याचं्यापयंत रामायण कसे बदलत गेले ते रवींद्रानंी एका चनबधंात 
दाखचवले आहे. पािात्त्य आचण पौवात्य संस्कृतींिा संगम झाला, त्यावळेी प्रथम पािात्त्य साचहत्यातील 
अचभनव कल्पनानंी पौवात्य लोक भारले गेले. पािात्त्यािंी संस्कृती चजचजगीषिू नव्हती तर चवचजगीष ूहोती. 
त्याचं्या साचहत्याकडे पौवात्याचं्या मनािा ओढा गेल्यानंतर जु्या काळी ज्या काही नव्या कल्पना प्रगट 
होण्याला अडथळा होत होता तो नाहीसा झाला. आचण या संस्कृतीिा नवा प्रयोग साचहत्यातही सुरू झाला. 
मायकेल मधुसूदन यानंी ‘मेघनादवध’ काव्यािे केलेले लेखन हे एक नवीनतेिे सूिक होते. या काव्यात 
रामायणातीलि कथा व पाते्र चनवडण्यात आलेली होती. पण रामायणातील चमळचमळीत पात्राचं्याऐवजी 
मानवी भावना व्यक्त करणाऱ्या पात्रानंा प्रधानस्थान देण्यात आले होते. आत्मनाश होणार हे माहीत असूनही 
मेघनादासारखा बडंखोर, पण आत्मचवस्मृत नसलेला माणूस शवेटपयंत आपल्या बलाढ्य शत्रूशी झंुजत 



 

अनुक्रमणिका 

राहातो यात त्या काव्यािे सारे वैचशष्ट्य प्रतीत होत होते. मेघनादािा शवेटी वधि होतो. पण चजवात जीव 
असेपयंत तो प्राणपणाने लढति जातो. या लढाऊपणात जे मानवािे दशवन होते होते तेि या काव्यात 
दाखचवले आहे. या काव्यािी रिना करताना त्याने छंद बदलले, पद्धत बदलली हे मा्य करूनही त्याने जो 
बाह्य बदल घडवनू आणला त्यापेिा आतील बदलालाि जास्त महत्त्व द्यावयास हव.े 

 
केशवसुतानंीही प्रािीन चविारानंा व कल्पनानंा धक्का देण्यािे कायव एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेले 

आहे की, त्र्ांनी आक्रणमिेल्र्ा मागात अजूनही मराठी कणवतेचे पाऊि पुढे पडिेिे नाही. हे सागंण्यात 
आपण पुढेि जाऊि शकणार नाही असे सागंण्यािा हेतू नाही. आज तरी ही वस्तुत्स्थती आहे, एवढे मात्र 
खरे. 

 
नवकाव्र्ाचा जन्द्म 
 

आधुचनक मराठी नवकाव्यािा ज्म केशवसुताचं्या कचवतेपासूनि झाला. त्याचं्या कचवता संख्येने 
थोड्या असल्या, तरी संख्येच्या मानाने त्यातं आलेले चवषय व चवचवधता ही खचित कौतुकास्पदि ठरेल. 
त्यातंल्या अपवादरूप काही कचवता गाळल्या तर बाकीच्या साऱ्याि कचवता प्राचतचनचधक स्वरूपाच्या ठरतील. 
आचण या साऱ्याि कचवतातूंन एक प्रकारिी बंडखोर वृत्तीि सूचित केलेली आढळून येईल. सववि कचवतातूंन 
अशी बंडखोर वृत्ती प्रगट होण्यािे कारण तरी काय? असा प्रश्न मनात उद्भवणे साहचजकि आहे. व या 
बडंखोरीिी मीमासंा लागते की काय ते पाचहले पाचहजे. 
 
बंडखोरीची मीमांसा 
 

माणसात बडंखोर वृत्ती तरी केव्हा येते? जेव्हा सरळ चवकासास वाव चमळत नाही, प्रगतीच्या सवव 
वाटा रोखून धरलेल्या असतात, त्यावळेी बंडखोर वृत्तीिा अंगीकार करावा असे वाटू लागते. कारण अंतयामी 
कायव करण्यािी इच्छा अनावर झालेली असते. ते केल्यावािून रहावत नाही. उसळलेल्या वृत्ती स्वस्थ बसत 
नाहीत. रवींद्रनाथ टागोरानंी ‘चनझवरेर स्वप्नभगं’ या कचवतेत वणवन केल्याप्रमाणे कपारीच्या कोंडीत कोंडले 
गेलेले पाणी जसे बाहेर जाण्यासाठी धडपड धडपड करीत असते, आपल्या आजूबाजूस असलेले खडक 
आपल्या मागांत आडव ेयेतातसे वाटते तेव्हा त्या पाण्यातल्या कबदूकबदूला असे वाटते की, मला सागरािी हाक 
येत आहे आचण या खडकािा िुरा करूनही मला धावत चतकडे गेलेि पाचहजे. त्यावळेी पाणी खडकाला 
धडका देऊन देऊन त्यातूंन वाट काढून शवेटी सागराला जाऊन चमळतेि. त्यािप्रमाणे पचरत्स्थतीच्या 
किायात सापडलेल्या असामा्य पुरुषाला भोवतालिी त्स्थती असह्य होते. या पचरत्स्थतीिा भेद करूनही 
पुढे गेले पाचहजे असे सारखे प्रतीत होत असते व ते बडंखोर होऊन पुढे पुढे जाण्यासाठी झटत असतात. असा 
एक चसद्धातं सागंता येण्यासारखा आहे की, चजतके समाजािे पतन जास्त चततका पुढारी अचधकाचधक जास्त 
ध्येयवादी व अव्यवहायव मागांिे अनुसरण करणारा चनघतो. पचरत्स्थती फारशी चबघडलेली नसली, तर पुढारी 
अनुयायाचं्या िार पावलेि पुढे असेल. पण पचरत्स्थती जर अचतशय चबकट असली तर चततक्याि प्रमाणात 
पुढाऱ्यािा ध्येयवाद अचततीव्र व मागव अचतअव्यवहायव आचण चवलिण श्रद्धावादी होत जातो. आज महात्मा 
गाधंींिे मागव आपणास व्यवहायव वाटत नाहीत यािा अथवि असा की, आपल्या समाजािी पचरत्स्थती अचतशय 
वाईट झालेली आहे. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

क्रांतीची स्िूि कल्पना 
 

अशा वेळी ज्या आत्म्यानंा बडंखोरीिी पे्ररणा चमळते, त्यावळेी क्राातंीिी तपशीलवार कल्पना पुढे 
माडंणे शक्य होत नाही. या आत्म्यानंा जे काय वाटत असते ते, ते स्थूलपणाने माडंत असतात. आपले चविार 
तपशीलवार रीतीने लावनू दाखचवण्यािे ककवा आिरणात कसे आणून दाखवावयािे यािी चनचित कल्पना 
त्यानंाही अशा प्रसंगी असत नाही. म्हणून ते जे जे सुिेल, जसे जसे सुिेल तसे तसे ते माडंीत असतात. 
कोणत्याही क्राातंीच्या दोन अवस्था असतात. एक अवस्था युटोचपयन (ध्येयवादी) व दुसरी सायंचटचफक 
(बुचद्धवादी) असते. कोणताही ध्येयवाद प्रारंभी युटोचपयनि असतो व नंतर त्याला सायंचटचफक स्वरूप प्राप्त 
होत जाते. 

 
क्रान्द्तीचा जन्द्म शब्दांत 
 

क्राातंीिी सुरवात प्रथम हृदयात होते. भौचतक पचरत्स्थतीमुळे क्राातंी होण्यास मदत होते हे खरे, पण 
ही क्राातंी मुख्यतः आध्यात्त्मकि असते. 

 
सुरुवाती सुरुवातीस क्राातंी ही शब्दानंी व्यक्त होत असते. प्रथम ती साचहत्यात शब्दरूपाने अवतरत 

असते व मग आिरणात येऊन चतिे शास्त्र बनत असते. 
 
ही गोष्ट जर आपण नीट लिात ठेवली, तर केशवसुताचं्या काव्यात बडंखोर वृत्ती का आहे व काही 

चठकाणी गढूता व अस्पष्टता का आहे हे सहज आपल्या ध्यानात येईल. 
 
बंडखोरी नव्हे : नवा आणवष्ट्कार! 
 

दुसऱ्या एका दृष्टीने पाचहले तर केशवसुत-आगरकर हे असाव े चततके बडंखोर नाहीत. कारण ते 
भारतीय संस्कृतीिा एक प्रकारे नव्या स्वरूपात आचवष्ट्कार करीत होते. भारतीय संस्कृतीत अदै्वत कल्पना 
साचंगतलेली आहे व ही अदै्वत कल्पना त्यानंी सामाचजक िेत्राला लावली एवढेि. पािात्त्य संस्कृतीिी लाथ 
बसताि पौवात्य संस्कृतीला जाग आली व काही काही चठकाणी तर या उभय संस्कृतींिे एवढे मीलन घडून 
आले की, अमके म्हणणे पािात्त्य संस्कृतीिे असे पथृक्करण करून दाखचवणेही कठीण होऊन बसले. प्रािीन 
काळी भगवान श्रीकृष्ट्ण, बुद्ध यानंी वैचदक संस्कृतीतूनि नवीन नवीन चविारप्रवाह काढले तसलेि कायव 
केशवसुतासंारख्या कवींनी व आगरकरासंारख्या चविारवतंानंी पुढे िालचवले. या दोघानंी ज्या कायाला प्रारंभ 
केला, त्याला पे्ररणा पािात्त्य साचहत्याच्या योगाने चमळाली एवढेि. आगरकराचं्या लेखनात कुठे कुठे 
पािात्त्य श्रेष्ठतेिी भावना तरी आढळते; पण केशवसुताचं्या काव्यात असे काहीि सापडत नाही. यािा अथवि 
असा की, आपण जे काय नवे घेत आहोत त्यात फारसे नावी्य आहे असे त्यानंा वाटत नव्हते एवढेि! 

 
नवी कणवता, नवी प्रतीके 
 

नवी कचवता असली म्हणजे चतिी प्रतीकेही नवीन असावयास पाचहजेत असे काहीजण म्हणतात. 
केशवसुतानंी आग्रहपूववक आचण स्पष्टतेने नवीनािा स्वीकार केला नसला, तरी त्याचं्या काव्यात नवीन प्रतीके 
आलेली आहेत. प्रतीके आपण चनरचनराळ्या दृष्टींनी पहात असतो. उदा. आकाशातून गंगा खाली येते. 



 

अनुक्रमणिका 

काहीजण त्यातून उदात्त अथव काढून सगरपुत्राचं्या उद्धारासाठी गंगा खाली अवतरली असे म्हणतात. तर 
दुसरे काहीजण असे सागंतात की, स्वगात गंगा होती चतिा अधःपात झाला, ती खाली आदळली व चतला 
शतमुखानंी समुद्रास जाऊन चमळाव ेलागले. पतंग व दीपक याबंद्दल आपल्याकडील प्रतीकािी कल्पना अशी 
आहे की, पतंग म्हणजे वासना व ज्योत म्हणजे भोग. पण उदूव काव्यात ज्योत म्हणजे परमात्मा व पतंग म्हणजे 
आत्मा अशी कल्पना करून पतंग चदव्यावर झडप घालतो, म्हणजे आत्मा परमात्म्यात चमळून ज्योचतमवय होतो 
असे आहे. ‘हरपले श्रेय’ मध्ये केशवसुत म्हणतात, ‘दीपचशखेवरी पतंग तो पे्रमे प्राणाहुचत देतो’ या ओळीत 
केशवसुतानंी दुसऱ्या अथाने प्रतीक वापरल्यािे स्पष्ट आहे. ‘दुमुवखलेला’ यात दुमुवखलेल्या मुलाकडे पाहून हा 
पुढे मोठा कवी होईल अशी कल्पना तुम्हाला का सुित नाही म्हणून ते चविारतात मंुग्यानंा पंख फुटल्यानंतर 
त्या मरतात ही जुनी भावना. पण केशवसुत चविारतात, मंुग्यानंा पंख फुटल्यानंतर त्या आकाशात भरारी 
कशावरून मारणार नाहीत? आज दुमुवखलेली व मंुग्यासंारखी वाटणारी मुले उद्या मोठी माणसे कशावरून 
होणार नाहीत? 

 
दिािांची िुडबूड नको 
 

आजूबाजूच्या पचरत्स्थतीमुळे व इतर बाह्य बधंनानंी त्यािंा बडंखोर आत्मा अचतशय चिडून गेलेला 
होता. जु्या चमळचमळीत रूढीबधंनानंा तटातट तोडावे असे त्यानंा सारखे वाटत होते. कचवता कशा कराव्या 
यािे काव्यशास्त्र ठरून गेलेले आहे. पे्रम कसे कराव े हे कामशास्त्रात नमूद करून ठेवले आहे. जीवनाला 
लागणाऱ्या अन्नवस्त्राचदकाचं्या गरजासंाठी अथवशास्त्र आहे. उच्चनीिता धमवशास्त्राने ठरवनू ठेवलेली. या 
साऱ्याि चनयमबद्ध शास्त्राचं्या बधंनािंी त्यानंा िीड येऊन चनदान साचहत्याच्या प्रातंात तरी या रूढींिा संिार 
िालू द्यावयािा नाही म्हणून ते गरजले की, ‘अशी असावी कचवता चफरून, तशी नसावी कचवता म्हणून’ 
आम्हाला सागंणारे तुम्ही आहात तरी कोण? आचण तुमिी लुडबडू आम्ही िालू तरी का द्यावयािी? जोरदार 
गद्यात जर ही कचवता वािली तर असे वाटू लागते की, जणू काय केशवसुतासंमोर कोणी तरी लढायला 
म्हणून उभा ठाकला आहे. आचण केशवसुत त्याच्याशी झंुजि करीत आहेत. हे प्रश्न चविारताना ते स्वतःपुरतेि 
पहात आहेत असे नाही. तर ते साऱ्याि कवींिे प्रचतचनधी बनून या दलालानंा, मध्यस्थानंा व भटजींना सागंत 
आहेत की, तुम्ही एकदम या प्रातंातून िालते व्हा. कवी आचण कचवता हे दोघेजण काय करावयािे ते पाहून 
घेतील. 

 
‘णनर्मन मनुजांसाठी’ 
 

समाजातली त्स्थचतचप्रयता त्यानंा आवडत नव्हती. समाजात गचतचप्रयता असावी असे त्यानंा सारखे 
वाटत होते. सुरवातीस िागंल्या असणाऱ्या बाबींनासुद्धा रूढींमुळे चवपयवस्त रूप येत असते. ६ चदवस काम 
करून एक चदवस चवश्रातंीसाठी ठेवला तर लोक सत्कायालासुद्धा चवश्रातंी देऊ लागले. देवापुढे बकरा 
कापण्याच्या रूढीिे एवढे चवटंबन सुरू होते की, ‘बकऱ्यापुढेि देव कापला जाऊ लागतो.’ आचण हा 
आंधळेपणािा प्रकार सववत्रि आढळून येत असतो. चवश्रातंी ही मानवासंाठी बनचवलेली आहे; चवश्रातंीसाठी 
मानव बनचवलेला नाही ह्यािा चवसर पडू लागतो आचण असे प्रकार धमवसंस्था, राजसंस्था या सववि चठकाणी 
नकळत सुरू होऊन उन्नतीऐवजी अधोगती होत जाते. संयम जर आतून आलेला असला तर आजिा माणूस 
उद्यािा देव होतो आचण संयम जर बाहेरून लादला गेला तर आजिा माणूस उद्यािा दगड होत असतो. 
ब्रह्मियात संयम आतून आलेला असतो; पण वैधव्यात तो बाहेरील दडपणामुळे लादलेला असतो. म्हणून 
केशवसुत म्हणतात की, ‘चनयमन मनुजासंाठी,’ चनयमनासाठी मानव नसतो. 



 

अनुक्रमणिका 

मजूर उपाशी 
 

मजुरावर उपासमारीिी पाळी येते यावर केशवसुतानंी एक कचवता चलचहली आहे. श्रीमंतािंी घरे 
मायया वाडवचडलानंी बाधंली मग मला आज भाकरीही का चमळू नये? अथवव्यवस्थेवर रिलेली ही कचवता 
माक्सववादािा आपल्याकडे बोलबाला होण्यापूवी ज्माला आलेली आहे ही गोष्ट चवशषे लिात ठेवण्यासारखी 
आहे. 

 
अत्र्ंज व ब्राह्मि 
 

समाजातंील जाचतभेद व ब्राह्मणवगािी िदु्र वृत्ती यावर ‘अंत्यजाच्या मुलाने आईला केलेला प्रश्न’ 
प्रकाश पाडील. आईने त्याला उत्तर चदले त्यात कारुण्य आहे, उपरोधही आहे. 
 
‘धावा, िोडा ही मूती’ 
 

‘मूर्ततभजंन’ ही त्यािंी एक अत्यंत संुदर कचवता आहे. त्यात ते ‘धावा, फोडा ही मूती’ म्हणून सागंत 
आहेत. कारण मूती फोडून त्यानंा आतली संपत्ती लुटावयािी आहे. हे सारे रूपक आहे. मूती फोडल्यावर 
आत्मा बाहेर यावयािा आहे. रूढीिी कविे त्यानंा चछन्नचभन्न करून टाकावयािी आहेत. महंमदाने नाही का 
सोमनाथािी मूती फोडली? त्यावळेी त्यालाही पुजारी मूती चवकायला तयार झाले. पण तो म्हणाला, ‘मी मूती 
चवकणार नाही. मला बुत फरोश (मूतीचवक्या) व्हावयािे नाही. मी बुत चशकनि (मूर्ततभजंकि) होणार व मूती 
फोडून आतली संपत्ती लुटणार.’ केशवसुतही जीणवशीणव मूती फोडायला आवशेाने धावत आहेत. मूतीिे 
अत्स्तत्व त्यानंा असह्य झालेले आहे. ‘कोडे घालुचनया बसली कैदाशीण, चहच्या खळीमध्ये आम्हा नाही जाणे’ 
असे केशवसुत म्हणतात. यात ‘त्स्फ्क्स’िी कल्पना आणलेली आहे. त्या ‘त्स्फ्क्स’ने जसे कोडे घातले 
होते, तशीि ही कैदाशीण बसली आहे. यातल्या ‘खळी’ शब्दािा सरळ अथव ‘खड्डा’ असा आहे. 

 
मूतींचे णशल्पकार  
 

केशवसुत हे नुसतेि मूर्ततभजंक नाहीत. ही मूती फोडल्यानंतर आम्ही पु्हा जोडूनही देऊ म्हणून ते 
सागंत आहेत. बुरसटलेल्या रूढींना चिरडून टाकून आम्ही नव्या कल्पना, नव्या रूढी चनमाण करू. पण 
कालातंराने आज नवीन वाटणाऱ्या रूढी बुरसटणारि. पु्हा मूतीवर पुढे िढणारि आचण पु्हा मूर्ततभजंनािी 
आवश्यकता पडणार. नव्या चपढीने हे मूर्ततभजंन व मूतीिे घडण सतत िक्रानेचमक्रामाने िालू ठेवले पाचहजे. 
महंमदाप्रमाणे एकदा संपत्ती लुटून भग्नमूती तशीि ठेवनू चनघून जाण्यािे कारण नाही. 

 
‘अमुचा पेिा दुःखाचा’ 
 

१८९८ साली ‘पद्यपकं्ती’ म्हणून केशवसुतानंी काही ओळी चलचहल्या आहेत. त्यात त्यानंी म्हटले आहे 
की, ‘आम्ही नव्हतो अमुिे बाप, उगाि का मग पिात्ताप?’ आमच्या वायाला जी दुःखे आज आलेली आहेत, 
आज आम्हाला लहान लहान वैयत्क्तक सुखेही उपभोगावयास चमळत नाहीत यािे कारण काय? ह्यािा त्यानंी 
चविार करून चसद्धा्त काढला आहे की, आजच्या पचरत्स्थतीला आम्ही सववस्वी जबाबदार आहोत असे नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

काही भाग पूवीच्या लोकािंा आहे. आचण हा चववके येताि ते म्हणतात की, ‘उगाि का मग पिात्ताप? आसवें 
न आणूं नयनीं, मरूचन जाऊं एक चदनीं.’ 

 
‘अमुिा पेला दुःखािा’ म्हणून केशवसुत पुढे सागंत आहेत : दुःखी तरी कोण असतो? तर ज्याच्या 

अपेिा मोठ्या असतात तो. आमच्या अपेिा असफल झाल्या म्हणून ते म्हणतात की, ‘अमुिा पेला दुःखािा । 
डोळे चमटुनी घ्यायािा ।’ सॉके्राचटसासारखे डोळे उघडे ठेवनू देखील पेल्यातील पेय प्राशन करणारे थोर 
हुतात्मे असू शकतात, तेवढ्या अवस्थेपयंत आपल्याला जाता न आले तरी मानवी भावनेने त्यानंी डोळे चमटून 
घेण्यािे ठरचवले आहे. ‘चपता ंबुडाशी गाळ चदसे । अनुभव हे त्या नाव असे ॥ फेकुचन द्या तो जगावरी । अमृत 
होऊ द्या. कुणापरी’ या व पुढील काव्यपकं्तींिा अथव चवशषे स्पष्ट करावयास नकोि. 
 
आम्हािा वगळा? 
 

‘आम्ही कोण?’ या कचवतेत ‘आम्हाला वगळा गतप्रभ झणी होतील तारागंणें । आम्हाला वगळा चवकेल 
कवडी मोलावरी हें चजणें’ असे उद गार केशवसुतानंी काढले आहेत. त्यात अहंकार नाही. ‘आम्ही’ म्हणजे 
‘केशवसुत’ नव्हेत. ‘आम्ही’ म्हणजे बुद्ध, ज्ञानेर्श्र, व्यास, वाल्मीकी इत्यादी थोर कवी होत. ह्या थोर कवींना 
वगळल्यावर जीवन कवडीमोलािे होणार नाही काय? तुतारी, स्फूती, गोफण, नवा चशपाई इत्यादी त्याचं्या 
कचवता प्रचसद्धि आहेत. 

 
णमस्स्टणसझम् 
 

याप्रमाणे केशवसुतानंी समाज, धमव, साचहत्य इत्यादी सववि िेत्रात आधुचनक युग आणण्यािा प्रयत्न 
केला आहे. आता त्याचं्या ‘चमत्स्टचसझम्’कडे आपण वळू. तत्पूवी त्याचं्या काव्यावर येणारे एकदोन आिेप 
आपण तपासून पाहू. म्हणजे ते ‘चमत्स्टक’ कसे आहेत ते अचधक िागंल्या रीतीने स्पष्ट होण्यास मदत होईल. 

 
काही कचवचमत्रािंा प्रश्न असा आहे की, केशवसुताचं्या काव्यात ओज आहे. सामर्थ्यव आहे हे मा्य 

आहे. पण त्यात सौंदयव आहे काय? व नसेल तर त्यािंी कचवता अधववटि मानावयास काय हरकत आहे? 
आिेप रास्त आहे. पण सौंदयव म्हणजे तरी काय असा प्रश्न पु्हा उभा राहातोि की नाही? भारतीय 
काव्यशास्त्रात ‘सौंदयव’ हा शब्द आढळत नाही. रसचनर्तमतीबद्दल मात्र ऊहापोह आढळतो व रसचनर्तमतीिा 
प्रधान हेतू आनंद हा मानला आहे. मनुष्ट्याच्या मनाला ज्याच्या योगाने बरे वाटते, ते ते िागंले असे आपणास 
म्हणता येईल. एका कवीने म्हटले आहे, ‘यस्य मनः यत्र संलग्नं, तत्तस्य संुदरम् भवते’ या वासना भावना 
त्यािें संलग्न होणे इत्याचदकािें अथव करायला तत्त्वज्ञानाकडे जावे लागते. केशवसुतानंी ‘प्रीतीिी कचवता’ 
चलचहली आहे. प्रीती ही दोन प्रकारिी असते. एक स्वतःसंबधंीिी व दुसरी इतरासंंबधंीिी. ही दुसरी प्रीती 
‘चमत्स्टचसझम्’कडे नेत असते. प्रीती ही एक जीवनािी उसळणारी भावना आहे. या भावनेला दडपण्यािा 
प्रयत्न होतो. आत्म्यावर बधंने लादली तेव्हा तो ओरडतो, ‘ते आचण मी एकि आहे.’ आत्मा नेहमी स्वतंत्र 
होण्यािी अशी धडपड करीत असतो, तशी त्याला तळमळि लागलेली असते. 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

केशवसुत रडके नाहीत 
 

केशवसुतावंर दुसरा एक आिेप असा आणण्यात येतो की, ते एक रडके कवी आहेत कारण त्यानंा 
आयुष्ट्यात धड चशिण चमळाले नाही, स्मान चमळाला नाही, नोकरी चमळाली नाही. त्यानंा कीती हवी होती, 
प्रीती हवी होती अशी समजूत टीकाकार स्वतःवरून करून घेतात. आचण त्याि कसोयावंर केशवसुतानंा 
रडके कवी ठरचवतात. केशवसुत हे अश्रू गाळणारे, रडणारे कवी आहेत असे म्हणतात. पण हे वणवन 
केशवसुतापेंिा यशवतंानंाि जास्त लागू पडेल. आपल्याला संसारात हरघडी जी दुःखे भोगावी लागतात, 
त्याबद्दल रडून दाखचवणारे प्राचतचनचधक कवी म्हणजे यशवतंि होत त्यानंी काव्यात वर्तणलेली दुःखे संसारात 
हरघडी प्रत्ययाला येत असतात. त्यामुळे त्याचं्या काव्याशी आपण िटकन् समरस होतो. कवी सवांच्याि 
आशाआकािंा, भावना, सुखे, दुःखे, पराक्राम, क्राौय इत्यादी भावनािें चित्रण करीत असतो. केशवसुताचं्या 
काव्यात उसासे, चनःर्श्ास, करुणा, प्राथवना यानंा फारसे स्थान नाही. ते सह्याद्रीतल्या कणखर 
माणसासारखे, काळ्या फत्तरासारखे वाटतात. त्यािें काम फार कडक आहे. त्याचं्या आयुष्ट्यात दुःख आहे. 
पण त्या दुःखाति ते रममाण होणारे नाहीत. केशवसुत कवी यशवतंाचं्या वळणाकडे जाऊ लागल्याच्या खुणा 
आहेत. पण ते त्या प्रवृत्तींच्या आहारी गेलेले नाहीत. कचववयव यशवतंापं्रमाणे रडणे हे केशवसुताचं्या काव्यािे 
चि्ह नव्हे! ते झंुझार योदे्ध आहेत. एखाद्या पववतावर पजव्याच्या धारा कोसळून त्या वहात गेल्या तरी पववत 
जसा अिल असतो तसेि केशवसुतही दुःखे आल्यामुळे चविचलत झालेले नाहीत म्हणूनि, चमत्स्टचसझम् मध्ये 
त्यािंी प्रगती होऊ शकली, नाहीतर फार फार तर ते भक्तीपयंत जाऊन पोहोिले असते. परमेर्श्र भक्ताचं्या 
संकटकाळी धावत येतो, हे भक्तािें आवडते सूत्र आहे. जनाबाईला तू दळायला मदत केलीस, कचबरािे शलेे 
चवणून चदलेस, मग माययाि संकटप्रसंगी का धावनू येत नाहीस असे म्हणण्यातही काव्य आहे. पण ते 
केशवसुताचं्या कचवतेत सापडावयािे नाही. त्याचं्या काव्याक संयम फार आहे दुःखे सोसण्यािी कहमत फार 
आहे. ‘मृत आशाचं्या चितेवरूचनया चपशाि माझे भटकत राहे शातंी नसेचि तया’ यात दुबवलता नाही. त्याचं्या 
आशा सफल झाल्या नव्हत्या. पण या जगात कुणाच्या साऱ्याि आशा सफल झालेल्या आहेत? मानवाचं्या 
साऱ्याच्या साऱ्या वासना पुरचवण्यासाठीि का परमेर्श्र आहे? काही वासना सफल होतील तर काही वासना 
चवफल होतील आचण यािे ज्ञान मानवास हव ेहे माहीत असल्यामुळेि की काय केशवसुताचं्या काव्यात कुरकूर 
चदसत नाही, तर शॉने म्हटल्याप्रमाणे Face the Facts- पचरत्स्थतीिा स्वीकार करण्यािी तयारी केलेली 
चदसते. दुःखानंा पिचवण्यािी कहमत प्रतीत होत. आचण यातूनि वर नमूद केलेली ‘आम्ही नव्हतो अमुिे बाप’ 
ही कचवता स्फुरलेली आहे. 

 
सुखािेंसुद्धा दोन प्रकार आहेत. एक व्यत्क्तगत व दुसरे सामुदाचयक. व्यत्क्तगत सुखे सोडून जाणे 

म्हणजे ध्येयवाद स्वीकारणे. ‘सत्यं ज्ञानं अन्तं ब्रह्म’, असे एक उपचनषदातील विन आहे. मी त्यािा अथव 
असा लावतो की, सत्य हेि ज्ञान आहे. ते अनंत आहे. त्यालाि ब्रह्म म्हणतात. या जीवनसत्यािी अनुभतूी 
प्रिीत होणे म्हणजेि ‘चमत्स्टचसझम्.’ काहीजण याला चवराट अज्ञानाने ‘गूढगुंजन’ म्हणतात व गूढगुंजन 
म्हणजे न समजेलसे बोलणे असे म्हणतात. त्यात तर्थ्य नाही. ‘चमत्स्टक’ असतो तो जीवनाच्या मूलभतू 
कें द्रापयंत जाऊन राहण्यािा प्रयत्न करतो. केशवसुतानंी ‘कोठे जातोसी’ यात कुठे जातो हे मला कळत 
नाही’ असे म्हटले आहे. यात मृत्यिेू गूढि सूचित केले आहे. अशा प्रकारिी अवस्था झाली की, ज्ञानाला 
मयादा आहेत यािे दुःख होऊ लागते व ‘ज्ञाताच्या कंुपणावरून, धीरत्व धरून, उड्डाण करून’ जीवनाच्या 
शोधकाला पलीकडे जावेसे वाटते. पलीकडे न नागंरलेली बरीि जमीन पडलेली आहे. चतच्यात पेरणी करून 
बरीि चपके काढता येतील. केशवसुत हे तेथील सनदी शतेकरी झाले नसले, तरी तेथील अंधुक आकृती 
त्यानंा चदसत होत्या व आपल्या प्रचतभेच्या िोिीने त्यानंी एकादी वनमाला आणण्यािे कायव केलेले आहे. 
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 ‘झपूझा’ व ‘हरपिे श्रेर्’ 
 

केशवसुतानंी ‘झपूझा’ व ‘हरपले श्रेय’ या कचवता रिल्या आहेत. मानसशास्त्रदृष्ट्या ‘हरपले श्रेय’ ही 
आधीिी अवस्था व ‘झपूझा’ ही नंतरिी अवस्था आहे. कारण ‘हरपले श्रेया’त आत्म्यािी तळमळ असून 
‘झपूझा’ कचवतेत चनदे्वद्व अवस्थेिे वणवन आहे. पण कालमानाने पहाता केशवसुतानंी ‘झपूझा’ अगोदर चलचहली 
असून ‘हरपले श्रेय’ नंतर चलचहली आहे. यािा अथव ‘झपूझा’ ही एक नैचमचत्तक अनुभतूी आहे पण ‘हरपले श्रेय’ 
ही केशवसुताचं्या जीवनात चनत्य अनुभवास येणारी वस्तू आहे. झपूर्झात ‘हषव खेद ते मावळले’ असे वणवन 
आहे. ते रडके आहे असे काही जण म्हणतात. ‘सुख दुःखे समे कृत्वा’ हे माहीत असून असे म्हटले जाव ेहे 
आियवकारक आहे! यात दं्वद्वातीत अवस्था चदग्दर्तशत केलेली आहे. ‘कंटक शल्ये बोथटली, प्रकाश गेला, 
चतचमर हरपला, काय म्हणाव ेया त्स्थतीला झपूझा गडे झपूझा’ यात देहभान चवसरल्यानंतरिी वृत्ती वर्तणली 
आहे आचण ‘हरपले श्रेया’त चवशाल ध्येये हृदयाशी बाळगणाऱ्या आत्म्यािी कथा आहे. त्याच्या हक्कािे जे आहे, 
ते त्याला प्रत्यिात लाभत नाही. आचण प्रत्यिात जे सापडते त्यात त्याला समाधान वाटत नाही. 

 
ईश्वरभक्ती 
 

केशवसुत हे ईर्श्र मानीत होते ककवा नाही असा एक प्रश्न येण्यासारखा आहे. ते एकदा कपडीवर 
नािले होते अशी कथा सागंतात. केशवसुत रूढ अथाने अजे्ञयवादी ककवा नात्स्तक असले तरी ते जीवनािा 
खोल चविार करणारे व जीवनािा अनुभव पारखणारे असल्यामुळे त्यानंा तत्त्वज्ञानी कवी म्हणाव ेलागते. 
मूती, पूजा, आराधना इत्यादी रूढ भत्क्तमागव त्यानंा मानवला नसला, तरी चनसगाच्या द्वारा अनंताशी एकरूप 
होण्यािी त्यािंी साधना त्याचं्या काव्यात स्पष्ट चदसून येते. 

 
कवी व तत्त्वज्ञ यािें मागव चभन्न असले, तरी त्यािें ध्येय एकि असते. व्यास, वाल्मीकी हे तत्त्वज्ञानी 

होते. खरा महाकवी तत्त्वज्ञानी असावा लागतो. 
 

तरुि कवींपुढीि ध्रे्र् 
 

केशवसुतानंा मागे टाकणारा कवी अद्याप महाराष्ट्रात झाला नाही हे चवधान थोडे जास्त स्पष्ट करून 
हे चवविेन संपवावयािे आहे. कारण हे केशवसुतािें वैभव असले तरी आपले लाघव आहे. आधुचनक 
कचवपिंकातं नारायण वामन चटळक, चवनायक, गडकरी, बालकवी यािंाही समावशे होतो. पण या सवांच्या 
काव्यात एका एका शाखेिा उत्कषव झालेला आपणास चदसून येईल. चटळक हे फुलामुलािंी व गृहजीवनािी 
चिते्र रंगवणारे कवी आहेत. चवनायक हे आपल्या प्रािीन उज्ज्वल इचतहासािे पोवाडे गाणारे शाहीर आहेत. 
गडकरी हे पे्रमािे शाहीर म्हणून नावाजलेले आहेत व बालकवी हे सृष्टीत रममाण झालेले आहेत. या िौघानंी 
चवशषेत्वाने जो जो एकेक सूर आळचवला आहे, त्या साऱ्याि सुरािें चमश्रण केशवसुताचं्या काव्यात आहे. 
केशवसुताचं्या पुढे अजून महाराष्ट्र गेला नाही असे मी म्हणतो, तेव्हा त्यानंा सववि बाबतीत सामग्ऱ्याने मागे 
टाकणारा कवी अजून झाला नाही असे मला म्हणावयािे असते. त्याचं्यानंतर झालेल्या कचववयव ताबें प्रभतृींनी 
त्यानंा एका एका िेत्रात मागे टाकले असेल. पण त्यानंा सववि िेत्रातं सामग्ऱ्याने मागे टाकणारा कवी 
महाराष्ट्रात चनमाण व्हावा असे मला वाटते. कुसुमाग्रज, अचनल, बोरकर, ना. ग. जोशी इत्यादी कवींिी नावे 
व्यत्क्तगत नव्हे तर प्राचतचनचधक म्हणून मी घेत आहे, व त्याचं्यासारख्या प्रवृत्तींच्या कवींना केशवसुतांच्या 
काव्यािे भाडंार उपयोगी पडण्यासारखे आहे. केशवसुत ज्या काळी ज्माला आले, त्याकाळी पािात्त्य 
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संस्कृतीिे मंगल स्वरूप तेवढेि आपल्या दृष्टीसमोर आले होते. आज त्याि संस्कृतीिे अमंगल व चवनाशात्मक 
स्वरूपही स्पष्ट झालेले आहे. याि संस्कृतीतून भाडंवलशाही, साम्राज्यशाही यािंा ज्म झालेला आपणास 
चदसत आहे. समाजवाद व गाधंीवाद हे दोन नव ेमागवही आज या पचरत्स्थतीवर उपाय करण्यासाठी म्हणून 
पुढे आलेले आहेत. मानवी ध्येयवाद नष्ट होतो की काय अशी आज भीती वाटत आहे. अशा वळेी मानवी 
ध्येयवाद चजवंत ठेवण्यासाठी झटणारा महाकवी आपल्याला हवा आहे व तसा एखादा कवी चनघून त्याने 
केशवसुतासं मागे टाकाव ेअसे मलाही वाटत आहे. 

 
१९४८ 
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३० 
 

आणदमानव गोलवदाग्रज 
  

वस्तुतः गडकरी ही काही मामुली व्यक्त नसून ही एक उद्दाम शक्ती होऊन गेली आहे. एकेकाळी 
त्याचं्या प्रचतभेने महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन युग चनमाण केले होते. त्या वळेी लोकानंी त्याचं्या प्रचतभेिे व 
प्रचतमेिे अन्यभावाने पूजन केले. ही पूजा इतक्या मयादेपयंत जाऊन पोहोिली होती की, चतच्यापुढे जाणेि 
अशक्य होते. आचण म्हणूनि की काय त्यानंतर त्याचं्या प्रचतभेला व प्रचतमेला अगदी खालच्या पातळीपयंत 
नेऊन पोहोिचवण्यािेही प्रयत्न झाले. अशाप्रकारे जगरहाटीच्या चनयमानुसार या बाबतीतही एक िक्रा पूणव 
झाले आहे असे म्हणता येईल. आता गडकरी आचण त्यािें साचहत्य याचं्या बाबतीत कसल्याही उत्साहाच्या, 
आवशेाच्या, जोशाच्या, स्तुचत-कनदेच्या, हषामषाच्या वावटळीत न सापडता, शातं वातावरणात राहून थंड 
डोक्याने, तटस्थपणे चविार करण्यािी वळे येऊन ठेपली आहे. चजतक्या चनःपिपातीपणाने आपण 
महानुभावािें अथवा ज्ञानेर्श्राचद प्रािीन साचहत्त्यकािें वाङ्मय तपासतो, त्यािा अभ्यास करतो, चततक्याि 
चनर्तवकारपणे आपण आता गडकऱ्याचं्या साचहत्याकडे पाचहले पाचहजे. गडकरी ही एक व्यक्ती या दृष्टीने त्यािें 
युग संपले आहे, हे खरे असले तरी गडकरी-साचहत्यािे युग संपलेले नाही. इतकेि नव्हे, तर ते नुतकेि सुरू 
झाले आहे आचण जोपयंत मराठी भाषा व आपण मराठी भाचषक चजवतं आहोत तोपयंत महाराष्ट्र शारदेच्या 
मंचदरात गडकऱ्यािें स्थान अढळ आहे. आचण ह्या दृष्टीने चविार केल्यास आपल्याला असे आढळून येईल की, 
गडकरी हे आजही हयात आहेत, नव्हे ते कधीि मरणे शक्य नाही. कारण ते आता उथळ भावनाचं्या 
दलदलीतून चनघून उच्चतर अध्ययनाच्या िेत्रात जाऊन पोहोिले आहेत. 

 
उद्दाम प्रणतभा 
 

गडकऱ्यािंी प्रचतभा इतकी उद्दाम, इतकी सामर्थ्यवशाली (Vigorous) होती की, चतच्या जोरावर 
त्यानंी एकेकाळी साऱ्या महाराष्ट्राला हलचवले, खेळचवले आचण प्रसंगी खवळचवलेही. त्याचं्या या प्रचतभेिी 
नीट कल्पना येण्यासाठी आपल्याला जीवन आचण साचहत्य याचं्या मूलभतू संबंधािंा चविार केला पाचहजे. 

 
जीवन आचण साचहत्य याचं्याकडे पाहण्यािी माझी एक मूलभतू व चवचशष्ट दृष्टी आहे. पण ती काही 

नवीन नाही. काही नवीन सागंण्यािा आचवभाव अथवा अहंकारही मायया चठकाणी नाही. आपल्याकडील 
पूवािायांनी ज्या गोष्टी साचंगतल्या आहेत, त्याि मी वगेळ्या शब्दातं माडंत असतो. 

 
बऱ्र्ावाईटासह णप्रर् 
 

गडकऱ्यासंंबंधी अत्यंत िागंल्या व अत्यंत वाईट अशा सवव प्रकारच्या हकीकती मी ऐकल्या आहेत. 
परंतु यामुळे माझे मन मुळीि कलुचषत अथवा दूचषत झाले नाही. त्याचं्यातील सवव बऱ्यावाईटासह ते मला चप्रय 
आहेत. कारण मी जीवनवादी आहे, आचण जीवन हे बऱ्यावाईट सवव प्रकारच्या गोष्टींनी भरलेले असावयािेि 
असे मी समजतो. आचण म्हणून गडकरी हे दारू पीत होते, म्हणून ते चनकृष्ट दजािे साचहत्त्यक समजले 
पाचहजेत असे सोपे व भोंगळ चसद्धा्त मी माडंीत नाही. जर दारूने जीवनात प्रवशे केला असेल तर दारू हे 
एक सत्य बनते आचण मग आपण सत्यािा इ्कार करू शकत नाही. आपण जरी चतला सोडले तरी ती 
आपल्याला सोडत नाही, म्हणून दारू चपणारा हा चतरस्करणीयि समजला पाचहजे हे मला मा्य नाही. 
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वस्तुतः आज आपण चजला ‘नीती’ असे म्हणतो, ती एक बाह्य नीती आहे. मी या बाह्य नीतीिा 
objective morality िा पुरस्कता नाही. मी जीवनाच्या आंतचरक नीतीिा, सनातन नीचततत्त्वािंा पुरस्कता 
आहे. नीती हा सगळा आत्म्यािा व अंतगवत जीवनािा खेळ आहे असे मला वाटते. आचण म्हणून जर एखादी 
व्यक्ती खऱ्या अथाने चजवंत असेल तर ती बाहेरून चकतीही वाईट व चतरस्करणीय चदसत असली तरी ती 
मला श्रेष्ठ वाटते. परंतु जर एखादी व्यक्ती अथवा वस्तू बाह्यतः खूप संुदर, आकषवक, उच्च अथवा उदात्त 
चदसत असली आचण जर चतच्यात जीव नसेल तर ती मायया मनाला आकर्तषत करू शकत नाही. 

 
उद्दामपिाबरोबर कारुण्र्ही 
 

गडकऱ्याचं्या जीवनात उद्दामपणाबरोबरि एक कारुण्यािीही झाकं दृष्टीस पडते. ती मायया दृष्टीने 
फार महत्त्वािी आहे. अथात कारुण्य म्हणजे रडवपेणा नव्हे ही गोष्ट या चठकाणी स्पष्ट केली पाचहजे. इंग्रजीत 
त्याला Tragic Sense असे म्हणतात, ते आपल्याकडील कारुण्य होय.जीवनातील अपयश ेआचण दुबळेपणा 
यातूंन उत्पन्न झालेले रडणे हे फार मामुली व चनकृष्ट दजािे असते. परंतु भौचतक ककवा आत्त्मक चनयतीशी 
उद्दाम वासनािंा होणारा संघषव आचण त्यातून ज्म पावणारी अपचरहायव चवफलता मोठी करुणगंभीर घटना 
असते. 

 
गडकऱ्यासंंबंधी आपण काहीही ऐकलेले अथवा वािलेले नाही असे समजून जर आपण त्यािें 

साचहत्य अभ्याचसले, तर त्यातूनि आपल्याला गडकऱ्याचं्या जीवनािी प्रिीती येईल. आपल्या एका कचवतेत 
गडकरी असे म्हणतात की, मी कोण आहे हे माझे मलाि माहीत नाही. परंतु यात आियव करण्यासारखे काही 
नाही. कारण आपण खरोखरी कोण आहोत हे सहसा कुणालाि समजत नाही. प्रत्येक माणसाच्या शरीरात 
एकाि वळेी अनेक आत्मे वास करीत असतात. त्यािंा आपापसातं संघषव सुरू असतो. जो मनुष्ट्य जोरदार 
असतो, त्यािे आत्मेही जोरदार असतात आचण म्हणून त्यािंा संघषवही महाभयंकर असतो. 
 
आणदमानवाची वृत्ती 
 

गडकऱ्यािंा आत्मा हा अत्यंत उद्दाम शक्तीिा होता. इतका की, त्यानंा आचदमानवािीि उपमा 
शोभेल. आचदमानवािी (Primitive man) जगाकडे पाहण्यािी जी वृत्ती असेल, तीि वृत्ती गडकऱ्यािंी होती. 
तो आचदमानव पचहला सूयोदय पाहून आनंदाचतरेकाने नािूबागडू लागला असेल आचण पचहला सूयास्त पाहून 
दुःखाने ढसढसा रडला असेल. उसासारख्या गोड वनस्पतीिा चजभेला स्पशव होताि ‘अरे, गोड!’ म्हणून तो 
मोठ्याने ओरडला असेल आचण एखादी कडू वनस्पती खाण्यात आल्यामुळे त्याने चिडून जाऊन तोंड 
वडेेवाकडे केले असेल. साराशं, तो आनंद चन दुःख, आवड चन नावड, दे्वष चन पे्रम याचं्या परमोच्च कोटीला 
जाऊन पोहोिला असेल. त्याच्या चठकाणी चववके फारि थोडा असेल. कारण चववके हा खूप उशीरा ज्मास 
आला; पण जीवनाला उन्नत करणारा चववेक चनराळा आचण आपल्या दुबवलतेवर आवरण घालणारा ढोंगीपणा 
चनराळा. आजच्या सुसंस्कृत म्हणचवल्या जाणाऱ्या समाजात चजवतं चववेक थोडा आहे. मात्र चववेकाच्या 
नावाखाली ढोंग आचण दुबळेपणा ही पसरलेली आहेत. अशा ढोंगी मानवापेिा आचदमानव चकतीतरी पटींनी 
चजवतं आचण म्हणूनि नीचतमान् म्हणावा लागेल. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

णदखावटी णववेक नसिा तरी णजवंतपिा 
 

रवींद्रनाथ ठाकुरानंी एके चठकाणी म्हटले की, We must be vitally savage and mentally 
civilized. म्हणजे आपण प्राणशक्तीच्या दृष्टीने संपूणवपणे रानवट आचण मानचसक शक्तीच्या दृष्टीने सुसंस्कृत 
असले पाचहजे. परंतु आज आपल्याला यापैकी एकही जुळत नाही. आपण प्राणशक्तीच्या बाबतीत दुबळे 
झालोि आहोत, पण मनाने अथवा आध्यात्त्मक दृष्ट्याही आपण दुबळे वा ढोंगी ठरत आहोत. या चनकषावर 
गडकऱ्यािें मानसजीवन घासून पाचहल्यास आपल्याला असे आढळून येईल की, त्याचं्या चठकाणी तुमच्या 
आमच्यासारखा चदखावटी चववके नसेल, पण चजवतंपणा मात्र खात्रीने होता; आचण म्हणून मला त्याचं्याबद्दल 
आदर व चजव्हाळा असतो. 

 
आध्यात्त्मक मानसशास्त्रात ज्याला divided personality म्हणतात, तशी गडकऱ्यािंी अवस्था होती. 

अंतरीच्या सवव शक्तींिा सम्वय करून सारे जीवन एकचजनसी व एकात्म बनचवणाऱ्या उपचनषत कालीन 
ऋषींप्रमाणे अथवा ज्ञानेर्श्र-तुकारामासारख्या मध्ययुगीन संतापं्रमाणे त्यािें जीवन नव्हते. आधुचनक कालात 
तशा प्रकारिे जीवन रवींद्रनाथ ठाकुरािें होते. 

 
आत्र्ंणतक पाणवत्र्र् व पराकोटीची हीनता 
 

गडकरी ही एकात्म प्रकृतीिे नव्हते. त्यािें व्यत्क्तत्त्व म्हणजे चभन्न चभन्न वृत्तींिा एक समूह होता- हे 
एकदा ध्यानात आले, म्हणजे त्याचं्या साचहत्यातील चकत्येक अवघड व असंभाव्य वाटणाऱ्या गोष्टींिा उलगडा 
होतो. गडकऱ्यानंी आपले खलनायक अगदी असक्य कोटीतील व अचतरंचजत स्वरूपािे बनचवले आहेत असे 
म्हणण्यािा प्रघात आहे. पण हे म्हणणे सववस्वी बरोबर नाही. कारण गडकऱ्यािें चकत्येक खलनायक हे 
त्याचं्याि अंतःकरणात दबा धरून बसलेले उ्मादी चवकार असावते. त्याचं्या हृदयामध्ये सत आचण असत 
प्रवृत्तींना त्यानंी अचतरंचजत करून खलनायकािें रूप चदले असणे शक्य आहे. आपल्या अंतःकरणात 
सज्जनापं्रमाणेि नाना प्रकारिे पाजी लोकही धुमाकूळ घालीत आहेत यािी कल्पना गडकऱ्यानंा होती. ते या 
सवव वृत्तींकडे तटस्थपणे पाहू शकत होते, चततकी अनासक्ती त्याचं्या चठकाणी होती आचण म्हणूनि ते आपल्या 
साचहत्यामध्ये आत्यंचतक पाचवत्र्य आचण पराकोटीिी हीनता यानंा साकार करू शकले. गडकऱ्याचं्यामध्ये जर 
ज्ञानेर्श्रापं्रमाणे एकात्मकता असती तर त्यािें साचहत्यही ज्ञानेर्श्राप्रमाणे उदात्त, भव्य झाले असते. पण ते 
तसे नाही म्हणून ते टाकाव ूसमजण्यािेही कारण नाही. कारण ते आपल्या रोजच्या जीवनाशी संबंध असणारे, 
नव्हे आपल्या दैनंचदन जीवनािे प्रचतकबबि जणू असे आहे. त्याचं्या साचहत्यातील- नाटकातंील- सवव पाते्र 
आपल्याही अंतःकरणात चनवास करीत आहेत, हे आपण चवसरता कामा नये. परंतु आपण रोजच्या जीवनात 
इतके काही व्यग्र झालेले असतो की, यासंबधंी चविार करण्यािी सवडि आपल्याला चमळत नाही आचण 
म्हणून आपण ती पाते्र असंभाव्य कोटीतील आहेत असे समजतो. 

 
बनाडव शॉिे Doctor’s Dilemma या नावािे एक नाटक मी खूप वषांपूवी वािले होते. त्यात त्याने 

एक Immoral artist िे पात्र घातले आहे. शॉने त्या नाटकाच्या प्रस्तावनेत अशी मीमासंा केली आहे की, जो 
नीचतवैभव आपल्या कलेला अपवण करील त्यािेजवळ जीवनातील इतर व्यवहाराला देण्याजोगे काही 
राहाति नाही. असा कलावतं िचरत्रात चभकारी आचण कलेत श्रीमंत असा चवरोधाभास (Paradox) चनमूव 
शकतो. हे नाटक वािल्यानंतर मला गडकऱ्यांिे जीवन बरेिसे उलगडले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

गडकऱ्र्ांचे प्रार्णित्त 
 

आपल्या नीतीच्या व माणुसकीसंबंधीच्या कल्पनाही बऱ्याि एकाचंतक आहेत. एखाद्याने दुसऱ्याकडून 
घेतलेले पैसे गडप केले की, आपण त्याला अगदी नालायकात काढतो. परंतु दुसऱ्यािे घेतलेले पैसे परत न 
देता, त्याबद्दल मनाला थोडीशी खंत वाटू न देता, सुखाने झोपा काढण्याइतकी बेरड वृत्ती अंगी असणे हासुद्धा 
एक चजवतंपणािाि प्रकार आहे! गडकऱ्याचं्या चठकाणी असलेला चजवतंपणा यापेिा पुष्ट्कळि उच्च प्रकारिा 
होता. ज्यानंी गडकऱ्यानंा अगदी जवळून पाचहले आहे अशा काही प्रामाचणक माणसानंी मला गडकऱ्यांच्या 
चकत्येक िुका साचंगतल्या आहेत. त्या ऐकल्या म्हणजे असे वाटू लागते की, गडकऱ्यानंी आपल्या साऱ्या िुका 
आपल्या साचहत्यात चनवदेन करून त्यािें प्रायचित्त घेतले आहे. उदाहरणाथव, असे सागंतात की, एकदा एका 
मयत इसमाच्या मर्ततकाच्या सामानासाठी म्हणून चदलेले पधंरा रुपये घेऊन गडकरी जे पसार झाले ते परत 
आलेि नाहीत यामुळे पु्हा दुसऱ्या माणसाला पैसे देऊन पाठवाव ेलागले. हे जे दुष्ट्कृत्य त्याचं्या हातून घडले 
ते त्यानंी आपल्या ‘राजसं्यास’ या नाटकात चवनोदाच्या रूपाने घातले आचण तसे आपल्या चमत्रानंा बोलूनही 
दाखचवले. ही गोष्ट आपल्याला समजली की त्याचं्या साचहत्यातील चकत्येक घटनािा समाधानकारक 
उलगडा होतो. 

 
आत्र्ंणतक उत्कटता 
 

गडकरी हे व्यसनी होते म्हणून पुष्ट्कळ लोक नाक मुरडतात. परंतु व्यसन म्हणजे तरी काय? व्यसन 
म्हणजे आपल्या अंतःकरणातील नाना वृत्तींपैकी एखाद्या वृत्तीच्या अधीन होणे व ते जीवनाशी सुसंगत नसणे 
यात इतका बाऊ करण्यासारखे काय आहे? आपल्यापैकी बहुतेक लोक शक्तीही नाही व कहमतही नाही 
म्हणून व्यसनाच्या वाटेस जात नाहीत आचण मग त्यानंा सज्जन समजण्यात येते. परंतु ती सज्जनता कुिकामािी 
होय. अशा प्रकारच्या सज्जनानंा स्वगव चमळण्यािी मुळीि भीती नसते. याच्या उलट आत्यंचतक दुजवनानंा मात्र 
िटचदशी स्वगािे द्वार उघडे होण्यािी शक्यता असते. उदाहरणाथव, वाल्या कोळ्यािा वाल्मीकी ऋषी झाला 
आचण नाम्या वाटणाऱ्यािा संत नामदेव झाला. कारण त्याचं्यामध्ये आत्यंचतक उत्कटता होती. 

 
आज आमच्या जीवनातून उत्कटता ही वस्तूि नाहीशी झाली आहे. तकव शास्त्रामध्ये एका वासरािे 

उदाहरण देतात. त्या वासराच्या समोर समान अंतरावर दोन चवरुद्ध चदशानंा दोन चहरव्यागार गवताच्या पेंड्या 
टागंलेल्या होत्या. त्या पेंड्यापंैकी प्रथम कोणती खावी यािा चनिय त्या वासराला होईना. ते नुसताि चविार 
करीत राचहले आचण उपासमारीने मरून गेले. आपली त्स्थती त्या वासरासारखी झाली आहे. आपल्यामध्ये 
चजवतंपणाि उरलेला नाही. आचण म्हणून चववकेािे पाघंरूण घेऊन आपला दुबळेपणा लपचवण्यािा प्रयत्न 
करीत असतो. आपण रूढीशरण (conventional) माणसे आहोत. परंतु गडकरी हे रूढीमंजक (un-
conventional) होते. त्याचं्यामध्ये आचदमानवािा चजवतंपणा व वासनािंी उत्सुकता होती आचण म्हणून मला 
ते जास्त आवडतात, अथात ते संपूणवपणे आचदमानव बनू शकले नाहीत. कारण आजपयंतच्या परंपरागत 
संस्कारानंी त्याचं्यावर अनंत बधंने लादलेली होती. आचण म्हणून ते चभते्रही होते. त्याचं्यातील हा चभते्रपणा 
त्याचं्या नाटकातील काही पात्राचं्या द्वारे व्यक्त झाला आहे. तेथे त्यानंा भाषेिा फुलोरा आचण बनावटी 
कलाकुसर करावी लागली आहे. 
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मानवी जीवनाचा संुदर पैिू 
 

आपण जेव्हा अशी कल्पना करतो की, ‘गडकरी आज हयात असते तर काय झाले, असते?’ तेव्हा 
आपल्याला चनचित असे काहीि उत्तर चमळत नाही. कारण आपण असे पदोपदी पहात आहोत की, १९२० 
सालापयंत जे लोक बुचद्धवादािे आचण जाचतचवध्वसंनािे कटे्ट पुरस्कते समजले जात होते, त्यातील चकत्येक 
जण आज कटे्ट जमातवादी बनलेले आहेत. आचण हे पाचहले म्हणजे असे वाटते की, गडकरी त्यावळेी चदवंगत 
झाले हेि बरे झाले. कारण त्याचं्यातील चजवतंपणा व जीवनचनष्ठा अखेरपयंत कायम चटकलीि असती असे 
कुणी सागंावे? गडकऱ्याचं्या काळिा ध्येयवाद हा पुष्ट्कळसा भोंगळ आचण शात्ब्दक जंजाळात्मक होता. आता 
तोि ध्येयवाद व्यवहारातील समस्या घेऊन आपल्यासमोर येऊन उभा राचहला आहे. त्या समस्या आपण 
सोडचवल्या पाचहजेत. 

 
जीवनातील नाना भावनाशंी त्मय होण्यािी शक्ती गडकऱ्यामंध्ये चवशषेरूपाने होती. त्याचं्या रूपाने 

मानवी जीवनािा एक संुदर पैलू आपल्यासमोर आला. वाढला, त्याने आपल्याला स्वतःजवळिे सवव काही 
चदले. एवढ्याि दृष्टीने आपण त्याचं्याकडे पहावे, त्यानंा सरस-नीरस ठरचवण्यािा प्रयत्न आपण करू नये. 

 
१९५६ 
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३१ 
 

ना. ग. जोशी र्ांची ‘जीवनर्ोगाची भूणमका’ 
 

‘जीवनयोग’ या तत्त्वज्ञानपर खंडकाव्यािे लेखक श्री. ना. ग. जोशी हे मूळिे कोकणातले. रत्नाचगरी 
चजल्ह्यातील दापोडी तालुक्यात आंजले म्हणून एक प्रचसद्ध गाव आहे. तेथे आपल्या आजोळी ता. ४ ऑक्टोबर 
१९११ रोजी त्यािंा ज्म झाला. त्यािें वडील महाडला खाजगी नोकरीत असल्यामुळे प्रवशे परीिेपयंतिे 
त्यािें सवव चशिण महाड येथे झाले. भावनगरच्या सामळदास कॉलेजात संस्कृत आचण इंग्रजी चवषय घेऊन ते 
बी. ए. झाले. यावळेी इंग्रजीत त्यानंी ऑनसव संपाचदले. पुढे इंग्रजी मुख्य आचण संस्कृत गौण असे चवषय घेऊन 
त्यानंी तेथूनि एम. ए. िी पदवी चमळवली. अचलकडे ते काही वष ेअहमदाबाद येथील ‘भारती चवद्यालयात’ 
अध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. त्याचं्या प्रारंभीच्या काही स्फुट कचवता ‘केसरी’त प्रचसद्ध झाल्या असून 
‘सह्याद्री’त काही सुनीते व पत्रव्यवहार प्रचसद्ध झाला आहे. तथाचप ‘लोकचशिण’ आचण ‘महाराष्ट्र-साचहत्य-
पचत्रता’ यामधून कचवता, गं्रथपरीिणे आचण चकत्येक साचहत्यचवषयक मूल्यवान लेख असे त्यािें चवशषे 
महत्त्वािे चलखाण प्रचसद्ध झाले आहे. गुजरातेत राचहल्यानंतर त्यानंी गुजराती भाषेिा आचण वाङ्मयािा 
अभ्यास केला. तेथील प्रचतचष्ठत माचसकातून गुजराती भाषेत ते मधूनमधून लेखही चलहीत असतात. प्रस्तुत 
खंडकाव्यािा शवेटिा चवभाग ‘महाराष्ट्र-साचहत्य-पचत्रते’च्या जुलै १९४१ च्या अंकात पूवीि प्रकटलेला आहे. 
आज ही कृती समग्र रूपाने स्वतंत्रपणे वािकाचं्या हाती पडत आहे. 

 
‘जीवनयोग’ हे काव्य दहा वषात चनरचनराळ्या अवस्थातूंन गेले आहे. या दीघव काळात कवीच्या 

जीवनात आचण चविारात जो चवकास होत गेला तो या काव्यात वळेोवळेी प्रचतकबचबत झालेला आढळतो. पे्रम 
आचण स्वातंत्र्य या तरुण मनाच्या प्रधान महत्त्वाकािंा असतात. यामुळे या काव्यािा प्रारंभ रमणी-पे्रम आचण 
राष्ट्र-स्वातंत्र्य या यौवनाच्या प्राथचमक पुरुषाथात झाला आहे हे स्वाभाचवकि आहे. तथाचप येथेही धगधगीत 
ध्येयवाद आचण भावनेिी उत्कटता या गोष्टी आहेति. चवचजगीषा (चवजयािी इच्छा) ही यौवनािी दुदवम्य 
आकािंा असते. या आकािेंमुळेि यौवनात असंख्य पराक्रामािी कृत्ये घडून येतात. पे्रमाला पराक्रामािी साथ 
असेल तर ते जीवनचवकासाला साह्य करते आचण व्यक्तीला भोगचवलासाच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढून 
ध्येयसाधनेच्या अनंत याते्रला पे्रचरत करते. सववकाळच्या साचहत्यात शृगंाराशी वीररसािे साहियव वर्तणलेले 
आढळते, त्यातील आशय हाि आहे. एकटा शृगंार हाि जीवनािा चवकास करण्याला सववतः असमथव आहे. 
वीर-कमाला पे्ररणा आचण प्रोत्साहन देण्यािे कामी उपयोगी पडणारा शृगंार हाि जीवनात ग्राह्य धरलेला 
आहे. म्हणून यौवनाच्या प्रारंभी जीवनाला व्यापून टाकणारा शृगंार यौवनातील वीरवृत्ती जागृत करून कृताथव 
होतो. शृगंारािे जीवनातील हे स्थान नीट ध्यानी आचणले पाचहजे. म्हणजे शृगंारािी भीती वाटणार नाही. 
अथवा त्यािे अवास्तव स्तोम माजचवण्याकडेही प्रवृत्ती होणार नाही. ‘जीवनयोगा’त शृगंारािे यथाथव स्वरूप 
चिचत्रले असल्यामुळे तो पचरणामकारक झाला आहे. कवीच्या सुसंस्कृत अचभरुिीिे स्पष्ट दशवन येथेि होते. 
यौवनािा स्थायी भाव उत्साह हाि असतो. अनेक चवपरीत कारणानंी या उत्साहाच्या चवचवध चवकृती प्रत्यि 
जीवनात आढळून येतात हा काही यौवनािा दोष नाही. समाजाला आपले यौवन अचवकृत राखण्यािी चवद्या 
संपादन केली पाचहजे. साचहत्याने ही जीवन-चवद्या समाजाला पुरवावयािी असते. ‘जीवनयोगा’त रमणी-
पे्रमािा राष्ट्र-स्वातंत्र्याशी संबधं जोडून चदल्यामुळे यौवनािी उत्साहवृत्ती प्रफुचल्लत करण्यािी शक्ती त्यात 
स्वभावतःि चनमाण झाली आहे. 
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‘संदेश’, ‘मंत्रणा’, ‘बचंदवास’ आचण ‘दशवन’ या िार चवभागािंा चमळून एक खंड होतो. या खंडात 
रमणी पे्रम आचण राष्ट्र-स्वातंत्र्य यािें मनोहर मीलन आढळते. शृगंार आचण वीर या दोन रसािंी यात 
अचभव्यक्ती झाली असून ताचत्त्वक दृष्टीनेही जीवनािे एक रमणीय ध्येयदशवन उमटले आहे. येथेि कवीला 
थाबंता आले असते. आचण रचसकानंीही त्याबद्दल तक्राार केली नसती. कतवव्यािी पे्ररणा चदल्याने पे्रम कृताथव 
झाले असते, आचण राष्ट्रोद्धाराथव जीवन वेिण्यािा संकल्प दृढावल्याने वीर-वृत्तीिीही सागंता झाली असती. 
पण राष्ट्रीय स्वातंत्र्यािे ध्येयही आता अपुरे झाले आहे. इतकेि नव्हे तर राष्ट्रवादािी साम्राज्यवादात आचण 
साम्राज्यवादािी सववसंहारक शस्त्रवादात भयानक चवकृती झाली आहे. यामुळे राष्ट्र-पे्रमाच्या भोंगळ कल्पना 
आचण शस्त्रसंग्रामाच्या मोहक वल्गना जगातील बुचद्धमंतानंा हास्यास्पद वाटू लागल्या आहेत. ‘जीवनयोगा’िे 
लेखक हे एक चवकसनशील साचहत्त्यक आहेत. त्यािंी प्रचतभा चजतकी तेजस्वी आहे चततकीि त्यािंी प्रज्ञाही 
देदीप्यमान आहे. त्याचं्या प्रजे्ञने गेल्या दहा वषांत जो नवीन प्रकाश चमळचवला त्याने त्यािंी प्रचतभाही उजळून 
गेली. आचण त्या प्रचतभेने राष्ट्रवादाच्या संकुचित मयादेिा भेद करून चवर्श्ाच्या जीवनयोगािे दशवन घेतले. 
चवर्श्ाच्या या जीवनयोगाति चवचवध राष्ट्रािें आचण त्या राष्ट्रातंील चवचवध जनसमूहािें कल्याण करण्यािी 
शक्ती सामावलेली आहे. या नवदशवनामुळेि या खंडकाव्याला शवेटिा चवभाग चमळाला. आचण आधीि 
रमणीय असलेल्या या काव्याला व्यापक जीवनसत्यािी प्रचतष्ठा लाभल्यामुळे त्याला भव्यता आचण उदात्तता 
यािंी जोड प्राप्त झाला. कवीच्या चवकासाबरोबर काव्यािा चवकास झाला असे मी वर म्हटले त्यािा अथव आता 
रचसकाचं्या सहज ध्यानी येईल. 

 
ध्येयवादाच्या बुडाशी सहानुभतूीिी व्यापक वृत्ती असेल तर जीवनाच्या वाढत्या अनुभवात ध्येयवादािे 

स्वरूपही व्यापक आचण चवशुद्ध होत जाते. ‘जीवनयोगा’िी प्रारंभीिी बैठक अशाि व्यापक सहानुभतूीिी आहे. 
केवळ व्यत्क्तचनष्ठ अथवा सुखवादी वृत्तीिा येथे अभाव आहे. ‘चवजय’ वीरवृत्तीिा तरुण असल्यामुळे त्यािे 
अंगी कठोर कतवव्यचनष्ठा बाणलेली आहे. ‘शातंा’ देखील सुखलोलुप वृत्तािी कत्ल्पलेली नाही. कतवव्याच्या 
काटेरी मागावर पावले टाकण्यािी कहमत चतच्या पे्रमात आहे. यामुळे त्या दोघाचं्याही जीवनाला 
आरंभापासूनि करुण गंभीर वळण लागलेले आहे. आचण म्हणूनि शवेटी काव्यातील ध्येयाला व्यापक स्वरूप 
लाभले. ‘जीवन-योगा’तील मुख्य रस शृगंार ककवा वीर हा नसूम गंभीर आचण उदात्त असा करुणरसि आहे. 
करुणरस म्हटला म्हणजे ‘कळवळून रडणे’ अशी सववसामा्य समजूत आहे. आचण रोजच्या अनुभवाकडे 
पाचहले म्हणजे जीवन हा अश्रूंिा एक महासागरि आहे हे कोणालाही पटण्यासारखे आहे. पण 

 
‘एको रस : करुण एव’ 

 
असे भवभतूीने म्हटले ते काही या अश्रूंच्या महासागराला उदे्दशून नव्हे. अश्रू ही दुबवलतेिी कबुली आहे. आचण 
समाज सामा्यतः दुबवलािंाि असल्यामुळे बहुसंख्य लोकािें वास्तचवक जीवन चनष्ट्फलतेच्या चनःर्श्ासानंीि 
कोंदाटलेले असले तर त्यात आियव नाही. पण महाकवी ज्या पुरुषािें चित्र रेखाटतात, ते महापुरुष सामा्य 
लोकापं्रमाणे दुबवल आचण रडव ेअसत नाहीत. त्याचं्या हृदयात कोठे तरी अनंतािी हाक त्यानंा ऐकू येत असते. 
त्या हाकेसरशी ते एकदम धाव घेतात. आपल्या शरीरािी आचण सुखािी त्यानंा चवस्मृती पडते. आपत्तींिा 
वषाव होत असताही ते पुढे घुसण्याला किरत नाहीत. आचण प्रत्यि मृत्यलूाही कवटाळण्यात त्यानंा आनंदि 
लाभतो. या महापुरुषाचं्या जीवनात जी ज्वळंत श्रद्धा प्रकट होते ती जेव्हा सामा्य लोकाचं्या हृदयाला स्पशव 
करते त्यावेळी त्यािें सवांग थरारून जाते. आपल्या दुबवलतेिा त्यानंा िणभर चवसर पडतो आचण एका नवीन 
शक्तीिा आलंब लाभल्यासारखे होते. सामा्य जीवनातून बाहेर काढून त्यानंा असामा्य जीवनात नेऊन 
ठेचवल्यािा सािात्कार होतो. महाकवींच्या या चकमयेलाि भवभतूीने ‘करुणरस’ अशी संज्ञा चदली आहे. हाि 
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जीवनातील प्रधान-रस होय. इतर रसािें प्रवाह शवेटी याि महाप्रवाहाला येऊन चमळतात आचण कृताथव 
होतात. जगातील साऱ्या महाकवींच्या सवव श्रेष्ठ कृतीत याि करुणरसािा आस्वाद िाखावयास चमळतो, याला 
करुण म्हणण्यािे कारण असे चदसते की उदात्त जीवनािी आकािंा उत्पन्न झाली की लौचकक जीवनाला 
महत्त्व राहात नाही. लौचकक सुखािंा त्याग करून अलौचकक दुःखािंा अंगीकार करण्यािी वृत्ती बळावते. 
सामा्य मनाला या प्रचक्रायेने चवलिण वेदना होतात आचण सत्याथी पुरुषाला लौचकक सुखािा लाभ का होऊ 
नये यािा त्या मनाला उलगडा होत नाही. म्हणून जीवनातील उदात्ततेला कारुण्याने ग्राचसले आहे अशी 
समजूत रूढ झाली आहे. वस्तुतः हे कारुण्य म्हणजे केवळ जीवनािी गंभीरताि होय. त्यामुळेि जीवनािा 
परम अथव प्रत्ययास येतो. ॲचरस्टॉटलने रॅजेडीमुळे हृदयशुद्धी (catharsis) होते, असे म्हटले आहे ते याि 
अथाने. करुणरसाने आनंद का होतो यािा उलागडाही आता सहज होण्यासारखा आहे. करुणरसाच्या 
चकमयेमुळे गंभीर शातंीिी उपलब्धी होते. आत्म्यािा चवशुद्ध आनंद त्या शातंीति सामावलेला असतो. 
आध्यात्त्मक दृष्टीने यािी सरळ उपपत्ती लागते. या भौचतक सृष्टीिे स्वरूप आपाततः चकतीही आकषवक वाटले 
तरी ते आत्म्याच्या आकािंानंा सववतोपरी अपुरे आचण असमाधानकारक आहे. सातंाच्या बंधनात सापडलेल्या 
त्या अनंतामध्ये आपले यथाथव स्वरूप प्रकटचवण्यािी पे्ररणा जागृत होते. ही पे्ररणाि जीवनािी मुख्य 
िालकशक्ती आहे. चहिा प्रथम आचवष्ट्कार भौचतक सुखाचं्या वासनेत होतो. पण भौचतक सुखांिी प्राप्ती झाली 
तरी ही पे्ररणा शातं होत नाही. मानचसक, बौचद्धक इत्यादी एकाहून एक वरिढ असलेल्या िेत्रात ती नवीन 
नवीन ध्येये चसद्ध करण्यास प्रवृत्त होते. पण एवढ्यानेही चतिी संपूणव तृप्ती होत नाही. सांतािे सवव पाश तोडून 
संपूणव तया उ्मुक्त झाल्याचशवाय या पे्ररणेला संपूणव समाधान व्हावयािे नाही. म्हणून ही पे्ररणा जीवनाला 
गंभीर आचण उदात्त बनवीत नेहमीि सातंाच्या पुढे धाव घेत राहाते. त्याति चतिा आनंद भरलेला असतो. ही 
पे्ररणा सामा्यतः ‘आध्यात्त्मक ध्येयवाद’ या नावाने सववत्र पचरचित झालेली आहे. महाकवींच्या साचहत्यात 
हाि आध्यात्त्मक ध्येयवाद चनरचनराळ्या स्वरूपानंी रंगचवलेला आढळतो. महाकाव्य हे काही श्लोकाचं्या 
संख्येवर अथवा पात्राचं्या चवचवधतेवर अवलंबून नाही. समग्र जीवनािी ध्येयकल्पना ज्यात प्रकटली ते 
महाकाव्य या नावाला पात्र झाले. ‘जीवनयोगा’िे पचहले िार खंड उदात्ततेने भरलेले आहेत. पण शवेटल्या 
भागातील ध्येयकल्पनेने त्याला जी एक चवशालता प्राप्त झालेली आहे त्यामुळे त्याला महाकाव्याच्या िेत्रात 
दाखल करावयास हरकत नाही. पे्रमाने वीरकमािी जागृती चदली आचण ध्येयासाठी आत्मबचलदान 
करण्याति जीवनािे सवव सुख साठचवलेले आहे अशी प्रतीती आणून चदली. पण हे बचलदान ज्या ध्येयासाठी 
करावयािे ते ध्येयही अशा बचलदानाला शोभेल इतके चवशाल आचण उदात्त असले पाचहजे. ‘जीवनयोगा’च्या 
अखेरीस असे चवशाल ध्येय कवीने सूचित केले असल्यामुळे या काव्याला महाकाव्यािे वैभव प्राप्त झाले आहे. 
 

‘जीवनयोगा’िे लेखक श्री. ना. ग. जोशी हे एक पचंडत- कवी आहेत. पाचंडऱ्यािा कचवत्वाशी चवरोध 
असलाि पाचहजे असा काही चनयम सागंता येणार नाही. संस्कृतातील बहुतेक महाकवी महापचंडति होते. 
चमल्टन, गटे याचं्यासारखे पािात्त्य कवी, ज्ञानेर्श्र-एकनाथ, वामन-मोरोपतं याचं्यासारखे प्रािीन मराठी 
कवी हे सवव पंचडति होते. महाराष्ट्रातील आधुचनक कवींतही माधवराव पटवधवन, ‘भग्नमूती’कार देशपाडें 
इत्याचदकानंा पचंडत-कवी म्हणता येईल. या पचंडत कवींच्या पाचंडत्यामुळे त्याचं्या काव्याला उणेपणा आल्यािे 
कोठेि चदसत नाही. उलट त्याचं्या काव्याला त्याचं्या पाचंडत्यामुळे अचभजात संस्कार लाभलेले चदसतात. 
रत्नािे पैलू पाचडले म्हणजे जसे ते अचधक िमकदार होते त्याप्रमाणे बुद्धीला पाचंडत्यािे पैलू पडले असता 
प्रचतमेिे तेज अचधक फाकते. पाचंडत्य आचण कचवत्व या दोन स्वतंत्र शक्ती आहेत, म्हणून त्या नेहमीि एकत्र 
आढळतील असे मात्र नाही. पण त्या परस्परचवरोधी नाहीत. परस्परानंा पोषकि आहेत. 

 
‘काव्येषु कोमल-चधयो वयमेव ना्ये 
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तकेषु ककव श-चधयो वयमेव ना्ये’ 
 

ही जगन्नाथरायािी दपोक्ती तत्त्वतः पचंडत कवींिे यथाथव स्वरूप व्यक्त करणारी आहे. चवज्ञाना (Science) 
िी वाढ देखील काव्याला मारक होणे शक्य नाही. कारण चवज्ञानािा संबधं चवर्श्ाच्याभौचतक स्वरूपाशी असून 
काव्यािा संबंध चवर्श्ाच्या आत्त्मक स्वरूपाशी असतो. तकाला पृथक्करण करता येते. पण एकत्वािे दशवन 
घेण्यािे कायव भावनेलाि शक्य असते. म्हणूनि चवज्ञानवेततेही कचवत्वशक्तीने संपन्न आढळतात. 
‘जीवनयोगा’वर पाचंडत्य आचण चवज्ञान या दोघािंीही दाट छाया पडलेली आढळते. पण त्यामुळे काव्यािे 
सौंदयव वृकद्धगत झाले आहे. संस्कृतातील काचलदास, इंग्रजीतील चमल्टन आचण मराठीतील भावस्कर या तीन 
चभन्न प्रकारच्या कवींिा ‘जीवनयोगा’वर पचरणाम झालेला चदसून येतो. चमल्टनच्या Paradise Lost या 
काव्याच्या काही भागािा ‘नष्टनंदन’ या नावाने त्यानंी केलेला मराठी काव्यानुवाद ‘महाराष्ट्र साचहत्य 
पचत्रके’त प्रचसद्ध झाला आहे. काचलदासािे कलािातुयव, चमल्टनिी तत्त्वपरायणता आचण सावरकरािंी 
भावनोत्कटता या तीनही गुणािें काही अंशाने ‘जीवनयोगा’त मीलन झालेले आहे. पाचंडत्यामुळे त्क्लष्टता 
उत्पन्न होते अशी पुष्ट्कळ लोकािंी समजूत आहे. खरोखर त्क्लष्टता हा पाचंडत्यािा दोष नसून पाचंडत्य 
दाखचवण्याच्या मोहामुळे उत्पन्न होणारा दोष आहे. हा दोष ‘जीवनयोगा’त आढळत नाही. क्वचित दुबोधता 
भासेल, पण पाचंडत्य हे त्या दुबौधतेिे कारण नव्हे. कवीिी प्रचतभा चजतक्या अंशाने अपचरपक्व असते चततक्या 
अंशाने त्याच्या कृतीत दुबोधता उतरते. ‘जीवनयोग’ ही कवीिी पचहलीि कृती असल्यामुळे त्यात प्रचतभेिी 
अपचरपक्वता दुबोधतेच्या रूपाने पहावयास सापडली तर त्यात चवशषे आियव नाही. तथाचप, या काव्यातही 
उत्तरोत्तर दुबोधतेिे प्रमाण कमी होत गेले आहे ही आनंदािी गोष्ट आहे. ‘जीवनयोगा’त प्रौढत्व, उदारता 
आचण अथवगौरव हे भवभतूीने कचवत्वाला आवश्यक म्हणून साचंगतलेले गुण बऱ्याि मोठ्या प्रमाणावर 
आढळतील. शब्दािंी योजना करण्यात कवीने कृपणता दाखचवली आहे असाही रचसकािंा आिेप येऊ 
शकेल. पण पाल्हाळािा आरोप कोणालाि कचरता येणार नाही. भावना हाि कचवत्वािा प्राण होय. 
‘जीवनयोगा’त हा प्राण सववत्र भरून राचहलेला आढळेल. चवज्ञानािा उपयोग करून चकत्येक चठकाणी मनोहर 
कल्पना उभारलेल्या दृष्टीस पडतील. उत्तरधु्रवावरून चदसणाऱ्या ‘व्यंजनाकृती उषे’िे वणवन हे या प्रकारिे 
एक उदाहरण म्हणून सागंता येईल. यामुळे काव्याला ताजेपणा लाभलेला आहे. रसानुकूल शब्दािंी आचण 
वृत्तािंी रिना करण्यात तर कवीिा हातखंडाि आहे. यामुळे ‘जीवनयोग’ या काव्याला महाराष्ट्रातील 
पचंडतकवींच्या काव्यमाचलकेत मानािे स्थान चमळेल, अशी मला खात्री आहे. 
 

तथाचप ‘जीवनयोगा’िे खास वैचशष्ट्य म्हणजे त्यात व्यक्त झालेला चवशाल स्वरूपािा सामाचजक 
ध्येयवाद. आधुचनक काली महाराष्ट्राच्या काव्यसाचहत्यात ‘केशवसुता’ंनी सामाचजक ध्येयवादािी ‘तुतारी’ 
प्राणपणाने प्रथम फंुकली. अवकाशाच्या ओसाडीतील मुक्या पडसादानंा वािाळ करण्यािा त्यानंी पचहला 
प्रयत्न केला. गतशतकािंी घोर पापे िालन करण्यासाठी आपली रुचधरे देण्याला त्यानंी आवाहन केले. आचण 
ओजािा अचभनव बाणा प्रकटचवला. समतेिा ध्वज उंि धरून आपण, शातंीिे साम्राज्य सवव चवर्श्ावर स्थापंन 
करणाऱ्या नव्या मनूतील ‘नवा चशपाई’ असल्यािे त्यानंी घोचषत केले. या महनीय कायामुळे केशवसुतानंा 
‘मराठी काव्यातील नवयुगप्रवतवक अशी साथव पदवी चमळाली. केशवसुतािें हे ध्येयस्वप्न अद्यापी मूतावस्थेला 
आले नसल्यामुळे केशवसुतािें कायव अद्यापी अपुरेि राचहले आहे. या ध्येयस्वप्नाच्या चसद्धतेसाठी सामाचजक 
जीवनात असंख्य क्रााचंतकारक चनमाण झाले पाचहजेत. त्यासाठी साचहत्याने समाजािे सतत मागवदशवन करीत 
राचहले पाचहजे. महाराष्ट्रात अचलकडे केशवसुतािंी महती वाकारण्यािाि प्रचतगामी प्रयत्न सुरू झालेला 
चदसतो. काळाबरोबर पुढे जाण्यािे सामर्थ्यव उरले नाही, म्हणजे प्रचतगामी संप्रदाय चनमाण होतात. आजच्या 
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मराठी साचहत्यात केशवसुतािंा सामाचजक ध्येयवाद मागे पडून चवलाचसता, जातीयता, प्रातंीयता इत्यादी 
रोगट प्रवृत्तींिा प्रादुभाव झाल्यािे चदसत आहे. 
 

‘ब्राह्मण नाही, कहदुही नाही, न मी एक पथंािा, 
तेि पचतत की जे आखचडती प्रदेश साफल्यािा! 
 

खादाड असे माझी भकू, 
ितकोराने मला न सूख, 
कूपाचतल मी नि मंडूक. 

मळ्यास पडणे अगदी न मला साहे!’मायया कंुपण  
 

हे केशवसुतािें उद गार आजच्या संकुचित साचहत्याच्या घोषात बुडून जातात की काय, अशी भीती उत्पन्न 
झाली आहे यावळेी ‘जीवनयोगा’तील 
 

समग्रमानव्य धरून कितनी 
िरािरी देखुन एकरूपता 
न जोवरी आंतरराष्ट्र-जीवनी 
सचहष्ट्णुता तोवचर केचव शातंता? 
 
.............................. 
 
समग्र अंगी चनज जीवनातल्या 
उपाय संयोजन ना जरी करी, 
न साधणे त्या नवचनर्तमती कधी 
समाजजीवी नरजाचतला तरी! 
 
जगात नादेंल समृचद्ध-शातंता 
न शाचंतिा केवळ मंत्र गाउनी 
न साचधता जीवकनच्या सम्वया 
कशी वसावी समतोलता जनी? 
 
जधी ‘अनासक्त’ असंख्य शकंर 
सुचसद्ध कंठी चवषदाह साहण्या 
तधीि हा जीवन योग शक्य हो 
करावया ध्येयसमान साधना! 
 

या श्लोकात उद घोचषलेला सामाचजक ध्येयवाद चवशषे आर्श्ासनपर आहे असे मला वाटते. साने गुरुजींिे 
काव्य िणभर बाजूस ठेचवले तर केशवसुतानंंतर मला वाटते इतका चवशुद्ध सामाचजक ध्येयवाद शुद्ध 
साचहत्त्यकाकडून महाराष्ट्रात प्रथमि काव्यबद्ध होत आहे. ‘जीवनयोगा’िे लेखक हे नव्या चपढीिे प्रचतचनधी 
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समजले तर महाराष्ट्राच्या साचहत्यिेत्रात यापुढे केशवसुतािंा संदेश नवस्वरूपाने चननादीत होत राहील अशी 
आशा बाळगण्यास हरकत नाही. नवमहाराष्ट्राने ‘जीवनयोगा’िे या दृष्टीने उत्साहाने स्वागत कराव ेअशी 
माझी इच्छा आहे. 
 

अल्डस् हक्स्ले (Aldous Huxley), रोमग् रोलग् (Romain Rolland) आचण महात्मा गाधंी या 
चतघाचं्या ताचत्त्वक चविारािंा सम्वय म्हणजेि ‘जीवनयोगा’तील सामाचजक ध्येयवाद होय. अल्डस हक्स्ले 
हा आधुचनक इंग्लंडातील प्रख्यात शातंतावादी साचहत्यकार आहे. भौचतक, सामाचजक आचण आध्यात्त्मक 
शास्त्रािंा त्यािा जबरा व्यासंग असून आधुचनक संस्कृतीच्या सवव अंगािें त्याला प्रत्यि ज्ञान आहे. त्याच्या 
जीवनात त्याने अनेक त्स्थत्यंतरे अनुभचवली आहेत. आपल्या सवव अनुभवािें, चविारािें आचण प्रयोगािें सार 
त्याने आपल्या ‘Ends and Means’ या सुप्रचसद्ध गं्रथात नमूद केले आहे. ‘चवशाल ध्येयाच्या चसद्धीसाठी 
साधनािंी शुद्धी करावी लागते’ हा त्यािा मुख्य चसद्धा्त आहे. जीवनाच्या चवकासासाठी जीवनातील सवव 
अंगािंी एकसमयावच्छेदे करून सुधारणा घडवनू आणली पाचहजे हा त्यािा चवशषे आग्रह आहे. कोणत्याही 
सामाचजक क्राातंीत कहसा वज्यव मानली पाचहजे अशी त्यािी खात्री झाली आहे. गीतेत वर्तणलेला ‘अनासक्त 
त्स्थतप्रज्ञ’ हाि मानवािा आदशव त्याने स्वीकारला आहे. पण या आदशाला सामा्य जनता एकदम पोिणे 
सक्य नसल्यामुळे जनतेिे अथव-कामचवषयक प्रश्न त्स्थतप्रज्ञानंी शुद्ध साधनािा उपयोग करून सोडचवले 
पाचहजेत, तरि समाजात शातंी नादेंल आचण जीवनािी ध्येयचदशनेे प्रगती होत राहील असा त्यािा चविार-
चनष्ट्कषव आहे. 

 
रोमग् रोलग् यािंा अचधकार लोकचवश्रुति आहे. टॉलस्टॉयच्या चविारापंासून स्फूती घेऊन टॉलस्टॉय 

याचं्या पिात यानंी अचखल युरोपात मानवपे्रमािी ध्येयज्योती आजवर प्रज्वलीत ठेवली आहे. १९१४ ते १९१८ 
च्या पचहल्या युरोपाय महायुद्धात यानंी युद्धाच्या पाशवी वृत्तीिा तीव्र चनषेध केला. त्यासाठी आपल्या 
मायदेशािा- फ्रा्सिाही त्याग केला. ‘युरोपातील थोर सं्यासी’ या शब्दानंी रवी्द्रनाथ ठाकूर यानंी सुमारे 
वीस वषांपूवी त्यािंा गौरव केल्यािे प्रचसद्धि आहे. रोमग्रोलग् हे थोर साचहत्यकार, संगीतज्ञ, तत्त्वज्ञानी आचण 
सािात्कारी (mystic) पुरुष आहेत. अचखल मानव जातीवर यािें पे्रम असल्यामुळे यािंा सामाचजक ध्येयवाद 
गोऱ्या लोकापंुरता कधीि मयादीत नव्हता. रामकृष्ट्ण, चववकेानंद, महात्मा गाधंी, अरकवद, रवी्द्रनाथ याचं्या 
चविारािंा खोल अभ्यास करून त्यानंी त्यांच्यासंबधंी महत्त्वािे लेखन केले आहे. म. गाधंी आचण रवी्द्रनाथ 
याचं्याशी त्यािंा प्रत्यि स्नेहसंबधं असल्यािे प्रचसद्धि आहे. ययट चक्रास्तोफ (Jean Christophe) या ध्येयवादी 
कादंबरीमुळे त्यानंा नोबेल प्राईझही चमळाले आहे. रोमग्रोलग्िा मुख्य चवशषे म्हटला म्हणजे ध्येयात्मक 
चक्रायावाद. ‘Never divorce action from thought’ हा त्याचं्या गं्रथािा मुख्य संदेश आहे. ‘I will not rest’ 
या आपल्या सववश्रेष्ठ गं्रथात त्यानंी आपल्या चविारािा चवकास कसकसा होत गेला, त्यािा संपूणव इचतहास 
चनवदेन केला आहे. समाजात ध्येयवादाच्या गोंडस नावाखाली भयानक अ्याय आचण हृदयचवदारक चवषमता 
हे दोष कसे लपून राचहलेले असतात आचण भल्या भल्या ध्येयवादी पुरुषािंीही त्यामुळे कशी चदशाभलू होते, 
यािे त्यानंी स्वतःिे अनेक अनुभव देऊन मार्तमक चववरण केले आहे. मानव संस्कृतीिा यापुढे चवनाश झाला 
पाचहजे आचण त्यासाठी कम्युचनस्ट क्राातंीला पाकठबा चदला पाचहजे, असा त्यािंा चनणवय झाला आहे. त्यानंी 
अनेक आपत्ती सोसून इटालीतील फचसझम आचण जमवनीतील नाझीझम या संस्कृतीघातक चविार संप्रदायानंा 
कसून चवरोध िालचवला आहे. त्यानंा म. गाधंींिा अकहसक क्रााचंतवाद तत्त्वतः पसंत आहे. तथापी फॅचसझम-
नाझीझम याचं्याशी यशस्वी झंुज घेण्याला युरोपातील आजच्या देशानंी कहसेिाही आश्रय केला पाचहजे, असे 
चविार त्यानंी िालू महायुद्धाच्या प्रारंभी व्यक्त केले होते. 
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म. गाधंींिे तत्त्वज्ञान आपल्या समोरि आहे. शलेे, टॉल्स्टॉय, रवी्द्रनाथ इ. महाकवींनी आपल्या 
प्रचतभाबलाने आकचललेला आचण साचहत्यात वर्तणलेला आध्यात्त्मक बलवाद गाधंीजींनी प्रत्यि राजकारणात 
आणून उभा केला. गेल्या पन्नास वषांत दचिण आचफ्रका आचण कहदुस्थान या चठकाणी त्यानंी सत्याग्रहािे जे 
अनेक संग्राम केले त्यातून अकहसेिे एक नवे क्रााचंततंत्रि चनमाण झाले आहे. मानवजातीच्या 
संस्कृचतरिणासाठी ्याय्य-अ्याय्य, आक्रामक-संरिक इत्यादी सवव प्रकारच्या कहसात्मक युद्धािंा संपूणव 
पचरत्याग केला पाचहजे, ही गाधंीजींिी भारताच्या द्वारा सवव जगातील मानवजातीला चशकवण आहे. सामा्य 
जनतेला आजपयंतच्या इचतहासात आपल्यावरील अ्यायाचवरुद्ध झगडण्यािे चशिण कोणीि चदले नव्हते. 
सामा्य जनतेच्या वतीने चठकचठकाणी सशस्त्र क्राातं्या झाल्या पण सामा्य जनता स्वतंत्र होण्याऐवजी त्या 
त्या शस्त्रधारकाचं्याि जुलमाल चतला बळी पडाव ेलागले. या इचतहासापासून बोध घेऊन गाधंीजींनी सामा्य 
जनतेला स्वतःच्या प्रयत्नानेि आपल्यावरील अ्यायाचंवरुद्ध झगडण्यािे तंत्र चशकवले. या तंत्राने भारतीय 
राजकारणात अचद्वतीय यश चमळचवले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी याि तंत्रािा सवव क्रााचंतकारक वृत्तीच्या 
लोकानंी स्वीकार केला आहे. आचण सध्या जागचतक महायुद्धाच्या काळातही भारताला याि तंत्राने आपल्या 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी चनभवयतेने उभे राहाण्यािे सामर्थ्यव चदले आहे. स्वतंत्र भारतानेही याि तंत्रािा स्वीकार 
करून जगातील दचलत मानवतेला मुक्त कराव ेअशी गाधंीजींिी इच्छा आहे. 

 
अल्डस् हक्स्ले, रोमग् रोलग् आचण महात्मा गाधंी याचं्या चविारािंा सम्वय ‘जीवनयोगा’त शवेटी 

सूचित केला आहे तो खरोखरि कितनीय आहे. हक्स्लेिा समग्र जीवनािा सुधारणावाद हा जीवनाच्या 
मूलभतू एकतेवर आधारलेला आहे. Rudolph Eucken या प्रख्यात जमवन तत्त्ववते्त्यािे ‘Man is the 
meeting-point of various stages of Reality’ असे एक प्रचसद्ध विन आहे. सद्वस्तूिे चवचवध अंश 
मानवजीवनात संमीचलत झाले आहेत. हा जगातील सवव ज्ञात्यािंा एकमेव चसद्धा्त आहे. जीवनसत्यािा शोध 
घेणाराला मानव-जीवनाच्या सवव चवभागािंी पहाणी केलीि पाचहजे. त्याला एकदेशी बनून िालणार नाही. 
म्हणून राजकीय स्वातंत्र्य आचण आर्तथक समता, शिैचणक चवकास आचण आध्यात्त्मक बंधुभाव, भौचतक सुखे 
आचण आत्त्मक शातंी, उपयुक्ततेिे श्रम आचण चवश्रातंीतल्या कला इत्यादी जीवनाच्या चवचवध मूल्यािंा अनुबंध 
साधून जीवनयोग चनर्तमला पाचहजे. अशा अनुबद्ध योगाति जीवनािे सत्य वास करीत असते. या सत्यािे 
सगुण स्वरूप म्हणजेि ्याय. याति जीवनािे चहत सामावलेले असते. 

 
‘यद भतूचहतमत्य्तं तत्सत्यचमचत धारणा’ 
 

या महाभारतातील सुप्रचसद्ध विनातही सत्य आचण चहत यािंा अभेद वर्तणला आहे. या जीवनसत्यािा शोध 
घेणे हे मानवी बुद्धीिे प्रधान प्रयोजन आहे. ॲचरस्टॉटलने प्रचतपाचदलेला ‘Golden mean’, हेगेलिा 
‘Synthesis’ आचण बादरायण शकंरािायांिा ‘सम्वय’ या सवांिा अथव एकि आहे. जीवनसत्य हे जीवनािे 
साकल्याने दशवन करून देणारे सत तत्त्व होय. अल्डस् हक्स्लेने या जीवनसत्यािाि आधुचनक पचरभाषेत 
पुनरुच्चार केला आहे. पण हे जीवनसत्य चनव्वळ बुचद्धगम्य असत नाही. जीवन हे अखंड गचतमान असल्यामुळे 
जीवनािे संपूणव सत्य शोधणाऱ्या साधकाला जीवनाच्या गचतमते्तशी समरस व्हाव ेलागते. ‘Activity is the 
only road to knowledge’ हे बनाडव शॉ यािें चशिणचवषयक सूत्र जीवनातील सववि ज्ञानाला लागू आहे. 
‘चक्रायेने ज्ञान होते आचण ज्ञानाने जे्ञय वस्तूत बदल घडून येतो’ ही कालव  माक्सवने प्रचतपाचदलेली ज्ञानप्रचक्राया 
जीवनात दुलविनू िालणार नाही. ‘तत्त्वज्ञा्यानंी चवर्श्ािा अथव समजावनू साचंगतला. आम्ही ते चवर्श् 
बदलणार आहोत.’ या माक्सवच्या विनातही ज्ञानािे चक्रायात्मक प्रयोजन स्पष्ट झाले आहे. म्हणून जीवनसत्य 
जाणण्यासाठी आपल्याला रोमग् रोलग् यानंी साचंगतल्याप्रमाणे चविाराशी चक्रायेिी काडीमोड करून िालणार 
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नाही. प्रवृचत्तपरता हाि जीवनसत्याकडे जाणारा एकमेव मागव आहे. मात्र ही प्रवृत्ती समाजचनष्ठ असली 
पाचहजे, केवळ व्यत्क्तचनष्ठ असून िालणार नाही. जीवनातील ही चक्राया अथवा प्रवृत्ती जीवनसत्याच्या अंचतम 
स्वरूपाशी- आध्यात्त्मक मूल्याशंी-संपूणव अनुसंधान राखून घडचवली तरि ती जीवनाला सफल करू शकेल. 
त्यासाठी साध्यािे सारे गुण साधनात अंतभूवत केले पाचहजेत. जीवनसत्याकडे नेणारी जीवनसाधना म्हणजेि 
महात्मा गाधंींिा अकहसात्मक सत्याग्रह होय. आजच्या चवर्श्ात जीवनािा संपूणव योग सामुदाचयक प्रमाणावर 
आिरणात आणण्यािा प्रयत्न म. गाधंीि करीत आहेत, यािी बौचद्धक प्रतीती अचखल महाराष्ट्राला व्हावी 
अशी माझी फार इच्छा आहे. ‘जीवनयोग’ या बौचद्धक प्रतीतीला साह्यकारी होईल अशी माझी अपेिा आहे. 
स्वातंत्र्यचदनाच्या शुभमुहूतावर हे काव्य महाराष्ट्राच्या हाती पडत आहे हे मी शुभ समजतो. 
 

१९४२ 
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३२ 
 

मंगेश पाडगावकरांचे ‘धारानृत्र्’ 
 

प्रस्तावना  
 

गेल्या वषी पुण्यात महाराष्ट्र साचहत्य संमेलनाबरोबर कचव-संमेलनही भरले होते. त्या कचव-
संमेलनात स्वागताध्यि श्री. चवठ्ठलराव घाटे यानंी ‘उद्यािा थोर कवी’ अशा गौरवदशवक शब्दानंी श्री. मंगेश 
पाडगावकर यािंा सभेला पचरिय करून चदला होता. त्यावळेी ‘करी मायया दीप युगािंा रे’ ही कचवता श्री. 
पाडगावकरानंी मोठ्या त्मयतेने म्हणून दाखचवलेली मी ऐकली होती. त्यापूवी कवीिा आचण माझा थोडा 
पचरिय झाला असला तरी त्याचं्या काव्यािा पचरिय मला फारसा झालेला नव्हता. या वषी धारानृत्यातील 
बहुतेक कचवता मी कवीच्या मुखानेि ऐकल्या, त्या मला आवडल्या आचण म्हणूनि या संग्रहाच्या प्रकाशनाच्या 
चनचमत्ताने िार शब्द चलचहण्यािे मी आनंदाने योचजले आहे. 

 
‘चखन्न माडंवात ये’ ही या संग्रहात शवेटी छापलेली कालदृष्ट्या सवाआधीिी (१९-४-४६) आहे. 

आचण प्रकाशातला शृगंार (२२-३-५०) ही कालदृष्ट्या सवांत अचलकडिी आहे. म्हणजे गेल्याि वषातील 
स्फुट कचवतािंा हा संग्रह आहे. कचवप्रचतभेला तरुण वयाति पचहला बहर येतो. हा साचहत्याच्या 
इचतहासातला अनुभव ‘धारानृत्या’च्या चनर्तमतीनेही यथाथव ठरलेला चदसतो. श्री. पाडगावकर याचं्या कचवतेत 
प्रचतभेच्या चवलासाबरोबरि प्रजे्ञिा प्रकाशही आढळतो हे चवशषे आहे. ‘धारानृत्यात’ ‘चनसगाच्या सौंदयव-
धारािंी बरसात’ आहे. पे्रयसीच्या पे्रमधारा आहेत आचण मानवतेच्या जीवनधाराही आहेत. ‘कचवता आज 
चनराळी’ या कचवतेत कवीने आपला चनराळेपणा स्पष्ट केला आहे. आमिी कचवता मानवतेस्तव प्रभिूा गभव 
उदरी घेऊन आली असल्यािे त्यानंी घोचषत केले आहे. समता, शुचिता आचण शातंी यािंी प्रस्थापना 
करण्यासाठी ती चनघाली आहे. मत्तािें आसन कोसळवनू तचडतेप्रमाणे ही जाळून टाकणार आहे. संतािंा 
गौरव आचण जीवनवीरािें वैभव गाणार आहे. चवमोिनासाठी ती झंुजणार आहे. या कचवतेसाठी जीवनात नव्या 
देवािी चनर्तमती केली पाचहजे, हे कवीने दुसऱ्या एका कचवतेत गाचयले आहे. नव्या मानवासाठी नवा देव 
चनर्तमल्याचशवाय नव ेचवर्श् घडचवता येणार नाही, अशी कवीिी श्रद्धा आहे. या श्रदे्धने ‘हे मानव ये’ असे नव्या 
मानवाला कवीिे आवाहन आहे. ‘चवधाता’, ‘अश्र’ु, ‘जीवन! जीवन!’, ‘अजाण, अजाण!’, इ. कचवतातूंन 
आजच्या जगातील चवषमता आचण कू्रारता यानंी भ्रष्ट झालेल्या मानवी जीवनािे चित्रण केलेले आढळते तथाचप 
मानवािा ‘नवा इचतहास’ येथे घडचवला जात आहे, असाही उज्ज्वल चवर्श्ास कवीच्या हृदयात आहे. आजच्या 
दचलतानंा ‘उद्यािे राज्य’ चमळवनू देण्यािे या युगािे आव्हानि आहे असेही कवी मानतो. आपल्या करात 
युगािा दीप आहे आचण उरात उद्यािा मानव आहे, आपण शातंीिे उद गाते आहोत, अशी नवकवीिी प्रचतज्ञा 
आहे. केशवसुतापंासून कुसुमाग्रजापंयंत अवािीन मराठी काव्यात मानवतावादािा जो नवा सूर घोचषत 
केलेला आढळतो, त्याि ध्वनीिा पाडगावकराचं्या कचवतातं पचरणामकारक आचवष्ट्कार झालेला आहे. 

 
मानवतावाद क्रााचंतकारक असला तरी त्यािा आधार मानवपे्रम असेल तरि त्याला नव्या जगािी 

चनर्तमती करता येईल. मानवपे्रमािे प्रख्यात पैगंबर म्हणजे प्रािीन काळातील बुद्ध आचण चिस्त हे होत. 
‘धारानृत्या’त येशू चिस्तासंबधंी गौरवािे उल्लेख असले तरी चिस्तावर स्वतंत्र कचवता नाही. परंतु ‘येई 
बुद्धराज’ या लहानशाि कचवतेत बुद्धािे जे आवाहन केले आहे ते मराठी साचहत्यात अमर होण्यासारखे आहे. 
आधुचनक काळी गाधंींच्या रूपाने मानवपे्रमािा क्रााचंतकारक आचवष्ट्कार साऱ्या जगाने पाचहला. त्यािें जीवन 
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हाि त्यािंा संदेश आहे. त्या संदेशािे गायन करणारी ‘आमार जीवन ई आमार बानी’ ही कचवता िागंली 
प्राचतचनचधक ठरण्यासारखी आहे. ‘कमवयोगी चवर्श्योगी’ ही लहानशी कचवता म्हणजे चवर्श्योगािे स्फूर्ततप्रद 
स्तोत्रि होय. 

 
पे्रमाच्या आचण पे्रयसीचवषयक कचवता, या संग्रहात पाि-सहाि आहेत. दशवनापासून मीलनापयंतिे 

सारे भाव रम्यतेने त्यातून प्रकट झाले आहेत. चवरहािे चित्रण मात्र त्यात कोठे केलेले चदसत नाही. 
‘प्रकाशातला शृगंार’ या कचवतेतील भावचित्रणात बरेि नावी्य आहे, असे मला वाटते. ‘चिरमीलन’ या 
कचवतेत पे्रमाने या चवर्श्ािे रहस्य सायासाचवण सहज उकलले, दुगवम भचवतव्यािे द्वार िणात खुले झाले, 
असे वर्तणले आहे. वासना हे जरी पे्रमािे प्रारंचभक स्वरूप असले तरी पे्रमािी पचरणती व्यक्तीच्या चवर्श्ात्मकतेत 
होऊ शकते आचण यामुळेि पे्रम ही जीवनचवकासािी समथव साधनाही मानता येते. 

 
भगवती उषेपचर तू घनतमी फुलावे 
सचख, तू गायचत्रमंत्र प्राणातुचन गावे 
 

ही कवीिी आपल्या पे्रयसीपासून अपेिा आहे. सचखपे्रमातून कवीने प्रकाशदान याचिले आहे. बंधनात मुक्ती 
आचण चवप्लवात आत्मशक्ती ठरून सखीने आपणास जागवावे, ही कवीिी अपेिा पे्रमािे आध्यात्त्मक स्वरूप 
स्पष्ट करणारी आहे. 
 

मानवता आचण पे्रम याचं्याखेरीज ‘धारानृत्या’त चवशषेत्वाने आढळणारा चतसरा चवषय चनसगववणवन 
होय. या संग्रहातील चनसगव-गीते मला फारि आकषवक वाटली. वसंत आचण शरद या दोन ऋतंूिी ठराचवक 
संकेतात केलेली वणवने पुष्ट्कळ आढळतात. पण ‘धारानृत्या’त त्यािंी भेट फारशी होत नाही. ग्रीष्ट्म आचण वषा 
या ऋतंूवर कवीिे मन जडून गेलेले चदसते. या ऋतंूच्या वणवनात खूप ताजेपणा आढळून येतो. ‘शहारला 
काजवा’, ‘जाभंळी नीज ये’, ‘आज ये अवचित सजल सुवास’ या कचवतातंील भावनािंी कोवळीक चजतकी 
वाखाणण्यासारखी आहे चततकीि ‘आला वादळवारा’, ‘अतीत’, ‘रुद्रसौंदयव’ या कचवतामंधील भावनािंी 
उद्दाम वृत्तीही वणवन करण्यासारखी आहे. वाय ूआचण परृ्थ्वी या दोन महाभतूािंी दोन स्वतंत्र सूक्ते या संग्रहात 
आढळतात, ही दोनही सूक्ते मराठी साचहत्यात आपल्या वैचशष्ट्यामुळे सदैव चवलसत राहतील. तथाचप 
पिंमहाभतूापंैकी कवीिे खरे पे्रम आहे तेजस् तत्त्वावर. प्रकाश पूजन ही कवीिी मुख्य प्रवृत्ती आहे. प्रकाशाच्या 
पूजेिा ध्यास लागल्यामुळे चनसगाच्या बाह्य-प्रकाशावर कवीिे समाधान होत नाही. त्याला अंतरीच्या 
आत्मप्रकाशािीही ओढ तीव्रतेने लागलेली चदसते. ‘वीज तू होऊन ये गे’, ‘आचण उजचळत तम मज जळंु दे’ 
या कचवतातूंन ती ओढ िागंल्या रीतीने व्यक्त झाली आहे. 

 
या संग्रहातील ‘नवी वाट’ ही कचवता या दृष्टीने अभ्याचसण्यासारखी आहे. सीमेत बद्ध झालेले सारे 

चवर्श् असीम होण्यासाठी जणु चनत्य धडपडत असते. चनःशब्दािी स्वप्नराचगणी जेथे कणाकणातूंन मोहरेल 
तेथे शब्दावािून अनंत कचवता चनत्य का फुलून येणार नाहीत? तेथे मौनाच्या कलशात तृप्तीिे अमृत जणु 
भरून येईल. मानवािीि काय पण साऱ्या चवर्श्ािी जीवनयात्रा त्या वाटेवरूनि िाललेली आहे. तेथेि 
कवीिेही गाणे पूणवपणे फुलणार आहे. जीवनात जमचवलेली सुखदुःखािी रत्ने तेथेि उधळून देता येतील. 

 
कोण चतथे आतुर माययास्तव 
घेऊन कसले अनुपम वैभव? 
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छंद कोठले, शब्द कोठले, बघती वाट सजून 
 

हे जरी स्पष्ट सागंता आले नाही तरी ती अज्ञातािी नवीन वाट म्हटली म्हणून काही चबिकून जाण्यािे कारण 
नाही. जीवनातील सकल कमािा जीवनाच्या सहजगानाशी चवरोधि असला पाचहजे असे नाही. जेथे 
व्यत्क्तत्वािा िदु्र अहंकार गळून पडतो आचण चवर्श्जीवनाशी लय साधते तेथे चनतनूतन सृजन बनते. या 
अनुभतूीिे ‘सकल कमव आज मला सहजगान’ या कचवतेत संुदर आचवष्ट्करण झाले आहे. चवर्श्ात्म्यािे वैभव 
जीवाभोवती दाही चदशानंी भरून राचहलेले आहे. परंतु वासनेच्या गजबजाटात गुंतल्यामुळे जीवाला ते वैभव 
ओळखता येत नाही. फुलामंधून मानवी हृदयाकडे येणारे संदेश वािले जात नाहीत, पणांिी कुजबजू चनरथवि 
भासते आचण उपभोगातंही वैफल्यािी चवषारी आग जळत राहते. सचरतेच्या प्रत्येक कबदूला जसे सागरािे 
चनमंत्रण ओढीत असते त्याप्रमाणे जीवाच्या उरातही चवर्श्ात्म्यािे आमंत्रण दडून राचहलेले आहेि. ते आमंत्रण 
घुमू लागले म्हणजे घन अंधारात आकाशराचगणी उमलते. आचण मग– 
 

गूढ कधी रात्री एकातंी 
तुयया खुणा प्राणातं उजळती 
आचण व्यथेिी वीणा स्त्रवते मीलनस्वर जरतारी 
 

असा अनुभव येतो. चवर्श्ात्म्याच्या ज्योचतमवय संसारात हसत सववस्व-चवलोपन करून जाण्यासाठी 
लौचककाथाने चभकारी झाले पाचहजे. 
 

होऊचन मी येईन चभकारी 
चनरव रात्री तुयया चप्रयकरा नित्राचं्या दारी 
 

या कचवतेत चवर्श्ात्म्याच्या चवभवािी कवीच्या जीवाला लागलेली तळमळ उत्कटतेने व्यक्त झाली आहे. 
 

चनसगाकडे पाहण्याच्या शास्त्रज्ञ आचण कवी याचं्या दृष्टी चभन्न असतात. ज्ञानाने चनसगावर चवजय 
चमळवावा आचण त्याच्याकडून आपले जीवन सुखसंपन्न करावे ही शास्त्रज्ञािंी दृष्टी असते. कवी चनसगाच्या 
सौंदयाशी समरस होऊन आनंदािी प्राप्ती करून घेतो. मानवी जीवन या दोघाचं्याही प्रयत्नानंी समृद्ध होत 
राहते. तथाचप कवीच्या द्वारा जीवनाला प्राप्त होणारी समृद्धी चवशषे मोलािी मानता येईल. चवजयामध्ये 
माणसाच्या प्रचतष्ठेिी प्रतीती येते ही गोष्ट खरी असली तरी चवजयामुळे अहंकार आचण उ्माद हेही वाढू 
लागतात. काव्यािा आस्वाद घेण्यासाठी कवीला काय ककवा रचसकाला काय अनासक्त व्हाव ेलागते. या 
अनासक्तीति मानवािी मुक्ती भरून राचहलेली आहे. काव्याच्या आस्वादनाने आनंदलोकातंील मुक्ती चमळू 
शकते त्यामुळे मानवी संसारात काव्यािे स्थान श्रेष्ठ समजले गेले आहे. ‘धारानृत्या’तील चकत्येक कचवता अशा 
श्रेष्ठ काव्यािे िागंले नमुने आहेत, असे मला खरोखरि वाटते. 

 
१९५० 
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३३ 
 

नवकवीचा अस्त 
 

मृत्र्चूी करुिाणवमुखता 
 

गेल्या िार-पाि मचह्यातं महाराष्ट्रातील चकत्येक प्रख्यात व्यक्तींवर काळािी झडप पडल्यामुळे 
महाराष्ट्रीय जीवनािे फार मोठे नुकसान झाले आहे. तथापी श्री. बाळ मढेकर याचं्या आकत्स्मक मृत्यूने 
झालेल्या महाराष्ट्राच्या हानीला तोडि नाही असे म्हणाव ेलागेल. मढेकराचं्या प्रजे्ञिा आचण प्रचतभेिा अत्यंत 
मनोहर चवकास झाल्यािे रमणीय दृश्य चदसू लागले होते. त्याचं्या नानाचवध सामर्थ्यांिी चवशषे पचरणती 
झाल्यािे चदसू लागल्यामुळे त्याचं्याबद्दल मोठ्या आशा आचण अपेिा महाराष्ट्रात चनमाण झाल्या होत्या. अशा 
वळेी मृत्यनेू त्या सवव आशा-आकािंािंा भगं केल्यामुळे महाराष्ट्रािे मन चवफल आचण चवषण्ण व्हाव ेयात आियव 
नाही. माझा त्यािंा पचरिय काही वष ेवाढत िालला होता आचण अचलकडे तर त्याला स्नेहािे मधुर रूप आले 
होते. यामुळे त्याचं्या मृत्यनेू मायया मनाला फारि दुःख झाले आहे. मृत्यूिी करुणाचवमुखता अशा वळेी 
जाणवल्याखेरीज राहात नाही. 

 
श्री. मढेकरांचे श्रेष्ठ धाणरष्ट 
 

आिायव जावडेकराचं्या अध्यितेखाली पुण्याला जेव्हा महाराष्ट्र साचहत्य संमेलन भरले होते त्या वेळी 
एक कचवसंमेलनही भरले होते. श्री. मढेकरानंा त्या संमेलनािे वळेी मी प्रथमि नीट पाचहले. त्यािें भाषणही 
त्याि वळेी प्रथम ऐकावयास चमळाले आचण योगायोगाने त्यािवळेी आम्ही एकमेकाकंडे ओढले गेलो. त्या 
संमेलनात मढेकराचं्या समोर त्याचं्या काव्यावर अवहेलनात्मक टीका करण्यात आली. ती अवहेलना 
शातंपणाने व धैयाने श्री. मढेकरानंी सोसलेली मी पाचहली. त्याति त्यािें शालीन व सुसंस्कृत व्यत्क्तमत्त्व 
उठावदारपणे मायया नजरेत भरले. त्या संमेलनाच्या अ्ती कचवपचरियािा लहानसा अनौपिाचरक कायवक्राम 
झाला. त्यात शवेटी मला थोडे बोलण्यािी चवनंती करण्यात आली. ‘प्रामाचणकपणा हेि जीवनािे एकमेव 
सामर्थ्यव असते,’ असे मी त्यावळेी म्हणालो होतो. मढेकराचं्या प्रचतभेिी झालेली अवहेलना मला फार बोिली 
होती. आचण ‘मढेकरानंी असल्या अवहेलनेिी पवा न करता आपली काव्यसाधना अशीि िालू ठेवावी, त्याति 
महाराष्ट्रािे आचण मढेकरािें दोघािेंही कल्याण आहे,’ असेही मी स्पष्ट म्हटले होते. तथापी अचववकेी 
चवरोधकानंी मढेकरािंी अवहेलना उसळत्या आवशेाने िालूि ठेवली. 

 
महाराष्ट्रात सववत्र मढेकराचं्या काव्यािा चधक्कार करण्यािे प्रयत्न बेतालपणे वाढू लागले. या सवांिा 

पचरणाम म्हणून मंुबई सरकारने मढेकराचं्या काव्यप्रकाशावर आचण खुद्द मढेकरावंर अश्लीलपणािे वाङ्मय 
चलहून प्रचसद्ध केल्याबद्दल खटले केले. प्रकाशक बिावाच्या भानगडीत न पडता दंड भरून मोकळे झाले. 
पण श्री. मढेकरानंी धैयाने आपल्यावरील खटला लढचवला. सुदैवाने या चदव्यातून ते यशस्वीपणाने पार पडले 
म्हणूनि बिावले. नाहीतर त्यानंा भरल्या जीवनातून उठून जाण्यािा प्रसंग आला होता. या खटल्यािे वेळी 
काही मंडळींनी मढेकराचं्या बाजूने साि देण्यािा चनणवय घेतला होता. श्री. मढेकराचं्या इच्छेवरून मी देखील 
त्याचं्या बाजूने साि देण्यािे कबूल केले होते. खटल्याच्या वळेी माझी एकयािीि साि घेण्यात आली. त्या 
प्रसंगाच्या चनचमत्ताने श्री. मढेकरािंा आचण माझा स्नेह जमून आला. त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वातील अनेक उदात्त 
पैलू मला पाहावयास चमळाले. त्यािंी तत्त्वचनष्ठा, त्यािंा चनभवयपणा आचण प्रसंगी सववस्वािे बचलदान 
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करण्यािी कहमत या श्रेष्ठ गुणावंर मी अचतशय मुग्ध होऊन गेलो. ‘आघाती उपजे धाचरष्ट’ अशी सत्त्वगुणािी 
व्याख्या रामदासानंी केलेली आहे. हे श्रेष्ठ धाचरष्ट, हा उत्तम साचत्त्वकपणा श्री. मढेकराचं्या जीवनात भरून 
राचहलेला होता. 

 
अवहेिना िांबिी 
 

श्री. मढेकरािें जीवन महाराष्ट्रातील लोकानंा फारसे माहीत नव्हते. आचण त्याचं्या काव्यािा अभ्यास 
करण्यािी गरज तर त्याचं्या टीकाकारानंाही फारशी कधीि भासली नाही. यामुळे मढेकरासंंबंधी 
नानाप्रकारच्या अपकल्पना पसरल्या होत्या. त्यािंी जीवनाकडे पाहण्यािी दृष्टीदेखील नीट कोणी समजून 
घेतली नव्हती. त्याही बाबतीत अवास्तव टीका िालू असे. पण मढेकराचं्यावरील खटल्यानंतर ही पचरत्स्थती 
पालटली. त्याचं्या कचवतािंा अभ्यास करणारी मंडळी वाढू लागली. त्यानंा ओळखणारे चमत्रही त्याचं्याभोवती 
अचधक जमू लागले आचण त्याचं्या प्रचतभेिी अवहेलना थाबंली. ‘सत्यकथे’ने मढेकरािंा खरा पचरिय करून 
देण्यािे काम आजपयंत चनष्ठेने आचण इमानाने केलेले आहे. महाराष्ट्र साचहत्याच्या व जीवनाच्या दृष्टीने 
सत्यकथेने केलेली ही कामचगरी महाराष्ट्राच्या इचतहासात सदैव मोलािी मानली जाईल अशी मला खात्री 
आहे. 

 
महाराष्ट्राचा पणहिा वैज्ञाणनक कवी 
 

गेल्या वषी ऑगस्ट मचह्याच्या अखेरीस मी काही कामाचनचमत्त चदल्लीस गेलो होतो. तेथे गेल्यावर 
श्री. मढेकरानंा भेटण्यािा प्रयत्न मी केला. पण त्याचं्या कामाच्या गदीमुळे भेट होईलसे चदसेना. तथापी मी 
तेथून परत चनघण्याच्या चदवशी संध्याकाळी खूप धडपड करून मढेकर मला भेटण्यासाठी आले. तास दीड 
तासपयंत आम्ही दोघानंी खूप मोकळेपणाने त्याचं्या साचहत्य-चसद्धा्तासंंबंधी भरपूर ििा केली. 
सौंदयवसमीिेवरील त्यािें महत्त्वािे सवव चनबधं एकत्र करणारे पुस्तक प्रचसद्ध झाले असल्यामुळे मढेकराचं्या 
उथळ टीकाकारािंी फार गैरसोय झालेली आहे. आता नुसती अवहेलनापर वाह्यात टीका करून फड कजकता 
येणार नाही. अभ्यास, चि्तन याचं्या साहाय्याने मढेकरािें म्हणणे आधी समजून घ्याव ेलागेल आचण मग 
मतभेद दाखवावा लागेल. बौचद्धक चवषयात मतभेद नेहमी असणारि. श्री. मढेकरािंी मते मा्य होणे न होणे 
याला महत्त्व नाही. त्यािंी मते अमा्य करणाऱ्या मध्ये देखील कोणालाही त्यािंी चवद्वत्ता, त्यािंा तुलनात्मक 
अभ्यास, त्याचं्या बुद्धीिी सूक्ष्मता, त्यािें मराठी भाषेवरील प्रभतु्व, साचहत्य आचण कला याचं्याचवषयींिी त्यािंी 
श्रेष्ठ रचसकता आचण भक्ती, मौचलक व काटेकोर चविार करण्यािी त्यािंी पात्रता इत्यादी प्रकारिे त्यािें 
असामा्य गुण नाकारता येणार नाहीत. वैदग्ध्य आचण पाचंडत्य यािंा इतका मनोहर संगम आधुचनक काळात 
अ्यत्र पाहावयास चमळणार नाही. महाराष्ट्रातला पचहला वैज्ञाचनक कवी असेि मढेकरािें वणवन करावे 
लागेल. 

 
पाखण्डी सन्द्त 
 

श्री. मढेकराचं्या लेखनावर अश्लीलतेिा, असंुदरतेिा आचण ओंगळपणािा आरोप सौंदयववादी 
टीकाकाराकंडून वारंवार केला जात असतो. वस्तुतः मढेकरानंी सौंदयाच्या शब्दजपात गुंगून पडलेल्या 
कल्पनावादी लोकानंा वास्तव जीवनाच्या कठोर दशवनाने जागृत करण्यािा प्रयत्न केला आहे. मढेकराचं्यावर 
रामदासािंा पचरणाम होता असे म्हणतात. याबद्दल माझे त्यािें कधी बोलणे होऊ शकले नाही. तथापी त्याचं्या 
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कचवता वािीत असताना मला अनेक वळेा रामदासाचं्या काव्यपद्धतीिी आठवण झालेली आहे ही गोष्ट खरी. 
रामदास आपल्या गं्रथात रडक्या संसारात आनंद मानणाऱ्या लोकािंा जागोजाग तीव्र उपहास करतात. 
आजच्या याचंत्रक युगात सामा्य मानवािी जी दुदवशा िालली आहे, चतिे वणवन करताना मढेकरानंी असाि 
रामदासी उपहास व्यक्त केलेला आढळतो. आजच्या समाजात जी नानाप्रकारिी सोंगे व ढोंगे चनमाण झाली 
आहेत त्यािें स्वरूप उघडे करून दाखवताना मढेकर हे तुकारामािी कळकळ दाखवतात असे वाटते. 
महाराष्ट्रातील स्त वाङ्मयािा पचरिय असलेल्या कोणाही जागृत वािकाला मढेकरािंी ही वैचशष्ट्ये सहज 
ओळखता येतील. 

 
मढेकर रूढ अथाने ईर्श्र मानणारे नव्हते. ‘आपण पाखंडी आहोत’ असे त्यानंी मला चदल्लीच्या 

बठैकीत नम्रतेने साचंगतले होते. तथापी त्यािें जीवन भोगवादावर अचधचष्ठत झालेले नव्हते. सत्य-
संशोधनासाठी वैज्ञाचनक वृत्तीने प्रयोगचनष्ठ शोध करण्यात त्याचं्या प्रजे्ञला परम समाधान लाभत असे. जीवनािे 
मूल्य चवज्ञानाने लाभत नाही, त्यासाठी मंगलतेिी साधना करावी लागते. त्या साधनेत मानवपे्रम हीि मोठी 
साधना ठरते, असा त्यािंा चवर्श्ास होता. सत्य आचण चशव याचं्याहून वगेळे पण त्याचं्याशी अचवरोधी असे 
सौंदयव हेही एक जीवनािे साध्य होऊ शकते असे त्यािें मत होते. सत्य, चशव आचण सौंदयव यािें आणखी एका 
परमतत्त्वात मीलन मानता येईल, हे बौचद्धकदृष्ट्या त्यानंा कबूल होते. पण त्यािंी स्वतःिी वृत्ती ह्या बाबतीत 
चनराळी होती. एवढ्या स्पष्टीकरणाने माझे समाधान होण्यासारखे असल्यामुळे मढेकराशंी माझे नाते जडू 
शकले. त्याचं्या मृत्यनेू माझी व्यत्क्तगत हानी झाल्यािे मला भासत आहे. यासाठी ही स्मरणाजंली त्याचं्या 
स्मृतीला मी आदराने समपवण करीत आहे. 

 
१९५६ 
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३४ 
 

रसगंगाधराचे ‘प्रसाद’ 
 

प्रा. गं. चव. कुलकणी याचं्या कचवतािंा हा दुसरा संग्रह. ‘जाग’ या त्याचं्या पचहल्या वचहल्या 
काव्यसंग्रहानंतर जवळ जवळ १२ वषांनी ‘प्रसाद’ हा नव्या कचवतािंा संग्रह रचसकापंुढे येत आहे. कवी 
चगरीश, भाऊसाहेब खाडेंकर, प्रा. गो. के. भट, इत्यादी थोर काव्यरचसकानंी त्यािें त्यावळेी स्वागत केले 
होते. ‘कवीच्या कितनशील मनािी ओळख’ कचवतामंधून होते हा त्यािंा मुख्य अचभप्राय चदसतो. भाऊसाहेब 
खाडेंकरानंी म्हटल्याप्रमाणे ‘कितनशीलता उदात्ततेशी’ संलग्न असते. ‘जाग’मधील कचवतानंा उदात्तािा 
स्पशव झालेला आहे. कल्पकतेपेिा चजव्हाळा हा प्रा. कुलकणी याचं्या कचवतेिा चवशषे आहे, हेही 
भाऊसाहेबानंी नमूद करून ठेचवले आहे. एका तपािा कालावधी लोटल्यानंतर प्रकाशात येणाऱ्या 
‘प्रसादा’तील कचवतामंध्ये कचवमनािे हेि चवशषे त्स्थर आचण पचरणत झालेले आढळतील. ‘जाग’मधील 
अखेरच्या कचवतातंील ‘अरुणािला!’ ही कचवता प्रस्तुत संग्रहात प्रारंभी पु्हा घेतलेली आहे. यावरूनही 
कवीच्या कितनचवषयािे सातत्य अखंड राचहलेले स्पष्ट होते. कवीिे काव्य त्याच्या जीवनातील अनुभतूींशी 
तादात्म्य राखून िालले आहे हे स्पष्ट समजते. कवीिी बठैक अचधकाचधक त्स्थर होत िाललेली चदसते. 
स्थैयातून स्वाभाचवकि प्रसन्नता ज्म पावते. ही प्रसन्नवृत्ती या संग्रहािे प्रमुख वैचशष्ट्य मानाव ेलागेल. 

 
या संग्रहात अनुवादात्मक कचवता मोठ्या प्रमाणात आढळतात. १४४ पषृ्ठापंैकी ८२ पाने अनुवादािंी 

आहेत. २१ अभगंािंी एक अभगंाजंली आहे. मेहेरबाबा; गौतम बुद्ध, ज्ञानेर्श्र, याचं्या चदव्यतेने स्फुरलेली एक 
एक कचवता आढळते. भगवान रमण यािंी एक आरतीही आहे. आचण सुमारे २५ स्फुट कचवता आहेत. या सवव 
रिनेत अध्यात्मािे एक अखंड सूत्र ओवलेले आढळेल. काव्याच्या अचभव्यक्तीपेिा या आध्यात्त्मक सूत्रािाि 
थोडा चविार या चठकाणी करावासा वाटतो. 

 
जीव, जगत आचण ईर्श्र हे आध्यात्त्मक कितनािे सनातन चवषय आहेत. भारतीय परंपरेत 

वदेकालापासून अगदी आजच्या िणापयंत भारतीय कितकानंी यािंा सतत ध्यास धरला आहे. जीव, जगत 
आचण ईर्श्र यािें परस्पर संबधं शोधण्यात आचण त्यािें चववरण करण्यात भारतीय पुरुषानंी आपला सारा 
पुरुषाथव सामावनू ठेचवला आहे. दै्वत, अदै्वत, चवचशष्टादै्वत इत्यादी तत्त्वज्ञानािे संप्रदाय आचण ज्ञान, कमव, भक्ती 
आचण योग इत्यादी साधनािें समुदाय यािंा ज्म यासाठीि झालेला आहे. अध्यात्म हा केवळ बौचद्धक 
कितनािा चवषय मानलेला नाही. तो एक सािात अनुभतूीिा मागव आहे. आचण त्या अनुभतूीतून मोि चनमाण 
होतो अशी भारतीयािंी दृढ चनष्ठा आहे. या चनष्ठेमुळे भारतीय लोकानंी अलीकडे आपल्या भौचतक जीवनाकडे 
दुलवि केलेले चदसते. तथाचप भारताच्या प्रािीन इचतहासात भौचतक जीवनािाही पुष्ट्कळ चविार झालेला आहे 
आचण आधुचनक काळात तर साऱ्याि भारतीय थोर चवभतूींनी भौचतक आचण आध्यात्त्मक यािंा सम्वय 
करण्यात आपली बुद्धी आचण शक्ती वाचहलेली आहे. आजच्या चवज्ञानयुगातही जगातील सवव चविारवतंापंुढे 
हीि समस्या उभी ठाकलेली आढळते. यामुळे अध्यात्मसाधना ही केवळ व्यत्क्तगत साधना न राहता ती 
सामुदाचयक साधना झाली पाचहजे हा चविार त्स्थर होऊ पाहात आहे. योगी अरचवदाचं्या ‘पूणवयोगा’त या 
चविाराला िागंले शास्त्रीय रूप देण्यात आलेले आहे. गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर याचं्या चवशाल साचहत्यात 
चवज्ञान आचण आत्मज्ञान यािंा समान आदराने उद घोष केलेला सापडेल. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आधुचनक चवज्ञानामुळे जगातील साऱ्या मानवसमूहाला एकत्र आणले आहे. देश, काल यािंी बधंने 
प्रत्यि व्यवहाराति नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे मानवािा कोणताही प्रश्न साऱ्या मानवजातीिा चविार करूनि 
सोडचवला पाचहजे. चवज्ञानयुगात मानवािे मन जर संकुचित राचहले तर ते पदोपदी दुःख चनमाण करील. 
उपचनषदात ऋषीने म्हटले आहे- ‘यो वै भमूा तत सुखम्, न अल्पे सुखम् अत्स्त ।’ भमूा म्हणजे अनंत, जे अनंत 
आहे तेि खरे सुख आहे. अल्पात सुख नसते, आजच्या काळाला हा चसद्धातं सववस्वी लागू पडतो. कोणताही 
प्रश्न घ्या. तो साऱ्या मानव समाजािा आहे असे समजून वागले तरि त्यािी सोडवणूक होईल. अज्ञानाने जर 
आपापल्या व्यक्तीिा, कुटंुबािा वा लहानशा समुदायािा चविार होत राचहला तर तो दुःखालाि कारण होईल 
हे आज प्रत्येकाला समजले पाचहजे. आचण चनत्यािा सारा व्यवहार व्यापक जाचणवनेेि िालचवला पाचहजे. 
सारे आर्तथक, सामाचजक आचण राजकीय प्रश्न मानवजातीिा चविार करूनि सोडचवता येतील. यािा अथव 
अध्यात्मािा स्वीकार करूनि चवज्ञानािा व्यवहार यशस्वी होईल. ही जाणीव प्रत्येक व्यक्तीमध्ये चनमाण करणे 
हे अध्यात्मािे कायव आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या चित्तात अनंताकडे जाण्यािी पे्ररणा सुप्त रूपाने असतेि. 
चशिणाने आचण कितनाने ती जागृत कचरता येते. चवज्ञानयुगातील चशिणात अध्यात्मािा प्रवशे झाल्याचशवाय 
मनुष्ट्यािे चित्त व्यापक बनणार नाही. लहानपणापासूनि परृ्थ्वीवरच्या सवव बालकानंा व्यापक वृत्तीने जगण्यािे 
चशिण चदले गेले पाचहजे. माणसाच्या कोणत्याही चित्तवृत्तीत व्यापकतेिा प्रवशे झाला म्हणजे ती नेहमीि 
कल्याणकारी बनते. इंचद्रयाचं्या कोंडीत चित्तवृत्ती अडकून पडण्यािा धोका असतो. इंचद्रये मारणे हा त्यावरिा 
उपाय नव्हे. इंचद्रयामधून बाहेर पडून बाह्य चवर्श्ाच्या अनंततेिे दशवन घेण्यािी इंचद्रयानंा सवय लावली 
पाचहजे. चनसगािे पे्रम ज्या प्रमाणात वाढत जाईल त्या प्रमाणात इंचद्रयाचं्या शक्ती व्यापक होत जातात, 
दुसऱ्यािे दुःख चनवारण्यािी वृत्ती अशीि वाढचवता येते. यामधून चित्ताच्या मतै्री, करुणा या शक्ती चवकचसत 
होत जातात, दुसऱ्याच्या आनंदात आनंद घेण्याच्या वृत्तीला योगशास्त्राने मुचदता हे नाव चदले आहे. आपणाला 
बाह्य जगाकडून जेव्हा दुःख होईल, तेव्हा कहसा अथवा दे्वष या चवनाशक वृत्तींच्या आहारी न जाता चित्त शातं 
आचण स्चथर राखण्याला ज्या धैयािी अपेिा असते त्याला योगशास्त्राने उपेिा असे नाव चदले आहे. मतै्री, 
करुणा, मुचदता आचण उपेिा या वृत्ती जोपासण्यािे काम लहान वयाति मुलानंा चशकचवले पाचहजे. सृष्टीवर 
चवजय चमळवनू आपल्या अन्नवस्त्रादी गरजा भागचवण्यािे कौशल्य चमळवीत असतानाि त्याि चनसगावर पे्रम 
करण्यािी शक्ती वाढत गेली पाचहजे, हे नव ेचशिण होय. या चशिणात चवज्ञान आचण आत्मज्ञान या दोहोंिाही 
सम्वय साधला जाईल. या चशिणाने तयार झालेला नवा मानव या परृ्थ्वीवरि आनंदािा नवा स्वगव चनमाण 
करील. साचहत्यातून आचण कलातूंन ही नवीन जीवन-दृष्टी यापुढे उत्कटतेने प्रकट झाली पाचहजे. माझी 
स्वतःिी साचहत्याकडे पाहाण्यािी हीि दृष्टी आहे. 

 
या मायया दृष्टीने प्रा. कुलकणी याचं्या काव्याकडे पाचहल्यास मला बरेि समाधान आढळते; प्रा. 

कुलकणी यानंी आपली जीवन-साधना शक्य चततकी व्यापक आचण अनाग्रही राखण्यािे प्रयत्न केलेले 
चदसतात. कोठल्याही एका चवचशष्ट संप्रदायाला त्यानंी आपणाला जखडून ठेवलेले चदसत नाही. 
उदाहरणाथव, त्याचं्या ‘िण’ या कचवतेत ‘सारी’ सुखदुःखे अंगावर कोसळत असतानाही आपले चित्त त्या 
सुखदुःखात अचधक गुंतचवले नाही तर– 

 
शवेटी शू्य उरते 
िण िणात चभजतो, चवरतो 
गोड गोड चमठी देतो 
त्यािी चमठी पकडायिी नसते 
शवेटी सारेि चवसरायिे असते 
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सव ंिचणकम् । सव ंसुखम् । 
 

असा चविार आला आहे. हा चविार त्याचं्या स्वतःच्या अनुभतूीशी जोडलेला असला पाचहजे; कारण यात 
वर्तणलेली चक्राया अनुभवाचशवाय सुिणार नाही. हा अनुभव फार मोलािा म्हणता येईल. ‘दुःख’ नावाच्या 
कचवतेतही त्यानंी, “दुःख मृत्यचू्या सावली सारखे असते. ते माणसाला एकाकी करते, त्याला भाजून काढते, 
खोल दरीत नेऊन पापािी बटबटीत फचलते दाखचवते, हे सवव खरे. पण हे सवव तटस्थतेने पाहू शकणाराला– 
 

...आचण अिानक वर नेते 
चनळ्या डोंगराच्या चशखरावर 
चदव्य मंचदराच्या महाद्वाराशी 
स्वतः अदृश्य बनून.” 
 

असे उद गार काचढले आहेत. ‘घर’ या कचवतेत ‘घर हे मोिािे माहेर आहे’ असे वर्तणले आहे. पण हे बाहेरिे 
दगडामातीिे घर नव्हे, कारण– 
 

घरात गंगा, युमना, सागर 
घरात अंबर, घरात चगचरवर 
 

असे अंतःकरणातल्या खऱ्या घरािे स्वरूप वर्तणले आहे. अशा बऱ्याि कचवता वािकाला आढळतील. कवी 
हा ‘नव्या प्रकाशािा नवा पाईक’ होऊ इत्च्छतो. तसे होण्यािी धडपड कवीच्या चित्तात अखंड िाललेली 
चदसते. आजच्या समाजात घराघराला अवकळा येत असलेली चदसली तरी ‘आजिा अंधार ही उद्याच्या 
प्रकाशािी पहाट आहे’ अशी श्रद्धा कवीने व्यक्त केलेली आहे. 
 

अनुवाद - कचवतामंध्ये कबीरव रवींद्रनाथ याचं्या कचवतािें काही अनुवाद आहेत. रवींद्राचं्या 
कचवतािंी चनवड योग्य म्हणता येईल. पण खरा कबीर गवसला नाही. कबीरात अनुभतूीिी मस्ती आहे. आचण 
साऱ्याि कमवकाडंािी रेवडी उडवलेली आहे. त्या कबीरािे दशवन झाले असते तर बरे झाले असते. पण 
अनुवाद चवभागामधली ‘सैिीिी मुत्क्तसूक्ते’ हा चवभाग अत्यंत संुदर आहे. मराठी साचहत्यात बौद्ध धमातील 
साधनमागव कोठेि आढळत नाही इतकेि काय पण खुद्द गौतम बुद्धाच्या चवभतूीमत्त्वािा मराठीच्या प्रािीन 
साचहत्यात उल्लेखही आढळत नाही. जेव्हा कोठे उल्लेख येतो तेव्हा अवहेलना केलेली आढळते. आधुचनक 
साचहत्यातही बुद्ध गौरव चवरळाि. अगदी अलीकडे थोडा बदल होत आहे असे चदसते. यामुळेही प्रा. कुलकणी 
यानंा बहुत ध्यवाद चदले पाचहजेत. सामा्यतः संस्कृत पचंडत वैचदक धमािे अचभमानी असतात. त्यानंा 
अवैचदक पथंाचवषयी अनादर वाटतो. अलीकडे धमानंद कोसंबीसारख्याचं्या प्रयत्नामुळे बौद्ध आचण जैन 
वाङ्मयािा अभ्यास सुरू झाला आहे व त्या पथंािे ज्ञान नव्या सुचशचितातं पसरत आहे. त्यामुळे बौद्ध आचण 
जैन साचहत्याकडे पाहाण्यािी दृष्टी चनवळत िालली आहे. महात्मा गाधंींच्या सवव-धमव-समभावनेच्या 
कल्पनेिा प्रभावही वाढत आहे. अशा पचरत्स्थतीत प्रा. कुलकणी यानंा औपचनषचदक साधनेबरोबरि बौद्ध 
पथंातील ध्यान-साधनेिा गौरव करावासा वाटला हे ठीकि झाले. सैिी हा बौद्ध धमातील चशन पंथािा साधु 
आहे. ‘नमु-अचमद-बुत्सु’ हा त्यािा गूढ नाममंत्र आहे. ‘नमः अपचरचमताय बुद्धाय’ हे त्यािे संस्कृत स्वरूप. तो 
‘सोऽहम्’ या वैचदक मंत्राशी जुळणारा आहे. सोऽहम् या मंत्राच्या जपाने साधक आपल्या जीवात्म्यािे 
परब्रह्माशी एकत्व साधण्यािा प्रयत्न करतो. त्यािप्रमाणे सैिी आपल्या जीवात्म्यािे बुद्धाशी एकरूपत्व 
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साधण्यािा प्रयत्न करीत आहे. सैिीने आपल्या या मुत्क्तसूक्तात आपली सवव साधना स्पष्ट केली आहे. ती 
वािकानंी काळजीपूववक वािावी. त्याचवषयी येथे अचधक चवस्तार करण्यािी गरज नाही. 

 
नव्या युगाच्या चनर्तमतीला नवा मानव पाचहजे आहे. त्यासाठी जु्या युगातल्या दोन भ्रमातूंन बाहेर 

पडावे लागेल. चवज्ञानािी पचरणती अणुशत्क्तचनमाणात झाली आहे. त्यामुळे युद्धावर आधारलेली सारी 
राजकारणे गताथव झाली आहेत. आत्मज्ञानाने सवव रूढ धमव चवफल केले आहेत. गाधंीजींनी आणलेला 
सत्याग्रहािा नवा चविार चवनोबाजींनी स्वातंत्र्योत्तर काळात अचधक पचरणत केला आहे. त्यानंी ‘जयजगत’ 
हा नवा उद घोष घुमचवला आचण चवज्ञान व आत्मज्ञान यािें सहकायव पुकारले. या नव्या युगाच्या चनर्तमतीिी 
स्वप्ने बाळगणारे कृष्ट्णमूतीसारखे जीवनािे नवचविारक जगभर पुढे आले पाचहजेत. नवबालकाच्या ज्मापूवी 
ज्म देणाऱ्या मातेला असह्य प्रसववदेनातूंन जाव े लागते. सध्या िालू असलेल्या चवर्श्गोंधळात या 
प्रसबवदेनािंी चि्हे आढळत आहेत. यातूनि नव्या चवर्श्ािा ज्म होणार आहे. ‘प्रसाद’कार यातील एक 
अल्प पाईक ठरले तरी पुरे. 

 
प्रा. कुलकणी याचं्या जीवनसाधनेत गुरुकल्पनेला चवशषे स्थान चदसते. ‘कोणताही मानव सद गुरू 

होण्याच्या लायकीिा असत नाही’ हा जीवनचसद्धातं त्याचं्याही लिात आला असेल. गुरू आचण चशष्ट्य यािें 
ऐक्य जेथे होते तीि अनुभतूीिी िरम अवस्था आहे. त्यािा फक्त ज्यािा त्यालाि अनुभव घेता येतो. तेथे मौन 
हेि व्याख्यान ठरते. ‘अहम् सोहम्’ ही देखील मावळतात. चवर्श् आचण चवर्श्ेर्श्र एकरूप होतात. ‘सा काष्टासा 
परा गचतः । 

 
२२ जुलै १९७२ 
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३५ 
 

णशवरामपंताचं्र्ा संगतीत 
 

“It may for ever be the role of the great Artist to push the present stage forward a litte, 
to evoke in advance the plenitude of that which would only announce itself tomorrow.” –
Romain Rolland 

 
मोठ्या लोकाशंी आपला संबधं असावा असे कोणाला वाटत नाही? म्हणूनि त्याचं्या िचरत्राशी 

आपल्या जीवनािा एखादा तरी धागा आपण जोडू पाहातो. कै. चशवरामपतं पराजंपे ‘आमच्या महाडिे’ या 
भावनेने लहानपणापासूनि मला त्याचं्याचवषयी आपलेपणा वाटे. चशवसमथांच्या पुण्यभमूीत वसल्यामुळे 
महाडला स्वदेशीिी िळवळ सहजि गाजली. मला स्वतःस त्या काळिी आठवण नाही. मात्र 
चशवरामपतंाचंवषयीिी एक तत्कालीन करुणकथा अद्याचप चतकडील लोकाचं्या स्मरणात आहे. चटळकाचं्या 
बरोबरीने त्याकाळी ‘लोकमा्य’ पदवी पावलेल्या चशवरामपतंानंा कठोर कारागृहवासािी चशिा झाल्यािे 
ऐकून त्याचं्या मातोश्रींना भयंकर धक्का बसला आचण त्यानंी अंथरूण धरले. चशवरामपंतािंी सुटका 
झाल्यानंतरही त्यानंा आपल्या मातोश्रींना लगेि भेटावयास जाता आले नाही. महाडला ते आपल्या घरी 
चशरले, त्यावेळी त्याचं्या मातेिा मृतदेह स्मशानाकडे नेण्यात आला होता. चशवरामपतं तडक स्मशानाकडे 
धावले आचण मातृदेह चदसताि ‘मातोश्री, अपराधी आहे!’ असे म्हणत धुळीत कोसळले! 

 
चशवरामपतंाचं्या ‘काळ’ पत्रातील चनवडक लेखािंी पुस्तके सरकारने जप्त केली असताही ती 

गळाठ्यातून क्वचित हाती लागत. त्यातील ‘चवषासाठी कंठशोष’, ‘चशवाजीिे पुण्याहवािन,’ ‘चदल्लीिे तख्त 
आचण भाऊसाहेबािंा घण’, ‘कानपूरिी चवहीर’ इत्यादी स्वातंत्र्यरसाने उिबंळणारे लेख अद्याचप आठवतात. 
चशवरामपतं महाडला फारसे येत नसल्यामुळे त्याचं्या दशवनािा अथवा त्यािें व्याख्यान ऐकण्यािा योग 
लवकर आला नाही. लो. चटळक मंुबईस शवेटच्या दुखण्याने पछाडले गेले असता त्याचं्या जयंतीच्या चदवशी 
चशवरामपतंािें व्याख्यान झाले. यावळेी चशवरामपतंानंा मी प्रथम पाचहले. ‘राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या आड आपले 
जाचतभेद येत असतील तर अर्श्त्थाम्याप्रमाणे ‘इयं सा जाचतः पचरत्यक्ता ।’ असे आपण म्हटले पाचहजे, असे 
त्या व्याख्यानात त्यानंी प्रचतपाचदले होते. लोकमा्यािंा पुढे लवकरि अंत झाला. चशवरामपतंाचं्या ‘स्वराज्य’ 
साप्ताचहकािा पचहला अंक चनघाला, त्याति चटळकािंा मृत्युलेख चलचहण्यािा त्याचं्यावर दुधवर प्रसंग आला! 

 
चटळकािंी पुण्यचतथी ही असहकाचरतेिी जयंती ठरली. चशवरामपतंानंी उत्साहाने असहकाचरतेिा 

स्वीकार आचण प्रिार केला. याचनचमतत त्यािंी भाषणे मंुबईस ऐकावयास चमळाली. त्यावळेी शाळामंधून पदके 
वाटली जात होती. त्या पदकावंर एक जखमी झालेला कहदी आचण त्याच्या जोडीला एक युरोपीय अशी दोन 
चशपायािंी चिते्र काढलेली होती. या पदकािंा उल्लेख करून ‘कहदी चशपायािा हात मोडून तो त्याच्याि 
गळ्यात अडकवनू देण्यािे परोपकारािे कृत्य युरोपकर नेटाने करीत आहेत,’ अशा प्रकारिी उपरोधपूणव 
टीका चशवरामपतंानंी आपल्या भाषणात केली. िनी रोड स्टेशनावर एका पारशी गृहस्थाने, ‘असहकाचरतेिी 
िळवळ िालली आहे चतच्याबद्दल आपणास काय वाटते?’ असे चविारले असता, त्यानंी अगदी चनियी सुराने 
उत्तर चदलेले मला ऐकावयास चमळाले. 
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१९२१ च्या उ्हाळ्यात महाड येथे चजल्हा पचरषदेिे अचधवशेन झाले, त्यावळेी त्यािंी एकदोन 
व्याख्याने तेथे झाली. त्यातील एका व्याख्यानात ‘कहदुस्थान आचण रचशया यािंा काही दैवी संबंध चदसतो,’ 
असे मत त्यानंी व्यक्त केले. झारच्या जुलमी अचधकाऱ्यािंा खून करणारे अनार्तकस्ट क्रााचंतकारक व 
कहदुस्थानातील अत्यािारी युवक, अकहसा व शरीरश्रम यािंा उपदेश करणारा काउंट तॉलस्तॉय आचण 
सत्याग्रह व खादी यािंा संदेश सागंणारे महात्मा गाधंी, या दोनही चपढ्यातंील लोकाचं्या राजकारणाप्रमाणे 
आजिीही रचशयातील कम्युचनस्ट समाजपद्धती आचण कहदूस्थानातील तरुण समाजसत्तावादी पि याचं्यातही 
चदसून येणारे साम्य पाचहले म्हणजे चशवरापंतंानंी प्रचतपाचदलेले मत पटण्यासारखे आहे. 

 
राष्ट्रीय चशिणाचवषयी चशवरामपतंानंा आस्था वाटत असे. यामुळेि माझा त्याचं्याशी संबधं वाढत 

गेला. चजल्हा पचरषदेसाठी आले असता महाडच्या राष्ट्रीय शाळेला त्यानंी लहानशी देणगी चदली होती. 
चटळक महाचवद्यालयात ‘तकव संग्रह’, ‘कुवलयानंद’, ‘अथवसंग्रह’, इत्यादी चवषय ते आवडीने शवेटपयंत 
चशकवीत असत. १९२५ च्या उ्हाळ्यात अहमदनगर येथे राष्ट्रीय चशिण पचरषदेिे दुसरे अचधवशेन भरले 
तेव्हा चशवरामपतं अध्यि होते. असहकाचरतेिा पूर ओसरून गेल्यामुळे चवद्यार्थ्यांिी संख्या सगळीकडे घटू 
लागली होती. समारोपाच्या वळेी चशवरामपतंानंी फार कळकळीिे उद गार काढले : “‘आपले स्त्य िोखून 
घेणारी बालके कोठे आहेत’ अशा वास्तल्याने चवव्हल झालेल्या मातापं्रमाणे तुम्हा चशिकािंी आज अवस्था 
झाली आहे!” असे हृदयाला वधूेन टाकणारे ते शब्द होते. 

 
पुण्यास आल्यानंतर चशवरामपतंािंी आणखी काही भाषणे मी ऐकली. सायमन कचमशनच्या वळेिे 

शचनवारवाड्यासमोर झालेले त्यािें भाषण काळा’िी आठवण करून देणारे झाले असे सागंतात. दुदैवाने मी 
त्यावळेी पुण्यात नव्हतो. पुढे सर परशुरामभाऊ कॉलेजमध्ये ‘शाकंुतलातील सौंदयवस्थळे’ यावर त्यानंी चदलेले 
व्याख्यान मात्र मी कधीही चवसरणार नाही. वक्तृत्व आचण चविार यािंा अत्यंत उत्कषव त्या व्याख्यानात 
झालेला पाहावयास चमळाला. रवींद्रनाथ ठाकूर आचण बाबू अरकवद घोष यािें काचलदासावरील लेख अत्यंत 
श्रेष्ठ समजले जातात. चशवरामपतंािें हे भाषण रचसकतेच्या दृष्टीने त्या लेखाचं्या तोडीिे झाले. व्याख्यानाच्या 
नावावरून पुष्ट्कळ लोकािंी शाकंुतलातील शृगंारप्रसंग ऐकावयास चमळतील अशी भोळसट आचण उथळ 
कल्पना झाली होती. परंतु काचलदासािा दुष्ट्यंत हा कोणी रंगेल वृत्तीिा उल्लू पुरुष नसून राजधमव पाळणारा 
एक धीरोदात्त राजषी आहे. अनपत्यतेमुळे त्यािा गृहस्थधमव खंचडत होऊन आपल्या कुलािा संपूणव लोप 
होणार यामुळे तो सुखात असूनही दुःख भोगीत आहे. अशा धमववृत्तीच्या दुष्ट्यंतािे जीवन कलापूणवरीतीने 
रंगचवण्यात काचलदासाने आपले सगळे प्रचतभासामर्थ्यव विेले आहे. शृगंारापेिा करुणाला आचण चवलासापेिा 
धमवभावनेला शाकंुतलात अचधक महत्त्वािे स्थान देण्यात आलेले आहे. अशी स्वतंत्र चविारसरणी प्रस्थाचपत 
करून त्या दृष्टीने शाकंुतलातील सौंदयािी स्थळे कोणती यािे त्यानंी अत्यंत मनोहर भाषेत चवविेन केले. हे 
व्याख्यान अडीि तासापंयंत िालले होते आचण श्रोतृवगव शवेटपयंत मंत्रमुग्ध झालेला चदसत होता! त्यावळेिे 
अध्यि कै. प्रो. लक्ष्मणशास्त्री लेले यानंा दुष्ट्यंतािे िचरत्र पसंत नसल्याकारणाने त्यानंी एका स्वतंत्र 
व्याख्यानात काचलदासाच्या दुष्ट्यंतापेिा भवभतूीच्या रामािे अचधक महत्त्व आहे असे प्रचतपादन केले. श्री. न. 
कि. केळकर हे लेल्याचं्या व्याख्यानाला अध्यि होते. ‘शाकंुतल चलचहण्यात पुत्रप्राप्तीिे महत्त्व वणवन 
करण्यािा काचलदासािा हेतू आहे, असे चशवरामपतंानंी साचंगतले असल्यास ते अत्यंत अरचसकपणािे चवधान 
आहे’, असे त्यानंी म्हटले. भवभतूीच्या रामािा चविार वगळला आचण शाकंुतलािाि सामग्र्याने चविार केला 
तर दुष्ट्यंतािी भचूमका चशवरामपतंानंी वर्तणल्याप्रमाणेि समजावयास हवी असे मलाही वाटते. कलाचवलास 
हाि काचलदासािा हेतू आहे हे चशवरामपतंानंीही स्पष्ट केले होते. काचलदासाला एखादा चवचशष्ट उपदेश 
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करावयािा नाही हे खरे असले तरी मानवी जीवनािे अत्यंत भव्य दशवन त्याने आपल्या कलाकृतीने जगापुढे 
माडंले आहे. चशवरामपतंानंी दाखचवल्याप्रमाणे दुष्ट्यंताच्या भचूमकेिा अथव केला तरि ती भव्यता प्रतीत होते. 

 
चशवरामपतंाचं्या वक्तृत्वािा प्रभाव काही असामा्य होता. व्याख्यानाच्या वळेी ते ताठ उभे राहत. 

त्यािंी मूती भव्य व देखणी होती आचण त्यांिा आवाज मधुर व खणखणीत होता. ते अचभनय फारि थोडा 
करीत. केवळ हाताच्या एकया तजवनीवर त्यांिा भर असे. क्वचित उजव्या हाताच्या तजवनीिे टोक डाव्या 
तजवनीच्या टोकावर ठेवनू ते मुद्यािी गोष्ट दशववीत. त्याचं्या वाणीत काव्य आचण नाय या दोघािंाही समावशे 
असे. श्रोत्यानंा गदगदा हसवूनही ते स्वतः गंभीर राहत. क्वचित मंदत्स्मत मुखावर झळके. उच्चार अत्यंत स्पष्ट 
आचण शुद्ध, वाक्यरिना केवढीही प्रदीघव झाली तरी चवशषेणािें चवशषे्ट्याशंी, कत्यांिे चक्रायापदाशंी आचण 
वाक्यातील चनरचनराळ्या अंशािें परस्पराशंी अनुसंधान िुकत नसे. चवषयािे अनेक धागे बनवनू त्यािंी 
एकमेकात गुंफण करताना त्यािें. व्यवधान तुटत नसे. चविारसरणी अत्यंत तकव शुद्ध आचण भाषेिी माडंणी 
चवरोध, वक्राोक्ती, प्रश्न, दृष्टा्त, उत्पे्रिा, रूपक इत्यादी चवचवध अलंकारानंी नटलेली असे. श्रोत्याचं्या भावना 
प्रिबु्ध करून, वीर, अद भतु, शातं करुण इत्यादी चवचवध रसािंी चनर्तमती करण्यािे त्यािें प्रचतभासामर्थ्यव 
अवणवनीय होते. या सवव गुणािंा उपयोग पारतंत्र्यािी िीड, स्वातंत्र्यािी तळमळ, ध्येयवादािी आवड आचण 
आशावाद यािंा उत्कषव करण्याकडे होत असल्यामुळे, त्यािें व्याख्यान म्हणजे एक उच्चप्रकारिे चशिण असे. 
आपला चवषय थोडा थोडा, घोळून घोळून सागंण्यािी त्यािंी एक चवचशष्ट शलैी होती. त्यामुळे त्याचं्या 
व्याख्यानाला रंग भरण्यास थोडा वळे लागे. परंतु रसोत्कषव झाल्यावर आपला वेळ चकती गेला यािे श्रोत्याला 
भान न राचहल्यामुळे तो कधी कंटाळत नसे. मध्येि प्रश्न चविारून चवषयाला कलाटणी देण्यािी त्यािंी रीत 
होती. स्वरािें रसानुकूल आरोह-अवरोह करून श्रोत्याचं्या मनात चवचवध चवकार जागृत करण्यािे त्यािें 
सामर्थ्यव असाधारण होते. महाराष्ट्रात चशवरामपतंाचं्या पूवीही चकत्येक नामाचंकत वक्ते होऊन गेले आचण 
त्याचं्या चपढीतही अगदी नव्हते असे नाही. परंतु ‘चशवरामपतंी वक्तृत्व’ म्हणून काही अपूवव होते. आजही 
त्याचं्यामागे महाराष्ट्रात त्या तोडीिे वक्तृत्व कोठेही ऐकावयास चमळत नाही. 

 
चशवरामपतंािें लेखन त्याचं्या वक्तृत्वासारखेि असे. त्याचं्या लेखािें मथळे अत्यंत िटकदार व 

चजज्ञासा जागतृ करणारे असत. संस्कृतमधील सवव शास्त्रगाभंीयव, प्राकृत कवींिा गोड चजव्हाळा आचण इंग्रजी 
वाङ्मयातील प्रखर स्वातंत्र्यपे्रम या गुणािंा त्याचं्या लेखनात रमणीय संगम आढळून येई. इतकी शुद्ध, 
अळंकृत, रसपूणव आचण ध्येयवादाने भारलेली भाषापद्धती मराठीत अ्यत्र सापडत नाही. 

 
शुद्धता आचण सूक्ष्मता हे त्याचं्या लेखनातील दोन महत्त्वािे गुण होत. एकदा चनवृचत्तनाथाचं्या 

गीतेवरील गं्रथािी ‘केसरी’त जाचहरात आली होती. ज्ञानेर्श्रीच्या अनुकरणाने ‘चनवृते्तर्श्री’ असा शब्द 
प्रकाशकाने बनचवला होता. चशवरामपतंानंी त्या शब्दाचवषयी आिेप घेतला. ‘भाल्या’तील ‘चवद्याथी की 
धंद्याथी’? असले शब्द पाहून त्यानंा िीड येई. शुद्धतेिे भोक्ते असूनही सावरकराचं्या भाषाशुद्धीच्या िळवळीस 
त्यािंा चवरोध होता. श्री. केळकर यानंी आपल्या चटळक िचरत्रात अनुस्वारािंी हकालपट्टी केलेली पाहून, 
‘केळकरानंी मराठी भाषेिा चतलक पुसून टाकला!’ असे ते म्हणत. वतवमानपत्रात आिरटपणािे लेख येऊ 
लागल्यािे पाहून त्यानंा खेद होई. ते म्हणत, ‘वतवमानपत्रात काय चलहाव ेयाबद्दल आमच्या वेळी मोठा चविार 
करावा लागे. आता काय चलहाव ेआचण काय चलहू नये हा चववके मुळीि उरला नाही!’ 

 
लेखनशुद्धीप्रमाणेि उच्चारशुद्धीिीही गोष्ट झाली आहे. हल्ली बहुतेक सुचशचित लोकाचं्या तोंडीदेखील 

अशुद्ध उच्चार जाऊन बसले आहेत. ‘राजकारण’ करताना ‘लोकमा्या’ंिे, ‘लोकनायका’ंिे, ‘देशबधूं’िे, 
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‘देशभक्ती’पूववक नाव चनघते. ‘लोकचशिणा’ने ‘लोकशक्ती’ वाढचवण्यािा प्रयत्न िाललाि आहे. कवी 
‘उपमा’ देतात. चशिक ‘उपदेश’ करतात. चवद्याथी ‘रसपाना’ला जुळतात. बायकानंा आपला ‘अपमान’ 
झालेला सहन होत नाही. ‘अपकारा’िी फेड ‘उपकारा’ने करण्यात ‘उपयोग’ वाटेनासा झाली आहे. अशी 
उच्चारािी भ्रष्टता बोकाळली आहे! ‘असहकाचरता’ या शब्दाने तर बहुतेक वक्त्यािंी ताराबंळ उडे. त्यािा ते 
‘असहकाचरता’ असाि उच्चार करीत. शुद्ध उच्चारािंी मोहीम सुरू करण्यािा काळ आला आहे. 
चशवरामपतंाचं्या उच्चारशुद्धतेिे कसोशीने अनुकरण करणे अवश्य आहे. 

 
सूक्ष्मता हा त्यािंा दुसरा गुण म्हणून साचंगतला. सूक्ष्मतेसाठी ते फार जपत असत. आपल्या 

चलचहण्यातील प्रत्येक चवधान प्रमाणशीर असाव े याबद्दल ते दिता बाळगीत. कोणत्याही चवषयावरील 
साधकबाधक सवव प्रमाणािंा चविार करून ते आपली माडंणी करीत. त्याचं्या लेखनात िूक अशी क्वचित 
सापडेल. आपल्या मनािे समाधान होईतो ते लेखनाला प्रवृत्त होत नसत आचण आपल्या लेखनाने स्वतःिे 
पूणव समाधान होईतो ते त्यािी प्रचसद्धी करीत नसत. त्यािंा ‘अथवसंग्रह’ छापला जात असता महाडास त्यािंी 
व माझी थोडा वळे भेट झाली. मी त्यावळेी ‘मीमासंा’ वािीत आहे हे त्यानंा कळल्यामुळे आपल्या पुस्तकािंी 
स्थूलमुचद्रते त्यानंी मायया हाती चदली आचण ‘यात काही िूक झाली असेल तर पहा’ असेही म्हटले. यात 
त्यािंी खरी चवद्यार्तथवृत्ती आचण त्यािंा सूक्ष्मतेिा कटाि हे गुण प्रकट होतात. १ ऑगस्ट १९२८ रोजी चटळक 
पुण्यचतथीचनचमत्त श्री. दादासाहेब खापडे यािें चिरंजीव बाबासाहेब यािें श्री. केळकर याचं्या अद्यितेखाली 
चटळकस्मारक मंचदरात व्याख्यान झाले. चटळकािंी स्तुती गाधंींच्या कनदेचशवाय पुरी होत नसल्यामुळे 
बाबासाहेबानंी गाधंींिी यथात्स्थत अवहेलना केली. अध्यिीय समारोपात केळकरानंी बाबासाहेबािंी स्तुती 
करून ‘प्रवर्तततो दीप इव प्रदीपात’ या काचलदासोक्तीप्रमाणे दादासाहेबापं्रमाणेि बाबासाहेबािें वक्तृत्व आहे 
असे म्हटले. या व्याख्यानाला दुदैवाने मी हजर होतो. या व्याख्यानावर चशवरामपंतानंी पुढे 
‘चित्रमयजगत’मध्ये लेख चलचहला. त्यासाठी माझी मुद्दाम गाठ घेऊन मजजवळ त्यानंी अत्यंत बारकाईने 
िौकशी केली. आपणाला लेख चलहावयािा आहे यािा सुगावाही मला लागू चदला नाही. साधनसामग्री गोळा 
करण्यात अशी चनरलसता ते दाखवीत. 

 
चशवरामपतं हे श्रेष्ठ कलोपासक होते. ही त्यािंी कला त्याचं्या सवव जीवनात भरून राचहलेली होती. 

घरी त्यािें वागणे अगदी साधेपणािे असे. परंतु त्याचं्या प्रत्येक कृतीत कलापे्रम चदसून येई. घरी िार मंडळी 
जेवावयािी असतील तर ते केळीिी पाने तयार करताना नीट मोजून कापतील आचण काळजीपूववक पुसून 
रिून ठेवतील. गोंधळ आचण गडबड त्यानंा मानवत नसे. एकेक काम संथपणाने, पण कुशलतेने करण्यािी 
त्यािंी रीत असे. मयुरमंडळात एखाद्या आयेिी बारीक ििा िालू झाली की, कंटाळून कसातरी अथव करून 
टाकण्याकडे श्री. ‘मुकंुदराय’ चमरजकर यािंी क्वचित प्रवृत्ती होई. अशावळेी चशवरामपतं म्हणत, ‘जरा थाबंा, 
आम्हाला नाहीि अथव लागला तर मग करू तुमच्या स्वाधीन!’ गोड शब्दाने आचण लहानशा कृतीने माणसािे 
मन कजकून घेण्यािी त्यािंी चवलिण हातोटी होती. एकदा मी महाडाहून पुण्यास आलो असता सहज त्यािंी 
भेट घेतली. आपले ‘स्वराज्य’ पत्र आचण छापखाना ही त्यानंी हातावगेळी केली होती. मला पाचहल्यावर 
अचभप्रायाथव जमलेल्या पुस्तकापंैकी दीडदोनश े पुस्तके महाडच्या वािनालयासाठी देणगी म्हणून त्यानंी 
मायया स्वाधीन केली व ‘अहल्याजार’ नावािे एक काव्य त्यानंी चवद्यार्तथदशते केले होते त्यािी एक छापील 
प्रत मला ‘भेट’ म्हणून चदली. मी कधीही आलो तरी माझी िौकशी करून माययाशी ते स्नेहभावाने बोलत. 
सामा्यतः त्यािंा स्वभाव चवशषे बोलका नव्हता. तथापी एकदा बोलू लागले म्हणजे ते चवपुलतेने बोलत, 
त्याचं्या वक्तृत्वािे सवव गुण त्याचं्या खाजगी संभाषणातही पाहावयास चमळत. 
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स्वतंत्रता आचण सरस्वती या त्याचं्या कलेच्या दोन अचधष्ठात्या देवता होत्या. पारतंत्र्यािे शल्य त्याचं्या 
हृदयात खोल घुसलेले होते. स्वतंत्रतेिी त्यानंी चजवतं तळमळ होती. पचरत्स्थतीच्या प्रचतकूलतेमुळे त्यानंा 
प्रचतरुद्ध केल्यामुळे ते आपला काळ सरस्वतीच्या सेवते घालवीत. ‘मयरूमंडळा’ प्रमाणे ‘ज्ञानेर्श्र मंडळ’ 
काढाव ेआचण त्यात ज्ञानेर्श्रीिी ििा करावी, अशी त्यानंी एकदोन वळेा आग्रहाने सूिना केली. त्याप्रमाणे 
पुढे ‘ज्ञानेर्श्रमंडळ’ चनघालेही होते. चटळक महाराष्ट्र चवद्यापीठाने ‘वैचदक संशोधन मंडळ’ काढल्यानंतर ते 
त्याच्याही बठैकींना येत. रोज कोणत्या ना कोणत्या तरी चवषयािा त्यािंा चविार िालू असे. अंतकालापयंत 
त्यािें वािनलेखन सुरू होते. अध्ययनािे नवीन नवीन चवषय ते हाती घेत होते. 

 
अवािीन कवींपेिा प्रािीन कवींवर त्यािें अचधक पे्रम असे आचण मराठी कवींपेिा संस्कृत कवींवर 

त्यािंा अचधक लोभ होता. संस्कृत कवींतही काचलदासावर त्यािंी चवशषे भक्ती होती. काचलदासाच्या 
‘शाकंुतला’ संबधंी त्यानंी आपल्या आयुष्ट्यात अनेक प्रकारिे लेख चलचहले आहेत. ‘काचलदासाने न चलचहलेले 
नाटक’ हा त्यािंा लेख म्हणजे शाकंुतलािी संुदर पुरवणी झाली आहे. काचलदासाचवषयी बोलताना आचण 
चलचहताना त्यानंा कधीि कंटाळा येत नसे. अगदी शवेटच्या काळात त्यानंी आपल्या नातवाला ‘शाकंुतल’ 
चशकचवले आचण त्यावेळी ‘चित्रमयजगत’, ‘लोकचशिण’ इत्यादी माचसकातूंन त्यासंबधंी लेख चलचहले. 
शाकंुतलावर केलेल्या त्याचं्या अप्रचतम भाषणािा वर उल्लेख आलाि आहे. 

 
ज्ञानेर्श्रीच्या प्रारंभी गणेशािे रूप वर्तणताना दशवनािंा उल्लेख आला आहे. त्यासंबंधी एक लेख त्यानंी 

‘ज्ञानेर्श्र मंडळ’ सुरू झाल्यानंतर चलचहला. तो ‘चित्रमयजगत’मध्ये आला आहे. 
 
बचहणाबाईंना आपल्या अभगंातून आपल्या पूववज्मािंी माचहती चदली आहे त्याचवषयी त्यानंी एक लेख 

चलचहला होता. मराठीतील वदेा्तपर गं्रथ चलचहण्याच्या पद्धतीवर एक लेख चलहून संतकवींच्या 
लेखनपद्धतीिी संस्कृतातील शास्त्रीय लेखकाचं्या लेखनपद्धतीशी त्यानंी तुलना केली होती आचण मराठी 
कवींच्या गं्रथािें शास्त्रशुद्ध परीिण करून त्यातील चविारािंी तकव शुद्ध माडंणी केली पाचहजे असे प्रचतपाचदले 
होते. 

 
चशवरामपतंाकंडे संस्कृत चवषयातील शकंा चविारण्याकचरता काही वळेा मी गेलो. त्यािंी 

चवद्याचभरुिी इतकी उत्कट होती की, ‘तुम्ही फार िागंल्या शकंा काढता. येथे वरिेवर येत जा. आपण 
चनरचनराळ्या चवषयावंर ििा करू’, असे त्यानंी मला चनत्यािे चनमंत्रण चदले. त्याप्रमाणे बऱ्याि बठैकींत 
चवचवध प्रश्नावंर ििा झाली. लो. चटळक, डॉ. भाडंारकर अथवा प्रो. चज्सीवाले याचं्याप्रमाणे 
चशवरामपतंाचं्याजवळ स्वतःिा चवस्तृत गं्रथसंग्रह नव्हता. तथापी एखाद्या चवषयािा अभ्यास आरंचभला म्हणजे 
नाना चठकाणाहूंन त्यासंबंधािी सवव पुस्तके ते गोळा करीत आचण पूणव अवलोकन केल्यानंतर मग त्यािे 
प्रचतपादन करीत. संस्कृतामधील बहुतेक सवव चवषयािंा त्यािंा व्यासंग असे. ्याय, व्याकरण, मीमासंा 
इत्याचदकासंाठी जु्या शास्त्री-पचंडताजंवळ त्यानंी चकत्येक वषे पद्धतशीर अध्ययन केले होते. संस्कृतातील 
चवचवध शास्त्रगं्रथ मराठीत सुबोध रीतीने आणण्यािी त्यािंी आकािंा असे. 

 
या दृष्टीने वैशचेषकािंा ‘तकव संग्रह’ आचण ‘नैय्याचयकािंी तकव भाषा’ या दोन गं्रथािंी त्यानंी मराठीत 

भाषातंरे केली. ्यायभाष्ट्य, वैशचेषकभाष्ट्य आचण मीमासंाभाष्ट्य ही मराठीत आणण्यािा त्यािंा चविार होता. 
परंतु ्यायभाष्ट्याच्या त्क्लष्टतेमुळे आचण मीमासंाभाष्ट्याच्या शुद्ध संचहतेिीि त्याचं्या काळी उणीव असल्यामुळे 
त्यानंा आपला चविार मूतव स्वरूपात आणता आला नाही. मुळशी प्रकरणात तुरंुगात असता त्यानंी 
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मीमासेंवरील ‘जेचमनीय ्यायमाला’ या सुप्रचसद्ध गं्रथािा सूक्ष्म अभ्यास केला. त्यावेळी त्यानंा पेत््सलि एक 
तुकडा िोरून आपल्यापाशी बाळगावा लागला होता. पुढे तुरंुगातून बाहेर आल्यानंतरा त्यानंी ‘अथवसंग्रह’ 
नामक गं्रथ चलचहला. ‘तकव संग्रहा’िे भाषातंर उत्तम झाले असले तरी ते चवद्यार्थ्याला चवषय समजण्याच्या 
दृष्टीने सुलभ वाटत नाही. चटळक महाचवद्यालयात ‘तकव संग्रह’ चशकचवताना चवषय सुलभ करून कसा सागंावा 
यािा त्यानंा अनुभव चमळाला, आचण ‘अथवसंग्रहा’िे भाषातंर करताना त्यानंी त्या अनुभवािा उपयोग करून 
चवषय अत्यंत सुलभ रीतीने माडंला. ‘अथवसंग्रहा’च्या अध्ययनाने कोणाही चवद्यार्थ्याला मीमासेंिे मूल चसद्धातं 
समजून घेण्यािी िागंली सोय झाली आहे. हे पुस्तक म्हणजे शास्त्रीय त्क्लष्ट चवषय सुलभरीतीने कसा चलहावा 
यािा आदशवभतू वस्तुपाठ आहे. 

 
संस्कृतातील दाशवचनक वाङ्मयािा त्यािंा उत्तम अभ्यास होता. योगावरील अनेक संस्कृत गं्रथ 

त्यानंी अभ्याचसले होते. वदेा्त चवषयावरील एम. ए. च्या परीिेिी सवव पाचरतोचषके त्यानंी चमलचवली होती. 
साखं्यदशवनाचवषयी मात्र त्यानंा चवशषे पे्रम वाटत नसे. ‘त्यात पाचंडत्य, सूक्ष्म चविार फारसा नाही’ असे ते 
म्हणत. रामायण व महाभारत यािाही अभ्यास त्यानंी पुष्ट्कळ केला होता. भगवत गीतेसंबधंी त्यानंी काही लेख 
चलचहलेले आहेत. प्रस्थानत्रयीिी एकवाक्यता करण्यािी सापं्रदाचयक पद्धती त्यानंा मा्य नव्हती. त्यानंी त्या 
चवरुद्ध पुष्ट्कळ चठकाणी चलचहले आहे. पचंडत जगन्नाथरायाप्रमाणेि काव्यािी कोमलता आचण तकािी 
ककव शता यािंा त्याचं्या बुद्धीत मनोहर चमलाफ झाला होता. 

 
साचहत्यशास्त्रात ते अत्यंत चनष्णात होते. सवव रसातं करुणरस श्रेष्ठ होय, असा त्यािंा चसद्धातं होता. 

दृश्यसंसार िणभुगंर आचण ऐचहक सुख नर्श्र असल्यामुळे येथील सवव उलाढालीिा अंत दुःखात व्हावयािा. 
संसारािी चवरक्ती आचण परमेर्श्रािी भक्ती या दोनि शार्श्त मनोवृत्ती आहेत असे भारतीय संत-ऋषींिे 
तत्त्वज्ञान आहे. यामुळे काव्यात करुण आचण शातं या रसानंाि प्राधा्य येते. शृगंारातही चवप्रलंभािेि चवशषे 
महत्त्व आहे. पािात्त्य साचहत्यशास्त्रकारानंी देखील यामुळेि ‘रॅजेडी’ला महत्त्व चदले आहे. ‘प्रणचयनीिा 
मनोभगं’ या श्री. ठाकूरकसगाचं्या चित्रावंर ‘रत्नाकर’ माचसकात चशवरामपतंानंी एक टीकालेख चलचहला. तो 
शृगंाचरक समजून काही लोकानंी त्यािी टवाळी केली. वस्तुतः या चित्रामध्ये शृगंारापेिा चवरहज्य कारुण्यि 
अचधक दशवचवले आहे. आपल्या टीकालेखातही चशवरामपतंानंी ही गोष्ट चवस्ताराने दाखचवली आहे. प्रस्तुत 
लेखाच्या शवेटी ते म्हणतात, ‘दुदैवापुढे मनुष्ट्यािे काही िालत नाही. सगळे जग असेि आहे. या दुदैवी 
जगामध्ये परमेर्श्राच्या कृपेवािून दुसरी कोणतीही स्पहृणीय वस्तू नाही.’ यावरूनही त्यानंा करुणरसािे 
श्रेष्ठत्व कसे वाटत होते ते चदसून येण्यासारखे आहे. शाकंुतलातही करुणरसालाि प्राधा्य आहे हे त्यानंी 
आपल्या व्याख्यानात साचंगतलेले वर आलेि आहे. 

 
आपल्या साचहत्याने चशवरामपतंानंी देशभत्क्तरसािी मराठीत नवीनि चनर्तमती केली. देशाचभमान हा 

त्याचं्या हृदयातील स्थायीभाव होता. मराठ्याचं्या इचतहासातील शकेडो वीराचं्या स्मरणाने तो भाव जागृत 
होई. सह्याद्रीवर जागोजाग उभे असलेले चकल्ले आचण महाराष्ट्रात सववत्र पसरलेले गतकालच्या भाग्यलक्ष्मीिे 
स्मृत्यवशषे याचं्या दशवनाने तो उद्दीचपत होईल आचण चफतुरीसारख्या अधमपणाच्या गोष्टीने िवताळून त्याला 
चतखटपणा प्राप्त होत असे. चशवरामपतंाचं्या पूवी स्वातंत्र्यरसािे साचहत्य ही वस्तू मराठीत नव्हती. इंग्रजी 
वाङ्मयाच्या व्यासगाने चशवरामपतंानंी मराठीत या रसािी पचहल्याने प्राणप्रचतष्ठा केली आचण संसारालाि 
देशाचभमानाच्या योगाने परमाथािे रूप आणून चदले. संसार-कनदेच्या एकसुरावर प्रािीन मराठी वाङ्मय 
लागले असले तर योगचवलासाच्या एकसुरावर बरेिसे आधुचनक वाङ्मय लागलेले आहे. आपल्या जीवनाला 
उच्च आचण शुद्द हेतू लावनू चदल्याखेरीज त्याला सौंदयव लाभत नाही. समाजाच्या सुखात आपले सुख आचण 
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समाजाच्या उत्कषात आपला उत्कषव मानणे म्हणजे वदेा्ताला व्यवहारािे स्वरूप देणे होय. म्हणून 
व्यक्तीच्या सुखचवलासािे वणवन करणे हे वाङ्मयािे ध्येय होऊ शकत नाही. ध्येयवादाने जीवनचवकास होत 
जातो असे दाखवनू देणे हे साचहत्यािे महनीय कायव होय. चशवरामपंताचं्या साचहत्यात ही उच्च ध्येयदृष्टी सववत्र 
राखलेली आहे. 

 
चवर्श्ाच्या मागंल्यावर श्रद्धा नसेल तर साचहत्य चनराशावादी (Pessimistic) होते. संसारात चकतीही 

दुःखे येत असली तरी सत्यािा शवेटी जयि होणार असा श्रद्धावाद साचहत्यातून प्रकट झाला पाचहजे, असा 
त्यािंा कटाि होता. पािात्त्य वाङ्मयामध्ये काही श्रेष्ठ कलोपासक असे आत्स्तक नसल्यामुळे त्याचं्या 
वाङ्मयात चनराशावाद चदसून येतो. इचतहाससंशोधक राजवाडे यानंी शारदोपासक संमेलनात अध्यि म्हणून 
मराठी भाषेसंबधंी जे चनराशिेे उद गार काढले ते चशवरामपतंानंा आवडले नाहीत. ‘राजवाडे नेहमीि 
Pessimist असतात’ असे ते मजजवळ बोलले. आपल्या लेखातून ते सदैव आशावाद प्रकट करीत. ‘भासािी 
भचवतव्यता’ या चनता्त करुण लेखाच्या शवेटी ते म्हणतात : 

 
“पण हे भासाच्या आत्म्या, तू चनराश होऊ नको. परमेर्श्र या जगात जोपयव्त हयात आहे तोपयं्त 

दुष्ट लोकानंी चकतीही अपकार केले तरी कोणालाही चनराश होण्यािे कारण नाही. ज्याने बुडणारी श्रुती 
मत्स्यरूपाने तारली, ज्याने जवाळामंध्ये प्रचवष्ट झालेली सीतादेवी प्रत्यि अग्नीच्याि हातून श्रीरामिदं्राच्या 
हाती आणून चदली आचण ज्याने तुकारामाच्या अभगंािंी गाथा श्रीपाडुंरंगाच्या रूपाने इंद्रायणीच्या डोहातून 
कोरडीच्या कोरडी वर काढून आणली तोि परमेर्श्र तुययाही कचवतेच्या पाठीमागे उभा आहे! तो पहा! तो या 
जगातील जरुरीिी अशी कोणतीही गोष्ट नाहीशी होऊ देणार नाही.” 

 
चशवरामपतं हे बुद्धीने तकव वादी आचण भावनेने आत्स्तक होते. बुचद्धवादाने मनुष्ट्य अजे्ञयवादी बनतो. 

आत्स्तक्याच्या अनुभतूीसाठी शुद्ध भावनािंी आचण उच्च श्रदे्धिी आवश्यकता असते. आत्स्तक्यािा नाश होणार 
नाही अशा बेताने ते आपली तकव शक्ती िालवीत असत. ‘दोन काळोखातं तीन काजव्यािंा लुकलुकाट’ आचण 
‘श्रद्धा’ या लेखात या असल्या दोनही गुणािंी साि त्यानंी पटचवली आहे. ‘प्रस्थानत्रयीच्या एकवाक्यते’ चवरुद्ध 
चलचहल्याने व.े ओडल् मने शास्त्री जु्या ‘लोकचशिणा’त त्याजंवर रुष्ट झाले होते. संताचं्या गं्रथांवर बुचद्धवाद 
िालचवल्यामुळे कै. ‘गोकवदसुत’ कििाळकर त्याचं्यावर खवळले. कििाळकरािंा आचण त्यािंा स्नेह होता. 
कििाळकर आपणाला परमाथािे अनुभवी म्हणवीत चशवरामपतंािंा आचण त्यािंा सदा चवद्याचवनोद िाले. 
कििाळकरानंी म्हणाव.े “तुम्ही तार्तकक आहा. तुम्हाला संतािें ममव काही समजावयािे नाही.” चशवरामपतंानंी 
म्हणावे, “तुम्हाला काय अनुभव आला आहे तो तर आम्हाला ऐकू द्या” आचण शवेटी चनणवय न लागता वाद 
संपे. 

 
चशवरामपतंानंी आपले वाङ्मयिचरत्र चलहाव े अशी माझी इच्छा होती, चनदान चटळक 

महाचवद्यालयातील चवद्यार्थ्यांपुढे त्यानंी आपल्या वाङ्मयाबद्दल एखादे व्याख्यान द्यावे असा मी त्यानंा आग्रह 
केला. परंतु त्याचं्या शालीनतेमुळे ते झाले नाही. मात्र खासगी संभाषणात त्यानंी काही माचहती साचंगतली. 
पचहल्या चशिेच्या वळेी त्यानंा तुरंुगात योगाभ्यासािा नाद लागला होता. तुरंुगाच्या राहणीत खाण्याचपण्यािा 
आचण चनजण्याउठण्यािा चनयचमतपणा सक्तीनेि पाळावा लागतो. त्यानंाि एकयाला एकीकडे ठेवले 
असल्यामुळे अनायासे त्यास एकातं लाभला होता. बोलावयाला कोणीि भेटत नसल्यामुळे सहजि मौन घडत 
होते. त्याचं्या खोलीसमोरच्या अंगणात एक कडुकनबािे झाड होते. चफरता चफरता त्यािी हातास येणारी 
कोवळी पाने खेळ म्हणून िघळावी. असा त्यािंा योग्याला साजेल असा चदनक्राम िालला होता. तेथे 



 

अनुक्रमणिका 

योगमुद्रात चनष्ट्णात असणाऱ्या एका कैद्यािी व त्यािंी गाठ पडली. त्याच्या संगतीने करमणुकीसाठी त्यानंीही 
योगाभ्यास सुरू केला. हळूहळू त्यािंी त्या मागात प्रगती होऊ लागली, तेजािे ध्यान करता करता काळोख्या 
रात्री डोळे उघडल्यानंतरही खोलीत त्यानंा सववत्र प्रकाश चदसू लागला. असे चकत्येक चदवस िालले होते. 
एक चदवस असा प्रकाश पहात असता त्यासं मूच्छा आली आचण चकत्येक तास ते बेशुद्ध होऊन पडले! या 
अपघातामुळे पुढे त्यानंी तो अभ्यास सोडून चदला. या योगानुभवाच्या आधारे ‘चवष्ट्णुसहस्त्रनामा’वरील आपल्या 
संुदर लेखात त्यानंी पुढील प्रदीघव वाक्य चलचहले आहे : 

 
“अनेक चदवसाचं्या शुभ संस्कारानंी मनािे माचल्य चनमूवल होते, वासना गचलत होतात, भगवतंाच्या 

िरणारकवदािे आचण मुखारकवदािे ध्यान त्स्थरता पाव ूलागते. भगवतंािी कृपा होऊ लागते, भगवतंािी प्रत्यि 
मूती अंतःकरणामध्ये प्रकट होऊ लागते, त्याच्या त्या ओजािी नीलवणव, चनचित संुदर दु्यती आपल्या 
डोळ्याचं्या पुढे आचण पाठीमागे, आत आचण बाहेर, या बाजूला आचण त्या बाजूला, वर आचण खाली, चजकडे 
पहाव ेचतकडे व्यापलेली चदसू लागते. तनू रोमाचंित होते, कंठ सदगचदत होतो, नेत्र अश्रुपूणव होतात, मन 
वडेावनू जाते, या अदृश्य जगािा मात्र आधार सुटतो, परंतु त्या परमात्म्यािा पूणवहस्तावलंब हस्तगत होत 
नाही, अशा प्रकारिी जेव्हा अवस्था होते तेव्हा भत्क्तरसाने अंतबाह्य एकाकंार वृत्ती बनून जाते, तकाच्या 
पायावर उभी राहणारी बुद्धी लंगडी पडून या अल्प शरीरामध्ये कोंडलेले मन पे्रमाचतरेकाने सवव तै्रलोक्यामध्ये 
हषवचनभवर होऊन नािू लागते आचण हे अदृष्टपूवव, अश्रुतपूवव, अज्ञातपूवव असे अंगावर शहारे आणणारे अद भतु 
िमत्कार पचरदृष्यमान करचवणारा तो ब्रह्माडंािा मायावी गारुडी आहे तरी कोण? आचण तो असतो तरी 
कोठे? अशा चजज्ञासेने मन जेव्हा त्याच्याचवषयी चविार करू लागते, डोळे जेव्हा त्याला शोधू लागतात आचण 
‘हे देवा! हे प्रभो! हे भगवतंा! हे नारायणा!’ अशा अनेकपरींनी आपली गोंधळून गेलेली वाणी जेव्हा त्या 
सचच्चदानंदाला कारुण्याने हाका मारू लागते जेव्हा मनात कोंडलेले आियव वसंत ऋतूतील तरुपल्लवापं्रमाणे 
अंकुचरत होऊन मुखावाटे बाहेर पडू लागते आचण जेव्हा साचत्त्वक पे्रमरसािा ओघ गंगानदीच्या 
सहस्त्रमुखाप्रमाणे वाणीच्या सहस्त्रावधी वाटानंी अप्रचतबद्धपणाने आचण सवव मयादािें उल्लंघन करून सैरावैरा 
धाव ूलागतो, त्यावळेी देवाला आपण चकती नावानंी हाक मारीत आहो, एकाि देवाला हाका मारण्याला इतकी 
नाव ेकशाला पाचहजेत, ककवा एकदा ज्या नावाने हाक मारली तेि नाव चफरून एखादवळेी िुकून येत आहे 
की काय, असल्या िदु्र आचण िलु्लक प्रश्नाकंडे लि देण्याला कोणते मन जाग्यावर असते?” 

 
‘काळा’िी दहाही पुस्तके जप्त झाल्यानंतर चशवरामपंतांच्या हृदयावर जणू काय वज्रावात झाला! 

आपली पुस्तके त्यानंा आपल्या हातानंी चकत्येक चदवस जाळावी लागली! ‘भासािी भचवतव्यता’ या 
हृदयभेदक लेखात त्यानंी त्याबद्दलिी आपली मनःत्स्थती पुढीलप्रमाणे वर्तणली आहे : 

 
“भासा, ही गोष्ट झाली - तुझी नाटके जाळली - तेव्हा तू चजवतं होतास? तुयया डोळ्यादेंखत ही गोष्ट 

झाली असेल, तर ती पाहून तुयया मनाला काय वाटले असेल? तुझी होरपळलेली पुस्तके पहात असताना 
तुझे अंतःकरण होरपळून गेले असेल! तुयया पुस्तकातून अग्नीच्या ज्वाला चनघत असताना तुयया हृदयातूनही 
चततक्याि लाल क्राोधाच्या ज्वाला चनघाल्या असतील! तुयया जळणाऱ्या गं्रथातील आचण डोळ्यातंील चठणग्या 
एकदमि बाहेर पडल्या असतील! भासा, काही वळेाने तुयया पुस्तकािी आग चवझली असेल! पण तुयया 
मनािी आग कधीतरी चवझली असेल काय रे? बहुधा ते बाहेरिे अंगार धुमसण्यािे थाबंल्यानंतरही अनेक 
वषपेयंत तुयया अंतयामातील क्राोधागंार तसेि धुमसत राचहले असतील! तुझी नाटके जळलेली पाहून तू 
रडला असशील, ओरडला असशील, हळहळला असशील! त्या आगीच्या उष्ट्णतेने तुझे हातपाय गार पडले 
असतील! आचण त्या नाटकािंी प्रसचवत्री ती तुझीि जीभ दुःखाचतरेकाने वाकडी पडल्यानंतर कंठाच्या 
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अग्रभागी आलेले तुझे पंिप्राण त्या पेटलेल्या अिीवर आरूढ होऊन त्या सुप्रचसद्ध अर्तिराचद मागाने 
ब्रह्मलोकाला जाण्याला उत्कंचठत झाले असतील!” 

 
गुणाढ्याला आपली ‘बृहत्कथा’ आपल्या हाताने कशी जाळावी लागली यािे वणवन करून ते पुढे 

चलचहतात, “आपल्या शरीरातील अशा रीतीने रक्त आटवनू चलचहलेले गं्रथ, ते चलचहणारानंा चकती चप्रय असले 
पाचहजेत यािी कल्पना दुष्ट दुजवनाचशवाय दुसऱ्या कोणालाही आल्यावािून राहणार नाही.” 

 
चशवरामपतंानंा सृचष्टसौंदयािे चवलिण वेड होते. भासािे सृचष्टपे्रम खालीलप्रमाणे वर्तणताना यानंी 

जणू काय आपलाि अनुभव वर्तणला आहे : 
 
“चबिारा तंुगपववताच्या चशखरावर िढला असेल आचण तेथे एखाद्या नवशाद्वल भचूमकेवर अथवा 

पजव्यौघात चशलातलावर बसून त्या पववतािे सुळके गगनोदराला कसे टोिीत आहेत, कडे कसे तुटलेले 
आहेत, खोल दऱ्या कशा लाबंवर पसरल्या आहेत, त्यातून अरण्ये कशी वाढली आहेत, पाण्यािे धबधबे कसे 
पडत आहेत, नद्यािें उगम कसे होत आहेत, नवीन मेघािंी रिना कशी बनत आहे इत्यादी सृचष्टसौंदयािे 
अत्यद भतु देखाव ेतल्लीन मनाने पहात असता तदाकर वृत्ती होऊन, बाहेरिे काही चदसेनासे होऊन आचण 
बाहेरच्या सवव देखाव्यािे चित्र अंतयामामध्ये प्रचतकबचबत होऊन त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या अचद्वतीय आनंदािा 
आस्वाद घेत देहभान चवसरून चबिारा चदवसच्या चदवस ध्यानस्थ बसला असेल! एखादे फूल पाचहजे म्हणजे 
त्यािे कौतुक करीत तेथेि बसला असेल! चहरवीगार वनश्री पाहून त्याच्या प्रकृतीतील सत्त्व, रज आचण तम 
यािें रंगही हचरतवणव झाले असतील! कोचकळेिा आवाज ऐकून ती कोचकळा कोणत्या झाडाच्या माडीवर 
बसून हे मधुर गायन करीत आहे हे पाहण्यासाठी तो वेड्यासारखा चकती तरी चठकाणी चफरला असेल! मेघ, 
चवजा आचण पाऊस यािंी वणवने हुबेहूब करता यावी म्हणून पावसातून चकतीतरी वळेा तो चभजला असेल! 
िकोर िदं्रचकरण कसे प्राशन करीत आहेत आचण मेघोदकानंी िातकािी तृषा कशी शातं होत आहे हे 
आकाशाकडे टक लावनू पाहात असताना त्यािी मान चकतीतरी वळेा खडी झाली असेल! तो रात्रीच्या 
अंधरातून मुद्दाम एकटा चफरला असेल! चमत्रािंी संगती चकतीही सुखकर असली तरीसुद्धा एका्ताचशवाय 
सृचष्टसौंदयाशी आपली एकतानता बरोबर होणे शक्य नाही हे लिात आणून त्या चमत्रानंा िुकवनू तो एकटाि 
चकतीतरी वेळा अरण्यातील डोंगरापाशी आचण वृिापाशी कवींच्या रसात्मक भाषेत बोलत उभा राचहला 
असेल! तो जलाशयाच्या काठी बसला असेल आचण त्यात प्रचतकबचबत झालेली सभोवतालच्या वनश्रींिी चिते्र 
पाहाण्यात त्याने प्रहरच्या प्रहर घालचवले असतील!” 

 
केवळ सृचष्टवणवनासाठी त्यानंी गोकवदािी गोष्ट चलचहली. त्यात भमूीवरील आचण समुद्रावरील चवचवध 

रंगािंी दृश्ये त्यानंी चवस्तारपूववक वर्तणली आहेत. 
 
देशाचभमानािी वृत्ती असूनही त्याचं्या बुद्धीत परकीयािें गुण घेण्यािी शक्ती होती. उपचनषदाचं्या 

अभ्यासासाठी मला त्यानंी गॉफिे उपचनषदावंरील पुस्तक वािण्यािी चशफारस केली होती. त्यातील मते 
िुकीिी असली तरी अभ्यासपद्धती समजून घेण्यासाठी ते वािण्यासारखे आहे असे त्यानंी साचंगतले. 

 
‘काळा’तील लेखानंी ‘स्वातंत्र्यभावनेिे जनक’ अशी पदवी त्यानंा चमळाली असली तरी 

स्वातंत्र्यासाठी लोकसंघटना करणे आचण लहान लहान कायवक्रामातूंन क्राातंीिे सामर्थ्यव चनमाण करीत राहाणे 
हे त्याचं्या स्वभावात नव्हते. कल्पनेला कतृवत्वािी जोड नसली म्हणजे चतिा आवशे लुळा होत जातो. 
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चशवरामपतं हे तीव्र भावनेिे कवी होते, अदम्य उत्साहाने पचरत्स्थतीशी सतत टक्कर देणारे झंुजार वीर नव्हते. 
यामुळे त्याचं्या भावनाशील हृदयात आशा-चनराशािें शुक्ल-कृष्ट्णपि सदैव िालू असत. असहकाचरतेच्या 
ऐनभरात त्यािंी आशा पुनः पल्लचवत झाली होती. त्यािें ‘स्वराज्या’तील लेख ‘काळा’तील लेखाप्रमाणे नसत, 
असे म्हणण्यािी महाराष्ट्रात एक प्रथा पडली आहे. पण शातंपणे चविार केला असता हे म्हणणे योग्य नाही 
असे चदसून येईल. भाषेच्या दृष्टीने ‘काळा’तील काही लेखापेंिा चशवरामपतंाचं्या उत्तर वयातील लेख अचधक 
सरस आहेत. असहकाचरतेच्या काळात राष्ट्र उघडपणे बडंखोरीिी भाषा बोलू लागल्यामुळे वक्राोक्तीच्या 
कविािी गरज उरली नव्हती. सत्याग्रहाच्या कायवक्रामािा पाठपुरावा चशवरामपतंानंी ‘स्वराज्या’तून उक्तृष्ट 
प्रकारे केला. परंतु सत्याग्रह हे केवळ भावनेपुरतेि काव्य नसल्यामुळे चशवरामपतंानंा असहयोगात वगेळे 
कतृवत्व दाखचवता आले नाही. कतृवत्व हा त्यािंा चवशषे नव्हेि. साचहत्यािी त्यािंी मूळ प्रवृत्ती, 
‘घनःश्यामसुंदरािी संुदर भपूाळी’ यासारखे चकत्येक संुदर काव्यमय लेख ‘स्वराज्या’तून त्यानंी चलचहले. 
महाराष्ट्रातील बहुतेक सुचशचित वगव राष्ट्रसभाचवरोधी झाल्यामुळे चशवरामपतंािें काही िालले नाही. तथाचप 
त्यानंी आपल्या शक्तीप्रमाणे राष्ट्रातील नवीन चविारानंा पाकठबा चदला, आचण तरुण चपढीिी वाट मोकळी 
करून चदली. इतर लोकापं्रमाणे ते प्रगचतचवरोधी झाले नाहीत यात त्यािें वैचशष्ट्य आहे. तसेि 
जातीयवादाच्या संकुचितपणाने अनेक पुढाऱ्यानंा ग्रासल्यानंतरही चशवरामपतं त्यापासून अचलप्त राचहले, 
हेही लिात ठेवण्यासारखे आहे. तरुण महाराष्ट्र त्यािंा यासाठी सदैव ऋणी राहील. 

 
असहकाचरतेिी िळवळ ओसरल्यानंतर चशवरामपतंाचं्या चनराशा वृत्तीने पुनः उिल घेतली. १९२८ 

साली प.ं जवाहरलाल नेहरू यानंी स्वातंत्र्यसंघ काढून राष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या ध्येयािा प्रिार िालचवला. 
त्यावळेी पुण्यास पचंडतजींजवळ बोलताना त्यानंी थोडा चनराशावादि प्रकट केला. तथाचप आपल्या 
दुबवलतेमुळे राष्ट्रातील तरुण चपढीिी मागव अडला जाऊ नये म्हणून त्यानंी तरुणानंा चवरोध केला नाही. 
सामाचजकदृष्ट्या ते काही क्राांचतकारक होते, असे म्हणता येत नाही. तथाचप स्वातंत्र्यासाठी सामाचजक 
भेदािंा त्याग करण्यास ते सदा तयार असत. १९३० िे सत्याग्रह युद्ध पाहाण्यास त्यानंा आयुष्ट्य लाभले असते 
तर त्याचं्या आशावादाने पुनः डोके वर काढले असते. चशवरामपतंाचं्या अंतःकरणाच्या खोल कप्प्यात आपल्या 
कतृवत्वाबद्दल आचण राष्ट्राच्या भचवतव्याबद्दल चनराशा वसत असावी. प्रो. कीथ याचं्या मीमासेंवरील 
पुस्तकासंबंधी बोलताना, ‘युरोचपयन लोकािंी बुद्धीि आपल्या लोकाचं्या बुद्धीपेिा श्रेष्ठ आहे’ असे त्यानंी 
बोलून दाखचवले. जे करावयाला पाचहजे आहे ते करता येत नाही आचण जे करता येते ते करावयाला नको 
आहे अशी त्यािंी चवलिण अवस्था झालेली होती! असो. 

 
जीवनात केवळ बुद्धी, पाचंडत्य अथवा कलासामर्थ्यव असून जीवन सफल होत नाही. जीवनाच्या 

साफल्यासाठी श्रद्धा आचण त्याग यािंी चशदोरी भरपूर असावी लागते. त्यागाने श्रद्धा वाढत जाते. 
सत्यदशवनासाठी सववस्वािी आहुती देण्यािी तयारी असणाऱ्यालाि महात्म्याचं्या महासभेत मानािे स्थान 
प्राप्त होते. चशवरामपतं पराजंपे यानंा अशा महात्म्याचं्या पकं्तीत स्थान चमळाले नाही तरी त्या महात्म्याचं्या 
मागाने जाणाऱ्या असंख्य लोकामंध्ये त्यानंा अग्रभागी स्थान चमळाल्याखेरीज खचित राहणार नाही. 

 
१९३५-४१ 
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३६ 
 

एक आदशय जीवने- नाना कािे 
 

“This is the true joy in life, the being used for a purpose recognised by yourself as a 
mighty one, the being thoroughly worn out before you are thrown on the scrap-heap; the being 
a force of nature, instead of a feverish selfish little clod of ailments and grievances complaining 
that the world will not devote itself to making you happy. 

 
— G. B. SHAW 

 
१९२९ च्या उ्हाळ्यातील गोष्ट सासवण्याच्या ‘वैश्य-चवद्याश्रमा’िा वार्तषक उत्सव कनाटक केसरी 

श्री. गंगाधर देशपाडें याचं्या अध्यितेखाली व्हावयािा होता. आश्रमािी कीती सववत्र पसरली होती. पण मला 
मात्र प्रत्यि दशवनािा लाभ झाला नव्हता. या प्रसंगाने मी गेलो. चनसगवसौंदयाच्या चवपुलतेत आश्रमीय कायािे 
चित्र मला मोठे मोहक वाटले. तेथल्या चवद्यार्थ्यांच्या वागण्यातील मोकळेपणा, मुखावरील आनंदी वृत्ती आचण 
कामािी चशस्त, याचं्याबरोबरि जीवनातील शुचिभूवतता आचण तेजत्स्वता, या सवव गोष्टी मायया मनाला भेदून 
गेल्या आचण या शक्तीिे कें द्र मी पाहू लागलो. आश्रमातील राहाणीिा साधेपणा, चवद्यालयातील चवचवध 
चवभागािंा रेखीवपणा, या सवव गोष्टी पाहाता पाहाता मला त्यातील आत्त्मक सौंदयाने भारून टाकले. या सवव 
सौंदयािी जीवनमूती मी शोधक नजरेने तपासू लागलो, आिायव ढवण आचण शास्त्रीजी यािंा पचरिय होता. 
ढवणािंी कतृवत्वशक्ती आचण शास्त्रीजींिी भत्क्तवृत्ती याचं्या जोडीला आणखी एक तेजस्वी व्यक्ती असली 
पाचहजे अशी मला शकंा आली. कायवक्राम सुरू झाल्याबरोबर शास्त्रीजींच्याि वेषात असलेली, िपळपणाने सवव 
कामानंा िालना देणारी, अंगाने सडसडीत, मुखावर हास्य आचण डोळ्यातं बुचद्धमते्तिी िमक असणारी मूती 
एकदम ठळकपणे नजरेत भरली. थोड्या िवकशीनंतर कळले की, ते ‘नाना काणे’. 

 
नाना काणे यािंा माझा मूळिा पचरिय नव्हता. पुण्याच्या ‘लोकचशिणा’त त्यािें एकदोन लेख पाचहले 

होते. ‘कुलाबा समािारा’त त्याचं्या अचलबागेतील व्याख्यानािंा एकदोनदा साराशं पाचहला होता. पण 
तेवढ्याने त्याचं्या स्वभावािी कल्पना कशी येणार? उत्सवाच्या गदीत नानाशंी बोलण्यासवरण्यािी संधी 
चमळाली नाही. तथाचप आश्रमािा सूतचवभाग मी पाचहला त्यावळेी तेथील चनरचनराळे नकाश,े खादीचवषयक 
यथाथव कल्पना येईल असे तक्ते आचण व्यवत्स्थतपणे लावनू ठेवलेले सूत, िरखे माग इत्यादी साचहत्य याचं्या 
अवलोकनाने मायया मनावर फारि खोल पचरणाम केला. त्यातील टापटीप आचण सौंदयव यािंी मला कधीि 
चवस्मृती होणार नाही. मला समजले की नाना काणे यािें ते कतृवत्व. कायाच्या सौंदयावरून कत्याच्या आत्म 
सौंदयािी कल्पना जेवढी कचरता येईल ती करीत मी परत गेलो. 

 
लाहोरिी राष्ट्रीय सभा झाली. महात्मागाधंी यानंी चमठािा कायदेभगं करावयािा ठरवनू दाडंी यात्रा 

सुरू केली. वतवमानपत्रावरून मला समजले की, चकत्येक महाराष्ट्रीयन व्यक्तींिा महात्माजींनी आपल्या 
तुकडीत संग्रह केला. महाराष्ट्रातील कग्गे्रस कचमटीत मतभेद िाललेि होते. कायदेभगंाच्या कामासाठी 
स्वतंत्रपणे कग्गे्रस पिािी चनर्तमती झाली आचण श्री. शकंरराव देव याचं्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहािी तयारी 
जोरात िालू झाली. कुलाब्याकडील भागात काही काम करता आले तर पहाव ेयासाठी माझेकडे ते काम 
देण्यात आले. प्रत्यि काम करण्याला प्रारंभ करण्यापूवी दाडंी-याते्रवर जाऊन महात्माजींिी कायवपद्धती 
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समजून घ्यावी, शक्यतर त्याचं्या पथकातील महाराष्ट्रीय कायवकत्यांिी महाराष्ट्रासाठी मागणी करावी या 
हेतूने मी सुरतला गेलो. मी एका बाजूला उभा राहून याचत्रकािें अवलोकन करीत आहे तोि मला ‘नाना काणे’ 
यानंी पाचहले आचण अगदी चनगवीपणे मला त्यानंी म्हटले, ‘मला ओळखता काय? मी काणे.’ मी तर त्याचं्याशी 
कसे बोलणे सुरू करावे या चविारात होतो. थोड्याि वेळाने शास्त्रीजी भेटले. आमिे चतघािें बराि वळे बोलणे 
िालले होते. काणे आचण शास्त्रीजी याचं्यासारख्या तेजस्वी पुरुषानंा गाधंीजींच्या पचहल्या तुकडीत जागा 
चमळाली यामुळे मला साहचजकि आनंद आचण अचभमान वाटला. तथाचप महाराष्ट्रात िाललेल्या 
सत्याग्रहाच्या तयारीसाठी त्यािंा उपयोग व्हावा या इच्छेने मला त्यानंी महाराष्ट्रात परत याव ेअसे वाटत 
होते. दाडंीयाते्रच्या पूवी महाराष्ट्रात काही मंडळींनी स्वातंत्र्याच्या ठरावािा उपहास केला होता. परंतु 
महात्माजींच्या पुण्याईने महाराष्ट्रात मतभेद मालव ू लागले आचण स्वातंत्र्याच्या ठरावाला चवरोध 
करणाऱ्यानंीसुद्धा महात्माजींच्या नेतृत्वाखाली कायदेभगंाच्या िळवळीत सामील व्हावयािे ठरचवले. कुलाबा 
चजल्ह्यातील पचरत्स्थतीही अगदीि बदलून गेली होती. एकमताने सत्याग्रहािी िळवळ िालचवण्यािी 
शक्यता चदसू लागली. आचण काणे-शास्त्रीजी यािी कुलाब्याच्या कामाला मी गाधंीजींकडे मागणी केली. 
तथाचप दाडंीला गेल्यानंतर तुकडीसह गाधंीजींना सरकारने पकडले नाही तर त्याचं्या इच्छेनुसार त्यानंा 
आपापल्या प्रातंात जाण्यािी परवानगी चमळेल असे चदसून आले. मी परत आलो. 

 
महाराष्ट्रािे मुख्य कें द्र, चवलेपाले येथे झाले. दुसरे कें द्र कुलाब्यात पेण येथे करण्यात आले. श्री. 

रामभाऊ मंडलीक यानंी अत्यंत उत्साहाने कायािी सुरुवात केली. महाराष्ट्रीय कायवकते गाधंीजींकडून परत 
चमळचवण्यािी खटपट श्री. देव इत्यादी महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यानंी िालचवलीि होती. चतला यश येऊन श्री. 
काणे, शास्त्रीजी, अनंतराव कटकोळ, इत्यादी मंडळी पेणला एके चदवशी अिानक येऊन दाखल झाली. श्री. 
काणे यानंा चशचबराचधपती करण्यात आले. यावळेी मी त्यािेंबरोबर पेणिे चशचबरात काम करीत होतो. नानािंा 
खरा स्वभाव यावळेी मला चदसून आला. महात्मा गाधंींच्या सत्याग्रह तत्त्वज्ञानातील अत्यंत महत्त्वािा भाग 
म्हणजे परमेर्श्रावरील अलोट श्रद्धा. केवळ राजकीय वृत्तीने सत्याग्रहात सामील झालेल्या लोकातं आचण 
खऱ्या सत्याग्रहीत हा भेद उत्कटतेने चदसून आला. नाना खरेखुरे सत्याग्रही होते. त्यािंी स्वातंत्र्यािी तळमळ 
चजतकी तीव्र होती चततकेि अकहसेवरिे त्यािें पे्रम गाढ होते. त्याचं्या साचन्नध्यात मला अकहसावृत्तीिा अनुभव 
आला. देश आचण देव हीि त्यािंी दोन दैवते होती. देशासाठी स्वाथवत्याग करण्यात त्यानंा अत्यंत आनंद 
वाटत असे. अकहसेच्या मागाने जात असता आपण केवळ ईर्श्रकृपेला पात्र होण्यािीि साधना करीत आहोत, 
असे त्यानंा वाटत असे. वडाळ्यािे बाजूला खंडोगणती चमठािे िेत्रावर चनवडक मंडळींनी िाल करावयािी 
एक योजना श्री. शकंरराव देव यािें मनात घोळत होती. त्यासाठी ते पेणला आले. या बाबतीत तेथील 
चशचबरातील मंडळींशी बोलणे करण्यािा त्यािंा चविार होता. नानाजंवळ गोष्ट चनघाल्याबरोबर शातंपणे 
नानानंी उत्तर चदले, “शकंररावजी, आमिे प्राण आपल्या हातात आहेत असे समजा, आपण ठरवाल त्या 
कायवक्रामात आम्ही आहोत असे धरून काय पाचहजे ती योजना करा. आम्ही आपल्या शब्दाबाहेर नाही.” श्री. 
देव यानंा लगेि पकडण्यात आले. नानानंी पेणच्या चशचबरासाठी खूप प्रिार केला. पेणच्या प्रथम सत्याग्रहािे 
चमरवणुकीत काणे अग्रभागी होते. शास्त्रीजी व काणे याचं्या ‘रघुपचत राघव राजाराम’ या पे्रमळ भजनात मी 
िणभर इतका चवसरून गेलो की, राजकीय िेत्रािी वृत्ती नाहीशी होऊन केवळ ईर्श्री चनष्ठेने देहापवण 
करण्यासाठी आपण िाललो आहो यािी मला अनुभतूी आली. अकहसावृत्तीिा हा सािात्कार मायया आयुष्ट्यात 
कायमिा पचरणाम करून गेला आहे. नाना काणे यानंा यािे काही श्रेय द्यावयास मी आनंदाने तयार आहे. 

 
पेणला मला प्रथम चशिा झाली. मला रात्री ‘लॉकअप’मध्ये ठेचवल्यानंतर नाना जेवण घेऊन आले. 

त्यािंी पे्रमवृत्ती इतकी उत्कट होती की, सहज ते दुसऱ्याशी एकरूप होऊ शकत. चवर्श्कुटंुबी वृत्ती दृढ 
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झालेल्या माणसािे वतवन कसे असते यािा मी तो एक उत्तम नमुना म्हणून हृदयाशी जतन करून ठेचवला 
आहे. मला एक वषािी चशिा झाली. मायया मागोमाग काही चदवसानंी त्यािंी तुरंुगाकडे रवानगी झाली. 
ठाण्यास तुरंुगात काही आठवडे आम्ही एकत्र राहात होतो. नानाचं्या स्वभावातील आणखी चकत्येक दालने 
त्यावळेी मात्र उघडी झाली. 

 
सौज्य हा नानािंा मुख्य गुण होता. परंपरागत धक्का लागेल अशी वतवणूक त्यािंी कधी झालेली मला 

चदसली नाही. हे सौज्य त्याचं्या सवव जीवनात मुरलेले होते. त्यािंी वाणी मृदू असे, पण त्यात चमर्थ्यािार 
नव्हता. त्यािें चविारही इतके मृदू असत की, त्यानंा कठोर रीतीने चलचहलेले गं्रथ रुित नसत. तुरंुगात शॉिी 
नाटके आली होती. मी शॉिा मोठा भक्त. नानानंा मी त्याच्या तीव्र चविाराबद्दल चशफारस करीत असे. नानानंी 
शॉ वािण्यास प्रारंभ केला. पण सामाचजक दंभािा तीव्र उपहासाने केलेला चवध्वसं त्याचं्या सौज्यपूणव मनाला 
मानवला नाही. ‘इतकी कठोर भाषा उदे्वगकारक आहे. याने लोकािंी मने दुखचवली नाही का जाणार? हेि 
सारे सौज्याच्या भाषेने नाही का माडंता येणार?’ असे त्यािें म्हणणे असे. 

 
नाना अत्यंत चवद्याचप्रय होते. चवद्यार्तथदशते त्यानंी अनेक चवषयािंा दीघव अभ्यास केला होता. 

तुरंुगातूनही चवचवध चवषयावंरील गं्रथ त्यािें हातात असत. इचतहासािी त्यानंा फार आवड होती. त्याचवषयी 
त्यानंी खूप वािले होते. आचण चविारही िागंला केला होता. 

 
तुरंुगात चनरलसपणे त्यािंी चदनिया िाललेली असे. नेमून चदलेले काम आवडीने, उत्साहाने ते पुरे 

करीत आचण इतरािंी सेवा करण्याला नेहमी हसतमुखाने तयार असत. शास्त्रीजी आचण काणे यािें भत्क्तपूणव 
भजन ही गोष्ट त्याचं्या साचन्नध्यात आलेला कोणीही मनुष्ट्य कधी चवसरणार नाही. 

 
‘सुनरी सखी मोहनकी वो ब्सरी चपयारी’ या ब्रह्मानंदाच्या गोड गीतािे त्यानंी म्हटलेले भत्क्तपूणव 

सूर अद्याचप मायया कानात घुमत आहेत. त्यांना सेविेा इतका ध्यास होता की, आपले सववस्व त्यानंी सेवतेि 
खिव केले. सत्याग्रह तत्त्वज्ञान त्यानंी आत्मसात केले होते. मला नेहमी वाटते की, ब्राह्मणािंा आदशव 
सत्याग्रह-धमवि आहे. असत्य आचण कहसा यािंा एकाचंतकतेने त्याग करून चवर्श्ाच्या सेवते आपला मोि 
चमळचवण्यािी साधना सत्याग्रहाला आिरावयािी आहे. ब्राह्मणािंा धमवही तोि आहे. ब्राह्मणािंा देह 
भोगासाठी, कीतीसाठी नाही, तो ज्ञानासाठी, तपस्येसाठी आहे. नानाचं्या वतवनाकडे पाचहले की, मला ते उच्च 
ब्राह्मणधमव पाळीत आहेत असेि वाटे. पचरग्रहािी त्यानंा यत्त्कंचितही लालसा नव्हती. ते आज्म चवद्याथी 
होते. आमरण ब्रह्मिारी राहून आपल्या समाजािी त्यानंी चनष्ट्काम सेवा केली. 

 
महाराष्ट्रात त्यािंी फार थोड्यानंा माचहती झाली असली तरी त्यािें जीवन अचतशय मूल्यवान होऊन 

गेले. खुद्द कुलाब्यात ७-८ वषे काम करीत असूनही त्यािंी कोणाला कधी माचहती झाली नाही. चवद्वत्ता, 
वक्तृत्व, त्याग, शुचिता इत्यादी बहुमोल गुण अंगी असून प्रचसद्धीिी हाव त्याना कधी देखील चशवली नाही. 
आपण अखंड सेवते चझजाव ेहीि त्यािंी इच्छा होती. 

 
महात्मा गाधंींनी असहकाचरतेिी िळवळ सुरू केल्यानंतर अनेकदा त्या िळवळीला ‘आत्मशुद्धीिी 

िळवळ’ म्हणून त्यानंी संबोचधले आहे. आचण गेल्या पंधरा वषांच्या भारतीय इचतहासाकडे पाचहले तर राष्ट्र 
अ्तमुवख बनून आपला धमव शोधीत असल्यािे आचण आपल्या मोिासाठी सवांगीण साधना करू लागल्यािे 
आढळून येईल. गाधंीजींनी राजकीय आंदोलन तर केलेि, पण त्याबरोबर राष्ट्रातील चविारवतंाचं्या 
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हृदयातील अत्यंत उच्च मनोवृत्ती जागृत केल्या, जीवनधमव चशकचवला, यािी साि पटल्याचशवाय राहणार 
नाही. या सववश्रेष्ठ कायाबद्दल भारतीय जनता महात्माजींिी सदैव ऋणी राहील. सत्याग्रह-दशवनाने जो नवीन 
जीवनािा आदशव आपणापुढे ठेचवला आहे, त्याप्रमाणे आपल्या वतवनाला वळण लावण्याच्या प्रयत्नात अखंड 
आशावादाने नाना चनरत झालेले होते. 

 
पुढे ते आजारी असताना १९३२ च्या सत्याग्रह लढ्यािे वेळी मी त्यानंा पेणला भेटलो. सवांगावर सूज 

आलेली. उठण्या-बसण्यािी शक्ती नाही. अशा वळेी त्यानंा पाचहल्याबरोबर मायया डोळ्यातं अश्रू आले. 
नानािें चविार चकती शुद्ध, त्यागमय होते यािे त्यावळेी मला पु्हा दशवन झाले. नाना म्हणाले, “िळवळ 
चनवाली आहे. मी तर आज उभा राहू शकत नाही. तथाचप गोळीबारािा प्रसंग आला तर मला नेऊन समोर 
उभा करा. या देहािे पतन तेथे होऊ दे असे मी तेथल्या चमत्रानंा साचंगतले आहे.” माययाने हे ऐकवले नाही. 
अशा शुद्ध हृदयाच्या रक्तकसिनानेि सत्पुरुषािें पीक राष्ट्रात येत असते. असा त्याग करण्यािी पात्रता ज्या 
राष्ट्रात आहे त्यािे भचवतव्यतेचवषयी शकंा देखील घेण्यािे कारण नाही. हा त्याग वाया जाणार नाही. 
सहस्त्रपटीने त्यािे फळ परमेर्श्र चदल्याचशवाय राहात नाही, अशी माझी खात्री आहे. 

 
पुढे मला पु्हा कारावासात जाव ेलागले. काही मचह्यानंी नानािंा काळ झाल्यािे मला समजले. 

येरवड्यात महात्माजींच्या भेटीस गेलो असता नानाचं्या मृत्यिूी बातमी मी गाधंीजींना साचंगतली. त्यानंाही 
त्यािे आधी ती वाता कळली होती. मी साचंगतल्यावर िणभर त्यािंी मुद्रा गंभीर झालेली मला चदसली. 

 
सुटून आल्यानंतर चकत्येक चदवसानंी शास्त्रीजींिी भेट झाली. शास्त्रीजींजवळून [शास्त्रीजी कितामणी कृष्ट्णाजी 

जोशी (ज्म १८८०) संस्कृत, कहदी, बंगाली इ. भाषािें जाणकार पचंडत, काही वष ेरवी्द्रनाथाचं्या शाचंतचनकेतनमध्ये अध्यापक व नंतर सवोदय 
कायात होते.] ब्रह्मानंदािे ते भजन म्हणून घेतले. सारा वेळ नानािंी मूती त्याचं्या शजेारी बसून गात आहे असा 
मला भास होत होता.  

 
१९३५-४१ 
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३७ 
 

जगन्नाि शंकरशेट 
 

जगन्नाथ शकंरशटे याचं्या स्मरणािा उत्सव दरवषी होत असतो. त्याचं्या कायाला आज शभंर वषे 
होऊन िुकली आहेत. या मोठ्या माणसािी माचहती आजच्या तरुण चपढीस फारशी नाही. मायया चपढीतही 
सामाचजक अभ्यास करणाऱ्यानंा थोडीफार माचहती असेल. तुम्ही आम्ही सामा्यपणे एवढेि जाणतो की 
मचॅरकच्या परीिेत त्याचं्या नाव ेसंस्कृत चवषयािी एक बडी चशष्ट्यवृत्ती आहे व दरवषी त्यािा फार गाजावाजा 
होतो. 

 
संदभयगं्रिांची उिीव 
 

ते असो. एका अथाने नव्या युगाला आरंभ करणारे आधुचनक काळात जे थोर पुरुष झाले त्यातं 
शकंरशटे अव्वल दजािे होत. अशा व्यक्तींिे चवस्मरण होता उपयोगी नाही. ज्या समाजाला आपल्यातील 
थोर पुरुषािें चवस्मरण होईल तो समाज पुढे प्रगती करू शकत नाही. ऐचतहाचसक पुरुषािंा अभ्यास 
समाजशास्त्राच्या दृष्टीने, जीवनशास्त्राच्या दृष्टीने होत आहे. नुकताि प्रकाचशत झालेला दादोबा पाडुंरंग 
व्याकरणकारािंा जीवनगं्रथ व बाळशास्त्री जाभेंकरािंा लोकचशिणकार तयार करीत असलेला जीवनगं्रथ 
नमु्यादाखल सागंता येतील. आपल्यासारख्या देशातं अशी संशोधन काये पदराला खार लावनू केवळ धमव 
म्हणूनि करावी लागतात. त्यामुळे संशोधन कायासाठी उत्साही तरुणवगव पुढे येत नाही. जगन्नाथ 
शकंरशटेािंा असा जीवनगं्रथ कोणास तरी आर्तथक साहाय्य देऊन तयार करवनू घेण्यात यावा. 

 
तेव्हा आणि आता 
 

जगन्नाथ शकंरशटे यािंा ज्म १८७३ साली म्हणजे इंग्रजी राज्य कहदुस्थानात त्स्थर होण्याच्या 
सुमारास झाला. पेशवाईच्या काळात कतृवत्व करण्यासारखे त्यािें वय नव्हते, नंतर मात्र मंुबई प्रातंाच्या नव्या 
राजकारणाच्या प्रारंभापासून जे जे किचतले गेले, ज्या ज्या कल्पना चनमाण झाल्या, त्या सवांिे ते एक महत्त्वािे 
घटक होते. त्यावळेी इंग्रज येत होते आचण आमिे म्हणून जे काही होते ते मरून पडले होते. आज इंग्रज गेले 
आहेत आचण आमिे चनमाण करण्यािा आम्ही िगं बाधंला आहे. इंग्रज आले त्यावेळी एक नवी शक्ती, नवी 
श्रद्धा चनमाण होत होती. आजही एक नवी शक्ती आचण नवी श्रद्धा चनमाण व्हायला हवी आहे. 

 
ऐणतहाणसक व्र्क्तींचा अभ्र्ास 
 

इचतहासािे अिाशं आचण रेखाशं चदक आचण काल हे असतात. नकाशावर अिाशं-रेखाशंाच्या 
साहाय्याने आपण एखादा स्थलकबदू पकडतो, इचतहासाच्या अिाशंा-रेखाशंानी व्यत्क्तकबदू पकडता येतो. 
नंतर व्यक्तीच्या चक्राया कोणत्या पचरत्स्थतीत झाल्या, व्यक्तींिे अंतमवन व बाह्यचक्राया यािंा साधंा कुठे जडतो, 
हे तपासूनही व्यक्तींिे दशवन घडू शकते. 

 
महाभारतात एके चठकाणी फार संुदर चवविेन आहे. वदेािंा अभ्यास करणारा वदेाला मारतो, 

बायबलािा अभ्यास करणारा बायबलास मारतो, अशा तात्पयाथाने व्यास चलहून गेले आहेत. 
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चबभेत्यल्पश्रुतादे्वदः । 
मामयं प्रहरेचदचत 
इचतहासपुराणाभ्या ं
वदंे समुपबृहयेत ॥ १ ॥ 
 

धमव, व्यक्ती यािंा नाश त्याचं्या कट्टर अनुयायंाकंरवीि होतो. कारण ते अल्पज्ञानी व संकुचित मनोवृत्तीिे 
असतात असे व्यासानंा येथे म्हणावयािे आहे. वदे म्हणजे मानवी जीवनात स्वतःच्या अनुभतूीतून जे चमळते 
तो वदे. तेवढ्याने तुम्हाला सवव जीवन उलगडणार नाही. इचतहास जाणून घेतला पाचहजे. पुराणे-म्हणजे 
कवींच्या काव्यदृष्टीतूनही त्या अनुभतूीकडे पाचहले पाचहजे. म्हणून जगन्नाथ शकंरशटे काय अगर इतर कोणी 
थोर व्यक्ती काय, अभ्यास करताना आपणास आवडणाऱ्या व न आवडणाऱ्या दो्ही ऐचतहाचसक घटना 
चिचकत्सापूववक तपासल्या पाचहजेत. केवळ आत्मकितनाने सारे सत्य हस्तगत होईल असे समजू नये. 
 
कवी आणि इणतहासकार 
 

मी शकंरशटेाचं्या िचरत्रावर बोलणार नाही. कारण त्याचं्या िचरत्रातील प्रत्येक गोष्ट चिचकत्सक 
दृष्टीने प्रथम भाजून काढल्याखेरीज त्यािंा खरेखोटेपणा चसद्ध होणार नाही. 

 
मी, काव्य व अध्यात्म दृष्टीने त्यािें जीवन तपासणार आहे. शकंरशटे म्हणजे एक व्यक्ती खरी, पण 

ती व्यक्तीि का? नव्हे. समाजात चनरचनराळ्या पे्ररणा चनमाण होत होत्या त्या पे्ररणािें सोंग घेतलेली- एक 
नटव्यक्ती होती ती. आज जवाहर ही देखील व्यक्ती नव्हे, ती एक प्रवृत्ती आहे. एक सोंग आहे. त्याचं्याद्वारा 
नवा इचतहास घडत आहे. आमच्या आकािंािें प्रतीक म्हणून मी जवाहराकंडे पाहातो. ही कवीिी दृष्टी. कवी 
हा इचतहासकारापेंिाही मोठा. इचतहासकार वस्तुचनष्ठ दृष्टीने सवव घटना ठोकून ठोकून बसवतो. कवी आपल्या 
प्रचतभेच्या िचकरणानंी त्या घटनाचं्याही पलीकडे जातो. 

 
जातीर् दृष्टी टाका 
 

त्यावळेी जगन्नाथ शकंरशटे ज्माला आला नसता तर शकंर जगन्नाथ आला असता. कारण 
शकंरशटेच्या जीवनप्रवृत्तींिी माणसे ज्माला येण्यािा तो काळ होता. सवव जमातीत तशा व्यक्ती ज्मल्या. 
जगन्नाथ शकंरशटे एका पोटजातीत ज्माला आला आहे म्हणून जर तुम्ही त्याचं्याकडे पाहाणार असाल तर 
त्यापेिा मरण बरे. अशा तऱ्हेने आजवर पुष्ट्कळ मोठ्या लोकािंी िचरते्र आपण भ्रष्ट केली आहेत. 

 
इंग्रजािें राज्य आले आचण आमिे गेले ही कहदुघटना नव्हे, ब्राह्मण घटना नव्हे, ही मानवी 

संस्कृतीतील एक घटना आहे. दोन व्यक्तींिी झंुज झाली त्यात आपण हरलो. आपली शक्ती पराभतू झाली, 
हे ज्यानंा समजले अशा व्यक्तींपैकी एक जगन्नाथ शकंरशटे हे होते. ज्या कुळात ते ज्मले त्या कुळािे काही 
पारंपचरक संस्कार असत. त्याप्रमाणे काही चठकाणी ते वागलेले चदसून येतात. पण असा जेथे उल्लेख आहे ते 
जगन्नाथशटे नव्हेत. ते तुम्ही आम्ही. आपणाहून वेगळे असे जेथे जेथे ते वागले तो चजवतं जगन्नाथ शकंरशटे. 
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बदि-स्वाणभमानी बदि 
 

असो. दोन प्रवृत्तींच्या झगड्यात आपला पराभव झाला. इंग्रजािें सावट डोक्यावरून गेले 
असल्यामुळे आता तरी खरे बोलू या. आमिा पराभव हा आमच्या संस्कृतीतील जडतेमुळे झाला. पाचिमात्य 
चवजयी झाले हा त्यातला िैत्यािा भाग आहे. आमिे हे ते अप्रचतम आहे, त्यात बदल करण्यािी मुळीि 
जरुरी नाही असे हटवादीपणाने म्हणता कामा नये. बदलले तर पाचहजेि पण ते स्वाचभमानाने बदलले 
पाचहजे. झोडपीत बदलणे याला खरे परावलंबन म्हणतात. आपण ज्यावळेी ज्ञानपूववक बदलतो त्यावेळी 
जीवनात योग्य म्हणून तो बदल आपण स्वीकारतो. त्यानंी जीवनात प्रयोग करून अनुभचवले आहे म्हणून 
स्वीकारतो. केवळ चवदेशी म्हणून स्वीकारत नाही. आपल्यात जे िागंले तेही चविारपूववक स्वीकारू. 
जीवनसत्यात जे जे बसेल ते ते स्वीकारू. जीवन-सत्यात बसत नसेल आचण आपले असले तरी तेही टाकले 
पाचहजे. या दृष्टीने चविार करता आत्मानात्माचविार व अदै्वत दृष्टी एवढ्या गोष्टींिा चविार करून बाकीिे सवव 
आपणाला टाकाव ेलागेल.  

 
पुढीि चळवळीची बीजे 
 

आपण पािात्त्य संस्कृतीतील िागंले ते उिलले हे तरी आपल्यातंील अवचशष्ट िैत्यवृत्तीमुळेि. 
दचिण आचफ्रकेतील चनग्रोप्रमाणे जड असतो तर? आपणात चविारवंत होते. पािात्त्य संस्कृतीच्या धक्क्याने 
जागे होऊन ते चविार करू लागले. असे लोक पुढारलेल्या वगातून चनघाले. मागासलेल्या वगातून चनघाले. 
सवांमधून चनघाले. मागासलेल्या वगातून थोडेसे जास्ति चनपजले म्हटले तरी िालेल. शकंरशटेाचं्या वळेी 
ज्या ज्या िळवळी झाल्या त्या त्या सवव िळवळीत पुढच्या सवव िळवळींिी बीजे सापडतील. 

 
शकंरशटे म्हणजे काही चनराळे गृहस्थ नव्हेत पण ते चजवतं मनुष्ट्य होते. ते बुचद्धवादी होते असेही 

नाही. एकपरीने ते त्यािें समथव होते. कारण बुद्धीने जाणणे यालाही काही मयादा आहे बुचद्धवादी बुद्धीने जेवढे 
जाणतो त्यातून इतर वगळून पडते. ते सहजप्रवृत्तीने वागणारे होते. 

 
दादाभाईंचे णपतामह 
 

दादाभाईंनी कहदच्या राजकारणािे अथवशास्त्र पचहल्याने चवशद केले. या दादाभाईंिे प्रोफेसर 
बाळशास्त्री जाभेंकर होते आचण हे बाळशास्त्री शकंरशटे याचं्या घरी चवद्याथी म्हणून राहात होते. कग्गे्रस सुरू 
होण्याच्या आधी २० वषे शकंरशटेींिा काळही होऊन िुकला होता. तेव्हा इंग्रजाचं्याकडून झालेल्या 
पराभवािी झळ हाि आमच्या अत्स्मतेिा प्रारंभ होता. त्यावळेी शकंरशटे आचण इतर मंडळी जमली. त्याचं्या 
चठकाणी रानड्यािें द्रष्टेपण होते, चटळकािंा झंुजारपणा होता, चशिणािे माध्यम मातृभाषा हेि हव ेही दृष्टी 
होती. गाधंींिा सत्याग्रहािा मागव त्यानंी सोनापूर प्रकरणी िोखाळला होता, चभवडंीच्या कहदू मुसलमान 
दंग्यात त्यानंी जातीय ऐक्य प्रिाचरले होते. एविं भावी सवांगीण क्राातंीिी सवव बीजे त्यावळेी अत्स्तत्वात होती. 

 
सवांगीि क्रांतीची प्रणक्रर्ा 
 

ज्याला आपण सवांगीण क्राातंी म्हणतो ती नेहमीि हळूहळू होते. ती चवकासात्मक असते. जोराने व 
घाईघाईने क्राातंी कराल तर ती एकदेशीय होते. तीत कहसा, असत्य, आग्रह चशरतो. गाधंीजी म्हणत, 
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उतावळेपणाने घडणाऱ्या गोष्टींसाठी पस्तावाव े लागेल. सवांगीण क्राातंी कधीही कहसक होऊ शकत नाही 
जगन्नाथ शकंरशटे याचं्या वेळी बीजरूपाने असलेल्या प्रवृत्ती पुढे चनराळ्या स्वरूपात वाढल्या. काही सुधारक 
झाले, काही जहाल बडंखोर झाले. काही मवाळ सुधारक झाले आचण या सवव शक्ती स्वातंत्र्याच्या वळेी पु्हा 
एक झाल्या व त्यानंी आपला नेता चनवडला तो अकहसक. ही सवांगीण क्राातंी प्रथम अबोधपूणव झाली. 

 
आज आपण स्वतंत्र आहोत. स्वातंत्र्य ही जीवन बदलणारी वस्तू आहे. स्वातंत्र्य येऊन भगंी अद्याप 

डोईवर टोपली घेऊन चफरत असेल तर ते त्यािें स्वातंत्र्य आले असे म्हणता येणार नाही. तीही एक 
गुलामचगरीि आहे. मग ती कोणािीही असो. 

 
१९४८ 
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३८ 
 

णवद्वद रत्न डॉ. के. ि. दफ्तरी 
 

चवद्वद रत्न केशव लक्ष्मण दफ्तरी याचं्या चनधनाने महाराष्ट्र एका थोर ऋषीला अंतरल आहे. अलीकडे 
पाि-सहा मचहने त्यािंी प्रकृती फार िीण झालेली होती आचण आपण आता या दुखण्यातून उठणार नाही 
अशी त्यािंी स्वतःिी खात्री असल्यािे ते सागंत असत. ते स्वतः एक श्रेष्ठ चिचकत्सक होते आचण स्वतःिे 
बाबतीत आपलीि चिचकत्सा पद्धती वापरून औषधोपिार स्वतःि ठरवीत असत. यामुळे “आपुले मरण 
पाचहले म्या ंडोळा” अशी त्यािंी अिरशः त्स्थती झालेली अलीकडे चदसत होती. दाचरद्र्यामुळे पुरेसे पोषण 
त्यानंा चमळू शकत नसे आचण अत्यंत तीव्र बौचद्धक श्रम केल्याचशवाय त्यानंा केव्हाही बरे वाटत नसे. यामुळे 
शवेटी त्याचं्या शरीरशक्तीवर पचरणाम होऊन त्यानंा देह सोडावा लागला. ज्ञानसाधना आचण मानवसेवा या 
दोनि गोष्टींिा ध्यास त्यानंी आपल्या आयुष्ट्यात नेहमी धरलेला होता. त्या ध्यासाति आपले सवव जीवन त्यानंी 
घालचवले आचण आपला जीवनयोग पूणव केला असे म्हणता येईल. 

 
सत्र्ाचा उपासक 
 

श्री. दफ्तरी हे नागपुरात “भाऊजी” या नावाने प्रचसद्ध होते. ते बी. ए., बी. एल. होऊन वचकलीिा 
व्यवसाय करू लागले. परंतु त्यानंा गचणत, शास्त्रािा आचण संस्कृत चवदे्यिा लहानपणापासून चवशषे नाद होता. 
यामुळे वचकलीपेिा ते आपल्या आवडीच्या अध्ययनाकडेि अचधक लि देत असत. पहाटे ३-३॥ वाजण्यािे 
सुमारास ते उठत आचण ३-४ तास तरी रोज अत्यंत गहन चवषयािंा तीव्रतेने अभ्यास करीत. आपली मुख्य 
जीवनशक्ती अशा रीतीने चवदे्यच्या उपासनेत खिव केल्यावर मग वचकलीकडे थोडे फार लि देत. यामुळे 
वचकली हा त्यािंा मुख्य पेशा कधीि झाला नाही. भाऊजींच्या अंगिा दुसरा प्रमुख चवशषे म्हणजे त्यािंी 
सत्यचनष्ठा. सत्यचनष्ठा आचण प्रामाचणकपणा या गुणाबंद्दल भाऊजींिी बाळपणापासूनि ख्याती होती. त्यामुळे 
देखील त्यािें वचकलीत मन रमू शकले नाही. चटळकाचं्या होमरूल लीगच्या िळवळीत डॉ. मंुजे याचं्याबरोबर 
भाऊजी देखील सामील झाले होते. पुढे गाधंीजींच्या असहकार युगात राष्ट्राच्या आजे्ञप्रमाणे भाऊजींनी 
आपली वचकली सोडून चदली. पु्हा कधी चतिा त्यानंी स्वाकीर केला नाही. अध्ययनाच्या िेत्रात भाऊजी 
नव्या नव्या चवषयाकडे तरुणपणापासून आकर्तषत होऊ लागले होते. त्यात चनरचनराळ्या चिचकत्सा पद्धतींिा 
अभ्यास करण्यािी आवड त्याचं्यात चनमाण झाली. साय्स आचण गचणत या चवषयािें पदवीधर असल्यामुळे 
त्यानंा ॲलोपॅथी, आयुवेद, होचमओपॅथी इ. पद्धतींिा स्वतःि अभ्यास करता आला. या आचण इतर महत्त्वाच्या 
आधुचनक चिचकत्सापद्धतींिा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यानंी आपली एक चिचकत्सापद्धती चनमाण केली 
आचण तीि अत्यंत शुद्ध व योग्य चिचकत्सापद्धती आहे असा त्यािंा अनुभव झाल्यामुळे त्यानंी त्याि पद्धतीिा 
स्वतःसाठी कायमिा अंगीकार केला. या उपिार पद्धतीत ते िागंले चनष्ट्णात झाले. असहकारयुगात वचकली 
सोडून चदल्यानंतर उपजीचवकेिे साधन म्हणून त्यांनी या चिचकत्सापद्धतीिाि आश्रय केला आचण स्वावलंबन 
राखले. या धंद्यातही त्यानंी आपली सत्यचनष्ठा व चनःस्पृहता हे गुण सदैव कायम ठेवल्यामुळे आर्तथक दृष्ट्या 
त्यािंी त्स्थती कधीि समाधानकारक राहू शकली नाही. तथाचप त्यािा त्यानंी कधी चवषाद मानला नाही. 
दाचरद्र्यातही त्यािें चित्त समाधानी असे. दाचरद्र्यािे पुष्ट्कळ पचरणाम त्याचं्या कौटंुचबक जीवनावर झाले पण 
त्यानंी आपले जीवनव्रत कधीि सोडले नाही. 
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तीन आवडते णवषर् 
 

भाऊजींिे प्रमुख कायव मुख्यतः तीन िेत्रातं झालेले चदसून येते. त्यािंा पचहला आवडता चवषय गचणत. 
या चवषयापैकी त्यानंी ॲस्रॉनॉमी म्हणजे गचणत-ज्योचतष या चवभागाकडे अचधक लि चदले. संस्कृत चवदे्यिी 
आवड असल्यामुळे प्रािीन भारतीय गचणत व ज्योचतष या दो्ही चवद्याकंडे त्यािें लि गेले आचण त्यातून 
भारतीय पंिागंसुधारणेिा प्रश्न त्यािेंपुढे उभा राचहला. या िेत्रात शकंर बाळकृष्ट्ण दीचित, लोकमा्य चटळक 
आचण केतकरी पिंागंकते केतकर या महाराष्ट्रीय थोर संशोधकानंी मोठी कामचगरी करून ठेवलेली आहे. 
डॉ. दफ्तरी यािें या िेत्रातील कायव या सवांच्या तोडीिे आहे असे आता सववमा्य झालेले आहे. लो. 
चटळकानंी शुद्ध पंिागं तयार करण्यािा चनणवय घेतल्यानंतर त्यासाठी लागणारा “करण गं्रथ” करण्यािे काम 
डॉ. दप्तरी यािेंकडे सोपचवले. महाराष्ट्रात दफ्तरींिी प्रचसद्धी होण्याला या “करण” गं्रथाने फार साहाय्य 
चदले. “करण गं्रथ” हा एक साधन गं्रथ आहे. त्या गं्रथामध्ये गचणतािे ज्ञान असले तरी संशोधनािे पाचंडत्य 
चदसण्यािे ते स्थान नव्हे. दफ्तरींिे या चवषयावरील पाचंडत्य अ्य चठकाणी प्रकट झाले आहे. श्री. शकंर 
बाळकृष्ट्ण दीचित यानंी “भारतीय ज्योचतषशास्त्रािा इचतहास” नावािा एक श्रेष्ठ संशोधनपर गं्रथ चलचहलेला 
आहे. या गं्रथात दीचितानंी न सोडचवलेले काही कूट प्रश्न दफ्तरींनी आपली अपूवव कल्पकता िालवनू 
सोडवनू दाखचवले. दीचिताचं्या इचतहासगं्रथािे दफ्तरींनी केलेले परीिण हे त्याचं्या या चवषयातील 
पाचंडत्यािे प्रदशवन आहे. हा त्यािंा चनबधं स्वतंत्रपणे प्रकाचशत झालेला आहे. भारतीय पिंागं संशोधनाच्या 
िेत्रात दफ्तरींिे स्थान एवढे मोठे होते की, भारत सरकारने नेमलेल्या एतदचवषयक सचमतीत त्यानंा सहजि 
समाचवष्ट करण्यात आले. डॉ. मेघनाथ सहा हे त्या सचमतीिे अध्यि होते आचण त्याचं्या मृत्यनंूतर डॉ. 
दफ्तरींिाही मृत्य ूव्हावा हा एक चवलिण योगायोग समजला पाचहजे. 

 
गचणत-ज्योचतषाच्या अध्ययनाने दफ्तरींनी आणखी एका संशोधनिेत्रात प्रवशे केला. भारताच्या 

प्रािीन इचतहासात मुख्य अडिण कालचनणायािी आहे. वैचदक वाङ्मयाच्या बाबतीत गचणत ज्योचतषाच्या 
ज्ञानािा उपयोग करून कालचनणवय करण्यािी एक पद्धती आपल्याकडे दीचित, चटळक वगैरे संशोधकानंी 
वापरलेली आहे. दफ्तरींनी या पद्धतीिा उपयोग करून भारतीय युद्धकालचनणवय ठरचवला. हा त्यािंा चनबंध 
प्रथम त्यानंी लो. चटळकानंा दाखचवला होता व त्यावरूनि लोकमा्यानंी करण गं्रथािे काम दफ्तरींकडे 
देण्यािे ठरचवले होते. चवद्वद रत्न ही पदवी चटळकाकंडूनि दफ्तरींना लाभलेली आहे. दफ्तरोंनी या पद्धतीिा 
अवलंब करून भारतीय इचतहासातील घटनािंा एक कालक्राम तयार केलेला आहे. या बाबतीतही त्यानंी 
चवचवध कूट प्रश्नािंा उलगडा करणारे अनेक चनबधं चलचहले आहेत. अलीकडे नागपूर युचनव्हर्तसटीकडून 
त्यािंा या चवषयातील संशोधनािा इंग्रजी गं्रथ प्रचसद्ध करण्यात आलेला आहे. 

 
प्रखर बुणद्धवादी 
 

भाऊजींिी दुसरी मोठी कामचगरी धमवचवषयक चविारािंी आहे. लो. चटळकानंी गीतारहस्यात 
कमवयोगशास्त्रािी एक नवी दृष्टी प्रकट केल्यानंतर भाऊजींिे लि या चवषयाकडे अचधक आकर्तषत झाले आचण 
त्यानंी आपला प्रख्यात “धमवरहस्य” हा गं्रथ तयार केला. महाराष्ट्रात या गं्रथाने धमवचवषयक चविारातं फार 
मोठी क्राातंी घडवनू आणली आहे. प्रािीन पद्धतीने चशकलेले संस्कृत पचंडत धमवचविारातं गं्रथप्रमाण्यािा 
एकमेव अवलंब करीत असतात. या पद्धतीला बुचद्धवाद्याचं्या बठैकीवरून जोरािा धक्का देऊन दफ्तरींनी फार 
श्रेष्ठ धाचरष्ट दाखचवले. त्यातूनि पुढे तत्त्वचनष्ठ पचरवतवनवादी पिािा ज्म झाला. श्री. नारायणशास्त्री मराठे, 
म. म. काणे, नानासाहेब िाफेकर, ज. स. करंदीकर, तकव तीथव लक्ष्मणशास्त्री जोशी, महादेवशास्त्री चदवकेर, 
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कोकजेशास्त्री इ. मंडळींनी महाराष्ट्रात या पिािे िागंले कायव केले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर दफ्तरींनी 
सेक्युलर स्टेट आचण सोशचॅलझम या तत्त्वािंा पुरस्कार केला होता. अनेक सामाचजक प्रश्नािें त्यानंी 
बुचद्धवादाला धरून चववरण केले आहे. धार्तमक चविाराला बुचद्धवादािे अचधष्ठान चनमाण करण्यािा प्रयत्न फार 
मोलािा मानला पाचहजे. या दृष्टीने त्यानंी प्रािीन सूत्रावंर आपली स्वतःिी नवी भाष्ट्ये चलचहली आहेत. 
अखेरपयंत त्यािें कितन, मनन आचण लेखन िालू होते. 

 
जाज्वल्र् कतयव्र्बुद्धी 
 

त्यािंी चतसरी मोठी कामचगरी चिचकत्साशास्त्रातंील आहे. त्याही बाबतीत त्यानंी महत्त्वािे गं्रथ चलचहले 
आहेत. सुदैवाने या चत्ही िेत्रातंील त्यािें संशोधनात्मक सवव चविार त्यानंी स्वतः इंग्रजीत आणले आहेत. 
नागपूर युचनव्हर्तसटीने त्यानंा डॉक्टरेटिी पदवी देऊन त्यािंा स्मान केला. अलीकडे चकत्येक वष ेते आपल्या 
चिचकत्सापद्धतीिा प्रसार करण्यासाठी चवद्यालये िालवीत होते. आपल्या मागे आपल्या कुटंुबािे काय होईल 
यािी त्यानंी मुळीि किता केली नाही. पण आपण सुरू केलेल्या चवद्यालयािे काय होईल या चविारामुळे ते 
अखेरच्या चदवसातंही अस्वस्थ होत इतकी त्यािंी कतवव्यबुद्धी जाज्वल्य होती. 

 
स्स्िरमती ज्ञान 
 

दफ्तरींिे इतर सवव जीवन अत्यंत साधेपणािे होते. सासंाचरक आघातही त्यानंा बरेि सोसाव ेलागले. 
तथापी त्यानंी आपली बुद्धी अखेरपयंत त्स्थर ठेवली होती. मरणसमयी त्यािें वय ७६ वषांिे होते. त्यामुळे ते 
अगदीि अकाली गेले असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्राला त्यानंी पुष्ट्कळ चवद्या देऊन ठेवली आहे. 
त्यापेिाही त्यानंी जो उदात्त जीवनािा आदशव स्वतःच्या आिरणाने दाखवनू चदला तो सध्याचं्या काळात 
अत्यंत मोलािा आहे असे मी समजतो. या आदशािे जतन करणे हे आपले सवांिे कतवव्य आहे. 

 
१९५६ 
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३९ 
 

कै. त्र्र्ं. सी. ऊिय  अण्िासाहेब कारखानीस 
 

एका णवकसनशीि जीवनाची समाप्ती 
 

कै. त्र्यंबक सीताराम कारखानीस याचं्या चनधनाने महाराष्ट्रातील एका थोर चविारी कलावतंािा 
अस्त झाला आहे. श्री. कारखानीस यानंा अण्णा अथवा अण्णासाहेब या नावाने ओळचखले जात असे. माझा 
त्यािंा प्रथम पचरिय १९२२-२३ मध्ये झाला. असहकाचरतेच्या युगात मी स्वतःिे महाचवद्यालयीन चशिण 
सोडून महाड येथील राष्ट्रीय शाळेत चशिकािे काम पाहात होतो. अण्णासाहेबानंी आपल्या दो्ही मुलानंा 
सरकारमा्य शाळातूंन काढून राष्ट्रीय चशिणासाठी महाड येथे आणून ठेचवले. त्यामुळे अण्णासाहेबािंा व 
माझा स्वाभाचवक संबंध आला. अण्णासाहेब हे मूळिे महाडिेि राहणारे असल्यामुळे त्यािंा चमत्रपचरवार तेथे 
बराि मोठा होता. महाराष्ट्र-नाटक-मंडळींतून चनवृत्त झाल्यानंतर ते महाडला चकत्येक वषे येऊन जात 
असत. महाडला त्यािंा बराि मुक्काम होई. अशा मुक्कामातूंन त्यािंा माझा स्नेह वाढत गेला आचण त्याचं्या 
जीवनािी चवचवध अंगे जवळून पाहाण्यािी संधी मला चमळाली. महाड येथे प्रथम जुळलेला स्नेहसंबधं सतत 
वाढत गेला आचण अखेरपयंत तो तसाि कायम राचहला होता, ही मायया आयुष्ट्यातील मोलवान् स्मृती आहे. 

 
महाराष्ट्रात चवशषेतः महाड वगैरे बाजूला ब्राह्मण आचण कायस्थ याचं्यामध्ये बरीि तेढ त्या वळेी 

आढळे. महाराष्ट्रातील कायस्थ प्रभ ू हे बुद्धीने ब्राह्मणाचं्या बरोबरीिे क्वचित श्रेष्ठही असल्यािे चदसते. 
ऐचतहाचसक कालातील त्यािंी कामचगरी अशीि तेजस्वी आचण त्यागपरायण आहे. तथापी, जाचतभेदातील 
श्रेष्ठ-कचनष्ठतेच्या भावनेने ब्राह्मण-प्रभतू पुष्ट्कळ मत्सर प्रकट होई. आगरकार-चटळकाचं्या सामाचजक 
सुधारणाचवषयक मतभेदामुंळे महाराष्ट्रातील सुचशचित वगात तट पडले, तेव्हा कायस्थ-प्रभ ु जातीतील 
बहुतेक सुचशचितानंी आगरकरािंा सुधारणावादी चविार स्वीकाचरला. राजकारणातील मवाळ-जहाल 
भेदातंही पुष्ट्कळ प्रभमंुडळी चटळकचवरोधी झाली. माययावर लहानपणीिे संस्कार सनातनी चविारािे होते. 
सुधारक आचण सुधारणा याचं्याचवषयी माझे बरेि गैरसमज होते. आगरकर आचण चटळक या दोघािेंही चविार 
अभ्यासल्यानंतर मायया मनात सम्वयािी नवी दृष्टी चनमाण होऊ लागली. गाधंीजींच्या असहकारयुगात 
सामाचजक आचण राजकीय सुधारणाप्रवाहािें उत्कटत्वाने मीलन झालेले आढळल्यामुळे नवी दृष्टी दृढ होऊ 
लागली. अशा वळेी अण्णासाहेबािंा स्नेह मला फार उपकारक झाला. अण्णासाहेब हे स्वतः आगरकराचं्या 
सामाचजक सुधारणािें पुरस्कते असूनही राजकीय दृष्ट्या चटळकािें िाहाते व अचभमानी होते. महाराष्ट्र-
नाटक-मंडळीत प्रो. भानू आचण श्री. काकासाहेब खाचडलकर याचं्यासारख्या चवरोधी चविारकाचं्या 
सहवासात ते वागले आचण वाढले असल्यामुळे त्याचं्यात व्यापक सचहष्ट्णुता चनमाण झालेली होती. 
अण्णासाहेबाचं्या संगतीत मला व्यापक राष्ट्रीयत्वािा प्रथम अनुभव चमळाला. त्याचं्या मनात िुकूनही 
जातीयतेिा चविार येत नसे. अण्णासाहेबािें हे वैचशष्ट्य मला त्या वळेी अचतशय आकषवक व आल्हादायक 
भासले. हे वैचशष्ट्य त्याचं्या अखेरच्या चदवसापयंत त्याचं्या चठकाणी चटकून राचहले होते. गाधंीयुगात 
कहदुमुसलमानाचं्या तंयातूंन पुढे जी नवी जातीयता चनमाण झाली चतिा देखील स्पशव अण्णासाहेबाचं्या 
मनाला कधी झालेला मी पाचहला नाही. 

 
१९२७ मध्ये मी पुणे येथे चटळक महाचवद्यालयात अध्यापक म्हणून आल्यानंतर माझा आिायव 

जावडेकराशंी स्नेह जमला. जावडेकर हे आणखी एका नव्या दृष्टीिा प्रसार करीत होते. राष्ट्रवादी चविारािी 
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पचरणती समाजवादी चविारात झाली पाचहजे अशी जावडेकरािंी बठैक बनली होती. जावडेकराचं्या संगतीत 
या नव्या दृचष्टकोनाने सामाचजक प्रश्नािंा माझा पुनर्तविार िालू झाला आचण या चविारमंथनािे वळेी 
अण्णासाहेब आमिे साथी बनले. त्याचं्या वयाच्या मानाने ते वास्तचवक राष्ट्रवादीि राहावयािे; पण त्यािें मन 
सदैव तरुण असल्यािे आम्हाला यावेळी स्पष्ट चदसून आले. अण्णासाहेब, आिायव जावडेकर आचण मी अशी 
आमिी त्रयी चकत्येक वष ेझालेली होती. जावडेकराजंवळ माक्सविा चविार समजून घेण्यासाठी अण्णासाहेब 
चकत्येक मचहने चनयमाने येत असत आचण चवद्यार्थ्याप्रमाणे गं्रथवािन व शकंासमाधान िालत असे. पुढे 
अण्णासाहेबानंी मात्क्सवझम् िे स्वतंत्र बुद्धीने चकत्येक वषे अध्ययन िालू ठेचवले होते व ते माक्सववादािे 
पुरस्कतेही झाले होते. अण्णासाहेबाचं्या चवकसनशील व्यत्क्तमत्त्वािे हे संुदर चनदशवन म्हणता येईल. 

 
अण्णासाहेबानंा चवदे्यिा व्यासंग करण्यािी चवलिण हौस होती. तरुणपणी महाचवद्यालयीन चशिण 

मध्येि थाबंवाव े लागल्यामुळे त्यािंी अतृप्त राचहलेली हौस त्यानंी उद्योगातूंन चनवृत्त झाल्यानंतर पुरी 
करण्यािे ठरचवले. सुदैवाने दीघवजीवन लाभल्यामुळे त्यानंा आपली हौस भागचवता आली. आधुचनक 
काळातील बहुतेक नवचविार त्यानंी िागंले समजून घेतले होते. त्यािंी स्वतःिी प्रज्ञा िागंली प्रखर होती 
आचण बाळपणापासून समाजजीवनािे अवलोकनही त्यानंी सूक्ष्मपणे केलेले होते. यामुळे नव्या नव्या वािनाने 
त्याचं्या प्रचतभेला नव ेनव ेउ्मेष फुटत राचहले. खाजगी संभाषणात, वादचववादात त्यािें हे वाढते सामर्थ्यव 
सदैव प्रत्ययाला येत असे. ‘राजाच्या बडंा’नंतर त्याचं्या बौचद्धक जीवनात जे प्रिडं पचरवतवन झाले, त्यािा 
पुरावा त्याचं्या ‘स्वैचरणी’मध्ये पाहावयास सापडतो. त्याचं्याजवळ चिचकत्सक बुद्धी उत्तम तयार झालेली 
होती. तथापी, त्यािंा मुख्य भर कलात्मक चनर्तमतीवर होता. जीवनचवषयक चवचवध प्रश्नािें त्यानंी कितन 
िालचवले होते; पण ते कितन कलात्मक वाङ्मयात व्यक्त झाले पाचहजे अशी त्यािंी दृढ इच्छा होती. भारतीय 
जीवनात आध्यात्त्मक मूल्यावंर अचतचरक्त भर चदला गेल्यामुळे भारतीय तरुण मने स्वातंत्र्याने कलाचनर्तमती 
करू शकत नाहीत, असे त्यािें म्हणणे असे. म्हणून आपले मन मूल्यकल्पनाचं्या जािातून मुक्त करून 
घेण्यािा त्यािंा जोरािा प्रयत्न िाललेला असे. ताचत्त्वक दृष्ट्या त्यानंा अध्यात्मािी जीवनमूल्ये शवेटपयंत 
मा्य होती. तरी देखील मूल्यािंी जाणीव स्वतंत्रपणे व स्वाभाचवकपणे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात ज्म 
पावली पाचहजे, असा त्यािंा रास्त आग्रह बनला होता. प्रबधंांतून वा चनबधंातूंन त्यानंी आपले जीवनचवषयक 
अनुभव आचण चविार प्रकट करावे असे मी त्यानंा नेहमी सागंत असे. पण चवमशात्मक लेखनािी त्यानंा महती 
वाटत नसे. कलात्मक कृतीतूनि जीवनािे खरे दशवन पचरणामकारक रीतीने घडचवता येते असा त्यािंा दृढ 
चवर्श्ास होता. बौचद्धक वादचववादाने अथवा नैचतक उपदेशाने माणसािी स्वतंत्र चविार करण्यािी शक्ती 
खुरटते असा त्यािंा मुख्य आिेप असे. जीवनातील रस जागृत केल्याचशवाय जीवन प्रफुल्ल होणे शक्य नाही; 
हा जीवनरस पाचंडत्याने वा नैचतक आदशाने जागृत होण्याऐवजी दडपला जातो असे अण्णासाहेब प्रचतपादीत 
असत. कलात्मक कृतींिे माध्यम हेि केवळ जीवनरसाला उ्मुक्त करण्याला उपयोगी पडते असा त्यािंा 
चवर्श्ास होता. म्हणून आपले सवव चविार कलेच्या माध्यमातूंन प्रकट करण्यािी त्यािंी धडपड होती. त्यासाठी 
रवींद्रनाथ, शॉ, इब्सेन इत्यादींच्या काही उद बोधक कलाकृतींिा त्यानंी मराठीत अनुवाद करण्यािे काम 
हाती घेतले होते. आपले कलात्मक आचवष्ट्करणािे सामर्थ्यव वाढाव ेया दृष्टीने अभ्यास म्हणून या गोष्टी ते करीत 
असत. त्याचं्याजवळ अशा कायाला लागणारी प्रचतभा मयाचदत होती, यािे त्यानंा भान होते. तरी देखील 
तपस्येने गुणोत्कषव होऊ शकतो या चसद्धातंावर त्यािंा चवर्श्ास असल्यामुळे त्यानंी आपली तपस्या सतत िालू 
ठेवली होती. कलादेवीिा सािेपी उपासक या दृष्टीने अण्णासाहेबािें उत्तरिचरत्र अचतशय लोभनीय म्हणावे 
लागेल. सवगं लोकचप्रयतेिा त्यानंा अचतशय चतटकारा होता. कलािेत्रात, चवशषेतः नायप्रदेशात मौचलक 
कायव व्हाव ेअशी त्यािंी तीव्र तळमळ असे आचण त्या दृष्टीने कोणी ध्येयदृष्टीिा माणूस त्याचं्याकडे गेला तर ते 
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आनंदाने व उत्साहाने त्याला सवव प्रकारिे साहाय्य व उते्तजन देत असत या वृत्तीमुळेि काळे-वतवकाचं्या 
‘नायम्वतंरा’त त्यानंी खूप लि घातले. 

 
अण्णासाहेबािें खाजगी जीवन अत्यंत शुद्ध होते. चनव्यवसनी, चनःस्पहृ, करारी जीवनािा तो एक उत्तम 

नमुना होता. त्याचं्या घरी त्याचं्या पत्नी थोर भक्तवृत्तीच्या व सेवापरायण असल्यामुळे त्याचं्या कौटंुचबक 
जीवनात सदैव शातंी व समाधान नादंत असे. त्यािें चिरंजीव डॉक्टर आहेत; परंतु डॉक्टरीपेिा त्यािें लि 
ज्ञानेर्श्रीति अचधक आहे. चववाहपाशात न गुंतता आध्यात्त्मक चवकासाति त्यानंी आपले मन रमचवलेले 
आहे. त्याचं्या तीनही क्या पदवीधर आहेत आचण आपला संसार सुखाने िालवीत आहेत. सौ. कुसुम 
नारगोलकर या आचदवासींच्या कायात चकत्येक वषे गुंतलेल्या आहेत हे महाराष्ट्राला माहीत आहेि. त्या 
अण्णासाहेबाचं्या क्या आहेत एवढे नमूद केले म्हणजे पुरे. अण्णासाहेबािंा संसार िागंला यशस्वी झालेला, 
वयही पुष्ट्कळ झालेले (८२), यामुळे त्याचं्या मरणािे दुःख करणे योग्य होणार नाही. त्यानंी देखील मृत्यू 
अचतशय समाधानाने व शातंपणाने स्वीकारलेला आम्ही पाचहला. त्याचं्या मरणाने एका थोर पुरुषाला महाराष्ट्र 
अंतरला यािा थोडा चवषाद वाटणे स्वाभाचवक आहे. ‘नवभारता’शी अण्णासाहेबािंा घचनष्ठ संबधं होता. त्यािें 
चलखाण ‘नवभारता’ला यापुढे चमळू शकणार नाही. त्याचं्या जीवनािे व चविारािें स्मरण हीि त्यानंा उचित 
अशी श्रद्धाजंली मानली पाचहजे. 

 
१९५६ 
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४० 
 

णवश्वस्त भावनेचे प्रतीक श्री. प्रभाकरपंत कोरगावकर 
 

महाभारतातले एक विन मला सदैव पे्ररणा देत राचहलेले आहे. ‘धमाथव यस्य चवते्तहा वरं तस्य 
चनरीहता’-संपत्ती चमळवावी आचण नंतर चतिा धमासाठी चवचनयोग करावा अशी इच्छा धरण्यापेिा संपत्तीिी 
माणसाने इच्छाि धरू नये, हे जीवनाच्या दृष्टीने अचधक श्रेयस्कर आहे. असा या विनािा अथव होतो. 
अध्यात्म-चविारािंा परमोच्च आदशव या विनात व्यक्त झालेला आहे. तथापी लहानपणापासून मायया चित्ताला 
लोककल्याणासाठी आपल्या शक्ती-बुद्धीप्रमाणे सतत काही तरी करत असाव ेही देखील पे्ररणा होती. लो. 
चटळकाचं्या गीतारहस्यापासून मला प्रथम या दोन चवरोधी पे्ररणािंा सम्वय करण्यािी दृष्टी चमळाली. सं्यास 
आचण कमवयोग यािंा सम्वय चित्ताच्या चनष्ट्कामतेत होतो, हा चविार मला समाधानकारक वाटला. 
गाधंीजींनी यालाि अनासत्क्तयोग असे नाव चदलेले आहे. अनासक्तीच्या चसद्धा्तािा जीवनात शोध घेत 
असतान, मला शवेटी असे आढळून आले की, प्रत्येकािा स्वधमव हा त्याच्या स्वतःच्या मूलभतू जीवनवृत्तीवर 
अवलंबनू असतो. आपले कायव आपल्या त्या जीवनवृत्तीला सहज आचण सुसंगत असे झाले पाचहजे. जर 
एखाद्या व्यक्तीला ही आपली वृत्ती ओळखता आली तर ती व्यक्ती आपल्या वृत्तीच्या चवकासातून आपला 
परमाथव साधू शकेल. हे चविार मंगळवारी सकाळी श्री. प्रभाकरपंत कोरगावकर यािंा घटप्रभा येथील 
कनाटक आरोग्य-धामामध्ये अकस्मात देहातं झाल्यािी वाता समजल्यापासून मायया मनात पु्हा तीव्रतेने 
येत आहेत. 

 
श्री. प्रभाकरपंत याचं्या पाठीवर एक आवाळू अलीकडे वाढू लागले होते. ते केव्हा तरी काढून टाकावे 

असा त्यािंा चविार होता. घटप्रभा येथील प्रख्यात शस्त्रवैद्य डॉ. माधवराव वैद्य यानंी त्यानंा तपासले तेव्हा 
प्रभाकरपतंाचं्या शरीरात मधुमेहािाही प्रादुभाव झाल्यािे आढळले. तथापीमधुमेहािा चवकार असताही 
मोठमोठ्या शस्त्रचक्राया यशस्वी रीतीने करण्यािे सामर्थ्यव आजच्या चवज्ञानाने शस्त्रवैद्याला उपलब्ध करून 
चदलेले आहे. येथे तर मोठ्या शस्त्रचक्रायेिा प्रश्नि नव्हता. वरवरिा पाठीिा भाग दूर करण्यािाि असल्यामुळे 
या वळेी कसलाही धोका नव्हता. श्री. प्रभाकरपतं हे सदैव उद्योगात, प्रवासात गुंतलेले असत. केव्हा तरी 
सवडीने हे पाठीवरिे आवाळू काढून टाकायिे इतकाि चविार होता. त्यासाठी थोडी सवड काढून ते परवा 
घटप्रभेला गेले. मंगळवारी सकाळी त्यािंी शस्त्रचक्राया हाती घेण्यात आली. आनंदाने गप्पागोष्टी करीत हे सवव 
िालू असता डॉक्टरानंा प्रभाकरपंताचं्या प्रकृतीत काही चबघाड होत असल्यािी शकंा आली व त्यानंी तातडीने 
सवव उपाय केले. प्रभाकरपंत सावरले. पण पु्हा पचरत्स्थती चबघडली. तातडीिे सवव उपाय हतबल ठरून 
त्यािंा देहा्त झाला. म्हणजे चवज्ञानालाही हे एक गूढि आहे असा आपण सामा्यजनानंी अथव करायला 
हरकत नाही. 

 
णवज्ञानािा न उिगडिेिे कोडे 
 

मला त्या संस्थेिे संिालक डॉ. ना. सु. हडीकर यानंी टेचलफोनवर ही बातमी ताबडतोब 
कळवल्यापासून मी या मृत्यलूा कोणते चवशषेण लावाव ेयाि संशयात पडलो आहे. सामा्यतः मृत्यलूा अशुभ 
मानण्यािी आपली रीत आहे. आचण मृत्यूमुळे शोकभावनाही आपल्या मनात चनमाण होत असते. पण अशा 
प्रसंगी देखील शातंपणाने मृत्यिूा चविार करणे शक्य आहे असे मला वाटते. प्रभाकरपंत कोरगावकर यािंा 
माझा दोन तपाहूंन अचधक काळ चनकट स्नेहसंबधं आहे. ते नेहमी आपल्या मृत्यचूवषयी देखील आपली कल्पना 
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मजजवळ बोलत असत. अखंड कायवमग्न असतानाि नकळत आचण अकस्मात असा मृत्यू आपल्याला 
चमळावा अशी इच्छा त्यानंी अनेक वळेा व्यक्त केलेली आठवते. कदाचित मृत्यनेू ही त्यािंी इच्छा पूणव केली 
असेल. आचण असे असेल तर मृत्य ूहा या वळेी त्यािंा सखाि बनला असे म्हणता येईल काही असो आज; 
श्री. प्रभाकरपंत याचं्या चनधनामुळे त्याचं्या सवव कुटंुचबयानंा, त्याचं्या स्नेह्यानंा आचण त्याचं्याशी संबधं आलेल्या 
सहस्त्रावधी लोकानंा अतीव दुःख होत आहे. काचलदासाने रघुवशंातील थोर पराक्रामी राजाच्या जीवनािे वणवन 
करताना “त्यागाय संमृताथानाम्” असे वणवन केले आहे. रघुवशंातील आदशव राजे संपत्तीिा संभार केवळ 
त्यागासाठी जमवत असत. श्री. प्रभाकरपंतानंाही हेि चवशषेण पूणाथाने लागू व्हाव.े 

 
एका नव्र्ा रु्गाचे प्रणतणनधी 
 

प्रभाकरपतं वैश्य कुलात ज्मले होते आचण अथवसंपादन करण्यािी कुशलता त्यानंा ज्मतःि 
लाभलेली होती. त्यािें आजोबा हे सावंतवाडी सोडून केवळ दैव काढण्यासाठी कोल्हापुरात आले. त्याचं्या 
चठकाणी आर्तथक उलाढाली प्रिडं प्रमाणावर करण्यािी शक्ती होती. छत्रपती शाहू महाराजानंी त्यानंा 
कोल्हापुरात व्यापारी पेठ बसवण्यािी चवनंती केली. स्टेशनसमोरील बरीि मोठी जागा शाहू महाराजानंी 
त्यानंा चदली आचण शाहू पेठ चनमाण करण्यािे काम प्रभाकरपतंाचं्या आजोबानंी केले. छत्रपती शाहू 
महाराजानंी गडकहग्लज येथेही अशीि मोठी जागा त्यानंा चदली आचण तेथेही त्यानंी उद्योगधंद्यािंी प्रस्थापना 
केली. आजेबाचं्या चठकाणी असलेले असामा्य बुचद्धमतव प्रभाकरपतंामंध्ये अचधक उत्कषाने प्रकटलेले 
आढळते. आजोबानंी प्रभाकरपंतानंा लहानपणीि आपल्या हाताशी धरले आचण आपल्या सवव चवदे्यिे वारसदार 
बनवले. प्रभाकरपंतानंी आजोबािंा वारसा घेतला हे खरे, पण आपल्या स्वतःच्या बुद्धीने त्यात फार मोठी 
भरही घातली. चवद्यापीठ हायस्कूलमध्ये दीचित व तोफखाने या दोन गुरुजींपाशी प्रभाकरपंतानंी लहान वयात 
साववजचनक सेविेे संस्कार चमळचवले आचण लो. चटळकांनी दाखवलेल्या राष्ट्रसेवचे्या आचण राष्ट्रमुक्तीच्या 
नव्या ध्येयाकडेही प्रभाकरपंतािें मन ओढ घेऊ लागले. आजोबानंी त्यािें हायस्कूल चशिणही पूणव होऊ चदले 
नाही. मचॅरक होण्याआधीि त्यानंा आपल्या पेढीवर घेतले. एक प्रकारे व्यापारशास्त्रािे व्यावहाचरक पदवीधर 
ते बनले. त्यािंा चववाहही लहानपणी झाला. आचण त्यानंा चमळालेली सहिाचरणीही अत्यंत अनुरूप चनघाली. 
अशा रीतीने तरुण प्रभाकरपंत हे एका नव्या युगािे प्रचतचनधी बनले. 

 
कार्यकत्र्ांची पाठराखिी 
 

म. गाधंींच्या झंझावाती िळवळी देशभर िालल्या होत्या आचण त्यािे पडसाद सागंली-कोल्हापूर या 
संस्थानी भागातही उमटत होते. 

 
प्रभाकरपतंािें संस्कारसंपन्न मन या नव्या प्रवाहापासून अलग राहणे शक्यि नव्हते. दचिणी संस्थान 

प्रजा पचरषदेच्या स्थापनेपासून प्रभाकरपंत सागंली-कोल्हापूर चवभागातील तात्या चशखरे, माधवराव बागल, 
रत्नाप्पा कंुभार इत्यादी राजकीय कायवकत्यांशी एकरूप होत गेले. बेिाळीसच्या लढ्यात प्रभाकरपंतानंी 
संस्थानातील अनेक कायवकत्यांना आर्तथक साहाय्य केले. 
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पणतपत्नींचे अिौणकक दान 
 

बेिाळीसिा लढा संपल्यानंतर प्रभाकरपतंािें लि गाधंीजींच्या चवधायक कायवक्रामाकंडे वळले. पुढे 
त्याचं्या वचडलाचं्या मृत्यनंूतर त्यानंी आपल्या वचडलाचं्या नावाने श्री. गोकवदराव कोरगावकर धमादाय संस्था 
स्थापन केली. त्यानंतरिा सवव इचतहास महाराष्ट्रातल्या बहुतेक सवव चविारवतंानंा माहीति आहे. 
कोरगावकर रस्ट चनमाण करताना त्यानंा आपल्या वचडलार्तजत संपत्तीिी कायदेशीर चवभागणी करून 
आपल्या वायािी सवव संपत्ती, स्वतःला कपर्तदकही न ठेवता रस्टला सुपूदव केली. या कामात त्यानंा त्याचं्या 
पत्नी लक्ष्मीबाई यािें संपूणव सहकायव चमळाले. लक्ष्मीबाईंना संपत्तीिी कसलीही स्पृहा नाही. आपले पती हीि 
आपली संपत्ती, अशी त्यािंी बालपणापासून धारणा असल्यामुळे त्यानंी आपल्या वायाला आलेली संपत्ती 
देखील प्रभाकरपंतापं्रमाणेि रस्टच्या स्वाधीन केली. त्यामुळे प्रभाकरपंत आचण लक्ष्मीबाई या दोघािेंही 
जीवन संपूणवतया एकरूप बनले. हा प्रभाकरपंताचं्या दृष्टीने फार मोठा लाभ झाला. “चववके आचण साधना” 
या प्रचसद्ध पुस्तकािे लेखक आचण साधक श्री. केदारनाथजी यािंा-त्यािंा याि काळात फार चनकट संबंध 
आला व उभयतातं फार मोठा चजव्हाळा व स्नेह चनमाण झाला. 

 
पराक्रमाने संपादन, उदारपिे व्र्र् 
 

रस्टच्या चनर्तमतीनंतर त्यानंी आपला व्यवसाय िालूि ठेवला होता आचण दर वषी रस्टमध्ये ते हजारो 
रुपयािंी भर घालत होते. थोड्याि वषांत त्यानंी तो रस्ट १० लाख रुपयापंयेंत वाढवला. सध्या तर तो १५ 
लाखापंयंत आला आहे. या रस्टच्या द्वारा महाराष्ट्रातील िागंल्या कायवकत्याना ज्मभर मानधन चमळत 
रहावे, अशी प्रभाकरपतंानी स्वतःच्या पे्ररणेनेि योजना केली. त्यात त्यानंी राजकीय पिभेदािेही बंधन मानले 
नाही. पराक्रामाने संपत्ती चमळवावी व उदारतेने चतिा सत्कर्मी चवचनयोग करावा हाि एक त्यािंा जीवनािा 
आनंद होता. व्यत्क्तगत जीवनात त्यािंी राहणी अंत्यत साधी, संयमी आचण स्वावलंबी असे. खादीिे साधे पण 
चनमवळ कपडे ते वापरीत. रेल्वनेे ते स्वतः गेलेि तर चकत्येक वळेा चतसऱ्या वगानेि जात आचण खाण्याचपण्यात 
तर ते अगदी ब्राह्मणी आहार घेत असत. त्यानंा सुपारीच्या खाडंािे देखील व्यसन नव्हते असे म्हणता येईल. 
आचण या वणवनात यत्त्कंचितही अचतशयोक्ती नाही, हे त्यानंा जवळून पाहणाऱ्या अनेकानंा ठाऊक आहे. 

 
अनेकणवध दान 
 

श्री. जे. पी. नाईक यानंी गारगोटी येथे श्री मौनी चवद्यापीठ नावाच्या नव्या चशिणसंस्थेिी उभारणी 
करण्यािे ठरवले. त्यावेळी त्यािंा आधार प्रभाकरपंति होते. समाजप्रबोधन संस्थेिी चनर्तमती 
प्रभाकरपतंाचं्याि चनधीतून झालेली आहे. श्री. बाबा आमटे व साधनाताई आचण नारगोलकर पचतपत्नी यानंा 
आपल्या कायािी उभारणी करण्याल कोरगावकर रस्टिा आधार लाभला. खुद्द कोल्हापूरला 
ग्रामसेवकाश्रमािी स्थापना झाली आचण श्री. मामा िीरसागर व बाबा रेडीकर यानंी अनेक कायवकत्यांना 
ग्रामसेवचे्या कायािे चशिण चदले व प्रत्यि खेड्यातून कायव सुरू झाले ते कोरगावकर रस्टच्याि पाकठब्यामुळे. 
कोल्हापूर व सागंली या चठकाणी हचरजन क्याचं्या चशिणासाठी िागंली छात्रालये िालली आहेत आचण 
त्यातून अनेक चवद्यार्तथनी चशिणसंपन्न होऊन िागंल्या जीवनात प्रचतचष्ठत झाल्या आहेत. श्री. आप्पासाहेब 
पटवधवन याचं्याचवषयी प्रभाकरपंतानंा प्रथमपासून चवलिण आकषवण वाटत असे. अप्पानंी चनःशूद्र परृ्थ्वी 
करण्यासाठी गोपुरी उभी करण्यािे ठरवले तेव्हा प्रभाकरपंत त्याचं्या साहाय्याला उभे राचहले. अशा चकती 
तरी व्यक्तींिी व संस्थािंी नाव ेदेता येतील की, जेथे प्रभाकरपंतािंा स्नेहाळ हात स्वयंमेव पोिला होता. 
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महत्त्वाकांक्षारणहत कार्य 
 

प्रभाकरपतंानंा कोठलीही लौचकक ॲत्म्बशन कधी स्पशव करू शकली नाही. सत्कायव आपल्या 
महत्त्वाकािेंच्या पचरपूतीिे साधन म्हणून त्यानंी कधी वापरले नाही, एवढेि नव्हे तर सत्कायािे पुण्यही त्यानंी 
स्वतःला कधी चिकटू चदले नाही. या अथाने त्यानंी चवर्श्स्त वृत्ती एका वेगळ्या पातळीवरिी होती असे म्हटले 
पाचहजे. म. गाधंींनी प्रथम चवर्श्स्त कल्पनेिी माडंणी केली. अवघ्या भारतात श्री. जमनालाल बजाज याचं्या 
नावािा या संदभात उल्लेख केला जातो. श्री. प्रभाकरपतंािें नाव त्याचं्याि जोडीने घ्याव े लागेल. पण 
प्रभाकरपतंानी आपले चवर्श्स्तपण कायद्यानेही नोंदवले होते. चवर्श्स्त मंडळाच्या सल्ल्याने ते कायव करत. 
चवर्श्स्त म्हणून कारभार पाहताना चहशबेाबाबत मात्र ते अचतशय काटेकोर असत. आपला पैसाि नव्हे तर 
आपले व्यापारी कौशल्य देखील त्यानंी अखेरीस समाजापणव केले होते. 

 
नुकतीि त्याचं्या वयाला साठ वष ेपूणव झाली होती. त्यािंी मनाई असतानाही लोकानंी चनभवर पे्रमाने 

त्या चदवशी त्यािें शुभकितन केले. प्रभाकरपंत संकोिून गेले. समाजाच्या ह्या पे्रमाने ते गचहवरले होते 
त्याचं्यावर काळािी झडप इतक्या अकत्ल्पतपणे पडेल असे कोणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते, पण ते आता 
आपल्यात शरीराने नाही, त्यानंी घालून चदलेले उदाहरण मात्र चनरंतर आपल्यापाशी राहील. 

 
१९६८ 
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४१ 
 

शंकरराव दैव 
[‘भारतीय प्रबोधन (समीिण व चिचकत्सा) शकंरराव देव गौरवगं्रथ’ (१९७३) प्रकाशक, समाजप्रबोधन संस्था, यागं्रथात समाचवष्ट झालेला लेख.] 

 
श्री. शकंरराव देव यािें िचरत्र सागंण्यािा मी येथे प्रयत्न करीत नाही. त्यानंी स्वतःि अलीकडे 

आत्मिचरत्र चलहावयास घेतले असून, आतापयंत बराि भाग चलहून संपचवला आहे. श्रीमती पे्रमा कंटक याचं्या 
“सत्याग्रही महाराष्ट्र” या प्रचसद्ध गं्रथात शकंररावािें िचरत्र व कायव यासंबंधी पुष्ट्कळ माचहती आलेली आहे. 
शकंररावानंी “मेरी जीवन-यात्रा-मतै्री यात्रा” या आपल्या कहदी पुस्तकात स्वतःि आपल्या िचरत्रािी संचिप्त 
माचहती चदलेली आहे. आपल्या ‘उपचनषद सार’ या पुस्तकाच्या प्रारंभी आत्मिचरत्रपर काही चनवदेन केलेले 
आहे. चजज्ञासू वािकाला सवडीने या साधनातूंन शकंररावाचं्या जीवन िचरत्रािी अचधक कल्पना चमळचवता 
येईल. येथे फक्त शकंररावाचं्या जीवनाच्या मूलभतू पे्ररणािें व त्यानंी दीघव आयुष्ट्यात केलेल्या प्रयोगांिे 
स्वरूप पाहण्यािी कल्पना आहे. 

 
बाळपणापासून शकंररावाचं्या मनावर आत्मचवदे्यिे संस्कार घडत आले. आचण राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या 

कायात आपले शत्क्तसववस्व विेाव ेअशीही उत्कट आकािंा बळावत गेली. १९०७ मध्ये ते चशिणासाठी पुण्यास 
आल्यापासून १९१८ मध्ये मंुबई चवद्यापीठािे पदवीधर होईपयंत त्याचं्या मनावर अध्यात्म आचण राजकारण या 
दोहोंिाही सारखाि पचरणाम घडत होता. राजा राममोहन रॉय याचं्यापासून भारतीय जीवनात प्रबोधनािे नवे 
युद्ध सुरू झाले. त्याप्रबोधनाला अत्यंत व्यापक स्वरूप होते. आपली जीवनचवषयक सवव ध्येये पु्हा पारखून 
घेण्यात आली. धमव, अध्यात्म यािंा जसा खोल चविार झाला त्यािप्रमाणे सासंाचरक जीवनाच्या सामाचजक, 
आर्तथक आचण राजकीय िेत्रातील नानाचवध संघटनािंा व िालीरीतींिाही चिचकत्सकपणाने चविार होऊ 
लागला. कहदुस्थानात चवचवध धमािे लोक राहत असल्यामुळे धमव-चविारात तुलनात्मक दृष्टीला महत्त्व िढले 
आचण इंग्रजाचं्या नव्या राजवटीमुळे पािात्त्यािें जीवनचवषयक चविारही उपलब्ध झाले. भारतािी प्रािीन 
काळापासून िालत आलेली सम्वयवादी वृत्ती याप्रसंगी पु्हा जागृत झाली, आचण प्रबोधनाच्या नव्या कायात 
सम्वय चविाराला जोर िढला. राजा राममोहन रॉय यानंी वैचदक धमव, इस्लाम धमव आचण चिस्ती धमव 
याचं्यातील जीवनाला उपयोगी असणाऱ्या प्रमुख वैचशष्ट्यािें एकत्रीकरण झाले पाचहजे अशी िालना चदली. 
आध्यात्त्मक आचण आचधभौचतक यातही सम्वय करण्यािा आदेश चदला. पािात्त्य आचण पौरस्त्य याचं्या 
भौचतक चविारािंाही सम्वय उपदेचशला. राजा राममोहन रॉय याचं्या मागोमाग या देशात थोर पुरुष पुष्ट्कळि 
चनमाण झाले. त्यानंी चनरचनराळ्या प्रातंात चनरचनराळे पथं उभे केले आचण अनेक संस्था चनमाण केल्या. नव्या 
कितनाने नवे मागव नेहमीि खुले होतात आचण प्राणशक्तीला बहर आला म्हणजे साऱ्या जीवनिेत्रात 
चजवतंपणािा संिार होतो. 

 
श्री. शकंरराव देव ज्या काळात चशिण घेत होते तो काळ अत्यंत धडपडीि आचण भारताच्या 

प्राणजागृतीिा होता. शकंररावानंी स्वतःचवषयी चलचहताना एके चठकाणी असा उल्लेख केला आहे की, “प्रािीन 
ऋषींच्या जीवनापासून मला वैिाचरक पे्ररणा, चमळाली. सववभतू-चहतासाठी कमे करीत असताना चनर्तवषय व 
चनर्तवकार अशा आनंदािी अनुभतूी चमळवीत जीवनािा प्रवाह शातं मनःत्स्थतीत व्यतीत करावा हा आदशव मल 
आकर्तषत करू लागला. श्री. रामकृष्ट्ण परमहंस, स्वामी चववकेानंद, स्वामी रामतीथव, श्री. अरकवद घोष याचं्या 
िचरत्राच्या लेखाचं्या व संवादाच्या वािनाने हे आकषवण अचधकि वाढले. ज्ञानेर्श्रीिे वािन व अभ्यास यानंी 
जीवनाच्या काही अंगानंा मूतव स्वरूप चदले व अशा प्रकारच्या जीवनािा मागव अचधकि स्पष्ट केला. मला 
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साववजचनक जीवनािी पे्ररणा लो. चटळकापंासून चमळाली व त्यािी पद्धत म. गाधंीपासून प्राप्त झाली. भारतीय 
पुनरुज्जीवनाच्या प्रारंभापासून ज्या सािात्कारी पुरुषानंी भारतीय जीवनावर खोल पचरणाम केलेला आहे व 
त्याला वळण लावलेले आहे. त्या सवांच्या मते मोि ककवा चनवाण आचण संसार याचं्यात चवरोध नाही; नव्हे, 
त्यािी दृष्टी त्या दोहोंमध्ये साध्य-साधन संबंध पाहण्यािी आहे. म. गाधंींना मी त्या सवांतील अग्रणी समजतो. 
त्यानंी समग्र समाजसेवा हेि ईर्श्रप्राप्तीिे व मोिािे साधन मानले, व जवळ जवळ अधे शतक स्वतःच्या 
उदाहरणाने सबधं राष्ट्राला तसे चशिण चदले. या भारतीय पुनरुज्जीवनाच्या अनेक पुत्रापंैकी मी एक आहे. 
आचण माझे सारे जीवन चवशषेतः चक्रायाशील जीवन म. गाधंींनीि घडचवलेले आहे.” 

 
बी. ए. झाल्यानंतर शकंररावानंी मंुबईलाि एल् एल् . बी. िा अभ्यास सुरू केला होता. पण ‘रौलेट 

ॲक्ट’ चवरुद्ध म. गाधंीनी सुरू केलेल्या सत्याग्रह िळवळीत देवी सरोजनी नायडंूनी मंुबईच्या िौपाटीवर 
आचिप्त पुस्तके चवकलेली शकंररावानंी पाचहली आचण त्यािें लि अभ्यासावरून उडाले. कनाटक केसरी 
गंगाधरराव देशपाडें यािंा पचरिय या सुमारास झाला आचण गंगाधररावानंी साववजचनक कायव करण्यासाठी 
शकंररावानंा बेळगावी नेले. तेथून गंगाधररावजींच्या पे्ररणेने शकंरराव गाधंीजींकडे गेले. व गाधंीजींनी त्यानंा 
िपंारण्यात चहमालयाच्या पायर्थ्याशी तेथील जनतेिी सेवा करण्यासाठी पाठचवले. येथून शकंररावाचं्या 
जीवनाला जे वळण लागले तेि िढत्या-वाढत्या वैभवाने आजपयंत चटकून राचहले आहे. 

 
श्री. शकंरराव देव याचं्या स्वभावात उग्रता आचण उत्कटता अत्यंत सामर्थ्याने भरून राचहलेली 

चदसते. त्यािें बालपण आचण शालेय जीवन दाचरद्र्यात आचण कष्टात गेले. माताचपत्यािें सुख त्यानंा लाभले 
नाही. चवदे्यिी इच्छा अचतशय तीव्र म्हणूनि त्यानंा चटकाव धरता आला. नानाप्रकारिे क्लेश सोसण्यािी 
चहम्मतही त्यानंा चवदे्यच्या उपासनेपासूनि चमळाली. िपंारण्यात प्रवशे करीपयंत त्यािें सारे जीवन 
तपस्यामयि झालेले होते. तप आचण चवद्या हीि ब्राह्मणािी मुख्य व्रते आपल्याकडे मानलेली आहेत. 
ब्राह्मणािा हा वारसा शकंररावानंा परंपरेने लाभला आचण त्यािा स्वीकार करण्याति त्यांच्या चित्ताला 
प्रसन्नता चमळाली. कॉलेजाति असताना चटळकािें ‘गीतारहस्य’ आचण अरकवदािें गीतेवरील चनबधं त्याचं्या 
वािनात आले. वदेातंतत्त्वज्ञानाने व त्यातील आदशव जीवनाने त्याच्या मनािी पकड घेतली. दाचरद्र्याने 
दै्यही येते आचण बहुधा जीवन काळवंडून जाते. पण ध्येयवादी मनाला दै्यािा स्पशव होऊ शकत नाही; 
उलट त्यािे धैयव वाढते आचण नाना प्रकारच्या दुःखाशी सामना करण्यािी शक्ती त्याला प्राप्त होते. नाना 
प्रकारच्या शरीरक्लेशानंी खिून जाण्याऐवजी ध्येयाथी माणूस मनाने कणखर बनतो. ध्येयवाद्याला नेहमीि 
प्राप्त होणारी चसद्धी शकंररावानंा बाळपणीि लाभली, हे त्यािें परम भाग्य होते. 

 
देशसेवसेाठी जीवन अपवण करावयािे अशी शपथ शाळेत असतानाि आपण देवाला सािी ठेवनू 

घेतली होती, असे शकंररावानंी स्वतःि साचंगतले आहे. त्यावळेी आपल्यासोबत आणखी दोन असेि चमत्र 
होते, असेही त्यानंी म्हटले आहे. आत्मचवद्या व स्वातंत्र्यप्राप्ती या त्याचं्या जीवनाच्या मुख्य पे्ररणा असल्यामुळे 
म. गाधंींच्या जीवनािे त्यानंा अचनवार आकषवण वाटले यात काहीि आियव नाही. कारण गाधंीजींच्या 
व्यत्क्तमत्त्वात या दोनही पे्ररणािंा उच्चतर सम्वय झालेला होता. श्री. शकंरराव देव यानंा गाधंीजींच्या 
कायाला वाहून घेण्यात समाधान लाभले हेही स्वाभाचवकि झाले. िंपारण्यातील ७-८ मचहने त्यािें जीवन 
एकाकी व आश्रमी असेि होते. चबहारमध्ये असताना काशी, प्रयाग, गया, हचरद्वार, हृषीकेश ही तीथे त्यानंी 
पाचहली. कागंडीिे गुरुकुलही त्यानें पाचहले. त्यामुळे पुण्याला आल्यावर तसेि एक गुरुकुल स्थापण्यािा 
चविार त्याचं्या मनात वावरत होता. पण महाराष्ट्रातल्या राजकीय पचरत्स्थतीमुळे तो चविार मागे पडला. 
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गाधंीयुगात तुरंुगयात्रा सुरू झाल्या. त्यामुळे राजकीय िेत्रात काम करीत असणारानंाही वरिेवर 
तुरंुगात जाव ेलागत असे शकंररावानंाही अनेक वळेा तुरंुगात जाव ेलागले. अध्यात्मकितनाला आचण गं्रथाचं्या 
अध्ययनाला तुरंुगामध्ये िागंली संधी चमळत असे. शकंररावानंी या संधीिा सतत फायदा घेतला. तुरंुग ही 
तपोभमूी तर असावयािीि पण तेथे चवद्यामंचदरेही चनमाण होत असत. १९२२-२३ सालात मुळशी 
सत्याग्रहासाठी येरवडा जेलमध्ये तीन मचहने सक्तमजुरीिी चशिा भोगीत असता, आषाढी एकादशीच्या 
उपवासाच्या चनचमत्तातून शकंररावानंा १७ चदवसािंा उपवास करावा लागला, आचण फटक्यािंी चशिाही 
भोगावी लागली. हे श्रेष्ठ तपःसाधन झाले. १९२७ सालच्या अखेर “स्वराज्य” या वतवमानपत्रातील लेखनामुळे 
येरवडा जेलमध्ये देव आचण हरोलीकर यानंा दोन वषव सक्तमजुरीिी चशिा भोगावयािी होती. हा काल 
शकंररावानंी अध्ययनात व साधनेत घालवला. शाळा-कॉलेजात असताना संस्कृत सोडून फ्रें ि घ्याव ेलागले 
होते. येरवड्यात आल्यावर या वळेी शकंररावानंी संस्कृतिा अभ्यास पु्हा पचहल्यापासून सुरू केला. आचण 
गीतेिा शाकंरभाष्ट्यासह व्यासंग केला. ज्ञानेर्श्राचं्या ज्ञानेर्श्रीिाही खोल अभ्यास याि वेळी झाला. 
ज्ञानेर्श्रीमध्ये चवषय-चवस्मृती, चवकार-शातंी आचण त्स्थरवृत्ती यािंी गुरुचकल्ली आहे, असे त्यानंा आढळून 
आले. ज्ञानेर्श्रानंी शकंररावानंा अध्यात्म जीवनािी दीिा चदली आचण त्यािंा एक प्रकारे पुनजव्म झाला. 
१९४० च्या वैयत्क्तक सत्याग्रहात आिायव चलमये आचण शकंरराव याना येरवडा जेलमध्ये एकत्र राहण्यािा 
योग आला. आिायव चलमयाचं्या जवळ उपचनषदावंरील शाकंरभाष्ट्ये अभ्याचसली. या अभ्यासामुळे 
उपचनषदातंील आत्मचवद्या व्यवहारात अनुभवण्यासाठी मनािी अवस्था आचण इंचद्रयािें व्यापार हे कसे 
असावते, यािे मागवदशवन शकंररावानंा लाभले. पाचंडत्यापेिा शकंररावानंा हृदयािी कवाडे खुली करणारे 
साधनेिे मागवदशवन हव ेहोते. शकंरािायांच्या भाष्ट्यात अशा प्रकारिी दृष्टी त्यानंा आढळली व त्यामुळे त्यानंा 
आध्यात्त्मक आर्श्ासन लाभले. 

 
श्री. शकंरराव देव याचं्या जीवनात उपवासानंाही मोठे स्थान आढळते. त्याचं्या आयुष्ट्यातील सवांत 

मोठा उपवास उरुळी-कािंन येथील चनसगोपिार आश्रमात झाला. हा उपवास ३० चदवसािंा होता. वयाला 
६० वषे होऊन गेली होती. या उपोषणािा हेतू नवीन आध्यात्त्मक ज्म घेणे हा होता. श्री. बाळकोबाजींिा 
सत्संग लाभल्यामुळे जीवनाच्या साधनेला उपकारक असा प्रसाद चमळावा, हा त्यािंा हेतू सफल झाला. या 
उपवासात आचण उपवास संपल्यानंतरच्या २-३ मचह्यातं शकंररावाचं्या चवशषे आग्रहावरून बाळकोबानंी 
त्यानंा ब्रह्मसूते्र समजावनू चदली. उपचनषदे, ब्रह्मसूते्र आचण भगवद गीता या तीन गं्रथानंा प्रस्थान-त्रयी 
म्हणतात. जु्या परंपरेमध्ये या प्रस्थान-त्रयीिा अभ्यास फार महत्त्वािा मानलेला असे. शकंररावानंी आपल्या 
आयुष्ट्यात प्रस्थान-त्रयीिे अध्ययन पूणव केले, त्यामुळे त्याचं्या चित्ताला चवशषे समाधान लाभले. जु्या काळी 
पाठातंरही करण्यािी पद्धत असे. शकंररावानंी गीता, ज्ञानेर्श्रीतील चनवडक भाग आचण उपचनषदे यािें 
श्रदे्धने पाठातंर केले. त्यािाही त्यानंा सतत उपयोग झालेला आहे. 

 
आपल्या परंपरेतील धार्तमक आचण आध्यात्त्मक साधनेत संत-सत पुरुषािें दशवन, प्रख्यात िेत्रातील 

देवतािें पूजन आचण ध्यानधारणेिे चवचवध प्रकार या गोष्टींना फार महत्त्व चदलेले आढळते. शकंररावानंी अत्यंत 
श्रदे्धने या सवव गोष्टी वषानुवषे केलेल्या आहेत. केडगाविे दत्तमहाराज, चशडीिे साईबाबा, उपासनीमहाराज, 
मेहेरबाबा यािंी दशवने त्यानंी घेतली होती. कलकत्त्याला जाणे झाले तर बेलूर मठात जाऊन श्री रामकृष्ट्ण 
परमहंसाचं्या मूतीिे दशवन घेतल्याचशवाय ते कधी राचहले नाहीत. गंगेच्या काठी काही वळे बसून, गंगामाईच्या 
शातं प्रवाहाने होणारा आनंद उपभोगण्यािी त्यांिी प्रथा होती. बनारसला जाणे झाले तर सारनाथला जाऊन 
बुद्धाच्या जीवनिचरत्रािे स्मरण करणे हे त्याचं्या कायवक्रामातील एक अंग असे. योगी अरकवदािें दशवन घेण्यािी 
त्यानंा फार चदवसािंी इच्छा होती, पण तो योग कधी आला नाही. पण भगवान रमणमहषींिे दशवन घेण्यासाठी 
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ते अरुणािल येथे मुद्दाम गेले होते. आत्म्यािी चनष्ट्कलंकता, चनमवलता, चनर्तवकारता महषींच्या दृष्टीत 
शकंररावानंा प्रतीत झाली होती. योगाच्या अभ्यासाकडेही शकंररावाचं्या मनािी ओढ असे. स्वामी 
कुवलयानंदािंा शाळेतील चशिक या नात्याने १९१३ सालीि पचरिय झालेला होता, तो पुढे वाढति गेला. 
राजकारणाच्या धामधुमीत योगाभ्यासासाठी स्वामी कुवलयानंदाकंडे शकंररावानंा जाता आले नाही. पण 
स्वामी स्वरूपानंद याचं्याकडून त्यानंी मागवदशवन चमळाले होते. त्यामुळे ‘सोऽहं’िा जप व त्यावर चित्त एकाग्र 
करण्यािा अभ्यास त्यानंी काही काळ केलेला आहे. 

 
शकंररावाचं्या आध्यात्त्मक आयुष्ट्यात फार मोठे पचरवतवन कृष्ट्णमूतीच्या चशकवणीमुळे घडून आले. 

१९५० नंतर शकंररावानंा चदल्लीच्या वास्तव्यात श्री. कृष्ट्णमूती याचं्या जाहीर व खाजगी ििा ऐकण्यािा सुयोग 
लाभला. त्याचं्या चशकवणीमुळे मृत्यनंूतरिी अवस्था, पाप-पुण्य, गं्रथप्रामाण्य, गुरु-प्रामाण्य, स्वगव-मोि या 
पारंपचरक अध्यात्म कल्पनातूंन त्याचं्या चित्तािी सोडवणूक झाली. पटवधवन बंधंूच्या कृपेने शकंररावानंा 
कृष्ट्णजींजवळ खासगी रीतीने जीवनचवषयक प्रश्नािंी ििा करण्यािी संधीही चमळाली. या चनकट संबधंामुळे 
शकंररावािंा कृष्ट्णजींशी सािात पचरिय झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापूवी कृष्ट्णजींच्या चनकट 
सहवासािी भकू त्यानंा वाटू लागली होती. कृष्ट्णजींनी त्याचं्या कल्पनेिे स्वागतही केले होते. पण त्या वळेी 
तसा योग येऊ शकला नाही. 

 
शकंररावाचं्या व्यत्क्तमत्त्वामध्ये भावनेिी उत्कटता असामा्य स्वरूपािी आढळते. हाती घेतलेल्या 

कायासाठी सववस्व अपवण करण्यासही ते तयार होतात, हे वीरतेिे लिण आहे. त्याचं्या जीवनात असे अनेक 
प्रसंग वळेोवेळी उत्पन्न झाले आचण त्या त्या प्रसंगी बचलदानािी त्यानंी चसद्धता दाखचवली. ध्येयवादी 
माणसामध्ये आपल्या सवव शक्ती, आपल्या ध्येयावर कें चद्रत करण्यािी वृत्ती असतेि. शकंररावामंध्ये ही वृत्ती 
सदैव जागृत राचहलेली आहे. असा माणूस अपयशाने कधी खिून जात नाही. नव्या नव्या प्रयत्नाचं्या शोधात 
तो राहतो. आचण त्यामुळे त्याच्या कमवप्रवृत्तीलाही खंड पडत नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चनर्तमतीिा प्रश्न 
शकंररावानंी अत्यंत उत्कटतेने हाती घेतला आचण तो यशस्वी करण्यासाठी त्यानंी आपल्या सवव शक्ती 
विेल्या उत्कट मनोवृत्तीिी माणसे पुरेशी चववकेी नसली म्हणजे त्याचं्या वीरवृत्तीनेसुद्धा समाजािे नुकसान 
होऊ शकते. सुदैवाने शकंररावाचं्या वीरवृत्तीत आंधळा अचववेक कधी चशरला नाही. गाधंीजींच्या स्याग्रह-
साधनेिा त्यानंी हृदयापासून स्वीकार केलेला असल्यामुळे त्याचं्या वीरतेला नेहमीि अकहसेिे कवि लाभलेले 
होते. त्याचं्या साववजचनक आयुष्ट्यातील सवात मोठा चवक्राम म्हणजे कहदुस्थान आचण िीन याचं्यात बधुंभाव 
चनमाण व्हावा, या तळमळीने त्यानंी हाती घेतलेली मैत्री-यात्रा. मुळशी-सत्याग्रहापासून मतै्री-याते्रपयंत 
त्यानंी अनेक काये आपल्या अंगावर घेतली आचण वीरवृत्तीने ती यशस्वी करण्यािी शथव केली. वीरवृत्तीिा 
पुरुष समाजात नेहमीि इतरानंा पे्ररणा देणारा व जीवन जागचवणारा होतो. शकंररावाचं्या राजकीय 
जीवनातही असाि पचरणाम घडून आलेला आहे. वळेोवेळी त्यानंी अनेक कतृवत्ववान सहकारी चमळचवले आचण 
त्याचं्या साहाय्याने अनेक कामे पार पाडली. 

 
शकंररावाचं्या अंगी चवधायक कायव करण्यािी देखील अलौचकक शक्ती आहे. त्यानंी आपल्या 

दीघायुष्ट्यात चवधायक कायाच्या अनेक संस्था उभारल्या. त्या संस्थासंाठी कतवबगार कायवकते चमळचवले आचण 
महाराष्ट्र-जीवन सवव बाजंूनी समृद्ध करण्यािा सतत प्रयत्न केला. सुलभ राष्ट्रीय गं्रथमाला, सुलभ 
मुद्रणालय, नव-भारत माचसक, सासवड आश्रय या त्यानंी स्वतः चनमाण केलेल्या व वाढचवलेल्या संस्था 
आहेत. याचशवाय महाराष्ट्रातील चगरणी कामगार संघटन, राष्ट्रभाषा प्रिार, चस्त्रयािें संघटन, हचरजनोद्धार, 
खादी ग्रामोद्योग, वधा चशिण, चवद्याथी संघटन इत्यादी अनेक प्रकारच्या चवधायक कायांना सतत पोषण व 
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मागवदशवन पुरचवले. म. गांधींनी भारताला आधुचनक कालात स्वावलंबी, स्वाचभमानी, चनभवय आचण 
शाचंतपरायण बनचवण्यासाठी ज्या ज्या पे्ररणा चदल्या त्या बहुतेक पे्ररणाशंी समरस होऊन शकंररावानंी 
महाराष्ट्रािे जीवन फुलचवण्यािा अथागं प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या इचतहासात हे त्यािें कायव कायमिे नमूद 
होऊन राहील यात मुळीि संशय नाही. 

 
गाधंी युगाच्या प्रारंभी महाराष्ट्रात राजकीय िेत्रात चटळक पिािे प्राबल्य होते. गाधंीजींच्या असहकार 

युगात पंिचवध बचहष्ट्कारािा प्रामुख्याने समावशे होता. त्यातील कौत््सल बचहष्ट्कारावरून तीव्र मतभेद चनमाण 
झाले आचण तात्यासाहेब केळकराचं्या पुढारीपणाखाली गाधंीजींच्या पुढारीपणाला चवरोध संघचटत होऊ 
लागला. सुदैवाने चटळक पिाति फूट पडून चशवरामपंत पराजंपे, कृष्ट्णाजीपतं खाचडलकर, वासुकाका जोशी 
या पुण्यातील मंडळींनी महात्माजींच्या पुढारीपणािा उत्साहाने स्वीकार केल्यामुळे तरुण चपढीला आर्श्ासन 
चमळाले. कनाटककसह गंगाधरराव देशपाडें, नागपूरकडील ब.ॅ अभ्यंकर, वीर वामनराव जोशी इत्यादी 
मंडळींनीदेखील गाधंीजींच्या कायाला व पुढारीपणाला जोरदार पाकठबा चदल्यामुळे गाधंींिे पुढारीपण 
महाराष्ट्रात त्स्थरावण्याला पुष्ट्कळि साहाय्य झाले. असहकार-युगात महाराष्ट्रात अनेक चठकाणी राष्ट्रीय 
चशिणाच्या संस्था उदयास आल्या आचण त्यातील चशिकानंी गाधंीजींच्या चशकवणीिा महाराष्ट्रातल्या तरुण 
चपढीला लाभ करून चदला. या नव्या चपढीतील कायवकत्यांिे संघटन व मागवदशवन करण्यािे काम शकंररावानंी 
केल्यामुळे गाधंीयुगातील नव्या महाराष्ट्रािे पुढारीपण स्वाभाचवकि शकंररावाकंडे िालत आले. 

 
लो. चटळकाचं्या राजकारणाला ब्राह्मणेतर समाजातील पुढाऱ्यािंा चवरोधि असे. १९३० पासून सुरू 

झालेल्या म. गाधंींच्या स्वातंत्र्य-संग्रामातील सामुदाचयक लढ्यानंी महाराष्ट्रातील बहुजन समाजही जागृत 
झाला आचण केशवराव जेध्यानंी महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातं कहडून या समाजाला कग्गे्रसच्या चतरंगी 
झेंड्याखाली संघचटत करण्यािे काम केले. शकंरराव देव, केशवराव जेधे आचण काकासाहेब गाडगीळ या 
चतघािें चमळून सामुदाचयक नेतृत्व महाराष्ट्रात चनमाण झाले आचण केळकर पि पूणवपणे नामोहरम झाला. 

 
म. गाधंींनी राऊंड टेबल पचरषदेतील अनुभवावरून कग्गे्रसिी शक्ती वाढचवण्यासाठी ग्रामीण 

जनतेला स्वावलंबी व सुसंघचटत करण्यािा संकल्प केला. त्यासाठी हचरजनामंध्ये व्यापक सेवाकायव आरंचभले 
आचण ग्रामीण जनतेच्या जागृतीसाठी खादीला ग्रामोद्योगािंी जोड देण्यािे ठरचवले आचण कग्गे्रसला आपली 
अचधवशेनेही यापुढे खेड्यात भरचवण्यािा आदेश चदला. शकंररावानंी गाधंीजींच्या या नव्या आदेशाप्रमाणे 
महाराष्ट्रात फैजपूर येथे पचहले ग्रामीण िेत्रातील कग्गे्रस अचधवशेन भरचवले. नव्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने 
फैजपूर कग्गे्रस हा स्वातंत्र्य-संग्रामातील प्रमुख टप्पा ठरतो. यानंतर नव्या सुधारणा येऊन कग्गे्रसने 
कायदेमंडळात प्रवशे केला. प्राचंतक स्वराज्यािा लाभ झाला असल्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यासाठी राजकीय 
सत्तादेखील राबचवता येईल अशी कग्गे्रसमधील सवव थोर पुढाऱ्यानंा खात्री वाटू लागली आचण गाधंीजींनीही 
या कायाला आपली संमती चदली. कग्गे्रसमध्ये जवाहरलाल नेहरंूच्या पे्ररणेने लोकशाही समाजवादािी 
चविारप्रणाली वाढत होती आचण त्या प्रणालीला तरुणवगात फार मोठा प्रचतसाद चमळावयास लागला होता. 

 
शकंररावानंी महाराष्ट्रात समाजवादी चविाराला काही प्रमाणात मा्यता देण्यािा प्रामाचणक प्रयत्न 

केला. परंतु त्यात त्यानंा फारसे यश आले नाही. प्राचंतक स्वराज्यािा प्रयोग जागचतक महायुद्धामुळे 
कग्गे्रसलाही अपुराि सोडावा लागला आचण कें द्रीय सते्तसाठी अखेरिा लढा देणे भाग पडले. या शवेटच्या 
स्वातंत्र्यसंग्रामात महाराष्ट्रात आणखी तरुण चपढीिे लोक पुढे आले. शवेटी भारतािी फाळणी होऊन 
पाचकस्तान आचण भारत अशी दोन संपूणव स्वातंत्र्य उपभोगणारी साववभौम राष्ट्रे ज्मास आली. शकंरराव 
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देवाचं्या राजकीय आयुष्ट्यात यामुळे बरेि संघषव चनमाण झाले. पण त्यानंी या संघषातूनही महाराष्ट्र-
जीवनाला कल्याणकारक स्वरूप देण्यासाठी जाणीवपूववक प्रयत्न केले. त्यातील अत्यंत महत्त्वािा प्रयोग श्री. 
गोकवदराव कोरगावकर धमादाय संस्थेच्या सेवकसंघाच्या द्वारा केला. कोल्हापूरिे प्रख्यात व्यापारी श्री. 
प्रभाकरपतं कोरगावकर यानंा समाजसेविेा उत्कट ध्यास होता. त्यांनी संस्थानी प्रजेने िालचवलेल्या 
लढ्याला खूप मदत चदली आचण महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यलढ्यातील कायवकत्यांना आर्तथक साहाय्य देण्यािे 
ठरचवले. गाधंीजींच्या चवधायक कायवक्रामावर त्यािंी चनतातं श्रद्धा होती आचण राजकीय पिभेदापासून ते 
पूणवपणे अचलप्त राचहले होते. त्याचं्या पे्ररणेमुळेि शकंररावानंा जीवनचवषयक एक नवा उदात्त प्रयोग 
करण्यािी संधी लाभली आचण चतिा त्यानंी अत्यंत उत्साहाने व श्रदे्धने उपयोग करून घेतला. 

 
सेवक संघाच्या बठैकीला महाराष्ट्रातील सवव चविारप्रणालींच्या प्रमुख प्रचतचनधींना बोलचवले जाई 

आचण २-३ चदवस एकत्र राहून अत्यंत मोकळेपणाने अनेक प्रश्नािंी ताचत्त्वक ििा िाले. ध्येयवादी 
समाजसेवकानंा स्वतःच्या िचरताथासाठी आर्तथक चववंिना राहू देणे श्री. प्रभाकरपंत कोरगावकर यानंा इष्ट 
वाटत नव्हते. म्हणून त्यानंी अशा काही कायवकत्यांिी आर्तथक व्यवस्था कायमिी करण्यािे ठरचवले व आपण 
चनमाण केलेल्या रस्टमधून तशी योजना केली. श्री. शकंरराव देव यानंी या रस्टिे अध्यिपद स्वीकारून 
प्रभाकरपतंाचं्या योजनेला ताचत्त्वक अचधष्ठान चदले आचण चकत्येक वष ेआपल्या चविारशील नेतृत्वािा त्या 
संस्थेला लाभ चदला. 

 
महाराष्ट्रातील प्रख्यात सत पुरुष श्री. केदारनाथजी यानंी सेवक संघािे प्रमुखत्व भषूचवले होते. 

त्याचं्या मागवदशवकत्वाखाली सेवक संघाच्या बठैकी वषानुवष ेिालल्या. प्रभाकरपतं कोरगावकर, शकंरराव 
देव आचण केदारनाथजी या चतघानंी चमळून महाराष्ट्रात समाजजीवनाच्या शुद्धीकरणास फार जोरािी िालना 
चदली. ‘समाज प्रबोधन संस्थे’िाही यातूनि उगम झाला. प्रा. अ. चभ. शहा, प्रा. ग. प्र. प्रधान, प्रा. चद. के. 
बेडेकर इत्यादींच्या उत्कट ध्येयवादाच्या धडपडीतून ही संस्था उभी राचहली. प्रा. भा. श.ं भणगे, प्रा. देवदत्त 
दाभोलकर, वसंतराव पळशीकर यानंीही या संस्थेसाठी खूप शक्ती विेली. श्री. शकंरराव देव यानंी या 
संस्थेिेही अध्यिपद स्वीकारले. अजूनही ते अध्यिपदी आहेत. तकव तीथव लक्ष्मणशास्त्री जोशी आचण जे. पी. 
नाईक यानंी महत्त्वािे सहकायव चदले आहे. श्री. शकंरराव देव यानंी िालचवलेले “नवभारत” माचसकही 
तकव तीथव लक्ष्मणशास्त्री जोशी याचं्याकडेि सोपचवले. 

 
शकंरराव देवाचं्या आयुष्ट्यात चहमालय-दशवनािे फार मोठे आकषवण बालपणापासून नादंलेले होते. 

अनेक कारणामुंळे त्यानंा आपली ऊमी आवरावी लागत असे. मतै्री-याते्रच्या महापवानंतर त्यानंी 
चहमालययात्रा स्वस्थपणे पुरी केली. िीनमध्ये प्रवशे करण्यािे त्यािें प्रयत्न पूवी यशस्वी झाले नसले तरी 
चवर्श्धमव संमेलनाच्या चनचमत्ताने त्यानंा जपानिी यात्रा करण्यािे भाग्य लाभले. अलीकडे काही वष ेत्यानंी 
आपली सवव शक्ती भदूान कायावरि कें चद्रत केली होती. चवनोबाजींिे कायव त्यानंी पुढे िालचवण्यािी प्रचतज्ञाि 
केली आहे. 

 
शकंरराव देवािें जीवन हा अखंड धगधगणारा यज्ञि आहे. त्या यज्ञासाठी त्यानंी आपल्या सवव शक्ती 

आतापयंत वेिलेल्या आहेत. त्या यज्ञाने त्यािें जीवन अचधकाचधक शुद्ध आचण चनमवल होत आहे. 
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कालेलकर काका गुजरात 
‘काळ’ (पत्र) ‘गु्हेगारी’ 
कग्गे्रस (वृत्तपत्र) ‘गुलबदन’ 
कग्गे्रस (संस्था) ‘गोरा’ 
कीथ (प्रो.) घाटे चवठ्ठलराव 
कुमारव्यास घोष अरकवद 
‘कुरळ’ गं्रथ िपंारण्य 
‘कुराण’ ‘िचरत्रपूजा’ 
कुलकणी गं. चव. कििाळकर 
कुवलयानंद ‘चित्रमयजगत’ 
कृष्ट्णमूती जे. ‘दंडसंस्था’ 
केदारनाथजी ‘द प्रॉफेट’ 
केशवसुत दफ्तरी के. ल. 
केळकर न. कि. ‘द मडॅमन’ 
‘जाग’ ‘द चरचलजन ऑफ मनॅ’ 
जाभेंकर बाळशास्त्री दचिण आचफ्रका 
जावडेकर आिायव ‘द. संस्थान प्रजापचरषद’ 
‘जीवनदशवन’ दादाभाई नौरोजी 
‘जीवनप्रवाह’ दाभोळकर देवदत्त 
‘जीवनयोग’ ‘दी गाडवन ऑफ द प्रॉफेट’ 
जेधे-गाडगीळ दीचित श.ं बा. 
जोशी ना. ग. देवचगरीकर 
जोशी र. ग. देव शकंरराव 
जोशी लक्ष्मणशास्त्री देवेंद्र 
जोशी श्रीपाद देशपाडें गंगाधरराव 
‘ययट चक्रास्तोफ’ देसाई महादेवभाई 
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टागोर रवी्द्रनाथ ‘द्राचवड भाषा’ 
‘टागोर साचहत्य, कला, चविार’ ‘धमवरहस्य’ 
टॉलस्टॉय ‘धमवसंस्था’ 
चटळक (लोकमा्य) धमाचधकारी भाऊ 
चटळक महाचवद्यालय ‘धारानृत्य’ 
‘टेल्स फ्रॉम शके्सचपअर’ नजमल इस्लाम 
‘रेजेडी’ ‘नवकाव्य’ 
ठाकूरकसग चित्रकार ‘नष्टनंदन’ 
‘डाकव नेस ॲट नून’ नाईक जे. पी. 
‘डॉक्टसव डायलेमा’ नागपूर चवद्यापीठ 
ढवण आिायव ‘नागरी चलपी’ 
‘तत्त्वज्ञान मंडळ’ (अमळनेर) ‘नायम्वतंर’ 
‘तकव संग्रह’ ‘नायचशिण’ 
ताबंे कवी नाना फडणीस 
तुकाराम नारगोलकर कुसुम 
‘नैय्याचयकािंी तकव भाषा’ चनवचेदता भचगनी 
‘नैवदे्य’ ‘चनसगव गीते’ 
‘पिंागंसुधारणा’ नेहरू जवाहरलाल 
पटवधवन अप्पा बेडेकर चद. के. 
‘पत्री’ ‘ब्रह्मोसमाज’ 
‘पथंभेद’ ब्लेक चवचलयम 
पराजंपे चशवरामपतं ‘भत्क्त’ 
पळशीकर वसंत भणगे भा. श.ं 
पाचकस्तान भवभतूी 
पागंारकर भागवत अ. के. 
पाडगावकर ‘भारतचवधाता’ (गीत) 
पायलेट पॉत््टअस ‘भारतीय ज्यो.िा इचतहास’ 
पार लागेरचक्वस्ट भारतीय संस्कृती 
‘पािात्त्य संस्कृती’ ‘भारतीय संस्कृती’ 
‘पुश्तोभाषा’ ‘भाषावार प्रातंरिना’ 
पेशवाई ‘भाषाचशिण’ 
‘पौवात्य संस्कृती’ ‘भाषाशुद्धी’ 
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प्रधान ग. प्र. ‘भदूान’ 
‘प्रसाद’ (कचवता) ‘मनोहरिी आकाशवाणी’ 
‘प्रस्थानत्रयी’ ‘मयरूमंडळ’ 
‘प्रादेचशक भाषा’  ‘मराठी नायकथा’ 
बकंीमिदं्र मढेकर बा. सी. 
बगंाल मश्रूवाला चकशोरलाल 
बगंालीभाषा ‘म. सा. पचत्रका’ 
‘बडंखोर आत्मे’ ‘म. सा. संमेलन’ (पुणे) 
बसू राजनारायण महंमद पैगंबर 
बचहणाबाई ‘महाभारत’ 
बागल माधवराव ‘महाराष्ट्र ना. मंडळी’ 
‘बायबल’ ‘मानवतावाद’ 
‘बाराब्बास’ ‘मानवीसंस्कृती’ 
बाळकोबा (भाव)े ‘मानसशास्त्र’ 
बुद्ध भगवान मायकेल मधुसूदन 
‘बुचद्धवाद’ ‘माक्सववाद’ 
‘बृहत्कथा’ चमल्टन 
मुक्तेर्श्र ‘चमत्स्टचसझम्’ 
मंुजे डॉ. ‘लोकचशिण’ (मा.) 
‘मंुबई म. सा. संघ’ लोकचहतवादी 
‘मुळशी सत्याग्रह’ ‘वगंभगं’ 
‘मेघनादवध’ ‘वास्तववाद’ 
मोरोपतं वॉल्ट त्व्हटमन 
‘मौनी चवद्यापीठ’ ‘वग्डरर’ 
‘यंग इंचडया’ ‘चवद्याथी’ (माचसक) 
‘युरोचपयन संस्कृती’ चवनोबा (भाव)े 
‘रत्नाकर’ (माचसक) ‘चववाहसंस्था’ 
रत्स्कन चववकेानंद 
रसेल जॉजव ‘चवश्राम’ 
रसेल ब्ररग् ‘चवष्ट्णुसहस्त्रनाम’ 
‘राजकारणशास्त्र’ ‘चवर्श्भारती’ 
राजवाडे इचतहासािायव ‘चवर्श्स्तकल्पना’ 
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‘राजसं्यास’ ‘चवहंगम’ (साप्ता.) 
राधाकृष्ट्णन ‘चवज्ञानयुग’ 
राधारमण ‘वदेा्त’ 
रानडे ्यायमूती ‘वैचदक संस्कृती’ 
रामकृष्ट्ण परमहंस ‘व्यत्क्तस्वातंत्र्य’ 
राममोहन रॉय शकंरशटे जगन्नाथ 
‘रामायणे’ शकंरािायव 
रायिदंभाई शहा अ. चभ. 
‘राष्ट्रवाद’ ‘शाकंुतल’ 
‘राष्ट्रीय चशिण’ ‘शाचंतचनकेतन’ 
‘रीडसव डायजेस्ट’ शाहूमहाराज 
रोमग् रोलग् शास्त्रीजी (जोशी कि. कृ.) 
चलमये आिायव शॉ बनाडव 
लेबनान शके्सचपयर 
लेले लक्ष्मणशास्त्री ‘श्याम’ 
‘लोकशक्ती’ ‘श्यामिी आई’ 
‘लोकभाषाचवकास’ ‘श्रममूल्य प्रचतष्ठा’ 
‘लोकशाही समाजवाद’ साने गुरुजी 
‘शृगंाररस’ सावरकर चव. दा. 
संतवाङ् मय (काव्य) ‘साचहत्य आचण साधुत्व’ 
‘सत्यकथा’ सॉके्राचटस 
‘सत्य आचण सौंदयव’ ‘सुलभ रा. गं्रथमाला’ 
‘सत्याग्रही’ (काव्य) सैिी 
‘सत्याग्रही तत्त्वज्ञान’ ‘स्रटड’ माचसक 
‘सत्याग्रही महाराष्ट्र’ ‘स्वराज्य’ (साप्ता.) 
संध्यासंगीत ‘सो्यामारुती’ 
‘समाजवाद’ हकस्ले 
‘सवकंश राजसत्ता’ ‘हंटर’ (साप्ता.) 
‘सववधमवसमभाव’ ‘कहद स्वराज्य’ 
‘सवोदय’ ‘चहरे आचण चहरकण्या’ 
‘सलमा’ हेगेल 
‘स्वदेशी समाज’ ज्ञानेर्श्र 
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‘संस्कृत काव्यािे पिंप्राण’ ‘ज्ञानेर्श्र मंडळ’ 
साठे चव. द. ‘ज्ञानेर्श्री’ 
‘साधना’ (साप्ता.)  

 


